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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 62744380126و فاکس   62744380120  در این راستا تلفن  
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هزار مترمکعبی مصرف آب در هر هکتار با کشت نشاییهزار مترمکعبی مصرف آب در هر هکتار با کشت نشاییهزار مترمکعبی مصرف آب در هر هکتار با کشت نشایی   999کاهش کاهش کاهش     

با کشت نشایی و کم کردن مدت استقرار گیاهان در مزرعه، حداقل سه نوبت در : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت

هزار متر مکعب آب در هرهکتار است 3ی می شود که معادل جوی  آبیاری صرفه . 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز گفت: سال زراعی گذشته با وجود  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

درصد تولید گندم دست یافتیم 58کاهش بارندگی، با برنامه ریزی و انجام اقدامات فنی مناسب به  . 

های مختلف،پیش بینی می شود، بیش از  ا پایان برنامه ششم توسعه، بر اساس برنامه ریزی ها و با اجرای طرحت: وی اظهار داشت

درصد گندم مورد نیاز در داخل کشور تولید شود 58 . 

درصد تولید این محصول در کشور انجام شود،  59کشاورز در مورد جو و حبوبات نیز پیش بینی کرد، طی برنامه ششم توسعه، 

ن آن که مشکالت حبوبات برطرف خواهد شدضم . 

در مورد چغندرقند نیز در سال زراعی گذشته و جاری، واردات را به نصف سال های قبل رسانده ایم و برای تولید : وی ادامه داد

های روغنی تالش مان جدی است  دانه . 

سال آینده 5کشت نشایی محصوالت زراعی در   

ظرف هشت سال آینده، همه محصوالت : های کشت محصوالت زراعی گفت اورزی درباره شیوهمعاون امور زراعت وزارت جهاد کش

 .زراعی به غیر از گندم و جو، کشت نشایی می شوند

های معاونت زراعت در طرح اقتصاد مقاومتی، کشت نشایی محصوالت زراعی به منظور صرفه جویی در  یکی از سیاست: وی افزود

.مصرف آب است با کشت نشایی و کم کردن مدت استقرار گیاهان در مزرعه، حداقل سه نوبت در آبیاری : داشتکشاورز اظهار 

هزار متر مکعب آب در هر هکتار است 3صرفه جویی می شود که معادل  . 

مه سال زراعی گذشته، کشت نشایی را با ذرت آغاز کردیم و در سال زراعی جاری با ذرت، چغندرقند و پنبه ادا: وی خاطرنشان کرد

 .داده ایم و در مورد اغلب سبزی و صیفی جات مانند هندوانه، خربزه، گوجه فرنگی و خیار کشت نشایی را گسترش می دهیم

هزار هکتار  099، کشت نشایی در شش نقطه کشور در سطح 53-59سال زراعی : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت

شوند که موفقیت آمیز بود اجرا شد تا کشاورزان با این نوع کشت آشنا . 

هزار متر مکعب آب در هر هکتار می توان ذرت  9بررسی های ما در سال جاری نشان می دهد در برخی مناطق با : وی تصریح کرد

هزار متر مکعب آب نیاز است 09علوفه ای تولید کرد در حالی که در شرایط عادی برای تولید این محصول در هر هکتار، بیش از  . 

روز کاهش می یابد که در صرفه جویی  98تا  58با کشت نشایی، دوره مدت استقرار گیاه در مزارع بسته به نوع گیاه : رزگفتکشاو

 .آب موثر است

برای افزایش عملکرد در واحد سطح و خوداتکایی در تولید گندم و جو مورد : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت

ایم کالت تولید حبوبات و عدم واردات آن را در برنامه ششم توسعه هدفگذاری کردهنیاز کشور و رفع مش . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590952990058 
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 فارس - 62/11/49

میلیارد متر میلیارد متر میلیارد متر    4۲۱4۲۱4۲۱کسری کسری کسری / / / های زیرزمینیهای زیرزمینیهای زیرزمینی   آبآبآب   میلیارد متر مکعب ازمیلیارد متر مکعب ازمیلیارد متر مکعب از   ۶۶۶اضافه برداشت اضافه برداشت اضافه برداشت 

   مکعبی به مخازن وارد شده استمکعبی به مخازن وارد شده استمکعبی به مخازن وارد شده است

میلیارد متر مکعب  2ساالنه به طور متوسط : برداری منابع آب امور مشترکان مدیریت منابع آب ایران گفت مدیر کل حفاظت و بهره

متر مکعب کسری به مخازن آب تحمیل شده میلیارد  059گیرد و در بلندمدت  زیرزمینی صورت می  اضافه برداشت از مخازن آب

 .است

های زیرزمینی در برنامه ششم توسعه قاطعانه دنبال خواهد  سید محمدعلی مصطفوی با اشاره به اینکه طرح احیا و تعادل بخشی آب

طوری  آید، به ویژه وزارت نیرو بسیار جدی است و اصل بسیار مهمی برای دولت به شمار می مقوله آب برای دولت و به: شد، گفت

جلسه در ارتباط با این موضوع تشکیل داده که بیانگر اهمیت و  09 شورای عالی آب کشور از زمان تشکیل دولت یازدهم، تعداد که

 .تاکید دولت بر موضوع آب است

ه استهای زیرزمینی اولویت نخست این وزارتخان طبق تاکید وزیر نیرو، اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب: وی افزود . 

 2ساالنه به طور متوسط حدود : برداری منابع آب امور مشترکان شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد مدیرکل حفاظت و بهره

میلیارد متر  059های زیرزمینی صورت می گیرد که در یک دوره بلندمدت بیش از  میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از مخازن آب

یرزمینی کشور وارد کرده استمکعب کسری به مخازن آب ز . 

عالوه بر اینکه می بایست در : مصطفوی با تاکید بر اینکه این طرح در برنامه ششم توسعه قاطعانه دنبال خواهد شد، خاطرنشان کرد

میزان  ساله نیز باید شرایط را به گونه ای رقم بزنیم که این 59کوتاه مدت اضافه برداشت را متوقف کنیم، در یک دوره بلندمدت 

 .کسری جبران شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590959999535 
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آیانا س 1362دی  31, چهارشنبه  

درصدی مصرف آب در مزارع نیشکر با اعمال مدیریت زمان آبیاری درصدی مصرف آب در مزارع نیشکر با اعمال مدیریت زمان آبیاری درصدی مصرف آب در مزارع نیشکر با اعمال مدیریت زمان آبیاری    ۲۱۲۱۲۱کاهش کاهش کاهش     

درصد مصرف آب آبیاری در  59ایج پژوهشی جدید نشان می دهد که با اعمال برخی گزینه های ساده مدیریتی، امکان کاهش نت

 .مزارع نیشکر وجود دارد

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، فریبرز عباسی عضو هیات علمی و رییس موسسه تحقیقات فنی  به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع

ای نیشکر، نشان داد که  اورزی در پژوهشی با عنوان بررسی گزینه های مدیریتی برای بهبود عملکرد آبیاری جویچهو مهندسی کش

درصد  59های آبیاری و مدت زمان آبیاری می توان  با اعمال گزینه های ساده مدیریتی مانند تغییر دبی ورودی آب، تعداد جویچه

 .در مصرف آب آبیاری صرفه جویی کرد

نین با استفاده از مدل واسنجی شده وی همچ Winsrfr های مختلفی از عوامل  ای مزارع را با ترکیب ، باز طراحی آبیاری جویچه

ها انجام داد طراحی شامل دبی ورودی، عمق آب آبیاری، زمان قطع جریان آب، طول و شیب و فواصل جویچه . 

برداری از  ای مزارع، ایراد اساسی ندارد، اما بهره ولیه آبیاری جویچهای مزارع حاکی از آن است که طراحی ا نتایج باز طراحی جویچه

 ./مزارع دارای ایردهایی است که بخش زیادی از آن با نظارت بیشتر و آموزش کارگران آبیاری و کارشناسان قابل رفع است

/item/water/ir.iana.www//:http59955-0html. 
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آیانا 1362دی  49, شنبه  

وری آب در ایران وری آب در ایران وری آب در ایران    میزان بهرهمیزان بهرهمیزان بهره    

وری آب را در  کشور فرانسه باالترین میزان بهره. وری آب در کشورهای مختلف منتشر کرده است بانک جهانی آماری از میزان بهره

ر به ازای هر مترمکعب بوده است،دال 0/90وری آب در فرانسه معادل  متوسط بهره. اختیار دارد  

در سال ( دالر 09)دالر اعالم شده است که بسیار کمتر از متوسط جهان 5/5بنا بر این گزارش ، این شاخص برای ایران معادل 

، وری آب در کشور ترکیه میزان بهره. همچنین میزان این شاخص در ایران در مقایسه با کشور ترکیه بسیار کمتر است. است 5905

دالر است 9/08 . 

/item/water/ir.iana.www//:http59355-0html. 
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آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

میلیون متر مکعب آب کشاورزی در آذرماه امسال میلیون متر مکعب آب کشاورزی در آذرماه امسال میلیون متر مکعب آب کشاورزی در آذرماه امسال    939393صرفه جویی صرفه جویی صرفه جویی     

هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های آبیاری تحت فشار مجهز شده اند 395هزار و  82سال تا آذرماه ام 59از ابتدای سال  . 

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، بیشترین سطح اجرای سیستم آبیاری تحت فشار توسط 

شاورزی کشور صورت گرفته و این میزان عملیات ظرفیت هکتار اراضی ک 5589معاونت آب و خاک وزارتخانه در آذرماه امسال در 

هزار متر مکعب آب را دارد 999میلیون و  35صرفه جویی  . 

هزار  939هزار و  999کل عملکرد طرح سیستم های آبیاری تحت فشار از ابتدای اجرای این طرح تا آذرماه امسال به یک میلیون 

 .هکتار رسیده است

هکتار، تجهیز و نوسازی اراضی مدرن شامل تجهیز، تسطیح و  595هزا و  80و زهکشی در سطح  احداث شبکه های فرعی آبیاری

هکتار اراضی کشاورزی از دیگر اقدام های معاونت آب و خاک از مردادماه تا آذرماه سال جاری  250هزار و  58یکپارچه سازی در 

 .به شمار می رود

هکتار انجام شده  599ی و زهکشی در طرح سیستان از مرداد تا آذرماه امسال در برپایه این گزارش، احداث شبکه های فرعی آبیار

هکتار افزایش یافته است 0599و کل سطح اجرای این طرح به  . 

کل عملکرد طرح احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و طرح تجهیز و نوسازی اراضی مدرن از ابتدای اجرای این طرح ها تا 

هکتار می باشد 995هزار و  955هکتار و  883هزار و  953رتیب به ت 59آذرماه سال  . 

هکتار، تجهیز و نوسازی  528از مرداد تا آذرماه سال جاری، طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری درسطح : این گزارش می افزاید

هکتار اجرا  038دسترسی در  هکتار و احداث جاده 583هکتار، عملیات آب و خاک در عرصه تشکل ها درسطح  992اراضی سنتی 

 .شده است

هکتار، طرح  529هزار و  59کل عملکرد طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از ابتدای اجرای طرح تا آذرماه امسال نزدیک به 

اث هکتار و احد 529هزار و  598هکتار ، عملیات آب و خاک در عرصه تشکل ها  552هزار و  285تجهیز و نوسازی اراضی سنتی 

هکتار می شود 953هزار و  05جاده دسترسی حدود  /. 

/item/water/ir.iana.www//:http59320-0html. 
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آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

   جبران کمبود آب استان گلستان با اصالح شیوه آبیاری و کشت جبران کمبود آب استان گلستان با اصالح شیوه آبیاری و کشت جبران کمبود آب استان گلستان با اصالح شیوه آبیاری و کشت 

اصالح شیوه آبیاری و الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و اصالح الگوی کشت : ای گلستان گفت ت آب منطقهمدیرعامل شرک

بخشی از کمبود آب این استان را جبران کند  تواند متناسب با استان گلستان، می  . 

راده راهکارهای کاربردی اثرات سوء باید بتوانیم با تدبیر و ا: با بیان این مطلب اظهار کرد "علی نظری"گزارش ایانا، مهندس   به

 .کمبود آب را در کشور و استان گلستان کاهش دهیم

ها برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز، اصالح الگوی کشت فضای سبز از پر آب  های غیرمتعارف و پساب استفاده از آب: وی افزود

بخشی منابع آب زیرزمینی و  آب تجدیدپذیر برای تعادلدرصد  98طلب به کم آب طلب، کنترل برداشت ها و کاهش آنها تا سقف 

سازی و آگاهی رسانی به مردم در زمینه حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و  ها طی یک دوره بیست ساله، فرهنگ بهبود آبخوان

آب است لزوم مصرف بهینه از آن و کاهش مصرف سرانه آب در حد استاندارد جهانی، از جمله راهکارهای مدیریت منابع . 

نفعان در حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و  برداران و ذی های آب بران و مشارکت بهره حمایت از ایجاد تشکل: نظری تصریح کرد

برداران، تالش برای جلب همکاری و استفاده از تجربیات جهانی برای رفع مشکل کم آبی، اصالح  واگذاری امور تصدی گری به بهره

برداری از منابع آب، جلوگیری  نمودن بهای آب مصرفی و پیشگیری از گسترش کم آبی از طریق کنترل میزان بهرهها و واقعی  تعرفه

با وضع مقررات سخت گیرانه از دیگر ... ها و  های غیرمجاز، حفظ و حراست از حریم بستر رودخانه برداری چاه از حفر و بهره

 .راهکارهای مدیریت منابع آب در کشور است

امل شرکت آب منطقه ای استان در ادامه بر اصالح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق اجرای عملیات به زراعی مدیرع

های آبخیزداری، پخش سیالب و  اصالح الگوی کشت مناسب و سازگار با اقلیم در مناطق مختلف و اجرای پروژه: تاکید کرد و گفت

( منظور پیشگیری از افت بیشتر سطح آب و جبران کسری حجم مخزن آنها به) تغذیه مصنوعی برای تغذیه آبخوان های کشور

تواند در کاهش اثرات منفی بحران آب در کشور و استان ما موثر باشد می /. 

/item/water/ir.iana.www//:http59399-0html. 
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خبرنگاران جوان - 136۱دی  31: تاریخ  

شودشودشود   حذف آب بهای محصوالت استراتژیک کشاورزی گران تمام میحذف آب بهای محصوالت استراتژیک کشاورزی گران تمام میحذف آب بهای محصوالت استراتژیک کشاورزی گران تمام می    

شود حذف آب بها نه تنها منافعی برای کشاورزان ندارد بلکه منجر به افزایش مصرف هم می: عضوکمیسیون کشاورزی گفت . 

هدایت اهلل میر مراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

های مازاد  با توجه به محدودیت منابع آبی و برداشت: درخصوص طرح حذف آب بهای محصوالت کشاورزی استراتژیک اظهار داشت

الزم به ذکر است که تصویب این طرح به نفع کشور نیست های زیر زمینی باید به فکر حفظ ذخایر آبی باشیم و از منابع آب . 

های نوین آبیاری تحت  های کشاورزی است که برای کنترل مصرف آن اجرای روش های نهاده ترین بخش آب یکی از مهم: وی افزود

انیمدرصد برس 99درصد به  39های فاضالب و غیر شرب را باید افزایش دهیم تا راندمان آب را از  فشار و آب . 

ترین بخش در اقتصاد کشور است و  بعد از نفت، کشاورزی مهم: عضوکمیسیون کشاورزی تصریح کرد همواره در همه جای دنیا  

کشاورزی بسیار حائز اهمیت است و به همین خاطر الزم است سرمایه گذاری در این بخش صورت گیرد تا وابستگی ما روز به روز 

 .کمتر شود

شود حذف آب بها نه تنها منافعی برای کشاورزان ندارد بلکه منجر به افزایش مصرف هم می: ردمیر مراد زهی تصریح ک . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8929999D%/5%AD 
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 اقتصاد کالن

آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

   ۲۱۲۱۲۱اختصاص اختصاص اختصاص / / / میلیارد دالر واردات مواد غذایی روسیهمیلیارد دالر واردات مواد غذایی روسیهمیلیارد دالر واردات مواد غذایی روسیه   999555سهم یک درصدی ایران از سهم یک درصدی ایران از سهم یک درصدی ایران از 

   میلیون یورو اعتبار برای تجارت با روسیه میلیون یورو اعتبار برای تجارت با روسیه میلیون یورو اعتبار برای تجارت با روسیه 

کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، دومین نشست تخصصی تجارت ایران و روسیه را با هدف حضور در بازار روسیه و حضور 

کیه و این کشور برگزار کردقدرتمند ایران در این میدان درپی تنش های به وجود آمده بین تر . 

به گزارش ایانا، این روزها اتاق ایران محل تردد فعاالن و اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی برای هماهنگی سیاست های دولت 

و بخش خصوصی برای تسهیل صادرات و استفاده از شرایط پس از برجام است که نمونه اخیر و مهم آن همین نشست اتاق ایران 

با هدف ارزیابی شرایط اقتصادی و نقل و انتقال کاال از ایران به روسیه و پیگشیری از برخی اقدام هایی مانند آنچه گفته است که 

 .می شود سوء استفاده ترکیه از محصوالت ایرانی برای صادرات به روسیه است، می باشد

« ا با توجه به فرصت ایجاد شده، موضوعی مهم و نائب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، صادرات به روسیه ر« پدرام سلطانی

طی چند روز گذشته مشکلی در صادرات میوه و تره بار ایران به روسیه به وجود آمده بود که با : قابل توجه دانست و تاکید کرد

. پیگیری های صورت گرفته، حل شد مسئله ختم نمی البته به نظر می رسد که چالش های ایران با روسیه در امر صادرات، به این 

بخش خصوصی باید با همکاری تشکل های مربوطه، تعامل بیشتر و قوی تری با بازار روسیه برقرار کند. شود . 

درپی درگیری بین ترکیه و روسیه، خالئی در بازار روسیه به وجود آمده که محصوالت ایرانی می تواند این شکاف را : وی ادامه داد

 .پر کند

وسیه نیزباید با تمرکز و مطالعه دقیق در بهره گیری بهتر از فرصت به وجود آمده، هماهنگی بیشتری ایجاد اتاق مشترک ایران و ر

در فضای اقتصاد جهانی، سایر کشورها، مواضع اقتصادی خود را مقدم بر مواضع سیاسی می دانند؛ . کند تا فرصت را از دست ندهیم

یه پایدار نخواهد بود و متناسب با حجم بزرگ بازار روسیه، ترکیه تالش خود را بنابراین فرصت ناشی از اختالف بین ترکیه و روس

 .برای حل این اختالفات خواهد کرد

: نائب رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به تالش روسیه به منظور جلوگیری از بروز تنش ناشی از کمبود کاال در کشور خود، تصریح کرد

فراموش نکنیم که حجم زیادی از بازار . ده کند و خیلی سریع خود را جایگزین ترکیه کندایران می تواند از این موقعیت استفا

 .روسیه از طریق ترکیه پوشش داده می شد

میلیارد دالر واردات مواد غذایی روسیه 95سهم یک درصدی ایران از   

« چالش های تجارت ایران و روسیه خبر رئیس سازمان توسعه تجارت از پیگیری های دولت نسبت به کاهش « ولی اهلل افخمی راد

 .داد و به گزارشی از تازه ترین سفر مسئوالن این سازمان به روسیه اشاره کرد

لزوم کاهش هزینه حمل و نقل و کاهش . بر اساس این گزارش در سفر انجام شده، بررسی بازار و هماهنگی های الزم صورت گرفت

یا به عنوان مهم ترین الزمه های حضور جدی ایران در این بازار عنوان شدتعرفه ها از طریق مذاکره با اتحادیه اوراس . 

گفتنی است، بازار روسیه برای تامین میوه خود از طریق ایران بر صدور ضمانت های خاصی از شرکت های طرف صادارتی به منظور 

مواد غذایی خود صرف می کند تنها یک درصد آن  میلیارد دالری که روسیه برای تأمین 38از . تأمین میزان توافق شده، تأکید دارد

نمایشگاه ویژه ایران در اردیبهشت ماه سال آینده در روسیه برگزار خواهد شد. به به ایران اختصاص دارد . 
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 پیگیری حذف برخی تعرفه های وارداتی در رابطه با روسیه

رزیابی کرد و خواستار بیان چالش های مشخص و افخمی راد، بیان صرف مشکالت کلی را امری بیهوده و اقدامی بی مورد ا

در همه حوزه ها باید همین شیوه عمل را در پیش بگیریم تا در بهبود وضعیت اقتصادی و بهره : وی تاکید کرد. راهکارهای الزم شد

 .گیری موثر از موقیت های به وجود آمده، موفق باشیم

روسیه با هدف توسعه صادرات محصوالت کشاورزی این خطه خبر داد وی از آمادگی راه اندازی خط هوایی از جنوب کشور به . 

پیگیری حذف برخی تعرفه های وارداتی و انعقاد تفاهمات الزم برای موافقت نامه ترجیحی دو موضوعی هستند که بر اساس 

به روسیهف دنبال می شوداظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت از سوی ایران در اتحادیه اوراسیا به منوظر رشد صادرات کشور  . 

 هیچ انحصاری در صادرات به روسیه وجود ندارد

« واحد شیالتی ایران می توانند صادرات محصوالت خود به  05رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اعالم این خبر که « مهدی خلج

شرکت های مختلف می توانند با  در این وادی هیچ محدودیت و انحصاری وجود دارد و: بازار روسیه انجام دهند، تشریح کرد

 .دریافت گواهی سالمت، صادرات خود را با بازار روسیه دنبال کنند

به منظور صادرات فرآورده های لبنی نیز متنی تدوین کرده و معیارها و گواهی های الزم برای صادرات فرآورده های : وی ادامه داد

در مورد فرآورده های . اختیار طرف روس قرار گرفته و امیدواریم تایید شود بهداشتی و با کیفیت را تعریف کرده ایم، این متن در

 .طیور نیز همین اقدامات انجام شده و منتظر اعالم نظر آنها هستیم

میلیون یورو اعتبار برای تجارت با روسیه ۲۱اختصاص   

« طرح های قابل پیگیری بین ایران و روسیه مدیرعامل بانک توسعه صادرات، پیمان پولی دو جانبه را یکی از « علی صالح آبادی

مذاکرات مربوط به این موضوع هنوز نهایی نشده هرچند طبق به دنبال پیگیری های صورت گرفته هیچ گونه : عنوان کرد و گفت

 .مانعی در روابط پولی و بانکی بین دو کشور وجود ندارد و حتی امکان گشایش اعتبار نیز فراهم است

خوشبختانه اگر شرایط مساعد : میلیون یورو اعتبار برای بازار روسیه خبر داد و تاکید کرد 59ادامه از تعیین  این مقام مسئول در

میلیون یورو نیز افزایش دهیم 39باشد می توانیم این رقم را به  . 

 ارزش گذاری گمرکی روسیه بهای تمام شده محصول ایرانی را غیررقابتی می کند

« اتاق مشترک ایران و روسیه، تعرفه را چالش جدی صادرات ایران به روسیه ارزیابی کرد و یادآور شدنائب رئیس « قدیر قیافه  :

میزان تعرفه واردات محصوالت به بازار روسیه برای همه کشورها یکسان است اما آنچه موجب شده بود گمان برود تعرفه های 

اری گمرکی کاالی ایرانی مریوط می شودوارداتی برای کاالهای ایرانی، بیشتر است به موضوع ارزش گذ . 

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی نداشتن ظرفیت های صادراتی متنوع و اقتصاد دورن گرا از جمله عوامل عدم موفقیت ایران در 

دیگر وجود نرخ کارمزد محصوالت ایرانی موجب غیررقابتی شدن کاالهای ایرانی شده و از طرف : امر صادارت است، وی تصریح کرد

مراکز مختلف تصمیم گیری برای صادرات و بحران اعتماد بین فعاالن تجاری و اقتصادی ایران و روسیه از رشد صادارت کشور به 

 .روسیه جلوگیری می کند

گمرک روسیه برای تعیین ارزش گمرکی محصوالت ایرانی به لیست منتشر شده : این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تشریح کرد

بدین ترتیب می توان با اصالح آن نسبت به کاهش هزینه های گمرکی کاالهای ایرانی در بازار . در گمرک ایران استناد می کند

 .روسیه اقدام کنیم
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 در تجارت، نگاه های دراز مدت را مالک قرار دهیم

« : ات به روسیه را مورد تأکید قرار داد و گفتمعاون امور بین المللی اتاق ایران، نگاه درازمدت در بهبود شرایط صادر« فرهاد شریف

از طرفی یک دستگاه ناظر برای . در بازار روسیه، بهای تمام شده، تحویل به موقع کاال و کیفیت آن، سه معیار مهم تلقی می شود

مورد مطالعه قرار  پس باید مشکالت و راهکارها به طور دقیق. خوشبختانه همه مسئوالن آماده همکاری هستند. این مهم، الزم است

 .گیرد

 تأکید بر لزوم تسهیل در قوانین تجاری کشور

« در این عرصه دولت باید نسبت به حذف قوانین : رئیس کمیسیون توسعه صادارت اتاق ایران، خاطرنشان کرد« سید رضی میری

ورود به بازار روسیه بردارد زائد در امر تجارت جدی تر عمل کند و از طرف دیگر بخش خصوصی باید قدم های محکم تری برای . 

فعاالن اقتصادی حاضر در این نشست با انتقاد از روند کند رسیدگی به معضالت پیش روی تجارت با روسیه خواستار اقدامات 

 .عملیاتی تر در این رابطه شدند

 بازار روسیه پیچیده است

« ت کمیته تجارت با روسیه را نیز برعهده دارد، خاطر نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران که مسئولی« امیر عابدی

دراین سال ها ترکیه در ارتباط با روسیه لغو روادید را اجرایی کرده و صداها . بازار روسیه پیچیدگی های خاصی دارد: نشان کرد

شور قوی است حال که پرواز از این کشور به خاک روسیه و بالعکس صورت می گیرد و تجربه و زیرساخت های ارتباطی این دو ک

 .ایران قصد دارد جا پای این کشور بگذارد باید بدانیم در چه شرایطی، چنین هدف گذاری برای خود تعریف کرده ایم

این فعال اقتصادی در ادامه به روابط مستحکم ترکیه و روسیه در مناسبات بانکی، سرمایه گذاری های دو کشور در قالب بنگاه های 

در برقراری مناسبات اقتصادی باید نگاه کالن و خرد در خصوص ابعاد یک بازار را در کنار : اره و تصریح کردمشترک اقتصادی اش

 .هم ببینیم

الزم به ذکر است، کمبود کانتینرهای تخچال دار برای حمل کاالهای فساد پذیر، توجه به تکمیل خط اه آهن آستاراخان، چالش 

اظهارنامه های صادراتی، تغییر کالن در ساختار گمرکی و شبانه روزی شدن گمرکات های موجود در برگشت پول، فرمت سنتی 

 .مرزی در این نشست مورد توجه قرار گرفت

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http59385-0html. 
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 اقتصاد کالن

آیانا 1362دی  48, دوشنبه  

قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیالت قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیالت قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیالت ( ( ( 141414)))ابالغ دستورالعمل اجرایی ماده ابالغ دستورالعمل اجرایی ماده ابالغ دستورالعمل اجرایی ماده 

   کشاورزی کشاورزی کشاورزی 

قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیالت کشاورزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی جهت اجرا ( 99)دستورالعمل اجرایی ماده 

 . ابالغ شد

پیرو بخشنامه شماره : روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از

 0359مصوب سال  -پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  قانون رفع موانع تولید رقابت( 99)، در ماده 03593839مورخ  593002329

آمده است -مجلس شورای اسالمی : 

« الت اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهی کلیه بانک

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی . کشور، بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی ساالنه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند

ام را ابالغ کنند و بانک جمهوری اسالمی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل این اقد

ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و  مرکزی جمهوری اسالمی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک

نماید منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ارائه می ». 

پذیر و ارتقاء نظام مالی  رفع موانع تولید رقابت قانون( 99)دستورالعمل اجرایی ماده »در اجرای تکلیف مقرر در ماده قانونی مذکور، 

شورای پول و اعتبار  0359309390ماده و یک تبصره تهیه و در یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ  9مشتمل بر « کشور

 .مطرح و به تصویب رسید

ورزی در اقتصاد کشور موضوع تبصره ضمن اعالم این که بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی ساالنه، سهم بخش کشا

باشد، خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به اهمیت بخش کشاورزی  درصد می 533دستورالعمل مزبور به میزان ( 8)ذیل ماده 

. یدربط آن بانک ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت الزم به عمل آ در اقتصاد کشور، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی

کل نظارت بر  ربط، به حوزه مدیریت ای از بخشنامه ابالغی به واحدهای ذی همچنین، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود که نسخه

ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود بانک /. 

/item/majles/ir.iana.www//:http59985-0html. 
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 اقتصاد کالن

آیانا 1362دی  47, یکشنبه  

فراخوان سرمایه گذاران آلمانی به مشارکت در صنایع، خدمات و بازاریابی محصوالت فراخوان سرمایه گذاران آلمانی به مشارکت در صنایع، خدمات و بازاریابی محصوالت فراخوان سرمایه گذاران آلمانی به مشارکت در صنایع، خدمات و بازاریابی محصوالت 

   کشاورزی ایران کشاورزی ایران کشاورزی ایران 

وزیر جهاد کشاورزی ایران از شرکت های آلمانی برای سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع کشاورزی، خدمات، « محمود حجتی

ابی و عرضه محصوالت کشاورزی ایران دعوت کردبازاری . 

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی کشورمان که در نشستی با نمایندگان 

لمانی در شرکت های بزرگ کشاورزی و محصوالت غذایی آلمانی در برلین شرکت کرده بود، خواستار همکاری های شرکت های آ

 .زمینه تولیدات کشاورزی، نهاده ها، بذر، ماشین آالت و سیستم های نوین آبیاری و نیز همکاری های آموزشی با ایران شد

آلمانی ها : حجتی همچنین با تاکید بر ظالمانه بودن تحریم های غرب، نقش آلمان را در رابطه با برجام مثبت ارزیابی کرد و گفت

یان مردم ایران داشته اند که این یک سرمایه بزرگ محسوب می شودهمیشه وجهه خوبی در م . 

در : وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست با روسای شرکت های آلمانی، در گفت وگو با خبرنگاران رسانه های ایرانی اظهار داشت

داشتیم و امیدوارم در آینده مجموع مذاکرات خیلی خوب و سازنده، هم با مسئوالن دولتی و هم با روسای شرکت های بزرگ 

بتوانیم همکاری های خوب و گسترده ای را با آنها داشته باشیم؛ به وِیژه با توجه به فضای سیاسی و نتایج برجام که دنیا هم 

 .منتظرش بود همه عالقه مند همکاری با ایران هستند

حصوالت به ایران امر پایداری نخواهد بود و آنها هم به بحث اصلی در مذاکرات با شرکت های آلمانی این بود که فروش م: وی افزود

هم اکنون هدف شرکت های آلمانی . در این زمینه با شرکت بایر و چند شرکت دیگر نیز مذاکراتی داشتیم. این امر اذعان داشتند

 .سرمایه گذاری یا مشارکت برای تولید محصول، بازرایابی و عرضه آن در داخل یا خارج از کشور است

در این نشست حتی چند شرکت زنجیره ای مواد غذایی نیز شرکت کرده بودند که عالقه مند به مشارکت با ما برای : حجتی گفت

 .آماده سازی، بسته بندی و صدور محصوالت کشاورزی ایران بودند

مان قبل از اجرای تحریم های سفیر جمهوری اسالمی ایران در آلمان نیز با بیان اینکه این کشور آل« علی ماجدی»در این نشست، 

نمایندگی های ایران در شهرهای مونیخ، فرانکفورت، برلین و هامبورگ آماده : ظالمانه، شریک اول یا دوم تجاری ایران بود، گفت

 .ارایه هرگونه همکاری با شرکت های آلمانی می باشند

ی های اقتصادی بین دو کشور به ویژه در زمینه سفیر کشورمان در آلمان همچنین خواهان اتخاذ یک نقشه راه برای همکار

 .کشاورزی برای چهار سال آینده شد

امروز می تواند یک روز تاریخی باشد که در واقع رونق تجاری بین : معاون وزیر کشاورزی آلمان گفت« گرمان یوب»در این نشست 

 .ایران و آلمان را به دنبال داشته باشد

رقراری مجدد و هرچه سریع تر روابط بانکی بین ایران و سایر کشورها، روابط تجاری رونق یابندوی ابراز امیدواری کرد که با ب . 

دنیا به . دنیا به ایران نیاز دارد: معاون وزیر کشاورزی آلمان با یادآوری توانایی کارشناسان و مهندسین برجسته صنایع ایران، افزود

و رابطه حسنه دو کشور می تواند این امر را تقویت کند ایران برای حفظ ثبات و صلح در منطقه نیاز دارد . 
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برد برای هر دو طرف هستند-وی با بیان اینکه شرکت های آلمانی به دنبال روابط پایدار با ایران و با شرایط برد . 

ی و ماشین در این نشست نمایندگان شرکت های آلمانی آمادگی خود را برای توسعه و تقویت همکاری های کشاورزی، دامپرور

 .االت کشاورزی ابراز داشتند

« وزیران کشاورزی ایران و آلمان یک تفاهم نامه همکاری در زمینه تحقیقات و تجارت « کریستیان اشمیت»و « محمود حجتی

 .کشاورزی و نیز آموزش نیروهای تخصص کشاورزی امضا کردند

کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان در تهران برگزار (  58اردیبهشت ماه سال  08تا  03)قرار است دوم تا چهارم ماه می 

زیگمار »در کمیسیون یادشده . شود که در آن مسایل همکاری های کشاورزی نیز مورد بحث و بررسی طرفین قرار خواهد گرفت

قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان شرکت خواهد کرد« گابریل /. 

/item/majles/ir.iana.www//:http59938-0html. 
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 اقتصاد کالن
خبرنگاران جوان - 136۱دی  4۲: تاریخ  

جدولجدولجدول+ + + آنکارا به تهران آنکارا به تهران آنکارا به تهران    ---فرصت بازار یک میلیارد دالری،هدیه مسکوفرصت بازار یک میلیارد دالری،هدیه مسکوفرصت بازار یک میلیارد دالری،هدیه مسکو    

تواند خأل یک میلیارد  کشور روسیه بسیار مهم بوده و به راحتی ایران می تالش برای به دست آوردن بازار محصوالت کشاورزی

 .دالری ایجاد شده را پر کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان اقتصادی معتقدند تنش کنونی میان ترکیه و روسیه بر سر 

سیاسی به ویژه سرنگونی جنگنده روسی فرصت مناسبی برای بازار اقتصادی ایران به همراه خواهد داشت مناقشات . 

اند که استفاده از این فرصت در روند توسعه صادرات کشور نقشی بسزایی ایفا خواهد کرد الزم به ذکر  ناظران اقتصادی بر این عقیده

آنکارا و نیاز به بخش کشاورزی روسیه به توسعه بازارهای صادراتی خود –و است که در این میان کاهش تعامالت اقتصادی مسک

تواند  حاکی از آن است که تالش برای به دست آوردن بازار محصوالت کشاورزی این کشور بسیار مهم بوده و به راحتی ایران می

 .خأل یک میلیارد دالری ایجاد شده را پر کند

ل جاری بود که وزیر کشاورزی روسیه قطع واردات محصول کشاورزی پر مصرف یعنی گوجه براساس این گزارش چهارم آذر ماه سا

ای راخواستار شده و پیشنهاد داد که مصرف بازار داخلی کشور از طریق واردات از ایران و مراکش تأمین شود فرنگی ترکیه . 

 
 

این در حالی بود که .یه را نیز به حال تعلیق در آوردآنکارا، روسیه صادرات گندم به ترک -همچنین با اوج گیری تنش بین مسکو 

 .سرانجام هشتم آذر ماه نیز رئیس جمهور روسیه با صدور فرمانی، ترکیه را تحریم اقتصادی کرد

 .در عین حال بنابر گفته معاون اول نخست وزیر روسیه فروش تورهای مسافرتی به ترکیه را نیز ممنوع اعالم شد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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تواند مغتنم شمرده شود که هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی استان گیالن از آمادگی  ی ایران میاین فرصت در حالی برا

کرد این  ترکیه کاالی ایرانی را به نام خود به روسیه صادر می: این اتاق برای استاندارد روسی کاالی ایرانی به روسیه خبر داد و گفت

تر به روسیه صادر کنیم را ارزان توانیم کاالی خودمان در حالی است که می . 

دولت به معنای واقعی بر : درهمین حال صدرالدین نیاورانی نائب رئیس اتحادیه صادر کنندگان و وارد کنندگان میوه کشور نیز گفت

 شود واین در شرایطی است که موانعی همچون تعرفه باالی گسترش تبادل تجاری با روسیه با بخش خصوصی وارد مذاکره نمی

 .گمرکی برای ورود محصوالت کشاورزی ایرانی نسبت به سایر رقبا باعث کاهش حضور ایران دراین بازار شده است

درصدی برای صادرات محصوالت کشاورزی  59ها همجون دیگر رقبا از تعرفه  تواند با مذاکره با روس بنابر گفته نیاورانی دولت می

 .برخوردار شود

ن ازآن است که بازار یک میلیارد دالری مسکو را نباید به راحتی از دست دادهر آنچه که گفته شد خود نشا . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8925033 
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 اقتصاد محصوالت

 اقتصاد محصوالت  
فودپرس 1362دى ماه  49شنبه   

محصوالت کشاورزی محصوالت کشاورزی محصوالت کشاورزی تن شکر در تاالر تن شکر در تاالر تن شکر در تاالر    5۱۱5۱۱5۱۱معامله معامله معامله     

< کشاورزی تن شکر در تاالر محصوالت کشاورزی معامله شد 899دی ماه  59طی هفته منتهی به  . 

الملل شرکت بورس کاالی ایران، طی هفته مذکور، در تاالر محصوالت کشاورزی شاهد معامله  به گزارش روابط عمومی و امور بین

تن شکر،  59تن کنجاله،  599 تن جو بود 059تن ذرت و  899 . 

هزار و  09هزار تن گواهی سپرده کاالیی ذرت در این روز به انجام رسید و عالوه بر این، حدود  09همچنین داد و ستد  تن  559

میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت 085میلیارد و  095ذرت خوزستان در قالب گواهی سپرده کاالیی و با ارزش حدود  . 

میلیارد ریال در بورس  523هزار و  هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از سه 359ماه، حدود  دی 59تهی به گفتنی است، طی هفته من

 .کاالی ایران مورد داد و ستد قرار گرفت

cc33a93935939b8985029=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - 62/11/48

میلیون مترمکعب میلیون مترمکعب میلیون مترمکعب    ۶.5۶.5۶.5مصرف مصرف مصرف / / / شودشودشود   ها تأمین میها تأمین میها تأمین می   درصد نیاز چوبی کشور از جنگلدرصد نیاز چوبی کشور از جنگلدرصد نیاز چوبی کشور از جنگل   4۱4۱4۱

   چوب در کشورچوب در کشورچوب در کشور

ترین حد خود رسیده است،  یینبرداری از جنگل ها به پا ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه میزان بهره رئیس سازمان جنگل

شود ها تامین می درصد نیاز چوبی کشور از جنگل 09در حال حاضر : گفت . 

به نقل از روابط عمومی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خداکرم  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

اما متاسفانه بشر با  خداوند همه چیز را در طبیعت بصورت متعادل آفریده است: داری جنگل و صنعت گفتدر همایش پای جاللی

توازن را برهم زده است رفتار نادرست خود این . 

بخش عمده این اتفاق بخاطر : فاجعه بزرگ خواند و گفت میلیارد هکتار را 9میلیارد هکتار به  5جاللی کاهش جنگل های جهان از 

همزیستی مسالمت آمیز صنعت با جنگل بوده استعدم  . 

بر اساس ارزیابی های بین المللی و آخرین گزارش شاخص : رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورهمچنین تصریح کرد

دنیا دارد حفاظت از جنگل ها را در رتبه شانزدهم از نظر 099از  59ایران با داشتن نمره ( ایی پی آی)عملکرد زیست محیطی  . 

در ایران یک دهم  براساس این گزارش میزان تخریب جنگل ها درجهان سه و هشت دهم درصد است اما این میزان : وی افزود

 .درصد است که این رقم را هم باید کاهش دهیم

پایداری و  شده است در اجرای طرح های جنگل داری نمره قابل قبولی داریم و در هر نقطه از جنگل این طرح اجرایی : وی افزود

شادابی جنگل مشهود است، البته این بدین معنا نیست که نارسایی وجود ندارد بلکه باید به سمتی حرکت کنیم تا روند 

اصالح شود موجود . 

 0999های در حال احداث صنایع تا افق  میلیون متر مکعب است که با توجه به واحد 8/2نیاز ساالنه چوب کشور  به گفته جاللی 

رسد میلیون متر مکعب می 03این میزان مصرف به  . 

درصد از نیازهای چوبی  92برای کمک به پایداری جنگل  :هزار هکتار نام برد و افزود 559آمار زراعت چوب در کشور را  جاللی، 

 .کشور از این حوزه تامین می شود

کنندگان زراعت چوب فراهم شود، خواستار تعامل بیشتر  انگیزه های الزم برای تولید رییس سازمان جنگل ها با بیان اینکه باید

و انجمن ملی صنوبر شد سازمان جنگل ها  صنایع و معادن با . 

های صنعت را  با جنگل است و نیاز اولویت پایداری در قضیه پایداری جنگل و صنایع،: رییس سازمان جنگل ها همچنین اظهار کرد 

 .می توان با واردات برطرف کرد

در  :اظهار داشت ها برداری از جنگل درباره بهره صنایع را به جنگل معطوف کنیم  توانیم نیازچوبی  به اینکه ما نمی شارهوی با ا

برداری از جنگل ها را براساس  ها و مراتع موظف است بهره طبع آن سازمان جنگل وزارت جهاد کشاورزی و به 5اجرای ماده 

های زیست محیطی اقدام  ل، مسائل اجتماعی و اقتصادی، تنوع اکولوژیکی و ارزشوسعت و سرانه جنگ هایی همچون؛   شاخص

 .نماید

http://www.farsnews.com/
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بهره برداری از جنگل ها به شیوه نزدیک  و بر اساس شاخص های تعیین شده،  پذیر نیست مدیریت در جنگل تعطیل: جاللی گفت

اعالم می  نداد، بهره برداری در آن نقطه بکلی ممنوع  اجازه ای از جنگل  شود و با توجه به داده ها هر نقطه به طبیعت انجام می

 .شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590955999559 
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 اقلیم و منابع طبیعی
آیانا 1362دی  31, چهارشنبه  

اسفند وقت باز کردن سدها اسفند وقت باز کردن سدها اسفند وقت باز کردن سدها / / / متری سطح اکولوژیک دریاچه ارومیهمتری سطح اکولوژیک دریاچه ارومیهمتری سطح اکولوژیک دریاچه ارومیه   انتیانتیانتیسسس   ۲۲۲۲۲۲کاهش کاهش کاهش 

   است است است 
متر کاهش یافته است،  سانتی 55های منظم پاییز، سطح اکولوژیک دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  با وجود بارش

سدها در صورتی که اسفندماه با کنترل شعب  رود و همچنین باز کردن رود به زرینه رود با طرح انتقال آب سیمینه اما انتظار می

 .فرعی صورت گیرد، حفظ ذخایر منابع آبی با وجود تنک شدن حوضه آبریز محتمل باشد

با وجود : با اعالم این خبر گفت( ایانا)عضو انجمن نجات دریاچه ارومیه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تر است و باید  متر نسبت به مدت مشابه سال گذشته پایین سانتی 55اییزی، سطح آب دریاچه ارومیه های پ افزایش میانگین بارش

افتاد، افت سطح از این رقم بیشتر بود ها در این سطح اتفاق نمی گفت اگر بارش . 

دهنده  شده است که نشان رسد حوضه آبریز دریاچه ارومیه دچار تنکی پوشش برفی و پدیده آلبدو نظر می به: فر افزود امید شایان

گیرد تابش آفتاب به سطحی است که برگشت نور از آن به سرعت صورت می . 

آمده، حوضه آبریز دریاچه ارومیه اکنون فاقد پوشش برفی مهارکننده  دست ای به های ماهواره بر اساس عکس: وی خاطرنشان کرد

داست و پدیده آلبدو نیز باعث شده سرعت تبخیر افزایش پیدا کن . 

سال به طول انجامید ۲۱خشکی دریاچه ارومیه   

سال روند تدریجی دریاچه و کاهش  59تا  05خشک شدن دریاچه ارومیه در یک مقطع کوتاه روی نداده و طی : فر ادامه داد شایان

 .سطح آب آن به طول انجامیده است و تنها در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است

صورت متوسط بوده است  متر به گرفته، کاهش سطح آب دریاچه ارومیه روزانه یک میلی س محاسبات صورتبر اسا: وی تصریح کرد

سال آینده  09توان امیدوار بود طی  موقع اجرایی شود، می های اخذشده برای نجات دریاچه ارومیه به گیری و در صورتی که تصمیم

 .تراز اکولوژیک این دریاچه به سطح معقولی برسد

ماه سدها را باز کنیداسفند  

طرح انتقال آب از دریاچه : های مؤثر برای نجات این دریاچه یادآور شد عضو انجمن نجات دریاچه ارومیه با اشاره به تصمیم

شده برای نجات این دریاچه است های گرفته رود و پیکره اصلی، یکی از اثرسازترین تصمیم رود و سیمینه زرینه . 

چنین از آنجا که فاصله پیکره اصلی از رودخانه زیاد است، محل اتصال باید با دقت و جانمایی دقیق هم: فر تأکید کرد شایان

شناسی صورت گیرد تا بتواند اثرگذاری خود را بر پیکره، در باالترین میزان خود به جا بگذارد زمین . 

هایی بود که اثرگذاری قابل  یه از تصمیمهمچنین باز کردن آب سدها برای تقویت حوضه آبریز دریاچه اروم: وی اظهار داشت

تواند حداکثر اثرگذاری  توجهی در حفظ منابع آبی این دریاچه است، اما باید دانست باز کردن سدها تنها در اسفندماه است که می

 .را در حفظ تراز اکولوژیک به جا بگذارد

های اصلی منتقل شود و  ای مدیریت شود که آب به حوضه گونه انشعاب رودخانه از محل شروع سد باید به: فر همچنین گفت شایان

های فرعی نشده تا بتواند مؤثر واقع شود وارد انشعاب . 
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بردار برای  طرح نجات دریاچه ارومیه نیازمند عزم عمومی و همگانی است و نیازمند است تا شش میلیون بهره: وی در ادامه افزود

آنچه مشخص است، طی دولت یازدهم بودجه مناسبی به ستاد نجات . د را بکنندحفظ منابع آبی این دریاچه حداکثر تالش خو

العجل  های ضرب گیری زنی باالیی برای اخذ تصمیم ای بود که از قدرت چانه گونه دریاچه ارومیه اختصاص یافت و شرایط این ستاد به

تواند  دنبال کالهی از این نمد باشد، نمی نکه هر کس بهای. برداران، جامعیت پیدا کند رود با دلسوزی بهره وجود داشت و انتظار می

دنبال داشته باشد نجات دریاچه ارومیه را به . 

 بارورسازی ابرها الزم نشد

هرچند بارور کردن ابرهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز ازجمله اقدامات : عضو انجمن نجات دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد

علت بارش مناسبی که در پاییز شاهد آن بودیم، چنین  در حفظ ذخایر آبی این دریاچه مؤثر باشد، بهتواند  اثرگذاری است که می

 .اتفاقی نیفتاد، چرا که لزومی برای آن وجود نداشت

منظور کنترل شرایط اکولوژیکی و تحریک  بارورسازی ابرها اقدامی است که در همه کشورها به: فر در پایان تصریح کرد شایان

گیرد و در دریاچه ارومیه نیز با هدف کاهش سطح دریاچه در دستور کار قرار گرفته است ا صورت میه بارش /. 

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http59893-0html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
آیانا 1362دی  47, یکشنبه  

   اجرای حفاظت مشارکتی در عرصه های منابع طبیعی استان تهران اجرای حفاظت مشارکتی در عرصه های منابع طبیعی استان تهران اجرای حفاظت مشارکتی در عرصه های منابع طبیعی استان تهران 
حفظ منابع طبیعی بدون مشارکت مردم و بدون در نظر گرفتن : معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت

 . نیاز آنان در بهره برداری اصولی از منابع طبیعی امکان پذیر نیست

گاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، قاسم حقانی حفاظت مشارکتی را که بر نقش به گزارش پای

 .مردم در توسعه، احیاء و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی تاکید دارد، راهکاری مناسب برای کاهش تخریب سرزمین برشمرد

بیعی که با همکاری افراد حقیقی و حقوقی انجام می شود، عالوه بر توانمند در حفاظت مشارکتی در عرصه های منابع ط: وی افزود

 .سازی و تقویت معیشت جامعه هدف، عملیات احیائی، اصالحی و حفاظتی نیز دراین عرصه ها صورت می گیرد

یار بهره برداران قرار می حقانی با اشاره به این که تمامی عرصه هایی که با رویکرد حفاظت مشارکتی و بهره برداری اصولی در اخت

عرصه هایی که قابلیت زادآوری طبیعی را دارا باشند، : گیرد با رعایت ضوابط قانونی و نظارت کامل انجام می شود، اظهار داشت

عملیات قرق برای آنها انجام می شود و عرصه هایی که به دلیل چرای بیش از حد و تخریب های طبیعی پتانسیل خود را از دست 

کپه کاری، بوته کاری، )و شامل تخریب سرزمین شده اند، با اقدامات احیائی و اصالحی و در قالب پروژه های بیولوژیکی  داده

شرایط برای بازگشت به حالت اول و ایجاد پوشش گیاهی مناسب فراهم می شود...( بذرکاری و  . 

ح های مرتعداری را اقدامی متناسب در راستای حفاظت معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اجرای طر

هزار هکتار آن زیرپوشش  999هزار هکتار مراتع استان تهران حدود  505از وسعت : مشارکتی دانست و در این ارتباط تصریح کرد

ضمن بهره برداری اصولی طبق قوانین مرتبط و دستورالعمل های اجرائی،   طرح های مرتعداری قرار دارد که مجریان و بهره برداران

 .از مراتع و تقویت معیشت خود، پروژه های احیائی، اصالحی و حفاظتی را انجام می دهند

حدود : وی با بیان این که اجرای پروژه های احیائی در اراضی بیابانی از دیگر اقدامات حفاظت مشارکتی است خاطرنشان کرد 59 

با مشارکت مردم زیرپوشش عملیات احیائی قرار گرفته که ضمن جلوگیری از پیشروی هزار هکتار از اراضی بیابانی استان تهران 

 ./بیابان و بیابان زدایی، موجبات ادامه زندگی و جلوگیری از مهاجرت جوامع محلی را در پی داشته است

/item/omaratejangal/ir.iana.www//:http59955-0html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
ایران اکونا - 136۱/ دی /  48, دوشنبه   

   برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی کشاورزیبرخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی کشاورزیبرخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی
انونی با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان برخورد ق: مدیرجهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان گفت

شود و جدی می  . 

هرگونه تغییر کاربری و یا احداث بنا در اراضی زراعی و باغی طبق : محسن نظام دوست شب گذشته در جمع خبرنگاران افزود

شود مجلس شورای اسالمی بدون مجوز ممنوع و با متخلفین برخورد قانونی و جدی می 0399مصوبه  . 

کشاورزان نباید بدون هماهنگی و اخذ مجوز، در اراضی : ر سطوح مختلف گفتوی با اشاره به ترویج فرهنگ قانون مداری د

ها نه تنها خالف قانون است، بلکه منجر به خسارات  کشاورزی و باغی اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز کنند زیرا این اقدام آن

 .جبران ناپذیری خواهد شد

توجیهی و آموزشی به کشاورزان متاسفانه ساخت و سازهای بدون مجوز  به رغم تذکرات مکرر در جلسات: نظام دوست اظهار کرد

 .در این شهرستان رو به افزایش است

طی روزهای اخیر با صدور احکام قضایی دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در روستاهای شیرآباد و مهمانک تخریب شد و : وی گفت

یار نیز پس از اتمام روند پیگیری، صادر خواهد شدحکم تخریب یک مورد ساخت و ساز غیر مجاز در روستای به  . 

در صورت ضرورت ساخت : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان به کشاورزان و باغداران در این زمینه هشدار داد و گفت

یک ماده یک حفظ های کشاورزی و باغات، پس از ارائه مدارک و درخواست صدور مجوز از کمیسیون موضوع تبصره  و ساز در زمین

 .کاربری، مستقر در سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در این زمینه اقدام کنند

های الزم با صدور احکام قضایی  در غیر این صورت هرگونه احداث بنا و یا دیوار کشی بدون مجوز تخلف و پس از پیگیری: وی گفت

 .منجر به قلع و قمع بنای ساخته شده خواهد شد

/com.iranecona//:http80252D%/5% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 42/11/1362

   درصد خاک مزارع آبی کشور محدودیتی برای کشت ندارد درصد خاک مزارع آبی کشور محدودیتی برای کشت ندارد درصد خاک مزارع آبی کشور محدودیتی برای کشت ندارد    454545
درصد از خاک  19 :معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -مشهد

 . کشتزارهای آبی کشور محدودیتی برای کشت گونه های مختلف زراعی ندارد

هشت میلیون هکتار از عرصه : کاظم خاوازی روز پنجشنبه در آیین تجلیل از کشاورزان منتخب و برتر استان خراسان رضوی گفت

ن بدون محدودیت کشت استمیلیون هکتار آ 035های زراعی به صورت آبی زیر کشت می رود که تنها   . 

میلیون هکتار از خاک این عرصه ها دچار شوری، لب شوری، عمق خاک و سنگریزه  235بقیه این پهنه ها، یعنی حدود : وی افزود

 . هستند

 :این مقام مسئول، رویکرد سال آینده وزارت جهاد کشاورزی را کشت محصوالت راهبردی مانند گندم و کلزا عنوان کرد و افزود

میلیارد ریال صرف واردات روغن می کند که می توان با تولید دانه های روغنی از صرف این هزینه جلوگیری کرد 99کشور ساالنه   . 

در این استان خاک از روی، آهن و ارگانیک کربن بشدت تخلیه شده و : وی به وضعیت خاک در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت

شاورزی در این خطه، کشاورزی حفاظتی استتنها راه برای توسعه و بهبود ک  . 

خاوازی با بیان اینکه طرح نظام ملی ترویج در وزارت جهاد کشاورزی در جهت تحقق اهداف مربوط در این بخش طراحی و تدوین 

خراسان رضوی از جمله استان های پیشرو در انجام این طرح است: شده، اظهار کرد  . 

خراسان رضوی برای : ان و دامداران برتر را الگو دادن به دیگر فعاالن این بخش دانست و افزودوی هدف از تقدیر و معرفی کشاورز

 . پنج سال مقام اول کشور را در بخش کشاورزان نمونه کسب کرده و این نشان از قابلیت و ظرفیت های باالی این استان دارد

ر انتخاب کشاورزان برتر مورد توجه قرار خواهد گرفت، رشته نوغان از جمله رشته ها و محورهایی که د: این مقام مسئول اظهار کرد

 . داری، رعایت کشاورزی محافظتی و کشت نشاء است

حرفه : نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی نیز در این آیین، کشاورزی را اساس و پایه استقالل کشور خواند و اظهار کرد

فرهنگی است و انجام درست این حرفه به منزله خدمت به کشور، نظام و هویت ملی کشاورزی یک وظیفه اجتماعی، سیاسی و 

 . است

هزار پیامبر الهی یا کشاورز و یا چوپان بوده اند و این نشان از شان و منزلت این حرفه دارد و  059: آیت اهلل حسن عالمی بیان کرد

عرصه در سنگر مبارزه و مجاهده با دشمن قرار دارند به جرات می توان گفت کشاورزی محراب عبادت است و فعاالن این  . 

اگر انسانی عرق و دید انقالبی، ملی و وطن پرستانه داشته باشد در این عرصه تالش می کند، زیرا مردم با سفره : وی اظهار کرد

پررونق باشدهای خالی نمی توانند در برابر دشمن ایستادگی کنند و زمانی می توانند بایستند که سفره هایشان   . 

کشاورز برتر ملی خراسان رضوی تقدیر شد 5کشاورز نمونه استانی و  89در این مراسم از   . 

/News/fa/ir.irna.www//:http50559885/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 46/11/1362

اندیکا همچنان مسدود و تنها لودر امور عشایر اندیکا همچنان مسدود و تنها لودر امور عشایر اندیکا همچنان مسدود و تنها لودر امور عشایر    جاده های عشایری بخش چلو شهرستانجاده های عشایری بخش چلو شهرستانجاده های عشایری بخش چلو شهرستان

      !!!معیوبمعیوبمعیوب
با وجود پیگیری های مکرر و وعده های مسوالن مربوطه، : بخشدار بخش چلو شهرستان اندیکا در خوزستان گفت-ایرنا-اهواز

عشایری روانه این بخش  تاکنون هیچگونه ماشین آالتی از سوی اداره امور عشایر شهرستان اندیکا برای بازگشایی و ترمیم جاده های

 . نشده است

« پس از بارندگی هفته های گذشته بخش مهمی از جاده های : شامگاه دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد« عزت اهلل براتی

 .عشایری بخش چلو دچار خسارت شد و بالفاصله مراتب به اداره امور عشایر شهرستان اندیکا گزارش شد

: وی افزود دیماه برای بازگشایی و  58ماس تلفنی با رییس اداره امورعشایر شهرستان اندیکا، مقرر شد که لودر این اداره در آخرین ت

 .ترمیم جاده های عشایری به بخش چلو اعزام شود ولی تا این لحظه این وعده عملی نشده است

در فصل پاییز و زمستان با این مشکل جدی بیشتر جاده های عشایری این بخش فاقد آسفالت است و هر ساله :براتی تصریح کرد

 . مواجه می شود

نیاز است مسوالن امور عشایر استان خوزستان نسبت به حل این معضل چاره اساسی بیندیشند تا عشایر : بخشدار چلو ادامه داد

 .بخش چلو از این مشکل نجات پیدا کنند

در بارندگی های اخیر جاده ی ارتباطی بیش از :خبرنگار ایرنا گفترییس اداره امورعشایر شهرستان اندیکا نیز در این خصوص به 

روستای عشایری بازگشایی شد و تالش برای بازگشایی سایر جاده های عشایری همچنان ادامه دارد 09 . 

ایر منطقه تنها تجهیزات این اداره برای بازگشایی جاده های عشایری یک دستگاه لودر فرسوده است که جوابگوی نیاز عش:وی افزود

 .نیست

/News/fa/ir.irna.www//:http50552909/ 
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 انتصابات

 فارس - 59/09/52

رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری منصوب شدرییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری منصوب شدرییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری منصوب شد    

طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، داوود نیک کامی به سمت رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 

 .منصوب شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی داوود 

شد حفاظت خاک و آبخیزداری منصوب رییس پژوهشکدهکامی به سمت  نیک .  

های  امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از امکانات، نیروهای متخصص و ظرفیت: در بخشی از این حکم آمده است

ی ایران همت گماریدآن پژوهشکده و تعامل با مراکز علمی و پژوهشی در راستای اهداف و برنامه های نظام مقدس جمهوری اسالم  

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=03590952990599 
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 بازار و قیمت ها

 بازار و قیمت ها

 فارس - 62/11/49

تومانتومانتومان   5۱۱5۱۱5۱۱هزار و هزار و هزار و    4۱4۱4۱مرغ مرغ مرغ    هر شانه تخمهر شانه تخمهر شانه تخم/ / / بارباربار   ه و ترهه و ترهه و ترهمرغ در میادین میومرغ در میادین میومرغ در میادین میو   آغاز عرضه تخمآغاز عرضه تخمآغاز عرضه تخم    

مرغ و جلوگیری از  با توجه به افزایش تقاضا برای صادرات تخم: گذار گفت کنندگان مرغ تخم مدیرعامل اتحادیه سراسری تولید

از شدبار شهرداری تهران آغ مرغ از روز گذشته در برخی میادین میوه و تره افزایش قیمت این محصول عرضه تخم . 

رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم گذار در گفت  وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: 

بار شهرداری تهران  در بازار طی هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با سازمان میادین میوه و تره مرغ سازی قیمت تخم برای متعادل

مرغ آغاز شده است طرحی برای توزیع مستقیم تخم . 

افزود مرغ وی با اشاره به افزایش تقاضای صادرات تخم  : مرغ و جلوگیری از تأثیرات  برای جلوگیری از افزایش جهشی قیمت تخم

ز روز گذشته آغاز شده استبار وابسته به شهرداری ا مرغ در میادین میوه و تره روانی افزایش تقاضا طرح عرضه تخم . 

مرغ در  هماهنگی برای اجرای توزیع عرضه مستقیم تخم: گذار بیان داشت مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

بار شهرداری از هفته گذشته آغاز شد و از روز گذشته هم این طرح عملیاتی شده است میادین میوه و تره . 

فعال توزیع : بار وابسته به شهرداری تا عید ادامه یابد، گفت مرغ در میادین میوه و تره عرضه تخم وی با بیان اینکه امیدواریم

بار گسترش دهیم مرغ را به کل میادین میوه و تره در برخی مراکز آغاز شده و در تالش هستیم، تا توزیع تخم مرغ تخم . 

شود  تومان عرضه می 899هزار و  09ندی و شیلینگ شده با قیمت ب مرغ بسته در این میادین هر شانه تخم: ترکاشوند بیان داشت

بندی آن است درصد از این مبلغ هزینه بسته 09که  . 

ها هم کاهش  مرغ شود و احتمال شکستن تخم کیفیت از بسته جدا می های بی مرغ مرغ، تخم تخم بندی و شیرینگ با بسته: وی افزود

یابد می . 

کننده و عرضه کننده  حضور دائمی در میادین قطعا به نفع تولید: کیلوگرم عنوان کرد و افزود 5ود مرغ را حد وی وزن هر شانه تخم

 .است

مرغ، محصولشان را زیر قیمت تمام شده به فروش  کنندگان تخم شد که تولید وی در پاسخ به این سؤال که تا مدتی پیش گفته می

تواند زیان  رشد کرده به طوری که می  پس چرا اکنون که مقداری قیمت شتند،و آنها هم به شدت از این موضوع گالیه دا رسانند می

قیمتی که برای عرضه : شود، گفت برای جلوگیری از افزایش قیمت آن تالش می های گذشته جبران کند، کننده را در ماه تولید

تومان و در نیمه دوم  3599ه شده بود هر کیلو های تولید در نظر گرفت مرغداری در نیمه اول سال ، با توجه به هزینه مرغ درب تخم

هر کیلو  سال   .تومان بود 9599

تومان  3599تر از هر کیلو  مرغ را با قیمتی بسیار پایین کنندگان تخم البته در نیمه اول سال و حتی تا یک ماه اخیر تولید: وی افزود

 .فروختند و این موضوع ضرر و زیان زیادی را به آنها وارد کرد

یابد، برخی مسائل مطرح  ها افزایش می اما وقتی که کمی قیمت: گذار گفت یرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخممد

ای رقم بزنیم  کننده نیست، بنابراین باید شرایط را به گونه شود که انگار کسی به فکر مصرف ای بیان می به گونه ...ها و  شده در رسانه

 .که مسائل پیش نیاید

http://www.farsnews.com/
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مرغ درب مرغداری با  کننده هر کیلوگرم تخم درصد برای تولید 09در حال حاضر با در نظر گرفتن سود : رکاشوند بیان داشتت

رسد تومان به فروش می 9599قیمت  . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http52999539035909 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - 62/11/48

هزار تن سیب و پرتقال برای عیدهزار تن سیب و پرتقال برای عیدهزار تن سیب و پرتقال برای عید   ۶5۶5۶5سازی سازی سازی    ذخیرهذخیرهذخیره    

: گرمسیری وزارت جهاد با بیان اینکه تولید مرکبات امسال بسیار خوب گزارش شده است، گفت  های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

زار تن سیب برای شب عید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی استه 59هزار تن پرتقال و  98سازی  ذخیره . 

وگو با خبرنگار اقتصادی  گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفت های گرمسیری و نیمه پور مدیرکل میوه ابوالقاسم حسن

گفت: امسال بیش از 9 میلیون و 899 هزار تن مرکبات در کشور تولید شد که حدود 9 میلیون و 599 هزار تن  خبرگزاری فارس

برداشت شده است آن تاکنون . 

شود، به دلیل دیررس بودن به اسفند،  برداشت بخشی از مرکبات از جمله نارنگی والنسیا که در جنوب کشور تولید می: وی افزود

شود حتی اردیبهشت موکول می فروردین و . 

هزار تن پرتقال  899میلیون و  5امسال حدود : ری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کردهای گرمسی مدیرکل میوه

است در کشور تولید شده . 

در باغات مرکبات مشکل خاصی وجود نداشت و   از نظر آفات و بیماری امسال عالوه بر تولید خوب مرکبات،: پور تصریح کرد حسن

  .بیماری در باغات به حداقل رسید

این اتفاق بر اثر جلوگیری از : وی با بیان اینکه باغداران امسال رغبت و تمایل بیشتری به اصالح باغات و تولید دارند، اظهار داشت

 .واردات میوه افتاد ضمن اینکه تقاضا برای ارقام جدید نهال حکایت از رغبت باغداران برای افزایش تولید دارد

افزایش تقاضا برای ارقام جدید نهال در مواردی ما : گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

 .را با محدودیت و کمبود نهال مواجه کرده است

ها تأثیرگذار بود،  گرمسری با بیان اینکه جلوگیری از واردات میوه تا حدودی بر افزایش قیمت های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

ناپذیری بود  اما این امر برای ارتقاء بخش باغبانی کشور اجتناب: تصریح کرد . 

شدند  های گذشته موفق به فروش محصول به قیمت تمام شده نمی دارند که در سال بسیار از باغداران اذعان: حسن پور تصریح کرد

اند به فروش رسانده میوه تولیدی را با قیمت خوبی 59و  53های  کردند، اما در سال و اغلب در تولید ضرر می . 

دهد، وضعیت صادرات مرکبات  برآوردها نشان می: پور با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان صادرات مرکبات ندارد، اظهار داشت حسن

 .خوب بوده و حتی نسبت به سال قبل افزایش یافته است

صادرات پرتقال و نارنگی به روسیه هم در حال انجام است: وی بیان داشت . 

ها پر از میوه پرتقال است و آمادگی صادرات این محصول کامال  سردخانه: های گرمسیری وزارت جهاد تصریح کرد یرکل میوهمد

.برخوردار هستیم برنامه وزارتخانه : سازی پرتقال و سیب برای سال نو خبر داد و اظهار داشت حسن پور همچنین از ذخیره

هزار تن پرتقال و  98سازی  ذخیره تن سیب استهزار  59 . 

سازی میوه شب عید به سازمان تعاون روستایی سپرده شده است و طبق اطالعاتی که دارم این سازمان  ذخیره: وی بیان داشت

هزار تن پرتقال را برای شب عید ذخیره کرده است 59تاکنون  . 

رسد هزار تن می 98ذخایر پرتقال به  به زودی: اطالعی کرد و افزود های گرمسیری از میزان ذخیره سیب اظهار بی مدیرکل میوه . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590955999929 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941028000760
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آیانا 1362دی  46, سه شنبه  

ی قاچاق ی قاچاق ی قاچاق ستاد مبارزه با کاالستاد مبارزه با کاالستاد مبارزه با کاال/ / / ها مدیریت شدها مدیریت شدها مدیریت شد   عرضه پرتقال در بازار با هوشمندی تشکلعرضه پرتقال در بازار با هوشمندی تشکلعرضه پرتقال در بازار با هوشمندی تشکل

   سرانجام وارد میدان قاچاق میوه خواهد شد؟ سرانجام وارد میدان قاچاق میوه خواهد شد؟ سرانجام وارد میدان قاچاق میوه خواهد شد؟ 

در حالی که دولت واردات هرگونه میوه را ممنوع اعالم کرده است، واردات انگور شیلی، لیموترش پاکستان، گالبی چینی، پرتقال 

زه با کاالی قاچاق های سطح شهر تهران نشان از عدم ورود ستاد مبار فروشی مصری و شلیل ترکیه در حجم باال در سطح خرده

 .دارد

  

بار مرکزی تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه میوه و سبزی میدان میوه و تره ( با ( ایانا

ور شیلی، ها نشانی از انگ فروشی های لوکس قاچاق بازار را چنان دربر گرفته است که در همه سطح خرده میوه: اعالم این خبر گفت

شود لیموترش پاکستان، گالبی چینی، پرتقال مصری و شلیل ترکیه دیده می . 

های گرمسیری مجوز رسمی  در حالی که دولت واردات هرگونه میوه را ممنوع اعالم کرده است و تنها میوه: حسین مهاجران افزود

گسترده آن در سطح شهر باعث تعجب فعاالن میدان  واردات دارند، واردات قاچاق میوه از مبادی غیررسمی در حجم باال و عرضه

 .شده است

واردات برخی اقالم میوه که همزمان فصل برداشت آن در داخل کشور وجود دارد، هرچند نتوانسته به بازار : وی خاطرنشان کرد

. شود قتصادی وارد کشور میگذارد که چگونه و با چه توجیه ا داخلی صدمه قابل توجهی وارد کند، اما جای این پرسش را باقی می

 !پرتقال مصری نمونه همین ادعاست

هزار تومان،  09هزار تومان، لیموترش پاکستان به قیمت  55در زمان حاضر هر کیلوگرم انگور شیلی به قیمت : مهاجران ادامه داد

هزار تومان در مراکز  05قیمت  هزار تومان و شلیل ترکیه به هزار تومان، پرتقال مصری به قیمت هفت 09گالبی چینی به قیمت 

های لوکس از آنها کرد  توان توصیف میوه های زمستانه تنها می گیرد که با وجود تنوع میوه ها در اختیار عموم قرار می فروشی خرده

دهد و بیشتر جنبه تجمالتی دارد که به نیاز واقعی مردم پاسخی نمی . 

تومان ۶۱۱۱تا  ۲5۱۱دامنه مرکبات از   

با وجود : بار مرکزی تهران با اشاره به حجم تولید مرکبات در کشور تصریح کرد اتحادیه میوه و سبزی میدان میوه و ترهمدیرعامل 

های تولیدکننده و  آنکه امسال حجم تولید مرکبات باال بود و نگرانی از بابت تنزل قیمت وجود داشت، اما مدیریت مناسب اتحادیه

تا  899سطح معقولی قرار گیرد و اکنون پرتقال جنوبی از نوع کوهستانی بین چهارهزار و بنکداران محلی باعث شد قیمت در 

رسد تومان در بازار به فروش می 899هزار تومان و رسمی از دوهزار تا دوهزار و  پنج . 

ا دوهزار و ت 899هزار و  هزار تومان و ارقام رسمی از یک تا سه 899همچنین پرتقال شمال از دوهزار و : وی یادآور شد تومان  899

 .در نوسان است

تومان به باال خریداری شد که قیمت منطقی و متعادلی  599از کشاورزان پرتقال شمال به قیمت یک هزار و : مهاجران تأکید کرد

رود شمار می برای تولیدکنندگان به . 

ث شده تا چرخه ورود میوه به بازار مصرف های عید باع سازی شب های صادرات و ذخیره رسد زمینه نظر می به: وی اظهار داشت

ها در کنترل قرار گیرد شده و گلوگاه مدیریت . 
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ها فرنگی، نوبرانه گران سفره ایرانی توت  

های نوبرانه جیرفت در بازار عرضه شده  فرنگی اکنون توت: بار مرکزی تهران گفت مدیرعامل اتحادیه میوه و سبزی میدان میوه و تره

ه آن چندان مقرون به صرفه نیست، اما با افزایش عرضه، قیمت به تعادل خواهد رسیدو هرچند قیمت اولی . 

تومان در میدان به فروش  899هزار و  تا هشت 899هزار و  فرنگی بین هفت در زمان حاضر قیمت هر کیلوگرم توت: مهاجران افزود

رسد می . 

های قاچاق که حجم آن طی سال جاری نسبت به  کنترل میوهوی اظهار امیدواری کرد تا ستاد مبارزه با کاالی قاچاق برای 

های گذشته به مراتب افزایش یافته، سرانجام وارد میدان شود سال /. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59899-0html. 
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 بازار و قیمت ها
آیانا 1362دی  46, سه شنبه  

ارزش زعفران ارزش زعفران ارزش زعفران    ترین چای ایرانی همترین چای ایرانی همترین چای ایرانی هم   عالیعالیعالی/ / / برابر برگ سبز چایبرابر برگ سبز چایبرابر برگ سبز چای   4۱4۱4۱ارزش گوشت گوساله ارزش گوشت گوساله ارزش گوشت گوساله     

های داخلی هزینه شود، خواهیم توانست این  در صورتی که درآمد ناشی از واردات چای تنها ظرف سه سال برای بهبود زیرساخت

رای کل کشور وجود خواهد داشتمحصول را به جهان شناسانده و توانایی تولید ب  . 

از باقی ماندن ( ایانا)مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران   39تا  58

 درصد به قیمت خرید تضمینی برگ سبز 052های دولت حدود  با وجود آنکه با مساعدت: درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت

 .چای در سال جاری افزوده شد، اما همچنان مطالبات باقی و وضعیت چایکاران نامناسب است

های زیادی به بدنه صنعت چای کشور وارد شده است و طی دو سال دولت جدید، با  سال اخیر آسیب 39طی : ایرج هوسمی افزود

شود سبز چای نقطه قوت محسوب میتوجهات خاصی که به این محصول شده است، افزایش قیمت خرید تضمینی برگ  . 

درصد داخل کشور تولید شود، اما پایین بودن  99تا  29تواند حدود  با وجود آنکه چای محصولی است که می: وی خاطرنشان کرد

ها را اصالح کنیم و عملکرد اقتصادی مناسبی داشته باشیم ها مانع از آن شده که بتوانیم زیرساخت قیمت . 

در روزگاران گذشته قیمت : هوسمی ادامه داد کرد؛ عالوه بر آن،  گرم برنج صدری با یک کیلوگرم برگ سبز چای برابری می 599

گرم گوشت  999گرم گوشت گوساله نیز با یک کیلوگرم برگ سبز چای برابر بود، اما در شرایط حاضر که قیمت  999قیمت 

تومان ارزش دارد 599هزار و  ر میانگین حدود یکطو هزار تومان قیمت دارد، برگ سبز چای به 59گوساله بیش از  . 

ای که قیمت آن در  گونه های اخیر از افزایش قیمت مناسبی برخوردار شده است، به محصول برنج نیز طی سال: وی تصریح کرد

ت درجه دوی تومان و قیم 059هزار تومان متغیر است، اما قیمت برگ سبز درجه یک چای دوهزار و  09هزار تا  شمال کشور هشت

کند صورت تضمینی خریداری می تومان است که دولت به 599هزار و  آن یک . 

تومانی برای هر کیلوگرم چای ایرانی مناسب است 5۱۱۱معدل   

هزار تومان برسد، امکان  اگر معدل برگ سبز درجه یک و دو در کشور به پنج: مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور یادآور شد

توانند بهترین برگ سبز را تولید کنند که در بازارهای داخلی و خارجی خواهان  ر فراهم خواهد شد و چایکاران نیز میرقابت بیشت

 .داشته باشد

ای برای تغییر قیمت تضمینی برگ سبز داشته باشد تا وضعیت بهبود پیدا کند و  الزم است دولت توجه ویژه: هوسمی تأکید کرد

ترتیب طی  د واردات ناشی از چای را برای حمایت از چایکاران داخلی در داخل کشور هزینه کرد تا بدینتوان درآم عالوه بر آن، می

 .دو سه سال آینده این صنعت پا گرفته و بتواند تولیدات مناسب و درخوری داشته باشد

تاب، شرایط آب و هوایی مرطوب جای دنیا آف نظیر بوده، چون هیچ چای سیاه تولیدشده در کشورمان در جهان بی: وی اظهار داشت

طور قطع خواهیم توانست محصول مناسب تولید  ها را بهبود دهیم، به و خاک مناسب ایران را ندارد؛ بنابراین اگر بتوانیم زیرساخت

 .کنیم که خواهان زیادی در بازارهای داخلی و خارجی خواهد داشت

ها  اند، زیرا قیمت های زیادی در بخش خریدهای تضمینی دیده سیبسال گذشته آ 58کشاورزان چایکار از : هوسمی همچنین گفت

های چایکاران هر روز رو به افزایش بود ثابت مانده بود و هزینه ردیف زعفران است و  ترین چای ایرانی هم عالی: وی در پایان افزود 

ستتواند همچون زعفران ارزشمند باشد، اما طی چند سال اخیر مورد غفلت واقع شده ا می /. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59959-0html. 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/27484-1.html
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 بازار و قیمت ها
خبرنگاران جوان – 136۱دی  31: تاریخ  

درصد مرغ به عراقدرصد مرغ به عراقدرصد مرغ به عراق۶۶۶صادرات صادرات صادرات / / / ثبات قیمت مرغ در بازارثبات قیمت مرغ در بازارثبات قیمت مرغ در بازار    

 8در دو ماهه گذشته قیمت مرغ بین : با اشاره به ثبات قیمت مرغ در بازار گفت رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران

در نوسان بود 599هزار و  8تا  999هزار و  . 

با اشاره  مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

کننده  تومان به مصرف 899هزار و  8قیمت مرغ در بازار ثابت بوده و هم اکنون هر کیلو مرغ به قیمت : به قیمت مرغ در بازار گفت

شود عرضه می . 

ومان در ت 599هزار و  8تا  999هزار و  8قیمت مرغ در این مدت بین : وی با اشاره به ثبات قیمت مرغ در دو ماهه گذشته گفت

 .نوسان بود

متأسفانه قیمت مرغ به حد مصوب نرسیده و همین امر موجب ضرر و زیان : خانی با انتقاد از قیمت پایین مرغ در بازار گفت  یوسف

 .مرغداران شده است

رغ در کشور دولت باید فکری به حال مازاد تولید م: وی عرضه و تولید باال و تقاضای کم را دلیل این موضوع عنوان کرد و گفت

 .کند

اسفند ماه تقاضا  59از : های پایانی سال گفت رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به اینکه تغییر قیمت مرغ در ماه

یابد که همین امر ممکن است منجر به افزایش قیمت شود برای مرغ افزایش می . 

شود و بیشترین صادرات به کشور عراق  درصد تولید مرغ صادر می 5تا  2در حال حاضر : وی به صادرات مرغ نیز اشاره کرد و گفت

گیرد صورت می . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8925205D%/5%AB 
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 بازار و قیمت ها
خبرنگاران جوان - 136۱بهمن  11: تاریخ  

تخم مرغتخم مرغتخم مرغتومانی قیمت تومانی قیمت تومانی قیمت    1۱۱1۱۱1۱۱کاهش کاهش کاهش     

تومان  999قیمت تخم مرغ درب مرغداری نسبت به هفته گذشته در هر کیلو :دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .کاهش یافته است

سید فرزاد طال کش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در 

تومان بوده که نسبت  999هزار و  9قیمت تخم مرغ درب مرغداری به طور متوسط کیلویی : خصوص قیمت تخم مرغ اظهار داشت

تومان کاهش یافته است 999به هفته گذشته  . 

دن قیمت بر روی تخم مرغ را مصوب وزارت جهاد کشاورزی حک ش: وی با اشاره به حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ بیان کرد

 . کرده و قرار شد تا هفته آینده این مصوبه ابالغ و بر اساس آن حک شدن قیمت در سه استان قزوین، البرز و تهران اجباری شود

و زرده زعفرانی   329بر اساس پرینت حک شدن قیمت هر عدد تخم مرغ با زرده معمولی : طالکش در ادامه بیان کرد ن توما 399

 .برای مصرف کننده تعیین شده است

درصدی قیمت در هفته منتهی به  59وی با اشاره به آمار بانک مرکزی در خصوص افزایش  شیوه محاسبه و : دی ماه گفت 58

ارزیابی قیمت از سوی بانک مرکزی کارشناسی نیست زیرا تنها افزایش قیمت ها را نسبت به هفته گذشته اعالم می کند و کار به 

ه و اساس قیمت تمام شده محصول نداردپای . 

تن  399به طور میانگین حداکثر روزانه : دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به وضعیت صادرات تصریح کرد

عراقی  تخم مرغ به عراق صادر می شود اما الزم به ذکر است که به سبب نظارت های اتحادیه و سخت گیرانه کشور عراق برای تجار

 .صادرات در روزهای اخیر کندتر شده است

/news/fa/ir.yjc.www//:http8925599%/ 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - 62/11/48

یابدیابدیابد   ها گسترش میها گسترش میها گسترش می   المللی تحقیقات کشاورزی ایران با لغو تحریمالمللی تحقیقات کشاورزی ایران با لغو تحریمالمللی تحقیقات کشاورزی ایران با لغو تحریم   تعامل بینتعامل بینتعامل بین    

المللی در بخش  ها و اجرای برجام در گسترش تعامل بین رفع تحریم: تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت رئیس سازمان

 .تحقیقات کشاورزی و انتقال تکنولوژی و مواد اولیه مورد نیاز تحقیقات پیشرفته، منشاء اثر خواهد بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، 

، ارتباطات بین المللی ما در بخش تحقیقات کشاورزی به صفر رسیده بود و این در  در زمان تحریم :گفت آموزش و ترویج کشاورزی

کند ، توسعه پیدا نمی کز تحقیقاتی کشورهاها و مرا  حالی است که تحقیقات بدون تعامالت با دانشگاه . 

الملل تحقیقات کشاورزی مشکل داشتیم و حتی  های بین در دوران تحریم، ما در پرداخت حق عضویت به موسسه:  وی افزود

کرده بود ، به  مان را که مرکز تحقیقات بین المللی برنج خریداری های پیشرفته  توانستیم وسایل و کاالهای مورد نیاز آزمایشگاه  نمی

 . ایران منتقل کنیم

ما در زمینه ارقام گندم : المللی با ایران نیز اشاره و تصریح کرد  زند به قطع روابط محققان بخش تحقیقات کشاورزی موسسات بین

زه مالقات و زمستانه و سویا مشکل داشتیم و مایل بودیم از تجربیات محققان کشورهای پیشرو استفاده کنیم در حالی که آنها اجا

 .تعامل با بخش تحقیقات کشاورزی ایران را نداشتند

المللی  ها و کنفرانس های بین ، رفت و آمد محققان، حضور در کنگره ها را گامی مهم در گسترش ارتباطات علمی وی لغو تحریم

های   خود را محک بزند و تکنولوژی،   دانست و ابراز امیدواری کرد که بخش تحقیقات کشاورزی بتواند در رقابت های بین المللی

 .پیشرفته مورد نیاز به بخش تحقیقات کشاورزی کشور منتقل شود

موسسه تحقیقات بین المللی در بخش کشاورزی را از اولویت های  08معاون وزیر جهاد کشاورزی، توسعه تعامالت و روابط با 

، با دانشگاه ها و کشورهایی مانند  های تحقیقاتی از مؤسسه پس: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی عنوان کرد و گفت

که در بخش تحقیقات کشاورزی نسبت به ایران مزیت نسبی دارند ،ارتباط علمی را با توجه به ... آلمان،فرانسه،هلند ، ایتالیا و

 . فعالیت های شان توسعه می دهیم و امیدواریم بتوانیم از نتایج تحقیقات آنها استفاده کنیم

در دوران : ، گفت  اند  زند با بیان این که مؤسسه های تحقیقات کشاورزی در دوران تحریم نیز وظایف خود را به خوبی انجام داده

، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و سایر مؤسسه های تحقیقاتی در تولید بذر و نهال توانستند از تمام ظرفیت   تحریم

سرافراز از این دوران سخت بیرون آیند های خود استفاده کنند و . 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - 62/11/48

گذاری حوزه کشاورزی محقق نشدگذاری حوزه کشاورزی محقق نشدگذاری حوزه کشاورزی محقق نشد   اهداف دولت در امر سرمایهاهداف دولت در امر سرمایهاهداف دولت در امر سرمایه    

های کشاورزی و صنعت و عدم حمایت اصولی برخی مسئوالن از تولید  های کشاورزی در ساختار وزارتخانه تکلیفی صنعت ماشینبال

های  های نوین و تعطیل شدن تعدادی از کارگاه گذاری جدید و انتقال نیافتن فناوری های کشاورزی منجر به عدم سرمایه ماشین

است های کشاورزی شده کننده ماشین تولید . 

محمد مهدی کابلی دبیر انجمن تولید کنندگان تراکتور، کمباین، ماشین ها، ادوات و  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

از بسته حمایتی خروج اند  چرا صنایع خودروسازی و تولیدکنندگان کاالهای ایرانی توانسته تجهیزات کشاورزی با طرح این سوال که

از رکود دولت بهره مند شوند ولی کشاورزان و صنف تولیدکنندگان ماشین های کشاورزی محروم مانده اند نامه ای به خبرگزاری 

 .ارسال کرده که در ادامه مالحظه می کنید فارس

از آنجایی که تحقق اهداف برنامه با توجه به استفاده از . امی بر کسی پوشیده نیستاهمیت و جایگاه تولید محصوالت کشاورزی و د 

به همین منظور قانون گذار در بند . تکنولوژی های نوین و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی و لزوم سرمایه گذاری امکان پذیر می باشد

شاورزی را مشخص نموده استبخش ک  محل اعتبار رشد و توسعه  59قانون بودجه سال  00ح تبصره  : 

بیش از سه ماه از اعالم بسته حمایتی خروج از رکود دولت و یکهزارو دویست و هشتمین مصوبه شورای پول و اعتبار که به منظور 

گذرد داخلی انباشته در انبار می ایجاد تحرک در بخش اقتصادی کشور و حمایت از تولیدکنندگان و فروش محصوالت  . 

های عامل مشکالت خودروسازان و صنایع وابسته را مرتفع  سازی ظرف مدت یک هفته توانستند با همکاری بانکصنایع خودرو 

بسته حمایتی خرید کاالهای ایرانی به روش صدور کارت اعتباری نیز باالخره با حمایت مسئولین و اطالع رسانی خوب . نمایند

شد از تاریخ  صداوسیما تحقق و مقرر های کشاورزی نتوانسته  اما با کمال تاسف هنوز سازندگان ماشین. یی شودو اجرا 59309305

 .اند از تسهیالت خرید دین مصوبه دولت بهره مند شوند

سوالی که برای هر تولید کننده پیش می آید چگونه است صنایع خودروسازی و تولیدکنندگان کاالهای ایرانی توانسته اند از بسته 

بهره مند شوند ولی کشاورزان و صنف تولیدکنندگان ماشین های کشاورزی محروم مانده اند حمایتی خروج از رکود دولت . 

و دامی ، کاهش هزینه ها، و تقلیل در   با توجه به اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی در ارتقا کمی و کیفی تولید محصوالت کشاورزی

نظام در امر توسعه بخش کشاورزی   طرف دیگر تاکید مسئولین صعوبت اجرای کار و ارتقاء بهره وری سایر نهاده های تولید و از

 عدم اجرایی شدن بسته حمایتی خروج از رکود دولت چیست؟

از آنجایی که در مصوبه شورای پول و اعتبار و ابالغیه بانک مرکزی اجاره خرید اسناد تجاری و تسهیالت خرید دین به صراحت 

ای جهت حذف موانع  جا داشت مسئولین وزارت جهاد کشاورزی تالش ویژه. ستهای کشاورزی نیز شده ا شامل فروش ماشین

دادند موجود انجام می . 

های تولیدی در انبار را  و ماشین  کنندگان داخلی و مشخصات های کشاورزی لیست تولید مع الوصف انجمن تولیدکنندگان ماشین

 : ک مرکزی و نهایتا به بانک کشاورزی جهت اجرا ابالغ شده استطی سه نوبت به وزارت صنعت و معدن و تجارت و از آنجا به بان

ماه از اعالم سبد حمایتی خروج از رکود دولت، مکاتبات متعدد و پیگیری هایی که توسط شرکتها و انجمن صنفی  3پس از گذشت 

ادوات و دنباله بندهای )   صورت گرفته است، بانک کشاورزی دستورالعمل اجرایی طرح تسهیالت خرید دین ماشین آالت کشاورزی

مورخ 93399539899شماره   به( تراکتور  :را به نحوی تنظیم کرده که به دالیل زیر قابل اجرا و بهره برداری نمی باشد0359309359
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 ( 085835308تا )با عنایت به مفاد دستورالعمل، مراحل انجام کار بسیار طوالنی و پیچیده و در مهلت زمانی اعالم شده  -الف

 .اجرایی نخواهد شد

ضعیف بنیه   با توجه به خشکسالی های پیاپی و.مدت زمان بازخرید اسناد تجاری حداکثر یکسال لحاظ شده است  9در ماده  -ب

سال باشد 9در مدت   اقساط  مالی کشاورزان قرار بود سررسید . 

ست در صورتی که در سبد حمایتی خروج از درصد تعیین گردیده ا 59نرخ سود تسهیالت خرید دین برای ادوات کشاورزی  -ج

درصد منظور شده بود 02رکود دولت  . 

