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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 

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

.فرمائید بهره مند  

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

 - 49/11/29فارس

   نوین آبیاری تجهیز شودنوین آبیاری تجهیز شودنوین آبیاری تجهیز شود      هزار هکتار زمین کشاورزی باید به سیستمهزار هکتار زمین کشاورزی باید به سیستمهزار هکتار زمین کشاورزی باید به سیستم   1۵۴1۵۴1۵۴حداقل حداقل حداقل 

هزار  ۰۵۴بیش از : ها در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه گلخانه

 .های نوین آبیاری مجهز شود های کشاورزی در کشور باید به سیستم هکتار از عرصه

، محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در نخستین برگزاری فارسخبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های  کشورمان به علت موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد دارای اقلیم: های پلیمری در کشاورزی، گفت فیلم  همایش فناوری

ده اختالف دما در بین فصول و حتی گرمسیری، معتدل و سردسیری است که همین وضعیت باعث ش مختلف گرمسیری، نیمه

 .روز وجود داشته باشد شبانه

بنابراین با توجه : وی با بیان اینکه میزان و تراکنش باران در اقصی نقاط کشور متفاوت، تبخیر آب بیش از اندازه است، اظهار داشت

ای غذایی و تأمین آن الزم است تا از خشک قرار دارد برای پاسخگویی به نیازه به اینکه کشورمان در یک منطقه خشک و نیمه

 .های کشاورزی بهره بگیریم های جدیدی در عرصه فناوری

ای است  های گلخانه هایی که در کشور مطرح شده و با جدیت به دنبال آن هستیم توسعه کشت یکی از راه: طهماسبی تصریح کرد

 .انجامد های کشاورزی هم می که توسعه آن به رونق بازار فیلم

آبی و برای جلوگیری از تبخیر و همچنین  های پی در پی و کم همچنین به علت خشکسالی: ون وزیر جهاد کشاورزی گفتمعا

های  های هرز و کاهش به کارگیری سموم و افزایش راندمان تولید، کاربرد مواد پلیمری در کشاورزی به ویژه در عرصه  کاهش علف

 .باز روز به روز در حال افزایش است

 06۴در حال حاضر حدود : ا اشاره به اینکه در استفاده از مواد پلیمری در کشاورزی هنوز در ابتدای راه هستیم، تصریح کردوی ب

شود و  هزار هکتار خربزه در فضای باز کشت می 66هزار هکتار خیار و  66هزار هکتار هندوانه آبی،  03۰فرنگی،  هزار هکتار گوجه

های نوین  های کشاورزی به سیستم هزار هکتار از عرصه ۰۵۴شود باید بیش از  ی باز کشت میبه اضافه سبزیجاتی که در فضا

 .آبیاری مجهز شود که برای این منظور باید از پلیمر و مواد پالستیکی استفاده کرد

ارت جهاد کشاورزی قرار ای در دستور کار وز های گلخانه معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه توسعه سیستم

ای تقاضا  طرح گلخانه ۰۴۴بالغ بر  33مهر تأیید دولت جمهوری اسالمی ایران بر آن زده شده به طوری که در سال : دارد، گفت

 .هزار میلیارد ریال بوده است ۵داشتیم که ارزش ریالی آن بالغ بر 

میلیون  666هکتار به ارزش  00۴۴میلیارد تومان و  3هزار و  2هکتار به ارزش  0۰۵۴از ابتدای امسال تاکنون : طهماسبی افزود

های عامل گشایش شده و متقاضی داشته است که این  دالر از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و همچنین از خط اعتباری بانک

 .گیرند ار میشود و به عبارتی همه آنها در مدار کار قر ها یا در دست اجرا است و یا تا پایان سال اجرایی می طرح

 ها هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک کشاورزی برای توسعه گلخانه 2اختصاص مبلغ * 

هزار میلیارد تومان از خط اعتباری منابع داخلی بانک  2مبلغ : وی با اشاره به اینکه تقاضا برای این کار فراهم بوده است، گفت

 .در دستور کار قرار گرفته استها منظور شده و  کشاورزی برای توسعه گلخانه

http://www.farsnews.com/
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های  سازی آبیاری، تولید مستمر، استفاده درست از نهاده ها به دالیل بهینه توسعه گلخانه: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

ی کشاورزی، اشتغال پایدار، کمک به حفظ محیط زیست و تولید محصوالت صادراتی با توجه به بازار پیرامونی کشورمان و در راستا

 .های محوری در اقتصاد مقاومتی قلمداد شده و پذیرفته شده است مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی از جمله طرح

هکتار گلخانه موجود در  6۴۴هزار و  0۴عالوه بر  0۰۴۰انداز برنامه یعنی تا سال  به طور کلی قرار است در چشم: طهماسبی افزود

 .ای دیگر در کشور احداث شود هزار هکتار گلخانه ۰6کشور بالغ بر 

ها پالستیکی و پلیمری خواهد بود و یکی از  درصد تجهیزات گلخانه 36بیش از : معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .ای خواهد بود گذاران این امر مصرف مواد پلیمری در سیلوسازی علوفه روی سرمایه بازارهای آینده پیش

گذاران مواد پالستیکی و پلیمری در کشاورزی فراهم شده که امیدواریم حاصل  ممتازی برای سرمایه های بنابراین فرصت: وی گفت

 .اندازی یک صنعت پیشرفته و پیشرانه در کشورمان شود ها منجر به راه اندیشی این هم

گذاران  از سرمایه: ه کرد و گفتهای پلیمری در کشاورزی اشار گذاران صنعت فیلم معاون وزیر جهاد کشاورزی به انتظارات از سرمایه

 .های مختلف کشورمان باشد رود که محصوالتی تولید شود که سازگار با اقلیم و صاحبان اندیشه و دانش انتظار می

پذیر بودن تولید و تولید با رویکرد رعایت مسائل  های فنی و رقابت همچنین تولید با کیفیت باال برای محیط: طهماسبی افزود

 .رود گذاران این صنعت می محیطی و به ویژه حفاظت از خاک از انتظارات دیگری است که از سرمایه حفاظت زیست

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰002۰۴۴۴6۴6 
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 آب
 آیانا - 134۱بهمن  24: تاریخ

   نجات آب، ضرورتی ملی، رسالتی جهانینجات آب، ضرورتی ملی، رسالتی جهانینجات آب، ضرورتی ملی، رسالتی جهانی/ / / زنده شدن حرمت مایع حیات در روز ملی آبزنده شدن حرمت مایع حیات در روز ملی آبزنده شدن حرمت مایع حیات در روز ملی آب

ماه هر سال  نهند تا اگرچه نسبت به روز جهانی آب که دوم فروردین ها، ایرانیان در آیینی ملی، روز آب را ارج می پس از گذشت قرن

؛ زنده "ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است": ایرانی هستهای ادبیات  طور که در مثل شود، اما همان است، دیر هنگام احیا می

رسد با  نظر می کردن دوباره ارزش زندگانی بخشی مایع حیات، تدبیری باشد نیکو از سوی اتاق ایران و کمیسیون ملی یونسکو، که به

 ...همیشگی کردبتوان  "پندار، گفتار و کردار ملی"سازی آب را در  کم تازگی فرهنگ این ابتکار عمل، دست

نهند تا اگرچه  ها، ایرانیان در آیینی ملی، روز آب را ارج می پس از گذشت قرن(: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  طور که در مثل شود، اما همان ماه هر سال است، دیرهنگام احیا می نسبت به روز جهانی آب که دوم فروردین

؛ زنده کردن دوباره ارزش زندگانی بخشی مایع "از آب بگیری تازه استماهی را هر وقت ": ادبیات ایرانی هست

کم  رسد با این ابتکار عمل، دست نظر می حیات، تدبیری باشد نیکو از سوی اتاق ایران و کمیسیون ملی یونسکو، که به

 ...بتوان همیشگی کرد "پندار، گفتار و کردار ملی"سازی آب را در  تازگی فرهنگ

 ؟!اسفند اما چرا سیزدهم

ها  نام داشته به کنار چشمه "ها نوروز آب"اسفندماه هر سال را که  03شود که ایرانیان در گذشته، روز  با مراجعه به تاریخ معلوم می

اسفندماه امسال نیز روز ملی  03افشاندند، بر همین اساس  ها می رفتند و با برپا کردن آیین خاصی، عطر و گالب در آب و رودها می

 .ایران نامگذاری شده است آب در

 :روز جهانی آب

روز جهانی آب . گذاری شده است از سوی سازمان ملل نام( مارس 22)ماه هر سال  روز جهانی آب مصادف با دوم فروردین

میالدی در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودو ژانیرو کشور برزیل رسماً مطرح  0332بار در سال  نخستین

. سازی مردم در مورد آب اختصاص دهند عنوان روز ترویج و آگاه شد و در این کنفرانس از تمام کشورها خواسته شد تا این روز را به

اما از آنجا که در دومین روز سال نوی خورشیدی همه ایرانیان در تدارک تازه کردن دیدارهای خویشاوندی و دوستانه هستند؛ اتاق 

دن و کشاورزی ایران با همکاری کمیسیون ملی یونسکو، به منظور بزرگداشت این روز ملی، مصمم به برگزاری بازرگانی، صنایع، معا

 .های خاص این روز است آیین

 اهداف گرامیداشت روز ملی آب

 مدنفعان، فرهیختگان، مسئوالن و معتمدان درباره بحران آب و تهدید حیات و لزوم اتخاذ یک تدبیر کارآ هشدار جدی به ذی

 های اجتماعی و حلقه مفقوده حکمرانی آب لزوم توجه و اعتماد به سرمایه

 المللی در راستای احیاء و ترمیم منابع آب ضرورت وفاق ملی و استمداد بین

 بندی مناسب تا حصول نتیجه و برقرار پایداری و ثبات استمرار برنامه احیاء و ترمیم منابع آب در قالب برنامه زمان

در تاریخ  "آب و اشتغال" 2۴06و با نگرشی بر شعار جهانی در سال  "نجات آب، ضرورتی ملی، رسالتی جهانی"شعار  این آیین با

چه ارمغان  3۵در محل اتاق ایران برگزار خواهد شد که البته باید دید در آستانه سال نوی خورشیدی  3۰اسفندماه  02چهارشنبه 

کننده عمده آب هستند، خواهد  کنندگان شهری و روستایی و جامعه کشاورزی که مصرف فبرداران آب اعم از مصر ای برای بهره تازه

 داشت؟
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برگزاری نشست خبری با حضور ریاست اتاق ایران، دبیر همایش و سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، مدیر 

های بنام فرهنگی، هنری و اجتماعی با حضور  هگروه علوم و رئیس گروه آب شناسی کمیسیون ملی یونسکو و تنی چند از چهر

های قبل از روز ملی آب بود که گزارش آن را  بهمن در محل اتاق ایران یکی از پیش برنامه 26شنبه  اصحاب رسانه در تاریخ سه