بر مبنای سهل البیع مورد وثوق بانک مشکل ساز می باشد "تضامین و وثایق"تامین   2در ماده  -د . 

ورزان و شرکتهای تولید آید باز هم کشا با توجه به موارد باال و سایر مواد مندرج در دستورالعمل اجرایی بانک کشاورزی، بنظر می

متاسفانه به انتهای سال . مانند کننده ماشین های کشاورزی از فرصت بوجود آمده از سبد حمایتی خروج از رکود دولت محروم می

کشاورزی کشور ختم به خیر نگردید  نزدیک می شویم، سر انجام سه برنامه و مصوبه در خصوص ارتقاء مکانیزاسیون 0359 : 

درصد اعتبار خود در بخش  58قانون بودجه الزام کلیه بانک ها و موسسات اعتباری به تخصیص  00ح تبصره بر اساس بند  

 .کشاورزی علیرغم مکاتبات و پیگیریهای متعدد محقق نگردیده است

رزی پرداخت توسط بانک کشاو  تنها حدود سی درصد  (اعتبار هزار میلیارد تومان)اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی 3در اجرای خط

 .شده است

 بسته حمایتی خروج از رکود دولت نیز که تاکنون در بخش کشاورزی عملیاتی نشده است؟

با توجه به اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی در ارتقاء کمی و کیفی تولید محصوالت کشاورزی و کاهش هزینه ها و اقتصادی نمودن 

به   با توجه به معضالت موجود در صنف تولید کنندگان ماشین های کشاورزیتولید با لزوم ورود تکنولوژی های جدید در مزارع، 

نظر می آید در شرایط کنونی این مهم بدون حمایت بانکها و وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت تحقق نخواهد 

 .یافت

های  بالتکلیفی صنعت ماشین اما. ه استاین مطلب با هدف نقد و واکاوی مشکالت و معضالت مکانیزاسیون کشاورزی نوشته نشد

کشاورزی در ساختار وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت و کم توجهی و عدم حمایت اصولی تعدادی از 

های کشاورزی منجر به عدم سرمایه گذاری جدید و انتقال نیافتن فناوری های نوین و غیره فعال و  مسئولین به تولید ماشین

و این زنگ خطری برای برنامه خودکفایی و خود . یل شدن تعدادی از کارگاههای تولید کننده ماشین های کشاورزی شده استتعط

 .اتکایی در تولید محصوالت زراعی خواهد بود
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - 62/11/47

مرکزی سهم بخش کشاورزی از تسهیالت را مشخص کردمرکزی سهم بخش کشاورزی از تسهیالت را مشخص کردمرکزی سهم بخش کشاورزی از تسهیالت را مشخص کرد      بانکبانکبانک    

پذیر و ارتقای نظام مالی، سهم بخش کشاورزی از تسهیالت بانکی باید  قانون رفع موانع تولید رقابت 99براساس دستورالعمل ماده 

ناخالص داخلی باشد حداقل معادل سهم این بخش از تولید . 

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ماده )99( قانون رفع موانع تولید در  به گزارش خبرگزاری فارس

ای به شبکه بانکی جهت اجرا ابالغ شد خصوص تسهیالت کشاورزی در بخشنامه . 

استدر این بخشنامه آمده  : 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت( 99)، در ماده 0359/98/99مورخ  593002329پیرو بخشنامه شماره   

آمده است  -مجلس شورای اسالمی 0359مصوب سال  - : 

« ورزی در اقتصاد های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیالت اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشا کلیه بانک

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی . کشور، بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی ساالنه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند

جمهوری اسالمی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل این اقدام را ابالغ کنند و بانک 

ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و  می ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکمرکزی جمهوری اسال

نماید منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ارائه می ». 

»در اجرای تکلیف مقرر در ماده قانونی مذکور،  مالی  پذیر و ارتقاء نظام قانون رفع موانع تولید رقابت( 99)دستورالعمل اجرایی ماده 

شورای پول و اعتبار  0359/09/90هزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ  ماده و یک تبصره تهیه و در یک 9مشتمل بر « کشور

 .مطرح و به تصویب رسید

ضمن اعالم اینکه بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی ساالنه، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور موضوع تبصره ذیل 

( 8)ماده  درصد است، خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به اهمیت بخش کشاورزی در  533دستورالعمل مزبور به میزان 

ربط آن بانک ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت الزم به عمل آید اقتصاد کشور، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی . 

کل نظارت بر  ربط، به حوزه مدیریت ای از بخشنامه ابالغی به واحدهای ذی ههمچنین، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود که نسخ

ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود بانک . 
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یاست هابرنامه و س  
 فارس - 62/11/46

   پیشنهاد تعرفه صفر برای واردات پسته و خرما از ایرانپیشنهاد تعرفه صفر برای واردات پسته و خرما از ایرانپیشنهاد تعرفه صفر برای واردات پسته و خرما از ایران
پیشنهاد کاهش تعرفه واردات پسته، خرما، انگور خشک، کلم بروکلی و گل کلم از ایران به روسیه به : وزیر کشاورزی روسیه گفت

 .کمیسیون مجمع اقتصادی اوراسیا ارائه شد

امروز در نشست مشترک وزیران کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

وزیر کشاورزی و مردم ایران برای لغو  روسیه، الکساندر نیکوالویچ تکاچف وزیر کشاورزی روسیه ضمن تبریک به مسئوالن ایران،

موضوع منجر به توسعه اقتصاد ایران شود امیدواریم این: ها گفت تحریم . 

های تجاری بین ایران و  بنابراین موافق توسعه همکاری: تکاچف با بیان اینکه وضعیت تجاری بین دو کشور بررسی شده است، گفت

 .روسیه هستیم

له و گوشت مرغ به صادرکنندگان روسی عالقمند به صادرات محصوالت با منشاء حیوانی از جمله گوشت گوسا: وی بیان داشت

 .ایران هستند

وزیر کشاورزی روسیه با بیان اینکه همکاری در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی بین دو کشور منجر به انتقال پول بین دو کشور 

های خصوصی از این موضوع استقبال کنند امیدواریم شرکت: شود، اظهار داشت می . 

: یه دارای کیفیت باالیی است و آماده صادرات آن به بازار ایران هستیم، تصریح کردتکاچف با بیان اینکه محصوالت کشاورزی روس

ایم های بزرگ روسیه برای آشنایی با بازار ایران و مسائل لجستیک دعوت کرده ما از نمایندگان شرکت . 

خواهیم  در مقابل هم از شما می: شتتوانند محصوالت لبنی به روسیه صادرکنند اظهار دا های ایرانی می وی با اشاره به اینکه شرکت

کننده محصوالت گوشتی محصوالتشان را به ایران صادر کنند های تولید که شرکت . 

درصد افزایش  39تولید غالت روسیه : گفت میلیون تن بود، 099تولید غالت در روسیه بیش از  5908تکاچف با بیان اینکه سال 

میلیون تن غالت را داریم 39الت به ایران را دارد و توانایی صادرات ساالنه یافته ضمن اینکه کشورمان آمادگی صادرات غ . 

توانایی صادرات شکر، تفاله : اند، بیان داشت های خوبی داشته وزیر کشاورزی روسیه با بیان اینکه در زمینه تولید چغندرقند پیشرفت

گردان را به ایران داریم چغندر و روغن آفتاب . 

کشورمان آمادگی دارد تا لیست محصوالت وارداتی ایران به روسیه : ای به روسیه گفت ودت واردات اقالم ترکیهوی با اشاره به محد

 .را افزایش دهد

های تولید کننده گوشت  دسترسی شرکت: و گفت مسئله را برای رفع توسعه تجارت بین دو کشور عنوان کرد 8 تکاچف در ادامه

های ایرانی عالقمند به خرید محصوالت روسیه، مسائل لجستیک و ایجاد راه سبز و ایجاد  روسیه به بازار ایران، فهرست شرکت

بهترین شرایط برای کنترل بهداشتی و گمرکی، ایجاد ساز و کار معتبر انجام محاسبات و استفاده از ارزهای ملی و نظارت بیشتر بر 

 .محصوالت دامپزشکی و گیاه پزشکی از جمله این مسائل است

شرکت محصوالت گوشتی واقع در روسیه بازرسی کردند و دو شرکت  3بازرسان ایرانی از  5908در نوامبر : تصریح کردتکاچف 

جوابگوی تقاضای ایران بود و همچنین در این هفته هم باز بازرسان ایرانی از سیستم کنترل محصوالت گوشتی بازرسی تکمیلی 

فقیت آمیز باشددهند و امیدوارم نتیجه این مسئله مو انجام می . 

http://www.farsnews.com/
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ای بین  موافقتنامه 5909در سپتامپر : برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر تصریح کرد وی با اشاره به موافقتنامه حفاظت و بهره

کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان و ایران به امضا رسیده است که این موافقتنامه از طرف همه کشورها به 

نامه هر چه زودتر به تصویب برسد خواهیم که موافقت سیده اما هنوز در ایران به تصویب نرسیده و در اینجا از ایران میتصویب ر . 

تکاچف همچنین از تشکیل کارگروهی برای نظارت بر مسائل دامپزشکی و گیاهی خبر داد و خواستار شد تا ایران نمایندگان خود را 

 .برای این کارگروه معرفی کنند

شود  در روسیه برگزار می 5902زیر کشاورزی روسیه همچنین از وزیر کشاورزی ایران برای همایش جهانی غله که پاییز سال و

 .دعوت کرد

ای  ای و غیر تعرفه این موضوع در نشست کمیسیون فرعی تعرفه: تکاچف در مورد کاهش تعرفه اقالم وارداتی به ایران اظهار داشت

برخی اقالم وارداتی به روسیه کاهش یابد و به این نتیجه رسیدم که تعرفهمورد بررسی قرار گرفته  . 

و کلم بروکلی به  گل کلم بنابراین مقرر شده تا تعرفه واردات پسته و خرما صفر شود و تعرفه واردات انگور خشک،: وی بیان داشت

درصد برسد 8 . 

رفه واردات این اقالم به روسیه به کمیسیون مجمع اقتصادی پیشنهادمات را برای کاهش تع: وزیر کشاورزی روسیه اظهار داشت

ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم اوراسیا ارسال کرده . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590955990809 
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 برنامه و سیاست ها
آیانا 1362دی  49, شنبه  

سنجی برای تعیین جایگاه تات در تولید علم کشوری سنجی برای تعیین جایگاه تات در تولید علم کشوری سنجی برای تعیین جایگاه تات در تولید علم کشوری    تشکیل کمیته علمتشکیل کمیته علمتشکیل کمیته علم    

ها نیز تنها به رتبه کمی مقاالت تکیه  بندی آید و در اعالم رتبه در حال حاضر کمتر از سطح کیفی علمی کشور سخن به میان می

شود می . 

ویج کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران سنجی سازمان تحقیقات، آموزش و تر رئیس کمیته علم ( ( ایانا

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج : هدف از تشکیل این کمیته را تعیین جایگاه سازمان تات در تولید علم کشور عنوان کرد و گفت

م بسزایی در تولید علم کشور داردمؤسسه تحقیقاتی سه 59کشاورزی کشور با بیش از دوهزار نفر هیأت علمی و محقق و  . 

شان  سنجی تمام محققان و اعضای هیأت علمی برای ارتقاء سطح کیفی خود و مؤسسه مربوطه در کمیته علم: رسول زارع افزود

های داخل سازمانی یکدیگر را رصد کنند بینند و قادر خواهند بود از طریق شبکه آموزش می . 

تمامی اعضاء باید : در این کمیته آنچه حائز اهمیت است آموزش داده شود، خاطرنشان کرد شود وی با اشاره به اینکه سعی می

هایی را ارائه خواهیم کرد هوشیار باشند که جایگاه علمی و فعالیتشان زیر نظر است و ما نیز هر ماه گزارش . 

طی هفته آینده خبر داد و تصریح کرد سازی رازی زارع از انتشار نخستین گزارش کمیته درباره جایگاه مؤسسه واکسن و سرم از : 

ها تأکید شده و از  سازی اسامی مؤسسه ای بوده است که در آن بر یکسان نامه گرفته، تدوین شیوه های حائز اهمیت صورت فعالیت

ماه  تاریخ یکم فروردین ر این صورت ای از هر محققی باید با نام صحیح مؤسسه منتشر شود، چون در غی هر گزارش و مقاله 0358

 .کاهش امتیاز را برای محقق دربر خواهد داشت

ایندکس، شاخص عددی است  اچ: برای تعیین شاخص اعتبارهای مقاالت اشاره کرد و ادامه داد h-index وی به استفاده از شاخص

گرفتن تعداد مقاالت بر  صورت کمی نمایش دهد، این شاخص با در نظر وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به کوشد بهره که می

شود استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقاالت توسط دیگران محاسبه می . 

ها و دانشمندان  زارع با بیان اینکه از این شاخص برای تأثیرگذاری علمی گروهی از دانشمندان و محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه

این شاخص، محققان تأثیرگذار را از افرادی که صرفاً تعداد زیادی مقاله منتشر : یک کشور نیز قابل استفاده است، یادآور شد

بخش در تحقیقات جدید هستند که تأثیرگذارند کند و مقاالت با استناد باال و الهام کنند، متمایز می می . 

سنجی بر کیفیت مقاالت نه کمیت آنها تأکید کمیته علم  

سنجی عالوه بر مشخص کردن سهم سازمان تحقیقات،  کمیته علم: سانی کشاورزی تأکید کردر رئیس مرکز فناوری اطالعات و اطالع

های پیشرو را شناسایی کرده و بر تعیین جایگاه بر اساس کیفیت مقاالت و نه فقط  آموزش و ترویج در تولید علم کشور، مؤسسه

 .کمیتشان تأکید دارد

قرار  92و از لحاظ کیفی در رتبه  55لحاظ کمیت در تولید علم در جایگاه  ، ایران از5909طبق اطالعات سال : وی اظهار داشت

های ما بسیار باالتر از خاورمیانه  داریم، اگرچه رتبه کمی ما در خاورمیانه نخست از لحاظ کمی در منطقه دوم هستیم، اما پتانسیل

 .است

رسانی از جایگاه آنها سعی خواهیم کرد که افراد در تالش  عهایشان با اطال بندی محققان و مؤسسه با بیان رتبه: زارع همچنین گفت

 .برای ارتقاء سطح علمی خود باشند

رسانی اشاره کرد وی از شناسایی محققان برجسته در هر مؤسسه خبر داد و به انتشار ماهانه خبرنامه برای اطالع . 
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ماندگی کشور عدم ارتباط با دنیا، دلیل عقب  

ماندگی کشور در سطح تحقیقاتی و علمی را در  ان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از دالیل عقبسنجی سازم رئیس کمیته علم

زمانی که هیچ ارتباطی با سایر کشورهای دنیا نداشته باشیم، هیچ معیار و مقیاس مناسبی برای : ارتباط با دنیا عنوان کرد و افزود

 .ارزیابی وجود نخواهد داشت

ها و برقراری ارتباط  های مطالعاتی و کنفرانس مان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اعزام افراد به فرصتزارع با بیان اینکه ساز

شود و باید بتوانند هر پنج  ارتباط بیشتر با سایر کشورها منجر به انتقال دانش به داخل کشور می: بیشتر تأکید دارد، خاطرنشان کرد

ه باشندسال یک فرصت شش ماهه مطالعاتی داشت . 

المللی، افزایش  های بین های رسیدن به موفقیت بیشتر و افزایش سطح کیفی علم در کشور را برگزاری کنفرانس وی از دیگر راه

ها، صرفاً به رتبه کمی مقاالت تکیه کرد بندی نباید در اعالم رتبه: ارتباطات متقابل و تزریق بودجه اعالم کرد و ادامه داد . 

شک به شرط تالش بیشتر و تخصیص بودجه تحقیقاتی بیشتر، توانایی بهتر شدن را داریم بی: یح کردزارع در پایان تصر /. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59999-0html. 
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 برنامه و سیاست ها
آیانا 1362دی  49, شنبه  

دنبال دنبال دنبال    اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی بهاتحادیه مرکزی تعاونی روستایی بهاتحادیه مرکزی تعاونی روستایی به/ / / بانک روستایی، مطالبه بخش کشاورزی استبانک روستایی، مطالبه بخش کشاورزی استبانک روستایی، مطالبه بخش کشاورزی است

   اصالح سیستم بازار است اصالح سیستم بازار است اصالح سیستم بازار است 
ها خاتمه دهد و با  کند سیستم معیوب بازار را اصالح و به سیطره دالل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی با ورود به بازار تالش می

های تولید، معرفی کند عنوان کانون سرعت گردش آن را در روستاها به تعریف جدیدی از بانک روستایی، نقدینگی و . 

های روستایی و کشاورزی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی  مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

خرها است که  ها و سلف نقش داللیکی از معضالت بخش کشاورزی کشور، : به خوزستان، با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

کنند کنندگان شهری عرضه می محصوالت کشاورزی را به بهای ناچیز خریداری و با سه برابر قیمت به مصرف . 

ترین وظیفه اتحادیه مرکزی، خرید و فروش محصوالت تولیدی از اعضا و کمک به تنظیم بازار و  اصلی: نژاد افزود محمدرضا رئیسی

ها محدود شود شود اثرگذاری غیرمتعارف دالل بازار است که باعث می اصالح روند معیوب . 

 ورود اتحادیه به تنظیم بازار شب عید 

سال گذشته سازمان تعاون روستایی برای تنظیم بازار اقدامات : های پایانی سال خاطرنشان کرد وی با اشاره به تنظیم بازار شب

اورزی در ممنوعیت واردات پرتقال تمهیدات مناسبی برای عرضه میوه با قیمت مؤثری کرد و با توجه به تأکید وزیر جهاد کش

های پایانی سال اندیشیده شده است مناسب در شب . 

باش شدند تا از محل  سازی پرتقال و سیب در روزهای آخر اسفندماه آماده ها برای ذخیره همه استان: نژاد ادامه داد رئیسی

های عید پاسخ داده شود ، بازار پرتقاضای شبها ها و تشکل های اتحادیه ذخیره . 

موقع و استفاده از  اتحادیه مکلف شده با ورود به: های روستایی و کشاورزی ایران تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

های پایانی سال نقش خود را ایفا کند های استانی در تنظیم بازار شب ظرفیت سردخانه . 

دنبال توسعه کشت  وری، اتحادیه به جویی در آب و افزایش بهره منظور صرفه به: ای خبر داد و یادآور شد انهوی از گسترش کشت گلخ

های جنوبی کشور است ویژه در استان ای به محصوالت گلخانه . 

ضرورت های جنوبی و  ای با توجه به ضرورت کاهش تبخیر آب در استان توسعه کشت محصوالت گلخانه: نژاد تأکید کرد رئیسی

های روز دنیا و استفاده  ترین اقداماتی است که اتحادیه بنا دارد با جدیدترین شیوه تأمین سبزی و صیفی فصل زمستان، یکی از مهم

ریزی کند از روش هیدروپونیک برای آن برنامه . 

کنیم  کود شیمیایی مورد نیاز کشور را تأمین می  

: کشاورزی ایران با اشاره به ضرورت واگذاری شرکت خدمات حمایتی اظهار داشت های روستایی و مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

 .پیش از این، این اتحادیه آمادگی خود را برای تحویل گرفتن شرکت خدمات حمایتی اعالم کرده است

شده و حتی های عضو این اتحادیه مصرف  با توجه به اینکه بخش عمده و اساسی کود توسط اعضای تعاونی: وی همچنین گفت

کنیم، کود با کیفیت بهتر، دقت و سرعت بیشتر و کمترین هزینه ممکن به دست کشاورزان  بخش قابل توجهی از کود را توزیع می

 .خواهد رسید

ندکدام از نهادهای موجود به اندازه اتحادیه، امکانات انبار و گستردگی الزم برای تأمین و توزیع کود را ندار هیچ: نژاد افزود رئیسی . 
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ها نیز مؤثر باشد تواند در کاهش هزینه اتحادیه بازوی اجرایی مناسب وزارتخانه است که می: وی خاطرنشان کرد . 

 بازار روسیه نباید مغفول بروکراسی واقع شود 

ترکیه ادامه وجودآمده بین روسیه و  های روستایی و کشاورزی ایران با اشاره به مشکالت سیاسی به مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

هایی برای نقش پررنگ تولیدات کشاورزی در بازارهای روسیه دارد اتحادیه برنامه: داد . 

شوند تا بازارپسندی و فهرست  های تجاری ایران برای صادرات کاالهای کشاورزی، راهی مسکو می هیأت: نژاد تصریح کرد رئیسی

 .محصوالت صادراتی کشور را نهایی کنند

البه بخش کشاورزی است بانک روستایی، مط  

های تولید هستند و برای توسعه  در حالی که روستاها، کانون: وی با اشاره به کمبود نقدینگی در بخش کشاورزی یادآور شد

موقع از  اند به علت مشکالت مالی موفق نشده موقع در اختیار آنها قرار گیرد، به های کشاورزی الزم است منابع مالی به فعالیت

و گردش مالی مناسبی برخوردار شوند نقدینگی . 

عنوان تنها بانک تخصصی توانسته به بخشی از نیازهای اقتصادی جامعه روستایی  هرچند بانک کشاورزی به: نژاد تأکید کرد رئیسی

 .پاسخ دهد، اما این بانک نیز در شهرها شعبه دارد و دست روستاییان از دسترسی به بانک کوتاه است

در : تواند مبنای منطقی داشته باشد، اظهار داشت برنگار ایانا که آیا در شرایط رکود فعلی، ایجاد بانک جدید میوی در پاسخ به خ

های جدید هستند؛ بانک کشاورزی نیز  های زیادی از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته یا در حال تأسیس شعبه حال حاضر بانک

تواند مورد ارزیابی قرار گیرد تولید، مطالبه تولیدکنندگان کشاورزی است که می عنوان بانک با هویت روستایی و کمک به بخش به . 

های کلی برنامه ششم توسعه، تأسیس بانک کسب و  الی سیاست هرچند البه: نژاد با اشاره به کلیات برنامه ششم توسعه گفت رئیسی

ه در آخر صف قرار دارد و هنوز نوبت رسیدگی به آن فرا رسد کشاورزی مثل همیش نظر می کار کوچک مورد توجه قرار گرفته، اما به

 .نرسیده است

همه : تواند بخشی از منابع مورد نیاز بانک را فراهم کنند، افزود وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعاون روستایی و اتحادیه می

د این اتحادیه با اتکا به سهام مردمی و بیش از های دولتی و منابع مالی بانک مرکزی ایجاد شده، هرچن ها با استفاده از کمک بانک

تواند شبکه بانکی پویایی در کشور تعریف کند تعاونی تحت پوشش و چهارهزار عضو شاغل می 899دوهزار و  /. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59359-0html. 
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 برنامه و سیاست ها
آیانا 1362دی  31, چهارشنبه  

/ / / هاهاها   یافته و اجرایی کشاورزی در دانشگاهیافته و اجرایی کشاورزی در دانشگاهیافته و اجرایی کشاورزی در دانشگاه   های تحقیقاتی مصوب، خاتمههای تحقیقاتی مصوب، خاتمههای تحقیقاتی مصوب، خاتمه   اعالم طرحاعالم طرحاعالم طرح

هایی آموزشی مختص زنان روستایی هایی آموزشی مختص زنان روستایی هایی آموزشی مختص زنان روستایی    برگزاری دورهبرگزاری دورهبرگزاری دوره    

های جدید علوم در این حوزه  مندان به فعالیت در این بخش را با روش با رشد چشمگیر علم در دنیا باید بتوانیم کشاورزان و عالقه

برداران نداریم آشنا کنیم تا کشاورزی را از حالت معیشتی به صنعتی تبدیل کنیم و راهی جز آموزش و ایجاد مهارت الزم در بهره . 

گار کاربردی جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرن -ریزی و تدوین منابع درسی و علمی مؤسسه آموزش عالی علمی  معاون برنامه

این مؤسسه با : هایی که امروز پیش روی بخش کشاورزی قرار گرفته است، گفت ، با اشاره به چالش(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

تواند منشاء تحول در حوزه آموزش بخش کشاورزی باشد های خود می توانمندی . 

برداران،  رد و با تمرکز بر آموزش کارکنان و بهرهمؤسسه امروز در جایگاه مناسبی قرار دا: احمدی خاطرنشان کرد امیر حاجی

های وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار دارد که این  های هدفمند و متناسب با سیاست های جدیدی را جهت ارائه آموزش برنامه

یازسنجی واقعی امر باعث ایجاد تغییراتی در ساختار مؤسسه منطبق با شرایط جدید شده است و در سطح کالن آموزش به سمت ن

کند حرکت می . 

هزار  39در حال حاضر چهار میلیون و : برداران بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود وی به اهمیت آموزش و میزان سواد بهره

کنند که حدود چهار درصد آنها از تحصیالت عالیه برخوردار هستند و از این تعداد حدود  بردار در بخش کشاورزی فعالیت می بهره

کاربردی جهاد کشاورزی وظیفه سنگینی برای  -در این باره مؤسسه آموزش عالی علمی . رصد در جایگاه مرتبط فعال هستندیک د

برداران بر عهده دارد آموزش و توانمندسازی بهره . 

 آموزش، تنها راه تبدیل کشاورزی معیشتی به صنعتی 

با توجه به رشد : کاربردی جهاد کشاورزی ادامه داد -عالی علمی  ریزی و تدوین منابع درسی و علمی مؤسسه آموزش معاون برنامه

های جدید علوم در این حوزه آشنا  مندان به فعالیت در این بخش را با روش چشمگیر علم در دنیا ما باید بتوانیم کشاورزان و عالقه

برداران نداریم د مهارت الزم در بهرهکنیم تا کشاورزی را از حالت معیشتی به صنعتی تبدیل کنیم و راهی جز آموزش و ایجا . 

شود و تاکنون حدود  صورت هدفمند تهیه و تدوین می هایی به های غیرمقطع دار پودمان در حوزه آموزش: احمدی تصریح کرد حاجی

علوم های علوم دامی،  های تخصصی در حوزه عنوان پودمان در فرآیند نیازسنجی شناسایی شده است و توزیع آنها با گروه 599

آالت کشاورزی، شیالت و آبزیان، دامپزشکی، منابع طبیعی آب و خاک، صنایع تبدیلی و تکمیلی،  باغی، فنی مهندسی و ماشین

ریزی و توسعه کشاورزی است علوم زراعی و مدیریت برنامه . 

ما . و تصویب شده است درس نیز تهیه دوره آن آماده اجرا است و تعدادی تک 29پودمان تدوین و  099حدود : وی تأکید کرد

المللی اجرا کنیم های آموزشی داخلی و بین صورت کارگاه ها را به درس ها و تک توانیم پودمان می . 

آوری در مدیریت  کشوری با حضور اساتیدی از داخل و خارج کشور با عنوان نوع احمدی به برگزاری کارگاه آموزشی درون حاجی

کنیم قانون افزایش  یکی از کارهایی که ما در معاونت دنبال می: اشاره کرد و یادآور شدپس از برداشت تولیدات میوه و سبزی 

های تخصصی به سمت  در این حوزه گروه. صورت مستقیم با آن در ارتباط هستند های تخصصی به است که گروه 50وری ماده  بهره

های  دار آن هستند؛ نظارت بر حسن اجرای دوره عهده ها از دیگر وظایفی که گروه. کنند های مرتبط حرکت می نیازسنجی آموزش
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های کارآفرینی دانشجویی است، همچنین در  درس، طرح کار حین تحصیل و پروژه مدت، پودمان و تک آموزشی بلندمدت، کوتاه

های مراکز آموزش اعالم نظر آنها نیز ضروری است ها و آزمایشگاه مورد تکمیل و تجهیز کارگاه . 

فرد هستند دوره طراحی شده است که بخشی از آنها منحصربه 098دار  های مقطع در حوزه آموزش: وی اظهار داشت همچنین . 

جای کشور  شوند و مشابه آنها را در هیچ های ما تخصصی و فقط در مراکز آموزش جهاد کشاورزی اجرای می بعضی از پودمان

ها  شود و در حوزه پودمان درصد تئوری ارائه می 99درصد عملی و  29صورت  دار به های مقطع دروس دوره. مشاهده نخواهید کرد

ها به  بازنگری دوره. ها تأکید ما بر کاربردی بودن است درصد تئوری است و در این بخش 39صورت عملی و  درصد دروس به 99

د بازنگری قرار گرفته استدوره مور 58تناسب تغییرات و نیاز بازار در دستور کار معاونت قرار دارد و در سال جاری نیز  . 

کاربردی جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه پس از  -ریزی و تدوین منابع درسی و علمی مؤسسه آموزش عالی علمی  معاون برنامه

های علمی مرکز آموزش در اختیار آموزش 08ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی  های  کاربردی قرار گرفت و ما آنها را با همکاری گروه - 

اکنون مراکز آموزش با توجه به امکانات و  هم: بندی کردیم، گفت دهی، قطب منظور سامان برداری بهینه و به تخصصی برای بهره

صورت تخصصی و  ها به کنند و ما اعتقاد داریم که این رشته کاربردی را اجرا می -های علمی  های موجود، برخی از رشته پتانسیل

شوند خوب اجرا می . 

در این زمینه : های مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی آموزش زنان روستایی است، افزود دی با بیان اینکه یکی از بخشاحم حاجی

های مورد نیاز آنها را تهیه و تدوین کنند های تخصصی دوره نیز باید گروه . 

هایی  ها است، از دیگر بخش ین بخشتر ترین و فعال های تخصصی مؤسسه یکی از کلیدی وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر گروه

: کند مدیریت مطالعات و تدوین منابع عنوان کرد و ادامه داد ریزی و تدوین منابع علمی و درسی فعالیت می که در معاونت برنامه

د از سایر کاربردی حرکت کنیم و نوع منابع ما بای -تدوین منابع علمی از اهمیت باالیی برخوردار است و ما باید در حوزه علمی 

ها و انتظارات بخش  ها، درس کاربردی کشاورزی مرتبط بودن آنها با رشته -های منابع علمی  از ویژگی. ها متفاوت باشد دانشگاه

 59عنوان در دست چاپ و  08عنوان کتاب تدوین،  089در مدیریت مطالعات و تدوین منابع در حال حاضر حدود . کشاورزی است

تعنوان در حال داوری اس . 

ریزی و تدوین منابع دچار تحول  پس از ابالغ ساختار جدید به مؤسسه، حوزه کاری در معاونت برنامه: احمدی خاطرنشان کرد حاجی

برداران نیز برنامه درسی تهیه و تدوین شود و پاسخگوی این دو بخش نیز  بزرگی خواهد شد و باید در حوزه آموزش کارکنان و بهره

گرفت؛ همکاری کنیم برداران صورت می زمینه استانداردسازی مشاغل روستایی که در دفتر آموزش بهره همچنین باید در. باشیم . 

در این باره : های تحقیقاتی مرتبط با آموزش کشاورزی اعالم کرد و یادآور شد وی یکی دیگر از وظایف معاونت را، نیازسنجی طرح

توانیم عملیات  و دانشگاهی معرفی شده است که با گشایش اعتبار می محور اصلی و موضوع پیشنهادی به جامعه هدف 099حدود 

مورد در حال اجرا  02طرح خاتمه یافته و  009طرح تحقیقاتی مصوب،  039اجرایی آنها را در دستور کار قرار دهیم، اما تاکنون 

 .هستند

ردی جهاد کشاورزی با اشاره به تهیه و چاپ کارب -ریزی و تدوین منابع درسی و علمی مؤسسه آموزش عالی علمی  معاون برنامه

امسال چند شماره به چاپ رسیده و تا پایان سال احتماالً دو : نامه تخصصی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، تصریح کرد فصل

نامه را ارتقاء دهیم تر جایگاه فصل شود و در صدد هستیم با درج مقاالت کیفی شماره دیگر منتشر می . 

بیان اینکه در بحث آموزش کشاورزی راه بسیار سختی در پیش داریم و توقعات وزارت جهاد کشاورزی نیز درست  احمدی با حاجی

کاربردی جهاد کشاورزی وظیفه  -ها باید پاسخگوی بخش باشد، در این باره مؤسسه آموزش عالی علمی  آموزش: است، اظهار داشت
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های دقیقی انجام دهیم و از امکانات مراکز آموزش در این  ریزی های جدید، برنامه ما باید با توجه به سیاست. سنگینی بر عهده دارد

 .راستا استفاده بهینه شود تا عملکرد آنها افزایش یابد

های محوله  برداران در مأموریت کاربردی، کارکنان و بهره -های علمی  وی اظهار امیدواری کرد که مؤسسه در سه حوزه آموزش

ارد و توقعات وزارتخانه برآورده شود و تأکید کردهای مؤثری برد گام کار مؤسسه در شرایط جدید با همدلی، همگرایی و با وحدت : 

های روشنی را پیش روی آموزش بخش کشاورزی  نظر پیش خواهد رفت، خوشبختانه این دیدگاه در مؤسسه وجود دارد و افق

آورد وجود می به /. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59952-0html. 
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 برنامه و سیاست ها
آیانا 1362دی  31, چهارشنبه  

های خوراک دام، طیور و آبزیان، با های خوراک دام، طیور و آبزیان، با های خوراک دام، طیور و آبزیان، با    بررسی موانع تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانهبررسی موانع تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانهبررسی موانع تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانه

   حضور حجتی در کمیسیون کشاورزی مجلس حضور حجتی در کمیسیون کشاورزی مجلس حضور حجتی در کمیسیون کشاورزی مجلس 

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و وزیر جهاد کشاورزی با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن بررسی  رئیس

های خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، بر اهمیت این موضوع تاکید  برخی موانع تشکیل و تقویت صندوق ملی حمایت از کارخانه

 .کردند

قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران که به منظور  ن، مجید موافقبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایرا

شرکت در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی حضور یافته بود، در گفتگو با خبرنگار ما پیرامون 

ای  تاکید کردم همان تعاملی که ما را در مذاکرات هسته در این جلسه، اینجانب: جزییات آنچه در این جلسه عنوان شده است، گفت

نظری است به پیروزی رساند، باید در عرصه اقتصاد نیز به کار گرفته شود و الزمه شکوفایی اقتصاد، پرهیز از انحصار و تنگ . 

بوده است، خاطرنشان کرده های ملی  وی با بیان اینکه یکی از تصمیم های مؤثر دولت تدبیر و امید از آغاز کار، تقویت صندوق

صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ازجمله صنایعی است که نیروی انسانی متخصص و تکنولوژی روز دنیا جزو : است

گذاران باشد، چنانکه در عرصه صادرات نیز  تواند در حوزه اقتصاد کشاورزی پذیرای سرمایه های رقابتی اقتصاد آن است؛ لذا می مزیت

های باالیی دارد پتانسیل . 

صنایع خوراک : قدیری حضور در اقتصاد جهانی را از دیگر الزامات شکوفایی اقتصادی کشور ذکر کرده و اظهار داشته است موافق

های خود برای تعامل با بازار جهانی موقعیت بهتری نسبت به صنایع دیگر بخش کشاورزی  دام، طیور و آبزیان در استفاده از ظرفیت

توان به پیش رفت؛ لذا وزارت جهاد کشاورزی و انجمن  راکه امروز جز با نگاه مشارکتی سهیم شدن در توسعه یکدیگر نمیدارند، چ

صورت مکمل و همراه گام بردارند که این فرصت مناسبی پیش روی اقتصاد کشور و  صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران باید به

 .منطقه است

های اقتصادی را از لوازم ضروری موفقیت تعامل اقتصادی بین ایران و سایر کشورها  ادی عالوه بر بنگاههای اقتص وی تقویت تشکل

های جدی بردارد و انجمن صنایع خوراک دام، طیور  های اقتصادی باید گام دولت برای تقویت تشکل: برشمرده و تصریح کرده است

استو آبزیان ایران نیز در این زمینه تالش زیادی داشته  . 

ای بزرگ به  در جهان مسئله: عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه یادآور شده است

چندان  ای نه ترین چالش بشر در آینده ، به عالوه بحران آب به بزرگ(هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی)نام تأمین امنیت غذایی 

المللی  های بین های آینده نزاع های خبره جهان بر این است که در دهه بینی استراتژیست طوری که پیش شد، بهدور تبدیل خواهد 

 .سر تأمین آب و غذا خواهد بود

راندمان)وری  ترین گزینه در ایجاد امنیت غذایی و کلید اصلی مدیریت آن را ایجاد بهره قدیری با بیان اینکه مهم موافق در ( 

تمامی کارشناسان بر این باورند که توسعه افقی در تولیدات : ایع تبدیلی کشاورزی دانسته است، افزوده استکشاورزی و صن

وری تولیدات کشاورزی ارتقاء راندمان یا بهره)کشاورزی منسوخ شده و توسعه عمودی در بخش کشاورزی  راهکاری کلیدی در ( 

وری، وزارت جهاد کشاورزی مکلف و موظف  قانون افزایش بهره 39اده بر همین اساس مطابق م. مدیریت امنیت غذایی جهان است



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی چهارم اهم اخبار هفته 
 

91 
 

وری در بخش تولیدات دامی شده و موظف است تا با هدایت و نظارت بخش خصوصی نسبت به افزایش راندمان،  به ارتقاء بهره

های زنجیره تولید  ترین حلقه در همین راستا یکی از مهم. ارزش افزوده بیشتر و افزایش کیفیت محصوالت دامی اقدام مؤثر کند

های تولیدکننده خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته به آن  محصوالت دامی استفاده از خوراک آماده تولیدی توسط کارخانه

( ن تنیک تریلیو)هزار میلیارد تن  اکنون در دنیا حدود یک هم. است...( سازی و کلسیم فسفات، مکمل های پودر ماهی، دی کارخانه)

طوری که سهم بالفعل ایران در حال حاضر بیش از هشت میلیون  شود، به انواع متنوع خوراک دام و طیور در سال تولید و مصرف می

میلیون تن با تعداد  09هزار میلیارد تومان و ظرفیت اسمی حدود  55تن به ارزش  هزار میلیارد  39واحد تولیدی به ارزش  289

 .تومان است

ترین نقش صنایع مذکور را فرآوری مواد خوراکی  ترین و استراتژیک نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، مهموی خطاب به 

های روغنی، کاه و کلش و دیگر محصوالت و پسماندهای زراعی در تولید محصوالت  وری مصرف غالت، دانه منظور افزایش بهره به

 .دامی عنوان کرده است

وری تولیدات  با توجه به نکات فوق و اهمیت جایگاه واحدهای تولیدی خوراک دام در ارتقاء بهره: استقدیری تأکید کرده  موافق

ترین نقطه ضعف این صنعت مبنی بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در تأمین مواد اولیه، بدیهی  دامی و در مقابل آن بزرگ

ر و آبزیان نقش بسزایی در مدیریت امنیت غذایی، افزایش است که تشکیل صندوق ملی حمایت از صنعت خوراک دام، طیو

گونه واحدهای تولیدی و افزایش  شده تولیدات دامی داشته باشد؛ بنابراین با تأمین نقدینگی این وری و کاهش قیمت تمام بهره

ره از معاونت امور دام وزارت جهاد ظرفیت بالفعل تولید آنها و رعایت موازین استاندارد تولید خوراک دام مطابق با استانداردهای صاد

اصول)کشاورزی   GMP قطعاً ارزش افزوده تولیدات دامی افزایش ( وری قانون افزایش بهره 39مندی ماده  تولید در راستای وظیفه

 .خواهد یافت

های خوراک  ههای بیشتر وی از کارخان وی در پایان ضمن تشکر مجدد از زحمات حجتی در طول دو سال گذشته، خواستار حمایت

 .دام، طیور و آبزیان شدند

های  در ادامه این جلسه کمیسیون، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز ضمن موافقت با تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانه

درصدی سهم دولت تأکید کرده است 95خوراک دام، طیور و آبزیان ایران بر پیگیری این موضوع جهت تأمین سرمایه  . 

تنها در کل کشور پراکنده شده؛ بلکه مقایسه ارزش  س گفته موافق قدیری، وی در این جلسه اشاره کرده که این صنعت نهبر اسا

زایی مولد و تثبیت اشتغال آن، تأثیر بسیار زیاد آن در زنجیره تولید محصوالت دامی، در ردیف صنایع  ریالی تولیدات آن، اشتغال

های بیانگر اهمیت و جایگاه خاص  گونه کارخانه فزایش راندمان مواد اولیه در اثر فرآوری در اینتر ا استراتژیک است و از همه مهم

 .این صنعت این است

توان به تقاضای روزافزون خوراک دام پاسخ  سال پیش، نمی 39تا 58های قدیمی  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با تکنولوژی

های نو به حجم انبوه تقاضاهایی  صورت مستقیم و روش صندوق و تأمین مواد اولیه واحدها به باید از طریق این: داد، خاطرنشان کرد

 .که وجود دارد پاسخ داد

اندازد و همچنین با توجه به  زیرا این روش نه اقتصادی و نه بهداشتی است و جان انسان و دام را نیز به خطر می: وی ادامه داد

هایی خود را صادر کنیمتوانیم محصوالت ن استانداردها نمی /. 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http59899-0html. 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/27500-1.html
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 برنامه و سیاست ها
آیانا 1362دی  49, شنبه  

گیرد گیرد گیرد    طرح همیار دامپزشک برای جلوگیری از دخالت افراد غیرمجاز انجام میطرح همیار دامپزشک برای جلوگیری از دخالت افراد غیرمجاز انجام میطرح همیار دامپزشک برای جلوگیری از دخالت افراد غیرمجاز انجام می    

عنوان یک اصل دارای اولویت همواره یکی از  شده در دخالت افراد فاقد صالحیت در امور دامپزشکی، به گرانی مطرحابراز ن

های مدیران سازمان دامپزشکی کشور بوده و خواهد بود دغدغه  . 

ص و مدیریت درمان و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، معاون تشخی( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

شناسایی، انتخاب و همکاری همیار "نامه  طرح همیار دامپزشک روستا که اخیرا تحت عنوان شیوه: سازمان دامپزشکی کشور گفت

صورت آزمایشی ابالغ شده است درصد روستاهای دارای سکنه و جمعیت دامی را به 09در  "دامپزشکی روستا . 

های  رسانی و هماهنگی بین دامداران روستایی، اکیپ ار دامپزشکی روستا، بهبود اطالعهدف از انتخاب همی: زاده افزود هاشم

 .دامپزشکی و شبکه دامپزشکی شهرستان مربوطه است

تنها باعث دخالت در امور دامپزشکی  ای دیده شده است که نه گونه وظایف در نظر گرفته شده برای آنها به: وی خاطرنشان کرد

است برای شناسایی افراد غیرمجاز در امور دامپزشکی شود، بلکه عواملی نمی . 

های دامپزشکی و شبکه دامپزشکی شهرستان بوده و  همیاران دامپزشکی رابط بین دامداران روستایی با اکیپ: هاشم زاده ادامه داد

ت و نه تشخیص بیماری و رسانی سریع مورد نظر اس صرفاً اطالع)رسانی تلفات دامی در روستا به شبکه دامپزشکی  وظیفه اطالع

را بر عهده دارند( تعیین علت بیماری . 

های دامپزشکی در روستا برای ارائه خدمات دامپزشکی مانند  هماهنگی با دامداران در خصوص حضور اکیپ: وی تصریح کرد

بیشتر با مأموران  شده در روستا، ترغیب دامداران به همکاری های تلف واکسیناسیون، پیگیری برای دفن بهداشتی الشه دام

های امدادی دامپزشکی به هنگام وقوع حوادث و  های راکتور یا معدومی در سطح روستا، همکاری با اکیپ دامپزشکی در حذف دام

سوانح غیرمترقبه و بالیای طبیعی در روستا، گزارش ورود دام جدید به روستا به شبکه دامپزشکی شهرستان، گزارش موارد دخالت 

ز و فاقد صالحیت در امور دامپزشکی در سطح روستا به شبکه دامپزشکی شهرستان، هماهنگی با دامداران برای حضور افراد غیرمجا

های ترویجی را از دیگر وظایف آنها دانست های آموزشی ترویجی در حوزه دامپزشکی و همکاری در توزیع رسانه در کالس . 

این همیاران نه تنها در امور دامپزشکی دخالت نخواهند : یادآور شد معاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور

های  عنوان عواملی هستند که چنانچه افراد غیرمجاز در امور دامپزشکی دخالت کنند، مشخصات ایشان را به شبکه داشت، بلکه به

همیاران دامپزشکی در . ای قانونی شودقانون سازمان دامپزشکی با ایشان برخورده 00دارند تا برابر ماده  دامپزشکی اعالم می

ای طراحی و امید است به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد که اختالالت موجود خدمات دامپزشکی کاهش یابد گونه حقیقت به . 

ایشان ها به  کردند برخی از مهارت عنوان مروج در سطح روستاها فعالیت می متأسفانه در گذشته افرادی که به: زاده تأکید کرد هشم

های موجود در بین همکاران مبنی بر دخالت افراد غیرمجاز در امور دامپزشکی صحیح است، اما در این  شد که بحث آموزش داده می

عنوان عوامل  طور کلی همیاران دامپزشک به به. های گذشته برای همیاران دامپزشک وجود نداشته باشد طرح سعی شده است نقیصه

ویژه در سطح روستا و عشایر مطرح هستند از دامپزشکی بهبازدارنده فعاالن غیرمج . 

پذیرد که در صورت اخذ نتایج مطلوب ادامه  درصد از روستاها انجام می 09طور آزمایشی برای حدود  این طرح به: وی اظهار داشت

شود خواهد داشت، در غیر این صورت طرح متوقف می /. 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http59999-0html. 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/27407-1.html
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 برنامه و سیاست ها
آیانا 1362دی  46, سه شنبه  

های کشاورزی مستقل اصناف، های کشاورزی مستقل اصناف، های کشاورزی مستقل اصناف،    تشکلتشکلتشکل/ / / حق سازمان حمایتحق سازمان حمایتحق سازمان حمایت   اتاق اصناف جایگزین بهاتاق اصناف جایگزین بهاتاق اصناف جایگزین به

   ناتوان در مجاب کردن دولت به واگذاری ناتوان در مجاب کردن دولت به واگذاری ناتوان در مجاب کردن دولت به واگذاری 
ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران  کنندگان توسط عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی  ر حالی انحالل سازمان حمایت مصرفد (:

شمار رفته و بارها حداکثر مختصات این  عنوان منتقدان اصلی این سازمان به هاست بخش خصوصی به با صراحت اعالم شد که سال

اعالم کرده بودند که قامت کوچکی برای این سازمان  سازمان را تعیین قیمت آجیل، پرتقال شب عید و زولبیا و خرمای ماه رمضان

 .عریض و طویل دولتی است

به اعتقاد فعاالن بازار و کارشناسان اقتصادی، سازمان حمایت مانع ایجاد رقابت در بازار شده و بر خالف عنوانی که دارد، هیچ 

برند و حتی به رکود دامن زده و برای تعیین قیمت  یسر م حمایتی نتوانسته از تولیدکنندگانی داشته باشد که در شرایط رکود به

رو کرده است برای کاالهایی که تولیدش هیچ نقشی در سبد خرید روزانه مردم ندارد، تولیدکننده را بیشتر از گذشته با زیان روبه . 

قع وظیفه خود که اطالع دادن سازمان حمایت کارکرد مؤثری نداشته و در وا: نژاد و جمشید پژویان معتقدند کارشناسانی نظیر غنی

توان با صراحت گفت بازار ایران یله و رها است و هیچ متولی مشخصی  کنندگان است را ایفا نکرده و در نتیجه آن می به مصرف

 .ندارد

ند، ک کننده فعالیت می سازمانی که تحت حمایت از سازمانی که تحت عنوان سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف: گوید پژویان می

گذاری در مواقع بحرانی است  دنبال قیمت ای برای آن وجود ندارد و صرفاً به در واقع سازمانی عجیب و غریب است که در دنیا نمونه

کننده را منتقل کرده و رصد صحیحی از بازار داشته باشد؛  که نتوانسته کارکرد اولیه خود نظیر ارائه اطالعات صحیح به مصرف

ها  فروشی ل در جاهای مختلف تهران متفاوت است و هیچ نظارتی بر عرضه محصوالت در سطح خردهچنانکه قیمت یک محصو

 .وجود ندارد

کننده و تولیدکننده در صورتی که جایگزین صحیحی برای آن وجود  انحالل سازمان حمایت مصرف: افزایند کارشناسان اقتصادی می

هرچند برخی . ها را در اختیار بگیرد، ضرورتی انکارناپذیر است کنترل قیمت داشته باشد که بتواند رصد دقیقی از بازار داشته و

حامیان سازمان حمایت نظیر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت انحالل سازمان حمایت را خارج از دستور کار هیأت دولت دانسته 

ای نیست که بتوان آن  ارت در بازار داخلی، مسئلهو نظر شخصی وزیر راه عنوان کرده است، اما یله بودن بازار و وضعیت نامناسب تج

 .را انکار کرد

 اتاق اصناف، جایگزین مناسبی برای سازمان حمایت

گوید رئیس اتاق اصناف کشور می نایب  : ای  های ویژه کننده و تولیدکننده در اوایل انقالب بنا بر مصلحت سازمان حمایت مصرف

ت اولیه آن نتوانست به پویایی الزم برسد و متناسب با شرایط تجاری و بازرگانی دنیا ها از ساخ وجود آمد، اما با گذشت سال به

 .حرکت کند و اکنون مباحث انحالل آن قوت گرفته است

تواند به شکل  اتاق است که می 999هزار اتحادیه و  های پیش، اتاق اصناف که دارای هشت از سال: افزاید سیدمحمود هاشمی می

ها را به دولت پیشنهاد  منظور نظارت بر بازار و کنترل قیمت در بازار داشته باشد، جایگزینی اتاق اصناف به مویرگی رصد دقیقی

 .کرده است
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کننده و تولیدکننده، مکاتباتی با دفتر ریاست جمهوری انجام  همزمان با طرح دوباره سازمان حمایت مصرف: کند وی خاطرنشان می

های کنونی، واردات از هم گسیخته و  با تعهد کنترل بازار، طی حداکثر سه سال بتواند به آشفتگی شد تا در صورت لزوم، اتاق اصناف

ها خاتمه دهد ثباتی قیمت بی . 

بندی صنوف مختلف، این ویژگی را دارد که بتواند  اتاق اصناف و بخش خصوصی با داشتن پرسنل و طبقه: دهد هاشمی ادامه می

صورت انتخابی  ترین تشکلی که به عنوان مهم مزمان بر اصناف تحت پوشش خود داشته باشد و بهگذاری، بازرسی ه عالوه بر قیمت

توانند بازار را کنترل کنند شود، بدون تحمیل هیچ هزینه سرباری به دولت می اعضای آن اعالم می . 

دهد، چرا که در  ی را انجام میگذار بخش خصوصی با در نظر گرفتن شرایط موجود و قدرت خرید مردم، قیمت: کند وی تصریح می

ها را نخواهد داد،  بطن بازار حاضر است و اشراف کاملی به وضعیت خرید مردم دارد و بدون دلیل و محاسبه، اجازه افزایش قیمت

کننده است چرا که شرط تجارت برای تولیدکنندگان، قدرت خرید مصرف . 

 تنظیم بازار شب عید را به اصناف واگذار کنید

شود یس اتاق اصناف کشور یادآور میرئ نایب  : رود که  شمار می عنوان یکی از مواقع بحرانی هر سال به تنظیم بازار شب عید به

شده در سراسر کشور است شده و حساب بندی نیازمند فعالیت طبقه . 

ان درخشان نبود و اتاق تالش ویژه در سازمان تعاون روستایی چند کارنامه متولیان بازار در سال گذشته به: کند هاشمی تأکید می

های پایانی سال ورود کند، اما از آنجا که در ایران بازار  منظور تنظیم بازار شب سازی میوه به گیری برای ذخیره کرد در آستانه تصمیم

به آنها واگذار ها را مجاب کنند تنظیم بازار را  های کشاورزی مستقل اصناف نیز نتوانستند دولتی ها نیست، تشکل در اختیار تشکل

 ./کند
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 برنامه و سیاست ها  
آیانا 1362دی  47, یکشنبه  

رایزنی برای گرفتن رایزنی برای گرفتن رایزنی برای گرفتن / / / جای خالی ضریب نفوذ دانش نظام مهندسی در بخش کشاورزیجای خالی ضریب نفوذ دانش نظام مهندسی در بخش کشاورزیجای خالی ضریب نفوذ دانش نظام مهندسی در بخش کشاورزی

      353535دیف بودجه در الیحه دیف بودجه در الیحه دیف بودجه در الیحه ررر

تواند ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی را برای رسیدن به  هزار نفر کارشناس عضو می 599هرچند سازمان نظام مهندسی با 

یافته و عبور از کشاورزی معیشتی فراهم کند، هنوز ظرفیت علمی این سازمان جدی گرفته نشده است کشاورزی توسعه . 

، با اشاره به (ایانا)سی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در جریان بازدید از خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان نظام مهند

 59اصالحیه قانون تأسیس که در سال : اصالحیه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در مجلس شورای اسالمی گفت

مشمول اصالحیه قانون  55گسیختگی بود، از سال  نوعی از هم اجرایی شده است، دارای نقایص قانونی و به 50تصویب و در سال 

در کمیسیون کشاورزی  -که اکنون در دوره چهارم قرار دارد-شد و در دوره سوم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

 .مجلس اصالحیه انجام شد و اکنون برای بررسی در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفته است

هرچند این اصالحیه با مشورت دوره گذشته شورای مرکزی تدوین شده، اما دارای ایراد بزرگی است که : فزوداحمد کبیری ا

ترین آنها آن است که هیأت عالی نظارت بر سازمان، مشتمل بر حضور نماینده از سه قوه که معاون اول قوه قضاییه و رئیس  مهم

گانه هیأت نظارت را  و وزیر جهاد کشاورزی از طرف دولت مثلث سهکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی از سوی مجلس 

دهند که عمده وظایف آنها قرار بوده نظارت بر انتخابات باشد، اما پیشنهاد انحالل سازمان در اختیارات این هیأت لحاظ  تشکیل می

شود شده است که از نظر اینجانب ایراد این اصالحیه شمرده می . 

راهای سازمان در شرایط فعلی کشور، قاعده دموکراسی نیستها از شو حذف انتصابی  

ایراد دیگری که در این اصالحیه وجود دارد، : کبیری با اشاره به اصالحیه قانون سازمان نظام مهندسی کشاورزی خاطرنشان کرد

بر اساس قانون . رسی قرار گیردعنوان ایراد لقب بگیرد، باید در مختصات جامعه فعلی و در شرایط امروز مورد بر پیش از اینکه به

نفر  09فعلی، شوراهای استانی دارای هفت نفر اعضای انتخابی و چهار نفر انتصابی هستند و شورای مرکزی نیز پنج نفر انتصابی و 

 .انتخابی در آن قرار دارند

توانند در شورای مرکزی  افرادی میطور کلی از شورا حذف شده و تنها  بر اساس اصالحیه جدید، افراد انتصابی به: وی ادامه داد

هرچند انتخابات و حذف . صورت انتخابی توانسته باشند آن کرسی را در اختیار بگیرند حضور پیدا کنند که با رأی اعضاء و به

ی شود، اما در شرایط کنونی که سازمان نظام مهندس عنوان یک امتیاز محسوب می یافته به های دستوری در جوامع توسعه انتصاب

های قانونی خود استفاده کند و نقش اثرگذاری که به تناسب بنیه علمی دارد، در بخش کشاورزی  کشاورزی نتوانسته از همه ظرفیت

هایی بگذارد که نمایندگان  ایفا کند، حذف افراد انتصابی به این معنا است که این سازمان باید انرژی زیادی برای تعامل با سازمان

اند؛ به این معنا که انرژی سازمان به جای تعامل، صرف تقابل  بی از شورای مرکزی و شورای استانی حذف شدهصورت انتصا آنها به

 .خواهد شد

 تعامل نظام مهندسی با وزارت نیرو

ها در شرایطی که اکنون سازمان توانسته  حذف انتصابی: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح کرد

های عملیاتی و اجرایی  های مختلف در این نهاد حضور دارند، وارد بخش ها و بخش ا استفاده از نمایندگانی که از وزارتخانهاست ب
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سال آینده که بلوغ سازمانی و اثرگذاری سازمان نظام  09شود؛ به این معنا که شاید  شود، در واقع یک گام به عقب محسوب می

زه اقتصادی جا افتاده باشد، بتوان این تصمیم را بر اساس یک منطق واقعی ارزیابی کردمهندسی به معنای عام کلمه در حو . 

اکنون سازمان توانسته است با استفاده از فضای همکاری که بین وزارت نیرو و این سازمان اتفاق افتاده است،  هم: کبیری یادآور شد

باشد که با این اصالحیه، چنین ارتباطی که برای ایجاد آن فرصت و درباره مصرف بهینه آب و اجرای قوانین تعامل مناسبی داشته 

رود زحمات زیادی کشیده شده است، از دست می . 

 نقاط مثبت اصالحیه

گیری درباره عزل و نصب  در زمان حاضر رئیس شورای مرکزی در تصمیم: وی با اشاره به نقاط مثبت این اصالحیه تأکید کرد

بینی  نداشت، اما در این اصالحیه پیشنهاد شده است با رأی و نظر رئیس شورای مرکزی، افراد پیش ها دخل و تصرفی رؤسای استان

بینی حداقل یک درآمد مستمر برای سازمان ازجمله نقاط مثبتی است که باید به آن اشاره کرد شوند یا پیش . 

  

35رایزنی برای گرفتن ردیف بودجه در الیحه   

سازمان : ورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به مسئله بودجه سازمان نظام مهندسی اظهار داشترئیس سازمان نظام مهندسی کشا

ترین آنها نداشتن قدر و منزلت وجهه آموزشی در سیستم فعلی  برای تأمین منابع مالی خود با مشکالت زیادی همراه است که مهم

مکاتباتی انجام شد و مذاکراتی صورت گرفت که بر اساس آن  بر همین مبنا، با معاون اول ریاست جمهوری. بخش کشاورزی است

افزاری و  بینی شود که به لحاظ نرم های آب، خاک و محیط زیست پیش بینی شد برای سال آینده پیوست آموزشی برای پروژه پیش

افزاری بتوان کشاورزان را آموزش داد سخت . 

یارد تومان صرف توسعه سیستم نوین آبیاری در بخش کشاورزی در میل 399هزار و  در بودجه امسال یک: کبیری همچنین گفت

نظر گرفته شده، اما واقعیت آن است که اگر کشاورزان آموزش الزم را برای چگونگی استفاده از این سیستم دریافت کنند و بدانند 

ها نیز  یافت و استهالک این دستگاهای افزایش خواهد  چگونه باید از آن استفاده و نگهداری کنند، ضریب اثرگذاری چنین پروژه

هزار نفر کارشناس آبیاری و زهکشی در بخش کشاورزی وجود دارد و از آنجا که اینجانب نیز  05از سوی دیگر، . یابد کاهش می

بل تواند اثرگذاری قا های آموزشی که سازمان نظام مهندسی کشاورزی می رسد با اجرای دوره نظر می عضو اتاق فکر آب هستم، به

 .توجهی در آن داشته باشد، از مصرف بهینه آب و هدررفت آن در بخش کشاورزی جلوگیری کرد

توان کشاورزان را برای  بینی تعرفه آموزشی و خدماتی، عالوه بر آنکه می در قالب چنین برنامه آموزشی و پیش: وی در ادامه افزود

ای به میزان  نوعی که صدمه به-ای کاست  شده ی به شکل مدیریتمصرف بهینه آب آموزش داد و از هدررفت آب در حوزه کشاورز

آموختگان بخش  تواند بر اساس آن برای دانش سازمان نظام مهندسی نیز دارای منابع مالی خواهد شد که می -تولید نخورد

ای ایجاد کند های تازه کشاورزی فرصت . 

گیرند سازمان نظام مهندسی را چندان جدی نمی  

هرچند این : ظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه خاطرنشان کردرئیس سازمان ن

اند  هزار نفر کارشناس عضو قرار دارد، اما دوستان این سازمان را آنچنان جدی نگرفته 599عنوان بدنه علمی وزارتخانه با  سازمان به

ساختاری در برنامه ششم توسعه استفاده کنند و تغییر رویکرد و نفوذ دانش، اکنون در شده به شکل  نظرات کارشناسی که از نقطه

نظرات خود را  حوزه کشاورزی جای خالی دارد و در چند کارگروه برنامه ششم توسعه در وزارت جهاد کشاورزی عضو بوده و نقطه

کند اعالم می . 
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ا ازجمله کود، سم و بذر، یارانه پرداخت شده است، اما برای گسترش کمی ه های آینده برای تأمین نهاده طی سال: کبیری ادامه داد

ای تدوین نشده است های کشاورزی، برنامه و کیفی و عمق دادن به فعالیت . 

بینی شده است که باید گفت این افزایش با  ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی هشت درصد در برنامه پیش: وی تصریح کرد

های آموزشی و ورود اطالعات آکادمیک  تواند با برگزاری کالس عنوان بخشی که می تد و سازمان نظام مهندسی بهاف شعار اتفاق نمی

 .به مزرعه نقش مؤثری داشته باشد و کشاورزی سنتی ایران را به کشاورزی صنعتی و مدرن مبدل کند، غیرقابل انکار است

بنیان، ضریب نفوذ دانش در  های دانش وداتکایی در اقتصاد و تشکیل شرکترود با تمرکز دولت بر خ انتظار می: کبیری یادآور شد

های سازمان نظام مهندسی به چشم دولتمردان بیاید بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت . 

کاهش تعداد دانشجویان کشاورزی از سال / های خوداتکایی آمادگی نظام مهندسی کشاورزی برای شرکت در طرح

 آینده

آموختگان کشاورزی عضو این سازمان برای  کارگیری دانش ن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره بهرئیس سازما

ای بزرگ از  این سازمان مجموعه: های خوداتکایی محصوالت کشاورزی گفت ویژه کمک به طرح ها به حضور بیشتر در عرصه

ها دارند و آمادگی داریم که  سی ارشد و دکتری حضوری فعال در عرصههای کارشناسی، کارشنا آموختگانی است که در رتبه دانش

های مختلف همکاری کنیم در صورت درخواست وزارت جهاد کشاورزی در بخش . 

های  هزار نفر ناظر تازه استخدام در عرصه 09هزار نفر نیروی فعلی وزارت جهاد کشاورزی  25بر اساس آمارها از : کبیری افزود

هزار نفر نیروی متخصص  59برداران خدمت کند، نیازمند  نفر از بهره 89عال دارند و اگر هر کارشناس بتواند به تولیدی حضوری ف

های عملیاتی هستیم، در حالی که دوره استخدام این تعداد نیرو گذشته است و دولت نباید ساختار خود را توسعه دهد در عرصه . 

ردولتی مانند اعضای سازمان نظام مهندسی بهره ببریم و همچنین اگر امکان بپذیریم از خدمات بخش غی: وی خاطرنشان کرد

هزار نفر نیروی متخصص، بخش کشاورزی را کمک کرد 999تا  399حضور تمامی اعضاء فراهم باشد، خواهیم توانست با وجود  . 

گذاران حاضر نیستند در بخش پرریسک کشاورزی هزینه کنند سرمایه  

گذاری کم در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر  سی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره علت سرمایهرئیس سازمان نظام مهند

 099ریزی  های دیگر نیست، زیرا با طبیعت سروکار داشته و قابل برنامه فعالیت کشاورزی قابل قیاس با بخش: ها ادامه داد بخش

واهند دارایی خود را در این بخش هزینه کنندگذاران کمی هستند که بخ درصدی نبوده، بنابراین سرمایه . 

کند و بیشتر کشاورزان فعلی تولیدات معیشتی دارند  نکته دیگر آنکه بخش کشاورزی غذای مردم را تهیه می: کبیری تصریح کرد

توانند  التشان را میسازان صنعت ساختمان محصو عنوان مثال، انبوه دهند؛ در حالی که به که مازاد آن را در اختیار سایرین قرار می

نگه دارند تا زمانی که نیاز است به مردم عرضه کنند، اما محصوالت کشاورزی باید سریع به جامعه عرضه شود؛ زیرا امکان نگهداری 

 .و انبارمانی زیادی ندارد

نیز نباشد، بفروشند؛ در  شان هایی که حتی مورد عالقه ای موارد باید محصوالتشان را به قیمت کشاورزان در پاره: وی یادآور شد

توان  سازی کنند تا زمانی که قیمت به دلخواهشان رسید، آن را بفروشند، بنابراین نمی توانند ذخیره گذاران دیگر می حالی که سرمایه

گذاری در بخش کشاورزی رو به افزایش باشد انتظار داشت که سرمایه . 

وری از سال آینده قانون افزایش بهره ۲4اجرای ماده   
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بر : برداران بخش کشاورزی تأکید کرد نشده بهره رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره اشتغال حل

ها را موظف کرده است که برای پذیرش دانشجو،  وری بخش کشاورزی، وزارت علوم دانشگاه قانون افزایش بهره 50اساس ماده 

ای در این زمینه تشکیل شده است که اقدامات اولیه  و از سال گذشته نیز کارگروه گسترده نظر دستگاه متولی را جویا شوند نقطه

 .برای اجرای آن در سال جدید منتشر شده است

شود که در برنامه ششم توسعه شاهد محدودیت در ورود دانشجویان بخش کشاورزی باشیم بینی می پیش: کبیری اظهار داشت . 

ته در دولت گذش: وی همچنین گفت ( های زیادی در سراسر کشور ایجاد شد، در حالی که  ایم که دانشگاه شاهد آن بوده( نژاد احمدی

هایی چون کشاورزی نداشتیم آموختگان زیاد در رشته نیازی به این تعداد دانشگاه و دانش . 

ری مراکز آموزشی داردرسید که نشان از رشد پنج براب 359در دوره یادشده تعداد واحدها به : کبیری در ادامه افزود . 

های مختلف  آموختگان در بخش های متولی نسبت به تربیت دانش در شرایط فعلی باید مطابق نیاز دستگاه: وی خاطرنشان کرد

صورت قانونی در سراسر کشور  شود که در برنامه ششم توسعه، این مسئله به بینی می ویژه کشاورزی اقدام شود، بنابراین پیش به

 ./اجرایی شود

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http59935-0html. 
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 برنامه و سیاست ها
آیانا 1362دی  49, شنبه  

جذب دو هزار کارشناس نظام مهندسی کشاورزی با هدف بهبود مدیریت زنجیره عرضه جذب دو هزار کارشناس نظام مهندسی کشاورزی با هدف بهبود مدیریت زنجیره عرضه جذب دو هزار کارشناس نظام مهندسی کشاورزی با هدف بهبود مدیریت زنجیره عرضه 

   نهاده ها نهاده ها نهاده ها 
یرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از امکان جذب دو هزار کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی با هدف بهبود مد

 . مدیریت زنجیره عرضه نهاده ها خبر داد

احمد کبیری»در دیدار با « یزدان سیف»به گزارش ایانا به نقل از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران،   » یس رئ

با توجه به برنامه های شرکت برای بهبود مدیریت زنجیره عرضه : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، گفت

 .نهاده های کشاورزی زمینه حضور دو هزار مهندس کشاورزی عضو سازمان وجود دارد

پاسخگویی به نیاز کشاورزان به عنوان : افزودسیف درباره ظرفیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای ارائه خدمات مشاوره ای 

ذی نفعان اصلی از مهمترین هدف های زنجیره نهاده کشاورزی است که این امر با انتقال علوم و دانش روز به کشاورزان محقق می 

 .شود

عرصه شوند و در این به گفته وی، به منظور بهبود کارکرد زنجیره نهاده کشاورزی باید بخش خصوصی و تشکل های حرفه ای وارد 

 .میان ارتباط پیاپی کارشناسان سازمان با کشاورزان ضروری است

در این باشگاه خدمات مختلف فنی، مالی، مشاوره ای، بازرگانی و اطالع : سیف به راه اندازی باشگاه مشتریان اشاره کرد و گفت

نهاده ها دست یافت رسانی به کشاورزان ارائه می شود تا بتوان به بهره گیری مطلوب تر از . 

ارتباط پیاپی با : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سه عامل را در موفقیت زنجیره تامین نهاده مهم دانست و افزود

 .کشاورز، استمرار در نوآوری و خلق ارزش افزوده برای کشاورز عوامل کلیدی دستیابی به این موفقیت به شمار می رود

هزار عضو دارد 41شاورزی بیش از سازمان نظام مهندسی ک  

اکنون نزدیک به دو هزار شرکت خدمات فنی مهندسی فعال در : رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیز در این دیدار گفت

نفر کارشناس عضو سازمان مشغول ارائه خدمت به بخش کشاورزی است 899هزار و  09سراسر کشور با  . 

د هرگونه همکاری الزم را با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی داشته باشد تا ضریب نفوذ دانش سازمان آمادگی دار: کبیری افزود

 .در بخش کشاورزی را افزایش دهد

به گزارش ایرنا، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سالیانه بخش زیادی از نهاده های کشاورزی مانند بذر، سموم و کود شیمیایی را 

برداران قرار می دهدتامین می کند و در اختیار بهره  /. 

/item/shakkolta/ir.iana.www//:http59995- 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/27409-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی چهارم اهم اخبار هفته 
 

96 
 

 برنامه و سیاست ها
آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

   الیحه اصالح قانون امور گمرکی تقدیم مجلس شد الیحه اصالح قانون امور گمرکی تقدیم مجلس شد الیحه اصالح قانون امور گمرکی تقدیم مجلس شد 

 . حسن روحانی، رئیس جمهوری، الیحه اصالح قانون امور گمرکی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد

الیحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، این 

از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسالمی ارسال شد 05/09/0359رسیده و در تاریخ  . 

 :در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است

ده کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ کردن به کنوانسیون تجدیدنظر ش 0355نظر به اینکه دولت جمهوری اسالمی ایران در سال 

به کنوانسیون استانبول درخصوص ورود موقت پیوسته است و این کنوانسیون ها، حداقل  0350رویه های گمرکی و در سال 

ضوابط پذیرفته شده بین المللی برای انجام تشریفات گمرکی می باشند که باید ضوابط آنها در قانون امور گمرکی منعکس گردد و 

ا توجه به اینکه اموری چون شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور، تسهیل صادرات، کمک بهب  

تولید و اشتغال، کاهش رسوب کاال در مبادی، تسهیل ورود موقت کاال برای پردازش و صدور و نهایتاً رفع ابهام از برخی مواد، 

یحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شوداست، لذا ال -0359مصوب  –نیازمند اصالح قانون امور گمرکی  : 

 الیحه اصالح قانون امور گمرکی

شود به شرح زیر اصالح می -0359مصوب  -قانون امور گمرکی ( 0)ماده  -0ماده  : 

و  "فورواردر-کریر"های  به ترتیب به صورت عبارت "گیرنده کاال"و  "کریر و فورواردر"های  ، عبارت(ج)در بند  -الف " فع یا ذین

شود اضافه می "بالمانع بودن"قبل از عبارت "در مقابل ارایه بارنامه و یا دستور صادرکننده بارنامه"اصالح و عبارت  "کننده ترانزیت . 

شود اضافه می "برای اجرای الزامات"قبل از عبارت  "به انتخاب اظهارکننده"، عبارت (ح)در بند  -ب . 

افزوده و  مالیات بر ارزش"و عبارت  "به عالوه وجوهی"بعد از عبارت  "(یات و عوارضاز جمله مال)"، عبارت (د)در بند  -پ قبل از " 

شوند اضافه می "های انجام خدمات هزینه"عبارت  . 

بعد از عبارت  "ورودی"، واژه (ش)در بند  -ت " از طرف بانک "بعد از عبارت  "و بارنامه ظهرنویسی"، عبارت "صاحب کاالی تجاری

به  ".فورواردر نیاز به گواهی ندارد -ظهرنویسی ترخیصیه و قبض انبار توسط شرکت های حمل و نقل اعم از کریر "ت و عبار "مهر

شوند انتهای بند اضافه می . 

اضافه می شود "نظارت یا اجرای آن"بعد از عبارت  "در محدوده اختیارات قانونی"، عبارت (گ)در بند  -ث . 

د از عبارت بع "گمرکی"، واژه (ل)در بند  -ج " اماکن"و واژه  "هزینه اشعه ایکس"اضافه و عبارت  "هزینه های انجام خدمات به " 

شوند اصالح می "انبارهای"و  "پرتونگاری"ترتیب به صورت واژه های  . 

الحاق می شوند( 0)بندهای زیر به ماده  -5ماده  : 

و ( 099)ح رسیدگی به اختالفات گمرکی، موضوع مواد اقدام شخص به طرح یا اقامه دعوی از طریق مراجع ذیصال: استیناف -م 

(092 ) داند این قانون که بطور مستقیم از یک تصمیم یا عدم تصمیم گمرک مورد تاثیر قرارگرفته و خود را متضرر می . 

یران، اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس شرایط و معیارهای تعیین شده از سوی گمرک جمهوری اسالمی ا: اشخاص مجاز -ن 

بخشی در مدیریت بایگانی و سوابق تجاری خود دارند سوابق مناسبی در زمینه رعایت مقررات و الزامات گمرکی و نظام رضایت . 
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تضمین انتخابی اظهار کننده و یا سایر مواردی که بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی : تأمین -و

زام در قبال گمرک، مورد پذیرش گمرک جمهوری اسالمی ایران قرار گیردرسد برای انجام یک ال می . 

اقدام گمرک در زمینه یک موضوع مربوط به مقررات گمرکی است: تصمیم -هـ . 

عدم اقدام یا اتخاذ تصمیم در یک زمان متعارف که به موجب مقررات گمرکی، در مورد موضوع ارجاع شده برعهده : عدم تصمیم -ی

دباش گمرک می . 

تمهیداتی که به وسیله آن گمرک از صحت و اصالت اظهار، از طریق بررسی دفاتر، سوابق سیستم : کنترل مبتنی بر حسابرسی -االف

کند تجاری و اطالعات بازرگانی اشخاص ذینفع اطمینان حاصل می . 

شمسی 8/9/0325)میالدی  0559المللی ورود موقت مصوب بیست و ششم ژوئن  کنوانسیون بین: کنوانسیون استانبول -اب  )

شورای همکاری گمرکی که دولت جمهوری اسالمی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 

به آن ملحق شده است -0350مصوب  -کنوانسیون ورود موقت  . 

کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی -اپ : 

میالدی  0593این کنوانسیون مصوب هیجدهم می  (55/5/0385 که پروتکل اصالحی آن در تاریخ بیست و ششم ژوئن ( شمسی

به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و دولت جمهوری اسالمی ایران بر اساس ماده واحده قانون ( شمسی 8/9/0395) 0555

دیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکیالحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تج  - 

به آن ملحق شده است -0355مصوب  . 

معافیت از پرداخت یک قسمت از مبلغ کل حقوق و عوارض ورودی که چنانچه کاالها در تاریخی که تحت : معافیت جزیی -ات

د، قابل پرداخت بودگردی اند جهت مصرف در داخل ترخیص می روش ورود موقت قرار گرفته . 

، واژه (3)ماده ( پ)در بند  -3ماده  " اصالح و عبارت  "پرداختی"به واژه  "استرداد اضافه"بعد از عبارت  "دریافتی " به  "و ملوانان

شوند اضافه می( ع)به انتهای بند  "خارجی"و واژه ( ث)انتهای بند  . 

، عبارت (9)ماده ( الف)در بند  -9ماده  " ، (پ)حذف و در بند  "دان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر،عزل و نصب کارمن

5/0)قانون مذکور با ضریب ( 28)جداول حق شغل موضوع ماده "عبارت   " ) و برای مناطق ( 5/0)حقوق ثابت با ضریب "به عبارت 

و  "تواند برای تأمین گمرک می"رت قبل از عبا "کل رییس"اصالح و عبارت  "(8/0)یافته و بد آب و هوا با ضریب  کمتر توسعه

قبل از عبارت  "، عزل و نصب و نقل و انتقال"عبارت  " شوند اضافه می "نیروهای انسانی . 

به طور قطعی"، عبارت (2)در ماده  -8ماده   " تواند کاالی متعلق به  همچنین گمرک جمهوری اسالمی ایران می"حذف و عبارت 

ولی دارند را با رعایت سایر مقررات با مهلت حداکثر سه ماه برای پرداخت یا متعاقباً تأمین اشخاص مجاز که توانایی مالی قابل قب

به  "نیست"، واژه (0)به انتهای ماده اضافه و در انتهای تبصره  ".وجوه مربوط که حداکثر بیش از یک سال نباشد، ترخیص نماید

اصالح می شود "گردد و ترخیص شده نمی"عبارت  . 

اصالح می شود "کاالهای موجود در اماکن گمرکی"به عبارت  "کاالی موجود در گمرک"، عبارت (9)اده در م -2ماده  . 

وصول حقوق ورودی برای کاالهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کاالها معادل "، عبارت (09)در ماده  -9ماده 

به صورت عبارت  ".شود است که حسب مورد توسط گمرک تعیین میحقوق ورودی متعلقه به عالوه نصف تا سه برابر ارزش کاال 

تواند عالوه بر تضمین فوق بین  ترخیص کاالهای مجاز معادل حقوق ورودی و برای کاالهای مجاز مشروط یا ممنوع گمرک می"
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ی ایران به تصویب وزیر امور نامه این ماده با پیشنهاد گمرک جمهوری اسالم آیین. پنجاه درصد تا سه برابر ارزش تأمین اخذ نماید

شود اصالح می ".رسد اقتصادی و دارایی می . 

اصالح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می  "های کنترل"به صورت واژه  "روش های"، واژه (00)در ماده  -5ماده 

 :شود

" کیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری قانون تش( 5)گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است با رعایت ماده  -تبصره

مصوب  -صنعتی جمهوری اسالمی ایران  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری( 09)و ماده  -0359مصوب  -اسالمی ایران 

در کلیه مبادی ورودی و خروجی این مناطق به منظور اعمال مقررات استقرار یابد -0395 ". 

اصالح  "یا به تشخیص گمرک در مکان دیگری"به عبارت  "یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک"، عبارت (05)در ماده  -5ماده 

هایی نظیر مدیریت خطر، بکارگیری  های خود و تسریع و تسهیل باید از شیوه ها برای انجام کنترل همچنین این سازمان"و عبارت 

)تجهیزات کنترلی نامحسوس  های کنترلی مستقر در مبادی گمرکی  سازمان. ی استفاده کنندهای اتفاق و یا بازرسی...( پرتونگاری، 

به انتهای این ماده اضافه  ".باشند ها و تشریفات گمرکی و ساعات کار موظف به هماهنگی با گمرک مربوط می در امور مرتبط با رویه

شود می . 

شود مکرر الحاق می( 05)متن زیر به عنوان ماده  -09ماده  : 

" جمهوری اسالمی ایران مکلف است به منظور افزایش همکاری و تسهیل مشارکت در ایجاد موثرترین  مکررـ گمرک 05ماده 

المللی نسبت به برقراری و حفظ ارتباط رسمی مشورتی با جامعه تجاری  های بین نامه های کاری طبق مقررات ملی و موافقت روش

 ."اقدام نماید

شود حذف می"بهای خرید کاال"بارت قبل از ع "ارزش"، واژه (09)در ماده  -00ماده  . 

شود اصالح می "( ت)و ( پ) "به عبارت  "سوم و چهارم"، عبارت (08)در تبصره ماده  -05ماده  . 

اصالح می شود "کشور"به واژه  "قلمرو گمرکی"، عبارت (02)در ماده  -03ماده  . 

جهت تخلیه"، عبارت (05)در ماده  -09ماده   " های  و درصورت نیاز، بارنامه"اضافه و عبارت  "یقلمرو گمرک"بعد از عبارت 

( شود حذف می "هر ردیف از فهرست کل بار( های راهنامه . 

تلقی می شود( 0)الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره ( 05)به ماده ( 5)متن زیر به عنوان تبصره  -08ماده  : 

" باشند، چگونگی  آن می( 0)وظایف مذکور در این ماده و تبصره  دار انجام های اجرایی عهده در مواردی که سایر دستگاه -5تبصره 

نامه اجرایی این قانون خواهد بود هماهنگی و اجرا به موجب آیین ". 

، عبارت (50)در تبصره ماده  -02ماده  " هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای بارگُنج  (LCL ) اظهار اجمالی و

قبل از عبارت  "با"حذف و واژه  "شود، یتحویل مرجع تحویل گیرنده م " اضافه و عبارت "ارایه بارنامه های تفکیکی  ("HBL ") به

(" HBL=House Bill of Lading") عبارت ای های چند محموله بارگُنج"به عبارت  "بارگُنج"و واژه  (LCL=Less 

Container Loading  ")اصالح می شوند. 

شود حذف می "شود متروکه نمی"قبل از عبارت  "کاال"اژه ، و(59)ماده ( 3)در تبصره  -09ماده  . 

شماره آن باید در هنگام تحویل کاال در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع "عبارت ( 58)در ماده  -05ماده 

کاال تحت پوشـش آن است و برای این مدت تحویل گیرنده اعالم گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، 

تاریخ صدور آن قبل از ورود کاال باشد، بیمه شده باشد، تا "به عبارت  ".گردد حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی
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یرنده کاال نامه مزبور دارای اعتبار است، کاال تحت پوشش آن بوده و برای آن مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گ زمانی که بیمه

این قانون، ارزش ( 52)ارزش کاال برای دریافت حق بیمه محلی و پرداخت غرامت از جمله غرامت موضوع ماده . گردد دریافت نمی

به ترتیب به عنوان ( 8)و ( 3)حذف و تبصره های ( 9)و ( 5)، (0)اصالح و تبصره های  ".کاال مندرج در اسناد خرید است "سیف"

و غرامت"عبارت ( 5)تلقی و در تبصره ( 5)و ( 0)تبصره های   " گردد اضافه می "بیمه محلی"بعد از عبارت  . 

اصالح می شود "تأمین"به واژه  "متعلق به آن"بعد از عبارت  "تضمین"، واژه (55)در ماده  -05ماده  . 

ماده ( ب)و ( الف)در بندهای  -59ماده  (55) به واژه  "تأمین"واژه  (الف)و در بند  "تأمین"به واژه  "تضمین"، واژه  " اصالح  "فراهم

 .می شوند

اصالح می شوند "در چارچوب"به عبارت  "با رعایت"و عبارت  "تأمین"به واژه  "تضمین"، واژه (35)در ماده  -50ماده  . 

می شوند اصالح "(508)ماده "به عبارت  "(09)ماده "و عبارت  "قانونی"به واژه  "صالحیتدار"، واژه (32)در ماده  -55ماده  . 

، عبارت(39)ماده ( 0)در تبصره  -53ماده    " ( صاحب بارگُنج)با حضور نماینده شرکت حمل و نقل "به عبارت  "از بارگُنج خارج

 "است"، واژه (5)شود و در تبصره  اصالح می "سه ماه"به عبارت  "دو ماه"حذف و عبارت  "متروکه شود و"اصالح و عبارت  "تخلیه

، عبارت (9)اصالح و در تبصره  ".باشد بدهی به گمرک جمهوری اسالمی ایران می و تسویه"به عبارت  " های کاالهای  و سایر هزینه

شود حذف می "متروکه . 

اصالح می شوند "سی"به واژه  "هفت"و واژه  "ترخیص"به واژه  "خروج"، واژه (95)در ماده  -59ماده  . 

شود می مکرر الحاق( 95)متن زیر به عنوان ماده  -58ماده  : 

" گمرک برای اشخاص مجاز تسهیالت زیر را فراهم می نماید -مکرر 95ماده  : 

ترخیص کاال با حداقل اسناد و اطالعات الزم جهت تشخیص کاال و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهایی کاال -الف . 

انجام تشریفات در اماکن متعلق به اشخاص که گمرک مجاز اعالم نموده است -ب ". 

نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد  در آیین"به عبارت  "شود توسط هیئت وزیران تعیین می"، عبارت (99)در ماده  -52ماده 

اصالح می شود ".شد . 

حذف و عبارت  "نقدی و به طور قطع"اصالح، عبارت  "مجازِ مشروط"به عبارت  "مجاز، مشروط"، عبارت (98)در ماده  -59ماده 

تأمین"به واژه  "ی یا ضمانتنامه بانکی تودیع به صورت سپرده نقد "  " و  "مسئول"، واژه (0)همچنین در تبصره . اصالح می شود

بار مالی اضافی "و  "جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کاال نباشد "عبارت های( 5)در تبصره 

شوند حذف می ".گردد اجرای آن تأمین میناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از  . 

شود اصالح می "تأمین"به واژه  "ها تضمین"، واژه (89)در تبصره ماده  -55ماده  . 

شود اضافه می "میزان تضمین"قبل از عبارت  "نحوه تأمین،"، عبارت (83)در تبصره ماده  -55ماده  . 

شود اصالح می "(095)ماده ( 0)تبصره "ه عبارت ب "(095)ماده ( 5)تبصره "، عبارت (89)در ماده  -39ماده  . 

در مورد کاالی اضافی نسبت به ضبط کاال و در مورد کاالی کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق "، عبارت (88)در ماده  -30ماده 

( 82)ماده  شود تا گمرک خروجی بر اساس تبصره در صورت سالم بودن پلمپ مراتب صورتمجلس می"به عبارت  ".شود اقدام می

درصورت دستخوردگی پلمپ یا محفظه پس از بررسی محموله از سوی گمرک با ابزارهای کنترلی در اختیار، چنانچه . اقدام نماید

گردد در  باشد وفق صدر ماده عمل می مشخص گردید محموله منطبق با وضعیت آن به هنگام ورود به قلمرو گمرکی می
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گردد الی کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام میصورت کاالی اضافی ضبط و کا غیراین اصالح و متن زیر به عنوان تبصره ." 

تلقی می شود( 0)به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره ( 5) : 

"  سازمان شاکی محموالت ترانزیتی در مسیرهای ترانزیتی کشور صرفاً گمرک بوده و اعمال ظن قوی به قاچاق در -5تبصره 

پذیرد انجام می( 0)مسیرهای مذکور از طریق نیروی انتظامی براساس تبصره  ". 

حذف می شود "و احراز عدم سوءنیت"، عبارت (82)در تبصره ماده  -35ماده  . 

89)ماده ( 0)در انتهای تبصره  -33ماده  ) ، مگر آن که برای گمرک محرز شود کاال از بین رفته است که در این صورت "، عبارت 

اضافه و در تبصره  "نماید نظر می ک از دریافت حقوق ورودی نیز صرفگمر (5 ) به  "کاال به"بعد از عبارت  "گمرک"، واژه (89)ماده 

الحاق می شود( 3)اصالح و متن زیر به عنوان تبصره  "گمرکات مسیر یا"عبارت  : 

" نشده خود را پیگیری و تعیین تکلیف نمایند های مرزی تسویه گمرکات مبداء و مقصد مکلفند به طور هفتگی ردیف -3تبصره  ". 

شود اضافه می "میزان تضمین"قبل از عبارت  "نحوه تأمین،"، عبارت (85)در تبصره ماده  -39ماده  . 

شود اصالحات زیر انجام می( 29)در ماده  -38ماده  : 

شود اضافه می "انبارهای گمرکی"، بعد از عبارت "(فورس ماژور)یا موارد قوه قهریه "در ماده یادشده، عبارت  -الف . 

سوزی بیمه  مرجع تحویل گیرنده مکلف است کاالی موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش"عبارت  -ب

شود حذف می( 0)از تبصره  ".نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کاال وصول کند . 

شود الحاق می( 5)اصالح و متن زیر به عنوان تبصره  "3تبصره " به عبارت "5تبصره "عبارت  -پ : 

" در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کاال حسب مورد با عبوردهنده است -5تبصره  ". 

شود از انتهای این تبصره حذف می "به صورت حمل یکسره"اصالح و عبارت  "9تبصره "به صورت عبارت  "3تبصره "عبارت  -ت . 

شود اصالح می "8تبصره "به صورت عبارت  "9تبصره "عبارت  -ث . 

اصالح می شود "(095)ماده ( 0)تبصره "به عبارت  "(095)ماده ( 5)تبصره "، عبارت (20)در ماده  -32ماده  . 

شود مکرر الحاق می( 20)متن زیر به عنوان ماده  -39ماده  : 

" های گمرکی اختالفی بین محموله  ظن قوی به تخلف وجود دارد و در اثر کنترلمکررـ در موارد استثنا که در مسیر عبور،  20ماده

و در مورد کاالی کسری مراتب صورتمجلس و جهت اجرای ماده ( 20)و پروانه عبور کشف شود در مورد کاالی اضافی طبق ماده 

به گمرک مقصد اعالم شود( 23) ". 

اصالح  "ده روز کاری"به عبارت  "پنج روز"اضافه و عبارت  "بیماری"واژه  قبل از "سرقت،"، واژه (25)در تبصره ماده  -35ماده 

 .می شود

شود اضافه می "باید به صادرکننده مسترد گردد"قبل از عبارت  "از محل درآمد جاری"، عبارت (22)در ماده  -35ماده  . 

حذف می شود "کننده های وصول سایر سازمان"قبل از عبارت  "گمرک و"، عبارت (25)در ماده  -99ماده  . 

به عبارت  "تضمین"اصالح و در تبصره ماده مذکور واژه  "کاالها"به واژه  "کاالهای مجاز"، عبارت (90)در ماده  -90ماده  اخذ "

اصالح می شود "تأمین . 

توسط "رت به عبا "ورودی یا خروجی"اضافه و عبارت  "وسایل نقلیه"بعد از عبارت  "زمینی"، واژه (59)در ماده  -95ماده 

حذف و عبارت  "به شرط سپردن تعهد،"اصالح و عبارت  "های حمل و نقل مربوط شرکت " بعد از عبارت  "به شرط تودیع تعهد

اضافه می شود "شرکت حمل و نقل ایرانی مربوط" . 
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دتلقی می شو( 5)الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره ( 55)به ماده ( 0)متن زیر به عنوان تبصره  -93ماده  : 

" گردد و در صورتی که بر خالف  این قانون صادر نمی( 059)اجازه تخلیه و انتقال برای کاالهای ممنوعه موضوع ماده  -0تبصره 

این قانون ( 33)اسناد و اظهارنامه کاالی انتقالی، کاالی ممنوعه کشف شود، ضبط شده و مشمول قاچاق نخواهد شد و مطابق ماده 

 ."عمل خواهد شد

شود اضافه می "مناطق آزاد"بعد از عبارت  "صنعتی و ویژه اقتصادی -تجاری"، عبارت (55)در ماده  -99ماده  . 

پنج درصد "، عبارت (099)در ماده  -98ماده  (8% ) و  "%(59)تا بیست درصد %( 3)سه درصد "به عبارت  "%(89)تا پنجاه درصد 

دستورالعمل "اصالح و عبارت  "%(89)تا پنجاه درصد %( 8)رصد پنج د"به عبارت  "%(099)تا صد درصد %( 09)ده درصد "عبارت 

شود به انتهای این تبصره اضافه می ".این ماده و تبصره آن توسط گمرک تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید . 

اصالح و عبارت  "ی ورودی به گمرککاال"به عبارت  "و قبل از ترخیص کاالی ورودی از گمرک"، عبارت (095)در ماده  -92ماده 

" به انتهای  ".دستورالعمل این ماده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید

به واژه  "توسط"تلقی و در تبصره مذکور واژه ( 0)به عنوان تبصره ( 5)حذف و تبصره ( 0)ماده اضافه و تبصره  " اصالح و  "به نفع

اصالح می شود "(0)تبصره "به عبارت  "(5)تبصره "تلقی می شود و در این تبصره عبارت ( 5)به عنوان تبصره ( 3)تبصره  . 

از )و عذر موجه "، عبارت "(فورس ماژور)قوه قهریه "اصالح و بعد از عبارت  "بعد از"به عبارت  "در"واژه ( 095)در ماده  -99ماده 

به ترتیب  "ای جریمه"و  "ننماید"اضافه و واژه های  "(تصادف منجر به جرح، مرگ اقوام و خانواده درجه یک قبیل در حبس بودن،

"به واژه های  تشخیص موارد عذر موجه و مدت تأخیر به موجب دستورالعملی است که به "اصالح و عبارت  "های جریمه"و  "نماید

به انتهای ماده اضافه می شود ".سیدتأیید رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران خواهد ر . 

شود اضافه می( 003)مکرر به ماده ( ب)متن زیر به عنوان بند  -95ماده  : 

 ."ب مکرر ـ خارج کردن کاالهایی که به موجب قانون، صدور آنها ممنوع است و یا کاالهای مشروط بدون انجام تشریفات قانونی"

الحاق می شود( 009)به ماده ( ش)و ( س)متن زیر به عنوان بندهای  -95ماده  : 

" کارنه تیر -س  

کارنه دوپاساژ -ش " 

به شرح زیر اصالح می شود( 005)ماده  -89ماده  : 

الحاق می شود( ج)متن زیر به عنوان تبصره به بند  -الف : 

" مه اجرایی تعیین کنوانسیون استانبول در آیین نا( ث)میزان معافیت جزیی از حقوق و عوارض ورودی در خصوص پیوست  -تبصره

 ."می گردد

شود اضافه می "لوازم خانه اشیایی"بعد از عبارت  "اعم از نو و مستعمل"، عبارت (ح)بند ( 5)در تبصره  -ب . 

، عبارت (055)ماده ( ر)در بند  - 80ماده  " به عبارت  "خریدار و مصرف کننده"و عبارت  "که"به واژه  "به منظور فراهم کردن

شود به انتهای بند اضافه می ".را فراهم نماید"حذف و عبارت  "اصلی"اصالح و واژه  "ندهخریدار یا مصرف کن" . 

شوند حذف می( ت)و بند  "شرع مقدس اسالم و یا به موجب"، عبارت (052)ماده ( الف)در بند  -85ماده  . 

و  حذف  "این فعالیت منظور شده باشد ، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان"، عبارت (039)در ماده  - 83ماده 

عبوری و انتقالی "به عبارت  "عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط"در تبصره ماده مذکور، عبارت 

اصالح و واژه  "توسط نمایندگان " شود حذف می "مربوطه . 
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دلیل رد "بعد از عبارت  "ظرف دو ماه از تاریخ ثبت اعتراض"حذف و عبارت  "که در آن صورت"، عبارت (035)در ماده  - 89ماده 

شود اضافه می "اعتراض را . 

ماده "، عبارت (035)در ماده  - 88ماده  (099 ) شود، این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می به عبارت " 

به واژه  "گردد می"و واژه  "این قانون، مطالبات قطعی شده و" " اصالح می شوند "شود می . 

اصالح می شوند "%(5)دو درصد "به صورت عبارت  "%(8/9)نیم درصد"، عبارت (095)و ( 099)در مواد  - 82ماده  . 

شود اضافه می "مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی"پس از عبارت  "(استیناف)"در عنوان بخش دوازدهم، واژه  - 89ماده  . 

شود زیر اصالح میبه شرح ( 099)ماده  -85ماده  : 

شود اضافه می "(فورس ماژور)قوه قهریه "بعد از عبارت  "، عدم تصمیم، عذر موجه"در ماده یادشده عبارت  -الف . 

پ)و ( ب)و نیز بندهای ( الف)در بند  -ب  )  "به عنوان نماینده"و  "به عنوان نمایندگان"به ترتیب به عبارت  "از کارمندان"عبارت 

 .اصالح می شوند

اصالح می شود "یک"به واژه  "دو"، واژه (ب)در بند  -پ  . 

شود اضافه می "و یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران"، عبارت (ت)به انتهای بند  -ت . 

شود می( ث)متن زیر جایگزین بند  -ث  : 

" کشاور"زیث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده وزارت جهادکشاور  

شود حذف می "مرتبط"، واژه (5)در تبصره  -ج . 

مبلغ مورد اختالف %( 8/9)برای طرح اختالف در کمـیسیون مذکور صاحب کاال باید معادل نیم درصد "، عبارت (8)در تبصره  -چ

گی به اختالفات در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسید. را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید

گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کاال باشد  گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می

یا اینکه با درخواست صاحب کاال اختالف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کاال باشد، مبلغ 

شود حذف می ".رددگ سپرده مسترد می . 

اصالح می شود "پنج"به واژه  "شش"، واژه (5)در تبصره  -ح . 

به شرح زیر اصالح می شود( 092)ماده  -85ماده  : 

شود اصالح می "به عنوان نماینده"به عبارت  "از کارمندان"، عبارت (پ)و ( الف)در بندهای  -الف . 

مربوط حسب "و عبارت  "وزارت صنعت، معدن و تجارت"بعد از عبارت  "زییا نماینده وزارت جهادکشاور"، عبارت (پ)در بند  -ب

شوند اضافه می "به انتخاب وزیر"پس از عبارت  "مورد . 

شود می( 5)متن زیر جایگزین تبصره  -پ : 

" اعضا جلسات کمیسیون تجدیدنظر با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت کل  -5تبصره

 ."معتبر است

شود اصالح می "سه ماه"به عبارت  "سی روز"، عبارت (9)در تبصره  -ت . 

شود اصالح می "باالترین مقام سازمانی"به عبارت  "اداری"، واژه (099)در ماده  -29ماده  . 
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د و گمرک جمهوری کنوانسیون های مذکور در مقایسه با این قانون مالک عمل خواهد بو"، عبارت (088)در ماده  -20ماده 

و  "از طرف گمرک جمهوری اسالمی ایران"اضافه و عبارت  "الزم االجرا شناخته است،"پس از عبارت  "اسالمی ایران مکلف است

شود اصالح می "برساند"به واژه  "می رسد"حذف و واژه  "شود می"واژه  . 

هفتاد درصد "عبارت ( 029)در ماده  -25ماده  (99% ") بیست درصد "، عبارت (020)و در ماده  "%(29)صد شصت در"به عبارت 

(59% ") شوند اصالح می "%(39)سی درصد "به عبارت  . 

/item/majles/ir.iana.www//:http59388-0html. 
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 برنامه و سیاست ها
آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

شود شود شود    شیر اجرا میشیر اجرا میشیر اجرا می   عنوان پایلوت کشوری در عجبعنوان پایلوت کشوری در عجبعنوان پایلوت کشوری در عجب   طرح شورای کشاورزی روستاها بهطرح شورای کشاورزی روستاها بهطرح شورای کشاورزی روستاها به    

برای نخستین بار در کشور و به صورت پایلوت، طرح شورای کشاورزی روستاها در شهرستان عجب شیر با حکم تشکیل شورای 

 .کشاورزی اجرا می شود

ا، برابر اساسنامه شورای کشاورزی روستا متشکل از هفت گروه از متن دهیار در روستاه 09به گزارش ایانا از تبریز، این طرح توسط 

تشکیالت روستایی و بخش دولتی که رییس، نائب رییس و دبیر شورا، دهیار، کارشناس پهنه بندی، مددکار، تسهیل گران و 

امالن ترویج غیردولتی و دو مسوول پایگاه روستا و نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، مرکز بهداشت، شبکه ع

 .نفر از کشاورزان پیشرو روستا هستند

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی روز پنج شنبه درجلسه تشکیل شورای کشاورزی روستایی 

غذای بشر است و کم توجهی  روستاها عرصه تولید بوده و روستایی واسطه بین خالق و مخلوق در تولید: شهرستان عجب شیر گفت

 .به روستاییان غفلت و ناشکری به درگاه خداوند است

با توجه به اینکه وضعیت آب های زیرزمینی منطقه بحرانی تر از وضعیت دریاچه ارومیه بوده الزم است با : ایوب ایرانی فام افزود

 .تلفیق دانش روز با دانش بومی راهکارهای عملی برای این مشکل پیدا شود

با توجه به جذب نیروی جدید، باید با سیاست گذاری های نوین از مبدا شروع و به مقام های باالتر ارائه و تمام : وی یادآور شد

 .کارشناسان کشاورزی با حضور فعال خود در عرصه ها و پهنه ها، مانع از مراجعه روستائیان به مرکز استان شوند

یک کارشناس به عنوان مروج کشاورزی تعیین شده که اطالعات مربوط به روستا را اعم از تعداد  برای هر روستا: ایرانی فام ادامه داد

 .بهره برداران، چاه ها، مساحت زراعی و باغی در دست داشته و بر اساس آن اقدامات الزم را انجام می دهد

ای کشاورزی روستاها که به پیشنهاد طرح شور: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت

مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان ارایه شده و پس از تصویب درشورای اداری و مرکز استان به وزارت متبوع انعکاس یافته، 

 .فرصتی برای سیاست گذاری های جدید در امورات کشاورزی و عمرانی است

رایی کردن این طرح انتخاب و اگر بصورت علمی، کشاورزی استان توسعه یابد با عجب شیر به عنوان پایلوت در اج: ایرانی فام افزود

 .حداقل منابع آبی و خاک بیشترین راندمان را در واحد سطح از نظر کیفی و کمی خواهیم داشت

یی این ابراهیم طاهری، فرماندار عجب شیر نیز دراین جلسه با ابراز خرسندی از تصویب طرح تشکیل شورای کشاورزی روستا

ادارات و مسئوالن این شهرستان پویا و فعال بوده و طرح های ارایه شده آنان به صورت : شهرستان در وزارت جهاد کشاورزی، گفت

 .پایلوت در کشور اجرا می شود

شودوی اظهار امیدواری کرد این طرح به نحو احسن شروع و اجرایی شده و در سطح کشور به نام استان آذربایجان شرقی ثبت  . 

در پایان تفاهم نامه شورای کشاورزی روستا در هشت نسخه بین فرمانداری این شهرستان به عنوان رییس کارگروه کشاورزی و 

 .رییس اداره جهاد کشاورزی به عنوان دبیرکارگروه کشاورزی عجب شیر امضا شد

ی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع استکیلومتری جنوب غرب 55هزار نفر جمعیت در فاصله  58شهرستان عجب شیر با حدود   .

چایی، در دامنه جنوب ارتفاعات تورجان و جرئیدن از  این شهر در سینه جلگه حاصلخیز، روی رسوبات غنی رودخانه قلعه
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، ظاهراً انگیزه پیدایش و علل وجودی آن داشتن موقعیت جغرافیایی ممتاز، اقلیم مساعد. های توده سهند واقع شده است پیشکوه

 ./خاکهای بارور، منابع آب، روستاهای آباد و دسترسی به دریاچه ارومیه بوده است

/item/majles/ir.iana.www//:http59335-0html. 
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 برنامه و سیاست ها
آیانا 1362دی  49, شنبه  

نامه همکاری کشاورزی نامه همکاری کشاورزی نامه همکاری کشاورزی    امضای تفاهمامضای تفاهمامضای تفاهم/ / / زرای کشاورزی جهان در برلینزرای کشاورزی جهان در برلینزرای کشاورزی جهان در برلینحجتی در اجالس وحجتی در اجالس وحجتی در اجالس و

آلمان آلمان آلمان    ---بین ایران بین ایران بین ایران     

وزرای کشاورزی ایران و آلمان روز جمعه یک تفاهم نامه همکاری در زمینه تحقیقات و « کریستیان اشمیت»و « محمود حجتی

 .تجارت کشاورزی و نیز آموزش نیروهای متخصص امضا کردند

 « کریستیان »برای شرکت در اجالس وزرای کشاورزی جهان به برلین سفر کرده است با همتای آلمانی خود که « محمود حجتی

دیدار و در رابطه با مسایل مورد عالقه دو کشور گفت وگو کرد« اشمیت . 

ا خبرنگاران به گزارش ایرنا، وزیر جهاد کشاورزی پس از امضای تفاهم نامه همکاری با همتای آلمانی، در گفت وگوی کوتاهی ب

زمینه امضای این تفاهم نامه از دو سال پیش بین دو کشور فراهم شده بود: رسانه های ایرانی در برلین گفت در این مدت برنامه . 

ریزیهای خوبی از سوی دو طرف برای فراهم کردن زمینه های همکاری در بخش های دولتی و خصوصی و بین شرکت های ایرانی 

امروز در آستانه اجرایی شدن برجام ما می توانیم شاهد همکاری های گسترده دو کشور در زمینه های امور و آلمانی انجام شد و 

 .مربوط به کشاورزی باشیم

وی یکی از موضوعات تفاهم نامه همکاری بین دو کشور را در رابطه با کشت و فرآوری گیاهان دارویی و سپس بازاریابی آنها عنوان 

. ضر شاهد سرخوردگی در ارتباط با مصرف داروهای شیمیایی و اقبال نسبت به داروهای گیاهی هستیمدر حال حا: کرد و گفت

کشور ما با توجه به وضعیت خاص و تنوع اقلیمی خود ظرفیت فوق العاده ای را برای کشت و توسعه گیاهان دارویی داشته و در این 

یک سرفصل نوینی از همکاری را در این ارتباط با آلمان آغاز کرده و در  ما امیدواریم. زمینه از گذشته دارای تجارب فروان هستیم

 .زمینه تولید، ارزآوری، اشتغال و بهره برداری آن داشته باشیم

در رابطه با مسایل مربوط به :حجتی بااشاره به اینکه یکی از موضوعات تفاهم نامه همکاری در زمینه آب و آبیاری است، گفت

ما درحال حاضر طرح هایی را در .ر رابطه با تجهیزات آبیاری با یکی از شرکت های آلمانی به توافقاتی رسیده ایمآبیاری و به ویژه د

شرکت های آلمانی در زمینه تجهیزات و خصوصاً نازل ها به . ارتباط با سیستم های نوین آبیاری در کشورمان در حال اجرا داریم

امیدوارم بتوانیم همکاری . از روش های جدید آبیاری در مزارغ خود استفاده می کنندپیشرفت های قابل توجهی دست یافته اند و 

 .در این زمینه ها را هم برقرار کرده و این فن آوری ها را در سطح کشور گسترش دهیم

« وزیر کشاورزی و محیط زیست اتریش نیز دیدار و بحث و گفت وگو کرد« اندره روپرشتر»روز جمعه با « محمود حجتی . 

« کریستیان اشمیت»وزیر کشاورزی و محیط زیست اتریش در ماه آینده و « اندره روپرشتر»بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 

 .وزیر کشاورزی آلمان در نیمه اول سال جاری میالدی به ایران سفر خواهند کرد

ار و با برخی از غرفه داران ایرانی گفت وگو کردکه در برلین در جریان است دید« نمایشگاه هفته سبز»حجتی امروز همچنین از  . 

وی صبح روز شنبه . وزیر جهاد کشاورزی کشورمان امروز همچنین در چند نشست کارشناسانه با شرکت های آلمانی شرکت کرد

هستند دیدار نیز طی یک صبحانه کاری در برلین با نمایندگان شرکت های بزرگ آلمان که در زمینه کشاورزی و مواد غدایی فعال 

 .و گفت وگو کرد
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« اجالس وزرای کشاورزی جهان»امروز شنبه بعدازظهر نیز در « محمود حجتی  » کشاورزی : تامین مواد غدایی شهری»تحت عنوان 

نگاهی به افزایش جمعیت »که در محل وزارت خارجه آلمان در برلین و با محور اصلی « و مناطق روستایی در عصر شهرنشین

برگزار می شود، شرکت خواهد کرد« آن برای تأمین مواد غذاییشهری و تبعات  . 

/item/majles/ir.iana.www//:http59358-0html. 
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 برنامه و سیاست ها
خبرنگاران جوان - 136۱دی  47: تاریخ  

ها نرسیدها نرسیدها نرسید   یارانه بازهم به ارگانیکیارانه بازهم به ارگانیکیارانه بازهم به ارگانیک    

درصد یارانه کودهای شیمیایی به کودهای ارگانیک اختصاص یابد که این امر تاکنون محقق  38طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود 

 .نشده است

بهنام طاهری فرد تولیدکننده کود ارگانیک و بیولوژیک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، افزود: مصرف 

هاست که برای کشاورزان به عادت تبدیل شده به طوری که بدون آزمایش خاکی به اراضی  کودهای شیمیایی سیاه وسفید سال

کنند کشاورزی کودهای شیمیایی پتاس و اوره اضافه می . 

دولت : ساختمان خاک راتخریب کرده، تصریح کرد سال کودهای شیمیایی در اراضی کشاورزی 39وی با اشاره به اینکه مصرف 

درصد یارانه کودهای  38سرمایه گذاری خاصی برای توسعه و افزایش تولید کودهای ارگانیک و زیستی انجام نداده چرا که قرار بود 

 .شیمیایی در برنامه پنجم توسعه به کودهای ارگانیک اختصاص یابد اما هنوز محقق نشده است

دهد  بیان اینکه مصرف کودهای شیمیایی میزان نمک خاک را افزایش و قدرت نگهداری آب در خاک راکاهش میطاهری فرد با 

کند و بی مزه بودن محصوالت کشاورزی را به دلیل مصرف بی رویه  های آب زیرزمینی را آلوده می کودهای شیمیایی سفره: افزود

 .کودهای شیمیایی است

تک محصولی بودن کودهای شیمیایی سبب شده تا به دلیل کمبود کود آهن پوسیدگی : ظهار داشتاین تولید کننده کود ارگانیک ا

 .درختان توسعه یابد

دهد درنتیجه قدرت نگهداری آب در خاک  استفاده از کودهای ارگانیک خاک را غنی کرده و مواد آلی خاک را افزایش می: وی گفت

یابد افزایش یافته و مصرف آب کاهش می . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8929939 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 47/11/1362

توسعه گلخانه ها و اصالح باغها از مهمترین محورها در برنامه ششم توسعه گلخانه ها و اصالح باغها از مهمترین محورها در برنامه ششم توسعه گلخانه ها و اصالح باغها از مهمترین محورها در برنامه ششم     
، گسترش کاشت گونه های مثمر در اراضی شیبدار ،  معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی، توسعه گلخانه ها -ایرنا  -تهران 

بیان کرد(  1369 -66)بازسازی، توسعه و اصالح باغها را از مهمترین محورهای حوزه باغبانی در برنامه ششم توسعه   . 

در اراضی شیبدار به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارتخانه مزبور ، محمدعلی طهماسبی درباره توسعه کاشت گونه های مثمر 

هزار  528قرار است در سطح  0999ساله تا  09طبق بررسی های فنی، براساس سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی و برنامه : گفت

 .هکتار، طرح اراضی شیبدار اجرایی شود

طرح است و با اجرای طرح وی اشتغالزایی، پایداری محیط زیست و تبدیل دیمزارها و اراضی کم بازده به پربازده ، از اهداف این 

 .توسعه کاشت گونه های مثمر در اراضی شیبدار در واقع یک نوع آبخیزداری با کمک مردم انجام می شود

براساس این طرح، گونه های اقتصادی و کم آب بر مانند انگور، بادام و گیاهان دارویی در اراضی شیبدار کشت می : وی تصریح کرد

 .شوند

سعه گلخانه ها با توجه به اهمیت صرفه جویی در آب، افزایش عملکرد و صادرات محصوالت سبزی و صیفی را این مقام مسئول ، تو

طبق بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی، خارج از سقف و محدودیت زمانی و : از محورهای مهم در برنامه ششم توسعه دانست و گفت

زی راهنمایی می شوند و بانک نیز موظف است، طرح ها را بپذیرد تا مکانی طرح های گلخانه ای تهیه و متقاضیان به بانک کشاور

 .خط اعتباری برای ارایه تسهیالت در این زمینه گشایش یابد

کشاورزان می دانند که تولید سبزی و صیفی در فضای باز : هزار هکتار اعالم کرد و گفت  5وی سطح فعلی گلخانه ها را نزدیک به 

هتر است به طرف سیاست های اصولی وزارت جهاد کشاورزی حرکت کنندبه صرفه نیست، بنابراین ب . 

طبق برآوردها در کشت گلخانه ای دو محصول گوجه فرنگی و خیار نزدیک به سه میلیارد متر :  طهماسبی خاطرنشان ساخت

 .مکعب آب صرفه جویی می شود که برای کشور این میزان آب حساس است و نظام هم از آن حمایت می کند

بخش عمده باغ های کشور سنتی و یا مخلوط هستند و در واقع چند رقم : وی درباره بازسازی، توسعه و اصالح باغ های کشور گفت

 .یا گونه در یک باغ کاشته شده که باید با پایه های خوب و تجاری جایگزین و یک دست شوند

اد و اظهار داشتطهماسبی توسعه نهالستان های مجاز در کشور را مورد تاکید قرار د نهالستان های مجاز باید مواد هسته اولیه و : 

داشته باشند و برای تهیه پیوند بتوانند پایه استاندارد و ( تولید کننده اندام های تکثیری سالم و اصیل برای نهالستانها ) باغ مادری 

 .اصیل تولید کنند

سبت به خرید نهال اقدام کنند تا به این ترتیب نهالستان های غیر کشاورزان از نهالستان های مجاز و مطمئن ن: وی درخواست کرد

 .مجاز بسته شوند

میلیون تن آن به  02میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود که بیش از  093به گزارش ایرنا، سالیانه 

 . محصوالت باغی اختصاص دارد

/News/fa/ir.irna.www//:http50553829/ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 49/11/1362

هدف وزارت کشاورزی در برنامه ششم توسعه افزایش تولید گندم و جو و حذف واردات هدف وزارت کشاورزی در برنامه ششم توسعه افزایش تولید گندم و جو و حذف واردات هدف وزارت کشاورزی در برنامه ششم توسعه افزایش تولید گندم و جو و حذف واردات     
ایی در تولید گندم افزایش عملکرد در واحد سطح و خوداتک: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد -ایرنا  -تهران 

 . و جو مورد نیاز کشور و رفع مشکالت تولید حبوبات و حذف واردات این محصوالت را در برنامه ششم توسعه هدفگذاری کرده ایم

در سال زراعی گذشته با وجود کاهش بارندگی ها، با برنامه ریزی و : به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز افزود

درصد تولید گندم دست یافتیم 58اقدامات فنی مناسب به انجام  . 

تا پایان برنامه ششم توسعه براساس برنامه ریزی ها و با اجرای طرح های مختلف، پیش بینی می شود بیش از : وی اظهارداشت 58 

 .درصد گندم مورد نیاز در داخل کشور تولید شود

درصد تولید این محصول در کشور انجام شود ضمن  59ر برنامه ششم توسعه، کشاورز، در مورد جو و حبوبات نیز پیش بینی کرد د

 .آنکه مشکالت حبوبات برطرف خواهد شد

در مورد چغندرقند نیز در سال زراعی گذشته و امسال، واردات را به نصف سال های گذشته رسانده ایم و برای تولید : وی ادامه داد

 .دانه های روغنی تالش مان جدی است

 ** شت نشایی محصوالت زراعی در هشت سال آیندهک  

در هشت سال آینده، همه محصوالت : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره شیوه های کشت محصوالت زراعی نیز گفت

می شوند« کشت نشایی»زراعی به غیر از گندم و جو،  . 

تی، کشت نشایی محصوالت زراعی به منظور صرفه جویی در یکی از سیاست های معاونت زراعت در طرح اقتصاد مقاوم: وی افزود

 .مصرف آب است

با کشت نشایی و کم کردن مدت استقرار گیاهان در مزرعه، حداقل سه نوبت در آبیاری صرفه جویی می شود : کشاورز اظهارداشت

 .که معادل سه هزار مترمکعب آب در هرهکتار است

ی را با ذرت آغاز کردیم و در سال زراعی جاری نیز با ذرت، چغندرقند و پنبه ادامه سال زراعی گذشته، کشت نشای: وی یادآورشد

 .داده ایم؛ در مورد اغلب سبزی و صیفی جات مانند هندوانه، خربزه، گوجه فرنگی و خیار نیز کشت نشایی را گسترش می دهیم

هزار هکتار اجرا  099نقطه کشور در سطح  2در ، کشت نشایی 53-59سال زراعی : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .شد تا کشاورزان با این نوع کشت آشنا شوند که موفقیت آمیز بود

امسال بررسی های ما نشان می دهد در برخی مناطق با چهارهزار مترمکعب آب در هر هکتار می توان ذرت علوفه : وی تصریح کرد

هزار مترمکعب آب نیاز است 09تولید این محصول در هر هکتار، بیش از  ای تولید کرد در حالی که در شرایط عادی برای . 

روز کاهش می یابد که در صرفه جویی  98تا  58با کشت نشایی، دوره مدت استقرار گیاه در مزارع بسته به نوع گیاه : کشاورز گفت

 .آب موثر است

میلیون تن آن محصوالت زراعی است 99اورزی حدود میلیون تن محصوالت کش 093به گزارش ایرنا، امسال از مجموع تولید   . 

/News/fa/ir.irna.www//:http50555299/ 
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 برنامه و سیاست ها
فودپرس 1362دى ماه  49شنبه   

   ضرورت درج جنس و گونه میکروارگانیسم ها روی برچسب محصوالت پروبیوتیکضرورت درج جنس و گونه میکروارگانیسم ها روی برچسب محصوالت پروبیوتیکضرورت درج جنس و گونه میکروارگانیسم ها روی برچسب محصوالت پروبیوتیک

یمواد غذای  >   و دارو، در خصوص فراورده های پروبیوتیک ها  مدیر کل فراورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا

 .توضیحاتی ارائه کرد

یا فراسودمند اظهار   در خصوص فراورده های پروبیوتیک ها  و دارو  مدیر کل فراورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا

از نوع باکتری و مخمرها قرار می گیرند که اگر چه با چشم   گروه میکروارگانیسم ها و موجودات زندهاین محصوالت در: داشت

های مختلف بدن مثل روده ، با  غیرمسلح قابل مشاهده نیستند اما زنده و فعال بوده و با قرار گیری به تعداد مناسب در بخش

اد زیادی باکتری های مفید که در اصطالح فلور میکروبی روده نامیده فعالیت های زیستی خود، از طریق حفظ و بهبود توازن تعد

بخشی ایجاد می کنند بخش، خواص قابل مالحظه ای برای میزباناز نظر سالمت می شوند میان میکروارگانیسم های سودمند و زیان . 

، ماده غذایی «ضدحیات»مفهومی ، و « حیات بخش»به معنای لغوی« پروبیوتیک»واژه   دکتر بهروز جنت با اشاره به معنای

 . پروبیوتیک را غذایی حاوی پروبیوتیک ها کافی، به منظور ایجاد تاثیرات سودمند آن در زمان مصرف دانست

وی در ادامه سالمت بخش بودن خود فرآورده یا دست کم مضر نبودن آن، استفاده توسط طیف وسیعی از مردم و امکان تولید  

این محصوالت برشمرد  یژگیهایرا از جمله و  دائمی آن . 

این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو در ادامه به دارا بودن شرایط مطلوب از نظر ماندگاری میکروارگانیسم پروبیوتیک و عدم زایل 

 .شدن خواص حسی آنها بواسطه افزودن پروبیوتیک به عنوان معیارهای فراورده های فرا سودمند اشاره کرد

محصوالت شیری به عنوان پایه مناسبی برای تولید فراورده های پروبیوتیک : توجه به ویژگیهای فوق تصریح کرد وی همچنین با

های باکتریایی و  ویژه اسهال و عفونت ای به های روده های گوناگون به منظور درمان عفونت برای مثال، در حال حاضر، ماست. هستند

گوناگونی میکروارگانیسم های پروبیوتیک همواره در حال افزایش بوده به این   .ف دارندمخمری دستگاه تناسلی، مورد تولید و مصر

ها، گونه ها وجنسهای جدیدی از میکروارگانیسم ها که دارای خواص پروبیوتیکی  ها ی جدید به شناخت سویه معنی که بررسی

.هستند منجرمی شود های  هایی وجود دارند که مجموعاً به عنوان کشت گونههای پروبیوتیک  ازبین میکروارگانیسم: دکتر جنت افزود

AB آزمایشگاهی ها ارتقاء دهنده سالمتی در ماست ها و  شناخته می شوند و این عبارت برای نشان دادن حضور این میکروارگانیسم

 . سایر محصوالت شیری تخمیر شده به کار برده می شود

به هنگام مصرف و تا آخرین روز تاریخ انقضای : و دارو تصریح کرد  سازمان غذامدیر کل فراورده های غذایی آرایشی و آشامیدنی 

مصرف محصول درج نوع میکروارگانیسم های مورد استفاده به ویژه جنس و گونه، از جمله میکروارگانیسم های پروبیوتیک، بر روی 

 .برچسب باید مورد اشاره قرار گیرد

حداقل تعداد سلول »ه می تواند حداقل قابلیت زیستی پروبیوتیک ها را با ذکر عبارت تولیدکنند: در پایان خاطر نشان کرد  وی

)های زنده و فعال پروبیوتیک در هر میلی لیتر  این حد شمارش باید تا پایان اتمام تاریخ . مشخص کند« از فرآورده( یا در هر گرم

صیه شده فرآورده شیری پروبیوتیک برای برخورداری از همچنین تولیدکننده می تواند مقدار مصرف تو. انقضای مصرف حفظ شود

هفته ذکر کند/ میلی لیتر در روز/ خواص سالمت بخش ادعا شده به صورت گرم . 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c85a959d995595c8a5592835e9 
 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c58a420d708942c5a8976532e4
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 برنج

 فارس - 62/11/46

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران شایعات منتشر شده پیرامون توزیع برنج آلوده و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران شایعات منتشر شده پیرامون توزیع برنج آلوده و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران شایعات منتشر شده پیرامون توزیع برنج آلوده و 

تاریخ مصرف گذشته را کذب محض و به قیمت قربانی کردن منافع ملی و بر هم زدن تاریخ مصرف گذشته را کذب محض و به قیمت قربانی کردن منافع ملی و بر هم زدن تاریخ مصرف گذشته را کذب محض و به قیمت قربانی کردن منافع ملی و بر هم زدن 

   ...آرامش و امنیت روانی و غذایی مردم برشمردآرامش و امنیت روانی و غذایی مردم برشمردآرامش و امنیت روانی و غذایی مردم برشمرد
به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی علی قنبری مدیرعامل شرکت  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

تاکنون : ای که در باره توزیع برنج آلوده در کشور منتشر شده است، تاکید کرد با اشاره به شایعات گسترده بازرگانی دولتی ایران

ای که متعلق به این شرکت باشد، وجود خارجی نداشته است گذشته هیچ گونه برنج آلوده و تاریخ مصرف . 

های بهداشتی و  یه شود و اخذ تایید واردات برنج به کشور طی مراحل قانونی دقیق انجام می: معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

طرف این شرکت تاکنون اعمال شده و  سالمت کاالهای وارداتی مهمترین اصل در واردات کاال است که به صورت دقیق و کامل از

 .در آینده نیز خواهد شد

در : های وارداتی از کشور هندوستان، تصریح کرد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با رد شایعات مربوط به آلوده بودن برنج

رد آزمایش دستگاه نظارتی و ها در مرحله ورود، مو مقداری برنج از کشور هند خریداری شده بود که تمامی برنج 0350سال 

سازمان غذا و دارو قرار گرفته و سالمت و بهداشت آنها تایید شده است؛ بنابراین هیچ گونه برنج آلوده توسط دولت و این شرکت 

 .وارد کشور نشده است

ن شرکت که مشخص نیست از های اداری معمول و متداول ای های خبری با استناد به نامه قنبری با بیان اینکه متاسفانه برخی رسانه

کنند، تصریح کرد اند، اقدام به شایعه سازی می چه طریقی آن را دریافت کرده  : ها و  بدون شک، پشت این گونه شایعه سازی

ها و اسناد اداری این شرکت به  برداری و سوء استفاده شخصی و سیاسی نهفته است؛ چرا که وقتی نامه ای، بهره های رسانه بازی

شود و فرآیند یک روال قانونی را بدون اطالع و آگاهی از نتیجه مکاتبات و بدون در  های خبری منتشر می ص توسط رسانهصورت ناق

ها  گیرد و متاسفانه این گونه رسانه برداری سیاسی و شخصی قوت می  بهره  دهند، شائبه اختیار داشتن اسناد کامل، تخلف جلوه می

شوند بلندگوی افراد سودجو و دالل می . 

اسناد اثبات کننده : های توزیع شده توسط این شرکت در کشور افزود معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر عدم آلوده بودن برنج

های توزیع شده توسط این شرکت موجود است و ما تاکید داریم که کلیه امور اجرایی و عملیاتی شرکت براساس  سالمت کلیه برنج

جاری کشور انجام شود، بنابراین قبل از توزیع هر گونه برنجی در کشور، ابتدا از سازمان غذا و دارو،  و منطبق با نص قوانین

های قانونی و الزم را در مورد سالم و بهداشتی بودن و قابلیت مصرف داشتن دریافت کرده و پس از آن نسبت به فروش و  تاییدیه

کنیم توزیع برنج اقدام می . 

خواری و سودجویی برای برخی  های دولتی را ایجاد زمینه رانت ها در رابطه با برنج پردازی رسانه راکنی و دروغشایعه پ  قنبری نتیجه

یابد، مصرف کننده رغبت چندانی به  ی کذب آلودگی برنج دولتی در جامعه گسترش می وقتی شائبه: ها دانست و افزود افراد و گروه

دهند تا از این طریق به  های خود را افزایش می زمان مافیا و افراد سودجو قیمت برنج ها نداشته و در این استفاده از این برنج

اندیشد، در مقابل هر گونه  اما از آنجا که این شرکت تنها به منافع و مصالح مردم و کشور می. سودهای باد آورده دست پیدا کنند

ای با قاطعیت ایستادگی خواهد کرد سوء استفاده . 

http://www.farsnews.com/
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ها را ضربه  ها در انتشار شایعات گسترده آلوده بودن برنج اخالقی رسانه بازرگانی دولتی ایران در پایان ماحصل بی مدیرعامل شرکت

ها و افرادی که به هر طریقی در این  این اقدام رسانه: زدن به اقتصاد کشور و امنیت روانی و غذایی جامعه بر شمرد و تاکید کرد

سوی مراجع قضایی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت جریان سازی دروغین نقش دارند، از . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590955999995 
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 برنج
آیانا 1362دی  47, یکشنبه  

افزایش سطح کشت جو افزایش سطح کشت جو افزایش سطح کشت جو / / / بارباربار   نج برای نخستیننج برای نخستیننج برای نخستینشده رقم هاشمی برشده رقم هاشمی برشده رقم هاشمی بر   دستیابی به بذر اصالحدستیابی به بذر اصالحدستیابی به بذر اصالح

   در کشور در کشور در کشور 

شده رقم هاشمی برنج دست پیدا کنیم شده و گواهی بار در کشور توانستیم به بذر اصالح برای نخستین . 

با اعالم این ( ایانا)مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در راستای مصرف آب کمتر و افزایش عملکرد محصوالت اساسی، کشت نشائی در دستور کار قرار گرفته است که در این : ر گفتخب

های الگویی در محصوالت مختلف در حال اجرا است راستا، طرح . 

شت نشائی آغاز شده و رو به صورت نشائی انجام شده و عالوه بر آن، در زمینه ذرت نیز ک تمامی کشت برنج به: کاوه خاکسار افزود

 .گسترش است

در حال حاضر محصول جو در کشور به زیر کشت رفته است که تولید آن برای سال آینده با اندکی افزایش : وی خاطرنشان کرد

رو است نسبت به سال جاری روبه . 

درصد آن آبی و مابقی  008رسد که  هزار هکتار می 999سطح زیر کشت جو در کشور به بیش از یک میلیون و : خاکسار ادامه داد

 .آن دیم است

شود که وضعیت تولید در سال جاری مناسب باشد بینی می کشت و کار ذرت در کشور رو به اتمام است و پیش: وی تصریح کرد . 

دهد شده، عملکرد را افزایش می بذور اصالح  

شده در رقم  برای نخستین بار در کشور از بذر اصالح: شد مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره برنج یادآور

شده برنج رقم هاشمی  شده و گواهی هاشمی برنج استفاده شده است؛ زیرا بذرهای موجود خالص نبود، اما توانستیم به بذر اصالح

 .دست پیدا کنیم

طور قطع عملکرد مناسبی نیز حاصل  د، بههای مورد استفاده در ارقام مختلف گیاهی خالص نباش اگر توده: خاکسار تأکید کرد

برداری کنند شده برنج هاشمی بهره شده و گواهی کار از رقم اصالح برداران برنج شود، اما از سال آینده قرار است بهره نمی . 

توانند تولید  میسازی عملکرد باالتری را از خود نشان داده و به دلیل آنکه خلوص آنها باال است،  بذرها با خالص: وی اظهار داشت

 .مناسبی را نیز رقم بزنند

برداران از جدیدترین تحقیقات و  شود تا بهره زودی دوره آموزشی در مازندران برای کشت برنج برگزار می به: خاکسار همچنین گفت

های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید در سال آینده بهره ببرند برنامه /. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59902-0html. 
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 برنج
آیانا 1362دی  46, سه شنبه  

ماه قبل از بخشنامه تحریم انجام شد ماه قبل از بخشنامه تحریم انجام شد ماه قبل از بخشنامه تحریم انجام شد    111خرید برنج از آمریکا خرید برنج از آمریکا خرید برنج از آمریکا     

مه تحریم ها که در آبان ماه صادر و ماه قبل از صدور بخشنا 9کلیه سفارش های خرید برنج از آمریکا مربوط به تیرماه سال جاری و 

 .ابالغ گردیده بود، است و پس از صدور بخشنامه مذکور هیچگونه خرید برنج آمریکایی از سوی این شرکت صورت نگرفته است

سی و پر به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، شرکت بازرگانی دولتی ایران وظیفه تامین و تنظیم بازار کاالهای اسا

را از طریق خرید تضمینی تولیدات .. مصرف کشور و حفظ ذخایر استراتژیک کشوراز جمله کاالهای اساسی نظیرگندم و برنج و

داخلی برعهده داشته است و مادامی که تولیدات داخلی تکافوی میزان مصرف کشور را بدهد، این شرکت با انجام بهینه و مطلوب 

را در راستای تامین از طریق خرید داخلی حتی با قیمتی باالتر از قیمت های جهانی بکار می برد،  خرید تضمینی، تمام تالش خود

میلیون تن گندم از کشاورزان در سال جاری با قیمتی باالتر از قیمت های جهانی است،  5که شاهد این مدعی، انجام خرید بیش از 

شرکت، تامین میزان مورد نیاز مصرف کشور از طریق تولید داخلی است در رابطه با کاالی اساسی برنج نیز رویکرد دولت و این . 

هزار تن و مقدار تولید داخلی این محصول  599میلیون و  3کیلوگرم،  99با توجه به اینکه میزان مصرف کشور براساس سرانه 

د خارجی و واردات این کاال جبران میلیون تن است، دولت ناگریز است تا کسری تولید نسبت به مصرف را از طریق خری 5/5حدود 

نماید، تا کشور با بحران کمبود و افزایش قیمت برنج در بازار مواجه نگردد و از آنجا که رویکرد دولت مبتنی بر کاهش تصدی گری 

درصد  39درصد از نیاز وارداتی برنج توسط بخش خصوصی و  99و واگذاری امور به بخش خصوصی و غیر دولتی است، حدود 

قیمانده که در واقع همان ذخایر استراتژیک کشور است، توسط این شرکت خریداری و وارد می شودبا . 

این شرکت در رابطه با نحوه خرید برنج از خارج کشور، عالوه بر حفظ مصالح و منافع ملی و رعایت دقیق اصول بهداشتی، کیفی و 

و تا آنجا که مقررات اجازه دهد، خریدهای خود را از کشورهای سالمت کاالها، سبد مصرفی کشور را نیز مدنظر قرار می دهد 

همچنین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی که یکی از اصول  مختلف و با توجه به تنوع خواست و سلیقه های مردم انجام می دهد

این شرکت خریدهای  مهم آن، تنوع بخشیدن به مبادی خرید و واردات کاالها جهت کاهش ریسک تأمین و بروز بحران است،

خارجی خود را منحصر به یک یا دو کشور بخصوص نکرده و از غالب تولید کنندگان عمده جهانی برنج از جمله هند، پاکستان، 

در خصوص واردات برنج آمریکایی، ضمن یادآوری این نکته که در نظام  خرید انجام داده است... ویتنام، آمریکا، اروگوئه، آرژانتین و 

ملل خرید و واردات کاالهای اساسی و مواد اولیه غذایی توسط کشورهای در حال تخاصم و جنگ نیز متداول بوده و حتی بین ال

درسالیان گذشته و در زمان اعمال شدیدترین تحریم ها توسط دولت قبل هم برای تامین سبد غذایی مردم این کار انجام شده 

ماه قبل از صدور بخشنامه تحریم ها  9رنج از آمریکا مربوط به تیرماه سال جاری و کلیه سفارشات خرید ب"است، تاکید می شود که 

است و پس از صدور بخشنامه مذکور هیچگونه خرید برنج آمریکایی از سوی این شرکت  "که در آبان ماه صادر و ابالغ گردیده بود،

رسی در مبدأ، خرید، کیسه گیری، بارگیری، حمل و تخلیه باز: ولی با توجه به اینکه عملیات واردات کاال شامل صورت نگرفته است

ماه طول بطول می انجامد، محموله های برنج وارد شده کنونی  8در مقصد و مبادی ورودی کشور، پروسه ای زمانبر بوده و حدود 

وانین و بخشنامه به هرحال این شرکت در جهت حفظ مصالح کشور و رعایت ق مربوط به همان خریدهای تیر ماه سال جاری است

های داخلی، حتی یک کیلوگرم برنج آمریکایی را پس از تاریخ ابالغ و الزم االجرا شدن بخشنامه تحریم کاالی آمریکایی خریداری 

 .نکرده است

/item/majles/ir.iana.www//:http59925-0html. 
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 برنج
خبرنگاران جوان - 136۱دی  46 :تاریخ  

   ضوابط واردات و ترخیص محموله های برنج در فصل برداشتضوابط واردات و ترخیص محموله های برنج در فصل برداشتضوابط واردات و ترخیص محموله های برنج در فصل برداشت

 .سازمان توسعه تجارت در بخشنامه ای ضوابط واردات و ترخیص محموله های برنج در فصل برداشت محصول داخلی را ابالغ کرد

سازمان توسعه تجارت در بخشنامه ای ضوابط واردات و ترخیص محموله های  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش

 .برنج در فصل برداشت محصول داخلی را ابالغ کرد

با عنایت به قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی : در متن این بخشنامه امده است

ست گذاری ،برنامه ریزی،نظارت و تجارت محصوالت و کاالهای اساسی کشاورزی به وزارت مذکور محول شده است و به که سیا

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی در موارد خاص  99استناد ماده 

د است با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی مهلت حواله های ارزی ،بروات و اعتبارات را منوط به توافق طرفین نموده خواهشمن

قابلیت ورود  035839330اسنادی برای برنج های وارداتی حداکثر سه ماه و برای یک ماه قابل تمدید باشد مشروط به اینکه تا تاریخ 

ص مجاز نخواهد بودبدیهی است که بعد از تاریخ مذکور ترخی.و ترخیص را داشته باشد . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8922399%/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5466304/%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی چهارم اهم اخبار هفته 
 

81 
 

 برنج
ایران اکونا - 136۱/ دی /  4۲, جمعه   

   قیمت برنج ایرانی درحال رکورد زنی در بازارقیمت برنج ایرانی درحال رکورد زنی در بازارقیمت برنج ایرانی درحال رکورد زنی در بازار
5899ش افت کرده و به درحالی که قیمت برنج خارجی با آزاد شدن دوباره ثبت سفار تومان رسیده است که نرخ برنج  9899تا  

00تا  2درصد به  09شود با افزایشی در حدود  ایرانی به دالیلی که دالل بازی و جوسازی، در شمال کشور خوانده می  299هزار و  

 . تومان رسیده است

داشته است، اما برنج داخلی به دالیل نا معلوم در  درحالی که با واردات برنج قیمت برنج خارجی دربازار مصرف کاهش مشخصی 

درصدی از زمان برداشت داشته است که مسئول بنکداران مواد غذایی دلیل آن را دالل بازی و جو سازی  09بازار مصرف افزایش 

داند در شمال کشور می . 

میلیون تن برنج خارجی ثبت سفارش شده است درحالی که تا به امروز بیشتر از یک : در این ارتباط اظهار کرد علی حسنی  قاسم

 .همچنان در انبارها به اندازه مصرف یک سال کشور برنج وجود دارد

وارد کنندگان برای کسب منافع خود به وزارت کشاورزی فشار آورده و واردات این محصول را آزاد کردند، اما به این : وی افزود

 .حجم از واردات نیازی نداریم

هر سازمان، نهاد یا ارگانی که نیاز به واردات دارد، این نیاز به راحتی از بازار :اتحادیه بنکدارن مواد غذایی ادامه داد عضوهیئت مدیره

 .داخلی قابل تامین است و الزامی به واردات نیست

حال اتمام استبه دلیل فروش نرفتن در های موجود بوده که تاریخ برخی آنها  به حدی برنج در انبار: وی خاطر نشان کرد . 

 قیمت برنج وارداتی کاهش یافت

های وارداتی کمی نسبت به ماه های پیش کاهش داشته است به طوری که هرکیلوگرم از این  قیمت برنج: حسنی تصریح کرد

هزار و  5محصول در عمده فروشی ها  رسد تومان به فروش می 099هزار و  9تا  399 . 

درصد بدون هیچ منطق مشخصی افزایش یافته است و تنها عامل آن  09برداشت تا به امروز قیمت برنج ایرانی از فصل : وی افزود

ها موجود در شمال کشور و جو سازی موجود است دالل بازی . 

با وجود اینکه قیمت دالر افزایش یافته است اما عقالنیت مناسبی بر بازار حاکم و بر خالف انتظار قیمت کاالهای : حسنی ادامه داد

اند ی وارداتی، کاهش یافتهاساس . 

کنند  دهد که مردم و مسئوالن توانسته اند خواست خود را بر بازار دیکته این امر نشان می: وی افزود . 

حداکثر قیمت مجاز برای عرضه و افزایش قیمت از : حسنی درباره تفاوت قیمت مواد غذایی از بنکداری تا خرده فروشی گفت

رصد استد 05بنکداری تا خرده فروشی  . 

تومان 289هزار و 00تا  2قیمت برنج ایرانی   

قیمت عمده فروش هر کیلوگرم برنج دم سیاه آستانه اشرفیه  : حسنی اظهار کرد هزار تومان،  5؛ طارم آستانه اشرفیه 099هزار و  5

 999هزار و  2مان، شیرودی تو 399هزا و  9تومان، طارم فجر  599هزار و  5هزار تومان، طارم محلی فریدون کنار  5صدرآستانه 

هزار تومان است 5هزار تومان و دم سیاه حسن سرایی  2تومان ندا  . 
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قیمت هر کیلوگرم برنج .ها تفاوت جزئی دارد های اعالم شده در بنکداری ها با نرخ قیمت برنج ایرانی در برنج فروشی بنا براین اکنون،

تومان، طارم  289هزار و  5تومان، صدری آستانه  899هزار و  5 تا  959ر و هزا 5های مرکز شهر  دم سیاه در یکی از برنج فروشی

هزار تومان است 00تومان و صدری دودی  899هزار و  5 . 

هزار تومان و برنج بسته بندی  00قیمت این محصول با عنوان هاشمی سه الکه در یک سوپرمارکت در مرکز شهر تهران نیز 

هزار تومان است 39کیلوگرمی هندی  09مان و هر کیسه برنج تو 289هزار و  00 ( دستچین شده) . 

/com.iranecona//:http80998D%/5% 
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 برنج
 ایرنا - 46/11/1362

جریان سازی رسانه ای به دلیل به خطر جریان سازی رسانه ای به دلیل به خطر جریان سازی رسانه ای به دلیل به خطر ///هزارتن برنج به یک کنسرسیوم فروخته شدهزارتن برنج به یک کنسرسیوم فروخته شدهزارتن برنج به یک کنسرسیوم فروخته شد   2۲2۲2۲

دن منافع دالالن دن منافع دالالن دن منافع دالالن افتاافتاافتا    
قرارداد : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پی انتشار اخباری مبنی بر فروش انحصاری برنج دولتی گفت –ایرنا  –تهران 

میلیارد لایر انحصاری نبوده و مربوط به یک کنسرسیوم است و هیچ ابهامی  844هزار تن برنج به ارزش یک هزار و  84فروش 

ود ندارددر قرارداد وج  . 

برای حفاظت و صیانت از اموال دولتی هرساله نیاز است : علی قنبری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود

)بخشی از برنج ذخیره سازی شده  توسط این شرکت فروخته و برنج جدید جایگزین شود؛ بنابراین به تازگی با تصویب ( قدیمی

میلیارد ریال به یک کنسرسیوم فروخته شد، اما قرارداد به اسم  555هزارتن برنج به مبلغ یک هزار و  55هیات مدیره این شرکت، 

 .یک شخص حقیقی است

این محموله برنج با یک تخفیف اندک به این کنسرسیوم فروخته شد و : درصدی این قرار داد را تکذیب کرد و گفت 59وی تخفیف 

می رسد تا پایان امسال به تدریج به فروش . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تامین کاالهای اساسی جدید مورد نیاز باید منابع مالی 

به همین دلیل این شرکت حواله هایی برای فروش برنج های قدیمی صادر کرده است: الزم را تامین کند، افزود . 

 ** تاریخ مصرف دارد  5902برنج دولتی تا پایان   

همه برنج های شرکت بازرگانی دولتی ایران : قنبری درباره تاریخ مصرف برنج های خریداری شده توسط این شرکت نیز تصریح کرد

مهلت مصرف دارد 5902سالم است؛ آن بخشی از برنج که از سال گذشته باقیمانده نیز تا پایان سال  . 

: وی اضافه کرد یر شرکت بازرگانی دولتی با برنج های جدید تعویض می شود اما این به معنای انقضای هر ساله برنج قدیمی ذخا

 .تاریخ مصرف آنان نیست بلکه این برنج ها تا مدت ها پس از عرضه به بازار نیز فرصت مصرف دارند

 رسانه ای کردن اخبار درون سازمانی غیراخالقی است** 

در حال حاضر با انعقاد : ومی از طریق برخی رسانه ها را غیراخالقی برشمرد و گفتقنبری انتشار اخبار برنج و تشویش اذهان عم

درصد  99تا  59قرارداد فروش برنج، منافع برخی دالالن که هرساله برنج های شرکت بازرگانی دولتی ایران را در اواخر سال با 

ون سازمانی می زنند که غیراخالقی استتخفیف می خریدند، به خطر افتاده بنابراین دست به اعالم چنین اخبار در . 

 59هزار تن برنج دولتی با تخفیف  55به گزارش ایرنا، به تازگی یکی از رسانه ها اقدام به انتشار خبری مبنی بر فروش انحصاری 

 .درصد به شخص حقوقی کرد که جزئیات این قرارداد منتشر شده است

هزار تن برنج اوروگوئه با قیمت کیلویی  38هزار ریال،  58با قیمت کیلویی ( 0050)هزار تن برنج هندی  38براساس این قرارداد 

هزارو  59 تن برنج تایلندی پرمحصول به قیمت کیلویی  3903هزار ریال و  55تن برنج هومالی با قیمت کیلویی  5099ریال،  25

بانکی تعهد پرداخت با سررسید سه ماهه درصد ضمانت نامه  89درصد نقدی و  89هزار ریال در قبال اخذ وجه به صورت  03

بهمن ماه امسال تحویل خریدار شده است 08حداکثر تا  . 
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هزار تن از این محصول توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین،  399برنج یک کاالی استراتژیک در کشور است که هرساله 

 .ذخیره سازی و برای تنظیم بازار توزیع می شود

/News/fa/ir.irna.www//:http50552959/ 
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 پسته

خبرنگاران جوان - 136۱دی  4۱: تاریخ  

، کاهش پیدا کرده ، کاهش پیدا کرده ، کاهش پیدا کرده 313131صادرات پسته در سه ماهه پاییز صادرات پسته در سه ماهه پاییز صادرات پسته در سه ماهه پاییز : : : معاون انجمن پسته ایران گفتمعاون انجمن پسته ایران گفتمعاون انجمن پسته ایران گفت

   ...استاستاست
سیدمحمود ابطحی عضو هیأت مدیره انجمن پسته ایران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 

با توجه به آمار تقریبی و شواهد : های آبان و آذر، آمار دقیقی از صادرات پسته ارائه نداده، اظهار داشت سازمان گمرک در ماه

ان در سه ماهه گذشته کاهش داشته استموجود، صادرات پسته ایر . 

هزار تن به  99درصد یعنی حدود  59درصد پسته تولیدی ایران به کشور چین و خاور دور و  99تا  39در حال حاضر : ابطحی گفت

رسد مصرف داخلی می . 

نین وارداتی این کشور و پر بودن جاری به علت تغییر قوا در سال: وی از چین به عنوان عمده واردکننده پسته کشور یاد کرد و افزود

 .انبارهایشان از پسته ایران میزان صادراتمان به این کشور کاهش یافته است

/news/fa/ir.yjc.www//:http8929535D%/5%B3%D5%B0%D5%A9%D5% 
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 تامین منابع مالی

 تامین منابع مالی

 فارس – 62/11/43

شودشودشود   هفته دیگر پرداخت میهفته دیگر پرداخت میهفته دیگر پرداخت می   ۲۲۲مطالبات تا مطالبات تا مطالبات تا / / / کارانکارانکاران   میلیارد تومانی دولت به ذرتمیلیارد تومانی دولت به ذرتمیلیارد تومانی دولت به ذرت   ۲5۱۲5۱۲5۱بدهی بدهی بدهی     

تومان به کشاورزان بدهکار است،  میلیارد 589معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه دولت بابت خرید تضمینی ذرت مبلغ 

شود با تأمین اعتبار، این مبلغ تا دو هفته دیگر به کشاورزان پرداخت می: گفت . 

در مورد پرداخت مطالبات  عباس والوزی معاون شرکت پشتیبانی امور دام در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

کاران پرداخت شود هفته دیگر مطالبات ذرت 5هستیم و امیدواریم تا  در مراحل آخر تأمین اعتبار: اران، گفتک ذرت . 

میلیارد  589هزار تن ذرت به صورت خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شده و باید مبلغ  599در مجموع امسال : وی افزود

 .تومان به ازای آن به کشاورزان پرداخت شود

تومان از کشاورزان خریداری شده است 529هر کیلو ذرت به نرخ تضمینی : شرکت پشتیبانی امور دام بیان داشتمعاون  . 

ها قرار  مطالبات کشاورزان در هر استان بابت فروش ذرت مشخص است و بعد از اینکه پول در اختیار استان: والوزی بیان داشت

شود گرفت به کشاورزان پرداخت می . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590953999593 
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 تامین منابع مالی
 فارس - 62/11/43

شودشودشود   های روغنی تا هفته آینده پرداخت میهای روغنی تا هفته آینده پرداخت میهای روغنی تا هفته آینده پرداخت می   تمام مطالبات کشاورزان دانهتمام مطالبات کشاورزان دانهتمام مطالبات کشاورزان دانه    

های روغنی توسط بخش خصوصی آغاز شده  ینکه پرداخت مطالبات معوق کشاورزان دانههای روغنی با بیان ا مجری کشت دانه

امیدواریم تا هفته آینده طبق قول بخش خصوصی تمامی مطالبات کشاورزان پرداخت شود: است، گفت . 

ر با بیان اینکه به پیشخوان خبر شبکه خب های روغنی وزارت جهاد امروز در برنامه علیرضا مهاجر مشاور وزیر و مجری کشت دانه

های روغنی با  در راستای تأمین بذور بهتر دانه: های روغنی در واحد سطح هستیم، گفت دنبال افزایش عملکرد تولید دانه

هایی امضا شده است نامه های داخلی و خارجی تفاهم شرکت . 

شود  حصول بپردازند تسهیالت داده میهای روغنی به کشاورزانی که به کشت این م همچنین برای توسعه کشت دانه: وی افزود

شود ضمن اینکه به آنها یارانه بابت تهیه بذر دانه روغنی هم پرداخت می . 

شود،  های روغنی در تناوب با کشت گندم منجر به پایداری تولید گندم می مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت دانه

: گفت های روغنی برای تأمین خوراک دام و طیور بسیار حائز اهمیت است نهعالوه بر این کنجاله حاصل از تولید دا . 

شود دارای کیفیت بسیار باالیی است های روغنی تولید داخل تهیه می روغنی که از دانه: مهاجر گفت . 

کشور به درصد روغن دارد و در همه مناطق  99دانه روغنی کلزا بیش از : های روغنی وزارت جهاد بیان داشت مجری کشت دانه

 .صورت دیم و آبی قابل کشت است

گردان و گلرنگ در دستور کار وزارت جهاد  سویا، آفتاب های روغنی از جمله عالوه بر کشت کلزا کشت سایر دانه: وی اظهار داشت

 .قرار قرار دارد

: تی باید صورت گیرد، گفتهای روغنی در سطح کشور چه اقداما صرفه شدن تولید دانه مهاجر در پاسخ به این سؤال که برای به

باشد و هم با قیمت  این منظور باید عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم تا هم برای کشاورز تولید بصرفه برای دستیابی به

کننده برسد مناسب به دست مصرف . 

های روغنی از کشورهایی  دانهاز ارقام هیبرید  برای بصرفه شدن تولید امسال: های روغنی وزارت جهاد بیان داشت مجری کشت دانه

و صربستان شده است استفاده کردیم مثل فرانسه، آلمان . 

کیلوگرم است که تالش  0899عملکرد کلزا در هر هکتار : های روغنی اظهار داشت مهاجر در مورد عملکرد در واحد سطح دانه

تن برسانیم 5مقدار را به بیش از  کنیم تا این می . 

پاسخ به این سؤال مربوط به بخش بازرگانی : های روغنی اظهار داشت خام به خرید دانه  واردات روغنوی در مورد مشروط شدن 

که برای حمایت از  اند کشی به این توافق رسیده اما بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با توافق صنایع روغن شود، وزارتخانه می

بازرگانی را کنترل کنندهای روغنی باید واردات و مسائل  تولید داخلی دانه . 

های روغنی به لحاظ اقتصادی بصرفه  به خودکفایی در تولید دانه احتماال دستیابی  های روغنی با بیان اینکه مجری کشت دانه

خام را در داخل کشور تأمین کنیم و برای این منظور توسعه  درصد از نیاز روغن 99توانیم ماده اولیه  ما می: تصریح کرد نیست،

آفتابگردان و سویا در مناطقی از کشور که امکان کشت  و توسعه کشت  در تناوب با گندم های کشور کلزا در تمام استان کشت

 .دارد
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در این بخش که توسط بخش  درصد از مطالبات کشاورزان 99: وی در مورد پرداخت مطالبات کشاورزان در این حوزه گفت

درصد آن مشکل بوجود آمده بود 39در پرداخت  خصوصی خریداری شده تاکنون پرداخت شده اما . 

در اردبیل و مازندران آغاز شده و امیدواریم طبق قول بخش  های روغنی پرداخت مطالبات معوق کشاورزان دانه: مهاجر بیان داشت

 .خصوصی تا هفته آینده تمام مطالبات کشاورزان در این بخش پرداخت شود
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 تامین منابع مالی  
 فارس - 62/11/47

شودشودشود   ها و عوامل تولید کشاورزی پرداخت میها و عوامل تولید کشاورزی پرداخت میها و عوامل تولید کشاورزی پرداخت می   میلیارد تومان یارانه نهادهمیلیارد تومان یارانه نهادهمیلیارد تومان یارانه نهاده   ۶5۱۶5۱۶5۱    

شود ها و عوامل تولید کشاورزی پرداخت می ن یارانه نهادهمیلیارد توما 289مبلغ  58طبق الیحه بودجه  . 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق جزئیات بودجه سال 58 در ردیف های متفرقه 289 میلیارد تومان یارانه 

ها و عوامل تولید کشاورزی در نظر گرفته شده است نهاده . 

های کنترل و تنظیم بازار کلیه کاالها و محصوالت کشاورزی  یارانه کاالهای اساسی و هزینه 58چنین طبق جزئیات بودجه سال هم

التفاوت سود و کارمزد و  بازرسی کاال و خدمات و یارانه اصل سود و جریمه تسهیالت و مابه و دام و شیالت و سایر کاالها و هزینه

میلیارد تومان  099های اجرایی و تامین کاالها و خدمات ضروری  ها و تمهیدات دستگاه دراتی و سایر بدهیها از جمله صا سایر یارانه

 .در نظر گرفته شده است
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 تامین منابع مالی
 فارس - 62/11/47

میلیون تومان برای کنترل واردات دام زنده اختصاص یافتمیلیون تومان برای کنترل واردات دام زنده اختصاص یافتمیلیون تومان برای کنترل واردات دام زنده اختصاص یافت   ۲۱۱۲۱۱۲۱۱میلیارد و میلیارد و میلیارد و  4۶4۶4۶   

های دامی اختصاص  میلیون تومان برای کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمی 599میلیارد و  02مبلغ  58در الیحه بودجه 

 .یافت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق جزئیات بودجه سال 58 پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی 

میلیارد  099ها  ها و یایر بدهی یارانه  التفاوت سود و کارمزد و سایر محصوالت کشاورزی و یارانه و سود جریمه تسهیالت و مابه

 .تومان در نظر گرفته شده است

تعیین شده است 58میلیون تومان برای درآمدهای واحدهای اصالح نژاد دام و طیور در بودجه  599همچنین یک میلیارد و  . 

میلیون تومان در نظر گرفته شده است 589میلیارد و  99قانون سازمان دامپزشکی کشور هم مبلغ  09برای موضوع درآمد ماده  . 

قانون ( 09)های دامی و اجرای ماده  هم برای کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمی 58براساس این گزارش در الیحه بودجه 

سهم سازمان % 99)وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  قانون افزایش بهره 09ماده ( ب)نظام جامع دامپروری کشور و جزء 

سهم مؤسسه تحقیقات دامی% 39دامپزشکی کشور و   ) ون تومان تعیین شده استمیلی 599میلیارد و  02مبلغ  . 
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 تامین منابع مالی
آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

افزایش افزایش افزایش / / / اهای کشوراهای کشوراهای کشورهای خدمات کشاورزی در روستهای خدمات کشاورزی در روستهای خدمات کشاورزی در روست   قیمت فروش محصوالت و هزینهقیمت فروش محصوالت و هزینهقیمت فروش محصوالت و هزینه

درصدی متوسط هزینه شخم اراضی دیم درصدی متوسط هزینه شخم اراضی دیم درصدی متوسط هزینه شخم اراضی دیم    4۲۲.44۲۲.44۲۲.4    

های خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور در بهار سال جاری با سال گذشته بررسی شد که  قیمت فروش محصوالت و هزینه

 .نشان از افزایش بسیاری هزینه داشت

ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  ) سو و وضع زندگی  اورزی برای رسیدن به خودکفایی از یک، توجه به توسعه کش

 -های توسعه اقتصادی  های اصلی برنامه های رشد و رفاه بیشتر آنان از سوی دیگر، ازجمله هدف روستاییان و فراهم آوردن زمینه

قیمت محصوالت و هزینه خدمات های مربوط به آنها، آگاهی کامل از  ها و بررسی اجرای این برنامه. آید شمار می اجتماعی کشور به

منظور مرکز آمار ایران در اجرای وظایف قانونی خود و در جدیدترین بررسی برای تهیه  بدین. کند کشاورزی را ضروری می

همزمان با اجرای طرح آمارگیری از ( 0399و  0329های  به استثنای سال)خورشیدی، هرساله  0383های قیمت از سال  شاخص

ی کاالها و خدمات مورد مصرف خانوارهای روستایی، آمارگیری از قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات فروش قیمت خرده

جانبه قیمت محصوالت کشاورزی از  کشاورزی را نیز انجام داده و نتایج آن را منتشر کرده است که گزارش حاضر به بررسی همه

 .متن کامل آن پرداخته است
  

م نسبت به سال قبلدرصدی فروش گند 4۲.5۶افزایش   

 0552935استان اصفهان با . ریال بوده است 0083932قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور  0359در فصل بهار 

قیمت فروش به دولت این . اند ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته 0925539ریال بیشترین و استان مازندران با 

های فروش به دولت و آزاد آن به رقم  ریال بوده است که در نتیجه، متوسط قیمت 00589محصول در کل کشور  ریال  0090835

درصد داشته است 05382، افزایشی برابر 53قیمت فروش این محصول نسبت به بهار . رسیده است . 

ریال  0595038ن بوشهر استا. ریال بوده است 559938قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور به  0359در فصل بهار 

قیمت فروش محصول دو درصد نسبت به فصل . اند های فروش را داشته ریال کمترین قیمت 5999بیشترین و استان زنجان با 

افزایش داشته است 53مشابه سال  . 

درصدی قیمت نخود، نسبت به مدت مشابه گذشته 494.5افزایش   

ریال بوده است که استان کهگیلویه و بویراحمد با  0555038ر کل کشور د 0359قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در فصل بهار 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 00999ریال بیشترین و استان مازندران با  38999

درصد داشته است 03038افزایشی برابر با  53محصول نسبت به فصل مشابه  . 

ریال رسید که  5539530قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم  0359که در فصل بهار افزاید  این بررسی می

ریال کمترین قیمت فروش را در کل کور  5095335ریال بیشترین و استان چهارمحال و بختیاری با  98509استان کرمانشاه با 

رو بوده است درصد روبه 338ل با افزایشی معاد 53قیمت فروش این محصول نسبت به بهار . داشته است . 

درصدی قیمت هندوانه نسبت به مدت مشابه گذشته 24افزایش   
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استان کهگیلویه و بویارحمد با . ریال بوده است 229535قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور  0359در فصل بهار 

قیمت فروش این محصول . اند در کل کشور داشتهریال کمترین قیمت فروش را  395330ریال بیشترین و استان فارس با  5999

درصد داشته است 59، افزایشی برابر با 53نسبت به فصل مشابه  . 

 08999های اصفهان با  ریال برآورد کرده که استان 999339این بررسی در ادامه قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور را 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند مترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهریال ک 825339ریال بیشترین و استان بوشهر با 

رو بوده است درصد روبه 89با افزایشی معادل  53بهار  . 

ریال رسید، استان خراسان جنوبی به  5953قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم  0359همچنین در بهار سال 

قیمت فروش خیار . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 905535وزستان با ریال بیشترین و استان خ 0552838

با افزایشی معادل  53نسبت به بهار  رو بوده است درصد روبه 2039 . 

زمینی نسبت به مدت مشابه گذشته درصدی سیب ۲2کاهش   

استان گلستان با . ریال بوده است 989830ر زمینی در کل کشو قیمت فروش یک کیلوگرم سیب 0359ها در بهار  در بخش سبزی

قیمت فروش این محصول . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 389832ریال بیشترین و استان اصفهان با  2995

درصد کاهشی داشته است 55معادل  53نسبت به سال  59در بهار  . 

باالترین قیمت فروش را . ریال بوده است 250938گی در کل کشور فرن قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه 0359همچنین در بهار 

ترین قیمت فروش را استان خوزستان با  ریال و پایین 0990835استان هرمزگان با  قیمت فروش این . اند ریال داشته 599033

درصد افزایش داشته است 0935معادل  53نسبت به بهار  59محصول در بهار  . 

ریال  0999930استان یزد با . ریال بوده است 990335فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور  قیمت 0359در فصل بهار 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 899935باالترین و استان بوشهر با 

درصد افزایش داشته است 00933معادل  53بهار  . 

استان هرمزگان با . ریال بوده است 539035فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور  در محصول پیاز، در

قیمت . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 583835ریال باالترین قیمت فروش و استان خوزستان با  0259830

درصد کاهش داشته است 0238ادل مع 53نسبت به بهار  0359فروش این محصول در فصل بهار  . 

  

درصدی قیمت یونجه نبست به مدت مشابه قبل ۲۶.3افزایش   

استان . ریال بوده است 995538قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور  0359ای در فصل بهار  در بخش محصوالت علوفه

. اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 8999ریال بیشترین و استان خوزستان با  09999کهگیلویه و بویراحمد با 

درصد افزایش داشته است 5235معادل  53قیمت فروش این محصول نسبت به بهار  . 

ریال  988339استان بوشهر با . ریال بوده است 592935قیمت فروش یک کیلوگرم کاه در کل کشور  0359همچنین در فصل بهار 

قیمت فروش این محصول در فصل بهار . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 55530بیشترین و استان خوزستان با 

معادل  53نسبت به بهار  0359  .درصد افزایش داشته است 232

 پیشروی قیمت هلو نسبت به مدت مشابه گذشته



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی چهارم اهم اخبار هفته 
 

62 
 

استان تهران با . ریال بوده است 9585935قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلود در کل کشور  0359ها در فصل بهار  در حوزه میوه

قیمت فروش زردآلو . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 52590ریال بیشترین و استان فارس با  2999835

با افزایش معادل با  53نسبت به بهار  رو بوده است درصد روبه 0035 . 

 2999835استان تهران با . ریال بوده است 5955539کشور قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل  0359همچنین در فصل بهار 

قیمت فروش زردآلود نسبت به بهار . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 52590ریال بیشترین و استان فارس با 

رو بوده است درصد روبه 0035با افزایش معادل با  53 . 

 89999استان مرکزی با . ریال بوده است 5898838در کل کشور  0359 قیمت فروش یک کیلورگم سیب درختی در فصل بهار

قیمت فروش این . اند ترین قیمت فروش در کل کشور بوده ریال به ترتیب دارای باالترین و پایین 5999532ریال و استان البرز با 

درصد افزایش داشته است 3935معادل  53نسبت به بهار  0359محصول در فصل بهار  . 

بیشترین و کمترین قیمت فروش در . ریال بوده است 9059933قیمت فروش یک کیلوگرم آلبالو در کل کشور  0359ل بهار در فص

قیمت . های قم و خراسان شمالی تعلق داشته است ریال بوده است که به ترتیب به استان 0299835و  28999کل کشور به ترتیب 

درصد افزایش داشته است 5359برابر  53هار نسبت به ب 0359فروش این محصول در فصل بهار  . 

ریال  9905038استان قم با . ریال بوده است 9835935قیمت فروش یک کیلوگرم گیالس در کل کشور  0359همچنین در بهار 

 قیمت فروش این محصول در فصل. اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 3358938بیشترین و استان مازندران با 

رو بوده است درصد روبه 935با کاهشی معادل با  53نسبت به بهار  0359بهار  . 

درصدی قیمت گاو پرواری نسبت به مدت مشابه گذشته 5.۶افزایش   

صورت زنده در کل کشور  های دامی در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به در بخش دام و فرآورده

ترین  ریال پایین 5539039ریال باالترین و استان خراسان شمالی با  098999استان هرمزگان با . تریال بوده اس 09999035

اند فروش را در کل کشور داشته  . درصد افزایش داشته است 032، 53قیمت فروش آن نسبت به بهار  . 

ریال  00500532نده در کل کشور صورت ز قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به 0359همچنین در فصل بهار 

ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور  9053935ریال بیشترین و استان گلستان با  03322535استان گیالن با . بوده است

دردص افزایش داشته است 832، 53نسبت به بهار  0359قیمت فروش این محصول در فصل بهار . اند داشته . 

ریال بوده  0995239در کل کشور ( نشده شسته)قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند  0359ر بهار های دامی د در حوزه فرآورده

ترین قیمت فروش را در کل  ریال به ترتیب باالترین و پایین 905538ریال و استان مازندران با  9385938استان کرمان با . است

رو بوده است درصد روبه 5با کاهشی معادل  53ار نسبت به به 0359قیمت فروش آن در فصل بهار . اند کشور داشته . 

ریال بوده است که  3995533نکرده در کل کشور  صورت چرخ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به 0359همچنین در بهار 

ن و استان ریال باالتری 9552535استان خراسان رضوی با . رو بوده است درصد روبه 0830با افزایش برابر با  53نسبت به بهار 

ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند ریال پایین 09955کردستان با  . 

با افزایشی برابر با  53ریال بوده است که نسبت به بهار  0500935قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور  0359در بهار 

ترین قیمت  ریال پایین 508935و استان آذربایجان غربی با  ریال باالترین 5993235استان البرز با . رو بوده است درصد روبه 0535

اند فروش را در کل کشور داشته . 
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درصدی متوسط هزینه شخم اراضی دیم 4۲۲.4افزایش   

هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین  0359این بررسی در حوزه خدمات کشاورزی به بررسی پرداخته و آورده است که در بهار 

ریال و استان بوشهر با  395895539استان هرمزگان با . ریال بوده است 055939930ور در کل کشور زراعی آبی با تراکت

متوسط هزینه انجام این خدمت . ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند 28005032

درصد افزایش داشته است 5533معادل  53نسبت به بهار  . 

ریال بوده است 093520933هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور  0359ن در بهار همچنی  .

ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را  28559939و استان خراسان رضوی با  599298239استان اصفهان با 

درصد افزایش داشته است 05539معادل  53این خدمت نسبت به بهار متوسط هزینه انجام . اند در کل کشور داشته . 

استان گیالن . ریال بوده است 29595833هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور  0359در بهار 

این خدمت را در کل کشور  ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام 39222239ریال و استان قم با  539595935با 

درصد کاهش یافته است 933معادل  53متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار . اند داشته . 

ریال بوده است 89099035هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور  0359همچنین در بهار   .

هزار ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را  399سان رضوی با ریال و استان خرا 550598استان گلستان با 

اند در کل کشور داشته  . درصد افزایش داشته است 3035معادل  53متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار  . 

چین مرد در مقایسه با مدت مشابه گذشته درصدی میوه 49.3افزایش   

چین  دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه 0359ت نیروی انسانی در بخش کشاورزی آورده است که در بهار این بررسی درباره خدما

استان مازندران با . ریال بوده است 95899033مرد در کل کشور  ریال به ترتیب  552899ریال و استان گلستان با  29552832

درصد افزایش  0335معادل  53سطح این دستمزد نسبت به بهار . ندا ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته باالترین و پایین

.داشته است استان . ریال بوده است 59595535چین زن در کل کشور  دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه 0359همچنین در بهار 

سطح دستمزد را در کل کشور  ترین ریال به ترتیب باالترین و پایین 55550535ریال و استان گلستان با  85539935مازندران با 

درصد کاهش داشته است 932معادل  53سطح این دستمزد نسبت به بهار . اند داشته . 

استان آذربایجان شرقی با . ریال بوده است 80909930دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غالت مرد در کل کشور  0359در بهار 

طور  به. اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال پایین 39030335ی با ریال باالترین و استان خراسان جنوب 053925538

درصد افزایش داشته است 939معادل  53متوسط سطح این دستمزد نسبت به بهار  . 

استان . ریال بوده است 98259535کار مرد در کل کشور  کار و تنک دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین 0359همچنین در بهار 

ترین سطح دستمزد را در کل  ریال به ترتیب باالترین و پایین 39555932ریال و استان خراسان جنوبی با  99825938زندران ما

درصد افزایش داشته است 3535معادل  53متوسط سطح این دستمزد نسبت به بهار . اند کشور داشته . 

استان گیالن با . ریال بوده است 38339930کار در کل کشور  کار و تنک در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین

این . اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 0299338ریال و استان گلستان با 92523233

درصد افزایش داشته است 0939معادل  53طور متوسط نسبت به بهار  دستمزد به /. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59329-0html. 
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 تامین منابع مالی
آیانا 1362دی  49, شنبه  

هزار دام هزار دام هزار دام    9۱۱9۱۱9۱۱پرواربندی پرواربندی پرواربندی / / / ماهماهماه   میلیارد تومانی عشایری تا اوایل بهمنمیلیارد تومانی عشایری تا اوایل بهمنمیلیارد تومانی عشایری تا اوایل بهمن   ۲1۲1۲1واریز بودجه واریز بودجه واریز بودجه 

   عشایر به قصد خودکفایی عشایر به قصد خودکفایی عشایر به قصد خودکفایی 

 59ماه،  هایی انجام شده که قرار است تا اوایل بهمن ن اعتباری که قرار بود به عشایر تخصیص داده شود، پیگیریمیلیارد توما 59از 

 . میلیارد تومان آن واریز شود

با اعالم این خبر گفت( ایانا)مقام سازمان امور عشایر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم  : های  بودجه

درصد تخصیص  39شده، مقرر شد که  های انجام ها و رایزنی رو بود که با پیگیری در سال جاری با کندی پرداخت روبهعشایری 

میلیارد تومان است 59نهایی بگیرد که معادل  . 

های  ها و صندوق هایی همچون آبرسانی، تأمین علوفه و کمک به تشکل این مبلغ قرار است برای فعالیت: میرولی صفرزاده افزود

 .عشایری مورد استفاده قرار گیرد

ماه شاهد تخصیص نهایی این مبلغ در  روز آینده، یعنی اوایل بهمن 05ها نشان از آن دارد که تا  پیگیری: وی خاطرنشان کرد

های عشایری خواهیم بود صندوق . 

جنوبی کشور مناسب است؛ بنابراین ها در نیمه  وضع بارندگی: صفرزاده درباره وضعیت آبرسانی در بخش عشایر نیز ادامه داد

شود که در بخش آب دیگر مشکلی وجود نداشته باشد بینی می های سیار تا حدودی کاهش یافته و پیش آبرسانی . 

هزار تنی تولید گوشت قرمز 3درصد از افزایش  ۶۱تحقق   

مقام سازمان امور عشایر تصریح کرد قائم  :  399ای که تاکنون بیش از  گونه ام است، بههای عشایری نیز در حال انج پرواربندی دام

 .هزار رأس دام در ابتدای سال جاری پروار شده است

هزار رأس برسد که حجم عملیات  899های عشایری تا پایان سال به  گذاری شده است که تعداد دام هدف: وی یادآور شد

شده، نشان از دستیابی به این رقم است انجام . 

شود و عشایر قرار است با افزایش  کفایی در تولید گوشت قرمز یکی از اهداف بخش کشاورزی محسوب میخود: صفرزاده تأکید کرد

هزار تنی گوشت قرمز بتوانند این برنامه را عملیاتی کنند 5 . 

درصد  99 هزار تنی تولید گوشت قرمز تاکنون به انجام رسیده و تا پایان سال امیدواریم که 5درصد از افزایش  29: وی اظهار داشت

 .مابقی نیز تحقق پیدا کند

هایی  های عشایری صحبت اگر بازار داخلی به گوشت قرمز نیاز نداشته باشد، برای صادرات در بخش تعاونی: صفرزاده در پایان گفت

 ./انجام شده که قرار است بخشی از آن عملیاتی شود

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59998-0html. 
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 تحقیقات و نوآوری ها

آیانا1362دی  49, شنبه  

   برای تولید محصوالت ارگانیک، قوانین یکپارچه و منظمی وجود ندارد برای تولید محصوالت ارگانیک، قوانین یکپارچه و منظمی وجود ندارد برای تولید محصوالت ارگانیک، قوانین یکپارچه و منظمی وجود ندارد 
. م وارد کار شوندبرای رسیدن به نتیجه مطلوب در تولید محصوالت ارگانیک ، باید تولیدکنندگان، تحقیقات و دانشگاهیان با ه

رسد ، اشتیاق برای تولید محصوالت ارگانیک کاهش یافته است و از دالیل بارز این ادعا عدم حضور مسئوالن دولتی در  نظر می به

 .نمایشگاه محصوالت ارگانیک بود

با بیان اینکه تولیدکنندگان ( ایانا)نخستین تولیدکننده برنج ارگانیک کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در گذشته از محصوالت ارگانیک استقبال بهتری : دهند، گفت های دولتی به تولید ادامه می برنج ارگانیک همچنان با عدم حمایت

رسد اشتیاق برای تولید این محصوالت کاهش یافته که از دالیل بارز آن عدم حضور مسئوالن دولتی در  نظر می کردند، اما به می

 .نماشگاه محصوالت ارگانیک برگزارشده در بوستان گفتگو بود

تولیدکنندگان برای تولید محصول سالم هزینه : هکتاری برنج ارگانیک بابلسر افزود 29کریم باباجانی با اشاره به سطح زیر کشت 

شود شان می های دولتی باعث دلسردی کنند و عدم حمایت زیادی را پرداخت می . 

ه منظور ما از حمایت صرفاً حمایت مالی نیست، بلکه ما بیشتر نیازمند حمایت معنوی مسئوالن هستیم، خاطرنشان وی با بیان اینک

های گذشته دانشگاه شهیدبهشتی همراه تولیدکنندگان محصوالت سالم و ارگانیک بود و شهرداری نیز برای شرکت در  در سال: کرد

گرفت، اما طی دو سال گذشته عالوه بر آنکه شهرداری برای حضور در نمایشگاه  یک نمیای را از تولیدکنندگان ارگان نمایشگاه هزینه

تنها حمایت  کند، از همراهی دانشگاه شهیدبهشتی نیز خبری نیست، متأسفانه در حال حاضر نه ارگانیک درخواست پول می

ای نیز پرداخت کنیم شویم، بلکه باید هزینه نمی . 

مند به خرید محصوالت ارگانیک هستند و دولت که باید با حمایت خود باعث شود قیمت نهایی این  قهمردم عال: باباجانی ادامه داد

دلیل باال بودن هزینه نهایی این محصوالت مردم از مصرف آنها محروم شوند و استقبال  تولیدات کاهش پیدا کند و نباید گذاشت به

 .نکنند

اند، یادآور  دهند و تولیدات خود را تاکنون حفظ کرده کنندگان به کار خود ادامه میوی با تأکید بر اینکه با تمام مشکالت، تولید

طور که باید موطف عمل کند و بیشتر از اعضا و افرادی که زیر پرچم این انجمن  متأسفانه انجمن ارگانیک نیز نتوانسته آن: شد

کند هستند، حمایت می . 

های فنی برای تولید محصوالت کشاورزی  ار گالیه از عدم وجود دستورالعملنخستین تولیدکننده برنج ارگانیک کشور با اظه

خواهیم تولید محصول ارگانیک داشته باشیم و مردم به حقشان که همانا  اگر می: ارگانیک و نبود متولی برای این امر تصریح کرد

سطح تولیدات و افقی و صادرات نیازمند تولید شک افزایش  مصرف محصول سالم است برسند، باید استانداردها را رعایت کنیم و بی

آل است ایده . 

این امر عالوه بر آنکه : کند، اظهار داشت خود افزایش پیدا می باباجانی با اشاره به اینکه با رعایت اصول کاشت، سطح تولید نیز خودبه

کند کننده است، از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری می به نفع تولیدکننده و مصرف . 
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وی با اظهار تأسف از عدم حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نمایشگاه ارگانیک سال جاری تنها برای حمایت معنوی از 

وزارت جهاد کشاورزی نیز خود را عقب کشیده است و معلوم نیست که محصول سالم و ارگانیک را قبول : تولیدکنندگان تأکید کرد

محصوالت احتیاج داریم؟ داریم یا نه و آیا از اساس به این  

ما با عالقه وارد این عرصه شدیم و تا : باباجانی با تأکید بر اینکه تهیه غذای سالم و مطلوب مردم سراسر جهان حق آنها است، گفت

 های کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و با کمترین های ابتدایی شروع کار نهاده حد توان نیز عقب نخواهیم کشید، در سال

پذیر نیست و در نهایت باعث باال رفتن هزینه  راحتی امکان ها به گرفت، اما در حال حاضر تهیه این نهاده هزینه در اختیار ما قرار می

شوند شده می تمام . 

هزار تومان برای تولیدکننده، میانگین تولید شلتوک را در  5شده  تن برنج با هزینه تمام 099وی با اشاره به فروش بیش از 

: کیلوگرم عنوان کرد و افزود 899کیلوگرمی، چهارهزار و  899محصوالت غیرارگانیک پنج تن و در محصوالت ارگانیک با کاهش 

شود، ما نیز برای آنکه قیمت تولید تا مصرف در برخی  هزار تومان تمام می 09کننده در بازارهای تهران  شده برای مصرف قیمت تمام

کرد، تعدادی از بازارهای خود را رها کردیم دا میمراکز فروش اختالف زیادی پی . 

تری را مصرف کنند و باید در این  دهند غذای سالم نخستین تولیدکننده برنج ارگانیک کشور با عنوان اینکه مردم همیشه ترجیح می

انیک خالی بودهای ملی کشاورزی کشور، جای نمونه ملی ارگ در معرفی نمونه: رسانی شود، خاطرنشان کرد زمینه اطالع . 

توان  برای تولید ارگانیک زمانی دو تا سه ساله برای رسیدن به خاک سالم نیاز است و پس از آن است که می: باباجانی ادامه داد

شده برای تولید این محصوالت قوانین یکپارچه و  دلیل نبود دستورالعمل تدوین شروع به تولید محصول سالم کرد، اما در کل به

ندارد منظمی وجود . 

هکتار سطح زیر کشت برنج ارگانیک برسیم،  29ایم به  هکتار توانسته 535سال گذشته از سطح زیر کشت  09وی با بیان اینکه طی 

امروزه برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید تولیدکنندگان، تحقیقات و دانشگاهیان با هم وارد کار شوند: تصریح کرد /. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59359-0html. 
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 تحقیقات و نوآری ها
آیانا 1362دی  47, یکشنبه  

   آمادگی موسسه رازی برای استقرار شرکت های دانش بینان آمادگی موسسه رازی برای استقرار شرکت های دانش بینان آمادگی موسسه رازی برای استقرار شرکت های دانش بینان 

تفاوت از صنایع دیگر دانست و از آمادگی این رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی واکسن سازی را صنعتی بومی و م

 . موسسه برای استقرار شرکت های دانش بنیان خبر داد

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، حمید کهرام در گفتگویی به مناسبت نودمین سال تاسیس موسسه رازی، 

حرکت به سمت آر اند دی و انجام تحقیقات کاربردی برای تولید هدف ما بیشتر : درباره برون سپاری تولید در این موسسه گفت

محصوالت جدید یا افزایش کیفی تولیدات کنونی و حمایت از ورود شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری در زمینه تولید 

 .واکسن است

بر سر دستیابی این موسسه به بحث : وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه موضوع خصوصی سازی موسسه رازی مطرح نیست، افزود

فناوری تولید محصوالت جدید و واگذاری این فناوری در صورت درخواست بخش خصوصی به این بخش است تا این محصوالت 

تا کنون نیز در مواردی به این ترتیب عمل شده که می توان به نتایج آن امیدوار بود. خارج از موسسه تولید شود . 