 .بخوانید اینجاتوانید با کلیک در  می

 روز هنرنمایی شهروندان هنرمند

های در دست اجراست که با توجه به این که امروز خیلی از  اما برگزاری نخستین مسابقه سراسری عکس آب یکی دیگر از برنامه

تواند حس و حال تصویری خوبی به  های مناسب هستند، می های برخوردار از دوربین ایران دارای دوربین دیجیتالی یا موبایل مردم

برگزاری با موضوع  3۰اسفندماه  02ای که با همکاری اتاق ایران با کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ  مسابقه. آیین روز ملی آب بدهد

 .شود ای برنده رونمایی میه داوری و عکس "بحران آب "

 تم شما به برنامه جاوا اسکریپت مجهز باشد

22B62D%/26662/news/fa/ir.iana.www//:http . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iana.ir/fa/news/28837/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%A4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/news/28872/%D8%B2%25
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 آب
 آیانا - 134۱بهمن  2۱: تاریخ

   مصرفی کشاورزیمصرفی کشاورزیمصرفی کشاورزیبرابر آب برابر آب برابر آب    999میزان ظرفیت تبخیر در کشور میزان ظرفیت تبخیر در کشور میزان ظرفیت تبخیر در کشور 

 3میلیارد متر مکعب معادل  26۴میزان کل ظرفیت تبخیر آب در کشور : رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی گفت

 .برابر آب مصرفی در بخش کشاورزی است

 3دل میلیارد متر مکعب معا 26۴میزان کل ظرفیت تبخیر آب در کشور : رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی گفت

 .برابر آب مصرفی در بخش کشاورزی است

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، فریبرز عباسی در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اعالم این 

دها تلف می ها، کوه ها و پشت س درصد منابع آب کشور از طریق تبخیر در دشت 6۴محاسبات ما نشان می دهد که : مطلب افزود

 .شود

میلیارد متر مکعب از آب دریاچه پشت سدها تبخیر می شود که باید میزان آن  ۵تا  3طبق برآوردها، نزدیک به : وی اظهار داشت

 .کاهش یابد

سدها  های مقابله با تبخیر در حوزه آبخیز و پشت  روش: عباسی با بیان این که کاهش تبخیر به گستره تبخیر بستگی دارد، گفت

 .تفاوت است و اقدام هایی که در داخل مزرعه باید انجام شود، در حوزه کار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استم

 .ایم هرچقدر بتوانیم از میزان تبخیر آب کم کنیم بر مقدار آب تجدید پذیر اضافه کرده: وی ادامه داد

روش های آبیاری را یکی از راهکارهای مقابله با تبخیر در  رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، اصالح سیستم و

های آبیاری مانند آبیاری بارانی، مقدار تبخیر بیشتر است و از این  در بعضی از روش: سطح مزارع و باغات عنوان کرد و اظهار داشت

 .در هوا پخش نکندهایی است که آب را  رو، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال اصالح این روش و استفاده از روش

در کشاورزی حفاظتی، پیشنهاد می شود درصدی از بقایای گیاهی مزرعه باقی بماند، : پاشی نیز اشاره کرد و گفت وی به روش مالچ

 .زیرا مانند مالچ گیاهی عمل می کند و مانع از تبخیر می شود

 .کنند بر روی استخرهای آب از تبخیر جلوگیری میدر برخی از مزارع نیز با استفاده از انواع پوشش ها : عباسی اذعان داشت

/news/fa/ir.iana.www//:http2663۰D%/326۵2DB26%C 
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 اقتصاد کالن

 - 49/11/25فارس

   درصدی اقتصاددرصدی اقتصاددرصدی اقتصاد   888میلیارد دالری برای توسعه میلیارد دالری برای توسعه میلیارد دالری برای توسعه    9۴9۴9۴گذاری گذاری گذاری    لزوم سرمایهلزوم سرمایهلزوم سرمایه

میلیارد دالری در کشور است که  3۴گذاری  درصدی اقتصاد نیاز به سرمایه 6برای توسعه و رشد : وزیر جهاد کشاورزی گفتمعاون 

 .با توجه به ظرفیت منابع باید این پتانسیل در کشور جذب شود

در جلسه گردهمایی تعاونی تولید استان قزوین که با حضور مدیران  از قزوین، حسین صفایی ظهر امروز خبرگزاری فارسبه گزارش 

های روستایی جهاد کشاورزی استان قزوین در سالن جلسات مجموعه باغستان این سازمان در شهر قزوین برگزار  سازمان و تعاونی

ضای کشور برگزار شد و آن سال پیروزی انقالب اسالمی جشن دیگری نیز در ف 36همگام با برگزاری جشن : شد، اظهار کرد

 .ای کشور بود های هسته آمیز بودن فعالیت پذیرفتن کشورهای جهان بر صلح

ای کشور از سوی دشمنان انقالب اسالمی، دولت تدبیر و  های هسته بعد از ایجاد فضای تهدیدآمیز و نشر کاذب فعالیت: وی افزود

 .سال را بشکند و تحریم را بردارد 02عمال شده در طول های ا سازی کند و تحریم امید توانست این فضا را شفاف

امروز پس از دوران تحریم با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب تولید ملی باید با رشد : معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد

 .هشت درصدی در برنامه ششم توسعه حاصل شود

میلیارد دالری در کشور است که با توجه  3۴گذاری  اقتصاد نیاز به سرمایهبرای توسعه و رشد هشت درصدی در : صفایی اضافه کرد

 .به ظرفیت منابع باید این ظرفیت در کشور جذب شود

نخستین مسئله در این عرصه تغییر تفکر : وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید در برنامه ششم توسعه نهادینه شود، تصریح کرد

 .با توجه به تغییر تعریف آن در جهان استدر تعریف اقتصاد کشاورزی 

های کشاورزی باید گسترش یابد و تنها به تولید محدود نشود و عرضه  ظرفیت: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد

 .افزوده مورد توجه قرار گیرد محصوالت به بازار داخلی و خارجی با هدف افزایش ارزش

درصد کسب و  23درصد و در حوزه گسترش اقتصاد  3در بخش اقتصاد کشاورزی به صورت مستقیم  در سال جاری: صفایی افزود

 .کار حاصل شده است

امیدواریم در سال آینده با تمرکز بر گسترش حضور در بازار جهانی در حوزه کشاورزی، دام و طیور بتوانیم در عرضه : وی گفت

 .ه تولید نباشیمتر عمل کنیم و محدود ب محصوالت به بازار موفق

های  گفتنی است، در پایان این گردهمایی معاون وزیر جهاد کشاورزی به موانع و مشکالت برخی از مدیران و نمایندگان تعاونی

 .روستایی پاسخ داده و خواستار مساعدت برای حل مشکالت با مشارکت و همکاری مسئوالن شد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰002۵۴۴۴6۰۵ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

تعدیل قیمت شرکت خدمات تعدیل قیمت شرکت خدمات تعدیل قیمت شرکت خدمات / / / پرواز قیمتی خدمات حمایتی در فرابورس ناکام ماندپرواز قیمتی خدمات حمایتی در فرابورس ناکام ماندپرواز قیمتی خدمات حمایتی در فرابورس ناکام ماند

   حمایتی روی میز حجتی رفتحمایتی روی میز حجتی رفتحمایتی روی میز حجتی رفت

میلیارد تومان در فرابورس به مزایده گذاشته شد که چنین پرواز قیمتی آن را برای  623در حالی شرکت خدمات حمایتی به قیمت 

متقاضیانی که اهلیت واگذاری در بخش کشاورزی دارند، خارج از دسترس کرده است و تنها با مساعدت وزارت جهاد کشاورزی 

 .بخشی پیدا کند تواند واگذاری درون است که می

با ( ایانا)های روستایی و کشاورزی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  یمدیرعامل مرکزی اتحادیه تعاون

های وزارت جهاد کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی در فرابورس و توسط  و واگذاری ۰۰در راستای اصل : اعالم این خبر گفت

 .گذاشته شدمیلیارد تومان به مزایده  623سازی با قیمت باالی  سازمان خصوصی

هایی که اهلیت خریداری این  شود شرکت چنین قیمت گرانی برای شرکت خدمات حمایتی باعث می: نژاد افزود محمدرضا رئیسی

آیند، از خارج از  شرکت و واگذاری آن را دارند، عمالً از چرخه رقابت خارج شده و متقاضیانی که در صدد خریداری شرکت برمی

 .های چندساله این شرکت نتوانند استفاده بهینه کنند و از برند و فعالیتحیطه بخش کشاورزی باشند 

سال است توزیع کود کشور را در اختیار دارد و از شبکه توزیع  ۵۴های روستایی بیش از  اتحادیه مرکزی تعاونی: وی خاطرنشان کرد

 .شود میمنسجمی برخوردار است که ظرفیت سه میلیون تنی انبار کود را نیز شامل 

 مذاکره با وزیر برای تعدیل قیمت

دنبال جلساتی که با معاونان وزارت جهاد کشاورزی  به: های روستایی و کشاورزی ایران ادامه داد مدیرعامل مرکزی اتحادیه تعاونی

های روستایی  برگزار شده است، مذاکره با وزیر جهاد کشاورزی برای تعدیل قیمت و توجه به کارنامه اتحادیه مرکزی تعاونی

 .کشاورزی ایران مورد تأکید قرار گرفته است

اتحادیه  30اتحادیه استانی،  30های روستایی و کشاورزی ایران در زیرمجموعه خود  اتحادیه مرکزی تعاونی: نژاد تصریح کرد رئیسی

میلیون نفر  ۰.۵عرضه سوخت و هزار جایگاه  00هزار فروشگاه مصرف،  0۴های روستایی،  شرکت تعاونی 6۰6شهرستانی، دوهزار و 

 .شود میلیون نفر جمعیت تحت پوشش را شامل می 2۴عضو تولیدکننده و 

درصد روستاهای کشور را تحت نظارت دارد و  36های روستایی  توان گفت که شبکه تعاونی با جرأت می: وی یادآور شد

 .گری دولت محسوب شود ها و کاهش تصدی تواند در اجرای سیاست ترین ابزاری است که می مطمئن

 کشت و صنعت جیرفت

های روستایی و کشاورزی ایران با اشاره به کارنامه این اتحادیه برای کشت و صنعت جیرفت که  مدیرعامل مرکزی اتحادیه تعاونی

ندازی صنایع ا این شرکت در راستای انجام کشاورزی و دامداری نوین و راه: گذرد، تأکید کرد بیش از پنج سال از واگذاری آن می

 .درصد سهام به این اتحادیه واگذار شده است 6۴قانون اساسی با  ۰۰های اصل  در راستای سیاست 0363جانبی در مردادماه 

لیتر در ثانیه است و قابلیت ایجاد صنایع تبدیلی نظیر  ۵۴۴های دایر دوهزار و  اکنون میزان دبی کل چاه: نژاد اظهار داشت رئیسی