خصوصی برای تولید واکسن را مثبت دانست و در عین حال به زمان بر بودن روند تولید اشاره کرد که  کهرام سرمایه گذاری بخش

زیرا در بعضی واکسن های مصرف انسانی اگر امروز شروع کنیم دست کم پنج . نباید انتظار داشته باشیم به سرعت به نتیجه برسیم

 .سال طول می کشد تا به تولید برسد

رباره اینکه با توجه به طوالنی بودن پروسه تولید بعضی واکسن ها، آیا بخش خصوصی انگیزه کافی برای ورود رئیس موسسه رازی د

واقعیت این است که در واکسن سود آوری نداریم اما چنانچه بخش خصوصی برای : به این حوزه را دارد یا خیر؟ خاطرنشان کرد

ن را با صادرات جبران کند، موسسه رازی آماده انتقال فناوری و حمایت از سرمایه گذاری آمادگی داشته و بخواهد سودآوری پایی

 .این بخش است

. در زمینه انتقال دانش فنی، موسسه رازی با شرکتی خصوصی در مهاباد برای تولید تب برفکی قرار داد امضا کرده است: وی افزود

ی دانش بنیان در موسسه رازی نیز برای دستیابی به این ضمن اینکه در کنار انتقال فناوری به بخش خصوصی، تشکیل شرکت ها

 .هدف بوده است

 مرکز رشد در موسسه رازی راه اندازی شد

شرکت دانش بنیان در موسسه رازی تاسیس شده است که روی افزایش کیفیت  09به گفته کهرام طی یک سال و نیم اخیر 

شرکت ها پس از دستیابی به فناوری جدید، یا خود، خارج از موسسه  این. تولیدات کنونی یا تولید محصوالت جدید کار می کنند

 .اقدام به تولید می کنند یا به بخش هایی که حاضر به سرمایه گذاری است، تولید را واگذار می کنند

های شرکت : وی با اشاره به تاسیس مرکز رشد در موسسه رازی با تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد

دانش بنیان مستقر در این موسسه ذیل مرکز رشد فعالیت می کنند و شرکت های متقاضی بهره مندی از امکانات موسسه رازی می 

 .توانند با مراجعه به مرکز رشد، برای استقرار در این مجموعه نام نویسی کنند

شرکت های داروسازی : تولید واکسن تصریح کردرئیس موسسه رازی در پاسخ به چرایی عدم ورود شرکت های داروسازی کشور به 

با موجود زنده سروکار ندارند ولی در تولید واکسن ما با موجود زنده به صورت میکروب و ویروس چه کُشته یا زنده سرو کار داریم 

ضمن اینکه سودآوری صنعت دارو قابل مقایسه با واکسن سازی نیست. که فضای کار را بسیار متفاوت می کند . 
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اگر شرکتی خصوصی با لحاظ برخورداری از زیرساخت های الزم درخواست انتقال فناوری داشته باشد موسسه رازی : ی تاکید کردو

همچنانکه . مایل به انتقال دانش فنی خواهد بود زیرا در غیر این صورت فناوری را از شرکت های خارجی درخواست خواهند کرد

کشور، فناوری تولید دارو را از شرکت های خارجی به دست می آورند امروز بسیاری از شرکت های داروسازی . 

این : ساله و متفاوت از صنایع دیگر است، اظهار داشت 59کهرام با اشاره به اینکه واکسن سازی صنعتی بومی در کشور با عمر 

ولیدات، سرمایه بخش خصوصی در کنار آن صنعت همواره دولتی با نگاهی تقریبا غیرانتفاعی بوده و اگر برای افزایش کمی و کیفی ت

 .قرار بگیرد، شاید بتوانیم بازارهای صادراتی را جدی تر دنبال کنیم

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http59999-0html. 
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 تحقیقات و نوآوری ها
آیانا 1362دی  47, بهیکشن  

افزایش سطح کشت جو افزایش سطح کشت جو افزایش سطح کشت جو / / / بارباربار   شده رقم هاشمی برنج برای نخستینشده رقم هاشمی برنج برای نخستینشده رقم هاشمی برنج برای نخستین   دستیابی به بذر اصالحدستیابی به بذر اصالحدستیابی به بذر اصالح

   در کشور در کشور در کشور 

شده رقم هاشمی برنج دست پیدا کنیم شده و گواهی بار در کشور توانستیم به بذر اصالح برای نخستین . 

با اعالم این ( ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو

در راستای مصرف آب کمتر و افزایش عملکرد محصوالت اساسی، کشت نشائی در دستور کار قرار گرفته است که در این : خبر گفت

های الگویی در محصوالت مختلف در حال اجرا است راستا، طرح . 

صورت نشائی انجام شده و عالوه بر آن، در زمینه ذرت نیز کشت نشائی آغاز شده و رو به  به تمامی کشت برنج: کاوه خاکسار افزود

 .گسترش است

در حال حاضر محصول جو در کشور به زیر کشت رفته است که تولید آن برای سال آینده با اندکی افزایش : وی خاطرنشان کرد

رو است نسبت به سال جاری روبه . 

درصد آن آبی و مابقی  008رسد که  هزار هکتار می 999زیر کشت جو در کشور به بیش از یک میلیون و سطح : خاکسار ادامه داد

 .آن دیم است

شود که وضعیت تولید در سال جاری مناسب باشد بینی می کشت و کار ذرت در کشور رو به اتمام است و پیش: وی تصریح کرد . 

دهد شده، عملکرد را افزایش می بذور اصالح  

شده در رقم  برای نخستین بار در کشور از بذر اصالح: ل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره برنج یادآور شدمدیرک

شده برنج رقم هاشمی  شده و گواهی هاشمی برنج استفاده شده است؛ زیرا بذرهای موجود خالص نبود، اما توانستیم به بذر اصالح

 .دست پیدا کنیم

طور قطع عملکرد مناسبی نیز حاصل  های مورد استفاده در ارقام مختلف گیاهی خالص نباشد، به اگر توده: خاکسار تأکید کرد

برداری کنند شده برنج هاشمی بهره شده و گواهی کار از رقم اصالح برداران برنج شود، اما از سال آینده قرار است بهره نمی . 

توانند تولید  ری را از خود نشان داده و به دلیل آنکه خلوص آنها باال است، میسازی عملکرد باالت بذرها با خالص: وی اظهار داشت

 .مناسبی را نیز رقم بزنند

برداران از جدیدترین تحقیقات و  شود تا بهره زودی دوره آموزشی در مازندران برای کشت برنج برگزار می به: خاکسار همچنین گفت

در سال آینده بهره ببرند های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید برنامه /. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59902-0html. 
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 تخم مرغ

 فارس - 62/11/47

افزایش تقاضای صادراتافزایش تقاضای صادراتافزایش تقاضای صادرات/ / / مرغ صادر شدمرغ صادر شدمرغ صادر شد   تن تخمتن تخمتن تخم   5۱۱5۱۱5۱۱هزار و هزار و هزار و    454545    

از ابتدای : گذار با بیان اینکه تقاضا برای صادرات افزایش یافته است، گفت مرغ تخم کنندگان مدیرعامل اتحادیه سراسری تولید

مرغ صادر شده است تن تخم 899هزار و  98امسال تاکنون  . 

مرغ  صادرات تخم: وگو با خبرنگار اقتصادی گفت در گفت گذار سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه

ول جریان دارد، اما تقاضا برای آن تا حدودی بیشتری شده استطبق روال معم . 

مرغ صادر شده و صادرات این محصول در حال حاضر وضعیت  تن تخم 899هزار و  98از ابتدای سال تاکنون حدود : وی افزود

 .مناسبی دارد

به این منظور توزیع : کنترل کرد، اظهار داشت مرغ را ترکاشوند با بیان اینکه در راستای تنظیم بازار داخل باید میزان صادرات تخم

تومان آغاز شده است 899هزار و  09بار شهر تهران با قیمت هر شانه  مرغ در برخی از میادین میوه و تره تخم . 

مرغ به کشورهای مختلف از جمله عراق، افغانستان و ترکمنستان صادر  تن تخم 999تا  399روزانه به طور متوسط : وی افزود

شود می . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590952999539 
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 تخم مرغ 
 فارس - 62/11/49

تومانتومانتومان   5۱۱5۱۱5۱۱هزار و هزار و هزار و    4۱4۱4۱مرغ مرغ مرغ    هر شانه تخمهر شانه تخمهر شانه تخم/ / / بارباربار   مرغ در میادین میوه و ترهمرغ در میادین میوه و ترهمرغ در میادین میوه و تره   آغاز عرضه تخمآغاز عرضه تخمآغاز عرضه تخم    

مرغ و جلوگیری از  با توجه به افزایش تقاضا برای صادرات تخم: گذار گفت کنندگان مرغ تخم اتحادیه سراسری تولید مدیرعامل

بار شهرداری تهران آغاز شد مرغ از روز گذشته در برخی میادین میوه و تره افزایش قیمت این محصول عرضه تخم . 

رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم گذار در گفت  وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: 

بار شهرداری تهران  در بازار طی هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با سازمان میادین میوه و تره مرغ سازی قیمت تخم برای متعادل

است مرغ آغاز شده طرحی برای توزیع مستقیم تخم . 

افزود مرغ وی با اشاره به افزایش تقاضای صادرات تخم  : مرغ و جلوگیری از تأثیرات  برای جلوگیری از افزایش جهشی قیمت تخم

بار وابسته به شهرداری از روز گذشته آغاز شده است مرغ در میادین میوه و تره روانی افزایش تقاضا طرح عرضه تخم . 

مرغ در  هماهنگی برای اجرای توزیع عرضه مستقیم تخم: گذار بیان داشت ندگان مرغ تخممدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکن

بار شهرداری از هفته گذشته آغاز شد و از روز گذشته هم این طرح عملیاتی شده است میادین میوه و تره . 

فعال توزیع : تا عید ادامه یابد، گفتبار وابسته به شهرداری  مرغ در میادین میوه و تره وی با بیان اینکه امیدواریم عرضه تخم

بار گسترش دهیم مرغ را به کل میادین میوه و تره در برخی مراکز آغاز شده و در تالش هستیم، تا توزیع تخم مرغ تخم . 

شود  تومان عرضه می 899هزار و  09بندی و شیلینگ شده با قیمت  مرغ بسته در این میادین هر شانه تخم: ترکاشوند بیان داشت

بندی آن است درصد از این مبلغ هزینه بسته 09که  . 

ها هم کاهش  مرغ شود و احتمال شکستن تخم کیفیت از بسته جدا می های بی مرغ مرغ، تخم تخم بندی و شیرینگ با بسته: وی افزود

یابد می . 

کننده و عرضه کننده  به نفع تولید حضور دائمی در میادین قطعا: کیلوگرم عنوان کرد و افزود 5مرغ را حدود  وی وزن هر شانه تخم

 .است

مرغ، محصولشان را زیر قیمت تمام شده به فروش  کنندگان تخم شد که تولید وی در پاسخ به این سؤال که تا مدتی پیش گفته می

تواند زیان  رشد کرده به طوری که می  پس چرا اکنون که مقداری قیمت و آنها هم به شدت از این موضوع گالیه داشتند، رسانند می

قیمتی که برای عرضه : شود، گفت برای جلوگیری از افزایش قیمت آن تالش می های گذشته جبران کند، کننده را در ماه تولید

تومان و در نیمه دوم  3599های تولید در نظر گرفته شده بود هر کیلو  مرغداری در نیمه اول سال ، با توجه به هزینه مرغ درب تخم

هر کیلو  سال   .تومان بود 9599

تومان  3599تر از هر کیلو  مرغ را با قیمتی بسیار پایین کنندگان تخم البته در نیمه اول سال و حتی تا یک ماه اخیر تولید: وی افزود

 .فروختند و این موضوع ضرر و زیان زیادی را به آنها وارد کرد

یابد، برخی مسائل مطرح  ها افزایش می وقتی که کمی قیمتاما : گذار گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

ای رقم بزنیم  کننده نیست، بنابراین باید شرایط را به گونه شود که انگار کسی به فکر مصرف ای بیان می به گونه ...ها و  شده در رسانه

.که مسائل پیش نیاید مرغ  کننده هر کیلوگرم تخم برای تولید درصد 09در حال حاضر با در نظر گرفتن سود : ترکاشوند بیان داشت

رسد تومان به فروش می 9599درب مرغداری با قیمت  . 
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 تخم مرغ
خبرنگاران جوان - 136۱بهمن  11: تاریخ  

تومانی قیمت تخم مرغتومانی قیمت تخم مرغتومانی قیمت تخم مرغ   1۱۱1۱۱1۱۱ش ش ش کاهکاهکاه    

تومان  999قیمت تخم مرغ درب مرغداری نسبت به هفته گذشته در هر کیلو :دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .کاهش یافته است

سید فرزاد طال کش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در 

تومان بوده که نسبت  999هزار و  9قیمت تخم مرغ درب مرغداری به طور متوسط کیلویی : خصوص قیمت تخم مرغ اظهار داشت

تومان کاهش یافته است 999به هفته گذشته  . 

جهاد کشاورزی حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ را مصوب  وزارت: وی با اشاره به حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ بیان کرد

 . کرده و قرار شد تا هفته آینده این مصوبه ابالغ و بر اساس آن حک شدن قیمت در سه استان قزوین، البرز و تهران اجباری شود

ه زعفرانی و زرد  329بر اساس پرینت حک شدن قیمت هر عدد تخم مرغ با زرده معمولی : طالکش در ادامه بیان کرد تومان  399

 .برای مصرف کننده تعیین شده است

درصدی قیمت در هفته منتهی به  59وی با اشاره به آمار بانک مرکزی در خصوص افزایش  شیوه محاسبه و : دی ماه گفت 58

ی کند و کار به ارزیابی قیمت از سوی بانک مرکزی کارشناسی نیست زیرا تنها افزایش قیمت ها را نسبت به هفته گذشته اعالم م

 .پایه و اساس قیمت تمام شده محصول ندارد

تن  399به طور میانگین حداکثر روزانه : دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به وضعیت صادرات تصریح کرد

شور عراق برای تجار عراقی تخم مرغ به عراق صادر می شود اما الزم به ذکر است که به سبب نظارت های اتحادیه و سخت گیرانه ک

 .صادرات در روزهای اخیر کندتر شده است
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 (سایر )تولیدات باغی 

 فارس - 62/11/48

هزار تن سیب و پرتقال برای عیدهزار تن سیب و پرتقال برای عیدهزار تن سیب و پرتقال برای عید   ۶5۶5۶5سازی سازی سازی    ذخیرهذخیرهذخیره    

: گرمسیری وزارت جهاد با بیان اینکه تولید مرکبات امسال بسیار خوب گزارش شده است، گفت  گرمسیری و نیمه های مدیرکل میوه

هزار تن سیب برای شب عید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است 59هزار تن پرتقال و  98سازی  ذخیره . 

وگو با خبرنگار اقتصادی  جهاد کشاورزی در گفت گرمسیری وزارت های گرمسیری و نیمه پور مدیرکل میوه ابوالقاسم حسن

گفت: امسال بیش از 9 میلیون و 899 هزار تن مرکبات در کشور تولید شد که حدود 9 میلیون و 599 هزار تن  خبرگزاری فارس

برداشت شده است آن تاکنون . 

شود، به دلیل دیررس بودن به اسفند،  ه نارنگی والنسیا که در جنوب کشور تولید میبرداشت بخشی از مرکبات از جمل: وی افزود

شود حتی اردیبهشت موکول می فروردین و . 

هزار تن پرتقال  899میلیون و  5امسال حدود : های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد مدیرکل میوه

است در کشور تولید شده . 

در باغات مرکبات مشکل خاصی وجود نداشت و   از نظر آفات و بیماری امسال عالوه بر تولید خوب مرکبات،: ریح کردپور تص حسن

  .بیماری در باغات به حداقل رسید

 این اتفاق بر اثر جلوگیری از: وی با بیان اینکه باغداران امسال رغبت و تمایل بیشتری به اصالح باغات و تولید دارند، اظهار داشت

 .واردات میوه افتاد ضمن اینکه تقاضا برای ارقام جدید نهال حکایت از رغبت باغداران برای افزایش تولید دارد

افزایش تقاضا برای ارقام جدید نهال در مواردی ما : گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

است را با محدودیت و کمبود نهال مواجه کرده . 

ها تأثیرگذار بود،  گرمسری با بیان اینکه جلوگیری از واردات میوه تا حدودی بر افزایش قیمت های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

ناپذیری بود  اما این امر برای ارتقاء بخش باغبانی کشور اجتناب: تصریح کرد . 

شدند  ای گذشته موفق به فروش محصول به قیمت تمام شده نمیه دارند که در سال بسیار از باغداران اذعان: حسن پور تصریح کرد

اند میوه تولیدی را با قیمت خوبی به فروش رسانده 59و  53های  کردند، اما در سال و اغلب در تولید ضرر می . 

ت صادرات مرکبات دهد، وضعی برآوردها نشان می: پور با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان صادرات مرکبات ندارد، اظهار داشت حسن

 .خوب بوده و حتی نسبت به سال قبل افزایش یافته است

صادرات پرتقال و نارنگی به روسیه هم در حال انجام است: وی بیان داشت . 

ها پر از میوه پرتقال است و آمادگی صادرات این محصول کامال  سردخانه: های گرمسیری وزارت جهاد تصریح کرد مدیرکل میوه

مبرخوردار هستی . 

هزار تن  98سازی  برنامه وزارتخانه ذخیره: سازی پرتقال و سیب برای سال نو خبر داد و اظهار داشت حسن پور همچنین از ذخیره

 .هزار تن سیب است 59پرتقال و 

سازی میوه شب عید به سازمان تعاون روستایی سپرده شده است و طبق اطالعاتی که دارم این سازمان  ذخیره: وی بیان داشت

هزار تن پرتقال را برای شب عید ذخیره کرده است 59تاکنون  . 
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رسد هزار تن می 98به زودی ذخایر پرتقال به : اطالعی کرد و افزود های گرمسیری از میزان ذخیره سیب اظهار بی مدیرکل میوه . 
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 تولیدات باغی
 فارس - 62/11/48

شودشودشود   محدودیت مرزی در واردات موز برای حفاظت از باغات موز کشور انجام میمحدودیت مرزی در واردات موز برای حفاظت از باغات موز کشور انجام میمحدودیت مرزی در واردات موز برای حفاظت از باغات موز کشور انجام می    

بلوچستان در  محدودیت مرزی برای واردات موز به سیستان و: معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .راستای پیشگیری از بروز بیماری قارچی در باغات موز این استان است

در مورد  یحیی ابطالی معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

نژادی از یک بیماری با عامل قارچ فوزاریوم در دنیا  0589  در سال: ز مرز سیستان و بلوچستان، گفتدلیل ممنوعیت واردات موز ا

زایی بسیار باالیی برخوردار است  از قدرت بیماری TR9 شناخته شد که نژاد جدید آن به نام  . ارقام تجاری  بطوریکه تقریبا توانسته

 .موز دنیا را آلوده کند

در کشورهای مختلف از جمله پاکستان، فیلیپین، اردن، عمان، اندونزی، مالزی، استرالیا، لبنان، آفریقای این بیماری : وی افزود

 .جنوبی، موزامبیک، آمریکای جنوبی و اکوادور گزارش شده است

بیماری قارچی با نژاد :ابطالی بیان داشت  TR9 است تا باغ موز و ایجاد خشکیدگی در برگ درخت موز ممکن  در صورت بروز در

محصول تولیدی را از بین ببرد درصد 89 . 

از طریق میوه موز قابل انتقال  TR9 معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه بیماری قارچی با نژاد

شود های رویشی گیاه منتقل می این بیماری از طریق اندام: به باغات موز نیست، افزود . 

غات موز کشورهای صادر کننده موز به ایران از جمله آمریکایی جنوبی، فیلیپین، اندونزی و پاکستان آلوده به بیماری با: وی افزود

های آلوده گیاه هم وجود داشته باشد  که اگر به همراه محموله وارداتی اندام شود هستند و این موضوع باعث می TR9 قارچی با نژاد

شود سرایت کند کشت موز انجام میاین بیماری به مناطقی که در آن  . 

نامه  آئین 5بنابراین براساس ماده  :شود، گفت وی با بیان اینکه در حال حاضر کشت موز در کشور در سیستان و بلوچستان انجام می

ثای اجرایی قانون حفظ نباتات واردات میوه موز از طریق تمامی گمرکات و مبادی ورودی استان سسیتان و بلوچستان به استن

اعالم شد  گمرک میرجاوه ممنوع . 

واردات موز با توجه به نیاز جامعه از مبادی دیگر به غیر از مرزهای سیستان و بلوچستان که کشت موز در آنجا : ابطالی تصریح کرد

قابل انتقال نیست  موز شود مجاز است، ضمن اینکه این بیماری قارچی از طریق میوه انجام می . 

البته براساس بخشنامه سازمان حفظ نباتات که به گمرکات : رزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور بیان داشتمعاون کنترل و مبا

آلوده تا اطالع ثانوی محدود است نهال پاجوش، برگ ها ی رویشی موز از جمله کشور اعالم شده است واردات کلیه اندام . 

ن قابل انتقال نیست ضمن اینکه هیچ بیماری از میوه و گیاه به انسان منتقل این بیماری قارچی بر اثر مصرف موز به انسا: وی افزود

شود نمی . 
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 تولیدات باغی
 فارس - 62/11/31

وی به روسیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارسوی به روسیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارسوی به روسیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارسهزار تن کیهزار تن کیهزار تن کی   45۱45۱45۱صادرات صادرات صادرات     

: هزار تن کیوی صادر شده است، گفت 59گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود  های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

هزار تن افزایش یابد 089شود صادرات این محصول به حدود  بینی می پیش . 

 ابوالقاسم حسن پور مدیرکل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

هزار تن بود که این میزان محصول از باغات کیوی بدست آمد 399 حدود برآورد امسال ما از تولید کیوی: گفت . 

با : شود، افزود ها نگهداری می ه و در حال حاضر بخشی از این محصول در سردخانهوی با بیان اینکه برداشت کیوی به اتمام رسید

متقاضی این محصول هستند توجه به کیفیت کیوی تولیدی ایران، کشورهای اطراف .  

گرمسیری وزارت جهاد با بیان اینکه باغداران امسال از وضعیت تولیدی کیوی و قیمت آن  های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

رسد و به قیمت خوبی هم بدست  تومان به فروش می 5899ها هر کیلو کیوی بیش از  در سردخانه: رضایت دارند، بیان داشت

رسد مصرف کننده می . 

هزار تن کیوی  089امسال حدود  شود می بینی پیش: هزار تن کیوی صادر شده است، گفت 59پور با اشاره به اینکه تاکنون  حسن

 .صادر شود

شود فارس، روسیه و عراق صادر می کیوی ایران به کشورهای حوزه خلیج: داشتوی بیان  . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590955990335 
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 تولیدات باغی
 فارس - 62/11/46

هزار تن سیبهزار تن سیبهزار تن سیب   444444444صادرات صادرات صادرات / / / د ذخیره شدد ذخیره شدد ذخیره شدهزار تن سیب برای عیهزار تن سیب برای عیهزار تن سیب برای عی۲۲۲۲۲۲    

میلیون تن سیب در کشور تولید  338سردسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال  های سردسیری و نیمه مدیرکل میوه

هزار تن سیب به کشورهای مختلف صادر شده است 000تاکنون : شد، گفت . 

رمضان روئین تن مدیرکل میوه های سردسیری و نیمه سردسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 

در مورد ذخیره سازی سیب برای شب عید اظهار داشت: ذخیره سازی این میوه برای شب عید توسط سازمان مرکزی تعاون  فارس

 .روستایی انجام شد و به پایان رسیده است

ای برخوردارند ذخیره شده است امکانات ذخیره و سردخانه هایی که از هزار تن سیب برای شب عید در استان 55: دوی افزو . 

میلیون تن سیب در کشور تولید شد 338امسال حدود : سردسیری وزارت جهاد اظهار داشت های سردسیری و نیمه مدیرکل میوه . 

هزار تن  399شود این رقم به  بینی می پیش: تن سیب صادرات شده است، گفت هزار 000تاکنون  وی با بیان اینکه در سال جاری

 .هم افزایش یابد

صادرات سیب به علت وضع تعرفه هزار تومانی کشور عراق برای این محصول مدتی با مشکل مواجه شد، اما با : تن بیان داشت روئین

رگشترفع این مشکل و برداشته شدن تعرفه، صادرات آن به روال قبل ب . 

کشور جهان  59سیب ایران به : وی با بیان اینکه تعرفه صادرات سیب و محصوالت کشاورزی ایران به روسیه باالست، بیان داشت

شود درصد آن به کشورهای عراق، ترکمنستان، امارات متحده عربی، پاکستان و افغانستان صادر می 59شود و  صادر می . 

دهم  9های جهانی کیلویی  قیمت سیب در بازار: دسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کردسر های سردسیری و نیمه مدیرکل میوه

دالر است و سیب صادراتی ایران بر مبنای پایه صادراتی گمرک از نیم دالر باالتر بوده است 033دالر تا  . 

هزار تن است 599در حال حاضر ذخایر سیب کشور حدود : وی تصریح کرد . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590955999039 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 فارس - 62/11/47

میلیون تومان برای کنترل واردات دام زنده اختصاص یافتمیلیون تومان برای کنترل واردات دام زنده اختصاص یافتمیلیون تومان برای کنترل واردات دام زنده اختصاص یافت   ۲۱۱۲۱۱۲۱۱میلیارد و میلیارد و میلیارد و  4۶4۶4۶   

های دامی اختصاص  میلیون تومان برای کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمی 599د و میلیار 02مبلغ  58در الیحه بودجه 

 .یافت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق جزئیات بودجه سال 58 پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی 

میلیارد  099ها  ها و یایر بدهی یارانه  التفاوت سود و کارمزد و سایر نه و سود جریمه تسهیالت و مابهمحصوالت کشاورزی و یارا

 .تومان در نظر گرفته شده است

تعیین شده است 58میلیون تومان برای درآمدهای واحدهای اصالح نژاد دام و طیور در بودجه  599همچنین یک میلیارد و  . 

میلیون تومان در نظر گرفته شده است 589میلیارد و  99قانون سازمان دامپزشکی کشور هم مبلغ  09برای موضوع درآمد ماده  . 

قانون ( 09)های دامی و اجرای ماده  هم برای کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمی 58براساس این گزارش در الیحه بودجه 

سهم سازمان % 99)وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  بهره قانون افزایش 09ماده ( ب)نظام جامع دامپروری کشور و جزء 

سهم مؤسسه تحقیقات دامی% 39دامپزشکی کشور و   ) میلیون تومان تعیین شده است 599میلیارد و  02مبلغ  . 
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 تولیدات دام و طیور
آیانا 1362دی  49, شنبه  

هزار دام هزار دام هزار دام    9۱۱9۱۱9۱۱پرواربندی پرواربندی پرواربندی / / / ماهماهماه   میلیارد تومانی عشایری تا اوایل بهمنمیلیارد تومانی عشایری تا اوایل بهمنمیلیارد تومانی عشایری تا اوایل بهمن   ۲1۲1۲1واریز بودجه واریز بودجه واریز بودجه 

   عشایر به قصد خودکفایی عشایر به قصد خودکفایی عشایر به قصد خودکفایی 

 59ماه،  ه که قرار است تا اوایل بهمنهایی انجام شد میلیارد تومان اعتباری که قرار بود به عشایر تخصیص داده شود، پیگیری 59از 

 . میلیارد تومان آن واریز شود

با اعالم این خبر گفت( ایانا)مقام سازمان امور عشایر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم  : های  بودجه

درصد تخصیص  39شده، مقرر شد که  انجام های ها و رایزنی رو بود که با پیگیری عشایری در سال جاری با کندی پرداخت روبه

میلیارد تومان است 59نهایی بگیرد که معادل  . 

های  ها و صندوق هایی همچون آبرسانی، تأمین علوفه و کمک به تشکل این مبلغ قرار است برای فعالیت: میرولی صفرزاده افزود

 .عشایری مورد استفاده قرار گیرد

ماه شاهد تخصیص نهایی این مبلغ در  روز آینده، یعنی اوایل بهمن 05از آن دارد که تا ها نشان  پیگیری: وی خاطرنشان کرد

های عشایری خواهیم بود صندوق . 

ها در نیمه جنوبی کشور مناسب است؛ بنابراین  وضع بارندگی: صفرزاده درباره وضعیت آبرسانی در بخش عشایر نیز ادامه داد

شود که در بخش آب دیگر مشکلی وجود نداشته باشد بینی می و پیش های سیار تا حدودی کاهش یافته آبرسانی . 

هزار تنی تولید گوشت قرمز 3درصد از افزایش  ۶۱تحقق   

مقام سازمان امور عشایر تصریح کرد قائم  :  399ای که تاکنون بیش از  گونه های عشایری نیز در حال انجام است، به پرواربندی دام

جاری پروار شده استهزار رأس دام در ابتدای سال  . 

هزار رأس برسد که حجم عملیات  899های عشایری تا پایان سال به  گذاری شده است که تعداد دام هدف: وی یادآور شد

شده، نشان از دستیابی به این رقم است انجام . 

ایر قرار است با افزایش شود و عش خودکفایی در تولید گوشت قرمز یکی از اهداف بخش کشاورزی محسوب می: صفرزاده تأکید کرد

هزار تنی گوشت قرمز بتوانند این برنامه را عملیاتی کنند 5 . 

درصد  99هزار تنی تولید گوشت قرمز تاکنون به انجام رسیده و تا پایان سال امیدواریم که  5درصد از افزایش  29: وی اظهار داشت

 .مابقی نیز تحقق پیدا کند

هایی  های عشایری صحبت اخلی به گوشت قرمز نیاز نداشته باشد، برای صادرات در بخش تعاونیاگر بازار د: صفرزاده در پایان گفت

 ./انجام شده که قرار است بخشی از آن عملیاتی شود

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59998-0html. 
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طیور تولیدات دام و  
آیانا 1362دی  47, یکشنبه  

   9۱9۱9۱ارزش اسب ایرانی بین ارزش اسب ایرانی بین ارزش اسب ایرانی بین / / / پذیرش تبارنامه اسب ایرانی در سازمان جهانی اسب کاسپینپذیرش تبارنامه اسب ایرانی در سازمان جهانی اسب کاسپینپذیرش تبارنامه اسب ایرانی در سازمان جهانی اسب کاسپین

میلیون تومان میلیون تومان میلیون تومان    1۱۱1۱۱1۱۱تا تا تا     

ها و بازدید  کتاب تبارنامه اسب کاسپین که شهریورماه امسال توسط فدراسیون سوارکاری رونمایی شده بود، با بررسی تحلیل

جهانی اسب کاسپین و بررسی نتایج با آزمایشگاه مربوطه مورد تأیید و پذیرش قرار گرفت کارشناسان سازمان . 

با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون فنی فدراسیون سوارکاری امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  سازمان جهانی : 

های کاسپین ایران را پذیرفت اسب کاسپین، تبارنامه اسب . 

در تبارنامه اسب کاسپین، : ردبار افزودب مورد آزمایش قرار گرفت و سازمان جهانی اسب  DNA اسبچه خزری بر اساس 095

ها و انطباق نتایج  نامه ها و همچنین اخذ ضمانت ها و تحلیل داده کاسپین که مقر آن در انگلستان است، پس از بررسی آزمایش

های خزری ایران را پذیرفت های مربوطه، تبارنامه اسبچه شده در کتاب با آزمایش های ثبت آزمایش . 

اسب کاسپین بر اساس 095های خزری به معرفی  نخستین تبارنامه اسبچه: وی ادامه داد  DNA  پرداخت تا بتواند آنها را در

گذاری صادراتی آن هدایت کند خلوص نژاد اسب و ارزش . 

یاد خانم  های ایرانی هستند که پس از درگذشت زنده ترین نژادهای اسب ارزش های خزری یکی از با اسبچه: بردبار خاطرنشان کرد

های شاخص  های خزری با تبارنامه ترین اسبچه گزلو به آنها پرداخته نشده بود، اما در این تبارنامه تالش شد تا اصیل لیلی قره مری

ریزی شود ا برنامههای خزری جلوگیری و برای صادرات آنه آوری شود تا از قاچاق اسبچه جمع . 

ها بود که به آن نپرداختند تدوین تبارنامه، کار تشکل  

تا  599گزلو، بین  لیلی قره با فعالیت خانم مری: مدیرعامل شرکت صنایع اسب ایران نیز در گفتگو با ایانا اظهار داشت اسب  999

میلیون تومان تعیین شده بود 999تا  39نها بین المللی دارای شناسنامه شوند و ارزش آ ایرانی توانسته بودند در مجامع بین . 

علت آنکه تبارنامه مشخصی ندارند، با قیمتی کمتر از یک تا دو میلیون  اما سایر نژاد اسب عرب به: محمدجواد دهقان تصریح کرد

شوند شدند و بدون نام و نشان ایرانی، به کشورهای همجوار صادر می تومان خرید و فروش می . 

تازگی به ثبت اسب خالص صحرای عربستان برای معرفی در مسابقات زیبایی اقدام کرده است،  هرچند عربستان به: شدوی یادآور 

تری برخوردار  شده در کشور عربستان از ارزش و تحلیل مناسب های تشکیل اما از آنجا که این مسابقات جنبه ورزشی ندارد، تبارنامه

 .است

کاری نیز بهفدراسیون سوار: دهقان تأکید کرد آوری  های خزری و عربی اقدام به جمع های ایرانی در حوزه اسبچه تازگی برای اسب  

تواند از ارزش قابل توجهی برخوردار باشد و  های جهانی برسد، می تبارنامه کرده است که در صورت آنکه به تأیید فدراسیون

یکی نجات دهدهای ایرانی را از قاچاق و صادرات، تنها به علت ذخایر ژنت اسب . 

ها و  در همه دنیا تشکل: وی در پایان گفت NGO یاد  های اسب بپردازند، اما پس از زنده آوری تبارنامه ها وظیفه دارند به جمع

های خزری در صورت آنکه از  رسد با تدوین تبارنامه اسبچه نظر می دار این وضعیت نشد و اکنون به گزلو، تشکل مشخصی عهده قره

هی برخوردار نباشند، این گونه نژاد ایرانی دارای منزلت و ارزش خاصی خواهند شدنفس قابل توج /. 
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 تولیدات دام و طیور
آیانا 1362دی  49, شنبه  

مردم استقبال کنند، مردم استقبال کنند، مردم استقبال کنند، / / / بیوتیک در کشوربیوتیک در کشوربیوتیک در کشور   ید مرغ بدون آنتیید مرغ بدون آنتیید مرغ بدون آنتیمجوز برای تولمجوز برای تولمجوز برای تول   415415415صدور صدور صدور 

یابد یابد یابد    بیوتیک افزایش میبیوتیک افزایش میبیوتیک افزایش می   تولید مرغ بدون آنتیتولید مرغ بدون آنتیتولید مرغ بدون آنتی    

بیوتیک در واحدهای مرغداری توسط سازمان دامپزشکی کشور  مجوز برای تولید مرغ بدون آنتی 098از سه سال گذشته تاکنون 

 .صادر شده است

د غذایی سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و موا

بیوتیک اقداماتی را  از سه سال گذشته واحدهای مرغداری برای دریافت مجوز تولید مرغ بدون آنتی: با اعالم این خبر گفت( ایانا)

کرده استهای الزم را از آنها  انجام دادند و سازمان دامپزشکی نیز حمایت . 

بیوتیک تولید کنند و در این راستا برخی آنها  اند که مرغ بدون آنتی واحد مرغداری مجوز گرفته 098تعداد : زاده افزود فرهمند صالح

 .موفق شدند تا پایان دوره این نوع پروتئین بدون دارو را به جامعه تحویل دهند

ریزی تا پس از کشتار، به هیچ عنوان از  حل پرورش، از قبل جوجهبیوتیک در تمامی مرا مرغ بدون آنتی: وی خاطرنشان کرد

کنند بیوتیک استفاده نمی آنتی . 

دهد تا تمامی موارد همچون  ریزی، بازدیدهایی را از مرغداری انجام می سازمان دامپزشکی کشور قبل از جوجه: زاده ادامه داد صالح

ارگران و سایر موارد را بسنجدها، خوراک، نحوه رفت و آمد ک وضعیت ساختمان، تهویه . 

شود و پس از آن طی مراحل  اگر واحد فوق بتواند تمامی موازین را رعایت کند، مجوز اولیه برای تولید آن صادر می: وی تصریح کرد

پس در گیرد و س بیوتیک قرار می رشد، مراحل پرورش، خوراک، آب مصرفی و سایر موارد طی سه دوره مورد آزمایش باقیمانده آنتی

بیوتیک استفاده نکرده باشد، برچسب  یک از مراحل از آنتی شود در صورتی که در هیچ های الزم انجام می مرحله کشتار نیز آزمایش

کند شود و کد رهگیری دارد را از سازمان دامپزشکی دریافت می بیوتیک درج می های بدون آنتی مخصوص را که روی مرغ . 

بیوتیک وجود ندارد ری بدون آنتیهیچ عفونتی در واحدهای مرغدا  

وضعیت ساختمانی و محیط پرورش : معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد

یز تواند وارد واحد شود و عالوه بر آن، وضعیت تهویه و حتی ورود و خروج کارگران ن گونه عفونتی نمی ای است که هیچ گونه ها به مرغ

شود تحت موازین بهداشتی انجام می . 

دلیلی مجبور به استفاده از  اگر در بین مراحل پرورش واحدی که موفق به دریافت مجوز شده است، به: زاده تأکید کرد صالح

شود صورت مرغ معمولی وارد بازار می اش به بیوتیک باشد، محصول تولیدی آنتی . 

هایشان از ایمنی  بیوتیک نیاز به آن دارند که محیط پرورشی مرغ یدکننده مرغ بدون آنتیاز آنجا که واحدهای تول: وی اظهار داشت

های عادی است باالتری برخوردار باشد، قیمت مرغ تولیدی نیز تا حدی باالتر از مرغ . 

دم دارد؛ زیرا مردم بیوتیک، بستگی به استقبال مر افزایش تعداد واحدهای تولیدکننده مرغ بدون آنتی: زاده در پایان گفت صالح

های فوق، مرغداران به سوی  مندی و استقبال از مرغ کنند چه نوع محصولی را نیاز دارند و در صورت عالقه هستند که تعیین می

شوند چنین تولیدی ترغیب می /. 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http59992-0html. 
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 تولیدات دام و طیور
آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

واحدهای روستایی، نژاد واحدهای روستایی، نژاد واحدهای روستایی، نژاد / / / هزار رأس گاو سمینتال اصیل تا سال آیندههزار رأس گاو سمینتال اصیل تا سال آیندههزار رأس گاو سمینتال اصیل تا سال آینده   بینی سهبینی سهبینی سه   پیشپیشپیش

   سمینتال را جایگزین کنند سمینتال را جایگزین کنند سمینتال را جایگزین کنند 

آفرین باشد، به واحدهای  نقشتواند در تولید گوشت به مقدار مناسب  از آنجا که نژاد دومنظوره سمینتال عالوه بر تولید شیر، می

 .جدید و مناطق روستایی قابل توصیه است

رئیس مرکز اصالح نژاد دام و معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

های این معاونت، استفاده از  یکی از برنامهدر راستای توسعه نژادهای دومنظوره در کشور، : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

بلیارد و واردات آنها است ای چون سمینتال و مونت نژادهای اصیل دومنظوره . 

ای همچون سمینتال عالوه بر تولید شیر کافی، در زمینه پرواری و تولید گوشت نیز  نژادهای دومنظوره: محمدرضا مالصالحی افزود

هایی همچون هلشتاین باشند و عالوه بر آن، در شرایط سخت، تولید مناسبی نیز خواهند داشتتوانند مؤثرتر از سایر نژاد می . 

توانند در صورت تمایل، از نژادهای دومنظوره استفاده  خواهند واحدهای جدیدی ایجاد کنند، می افرادی که می: وی خاطرنشان کرد

کند کنند و معاونت امور دام نیز از آنها حمایت می . 

دنبال آن  های موجود استفاده شده است، به گری که از گاوهای بومی و آمیخته در طرحی با عنوان آمیخته: ی ادامه دادمالصالح

های با تولید باال داشته باشیم هستیم که بتوانیم از ماحصل آن، دام . 

گری در کشور وجود چهار میلیون رأس سمینتال برای آمیخته  

حدود چهار میلیون رأس سمینتال : نت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کردرئیس مرکز اصالح نژاد دام و معاو

هزار مورد  339هزار رأس آن بومی بوده و امسال در برنامه داریم که  299گری در کشور وجود دارد که سه میلیون و  برای آمیخته

هزار رأس آمیخته جدید با نژاد سمینتال در کشور  099آن،  شود که با توجه به راندمان بینی می تلقیح را داشته باشیم و پیش

 .داشته باشیم

های فوق نیازی به تولید  برداری کرد، زیرا در محیط توان بهره های روستایی و غیرصنعتی می ها در محیط از آمیخته: وی یادآور شد

ین استفاده کنیم و عالوه بر آن، مقاومت نژادهای باالی شیر نداشته و ضرورتی نیز وجود ندارد که از نژادهای اصیلی چون هلشتا

ها باالتر است های محیطی و بیماری آمیخته در مقابل استرس . 

کنیم و برای این منظور، از  برداری می های تولید داخل و وارداتی بهره گری، از اسپرم و جنین برای آمیخته: مالصالحی تأکید کرد

کنیم گذاری بخش خصوصی نیز حمایت می سرمایه . 

 رأس دام سمینتال از اتریش در راه ایران 3۶۱

در این راستا، واحد آبیک قزوین آماده : رئیس مرکز اصالح نژاد دام و معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

ل جاری در واحد فوق پرورش داده رأس از این نژاد از کشور اتریش تا پایان سا 529برداری از گله سمینتال است که قرار است  بهره

 .شود

هزار رأس دام را دارد که تا اوایل سال  عالوه بر آن، یک واحد دیگر در منطقه ورامین تجهیز شده و ظرفیت یک: وی همچنین گفت

شود بعد، واردات نژاد سمینتال برای پرورش در این واحد انجام می . 
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شود که  بینی می پیش: هزار رأسی است خبر داد و افزود رای ظرفیت یکمالصالحی از وجود واحدی در خراسان شمالی که دا

های این واحد از کشور آلمان یا اتریش وارد شود دام . 

هزار رأس گاو سمینتال اصیل  های این معاونت، تا اواسط سال آینده امیدواریم که حدود سه بینی بر اساس پیش: وی خاطرنشان کرد

رأس دام سمینتال در کشور داریم 089تا  099، ضمن آنکه در حال حاضر خالص را در کشور داشته باشیم . 

های یزد، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی نیز  صنعتی در استان در برخی واحدهای کوچک نیمه: مالصالحی ادامه داد

ایم هایی داشته برای پرورش نژادهای جدید اعالم آمادگی . 

گذاران واحدهای جدید درخواست  برای آنکه نژادهای دومنظوره را در کشور گسترش دهیم، از سرمایه: وی در پایان تصریح کرد

شود که برای این منظور اقدام کنند و وزارت جهاد کشاورزی نیز همراه آنها در مسیر فوق خواهد بود می /. 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http59395-0html. 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 فارس - 62/11/49

تن جو در هر هکتارتن جو در هر هکتارتن جو در هر هکتار   444444تن در هکتار، کشاورز نمونه تن در هکتار، کشاورز نمونه تن در هکتار، کشاورز نمونه    111تولید میانگین جو کشوری تولید میانگین جو کشوری تولید میانگین جو کشوری     

امسال با : آید، اظهار داشت تن محصول جو بدست می 9یک کشاورز نمونه با بیان اینکه بطور متوسط از هر هکتار زمین کشاورزی 

کیلوگرم محصول بدست آورد 589تن و  09رعایت برخی نکات در کشاورزی توانسته از هر هکتار  . 

وگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت 59احمدرضا شریف جواهری کشاورز نمونه کشوری محصول جو آبی بخش زراعت در سال 

 .گفت: در سال جاری توانسته ام از هر هکتار 09 تن و 589 کیلوگرم محصول به دست آورم خبرگزاری فارس،

تن است 9تن و در استان خراسان رضوی حدود  9متوسط تولید جو آبی در کشور در هر هکتار : وی بیان داشت . 

بذر اصالح از ارقام مناسب و مورد تایید  تهیه: این کشاورز که در استان خراسان رضوی به کشاورزی مشغول است، بیان داشت

 .وزارت جهاد کشاورزی یکی از دالیل افزایش عملکرد در هکتار بوده است

اش به سیستم نوین آبیاری مجهز است و این امر در افزایش عملکرد محصول  هکتاری 59تمام مزرعه : شریف جواهری بیان داشت

 .بسیار مؤثر است

نوین آبیاری تجهیز   اش را به سیستم ها پیش مزرعه کند و از سال است که کشاورزی می 39د حدو: شریف جواهری بیان داشت

 .کرده است

درصد وام  58های نوین آبیاری  های کشاورزی به سیستم دولت در حال حاضر برای تجهیز زمین: این کشاورز نمونه تصریح کرد

گرفتند و سپس باید اقساط آن را پرداخت  ای این کار وام میکند، در حالی که در گذشته کشاورزان بر بالعوض پرداخت می

کردند می . 

: وی همچنین در مورد نحوه استفاده از کود اظهار داشت کند و کود بر اساس  هر ساله قبل از زمان کوددهی، خاک را آزمایش می

شود کمبودهای خاک و مطابق نظر کارشناسان به زمین داده می . 

فشرده نکردن خاک و نبردن ادوات کشاورزی در زمین هم در افزایش عملکرد مؤثر است: کرد این کشاورز نمونه تصریح . 

برای تهیه کود مشکلی وجود ندارد و با مراجعه به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امکان تهیه کود وجود دارد: پ بیان داشت . 

ل با نرخ تضمینی است، طوری که اگرچه دولت سال یکی از مشکالت کشاورزان به فروش نرفتن محصو: این کشاورز نمونه گفت

تومان به فروش  529تومان اعالم کرده بود، اما کشاورزان این محصول را تقریبا با قیمت هر کیلو  559گذشته نرخ تضمینی جو را 

 .رساندند

شود، در مرحله عمل  سته میفروش جو بذری با دولت ب برای هایی که شود که قرارداد حتی در مواردی مشاهده می:وی بیان داشت

شود تن آن خریداری می 89تنی بسته شده است، فقط  599شود و به عنوان مثال اگر یک قرارداد  اجرا نمی . 

در این صورت به ناچار باید جو بذری را به کشاورزان منطقه بفروشیم و یا اینکه به سیلوها با قیمت پایین فروخته شود: وی افزود . 

کیلوگرم محصول به دست آورده است 589تن و  09محصول جو آبی از هر هکتار  این کشاورز نمونه . 

سال است که به شغل  39سال سن دارد و حدود  23 شریف جواهری کشاورز نمونه کشوری و فوق دیپلم حسابداری است،

 .کشاورزی مشغول است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590953999938 
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 تولیدات زراعی
آیانا 1362دی  46, سه شنبه  

های هرز در خوزستان های هرز در خوزستان های هرز در خوزستان    طغیان شدید علفطغیان شدید علفطغیان شدید علف    

پاشی هوایی را الزامی  های هرز در مزارع جنوبی استان خوزستان طغیانی شود و نیاز به محلول بارش باران باعث شده است که علف

تکرده اس  . 

با اعالم این خبر ( ایانا)مسئول روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های هرز رشد شدیدی  های کشور وجود داشته، باعث شده است که علف های شدیدی که در خوزستان و سایر استان بارندگی: گفت

 .را داشته باشد

های هرز در مزارع جنوبی استان خوزستان و شرایط آب و هوایی و جغرافیایی خاص  طغیانی شدن علف: ر افزودسیدمحمدرضا می

پاشی هوایی در دستور کار قرار گیرد این مزارع که امکان حرکت تراکتورها را محدود کرده است، باعث شد که محلول . 

هزار هکتار را رسماً صادر کرده است و توسط  59در مقیاس  پاشی سازمان حفظ نباتات کشور مجوز محلول: وی خاطرنشان کرد

 .شرکت خدمات هواپیمایی ویژه کشاورزی این عملیات در حال انجام است

کند پاشی هوایی در سطح محدود بوده و برای سایر محصوالت کشاورزی استان آسیبی ایجاد نمی محلول: میر در پایان تصریح کرد /. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59958-0html. 
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 چای

آیانا 1362دی  46, سه شنبه  

ارزش زعفران ارزش زعفران ارزش زعفران    ترین چای ایرانی همترین چای ایرانی همترین چای ایرانی هم   عالیعالیعالی/ / / برابر برگ سبز چایبرابر برگ سبز چایبرابر برگ سبز چای   4۱4۱4۱ارزش گوشت گوساله ارزش گوشت گوساله ارزش گوشت گوساله     

های داخلی هزینه شود، خواهیم توانست این  برای بهبود زیرساخت در صورتی که درآمد ناشی از واردات چای تنها ظرف سه سال

 . محصول را به جهان شناسانده و توانایی تولید برای کل کشور وجود خواهد داشت

از باقی ماندن ( ایانا)مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران   39تا  58

درصد به قیمت خرید تضمینی برگ سبز  052های دولت حدود  با وجود آنکه با مساعدت: لبات چایکاران خبر داد و گفتدرصد مطا

 .چای در سال جاری افزوده شد، اما همچنان مطالبات باقی و وضعیت چایکاران نامناسب است

رد شده است و طی دو سال دولت جدید، با های زیادی به بدنه صنعت چای کشور وا سال اخیر آسیب 39طی : ایرج هوسمی افزود

شود توجهات خاصی که به این محصول شده است، افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای نقطه قوت محسوب می . 

درصد داخل کشور تولید شود، اما پایین بودن  99تا  29تواند حدود  با وجود آنکه چای محصولی است که می: وی خاطرنشان کرد

ها را اصالح کنیم و عملکرد اقتصادی مناسبی داشته باشیم ع از آن شده که بتوانیم زیرساختها مان قیمت . 

در روزگاران گذشته قیمت : هوسمی ادامه داد کرد؛ عالوه بر آن،  گرم برنج صدری با یک کیلوگرم برگ سبز چای برابری می 599

گرم گوشت  999ر بود، اما در شرایط حاضر که قیمت گرم گوشت گوساله نیز با یک کیلوگرم برگ سبز چای براب 999قیمت 

تومان ارزش دارد 599هزار و  طور میانگین حدود یک هزار تومان قیمت دارد، برگ سبز چای به 59گوساله بیش از  . 

ر ای که قیمت آن د گونه های اخیر از افزایش قیمت مناسبی برخوردار شده است، به محصول برنج نیز طی سال: وی تصریح کرد

تومان و قیمت درجه دوی  059هزار تومان متغیر است، اما قیمت برگ سبز درجه یک چای دوهزار و  09هزار تا  شمال کشور هشت

کند صورت تضمینی خریداری می تومان است که دولت به 599هزار و  آن یک . 

تومانی برای هر کیلوگرم چای ایرانی مناسب است 5۱۱۱معدل   

هزار تومان برسد، امکان  اگر معدل برگ سبز درجه یک و دو در کشور به پنج: ان شمال کشور یادآور شدمدیرعامل اتحادیه چایکار

توانند بهترین برگ سبز را تولید کنند که در بازارهای داخلی و خارجی خواهان  رقابت بیشتر فراهم خواهد شد و چایکاران نیز می

 .داشته باشد

ای برای تغییر قیمت تضمینی برگ سبز داشته باشد تا وضعیت بهبود پیدا کند و  ویژه الزم است دولت توجه: هوسمی تأکید کرد

ترتیب طی  توان درآمد واردات ناشی از چای را برای حمایت از چایکاران داخلی در داخل کشور هزینه کرد تا بدین عالوه بر آن، می

خوری داشته باشددو سه سال آینده این صنعت پا گرفته و بتواند تولیدات مناسب و در . 

جای دنیا آفتاب، شرایط آب و هوایی مرطوب  نظیر بوده، چون هیچ چای سیاه تولیدشده در کشورمان در جهان بی: وی اظهار داشت

طور قطع خواهیم توانست محصول مناسب تولید  ها را بهبود دهیم، به و خاک مناسب ایران را ندارد؛ بنابراین اگر بتوانیم زیرساخت

خواهان زیادی در بازارهای داخلی و خارجی خواهد داشتکنیم که  . 

ها  اند، زیرا قیمت های زیادی در بخش خریدهای تضمینی دیده سال گذشته آسیب 58کشاورزان چایکار از : هوسمی همچنین گفت

های چایکاران هر روز رو به افزایش بود ثابت مانده بود و هزینه . 
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تواند همچون زعفران ارزشمند باشد، اما طی چند سال اخیر  ردیف زعفران است و می یرانی همترین چای ا عالی: وی در پایان افزود

 ./مورد غفلت واقع شده است

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59959-0html. 
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 چای
جوان خبرنگاران - 136۱دی  4۱: تاریخ  

نسخه درمان پرداخت مطالبات کی پیچیده نسخه درمان پرداخت مطالبات کی پیچیده نسخه درمان پرداخت مطالبات کی پیچیده / / / زنگ خطر نابودی باغات چای به صدا درآمدزنگ خطر نابودی باغات چای به صدا درآمدزنگ خطر نابودی باغات چای به صدا درآمد

   می شود؟می شود؟می شود؟

این روزها با دست به دست شدن پرداخت مابقی مطالبات چایکاران هفت خان رستم برای کشاورزان به تصویر کشیده شده که این 

ن تر می کندامر فقط سختی کشت را بر دوش چایکاران سنگی  . 

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قرار بود مطالباتشان به موقع پرداخت شود تا مرهمی بر دردهایشان باشد ولی 

پرداخت خریدهای تضمینی برگ سبز چای دار و تکراری تاخیر در  تلخی کشت، داشت و برداشت از یادشان برود اما داستان دنباله

دهند باعات چایشان را به ویالی پرزرق و برق و  اند و ترجیح می هاست که بی انگیزه شده چایکاران دهه. دلشان را سرد کرد

شود ساختمان سر به فلک کشیده تبدیل کنند البته اگر همه باغات ویال شوند به لطف واردات همه چیز حل نمی . 

شود و به ناچار مابقی  هزار تن در داخل تولید می 59هزار تن چای مصرفی در کشور تنها  009گویند چرا که از  ها هم میاین را امار

مهری دولت به چایکاران مطمئنا میزان واردات در سالهای اتی افزایش خواهد داشت شود و با ادامه بی از طریق واردات تامین می . 

ضمینی محصوالت در قالب حمایت از کشاورزان مطرح بوده اما این روزها این حمایت ها بالی الزم به ذکر است که بحث خرید ت 

 .جان کشاورزان شده است

چرا با گذشتن دوماه از فصل برداشت مابقی مطالبات چایکاران در هاله ای از ابهام باقی مانده و تنها  حال جای سوال است که 

ه بار سر موعد به بهانه های مختلف عملی نمی شود؟چایکاران دلخوش وعده وعید هایی هستند ک  

اما با این روند چه بر سر چایکاران و محصول چای خواهد آمد ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 

توجه به اینکه آذرماه فصل در واقع یک سوم مطالبات چایکاران تا کنون پرداخت نشده و با  : باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت

هرس باغات چای است اما با گذشت فصل هرس باغات تا کنون مساعده ای از سوی دولت در اختیار چایکاران برای شخم زدن و 

هرس قرار نگرفته و بدیهی است در چنین شرایطی که کشاورزان در مضیغه و تگنا مالی هستند عدم هرس و کوددهی باغات می 

زراعی آینده مشکالتی را به وجود آوردتواند برای سال   . 

با توجه به گذشت دوماه از فصل بهره برداری و اینکه چایکاران وضعیت اسفناکی دارند و به نان شب : رئیس اتحادیه چایکاران گفت

ه استخود محتاج اند اما تا کنون بخشی از مطالبات برگ سبز چای فروخته شده به سازمان چای به کشاورزان پرداخت نشد . 

درصد باغات چای رها شده و به نوعی بر اساس آمار با حداقل تولید مواجه هستیم به طوریکه  59در حال حاضر بیش از : وی افزود

هزار تن برگ سبزچای تولید کردند 59چایکاران تنها  امسال در بهترین شرایط تولید   . 

زراعی آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است که متاسفانه در سال در واقع آماده سازی باغات چای برای سال : هوسمی یادآور شد

جاری چایکاران نتواستند به موقع باغات خود را آماده کنند و حال باید گفت که دیگر رغبتی برای کشت محصول برایشان باقی 

 .نمانده که باغات رها شده خود در سالهای گذشته را آماده سازی کنند

گر کشت برگ سبز چای برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشد به طوریکه نتواند وارد باغ شود و کشت حال ا: وی تصریح کرد

  .خود را انجام دهد بدیهی است که بخش دیگر از باغات چای از عملکرد تولید رها خواهند شد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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دن تولید می تواند زندگی این قشر گفتنی است که بخش بزرگی از جامعه روستایی را کشاورزان تشکیل می دهند که به صرفه نبو

 . زحمتکش را دچار آسیب های متعدد کند

حال این روزها ماجرای پرداخت مطالبات کشاورزان ماجرای هفت خان رستم را برای انها به تصویر کشیده و تنها تاخیر در پرداخت 

 .مطالبات وضعیت چایکاران را اسفناک تر از قبل می کند

/news/fa/ir.yjc.www//:http8929585D%/5%B5%D5%5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5460959/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 حبوبات 

خبرنگاران جوان - 136۱دی  4۱: تاریخ  

آرامش بازار مواد غذایی درماه های پایانی سالآرامش بازار مواد غذایی درماه های پایانی سالآرامش بازار مواد غذایی درماه های پایانی سال/ / / قیمت حبوبات کاهش یافتقیمت حبوبات کاهش یافتقیمت حبوبات کاهش یافت    

باتوجه به اینکه موجودی کاال در بازار احتمال افزایش قیمت مواد غذایی در : رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت

های پایانی سال بسیار کم است ماه . 

محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ثبات 

درصد  08عدس خارجی تا قیمت برخی اقالم مانند حبوبات کاهش یافته و در این میان قیمت : قیمت در بازار مواد غذایی گفت

 .کاهش یافته است

روز گذشته برنج ایرانی ثابت بود 59قیمت برنج خارجی نیز کاهش یافته است اما درصد آن زیاد نیست و در : وی افزود . 

ها در آینده نزدیک است یکی از دالیل کاهش قیمت رفع تحریم: رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تصریح کرد . 

های پایانی سال بسیار کم است ه آقا طاهر باتوجه به موجودی کاال در بازار احتمال افزایش قیمت در ماهبه گفت . 

یابد اما این کاهش چشمگیر نخواهد بود ها کاهش می ها قیمت با رفع تحریم: ها نیز اشاره کرد و گفت وی به رفع تحریم . 

این تخفیف از جانب : ای گفت های زنجیره های ویژه از سوی برخی از فروشگاه رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به تخفیف

شود دهند و این تخفیفات از جانب تولید کنندگان اعمال می ها سود خود را کاهش نمی فروشگاه نیست چرا که فروشگاه . 

دهند و به بنکداران  ای می های زنجیره اهموضوع مورد بحث این است که تولید کنندگان چرا این تخفیف را تنها به فروشگ: وی افزود

دهند تا همه مردم از آن برخوردار شوند این تخفیف را نمی . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8929955D%/5%55%DB%5%C 
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 خرید تضمینی

 فارس - 62/11/47

درخواست کشاورزان برای فروش ذرت در بورس؛ پول محصول یکجا پرداخت شوددرخواست کشاورزان برای فروش ذرت در بورس؛ پول محصول یکجا پرداخت شوددرخواست کشاورزان برای فروش ذرت در بورس؛ پول محصول یکجا پرداخت شود    

هزار تن ذرت در بورس کاال به قیمت تضمینی به فروش رفت که کشاورزان تاکنون دوسوم از مبلغ فروش  099امسال در خوزستان 

ی و نرخ تضمینی این محصول را دولت به آنها بپردازدالتفاوت قیمت تضمین اند و قرار است مابه محصول خود را دریافت کرده . 

در کشور ما بخش کشاورزی به دلیل فراهم کردن اشتغال زایی و ارتباط با معیشت  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

رود استراتژیک کشور به شمار میهای  بخش بزرگی از خانواده، یکی از ارکان مهم اقتصادی و بخش . 

های بازار سنتی محصوالت کشاورزی در  اما علیرغم اهمیتی که برای آن بیان شد، برخی مشکالت ساختاری این بخش و ویژگی

 .ایران موانعی را در زمینه بازرگانی و تجاری سازی این بخش ایجاد کرده است

های کاالیی در بخش کشاورزی،  حال توسعه، این موانع با گسترش بورس البته در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در

 .قابل رفع است

های  های مبتنی بر بازار و سازوکار رقابتی، امکان بهبود سیاست به طوری که بورس کاال با استفاده از ابزارهای نوین مالی و روش

کند تنظیم بازار را برای دولت فراهم می . 

کنندگان و متقاضیان در یک بازار قانونمند، امکان کشف نرخ صحیح و ارزیابی دولت از  اد زیادی از عرضههمچنین قرار گرفتن تعد

کند بازارهای کاالهای مختلف را فراهم می . 

از تاریخ »: تصویب شد و طی آن مقرر شد 553832وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ  قانون افزایش بهره :براین اساس

های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست  قانون، عالوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، در قالب بودجه تصویب این

 .قیمت تضمینی نیز برقرار شود

توانند محصوالت خود را در بازار بورس تخصصی کاالی کشاورزی  کنندگان محصوالت کشاورزی می تولید: افزاید این گزارش می

التفاوت آن توسط دولت  صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعالم شده شده از سوی دولت، مابهعرضه کنند، در 

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصوالت تحت . شود کنندگان پرداخت می به تولید

 «.سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعالم کند

ذرت در خوزستان به اجرا در آمد که در ادامه نظرات  قیمت تضمینی در بورس کاال برای خرید ین اساس امسال بصورت پایلوتبرا

 :برخی از کشاورزان که امسال محصولشان را در بورس عرضه کردند، آمده است

التفاوت قیمت تضمینی با نرخ تضمینی دقیقا مشخص شود زمان پرداخت مابه *  

فروش : کار خوزستانی در رابطه با فروش ذرت به قیمت تضمینی در بورس به خبرنگار فارس، گفت کشاورز ذرت حسن شیرعلی

بیش از  شد، این محصول امسال این کار انجام نمی در صورتیکه ذرت به قیمت تضمینی در بورس در سال جاری خوب بود، زیرا

شد تومان از کشاورزان خریداری نمی 299 . 

تن ذرت را در بورس عرضه کرده است و از نحوه تعیین رطوبت آن هم راضی بوده است 33امسال  :وی بیان داشت . 

کنی دریافت  میلیون تومان از پول فروش ذرت را بعد از حدود یک ماه از تحویل به سیلو و ذرت خشک 09تقریبا : شیرعلی افزود

کند نرخ تضمینی را چه زمانی دریافت می التفاوت قیمت تضمینی با که مابه مشخص نشده کرده است اما هنوز . 

http://www.farsnews.com/
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کند که برای کشاورز  فروش محصول در بورس در شرایطی رضایت کشاورز را بیشتر جلب می: این کشاورز ذرت کار بیان داشت

زی ری پردازد، زیرا کشاورزان با بودجه محدود برای کشت سال آینده باید برنامه دولت بقیه پولش را چه وقت می مشخص شود که

شود ریزی برای آنها با مشکل مواجه می کنند و اگر پولی در نداشته باشند، برنامه . 

 پول فروش محصول کشاورزان یکجا پرداخت شود* 

پس از : گفت کار خوزستانی در رابطه با اجرای طرح قیمت تضمینی محصول ذرت در بورس کاال عبدالرضا اسفندیاری کشاورز ذرت

را در بورس عرضه کردند تحویل دادم و تعاونی هم محصول دریافتی  تعاونی برداشت ذرت، محصول را به . 

گذشت  را بعد از بخشی از پول فروش ذرت: کرده است، گفت را امسال از طریق بورس عرضه تن محصول ذرت خود 59وی که 

مطلع نیستم روز از تحویل ذرت به سیلو دریافت کردم، اما هنوز از زمان پرداخت بقیه پول آن 59 حدود  . 

اسفندیاری همچنین در مورد اینکه از زمان تحویل ذرت از سیلو تا زمانی که این محصول در تاالر بورس عرضه شده اطالعی 

کشد تا پول به حساب کشاورزان واریز شود شود نهایتا یک یا دو روز طول می نداشت زیرا بعد از اینکه محصول در بورس عرضه می . 

دانم  ام ولی هنوز نمی تومان دریافت کرده 899بابت فروش هر کیلو ذرت در بورس کاال بیش از : بیان داشت این کشاورز خوزستانی

شود التفاوت قیمت تضمینی و نرخ تضمینی چه وقت و چگونه پرداخت می که مابه . 

هم کل وجه فروش ذرت را ذرت را در آذرماه به دولت تحویل دادم و در پایان سال  سال گذشته محصول: اسفندیاری بیان داشت

 .بصورت یکجا دریافت کردم

روز تمام  59فروختیم حداکثر پس از  ذرت را با نرخ تضمینی به دولت می هم پس از اینکه تر های قبل در سال: وی تصریح کرد

دولت مواجه شدیمذرت از سوی  وجه فروش برای اولین بار بود که با تأخیر پرداخت پولمان را یکجا دریافت می کردیم و پارسال . 

دریافت  زیرا هنوز بخشی از پول فروش ذرت را  نیستم از عرضه محصول در بورس راضی :این کشاورز خوزستانی بیان داشت

کنم دانم که چه وقت آن را دریافت می ام و نمی نکرده . 

 فروش محصول در بورس راضی کننده بود* 

سال گذشته پس از فروش ذرت : ز رضایت از فروش محصول خود در بورس، گفتکار خوزستانی با ابرا نیا کشاورز ذرت علی انصاری

به نرخ تضمینی به دولت مدت زیادی طول کشید تا پولم را پرداخت کردم، اما امسال با فروش محصولم در بورس بخشی از پول 

ام فروش ذرت را دریافت کرده . 

از برداشت به سیلو و تعاونی تحویل داده شد و تعاونی محصول  ذرت پس: تن ذرت را در بورس عرضه کرده است، گفت 03وی که 

 .را در بورس عرضه کرد

شود بستگی به میزان رطوبت محصول دارد که با توجه به  ذرت تعیین می قیمتی که در بورس برای خرید: نیا بیان داشت انصاری

تومان به من  299ردند و تاکنون بابت هر کیلو ک تومان از من خریداری 529را با قیمت  محصولم، هر کیلو ذرت 53  رطوبت

التفاوت قیمت تضمینی فروش ذرت با نرخ تضمینی را  مابه معین نشده، اند و مقرر شده در آینده که البته زمان آن کرده  پرداخت

 .دولت به ما پرداخت کند

ام و  دریافت کرده  ی از پول فروش ذرت رازیرا بخش بیشتر عرضه ذرت در بورس بسیار راضی هستیم، از: این کشاورز بیان داشت

کنم اخذ می  بقیه را هم در آینده . 
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از زمان تحویل محصول به سیلو تا زمانی که بخشی از پول : وی از که از تاریخ عرضه محصولش در بورس اطالعی نداشت گفت

هفته به طول انجامید 5فروش را دریافت کردم حدود  . 

 * تومان در بورس 3۱۱فروش ذرت به قیمت هر کیلو   

عرضه ذرت در بورس برای کشاورزان بهتر از : سید محمد تدین کشاورز خوزستانی هم در مورد عرضه محصول ذرت در بورس گفت

ام بخشی از پول فروش ذرت را کسب کنم و از زمان دریافت آن هم اطالعی ندارم سال گذشته بود، اما متاسفانه هنوز نتوانسته . 

و نیم میلیون تومان از  3میلیون و نیم پول ذرت حدود  8از : ذرت را در بورس عرضه کرده است، اظهار داشتتن  9وی که امسال 

ام پول فروش محصولم را دریافت کرده . 

روز تحویل ذرت به  09اند و تقریبا پس از  تومان در بورس از من خریداری کرده 599هر کیلو از ذرت را با قیمت : تدین بیان داشت

تومان به من تحویل دادند 299ه ازای هر کیلو سیلو ب . 

شود این  فروش ذرت در بورس امسال خوب بود، اما از آنجا که پول کشاورز به صورت یکجا پرداخت نمی: این کشاورز بیان داشت

کند موضوع به لحاظ مالی مشکالتی را برای کشاورزان ایجاد می . 

 زمان پرداخت مطالبات کشاورزان مشخص شود* 

ام و از  هنوز بخشی از پول فروش را دریافت نکرده: کار خوزستانی در مورد فروش ذرت در بورس گفت تبی جباری کشاورز ذرتمج

 .این موضوع رضایت ندارم

ام و با توجه به اینکه رطوبت محصول ذرت تحویلی من را  میلیون تومان از پول فروش ذرت را نگرفته 5تقریبا : وی بیان داشت

سال دیگر ذرت  تومان به علت رطوبت باال از من خریداری کردند، 529شد و محصول را با قیمت کمتر از  عیینت 39امسال 

کارم نمی . 

: بیان داشت روز پس از تحویل محصول به سیلو پول فروش محصول را دریافت کرده است،  09حدود  این کشاورز با بیان اینکه

پول کشاورز را به صورت یکجا پرداخت کنند بهتر است عرضه محصول ذرت در بورس خوب بود، اما اگر . 

و به دنبال آن  در استان خوزستان به اجرا در آمد بصورت پایلوت امسال قیمت تضمینی ذرت در بورس کاال: براساس این گزارش

از کشاورزان خریداری شد هزار تن ذرت 099 . 

میلیارد تومان  029ریداری شده از کشاورزان در این استان معادل به گفته والوزی معاون شرکت پشتیبانی امور دام ارزش ذرت خ

بوده است که دو سوم این مبلغ به کشاورزان پرداخت شده است و مابقی آن یک مابه التفاوت قیمت تضمینی با نرخ تضمینی در 

شود آینده توسط دولت به کشاورزان پرداخت می . 
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 دانه های روغنی

 فارس - 62/11/43

شودشودشود   های روغنی تا هفته آینده پرداخت میهای روغنی تا هفته آینده پرداخت میهای روغنی تا هفته آینده پرداخت می   تمام مطالبات کشاورزان دانهتمام مطالبات کشاورزان دانهتمام مطالبات کشاورزان دانه    

های روغنی توسط بخش خصوصی آغاز شده  مطالبات معوق کشاورزان دانه های روغنی با بیان اینکه پرداخت مجری کشت دانه

امیدواریم تا هفته آینده طبق قول بخش خصوصی تمامی مطالبات کشاورزان پرداخت شود: است، گفت . 

ینکه به پیشخوان خبر شبکه خبر با بیان ا های روغنی وزارت جهاد امروز در برنامه علیرضا مهاجر مشاور وزیر و مجری کشت دانه

های روغنی با  در راستای تأمین بذور بهتر دانه: های روغنی در واحد سطح هستیم، گفت دنبال افزایش عملکرد تولید دانه

هایی امضا شده است نامه های داخلی و خارجی تفاهم شرکت . 

شود  ند تسهیالت داده میهای روغنی به کشاورزانی که به کشت این محصول بپرداز همچنین برای توسعه کشت دانه: وی افزود

شود ضمن اینکه به آنها یارانه بابت تهیه بذر دانه روغنی هم پرداخت می . 

شود،  های روغنی در تناوب با کشت گندم منجر به پایداری تولید گندم می مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت دانه

: گفت ی برای تأمین خوراک دام و طیور بسیار حائز اهمیت استهای روغن عالوه بر این کنجاله حاصل از تولید دانه . 

شود دارای کیفیت بسیار باالیی است های روغنی تولید داخل تهیه می روغنی که از دانه: مهاجر گفت . 

درصد روغن دارد و در همه مناطق کشور به  99دانه روغنی کلزا بیش از : های روغنی وزارت جهاد بیان داشت مجری کشت دانه

ت دیم و آبی قابل کشت استصور . 

گردان و گلرنگ در دستور کار وزارت جهاد  سویا، آفتاب های روغنی از جمله عالوه بر کشت کلزا کشت سایر دانه: وی اظهار داشت

 .قرار قرار دارد

: ت گیرد، گفتهای روغنی در سطح کشور چه اقداماتی باید صور صرفه شدن تولید دانه مهاجر در پاسخ به این سؤال که برای به

باشد و هم با قیمت  این منظور باید عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم تا هم برای کشاورز تولید بصرفه برای دستیابی به

کننده برسد مناسب به دست مصرف . 

غنی از کشورهایی های رو از ارقام هیبرید دانه برای بصرفه شدن تولید امسال: های روغنی وزارت جهاد بیان داشت مجری کشت دانه

و صربستان شده است استفاده کردیم مثل فرانسه، آلمان . 

کیلوگرم است که تالش  0899عملکرد کلزا در هر هکتار : های روغنی اظهار داشت مهاجر در مورد عملکرد در واحد سطح دانه

تن برسانیم 5مقدار را به بیش از  کنیم تا این می . 

پاسخ به این سؤال مربوط به بخش بازرگانی : های روغنی اظهار داشت خام به خرید دانه  وی در مورد مشروط شدن واردات روغن

که برای حمایت از  اند کشی به این توافق رسیده اما بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با توافق صنایع روغن شود، وزارتخانه می

کنترل کنند های روغنی باید واردات و مسائل بازرگانی را تولید داخلی دانه . 

های روغنی به لحاظ اقتصادی بصرفه  به خودکفایی در تولید دانه احتماال دستیابی  های روغنی با بیان اینکه مجری کشت دانه

خام را در داخل کشور تأمین کنیم و برای این منظور توسعه  درصد از نیاز روغن 99توانیم ماده اولیه  ما می: تصریح کرد نیست،

آفتابگردان و سویا در مناطقی از کشور که امکان کشت  و توسعه کشت  در تناوب با گندم های کشور ام استانکشت کلزا در تم

 .دارد
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در این بخش که توسط بخش  درصد از مطالبات کشاورزان 99: وی در مورد پرداخت مطالبات کشاورزان در این حوزه گفت

درصد آن مشکل بوجود آمده بود 39خصوصی خریداری شده تاکنون پرداخت شده اما در پرداخت  . 

در اردبیل و مازندران آغاز شده و امیدواریم طبق قول بخش  های روغنی پرداخت مطالبات معوق کشاورزان دانه: مهاجر بیان داشت

 .خصوصی تا هفته آینده تمام مطالبات کشاورزان در این بخش پرداخت شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590953999255 
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 دانه های روغنی  
 فارس - 62/11/47

درخواست کشاورزان برای فروش ذرت در بورس؛ پول محصول یکجا پرداخت شوددرخواست کشاورزان برای فروش ذرت در بورس؛ پول محصول یکجا پرداخت شوددرخواست کشاورزان برای فروش ذرت در بورس؛ پول محصول یکجا پرداخت شود    

یمت تضمینی به فروش رفت که کشاورزان تاکنون دوسوم از مبلغ فروش هزار تن ذرت در بورس کاال به ق 099امسال در خوزستان 

التفاوت قیمت تضمینی و نرخ تضمینی این محصول را دولت به آنها بپردازد اند و قرار است مابه محصول خود را دریافت کرده . 

در کشور ما بخش کشاورزی به دلیل فراهم کردن اشتغال زایی و ارتباط با معیشت  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

رود های استراتژیک کشور به شمار می بخش بزرگی از خانواده، یکی از ارکان مهم اقتصادی و بخش . 

رزی در های بازار سنتی محصوالت کشاو اما علیرغم اهمیتی که برای آن بیان شد، برخی مشکالت ساختاری این بخش و ویژگی

 .ایران موانعی را در زمینه بازرگانی و تجاری سازی این بخش ایجاد کرده است

های کاالیی در بخش کشاورزی،  البته در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، این موانع با گسترش بورس

 .قابل رفع است

های  های مبتنی بر بازار و سازوکار رقابتی، امکان بهبود سیاست روش به طوری که بورس کاال با استفاده از ابزارهای نوین مالی و

کند تنظیم بازار را برای دولت فراهم می . 

کنندگان و متقاضیان در یک بازار قانونمند، امکان کشف نرخ صحیح و ارزیابی دولت از  همچنین قرار گرفتن تعداد زیادی از عرضه

دکن بازارهای کاالهای مختلف را فراهم می . 

از تاریخ »: تصویب شد و طی آن مقرر شد 553832وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ  قانون افزایش بهره :براین اساس

های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست  تصویب این قانون، عالوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، در قالب بودجه

 .قیمت تضمینی نیز برقرار شود

توانند محصوالت خود را در بازار بورس تخصصی کاالی کشاورزی  کنندگان محصوالت کشاورزی می تولید: افزاید این گزارش می

التفاوت آن توسط دولت  عرضه کنند، در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعالم شده شده از سوی دولت، مابه

هاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصوالت تحت وزارت ج. شود کنندگان پرداخت می به تولید

 «.سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعالم کند

ذرت در خوزستان به اجرا در آمد که در ادامه نظرات  قیمت تضمینی در بورس کاال برای خرید براین اساس امسال بصورت پایلوت

سال محصولشان را در بورس عرضه کردند، آمده استبرخی از کشاورزان که ام : 

التفاوت قیمت تضمینی با نرخ تضمینی دقیقا مشخص شود زمان پرداخت مابه *  

فروش : کار خوزستانی در رابطه با فروش ذرت به قیمت تضمینی در بورس به خبرنگار فارس، گفت حسن شیرعلی کشاورز ذرت

بیش از  شد، این محصول امسال این کار انجام نمی در صورتیکه ری خوب بود، زیراذرت به قیمت تضمینی در بورس در سال جا

شد تومان از کشاورزان خریداری نمی 299 . 

تن ذرت را در بورس عرضه کرده است و از نحوه تعیین رطوبت آن هم راضی بوده است 33امسال : وی بیان داشت . 

کنی دریافت  ش ذرت را بعد از حدود یک ماه از تحویل به سیلو و ذرت خشکمیلیون تومان از پول فرو 09تقریبا : شیرعلی افزود

کند التفاوت قیمت تضمینی با نرخ تضمینی را چه زمانی دریافت می که مابه مشخص نشده کرده است اما هنوز . 

http://www.farsnews.com/
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ه برای کشاورز کند ک فروش محصول در بورس در شرایطی رضایت کشاورز را بیشتر جلب می: این کشاورز ذرت کار بیان داشت

ریزی  پردازد، زیرا کشاورزان با بودجه محدود برای کشت سال آینده باید برنامه دولت بقیه پولش را چه وقت می مشخص شود که

شود ریزی برای آنها با مشکل مواجه می کنند و اگر پولی در نداشته باشند، برنامه . 

 پول فروش محصول کشاورزان یکجا پرداخت شود* 

پس از : گفت کار خوزستانی در رابطه با اجرای طرح قیمت تضمینی محصول ذرت در بورس کاال سفندیاری کشاورز ذرتعبدالرضا ا

را در بورس عرضه کردند تحویل دادم و تعاونی هم محصول دریافتی  برداشت ذرت، محصول را به تعاونی . 

گذشت  را بعد از بخشی از پول فروش ذرت: گفتکرده است،  را امسال از طریق بورس عرضه تن محصول ذرت خود 59وی که 

مطلع نیستم روز از تحویل ذرت به سیلو دریافت کردم، اما هنوز از زمان پرداخت بقیه پول آن 59 حدود  . 

اسفندیاری همچنین در مورد اینکه از زمان تحویل ذرت از سیلو تا زمانی که این محصول در تاالر بورس عرضه شده اطالعی 

کشد تا پول به حساب کشاورزان واریز شود شود نهایتا یک یا دو روز طول می بعد از اینکه محصول در بورس عرضه مینداشت زیرا  . 

دانم  ام ولی هنوز نمی تومان دریافت کرده 899بابت فروش هر کیلو ذرت در بورس کاال بیش از : این کشاورز خوزستانی بیان داشت

شود ضمینی چه وقت و چگونه پرداخت میالتفاوت قیمت تضمینی و نرخ ت که مابه . 

ذرت را در آذرماه به دولت تحویل دادم و در پایان سال هم کل وجه فروش ذرت را  سال گذشته محصول: اسفندیاری بیان داشت

 .بصورت یکجا دریافت کردم

روز تمام  59حداکثر پس از  فروختیم ذرت را با نرخ تضمینی به دولت می هم پس از اینکه تر های قبل در سال: وی تصریح کرد

ذرت از سوی دولت مواجه شدیم وجه فروش برای اولین بار بود که با تأخیر پرداخت پولمان را یکجا دریافت می کردیم و پارسال . 

دریافت  زیرا هنوز بخشی از پول فروش ذرت را  نیستم از عرضه محصول در بورس راضی :این کشاورز خوزستانی بیان داشت

کنم دانم که چه وقت آن را دریافت می و نمیام  نکرده . 

 فروش محصول در بورس راضی کننده بود* 

سال گذشته پس از فروش ذرت : کار خوزستانی با ابراز رضایت از فروش محصول خود در بورس، گفت نیا کشاورز ذرت علی انصاری

ا امسال با فروش محصولم در بورس بخشی از پول به نرخ تضمینی به دولت مدت زیادی طول کشید تا پولم را پرداخت کردم، ام

ام فروش ذرت را دریافت کرده . 

ذرت پس از برداشت به سیلو و تعاونی تحویل داده شد و تعاونی محصول : تن ذرت را در بورس عرضه کرده است، گفت 03وی که 

 .را در بورس عرضه کرد

شود بستگی به میزان رطوبت محصول دارد که با توجه به  ذرت تعیین می قیمتی که در بورس برای خرید: نیا بیان داشت انصاری

تومان به من  299کردند و تاکنون بابت هر کیلو  تومان از من خریداری 529را با قیمت  محصولم، هر کیلو ذرت 53  رطوبت

ضمینی فروش ذرت با نرخ تضمینی را التفاوت قیمت ت مابه معین نشده، اند و مقرر شده در آینده که البته زمان آن کرده  پرداخت

 .دولت به ما پرداخت کند

ام و  دریافت کرده  زیرا بخش بیشتری از پول فروش ذرت را عرضه ذرت در بورس بسیار راضی هستیم، از: این کشاورز بیان داشت

کنم اخذ می  بقیه را هم در آینده . 
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از زمان تحویل محصول به سیلو تا زمانی که بخشی از پول  :وی از که از تاریخ عرضه محصولش در بورس اطالعی نداشت گفت

هفته به طول انجامید 5فروش را دریافت کردم حدود  . 

 * تومان در بورس 3۱۱فروش ذرت به قیمت هر کیلو   

عرضه ذرت در بورس برای کشاورزان بهتر از : سید محمد تدین کشاورز خوزستانی هم در مورد عرضه محصول ذرت در بورس گفت

ام بخشی از پول فروش ذرت را کسب کنم و از زمان دریافت آن هم اطالعی ندارم ل گذشته بود، اما متاسفانه هنوز نتوانستهسا . 

و نیم میلیون تومان از  3میلیون و نیم پول ذرت حدود  8از : تن ذرت را در بورس عرضه کرده است، اظهار داشت 9وی که امسال 

ام پول فروش محصولم را دریافت کرده . 

روز تحویل ذرت به  09اند و تقریبا پس از  تومان در بورس از من خریداری کرده 599هر کیلو از ذرت را با قیمت : تدین بیان داشت

تومان به من تحویل دادند 299سیلو به ازای هر کیلو  . 

شود این  صورت یکجا پرداخت نمیفروش ذرت در بورس امسال خوب بود، اما از آنجا که پول کشاورز به : این کشاورز بیان داشت

کند موضوع به لحاظ مالی مشکالتی را برای کشاورزان ایجاد می . 

 زمان پرداخت مطالبات کشاورزان مشخص شود* 

ام و از  هنوز بخشی از پول فروش را دریافت نکرده: کار خوزستانی در مورد فروش ذرت در بورس گفت مجتبی جباری کشاورز ذرت

دارماین موضوع رضایت ن . 

ام و با توجه به اینکه رطوبت محصول ذرت تحویلی من را  میلیون تومان از پول فروش ذرت را نگرفته 5تقریبا : وی بیان داشت

سال دیگر ذرت  تومان به علت رطوبت باال از من خریداری کردند، 529شد و محصول را با قیمت کمتر از  تعیین 39امسال 

کارم نمی . 

: بیان داشت روز پس از تحویل محصول به سیلو پول فروش محصول را دریافت کرده است،  09حدود  ینکهاین کشاورز با بیان ا

 .عرضه محصول ذرت در بورس خوب بود، اما اگر پول کشاورز را به صورت یکجا پرداخت کنند بهتر است

و به دنبال آن  زستان به اجرا در آمددر استان خو بصورت پایلوت امسال قیمت تضمینی ذرت در بورس کاال: براساس این گزارش

از کشاورزان خریداری شد هزار تن ذرت 099 . 

میلیارد تومان  029به گفته والوزی معاون شرکت پشتیبانی امور دام ارزش ذرت خریداری شده از کشاورزان در این استان معادل 

ک مابه التفاوت قیمت تضمینی با نرخ تضمینی در بوده است که دو سوم این مبلغ به کشاورزان پرداخت شده است و مابقی آن ی

شود آینده توسط دولت به کشاورزان پرداخت می . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590959999395 
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 دانه های روغنی
اآیان 1362دی  43, چهارشنبه  

   5۱5۱5۱کاهش کاهش کاهش / / / ۲۱4۶۲۱4۶۲۱4۶   ---۲۱45۲۱45۲۱45پیش بینی واردات بیشتر سویا و روغنکشی در ایران برای سال پیش بینی واردات بیشتر سویا و روغنکشی در ایران برای سال پیش بینی واردات بیشتر سویا و روغنکشی در ایران برای سال 

   درصدی واردات روغن پالم ایران درصدی واردات روغن پالم ایران درصدی واردات روغن پالم ایران 

03/5905واردات روغن پالم ایران نسبت به سال  5908/02انتظار می رود که در سال . درصد کاهش پیدا کرده است 89  بیش از   

ری داشته باشدمیزان واردات روغن پالم ایران کاهش بیشت . 

دولت ایران استفاده : به گزارش ایانا، در گزارشی که از روند واردات روغن پالم منتشر شده، دلیل این اتفاق جنین عنوان شده است

به احتمال زیاد کاهش خواهد  5909/08میزان واردات و مصرف روغن آفتابگردان در سال . از روغن پالم را بسیار محدود کرده است

ما به استناد تاریخی طبخ ایرانیان، مصرف این روغن همچنان باال خواهد بودیافت، ا  . 

تفاوت زیاد قیمت روغن آفتابگردان در مقایسه با روغن سویا . بزرگ ترین تامین کننده این روغن برای ایران، اوکراین خواهد بود

هزار تن از این روغن را به ایران وارد کنند و این در  08فقط  5908باعث شده که واردکنندگان ایران در ماه اکتبر تا دسامبر سال 

هزار تن افزایش پیدا  059تا  099هزار تن بود که به  99حدود  5908در سال ( روغن سویا)حالی است که میزان این واردات 

 .خواهد کرد

به حالت نرمال خود  5908/02ما پیش بینی می کنیم که جمع کل ذخیره های سویا، روغن پالم و روغن آفتابگردان در سال 

به احتمال زیاد در این . برسد  5902در پایان ماه سپتامبر سال  9/3تا  9/5به  5905/03میلیون تن در سال  9/9برگردد و از رقم 

 .فصل از سال، کنجاله برای بخش دامداری ایران اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد

وند نزولی خواهد داشت و دلیل این کاهش، روند نزولی تولید و صادرات کنجاله واردات کنجاله سویای ایران به احتمال زیاد ر

ما تخمین می زنیم که رشد تقاضای کنجاله سویای ایران از طریق واردات بیشتر سویا و روغنکشی در سال . هندوستان است

نزولی پیدا کند در عین حال انتظار می رود که واردات کنجاله سویای ایران روند. تامین گردد 5908/02 . 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59382-0html. 
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 دانه های روغنی
آیانا 1362دی  46, سه شنبه  

شنبه شنبه شنبه    میلیارد ریال گواهی سپرده ذرت در روز سهمیلیارد ریال گواهی سپرده ذرت در روز سهمیلیارد ریال گواهی سپرده ذرت در روز سه   ۲9۲9۲9معامله معامله معامله     

میلیارد ریال در تاالر  53تن ذرت خوزستان در قالب گواهی سپرده کاالیی و با ارزش حدود  3959دود ماه، ح دی 55شنبه  روز سه

 . کشاورزی بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفت

الملل شرکت بورس کاالی ایران، ذرت مذکور،  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

سی، شهیدبهشتی دیلم،  آباد، توسعه کشت ذرت یک، شهیدبهشتی بی طالیی، شهیدبهشتی صفی امل موجودی انبارهای دانهش

تن روغن خام سویای آرژانتین در تاالر محصوالت  899عالوه بر این، . وحدت، توسعه کشت شوش و رجائی دزفول یک و دو بود

 .کشاورزی داد و ستد شد

میلیارد ریال در تاالرهای مختلف بورس  998هزار تن انواع کاال به ارزش حدود  98مجموع، بیش از  همچنین در این روز و در

 ./کاالی ایران معامله شد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59952-0html. 
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 دانه های روغنی
 فارس - 62/11/46

های روغنی، چوب و غالت از روسیههای روغنی، چوب و غالت از روسیههای روغنی، چوب و غالت از روسیه   ایران متقاضی واردات دانهایران متقاضی واردات دانهایران متقاضی واردات دانه    

های روغنی و غالت از روسیه  دانه متقاضی واردات چوب،  :وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر مبادالت تجاری بین ایران و روسیه گفت

 .هستیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نشست مشترک وزرای کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه، 

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با اشاره به روابط سیاسی عالی بین دو کشور که آرام آرام به سمت روابط راهبردی در 

توسعه روابط مثبت و رو به گسترش است نقطه نظرات رؤسای جمهور دو کشور در ارتباط با: حرکت است، گفت . 

همچنین از ما خواسته شده است تا در زمینه مسائل اقتصادی تالش کنیم تا روابط دو چندان شود :وی افزود . 

بعد از مسائلی که بین روسیه و اتحادیه اروپا و اخیراً ترکیه پیش آمد، ما خواهان پاسخگویی به : وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

ها هستیم ای روسای جمهور دو کشور برای توسعه روابط و همکاریتقاض . 

ای از مشکالت و  کنیم بخش عمده مشکالت فنی زیادی بین ایران و روسیه وجود دارد، اما امروز اعالم می: حجتی تصریح کرد

ایم ت سر گذاشتهشود، را در کشورمان پش های فنی که بیشتر به مواد پروتئینی حیوانی و گیاهی مربوط می زیرساخت . 

شرکت دارنده محصوالت لبنی، شیالتی و طیور برای صادرات به روسیه اظهار  58وی با تشکر از طرف روسی بابت مجاز شدن 

غالت و چوب هستیم های روغنی، در زمینه دانه  آماده همکاری متقابل برای واردات محصوالت روسی به ایران مخصوصاً :داشت . 

ودن تعرفه گمرکی صادرات محصوالت ایرانی به روسیه در مقابل تعرفه گمرکی صادرات محصوالت روسیه به حجتی در مورد باال ب

: ایران گفت کنیم برای کاهش تعرفه صادرات آبزیان از طرف روسی تشکر می . 

امیدواریم این  :ایم بیان داشت حجتی با بیان اینکه در زمینه شیالت سابقه همکاری گسترده و دیرینه با کشور روسیه داشته

پروری ادامه یابد گذاری در آبزی ها به مسائل آموزشی و سرمایه همکاری . 

خواهیم تا مسائل بهداشتی  برای واردات چوب از روسیه با مشکل بهداشتی مواجه هستیم و در این زمینه از شما می: وی بیان داشت

جام شود و در نهایت چوب سالم وارد ایران شودای در رابطه با واردات چوب از روسیه در همان جا ان و قرنطینه . 

ای که با تجار  کنیم و در جلسه هایی روسیه را نسبت به ترکیه به طور جد درک می ما حساسیت: وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

ندطرف روسی را زیر پا نگذار  ایرانی در اتاق بازرگانی برگزار شد، به آنها تاکید شد که به هیچ وجه حساسیت . 

های طرف روسی را  همچنین به سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی کشورمان توصیه شده است تا حساسیت: وی بیان داشت

 .کامال رعایت کنند

خاطر : های یکدیگر را درک و لحاظ کنیم، تصریح کرد حجتی با بیان اینکه ما قصد همکاری با هم را داریم بنابراین باید حساسیت

کنیم ما کامال جمع باشد و اگر موردی هم پیدا شد، سریعا به ما منتقل شود، چرا که ما آن را پیگیری و برخورد می شما از سوی . 

این موافقتنامه بالفاصله در دولت تصویب : برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر اظهار داشت حفاظت و بهره وی در مورد موافقنامه

مجلس قرار دارد کمیسیون مربوطه در مجلس تصویب شده است و در دستور کار جلسه علنیشده و به مجلس ارسال شد و در  . 

شرکتی که در رابطه با محصوالت لبنی مورد توافق طرفین قرار گرفت االن در  9همچنین : وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .وضعیت سبز قرار گرفته است

http://www.farsnews.com/
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ران در روسیه برای صدور محصوالت حیوانی اجازه صادرات داده شده و شرکت مورد بازرسی ای همچنین به: حجتی بیان داشت

 .امیدواریم تجار بتوانند محصوالتشان را به ایران صادر کنند

مان را از کشور روسیه واردات کنیم و نیازمان را از این کشور تأمین  تمایل داریم تا بخشی از محصوالت وارداتی: وی بیان داشت

 کنیم
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 زعفران

 فارس - 62/11/49

دالالن زعفران را گران کردنددالالن زعفران را گران کردنددالالن زعفران را گران کردند/ / / میلیون تومانی قیمت زعفرانمیلیون تومانی قیمت زعفرانمیلیون تومانی قیمت زعفران   ۲۲۲حباب حباب حباب     

دالالن به اشتباه وارد بازار این محصول : ای نیست، گفت ان با تأکید بر اینکه زعفران یک کاالی سرمایهعضو شورای ملی زعفر

شوند شوند و با افزایش قیمت زعفران موجب کاهش صادرات می می . 

گفت: امسال وضعیت تولید زعفران بسیار  علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

 .خوب بوده است

زعفران  گرم در حال حاضر قیمت هر کیلو: شوند، افزود ای فرصت طلب، باعث متشنج شدن بازار زعفران می وی با اشاره به اینکه عده

دهند اقداماتی است که دالالن انجام میمیلیون تومان بیشتر شده است و این موضوع ناشی از  5نسبت به زمان تولید و برداشت  . 

کننده و صادرکننده زعفران نیستند، بلکه یک  شوند، تولید افرادی که باعث نوسان قیمت در بازار زعفران می: حسینی بیان داشت

کنند گذاری می هستند که پولشان را به اشتباه در زعفران سرمایه عده فرصت طلب . 

گذاری نیست و  زعفران کاالی مناسبی برای سرمایه: گفت رکنندگان زعفران خراسان جنوبیکنندگان و صاد نایب رئیس تولید

اند اند، پولشان را از دست داده گذاری در این محصول کرده ای که قبال اقدام به سرمایه عده . 

با از دست رفتن دهد، ضمن اینکه  پس از یک مدت نگهداری زعفران این محصول کیفیتش را از دست می: حسینی بیان داشت

شود، به علت ماندن در انبار وزنش از دست  یابد و بنابراین محصولی که با قیمت گزاف خریداری می رطوبت وزن آن هم کاهش می

شود رود و خریدار قطعا دچار ضرر می می . 

شود، بلکه باعث کاهش  ران میزعف قیمت گونه ورود دالالن به بازار زعفران نه تنها منجر به افزایش کاذب و حباب: وی بیان داشت

شود صادرات هم می . 

حاضر نیست، محصولی را که امروز به قیمتی خریداری کرده است  هیچ خریداری خارجی: تصریح کرد شورای ملی زعفران عضو

گذارد قیمت زعفران بدین گونه بر روی صادرات تأثیر می  پس از مدت با قیمت باالتری خریداری کند و افزایش . 

رسد و امیدوارم با ترکیدن حباب زعفران هر چه زودتر دالالن  صدای ترکیدن حباب کاذب زعفران به گوش می: تصریح کرد حسینی

 .این بازار به اشتباه خود پی ببرند

 299میلیون و  8بدر حال حاضر قیمت میانگین هر کیلو زعفران : کنندگان و صادرکنندگان زعفران تصریح کرد نایب رئیس تولید

ر تومان است، در حالی که باید قیمت متوسط آن یک میلیون تومان زیر قیمت مذکور باشدهزا . 

درصد از  5تا  8عربستان بطور مستقیم و غیرمستقیم : شود، گفت تن زعفران تولید می 399وی با بیان اینکه در کشور حدود 

کند زعفران ایران را خریداری می . 

با عربستان تا حدودی بر کاهش صادرات زعفران به این کشور مؤثر است، اما از آنجا که رقم قطع روابط دیپلماتیک : وی بیان داشت

کردند، قطع روابط بر میزان صادرات خیلی مؤثر نیست قابل توجهی از زعفران ایران را خریداری نمی . 

=nn?php.newstext/com.snewsfar.www//:http03590952999550 
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 سالمت

آیانا 1362دی  31, چهارشنبه  

های مشترک های مشترک های مشترک    میلیارد ریال اعتبار برای کنترل تب برفکی و سایر بیماریمیلیارد ریال اعتبار برای کنترل تب برفکی و سایر بیماریمیلیارد ریال اعتبار برای کنترل تب برفکی و سایر بیماری   4۲۱4۲۱4۲۱اختصاص اختصاص اختصاص     

ساز تصویب شد پرداخت دیون دولت به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده  

االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری ، پرداخت دیون دولت به  جلسه ای به ریاست حجتهیأت دولت در 

میلیارد ریال اعتبار، تصویب کرد 89ساز را در قالب اختصاص مبلغ  صندوق حمایت و بازنشستگی آینده . 

صندوق حمایت و بازنشستگی هیأت دولت در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری ، پرداخت دیون دولت به 

میلیارد ریال اعتبار، تصویب کرد 89ساز را در قالب اختصاص مبلغ  آینده  . 

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران، اعضا همچنین با اختصاص اعتبار و 

آالت آتش نشانی به  ز حوادث غیرمترقبه و نیز تأمین تجهیزات و ماشینتسهیالت بانکی برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی ا

های کشور موافقت کردند ها و دهیاری ترتیب به استان کهگیلویه و بویراحمد و سازمان شهرداری . 

های  یماریمیلیارد ریال اعتبار برای کنترل تب برفکی دام، سل و بروسلوز و سایر ب 059همچنین با تصویب هیات وزیران ، مبلغ 

های انبارداری به گمرک  میلیارد ریال به منظور پرداخت هزینه 09مشترک بین انسان و دام به وزارت جهاد کشاورزی و نیز مبلغ 

 .جمهوری اسالمی اختصاص یافت

انک ب. گذاری زیرساخت آسیا نیز از سوی اعضای دولت اصالح شد الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در بانک سرمایه

گذاری زیرساخت آسیا با هدف ترویج توسعه اقتصاد پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباط زیرساخت در آسیا و نیز ترغیب  سرمایه

ای تشکیل گردیده و جمهوری اسالمی ایران در سال  های توسعه ای برای مشخص نمودن چالش مشارکت و همکاری منطقه 0359 

 .به عضویت این بانک درآمد

های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به ترتیب نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا  وزارتخانه دولت به

های  بازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت پادشاهی تایلند و موافقتنامه همکاری  و امضای موقف موافتنامه( پاراف)

ها اقدام نماید نامه ت سه سال از تاریخ ابالغ این تصویباقتصادی با دولت جمهوری چک ظرف مد . 
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 سالمت  
فودپرس 1362دى ماه  43چهار شنبه   

شویدشویدشوید   با این مواد غذایی زود الغر میبا این مواد غذایی زود الغر میبا این مواد غذایی زود الغر می    

< غذا و تغذیه دهند مغزهای گیاهی در صورتی که به مقدار متعادل مصرف شوند موجب بهبود سطح کلسترول  عات نشان میمطال

کنند شده و به کاهش وزن و الغری کمک می . 

 ماست  

تری احساس سیری در شما باقی  کشد تا از معده خارج شود بنابراین مدت طوالنی  ماست پروتئین دارد و مدت بیشتری طول می

ماست بدون شکر و بدون چربی یا . سوزانید عالوه بر این برای گوارش پروتئین کالری بیشتری نسبت به کربوهیدرات می. ماند می

 .کم چرب انتخاب کنید

 دارچین  

تواند اشتها را به ویژه در افراد مبتال به دیابت نوع  دارچین می. دهند دارچین خاصیت تثبیت قند خون دارد برخی مطالعات نشان می

توانید مقداری دارچین را در قهوه، چای، ماست  می. توانند دارچین را به شیوه سنتی مصرف کنند تقریبا همه افراد می. فروبنشاند 5

بیفزایید( مانند شله زرد)و برای افزودن طعم شیرینی بدون افزایش کالری به انواع غذاها  . 

 فلفل قرمز  

در برخی انواع فلفل مقدار این ماده بسیار بیشتر و در برخی مانند . پسایسین داردفلفل قرمز ماده شیمیایی بدون طعمی به نام کا

دهد اما  رسد اشتها را فرونشانده و متابولیسم را کمی افزایش می کاپسایسین به نظر می. ای مقدار آن بسیار کمتر است فلفل دلمه

ر وزن ندارد مگر اینکه به خاطر طعم تندش باعث شود کمتر ای ب احتماال کاپسایسین تاثیر قابل مالحظه. تنها برای مدت کوتاهی

 .غذا بخورید

 چای سبز

چای . تواند کاهش وزن را تسریع نماید چندین مطالعه نشان داده است که چای سبز با تحریک بدن به سوزاندن چربیهای شکم، می

گذارد که بر سوخت و ساز تاثیر می کاتچین نوعی ماده شیمیایی گیاهی است. ای به نام کاتچین است سبز حاوی ماده برای اینکه . 

شود چای را داغ مصرف کنید  توصیه می. بیشترین بهره را از چای سبز ببرید باید چند مرتبه در روز این نوشیدنی را مصرف کنید

بخشد کشد تا آن را بنوشید و بنابراین احساس آرامش به شما می چون مدت بیشتری طول می . 

  فروت گریپ

تواند به شما کمک کند با دریافت کالری کمتر احساس سیری پیدا  فروت هیچ خاصیت چربی سوزی جادویی ندارد اما می گریپ

پیش از غذا نصف گریپ فروت یا . کشد علت این امر فیبر محلول موجود در گریپ فروت است که گوارش آن مدتی طول می. کنید

احساس سیری ناشی از آن کمتر غذا بخورید یک لیوان آب گریپ فروت مصرف کنید تا به واسطه . 

 هندوانه

شود که به اندازه کافی  گیرند بنابراین سیگنالی ارسال می غذاهایی که محتوای آب زیادی دارند فضای بیشتری در معده تان می

. یاد و کالری کمی دارندهای خام آب و مواد مغذی ز بسیاری از سبزیجات و میوه. اید و جای زیادی برای غذاهای دیگر نیست خورده

های این مواد غذایی است و منبع خوبی برای آنتی اکسیدان لیکوپن بوده و ویتامین ث و آ زیادی نیز  هندوانه یکی از بهترین نمونه

دهد در اختیار شما قرار می . 
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 گالبی و سیب

ه واسطه فیبر آن مدت بیشتری احساس سیری ها را با پوست بخورید تا ب بهتر است این میوه. سیب و گالبی نیز آب زیادی دارند

با جویدن میوه مقداری . به جای آب میوه بهتر است میوه کامل مصرف کنید تا فیبر بیشتری دریافت کنید و میوه را بجوید. کنید

ت به کشد تا میوه را بخورید که این ویژگیهای برتری مصرف میوه کامل نسب سوزانید و مدت بیشتری طول می کالری نیز می

دهند اسموتی را نشان می . 

 انگور در مقابل کشمش

کالری دارند اما احتماال با خوردن  099هر دوی آنها کمی بیشتر از . شود دو فنجان انگور با یک چهارم فنجان کشمش مقایسه می

شوید انگور بیشتر سیر می  . آنها را استفاده کرد توان در ساالد های خشک نیز جایگاه خود را دارند و به مقدار کم می میوه . 

توت ها)ها  بری ) 

کنند های دیگر پر از آب و فیبر هستند و شما را مدتی سیر می ها همانند میوه بری همچنین بسیار شیرین هستند و با مقدار کمی . 

نسبت به کلوچه و بیسکویت)کالری   ) ها و سرشار از  بلوبری نمونه خوبی از این دست میوه. کنند میل شما به شیرینی را ارضا می

 .آنتی اکسیدانها است

 سبزیجات خام

سبزیجات خام تمایل به خوردن میان وعده ترد را برآورده کرده و به واسطه . آیند سبزیجات خام میان وعده عالی به حساب می

کالری  5نصف فنجان کرفس خرد شده تنها . دهند در حالی که کم کالری هستند محتوای زیادی آب به شما احساس سیری می

وقتی تمایل به مصرف چیپس دارید، به جای آن . مقداری کره بادام زمینی به کرفس بمالید یا هویج را در سالسا خرد کنید. دارد

 .سبزیجات خام مصرف کنید

 سیب زمینی

ب بهتری ای عالی است اما اگر از سیب زمینی تنوری به جای آن استفاده کنید، انتخا سیب زمینی سرخ کرده احتماال گزینه

با مصرف سیب زمینی تنوری در . سیب زمینی تنوری به قدری طعم دارد که نیازی به چیز دیگری در کنار آن نیست. اید داشته

سیب زمینی سرشار از پتاسیم، بتاکاروتن، ویتامین ث و فیبر است. کنید مصرف کالری مقدار زیادی صرفه جویی می . 

 تخم مرغ

به خاطر داشته . گرم پروتئین دارد و عالوه بر آن از مواد مغذی حیاتی دیگری نیز برخوردار است 9کالری و  98یک تخم مرغ تنها 

اگر کلسترولتان باالست، یک تخم . سوزاند تا گوارش صبحانه پر کربوهیدرات باشید بدن برای گوارش تخم مرغ کالری بیشتری می

کند بنابراین سفید تخم مرغ را که بدون  فت کنید، را وارد بدن شما میتوانید دریا مرغ تقریبا همه مقدار کلسترولی که در روز می

 .کلسترول است مصرف کنید

 قهوه

حتما برایتان جالب است نوشیدنی لذیذ و مورد عالقه تان یکی از مواد غذایی است که به افزایش متابولیسم و در نتیجه کاهش وزن 

های پرکالری مصرف کنید،  اما این مقدار به ویژه اگر همراه آن میان وعده قهوه متابولیسم را کمی افزایش میدهد. کند کمک می

شود موجب کاهش وزن قابل توجهی نمی  .  

 جوی دو سر
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در مجموع این سه فاکتور بسیار . فیبر زیاد، مقدار زیادی آب و حرارت: خوراک جوی دو سر، سه ویژگی مفید برای کاهش وزن دارد

کشد، از طرفی چون جوی دوسر سرشار از فیبر و مایعات است  های گرم مدت بیشتری طول میخوردن غذا. کننده هستند سیر

خوراک جوی دو سر را زیاد شیرین نکنید. دارد مدت بیشتری شما را سیر نگه می به جای آن از دارچین یا جوز هندی استفاده . 

 .کنید تا نیاز به شکر کمتری داشته باشد

 نان سبوس دار

اند  تحقیقات نشان داده. رد غالت کامل جایگزین پرفیبر و کم چربی به جای بیسکوئیت و کراکرهای معمولی هستندکراکر یا نان ت

غالت کامل مواد مغذی زیادی نیز . کنند چربی شکم کمتری دارند که افرادی که غالت کامل به جای غالت تصفیه شده مصرف می

همچنین ماکارونی و نان . د است اما این درباره کراکر و بیسکوئیت صادق نیستدر بردارد و بنابراین فواید آن برای سالمتی زیا

توانید مصرف کنید غالت کامل می . 

 سوپ

از . کند سوپ پر از آب بوده و شما را با کالری بسیار کمی سیر می. ای در اینجا سوپ بر پایه آب مرغ یا گوشت مد نظر است نه خامه

سوپ را پیش از غذای اصلی میل کنید تا فضای معده شما را محدود کند . شود ع از پرخوری میطرف دیگر به خاطر داغ بودنش مان

 .و نگذارد زیاد غذای پرکالری بخورید

9295509f32e5853ddce=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
خبرنگاران جوان - 136۱دی  4۲: تاریخ  

تر از متوسط جهانی استتر از متوسط جهانی استتر از متوسط جهانی است   مصرف سموم در کشور ما پایینمصرف سموم در کشور ما پایینمصرف سموم در کشور ما پایین    

تا  289میزان مصرف سموم در کشور ما به سبب شرایط مطلوب آب و هوایی به ازای هر هکتار : معاون سازمان حفظ نباتات گفت

گرم است 999 . 

یحیی ابطالی معاون سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص میزان مصرف سم در 

که در کشورهای دنیا به طور متوسط مصرف سم هزار گرم  مصرف سم به هزاران عامل بستگی دارد به طوری : کشور اظهار داشت

لیل اقلیم آب و هوایی شرایط مطلوبی داشته و تنها میزان مصرف ماده موثره سموم به ازای هر در هکتار است اما در ایران به د

گرم است 999تا  289هکتار  . 

استفاده از محصول سالم حق تمام مردم است و به همین خاطر باید در مصرف سموم و سایر نهادهای دقت کافی به کار : وی افزود

ئه شده به بازار مصرف از سالمت کافی و استانداردهای الزم برخوردار باشدگرفته شود تا در نهایت محصولی ارا . 

در دنیا روش بیولوژیک برای همه آفات کارساز نیست و باید گفت که سطح زیر : های بیولوژیک بیان کرد ابطالی با اشاره به روش

ود در مقایسه با اراضی، مبارزه شیمیایی بسیار ش کشت اراضی کشاورزی که برای مبارزه با آفات روش بیولوژیک به کار گرفته می

های غیرشیمیایی دیگری به غیر از بیولوژیک داریم ناچیز است اما ما روش . 

تر خواهد بود و در نتیجه بازار مصرف محصول ارگانیک به سمت  قیمت تمام شده محصول ارگانیک مقداری گران: وی یادآور شد

شود اقشار پردرآمد جامعه معطوف می . 

یکی از راهکارهای تولید محصوالت ارگانیک این است که : معاون سازمان حفظ نباتات در خصوص تولید محصوالت ارگانیک گفت

های بیولوژیک اختصاص  با حذف یارانه سموم بخشی از این اعتبارات به روش 52دولت یارانه بدهد و از طرفی در کشور ما از سال 

اقدام خوبی صورت گرفته اما کافی نیسترغم اینکه  داده شده که البته علی . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8929859D%/5%58 
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 سالمت
فودپرس 1362دى ماه  42نج شنبه   

خوراکی ها را بخورید خوراکی ها را بخورید خوراکی ها را بخورید       اگر پوستتان چرب است ایناگر پوستتان چرب است ایناگر پوستتان چرب است این    

< مواد غذایی پوست ناشی از بی نظمی های هورمونی باشدامکان دارد چربی زیاد  با وجود این که تغذیه نمی تواند شما را به طور . 

 .کامل از پوست همیشه براق و چرب نجات دهد اما با این حال کمک زیادی در تنظیم چربی آن می کند

های مناسب پوست خود  ها و کرم های خاص از قبیل الیه برداری، استفاده از لوسیون ها، ماسک های چرب نیاز به مراقبت پوست

امکان دارد چربی زیاد پوست ناشی از بی . های چرب است های پوست عالوه بر این ها تغذیه ی مناسب نیز جزویی از مراقبت. دارند

با با وجود این که تغذیه نمی تواند شما را به طور کامل از پوست همیشه براق و چرب نجات دهد اما . نظمی های هورمونی باشد

 .این حال کمک زیادی در تنظیم چربی آن می کند

 سبزیجات سبز

اسفناج و دیگر سبزیجات سبز ویتامین. سبزیجات برگ سبز برای افرادی که پوست چربی دارند فوق العاده است  C  تولید می کنند

. که مانع از فعالیت اکسیدان ها می شود الدها و غذاهایتان استفاده کنیدتا جایی که می توانید هر روز از این سبزیجات در سا . 

 آجیل ها

این ویتامین باعث تقویت . می تواند روند بهبود جای زخم را شتاب دهد E اگر از جای آکنه در پوستتان شکایت دارید ویتامین

اگر هنوز جای آکنه ها تازه است و در روند درمان قرار دارید بهتر است مصرف ویتامین. غشاهای سلولی می شود  E ا افزایش ر

آجیل ها منبع خوب ویتامین. دهید  E تر می سازند هستند که شما را به هدف تان نزدیک . 

 ماهی آزاد

های چرب است و از طرف دیگر مصرف مواد غذایی چرب توصیه می  از طرفی صحبت از پوست. شاید کمی متناقض به نظر بیاید

 3این ماهی سرشار از امگا. ت برای پوست های چرب بسیار مفید استشود؛ اما با این حال ماهی آزاد که جزو ماهی های چرب اس

ها مسئول افزایش ترشح سبوم هستند که دشمن  همین مولکول. است که برخی از مولکول ها را تحت کنترل خود در می آورد

برای بهبود وضعیت پوست  در نتیجه می توان از خواص آن. خوشبختانه اکثر افراد ماهی آزاد را می پسندند. های چرب است پوست

 .استفاده کرد

 نعنا

های آندروژنی مسئول ترشح بیش از اندازه ی سبوم در  این هورمون. نعنا یک ماده ی غذایی ایده آل برای کاهش تستوسترون است

د می توانی. مصرف نعنا می تواند باعث کاهش حالت برق زدن پوست شده و ترشح سبوم را کاهش دهد. های چرب است پوست

 .دست به کار شوید و خودتان داخل یک گلدان نعنا بکارید تا به راحتی و به طور مرتب از این سبزی معطر بهره مند شوید

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 سالمت
فودپرس 1362دى ماه  42پنج شنبه   

مت از مرغ خوداری کنیدمت از مرغ خوداری کنیدمت از مرغ خوداری کنیداز خوردن این قساز خوردن این قساز خوردن این قس !!!      

< مواد غذایی تمام . شود های معمولی، ریخته می در آب مرغ  بیوتیک برای پیشگیری از ابتال به بیماری معموال مقدار مشخصی آنتی

نویسند مدت زمان منع مصرف گوشت مرغ  بندی داروهای خود می کنند، روی بسته ها را تهیه می بیوتیک هایی که این آنتی شرکت

بیوتیک خاص، چقدر است از مصرف آن آنتی بعد . 

ها قرار  ها و مصرف گوشت آنها نباید در دستور کار مرغداری ها، عمل ذبح مرغ بیوتیک روز بعد از مصرف آنتی 09تا  8تقریبا بین 

 .داشته باشد

ها انجام  های ایران، این نظارت ریمتاسفانه در برخی از مرغدا. هاست نظارت بر این کار، برعهده مسئوالن دامپزشکی و خود مرغداری

دهد بیوتیک می ها، آنتی های آخر به مرغ شود و مرغدار هم تا روزها و ساعت نمی . 

های مرغ تجمع پیدا  ها در جگر وکلیه بیوتیک گیرد و بیشتر آنتی قرار می( ها بیوتیک آنتی)تاثیر این دارو  البته گوشت مرغ، کمتر تحت

ر از نحوه پرورش مرغ آگاهی ندارید، نباید جگر آن را مصرف کنید تا سالمتتان با خوردن جگر مرغ با این حساب، اگ. کنند می

خطر نیفتد بیوتیک به سرشار از آنتی . 

در بسیاری از ( هفته 5تا  0بین )ها  بیوتیک به مرغ که عمل ذبح مرغ پس از گذشت حداقل زمان از خوراندن آنتی از آنجایی

زدایی است و  مانند؛ زیرا جگر،محل سم ها در جگر مرغ باقی می ذیرد، بنابراین مقدار زیادی از این داروپ ها صورت نمی مرغداری

شوند های مختلف آنزیمی خنثی می ها قبل از دفع از بدن داخل جگر به روش بسیاری از دارو  . همین دلیل هم بسیاری از  به

شود که از مصرف جگر مرغ خودداری  با این حساب، توصیه می. دارندها  بیوتیک خصوص به آنتی جگرهای مرغ آلودگی باالیی به

 .کنید

دهد معموال بد بودن شرایط  شده در دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم نشان می از طرف دیگر، تحقیقات انجام

شود ها می بیوتیک اعث افزایش مصرف آنتیها در برخی مناطق کشور، ب جوی، پایین بودن آگاهی مرغدارها و تراکم فراوان مرغداری . 

های  به همین دلیل بهتر است مرغ. شوند  ها استفاده می های ممنوع هم در این مرغداری بیوتیک متاسفانه گاهی برخی آنتی

های معتبر خریداری کنید و گوشت مرغ را پیش از مصرف کامال بپزید بندی زیرنظر سازمان دامپزشکی را از فروشگاه بسته . 

های تازه، سالم و طبیعی  نوشیدن آبمیوه. ها شود بیوتیک تواند تاحد زیادی باعث از بین رفتن برخی از این آنتی فرایند پختن، می

ای وعده غذایی  شود و هم ارزش تغذیه مانند آب مرکبات با غذاهای گوشتی، هم باعث افزایش جذب آهن این موادغذایی در بدن می

برد را باالتر می . 

دل مرغ، منبع خوبی برای دریافت پروتئین و آهن . حساب دل مرغ از جگر آن جدا است: گوید باره می مقدم، دراین ر آراسب دباغدکت

توان آن را مصرف کرد، اما مصرف جگر مرغ،  این عضو اندرونی، مشکل خاصی ندارد و می. شود و اسید فولیک هم دارد محسوب می

شود چندان توصیه نمی . 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 سالمت
فودپرس 1362دى ماه  49جمعه   

   کاهش شدید حافظه با عادت غذاخوردن بعد از نیمه شب کاهش شدید حافظه با عادت غذاخوردن بعد از نیمه شب کاهش شدید حافظه با عادت غذاخوردن بعد از نیمه شب 

< غذا و تغذیه حافظه روز بعد خواهد  پژوهشگران در تحقیقات جدید خود دریافتند، خوردن غذا بعد از نیمه شب موجب اختالل در

 .شد

محققان در این تحقیق تاثیر غذا خوردن در ساعات نامناسب بر عملکرد شناختی و متابولیسم سالمت بدن را مورد بررسی قرار 

 .دادند

 ما شواهد اولیه تاثیر خوردن منظم غذا در ساعات اشتباه روزانه را بر آموزش و حافظه: دان لوح، محقق این تحقیق اظهار کرد

کنند، اما آنها باید بدانند که  بسیاری از افراد در ساعات مختلف کار کرده یا گرفتارند و وعده غذایی خود را به بعد موکول می. یافتیم

شود این تغییر موجب اختالل در عملکرد مغز می . 

به طور مثال دانشمندان این . رندگی در این تحقیق محققان نشان دادند، برخی رفتارها بیشتر از دیگر موارد تحت تاثیر قرار می

در این تحقیق مشخص شد حافظه درازمدت نیز به طور . ها برای شناخت اشیاء جدید آزمایش کردند تحقیق را بر روی توانایی موش

یابد چشمگیری کاهش می . 

انتخاب ساعت خوردن شده و  ریزی در جامعه امروزی منجر به برنامه: کریستوفر کولول یکی دیگر از محققان این پژوهش اظهار کرد

ریزی بر عملکرد شناختی ما تاثیر دارد ما باید بدانیم چگونگی این برنامه . 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=558d9f09fb0a9959a292a35e29590c 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=825d0f14fb1a4020a606a38e60241c


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی چهارم اهم اخبار هفته 
 

128 
 

 سالمت
فودپرس 1362دى ماه  46سه شنبه   

اکسیدان مناسب فصل سرمااکسیدان مناسب فصل سرمااکسیدان مناسب فصل سرما   مواد غذایی سرشار از آنتیمواد غذایی سرشار از آنتیمواد غذایی سرشار از آنتی    

< مواد غذایی اکسیدان را دارند به پایین آوردن خطر التهاب،  عموم مردم بر این باورند که موادغذایی که باالترین میزان آنتی

کنند سرطان، پیری و بیماری کمک می . 

اند، آسمان تیره شده و است  خورد، ابرها پایین آمده های می ها ریخته است، باد به شیشه پنجره برگ درختبه گزارش سالمت نیوز، 

که نشانه )های درخشان و براقشان  های تابستانی با رنگ ها باید با انواع و اقسام میوه زمستان. و دیگر خبری از آفتاب تابستانی نیست

با آنهمه . کند ها و سبزیجات را هم کمتر می آب و هوای سرد تنوع میوه. ی کنیمخداحافظ( اکسیدان آنهاست  محتوی آنتی

های تازه فرنگی مثل انواع فلفل، آلو، توت، خیار و گوجه)ای که عادت کرده بودیم تابستان بخوریم  العاده موادغذایی فوق ، شاید به (

یدان را در فصل زمستان تامین کنید، اما جالب است بدانید که تان به آنتی اکس توانید نیاز روزانه نظرتان سخت برسد که چطور می

 .بعضی از منابع عالی آنتی اکسیدان هم مخصوص زمستان هستند

. ها هستند ها و سبزی ها و بوته آور باشد که بدانید موادغذایی که باالترین محتوی آنتی اکسیدان را دارند، ادویه شاید برایتان تعجب

ارزشسطح آنتی اکسیدان با   ORAC شود آنها مشخص می  .ORAC  عالمت اختصاری ظرفیت جذب رادیکال اکسیژن و

غذایی باالتر باشد بهتر است هرچه این عدد برای یک ماده. گیرد اکسیدان موادغذایی را اندازه می ظرفیت آنتی ORACواحدهای  . 

دارند به پایین آوردن خطر التهاب، سرطان، پیری و بیماری  اکسیدان را عموم مردم باور دارند که موادغذایی که باالترین میزان آنتی

همه اینها . کند گلی را تشدید می هوای سرد رایحه گرم دارچین، ادویه، پودر زنجبیل، هل، میخک، رزماری و مریم. کنند کمک می

میان موادغذایی داشته و دارچین را در ( 309،992)اکسیدان  میخک باالترین ارزش آنتی. قدرت آنتی اکسیدان بسیار باالیی دارند

اکسیدان است  کردید سرشار از آنتی کافی است اینها را با سطح آنتی اکسیدان بلوبری که تصور می(. 529،832)مقام سوم را دارد 

عدد: مقایسه کنید  ORAC  2،885بلوبری فقط  .است 

چای مخصوص . ها در زمستان است ای مصرف این ادویهدار بهترین روش بر های ادویه ها و چای ها و خورش های گرم، آبگوشت سوپ

روی (. دقت کنید که از شکر کمی استفاده کنید)خودتان را با مخلوط کردن میخک، دارچین، هل، رازیانه و دانه وانیل درست کنید 

هایتان را گرفته و  کمد ادویه حاال بروید و گردوغبار. گلی بپاشید زمینی و کدو پودر دارچین و روی کبابتان رزماری و مریم پوره سیب

 . از آنها بیشترین استفاده را در فصل زمستان ببرید

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=fc39a3b90d999f5a52039955 
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 سالمت
پرسفود 1362دى ماه  46سه شنبه   

ورا را بشناسیدورا را بشناسیدورا را بشناسید   خواص شگفت انگیز آلوئهخواص شگفت انگیز آلوئهخواص شگفت انگیز آلوئه    

آلوئه ورا گیاه شگفت انگیزی است، بسیاری از خواص درمانی آن در برگ های این گیاه می باشد که در برگ ها مایع < مواد غذایی

 .زرد رنگ است که می تواند معجزه کند

ی می باشد که برای پوست بسیار مفید و ممکن است به گزارش شفاف، ژل آلوئه ورا دارای خاصیت ضد قارچ و همچنین ضد باکتر

کمک می کند( آفتاب سوختگی، گزش حشرات، بریدگی ها، جوش و تاول ) به درمان  . 

     (ALOE VERA  ) خواص درمانی آب آلوئه ورا

 به رفع یبوست کمک می کند

    به هضم، دل درد و سوزش سر دل کمک می کند

    به تنظیم قند خون کمک می کند

 سبب سم زدایی بدن و روده بزرگ می شود

 با افزایش متابولیسم بدن برای سوزاندن کالری بیشتر به کاهش وزن کمک می کند

 سبب بهبود گردش خون می شود

    سبب بهبود آسیب بافتهای داخلی می شود

    .فشار خون را تنظیم می کند

    سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود

نی را به عقب بر می گرداندرشد تومورهای سرطا .    

 به کاهش التهاب کمک می کند

 عوارض جانبی نوشیدن آب آلوئه ورا

مقدار مورد نیاز برای حفظ سالمتی) گرم در روز  005 - 82توصیه می شود بیشتر از  از آب آلوئه ورا استفاده نکنید مصرف (  

)  مقدار بیشتر سبب اثرات جانبی مانند می شود( و واکنش های آلرژیک اختالل کبدی ، تهوع  .   

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8593905ddf229d9faa9e935ae 
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 سالمت
فودپرس 1362دى ماه  48دو شنبه   

   !!!   دمنوشی که بر هر درد بی درمانی دواستدمنوشی که بر هر درد بی درمانی دواستدمنوشی که بر هر درد بی درمانی دواست

ا و تغذیهغذ  > این دمنوش عالوه بر اینکه بدن را هیدراته می کند، یک چای ضد . دمنوش شفابخش در چین طرفداران زیادی دارد

 درد است که دردها را از بین می برد

 .اگر اغلب دچار بدن درد می شوید، سعی کنید این دمنوش را بنوشید، زیرا حاوی یک سری از مواد دارویی است

قاشق چایخوری  5قاشق چای خوری چای سیاه و سفید، کمی زنجبیل رنده شده،  5فنجان آب، 5ز این دمنوش، به برای استفاده ا

 .پودر زردچوبه، نصف فنجان شیر بادام و یک قاشق چای خوری عسل نیاز داریم

دقیقه  5ا ریخته به مدت دقیقه بپزید، سپس چای سیاه و سفید ر 09برای تهیه دمنوش ابتدا زنجبیل و دارچین را در آب به مدت 

کنیم دیگر می جوشانیم و در آخر یک لیوان شیر بادام و کمی عسل به آن اضافه می . 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=acd9dcd9ab0299acaa5bfc552d95c 
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 سالمت
فودپرس 1362دى ماه  31چهار شنبه   

   ماده غذایی که نباید در فریزر نگهداری کنید ماده غذایی که نباید در فریزر نگهداری کنید ماده غذایی که نباید در فریزر نگهداری کنید    4۱4۱4۱

< مواد غذایی دهند و  برخی مواد غذایی به دلیل یخ زدن یا قرار گرفتن مدتی نسبتا طوالنی در فریزر خاصیت خود را از دست می

شوند در برخی موارد مضر می . 

شود، افراد بخواهند برخی از غذاها را  ها باعث می ها و میوه غذایی تازه و فصلی بودن بسیاری از مواد غذایی اشتیاق به خوردن مواد

اما توجه به این نکته مهم است که نگهداری مواد غذایی . ها را تازه مصرف کنند در فریزر نگه دارند تا از این طریق بتوانند آن

زدایی نیاز  در واقع مدت زمانی که غذاها برای یخ. را برای تازه ماندن در فریزر گذاشت توان همه مواد مختلف متفاوت است و نمی

 .دارند با هم متفاوت است

ها موجب پارگی دیواره سلولی  زنند اما یخ زدن آن برخی از مواد عذایی سرشار از آب هستند و به همین دلیل به سرعت یخ می

ها طعم، عطر و رنگ خود را از دست  از این طریق آن. شود ها می ز حالت اصلی آنها و در نهایت پالسیدگی و خارج شدن ا آن

کنند ها از هم جدا است، مشکلی ایجاد نمی های سلولی آن اما یخ زدن ترشیجات به این علت که دیواره.دهند می عالوه بر این، یخ . 

المانع است اما اگر قصد خوردن و استفاده خام از گوجه شود، ب زدن گوجه فرنگی تازه اگر بعد از آن تنها برای پخت استفاده می

دهد فرنگی دارید به هیچ وجه آن را در فریزر نگه ندارید زیرا حالت، طعم و انسجام خود را از دست می . 

م و گاهی ها را در فریزر بگذارید، زیرا بعد از یخ زدن حالت سفتی انسجا کنیم که نباید آن ماده غذایی اشاره می 09در اینجا به 

دهند اوقات طعم و عطر خود را از دست می . 

 .گفتنی است؛ اگر بعد از فریز کزدن این مواد قصد پختن آن را داشته باشید، ممکن است این مشکلی بوجود نیاید

 کرفس    -0

 کاهو    -5

 خیار    -3

 انواع سبزیحات خوراکی همچون شاهی، تربچه و غیره    -9

 سیر و پیاز    -8

 روغن زیتون    -2

 سیب زمینی    -9

 عسل    -5

 شیر، ماست و پنیر    -5

شده غذاهای سرخ    -09  

 
http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=555c299f939a90d9bec0 
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 سیب درختی
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 یسیب زمین

آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

انفعال صداوسیما انفعال صداوسیما انفعال صداوسیما / / / زمینی تکان نخوردزمینی تکان نخوردزمینی تکان نخورد   بازار سیببازار سیببازار سیب: : : کارانکارانکاران   زمینیزمینیزمینی   مدیرعامل اتحادیه سیبمدیرعامل اتحادیه سیبمدیرعامل اتحادیه سیب

زمینی زمینی زمینی    در کمک به حل مشکل سیبدر کمک به حل مشکل سیبدر کمک به حل مشکل سیب    

علت عدم استفاده از ظرفیت صداوسیما، بازار  زمینی موافقت کرد، به تومانی سیب 089در حالی که دولت با مصوبه پرداخت 

مچنان راکد است و تجربه نشان داده سال پس از مازاد تولید، کمبود محصول در حافظه ملت، حک خواهد شدزمینی ه سیب . 

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کاران کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  زمینی مدیرعامل اتحادیه سیب

ای نشدن این موضوع، بازار  علت رسانه زمینی موافقت کرد، اما به ی سیبتومان یارانه صادرات 089هرچند دولت با پرداخت 

زمینی همچنان راکد مانده است سیب . 

اند، اما از آنجا که  کار گرفته زمینی به کشورهای منطقه تالش خود را به صادرکنندگان برای صادرات سیب: رحیم نیازی افزود

سطح مطبوعات تخصصی منتشر شد و در صداوسیما به آن پرداخته نشد، عمالً اطالعات پرداخت مشوق یارانه صادراتی تنها در 

زمینی نداشت تأثیری بر بازار سیب . 

زمینی نیامد صداوسیما به کمک سیب  

توانست از ورشکسته شدن تولیدکنندگان بزرگ و  عنوان رسانه ملی تنها با چند تیزر تلویزیونی می صداوسیما به: وی خاطرنشان کرد

زمینی آنقدر راکد بماند تا برداشت این  ان باال به کشاورزان جلوگیری کند، اما انفعال این رسانه ملی باعث شد بازار یبضرر و زی

 .محصول در همه کشور به خاتمه برسد

برداشتی ماه ادامه داشت و اکنون  های سردسیر نیز تا اوایل آبان زمینی در همدان، اردبیل و استان برداشت سیب: نیازی ادامه داد

های  زمینی ها یا سیب خرها، دالل شده توسط سلف های خریداری زمینی کنید، سیب وجود ندارد و آنچه در بازار مشاهده می

شده توسط سازمان تعاون روستایی است خریداری . 

بحران در کشور تواند از بروز  های وزارت جهاد کشاورزی با صداوسیما در مقاطع مختلفی می هماهنگی سیاست: وی تصریح کرد

ای است که برای فعاالن حوزه  جلوگیری کند، اما چرا این تدبیر و کیاست وجود ندارد که از ظرفیت صداوسیما استفاده شود، مسئله

 .کشاورزی در ابهام باقی مانده است

انه را ندارد یا صداوسیما تن به زنی الزم را برای استفاده از ظرفیت این رس اینکه وزارت جهاد کشاورزی قدرت چانه: نیازی یادآور شد

طور قطع با کمبود  زمینی با رکود سال جاری و به دهد، به هر دلیل باعث شده است بحران سیب همکاری با این وزارتخانه نمی

 .محصول در سال آینده در حافظه تاریخی بخش کشاورزی حک خواهد شد

تلخ شد زمینی در ذائقه کشاورزان هزار تن سیب 4۱۱چهار میلیون و   

در همه کشورها تولیدکنندگانی که بتوانند حجم تولید محصول خود را به : کاران کشور تأکید کرد زمینی مدیرعامل اتحادیه سیب

شوند، اما برعکس الگوی اقتصادی همه  رو باشند، از حاشیه سود مناسبی برخوردار می قدری افزایش دهند که با مازاد تولید روبه

در ایران محصولی بیشتر از مقدار نیاز تولید کنند، محکوم به ضرر و زیان قابل توجه هستند دنیا، کشاورزانی که . 

امسال حدود چهار میلیون و : وی اظهار داشت زمینی در بخش کشاورزی تولید شد که نتوانست حاشیه سود  هزار تن سیب 999

ی از کشاورزان که اقدام به کشت این محصول در حجم متعارفی نصیب کشاورزان کند و حتی باعث ضرر و زیان آنها شد و تعداد
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توانست از ابزارهای مختلفی برای جلوگیری از ضرر  باال کرده بودند، تا مرز ورشکستگی پیش رفتند؛ این در حالی است که دولت می

مینی و نگهداری آن و ز زمینی یا خریداری سیب کاران استفاده کند که الزام صنایع تبدیلی برای جذب سیب زمینی و زیان سیب

 .خارج کردن مازاد تولید از چرخه مصرف، یکی از این راهکارها بود

آمد اقتصادی هولناکی  علت رعایت نکردن الگوی کشت دچار چنین پیش هرچند کشاورزان متهم شدند که به: نیازی همچنین گفت

رو خواهیم شد و اکنون وظیفه وزارت جهاد  کمبود روبهشدند، اما تجربه نشان داده است سال بعد از مازاد تولید با  59در سال 

دار کند زمینی در سال آینده انگیزه ها است تا کشاورزان را برای کشت سیب کشاورزی در استان . 

شود زمینی به روسیه و بازارهای جدید توسط اتاق دنبال می صادرات سیب  

عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار پس از  زمینی به که صادرات سیببا وجود آن: کاران کشور افزود زمینی مدیرعامل اتحادیه سیب

تصویب مشوق صادراتی مورد توجه صادرکنندگان قرار گرفت، اما برای اثرگذاری این مصوبه باید بازارهای جدیدی تعریف شود که 

 .جدا از بازارهای سنتی گذشته باشد

تان عراق، افغانستان و کشورهای جنوب خلیج فارس، بازارهای سنتی ایران زمینی به اقلیم کردس صادرات سیب: وی خاطرنشان کرد

کنند، اما برای تغییر جدی در بازار داخلی، باید به بازار روسیه و  شوند که هرساله مقدار مشخصی را جذب می محسوب می

 .کشورهای جدید اندیشید

عنوان یکی از  زمینی به از بازار سایر کشورها غافل کند، چرا که سیب تمرکز بر کشور روسیه نباید اتاق بازرگانی را: نیازی ادامه داد

ویژه  یافته به تواند فضای قابل توجهی برای بسیاری از کشورهای کمتر توسعه رود که می شمار می ترین محصوالت استراتژیک به ارزان

زمینی در اتاق بازرگانی ضروری  ری صادرات سیبگذا ای برای سیاست رسد تشکیل سامانه نظر می کشورهای آفریقایی باشد؛ لذا به

 .است

ای هایی مانند امحاء نیازمند فضاسازی رسانه جلوگیری از تکرار اتفاق  

سازمان تعاون روستایی بر اساس وظیفه قانونی خود و جلوگیری از ضرر و : کاران کشور تصریح کرد زمینی مدیرعامل اتحادیه سیب

زمینی تولیدشده را از  کار وارد گود خرید شد و توانست حجم قابل توجهی از سیب زمینی های سیب زیان کشاورزان در بیشتر استان

 .کشاورزان به قیمت خرید تضمینی خریداری کند

زمینی، سایر  زمینی محدود است و این سازمان جز سیب انبارهای سازمان تعاون روستایی برای نگهداری سیب: وی یادآور شد

های  زمینی ترین بخش پرونده سیب منظور جلوگیری از پرونده امحاء که ظاهراً ترسناک کند؛ لذا به داری میمحصوالت را نیز خری

ویژه صداوسیما استفاده کرد ای کشور به روی زمین مانده بود، باید از ظرفیت رسانه . 

داشتند، این نکته تأکید شد که تا زمانی کار با معاون وزیر جهاد کشاورزی  زمینی های سیب ای که تشکل در جلسه: نیازی تأکید کرد

بار نرسد،  ویژه بازار اصلی و میادین میوه و تره زمینی از طریق صداوسیما و جراید به اطالع عموم به که تغییر شرایط صادرات سیب

اک خواهد ترین محصول کشاورزی روی زمین خ عنوان نازل زمینی همچنان به تغییری در روند بازار پیش نخواهد آمد و سیب

 ./خورد
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 شیالت

 فارس - 62/11/46

شیالت و نظام مهندسی کشاورزی به امضا رسیدشیالت و نظام مهندسی کشاورزی به امضا رسیدشیالت و نظام مهندسی کشاورزی به امضا رسید      نامه همکاری سازماننامه همکاری سازماننامه همکاری سازمان   توافقتوافقتوافق    

نامه همکاری بین دو سازمان  ها و مزارع توافق های پرورش، مجتمع صید تا سفره، زنجیره های وری در زنجیره در راستای افزایش بهره

 .شیالت و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به امضا رسید

به نقل از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران حسن صالحی،  به گزارش خبرگزاری فارس

رئیس سازمان شیالت ایران در پی انعقاد توافق نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان این 

با امضای این توافق نامه مشترک می توانیم با کمک سازمان نظام مهندسی کشاورزی بخش شیالت کشور را : مطلب گفت

علمی و تکنولوژی محور کنیم مهندسی، . 

ظرفیتهای خوبی در بین اعضای حقیقی : به حضور مهندسان کشاورزی در توسعه پایدار بخش شیالت کشور تاکید کرد و افزود وی

و شرکتهای خدمات فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی وجود دارد که می تواند منجر به افزایش بهره وری در این 

 .بخش شود

بخشهای زیادی است : یس سازمان شیالت ایران از تشکیل کارگروهی برای پیگیری اجرای مفاد این توافق نامه خبر داد و افزودرئ

که سازمان نظام مهندسی کشاورزی می تواند به ما کمک کند مانند افزایش بهره وری در زنجیره های صید تا سفره، زنجیره های 

ها و مزارع پرورش، مجتمع . 

آبزی پروری  های خدمات فنی مهندسی در بحث رای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی به استفاده از ظرفیت شرکتعضو شو

دار ملزم شود تایید یک شرکت خدمات فنی  دار یا محموله دار، کارخانه اگر هر مزرعه: ها اشاره کرد و گفت و مدیریت مجتمع

ره وری خواهیم بودمهندسی کشاورزی را داشته باشد شاهد افزایش به . 

صید فراساحلی یکی از زمینه : های جدید در بخش شیالت بیان کرد و افزود صالحی، صید فراساحلی را نیز به عنوان یکی از ظرفیت

های خودش را  تواند برای ما و سازمان نظام مهندسی کشاورزی تجربه خوبی باشد و سازمان توانایی های جدید فعالیت است که می

کندارزیابی  . 

احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، امضای این توافق نامه را آغازی برای ایجاد تحول در 

صالحی به عنوان عضو شورای مرکزی سازمان و شناخت از ظرفیتهای سازمان می تواند   حضور: بخش شیالت کشور دانست و گفت

امه کمک کندبه اجرای بهتر مفاد این توافق ن . 

امیدوارم : کبیری اولین گام را توانمندسازی اعضاء و شرکتهای خدمات فنی مهندسی برای اجرای این توافق نامه اعالم کرد و افزود

 .با کمک دو سازمان بتوانیم گام به گام در اجرایی شدن مفاد این توافق نامه جلو رویم و منشاء تحول در بخش شیالت شویم

سال است و در صورت توافق طرفین قابل  8بمدت  59ماده تهیه و مدت همکاری این توافق نامه از سال  9در  این توافق نامه

 .تمدید است
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 شیالت
آیانا 1362دی  31, چهارشنبه  

/ / / میلیون دالرمیلیون دالرمیلیون دالر   495495495ماه اخیر با ارزش ماه اخیر با ارزش ماه اخیر با ارزش    333هزار تن محصوالت آبزی طی هزار تن محصوالت آبزی طی هزار تن محصوالت آبزی طی    111111صادرات صادرات صادرات 

شرکت صادرکننده آبزیان به روسیه شرکت صادرکننده آبزیان به روسیه شرکت صادرکننده آبزیان به روسیه    1۶1۶1۶بینی حضور بینی حضور بینی حضور    پیشپیشپیش    

کیلوگرم آن را خاویار پرورشی با  599هزار تن انواع آبزیان به سایر کشورها صادر شده است که در این بین  99ماه اخیر،  5طی 

دهد هزار دالر تشکیل می 999یک میلیون و ارزش معادل  . 

  

از افزایش تعداد ( ایانا)مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ز سازمان شرکت موفق شدند مجوزهای الزم را ا 05تاکنون : های صادرکننده محصوالت آبزی به روسیه خبر داد و گفت شرکت

شرکت دیگر در فهرست انتظار قرار دارند و در حال بررسی هستیم تا  59دامپزشکی و سایر مراجع دریافت کنند، اما همچنان 

های مربوطه همچون دامپزشکی به آنها اختصاص دهیم را از بخش EC و IR بتوانیم کد . 

یران نیز هستند و شرکتی که تولیدکننده محصوالت شده آبزیان از ا ها طالب محصوالت فرآوری روس: عیسی گلشاهی افزود

پخت است نیز نامزد صادرات محصوالتش به روسیه است پیش . 

انتظار آن را داریم که : وی خاطرنشان کرد شرکت صادرکننده محصوالت آبزیان بتوانند تولیدات خود را به روسیه صادر کنند،  92

ای مربوطه از بخش دامپزشکی بشوندهای جدید موفق به دریافت کده در صورتی که شرکت . 

اضافه شدن ماهیان پرورشی به فهرست محصوالت صادراتی از دیگر اقداماتی است که در حال انجام است و : گلشاهی ادامه داد

صورت کامل توافق  ها را برای صادرات ماهیان پرورشی داشته باشیم، اما این مسئله به ایم رضایت روس صورت موقت توانسته به

 .خواهد شد

آال دارای کد رهگیری است زده ماهی قزل تخم چشم  

دار  آالی پرورشی ایرانی در داخل کشور مراحل شناسنامه ماهیان قزل: مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران تصریح کرد

ای کد رهگیری هستندشوند و دار ماهیان ثبت و ضبط می زده و بچه اند که حتی تخم چشم شدن را تا بدانجا پیش برده . 

آال کند، هنوز انجام نشده  کنندگان را مجاب به داشتن شناسنامه برای ماهی قزل کد رهگیری ظاهری که مصرف: وی یادآور شد

 .است

آالی تازه در هفته دریافت کنند که البته صادرات  ها طالب آن هستند که دو تا چهار تن ماهی قزل روس: گلشاهی تأکید کرد 09 

پذیر است بیش از این نیز امکانبرابر  . 

صورت هوایی به کشور روسیه حمل شود آال قرار است به های صادراتی ماهی قزل محموله: وی اظهار داشت . 

تن محصول شیالتی به روسیه 349صادرات   

یگو و ماهیان تن ترکیب محصوالت شیالتی ازجمله م 593حدود : مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران همچنین گفت

های اخیر به کشور روسیه صادر شده است دریایی طی ماه . 
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میلیون دالر  038هزار تن محصول شیالتی به ارزش  99ماه اخیر،  5طی : ماهه محصوالت شیالتی افزود 5گلشاهی درباره صادرات 

عضو اتحادیه اروپا ازجمله ایتالیا، اسپانیا و به کشورهای مختلف ازجمله ویتنام، چین، امارات، لبنان، روسیه، آذربایجان و کشورهای 

 .بلژیک صادر شده است

ها، بررسی و کار برای بازاریابی در کشورهایی همچون آمریکای شمالی و استرالیا مدنظر  با برداشته شدن تحریم: وی خاطرنشان کرد

 .است

آبزیان و ماهیان دریایی ازجمله محصوالتی است که  انواع ماهیان، میگو، کنسرو، خاویار، پودر ماهی، خوراک: گلشاهی ادامه داد

دهد ماه اخیر تشکیل می 5اقالم صادراتی بخش شیالت را طی  . 

دهد که دارای ارزشی  کیلوگرم آن را خاویار پرورشی تشکیل می 599هزار تن محصول صادرشده، حدود  99از : وی تصریح کرد

هزار دالر است 999معادل یک میلیون و  /. 
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 شیالت
آیانا 1362دی  46, سه شنبه  

   مجوز ورود ماهیان پرورشی به بازارهای روسیه صادر شود مجوز ورود ماهیان پرورشی به بازارهای روسیه صادر شود مجوز ورود ماهیان پرورشی به بازارهای روسیه صادر شود 

برای صادرات میگوی پروری و ماهیان دریایی است که تقاضا داده شده که نامه منعقدشده بین ایران و روسیه  در حال حاضر تفاهم

آال، سیباس و کپور پرورشی نیز به فهرست فوق اضافه شود ماهیان دیگری همچون قزل . 

: فتبا اعالم این خبر گ( ایانا)دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هایی را برای صادرات بیشتر محصوالت آبزی آغاز کرده و در این راستا، مجوز صادرات  رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه رایزنی نایب

 .ماهیان پرورشی در حال بررسی است

رات ماهیان ای که سازمان دامپزشکی با دامپزشکی روسیه منعقد کرده است، مجوز صاد نامه طبق تفاهم: اکبر خدایی افزود علی

دریایی غیراز میگو از نوع پرورشی آن صادر شده است، در حالی که کشور روسیه خواهان آن است که از تمامی ماهیان پرورشی 

 .ایرانی نیز بهره ببرند

ای توسط رئیس سازمان دامپزشکی کشور به امضاء رسیده که ماهیان  با ورود هیأت روسی به کشور، نامه: وی خاطرنشان کرد

آال، کپور و سیباس که از نوع پروری هستند، برای راهیابی به بازارهای روسیه با توجه به استانداردهای آن  ری همچون قزلدیگ

 .کشور اعزام شوند

شود و امید است بتوانیم  این نامه در سفر اخیر هیأت روسی به ایران تبادل می: دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران ادامه داد

ی انواع آبزیان ایرانی را به بازارهای روسیه صادر کنیمتمام . 

آال و سیباس در کشور باالست و در صورتی که مورد پذیرش کشور مقصد قرار  در حال حاضر قیمت ماهی قزل: خدایی تصریح کرد

شده پیدا کنیم هایی را برای کاهش قیمت تمام گیرد، باید روش . 

عالوه بر آنکه هفت کانتینر به مقصد روسیه حمل شده، : طور مرتب خبر داد و یادآور شد هوی از اعزام میگو به کشور روسیه و ب

صورت غیرمستقیم از کشورهایی همچون آذربایجان نیز صادرات میگو به روسیه در حال انجام است به . 

نامه مشترک،  م که با امضای تفاهمامیدواری: خدایی روند صادرات میگو برای بازارهای روسیه را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت

 ./برای صادرات ماهیان پرورشی نیز بتوانیم بازار مناسبی را پیدا کرده و سود خوبی را عاید تولیدکنندگان داخلی کنیم
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 شیالت
آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

پروران با بخش خصوصی وارد قرارداد شوند، دامپزشکی دست تنهاست پروران با بخش خصوصی وارد قرارداد شوند، دامپزشکی دست تنهاست پروران با بخش خصوصی وارد قرارداد شوند، دامپزشکی دست تنهاست    آبزیآبزیآبزی    

رو است،  های آبزیان به بخش خصوصی واگذار شده است و سازمان دامپزشکی نیز با کمبود نیرو روبه از آنجا که حوزه درمان بیماری

شود بزیان، این سازمان وارد عمل میتنها در موارد خاص و تلفات غیرعادی آ . 

های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

با دارا بودن  عنوان بخشی دولتی و سازمان دامپزشکی به: پروران گفت های آبزی درباره میزان نظارت این سازمان بر فعالیت( ایانا)

 .نیروهای حداقلی، بسیاری از وظایف خود را به بخش خصوصی تفویض کرده است

های خاص اقدام  این سازمان هرساله با توجه به بازدیدهای ادواری نسبت به وضعیت برخی بیماری: مهر افزود کامبیز رخشانی

کند می . 

رای حفظ سالمت و بهداشت محیط کار خود، از دامپزشکان بخش های دیگر باید ب پروران و سایر بخش آبزی: وی خاطرنشان کرد

 .خصوصی کمک بگیرند، زیرا کمبود نیروی موجود در بخش دولتی جوابگو نیست

دهندگان الزم است با دامپزشکان بخش خصوصی وارد قرارداد شوند تا مشکالت مربوط به درمان و  پرورش: مهر ادامه داد رخشانی

تر انجام شود، زیرا اگر در انتظار دامپزشکان بخش دولتی باشند، راه به جایی نخواهند برد سریعبیماری آبزیانشان هرچه  . 

های خاص و اخطاردادنی را در  های کنترلی برای بیماری های استراتژیک خود، برنامه این سازمان در راستای فعالیت: وی تصریح کرد

های پایش ادواری در دستور کار دارد قالب برنامه . 

ای از موارد نیز وقتی با افزایش مرگ  در پاره: های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد عاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماریم

دهیم رو شویم، وارد عمل شده و اقدامات الزم را انجام می های بومی در کشور روبه و میر و تلفات ناشی از بیماری . 

کند و در  دهنده تلفات غیرعادی باشد، سازمان دامپزشکی را وارد عمل می یش طی سال اگر نشانبرنامه پا: مهر تأکید کرد رخشانی

پروران برای قرارداد با بخش خصوصی وارد عمل شوند سایر موارد الزم است آبزی . 

درمان به بخش  ویژه در حیطه سازمان دامپزشکی کشور حاکمیتی بوده و بسیاری از وظایف خود را به: وی در پایان اظهار داشت

دهد های فعال و غیرفعال را هرساله انجام می های غربالگری در قالب مراقبت خصوصی واگذار کرده است و برنامه /. 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http59395-0html. 
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 شیالت
خبرنگاران جوان - 136۱ دی 4۲: تاریخ  

سد انحصارسد انحصارسد انحصار   شکستنشکستنشکستنافزایش صادرات میگو در گرو افزایش صادرات میگو در گرو افزایش صادرات میگو در گرو     

 05در صادرات میگو به روسیه به سبب انحصاری که وجود دارد تنها : مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفت

توانند محصوالت خود را صادر کنند شرکت می . 

ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در 

هزار تن انواع میگو در سال را دارد  599در حالی که بازار روسیه کشش واردات حدود :خصوص صادرات میگو به روسیه اظهار داشت

هزار تن بوده و بنا بر آمار گمرک در هفت ماهه نخست سال ایران  09لکه سفید در مزارع تولید حدود اما امسال با شیوع بیماری 

است  تن صادرات میگو به روسیه داشته 099تنها  . 

در واقع در صادرات میگو به روسیه چند مشکل وجود دارد که تاکنون حل نشده و حال باید گفت که : قاسمی در ادامه بیان کرد

گردد و برخی هم به سبب انحصاری است که سازمان شیالت و دامپزشکی به وجود آورند این دالیل به خود ما برمیبخشی از  . 

ها مجاز  بر اساس انحصاری که به وجود آمده تنها تعداد محدودی از شرکت: مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفت

های فرآوری را به اتحادیه اوراسیا معرفی کرده  ست که سازمان دامپزشکی تنها شرکتبه صادرات میگو به روسیه هستند و گفتنی ا

 .است

 099شرکت قادر به صادرات میگو به روسیه بودند نباید تنها تا هفت ماهه نخست امسال حدود  05بنابراین اگر : وی تصریح کرد

رنامه واردات و صادرات است برداشته شود و از طرفی با تن میگو صادر شده باشد و حال الزم است که انحصار که خالف قانون ب

برداشته شدن انحصار تازه بایستی بازاریابی و بازارسازی در بازار روسیه را آغاز کنیم تا مراجع ذی صالح روسیه نظر خود را بر 

 .میزان صادرات اعالم کنند

/news/fa/ir.yjc.www//:http8925955 
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 شیالت
 ایرنا - 46/11/1362

صید فراساحلی یکی از ظرفیتهای جدید شیالت برای ارتقای تولید و بهره وری صید فراساحلی یکی از ظرفیتهای جدید شیالت برای ارتقای تولید و بهره وری صید فراساحلی یکی از ظرفیتهای جدید شیالت برای ارتقای تولید و بهره وری     
صید فراساحلی یکی از ظرفیتهای جدید در بخش شیالت محسوب می شود و می : رئیس سازمان شیالت ایران گفت  -ایرنا  -تهران 

زایش تولید و بهره وری به دنبال داشته باشدتواند نقش موثری در اف   . 

حضور در صید فرا ساحلی که عملکرد این : به گزارش ایرنا از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، حسن صالحی افزود

بلیت وجود داردبخش در حوزه آبهای دور و بین المللی است ، در چند سال گذشته به آن توجه شده و در منطقه چابهار این قا  . 

امضای توافق نامه همکاری شیالت با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تجربه مناسبی که این سازمان : وی گفت 

 .  بتواند توانایی های خود را مورد ارزیابی قرار دهد

:  صالحی اظهار داشت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع کارگروهی برای پیگیری اجرای مفاد این توافق نامه تشکیل شده و 

طبیعی می تواند در بخش های زیادی از جمله ، افزایش بهره وری در زنجیره های صید تا سفره، زنجیره های پرورش، مجموعه ها 

 .و مزارع به شیالت کمک کند

و فناوری محور سازد و سازمان نظام مهندسی کشاورزی می تواند بخش شیالت کشور را مهندسی، علمی : وی اضافه کرد 

ظرفیتهای خوبی در بین اعضای حقیقی و شرکتهای خدمات فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی وجود دارد که می 

 . تواند منجر به افزایش بهره وری در بخش شیالت شود

چنانچه هر مزرعه : ر داد و گفتصالحی استفاده از ظرفیت شرکتهای خدمات فنی مهندسی در بحث آبزی پروری را مورد تاکید قرا

دار یا صاحب کارخانه ملزم شود تا تایید یک شرکت خدمات فنی مهندسی کشاورزی را انجام دهد، افزایش بهره وری را مشاهده 

 . خواهیم کرد

جاد تحول در احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز امضای این توافق نامه را آغازی برای ای

رئیس سازمان شیالت ایران، به عنوان عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، : بخش شیالت کشور دانست و گفت 

 . شناخت الزم از ظرفیتهای این سازمان را دارد و می تواند به اجرای بهتر مفاد این توافق نامه کمک کند

مه را توانمندسازی اعضا و شرکتهای خدمات فنی مهندسی دانست که برای اجرای کبیری نخستین گام در چارچوب این توافق نا

این توافق نامه ، دو سازمان یاد شده باید گام به گام در مسیر اجرایی شدن مفاد این توافق نامه پیش بروند تا منشاء تحول در بخش 

 .  شیالت شود

به مدت پنج سال است که در صورت  0359و مدت همکاری آن از سال براساس این گزارش، توافق نامه مزبور در هفت ماده تهیه 

 . توافق طرفین قابلیت تمدید دارد

/News/fa/ir.irna.www//:http50559992/ 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 شکر

فودپرس 1362دى ماه  49شنبه   

ر محصوالت کشاورزی ر محصوالت کشاورزی ر محصوالت کشاورزی تن شکر در تاالتن شکر در تاالتن شکر در تاال   5۱۱5۱۱5۱۱معامله معامله معامله     

< کشاورزی تن شکر در تاالر محصوالت کشاورزی معامله شد 899دی ماه  59طی هفته منتهی به  . 

الملل شرکت بورس کاالی ایران، طی هفته مذکور، در تاالر محصوالت کشاورزی شاهد معامله  به گزارش روابط عمومی و امور بین

تن شکر،  59تن کنجاله،  599 تن جو بود 059تن ذرت و  899 . 

هزار و  09هزار تن گواهی سپرده کاالیی ذرت در این روز به انجام رسید و عالوه بر این، حدود  09همچنین داد و ستد  تن  559

میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت 085میلیارد و  095ذرت خوزستان در قالب گواهی سپرده کاالیی و با ارزش حدود  . 

میلیارد ریال در بورس  523هزار و  هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از سه 359ماه، حدود  دی 59منتهی به  گفتنی است، طی هفته

 .کاالی ایران مورد داد و ستد قرار گرفت

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8985029b35939939a33cc 
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 شیر و فراوردهها

 شیر و فرآورده ها

خبرنگاران جوان - 136۱دی  4۱: تاریخ  

   احتمال افزایش قیمت لبنیات در پسابرجاماحتمال افزایش قیمت لبنیات در پسابرجاماحتمال افزایش قیمت لبنیات در پسابرجام
با اجرای برجام ممکن است افزایش قیمت لبنیات صورت پذیرد: های لبنی گفت مدیرعامل اتحادیه فرآورده . 

محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص 

در حال حاضر با افزایش عرضه بیش از تقاضا امکان افزایش لبنیات و شیر خام وجود ندارد اما : افزایش قیمت لبنیات اظهار داشت

کننده  با اجرای برجام و افزایش قدرت خرید مردم این امر صورت پذیر زیرا نباید فراموش کنیم که عرضه و تقاضا تعیینممکن است 

ها در بازار هستند قیمت . 

کیفیت را بگیرد زیرا شیرهای فله همان شیرهای برگشتی  در واقع دولت باید جلوی فروش محصوالت لبنی و سنتی بی: وی افزود

رسد های لبنیات سنتی به فروش می تند که در نهایت در مغازهها هس کارخانه . 

در واقع این صنعت به سبب نداشتن صرفه اقتصادی رو به نابودی است و الزم است که دولت از ابتدا تا : اسماعیلی تصریح کرد

ای کارخانه بدون  هستند به گونه انتهای این زنجیره را مورد حمایت خود قرار دهد زیرا این زنجیره تولیدی چند حلقه متصل به هم

کننده معنایی ندارد دامدار و مصرف . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8920322D%/5%A9% 
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 شیر و فرآورده ها
فودپرس 1362دى ماه  49جمعه   

کند؟ کند؟ کند؟    پنیر واقعا خنگ میپنیر واقعا خنگ میپنیر واقعا خنگ می    

وقتی که کلسیم خون با خوردن پنیر زیاد شود، بدن برای نگه داشتن این نسبت از مغز که منبع فسفر است برداشت < غذا و تغذیه

شود، در حالیکه فسفر برای عملکرد مغز ضروری است کند و همین امر باعث کاهش فسفر مغز می می . 

شود لکرد مغز مییک کارشناس تغذیه معتقد است، مصرف پنیر به تنهایی واقعا باعث کاهش عم . 

تری نسبت به سایر لبنیات از جمله شیر و ماست دارد و از همین رو حجم کلسیم در  پنیر حالت فشرده: مریم شیرمستی، اظهار کرد

 .آن بسیار باال است

زند شود که تعادل کلسیم بدن را بر هم می با خوردن پنیر، مقدار زیادی کلسیم وارد بدن می: وی ادامه داد . 

وقتی که : رشناس تغذیه با اشاره به نسبت طالیی که در بدن همواره باید بین کلسیم و فسفر برقرار باشد، خاطرنشان کرداین کا

کند و همین امر  کلسیم خون با خوردن پنیر زیاد شود، بدن برای نگه داشتن این نسبت از مغز که منبع فسفر است برداشت می

فسفر برای عملکرد مغز ضروری است شود، در حالیکه باعث کاهش فسفر مغز می . 

دهد و به عبارتی فرد را خنگ  های مغز را کاهش می شد پنیر عملکرد حافظه و سلول به گفته شیرمستی، اینکه در گذشته گفته می

کند، تقریبا صحت دارد می . 

اده با پنیر، تعادل کلسیم و فسفر تواند هنگام استف از سوی دیگر گردو منبع غنی فسفر است و از همین رو می: وی خاطرنشان کرد

 .را در بدن حفظ کند

تواند این تعادل را برهم بزند و از همین رو از قدیم هم  روی در مصرف گردو به تنهایی هم می البته زیاده: این کارشناس تغذیه گفت

 .گفته شده پنیر و گردو هر دو درد هستند و با هم درمان

: شیرمستی تصریح کرد ها برای حفظ تعادل کلسیم و  تواند باعث برداشت کلسیم از استخوان دو به تنهایی هم میاستفاده از گر

 .فسفر شود و پوکی استخوان را در پی داشته باشد

شود بادام هم کمی خواص گردو را دارد، اما مصرف گردو همراه با پنیر بیشتر توصیه می: وی عنوان کرد . 

تواند خواب راحت را همراه  سنتی هم اشاره شده مصرف نان و پنیر و گردو برای شام میبه گفته این کارشناس تغذیه، حتی در طب 

 .داشته باشد

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 شیر و فرآورده ها
فودپرس 1362دى ماه  42نج شنبه   

عرضه گسترده شیر شتر در سوپر مارکت هاعرضه گسترده شیر شتر در سوپر مارکت هاعرضه گسترده شیر شتر در سوپر مارکت ها///واهد ؟واهد ؟واهد ؟شتر از بازار شیر چه می خشتر از بازار شیر چه می خشتر از بازار شیر چه می خ !!!      

در حالی که تولید کنندگان شیر معتقدند به دلیل رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید مردم، امکان افزایش < مواد غذایی

یمت چند برابری قیمت لبنیات به رغم تصویب دولت وجود ندارد از گوشه وکنار خبر می رسد که شیر شتر در مقیاس گسترده وبا ق

 .شیر گاو در تهران و چند شهر بزرگ دیگر درحال توزیع است

هرچند از کم وکیف تولید و قیمت تمام شده و گستره توزیع شیر شتر اطالعات دقیقی در دسترس نیست اما به نظر می رسد با 

یر مصرف آن با استقبال مردم نیزمواجه توجه به روند رو به رشد عرضه شیر شتردر فروشگاهها و سوپر مارکت ها در چند ماه اخ

 .شده باشد

اکنون دامداران در سراسر کشور در شرایط اقتصادی نامساعدی بسر می برند وهنوز نتوانسته اند با کارخانجات لبنی بر سر قیمت 

در مقیاس گسترده  اقتصادی تولید شیر به تفاهم برسند، با این وجود سرمایه گذاری عده ای برای تولید وعرضه شیر شتر آنهم

 .بسیار جالب وبا اهداف متفاوت بنظر می رسد

البته در بیان دالیل استقبال از این فرآورده جدید می توان به متنوع بودن محصول وخواص بسیار باالی مصرف شیر شتر اشاره 

 .نمود

صرف لبنیات را به خود اختصاص خواهد در این حال باید منتظر ماند و دید سرانجام شیر شتر در دراز مدت چه سهمی از سرانه م

 .داد وچه نقشی را ایفا خواهد نمود

 شیر شتر چه خواصی دارد؟

شیر شتر چه کمکی می تواند به بدن ما کند و در بهبود چه بیماری هایی موثر است می خواهیم مصرف آن را به افراد دیابتی 

ت در امان خواهند ماندپیشنهاد دهیم چون با خوردن شیر شتر از خطرات ناشی از دیاب . 

بار بیشتر از  09پروتئین الکتوفرین در این شیر که . مطالعات نشان می دهد که این شیر دارای عوامل دارویی بسیار زیادی است

آلزایمر3 شیر گاو بوده دارای خاصیت آنتی باکتریال و ضد ویروسی و همچنین دارای قابلیت مبارزه با بیماری هایی مثل سرطان  ,

تیتهپا  C , دیابت و ایدز می باشد3 زخم معده3 سل . 

امروزه مشخص شده است که این ماده غذایی دارای پروتئین های محافظتی زیادی است که خاصیت ایمنی زایی، ضد باکتریایی و 

 .دارویی به آن می بخشد

رطانی است و به دلیل وجود شیر شتر به سبب وجود مواد مغذی و خواص درمانی، سرشار از آنتی بادی ها و ترکیبات ضد س

 .انسولین بیشتر نسبت به شیر گاو، گزینه مناسبی برای افراد دیابتی، رژیمی و حساس به الکتوز است

با توجه به این که شتر در بیابان ها، مناطق کویری و به دو راز آالینده ها و مواد غیر طبیعی تغذیه می کند، می توان تولیدات این 

محصوالت تمام ارگانیک برشمردحیوان را به عنوان  . 

را برای آن مطرح کرده اند« طالی سفید بیابان»بدلیل خواص باالی این شیر برخی از دانشمندان نام  . 

طعم شیر شتر مانند بقیه چهارپایان شیرین است ولی برحسب نوع گیاهان مصرفی در برخی مناطق اندکی تیز یا متمایل به شور 

ن از علوفه های سبز تغذیه می کنند ، شیرشان شیرین استمعموال وقتی شترا. میباشد . 
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با توجه به کمتر بودن چربی شیر شتر نسبت به شیر گاو و گوسفند، می تواند بهترین جایگزین برای افرادی باشد که به شیر گاو 

کی استخوان در درمان حساسیت دارند و مصرف مداوم شیر شتر عالوه بر بهبود دیابت، کنترل فشار خون، گرفتگی عروق و پو

 .بسیاری از بیماری های العالج موثر است

 .شیر شتر به دلیل مواد غذایی مفید، می تواند جایگزین خوبی برای سایر چربی های حیوانی باشد

 .مواد مغذی و ویتامین های شیر به حدی است که آن را یک غذای کامل و کافی به حساب می آورند

یک لیوان شیر شتر معادل یک وعده غذایی »:غذا و دارو، شیر شتر را این گونه تعریف می کند به همین دلیل سازمان جهانی

شیر شتر به صورت محصوالت تخمیری برای درمان زخم معده، بی نظمی های بدن، اسهال، یبوست، زخم ها و حتی برای «کامل

 .افزایش قدرت باروری تخمدان هم به کار رفته است

ت که در صورت مصرف همزمان شیر شتر با شیمی درمانی، شیمی درمانی دارای نتایج بهتر و با اثرات تحقیقات نشان داده اس

 .جانبی کمتری خواهد بود

تحقیقات زیادی نشان داده است که مواد موجود در شیر شتر باعث تنظیم قند خون بیماران می شود و می تواند بعنوان دارویی 

 .بدون عوارض جانبی استفاده گردد

یکی از ویژگی های بارز شیر . ا توجه به خواص بی نظیر شیر شتر می توان این ماده اعجاز انگیز را در موارد دیگر نیز بررسی کردب

 .شتر، سرعت فساد پایین آن است

 95روز و در دمای معمولی اتاق بمدت  05درجه بمدت  9به طوری که شیر شتر بدون وسایل سرمایشی، کیفیت خود را در دمای 

ساعت ترش می شود 05این در حالیست که شیر گاو در دمای اتاق طرف . ساعت و حتی بیشتر نگه می دارد . 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 صادرات و واردات

 فارس - 62/11/47

افزایش تقاضای صادراتافزایش تقاضای صادراتافزایش تقاضای صادرات/ / / مرغ صادر شدمرغ صادر شدمرغ صادر شد   تن تخمتن تخمتن تخم   5۱۱5۱۱5۱۱هزار و هزار و هزار و    454545    

از ابتدای : گذار با بیان اینکه تقاضا برای صادرات افزایش یافته است، گفت کنندگان مرغ تخم مدیرعامل اتحادیه سراسری تولید

مرغ صادر شده است تن تخم 899هزار و  98امسال تاکنون  . 

مرغ  صادرات تخم: وگو با خبرنگار اقتصادی گفت گفت در گذار سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه

 .طبق روال معمول جریان دارد، اما تقاضا برای آن تا حدودی بیشتری شده است

مرغ صادر شده و صادرات این محصول در حال حاضر وضعیت  تن تخم 899هزار و  98از ابتدای سال تاکنون حدود : وی افزود

 .مناسبی دارد

به این منظور توزیع : مرغ را کنترل کرد، اظهار داشت ینکه در راستای تنظیم بازار داخل باید میزان صادرات تخمترکاشوند با بیان ا

تومان آغاز شده است 899هزار و  09بار شهر تهران با قیمت هر شانه  مرغ در برخی از میادین میوه و تره تخم . 

به کشورهای مختلف از جمله عراق، افغانستان و ترکمنستان صادر مرغ  تن تخم 999تا  399روزانه به طور متوسط : وی افزود

شود می . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590952999539 
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 صادرات و واردات    
 فارس - 62/11/48

شودشودشود   اردات موز برای حفاظت از باغات موز کشور انجام میاردات موز برای حفاظت از باغات موز کشور انجام میاردات موز برای حفاظت از باغات موز کشور انجام میمحدودیت مرزی در ومحدودیت مرزی در ومحدودیت مرزی در و    

محدودیت مرزی برای واردات موز به سیستان و بلوچستان در : معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .راستای پیشگیری از بروز بیماری قارچی در باغات موز این استان است

در مورد  یحیی ابطالی معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

نژادی از یک بیماری با عامل قارچ فوزاریوم در دنیا  0589  در سال: دلیل ممنوعیت واردات موز از مرز سیستان و بلوچستان، گفت

اد جدید آن به نامشناخته شد که نژ  TR9 زایی بسیار باالیی برخوردار است  از قدرت بیماری  . ارقام تجاری  بطوریکه تقریبا توانسته

 .موز دنیا را آلوده کند

این بیماری در کشورهای مختلف از جمله پاکستان، فیلیپین، اردن، عمان، اندونزی، مالزی، استرالیا، لبنان، آفریقای : وی افزود

مبیک، آمریکای جنوبی و اکوادور گزارش شده استجنوبی، موزا . 

بیماری قارچی با نژاد :ابطالی بیان داشت  TR9 باغ موز و ایجاد خشکیدگی در برگ درخت موز ممکن است تا  در صورت بروز در

محصول تولیدی را از بین ببرد درصد 89 . 

که بیماری قارچی با نژادمعاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این  TR9  از طریق میوه موز قابل انتقال

شود های رویشی گیاه منتقل می این بیماری از طریق اندام: به باغات موز نیست، افزود . 

باغات موز کشورهای صادر کننده موز به ایران از جمله آمریکایی جنوبی، فیلیپین، اندونزی و پاکستان آلوده به بیماری : وی افزود

های آلوده گیاه هم وجود داشته باشد  که اگر به همراه محموله وارداتی اندام شود هستند و این موضوع باعث می TR9 قارچی با نژاد

شود سرایت کند این بیماری به مناطقی که در آن کشت موز انجام می . 

نامه  آئین 5بنابراین براساس ماده  :شود، گفت وی با بیان اینکه در حال حاضر کشت موز در کشور در سیستان و بلوچستان انجام می

اجرایی قانون حفظ نباتات واردات میوه موز از طریق تمامی گمرکات و مبادی ورودی استان سسیتان و بلوچستان به استنثای 

اعالم شد  گمرک میرجاوه ممنوع . 

ز مرزهای سیستان و بلوچستان که کشت موز در آنجا واردات موز با توجه به نیاز جامعه از مبادی دیگر به غیر ا: ابطالی تصریح کرد

قابل انتقال نیست  موز شود مجاز است، ضمن اینکه این بیماری قارچی از طریق میوه انجام می . 

البته براساس بخشنامه سازمان حفظ نباتات که به گمرکات : معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور بیان داشت

آلوده تا اطالع ثانوی محدود است نهال پاجوش، برگ ها ی رویشی موز از جمله م شده است واردات کلیه اندامکشور اعال . 

این بیماری قارچی بر اثر مصرف موز به انسان قابل انتقال نیست ضمن اینکه هیچ بیماری از میوه و گیاه به انسان منتقل : وی افزود

شود نمی . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590955999509 
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 صادرات و واردات
 فارس - 62/11/47

خبر بد اجرای برجام برای خبر بد اجرای برجام برای خبر بد اجرای برجام برای ///صادرات خاویار، پسته و فرش ایران به آمریکا آزاد شدصادرات خاویار، پسته و فرش ایران به آمریکا آزاد شدصادرات خاویار، پسته و فرش ایران به آمریکا آزاد شد

کاران آمریکاییکاران آمریکاییکاران آمریکایی   پستهپستهپسته    

کاران  عالم کرد اجرای برجام و آزاد شدن صادرات پسته ایران به این کشور به ضرر پستهبار آمریکا ا یک کارشناس بخش خشک

شود آمریکایی تمام می . 

به نقل از ان پی آر، با اجرای برجام صادرات فرش، پسته و خاویار ایران به  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس

 .آمریکا آزاد شد

ر ایرانی در این کشور تواند خبر خوشی برای شهروندان آمریکایی و به خصوص طرفداران فرش، پسته و خاویا ها می این لغو تحریم

 .باشد

 .اما آزادسازی صادرات پسته به این کشور برای کشاورزان آمریکایی گران تمام خواهد شد

به گزارش اسلیت، یک کارشناس خشکبار معتقد است این لغو تحریم ها شاید برای بسیاری خبری خوش باشد اما برای پسته کاران 

آمریکایی اصال خوشآیند نیست، چرا که پسته ایران از محبوبیت باالیی در بازار آمریکا برخوردار است و فعاالن در این حوزه از 

اند ا خبر دادهآمادگی خود برای ورود به تجارت پسته ایرانی در آمریک . 

افزاید که پسته ایرانی از کیفیت به مراتب بهتری نسبت به مشابه آمریکایی برخوردار است و در حقیقت به قدری  این کارشناس می

توانند در برخورد با پسته ایران جلوی خود را بگیرند خوشمزه هستند که افراد نمی . 

پیشتر بلومبرگ گزارش داده بود که پس از نفت، پسته بیشترین ارزش صادراتی را برای ایران در بر دارد و ایران پس از لغو تحریم ها 

جبران خواهد کرد با قبضه کردن بازار پسته بخشی از ناکامی در بازار نفت را . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590959990095 
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 صادرات و واردات
 فارس - 62/11/31

هزار تن کیوی به روسیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارسهزار تن کیوی به روسیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارسهزار تن کیوی به روسیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس   45۱45۱45۱صادرات صادرات صادرات     

: هزار تن کیوی صادر شده است، گفت 59گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود  های گرمسیری و نیمه وهمدیرکل می

هزار تن افزایش یابد 089شود صادرات این محصول به حدود  بینی می پیش . 

 ابوالقاسم حسن پور مدیرکل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

هزار تن بود که این میزان محصول از باغات کیوی بدست آمد 399 حدود برآورد امسال ما از تولید کیوی: گفت . 

با : شود، افزود اری میها نگهد وی با بیان اینکه برداشت کیوی به اتمام رسیده و در حال حاضر بخشی از این محصول در سردخانه

متقاضی این محصول هستند توجه به کیفیت کیوی تولیدی ایران، کشورهای اطراف .  

گرمسیری وزارت جهاد با بیان اینکه باغداران امسال از وضعیت تولیدی کیوی و قیمت آن  های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

رسد و به قیمت خوبی هم بدست  تومان به فروش می 5899یش از ها هر کیلو کیوی ب در سردخانه: رضایت دارند، بیان داشت

رسد مصرف کننده می . 

هزار تن کیوی  089امسال حدود  شود می بینی پیش: هزار تن کیوی صادر شده است، گفت 59پور با اشاره به اینکه تاکنون  حسن

 .صادر شود

شود عراق صادر میفارس، روسیه و  کیوی ایران به کشورهای حوزه خلیج: وی بیان داشت . 
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 صادرات و واردات
 فارس - 62/11/46

   تأمین بخشی از گوشت قرمز و گندم از روسیهتأمین بخشی از گوشت قرمز و گندم از روسیهتأمین بخشی از گوشت قرمز و گندم از روسیه
توان  می: شاورزی با بیان اینکه ایران تا حدودی به واردات گوشت قرمز و گندم نیاز دارد، گفتقائم مقام بازرگانی وزیر جهاد ک

 .بخشی از نیاز وارداتی را از روسیه تأمین کرد

به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر مهرفرد قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه مراسم دیدار وزرای 

کشاورزی ایران و روسیه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به تقاضای دو کشور برای صادرات مرغ باالخره 

تواند  به واردات گوشت قرمز نیاز دارد، بنابراین می ایران تا حدودی: کدام کشور این صادرات را انجام می دهد، اظهار داشت

از نیازش را از روسیه تأمین کند بخشی . 

موافقت کشوری که قرار است، محصول به  صادرات بستگی به :وی در مورد تقاضای صادرات روسیه برای واردات مرغ به ایران، افزود

حالی که ما  اند، در شرکت ایرانی اجازه واردات محصوالتشان را به روسیه داده 59آن وارد شود دارد، چرا که در حال حاضر آنها به 

ایم فقط به یک شرکت روسی اجازه واردات محصوالتشان را به ایران داده . 

بله، : مهرفرد همچنین در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس در مورد اینکه آیا ایران نیاز به واردات گندم از روسیه دارد، گفت

شد ه به ایران وارد میضمن اینکه قبال هم تا حدودی بخشی از گندم خوراکی و دامی از روسی . 
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 صادرات و واردات
 فارس - 62/11/46

   پیشنهاد تعرفه صفر برای واردات پسته و خرما از ایرانپیشنهاد تعرفه صفر برای واردات پسته و خرما از ایرانپیشنهاد تعرفه صفر برای واردات پسته و خرما از ایران
پیشنهاد کاهش تعرفه واردات پسته، خرما، انگور خشک، کلم بروکلی و گل کلم از ایران به روسیه به : وسیه گفتوزیر کشاورزی ر

 .کمیسیون مجمع اقتصادی اوراسیا ارائه شد

امروز در نشست مشترک وزیران کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

وزیر کشاورزی و مردم ایران برای لغو  روسیه، الکساندر نیکوالویچ تکاچف وزیر کشاورزی روسیه ضمن تبریک به مسئوالن ایران،

امیدواریم این موضوع منجر به توسعه اقتصاد ایران شود: ها گفت تحریم . 

های تجاری بین ایران و  بنابراین موافق توسعه همکاری: شده است، گفتتکاچف با بیان اینکه وضعیت تجاری بین دو کشور بررسی 

 .روسیه هستیم

صادرکنندگان روسی عالقمند به صادرات محصوالت با منشاء حیوانی از جمله گوشت گوساله و گوشت مرغ به : وی بیان داشت

 .ایران هستند

والت کشاورزی بین دو کشور منجر به انتقال پول بین دو کشور وزیر کشاورزی روسیه با بیان اینکه همکاری در زمینه صادرات محص

های خصوصی از این موضوع استقبال کنند امیدواریم شرکت: شود، اظهار داشت می . 