بندی گوشت، ایجاد سردخانه،  ها و تأسیسات بسته های صنعتی، کشتارگاه بود مواد خام تولیدی، دامداریپیاز و همچنین به

میلیارد  0۴های تهیه خوراک دام و خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور است و سود ساالنه آن به بیش از  کارخانه

 .تومان رسیده است
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 ی کلزای کشورکننده کل نیاز بذر شهیدرجائی تأمین

های روستایی و کشاورزی  درصدی تعاونی 63این اتحادیه که با سهام : وی با اشاره به واگذاری کشت و صنعت شهیدرجائی گفت

اکنون برای تأمین بذر  میلیارد تومان افزایش دهد و هم 0۴میلیون تومانی را به  3۴۴واگذار شده است، توانسته طی پنج سال سود 

 .خودکفایی بذر، نامزد نخست کشور است مورد نیاز کلزا و

منظور تأمین نیازهای داخلی و حتی صادرات به کشورهای منطقه ازجمله تغییراتی است که  انواع بذور به: نژاد همچنین افزود رئیسی

بذر کلزای مادری تن  ۵.۵ها در کشت و صنعت شهیدرجائی اتفاق افتاده و این اتحادیه در سال جاری با وارد کردن  پس از واگذاری

از استرالیا قرار است همه بذر کلزای مورد نیاز کشور را در کشت و صنت شهیدرجائی فراهم کرده و زمینه صادرات به کشورهای 

 .همجوار را نیز ایجاد کند

 تعدیل قیمت شرکت خدمات حمایتی

تقاضیانی که اهلیت تصدی را داشته باشند، در صورتی که بدنه وزارت جهاد کشاورزی با واگذاری شرکت به م: وی خاطرنشان کرد

 .تواند راهگشا باشد نظر دارد، تعدیل قیمت می

عالوه بر شرکت خدمات حمایتی، کشت و صنعت سفیدرود و کشت و صنعت مغان نیز در فهرست : نژاد در پایان تصریح کرد رئیسی

 ./برای خریداری آنها آمادگی خود را اعالم کند تواند های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند که این اتحادیه می واگذاری

/news/fa/ir.iana.www//:http26666D%/32D%BE62 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 134۱بهمن  27: تاریخ

   های گلخانه ایهای گلخانه ایهای گلخانه ایبررسی اولویت سرمایه گذاری در کشاورزی و توسعه کشت بررسی اولویت سرمایه گذاری در کشاورزی و توسعه کشت بررسی اولویت سرمایه گذاری در کشاورزی و توسعه کشت 

در راستای تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر اولویت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و توسعه کشت های گلخانه ای، بعد از ظهر 

دوشنبه نشستی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی و اعضای هیات مدیره با معاون امور باغبانی وزیر جهاد 

عاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی و تنی چند از کارشناسان این وزارتخانه، در محل کشاورزی، قائم مقام م

 .ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد

در راستای تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر اولویت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و توسعه کشت های گلخانه ای، بعد از ظهر 

مرتضی شهید زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی و اعضای هیات مدیره با طهماسبی   وردوشنبه نشستی با حض

قاسمی زانیانی قائم مقام معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی و تنی چند   معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی،

 .زی بانک کشاورزی برگزار شداین وزارتخانه، در محل ساختمان مرک از کارشناسان 

سازو کار یکسان سازی تهیه طرح های گلخانه ای و  درباره  به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این جلسه 

 .بحث و تبادل نظر شد باغبانی و اتخاذ وحدت رویه در تهیه، ارزیابی و نظارت بر این طرح ها 

از شرایط بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیالت و از الزامات موفقیت طرح  طرح  نی و اقتصادی بر اساس این گزارش، توجیه ف

 .کارشناسان این بانک تایید شود های تولیدی است که باید مطابق با استانداردهای تعیین شده تهیه و توسط 

/news/fa/ir.iana.www//:http26622D%/62A62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/28822/%D8%A8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

11 
 

 اقتصاد کالن
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

   رینگ کشاورزی از گود بورس کاال بیرون افتاده استرینگ کشاورزی از گود بورس کاال بیرون افتاده استرینگ کشاورزی از گود بورس کاال بیرون افتاده است

 بازارهای اقتصادی ایران سال هاست که بین سنت و مدرنیته بالتکلیف و سرگردان هستند؛ یعنی از یک سو، به روز شدن نیازهای

دو کفه عرضه و تقاضا، حرکت به سوی بازارهای مطابق با استانداردهای جهانی را اجتناب ناپذیر کرده و از سوی دیگر، نبود 

ساختارها و زیرساخت ها و مقاومت سرسختانه روش های سنتی داد و ستد، امکان تحولی بنیادی را در خوش بینانه ترین حالت به 

 .شدت دشوار می کند

 سحر قاسم نژاد -( ایانا)ورزی ایرانخبرگزاری کشا

آگاهی از اطالعات موجود در بورس در زمینه قیمت محصوالت مختلف کشاورزی و همچنین میزان عرضه و تقاضای آن در بازار  *

 .رقابتی، بر تصمیم گیری در مورد الگوی کشت تولیدکنندگان تاثیرگذار است و افزایش تولید و اشتغال به همراه می آورد

نبود صنایع تبدیلی از مواردی است که حضور محصوالتی از جمله مرغ و تخم مرغ در بورس را عقیم گذاشت و در خصوص گندم  *

 .هم حساسیت باال و استراتژیک بودن این محصول، عرضه اثرگذار آن در تاالر بورس را منتفی کرد

بورس را گرفته و یکی از دالیل باقی ماندن سهم  تعدد تولیدکنندگان معضل ویژه ای است که دامن رینگ کشاورزی این *

 .درصد، تکثر تولیدکنندگان و نبود امکان ساماندهی آن ها است  3کشاورزی از بورس کاال بین یک تا 

تنها در صورت اجرای معامالت فیوچر، امکان پیش بینی صحیح از آینده و تصمیم گیری منطبق بر واقعیت هم برای تولیدکننده  *

 .ای مصرف کننده وجود داردو هم بر

هم نمی رسد، انجام می گیرد  0۴میلیون تن واردات نهاده های دامی توسط واردکننده هایی محدود که تعدادشان به  2۴واردات  *

 .و این حجم واردات هم توسط بازاری سنتی توزیع می شود

***************** 

نیته بالتکلیف و سرگردان هستند؛ یعنی از یک سو، به روز شدن نیازهای بازارهای اقتصادی ایران سال هاست که بین سنت و مدر

دو کفه عرضه و تقاضا، حرکت به سوی بازارهای مطابق با استانداردهای جهانی را اجتناب ناپذیر کرده و از سوی دیگر، نبود 

ادی را در خوش بینانه ترین حالت به ساختارها و زیرساخت ها و مقاومت سرسختانه روش های سنتی داد و ستد، امکان تحولی بنی

 .شدت دشوار می کند

بازار محصوالت کشاورزی هم از این قاعده مستثنی نیست، بازاری به شدت متنوع و غیرمنسجم که هزاران هزار تولید کننده عموما 

محصوالت به بازاری شفاف به نام ریسک گریز دارد و نظام داد و ستد در آن کماکان سنتی است، حتی اگر از سال ها پیش پای این 

 .باز شده باشد "بورس"

در حقیقت ایران در زمره کشورهایی است که بخش سنتی بازار محصوالت کشاورزی آن به دلیل ناکارآمدی، نه تنها جوابگوی 

ه وجود می نیازهای امروزی نیست، بلکه مشکالت فراوانی برای کشاورزان، مصرف کنندگان و حتی تجار محصوالت کشاورزی ب

 .آورد

در نهایت این که نارسایی هایی مانند عدم شفافیت اطالعات، رفتار ریسک گریز کشاورزان، کمبود منابع مالی و سرمایه گذاری، 

ساختار سنتی بازار، وجود الیه های مضاعف در توزیع، سهم کم تولیدکننده از قیمت نهایی مصرف کننده کاال، افزایش ضایعات، 
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ار و رعایت نشدن استاندارد محصوالت، از جمله مشکالتی است که بازار کشاورزی را در ایران، به بازاری نه چندان کوچک بودن باز

 .کارآمد و کارا تبدیل کرده است

برای حل و فصل همین مشکل هم با راه اندازی بورس محصوالت کشاورزی؛ برای نخستین بار پای این گروه از تولیدات به بازار 

تجربه ای که پایان امیدوارکننده ای نداشت و دست آخر هم با ادغام دو بورس کشاورزی و فلزات، بورس کاالیی . شد سرمایه باز

متولد شد که کماکان بیشتر امیدش بسته به فلزات و محصوالت پتروشیمی است و سهم بخش کشاورزی از این بازار شفاف رقابتی 

 .دهنوز فاصله معناداری با یک عدد دو رقمی دار

این در حالی است که در همان سال های نه چندان دور، متولیان بخش کشاورزی به صرافت تاسیس بورسی مستقل افتاده بودند تا 

نه تنها زمینه را برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی فراهم کند، بلکه مشکالت قدیمی و پابرجای این بخش را هم از سر 

 .راه بردارد

 ناامید شدامیدهایی که 

موسسان بورس محصوالت کشاورزی امیدوار بودند با راه اندازی یک بازار شفاف، دست کم قیمت ها بعد از طی روندی مشخص و 

چنین نظم و نظامی، نه تنها به سوداگری در این بازار خاتمه می دهد، بلکه امکان تجزیه و تحلیل اطالعات و . قانونمند تعیین شوند

به عبارت دیگر از یک . ید درست را در اختیار تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران می گذاردتصمیم گیری های جد

سو مصرف کنندگان با مشاهده نوسان های قیمت کاال از تغییرات هزینه تولیدکنندگان آگاه می شوند و نسبت به شرایط جدید 

نظر گرفتن تغییرات قیمت از رکود یا رونق مطلع می شوند؛ مهم تر از از سوی دیگر سرمایه گذاران با در . تصمیم گیری می کنند

همه این که تولیدکننده هم با مشاهده افزایش یا کاهش قیمت، از تغییر شرایط مصرف کنندگان اطالع می یابد و مطابق با شرایط 

 .جدید، تصمیم های جدیدی در مورد تولید خود و میزان آن می گیرد

فعاالن این بازار می دانند که ریسک، جزیی . ر محصوالت کشاورزی در بورس، به همین جا هم ختم نمی شودالبته مزیت های حضو

جدانشدنی از تولید و فروش محصوالت کشاورزی است؛ یعنی کشاورزان، بازرگانان و بنگاه های بازاریابی مواد غذایی، دچار نوسان 

صورت ایجاد نوسان های پیش بینی نشده قیمت، امکان اتخاذ تصمیم  از سوی دیگر در. های پیش بینی ناپذیر قیمت هستند

 .در چنین شرایطی، بازار آتی فرصتی است برای محدود کردن ریسک. درست را به شدت دشوار می کند

 نکته دیگر این که اطالعات موجود در بورس در زمینه قیمت محصوالت مختلف کشاورزی و همچنین میزان عرضه و تقاضای آن در