: تکاچف با بیان اینکه محصوالت کشاورزی روسیه دارای کیفیت باالیی است و آماده صادرات آن به بازار ایران هستیم، تصریح کرد

ایم های بزرگ روسیه برای آشنایی با بازار ایران و مسائل لجستیک دعوت کرده گان شرکتما از نمایند . 

خواهیم  در مقابل هم از شما می: توانند محصوالت لبنی به روسیه صادرکنند اظهار داشت های ایرانی می وی با اشاره به اینکه شرکت

یران صادر کنندکننده محصوالت گوشتی محصوالتشان را به ا های تولید که شرکت . 

درصد افزایش  39تولید غالت روسیه : گفت میلیون تن بود، 099تولید غالت در روسیه بیش از  5908تکاچف با بیان اینکه سال 

میلیون تن غالت را داریم 39یافته ضمن اینکه کشورمان آمادگی صادرات غالت به ایران را دارد و توانایی صادرات ساالنه  . 

توانایی صادرات شکر، تفاله : اند، بیان داشت های خوبی داشته یه با بیان اینکه در زمینه تولید چغندرقند پیشرفتوزیر کشاورزی روس

گردان را به ایران داریم چغندر و روغن آفتاب . 

به روسیه  کشورمان آمادگی دارد تا لیست محصوالت وارداتی ایران: ای به روسیه گفت وی با اشاره به محدودت واردات اقالم ترکیه

 .را افزایش دهد

های تولید کننده گوشت  دسترسی شرکت: و گفت مسئله را برای رفع توسعه تجارت بین دو کشور عنوان کرد 8 تکاچف در ادامه

های ایرانی عالقمند به خرید محصوالت روسیه، مسائل لجستیک و ایجاد راه سبز و ایجاد  روسیه به بازار ایران، فهرست شرکت

یط برای کنترل بهداشتی و گمرکی، ایجاد ساز و کار معتبر انجام محاسبات و استفاده از ارزهای ملی و نظارت بیشتر بر بهترین شرا

 .محصوالت دامپزشکی و گیاه پزشکی از جمله این مسائل است

ند و دو شرکت شرکت محصوالت گوشتی واقع در روسیه بازرسی کرد 3بازرسان ایرانی از  5908در نوامبر : تکاچف تصریح کرد

جوابگوی تقاضای ایران بود و همچنین در این هفته هم باز بازرسان ایرانی از سیستم کنترل محصوالت گوشتی بازرسی تکمیلی 

دهند و امیدوارم نتیجه این مسئله موفقیت آمیز باشد انجام می . 
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ای بین  موافقتنامه 5909در سپتامپر : زر تصریح کردبرداری بهینه از منابع زنده دریای خ وی با اشاره به موافقتنامه حفاظت و بهره

کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان و ایران به امضا رسیده است که این موافقتنامه از طرف همه کشورها به 

زودتر به تصویب برسد نامه هر چه خواهیم که موافقت تصویب رسیده اما هنوز در ایران به تصویب نرسیده و در اینجا از ایران می . 

تکاچف همچنین از تشکیل کارگروهی برای نظارت بر مسائل دامپزشکی و گیاهی خبر داد و خواستار شد تا ایران نمایندگان خود را 

 .برای این کارگروه معرفی کنند

شود  روسیه برگزار میدر  5902وزیر کشاورزی روسیه همچنین از وزیر کشاورزی ایران برای همایش جهانی غله که پاییز سال 

 .دعوت کرد

ای  ای و غیر تعرفه این موضوع در نشست کمیسیون فرعی تعرفه: تکاچف در مورد کاهش تعرفه اقالم وارداتی به ایران اظهار داشت

برخی اقالم وارداتی به روسیه کاهش یابد مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیدم که تعرفه . 

و کلم بروکلی به  گل کلم ین مقرر شده تا تعرفه واردات پسته و خرما صفر شود و تعرفه واردات انگور خشک،بنابرا: وی بیان داشت

درصد برسد 8 . 

پیشنهادمات را برای کاهش تعرفه واردات این اقالم به روسیه به کمیسیون مجمع اقتصادی : وزیر کشاورزی روسیه اظهار داشت

آنها هستیم ایم و منتظر پاسخ اوراسیا ارسال کرده . 
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 صادرات و واردات
 فارس - 62/11/46

های روغنی، چوب و غالت از روسیههای روغنی، چوب و غالت از روسیههای روغنی، چوب و غالت از روسیه   ایران متقاضی واردات دانهایران متقاضی واردات دانهایران متقاضی واردات دانه    

های روغنی و غالت از روسیه  دانه متقاضی واردات چوب،  :ورزی با تأکید بر مبادالت تجاری بین ایران و روسیه گفتوزیر جهاد کشا

 .هستیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نشست مشترک وزرای کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه، 

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با اشاره به روابط سیاسی عالی بین دو کشور که آرام آرام به سمت روابط راهبردی در 

نقطه نظرات رؤسای جمهور دو کشور در ارتباط با توسعه روابط مثبت و رو به گسترش است: حرکت است، گفت . 

ینه مسائل اقتصادی تالش کنیم تا روابط دو چندان شودهمچنین از ما خواسته شده است تا در زم :وی افزود . 

بعد از مسائلی که بین روسیه و اتحادیه اروپا و اخیراً ترکیه پیش آمد، ما خواهان پاسخگویی به : وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

ها هستیم تقاضای روسای جمهور دو کشور برای توسعه روابط و همکاری . 

ای از مشکالت و  کنیم بخش عمده نی زیادی بین ایران و روسیه وجود دارد، اما امروز اعالم میمشکالت ف: حجتی تصریح کرد

ایم شود، را در کشورمان پشت سر گذاشته های فنی که بیشتر به مواد پروتئینی حیوانی و گیاهی مربوط می زیرساخت . 

شیالتی و طیور برای صادرات به روسیه اظهار شرکت دارنده محصوالت لبنی،  58وی با تشکر از طرف روسی بابت مجاز شدن 

غالت و چوب هستیم های روغنی، در زمینه دانه  آماده همکاری متقابل برای واردات محصوالت روسی به ایران مخصوصاً :داشت . 

روسیه به حجتی در مورد باال بودن تعرفه گمرکی صادرات محصوالت ایرانی به روسیه در مقابل تعرفه گمرکی صادرات محصوالت 

: ایران گفت کنیم برای کاهش تعرفه صادرات آبزیان از طرف روسی تشکر می . 

امیدواریم این : ایم بیان داشت حجتی با بیان اینکه در زمینه شیالت سابقه همکاری گسترده و دیرینه با کشور روسیه داشته

پروری ادامه یابد گذاری در آبزی ها به مسائل آموزشی و سرمایه همکاری . 

خواهیم تا مسائل بهداشتی  برای واردات چوب از روسیه با مشکل بهداشتی مواجه هستیم و در این زمینه از شما می: ی بیان داشتو

ای در رابطه با واردات چوب از روسیه در همان جا انجام شود و در نهایت چوب سالم وارد ایران شود و قرنطینه . 

ای که با تجار  کنیم و در جلسه هایی روسیه را نسبت به ترکیه به طور جد درک می ما حساسیت: وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

طرف روسی را زیر پا نگذارند  ایرانی در اتاق بازرگانی برگزار شد، به آنها تاکید شد که به هیچ وجه حساسیت . 

های طرف روسی را  ست تا حساسیتهمچنین به سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی کشورمان توصیه شده ا: وی بیان داشت

 .کامال رعایت کنند

خاطر : های یکدیگر را درک و لحاظ کنیم، تصریح کرد حجتی با بیان اینکه ما قصد همکاری با هم را داریم بنابراین باید حساسیت

کنیم یگیری و برخورد میشما از سوی ما کامال جمع باشد و اگر موردی هم پیدا شد، سریعا به ما منتقل شود، چرا که ما آن را پ . 

این موافقتنامه بالفاصله در دولت تصویب : برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر اظهار داشت حفاظت و بهره وی در مورد موافقنامه

مجلس قرار دارد شده و به مجلس ارسال شد و در کمیسیون مربوطه در مجلس تصویب شده است و در دستور کار جلسه علنی . 

شرکتی که در رابطه با محصوالت لبنی مورد توافق طرفین قرار گرفت االن در  9همچنین : جهاد کشاورزی بیان داشتوزیر 

 .وضعیت سبز قرار گرفته است
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شرکت مورد بازرسی ایران در روسیه برای صدور محصوالت حیوانی اجازه صادرات داده شده و  همچنین به: حجتی بیان داشت

د محصوالتشان را به ایران صادر کنندامیدواریم تجار بتوانن . 

مان را از کشور روسیه واردات کنیم و نیازمان را از این کشور تأمین  تمایل داریم تا بخشی از محصوالت وارداتی: وی بیان داشت

 کنیم
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 صادرات و واردات   
 فارس - 62/11/46

فتگوی دو جانبه برای صادرات گندم روسیه به ایرانفتگوی دو جانبه برای صادرات گندم روسیه به ایرانفتگوی دو جانبه برای صادرات گندم روسیه به ایرانگگگ    

 .وزارت کشاورزی روسیه از برگزاری مذاکره با وزارت کشاورزی کشورمان برای صادرات گندم به ایران خبر داد

به نقل از تاس، الکساندر تکاچوف، وزیر کشاورزی روسیه، در سفر امروز خود  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس

دات گندم روسیه به ایران استبه ایران در حال مذاکره با محمود حجتی، وزارت کشاورزی ایران، در راستای توافق برای وار . 

مقامات حوزه کشاورزی روسیه ابراز امیدواری کردند که در این سفر توافقاتی درباره مبادالت دو کشور در حوزه کشاورزی و به 

 .خصوص صادرات محصوالتی مانند گوشت، گندم و شکر از روسیه به ایران صورت گیرد

ات سبزیجات از ایران به روسیه استیکی دیگر از موضوعات مورد بحث افزایش صادر . 

در کنار وزیر کشاورزی روسیه، مقامات فدرال و سازمان نظارت بر محصوالت کشاورزی این کشور نیز در این مذاکرات شرکت 

 .خواهند کرد

ستحوزه کشاورزی ا  نمایندگان دولت روسیه اعالم کرده اند که این کشور خواستار افزایش مبادالت خود با ایران در . 

ایران نیز میوه و سبزیجات به روسیه صادر خواهد کرد و سازمان نظارت بر محصوالت کشاورزی روسیه طی هفته های گذشته نام 

شرکت ایرانی را به لیست تأمین کنندگان محصوالت کشاورزی مورد نیاز این کشور وارد کرده است 58 . 

والت کشاورزی، روسیه و ایران توافقاتی را نیز در راستای همکاری در در کنار توافقات صورت گرفته برای صادرات و واردات محص

 .حوزه های بیوتکنولوژی صورت داده اند
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 صادرات و واردات
 فارس - 62/11/46

هزار تن سیبهزار تن سیبهزار تن سیب   444444444صادرات صادرات صادرات / / / هزار تن سیب برای عید ذخیره شدهزار تن سیب برای عید ذخیره شدهزار تن سیب برای عید ذخیره شد۲۲۲۲۲۲    

میلیون تن سیب در کشور تولید  338سردسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال  های سردسیری و نیمه مدیرکل میوه

هزار تن سیب به کشورهای مختلف صادر شده است 000تاکنون : شد، گفت . 

رمضان روئین تن مدیرکل میوه های سردسیری و نیمه سردسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 

در مورد ذخیره سازی سیب برای شب عید اظهار داشت: ذخیره سازی این میوه برای شب عید توسط سازمان مرکزی تعاون  فارس

شد و به پایان رسیده استروستایی انجام  . 

ای برخوردارند ذخیره شده است امکانات ذخیره و سردخانه هایی که از هزار تن سیب برای شب عید در استان 55: وی افزود . 

میلیون تن سیب در کشور تولید شد 338امسال حدود : سردسیری وزارت جهاد اظهار داشت های سردسیری و نیمه مدیرکل میوه . 

هزار تن  399شود این رقم به  بینی می پیش: هزار تن سیب صادرات شده است، گفت 000تاکنون  ینکه در سال جاریوی با بیان ا

 .هم افزایش یابد

صادرات سیب به علت وضع تعرفه هزار تومانی کشور عراق برای این محصول مدتی با مشکل مواجه شد، اما با : تن بیان داشت روئین

ن تعرفه، صادرات آن به روال قبل برگشترفع این مشکل و برداشته شد . 

کشور جهان  59سیب ایران به : وی با بیان اینکه تعرفه صادرات سیب و محصوالت کشاورزی ایران به روسیه باالست، بیان داشت

شود درصد آن به کشورهای عراق، ترکمنستان، امارات متحده عربی، پاکستان و افغانستان صادر می 59شود و  صادر می . 

دهم  9های جهانی کیلویی  قیمت سیب در بازار: سردسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد های سردسیری و نیمه دیرکل میوهم

دالر است و سیب صادراتی ایران بر مبنای پایه صادراتی گمرک از نیم دالر باالتر بوده است 033دالر تا  . 

هزار تن است 599در حال حاضر ذخایر سیب کشور حدود : وی تصریح کرد . 
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 صادرات و واردات
آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

   5۱5۱5۱کاهش کاهش کاهش / / / ۲۱4۶۲۱4۶۲۱4۶   ---۲۱45۲۱45۲۱45پیش بینی واردات بیشتر سویا و روغنکشی در ایران برای سال پیش بینی واردات بیشتر سویا و روغنکشی در ایران برای سال پیش بینی واردات بیشتر سویا و روغنکشی در ایران برای سال 

   درصدی واردات روغن پالم ایران درصدی واردات روغن پالم ایران درصدی واردات روغن پالم ایران 

03/5905واردات روغن پالم ایران نسبت به سال  5908/02انتظار می رود که در سال . درصد کاهش پیدا کرده است 89  بیش از   

 .میزان واردات روغن پالم ایران کاهش بیشتری داشته باشد

دولت ایران استفاده : منتشر شده، دلیل این اتفاق جنین عنوان شده استبه گزارش ایانا، در گزارشی که از روند واردات روغن پالم 

به احتمال زیاد کاهش خواهد  5909/08میزان واردات و مصرف روغن آفتابگردان در سال . از روغن پالم را بسیار محدود کرده است

 . یافت، اما به استناد تاریخی طبخ ایرانیان، مصرف این روغن همچنان باال خواهد بود

تفاوت زیاد قیمت روغن آفتابگردان در مقایسه با روغن سویا . بزرگ ترین تامین کننده این روغن برای ایران، اوکراین خواهد بود

هزار تن از این روغن را به ایران وارد کنند و این در  08فقط  5908باعث شده که واردکنندگان ایران در ماه اکتبر تا دسامبر سال 

هزار تن افزایش پیدا  059تا  099هزار تن بود که به  99حدود  5908در سال ( روغن سویا)ن این واردات حالی است که میزا

 .خواهد کرد

به حالت نرمال خود  5908/02ما پیش بینی می کنیم که جمع کل ذخیره های سویا، روغن پالم و روغن آفتابگردان در سال 

به احتمال زیاد در این . برسد  5902در پایان ماه سپتامبر سال  9/3تا  9/5به  5905/03میلیون تن در سال  9/9برگردد و از رقم 

 .فصل از سال، کنجاله برای بخش دامداری ایران اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد

ه واردات کنجاله سویای ایران به احتمال زیاد روند نزولی خواهد داشت و دلیل این کاهش، روند نزولی تولید و صادرات کنجال

ما تخمین می زنیم که رشد تقاضای کنجاله سویای ایران از طریق واردات بیشتر سویا و روغنکشی در سال . هندوستان است

در عین حال انتظار می رود که واردات کنجاله سویای ایران روند نزولی پیدا کند. تامین گردد 5908/02 . 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59382-0html. 
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 صادرات و واردات
آیانا 1362دی  46, سه شنبه  

میلیارد دالری صادرات محصوالت کشاورزی میلیارد دالری صادرات محصوالت کشاورزی میلیارد دالری صادرات محصوالت کشاورزی    5.۶5.۶5.۶ارزآوری ارزآوری ارزآوری     

صادر شده استمیلیارد دالر به خارج از کشور  832میلیون تن تولیدات باغی، زراعی و دامی با ارزآوری بیش از  838حدود   . 

به گزارش ایانا و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در 

سومین گردهمایی فصلی معاونت بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان جیرفت، با تأکید بر شناسایی بازارهای 

هزار  039بیشترین سهم را در بخش صادرات محصوالت باغی، پسته با حدود : ادرات محصوالت مختلف گفتهدف مناسب برای ص

میلیون دالر ارزآوری به خود اختصاص داده است 099تن و بیش از یک میلیارد و  . 

هزار تن شیر به کشورهای مختلف صادر می 289عباس کشاورز با اشاره به این که ایران حدود  همچنین دام زنده، مرغ، : کند، افزود 

در محموله صادراتی ما قرار دارند... مرغ، ماهی و تخم . 

در بحث محصوالت زراعی نیز : هزار تن خواند و خاطرنشان کرد 099وی میزان صادرات در محصوالت خرما و انگور را نیز حدود 

رآوردهفرنگی و ف تر گوجه زمینی، هندوانه، خیار، سبزیجات برگی و از همه مهم سیب های آن رقم باالیی در صادرات به خود اختصاص  

 .داده است

بارندگی در سطح جهان سه : ترین مصرف کننده آب است، ادامه داد کشاورز با اشاره به این که بخش کشاورزی در تمام دنیا بزرگ

پیدا می درصد آب به کشاورزی اختصاص 99برابر و ظرفیت تبخیر آن یک چهارم ایران است بر همین اساس   .کند 

مطالبی که برخی مواقع در مورد مصرف بیش از حد : وی با تأکید بر این که کشاورزان ایرانی تلف کننده آب نیستند، تصریح کرد

شود به دور از واقعیت است، زیرا کشاورزان ما بنا بر تجارب تاریخی خود از هوشمندترین افراد در مصرف  آب در کشاورزی عنوان می

ستندبهینه آب ه . 

های مربوط به عدم دسترسی  بسیاری از مشکالت مربوط به آب به نارسایی: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .گردد مندی آنان از امکانات و تسهیالت مناسب برمی کشاورزان به سرمایه و تکنولوژی و عدم بهره

هزار مترمکعب  در این منطقه با کمتر از سه: مان طی روز گذشته تأکید کردکشاورز با اشاره به بازدید از مناطق کشاورزی جنوب کر

تن سیب 29آب حدود   .زمینی تولید شده است که در کمتر نقاطی از سطح دنیا این امر امکانپذیر است 

برای کشاورزی  حال که امکانات و تأسیسات مناسب: های بخش کشاورزی، اظهار داشت وی با تأکید بر لزوم فراهم کردن زیرساخت

سازی  فراهم نشده است، صحیح نیست که انگشت اتهام را به سمت این قشر زحمتکش نشانه برویم، بلکه باید در راستای آماده

 .های الزم تمام همت خود را به کار گیریم زیرساخت

تغییرات بهره: کشاورز همچنین گفت شی از تغییرات اقلیم، مصرف وری آب در کشاورزی کشور بسیار متفاوت است که این امر نا 

منطقه است، بنابراین الزم است نسبت به مصرف آب با توجه به شرایط مدیریتی، اکولوژی و خاک ... آب، شرایط خاک و اکولوژی و

 .سخن بگوییم و مدیریت آب را مد نظر قرار دهیم

گروه محصوالت وارداتی هستند که هرگز  نخستین: وی در بحث تولید، محصوالت کشاورزی را به سه گروه تقسیم کرد و افزود

 .شوند، تنها ممکن است به دلیل مسائل نقدینگی تأخیرهایی در پرداخت آنها صورت گیرد دچار بحران خرید و فروش نمی

این محصوالت برای مصرف : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی دومین گروه تولیدات را محصوالتی دانست و خاطرنشان کرد

ی مورد استفاده قرار میداخل  .گیرند و سهم صادرات در آنها قابل توجه نیست 
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برای دو گروه اخیر وزارت جهاد کشاورزی هر : کشاورز با بیان این که تولیدات گروه سوم نیز محصوالت صادراتی هستند، ادامه داد

آنکند و برنامه مدون برای  ها تعیین می ساله سهم تولید در مناطق را برای استان شود، اما عدم توجه برخی از کشاورزان  ها ابالغ می 

 .کند های تولید، این وزارتخانه را در کنترل بازار با مشکل مواجه می بینی ریسک به این برنامه و پیش

با این حال آنچه که باید مورد نظر قرار گیرد، فراهم کردن زیرساخت: وی تصریح کرد را در هایی است که ظرفیت نگهداری تولیدات  

 .سطح کشور افزایش دهد

جنوب کرمان، خراسان و اصفهان : کشاورز با تأکید بر توسعه آبیاری تحت فشار و مکانیزاسیون در مناطق مختلف کشور یادآور شد

 .ها نیز باید در این عرصه با جدیت ورود پیدا کنند در آغاز این برنامه بسیار خوب عمل کرده و مابقی استان

ن گردهمایی فصلی معاونان تولیدات گیاهی کشور، با حضور رئیس سازمان حفظ نباتات، مشاور وزیر و مدیرکل گفتنی است، سومی

های  های روغنی و معاونان بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت سازمان های آبیاری نوین، مشاور وزیر و مجری طرح دانه سامانه

جیرفت در حال برگزاری استجهاد کشاورزی کشور به مدت دو روز در شهرستان  /. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59959-0html. 
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 صادرات و واردات
آیانا 1362دی  31, چهارشنبه  

/ / / میلیون دالرمیلیون دالرمیلیون دالر   494949555ماه اخیر با ارزش ماه اخیر با ارزش ماه اخیر با ارزش    333هزار تن محصوالت آبزی طی هزار تن محصوالت آبزی طی هزار تن محصوالت آبزی طی    111111صادرات صادرات صادرات 

شرکت صادرکننده آبزیان به روسیه شرکت صادرکننده آبزیان به روسیه شرکت صادرکننده آبزیان به روسیه    1۶1۶1۶بینی حضور بینی حضور بینی حضور    پیشپیشپیش    

کیلوگرم آن را خاویار پرورشی با  599هزار تن انواع آبزیان به سایر کشورها صادر شده است که در این بین  99ماه اخیر،  5طی 

دهد هزار دالر تشکیل می 999ارزش معادل یک میلیون و  . 

از افزایش تعداد ( ایانا)ازمان شیالت ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل دفتر توسعه بازار س

شرکت موفق شدند مجوزهای الزم را از سازمان  05تاکنون : های صادرکننده محصوالت آبزی به روسیه خبر داد و گفت شرکت

در فهرست انتظار قرار دارند و در حال بررسی هستیم تا  شرکت دیگر 59دامپزشکی و سایر مراجع دریافت کنند، اما همچنان 

های مربوطه همچون دامپزشکی به آنها اختصاص دهیم را از بخش EC و IR بتوانیم کد . 

شده آبزیان از ایران نیز هستند و شرکتی که تولیدکننده محصوالت  ها طالب محصوالت فرآوری روس: عیسی گلشاهی افزود

صادرات محصوالتش به روسیه استپخت است نیز نامزد  پیش . 

انتظار آن را داریم که : وی خاطرنشان کرد شرکت صادرکننده محصوالت آبزیان بتوانند تولیدات خود را به روسیه صادر کنند،  92

های جدید موفق به دریافت کدهای مربوطه از بخش دامپزشکی بشوند در صورتی که شرکت . 

پرورشی به فهرست محصوالت صادراتی از دیگر اقداماتی است که در حال انجام است و  اضافه شدن ماهیان: گلشاهی ادامه داد

صورت کامل توافق  ها را برای صادرات ماهیان پرورشی داشته باشیم، اما این مسئله به ایم رضایت روس صورت موقت توانسته به

 .خواهد شد

آال دارای کد رهگیری است زده ماهی قزل تخم چشم  

دار  آالی پرورشی ایرانی در داخل کشور مراحل شناسنامه ماهیان قزل: توسعه بازار سازمان شیالت ایران تصریح کردمدیرکل دفتر 

شوند و دارای کد رهگیری هستند ماهیان ثبت و ضبط می زده و بچه اند که حتی تخم چشم شدن را تا بدانجا پیش برده . 

آال کند، هنوز انجام نشده  ا مجاب به داشتن شناسنامه برای ماهی قزلکنندگان ر کد رهگیری ظاهری که مصرف: وی یادآور شد

 .است

آالی تازه در هفته دریافت کنند که البته صادرات  ها طالب آن هستند که دو تا چهار تن ماهی قزل روس: گلشاهی تأکید کرد 09 

پذیر است برابر بیش از این نیز امکان . 

صورت هوایی به کشور روسیه حمل شود آال قرار است به هی قزلهای صادراتی ما محموله: وی اظهار داشت . 

تن محصول شیالتی به روسیه 349صادرات   

تن ترکیب محصوالت شیالتی ازجمله میگو و ماهیان  593حدود : مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران همچنین گفت

های اخیر به کشور روسیه صادر شده است دریایی طی ماه . 

میلیون دالر  038هزار تن محصول شیالتی به ارزش  99ماه اخیر،  5طی : ماهه محصوالت شیالتی افزود 5اهی درباره صادرات گلش

به کشورهای مختلف ازجمله ویتنام، چین، امارات، لبنان، روسیه، آذربایجان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ازجمله ایتالیا، اسپانیا و 

 .بلژیک صادر شده است
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ها، بررسی و کار برای بازاریابی در کشورهایی همچون آمریکای شمالی و استرالیا مدنظر  با برداشته شدن تحریم: خاطرنشان کردوی 

 .است

انواع ماهیان، میگو، کنسرو، خاویار، پودر ماهی، خوراک آبزیان و ماهیان دریایی ازجمله محصوالتی است که : گلشاهی ادامه داد

دهد ماه اخیر تشکیل می 5الت را طی اقالم صادراتی بخش شی . 

دهد که دارای ارزشی  کیلوگرم آن را خاویار پرورشی تشکیل می 599هزار تن محصول صادرشده، حدود  99از : وی تصریح کرد

هزار دالر است 999معادل یک میلیون و  /. 

/item/tiyoor-daamo/ir.anai.www//:http59895-0html. 
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 صادرات و واردات
  آیانا 1362دی  47, یکشنبه

سرانه مصرف سرانه مصرف سرانه مصرف / / / شودشودشود   ماکارونی ایران به خاورمیانه و کشورهای آفریقای جنوبی صادر میماکارونی ایران به خاورمیانه و کشورهای آفریقای جنوبی صادر میماکارونی ایران به خاورمیانه و کشورهای آفریقای جنوبی صادر می

   ماکارونی در ایران نصف میانگین جهانی است ماکارونی در ایران نصف میانگین جهانی است ماکارونی در ایران نصف میانگین جهانی است 

ها و مشکالتی نظیر نقل و  در خاورمیانه و کشورهای آفریقای جنوبی با وجود تحریمصادرات ماکارونی به کشورهای همسایه ایران 

های سربار حمل و نقل، ادامه دارد انتقال پول و هزینه . 

با اشاره به وضعیت بازرگانی ( ایانا)بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در زمان حاضر عمده کشورهای هدف در حوزه صادرات ماکارونی ایران، کشورهای همسایه و : ازارهای صادراتی گفتماکارونی و ب

 .کشورهای آفریقای جنوبی هستند

تأثیر نبوده و  های صادراتی بی های اخیر بر کشور ما تحمیل شد، در محدودیت هایی که طی سال البته تحریم: مرتضی سلطانی افزود

ایم رو شده های سربار حمل و نقل روبه همین کشورهای هدف هم با مشکالتی نظیر نقل و انتقال پول و هزینه در این باره . 

های دیپلماتیک در روابط سیاسی ایران با دنیا آینده روشنی  بعد از به تصویب رسیدن برجام و پیاده شدن روش: وی خاطرنشان کرد

وجود آمد جهت صادرات غیرنفتی به . 

های سیاسی  های اخیر منطقه و شیطنت تنش: های اخیر ایران و عربستان در بازارهای صادراتی ادامه داد اشاره به تنش سلطانی با

 .عربستان، این روزها باعث متضرر شدن عربستان خواهد شد و البته که دنیا فرصت مبادالت تجاری با ایران را از دست نخواهد داد

 ماکارونی راهی روسیه خواهد شد

هایی  روابط روسیه و ترکیه از فرصت: انگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر با اشاره به شرایط سیاسی روسیه و ترکیه تصریح کردبنی

چندان مطلوب روسیه و کشورهای اروپایی  های سیاسی منطقه برای ما ایجاد کرده و ترکیه زمانی از روابط نه است که اتفاقاً تنش

آورد و سهم قابل توجهی از بازارهای روسیه را از آن خود کرد و امروز در فضایی که روابط ترکیه و  عمل برداری را به حداکثر بهره

ویژه در حوزه صادرات صنایع غذایی تصور کرد توان فرصت طالیی برای ایران به روسیه حاکم است، می . 

دکنندگان مواد غذایی ایران باشد و اتفاقاً یکی از یافتنی برای تولی تواند هدف دست بازار محصوالت غذایی روسیه می: وی یادآور شد

 .صنایع غذایی که ظرفیت مناسبی برای تولید و صادرات دارد، ماکارونی خواهد بود

خورند ها نصف دنیا ماکارونی می ایرانی  

سنتی تولید ماکارونی و  های صنایع ماکارونی هرچند که با کنار رفتن روش: سلطانی با اشاره به سرانه ماکارونی در کشور تأکید کرد

های گذشته افزایش داشته، اما کماکان این رقم در ایران  با ارتقاء سطح کیفی این محصول به واسطه استفاده از آرد سمولینا در سال

 .نصف سرانه مصرف این ماده غذایی در کشورهای اروپایی است

های  دارد تا ما بتوانیم در عرصه تولید ماکارونی از تمام ظرفیت خواهم تأکید کنم هنوز جای کار با این توضیح می: وی اظهار داشت

سرانه مصرف ماکارونی در ایران هنوز با متوسط سرانه مصرف دنیا فاصله دارد؛ بنابراین . اسمی تولیدکنندگان ماکارونی بهره بگیریم

باال بردن سرانه مصرف هستیمدنبال  های داخلی به سازی در جهت آشنایی مردم با این محصول در برنامه با فرهنگ . 
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های تولیدکنندگان را  ها و استراتژی بینی های سیاسی منطقه، پیش ثباتی مرزی هم اگرچه بی در اهداف برون: سلطانی همچنین گفت

دید  ها است و باید شک افزایش تولید و توسعه مبادالت تجاری در زمینه ماکارونی از اولویت الشعاع قرار داده است، اما بی تحت

هایی در این زمینه تعریف خواهد کرد ها و تهدید شرایط سیاسی حاکم در منطقه، چه فرصت . 

گفتنی است، سرانه مصرف ماکارونی در ایران شش کیلوگرم است، در حالی که در کشورهایی مانند ترکیه، ایتالیا و سایر کشورهای 

کیلوگرم برآورد شده است 08تا  09اروپایی، سرانه مصرف  /. 

/item/food/ir.iana.www//:http59908-0html. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/food/item/27415-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی چهارم اهم اخبار هفته 
 

189 
 

 صادرات و واردات
خبرنگاران جوان - 136۱دی  4۱: تاریخ  

   محصوالت کشاورزی صدر نشین کاالهای وارداتیمحصوالت کشاورزی صدر نشین کاالهای وارداتیمحصوالت کشاورزی صدر نشین کاالهای وارداتی

رزی صدر نشین کاالهای وارداتی قرار گرفتندبراساس آمار گمرک در هشت ماهه سال جاری اقالم کشاو . 

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس آمار گمرک در هشت ماهه نخست سال جاری 555 میلیون دالر 

داتی شدصرف واردات ذرت دامی به کشور شدو این کاال صدر نشین کاالهای وار . 

میلیون دالر صرف واردات این محصول شد 898براساس این گزارش رتبه دوم کاالهای وارداتی به دانه گندم رسید و  . 

میلیون دالر صرف واردات لوبیای سویا به کشور شد واین کاال در رتبه سوم اقالم وارداتی قرار  895همچنین در مدت یاد شده 

 .گرفت

میلیون دالر  999میلیون دالر صرف واردات آن شد و برنج با  995به چهارم کنجاله سویا قرار گرفت که افزاید در رت این گزارش می

 .در رتبه پنجم قرار گرفت

بر اساس این گزارش آمار گمرک حاکی از آن است که اقالم کشاورزی صدر نشین کاالهای وارداتی در هشت ماهه نخست قرار 

های معدنی و خمیرهای سرامیکی، قطعات منفصله جهت  های به فشردن سوخت آالت و دستگاههای بعدی ماشین  گرفتند و در رتبه

های دارویی بود و مکمل led یا lcd تولید اتومبیل سواری، محصوالت از فوالدهای مخروج و ماژول نمایشگر متشکل از صفحه . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8929588D%/5%58%D5%AD 
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 صادرات و واردات
خبرنگاران جوان - 136۱دی  4۲: تاریخ  

   صادرات محصوالت کشاورزی مشروط بر وجود بازار قطعیصادرات محصوالت کشاورزی مشروط بر وجود بازار قطعیصادرات محصوالت کشاورزی مشروط بر وجود بازار قطعی

با توجه به پتانسیل کشور امکان صادرات محصوالت کشاورزی با توناژ باال به شرط بازار قطعی به : نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت

 .روسیه وجود دارد

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص صادرات محصوالت  مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با

با توجه به پتانسیل کشور امکان صادرات محصوالت کشاورزی با توناژ باال به شرط بازار قطعی به : کشاورزی به روسیه اظهار داشت

وسیه وجود داردر . 

سازی پرتقال و سیب شب عید با سازمان تعاون روستایی انجام شده است کلیات ذخیره: وی با اشاره به ذخیره میوه شب عید گفت . 

جاری قیمت خرید محصوالت از سوی سازمان تعاون روستایی با سال گذشته تفاوتی نداشته و تنها میزان  در سال: شادلو بیان کرد

فته استآن افزایش یا . 

با توجه به تولید خوب مرکبات هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد: نائب رئیس اتحادیه باغداران تصریح کرد . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8929508D%/5% 
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 صادرات و واردات
ایران اکونا - 136۱/ دی /  47, یکشنبه   

درصدی ارزش صادرات محصوالت کشاورزی از مازندران به خارج از کشوردرصدی ارزش صادرات محصوالت کشاورزی از مازندران به خارج از کشوردرصدی ارزش صادرات محصوالت کشاورزی از مازندران به خارج از کشور   ۲1۲1۲1افزایش افزایش افزایش     

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعالم کرد که امسال صادرات محصوالت کشاورزی این استان به خارج از کشور 

صد افزایش یافتدر 59در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی   . 

میلیون دالر محصوالت کشاورزی از مازندران به خارج از کشور صادر شد 583امسال : افزود  سید محمد جعفری  . 

درصدی  59هزار تن اعالم کرد و گفت که از این لحاظ نیز صادرات از رشد  085وی وزن محصوالت کشاورزی صادر شده را حدود 

 .برخوردار است

ات محصوالت کشاورزی مازندران را کشورهای آسیای میانه ، حوزه خلیج فارس و اروپا معرفی کردجعفری، مقصد صادر . 

میلیون دالر بود که در  595بیشترین میزان صادرات محصوالت کشاورزی مازندران در سالجاری مربوط به لبنیات با : وی گفت 

درصدی رشد دارد 58مقایسه با پارسال حدود   . 

ما برای رشد : محصول کشاورزی اشاره کرد و افزود  09د کشاورزی مازندران به رتبه برتر این استان در تولید معاون سازمان جها

 . کمی و کیفی محصوالت کشاورزی مازندران باید زمینه صادرات آن را به کشورهای هدف فراهم کنیم

کاال از گمرک های این استان به کشورهای دیگر  هزار دالر 955میلیون و  332ماهه سالجاری  5طبق گزارش گمرک مازندران در 

 .صادر شد

بر اساس این گزارش بیشترین رشد صادرات مازندران مربوط انواع مواد غذایی شامل فرآورده های گوشتی، رب گوجه فرنگی و سایر 

رصد افزایش داشتندد 39تا  09محصوالت همچون فرآورده های لبنی، نوشابه و مصنوعات چوبی بود که به لحاظ ارزشی بین  . 

/com.iranecona//:http80235D%/5%A9%D5% 
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 صادرات و واردات
ایران اکونا - 136۱/ دی /  43, چهارشنبه   

   نرخ میوه صادراتی به روسیه باالخره اصالحیه خوردنرخ میوه صادراتی به روسیه باالخره اصالحیه خوردنرخ میوه صادراتی به روسیه باالخره اصالحیه خورد
معادن و کشاورزی ایران از اصالح نرخ میوه صادراتی به روسیه پس از هماهنگی اتاق و سازمان  نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 

 . توسعه تجارت خبر داد و فعالیت بیشتر بخش خصوصی برای ایجاد تشکل اقتصادی با روس ها را خواستار شد

« صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد،  در نشست بررسی راهکارهای صادرات به روسیه که در اتاق بازرگانی،« پدرام سلطانی

با توجه به فرصت پیش آمده صادرات به روسیه غیرقابل تکرار است و شرایط می طلبد با بررسی و رفع مشکل ها، صادرات به : گفت

 .روسیه تقویت شود

بنی بر حساسیت روس ها به اینکه در چند روز گذشته مشکل هایی برای صادرات میوه و تره بار ایران به روسیه م: سلطانی افزود

  .کاالهای ترک از طریق ایران به روسیه صادر شده است، پیش آمد

 .به گفته وی، قیمت میوه و تره بار ایران بیش از ترکیه است و باید برای افزایش قدرت رقابت، اصالح می شد

ا به نظر می رسد مسائل و مشکل ها در تجارت با خوشبختانه با پیگیری اتاق و مسئوالن این موضوع رفع شد ام: وی ادامه داد

  .روسیه محدود به این موضوع نیست

بخش خصوصی آنطور که باید برای پر کردن خالء ها به فعالیت : نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت

ر شودخود سرعت نداده و الزم است در تعامل با روسیه تشکل های اقتصادی برقرا .  

انتظار می رود بخش خصوصی هماهنگی های الزم میان دو مجموعه اتاق و سازمان توسعه تجارت را ایجاد کند تا : سلطانی افزود

  .این فرصت را از دست ندهیم

 وی تاکید کرد برخی کشورها مسائل اقتصادی خود را بر موضوع های سیاسی مقدم می دانند بنابراین فرصت پیش آمده ناشی از

اختالف روسیه و ترکیه پایدار نیست و ترکیه به سبب اینکه از بازار بزرگی محروم شده است، همه تالش خود را برای جبران مافات 

  .در بهبود روابط خواهد کرد

ا در پی چالش میان آنکارا و مسکو پس از سرنگونی یک فروند هواپیمای روس به دست ترکیه، کرملین مبادالت تجاری با ترکیه ر

  .قطع و اعالم کرد بخشی از مواد غذایی را از ایران تامین می کند

باید در فرصت محدود جای پای خود را قوی کنیم تا حضور : نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد

آثار قطع روابط بر بازارشان آشکار شود و به جدی تری در روسیه داشته باشیم و بر روس ها نیز تاثیر بگذاریم؛ آنها نمی خواهند 

  .همین دلیل قدرت ما برای چانه زنی در تجارت خارجی با آنها بیشتر شده است

  .تحریم های اروپا علیه روسیه به دلیل تنش بر سر اوکراین، فرصت صادرات کاالهای ایرانی به این کشور را افزایش داده است

میلیون دالر است 399میلیون دالر و حجم صادرات به این کشور نیز  999یک به حجم واردات ایران از روسیه نزد .  

کامیون مواد غذایی و میوه به روسیه صادر شد 899هفته گذشته نیز  . 

/com.iranecona//:http80398D%/5%52%D5% 
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 صادرات و واردات
ایران اکونا - 136۱/ دی /  46, سه شنبه   

شرکت برای صادرات به روسیه تاییدیه گرفتندشرکت برای صادرات به روسیه تاییدیه گرفتندشرکت برای صادرات به روسیه تاییدیه گرفتند۲5۲5۲5    

: شرکت تولیدکننده محصوالت شیالتی، لبنی و گوشت مرغ از سوی روسیه خبر داد و گفت 58وزیر جهاد کشاورزی از تایید 

نده گوشت روسی نیز از سوی سازمان های روغنی، غالت و چوب از روسیه داریم و دو شرکت تولیدکن آمادگی برای واردات دانه

 . دامپزشکی مورد تایید قرار گرفته است

با توجه : محمود حجتی در نشست مشترک وزرای کشاورزی ایران و روسیه در سالن نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد 

توانیم  اقتصادی دو کشور هستیم و میبه تمایل و خواست مسئوالن و روسای جمهور ایران و روسیه در تالش برای توسعه روابط 

 .پاسخگوی نیاز روسیه که با اتحادیه اروپا و ترکیه به مشکل برخورده است، در زمینه کشاورزی باشیم

گرچه برخی مشکالت فنی و زیرساختی در زمینه تجارت محصوالت کشاورزی بین ایران و روسیه وجود داشت اما امروز : وی افزود

ایم ت حل شده و در زمینه محصوالت دامی و تولیدات گیاهی به توافقات مناسبی دست پیدا کردهبسیاری از این مشکال . 

شرکت تولیدکننده محصوالت لبنی و دو  9شرکت شیالتی،  05شرکت تولید کننده در بخش کشاورزی شامل  58: حجتی ادامه داد

کنیم و از سوی دیگر  که از مسئوالن این کشور تشکر میشرکت در حوزه محصوالت طیور از سوی روسیه مورد تایید قرار گرفتند 

کنیم آمادگی خود را برای واردات محصوالت کشاورزی از روسیه به ایران اعالم می . 

کردیم و در زمینه  های روغنی، غالت و چوب عمده محصوالتی است که پیش از این از روسیه وارد می به گفته وزیر کشاورزی دانه

توان به همکاری دو کشور در زمینه آبزیان  ای بین ایران و روسیه وجود دارد که می مکاری گسترده و دیرینهشیالت نیز سابقه ه

پروری اشاره کرد که امیدواریم ادامه پیدا کند گذاری در حوزه آبزی دریای خزر به ویژه خاویار و حفظ ذخایر آبی و سرمایه . 

وشت از روسیه نیز صورت گرفته است که تاکنون یک شرکت روسی از سوی سازمان وی با بیان این که توافقاتی در زمینه واردات گ

ای تنظیم کنیم تا با صادرکنندگان  درخواست ما از روسیه این است که برنامه: دامپزشکی ایران مورد تایید قرار گرفته است، گفت

روسیه انجام دهند و بتوانیم واردات سالمی در این ای تنظیم کنیم که قرنطینه این محصول را در کشور  چوب روسی بتوانیم برنامه

 .زمینه انجام دهیم

در زمینه : های روسیه به عدم ورود محصوالت و کاالهای تولید ترکیه به روسیه اظهار کرد حجتی همچنین در خصوص حساسیت

های روسیه را در نظر  کر دادیم تا حساسیتهای ترکیه نیز توافقاتی با تجار و بازرگانان ایرانی انجام شده است و به آنها تذ حساسیت

 .بگیرند و در صورت تخلف این تجار و معرفی آنها از سوی روسیه با متخلفان برخورد خواهیم کرد

ها و بسترهای تجاری مشکالت موجود را  ایم در رابطه با زیرساخت وی اعالم کرد علیرغم هم مرز بودن با روسیه تاکنون نتوانسته

ای از موانع مبادله تجاری بین دو کشور حل شده و با توجه به اراده مسئوالن دو کشور  که البته اخیرا بخش عمدهحل و فصل کنیم 

بر باشد ای آن زمان راهبردی بلندمدت در این زمینه ایجاد خواهد شد که ممکن است مسایل فنی و قرنطینه . 

/com.iranecona//:http80952/58D%-5% 
 

 

 

http://iranecona.com/51796/25-%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی چهارم اهم اخبار هفته 
 

161 
 

 صادرات و واردات
 ایرنا - 47/11/1362: 

درصدی ارزش صادرات محصوالت کشاورزی مازندران درصدی ارزش صادرات محصوالت کشاورزی مازندران درصدی ارزش صادرات محصوالت کشاورزی مازندران    ۲1۲1۲1افزایش افزایش افزایش     
معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعالم کرد که امسال صادرات محصوالت کشاورزی این استان  -ایرنا-ساری

درصد افزایش یافت 42یسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی به خارج از کشور در مقا  . 

میلیون دالر محصوالت کشاورزی از مازندران به  583امسال : سید محمد جعفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود 

 .خارج از کشور صادر شد

درصدی  59کرد و گفت که از این لحاظ نیز صادرات از رشد  هزار تن اعالم 085وی وزن محصوالت کشاورزی صادر شده را حدود 

 .برخوردار است

 .جعفری، مقصد صادرات محصوالت کشاورزی مازندران را کشورهای آسیای میانه ، حوزه خلیج فارس و اروپا معرفی کرد

میلیون دالر بود که در  595بیشترین میزان صادرات محصوالت کشاورزی مازندران در سالجاری مربوط به لبنیات با : وی گفت 

درصدی رشد دارد 58مقایسه با پارسال حدود   . 

ما برای رشد : محصول کشاورزی اشاره کرد و افزود  09معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران به رتبه برتر این استان در تولید 

ف فراهم کنیمکمی و کیفی محصوالت کشاورزی مازندران باید زمینه صادرات آن را به کشورهای هد  . 

هزار دالر کاال از گمرک های این استان به کشورهای دیگر  955میلیون و  332ماهه سالجاری  5طبق گزارش گمرک مازندران در 

 .صادر شد

بر اساس این گزارش بیشترین رشد صادرات مازندران مربوط انواع مواد غذایی شامل فرآورده های گوشتی، رب گوجه فرنگی و سایر 

درصد افزایش داشتند 39تا  09ت همچون فرآورده های لبنی، نوشابه و مصنوعات چوبی بود که به لحاظ ارزشی بین محصوال . 

/News/fa/ir.irna.www//:http50553858/ 
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 صادرات و واردات
 ایرنا - 46/11/1362

میلیون دالر ارزآوری دارد میلیون دالر ارزآوری دارد میلیون دالر ارزآوری دارد    ۶۱۱۶۱۱۶۱۱ان پنج میلیارد و ان پنج میلیارد و ان پنج میلیارد و صادرات کشاورزی ایرصادرات کشاورزی ایرصادرات کشاورزی ایر    
هزار تن انواع تولیدات  911هر سال حدود پنج میلیون و : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت -ایرنا  -جیرفت 

ی شودمیلیون دالر از ایران به کشورهای خارجی صادر م 911باغی، زراعی و دامی با ارزآوری بیش از پنج میلیارد و   . 

به گزارش ایرنا عباس کشاورز روز سه شنبه در سومین گردهمایی فصلی معاوان بهبود تولیدات گیاهی سراسر کشور در جیرفت 

با این حجم صادرات باید بازارهای هدف مناسب در سایر کشورها شناسایی شود: افزود . 

هزار تن و با بیش از یک میلیارد و  039ه با حدود بیشترین سهم در بخش صادرات محصوالت باغی را پست: وی خاطرنشان کرد

میلیون دالر ارزآوری به خود اختصاص داده است 099 . 

دام زنده، مرغ، تخم: هزار تن شیر به سایر کشورها خبر داد و گفت 289وی از صادرات حدود  مرغ و ماهی هم مشمول محموله های  

 .صادراتی هستند

در بخش محصوالت : هزار تن اعالم کرد و افزود 099درات محصوالت خرما و انگور را حدود معاون وزیر جهاد کشاورزی میزان صا

های آن رقم باالیی را به خود  فرنگی و فرآورده زمینی، هندوانه، خیار، سبزی های برگی و از همه مهمتر گوجه زراعی نیز سیب

 .اختصاص داده است

درصد آب به بخش  99ترین مصرف کنندگان آب به شمار می رود به نحوی که بخش کشاورزی در دنیا یکی از بزرگ: وی اظهار کرد

 .کشاورزی اختصاص داده می شود

مطالبی که برخی مواقع در مورد مصرف بیش از حد : کشاورز با بیان این مطلب که کشاورزان ایرانی تلف کننده آب نیستند گفت

ا کشاورزان ما بنا بر تجارب تاریخی از هوشمندترین افراد در مصرف آب در بخش کشاورزی مطرح می شود دور از واقعیت است زیر

 .بهینه آب به شمار می روند

یکی از مشکالت در حوزه آب نارسایی های مربوط به نبود دسترسی کشاورزان به سرمایه ، فناوری و استفاده نکردن : وی ادامه داد

 .از این امکانات و تسهیالت می باشد

در این : اورزی در امور زراعت با اشاره به بازدیدش از زیرساخت های کشاورزی جنوب استان کرمان گفتمعاون وزیر جهاد کش

تن سیب 29منطقه با کمتر از سه هزار متر مکعب آب حدود  زمینی تولید شده که این میزان برداشت در کمتر نقاطی از دنیا امکان  

 .پذیر است

جنوب استان کرمان، خراسان و اصفهان در آغاز این : ای آبیاری تحت فشار خاطرنشان کردوی با تاکید بر تجهیز اراضی به سامانه ه

 .ها نیز باید در این عرصه با جدیت ورود پیدا کنند برنامه بسیار خوب عمل کرده و مابقی استان

انتظار می: رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان هم در این گردهمایی گفت ر سطح ستاد معاونت بهبود رود بانک اطالعاتی د 

های دیگر نسبت به تنظیم بازار محصوالت خود اقدام کند و  تولیدات گیاهی ایجاد شود تا هر منطقه با توجه به تولیدات استان

 . کشاورزان دچار ضرر و زیان نشوند

دیدهای میدانی از ظرفیتاین گردهمایی تلفیقی از مباحث کارشناسی در سطح ملی است که با باز: سید یعقوب موسوی افزود ها و  

 .شود های غنی منطقه جنوب کرمان همراه می توانمندی
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جنوب استان کرمان در تولید سیب: وی بیان کرد زمینی و پیاز خارج از فصل، خرما، هندوانه، خیار، حنا، وسمه و محصوالت  

چهارم و در تولید گردو رتبه پنجم کشور را به  فرنگی دوم، کنجد و مرکبات سوم، ذرت ای و پرورش شتر رتبه اول، گوجه گلخانه

 .خود اختصاص داده است

کیلوگرم محصوالت مختلف باغی، زراعی و دامی تولید می 80کشاورزان جنوب کرمان ساالنه برای هر ایرانی : وی گفت کنند به  

 .نحوی که چهار درصد از تولیدات کل کشور به این منطقه اختصاص دارد

درصد است اما اعتبارات و  99سهم بخش کشاورزی در این منطقه بیش از : کشاورزی جنوب کرمان ادامه دادرئیس سازمان جهاد 

 .ها با توجه به حجم گسترده این بخش در جنوب کرمان قابل توجه و در خور جایگاه آن نیست گذاری سرمایه

با توجه به برگزاری این گردهمایی دو روزه درصدد هستیم گلخانه: وی گفت ا، مزارع و باغه  های منطقه مورد بازدید قرار گیرند تا از  

 .تجارب آنها در سایر نقاط کشور استفاده شود

ساالنه بیش از چهار و نیم میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان، قلعه گنج، 

اورزی جنوب کرمان تولید و روانه بازارهای مصرف می شودفاریاب و رودبار جنوب زیر مجموعه سازمان جهاد کش . 

/News/fa/ir.irna.www//:http50559929/ 
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 صادرات و واردات
فودپرس 1362دى ماه  46سه شنبه   

   ایران دومین کشور واردکننده کره از آمریکا استایران دومین کشور واردکننده کره از آمریکا استایران دومین کشور واردکننده کره از آمریکا است
تاکنون دولت برنامه خاصی برای امکان سنجی افزایش تولید کـره پاسـتوریزه از منابع داخلی نداشته و اقدامات < ییصنایع غذا

 .صورت گرفته در این زمینه به طور عمده به همـت بخـش غیردولتـی شـکل گرفته است

اصوال در لیست عمده ترین واردکننده کره در  به همین دلیل هم. ایران آنقدرها تولید کره تولید نمی کند که بخواهد خودکفا باشد

البته که شاید واردات کره از نظر مردم خیلی نامعقول و غیرعادی باشد، اما ایران به هرحال، جز عمده ترین . دنیا محسوب می شود

 .واردکننده کره در دنیاست

 5903هـزار تـن در سال  2039به  5993ال هزار تن درس 8955درصد از 030روند تولید کره حیوانی در جهان با رشد ساالنه 

طی این دوره سهم تولیدکره و روغن گوسفندی از کل کره جهان حدود یـک درصد، سهم کره گاومیش حدود . . افزایش یافته است

د درص 338)روند رشد تولید کره گاومیش با شتاب بیشتری . درصد برآورد شده است 5838درصد و سهم کره گاوی بالغ بر  0335

درصد در  0932به  5993درصد در سال  0032در جریان بوده بطوری که سهم کره گاومیش از کل تولید جهانی کره از ( رشد ساالنه

افزایش یافته که بـه طـور عمده مربوط به افزایش تولید شیر و کره گاومیش در هند، پاکستان و چین بوده و در سایر  5903سال 

البته اوضاع تولید کره در ایران مانند الگوی . بوده است( مثالً در مورد ایران)در مواردی حتی نزولی  کشورها این رونـد ثابت و یا

 . جهانی نبوده است

براساس گزارشی هم که . هزار تن کره گاوی در کشور تولیـد شـده اسـت 058حدود  0355به استناد آمارهای فائو در سال 
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د کشاورزی و توسعه روستایی درباره تولید، واردات و صادرات کره در دنیا منتشر کرده موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصا

است، کـره استحصالی از شیر و خامه تولیدی کشور عمدتاً به روش سنتی انجام می شود و تولید کره به صورت پاستوریزه بسیار 

انجام و بعد از بسته بندی ( عمدتاً بـه صـورت فلـه)کره  از طریق واردات( به کره پاستوریزه)محدود است و بخش قالب نیاز کشور 

طبق گزارشی که این . در صنایع داخلی به بازار عرضه می شود و اراده ای برای تولید کـره از منـابع داخلـی وجود نداشته است

زه از منابع داخلی نداشته و تاکنون دولت برنامه خاصی برای امکان سنجی افزایش تولید کـره پاسـتوری»: مرکز نوشته شده است

حتی نتایج بخش مربوط به کره . اقدامات صورت گرفته در این زمینه به طور عمده به همـت بخـش غیردولتـی شـکل گرفته است

سال قبل انجام پذیرفته و مطالعات جامع صنایع شیر ایران که  59که در مطالعات و پروژه مشترک با بانـک جهـانی کـه حـدود 

 « .سال قبل صـورت گرفـت، در عرصـه اجرا و عمل مورد استفاده و بهره برداری قرار نگرفته است 09حدود 

 

 

تولید سنتی کره در   .شاید همین مسایل در هم باشد که ایران را تبدیل به یکی از بزرگترین واردکننده های کره تبدیل کرده است

د و صنایع لبنی به دالیل مختلف از جمله باال بودن هزینه های تولید و عدم ایران به طور عمده در مناطق روستایی انجام می گیر

امکان رقابت با قیمت های جهانی، تاکنون به صورت جدی وارد عرصـه تولیـد کره نشده اند و چربی استحصالی را در قالب خامه و 

کشور به طور عمده بر پایه واردات کره فله ای سایر محصوالت پرچرب به بازار عرصه مـی کننـد و چرخـه صنایع بسته بندی کره 

 .به حرکت در می آید( کیلوگرمی 58بسته بندی های )

براساس گزارش های منتشر شده، در دهه اخیر به دلیل عدم اتخاذ سیاست های صحیح سنجیده شده کارشناسـی و اتخـاذ 

  هزار تـن در سـال 20به  0359هزار تن در سال  5از سیاسـت هـای انفعالی و هیجانی نامناسب دولت ها، میزان واردات کره 
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میلیون دالر در  525به  0359میلیون دالر در سال  09همچنین ارزش کره وارداتی از (. برابر شد 2بیش از )افزایش یافت  0355

ایجاد ظرفیت های  و طی این دوره به جای ایجاد ظرفیت هـای تولیدی، عمالً در جهت( برابر شد 08بیش از )رسید  0355سال 

هزار  99به دالیل مختلف روند واردات کاهش یافت و به  0359امـا از سـال . جدید تقاضا به صورت غیرمتعارف گـام برداشـته شـد

 . رسید 0353تن در سال 

دات کره ایران از حجم وار. براساس آمار منتشر شده، ایران بعد از عربستان، بزرگترین واردکننده کره از آمریکا محسوب می شود

http://foodpress.ir/upload/jam/ka3.jpg
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هزار تن کاهش یافته  5399به  5909افزایش و مجددا در سال  5903تن در سال  00950به  5909تن در سال  0925آمریکا از 

 . است

 

تن کره، دومین  90950بـا واردات  5905البته ایران از واردکنندگان عمده کـره از نیوزیلنـد هم محسـوب مـی شـود و در سـال 

هزار تن بوده که در سال  39حدود  5903حجـم واردات کـره ایـران از نیوزیلند در سال . ه عمده کره از این کشـور شدواردکنند

 .هزار تن کاهش یافته است 52به  5909

تن و برای  9228حدود  0355اما به استناد آمارهای گمرگ جمهوری اسالمی ایران، میـزان واردات کـره از آمریکـا بـرای سـال 

تن قید شده است به عبارتی آمـار اعالمـی مراجـع داخلـی برای واردات کره از آمریکا برای سال های  0800حدود  0353سال 
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 . درصد آمار اعالمی توسط مراجع بین المللی است 05و  28به ترتیب  0353و  0355
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 صنایع غذایی

آیانا 1362دی  31, چهارشنبه  

های خوراک دام، طیور و آبزیان، با های خوراک دام، طیور و آبزیان، با های خوراک دام، طیور و آبزیان، با    بررسی موانع تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانهبررسی موانع تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانهبررسی موانع تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانه

   حضور حجتی در کمیسیون کشاورزی مجلس حضور حجتی در کمیسیون کشاورزی مجلس حضور حجتی در کمیسیون کشاورزی مجلس 

ع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و وزیر جهاد کشاورزی با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن بررسی رئیس انجمن صنای

های خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، بر اهمیت این موضوع تاکید  برخی موانع تشکیل و تقویت صندوق ملی حمایت از کارخانه

 .کردند

قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران که به منظور  فقبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، مجید موا

شرکت در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی حضور یافته بود، در گفتگو با خبرنگار ما پیرامون 

ای  همان تعاملی که ما را در مذاکرات هسته در این جلسه، اینجانب تاکید کردم: جزییات آنچه در این جلسه عنوان شده است، گفت

نظری است به پیروزی رساند، باید در عرصه اقتصاد نیز به کار گرفته شود و الزمه شکوفایی اقتصاد، پرهیز از انحصار و تنگ . 

اطرنشان کرده های ملی بوده است، خ وی با بیان اینکه یکی از تصمیم های مؤثر دولت تدبیر و امید از آغاز کار، تقویت صندوق

صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ازجمله صنایعی است که نیروی انسانی متخصص و تکنولوژی روز دنیا جزو : است

گذاران باشد، چنانکه در عرصه صادرات نیز  تواند در حوزه اقتصاد کشاورزی پذیرای سرمایه های رقابتی اقتصاد آن است؛ لذا می مزیت

دارد های باالیی پتانسیل . 

صنایع خوراک : قدیری حضور در اقتصاد جهانی را از دیگر الزامات شکوفایی اقتصادی کشور ذکر کرده و اظهار داشته است موافق

های خود برای تعامل با بازار جهانی موقعیت بهتری نسبت به صنایع دیگر بخش کشاورزی  دام، طیور و آبزیان در استفاده از ظرفیت

توان به پیش رفت؛ لذا وزارت جهاد کشاورزی و انجمن  جز با نگاه مشارکتی سهیم شدن در توسعه یکدیگر نمیدارند، چراکه امروز 

صورت مکمل و همراه گام بردارند که این فرصت مناسبی پیش روی اقتصاد کشور و  صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران باید به

 .منطقه است

های اقتصادی را از لوازم ضروری موفقیت تعامل اقتصادی بین ایران و سایر کشورها  ر بنگاههای اقتصادی عالوه ب وی تقویت تشکل

های جدی بردارد و انجمن صنایع خوراک دام، طیور  های اقتصادی باید گام دولت برای تقویت تشکل: برشمرده و تصریح کرده است

 .و آبزیان ایران نیز در این زمینه تالش زیادی داشته است

ای بزرگ به  در جهان مسئله: أت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه یادآور شده استعضو هی

چندان  ای نه ترین چالش بشر در آینده ، به عالوه بحران آب به بزرگ(هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی)نام تأمین امنیت غذایی 

المللی  های بین های آینده نزاع های خبره جهان بر این است که در دهه بینی استراتژیست که پیش طوری دور تبدیل خواهد شد، به

 .سر تأمین آب و غذا خواهد بود

راندمان)وری  ترین گزینه در ایجاد امنیت غذایی و کلید اصلی مدیریت آن را ایجاد بهره قدیری با بیان اینکه مهم موافق در ( 

تمامی کارشناسان بر این باورند که توسعه افقی در تولیدات : کشاورزی دانسته است، افزوده استکشاورزی و صنایع تبدیلی 

وری تولیدات کشاورزی ارتقاء راندمان یا بهره)کشاورزی منسوخ شده و توسعه عمودی در بخش کشاورزی  راهکاری کلیدی در ( 

وری، وزارت جهاد کشاورزی مکلف و موظف  ن افزایش بهرهقانو 39بر همین اساس مطابق ماده . مدیریت امنیت غذایی جهان است
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وری در بخش تولیدات دامی شده و موظف است تا با هدایت و نظارت بخش خصوصی نسبت به افزایش راندمان،  به ارتقاء بهره

ای زنجیره تولید ه ترین حلقه در همین راستا یکی از مهم. ارزش افزوده بیشتر و افزایش کیفیت محصوالت دامی اقدام مؤثر کند

های تولیدکننده خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته به آن  محصوالت دامی استفاده از خوراک آماده تولیدی توسط کارخانه

( یک تریلیون تن)هزار میلیارد تن  اکنون در دنیا حدود یک هم. است...( سازی و کلسیم فسفات، مکمل های پودر ماهی، دی کارخانه)

طوری که سهم بالفعل ایران در حال حاضر بیش از هشت میلیون  شود، به متنوع خوراک دام و طیور در سال تولید و مصرف می انواع

میلیون تن با تعداد  09هزار میلیارد تومان و ظرفیت اسمی حدود  55تن به ارزش  هزار میلیارد  39واحد تولیدی به ارزش  289

 .تومان است

ترین نقش صنایع مذکور را فرآوری مواد خوراکی  ترین و استراتژیک ضو کمیسیون کشاورزی مجلس، مهموی خطاب به نمایندگان ع

های روغنی، کاه و کلش و دیگر محصوالت و پسماندهای زراعی در تولید محصوالت  وری مصرف غالت، دانه منظور افزایش بهره به

 .دامی عنوان کرده است

وری تولیدات  ه به نکات فوق و اهمیت جایگاه واحدهای تولیدی خوراک دام در ارتقاء بهرهبا توج: قدیری تأکید کرده است موافق

ترین نقطه ضعف این صنعت مبنی بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در تأمین مواد اولیه، بدیهی  دامی و در مقابل آن بزرگ

نقش بسزایی در مدیریت امنیت غذایی، افزایش است که تشکیل صندوق ملی حمایت از صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان 

گونه واحدهای تولیدی و افزایش  شده تولیدات دامی داشته باشد؛ بنابراین با تأمین نقدینگی این وری و کاهش قیمت تمام بهره

ت امور دام وزارت جهاد ظرفیت بالفعل تولید آنها و رعایت موازین استاندارد تولید خوراک دام مطابق با استانداردهای صادره از معاون

اصول)کشاورزی   GMP قطعاً ارزش افزوده تولیدات دامی افزایش ( وری قانون افزایش بهره 39مندی ماده  تولید در راستای وظیفه

 .خواهد یافت

 های خوراک های بیشتر وی از کارخانه وی در پایان ضمن تشکر مجدد از زحمات حجتی در طول دو سال گذشته، خواستار حمایت

 .دام، طیور و آبزیان شدند

های  در ادامه این جلسه کمیسیون، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز ضمن موافقت با تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانه

درصدی سهم دولت تأکید کرده است 95خوراک دام، طیور و آبزیان ایران بر پیگیری این موضوع جهت تأمین سرمایه  . 

تنها در کل کشور پراکنده شده؛ بلکه مقایسه ارزش  ق قدیری، وی در این جلسه اشاره کرده که این صنعت نهبر اساس گفته مواف

زایی مولد و تثبیت اشتغال آن، تأثیر بسیار زیاد آن در زنجیره تولید محصوالت دامی، در ردیف صنایع  ریالی تولیدات آن، اشتغال

های بیانگر اهمیت و جایگاه خاص  گونه کارخانه ان مواد اولیه در اثر فرآوری در اینتر افزایش راندم استراتژیک است و از همه مهم

 .این صنعت این است

توان به تقاضای روزافزون خوراک دام پاسخ  سال پیش، نمی 39تا 58های قدیمی  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با تکنولوژی

های نو به حجم انبوه تقاضاهایی  صورت مستقیم و روش مین مواد اولیه واحدها بهباید از طریق این صندوق و تأ: داد، خاطرنشان کرد

 .که وجود دارد پاسخ داد

اندازد و همچنین با توجه به  زیرا این روش نه اقتصادی و نه بهداشتی است و جان انسان و دام را نیز به خطر می: وی ادامه داد

صادر کنیم توانیم محصوالت نهایی خود را استانداردها نمی /. 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http59899-0html. 
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 صنایع غذایی
آیانا 1362دی  47, یکشنبه  

و گروه صنعتی زر ماکارون و گروه صنعتی زر ماکارون و گروه صنعتی زر ماکارون « « « ماماما»»»همکاری بیمه همکاری بیمه همکاری بیمه     

ی زر ماکارون توافقاتی جهت همکاری های بیمه ای حاصل شدو گروه صنعت« ما»طی نشست مدیران عامل دو شرکت بیمه  . 

با مدیران گروه صنعتی زر ماکارون با تاسیس باجه بیمه ای شرکت سهامی « ما»به گزارش ایانا، طی نشست مدیرعامل شرکت بیمه 

در ساختمان دانشگاه زر ماکارون توافقاتی حاصل شد« ما»بیمه  . 

امل بیمه ، مدیرع«مجید صفدری»در این نشست  « های گروه صنعتی زر ماکارون در راستای اعتالی  ضمن تقدیر از تالش« ما

 999سرمایه خود را به  58شرکت برتر بیمه ای در بورس باشد و تا پایان سال  2توانسته است جزو « ما»بیمه : اقتصاد کشور گفت

. میلیارد تومان افزایش خواهد داد های  ملت است و با این توانمندی قصد داریم همکاریهمچنین پشتوانه این شرکت بانک بزرگ 

 .بیمه ای خود را با کارخانجات تولیدی موفق گسترش دهیم

امروزه تمامی کارخانجات . های تولیدی بسیار مهم است نقش بیمه در اقتصاد کشور و به خصوص شرکت: وی در ادامه اضافه کرد

ی، مهندسی، مسئولیت و باربری نیاز مبرم دارندهایی همچون آتش سوز صنعتی و تولیدی به بیمه نامه . 

بزرگ ترین حوادث در کوتاه ترین زمان ها اتفاق می افتد و بیمه باید بتواند در سریع ترین : همچنین گفت« ما»مدیر عامل بیمه  

فعالیت های  زمان ممکن پاسخگوی خواسته و نیاز بیمه گذاران به خصوص کارخانجات تولیدی باشد تا کوچک ترین خللی در

 .اقتصادی کشور صورت نپذیرد

به بازار رقابتی و خدمات مناسب اعتقاد داریم لذا در ارائه خدمات : ها گفت صفدری با تاکید بر نقش نیروی انسانی در سازمان 

ای به کارکنان زر ماکارون از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد مناسب بیمه . 

یمه ب: در پایان گفت« ما»مدیرعامل بیمه   « و گروه صنعتی زر ماکارون شریک تجاری یکدیگر هستند و نگاه ما در بازاریابی، « ما

برد است -نگرشی برد . 

در پایان این نشست مقرر شد طی دیداری با کارکنان گروه صنعتی زر ماکارون، مشاوره هایی در خصوص بیمه عمر و سرمایه 

رائه شودبه عنوان محصول متمایز بیمه ای ا« ما»گذاری بیمه  /. 

/item/food/ir.iana.www//:http59952-0html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/food/item/27426-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی چهارم اهم اخبار هفته 
 

411 
 

 صنایع غذایی
  آیانا 1362دی  47, یکشنبه

سرانه مصرف سرانه مصرف سرانه مصرف / / / شودشودشود   ماکارونی ایران به خاورمیانه و کشورهای آفریقای جنوبی صادر میماکارونی ایران به خاورمیانه و کشورهای آفریقای جنوبی صادر میماکارونی ایران به خاورمیانه و کشورهای آفریقای جنوبی صادر می

یانگین جهانی است یانگین جهانی است یانگین جهانی است ماکارونی در ایران نصف مماکارونی در ایران نصف مماکارونی در ایران نصف م    

ها و مشکالتی نظیر نقل و  صادرات ماکارونی به کشورهای همسایه ایران در خاورمیانه و کشورهای آفریقای جنوبی با وجود تحریم

های سربار حمل و نقل، ادامه دارد انتقال پول و هزینه . 

  

با اشاره به وضعیت بازرگانی ( ایانا)شاورزی ایران بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ک

در زمان حاضر عمده کشورهای هدف در حوزه صادرات ماکارونی ایران، کشورهای همسایه و : ماکارونی و بازارهای صادراتی گفت

 .کشورهای آفریقای جنوبی هستند

تأثیر نبوده و  های صادراتی بی حمیل شد، در محدودیتهای اخیر بر کشور ما ت هایی که طی سال البته تحریم: مرتضی سلطانی افزود

ایم رو شده های سربار حمل و نقل روبه در این باره همین کشورهای هدف هم با مشکالتی نظیر نقل و انتقال پول و هزینه . 

ا دنیا آینده روشنی های دیپلماتیک در روابط سیاسی ایران ب بعد از به تصویب رسیدن برجام و پیاده شدن روش: وی خاطرنشان کرد

وجود آمد جهت صادرات غیرنفتی به . 

های سیاسی  های اخیر منطقه و شیطنت تنش: های اخیر ایران و عربستان در بازارهای صادراتی ادامه داد سلطانی با اشاره به تنش

ایران را از دست نخواهد دادعربستان، این روزها باعث متضرر شدن عربستان خواهد شد و البته که دنیا فرصت مبادالت تجاری با  . 

 ماکارونی راهی روسیه خواهد شد

هایی  روابط روسیه و ترکیه از فرصت: بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر با اشاره به شرایط سیاسی روسیه و ترکیه تصریح کرد

ن مطلوب روسیه و کشورهای اروپایی چندا های سیاسی منطقه برای ما ایجاد کرده و ترکیه زمانی از روابط نه است که اتفاقاً تنش

عمل آورد و سهم قابل توجهی از بازارهای روسیه را از آن خود کرد و امروز در فضایی که روابط ترکیه و  برداری را به حداکثر بهره

ویژه در حوزه صادرات صنایع غذایی تصور کرد توان فرصت طالیی برای ایران به روسیه حاکم است، می . 

یافتنی برای تولیدکنندگان مواد غذایی ایران باشد و اتفاقاً یکی از  تواند هدف دست بازار محصوالت غذایی روسیه می :وی یادآور شد

 .صنایع غذایی که ظرفیت مناسبی برای تولید و صادرات دارد، ماکارونی خواهد بود

خورند ها نصف دنیا ماکارونی می ایرانی  

های سنتی تولید ماکارونی و  صنایع ماکارونی هرچند که با کنار رفتن روش: کشور تأکید کردسلطانی با اشاره به سرانه ماکارونی در 

های گذشته افزایش داشته، اما کماکان این رقم در ایران  با ارتقاء سطح کیفی این محصول به واسطه استفاده از آرد سمولینا در سال

 .نصف سرانه مصرف این ماده غذایی در کشورهای اروپایی است

های  خواهم تأکید کنم هنوز جای کار دارد تا ما بتوانیم در عرصه تولید ماکارونی از تمام ظرفیت با این توضیح می: وی اظهار داشت

سرانه مصرف ماکارونی در ایران هنوز با متوسط سرانه مصرف دنیا فاصله دارد؛ بنابراین . اسمی تولیدکنندگان ماکارونی بهره بگیریم

دنبال باال بردن سرانه مصرف هستیم های داخلی به ر جهت آشنایی مردم با این محصول در برنامهسازی د با فرهنگ . 
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های تولیدکنندگان را  ها و استراتژی بینی های سیاسی منطقه، پیش ثباتی مرزی هم اگرچه بی در اهداف برون: سلطانی همچنین گفت

ها است و باید دید  وسعه مبادالت تجاری در زمینه ماکارونی از اولویتشک افزایش تولید و ت الشعاع قرار داده است، اما بی تحت

هایی در این زمینه تعریف خواهد کرد ها و تهدید شرایط سیاسی حاکم در منطقه، چه فرصت . 

رهای گفتنی است، سرانه مصرف ماکارونی در ایران شش کیلوگرم است، در حالی که در کشورهایی مانند ترکیه، ایتالیا و سایر کشو

کیلوگرم برآورد شده است 08تا  09اروپایی، سرانه مصرف  /. 

/item/food/ir.iana.www//:http59908-0html. 
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 صنایع غذایی
فودپرس 1362دى ماه  42نج شنبه   

یابد یابد یابد    قیمت ماکارونی افزایش نمیقیمت ماکارونی افزایش نمیقیمت ماکارونی افزایش نمی    

ذاییصنایع غ  > قیمت ماکارونی تا پایان سال تغییر نخواهد کرد و برای سال : رییس هیات مدیره انجمن صنفی ماکارونی گفت

شود گیری می آینده نیز بر اساس قیمت گندم و آرد به عنوان ماده اولیه تولید، برای قیمت ماکارونی تصمیم . 

کارخانجات ماکارونی هم مشکالت : اضر مشکلی ندارد، اظهار کردبا بیان اینکه تولید ماکارونی در حال ح  سید مهدی آثاریان

 .خاصی که جامعه صنعتی با آن روبرو است را دارند، اما از لحاظ کلی کمبودی نداریم

شود که آخر سال این اطالعات  آمار صادرات ماکارونی توسط گمرک مشخص می: وی درباره میزان صادرات ماکارونی بیان کرد

کنند و کارخانجات میزان صادرات خود را به انجمن اطالع  های مختلف ماکارونی را صادر می شد، زیرا شرکت بندی خواهد جمع

دهند نمی . 

سرانه مصرف ماکارونی حدود : رییس هیات مدیره انجمن صنفی ماکارونی درباره میزان تولید و سرانه مصرف ماکارونی اظهار کرد

هزار تن است 899تا  989ین شش کیلوگرم و میزان تولید نیز حدودا ب . 

متناسب با قیمت آرد که ماده اولیه ماکارونی است، قیمت نهایی ممکن است افزایش یا : آثاریان با اشاره به قیمت ماکارونی بیان کرد

 .کاهش یابد؛ بنابراین باید دید سال آینده قیمت گندم و آرد چقدر است

در حال حاضر قیمت جهانی گندم کاهش یافته، : پایان سال تغییر نخواهد کرد، گفتوی در ادامه با بیان اینکه قیمت ماکارونی تا 

همچنین امیدواریم سال آینده قیمت گندم آزاد شود که در آن صورت ثبات . اما ممکن است در آینده این قیمت افزایش یابد

شود بهتری در این کار ایجاد می  . 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 صنایع غذایی
فودپرس 1362دى ماه  43چهار شنبه   

ای به کارخانجات تولید مواد غذایی تا پایان ای به کارخانجات تولید مواد غذایی تا پایان ای به کارخانجات تولید مواد غذایی تا پایان    مهلت درج برچسب چراغ راهنمای تغذیهمهلت درج برچسب چراغ راهنمای تغذیهمهلت درج برچسب چراغ راهنمای تغذیه

   سالسالسال

< صنایع غذایی از انواع کاالهای سالمت محور در رییس سازمان غذا و دارو از بررسی ساالنه بیش از یک میلیون نمونه 

درصد مردودی نمونه ها در آزمایشگاه، آمار بدی نیست 9:های سازمان غذا و دارو خبر داد و گفت آزمایشگاه . 

سازمان غذا و دارو : گفت "های برتر سازمان غذا و دارو  آزمایشگاه "رسول دیناروند در نشست خبری چهارمین همایش کشوری 

کاالهای سالمت طیف وسیعی دارند که مصرف انسانی دارند و . کنترل کاالهای سالمت محور را عهده دار استمسئولیت نظارت و 

های غذایی از  دارو، واکسن، تجهیزات پزشکی، محصوالت آرایشی ،بهداشتی و فراورده. مردم نسبت به برخی از آنها بسیار حساسند

ت کنترل کیفیت و سالمت آنها با سازمان غذا و داروستشوند که مسئولی کاالهای مهم سالمت محور محسوب می . 

های الزم را در امر نظارت با آنها داشته باشیم؛ به  های متعددی در کشور فعالند که گاهی الجرم باید همکاری دستگاه: وی افزود

در برخی کاالها نیز . شکی استهای گوشتی خام بسیار مهم هستند که البته نظارت بر آنها با سازمان دامپز عنوان مثال فراورده

های خوبی میان  هایی را شاهد هستیم، اما در دو سه سال اخیر همکاری کاری سازمان استاندارد مطرح است که البته گاهی موازی

ها در حال توسعه است های مختلف وجود داشته و خوشحالیم که این همکاری دستگاه . 

مرکز آزمایشگاه مرجع در تهران مستقر : ل غذا و دارو را مورد اشاره قرار داد و گفتهای مرجع کنتر دیناروند، فعالیت آزمایشگاه

های بخش  های مختلف فعال هستند و آزمایشگاه در استان( دانشگاه 82)های علوم پزشکی کشور  است، شبکه آزمایشگاهی دانشگاه

آزمایشگاه  523در مجموع . کنند شت همکاری میخصوصی و همچنین بخش دولتی که زیر مجموعه ما نیستند نیز با وزارت بهدا

هاست و تمام کاالها برای  مختلف به عنوان آزمایشگاه مجاز و همکار با ما همکاری دارند که کار آنها کنترل سالمت و کیفیت فراورده

ها تاییدیه داشته باشند ورود به بازار باید از این آزمایشگاه . 

های سازمان غذا و دارو تست  میلیون نمونه از انواع کاالهای سالمت محور در آزمایشگاه به گفته دیناروند ساالنه بیش از یک

برخی از . شود تا گزارش تایید یا رد آن نمونه اعالم شود همچنین گاهی یک نمونه بیش از چندین مرتبه آزمایش می. شوند می

به عنوان مثال . شوند های دیگر ارجاع می شود توسط سازمان های سازمان غذا و دارو انجام می هایی که از سوی آزمایشگاه آزمایش

شود از جمله این موارد هستند ها گرفته می ها و نانوایی هایی که از رستوران نمونه . 

عمده این . شوند شود، مرجوع می ها ارسال می های استان هایی که به آزمایشگاه درصد از نمونه 59به طور میانگین حدود : وی افزود

شود، هفت درصد است ها مربوط به بهداشت محیط است، اما آنچه که از سوی آزمایشگاه مرجع مرجوع می عیمرجو این مردودی . 

های همکار و مجاز مردود  درصدی که از سطح بازار و در آزمایشگاه 59هفت درصدی در آزمایشگاه مرجع آمار بدی نیست اما 

تر باشد های ما باید قوی دهد که نظارت یاین موضوع نشان م. شوند، نگران کننده است می . 

باید بتوان نظارت را با استفاده از . در حوزه نظارت نیز باید بتوانیم از کمک بخش خصوصی استفاده کنیم  :دیناروند تاکید کرد

در حوزه نظارت از امکانات هایی نیز امضا شده تا بتوانیم  تفاهم نامه. تقویت کرد... ها و  ها، اتحادیه انجمن  های بخش خصوصی، شبکه

 .بخش خصوصی استفاده کنیم
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 توفیق در کاهش مصرف روغن جامد

روغن جامد معموال روغن مایعی بوده که جامد شده است و یکی از ایرادات اساسی ما این مساله : رئیس سازمان غذا و دارو گفت

سالهای اخیر در کاهش مصرف روغن جامد توفیقاتی  است که چرا باید روغن های مایع را به روغن جامد تبدیل کنیم گرچه در

 .حاصل شده است ولی متاسفانه هنوز بخش زیادی از مردم روغن جامد مصرف می کنند

با گذشت زمان، مصرف روغن جامد کم شد اما باید این موضوع کامال حذف شود؛ تبدیل روغن جامد به مایع، : دیناروند افزود

است که خطرناک استافزایش میزان اسید چرب ترانس  . 

در مورد روغن های مایع نیز عمده تقلب در روغن زیتون است در حالی که در مورد روغن : رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد

 .های ذرت و آفتابگردان چندان تقلب نداریم

: دیناروند اضافه کرد قیمت باال نسبت به روغن های دیگر، تقلب در روغن مایع زیتون اختصاص به ایران ندارد زیرا به علت اختالف 

درصد تقلب در روغن زیتون گزارش شده است99تقلب در آن صورت می گیرد و به طور مثال در برخی از کشورهای غربی تا  . 

درصدی روغن پالم ازکل واردات روغن 39حذف   

، مربوط به  درصد کل واردات روغن 39زار، بر اساس مصوبه ستاد تنظیم با: دیناروند در مورد موضوع پالم نیز به خبرنگاران گفت

یکی از . باید به نحوی اقدام شود که از این سقف عبور نکنیم. هزار تن باشد 999پالم است؛ یعنی واردات روغن پالم باید حدود 

پیشنهاد ما تعرفه . های این موضوع افزایش تعرفه پالم است راه  09ی نشد و سقف اما متاسفانه عملیات. درصدی برای پالم بود 52

 .درصد برای آن در نظر گرفته شد

تر از  به این ترتیب این روغن ارزان. درصد در نظر گرفته شود 52برای 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

 درج برچسب در دقایق آخر

با اجرای این طرح میزان نمک، روغن و شکر مورد : د همچنین در پاسخ به سوالی درباره برچسب گذاری موادغذایی نیز گفتدینارون

ها  درصد از فراورده 08ها حاکی از آن است که  بررسی. شود استفاده در مواد غذایی از طریق سه رنگ سبز، زرد و قرمز مشخص می

اند و تا پایان سال به کارخانجات فرصت داده شده که این برچسب  ای مجهز شده تغذیه در حال حاضر به برچسب چراغ راهنمای

اند ها این موضوع را به آخرین دقایق موکول کرده برخی از تولید کننده. ای را روی محصوالت خود درج کنند راهنمای تغذیه . 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 صنایع غذایی
فودپرس 1362دى ماه  47یک شنبه   

493549354935میلیارد تومان برای نان در بودجه سال میلیارد تومان برای نان در بودجه سال میلیارد تومان برای نان در بودجه سال    ۶2۱۱۶2۱۱۶2۱۱یارانه یارانه یارانه     

میلیارد تومان یارانه  5399میلیارد تومان پیشنهاد شد که  2599یارانه نان در الیحه بودجه سال آینده  - اقتصاد غذا< مواد غذایی

میلیارد تومان یارانه نان است 9899 نقدی نان و . 

در بخش برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه یارانه  58، دولت در الیحه بودجه سال «فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا

هزار میلیارد ریال پیشنهاد کرد 98نان را  . 

تومانی به مردم  98899ته شده که در قابل یارانه نقدی میلیارد تومان یارانه نقدی نان در نظر گرف 5399در این الیحه همچنین 

 پرداخت می شود 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=89f9f9d95f9b959e59e5 
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 عسل

خبرنگاران جوان - 136۱دی  4۲: تاریخ  

ارد تشویقی عسل کاهش صادرات را به ارمغان آوردارد تشویقی عسل کاهش صادرات را به ارمغان آوردارد تشویقی عسل کاهش صادرات را به ارمغان آورداستانداستانداستاند    

صادرات عسل نسبت به هشت ماه گذشته با حذف استانداردهای اجباری و تبدیل آن به : مدیرعامل اتحادیه زنبورداران گفت

 .تشویقی کاهش پیدا کرده است

عفت رئیسی مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت تولید 

به شدت  59و  53های  ها میزان تولید عسل در سال با توجه به شرایط جوی، بیماری و آفت زنبورستان: عسل در کشور اظهار داشت

رم برداشت داشتند در حالی که بر اساس اصول برداشت کاهش یافته به طوری که زنبورداران حداکثر از هر کندو هفت کیلوگ

کیلوگرم از هر کندو برداشت داشته باشند 03بایستی به طور ساالنه  . 

ترین منابع پایه و عواملی است که  رغم اینکه زنبورعسل از مهم در برنامه ششم توسعه علی: وی با اشاره به برنامه ششم توسعه افزود

شود اما متأسفانه هیچ ردپایی از زنبورداران در برنامه ششم وجود ندارد و حال انتظار ما بر این  رزی میمنجر به رشد و توسعه کشاو

وری به ما توجه شود است که نسبت به سهم تولید و افزایش بهره . 

یچ آلودگی صنعت زنبورعسل تنها صنعتی است که بر خالف سایر محصوالت کشاورزی، باغی و دامی ه: رئیسی در ادامه بیان کرد

افشانی زنبورعسل به آن توجهی نشده و گویی فریاد زنبورداران  برای طبیعت ندارد و الزم به ذکر است که با توجه به موضوع گرده

رسد به جایی نمی . 

صادرات عسل نسبت به هشت ماه گذشته کاهش پیدا کرده، زیرا برخی صادرکنندگان با : وی با اشاره به صادرات عسل یادآور شد

اند که با این وجود  های درجه سه که عمدتا مرغوب نیستند صادر کرده ذف استانداردهای اجباری و تبدیل آن به تشویقی عسلح

 .تاجران برخی کشورها حاضر به خریداری عسل فاقد استاندارد نیستند

گان شده اما باید گفت که اتحادیه کنند حذف استانداردهای اجباری موجب نگرانی مصرف: مدیرعامل اتحادیه زنبورداران بیان کرد

اندازی کرده و از طرفی این برند حاضر است که برای سال آینده  زنبورداران به کمک انجمن ملی صنعت برند عسل اکسیر را راه

 .بخشی از نیاز محصول سالم هموطنان داخل و صادرکنندگان را فراهم کند

وزارت جهاد کشاورزی با توجه به محدودیت گندم و جو و اختصاص آن به : داشتافشانی زنبورعسل اظهار  وی با اشاره به بحث گرده

های روغنی به وسیله زنبورعسل انجام  های روغنی نباید فراموش کند که اولین و آخرین شانس جلوگیری از پوکی دانه کشت دانه

های کافی از زنبورداران را به عمل آورد شود و حال الزم است که حمایت می . 

ای است و حال انتظار  ترین چالش صنعت زنبورداری، بیمه نبودن زنبورداران حرفه مهم: عامل اتحادیه زنبورداران تصریح کردمدیر

پذیر هستند شرایط بیمه آنها را فراهم کند داریم که دولت با توجه به اینکه زنبورداران اقشار آسیب . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8925009D%/5%A9%D5% 
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 علوفه

 فارس – 62/11/43

شودشودشود   هفته دیگر پرداخت میهفته دیگر پرداخت میهفته دیگر پرداخت می   ۲۲۲مطالبات تا مطالبات تا مطالبات تا / / / کارانکارانکاران   میلیارد تومانی دولت به ذرتمیلیارد تومانی دولت به ذرتمیلیارد تومانی دولت به ذرت   ۲5۱۲5۱۲5۱بدهی بدهی بدهی     

بدهکار است،  میلیارد تومان به کشاورزان 589معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه دولت بابت خرید تضمینی ذرت مبلغ 

شود با تأمین اعتبار، این مبلغ تا دو هفته دیگر به کشاورزان پرداخت می: گفت . 

در مورد پرداخت مطالبات  عباس والوزی معاون شرکت پشتیبانی امور دام در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

کاران پرداخت شود هفته دیگر مطالبات ذرت 5هستیم و امیدواریم تا  ل آخر تأمین اعتباردر مراح: کاران، گفت ذرت . 

میلیارد  589هزار تن ذرت به صورت خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شده و باید مبلغ  599در مجموع امسال : وی افزود

 .تومان به ازای آن به کشاورزان پرداخت شود

تومان از کشاورزان خریداری شده است 529هر کیلو ذرت به نرخ تضمینی : دام بیان داشت معاون شرکت پشتیبانی امور . 

ها قرار  مطالبات کشاورزان در هر استان بابت فروش ذرت مشخص است و بعد از اینکه پول در اختیار استان: والوزی بیان داشت

شود گرفت به کشاورزان پرداخت می . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590953999593 
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 قارچ

آیانا 1362دی  31, چهارشنبه  

   49۱۱49۱۱49۱۱اشتغال اشتغال اشتغال / / / بار در کشوربار در کشوربار در کشور   اختراع و ساخت دستگاه تولید قارچ مکانیزه برای نخستیناختراع و ساخت دستگاه تولید قارچ مکانیزه برای نخستیناختراع و ساخت دستگاه تولید قارچ مکانیزه برای نخستین

آموخته کاربردی در حوزه قارچ آموخته کاربردی در حوزه قارچ آموخته کاربردی در حوزه قارچ    دانشدانشدانش    

کاربردی کشاورزی در حوزه  -های علمی  آموخته دوره نفر از زنان روستایی و عشایری دانش 099برای اجرای طرح اشتغال  زودی به

کاربردی جهاد کشاورزی  -ای بین مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کار مؤسسه آموزشی عالی علمی  نامه تولید قارچ صنعتی تفاهم

مضاء خواهد رسیدبا دفتر زنان روستایی و عشایری به ا . 