بازار رقابتی، آگاهی مفیدی به تولیدکنندگان می دهد و همین آگاهی می تواند بر تصمیم گیری در مورد الگوی کشت 

 .تولیدکنندگان تاثیرگذار باشد و در نهایت افزایش تولید و اشتغال در این بخش را به همراه آورد

 همه معضالت بورسی شدن

الت کشاورزی در بورس، چه زیر عنوان بورس مستقل کشاورزی و چه پس از با وجود تمام این مزیت ها، تجربه حضور محصو

 .تشکیل بورس کاال به گفته فعاالن این بازار و کارشناسان، چنگی به دل نمی زند و چندان هم قابل دفاع نیست

الت کشاورزی، عرضه گروهی اهالی این بازار می دانند که با وجود واقعیت غیر قابل انکاری به نام عدم شفافیت در معامالت محصو

نبود صنایع تبدیلی هم از دیگر مواردی است که حضور . از این محصوالت، اساسا با اقبالی از سوی خریداران مواجه نمی شوند

محصوالتی از جمله مرغ و تخم مرغ در بورس را عقیم گذاشت، در خصوص گندم هم حساسیت باال و استراتژیک بودن این محصول 

نکته دیگر این که بر خالف کاالهایی مانند محصوالت پتروشیمی و فلزات، امکان . ر آن در تاالر بورس را منتفی کردعرضه اثرگذا

 .کنترل عرضه در خصوص محصوالت کشاورزی وجود ندارد و در این میان، برندسازی هم مشکلی است بر خیل مشکالت
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 از بحران اقتصادی تا دخالت های دولتی

، فعال کهنه کار بورس کاال و رینگ کشاورزی آن، مجموعه ای از دالیل مانند نبود زیرساخت، تعدد محمدرضا گرامی پور

تولیدکنندگان و نبود مشوق هایی برای سوق دادن کشاورزان به سوی بازار سرمایه را از جمله عوامل ناکامی حضور این گروه از 

 .محصوالت در بورس می داند

را به عنوان گام نخست در شفاف سازی این بازار خوب و تاثیرگذار می داند، اما معتقد است او تاسیس بورس مستقل کشاورزی 

ادامه این روند در سال های گذشته، کمک چندانی به رفع مشکالت نکرده؛ ضمن این که نمی توان دلیل این شوربختی را به پای 

دیگر نمی توان با یقین گفت که در صورت ادامه فعالیت  به عبارت. ادغام این بورس با بورس فلزات و تشکیل بورس کاال نوشت

 .بورس مستقل کشاورزی، امروز می توانستیم شاهد گشایشی بزرگ باشیم

البته در سنوات اخیر این دو گروه هم رونق : گرامی پور با اشاره به موفقیت محصوالت پتروشیمی و فلزات در بورس کاال می گوید

ون در مقیاس کلی، تمام اقتصاد ایران گرفتار رکود دامنه دار شده و در چنین شرایطی، این اقتصاد گذشته را از دست داده اند؛ چ

با این تفاسیر تمام وعده ها در حوزه به شعار شباهت بیشتری می . بحران زده، آمادگی پیاده شدن تشکیالتی مانند بورس را ندارد

 .برد تا واقعیت

ایان ناپذیر دولت را هم از دیگر دالیلی می داند که باعث شده بورس کاال از استانداردهای این فعال بازار سرمایه، دخالت های پ

به گفته او، وقتی سقف و کف قیمت ها را کماکان دولت تعیین می کند و این دولت است . تعریف شده جهانی فاصله داشته باشد

ه میزان خرید برای متقاضیان با شرایطی مبهم سهمیه بندی که تصمیم می گیرد چه کاالیی عرضه شود یا نه و بدتر از همه این ک

 .می شود، نمی توان بورس کاالی ایران را منطبق با مفهوم و استاندارد جهانی این بازار دانست

در بورس به معنی واقعی آن، قیمت ها بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می شود، یعنی خریدار و فروشنده : گرامی پور می گوید

ر اساس نیازهای خود به این بازار می آیند و بورس هم در این میان نقش واسطه را ایفا می کند؛ در نهایت هم قیمت ها بر اساس ب

 .این شرایطی است که بورس کاالی ایران هنوز با آن فاصله دارد. همین عرضه و تقاضا به توازن و تعادل می رسد

شده از سوی دولت که در مورد عموم کاالهای عرضه شده در بورس تقریبا مصداق او معتقد است؛ به جز شرایط دستوری اعمال 

دارد؛ تعدد تولیدکنندگان معضل ویژه ای است که دامن رینگ کشاورزی این بورس را گرفته است؛ به عبارت دیگر یکی از دالیلی 

نندگان و نبود امکان ساماندهی آن ها و سوق درصد باقی بماند، تکثر تولیدک 3که باعث شده سهم کشاورزی از بورس کاال یک تا 

 .دادنشان به سوی این بازار است 

پرواضح است که به طور مثال چند تولیدکننده انگشت شمار فلزات که اغلب آن ها دولتی یا : این فعال بازار سرمایه تاکید می کند

س کاال ندارند، اما چند میلیون تولیدکننده بخش شبه دولتی هستند، چاره ای جز پذیرش دستور برای عرضه محصوالتشان در بور

کشاورزی که اتفاقا اکثر آن ها تولیدکننده خرد به شمار می آیند را با چه تدبیری می توان به تاالر بورس کشاند و اصوال با چه 

 راهکاری می توان این محصوالت متنوع با منشاء تولید پراکنده را در یک بازار منسجم عرضه کرد؟

 زی باید مکانیزه شودکشاور

اگر کشاورزی در ایران، صنعتی و مکانیزه بود، امکان حضور پررنگ این گروه از محصوالت در بورس هم : گرامی پور می گوید

میلیون تولیدکننده قرار  0۴میلیون هکتار زمین زیرکشت در ایران در اختیار  2۴افزایش می یافت؛ اما فراموش نکنیم به طور مثال 

بر عکس این شرایط هم در آمریکا و در بورس شیکاگو حاکم است و . نی میلیون ها تولیدکننده با مقیاس مالکیت کوچکدارد، یع
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در این بورس جذاب، مصرف کننده و تولیدکننده از منافع . این بورس را به یکی از پررونق ترین بازارهای دنیا تبدیل کرده است

 .و هر دو طرف در تصمیم گیری آزاد هستند حضور در چنین بازاری اطمینان کامل دارد

چنین : او استفاده از مشوق ها برای سوق دادن کشاورزان به سوی بورس کاال را یکی از ضرورت ها عنوان می کند و می افزاید

قیمتی را  مشوقی در خصوص ذرت اتفاق افتاد و از سال آینده دانه های روغنی هم به این گروه خواهد پیوست؛ به این ترتیب دولت

به عنوان تضمین تقبل می کند و بر اساس این تضمین هم، اگر در تاریخ مقرر قیمت محصول در بورس از رقم تعیین شده بیشتر 

باشد، به قیمت روز معامله انجام خواهد گرفت، اما اگر این نرخ از قیمت تضمین شده کمتر باشد، مابه التفاوت از طریق اتاق پایاپای 

 .اخت خواهد شدبورس کاال پرد

 هنوز بازار حمایتی است، نه رقابتی

گرامی پور این سیاست جدید را گامی به جلو می داند، اما معتقد است با این وجود کماکان بورس کاال در ایران بازاری حمایتی 

د که در صورت حذف به عبارت دیگر، سیاست هایی مانند خرید تضمینی را می توان به چتری حمایتی تشبیه کر. است، نه رقابتی

نکته دیگر این که متاسفانه هیچکدام از قوانین ناظر بر بورس کاال در . آن به هر دلیلی، شرایط را دوباره به نقطه صفر برمی گرداند

 .بخش کشاورزی ایران پیاده نشده و به این زودی ها هم شاهد این تحول نخواهیم بود

این معامالت : کاال و به خصوص در رینگ کشاورزی، معامالت آتی است، می گوید او با اشاره به این که اصل معامالت در بورس

هنوز در بورس کاالی ایران یا به اجرا نرسیده یا در صورت اجرا با اقبال مواجه نشده است؛ در حالی که تنها در صورت اجرای 

ت هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده معامالت فیوچر، امکان پیش بینی صحیح از آینده و تصمیم گیری منطبق بر واقعی

متاسفانه در شرایط فعلی با توجه به نبود این گروه از معامالت از یک سو و عدم اطمینان به ثبات تصمیم گیری ها از . وجود دارد

 .ردسوی دیگر؛ امکان پیش بینی شرایط، حتی برای آینده نه چندان دور از سوی فعاالن رینگ کشاورزی، وجود ندا

او نبود اطالعات در خصوص مزیت های بورس کاال را یکی از بزرگ ترین موانع توسعه رینگ کشاورزی در بورس کاال دانسته و می 

 .اعمال سیاست هایی نظیر مشوق های مالیاتی، می تواند راه را برای ورود بازیگران جدید به این بازار باز کند: افزاید

 اجبار جواب نمی دهد

پور، کارگزار بورس کاال و فعال معامالت محصوالت کشاورزی در این بورس هم با اشاره با تاریخچه تشکیل بورس کاال حسن رضائی 

با حمایت دولت و وزارتخانه های مرتبط، تولیدکنندگان فلزات و پتروشیمی ها به : از ادغام دو بورس فلزات و کشاورزی می گوید

 .دند، اما چنین اجباری برای چند میلیون بهره بردار بخش کشاورزی ثمربخش نبودعرضه محصوالتشان در این بازار مجبور ش

مشکل محصوالت کشاورزی در بورس کاال البته تنها تکثر تولیدکننده ها و بهره بردارها نیست؛ به عنوان مثال در : او می افزاید

ل عدم حمایت، بازار زیرزمینی که به راحتی می بخش نهاده های دامی، تعداد واردکننده ها مشخص و محدود بود، اما به دلی

 .توانست در بورس کاال به شفافیت برسد، به سنت قدیمی خود پابرجا ماند

هم نمی  0۴میلیون تن واردات نهاده های دامی توسط واردکننده هایی محدود که تعدادشان به  2۴واردات : گوید رضائی پور می

هم توسط بازاری سنتی توزیع می شود؛ این در حالی است که به جز زیانی که فرارهای  رسد، انجام می گیرد و این حجم واردات

با این  .مالیاتی متوجه خزانه کشور می کند، مصرف کنندگان هم از نوسان مثبت و منفی قیمت ها به شدت متضرر می شوند

توان قدم نخست را با عرضه نهاده های دامی در اوصاف، اگر همین امروز عزمی برای تقویت رینگ کشاورزی وجود داشته باشد، می 

 .بورس کاال برداشت و سیستم توزیع این نهاده ها را از بازار سنتی به بورس کاال آورد

 نهاده های دامی را به بورس بیاورید
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برای فعاالن بخش او معتقد است تنها با همین یک تصمیم، نه تنها قیمت این محصول به تعادل می رسد و امکان پیش بینی آینده 