کاربردی جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار  -رئیس مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کار مؤسسه آموزش عالی علمی 

آموختگان  بار توسط یکی از دانش ، از ساخته شدن دستگاه تولید قارچ مکانیزه برای نخستین(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

اربردی کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینیک -های علمی  دوره (ره)
این دستگاه از اندازه کوچک خانگی با : خبر داد و گفت 

روز تا تولید یک تن محصول در هر دوره موجود است و ثبت اختراع آن نیز به انجام  29توانایی تولید پنج کیلوگرم قارچ در هر دوره 

 .رسیده است

در هر : مرکز استان عنوان کرد و افزود 03دستگاه در  03های پیش روی مرکز را استقرار  امهمقدم از برن محمداسماعیل صالحی

نفر مشغول به کار  399هزار و  بینند که در نهایت یک نفر آموزش می 099طور میانگین و با توجه به موقعیت جغرافیایی  مرکز به

 .خواهند شد

میلیون ریالی با کارمزد چهار درصد در اختیار واجدین شرایط  399ارائه تسهیالت  وی با بیان اینکه دستگاه تولید قارچ مکانیزه با

تمامی محصول تولیدشده نیز از سوی کارآفرین و مخترع دستگاه خریداری خواهد شد: قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد . 

هزار تومان اعالم کرد 939ت، اقساط وام را مقدم با تأکید بر اینکه بازپرداخت وام بعد از تولید محصول صورت خواهد گرف صالحی . 

آموخته مؤسسه آموزشی عالی  زایی برای زنان روستایی و سرپرست خانواری دانست که دانش وی هدف از اجرای این طرح را اشتغال

ترم آخر مؤسسه، عنوان اولویت نخست برای شروع کار، دانشجویان  کاربردی جهاد کشاورزی هستند و با اعالم این افراد به -علمی 

ها در مؤسسه را  اند مشروط به گذراندن دوره صورت تجربی کار کرده ها و زنان دیپلمه روستایی که به آموختگان سایر دانشگاه دانش

های دوم تا چهارم اعالم کرد اولویت . 

هداف آینده پس از اجرای کاربردی جهاد کشاورزی از ا -رئیس مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کار مؤسسه آموزش عالی علمی 

هدف ما انتقال صنایع : برداران در این زمینه عنوان کرد و ادامه داد اندازی صنایع فرآوری در مراکز و آموزش بهره این طرح را راه

آوری آن از شهرها است کشاورزی به روستاها و جمع . 

در نظر داریم با : عت به روستاها اعالم کرد و یادآور شدمقدم از راهکارهای ترویج کشاورزی و رونق روستاها را انتقال صن صالحی

های صنعتی را در روستا تقویت کنیم چنینی، مهاجرت را از شهر به روستا ترویج دهیم و فعالیت های این اجرای طرح . 

های علمی رهپس از اعالم این مرکز مبنی بر آمادگی ایجاد اشتغال برای زنان روستایی و عشایری که در دو: وی تصریح کرد  - 

اند، مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری با استقبال از این پیشنهاد، خواستار اشتغال  آموخته شده کاربردی کشاورزی دانش

نفر در حوزه تولید قارچ صنعتی شد 099 . 
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اندازی طرح در روستا است،  نند، راهمقدم با بیان اینکه از شرایط الزم برای افرادی که قرار است در استان تهران آموزش ببی صالحی

نامه همکاری با دفتر امور زنان روستایی و عشایری برای اجرایی شدن این طرح خبر داد از امضای تفاهم . 

مرکز دیگر ارسال  05ها به  پس از آن دستگاه: خبر داد و تأکید کرد 58ماه  ها و اجرای طرح از اردیبهشت وی از ادامه آموزش

های آموزشی تولید آغاز خواهد شد از برگزاری دورهشوند و پس  می /. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59895-0html. 
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 قارچ
خبرنگاران جوان - 136۱دی  31: تاریخ  

   ثبات قیمت قارچ در گرو افزایش صادراتثبات قیمت قارچ در گرو افزایش صادراتثبات قیمت قارچ در گرو افزایش صادرات
ها در بازارهای هدف دیگر  تولید کنندگان با افزایش صادرات قارچ به سبب ثبات قیمت: یس انجمن تولید کنندگان قارچ گفترئ

 .دغدغه نوسانات قیمت را نخواهد داشت

محمد حسن افشار رئیس انجمن تولید کنندگان قارچ ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص 

شود و از طرفی باتوجه به  تن قارچ در کشور تولید می 999درحال حاضر روزانه به طور متوسط : وضعیت تولید قارچ اظهار کرد

هزار تومان  2الی  599هزار و  8شرایط خنک هوا تولید با مصرف همخوانی دارد و گفتنی است قیمت متوسط هر کیلو قارچ بین 

 .است

ها حرکت خوبی بوده که دولت تدبیر و امید انجام شده تاصادرکنندگان  لغو تحریم: ها گفت وی با اشاره به برداشته شدن تحریم

ها بوده که خوشبختانه با لغو  بتوانند صادرات بی دغدغه ای داشته باشند و الزم به ذکر است که در گذشته سوئیفت جزئی از تحریم

سائل حل خواهد شدآن این م . 

درواقع وزارت جهاد کشاورزی قرار شده مرکزی برای عرضه قارچ ایجاد کند تا قارچ عرضه داخل و صادرات از آن جا : افشار بیان کرد

 .توزیع شود

ال اگر صادرات بازار مطمئنی برای تولید کنندگان است و ح: رئیس انجمن تولید کنندگان قارچ با اشاره به صادرات به روسیه گفت

ها دغدغه نوسانات قیمت را نخواهد داشت بتوانیم بازار صادرات خوبی را داشته باشیم دیگر تولید کنندگان به سبب ثبات قیمت . 
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 گل و گیاهان صنعتی

آیانا 1362دی  49, شنبه  

میلیارد تومانی به میلیارد تومانی به میلیارد تومانی به    4۱۱۱4۱۱۱4۱۱۱پرداخت تسهیالت پرداخت تسهیالت پرداخت تسهیالت / / / بازار داغ قاچاق گل از پیاز تا ارکیدهبازار داغ قاچاق گل از پیاز تا ارکیدهبازار داغ قاچاق گل از پیاز تا ارکیده

داران در انتظار تشکیل پرونده داران در انتظار تشکیل پرونده داران در انتظار تشکیل پرونده    گلخانهگلخانهگلخانه    

های گلدانی در پوشش  بریده و انواع گل گرفته با سازمان حفظ نباتات، واردات پیاز گل، گل شاخه های صورت با وجود رایزنی

ونق افتادن بازار داخلی شده و با وجود عدم نیاز به واردات، ممنوعیت واردات گل ابالغ مجوزهای دولتی به کشور باعث از ر

شود نمی . 

با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  از تمامی : 

داران برای تشکیل  هزار میلیارد تومان تسهیالت بهسازی به گلخانه تفاده از یکمنظور اس شود به فعاالن صنعت گل و گیاه دعوت می

 .پرونده نزد شعب بانک عامل مراجعه کنند

اعتباری  -های فنی  سازی مصرف سوخت، از محل کمک ها و بهینه منظور بهسازی گلخانه به: محمدی افزود غالمحسین سلطان

شود داران پرداخت می ن و گلخانهتسهیالت اصالح ساختار گلخانه به کشاورزا . 

روش  ها و نصب پرده ذخیره انرگی به های گلخانه کربنات، دیواره های اجرای پوشش پلی این تسهیالت در بخش: وی خاطرنشان کرد

البی در توان به منزله انق گرمایشی از کف یا شوفاژ در نظر گرفته شده و این اقدام دولت را می -پرتابل و اجرای سیستم حرارتی 

های صنعتی و وارد شدن بخش کشاورزی به کشاورزی مدرن تلقی کرد حوزه توسعه گلخانه . 

ها، صادرات گل به شکل  علت سنتی بودن گلخانه در زمان حاضر، ایران توان علمی تولید گل را دارد، اما به: محمدی ادامه داد سلطان

المللی داشته باشد مؤثری در بازارهای بینگیرد و باعث شده ایران نتواند جایگاه  انبوه صورت نمی . 

 قاچاق گل، نفس بازار داخلی را گرفته است

صورت رسمی و غیررسمی باعث شده تولیدکنندگان داخلی  رویه گل به واردات بی: مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه تهران تصریح کرد

داکثری داشته باشندبرداری بازار داخلی استفاده ح های کوچک بهره نتوانند از همان فرصت . 

واردات گل به شکل رسمی در قالب مجوزهای صادرشده از سوی سازمان حفظ نباتات باعث شده اقالم ممنوعه نیز : وی یادآور شد

 .در پوشش دیگری وارد کشور شود

، واردکنندگان از های گلدانی بونسای ممنوع اعالم شده زعم مبادی رسمی، واردات گل در حالی که به: محمدی تأکید کرد سلطان

کنند های مختلف بونسای را با عنوان فیکوس وارد کشور می اطالعی مأموران گمرک استفاده کرده و گونه بی . 

گیرد و بهترین راه با توجه به  در قالب مجوزهای رسمی، واردات اقالم ممنوعه نیز به کشور به وفور صورت می: وی اظهار داشت

های اقالم گل است ن داخلی به بازارهای کشور، ممنوعیت واردات همه گونهدارا دهی گلخانه توانایی پاسخ . 

 واردات پیاز گل از کشورهای جنوب شرقی آسیا

توانند بهترین پیازهای ممکن را با کیفیت  در حالی که تولیدکنندگان داخلی می: مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه تهران همچنین گفت

واردکنندگان اقدام به انتقال پیاز گل از کشور هلند به شکل رسمی و از کشورهای جنوب شرقی  ممتاز در داخل کشور تولید کنند،

کنند که باعث متضرر شدن  آسیا ازجمله تایلند، مالزی و اندونزی و هندوستان از طریق قاچاق و از بندر امام خمینی به کشور می

 .تولیدکنندگان داخلی شده است
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مکاتباتی که با سازمان حفظ نباتات برای عدم مجوز واردات پیاز گل صورت گرفته است، همچنان رغم  به: محمدی افزود  سلطان

شود ای نیز برای قاچاقچیان پیاز گل فراهم می مجوز واردات داده شده و بهانه . 

 قاچاق گل ارکیده به کشور

یررسمی ادامه دارد، چنانکه واردات گل صورت غ بریده به کشور نیز به در کمال شگفتی، واردات گل شاخه: وی خاطرنشان کرد

 .ارکیده در حجم قابل توجهی به داخل کشور گزارش شده که فرصت عرضه گل را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است

پیچیدن عطر گل قاچاق در داخل کشور در حالی امکان تولید گل در داخل کشور وجود دارد، در کنار : محمدی ادامه داد سلطان

های کشورهای  شود که با توجه به سرعت توسعه در گلخانه های کشور می ی سنتی باعث عقب نگه داشته شدن گلخانهها گلخانه

توان گفت فلج کردن تولید گل در داخل کشور است منطقه نظیر ترکیه و هندوستان می . 

های بهاره عرضه گل در فروشگاه  

های  ک شدن ایام پایانی سال، تولیدکنندگان گل و گیاه قصد دارند با رایزنیبا نزدی: مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه تهران تصریح کرد

های بهاره داشته باشند گرفته با شهرداری و وزارت جهاد کشاورزی بتوانند عرضه گل را در فروشگاه صورت . 

مناسب با کیفیت عالی  های فروشان تمام تالش خود را برای عرضه گل تولیدکنندگان گل و گیاه و اتحادیه گل: وی یادآور شد

های الزم با شهرداری صورت گرفته است اند و رایزنی کار گرفته های پایانی سال به دهی به نیاز شب منظور پاسخ به . 

افتاد تا ضمن ایجاد  های پایانی سال در شهر به راه می های گذشته در شب کارناوال گل که سال: محمدی در پایان تأکید کرد سلطان

علت پایین بودن قدرت خرید مردم، امسال متوقف  عه، برای استفاده بیشتر شهروندان از گل، مبلغ صیادی باشد، بهنشاط در جام

 ./شده است

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59999-0html. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/27400-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی چهارم اهم اخبار هفته 
 

412 
 

 گندم

 فارس - 62/11/46

گوی دو جانبه برای صادرات گندم روسیه به ایرانگوی دو جانبه برای صادرات گندم روسیه به ایرانگوی دو جانبه برای صادرات گندم روسیه به ایرانفتفتفتگگگ    

 .وزارت کشاورزی روسیه از برگزاری مذاکره با وزارت کشاورزی کشورمان برای صادرات گندم به ایران خبر داد

به نقل از تاس، الکساندر تکاچوف، وزیر کشاورزی روسیه، در سفر امروز خود  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس

 .به ایران در حال مذاکره با محمود حجتی، وزارت کشاورزی ایران، در راستای توافق برای واردات گندم روسیه به ایران است

ن سفر توافقاتی درباره مبادالت دو کشور در حوزه کشاورزی و به مقامات حوزه کشاورزی روسیه ابراز امیدواری کردند که در ای

 .خصوص صادرات محصوالتی مانند گوشت، گندم و شکر از روسیه به ایران صورت گیرد

 .یکی دیگر از موضوعات مورد بحث افزایش صادرات سبزیجات از ایران به روسیه است

نظارت بر محصوالت کشاورزی این کشور نیز در این مذاکرات شرکت در کنار وزیر کشاورزی روسیه، مقامات فدرال و سازمان 

 .خواهند کرد

حوزه کشاورزی است  نمایندگان دولت روسیه اعالم کرده اند که این کشور خواستار افزایش مبادالت خود با ایران در . 

زی روسیه طی هفته های گذشته نام ایران نیز میوه و سبزیجات به روسیه صادر خواهد کرد و سازمان نظارت بر محصوالت کشاور

شرکت ایرانی را به لیست تأمین کنندگان محصوالت کشاورزی مورد نیاز این کشور وارد کرده است 58 . 

در کنار توافقات صورت گرفته برای صادرات و واردات محصوالت کشاورزی، روسیه و ایران توافقاتی را نیز در راستای همکاری در 

صورت داده اند حوزه های بیوتکنولوژی . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590955999359 
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 گوجه فرنگی

خبرنگاران جوان - 136۱دی  47: تاریخ  

   تولیدات گوجه فرنگی جنوب سد قیمت را شکستتولیدات گوجه فرنگی جنوب سد قیمت را شکستتولیدات گوجه فرنگی جنوب سد قیمت را شکست
ها روند کاهشی را تجربه کردند با ورود گوجه فرنگی از چابهار و بوشهر قیمت: اغداران گفتنائب رئیس اتحادیه ب . 

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در فصل سرما گوجه فرنگی از جمله محصوالتی است که همه ساله به سبب 

های گذشته سریال گران شدن گوجه فرنگی  شود امسال هم به روال سال زایش تقاضا با نوسانات قیمت مواجه میکمبود عرضه و اف

تکرار شد به طوری که با نزدیک شدن به روزهای پایانی آذر و آغاز فصل زمستان شرایط تغییر کرد و هر کیلو گوجه فرنگی به مرز 

هزار تومان رسید 5 . 

هزار تومان رسیده و حال بر اساس  9محصول با کاهش قیمت محسوسی مواجه بوه و اکنون به کمتر از اما در روزهای اخیر این  

 899هزار و  3تا  899هزار و  5فروشی سطح شهر هر کیلو گوجه فرنگی بسته به کیفیت بین  های میوه گزارش میدانی از مغازه

رسد تومان به فروش می . 

رسانند تومان به فروش می 899گردها به قیمت هزار تا هزار و  ها و دوره نگی را وانتیالزم به ذکر است که هر کیلو گوجه فر  . 

در خصوص قیمت گوجه فرنگی  ، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با 

با کمبود عرضه در فصل زمستان قیمت این محصول مالک کلیات قیمت محصوالت میزان تولیدات است و حال : اظهار داشت

خوری دارد افزایش یافته و باید گفت که در این فصل گوجه فرنگی بیشتر مصرف تازه . 

قیمت گوجه فرنگی از چند روز گذشته با ورود تولیدات از چابهار و بوشهر کاهش یافته و همواره تا پایان دی ماه با : وی افزود

ها در بازار تابع میزان تولید و  ها کاهش خواهند یافت و الزم به ذکر است که افت و خیز قیمت جدد قیمتافزایش محصول به طور م

 .عرضه محصول است
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 گوجه فرنگی
ایران اکونا – 136۱/ دی /  48, دوشنبه   

دات گوجه فرنگی جنوب سد قیمت را شکستدات گوجه فرنگی جنوب سد قیمت را شکستدات گوجه فرنگی جنوب سد قیمت را شکستتولیتولیتولی    

ها روند کاهشی را تجربه کردند با ورود گوجه فرنگی از چابهار و بوشهر قیمت: نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت  . 

فرنگی از جمله محصوالتی است که همه ساله به سبب کمبود عرضه و افزایش تقاضا با نوسانات قیمت مواجه  در فصل سرما گوجه 

های گذشته سریال گران شدن گوجه فرنگی تکرار شد به طوری که با نزدیک شدن به روزهای  شود امسال هم به روال سال می

هزار تومان رسید 5پایانی آذر و آغاز فصل زمستان شرایط تغییر کرد و هر کیلو گوجه فرنگی به مرز  . 

هزار تومان رسیده و حال بر اساس  9و اکنون به کمتر از اما در روزهای اخیر این محصول با کاهش قیمت محسوسی مواجه بوه  

 899هزار و  3تا  899هزار و  5فروشی سطح شهر هر کیلو گوجه فرنگی بسته به کیفیت بین  های میوه گزارش میدانی از مغازه

رسد تومان به فروش می . 

رسانند تومان به فروش می 899هزار تا هزار و  گردها به قیمت ها و دوره الزم به ذکر است که هر کیلو گوجه فرنگی را وانتی  . 

مالک کلیات قیمت محصوالت میزان : مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در خصوص قیمت گوجه فرنگی اظهار داشت

نگی تولیدات است و حال با کمبود عرضه در فصل زمستان قیمت این محصول افزایش یافته و باید گفت که در این فصل گوجه فر

خوری دارد بیشتر مصرف تازه . 

قیمت گوجه فرنگی از چند روز گذشته با ورود تولیدات از چابهار و بوشهر کاهش یافته و همواره تا پایان دی ماه با : وی افزود

تولید و ها در بازار تابع میزان  ها کاهش خواهند یافت و الزم به ذکر است که افت و خیز قیمت افزایش محصول به طور مجدد قیمت

 .عرضه محصول است
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 گوشت مرغ
خبرنگاران جوان – 136۱دی  31: تاریخ  

درصد مرغ به عراقدرصد مرغ به عراقدرصد مرغ به عراق۶۶۶صادرات صادرات صادرات / / / ثبات قیمت مرغ در بازارثبات قیمت مرغ در بازارثبات قیمت مرغ در بازار    

 8در دو ماهه گذشته قیمت مرغ بین : شندگان پرنده و ماهی تهران با اشاره به ثبات قیمت مرغ در بازار گفترئیس اتحادیه فرو

در نوسان بود 599هزار و  8تا  999هزار و  . 

با اشاره  مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

کننده  تومان به مصرف 899هزار و  8قیمت مرغ در بازار ثابت بوده و هم اکنون هر کیلو مرغ به قیمت : به قیمت مرغ در بازار گفت

شود عرضه می . 

تومان در  599هزار و  8تا  999ر و هزا 8قیمت مرغ در این مدت بین : وی با اشاره به ثبات قیمت مرغ در دو ماهه گذشته گفت

 .نوسان بود

متأسفانه قیمت مرغ به حد مصوب نرسیده و همین امر موجب ضرر و زیان : خانی با انتقاد از قیمت پایین مرغ در بازار گفت  یوسف

 .مرغداران شده است

فکری به حال مازاد تولید مرغ در کشور دولت باید : وی عرضه و تولید باال و تقاضای کم را دلیل این موضوع عنوان کرد و گفت

 .کند

اسفند ماه تقاضا  59از : های پایانی سال گفت رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به اینکه تغییر قیمت مرغ در ماه

یابد که همین امر ممکن است منجر به افزایش قیمت شود برای مرغ افزایش می . 

شود و بیشترین صادرات به کشور عراق  درصد تولید مرغ صادر می 5تا  2در حال حاضر : کرد و گفتوی به صادرات مرغ نیز اشاره 

گیرد صورت می . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8925205D%/5%AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5468612/%D8%AB


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی چهارم اهم اخبار هفته 
 

416 
 

 گوشت مرغ
خبرنگاران جوان - 136۱دی  4۲: تاریخ  

ی از کاهش قیمت مرغ مشروط به صادرات با برند خارجیی از کاهش قیمت مرغ مشروط به صادرات با برند خارجیی از کاهش قیمت مرغ مشروط به صادرات با برند خارجیجلوگیرجلوگیرجلوگیر    

شرکت پشتیبانی در راستای افزایش قیمت مرغ باید خرید خود را از مرغداران با برند : مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

بندی و صادر کند خارجی بسته . 

عظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص 

های صادراتی به صندوق طیور  با توجه به اینکه وجه مربوط به مشوق: های صادراتی به صادرکنندگان اظهار داشت پرداخت مشوق

لی از محل این وجوه با ارائه برگ سبز و تأییدیه از گمرک به تحویل داده شد و گفتنی است که در چند روز اخیر مقداری ذرت داخ

 .صادرکنندگان با شرایط بازپرداخت سه ماهه تحویل داده شده است

تومان و مرغ  999هزار و  3الی  399هزار و  3در حال حاضر قیمت مرغ زنده درب مرغداری به طور متوسط کیلویی : وی افزود

تومان متغیر است 999هزار و  8الی  599هزار و  8بین کیلویی  کنندگان آماده به طبخ برای مصرف . 

هزار تن مرغ از مرغداران توسط شرکت پشتیبانی خریداری شده اما  59در واقع تا هفته گذشته حدود : حجت در ادامه بیان کرد

شود متأسفانه تأثیر مثبتی در قیمت مرغ نگذاشته و حال الزم است که بازنگری در شیوه خرید انجام . 

در گذشته میزان تولید با مصرف همخوانی داشته اما در حال حاضر حجم تولید از میزان : مدیرعامل اتحادیه مرغداران بیان کرد

مصرف باالتر بوده و الزم به ذکر است که خرید شرکت پشتیبانی در یک سال اخیر به سبب اینکه بعد از یک ماه در بازار داخلی 

ها مرغ خریداری شده از  ها شده و حال الزم است که برای جلوگیری از افت قیمت منجر به افت قیمت مجدد عرضه شده در نهایت

بندی و صادر شود مرغداران با برند خارجی بسته . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8920959D%/5%D%AC5 
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 متفرقه

آیانا 1362دی  47, یکشنبه  

   تجلیل از بانک صادرات به عنوان حامی محیط زیست تجلیل از بانک صادرات به عنوان حامی محیط زیست تجلیل از بانک صادرات به عنوان حامی محیط زیست 
بانک صادرات ایران با توجه به برنامه های عملیاتی و تفصیلی در راستای صیانت از محیط زیست و اتخاذ رویکرد توسعه کیفیت 

دیر عامل این بانک تجلیل به عمل آمدمحیط زیستی در همایش حامیان محیط زیست از م  . 

از اولویت ها و سیاست های بانک متبوع به عنوان یکی از : به گزارش ایانا، روابط عمومی بانک صادرات ایران، با اعالم این خبر افزود

ری و مالی است و بزرگ ترین و گسترده ترین بانک های کشور رعایت استانداردهای محبط زیست در همه ابعاد و فعالیت های تجا

 .این امر در بخش های مختلف تجلی یافته است

بر پایه این گزارش بانک متبوع با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری اقدامات موثری برای عملیاتی شدن مباحث اقتصاد سبز و 

امه با سازمان محیط زیست سرمایه گذاری برای فناوری های سبز و نوین به مرحله اجرا در آورده است که در قالب تفاهم ن

 .چارچوبهای آن تعیین و به به کلیه شعب و مجموعه های تابعه ابالغ شده است

پیش از این نیز مدیر عامل بانک صادرات ایران، بانکداری سبز را عامل تلفیق و پیوند اقتصاد و محیط زیست توصیف کرد ه، ضرورت 

بز را خاطر نشان کرده بودپیشگامی بانک مذکور در نائل آمدن به بانکداری س . 

با توجه به مشارکت بانک صادرات در پروژه های : لـله گانی با تاکید بر ضرورت مشارکت درعرصه اقتصاد سبز متذکر شده بود

مختلف کشاورزی، صنعتی، نفت و انرژی و ساختمانی، بانک توجه ویژه ای برای همکاری با پروژه های تایید شده توسط سازمان 

یط زیست داردحفاظت مح . 

بانک صادرات ایران به عنوان بانک پیشتاز در عرصه بانکداری نوین نسبت به ترویج خدمات الکترونیکی با رویکرد کاهش ترافیک، 

 999آلودگی هوا، صرفه جویی در مصرف کاغذ و ملزومات اداری را در دستور کار قرار داده و در این راستا این بانک با انجام حدود 

داشته است... راکنش الکترونیکی در ماه نقش برجسته ای در کاهش مسافرت های درون شهری، آلودگی هوا و میلیون ت . 

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http59959-0html. 
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 متفرقه
آیانا 1362دی  47, یکشنبه  

دید مدیران ارشد سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور از ایانا دید مدیران ارشد سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور از ایانا دید مدیران ارشد سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور از ایانا بازبازباز    

پژوهشی این سازمان و رئیس سازمان نظام  -رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران به اتفاق معاون علمی 

ایانا)در دفتر خبرگزاری کشاورزی ایران   مهندسی کشاورزی استان تهران  .حضور یافت( 

خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش  ( ، احمد کبیری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور (ایانا

عصر دیروز به اتفاق محمدعلی کمالی سروستانی، معاون آموزشی، فنی و پژوهشی این سازمان و علیرضا بزرگی، رئیس سازمان نظام 

ن و مینا نصیریان مدیر روابط عمومی سازمان در دفتر این خبرگزاری حضور یافتند و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهرا

 .در جریان نحوه تولید و انتشار اخبار و گزارش های آن قرار گرفتند

ساز و  برداران و مدیران تصمیم کوشند تا با تولید محتوای مناسب،دغدغه بهره وی با تشکر از خبرنگاران و دست اندرکاران ایانا که می

های خوداتکایی سوق دهند، ابراز امیدواری کرد تا با همکاری بیشتر مهندسان کشاورزی  گیر را به سوی اجرای سیاست تصمیم

 .سراسر کشور و خبرنگاران ایانا، اخبار فراگیرتری از سراسر کشور و در راستای منافع ملی منتشر شود

روند تولید و انتشار اخبار در این رسانه، آمادگی ایانا را برای توسعه کمی و کیفی اخبار در این دیدار مدیر ایانا نیز با ارائه گزارشی از 

در پایان این دیدار .سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، به عنوان بازوی علمی بخش کشاورزی اعالم کرد

ه متعاقبا امروز منتشر می شودصمیمانه ، خبرنگاران ایانا گفت و گویی با احمد کبیری انجام دادند ک  . 

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http59930-0html. 
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 متفرقه
آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

   نوشابه زمزم در عربستان سعودی ممنوع شد نوشابه زمزم در عربستان سعودی ممنوع شد نوشابه زمزم در عربستان سعودی ممنوع شد 
ابه زمزم در عربستان سعودی ممنوع شده استفروش کاالهای پرطرفداری همچون نوش . 

بسیاری با ادامه تنش های فرقه ای در خاورمیانه، مشترکات میان مسلمانان شیعه و سنی همچون : نوشت« گلوبال وُیس»سایت 

مانان احترام در مکه، در مسجد الحرام، چاهی به نام زمزم قرار دارد که مسل. احترام به اماکن مقدس در مکه را فراموش کرده اند

 .زیادی برای آن قائل هستند

زمزم »چیزی که شاید خیلی ها ندانند این است که این نام سال ها پیش به عنوان یک نوشیدنی غیرالکلی محبوب ایرانی به نام 

در عربستان  جالب است بدانیم هرچند رابطه میان این دو کشور پس از اعتراض ها به اعدام شیخ نمر. بر سر زبان ها افتاد« کوال

 .تیره شد، این نوشیدنی ایرانی زمانی در عربستان خریداران بسیار داشت

خورشیدی به عنوان شعبه ای از پپسی برای بازار ایران راه اندازی شد، پس از انقالب اسالمی ایران، در  0333زمزم که در سال 

شد و امروز در کشورهای همسایه همچون عربستان  این نوشیدنی با اشاره به چاه مقدس مکه نام گذاری. ملی شد 0385سال 

همه این کشورها اکنون روابط دیپلماتیک خود را با ایران به هم زده اند. سعودی و بحرین و امارات متحده عربی توزیع می شود . 

ریکایی، همچون پس از تالش برای تحریم شرکتهای آم 5995چیزی که شاید برای برخی تعجب برانگیز باشد این است که در سال 

کوکاکوال و پپسی و مک دونالد، به خاطر پشتیبانی آمریکا از رژیم صهیونیستی در میانه بحران اسرائیل و فلسطین، فروش زمزم در 

 .عربستان سعودی و کشورهای عرب خلیج فارس افزایش یافت

 09ز بایکوت کوکا و پپسی در عربستان، پس ا»گزارش شد که این شرکت ایرانی  5995در مقاله ای در نیویورک تایمز در سال 

 «.میلیون بطری به عربستان سعودی صادر کرده است

وزیر . از زمان آغاز تنش های اخیر، ایران واردات کاالهای سعودی را ممنوع کرده و حج عمره را نیز به حال تعلیق در آورده است

به همین . ه روابط بازرگانی خود را نیز با ایران قطع خواهد کردخارجه عربستان نیز اعالم کرد که نه تنها روابط دیپلماتیک بلک

 .دلیل، فروش کاالهای پرطرفداری همچون نوشابه زمزم در عربستان سعودی ممنوع شده است

/item/food/ir.iana.www//:http59385-0html. 
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 متفرقه
ایران اکونا - 136۱/ دی /  48, ه دوشنب  

   از زمین های قُچّاغ سیستان تا منطقه آزاداز زمین های قُچّاغ سیستان تا منطقه آزاداز زمین های قُچّاغ سیستان تا منطقه آزاد
تغییر کاربری سیستان از کشاورزی به تجاری و صنعتی که در گذشته های نه چندان دور به واسطه داشتن زمین های توانمند و 

برکت آن، یک الزام برای توسعه استانی و کشوری است به انبار غله ایران معروف بوده و بهره گیری از مرز پر( فربه= قُچّاغ)سودآور  . 

هوایی مطبوع و خوش، کشتزارهای فراخ و سرسبز، کوچ پرندگان فصلی و وجود دریاچه و تاالب پر آب هامون در شمال استان 

روایت های زیادی پهناور سیستان و بلوچستان از خصوصیات سالیان دور منطقه سیستان بوده که در طول تاریخ خود اسطوره ها و 

 .را در پرده های نقالی به تصویر کشیده است

سال پیش پدیده رنگ 05طبیعت در طول تاریخ رنگ می بازد و جای خود را به رنگ های جدید فرش هزار رنگ روزگار می دهد، 

شنه شودباختگی طبیعت به سراغ منطقه سیستان آمد تا در گذر روزها عرصه قدرت نمایی چرخ روزگار بر زمینی ت . 

زمینی که تا پیش از آن به دلیل مزارع حاصل خیز و فراوانی آب به انبار غله ایران معروف بود، رفته رفته جای خود را به تَرَک های 

 .زمین های بی آب و علف داد تا هزاران شغلی و کاری که به واسطه دریاچه ای اسطوره ای ایجاد شده بود از بین رود

رسبزی و نشاط را نیز پشت سر گذاشت و صدای گاو و گوسفندها را نیز با خود در گوش زمان به سکوت سالهایی که گذشت آن س

 .نشاند

گرچه تاالب بین المللی هامون که چرخه فعالیت های زیادی را در دامن پربرکت خود مهیا کرده بود خشک شد و کشاورزی در 

قُچّاغ یعنی فربه گفته می شود، سیستان از رونق افتاد اما هنوز یک چیز  زمین های بس توانمند و پربار که به اصطالح محلی به آن

 .با ارزش برای آن باقی است و آن نیز وجود فرصت مرز با کشور افغانستان است

مردم منطقه سیستان در سالهای اول خشکسالی به خوبی بهره گیری از مرز را یاد گرفتند، آنان با استفاده از این مزیت شروع به 

ار و تالش کرده و به صورت سنتی تجارت را آغاز کردند اما چندی قبل با مسدود شدن این مرز به دالیل امنیتی و نبود ثبات در ک

 .کشور افغانستان، این فعالیت ها نیز از بین رفت

ه نشینی در برخی پس از اینکه مردم سیستان به دالیل نداشتن درآمد کافی مجبور به ترک سرزمین اجدادی خود شده و به حاشی

از شهرهای ایران اسالمی رو آورده و مورد بی مهری نیز قرار گرفتند، با طرح موضوع ایجاد منطقه آزاد در سیستان نوری تازه در دل 

آنان تابیدن گرفت و آماده بازگشت به موطن و دیار اصلی شان سیستان شدند اما شوک رد شدن الیحه منطقه آزاد در مجلس نور 

دردر دل آنان به کورسویی در حال خاموش شدن تبدیل کردامید را  . 

 مردم سیستان چشم انتظاران اصلی منطقه آزاد**

رد شدن الیحه مناطق آزاد و اقتصادی کشور در مجلس شورای اسالمی که ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در سیستان نیز در این 

 .الیحه بود موجب دلسردی مردم منطقه شد

پدران ما در زمانهای قدیم در سیستان : هی یکی از ساکنان منطقه سیستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشتمسعود توتاز

به کشاورزی و دامداری مشغول بوده اند اما به دلیل خشک شدن تاالب بین المللی هامون و رودخانه هیرمند دیگر امکان ادامه این 

 .فعالیت برای نسل کنونی وجود ندارد

ایجاد دیوار مرزی در سیستان باعث شده تا مردم نتوانند مانند قبل به تجارت سنتی کاال بپردازند: وی بیان کرد . 

قانون برای تبادل کاال از طریق گمرک و بازارچه های مرزی نیز برخی اقالم را مشخص کرده که تنها افراد با سرمایه زیاد : وی افزود
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ندمی توانند کاال وارد یا خارج کن . 

در صورت ایجاد منطقه آزاد در سیستان و سهولت تجارت در این منطقه، می توان انتظار داشت تا بار دیگر مردم : توتازهی گفت

 .سیستان به چرخه کار و فعالیت بازگردند و رونق گذشته را بازیابد

به صورت مجزا در صحن مجلس رای گیری  باید منطقه سیستان: وی با ابراز گالیه از نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

 .شود زیرا ایجاد منطقه آزاد در آن یک ضرورت منطقه ای است

 .مردم سیستان در سفر رئیس جمهوری به این منطقه خواستار ورود آب به منطقه و تبدیل آن به منطقه آزاد بودند

لفه تنها دو مو: حسین پیری زیرکوهی نیز در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت « می تواند سیستان را از بحران « منطقه آزاد»و « آب

 .های مختلف نجات دهد

هم اینک آب یک بحران جهانی است اما باید از مزیت مرز نهایت استفاده را کرد تا نه تنها منطقه بلکه کشور از آن : وی ادامه داد

 .سود ببرد

درآمد کافی از این منطقه کوچ کردند که در صورت ایجاد منطقه  بسیاری از مردم سیستان به دلیل بیکاری و نداشتن: وی افزود

 .آزاد دوباره باز خواهند گشت

 منطقه سیستان یک نفع ملی است**

ایجاد منطقه آزاد در سیستان و : معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان ویژه زابل به خبرنگار ایرنا اظهار داشت

زاد چابهار می تواند یک چرخه فعالیت ترانزیتی را بوجود آورد که نه تنها منطقه بلکه کل کشور از آن سود ارتباط آن با منطقه آ

 .ببرد

منطقه سیستان دروازه ورودی کاال از افغانستان و کشورهای آسیای میانه به آب های آزاد جهانی : هوشنگ ناظری تصریح کرد

 .است

سیستان یک ضرورت است که باید به آن توجه ویژه ای شود ایجاد منطقه آزاد در: وی خاطر نشان کرد . 

هم اینک بسیاری از کارهای مقدماتی و میدانی در سیستان برای شکل گیری منطقه آزاد انجام شده است: وی بیان کرد . 

یک حق برای خود  مردم سیستان ایجاد منطقه آزاد را: معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان ویژه زابل گفت

 .می دانند

 الیحه مناطق آزاد یکبار دیگر در صحن علنی رای گیری می شود**

الیحه مناطق آزاد چندی قبل در مجلس شورای اسالمی به دلیل مخالفت هیات رئیسه رد و برای بررسی مجدد به کمیسیون 

ورای اسالمی بروداقتصادی ارسال و مقرر شد یکبار دیگر برای رای گیری به صحن علنی مجلس ش . 

طرح منطقه آزاد سیستان در : نماینده مردم منطقه سیستان با پنج شهرستان زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز اظهار داشت

 .روز یکشنبه همراه با چند منطقه دیگر به صورت یک الیحه در صحن علنی مجلس مطرح می شود

ایجاد منطقه آزاد سیستان، ایجاد منطقه آزاد در مهران، بوشهر، اینچه برون، مریوان در این الیحه عالوه بر : سید باقر حسینی افزود

 .و بانه نیز وجود دارد

رویکرد مناطق آزاد در ایران بخصوص در سیستان رویکردی صادراتی است که می تواند به بهبود وضعیت معیشتی : وی ادامه داد

 .مردم منطقه و کشور کمک کند

نجائیکه در منطقه سیستان به دلیل خشکسالی امکان کشاورزی و دامداری وجود ندارد، وجود منطقه آزاد و از آ: وی تصریح کرد
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 .استفاده از مزیت های مرزی می تواند جایگزین مناسبی برای مردم منطقه باشد

مواره باز بوده و میزان در دوران سخت تحریم که درب های زیادی به روی تجارت ایران بسته بود، درب تجاری کشور افغانستان ه

 .تجارت زیادی با این کشور انجام شد

هزار هکتار زمین زراعی در سیستان در کنار توسعه تجارت مرزی از طریق  92طرح دولت یازدهم مبنی بر آبرسانی بوسیله لوله به 

آوردایجاد منطقه آزاد تجاری در آن می تواند رشد و شکوفایی دو چندانی را در این منطقه بوجود  . 

/com.iranecona//:http80290D%/5%A9% 
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 متفرقه
فودپرس 1362دى ماه  49شنبه   

پسندند؟ پسندند؟ پسندند؟    کشورهای خارجی کدام کاالهای ایرانی را میکشورهای خارجی کدام کاالهای ایرانی را میکشورهای خارجی کدام کاالهای ایرانی را می    

< کشاورزی میلیون دالر و  85با ارزش « گازهای طبیعی مایع شده»ای که گذشت،  در هفته بوژی محرک و بوژی راهنمای »

، در صدر لیست کاالهای وارداتی و صادراتی گمرک ایران (دالر)میلیون دالر، از حیث ارزش  93، با ارزش «لکوموتیوهای راه آهن

اند قرار گرفته . 

آخال »دی ماه، کاالی  05بر اساس اطالعات منتشر شده در سامانه برخط گمرک جمهوری اسالمی ایران؛ در روز دوشنبه 

دالر به ترتیب در صدر  955هزار و  839میلیون و  05با ارزش « برنج»دالر و  989هزار و  952میلیون و  05، به ارزش «ها روغن

اند لیست صادرات و واردات گمرک ایران بوده . 

گازهای نفتی مایع شده»دی ماه  59همچنین در روز یکشنبه  » دالر در صدر جدول  509هزار و  599میلیون و  99، با ارزش 

دالر در صدر جدول واردات روز دو شنبه قرار گرفته است 55هزار و  300میلیون و  59، با ارزش «روغن خام سویا»صادرات و  . 

« میلیون و  85، با ارزش «گازهای طبیعی مایع شده  35، نیز با ارزش «محصوالت تخت نوردشده ازفوالد»دالر و  299هزار و  53

اند دی ماه قرار گرفته 50دالر به ترتیب در صدر لیست صادرات و واردات کاال در روز دوشنبه  930هزار و  539یون و میل . 

هزار و  998، با ارزش پنج میلیون و «59%پلی اتیلن گرید لوله با چگالی »دی ماه،  55همچنین روز سه شنبه  قطعات »دالر و 593

دالر به ترتیب در صدر جدول صادرات و واردات از گمرک  593هزار و  998ش پنج میلیون و ، با ارز«درصد 39خودرو تا کمتر از 

اند ایران قرار گرفته . 

دالر، در  299هزار و 095میلیون و  05با ارزش معادل « بلوک و آجربرای ساختمان بتون سبک»دی ماه،  53در روز چهار شنبه 

دالر در  029هزار و  259میلیون و  93، با ارزش «لکوموتیوهای راه آهن بوژی محرک و بوژی راهنمای»صدر جدول صادرات و 

 .صدر جدول واردات روز چهارشنبه گمرک ایران بوده اند

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9e5853bea55592995399c90c 
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 مرکبات

آیانا 1362دی  46, سه شنبه  

ستاد مبارزه با کاالی قاچاق ستاد مبارزه با کاالی قاچاق ستاد مبارزه با کاالی قاچاق / / / ها مدیریت شدها مدیریت شدها مدیریت شد   عرضه پرتقال در بازار با هوشمندی تشکلعرضه پرتقال در بازار با هوشمندی تشکلعرضه پرتقال در بازار با هوشمندی تشکل

   سرانجام وارد میدان قاچاق میوه خواهد شد؟ سرانجام وارد میدان قاچاق میوه خواهد شد؟ سرانجام وارد میدان قاچاق میوه خواهد شد؟ 

بی چینی، پرتقال در حالی که دولت واردات هرگونه میوه را ممنوع اعالم کرده است، واردات انگور شیلی، لیموترش پاکستان، گال

های سطح شهر تهران نشان از عدم ورود ستاد مبارزه با کاالی قاچاق  فروشی مصری و شلیل ترکیه در حجم باال در سطح خرده

 .دارد

بار مرکزی تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه میوه و سبزی میدان میوه و تره ( با ( ایانا

ها نشانی از انگور شیلی،  فروشی های لوکس قاچاق بازار را چنان دربر گرفته است که در همه سطح خرده میوه: عالم این خبر گفتا

شود لیموترش پاکستان، گالبی چینی، پرتقال مصری و شلیل ترکیه دیده می . 

های گرمسیری مجوز رسمی  ه است و تنها میوهدر حالی که دولت واردات هرگونه میوه را ممنوع اعالم کرد: حسین مهاجران افزود

واردات دارند، واردات قاچاق میوه از مبادی غیررسمی در حجم باال و عرضه گسترده آن در سطح شهر باعث تعجب فعاالن میدان 

 .شده است

توانسته به بازار واردات برخی اقالم میوه که همزمان فصل برداشت آن در داخل کشور وجود دارد، هرچند ن: وی خاطرنشان کرد

. شود گذارد که چگونه و با چه توجیه اقتصادی وارد کشور می داخلی صدمه قابل توجهی وارد کند، اما جای این پرسش را باقی می

 !پرتقال مصری نمونه همین ادعاست

هزار تومان،  09به قیمت هزار تومان، لیموترش پاکستان  55در زمان حاضر هر کیلوگرم انگور شیلی به قیمت : مهاجران ادامه داد

هزار تومان در مراکز  05هزار تومان و شلیل ترکیه به قیمت  هزار تومان، پرتقال مصری به قیمت هفت 09گالبی چینی به قیمت 

های لوکس از آنها کرد  توان توصیف میوه های زمستانه تنها می گیرد که با وجود تنوع میوه ها در اختیار عموم قرار می فروشی خرده

دهد و بیشتر جنبه تجمالتی دارد که به نیاز واقعی مردم پاسخی نمی . 

تومان ۶۱۱۱تا  ۲5۱۱دامنه مرکبات از   

با وجود : بار مرکزی تهران با اشاره به حجم تولید مرکبات در کشور تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه میوه و سبزی میدان میوه و تره

های تولیدکننده و  گرانی از بابت تنزل قیمت وجود داشت، اما مدیریت مناسب اتحادیهآنکه امسال حجم تولید مرکبات باال بود و ن

تا  899بنکداران محلی باعث شد قیمت در سطح معقولی قرار گیرد و اکنون پرتقال جنوبی از نوع کوهستانی بین چهارهزار و 

رسد ش میتومان در بازار به فرو 899هزار تومان و رسمی از دوهزار تا دوهزار و  پنج . 

تا دوهزار و  899هزار و  هزار تومان و ارقام رسمی از یک تا سه 899همچنین پرتقال شمال از دوهزار و : وی یادآور شد تومان  899

 .در نوسان است

تومان به باال خریداری شد که قیمت منطقی و متعادلی  599از کشاورزان پرتقال شمال به قیمت یک هزار و : مهاجران تأکید کرد

رود شمار می برای تولیدکنندگان به . 

های عید باعث شده تا چرخه ورود میوه به بازار مصرف  سازی شب های صادرات و ذخیره رسد زمینه نظر می به: وی اظهار داشت

ها در کنترل قرار گیرد شده و گلوگاه مدیریت . 
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ها فرنگی، نوبرانه گران سفره ایرانی توت  

های نوبرانه جیرفت در بازار عرضه شده  فرنگی اکنون توت: بار مرکزی تهران گفت میدان میوه و ترهمدیرعامل اتحادیه میوه و سبزی 

 .و هرچند قیمت اولیه آن چندان مقرون به صرفه نیست، اما با افزایش عرضه، قیمت به تعادل خواهد رسید

تومان در میدان به فروش  899هزار و  تا هشت 899هزار و  فرنگی بین هفت در زمان حاضر قیمت هر کیلوگرم توت: مهاجران افزود

رسد می . 

های قاچاق که حجم آن طی سال جاری نسبت به  وی اظهار امیدواری کرد تا ستاد مبارزه با کاالی قاچاق برای کنترل میوه

های گذشته به مراتب افزایش یافته، سرانجام وارد میدان شود سال /. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59899-0html. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/27504-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی چهارم اهم اخبار هفته 
 

431 
 

 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - 62/11/49

کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی فراهم استکارشناس عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی فراهم استکارشناس عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی فراهم است   ۲۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱زمینه فعالیت زمینه فعالیت زمینه فعالیت     

های  های شرکت در بهبود مدیریت زنجیره عرضه نهاده مهبا توجه به برنا: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

هزار مهندس کشاورزی عضو سازمان وجود دارد 5کشاورزی زمینه حضور  . 

به نقل از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

یزدان سیف، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در دیدار با احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

 .منابع طبیعی کشور خواستار استفاده از توان کارشناسان و شرکتهای خدمات فنی مهندسی عضو سازمان شد

با توجه به برنامه های شرکت در بهبود مدیریت زنجیره عرضه : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان این مطلب گفت

مهندس کشاورزی عضو سازمان وجود دارد هزار 5های کشاورزی زمینه حضور  نهاده . 

: سیف، با اشاره به ظرفیت باالی کارشناسی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای ارائه خدمات مشاوره ای اظهار داشت

ورزان به عنوان ذی نفعان اصلی از مهمترین اهداف زنجیره نهاده کشاورزی است که با انتقال علوم و دانش پاسخگویی به نیاز کشا

شود روز به کشاورزان این امر محقق می . 

ای وارد عرصه شوند و در این  های حرفه به گفته وی در راستای بهبود کارکرد زنجیره نهاده کشاورزی باید بخش خصوصی و تشکل

ط مستمر کارشناسان سازمان با کشاورزان می تواند ما را به اهداف نزدیک کندمیان ارتبا . 

اندازی باشگاه مشتریان اشاره کرد و گفت سیف به راه  : ای، بازرگانی و  در این باشگاه خدمات مختلفی از جمله فنی، مالی، مشاوره

ها دست یافت تر از نهاده مطلوبگیری  شود، تا بتوان به اهداف بهره رسانی به کشاورزان ارائه می اطالع . 

ارتباط مستمر با : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سه عامل را در موفقیت زنجیره تامین نهاده مهم دانست و افزود

 .کشاورز، استمرار در نوآوری و خلق ارزش افزوده برای کشاورز عوامل کلیدی دستیابی به این موفقیت هستند

هم اکنون : نظام مهندسی کشاورزی را بهترین گزینه برای انتقال دانش به بخش کشاورزی عنوان کرد و گفتاحمد کبیری سازمان 

نفر کارشناس عضو سازمان در آنها  09899شرکت خدمات فنی مهندسی فعال در سراسر کشور دارد که  5999سازمان حدود 

 .مشغول ارائه خدمت به بخش کشاورزی هستند

ما در : ه و آشنایی کارشناسان و شرکتهای خدمات فنی مهندسی با بخش کشاورزی تاکید کرد و افزودکبیری، بر تخصص، تجرب

سازمان آمادگی داریم تا هرگونه همکاری الزم را با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی داشته باشیم تا بتوانیم ضریب نفوذ دانش در 

  . بخش کشاورزی را افزایش دهیم
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها
 فارس - 62/11/48

   دیدار وزیران کشاورزی ایران و روسیه فردا در تهراندیدار وزیران کشاورزی ایران و روسیه فردا در تهراندیدار وزیران کشاورزی ایران و روسیه فردا در تهران

های گسترش همکاری در بخش کشاورزی،   دیدار و درباره راهشنبه در تهران  وزیر جهاد کشاورزی با همتای روسی خود فردا سه

کنند گو می و گفت . 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ارتقا و گسترش همکاری های کشاورزی و حمایت دوجانبه از مبادالت  به گزارش خبرگزاری فارس

محمود حجتی و الکساندر نیکوالیوویچ تکاچف است گوی و ه گفتتجاری محصوالت کشاورزی، دو محور عمد . 

مدیر کل اداره همکاری بین المللی  "تسینامزگوریشویلی"معاون وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه، "لوین"در این سفر یک روزه ، 

دستیار وزیر  "پولگون"اورزی،مدیر کل اداره مدیریت امور و کار سازماندهی شده وزارت کش "تیموفییف"وزارت کشاورزی روسیه ،

کشاورزی فدراسیون روسیه، نماینده سرویس فدرال نظارت بر بهداشت نباتات و دامپزشکی، وزیرکشاورزی فدراسیون روسیه را 

 .همراهی می کنند

قات خواهد بنا بر این گزارش در این سفر، وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه با واعظی وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات نیز مال

 .کرد

های اقتصادی به ویژه در حوزه کشاورزی با روسیه برای ایران دارای اهمیت است و ایران تالش می  گفتنی است ،گسترش همکاری

، دام و طیور، سبزی و صیفی و خشکبار که در  های توسعه صادرات محصوالت کشاورزی را به ویژه در بخش های شیالت کند زمینه

ی نسبی است بیش از پیش برای تجار ایرانی فراهم کندآن دارای مزیت ها . 

 .انتظار می رود با اجرای برجام و رفع تحریم ها،سطح تجارت کشاورزی مستقیم و بدون واسطه میان دو کشور گسترش یابد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها   
 فارس - 62/11/46

   تأمین بخشی از گوشت قرمز و گندم از روسیهتأمین بخشی از گوشت قرمز و گندم از روسیهتأمین بخشی از گوشت قرمز و گندم از روسیه
توان  می: قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران تا حدودی به واردات گوشت قرمز و گندم نیاز دارد، گفت

ی را از روسیه تأمین کردبخشی از نیاز واردات . 

به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر مهرفرد قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه مراسم دیدار وزرای 

دو کشور برای صادرات مرغ باالخره کشاورزی ایران و روسیه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به تقاضای 

تواند  به واردات گوشت قرمز نیاز دارد، بنابراین می ایران تا حدودی: کدام کشور این صادرات را انجام می دهد، اظهار داشت

از نیازش را از روسیه تأمین کند بخشی . 

موافقت کشوری که قرار است، محصول به  تگی بهصادرات بس :وی در مورد تقاضای صادرات روسیه برای واردات مرغ به ایران، افزود

اند، در حالی که ما  شرکت ایرانی اجازه واردات محصوالتشان را به روسیه داده 59آن وارد شود دارد، چرا که در حال حاضر آنها به 

ایم فقط به یک شرکت روسی اجازه واردات محصوالتشان را به ایران داده . 

بله، : ل دیگر خبرنگار فارس در مورد اینکه آیا ایران نیاز به واردات گندم از روسیه دارد، گفتمهرفرد همچنین در پاسخ به سؤا

شد ضمن اینکه قبال هم تا حدودی بخشی از گندم خوراکی و دامی از روسیه به ایران وارد می . 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - 62/11/46

میلیون تن گندم وارداتی قبال تأمین شده استمیلیون تن گندم وارداتی قبال تأمین شده استمیلیون تن گندم وارداتی قبال تأمین شده است   4.54.54.5نیاز نیاز نیاز     

 03یاز با توجه به ن: میلیون تن گندم در کشور تولید شد، گفت 0038معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال 

میلیون تن گندم به کشور وارد شد 038میلیون تنی این محصول  . 

در مورد واردات گندم از  عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

با توجه به میزان تولید گندم  حداکثر نیاز کشور به گندم وارداتی اراتم نیست، امادر حوزه اختی گندم بخش واردات: روسیه گفت

 .امسال یک و نیم میلیون تن است

این میزان گندم قبال از طریق واردات تأمین شده است: وی اظهار داشت . 

ماکارونی، )، مصارف صنعتی (نان)شامل نیاز خوراکی  نیاز مصرفی گندم کشور،: معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

و نیم میلیون تن است 03تا  03، مصرف خوراک دام و مصرف جوامع محلی حدود (شیرینی و بیسکویت . 

میلیون تن به واردات  038و نیم میلیون تن گندم در کشور تولید شد و با توجه به نیاز مصرفی حدود  00امسال : وی بیان داشت

هم قبال وارد کشور شده است گندم نیاز داشتیم که این مقدار . 

های روسی امروز یکی از اهداف سفر الکساندر تکاچوف، وزیر کشاورزی روسیه به ایران را مذاکره در راستای  رسانه: به گزارش فارس

 .توافق برای واردات گندم روسیه به ایران عنوان کردند

این سفر توافقاتی درباره مبادالت دو کشور در حوزه کشاورزی  مقامات حوزه کشاورزی روسیه همچنین ابراز امیدواری کردند که در

 .و به خصوص صادرات محصوالتی مانند گوشت، گندم و شکر از روسیه به ایران صورت گیرد

 .این اظهارات در حالی است که به گفته کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی گندم مورد نیاز وارداتی قبال تأمین شده است

رود و به دنبال جذب بازارهای روسی برای صادرات این محصوالت  یکی از صادر کنندگان مرغ و لبنیات به شمار می همچنین ایران

 .است
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بازدیدهامصاحبه، سخنرانی،   
آیانا 1362دی  49, شنبه  

پرورش گوزن برای مصارف گوشتی، مقرون به پرورش گوزن برای مصارف گوشتی، مقرون به پرورش گوزن برای مصارف گوشتی، مقرون به : : : واکنش به پرورش گوزن در مازندرانواکنش به پرورش گوزن در مازندرانواکنش به پرورش گوزن در مازندران

   صرفه نیست صرفه نیست صرفه نیست 

کار رود، شاید پرورش آن در  تواند برای مصارف گوشتی به کند و نمی از آنجا که گوزن جانداری است که جست و خیز زیادی می

شکار باشداستان مازندران به قصد تفریح و  . 

درباره پرورش ( ایانا)نهاد استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های مردم نماینده شبکه سازمان

ماهیت زندگی گوزن، بودن در حیات : تازگی با کمک بسیج سازندگی در استان مازندران کلید خورده است، گفت گوزن که به

دلیل اهلی  پذیر نیست، زیرا این جاندار فضای کوهستانی و زیستگاه نیاز دارد و به ن در دامداری امکانطبیعی است و پرورش آ

 .نبودن، امکان پرورش آن در فضای بسته مقدور نیست

از آنجا که نژادهای محدودی در کشور وجود دارد، بدون شک سازمان حفاظت محیط زیست امکان دستکاری : داریوش عبادی افزود

های خارج از عرف را نخواهد داد گیری کی و جفتژنتی . 

توان نسل این حیوان را همچون سایر حیوانات  پذیر است؛ بنابراین نمی ازدیاد نسل گوزن تنها ساالنه امکان: وی خاطرنشان کرد

 .گوشتی افزایش داد

ن امر ممکن است در گذشته اثرات نامطلوبی وجود آوریم، ای محیطی تغییراتی به اگر بخواهیم در اکوسیستم زیست: عبادی ادامه داد

 .داشته باشد

قرمز در استان مازندران وجود دارد و طبیعت این حیوان است که جست و خیز کرده و در  گوزن زرد و خال: وی تصریح کرد

های طبیعی رشد کند مکان . 

ا پرورشی و اهلی کرد، زیرا جاندارانی که جست و توان این جاندار ر گوزن نوع گوشتی وجود ندارد؛ بنابراین نمی: عبادی یادآور شد

تواند اقتصادی باشد کنند، تبدیل گوشتشان بسیار کم بوده و گوشت آنها نمی خیز زیادی می . 

در نقاط مختلف جهان روی حیواناتی که میزان گوشت تولیدشده نسبت به تغذیه آنها باال است، ازقبیل خوک در : وی تأکید کرد

کنند، اما این امکان برای پرورش گوزن گوشتی کامالً  گذاری می و حلزون در کشورهایی چون چین سرمایهکشورهای اروپایی 

 .غیرممکن است

ها قیمت چهاربرابری گوشت گوزن در مقایسه با سایر گوشت  

برداری کنیم و به  بهرهاگر به فرض از گوشت این حیوان بخواهیم : نهاد استان مازندران اظهار داشت های مردم نماینده شبکه سازمان

های مصرفی  گفته مسئوالن بسیج سازندگی، این پروتئین را در سبد خانوار ایرانی قرار دهیم، قیمت باالی آن در مقایسه با گوشت

 .جامعه چهار برابر است، مقرون به صرفه نخواهد بود

دار محدود خریداری کنند؛ بنابراین این فرضیه از های بسیار غنی خواهند توانست آن را به مق تنها خانواده: عبادی همچنین گفت

 .اساس نادرست است

سال پیش درباره گوزن روی شکار و استفاده تفریحی از این حیوان بود و در حال حاضر که در قرن  089تفکر : وی در ادامه افزود

معنی است خانوار بی ها وجود دارد، استفاده از گوشت گوزن در سبد قرار داریم و دسترسی به انواع گوشت 50 . 
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دخالت در نحوه زندگی حیوانات طبیعی درست نیست؛ بنابراین این فرضیه به اعتقاد بنده مطرود : عبادی در پایان خاطرنشان کرد

 .است

گفتنی است، چندی پیش مسئول بسیج سازندگی ساری در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما از پرورش گوزن گوشتی با کمک این 

گوزن مولد از دو مرکز نگهداری استان مازندران با  99های آموزشی برگزار شده و  زندران خبر داده و گفته است که دورهارگان در ما

محیطی و مشکالت  شود، در حالی که از لحاظ زیست دهندگان اعطا می ارائه تسهیالت و پشتیبانی بسیج سازندگی به پرورش

وجود آورد، با سازمان دامپزشکی کشور و حفاظت محیط زیست و  سایر جانداران بهها برای  زایی که ممکن است این گله بیماری

ها، هیچ نظرخواهی نشده است سایر ارگان /. 
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ی، بازدیدهامصاحبه، سخنران  
آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

ایران ظرفیت بانکی خوبی در روستاها دارد ایران ظرفیت بانکی خوبی در روستاها دارد ایران ظرفیت بانکی خوبی در روستاها دارد    پست بانکپست بانکپست بانک    

این بانک : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در نشست با مسووالن پست بانک استان خراسان رضوی تصریح کرد

 .ظرفیت و توان بانکی بسیار خوبی در روستاها دارد

ها و اهداف دولت و مجلس در برنامه ششم  نیا به تشریح برنامه عمومی پست بانک ایران، محمد اسماعیل روابط به گزارش ایانا از

عنوان قشر مولد و بستر  ظرفیت مناطق روستایی به: ریزی خانه ملت برای ایجاد بانک روستا پرداخت و افزود توسعه کشور و برنامه

های آنان به سمت پیشرفت و توسعه همین مناطق  اهمیت است و باید منابع و سرمایهزیربنایی اقتصادی کشور بسیار باال و حائز 

 .هدایت شود

های پست بانک ایران، الزم است مجلس شورای اسالمی مسوولیت بانک روستایی را به این  با توجه به توانمندی: وی اظهار داشت 

های آن را برای نمایندگان تبیین کنند ن به خوبی قابلیتالبته انتظار داریم مسووالن پست بانک ایرا. بانک واگذار کند  
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
آیانا 1362دی  31, چهارشنبه  

/ / / آمادگی ایران برای تامین نیازهای غذایی روسیهآمادگی ایران برای تامین نیازهای غذایی روسیهآمادگی ایران برای تامین نیازهای غذایی روسیه: : : ردردردمعاون اول رییس جمهوری مطرح کمعاون اول رییس جمهوری مطرح کمعاون اول رییس جمهوری مطرح ک

   افزایش چند برابری تجارت کشاورزی در دستور کار طرفین افزایش چند برابری تجارت کشاورزی در دستور کار طرفین افزایش چند برابری تجارت کشاورزی در دستور کار طرفین 
روسیه در دوران : معاون اول رییس جمهوری از نقش مثبت و سازنده ی روسیه در توافق هسته ای ایران قدردانی کرد و گفت

بوده و تهران آماده است سطح روابط خود را در همه زمینه ها به ویژه در بخش  پساتحریم نیز از جایگاه مهمی برای ایران برخوردار

 .اقتصادی با مسکو ارتقاء دهد

الکساندر تکاچوف»به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در دیدار  وزیر « 

و روسیه اخیرا از روند رو به رشد در بخش اقتصادی برخوردار بوده و امیدوارم  روابط میان ایران: کشاورزی روسیه اظهار داشت

 .بتوانیم در دوران پساتحریم، این روابط را به سطح باالتری برسانیم

یکی از بخش های مهمی که دو کشور عالقمند به توسعه آن هستند، بخش کشاورزی است که اخیرا گام های مثبتی در : وی افزود

برداشته شده و مقدمات توسعه همکاری ها در زمینه کشاورزی فراهم شده است این زمینه . 

ایران از ظرفیت های : معاون اول رییس جمهور با اشاره به مذاکرات صورت گرفته میان وزرای کشاورزی دو کشور خاطرنشان کرد

ی و محصوالت کشاورزی را تامین کنیمخوبی در بخش کشاورزی برخوردار است و آمادگی داریم نیازهای روسیه به مواد غذای . 

بخش خصوصی ایران نیز آمادگی دارد فعالیت خود را در زمینه ی تولید و صادرات مواد غذایی و محصوالت : جهانگیری ادامه داد

 .کشاورزی به روسیه افزایش دهد که البته تحقق این امر نیازمند پیگیری جدی و رفع موانع پیش رو است

سفر آقای پوتین به ایران سفری موفقیت آمیز بود و مذاکرات : سفر اخیر رییس جمهور روسیه به تهران تصریح کردوی با اشاره به 

مهمی میان مقامات دو کشور انجام شد و خوشبختانه اراده ای جدی میان تهران و مسکو برای توسعه همه جانبه ی روابط بوجود 

 .آمده است

اجرای موفق این پروژه های : ژه های مشترک در دست اجرا میان ایران و روسیه خاطرنشان کردجهانگیری با اشاره به طرح ها و پرو

مشترک نیازمند تامین منابع مالی مورد نیاز است و انتظار داریم روسیه هرچه سریع تر نحوه ی تامین مالی و فاینانس این طرح ها 

.را مشخص کند در دوره سخت تحریم : اش گویی لغو تحریم ها علیه ملت ایران گفتوزیر کشاورزی روسیه نیز در این دیدار با شادب

 .ها شاهد مشکالت ملت ایران بودیم و برداشته شدن این تحریم ها یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران محسوب می شود

ط تجاری میان دو کشور را الکساندر تکاچوف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه لغو تحریم های ایران بتواند زمینه ی توسعه ی رواب

ایران و روسیه باید تالش کنند سطح روابط تجاری به ویژه در بخش کشاورزی را به چند برابر ارتقاء دهند: فراهم کند، تصریح کرد . 

بط توسعه روا: وزیر کشاورزی روسیه از عالقه مندی این کشور برای واردات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی ایران خبر داد و گفت

 .اقتصادی می تواند دوستی میان دو کشور را افزایش دهد و این چیزی است که دشمنان مشترک ما از آن ناراحت خواهند شد

وی با بیان اینکه کاهش روابط تجاری روسیه با برخی کشورها، فرصت توسعه مناسبات اقتصادی مسکو با تهران را فراهم کرده 

ت محصوالت کشاورزی و مواد غذایی ایران باز است و در مقابل آمادگی داریم نیازمندی های بازار روسیه برای واردا: است، افزود

 ./ایران را در بخش گوشت و مواد پروتئینی تامین کنیم
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دهامصاحبه، سخنرانی، بازدی  

آیانا 1362دی  31, چهارشنبه  

پوتین خواستار افزایش همکاری های پوتین خواستار افزایش همکاری های پوتین خواستار افزایش همکاری های / / / دوستان خوب هیچگاه به هم خیانت نمی کننددوستان خوب هیچگاه به هم خیانت نمی کننددوستان خوب هیچگاه به هم خیانت نمی کنند

   کشاورزی با ایران شده است کشاورزی با ایران شده است کشاورزی با ایران شده است 

 .وزیران کشاورزی ایران و فدراسیون روسیه در نشستی مشترک با خبرنگاران ایرانی و روسی، پاسخگوی پرسش های آن ها شدند

امگاه دیروز پس از نشست مشترک وزیران کشاورزی دو کشور ایران و روسیه، نشست خبری مشترکی از سوی دو به گزارش ایانا، ش

وزیر با خبرنگاران برگزار شد که به دلیل کمبود وقت و برنامه مالقات وزیر کشاورزی روسیه با وزیر جهاد کشاورزی کشورمان، یک 

را مطرح کردندخبرنگار روس و سه خبرنگار ایرانی پرسش های خود  . 

در تهران مطرح کرد که از وزیر کشاورزی کشور  "ایتارتاس"پرسش اول را به رسم میهمان نوازی، خبرنگار خبرگزاری روسی 

شما نخستین وزیری هستید که پس از لغو تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران به تهران می آیید، آیا همچنان : خودش پرسید

همکاری های اقتصادی دو کشور به ویژه در بخش کشاورزی وجود دارد؟موانع خاصی برای توسعه   

ضمن شادباش دوباره لغو تحریم ها علیه ایران، باید تاکید کنم خود روسیه نیز به نوعی در تحریم است و : وزیر کشاورزی روسیه

جدید با سنن فرهنگی مشترک و سختی های تحریم های اقتصادی را خوب درک می کند، لذا در این شرایط باید دنبال شرکای 

نردیک بگردیم و در همین راستا ایران را با کمال میل به عنوان یکی از شرکای خوب انتخاب کرده ایم و در این خصوص طبق 

توصیه های اکید آقای پوتین، قرار است توجه ویژه ای به پتانسیل ایران و افزایش همکاری در سطح کارشناسی و مدیران ارشد 

ما پتانسیل های خوب کشاورزی ایران را شناخته ایم و تازه در آغاز راهیم و بسیار تمایل داریم در سطح . صورت بگیرد کشاورزی

 .استان ها و حتی شهرستان ها و روستاهای دو کشور، مراودات تجاری مناسبی صورت پذیرد

افسوس خواهند خوردآنهایی که بازار ایران و روسیه را به هر دلیل از دست دادند، برای همیشه   

به نمایندگی از سوی انجمن مطبوعات تخصصی کشاورزی کشور با اشاره به سابقه دیپلمات  "دامپروران"انصاری، خبرنگار ماهنامه 

کشاورزی گرفتن وزیر کشاورزی روسیه این امر را نقطه قوت و مثبتی برای کشاورزی روسیه و همچنین ایران  PHD بودن و سپس

سش خود را چنین مطرح کرددانست و سپس پر از آنجا که فضای خوب و تازه ای برای همکاری های فی مابین ایجاد شده و شما  :

نیز با یک عرصه رقابتی مواجه هستید، قصد دارید در مقابل یک پروتکل طوالنی مدت کشاورزی با ایران کار کنید یا همانطور که 

شه های کوتاه مدت شما با ترکیه و اروپاست؟برخی می گویند این ابراز عالقه ها ناشی از مناق  

پرسش خوبی را مطرح کردید و من باید بگویم که یقین دارم دوستان خوب هیچگاه همدیگر را عوض  :وزیر کشاورزی روسیه

از  ما هم اکنون در میدان اقتصادی با شرایط یکسان کار می کنیم و جالب است که بدانید! نکرده و به یکدیگر خیانت نمی کنند

اگرچه گالیه مشابهی را هم می شد . قبل بازار ایران را به خوبی امروز نمی شناختیم که البته علل عینی و شرایط خاص خود را دارد

من نه به عنوان یک صاحب منصب دولتی، بلکه به عنوان فردی تجاری، تاکید می کنم وقتی تاجری . از طرف ایرانی داشت

طوالنی تر و پایدارتر باشد، نفع بیشتری می برد که امیدوارم این امر برای تجار ایرانی هم مصداق  قراردادی را می بندد، هر چقدر

اگر پاسخ صریح مرا برای این پرسش خود می خواهید، به ضرس قاطع اعالم می کنم که من برای همکاری به مدت ده . داشته باشد
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باید تاکید کنم، آنهایی که بازار ایران و روسیه را به هر دلیل از دست ضمن آنکه . ها سال با طرف ایرانی خود به اینجا آمده ام

 .دادند، برای همیشه افسوس خواهند خورد

 پتانسیل واردات یک و نیم میلیون تن سبزیجات از ایران

ه او داده شد و روح اهلل رضایی، خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، خبرنگار دیگری بود که از سوی خبرگزاری ها نوبت پرسش ب

وی با مطرح کردن این پرسش که برای همکاری با ایران چه استراتژی مشخصی را تدوین کرده اند و آیا در این همکاری ها کفه 

در مورد صادرات روسیه پتانسیل خوبی برای : تجارت به نفع ایران خواهد بود یا روسیه، چنین پاسخی را از زبان وزیر روس شنید

ودهای کشاورزی، روغن خوراکی و غالت دارد و در نقطه مقابل آن می توانیم مشتری خیلی خوبی برای صادرات گوشت، ک

سبزیجات ایران باشیم، چرا که مردم شور ما در حال حاضر یک و نیم میلیون تن از سبزیجات خود را از طریق واردات تامین می 

رساخت های خیلی خوبی را به همراه سیستم مالی مناسب تدارک کنند و پیش از مناقشه اخیر روسیه و ترکیه، کشور ترکیه زی

در مورد بخش دیگر . دیده بود که حال ایران می تواند حداقل تولید سبزی خود را برای دستیابی به بازار روسیه دو برابر کند

شندپرسشتان هم باید بگویم که امیدوارم هر دو کشور برنده این همکاری باشند و هیچ یک بازنده نبا . 

 برای ایجاد زیرساخت های فنی، حمل و نقل و رعایت موازین قرنطینه ای و بهداشتی به زمان نیاز داریم

تصویری شد که البته پرسش خود  -ظرافت، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران هم خبرنگار برگزیده شبکه های صوتی

با اشاره به زمان بر بودن روند کند اجرای توافق های قرنطینه ای و را بیشتر معطوف به وزیر کشاورزی کشور خودمان کرد و 

چقدر می توان با این روند، به توسعه همکاری های کشاورزی دو : بهداشتی صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیه، گفت

 کشور خوش بین و امیدوار بود؟

ساخت های مناسب برای مبادالت تجاری بین دو کشور فراهم با وجود مرز مشترک با یکدیگر زیر :وزیر جهاد کشاورزی ایران

از آنجا که . نیست، بنابراین برای ایجاد زیرساخت های فنی، حمل و نقل و رعایت موازین قرنطینه ای و بهداشتی به زمان نیاز داریم

ت لبنی به کشور روسیه نیز به مقامات عالی رتبه و سران دو کشور، برگسترش همکاری ها تاکید و اصرار دارند، صادرات محصوال

طور خاص با همکاری این مقامات عالی رتبه بررسی و امروز اجرایی شد و دیگر مبادالت تجاری به صورت مصداقی است و برای 

دو کشور راه زیادی پیش رو دارند و با کمک یکدیگر می توانیم زیرساخت . عملیاتی شدن، به تالش و پیگیری هر دو کشور نیاز دارد

. های الزم را ایجاد کنیم برد می توانند مبادالت تجاری خود را  -ضمن آنکه دو کشور ظرفیت هایی دارند که با تعامل سازنده برد

 ./توسعه دهند
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نی، بازدیدهامصاحبه، سخنرا  
آیانا 1362دی  46, سه شنبه  

ها به ها به ها به    چراغ سبز روسچراغ سبز روسچراغ سبز روس/ / / فرجام وزیران کشاورزی ایران و روسیه در تهرانفرجام وزیران کشاورزی ایران و روسیه در تهرانفرجام وزیران کشاورزی ایران و روسیه در تهران   دیدار خوشدیدار خوشدیدار خوش

   محصوالت پروتئینی ایران و لغو تعرفه انواع محصوالت باغی محصوالت پروتئینی ایران و لغو تعرفه انواع محصوالت باغی محصوالت پروتئینی ایران و لغو تعرفه انواع محصوالت باغی 

ی دوجانبه میان دو کشور، ها شنبه در حالی وزیر کشاورزی روسیه و هیأت همراه اش برای گسترش همکاری عصر امروز سه :ایانا

ساعت از لغو  95که تنها -ویژه پس از تیره شدن روابط روسیه با اتحادیه اروپا و ترکیه، به دیدار وزیر کشاورزی ایران آمد  به

مشرب روس  و این مسئله در آغاز سخنان الکساندر نیکوالیوویچ تکاچف، وزیر خوش -گذشت ساله غرب علیه ایران می 5های  تحریم

ها را لبخندزنان شادباش گفت، مورد تأکید قرار گرفت لغو این تحریم که . 

اما حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران پیش از هر چیز، با گفتن خیرمقدم به هیأت روسی که پرواز آنها با یک ساعت تأخیر ناشی از 

ها شد و از تالش مدیران  رزی پذیرای روسجم وزارت جهاد کشاو بارش سنگین برف در مسکو به تهران نشسته بود، در سالن نعمتی

: مابین خبر داد و گفت های فی کشاورزی دو کشور در پی ابراز عالقه شدید رهبران ایران و روسیه برای گسترش محسوس همکاری

با حل ها، مشکالتی زیرساختی برای توافق بین ایران و روسیه وجود داشت، اما خوشبختانه امروز  اگرچه در بدو شروع همکاری

های فنی در تولید پروتئین حیوانی و قرنطینه گیاهی، امکان صادرات از  زیرساخت شرکت شیالتی،  05)شرکت ایرانی شامل  58

های روغنی و غالت و چوب از روسیه  فراهم شده است؛ کمااینکه امکان واردات دانه( چهار شرکت لبنی و دو شرکت محصوالت طیور

گردد تا مسئله  د واردات چوب از روسیه، مشکالتی بهداشتی وجود دارد که به طرف ایرانی برمینیز فراهم است؛ البته در مور

 .قرنطینه به نحوی که در خود روسیه انجام شده و سپس وارد ایران شود، فراهم گردد

شاورزی، های تخصصی ک وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه نیز که سابقه دیپلمات بودن را دارد و سپس با گذراندن دوره PHD  این

نوازی و پذیرایی ویژه ایرانیان در بدو ورود هیأت روسی به تهران تا هنگام  رشته را دریافت کرده است، ضمن سپاسگزاری از میهمان

ما با برف "نشست مشترک، ضمن پوزش از تأخیر ناشی از بارش سنگین برف در مسکو، سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که 

ما در هر جای دنیا برف ": که البته حجتی هم در پاسخ گفت "؟!شوید رو می دانم شما هم با برف زیاد روبه داریم، نمی زیاد سروکار

البته در واکنش به این پاسخ دیپلماتیک حجتی، همتای روس وزیرمان هم، از . "کنیم شویم و خدا را شکر می ببارد، خوشحال می

تولیدات کشاورزی ایران ابراز خوشحالی کرد های باران و تأثیر آن در افزایش بارش . 

 آمادگی روسیه برای صادرات غالت، گوشت گاو، شکر سفید، تفاله چغندرقند و روغن آفتابگردان و چوب به ایران 

مندی خود را برای صادرات گوشت گاو  های متعدد بازرسان روسی، صادرکنندگان روسیه عالقه تکاچف با اعالم اینکه پس از بررسی

در زمینه غالت نیز در سال : اند، تصریح کرد و غالت به ایران اعالم کرده میلیون تن غالت در روسیه  099میالدی، معادل  5908

میلیون  39این در حالی است که ساالنه . درصد افزایش داشته است 39سال اخیر میزان تولید  09دهد طی  تولید شد که نشان می

شود به کشورهای مختلف دنیا صادر می تن از این حجم غالت، از روسیه . 

وی شکر سفید، تفاله چغندرقند و صنایع جنبی چغندرقند را در کنار روغن آفتابگردان، ازجمله سایر اقالم کشاورزی دانست که 

نهادی آمادگی صادرات آنها به میزان دلخواه ایران وجود دارد و روسیه آماده است تا ایران با وجود فهرست پیشین، لیست پیش

 .جدیدی از مواد غذایی وارداتی از ایران به روسیه را اعالم کند

های تجاری کشاورزی ایران و روسیه  های توسعه همکاری چالش  
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مند و آماده برای خرید محصوالت  های ایرانی عالقه های گوشت گاو روسیه به ایران، فهرست کم شرکت تکاچف دسترسی شرکت

د راهرو سبز برای ایجاد بهترین شرایط کنترل گیاهی و دامپزشکی و همچنین مکانیسم مناسب و روسیه، مسائل لجستیکی و ایجا

البته در سال : مابین برشمرد و افزود های فی معتبر برای انجام محاسبات مالی مثل ارز ملی را ازجمله چالش بازرسان ایرانی  5908

محصوالت دو شرکت روسی مورد تقاضای طرف ایرانی بود و تا آنجا که نیز از سه شرکت گوشتی در روسیه بازدید کردند که ظاهراً 

دهند های تکمیلی را انجام می خبر دارم این هفته کارشناسان ایرانی نیز بازرسی . 

زر برداری بهینه از منابع زنده دریای خ نامه حفاظت و بهره ها به امضا نشدن موافقت البته وزیر کشاورزی روسیه در ادامه اعالم چالش

وی پیشنهاد کرد با توجه به برگزاری  رسیده است -جز ایران به–نیز اشاره کرد که ظاهراً به امضای همه کشورهای منطقه 

میالدی در مسکو، ایران نماینده خود را معرفی کند 5902نامه در سه ماهه نخست سال  کمیسیونی فرعی پیرو این موافقت . 

قالم صادراتی ایران به روسیه تصویب اولیه لغو یا کاهش تعرفه برخی ا  

تکاچف در عین حال پیشنهاد دیگری نیز برای ایران داشت و آن دعوت از وزیر کشاورزی ایران برای حضور در دومین همایش 

شود میالدی در روسیه برگزار می 5902بزرگ و جهانی غالت در روسیه بود که در پاییز سال  . 

او پیرامون . د دیگری هم برای ایرانیان داشت تا نشان دهد با دست پر به تهران آمده استروحیه روسیه، در عین حال نوی وزیر خوش

این موضوع در نشست اخیر کمیسیون فرعی و : های برخی اقالم صادراتی ایران به روسیه گفت درخواست قبلی ایران برای لغو تعرفه

ا دولت فدراسیون روسیه تعرفه برخی اقالم مانند پسته، خرما و ها بررسی شد که بر اساس نتایج آن پیشنهاد شده ت غیرفرعی تعرفه

های خشک، گل کلم، کلم بروکلی و برخی سبزیجات مانند آن را به پنج درصد کاهش  انگور ایران را به صفر برساند و تعرفه میوه

 .دهد که ما هم مانند شما، منتظر تأیید نهایی آن هستیم

کند  رک میهای روسیه را د ایران حسایت: حجتی  

ها یا لغو  حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز با تشکر از پیشنهادات وزارت کشاورزی روسیه به دولت آن کشور برای کاهش تعرفه

ها این موانع کمتر و کمتر طور قطع با مرور زمان و آغاز همکاری باره همه مشکالت نیست و به البته انتظار حل یک: آنها، گفت . 

ایران : های روسیه به ترکیه اظهار داشت روز پیش آمده در مرز و حسایت 09ر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکل وزیخواهد شد 

ای با تجار ایرانی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران  کند و شخصاً در جلسه های روسیه را درک می حساسیت

ام و یقین بدانید اگر موردی پیدا شد قاطعانه با خاطی یا خاطیان  ا دادههای طرف روس ر تذکرات الزم جهت مراعات حساسیت

 .برخورد خواهیم کرد

نامه در هیأت دولت تصویب شده و پس از  نامه حفاظت از منابع زنده دریای خزر نیز، این موافقت در مورد موافقت: حجتی ادامه داد

نتظار تصویب در نوبت صحن علنی مجلس ایران است که بر اکنون در ا تصویب شدن در کمیسیون تخصصی داخل مجلس، هم

گیری زودی مورد رأی اساس اطالعات دریافتی، بهگیرد  می .  تحت تأثیر قراردر پایان این نشست، تکاچف، وزیر کشاورزی روسیه که 

این نوع ! و خرماهای لذیذی ها عجب پسته": اش گفت ها و خرماهای ایرانی مقابل خود قرار گرفته بود خطاب به همتای ایرانی پسته

؛ تحسینی که منجر به این شد تا محمود حجتی فرصت را مغتنم بشمارد و ضمن "...بینم بار است که می خرما رو برای نخستین

توصیف جزئیات بیشتری از خرمای ضیافتی ایران، سایر ارقام خرماهای مرغوب کشورمان را که پتانسیل صادرات دارد، به وزیر 

ه خشکبار ایران و البته خرما توصیف کندروسی شیفت /. 

/item/majles/ir.iana.www//:http59959-0html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
خبرنگاران جوان - 136۱دی  47: تاریخ  

ولت به بهانه کمبود ولت به بهانه کمبود ولت به بهانه کمبود شانه خالی کردن دشانه خالی کردن دشانه خالی کردن د/ / / سیدسیدسیدرررصدای کشاورزان به گوش مسئوالن نصدای کشاورزان به گوش مسئوالن نصدای کشاورزان به گوش مسئوالن ن

   نقدینگینقدینگینقدینگی
رود دولت به بهانه نبود نقدینگی در در خزانه از پرداخت حق مسلم کشاورزان تفره می: دبیر دوم کمیسیون کشاورزی گفت . 

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سید راضی نوری نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 

کنند تا در صورت  کشاورزان با هزاران امید محصوالت خود را بیمه می: در خصوص عدم پرداخت بیمه محصوالت کشاورزی گفت

ی خود های الزم را داشته باشد این درحالی است که تاکنون بیمه گذار ها به وعده ها بروز اتفاقی بیمه از آنها پشتیبانی و حمایت

 .عمل نکرده است

تومان خسارات  59تاکنون ریالی از خسارت گندم کاران پرداخت نشده، قرار بود بیمه برای هر هکتار گندم تنها :وی ادامه داد

های مختلف بیمه حاضر به  پرداخت کند درحالی که با توجه به شرایط خشکسالی میزان خسارات بیش از این بوده اما به بهانه

میزان هم نیستندپرداخت این  . 

در بودجه سال آینده باید اعتبارات بیشتری به بیمه محصوالت کشاورزی اختصاص یابد تا کشاورزان : این نماینده مجلس ادامه داد

 .انگیزه کشت محصول را برای سال زراعی آینده از دست ندهند

** روند مسوالن از پرداخت حق طبیعی کشاورزان طفره می  

بحث بیمه محصوالت کشاورزی موضوعی نیست که :ابراهیمی دبیر دوم کمیسیون کشاورزی اظهار داشتهمچنین محمد سادات 

شود بیمه گذار وظیفه  دارای چانه زنی باشد چراکه این امر در تمام دنیا یک قانون است به طوری که زمانی که محصول بیمه می

 .دارد درصورت بروز اتفاق خسارت مربوطه را پرداخت کند

متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بیمه کشاورزی به دالیلی از جمله نبود نقدینگی در خزانه از پرداخت حق : ودوی افز

شود  های عمرانی که در سطح کشور اجرا می روند در حالی که این امر توجیهی ندارد چرا که برای پروژه طبیعی کشاورزان طفره می

ند اما حاضر به پرداخت حق بیمه کشاورزان نیست و این امر تنها ضعف مسئولین و عدم توجه ک بودجه و منابع الزم را پرداخت می

سازند متولیان امر را می . 

رسد و در حالی که ما بارها در این خصوص در صحن علنی  متأسفانه صدای کشاورزان به جایی نمی: سادات ابراهیمی بیان کرد

تی در این زمینه نشده استایم اما تاکنون اقداما مجلس تذکراتی داده . 

کند و حال ما  رسد دولت جاهایی که ضرورت دارد حضور پیدا می بنابراین به نظر می: دبیر دوم کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

انتظار داریم که رئیس جمهور وارد عمل شود و حق کشاورزان را پرداخت کند زیرا عدم پرداخت تعهدات کشاورزان نه تنها به ضرر 

کند به طوری که درصورت عدم انگیزه کشاورزان برای کشت  رزان است بلکه به کشور هم خسارات جبران ناپذیری را وارد میکشاو

یابد و این امر درنهایت زمینه را برای واردات بیش از اندازه محصوالت فراهم  زارعی سال آینده سطح زیر کشت محصول کاهش می

داخت حق مسلم کشاورزان این موضوع به سرانجام رسدکند و حال انتظار داریم که با پر می . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8923999D%/5%B8%D5%%AF 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
خبرنگاران جوان - 136۱دی  47: تاریخ  

شودشودشود   میمیمی   قاچاق میوه منجربه نابودی کشاورزانقاچاق میوه منجربه نابودی کشاورزانقاچاق میوه منجربه نابودی کشاورزان    

انگور شیلی، کدو حلوایی ترکیه، سیر چینی، پرتغال مصری، شاه بلوط و نارنگی پاکستانی با حجم باالیی به صورت قاچاق به کشور 

شود وارد می . 

حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص قاچاق میوه به 

باتوجه به اینکه واردات مرکبات به کشور ممنوع است اما متاسفانه نارنگی پاکستانی با حجم باالیی به صورت : کشور اظهار داشت

 899و  رسد در حالی که قیمت واقعی آن هزار تومان به فروش می 899هزار و  9شود وبه قیمت هر کیلو  قاچاق وارد کشور می

 .تومان است

هایی اعم از انگور شیلی، کدو حلوایی  در واقع قاچاق میوه بیش از این است چرا که میوه: وی با اشاره به قاچاق پنج نوع میوه افزود

 به صورت قاچاق به کشور وارد.. ترکیه، سیر چینی، پرتغال مصری، شاه بلوط و نارنگی پاکستانی، سیب چینی و آووکادو از ترکیه و

شود می . 

هزار  09ما معتقدیم تولید ما پاسخگوی نیاز داخل است به عنوان مثال لیموترش پاکستان با قیمت : مهاجران در ادامه بیان کرد

هزار تومان به  8شود در حالی که لیموترش سنگی، جیرفتی داخل، با کیفیتی بهتر از واردات با قیمت  تومان به کشور وارد می

تر جلوی قاچاق گرفته شود های دقیق ن خاطر الزم است با نظارترسد وبه همی فروش می . 

شود و  چابهار و اندکی در بابل تولید می موز تنها درمنطقه : رئیس اتحادیه میوه وسبزی با اشاره به واردات موز به کشور یاد آور شد

کند اما  شود مشکلی برای کشاورزان ایجاد نمی نمی ها اعم از موز، آناناس، انبه و نارگیل که در داخل تولید حال واردات برخی میوه

های تولید مشابه به داخل ضروری نیست و تنها موجب کاهش تولید داخل و افزایش بیکاران در کشور  واردات و قاچاق میوه

شود می . 

/news/fa/ir.yjc.www//:http8923805 
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احبه، سخنرانی، بازدیدهامص  
ایران اکونا - 136۱/ دی /  48, دوشنبه   

   دولت باید به دامداران کمک کنددولت باید به دامداران کمک کنددولت باید به دامداران کمک کند

دولت با پرداخت یارانه جلوی ضرر : رئیس اتحادیه لبنیات سنتی تهران با اشاره به اینکه بازار کشش افزایش قیمت را ندارد، گفت

 . دامداران را بگیرد

: دگان لبنیات سنتی ، با اشاره به مصوبه اخیر در رابطه با افزایش قیمت شیر و لبنیات گفتعلی رجبی رئیس اتحادیه فروشن

ها افزایش نیافته است و برخی افراد از ثبات نرخ لبنیات نگران هستند قیمت . 