برابر حجم معامالت محصوالت  0۴کشاورزی به وجود می آید، بلکه به یک باره حجم معامالت بخش کشاورزی دست کم 

 .پتروشیمی در بورس کاال خواهد رسید

به  این فعال رینگ کشاورزی در بورس کاال با اشاره به بهبود رویکرد وزارت جهادکشاورزی نسبت به ورود محصوالت این بخش

 .این تالش ها کافی نیست و باید به فکر تحوالتی ثمربخش تر بود: بورس تاکید می کند

سال  2۴تا  ۵به گفته او، مطالعات جهانی نشان می دهد که تمام بورس های کاالیی مطرح دنیا برای رشد و شکوفایی خود به 

محصوالت از طریق بورس کاال و پرداخت مابه التفاوت  حمایت هایی نظیر خرید تضمینی. حمایت پیوسته دولتی نیازمند بوده اند

به عبارت دیگر حمایت هایی این چنین، تعداد بیشتری از تولیدکنندگان محصوالت . ساعت از طریق اتاق پایاپای 62قیمت ظرف 

 .شد کشاورزی را به سمت بورس کاال حرکت خواهد داد و به تقویت این گروه از داد و ستدها در بورس منجر خواهد

 دولتی ها پیش قدم شوند

وزارتخانه ها و شرکت های تابعه آن ها هم می توانند به منظور حمایت از بورس کاال، مناقصه های خود برای : رضائی پور می گوید

افیت فرآیندی که در ادامه به شف. خرید محصوالت کشاورزی را به طور مثال برای مرغ و گندم و دیگر کاالها در بورس برگزار کنند

نمونه دیگر از این موارد هم بذری است که همه ساله توسط وزارت جهادکشاورزی بین . بیشتر معامالت هم منجر می شود

فراموش نکنیم که کشاورزان یک بار در سال . کشاورزان توزیع می شود و می توان همین فرآیند را هم به بورس منتقل کرد

 فروشنده هستند، برای همین فروش ساالنه،

باید چندین بار دست به خرید بزند؛ به این ترتیب اگر این معامالت در بورس کاال انجام می گیرد رونق بازار، شفافیت داد و ستدها 

 .را هم به همراه می آورد

اطالع رسانی در خصوص مزیت های حضور در بورس کاال هم به شدت ضعیف است؛ به عنوان مثال عموما فعاالن : او معتقد است

کشاورزی نمی دانند که برخالف معامالت پتروشیمی و فلزات، مالیات بر عملکرد تولیدکننده های بخش کشاورزی در بورس بخش 

 .صفر محسوب می شود

این معامالت برای دو نوع محصول یعنی زیره و کنجاله : این فعال بورس کاال در خصوص نقش کمرنگ قرارداد آتی هم می گوید

. عدم همکاری شرکت های دولتی و شرکت های بزرگ خصوصی، اقبالی از این گروه معامالت صورت نگرفتتعریف شد، اما به دلیل 

به عنوان مثال، شرکت های بزرگ روغن کشی که اتفاقا سهامشان در بورس اوراق تهران داد و ستد می شود، برای فعالیت های 

 .خود از قرارداد آتی بورس کاال استفاده نمی کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http266۵3D%/62 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس 1349بهمن ماه  28چهار شنبه 

دستاورد پسابرجام برای معیشت دستاورد پسابرجام برای معیشت دستاورد پسابرجام برای معیشت ///بی برنامگی دولت در کشاورزی اشک مردم را درآوردبی برنامگی دولت در کشاورزی اشک مردم را درآوردبی برنامگی دولت در کشاورزی اشک مردم را درآورد

   مردم ملموس نیستمردم ملموس نیستمردم ملموس نیست

گوجه فرنگی و افزایش تولید سیب زمینی خبر ساز شده بود، این روز ها عدم تناسب بین  چندی پیش افزایش قیمت< مواد غذایی

 . تولید،عرضه و تقاضای پیاز در بازاری که به شب عید نزدیک می شود اشک مردم را درآورده است

این ظرفیت در جهت رشد و  و برای اینکه از  کشاورزی به عنوان یکی از پایه های استقالل کشور باید مورد توجه مسئولین بوده

 .توسعه کشور استفاده شود باید برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم

توجه به برنامه ریزی در تولید ،عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی در بازار آنجا احساس می شود که در برهه ای از زمان یک 

 .می شود محصول پر مصرف با قیمتی نجومی عرضه و یا تناژ تناژ زیر خاک دفن

برنامه ریزی برای تولید و عرضه محصوالت کشاورزی در ایران چهارفصل چندان سخت نیست فقط کمی دغدغه و دلسوزی 

مسئولین برای مردم و تولید کنندگانی را می طلبد که پس از چندین ماه تالش و زحمت یا باید مزد زحماتشان را در جیب دالالن 

 .ی دستشان مانده در زمین رها کنندببینند و یا محصوالتشان را که رو

چندی پیش افزایش قیمت گوجه فرنگی و افزایش تولید سیب زمینی خبر ساز شده بود، این روز ها عدم تناسب بین تولید،عرضه و 

 .تقاضای پیاز در بازاری که به شب عید نزدیک می شود اشک مردم را درآورده است

 .بازار شب عید را با توجه به وعده و عیدهای پسابرجامی اش تنظیم کنداین روزها چشم مردم به دست دولت است تا 

هرچند گرانی در بازار فقط به محصوالت کشاورزی ختم نمی شود و تقریبا در تمام حوزه های معیشتی مردم محسوس است اما 

به چرخش درآورد و یا صراحتا  مردم همچنان منتظرند تا دولت با برداشته شدن تحریمها چرخ زندگی مردم را با کاهش قیمتها

اعالم کند که تاثیر شگرفی که قرار بود برجام بر زندگی مردم بگذارد و سفره هایشان را رنگین کند اینقدرها نبوده تا مردم با خیال 

 .راحت بدون امیدداشتن به فرصتی که انتظارش را می کشیدند برای معیشتشان برنامه ریزی کنند

بیر معیشت مردم به وعده های پسابرجامی ختم نشده و نابسامانی قیمت پیاز به عنوان یکی از پرمصرف بی برنامگی دولت در تد

در شرایطی که به دلیل کاهش قیمت پیاز در سال گذشته و به تبع آن کاهش تولید و عرضه آن در   ترین صیفی جات در ایران

سیر ایران مثل چابهار دیرتر به بازار عرضه شد،اقدام به صادرات سال جاری و در شرایطی که به دلیل سرمای هوا پیاز مناطق گرم

 .پیاز تبریز به روسیه کرده و تنش در بازار این محصول را شدت بخشیده است

 کاهش قیمت پیاز با توجه به شرایط بعید است

پیاز در : ز در روزهای اخیر گفتبا اشاره به افزایش قیمت پیا   محمد علی محمدی رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره باراراک

و تا چهار هزار تومان به فروش می رسد که البته این قیمت تا به مغازه های میوه  ۵۴۴هزار و  3میدان تره بار اراک هم اکنون بین 

 .فروشی و سپس به دست مصرف کننده برسد درصدی هم افزایش می یابد

: به خاطر سرمای هوا از دالیل افزایش قیمت پیاز در بازار عنوان و اظهار کرد وی صادرات و دیر رسیدن پیازهای جدید به بازار را

البته در این زمینه دولت می تواند با جلوگیری از صادرات نسبت به پیشگیری از افزایش قیمت این محصول نقش موثری داشته 

 .باشد
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با توجه : ایش قیمت پیاز در همه استان ها وجود دارد ادامه دادبا اشاره به اینکه افز  رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار اراک 

 .به شرایط موجود امکان پایین آمدن قیمت پیاز برای روز های آتی بعید به نظر می رسد

هر چند پیازهای سمت جنوب در حال برداشت هستند ولی این تولید به اندازه ای نیست که جوبگوی نیازها باشد و : محمدی گفت

 .قیمت را کاهش دهدبتواند 

اگر شرایط به همین منوال باشد : وی با بیان اینکه دولت برنامه ریزی مناسبی را برای تولید محصوالت کشاورزی ندارد ادامه داد

 .سال آینده نیز باید برای سیب زمینی هم این شرایط را شاهد باشیم

۵۰2ab63۰۴0fef62e3c3e=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 اقتصاد محصوالت

 - 49/11/31فارس

   سازمان حمایت ورود کندسازمان حمایت ورود کندسازمان حمایت ورود کند/ / / وزارت جهاد ابزاری برای جلوگیری از گران شدن گندم نداردوزارت جهاد ابزاری برای جلوگیری از گران شدن گندم نداردوزارت جهاد ابزاری برای جلوگیری از گران شدن گندم ندارد

، 3۵گندم وارداتی به دنبال ممنوعیت واردات این کاال در سال معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ضمن تایید افزایش قیمت 

 .وزارت جهاد کشاورزی ابزاری برای کنترل قیمت گندم ندارد و مبارزه با آن بر عهده سازمان حمایت و وزارت صنعت است: گفت

در پاسخ به این سؤال که  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اکبر مهرفرد معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت علی

با توجه به گران شدن گندم وارداتی به دنبال اعالم ممنوعیت واردات گندم، وزارت جهاد کشاورزی چه اقدامی برای جلوگیری از 

حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم موضوع افزایش قیمت گندم وارداتی به سازمان : افزایش قیمت انجام داده است، گفت

 .شده است

وزارت جهادکشاورزی بازرس و : ایم تا جلوی سودجویان را بگیرید، افزود وی با بیان اینکه از سازمان حمایت و وزارت صنعت خواسته

ایم که سازمان  ا خواهش کردهابزار نظارت ندارد و ابزار بازرسی و نظارت در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ما از آنه

 .ها را انجام دهد حمایت این بازرسی

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که پس از آزاد شدن ثبت سفارش برنج چه مقدار ثبت سفارش برای 

 .اطالعی در این رابطه ندارم: واردات این کاال انجام شد، بیان داشت

را ممنوع اعالم کرد که این موضوع منجر به  3۵دی پیش وزیر جهاد کشاورزی واردات گندم برای سال چن: براساس این گزارش

 .تومان افزایش یافته است 0۴۵۴به   6۴۴تومانی در قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی شد و قیمت هر کیلو آن از  2۵۴افزایش 

، واردکنندگان تمایل به فروش گندم ندارند و با ممانعت از 3۵ال به دنبال ممنوعیت واردات گندم برای س: افزاید این گزارش می

 .کسب سود بیشتر دارند برای عرضه گندم قصد فروش گندم را در فرصت مناسب

پیش از این گفته بود که با توجه به افزایش قیمت آرد  رئیس هیات مدیره کانون صنایع آرد حسین یزدجردی: به گزارش فارس

جلوگیری از افزایش قیمت گندم وارداتی ، وزارت جهاد کشاورزی مقرر کرده  در راستای نوعیت واردات گندم وبه دنبال مم وارداتی