در حال حاضر بازار بسیار راکد است و تقاضا کاهش یافته است: وی افزود . 

ممکن است با افزایش صادرات لبنیات به روسیه شاهد رونق بازار باشیم اما این : امه دادکنندگان لبنیات تهران اد رئیس توزیع

 .موضوع بستگی به تداوم صادرات دارد

 .رجبی به این نکته نیز اشاره کرد که در حال حاضر با مازاد شیر در کشور مواجه هستیم و تولید افزایش یافته است

شتر در سطح شهر انتقاد کرد و گفت های خود از عرضه شیر وی در ادامه صحبت به هیچ واحد صنفی از طرف اتحادیه لبنیات و : 

 .وزارت بهداشت مجوزی برای عرضه شیر شتر داده نشده و مردم باید با توجه به خطرات احتمالی آن را تهیه و مصرف نکنند

 399هزار و  5هر کیلو شیر به قیمت : بازار گفت رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی تهران با تأکید بر ثبات قیمت لبنیات در

 59هزار تومان، پنیر لیقوان  53هزار تومان، سرشیر  55تومان، کره گاوی  599هزار تومان، دوغ هزار و  3تومان، ماست پرچرب 

شود یتومان به مصرف کننده عرضه م 899هزار و  5هزار تومان و کشک درجه یک به قیمت  05هزار تومان، خامه سنتی  . 

ها افزایش یابد و از طرفی دامداران نیز با ضرر و زیان مواجه هستد بهتر  با توجه به اینکه بازار کشش ندارد که قیمت: وی تأکید کرد

  .است دولت با پرداخت یارانه مشکل دامداران را حل کند

/com.iranecona//:http80999D%/5% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - 48/11/1362

توسعه فناوری های پیشرفته و تعامالت بین المللی کشاورزی ایران در پساتحریم توسعه فناوری های پیشرفته و تعامالت بین المللی کشاورزی ایران در پساتحریم توسعه فناوری های پیشرفته و تعامالت بین المللی کشاورزی ایران در پساتحریم     
رفع تحریم ها و اجرای برجام در گسترش تعامالت بین : رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت -ایرنا -تهران

ش تحقیقات کشاورزی و انتقال فناوری و مواد اولیه مورد نیاز تحقیقات پیشرفته، منشا اثر بسیار خواهد بودالمللی بخ  . 

در زمان تحریم، ارتباطات بین المللی ما در بخش تحقیقات کشاورزی به : افزود« اسکندر زند»به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 

دون تعامالت با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشورها، توسعه پیدا نمی کندصفر رسیده بود و این در حالیست که تحقیقات ب  . 

شنبه شب با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک 

ای غرب علیه تهران آغاز شد یعنی روند لغو تحریم های هسته( 8+0گروه )، اجرای تعهدات طرف مقابل (برجام) . 

انگلیس، فرانسه، ) 8+0که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسالمی ایران و گروه ( برجام)بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک 

حریم با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، ت( آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان

 .های هسته ای علیه این کشور لغو شود

در دوران تحریم، ما در پرداخت حق عضویت به موسسه های بین الملل : رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت

کز تحقیقات کشاورزی مشکل داشتیم و حتی نمی توانستیم وسایل و کاالهای مورد نیاز آزمایشگاه های پیشرفته خود را که مر

 . تحقیقات بین المللی برنج خریداری کرده بود، به ایران منتقل کنیم

ما در زمینه استفاده از : زند به قطع روابط محققان بخش تحقیقات کشاورزی موسسه های بین المللی با ایران اشاره کرد و گفت

های پیشرو استفاده کنیم در حالی که آنها ارقام گندم زمستانه و سویا مشکل داشتیم و مایل بودیم از تجربه های محققان کشور

 . اجازه دیدار و تعامل با بخش تحقیقات کشاورزی ایران را نداشتند

وی لغو تحریم ها را گامی مهم در گسترش ارتباطات علمی، رفت و آمد محققان، حضور در کنگره ها و همایش های بین المللی 

ی بتواند در رقابت های بین المللی، خود را محک بزند و فناوری های پیشرفته دانست و ابراز امیدواری کرد بخش تحقیقات کشاورز

 . مورد نیاز به بخش تحقیقات کشاورزی کشور منتقل شود

موسسه تحقیقات بین المللی در بخش کشاورزی را از اولویت های  08معاون وزیر جهاد کشاورزی، توسعه تعامالت و روابط با 

پس از موسسه های تحقیقاتی، با دانشگاه ها و کشورهایی مانند : رویج کشاورزی عنوان کرد و گفتسازمان تحقیقات، آموزش و ت

آلمان، فرانسه، هلند و ایتالیا که در بخش تحقیقات کشاورزی نسبت به ایران مزیت نسبی دارند، ارتباط علمی را با توجه به فعالیت 

تحقیقات آنها استفاده کنیم هایشان توسعه می دهیم و امیدواریم بتوانیم از نتایج  . 

در دوران تحریم، : زند با بیان اینکه موسسه های تحقیقات کشاورزی در دوران تحریم نیز وظایف خود را بخوبی انجام داده اند، گفت

اده موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و موسسه های تحقیقاتی تولید بذر و نهال توانستند از همه ظرفیت های خود استف

 . کنند و از این دوران سخت سرافراز بیرون آیند

معادل )مورد  999رقم جدید زارعی و باغی دارای شناسنامه به بخش کشاورزی معرفی شده که  200به گزارش ایرنا، تاکنون  28 

مورد متعلق به دانشگاه هاست 09مربوط به سازمان تحقیقات و موسسه های وابسته و ( درصد  . 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
فودپرس 1362دى ماه  49جمعه   

ترین رویدادهای کشاورزی در آخرین هفته دیترین رویدادهای کشاورزی در آخرین هفته دیترین رویدادهای کشاورزی در آخرین هفته دی   نگاهی به مهمنگاهی به مهمنگاهی به مهم    

< مواد غذایی درصدی سهم  28زار میوه شب عید، افزایش در این گزارش به صادرات لبنیات ایران به روسیه، حذف دالالن از با

شود ایران در باراز تخم مرغ عراق و دیگر موضوعات پرداخته می . 

: مرکز فرآوری شیالتی در نظر گرفته شده است، گفت 05رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که برای صادرات به روسیه  

شیالتی به روسیه وجود ندارد محدودیتی در خصوص بازرگانان متقاضی صادرات محصوالت . 

توانند محصوالت خود را به روسیه صادرات کنند و تا به امروز میگو به عنوان  مرکز فرآوری شیالتی می 05: مهدی خلج اظهار کرد

 .محصول اصلی مورد نظر ما بوده است

وزیر روسیه در ایران حضور یافت و  هفته قبل با معاون نخست 3مرجع ذیصالح روسیه حدود : رئیس سازمان دامپزشکی بیان کرد

ها  های تعریف شده و صنایع لبنی مورد نظر آن های لبنی متعهد شویم از شیر گاو دامداری قرار بر این شد که برای صادرات فرآورده

 .محصوالت خود را به این کشور به صورت مستقیم صادر کنیم

قرار است تا : وی افزود ها مثبت بوده  کنم نظر آن های لبنی ما اعالم کنند که بنده فکر می باره فراوردهها نظر خود را در ژانویه آن 59

 .و مشکلی در این خصوص وجود ندارد

هایی که نباید در شیر خام  در این خصوص با صنایع لبنی و دامداران کشور جلساتی برگزار شد و فهرستی از بیماری: خلج ادامه داد

هایی لبنی به صنایع داده شد های فرآورده ن ویژگیوجود داشته باشد اعالم شد، همچنی  

امسال بهتر و زودتر از پارسال، دو میوه پر مصرف سیب : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

زی نیاز مردم فقط و پرتقال برای شب عید تأمین و بخش زیادی از آن خریداری شده است، همچنین طبق بخشنامه وزیر کشاور

 .باید از تولیدکنندگان خریداری شود و دالل و واسطه هیچ نقشی نباید در این فرایند داشته باشند

ها بر  تأمین سیب و پرتقال شب عید وظیفه وزارت کشاورزی است اما توزیع آن و کنترل قیمت در مغازه: خلیل آقایی اعالم کرد

 .عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است

اکنون میزان نیاز شب عید به سیب و پرتقال را ارزیابی و  کند بلکه از هم وزارت جهاد کشاورزی صرفاً به تولید توجه نمی: ی افزودو

سازی کرده است بیش از نیاز شب عید خریداری و ذخیره . 

سیب و پرتقال در کشور به اندازه  هاست که وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارد تولید سال: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

کافی است و نیازی به واردات نداریم که البته طی دو سال گذشته همواره نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر مبادی رسمی کشور به 

باید  هایی وارد شده باشد که ایم که البته ممکن است از مبادی غیررسمی محموله گونه وارداتی نداشته ای بوده است که هیچ گونه

های متولی به آن نظارت کند دیگر دستگاه . 

ها  سازی و تأمین نیاز شب عید انجام شده است؛ زیرا زودتر از پارسال از استان امسال بهتر از سال گذشته ذخیره: آقایی بیان داشت

ها تأمین و ارسال شد ها میوه شب عید برای این استان نیازسنجی صورت گرفت و براساس نیاز آن . 

ل دفتر تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت، رقبای ایران در صادرات تخم مرغ به عراق را به ترتیب ترکیه، عربستان، مسوو

درصد از بازار تخم مرغ کشور عراق در دست تجار ایرانی است 28: اوکراین و رومانی اعالم کرد و گفت . 

های مذهبی  دانند و به موجب اشتراک ا بیش از دیگر کشورها حالل میبیشتر مردم عراق، مواد غذایی ایران ر: مهدی نجات نیا افزود
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 .و فرهنگی، بر سالمت مشروع مواد غذایی ایرانی اطمینان بیشتری دارند

های ایرانی حدود دو تا سه هزار ریال بیشتر از محصوالت ترکیه است که یکی از  قیمت تمام شده تخم مرغ: نجات نیا اضافه کرد

قطع و تعهد فروش تا لب مرزهای مشترک ایران و عراق گزارش شده استدالیل آن حمل من . 

شود های گرم سال بیشتر می این رقم در ماه: هزار تن مازاد تولید دارد، گفت 089وی با بیان این که کشورمان سالیانه بیش از  . 

شد؛ در حال  به کشورهای همسایه صادر می های ایران به صورت پیله وری، خرد و پراکنده پیش از این تخم مرغ: نجات نیا افزود

شود  گرم، از مرزهای مختلف ایران به بازار کشور عراق صادر می 28تا  29تن تخم مرغ با وزن متوسط  999حاضر روزانه بیش از 

ودهای سردخانه دار حمل ش که برابر استانداردهای عراق باید دارای تاریخ انقضای حداکثر سه ماهه باشد و با کامیون . 

های آذربایجان شرقی،قزوین،البرز،تهران،مشهد، قم  بیشترین تخم مرغ در ایران در استان: رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق افزود

شود که از روند صادراتی مناسبی برخوردارند و اصفهان تولید می . 

تومان هم رسید،  5999پیدا کرد و تا مرز  روز پیش روند افزایشی 89 - 99فرنگی که از  در هفته گذشته همچنین قیمت گوجه

تا  0899باالخره قیمتش در روزهای اخیر کاهش یافت و در حال حاضر کیلویی  شود تومان بر اساس کیفیت، فروخته می 3899 . 

 شد و این تومان در سطح شهر عرضه می 8999در آخرین روزهای پایانی آذر هر کیلوگرم گوجه فرنگی درجه یک به طور متوسط 

 .انتظار نیز وجود داشت که اوایل زمستان، این روند معکوس شود و با کاهش تقاضا به روال سابق خود بازگردد

تومان هم رسید  5999ولی با شروع ماه دی گوجه فرنگی به سیر صعودی خود ادامه داد و تا نیمه این ماه نیز قیمت آن به کیلویی 

شود گی محسوب میکه در سال جاری رکوردی برای قیمت گوجه فرن . 

های میوه  تومان رسید؛ به گونه ای که در مغازه 9999اما در روزهای اخیر این محصول کاهش قیمت محسوسی داشت و به کمتر از 

تر و در  های با کیفیت پایین شود البته گوجه فرنگی تومان عرضه می 3899تا  5899فروشی، گوجه فرنگی درجه یک بین 

کیلویی ( های سطح شهر وانتی) های کنار خیابانی فروش شود تومان هم فروخته می 0899تومان و  0999 . 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx? 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
فودپرس 1362دى ماه  31چهار شنبه   

المللی بود المللی بود المللی بود تحریم صنایع غذایی برخالف قوانین بین تحریم صنایع غذایی برخالف قوانین بین تحریم صنایع غذایی برخالف قوانین بین     

< صنایع غذایی روش اجرای تحریم ها به نحوی بود که در عمل امکان تامین : دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران گفت

 .مواد اولیه کارخانجات صنایع غذایی را نداشتیم

ا به بخش های مختلف اقتصاد به تحریم ها فشارهای مضاعفی ر: کاوه زرگران دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران افزود

 . ویژه بخش کشاورزی و صنایع غذایی وارد کرد

فضای جدید و به ویژه گشایش بانکی می تواند فرصتی برای تامین کنندگان مواد اولیه صنایع غذایی باشد ضمن : وی اضافه کرد

فناوری ها و اطالعات علمی واحدهای صنعتی را به  اینکه پژوهشگران ما می توانند با تحقیقات و دستاوردهای روز دنیا آشنا شوند و

 .روز کنند که نخستین اثر آن کاهش قیمت مواد اولیه است

در : زرگران با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی رکن اساسی است که باید در همه حوزه های اقتصادی آن را اجرا کنیم گفت

تصاد مقاومتی را پیگیری می کنیم و تولید کاال در داخل و کاهش وابستگی به حوزه غذا با توجه به اهمیت آن، سیاست های اق

 .دیگر کشورها و یا توزیع نیازها میان شرکای مختلف و نه کشوری خاص از اولویت های ما در صنعت غذاست

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=95299995d59990895225095e 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
فودپرس 1362دى ماه  31چهار شنبه   

   سیاست وزارت جهاد کشاورزی دالل پروری استسیاست وزارت جهاد کشاورزی دالل پروری استسیاست وزارت جهاد کشاورزی دالل پروری است

< غذایی  مواد اد کشاورزی دولت مدیر عامل اتحادیه شرکت تعاونی فرآورده های گوشتی با انتقاد شدید از عملکرد وزارت جه

مدیریت دالل محور پرور وزارت جهاد کشاورزی موجب شده تا امنیت غدایی مردم ظرف سه سال گذشته بیش از :گفت  یازدهم

 .سالهای گذشته به خطر بیفتد

رجام اکنون که ب: یازدهم در مذاکرات هسته ای گفت  اظهار خرسندی از به نتیجه رسیدن دیپلماسی موفق دولت  محمد موسوی با

و تولید   به فرجام رسید و تحریم های ظالمانه علیه کشورمان برداشته شد ،دولت می بایست با اعمال مدیریت کارشناسی شده

 .محور در بخش اقتصاد مولد ،زمینه بهره برداری از فضای پسا تحریم به بهترین شکل ممکن فراهم کند

یک شمشیر دو لبه برای اقتصاد ملی عمل کند چرا که هم اکنون بخاطر برداشته شدن تحریم ها می تواند به مثابه : وی افزود

سیاست های غلط برخی وزارتخانه ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی زمینه بیش از هر زمان دیگر برای واردات گسترده کاالهای 

 .مصرفی فراهم شده و همین امر می تواند منجر به تضعیف تولید و صنعت کشور شود

تکید بر اینکه از چند سال پیش و همزمان با انتزاع وظیفه تولید و تامین بازار خوراکی و غدایی مردم از وزارت صنعت موسوی با 

: رو به وخامت گذاشته شده است،اظهار کرد  وضعیت تولید غذا در کشور بیش از پیش  ،معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی

 59سیاست های دالل محور ،عمال موجب شده تا نرخ انواع مواد غذایی در کشور بیش از متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی با اعمال 

درصد نسبت دو تا سه سال گدشته افزایش داشته باشد 39الی  . 

مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی عزم خود را جدب کردند تا با   در حال حاضر واسطه ها و دالل های متصل به بدنه: وی ادامه داد

در بخش تولید غذا در کشور،بیش از پیش زمینه واردات گسترده مواد خوراکی را به بهانه جوابگو نبودن میزان تولید  سنگ اندازی

 .داخلی فراهم آورند

به گفته رییس اتحادیه فرآورده های گوشتی،حمایت همه جانبه وزارت جهاد کشاورزی از این دالل ها نیز موجب شده تا امنیت 

مخاطره بیفتد و دور نباشد روزی که تمام غدای کشور از خارج وارد شود غذایی مردم به شدت به  . 

متاسفانه وزارت : موسوی با تاکید بر اینکه باید برای تامین امنیت غدایی مردم ایران چاره ای اساسی اندیشیده شود،تصریح کرد

اند به موقع سیاست های اصولی و کارشناسی جهاد کشاورزی نشان داده که در چنبره تعدادی دالل و واسطه اسیر است و نمی تو

اتخاد کند،از این رو تولید کنندگان از دولت می خواهند با خارج کردن صنعت   شده در بخش تولید محصوالت کشاورزی و غذایی

 .غذا از حیطه وزارت جهاد کشاورزی ،امکان تاسیس سازمان ملی غذا را در کشور فراهم کند

وذ دالل ها علت نابسامانی در بازار برنج،میوه،مرغ ،تخم مرغ و کاهش تولید انواع محصوالتوی بر این باور است که نف   غدایی در  

است  صنایع تبدیلی . 

موسوی با اشاره به اینکه چند سالی است که وزارت جهاد کشاورزی به بهانه کمبود آب کشت و زرع بسیاری از تولیدات کشاورزی 

محصوالت باغی و کشاورزی را   کشت برنج وبه طور کلی  اینکه به بهانه کمبودآب،: ت،اظهار داشت،باغی و دامی را محدود کرده اس

با وجود کمبود ها طوری برنامه ریزی کنید که بتوان حداکثر استفاده از خاک و   محدود کنید به هیچ وجه کار بزرگی نیست، اگر

 .آب موجود را برای تامین غذای مردم کرد، مدیریت درست است
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این وزارتخانه از طریق سیاست های :اظهار داشت  این فعال صنعت غدا با اظهار نگرانی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی

 . نادرست در حال حاضر به عنوان یک بنگاه و رقیب اقتصادی تولید کنندگان عمل می کند

شت قرمز گرفته تا انواع محصوالت کشاورزی و نیز شیر به گفته موسوی واردات بی رویه و خودسرانه وزاردات جهاد کشاورزی از گو

،حاشیه سود باالیی را برای دالالن متصل به بدنه مدیریتی این وزارتخانه فراهم آورده است که تحت هیچ شرایطی حتی به   خشک

 .قیمت از بین بردن تولید،دست از آن نمی کشند

ها و نامه نگاریهای متعدد تولید کنندگان مواد غدایی هم نتیجه ای نداشته قدرت دالل های به اندازه ای است که پیگیری: وی افزود

 .است

که هم اکنون واردات گوشت قرمز مورد نیاز صنعت فرآورده های : مدیر عامل اتحادیه شرکت تعاونی فرآورده های گوشتی گفت

اال را علی رغم ارزان بودن از هند وارد گوشتی در دست عده ای دالل است که به دلیل حاشیه سود باال حاضر نیستند ،این ک

 .کنند،بلکه تنها به خاطر پور سانت های کالن،اقدام به واردات گوشت قرمز از سایر کشورها می کنند

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d2f55be98535995c5b99985599 
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 نهاده 

آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

بهمن ماه بهمن ماه بهمن ماه    454545اجرای طرح عرضه نهال گواهی شده در استان های البرز، فارس و لرستان از اجرای طرح عرضه نهال گواهی شده در استان های البرز، فارس و لرستان از اجرای طرح عرضه نهال گواهی شده در استان های البرز، فارس و لرستان از     

بهمن تا  08نمایشگاه و فروشگاه دائمی عرضه مستقیم نهال استاندارد از : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت 08 

ند در سه استان فارس، لرستان و البرز فعال می شوداسف . 

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، یزدان سیف با اشاره به اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

ری نهال استاندارد و گواهی از سال آینده با همکاری معاونت باغبانی جهاد کشاورزی و نهالستان های مجوزدار شبکه توزیع سراس

کارگزار در سراسر کشور عالوه  0530شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سال آینده با همکاری   :شده را راه اندازی می کند، افزود

 .بر تامین و توزیع کود، بذر و سم، توزیع سراسری نهال های استاندارد و گواهی شده را نیز بر عهده دارد

تامین نهال مورد نیاز باغداران و آماده سازی باغات در فصل بهار امسال طرح توزیع و عرضه نهال گواهی شده بر اما برای : وی گفت

اسفند اجرا می شود 08بهمن تا  08اساس نیازسنجی مناطق مختلف کشور در سه استان البرز، فارس و لرستان از  . 

کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال ، سازمان نمایندگان و : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود

حفظ نباتات و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درنمایشگاه های عرضه نهال برای راهنمایی باغداران حضور دارند تا به 

 .بهترین وجه خدمات ارائه شود

ایتی کشاورزی منطقه خود برای تامین و تحویل نهال مورد نیاز باغداران می توانند با تماس با دفاتر شرکت خدمات حم  :سیف گفت

 .در باغ اقدام کنند و شرکت نیز از طریق شبکه رسمی نهال ها را در محل موردنظر باغدار تحویل دهد

یمت مناسب و نهال های گواهی شده استاندارد در فروشگاه و نمایشگاه های ثابت در سه استان فارس، لرستان و البرز با ق  :وی افزود

 ./با تخفیف در اختیار باغداران قرار می گیرد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59329-0html. 
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 نهاده
آیانا 1362دی  47, یکشنبه  

بندی بندی بندی    ایی کارگاه بستهایی کارگاه بستهایی کارگاه بستهشناسشناسشناس/ / / هاهاها   افزایش کیفیت کودهای کشاورزی با پایان تحریمافزایش کیفیت کودهای کشاورزی با پایان تحریمافزایش کیفیت کودهای کشاورزی با پایان تحریم

   کودهای غیرمجاز در البرز کودهای غیرمجاز در البرز کودهای غیرمجاز در البرز 

تری خواهد شد تر و کیفی های اقتصادی، رقابت میان تولیدکنندگان و واردکنندگان کود وارد فاز شفاف با پایان تحریم . 

انداز  ره چشمدربا( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

عنوان مرجع کنترل کیفیت و ثبت  اگرچه مؤسسه به: ماه گفت دی 59های اقتصادی از امروز  بازار کود کشور پس از پایان تحریم

شد  کوشد در تقاضای ثبت از برندهای مختلف، صرفاً مالحظات کیفی را مدنظر قرار دهد، اما از آنجا که شرایط تحریم باعث می می

شده محصول اثر  ها آنها را دور بزنند و این بر قیمت تمام ندگان برای واردات کود از اروپا یا آمریکا از طریق واسطهتا برخی واردکن

تری از امروز میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان پدید  های اقتصادی رقابت شفاف گذاشت؛ لذا با پایان تحریم محسوسی می

آید می . 

سال از عمر آن  59بار برای همیشه باید بستر تحول اساسی صنعت تولید کود داخلی که بیش از  ینکه یککامبیز بازرگان با بیان ا

ورزی، سطح  گذرد، فراهم کرد اظهار امیدواری نمود تا در فضایی مسئوالنه و بدون تعصب نمی( به استثنای تولیدات پتروشیمی)

دکمی و کیفی تولیدات داخلی نیز برای صادرات ارتقاء یاب . 

نامه  تا قبل از آیین: گیرد، افزود وی در عین حال در پاسخ به آن دسته از شبهات که پیرامون جانبداری او از واردکنندگان صورت می

، هیچ ضابطه متقنی برای ارزیابی کیفی کودهای مصرفی اعم از وارداتی و (آیین نامه ثبت و کنترل کیفی کود در کشور) جدید

کند ای در بازار بروز می جا که استاندارد کود در داخل اجباری نیست، شرایط آشفتهداخلی نبود؛ اما از آن . 

کیفیت تعیین شد تا در حق  کشی برای تفکیک کود کیفی از بی نامه فقط خط در واقع با این آیین: بازرگان خاطرنشان کرد

کنندگان که کشاورزان هستند، تعمدی یا سهوی اجحاف نشود مصرف . 

آمده را ناشی از این سوءتفاهم دانست که وقتی یکی از خبرنگاران از او پرسیده از میان کودهای  بهات پیشوی بخشی از ش

 !مردودشده بیشتر آنها داخلی یا خارجی بودند، وی پاسخ داده است کودهای داخلی

شدن ناشی از تعمد تمام این در حالی است که الزاماً این رد : رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی ادامه داد

نامه نبوده است، کمااینکه برخی با آگاهی از معیارها به رفع ایرادها مبادرت  های آیین تولیدکنندگان داخلی در رعایت شاخص

 .ورزیدند

تر، به نفع تولید کودهای مرغوب کشی سخت خط  

کشورهای مبداء دارای استاندارد، امکان پذیرش آنها بازرگان با اشاره به اینکه با توجه به برخورداری برخی کودهای وارداتی از 

اما این امر به معنای این نیست که کود وارداتی در هر حالت عزیزتر از کود داخلی است و : بیشتر مورد تأیید بوده است، تصریح کرد

نندگان مسئول داخلی تر، به ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و حمایت از تولیدک کشی سخت این مؤسسه صرفاً با اختصاص خط

 .مبادرت ورزیده است
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ها نیز اگر مخاطب ما کشاورزان باشند، صرفاً آنها را به استفاده از کودهای استاندارد و دارای  کمااینکه در سخنرانی: وی یادآور شد

ء کیفی کودهایی که کنندگان کود باشند، آنها را به ارتقا کنیم و هنگامی که مخاطب ما واردکنندگان یا تأمین ثبت ترغیب می

خوانیم سالمت محصوالت و تولیدات کشاورزی به آنها بستگی دارد، فرا می . 

: داند، تأکید کرد کنندگان کود که جامعه کشاورزی هستند، می بازرگان با بیان اینکه این مؤسسه خود را مرجع مدافع حقوق مصرف

بندی کود در البرز  اورزان وظیفه ماست، کمانیکه اخیراً یک کارگاه بستهلذا مقابله با هرگونه منافذ فرار قانونی از رعایت حقوق کش

کرده یا برخی کودهای نامرغوب را در کیسه برندهای  های وارداتی تخلیه می شناسایی شد که کودهای نامرغوب را داخل پاکت

کرده است نام تخلیه می دارای کود خوش . 

دگان داخلی و واردکنندگان باشدنمایشگاه کود باید محل رقابت برابر تولیدکنن  

در  59ماه  های کشاورزی تهران که قرار است از ششم تا نهم بهمن وی درباره دیدگاهش پیرامون سومین نمایشگاه تخصصی نهاده

البته بر اساس مذاکراتی که اینجانب با برگزارکنندگان این نماشگاه داشتم، : بوستان گفتگوی تهران برگزار شود، اظهار داشت

خواستار اتخاذ تمهیدات مناسبی جهت امکان حضور تولیدکنندگان کود داخلی هم شدم که متأسفانه ظاهراً تا امروز محقق نشده 

 .است

ها و  های تخصصی مانند کود، شرایط به نفع رقابت سالم میان داخلی بازرگان با ابراز امیدواری از اینکه در برگزاری نمایشگاه

البته یکی دیگر از نکات مورد تأکید مؤسسه آب و خاک، متعهد شدن برگزارکنندگان نمایشگاه به : گفت واردکنندگان فراهم باشد،

شده است که البته تا امروز چنین قولی را نیز به موسسه آب و  کنندگان کودهای ثبت اختصاص غرفه صرفاً به تولیدکنندگان یا توزیع

 ./خاک نداده اند
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 گزارشات جهانی

 - 62/11/42فارس

ها تن مرغ وارداتی از ترکیه را مرجوع کردها تن مرغ وارداتی از ترکیه را مرجوع کردها تن مرغ وارداتی از ترکیه را مرجوع کرد   روسیه دهروسیه دهروسیه ده    

االی آنتی بیوتیک در آنها به این کشور باز گرداندها تن مرغ وارداتی از ترکیه را به دلیل میزان ب روسیه ده . 

به نقل از حریت، روسیه ده ها تن مرغ وارداتی از ترکیه را به دلیل سطح  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس

 .باالی غیر مجاز آنتی بیوتیک در آنها را به ترکیه مرجوع کرد

بر بنا به گزارش سازمان نظارت بر دام و طیور روسیه و بنا به نمونه گیری های انجام شده، میزان آنتی بیوتیک این مرغ ها دو برا

 .میزان استاندارد بوده است

بر اساس این گزارش، با اعالم این سازمان میزان آنتی بیوتیک در مرغ ها در نمونه گیری دوم نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش 

 .یافت

تی بیوتیک ها را بنا به گفته کارشناسان، مواد غذایی با حجم آنتی بیوتیک باال می تواند در بدن مصرف کنندگان مقاومت در برابر آن

 .ایجاد کرده که به کاهش تأثیر داروها در زمان بیماری افراد منجر خواهد شد

 .این آنتی بیوتیک ها همچنین عوارض جانبی دیگری را نیز در مصرف کنندگان ایجاد می کنند

ک/انتهای پیام  
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 گزارشات جهانی
 فارس - 62/11/47

493149314931---353535)))   ۲۱45۲۱45۲۱45---4۶4۶4۶بینی فائو از وضعیت غالت جهان در سال بینی فائو از وضعیت غالت جهان در سال بینی فائو از وضعیت غالت جهان در سال    پیشپیشپیش )))   

رسد ن تن میمیلیو 0399میلیون تن کاهش به  938تولید جهانی با /رغم کاهش انتظاری در تولید جهانی عرضه فراوان غالت علی  

 5908-02بینی فائو از وضعیت غالت جهان در سال  ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی پیش های برنامه موسسه پژوهش

منتشر شد که حاکی از فراوانی عرضه غالت در جهان است( 58-0359) . 

به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بررسی تولید، مصرف،  به گزارش خبرگزاری فارس

ای دارد بینی آنها اهمیت ویژه تجارت و ذخایر جهانی محصوالت کشاورزی و آگاهی از روند و پیش . 

الت کشاورزی به خود ای را در میان محصو غالت به عنوان یک ماده غذایی مهم برای انسان و همچنین خوراک دام جایگاه ویژه

 .اختصاص داده است

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با استفاده از آخرین اطالعات رسمی سازمان خواربار و  های برنامه موسسه پژوهش

( FAO)کشاورزی ملل متحد المللی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، ترجمه گزارش های ماهانه به عنوان نهاد بین  FAO  در

سازان  گذاران و تصمیم ها را برای سیاست گیری رسانی مناسب، روندها و جهت ن زمینه را در دستور کار قرار داده است، تا با اطالعای

گزارش حاضر ترجمه. به صورت شفاف ترسیم نماید  Fao Cereal Supply and Demand Brief  5908ماه نوامبر سال 

شدبا ها می از این مجموعه گزارش( 59آبان ) . 

 نگاه اجمالی فائو به عرضه و تقاضای غالت

ارزیابی تفصیلی تولید و همچنین . کند انداز جدیدی از بازار جهانی این محصوالت را فراهم می بررسی عرضه و تقاضای غالت، چشم

یی منتشر انداز محصوالت و وضعیت مواد غذا عرضه و تقاضای غالت در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبار در گزارش چشم

شود، مکمل خالصه گزارش ماهانه است می  . تر درباره بازارهای جهانی غالت و همچنین سایر مواد غذایی مهم در  های دقیق تحلیل

در ( فائو)های ماهانه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  گزارش. شود انداز مواد غذایی دوبار در سال منتشر می گزارش چشم

های  در تاریخ 5908سال  دسامبر منتشر  3نوامبر و  8اکتبر،  5سپتامبر،  09ژوئیه،  5ژوئن،  9می،  9آرویل،  5مارس،  8فوریه،  8

های تولید، عرضه، تجارت، مصرف و موجودی ذخایر غالت، ارائه و مورد بررسی  بینی شاخص در گزارش حاضر، خالصه پیش. شود می

منتشر شده است 0359آبان  09ا برابر ب 5908نوامبر  8قرار گرفته که در تاریخ  . 

رغم کاهش انتظاری در تولید جهانی عرضه فراوان غالت علی  

( 0359) 5908بینی اخیر، تولید جهانی غالت در سال  براساس پیش میلیون تن  9399رسد که  میلیون تن می 5839تقریبا به 

تر از میزان رکود  نپایی( درصد 030)میلیون تن  5539بینی ماه اکتبر و  کمتر از میزان پیش 5909 (0353 ) دلیل اصلی . باشد می

بینی برای برنج نیز کاهشی است باشد هر چند پیش انداز برای غالت دانه درشت می بازنگری این ماه، بدتر شدن چشم . 

رود که تولید جهانی غالت دانه درشت در سال  انتظار می از میزان میلیون تن کمتر  938میلیون تن برسد که  0395به  5908

دلیل اصلی بازنگری . است 5909تر از تولید سال  پایین( درصد 535)میلیون تن  5535باشد و حدود  بینی شده در ماه قبل می پیش

 .این ماه، انتظارات کمتر برای تولید ذرت آسیا و اروپا است

ل در آسیا است که بازتابی از کشت کمتر بینی کاهش تولید این محصو ، دلیل عمده پیش(میلیون تن 0تقریبا )کاهش ذرت در هند 

شرایط خشکسالی در اوکراین، دلیل اصلی کاهش . باشد های نامساعد می بینی برای محصول ذرت خریف و نیز باران از پیش

http://www.farsnews.com/
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قریبا بینی تولید جهانی برنج را پس از ماه اکتبر ت فائو همچنین پیش. میلیون تن در اروپا است 032بینی تولید ذرت تا حدود  پیش

. دارد 5909درصد از فصل  932میلیون تن برآورد کرده است که اشاره به کاهش  95039میلیون تن کاهش داده و آن را  032

 039بینی برای تولید جهانی گندم با افزایش  در مقابل، پیش. باشد بینی تولید جهانی برنج می تایلند، دلیل اصلی کاهش پیش

باشد می 5909میلیون تن باالتر از رکورد سال  3میلیون تن رسیده است که تقریبا  932  حدودمیلیون تن پس از ماه اکتبر به   .

تر برای  بازنگری این ماه عمدتا نتیجه برآورد تولید باالتر در اتحادیه اروپا است که میزان این افزایش بیشتر از برآوردهای پایین

کشور، بارندگی ناکافی و درجه حرارت باال به کاهش در عملکرد منجرم محصول گندم استرالیا و آمریکاست چرا که در این دو 

شود می . 

ها حاکی از آن است که مصرف جهانی غالت در  بینی پیش میلیون تن کمتر از میزان  035میلیون تن برسد که  5855به  02/5908

 032درصدی در مصارف غذایی و  030مصرف جهانی غالت هنوز هم در این سطح، به واسطه رشد . بینی ماه اکتبر است پییش

انتظار بر ان است که بیش از . خواهد بود 08/5909بیشتر از ( میلیون تن 55)درصد  035درصدی در استفاده از خوراک دام، تقریبا 

ص میلیون تن به گندم اختصا 950مصرف شود که از این میزان،  08/0908میلیون تن غالت به عنوان غذای انسان در سال  0952

کیلوگرم در سال  29بر همین اساس، میزان مصرف سرانه گندم حدود . باشد درصد بیشتر از فصل گذشته می 935دارد که تقریبا 

میلیون تن از آن به عنوان غذای انسان در سال  993بینی اخیر در مورد برنج حاکی از آن است که  همچنین پیش. حفظ خواهد شد

 8935باشد و این میزان برای تامین میزان متوسط سرانه  بیشتر از فصل گذشته می درصد038شود که  مصرف می 02/5908

در آسیا خواهد بود و دلیل آن،  0235908ای غالت در  بینی شده مصرف علوفه تمرکز بخش عمده رشد پیش. کیلوگرم کافی است

باشد افزایش استفاده از غالت به عنوان خوراک دام در چین، عربستان و ترکیه می . 

میلیون تن  235با اندکی تغییر پس از ماه گذشته به حدود  5902بینی برای ذخایر جهانی غالت تا نزدیک فصول منتهی به  پیش

. رسیده است های کاهشی برای ذخایر ذرت در هند، آمریکا و اوکراین است که با ذخایر باالتر  بینی دلیل این تغییر جزیی، پیش

آن است که نسبت به مصرف جهانی   بینی برای ذخایر جهانی غالت، انتظار بر براساس آخرین پیش. شده است  اتحادیه اروپا جبران

باشد درصد برسد که اندکی کمتر از نسبت فصل گذشته می 5935غالت به   .  599ها حاکی از آن است که ذخایر گندم به  بینی پیش

 95/5990سال گذشته یعنی پس از  08باشد و در  ماه گذشته می  بینی میلیون تن بیشتر از پیش 038میلیون تن افزایش یابد که 

بینی باالتر برای ذخایر نهایی گندم در  بازنگری افزایشی این ماه عمدتا به دلیل پیش. از بیشترین میزان برخوردار است( 50/0359)

یابد و این موضوع با کاهش  تنزل میها، ذخایر برنج و ذرت در مقایسه با فصل گذشته  بینی بر اساس پیش. اتحادیه اروپا است

بینی شده در مورد برنج به کشورهیا مهم صادر  بخش عمده کاهش پیش. بینی شده تولید جهانی این دو محصول سازگار است پیش

ج در بنابراین با این که انتظار بر آن است که نسبت ذخایر به مصرف جهانی برن. کننده برنج و بخصوص به هند و تایلند مربوط است

درصد  0939درصد باقی بماند اما نسبت به ذخیره به مجموع صادرات و مصرف داخلی صادرکنندگان مهم برنج به  3539حدود 

 95/5999قابل مقایسه است و از کمترین میزان پس از سال  08/5909درصد سال  5338یابد که این نسبت با  تنزل می

درصدی از  039با کاهش  5902ایر جهانی غالت دانه درشت در فصل منتهی به شود ذخ بینی می پیش. برخوردار است( 59/0352)

میلیون تن برسد که بخش عمده این کاهش به ذرت نسبت داده شده است 528فصل گذشته به  . 

ست میلیون تن بدون تغییر باقی مانده ا 329جهانی غالت در همان میزان گزارش ماه قبل یعنی ( صادرات)بینی برای تجارت  پیش

گندم و غالت دانه درشت، عامل اصلی تنزل ساالنه در تجارت جهانی . باشد می 08/5909میلیون تن کمتر از رکورد سال  00که 

انتظار بر آن است که . ها، میزان تجارت برنج بیش از یک میلیون تن افزایش خواهد یافت بینی غالت است چرا که بر اساس پیش
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میلیون تن در  089از فصل گذشته به درصدی  339تجارت گندم با کاهش  02/5908 ( دلیل کاهش حجم . برسد( ژوئیه/ ژوئن

بینی  در مقابل، پیش. تر توسط برخی از کشورهای آسیایی به خاطر تولید پربازده داخلی است مبادالتی گندم، تقاضای وارداتی پایین

شود صادرات گندم به برزیل، هند و کره افزایش یابد می  . درصد از  58حقوق وارداتی تا   ان است که هند با باال بردن انتظار بر

 02/5908ها، تجارت جهانی غالت دانه درشت در سال  بینی بر اساس پیش. افزایش زیاد صادرات گندم به این کشور خودداری کند

درصد  338سیایی حدود رسد که اساسا به دلیل صادرات کمتر توسط برخی از کشورهای آ میلیون تن می 025به ( ژوئن/ ژوئیه)

شود تجارت جهانی برنج به دلیل تقاضای وارداتی بیشتر کشورهای افریقایی  بینی می در مقابل، پیش. باشد کمتر از فصل گذشته می

میلیون تن برسد 9835به ( دسامبر/ ژانویه) 5908درصدی در  539و نیز اندونزی و فیلیپین با افزایش  . 
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 گزارشات جهانی
 فارس - 62/11/47

   اوباما در میشیگان اعالم وضعیت اضطراری کرداوباما در میشیگان اعالم وضعیت اضطراری کرداوباما در میشیگان اعالم وضعیت اضطراری کرد
العاده کرد اعالم وضعیت فوق  ن این کشور،جمهور آمریکا در پی تشدید بحران آلودگی آب در ایالت میشیگا رئیس . 

به نقل از بیزینس اینسایدر، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در پی تشدید  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس

 .بحران آلودگی آب آشامیدنی در ایالت میشیگان این کشور اعالم شرایط فوق العاده کرد

ته است به گونه ای که در خون میزان سرب در آب شهر فلینت ایالت میشیگان آمریکا طی هفته های گذشته به شدت افزایش یاف

درصد از کودکان این منطقه افزایش سطح سرب مشاهده شده است 9 . 

پیشتر مقامات محلی در این ایالت اعالم وضعیت فوق العاده کرده بودند که تشدید بحران پای کاخ سفید را نیز به این مسئله باز 

 .کرده است
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 گزارشات جهانی
 فارس - 62/11/31

های غذایی شهری در ایرانهای غذایی شهری در ایرانهای غذایی شهری در ایران   آمادگی فائو برای مشارکت در ساماندهی نظامآمادگی فائو برای مشارکت در ساماندهی نظامآمادگی فائو برای مشارکت در ساماندهی نظام    

تری میان   به رشد شهری در جهان، نیازمند ائتالف قویارائه رژیم غذایی سالم برای جمعیت رو : یک مقام رسمی فائو اعالم کرد

 .تولیدکنندگان روستایی، بازارهای شهری و ساختار نظام های غذایی است

به نقل از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

ماریا هلنا سمدو، معاون مدیر کل فائو در امور منابع طبیعی، گفت تهران، ارائه رژیم غذایی سالم برای جمعیت رو به رشد شهری : 

در جهان، نیازمند ائتالف قوی تری میان تولیدکنندگان روستایی، بازارهای شهری و ساختار نظام های غذایی است که سازگاری 

ته و از اتالف مواد غذایی جلوگیری کندبیشتری با محیط زیست داش . 

توسط فائو در ( 0359بهمن،  9دی الی  52 – 5902ژانویه  59تا  08)مناسبت برگزاری هفته بین المللی سبز   وی این مطلب را به

  . در برلین پایتخت آلمان بیان کرد( GFFA) چارچوب مجمع جهانی غذا و کشاورزی

الت قابل توجهی که شهرها در دسترسی پایدار و منظم به غذای کافی برای همگان با آنها با هشدار نسبت به وجود مشک سمدو

این مشکالت با افزایش درصد گرسنگی در مناطق شهری شدت بیشتری خواهد گرفت: دست به گریبان هستند، گفت . 

یت جهان در مناطق شهری زندگی درصد از جمع 89در حال حاضر بیشتر از : معاون مدیر کل فائو در امور منابع طبیعی، گفت

به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به  5989کنند و انتظار می رود این رقم، تا سال  می  .درصد برسد 99

از سوی دیگر افزایش تغییرات آب و هوایی از جمله طوفان، سیل و دیگر رخ دادهای جوی شدید، تهدیدی جدی برای  :وی افزود

شهرها به ویژه در مناطق محروم به شمار می رود چگونگی دسترسی به غذا در . 

  مراتب آمادگی خود را برای همکاری و( فائو)این در حالی است که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد : سمدو بیان داشت

ی اسالمی شهرهای کشور جمهور  های جدید در زمینه تأمین مواد غذایی مورد نیاز شهرهای مختلف جهان از جمله هدایت طرح

 .ایران اعالم می دارد

بنابر اعالم فائو، به منظور برطرف ساختن نیازهای مذکور ، نظام های مواد غذایی شامل چرخه تولید، توزیع و مصرف باید با شیوه 

رزش و نفعان، کشاورزان و خرده مالکان در سرتاسر زنجیره ا چرا که تضمین دسترسی و مشارکت همه ذی. ای پایدار بازنگری شوند

 .تامین به تحقق این امر کمک خواهد کرد

همچنین کاهش اتالف و ضایعات مواد غذایی به ویژه در مناطق شهری می تواند تاثیر قابل توجهی در این زمینه داشته باشد که 

نرژی استدربرگیرنده اقداماتی مانند توزیع مجدد مواد غذایی استفاده نشده و تبدیل پسماندها به کمپوست و یا تولید ا . 

تامین : در این زمینه، سمدو با اشاره به اینکه جمعیت روستایی می تواند نقش مهمی را در امنیت غذایی شهرنشینان ایفا کند، گفت

تغذیه مورد نیاز شهرها، فرصت های قابل توجهی را برای توسعه پایدار در شهرها و مناطق روستایی به وجود می آورد، به ویژه 

رزان خانوادگی و خرده مالکان با این بازار ارتباط داشته باشندهنگامی که کشاو . 

های خالقانه ای همچون  شود که با روش  کشاورزی شهری و برون شهری نیز، یک جز مهم در نظام های غذایی محسوب می

غل، ارائه تنوع غذایی و هیدروپونیک ،رشد گیاهان در آب حاوی مواد معدنی، باغداری عمودی و خانگی، زمینه را برای ایجاد مشا

 .مصرف غذای سالم در شهرها و شهرستان ها فراهم می سازد

http://www.farsnews.com/
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برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار به ویژه یازدهمین هدف آن که بر ساخت شهرها، اقامتگاه های ایمن، : سمدو تصریح کرد

تا حدی "در برنامه ریزی و توسعه شهری که تا کنون تجدید پذیر و پایدار تاکید دارد، توجه به تغذیه و امنیت غذایی و ادغام آن 

، امری ضروری محسوب می شود"نادیده گرفته شده است . 

" دستورالعملی است که توسط سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان باه هدف تحقق توسعه پایدار  "اهداف توسعه پایدار

دف اصلی را در بر می گیرده 09تصویب شده و  5939  تا5908    در فاصله سال های . 

این مقام ارشد فائو در ادامه سخنانش تصریح کرد، در حالی که شهرداری ها در شهرها و کالن شهرها درهمایش های محلی، ملی و 

تری باید انجام شود  همچنان اقدامات بیشتر و جدی"جهانی با موضوع نظام های غذایی شرکت می کنند اما  ." 

تواند فرصت مناسبی را برای   گرد هم آوردن دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می. ند جامع و فراگیر استاین یک رو: وی افزود

های غذایی ایجاد کند های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نظام منعکس کردن پیچیدگی . 

م آمدن یکصد شهرداری در اکتبر با اشاره به معاهده میالن در زمینه سیاست گذاری غذای شهری آن را نمونه بارز گرده  سمدو

این در حالی است که فائو میزبان اجالسی بین المللی با حضور . به واسطه برگزاری نمایشگاه اکسپو میالن دانست 5908سال 

با هدف تقویت معاهده میالن شده است 5902شهرداران جهان در سال  . 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03590939990989 
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 گزارشات جهانی
آیانا 1362دی  43, چهارشنبه  

   اعالم قیمت جهانی دانه های روغنی اعالم قیمت جهانی دانه های روغنی اعالم قیمت جهانی دانه های روغنی 
میالدی را اعالم  5902ژانویه  00تا  5انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران آخرین قیمت جهانی دانه های روغنی در مقطع زمانی 

 . کرد
  

 44Jan 2Jan محصول ردیف

 393 399 ، روتردامCIFسویا،برزیل،  0

 329 328 ، روتردامCIFسویا، آمریکا،  5

 FOB ،Gulf 285 299روغن سویا، آمریکا،  3

 FOB Decat ،pt 253 230روغن سویا ،  9

 Dutch  ،Exmill 905 955روغن سویا،  8

، روغن سویا، برزیل 2 FOB 258 233 

 FOB 259 238روغن سویا،آرژانتین،  9

، آرژانتین، %99کنجاله سویا، پلت،  5 FOB 399 390 

 355 355 ،روتردامCIFکنجاله سویا، آرژانتین،  5

 333 330 ، روتردامCIFکنجاله سویا ،پلت، برزیل ، 09

 939 939 ، دریای سیاهFOBدانه آفتابگردان،  00

ن، روغن آفتابگردا 05 EU،FOB 599 599 

 FOB 989 989روغن آفتابگردان، آرژانتین،  03

 929 929 ، دریای سیاهFOBروغن آفتابگردان،  09

 558 558 ، فرانسهHipro ،CIFکنجاله آفتابگردان،  08

 998 993 ، هامبورگEU،CIFدانه کلزا،  02

 Exmill 955 959روغن کلزا، هلند،  09

 Exmill 559 559کنجاله کلزا، هامبورگ، 05

 899 899 ، مالزیFOBروغن خام پالم،  05

 809 808 ، اندونزیFOBروغن خام پالم ، 59

 888 888 ، مالزیFOB، (RBD)پالم اولئین 50
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 898 898 ، مالزیFOB،(RBD)پالم استئارین 55

 598 599 ،روتردامCIFپالم کرنل، 53

53-50پالم کرنل،  59  % 059 055 

،روغن نارگیل 58 CIF0089 0093 ، روتردام 

29-28پودر ماهی  52   % ،Brem 0958 0958 

  

 تن/دالر نام محصول، مبدا، شرایط تحویل

 94۱ ، روتردامCIFسویا، برزیل، 

 9۶5 ، روتردامCIFسویا، آمریکا، 

 FOB ۶۲5روغن سویا، برزیل، 

 FOB، ۶۲4روغن سویا،آرژانتین، 

ردام، روت CIFکنجاله سویا، آرژانتین،   9۲2 

 19۱ ، دریای سیاهFOBدانه آفتابگردان،

 FOB 45۱روغن آفتابگردان، آرزانتین، 

 4۶۱ ، دریای سیاهFOBروغن آفتابگردان، 

 Hipro ،CIF ۲۲5کنجاله آفتابگردان ، فرانسه ، 

 1۱9 هامبورگ CIFدانه کلزا،اروپا، 

 422 هلند، FOB روغن کلزا، اروپا

 Exmill ۲۲۱کنجاله کلزا، هامبورگ، 

 515 ، مالزیFOBروغن خام پالم، 

  ، اندونزیFOBروغن خام پالم ،

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http59389-0html. 
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 گزارشات جهانی
آیانا 1362دی  31, چهارشنبه  

را در این نمودار متحرک ببینید را در این نمودار متحرک ببینید را در این نمودار متحرک ببینید سال تغییر جمعیت جهان سال تغییر جمعیت جهان سال تغییر جمعیت جهان    4۱۱4۱۱4۱۱روند روند روند     

. است های زمانی هریک از کشورها و روند تغییر آن طی برهه جمعیتجهانی، بررسی  یکی از معیارهای اساسی برای تحلیل اقتصاد

تا از  05تهیه شده که آمار  دموگرافی آمار جمعیت تعدادی از کشورهای جهان، یک انیمیشن جا ضمن بررسی در این

دهد ین کشورهای جهان را در قابل یک نمودار نشان میتر پرجمعهیت . 

ی بحرانی که  تری نسبت به قبل و دوره و اقتصاد این کشور ثبات بیش جمعیت آمریکا رو به افزایش گذاشت 5908در طول سال 

دارند که اقتصاد آمریکا و حاال بسیاری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی امید  بازار سهام و امالک رشد کرد. سپری شد، پیدا کرد

ی درخشان پیش از بحران بازگردد به دوره . 

البته که جمعیت آمریکا همچنان رو به افزایش . اما در چند ماه اخیر شاهد تغییراتی بودیم که این روند را به سویی دیگر سوق داد

تر شده است است اما وضعیت اقتصادی کشورها دچار روندی پیچیده  . دالر هم  39همیشه بدتر شده، نفت حاال به  وضعیت بازارها از

شود و بدهی  معلوم نیست عاقبت اروپا و ژاپن به کجا ختم می. رسیده و روند تولید در ایاالت متحد کندتر از گذشته شده است

المللی را به صدا در آورده است کشورها زنگ هشدار اقتصاد بین . 

ها جلو نرفته ولی آیا اصال جای امیدواری هست؟ جمعیت تاثیر مهمی  بینی ع طبق پیشاند که اوضا ها پذیرفته گذاران و رسانه سرمایه

گذاران و چه مردم  باید توضیحی منطقی برای بازار و روند اقتصادی پیدا کرد که برای همه، چه سرمایه. روی اقتصاد کشورها دارد

ی توضیحات دموگرافی است د جعیت کشورها، ارایهها برای روشن کردن وضعیت رش یکی از این شیوه. عادی، قابل درک باشد . 

ترین  تا از پرجمعیت 05ی تغییر جمعیت  در انیمیشن دموگرافی که به همین منظور تهیه شده و در زیر آمده، روند صد ساله

بینیم را می 5929تا  0529کشورهای جهان از سال  . 

شدت  شان نسبت به قبل به امنه خارج شدند؛ یعنی جمعیتاز این د کشور اروپاییچند  5999جالب است که در حوالی سال 

انگلیس که به . کنند در شروع انیمیشن، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا حضور دارند اما به تدریج در نمودار سقوط می. کاهش یافت

افول اقتصادی خودش دیده که با ی موثر برای جبران  انتهای نمودار منتقل شده، سیاست پذیرش مهاجرت را به عنوان تنها گزینه

آلمان هم . بیند ها روی خاور میانه، در حال حاضر آن را راه حل خیلی مناسبی نمی های اخیر در پاریس و حساسیت وجود حمله

تر عمل کند تا بتواند اقتصاد اروپا را سرپا نگه دارد های اصلی اقتصاد و باید از این قوی یکی از قطب . 

ی آینده رشد جمعیت  شود که حدودا تا یک دهه بینی می پیش. تر است ها جالب از تمام این چینفیک کشور اما تغییرات دموگرا

رود شود و سپس رو به کاهش می متوقف می( فرزندی را در برنامه دارد که سیاست تک)چین  . 

ا مشکل استبه باالی نمودار، با توجه به وضعیت اقتصادی و رفاهی این کشوره نیجریهو  هنداما صعود   . ها  هردوی این

بینی  شود و پیش گیرد و به اولین کشور پرجمعیت دنیا تبدیل می ترین شهرهای جهان را دارند؛ جای چین را هند می پرجمعیت

ی سوم این نمودار صعود کند ی آینده حتی آمریکا را هم پشت سر خواهد گذاشت تا به رده شود که نیجریه در چند دهه می . 

های بعدی بر اساس این  باید منتظر تحلیل. دهد گذاری کشورها نشان می دیر یا زود، تاثیرش را بر اقتصاد و سرمایه رشد جمعیتی،

 .نمودار و معیارهای دیگر باشیم

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http59890-0html. 
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رشات جهانیگزا  
آیانا 1362دی  42, پنجشنبه  

ما از کشاورزی صنعتی ما از کشاورزی صنعتی ما از کشاورزی صنعتی """برگزاری ششمین راهپیمایی برگزاری ششمین راهپیمایی برگزاری ششمین راهپیمایی / / / تظاهرات علیه کشاورزی صنعتیتظاهرات علیه کشاورزی صنعتیتظاهرات علیه کشاورزی صنعتی

در برلین در برلین در برلین    """بیزاریمبیزاریمبیزاریم    

سازمان . هزار قطعه کاهش یافته است 558میالدی تعداد مزارع کشاورزی در آلمان، از بیش از یک میلیون به  0598ازسال  :ایانا

در ارزیابیسالمت جهانی   Monsanto  معرفی کرده  "سرطان زا "شایع ترین آفت کش کشاورزی یعنی ترکیب فعال گلیفسفات را

. است قیمت پایین شیر و . با آزادسازی قیمت صادرات شیر خشک و گوشت، بازار محلی در بازارهای جنوبی خراب شده است

به تخریب تولید کنندگان متوسط سرعت بخشیده است( خوک)گوشت   . های تجارت آزاد از جمله توافق نامه  TTIP و CETA  که

هایی با  سرمایه گذاران بزرگ کارخانه. در سراسر اروپا تایید شده است کشاورزی و دهقانان را در سطح کالن به مخاطره می اندازد

گاو و  5999خوک،  89999 شرکت ها می . کرده اند اند و کشاورزان را از امرار معاش محروم ها را خریده مرغ زمین 989999

های آلمان با  های فروخته شده در فروشگاه درصد از گوشت 99تقریبا . جدیدی به مزارع ما بیاورند GMO خواهند دانه های

 .تخفیف به فروش می رسد

شرکت ها و به آیا غذای ما به اندازه نیاز منطقه و به وسیله کشاورزان تولید خواهد شد؟ یا توسط : کشاورزی بر سر دوراهی است

ها و تجارت کشاورزی فقط بر صادرات شیر و گوشت و آزاد سازی قیمت این محصوالت  منظور تسخیر بازارهای جهانی؟ دولت

 .متمرکز هستند

. ما می خواهیم این الگو تغییر کند خواهیم در اروپا و سراسر جهان کشاورزان تحت شرایط قیمت و بازار عادالنه، فقط برای  ما می

ما برای استقالل مواد غذایی و تقاضای بازار بین المللی که . های منطقه ای محصوالت غذایی سالم و ارگانیک تولید کنندبازار

ما خواستار سیستم کشاورزی و غذایی هستیم که کسی را . خواسته مردم را قبل از خواسته شرکت ها قرار می دهد می ایستیم

روشی متکی هستیم که مردم، حیوانات و محیط زیست در آن مورد احترام هستند و نوید ما به . کند وادار به ترک زمین خود نمی

ای ممکن بخش آینده . 

تغییر کند 5902باید شرایط کشاورزی در سال  ، صدراعظم آلمان Phil Hogan ما از مسئول کشاورزی و توسعه روستایی اروپا: 

شاورزی فدرال آلمان کریستین اشمیت می خواهیمآنگال مرکل، وزیر فدرال آلمان زیگمار گابریل و وزیر ک : 

های کشاورزی بردارند و به جای تقویت صادرات، از تولید و توزیع غذای با کیفیت بهتر حمایت  دست از حمایت کورکورانه تجارت

ما از آنها می خواهیم . کنند CETA و TTIP را متوقف کنند و تجارت عادالنه را تضمین کنند. 

موعد تظاهرات کشاورزان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان علیه کشاورزی صنعتی ژانویه 4۶شنبه   

خورشیدی 59دی ماه  52شنبه ) 5902ژانویه  02از کشاورزان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان می خواهیم تا در تاریخ  یک ( 

ما خواستار سیستم . ی صنعتی خسته شده ایمما از کشاورز. ما مردمیم از شهر و روستا، از شمال تا جنوب. پیام واحد بفرستند

 .غذایی و کشاورزی ارگانیک روستایی هستیم که برای جامعه قابل قبول است

 :ما خواستار

 روش ها و قیمت منصفانه برای کشاورزان• 

 حق عمومی برای غذا• 
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 تجارت عادالنه به جای تجارت آزاد• 

 دامداری متناسب با گونه حیوانی• 

 • مقرون به صرفهغذای سالم و   

 کشاورزی و زنبور داری هم راستا با محیط زیست• 

 آرادی تنوع دانه ها• 

 • به صورت جهانی –برابری دردستیابی به زمین   

 کشاورزی هم راستا با اقلیم، اکولوژی و منطقه• 

 آب شرب سالم• 

 :و خواستار متوقف شدن

 ضررهای مزارع و امرار معاش روستایی• 

 گرسنگی• 

 • و موافقت نامه های تجاریپیمان   CETA !و TTIP 

 کارخانجات حیوانات• 

 آزاد سازی قیمت ها و صادرات• 

 !تک محصولی• 

 کشاورزی از طریق مهندسی ژنتیک• 

 زمین خواری• 

 تخریب چنگل برای تهیه علوفه و روغن پالم• 

 افزایش میزان نیترات و آفت کش ها• 

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http59323-0html. 
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 گزارشات جهانی
آیانا 1362دی  48, دوشنبه  

دستور العمل غذایی جدید دولت آمریکا در مورد مصرف قهوه، گوشت، چربی، نمک و دستور العمل غذایی جدید دولت آمریکا در مورد مصرف قهوه، گوشت، چربی، نمک و دستور العمل غذایی جدید دولت آمریکا در مورد مصرف قهوه، گوشت، چربی، نمک و 

   قند قند قند 
منتشر شد این  5902ژانویه  9لت فدرال آمریکا در تاریخ براساس گزارش واشنگتن پست، دستورالعمل غذایی جدید دو

در این دستور العمل مقدار مناسب مصرف قهوه، گوشت، چربی ها و نمک . سال یکبار به روز رسانی می شود 8دستورالعمل هر 

 . آورده شده است

 :قهوه

قهوه خواص سالمتی بخش مانند کاهش فنجان توصیه شده است مصرف این مقدار  8مقدار توصیه شده مصرف روزانه قهوه تا 

را دربر خواهد داشت، این نتایج پس از هزاران تحقیق مختلف در این زمینه حاصل شده  5ریسک بیماریهای قلبی و دیابت نوع 

 .است

 :گوشت

ل است پروتئین هایی مانند گوشت بدون چربی ، مرغ و غذاهای دریایی بخشی از یک رژیم غذایی متعاد :دستور العمل قدیمی

 . بهتر است غذاهای سرشار از چربی های جامد را با غذاهای کم چرب وکم کالری جایگزین کنید

لوبیا )پروتئین های غذایی مختلفی ازجمله گوشت بدون چربی و مرغ، غذاهای دریایی ، تخم مرغ ، حبوبات  :دستورالعمل جدید

، محصوالت سویا،آجیل و دانه ها را مصرف کنید (،نخود . 

پسران نوجوان و آقایان باید مصرف پروتئین . کالری روزانه باید از چربی های اشباع و گوشت های پرچرب تامین شود% 09از  کمتر

 .های غذایی از جمله گوشت را کاهش دهند

 :سدیم

 -فریقاییآ)رگه  5سال یا  89میلی گرم سدیم مصرف کنید امّا افراد باالتر از  5399روزانه کمتر از  :دستورالعمل قدیمی

میلی گرم سدیم مصرف کنند 0899باید روزانه کمتر از ( آمریکایی . 

میلی گرم سدیم دریافت کنند و کودکان  5399سال باید روزانه کمتر از  09افراد بالغ و کودکان باالتر از  :دستورالعمل جدید

سال باید مقدارکمتری سدیم دریافت کنند09کمتر از  . 

مصرف باالی نمک درآمریکا هشدار داده است، مصرف باالی نمک در این کشور موجب افزایش دولت فدرال آمریکا درخصوص 

 .ریسک فشارخون باال و مشکالت قلبی شده است

 :چربی

 .شیرکامل و لبنیات پرچرب را با محصوالت بدون چربی یا کم چرب جایگرین کنید :دستورالعمل قدیمی

کالری روزانه باید از چربی های اشباع تامین % 09باع را محدود کنید کمتر از مصرف چربی های ترانس و اش :دستورالعمل جدید

 .شود مصرف غذاهای سرشار از چربی های اشباع مانند کره، شیر و گوشت باید محدود شود

یار مضّرند بسیاری از مردم آمریکا معتقدند چربی اشباع و مواد غذایی حاوی این چربی ها از جمله شیرکامل، کره و گوشت قرمز بس

تحقیقات گذشته . امّا بسیاری از متخصصان تغذیه معتقدند قضاوت کردن مواد غذایی صرفاً براساس محتوای چربی اشتباه است
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بیانگر این بود که چربی اشباع ریسک بیماریهای قلبی را باال می برد امّا تحقیقات جدید بیانگر این است که جایگزینی این چربیها با 

اوی کربوهیدرات باال و کم چرب از جمله نان، شیرینی و بیسکوییت یک اشتباه بسیار بزرگ است و مضرات زیادی مواد غذایی ح

 . دارد

 :کلسترول

: دستور العمل قدیمی میلی گرم در روز باشد399مقداردریافت روزانه کلسترول باید کمتر از  . 

ه امّا بهتر است کلسترول کم مصرف شود، متخصصان هیچ محدودیتی برای مصرف کلسترول تعیین نشد :دستورالعمل جدید

تغذیه معتقدند مواد غذایی سرشار از کلسترول تاثیر چندانی بر سطح کلسترول خون یا افزایش ریسک بیماریهای قلبی در افراد 

 .سالم ندارند امّا افرادی که مشکالتی از قبیل دیابت دارند بهتر است غذاهای پرکلسترول مصرف نکنند

 :قند

مصرف قند و شکر افزوده شده و شیرین کننده هایی که هنگام آماده سازی یا فرآیند به مواد غذایی افزوده  :دستورالعمل قدیمی

 .می شوند باید محدود شود

این مقدار شامل قندهایی که به )درصد ازکالری روزانه باید از قندهای افزوده شده تامین گردد  09کمتر از  :دستورالعمل جدید

متخصصان تغذیه معتقدند قند سم رژیم ( ت طبیعی با مصرف مواد غذایی چون شیر و میوه جات وارد بدن می شوند نمی شودصور

منابع اصلی مصرف قند های . غذایی است و عامل اصلی ایجاد بیماری های مزمن مانند چاقی،دیابت و بیماری های قلبی است

هستند افزوده شده نوشیدنی ها ،تنقالت و شیرینی جات . 

/item/food/ir.iana.www//:http59992-0html. 
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 گزارشات جهانی
آیانا 1362دی  48, دوشنبه  

فهرست موارد درخواستی فهرست موارد درخواستی فهرست موارد درخواستی + + + دستور پخت حبوبات خود را با جهان به اشتراک بگذارید دستور پخت حبوبات خود را با جهان به اشتراک بگذارید دستور پخت حبوبات خود را با جهان به اشتراک بگذارید 

   فائو فائو فائو 
کشاورزی ملل متحد سازمان خواربار و  ( برای افزایش مصرف این محصوالت، خواستار ( 5902)در سال جهانی حبوبات ( فائو

گذاری غذاهای حاوی حبوبات در جهان از سوی ملل جهان شد اشتراک . 

)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  است  افزایش مصرف این محصوالت 5902، یکی از اهداف سال جهانی حبوبات (ایانا

بخش برای پخت غذاهای جدید با حبوبات استفاده شود؟ های جدید و الهام و چه راهی از این بهتر که از ایده  

سایت خود و  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در نظر دارد طی این سال دستورهای پخت غذاهای حاوی حبوبات را روی وب

هم نیازمند کمک استبوک قرار دهد و برای رسیدن به این م صفحه فیس . 

های  سایت فائو و کانال گذاری غذاهای مورد عالقه خود که حاوی حبوبات باشند به صدها هزار خواننده و عضو وب افراد با اشتراک

دهند که از دستورات جدید غذایی با حبوبات استفاده کنند اجتماعی این امکان را می . 

؟شوند بندی می کدام محصوالت جزو حبوبات دسته  

های  حبوبات شامل دانه: توانیم کوتاه و سریع راهنمایی کنیم اگر مطمئن نیستید که غذای شما حاوی حبوبات است یا خیر، می

عدس هستند بلبلی، باقال، نخودفرنگی، نخود، لپه، عدس، ماش و دال خشک، لوبیاسفید، لوبیاقرمز، لوبیاچیتی، لوبیا چشم . 

د؟چگونه دستور پخت غذا را ارسال کنی  

توانید دستور غذایی خود را به  شما می Pulses-5902@fao.org بفرستید. 

مشخص شده است، اختیاری است* مواردی که با : )فائو درخواست کرده است موارد زیر در ارسال دستور پخت رعایت شود ). 

شده تصویر واضحی از غذای آماده -  

 نام غذا -

 نام شما -

جاست ای که غذا متعلق به آن کشور یا منطقه -  

دهنده و مقادیر آن مواد تشکیل -  

 روش پخت -

 *شرح مختصری از غذا -

 *زمان تقریبی پخت غذا -

 *نحوه سرو -

غذا غذای اصلی یا پیش)نوع غذا  - *) 

 *ابزار و تجهیزات الزم -

 */آدرس وبالگ و سایت شما -

/item/food/ir.iana.www//:http59939-0html. 
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 گزارشات جهانی
ایران اکونا - 136۱/ دی /  43, چهارشنبه   

را کاهش دادرا کاهش دادرا کاهش داد   ۲۱45۲۱45۲۱45تقویت ارزش دالر قیمت جهانی محصوالت غذایی در سال تقویت ارزش دالر قیمت جهانی محصوالت غذایی در سال تقویت ارزش دالر قیمت جهانی محصوالت غذایی در سال     

ابله با کاهش تقاضای جهانی و همچنین تقویت ارزش دالر، از عرضه فراوان مواد غذایی در مق: اقتصاددان ارشد ایرانی فائو گفت

محسوب می شود 5908دالیل اصلی کاهش بهای مواد غذایی در سال   . 

شاخص بهای مواد غذایی فائو براساس شاخص وزن تجاری پنج گروه اصلی کاالیی شامل حبوبات و غالت، : عبدالرضا عباسیان افزود

و شکر ارزیابی می شودروغن های گیاهی، لبنیات، گوشت  . 

درصد کاهش یافت 5538به میزان  5909در مقایسه با سال  5908قیمت جهانی محصوالت لبنی در سال  . 

بود 5909درصد ارزانتر از سال  0830، به طور متوسط 5908بهای گوشت در طول سال  . 

 5909مین سال متوالی در مقایسه با سال ، بهای مواد غذایی اصلی برای چهار5908در پی کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 

درصدی داشت، این در حالی است که قیمت انرژی و فلزات نیز با افت قابل مالحظه ای در سال گذشته میالدی روبه  530کاهشی 

 .رو شد

بطوری که با واحد رسید، 02930،به طور متوسط به رقم 5908به گزارش دفتر نمایندگی فائو؛شاخص بهای مواد غذایی فائو درسال 

واحد را تجربه کرد 08930شاخص مذکور باسیری نزولی عدد ( 0359دی،  09آذر الی  09)پایان این سال در ماه دسامبر . 

به میزان (نوامبر)شاخص بهای مواد غذایی درماه دسامبر درمقایسه باماه قبل  به گونه ای که . درصد کاهش را نشان می دهد 039

حال آنکه پایین آمدن قیمت شکر و روغن های . ت و حبوبات از عوامل تاثیر گذار در این روند بودافت قیمت گوشت، لبنیات، غال

 .گیاهی نیز از مهمترین عوامل این سیر نزولی قملداد می شود

 مالیم شدن قیمت ذرت؛ رشد صعودی بهای شکر** 

و ورود به بازارهای جهانی پس از برداشته شدن  تشدید رقابت صادرات در میان تولیدکنندگان ذرت در کنار انتظار تامین گندم

در این میان . درصد در مقایسه با ماه نوامبر کاهش یابد 033مالیات صادرات در آرژانتین، موجب شد تا بهای غالت در ماه دسامبر 

شته میالدی درصد نسبت به سال گذ 0839به طور متوسط  5908سایر زیر شاخه های این شاخص از جمله بهای برنج در سال 

 .کاهش پیدا کرد

 5538، رقم این شاخص به 5908درصد کاهش مواجه شد که در طول سال  039شاخص بهای لبنیات نیز در ماه دسامبر در حالی با 

رسید و بدین ترتیب بیشترین کاهش را در میان محصوالت غذایی رقم زد 5909درصد پایین تر از سطح متوسط خود در سال  . 

این سقوط در پی افزایش خروجی . درصد کاهش یافت 535به میزان  5908، شاخص بهای گوشت در ماه پایانی سال به گزارش فائو

، به طور متوسط 5908بهای گوشت در طول سال . گوشت خوک در اروپا و کاهش تقاضا برای گوشت گاو در آمریکا اتفاق افتاد

بود 5909درصد ارزانتر از سال  0830 . 

درصد کاهش یابد 530تولید سویا در برزیل باعث شد تا شاخص بهای روغن های گیاهی در ماه دسامبر  همچنین عدم قطعیت . 

درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود 05، با کاهش 5908اما در مجموع، این شاخص در سال  . 

اما رشد این شاخص در سال  درصد رشد داشت 239به گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران؛ شاخص بهای شکر در ماه دسامبر 

درصد کاهش را نشان می دهد 50و در مقایسه با سال گذشته، به طور متوسط  5908 . 

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو یک سازمان بین المللی در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد که مقر آن در شهر رم 
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  .ایتالیا است

کشور عضو سازمان ملل متحد برای گسترش و مدرنیزه کردن کشاورزی، جنگلداری، شیالت،  99توسط  0598این سازمان در سال 

تأمین غذای مناسب برای همگان، باال بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و 

 .ایجاد امنیت غذایی و کمک به کشورهای در حال توسعه تاسیس شد

/com.iranecona//:http80353D%/5 
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 گزارشات جهانی
فودپرس 1362دى ماه  42پنج شنبه   

تقویت ارزش دالر و فراوانی عرضه، سقوط قیمت موادغذایی را رقم زدتقویت ارزش دالر و فراوانی عرضه، سقوط قیمت موادغذایی را رقم زدتقویت ارزش دالر و فراوانی عرضه، سقوط قیمت موادغذایی را رقم زد    
< صنایع غذایی درصد کاهش یافت 5538به میزان  5909مقایسه با سال  در 5908قیمت جهانی محصوالت لبنی در سال   

، بهای مواد غذایی اصلی 5908اعالم کرد، در پی کاهش رشد اقتصادی جهان در سال ( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

نرژی و فلزات نیز با درصدی داشت، این در حالی است که قیمت ا 530کاهشی  5909برای چهارمین سال متوالی در مقایسه با سال 

 .افت قابل مالحظه ای در سال گذشته میالدی روبه رو شد

، به طور متوسط به رقم 5908به گزارش دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسالمی ایران، شاخص بهای مواد غذایی فائو در سال 

با سیری نزولی   شاخص مذکور( 0359دی،  09آذر الی  09) واحد رسید، به طوری که با پایان این سال در ماه دسامبر  02930

واحد را تجربه کرد 08930عدد  . 

به گونه ای . درصد کاهش را نشان می دهد 039به میزان ( نوامبر)شاخص بهای مواد غذایی در ماه دسامبر در مقایسه با ماه قبل  

حال آنکه پایین آمدن قیمت شکر و روغن . دکه افت قیمت گوشت، لبنیات، غالت و حبوبات از عوامل تاثیر گذار در این روند بو

 .های گیاهی نیز از مهمترین عوامل این سیر نزولی قملداد می شود

عرضه فراوان مواد غذایی در مقابله با کاهش تقاضای جهانی و همچنین تقویت : عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد ایرانی فائو گفت

شاخص بهای مواد غذایی فائو براساس  محسوب می شود 5908  د غذایی در سالارزش دالر، از دالیل اصلی کاهش بهای موا

 . 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

رت در کنار انتظار تامین گندم و ورود به بازارهای جهانی پس از برداشته شدن تشدید رقابت صادرات در میان تولید کنندگان ذ

درصد در مقایسه با ماه نوامبر کاهش یابد 033مالیات صادرات در آرژانتین، موجب شد تا بهای غالت در ماه دسامبر  در این میان . 

درصد نسبت به سال گذشته میالدی  0839وسط به طور مت 5908بهای برنج در سال  سایر زیر شاخه های این شاخص از جمله

 .کاهش پیدا کرد

 5538، رقم این شاخص به 5908درصد کاهش مواجه شد که در طول سال  039شاخص بهای لبنیات نیز در ماه دسامبر در حالی با 

ت غذایی رقم زدرسید و بدین ترتیب بیشترین کاهش را در میان محصوال 5909پایین تر از سطح متوسط خود در سال   درصد . 

این سقوط در پی افزایش . درصد کاهش یافت 535  به میزان 5908به گزارش فائو، شاخص بهای گوشت در ماه پایانی سال 

، به طور 5908بهای گوشت در طول سال . خروجی گوشت خوک در اروپا و کاهش تقاضا برای گوشت گاو در آمریکا اتفاق افتاد

بود 5909سال درصد ارزانتر از  0830متوسط  همچنین عدم قطعیت تولید سویا در برزیل باعث شد تا شاخص بهای روغن های .

درصدی نسبت به سال  05، با کاهش 5908اما در مجموع، این شاخص در سال . درصد کاهش یابد 530گیاهی در ماه دسامبر 

.گذشته همراه بود  239ن می افزاید، شاخص بهای شکر در ماه دسامبر شایان ذکر است گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران در پایا

درصد کاهش را نشان می  50و در مقایسه با سال گذشته، به طور متوسط  5908درصد رشد داشت اما رشد این شاخص در سال 

 .دهد
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ات جهانیگزارش  
فودپرس 1362دى ماه  46سه شنبه   

دونالد در خصوص فعالیت در ایراندونالد در خصوص فعالیت در ایراندونالد در خصوص فعالیت در ایران   اطالعیه رسمی مکاطالعیه رسمی مکاطالعیه رسمی مک    

< مواد غذایی ای در وبسایت رسمی خود، از  ای آمریکا با انتشار اطالعیه های زنجیره فودفروشی سایت رسمی یکی از فست

کاری کردمندان به دایر کردن نمایندگی این شرکت در ایران، دعوت به هم عالقه . 

ای در وبسایت رسمی خود، از  دونالد آمریکا با انتشار اطالعیه ای بین المللی مک فروشی زنجیره به گزارش فارس، سایت رسمی اغذیه

مندان به همکاری با این شرکت برای افتتاح نمایندگی در ایران، دعوت کرد عالقه . 

شعبه دارد و اگر این اطالعیه اخیر به سرانجام برسد، ایران  کشور 005تأسیس شده، در  0599این شرکت آمریکایی که سال 

059 خواهد بود« دی مک»دونالد یا به قول جوانان غربی  اُمین میزبان مک . 

میلیارد دالر از این مبلغ، سود خالص شرکت بوده است 838میلیارد دالر درآمد داشت که  5938معادل  5905دونالد در سال  مک . 

هایی که مردم عادی از  درآمد کشورهای میزبان طرفدار دارد ولی فیلم ه دلیل قیمت پایین، در بین اقشار کممحصوالت این شرکت ب

دهنده این  اند، سواالتی را در خصوص مواد تشکیل فروشی در فضای مجازی منتشر کرده ماندگاری عجیب همبرگرهای این اغذیه

گاه پاسخ روشنی به آنها نداده است هیچها ایجاد کرده که البته شرکت  خوراکی ارزان در ذهن . 

هم در غرب تهران شعبه زده بود که البته با دستور مقام « اف سی کی»فروشی آمریکایی دیگر یعنی  چندی پیش یک شرکت اغذیه

 . قضایی، پلمب شد

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9b5ec0be52fa9559af05599892 
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	پذیرش تبارنامه اسب ایرانی در سازمان جهانی اسب کاسپین/ ارزش اسب ایرانی بین 30 تا 400 میلیون تومان
	صدور 145 مجوز برای تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک در کشور/ مردم استقبال کنند، تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک افزایش مییابد
	پیشبینی سههزار رأس گاو سمینتال اصیل تا سال آینده/ واحدهای روستایی، نژاد سمینتال را جایگزین کنند

	تولیدات زراعی (سایر )
	تولید میانگین جو کشوری ۴ تن در هکتار، کشاورز نمونه ۱۱ تن جو در هر هکتار
	طغیان شدید علفهای هرز در خوزستان

	چای
	ارزش گوشت گوساله 10 برابر برگ سبز چای/ عالیترین چای ایرانی همارزش زعفران
	زنگ خطر نابودی باغات چای به صدا درآمد/ نسخه درمان پرداخت مطالبات کی پیچیده می شود؟

	حبوبات
	قیمت حبوبات کاهش یافت/ آرامش بازار مواد غذایی درماه های پایانی سال

	خرما
	خرید تضمینی
	درخواست کشاورزان برای فروش ذرت در بورس؛ پول محصول یکجا پرداخت شود

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	تمام مطالبات کشاورزان دانههای روغنی تا هفته آینده پرداخت میشود
	درخواست کشاورزان برای فروش ذرت در بورس؛ پول محصول یکجا پرداخت شود
	پیش بینی واردات بیشتر سویا و روغنکشی در ایران برای سال 2015- 2016/ کاهش 50 درصدی واردات روغن پالم ایران
	معامله 23 میلیارد ریال گواهی سپرده ذرت در روز سهشنبه
	ایران متقاضی واردات دانههای روغنی، چوب و غلات از روسیه

	روغن
	زعفران
	حباب ۲ میلیون تومانی قیمت زعفران/ دلالان زعفران را گران کردند

	زیتون
	سلامت
	اختصاص 120 میلیارد ریال اعتبار برای کنترل تب برفکی و سایر بیماریهای مشترک
	با این مواد غذایی زود لاغر میشوید
	مصرف سموم در کشور ما پایینتر از متوسط جهانی است
	اگر پوستتان چرب است این خوراکی ها را بخورید
	از خوردن این قسمت از مرغ خوداری کنید!
	کاهش شدید حافظه با عادت غذاخوردن بعد از نیمه شب
	مواد غذایی سرشار از آنتیاکسیدان مناسب فصل سرما
	خواص شگفت انگیز آلوئهورا را بشناسید
	دمنوشی که بر هر درد بی درمانی دواست !
	10 ماده غذایی که نباید در فریزر نگهداری کنید

	سیب درختی
	سیب زمینی
	مدیرعامل اتحادیه سیبزمینیکاران: بازار سیبزمینی تکان نخورد/ انفعال صداوسیما در کمک به حل مشکل سیبزمینی

	شیلات
	توافقنامه همکاری سازمان شیلات و نظام مهندسی کشاورزی به امضا رسید
	صادرات 44 هزار تن محصولات آبزی طی 9 ماه اخیر با ارزش 135 میلیون دلار/ پیشبینی حضور 46 شرکت صادرکننده آبزیان به روسیه
	مجوز ورود ماهیان پرورشی به بازارهای روسیه صادر شود
	آبزیپروران با بخش خصوصی وارد قرارداد شوند، دامپزشکی دست تنهاست
	افزایش صادرات میگو در گرو شکستن سد انحصار
	صید فراساحلی یکی از ظرفیتهای جدید شیلات برای ارتقای تولید و بهره وری

	شکر (چغندر / نیشکر)
	معامله 500 تن شکر در تالار محصولات کشاورزی

	شیر و فراوردهها
	احتمال افزایش قیمت لبنیات در پسابرجام
	پنیر واقعا خنگ میکند؟
	شتر از بازار شیر چه می خواهد ؟/عرضه گسترده شیر شتر در سوپر مارکت ها!

	صادرات و واردات
	75 هزار و 500 تن تخممرغ صادر شد/ افزایش تقاضای صادرات
	محدودیت مرزی در واردات موز برای حفاظت از باغات موز کشور انجام میشود
	صادرات خاویار، پسته و فرش ایران به آمریکا آزاد شد/خبر بد اجرای برجام برای پستهکاران آمریکایی
	صادرات ۱۵۰ هزار تن کیوی به روسیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس
	تأمین بخشی از گوشت قرمز و گندم از روسیه
	پیشنهاد تعرفه صفر برای واردات پسته و خرما از ایران
	ایران متقاضی واردات دانههای روغنی، چوب و غلات از روسیه
	گفتگوی دو جانبه برای صادرات گندم روسیه به ایران
	۲۲هزار تن سیب برای عید ذخیره شد/ صادرات ۱۱۱ هزار تن سیب
	پیش بینی واردات بیشتر سویا و روغنکشی در ایران برای سال 2015- 2016/ کاهش 50 درصدی واردات روغن پالم ایران
	ارزآوری 5.6 میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی
	صادرات 44 هزار تن محصولات آبزی طی 9 ماه اخیر با ارزش 135 میلیون دلار/ پیشبینی حضور 46 شرکت صادرکننده آبزیان به روسیه
	ماکارونی ایران به خاورمیانه و کشورهای آفریقای جنوبی صادر میشود/ سرانه مصرف ماکارونی در ایران نصف میانگین جهانی است
	محصولات کشاورزی صدر نشین کالاهای وارداتی
	صادرات محصولات کشاورزی مشروط بر وجود بازار قطعی
	افزایش ۲۴ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی از مازندران به خارج از کشور
	نرخ میوه صادراتی به روسیه بالاخره اصلاحیه خورد
	۲۵شرکت برای صادرات به روسیه تاییدیه گرفتند
	افزایش 24 درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی مازندران
	صادرات کشاورزی ایران پنج میلیارد و 600 میلیون دلار ارزآوری دارد
	ایران دومین کشور واردکننده کره از آمریکا است

	صنایع غذایی
	بررسی موانع تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانههای خوراک دام، طیور و آبزیان، با حضور حجتی در کمیسیون کشاورزی مجلس
	همکاری بیمه «ما» و گروه صنعتی زر ماکارون
	ماکارونی ایران به خاورمیانه و کشورهای آفریقای جنوبی صادر میشود/ سرانه مصرف ماکارونی در ایران نصف میانگین جهانی است
	قیمت ماکارونی افزایش نمییابد
	مهلت درج برچسب چراغ راهنمای تغذیهای به کارخانجات تولید مواد غذایی تا پایان سال
	یارانه 6800 میلیارد تومان برای نان در بودجه سال 1395

	عسل
	استاندارد تشویقی عسل کاهش صادرات را به ارمغان آورد

	علوفه
	بدهی 250 میلیارد تومانی دولت به ذرتکاران/ مطالبات تا 2 هفته دیگر پرداخت میشود

	قارچ
	اختراع و ساخت دستگاه تولید قارچ مکانیزه برای نخستینبار در کشور/ اشتغال 1300 دانشآموخته کاربردی در حوزه قارچ
	ثبات قیمت قارچ در گرو افزایش صادرات

	گل و گیاهان صنعتی
	بازار داغ قاچاق گل از پیاز تا ارکیده/ پرداخت تسهیلات 1000 میلیارد تومانی به گلخانهداران در انتظار تشکیل پرونده

	گندم
	گفتگوی دو جانبه برای صادرات گندم روسیه به ایران

	گوجه فرنگی
	تولیدات گوجه فرنگی جنوب سد قیمت را شکست
	تولیدات گوجه فرنگی جنوب سد قیمت را شکست

	گوشت قرمز
	گوشت مرغ
	ثبات قیمت مرغ در بازار/ صادرات 6درصد مرغ به عراق
	جلوگیری از کاهش قیمت مرغ مشروط به صادرات با برند خارجی

	ماشین آلات
	متفرقه
	تجلیل از بانک صادرات به عنوان حامی محیط زیست
	بازدید مدیران ارشد سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور از ایانا
	نوشابه زمزم در عربستان سعودی ممنوع شد
	از زمین های قُچّاغ سیستان تا منطقه آزاد
	کشورهای خارجی کدام کالاهای ایرانی را میپسندند؟

	مرکبات
	عرضه پرتقال در بازار با هوشمندی تشکلها مدیریت شد/ ستاد مبارزه با کالای قاچاق سرانجام وارد میدان قاچاق میوه خواهد شد؟

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	زمینه فعالیت 2000 کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی فراهم است
	دیدار وزیران کشاورزی ایران و روسیه فردا در تهران
	تأمین بخشی از گوشت قرمز و گندم از روسیه
	نیاز 1.5 میلیون تن گندم وارداتی قبلا تأمین شده است
	واکنش به پرورش گوزن در مازندران: پرورش گوزن برای مصارف گوشتی، مقرون به صرفه نیست
	پست بانکایران ظرفیت بانکی خوبی در روستاها دارد
	معاون اول رییس جمهوری مطرح کرد: آمادگی ایران برای تامین نیازهای غذایی روسیه/ افزایش چند برابری تجارت کشاورزی در دستور کار طرفین
	دوستان خوب هیچگاه به هم خیانت نمی کنند/ پوتین خواستار افزایش همکاری های کشاورزی با ایران شده است
	دیدار خوشفرجام وزیران کشاورزی ایران و روسیه در تهران/ چراغ سبز روسها به محصولات پروتئینی ایران و لغو تعرفه انواع محصولات باغی
	صدای کشاورزان به گوش مسئولان نرسید/ شانه خالی کردن دولت به بهانه کمبود نقدینگی
	قاچاق میوه منجربه نابودی کشاورزان میشود
	دولت باید به دامداران کمک کند
	توسعه فناوری های پیشرفته و تعاملات بین المللی کشاورزی ایران در پساتحریم
	نگاهی به مهمترین رویدادهای کشاورزی در آخرین هفته دی
	تحریم صنایع غذایی برخلاف قوانین بین المللی بود
	سیاست وزارت جهاد کشاورزی دلال پروری است

	نهاده
	اجرای طرح عرضه نهال گواهی شده در استان های البرز، فارس و لرستان از 15 بهمن ماه
	افزایش کیفیت کودهای کشاورزی با پایان تحریمها/ شناسایی کارگاه بستهبندی کودهای غیرمجاز در البرز

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	روسیه دهها تن مرغ وارداتی از ترکیه را مرجوع کرد
	پیشبینی فائو از وضعیت غلات جهان در سال 16-2015 (95-1394)
	اوباما در میشیگان اعلام وضعیت اضطراری کرد
	آمادگی فائو برای مشارکت در ساماندهی نظامهای غذایی شهری در ایران
	اعلام قیمت جهانی دانه های روغنی
	روند ۱۰۰ سال تغییر جمعیت جهان را در این نمودار متحرک ببینید
	تظاهرات علیه کشاورزی صنعتی/ برگزاری ششمین راهپیمایی "ما از کشاورزی صنعتی بیزاریم" در برلین
	دستور العمل غذایی جدید دولت آمریکا در مورد مصرف قهوه، گوشت، چربی، نمک و قند
	دستور پخت حبوبات خود را با جهان به اشتراک بگذارید + فهرست موارد درخواستی فائو
	تقویت ارزش دلار قیمت جهانی محصولات غذایی در سال ۲۰۱۵ را کاهش داد
	تقویت ارزش دلار و فراوانی عرضه، سقوط قیمت موادغذایی را رقم زد
	اطلاعیه رسمی مکدونالد در خصوص فعالیت در ایران