 .گندم را از گمرک ترخیص کنند تا از این پس واردکنندگان با اخذ مجوز از وزارت جهاد

باید برای جلوگیری از افزایش  و میلیون تن گندم ثبت سفارش شده که هنوز وارد کشور نشده 2حدود : وی همچنین گفته بود

 .ریزی شود شود، برنامه این گندم که در آینده به کشور وارد می قیمت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰0026۴۴0363 
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 اقتصاد محصوالت 
 - 49/11/27فارس

   درصد کاهش یافتدرصد کاهش یافتدرصد کاهش یافت9.99.99.9های صنعتی کشور های صنعتی کشور های صنعتی کشور    شاخص قیمت تولید مرغداریشاخص قیمت تولید مرغداریشاخص قیمت تولید مرغداری

 .های صنعتی کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

های  ، شاخص قیمت تولید کننده محصوالت مرغداریمرکز آمار ایران، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد نسبت  3.36و ( تورم فصلی)درصد نسبت به فصل قبل  03.20رسید که  2۴۴.3۰به عدد  033۰صنعتی کشور در پاییز سال 

 .کاهش داشته است( تورم نقطه به نقطه)صل مشابه سال قبل به ف

 .باشد درصد می ۴.32معادل  0333نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز  033۰درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به پاییز 

بیشترین افزایش را درصد افزایش  ۰۴.30درصد کاهش بیشترین کاهش و استان چهارمحال بختیاری با  36.03استان مازندران با 

 .اند در کل کشور داشته

 گروه اصلی

 مرغ -0

و  06.۴3واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب  203.6۵شاخص گروه مرغ به  033۰در پاییز 

نسبت به فصل قبل  درصد 06.6۰و  02.۵0در این گروه جوجه یکروزه و مرغ گوشتی به ترتیب . درصد کاهش یافته است 0.۴6

درصد  ۵.30درصدی و مرغ گوشتی کاهش  36.۵0همچنین جوجه یکروزه نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش . کاهش داشت

 .درصد به ترتیب نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است 6.۴3و  06.03پولت در این گروه . اند داشته

 تخم مرغ -2

 ۵.23واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب  06۴.6۵مرغ به  گروه تخمشاخص  033۰در پاییز 

 .درصد کاهش یافته است 0۴.36و 

این در . درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشت 22.23و  23.3۵دار به ترتیب  در این گروه تخم مرغ نطفه

 .اند درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته ۰.6۵و  20.6۴کی با مرغ خورا حالی است که تخم

 سایر -3

همچنین در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، . درصد افزایش یافت 0۴.26باشد که نسبت به فصل قبل  این گروه شامل کود می

 .درصد افزایش داشته است 0۰.63شاخص کود 

=nn?php.printable/com.farsnews.www//:http033۰0026۴۴0۰۵6 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   هزار تن محصول کشاورزی در همدانهزار تن محصول کشاورزی در همدانهزار تن محصول کشاورزی در همدان   46۵46۵46۵خرید توافقی خرید توافقی خرید توافقی 

تن انواع محصوالت کشاورزی از  6۴۴هزار و  06۵جاری تا کنون  از ابتدای سال: مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان گفت

 .کشاورزان بصورت توافقی خریداری شده است

تن انواع محصوالت کشاورزی از  6۴۴هزار و  06۵از ابتدای سال جاری تا کنون : مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان گفت

 .کشاورزان بصورت توافقی خریداری شده است

بیشترین میزان خرید توافقی به محصوالت ذرت ، جو و سیب زمینی : ی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان این خبر افزودرضا عباس

 .اختصاص دارد 

خرید توافقی توسط تشکل های بخش کشاورزی از جمله تعاونی های روستایی ،کشاورزی و تولید انجام می شود و : وی ادامه داد

کشاورزی در خرید و فروش محصوالت کشاورزی است که در نهایت به سود کشاورز و مصرف  هدف آن کاهش واسطه های بخش

 .کننده خواهد بود

 .هزار تن خرید توافقی بیشترین میزان خرید توافقی را داشته است 06شهرستان مالیر با بیش از : عباسی خاطر نشان کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http266۵3D%/62%AE 
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا - 31/11/1349: تاریخ خبر

   افزایش قیمت گوشت قرمز متاثر از سودجویی دالالن استافزایش قیمت گوشت قرمز متاثر از سودجویی دالالن استافزایش قیمت گوشت قرمز متاثر از سودجویی دالالن است

نیاز کشور تامین است، دلیل مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با بیان اینکه در حال حاضر گوشت مورد  -ایرنا  -تهران 

 .افزایش قیمت این محصول در روزهای اخیر را متاثر از افزایش تقاضا و سودجویی دالالن و واسطه گران عنوان کرد

افزایش و کاهش : علیرضا عزیز الهی روز جمعه در گفت وگو با ایرنا درباره دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر افزود

حصول ارتباط چندانی به تولید و عرضه آن ندارد زیرا این محصول به اندازه کافی در کشور تولید و بخش دیگر آن از قیمت این م

 . طریق واردات تامین می شود

هزار تن آن از  02۴تا  0۴۴هزار تن گوشت مورد نیاز کشور از تولیدات داخلی است و بین  3۴۴به گفته وی، در حال حاضر حدود 

 . تامین می شود؛ این امر بیانگر آن است که مطابق با سرانه مصرف کمبودی در این زمینه نداریم طریق واردات

از زمانی که دام زنده از دامدار خریداری می شود، عوامل : وی با بیان اینکه برای ما فروش دام زنده مالک عمل قرار دارد، افزود

جود دالالن و واسطه گران است که بر قیمت این محصول تاثیر بسزایی مختلفی از جمله هزینه های حمل و نقل، کشتارگاه و و

هزار و  0۴در حال حاضر هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی و بزی با قیمت حدود : مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت. دارند

می رسد؛ این در حالی است که  هزار تومان به فروش 02تا  ۵۴۴هزار و  00با قیمتی بین ( گوساله)تومان و دام سنگین  6۴۴

 . قیمت دام زنده نسبت به یک ماه گذشته تغییر چندانی نداشته است

میزان گوشت تولیدی و وارداتی کشور در حدی است که مصرف مورد نیاز داخل را تامین کند؛ فقط در مواقعی : وی اظهارداشت

یمت دام زنده افزایش می یابد اما متاسفانه به دلیل حضور واسطه همچون ماه رمضان و ایام نوروز به دلیل افزایش تقاضا، اندکی ق

 . گران و دالالن این محصول، گران به بازار عرضه می شود

دام زنده از سالیان گذشته به صورت قاچاق : وی درباره تاثیر صادرات دام زنده و صدور مجوز برای صادرات گوشت قرمز نیز گفت

به صورت قانونی و رسمی صادر می شوند؛ بنابراین این موضوع تاثیری بر افزایش قیمت این  صادر می شد که در سال های اخیر

 . محصول ندارد

 . با وجود صدور مجوز برای صادرات گوشت قرمز، تاکنون حتی یک کیلوگرم گوشت قرمز نیز صادر نشده است: عزیز الهی ادامه داد

میلیون راس دام سنگین در واحدهای  3میلیون راس دام بزی و  2۴گوسفندی، میلیون راس دام  ۵۴به گزارش ایرنا، در حال حاضر 

 .دامداری و دامپروری کشور تولید می شود

/News/fa/ir.irna.www//:http6036۴26۴/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 49/11/25فارس

   شمشاد تهدید جدی جنگل های ایران استشمشاد تهدید جدی جنگل های ایران استشمشاد تهدید جدی جنگل های ایران استخشکیدگی بلوط و آتشک خشکیدگی بلوط و آتشک خشکیدگی بلوط و آتشک 

را  2۴06در فاصله ژانویه تا مارس « هشدار اولیه بحران زنجیره ی غذایی»بولتن ( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

های ایران را تهدید  شمشاد به صورت گسترده جنگل( بالیت)منتشر کرد که بر اساس آن خشکیدگی بلوط و بیماری آتشک 

 .کند می

دی ) 2۴06به نقل از دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسالمی ایران، در مدت ماه های ژانویه تا مارس  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مناطقی از به شکل فزآینده ای ( Food Chain Crisis) پیش بینی می شود، بحران زنجیره غذایی( 033۵تا فروردین  033۰

 .قاره های آفریقا، آمریکا و آسیا و اروپا را تحت تاثیر خود قرار دهد

تقویت سازگاری جنگل های زاگرس در مقابل »با عنوان  کنترل این تهدید جدی، پروژه ای  به منظور  فائو  در حال حاضر،

را با همکاری « یستم ملی پایش جنگلخشکیدگی بلوط و جنگل های خزری در مقابل بیماری آتشک شمشاد و همچنین ایجاد س

 .ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حال اجرا دارد سازمان جنگل

ماه به اهداف تعیین  06شروع و در مدت 033۰هزار دالر آمریکا از محل منابع فائو از آبان ماه  36۴پروژه فوق با اعتباری به میزان 

 .آتشک شمشاد و راه اندازی سیستم ملی پایش جنگل است، خواهد رسید شده که شامل شناسایی روش های کنترل زوال بلوط و

روش های زراعت فشرده، تخریب جنگل زدایی )بحران زنجیره غذایی ناشی از مجموعه ای از عوامل اکولوژی زراعی  به گزارش فائو،

موج های حرارت و تغییرات پوشش  خشکسالی، باران های شدید،) ، نوسانات آب و هوایی و تغییرات اقلیمی (و چرای مفرط دام

 .و همچنین بالیای طبیعی می شود( اقدامات فرهنگی، جنگ ها و نا امنی های داخلی و تجارت)، رفتار های انسانی (گیاهی

تهدیدات مطرح شده در بولتن مذکور در مدت سه ماهه پیش رو به بیماری های حیوانات و امراض مشترک انسان و دام، بیماری 

 .آبزیان، ملخ و در نهایت آفات و بیماری های جنگل پرداخته استهای 

و مرگ سریع و گسترده   ای در برگ گیاه های قهوه عامل بیماری آتشک شمشاد نوعی قارچ است که باعث چروکیدگی و ایجاد لکه

آذربایجان و گرجستان هم  کشورهای  هم اکنون این بیماری از. شود های هوایی گیاه می ها در بخش عمده یا همه قسمت بافت

 .گزارش شده است

 .های گیاهی در معرض انقراض اتحادیه جهانی حفظ طبیعت قرار دارد شمشاد در فهرست گونه

عالقه مندان به دسترسی رایگان به بولتن هشدار اولیه بحران زنجیره غذایی فائو می توانند جهت دانلود نسخه کامل آنالین به 

 .مراجعه نمایندpdf.e۵۰۴bc-a/3/org.fao.www//:http نشانی اینترنتی 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰002۰۴۴۴3۵3 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 134۱بهمن  24: تاریخ

   ها آماده همکاری با ایران برای مقابله با گردوغبارها آماده همکاری با ایران برای مقابله با گردوغبارها آماده همکاری با ایران برای مقابله با گردوغبار   ژاپنیژاپنیژاپنی

های ژاپن برای همکاری با ایران دانست و از معصومه ابتکار و کارشناسان  مندی سفیر ژاپن در ایران پدیده گردوغبار را از عالقه

درباره راهکارهای مقابله با گردوغبار برگزار  های آموزشی که ها و دوره زیست کشورمان خواست تا در سمینارها، کارگاه محیط

 .شود، شرکت کنند می

های ژاپن برای همکاری با ایران دانست و از معصومه ابتکار و کارشناسان  مندی سفیر ژاپن در ایران پدیده گردوغبار را از عالقه

ره راهکارهای مقابله با گردوغبار برگزار های آموزشی که دربا ها و دوره زیست کشورمان خواست تا در سمینارها، کارگاه محیط

 .شود، شرکت کنند می

مندی ایران  زیست، معصومه ابتکار در دیدار کوبایاشی و هیأت همراه وی با تأکید بر عالقه به گزارش ایانا از سازمان حفاظت محیط

زیست و تأثیرات جهانی  هانی محیطزیست، همچنین یادآوری اهمیت ج ویژه در حوزه محیط به گسترش روابط با سایر کشورها به

زیست موضوعی جهانی است و مرزهای سیاسی شناخته  محیط: زیست اظهار داشت های وارده به محیط معضالت ناشی از آسیب

وفصل مباحث محیط زیستی و اشتراک تجربیات در این حوزه باشد و ما معتقدیم همه  تواند مانعی برای حل شده میان کشورها نمی

 .های این حوزه باید با هم همکاری کنند جهان برای رفع چالشکشورهای 

ها، مدیریت آب، آموزش، تحقیق و پژوهش، تغییرات آب و هوا، تغییرات جهانی آب و هوایی،  او تکنولوژی سبز، تنوع زیستی، تاالب

جانبه میان ایران و  های دو همکاری های مناسب ها را ازجمله زمینه فارس و اکوسیستم حمایت از دریاچه ارومیه، دریای خزر، خلیج

ویژه با محوریت تبادل تجربیات،  المللی به های محیط زیستی در سطح بین ایران آماده گسترش همکاری: ژاپن دانست و اظهار کرد

 .دانش و فناوری است

برای ایران خواهد شد، ابراز  ها منجر به ایجاد شرایط اقتصادی جدید که رفع تحریم زیست با بیان این رئیس سازمان حفاظت محیط

 .زیست ایران در سطح جهانی شود های نو برای محیط ها و فرصت امیدواری کرد این شرایط جدید منتج به ایجاد زمینه

های  خصوص با توجه به استقرار مراکز کنوانسیون زیست منطقه به جمهوری با یادآوری نقش مهم ایران در محیط معاون رئیس

های مثبت ایران و ژاپن در مرحله جدید  امیدواریم همکاری: آوری اکو گفت ستکهلم، همچنین مرکز توسعه علم و فنا -رامسر، بازل 

زیست منطقه و  ها در منطقه بینجامد و همین امر منجر به استحکام و تأثیر بیشتر نقش ایران در محیط بتواند به بسط این همکاری

 .محیطی منطقه شود ارتقای زیست

/news/fa/ir.iana.www//:http26660DA%/2362 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا – 134۱/ بهمن /  2۱, شنبه 

   یک کشف نادر، اهمیت دریاچه ارومیه را دوچندان کردیک کشف نادر، اهمیت دریاچه ارومیه را دوچندان کردیک کشف نادر، اهمیت دریاچه ارومیه را دوچندان کرد

حققان این مرکز موفق به کشف دو میکروارگانیسم جدید در دریاچه ارومیه م: رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت

 .شدند

های مختلف از دریاچه ارومیه منجر به کشف دو میکروارگانیسم مهم شده است  برداری نمونه: سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی افزود

 .زیستی داردکه نشان از اهمیت این منطقه اکولوژیکی برای انجام مطالعات گسترده تنوع 

برند که آنها را برای زیستن در  های ژنتیکی از مسیرهای متابولیکی خاصی بهره می ها به علت پتانسیل میکروارگانیسم: وی گفت

 .کند شرایط سخت محیطی سازگار می

ها در آن  غلظت نمکسازگاری با شرایط خشکی و کم آبی حاکم بر دریاچه ارومیه که خود منجر به باالرفتن : شاهزاده فاضلی افزود

 .شده است، فشار زیادی را بر موجودات دریاچه ارومیه وارد کرده است

: های زیستی گفت آوری و نگهداری نمونه وی با تأکید بر مأموریت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جمع

سازی منابع زیستی صحه  اکتشاف و ذخیرههای کشف شده از این دریاچه بر درستی مسیر طی شده این مرکز در  میکروارگانیسم

شود و قابل ارائه به تمام محققان و دانشمندان کشور  ها در کلکسیون میکروبی مرکز نگهداری می گذارد و هم اکنون این گونه می

 .است

/com.iranecona//:http۵300۴DB%/26DA%C 
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 کشمش/ انگور

 آیانا - 134۱ بهمن 2۲: تاریخ

پسته و کشمش ایرانی پسته و کشمش ایرانی پسته و کشمش ایرانی / / / ها از زعفران ارگانیک ایرانی در نورنبرگها از زعفران ارگانیک ایرانی در نورنبرگها از زعفران ارگانیک ایرانی در نورنبرگ   استقبال گرم آمریکاییاستقبال گرم آمریکاییاستقبال گرم آمریکایی

   خوش درخشیدندخوش درخشیدندخوش درخشیدند

ارگانیک آلمان حاضر شد و با استقبال گرم ، نمایشگاه مواد غذایی BioFach بار در نمایشگاه زعفران ارگانیک ایرانی برای نخستین

یورو به  3.۵قیمت دنیا تا  رو شد و قیمت هر گرم از این غذایی گران ها روبه ها و ژاپنی ای ها، کره ها، فرانسوی ها، آلمانی آمریکایی

 .قیمت رسید

برای : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

المللی محصوالت ارگانیک دنیا است، حاضر شود  ترین نمایشگاه بین بار ایران توانست در نمایشگاه نورنبرگ آلمان که بزرگ نخستین

 .و زعفران ارگانیک ایرانی را در جمع کشورهای اروپایی و آمریکایی عرضه کند

، نمایشگاه مواد غذایی ارگانیک نورنبرگ در حوزه غذایی ارگانیک BioFachنمایشگاه برجسته جهانی : مقدم افزود علی شریعتی

 .گذارند مندان به محصوالت ارگانیک، کاالهای خود را به اشتراک می سال است عالقه 2۵است که بیش از 

ی و اروپایی حضور دارند، زعفران ایرانی که در اوزان تا یک گرمی در این نمایشگاه که کشورهای آمریکای: وی خاطرنشان کرد

 .ها قرار گرفت بندی شده است، با برند و هولوگرام ایران عرضه شده و مورد استقبال آمریکایی بسته

آنجا که حجم تولید ثبت سفارش و انعقاد قرارداد با کشورهای آمریکایی، فرانسه و آلمان منعقد شده، اما از : مقدم ادامه داد شریعتی

 .المللی، محدود است، حجم تولید بین کشورهای متقاضی تقسیم شده است نامه بین زعفران ارگانیک که دارای گواهی

 .عالوه بر کشورهای اروپایی، ژاپن و کره نیز خواستار زعفران ارگانیک کشور شدند: وی تصریح کرد

محصوالت تولید ارگانیک اکنون مورد : از محصوالت ارگانیک یادآور شد مقدم با اشاره به استقبال کشورهای اروپایی شریعتی

استقبال همه کشورهای اروپایی هستند و از آنجا که مناطق کشاورزی محصوالت ارگانیک در کل جهان در حال رشد ساالنه بوده و 

شود، عرضه مواد غذایی و محصوالت  ه میعنوان یک راهکار هدفمند و پایدار در نظر گرفت شده از مواد ارگانیک به محصوالت تهیه

 .المللی ایران در میان کشورهای جهان باشد تواند با برندسازی ایران باعث ارتقاء جایگاه بین کشاورزی در این نمایشگاه می

 یورو به قیمت رسید 9.۵هر گرم زعفران ارگانیک 

المللی ارگانیک نورنبرگ آلمان،  در نمایشگاه بین: ید کردزعفران با اشاره به ارزش محصوالت ارگانیک تأک مدیرعامل شرکت نوین

مرغ، مواد غذایی منجمد، غالت، انواع اسنک و شیرینی و  زمینی، قارچ، نان، محصوالت لبنی، پنیر، تخم مواد غذایی تازه نظیر سیب

 .ک استتر از قیمت محصوالت غیرارگانی درصد گران ۰۴تا  3۴شود و قیمت آن بین  ها عرضه می نوشیدنی

شود، نرخ هر کیلوگرم زعفران  گذاری می اگر زعفران معمولی درجه یک حدود هفت میلیون تومان در ایران قیمت: وی اظهار داشت

بندی و حمل و نقل، هر گرم زعفران ارگانیک  های جانبی بسته میلیون تومان رسیده و با محاسبه قیمت 0۴ارگانیک درجه یک به 

 .تیورو قیمت خواهد داش 3.۵

 طلبد ها است و پشتیبانی دولت را می برندسازی کار تشکل
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ها قرار ندارد و این بخش  کار برندسازی در حیطه فعالیت دولت: مقدم با اشاره به ضرورت برندسازی در کشور گفت شریعتی

زی را در بازارهای بندی مناسب برندسا صورت کیفی و در بسته خصوصی است که باید با عرضه صحیح محصوالت تولیدی خود و به

 .المللی در اختیار بگیرد بین

توان از  یافته هستند که می المللی یکی از بسترهای مهم برندسازی و توسعه تجارت سازمان های بین نمایشگاه: وی همچنین افزود

 .ها به نفع تجار ایرانی استفاده کرد این فرصت

توان بدون حمایت دولت برای تقویت  وان بخش خصوصی است، اما نمیهرچند برندسازی تنها در ت: مقدم خاطرنشان کرد شریعتی

المللی حضور مقتدرانه داشته  ها از تولیدکنندگان بخش خصوصی انتظار داشت بتوانند در بازارهای بین بخش خصوصی و تشکل

 .باشند

کنند  حمایتی متعددی استفاده میهای بخش خصوصی خود از ابزارهای  ها و تشکلNGOهمه کشورها برای تقویت : وی ادامه داد

زعفران نیز با وجود آنکه ازجمله . المللی سکانداری مناسبی داشته باشد تا بخش خصوصی آنها بتواند در حوزه بازارهای بین

های های قدرتمندی در داخل کشور در اختیار ندارد تا بتواند با نام ایرانی در بازار ترین مواد غذایی دنیا است، اما تشکل گران

 .المللی عرضه شود بین

 پسته و کشمش ایرانی در نورنبرگ درخشیدند

عالوه بر زعفران، در نمایشگاه نورنبرگ آلمان همچنین پسته و کشمش ارگانیک : رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران تصریح کرد

 .رو شد ویژه ژاپن و کره روبه کننده به ایرانی عرضه شد که با استقبال کشورهای شرکت

طوری که منجر به صدور  از آنجا که پسته رقیب قدرتمندی نظیر آمریکا دارد، تولید ارگانیک آن به: مقدم یادآور شد ریعتیش

 .تواند جهشی در صادرات پسته ایرانی ایجاد کند که رقیب را پشت سر بگذارد المللی شود، می گواهینامه بین

ت که در سبد صادراتی خشکبار ایرانی جایگاه مناسبی دارد و عرضه کشمش نیز جزو محصوالتی اس: وی در پایان تأکید کرد

 ./تواند ارزش افزوده آن را برای تجار چندبرابر کند ارگانیک آن می

/news/fa/ir.iana.www//:http266۵3D%/62A62D62B32 
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 بازار و قیمت ها

 - 49/11/28فارس

توزیع مرغ منجمد در صورت توزیع مرغ منجمد در صورت توزیع مرغ منجمد در صورت / / / هزار تن مرغ برای تنظیم بازار شب عیدهزار تن مرغ برای تنظیم بازار شب عیدهزار تن مرغ برای تنظیم بازار شب عید   4۴۴4۴۴4۴۴سازی سازی سازی    ذخیرهذخیرهذخیره

   لزوملزوملزوم

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه این شرکت ذخایر کافی برای تنظیم بازار شب عید دارد اعالم کرد صد هزار تن 

 .تنظیم بازار شب عید ذخیره شده استگوشت مرغ و همچنین مقدار کافی گوشت قرمز برای 

، علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در حاشیه سومین گردهمایی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

حدود صد هزار : و گوشت شب عید گفت سراسری مدیران ستادی و استانی این شرکت در جمع خبرنگاران درمورد تنظیم بازار مرغ

 .ماه الی یک سال توسط این شرکت ذخیره سازی شده است 6تن گوشت مرغ با تاریخ مصرف 

هر زمان که نیاز باشد این شرکت اقدام به توزیع مرغ : وی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تنظیم بازار شب عید وجود ندارد گفت

 .درصد کمتر از قیمت مرغ گرم به بازار عرضه خواهد شد 2۴الی  0۵کند و مرغ منجمد با قیمت  منجمد در راستای تنظیم بازار می

این شرکت ذخایر کافی برای عرضه گوشت قرمز به بازار را دارد و اگر : ولی همچنین درمورد تنظیم بازار گوشت قرمز تصریح کرد

 .کند الزم باشد ذخایر خود را برای تنظیم بازار عرضه می

ذخایر گوشت قرمز این شرکت از تولیدات داخلی و وارداتی و گوشت قرمز : عامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشتمدیر

 .شود وارداتی از برزیل که یک گوشت باکیفیت است تامین می

میادین مذاکراتی ای و  های زنجیره برای تنظیم بازار شب عید در مورد گوشت مرغ و گوشت قرمز با کل فروشگاه: ولی تصریح کرد

ها در آستانه سال نو و ایام تعطیل اقدام به توزیع گوشت مرغ و گوشت  ای به امضا رسیده و این فروشگاه نامه ایم و تفاهم انجام داده

 .قرمز شرکت پشتیبانی امور دام خواهند کرد

 .ردار استهای علمی انجماد از کیفیت خوبی برخو گوشت مرغ منجمد با روش: وی همچنین بیان داشت

ها بخش  های دیگری که در زمینه تامین نهاده این شرکت و شرکت: ولی در مورد تغییر ساختار شرکت پشتیبانی امور دام افزود

کنند، در زمان جنگ و یا تحریم تشکیل شدند و هدف از آن تامین نیاز داخلی در شرایطی که نوسان در تولید  کشاورزی فعالیت می

 .ها به پایان رسیده است و الزم است تغییری در ساختار آن ایجاد شود در حال حاضر تاریخ مصرف این شرکتاما . وجود داشت بود

ای نیست که آن را به صورت فیزیکی اداره کرد، شرایط زمان جنگ  شرایط کشور به گونه: وی با اشاره به مازاد تولید در کشور گفت

هایی  شد، ولی در حال حاضر با توجه به امکانات و پتانسیل سانات بازار استفاده میطوری بود که از اعتبارات دولتی برای تنظیم نو

که در کشور وجود دارد و از آنجا که حاشیه امنی در کشور ایجاد شده و در زمان پساتحریم قرار داریم، میزان تولید باالتر از مصرف 

 .است و باید شرایط دیگری فراهم شود

توانیم با حمایت از بخش  خش خصوصی هم شهامت بیشتری برای حضور در عرصه پیدا کرده و ما میبنابراین ب: وی بیان داشت

 .های مربوطه فراهم کنیم خصوصی شرایط را برای فعالیت این بخش و تشکل

گردش مالی را وری را باال برده و امکانات مالی و  توانیم از امکانات و دانش بخش خصوصی استفاده کنیم و بهره می: ولی بیان داشت

 .گذاران صرفه اقتصادی داشته باشد طوری باال ببریم که کار اقتصادی شود و فعالیت برای سرمایه

http://www.farsnews.com/
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بنابراین در نظر داریم تا با مشارکت بخش خصوصی پایگاه : وی با اشاره به اینکه تولید در حال حاضر مازاد بر مصرف است، گفت

 .منطقه با مشارکت بخش خصوصی فراهم کنیم صادراتی محصوالت دام و طیور را به کشورهای

در : اطالعی کرد و افزود شود، اظهار بی های دامی می ای که صرف واردات نهاده مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در مورد هزینه

های دامی توسط  نهادههای دامی بپردازد، زیرا واردات  حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام و دولت بنا ندارد تا به واردات نهاده

 .دولت مربوط به زمانی بود که شرایط کشور خاص و در دوران تحریم قرار داشت

های دام و طیور مورد نیاز  آبی امکان تأمین تمامی نهاده با توجه به شرایط کم: وی با اشاره به مشکل کم آبی در کشور اظهار داشت

 .اردات تأمین شوددر کشور فراهم نیست و باید بخشی از آن از طریق و

های مورد نیاز بخش دام و طیور را تامین کنند و ما هم  گذاران آمادگی دارند، کنسرسیومی تشکیل دهند و نهاده سرمایه: وی افزود

 .های دامی آنها را در اختیار بگیریم و آن را توزیع کنیم آمادگی داریم، تا به صورت امانی نهاده

های دام و طیور را با  شود، شرکت پشتیبانی امور دام، نهاده م در پاسخ به این سوال که گفته میمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دا

های دامی کاهش چشم گیری داشته است،  قیمت جهانی نهاده: کند گفت قیمتی بیشتر از وارد کنندگان بخش خصوصی عرضه می

 .دیم، با قیمت باالتری نسبت به امسال وارد شده بودهایی که سال گذشته برای ذخایر استراتژیک وارد کرده بو اما نهاده

گری و خرید و فروش نهاده  این شرکت قصد واسطه: وی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام رقیب بخش خصوصی نیست، گفت

  سال گذشته وارد شده بود، تری در با قیمت گران  هایی را که برای ذخایر استراتژیک وارد کرده بود، را ندارد، اما از آنجا که نهاده

 .ها را عرضه کرد بنابراین با قیمت بیشتری هم نسبت به واردکنندگان بخش خصوصی، امسال نهاده

ها توسط  بر بود، اما در حال حاضر قیمت عرضه نهاده ها صرف شد زمان مراحل اداری که برای کاهش قیمت نهاده: ولی تصریح کرد

 .رابر استاین شرکت با قیمت حاشیه بازار ب

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰0026۴۴۴633 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

اعتبار خشکسالی تا اعتبار خشکسالی تا اعتبار خشکسالی تا میلیارد تومان میلیارد تومان میلیارد تومان    212121باید باید باید / / / گرانی گوشت ربطی به کاهش تولید نداردگرانی گوشت ربطی به کاهش تولید نداردگرانی گوشت ربطی به کاهش تولید ندارد

   هفته آینده تخصیص بگیردهفته آینده تخصیص بگیردهفته آینده تخصیص بگیرد

هزار تن گوشت  ها تاکنون هفت گرانی روزهای اخیر گوشت گوسفندی هیچ ربطی به کاهش تولید ندارد، زیرا در قالب زنجیره

 .گوسفند به بازار تحویل شده و روند آن همچنان ادامه دارد

درباره وضعیت تولید گوشت در جامعه ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مقام سازمان امور عشایر امروز در گفتگو با  قائم

ها در حال انجام است و از سوی جامعه  استان کشور تولید گوشت گوسفند در قالب زنجیره 06در حال حاضر در : عشایری گفت

 .عشایری کمبودی در تولید وجود ندارد

 .توان آن را به کمبود تولید ربط داد پایانی سال همیشه وجود داشته و نمیگرانی در روزهای : میرولی صفرزاده افزود

دارند تا در روزهای پایانی سال آن را با قیمت باالتر  های خود را در این فرصت زمانی نگه می ای افراد دام عده: وی خاطرنشان کرد

 .وجود آید عرضه کنند که این امر باعث شده نوساناتی در بازار به

ای که در سال  گونه عشایر در مناطق گرمسیری، شمال شرق و غرب کشور مشغول تولید گوشت هستند؛ به: ده ادامه دادصفرزا

 .ها تولید شده است هزار تن گوشت گوسفند در قالب زنجیره جاری هفت

 .ودها تولید ش هزار تن گوشت در قالب زنجیره 3شود که در پایان سال جاری  بینی می پیش: وی تصریح کرد

 یک هفته زمان تا دریافت اعتبارات خشکسالی از خزانه

هایی که در حوزه سد الر  دلیل حساسیت به: مقام سازمان امور عشایر درباره وضعیت آبرسانی و علوفه عشایری نیز یادآور شد قائم

ر این راستا از این پس با کارت هایی صادر شده تا از تردد افراد غیرمجاز در این بخش جلوگیری شود و د وجود دارد، گواهینامه

 .توانند در این منطقه حضور داشته باشند تردد، عشایر می

اعتباراتی توسد دولت از محل خشکسالی به تصویب رسیده که پیگیر آن هستیم که تخصیص را از سازمان : صفرزاده تأکید کرد

 .ریزی اخذ کنیم مدیریت و برنامه

 .رو خواهند شد طور قطع عشایر با کمبود آب و علوفه روبه فته آینده اتفاق نیفتد، بهاگر این تخصیص تا ه: وی اظهار داشت

میلیارد تومان بابت اعتبارات خشکسالی برای تأمین آب و علوفه عشایری اختصاص داده شده که  6۴مبلغ : صفرزاده در پایان گفت

تر این اعتبار را به سازمان آورده و  ریم بتوانیم هرچه سریعمیلیارد تومان آن برای تخصیص به خزانه ابالغ شده است که امیدوا 2۰

 ./زودی تخصیص بگیریم مابقی آن را نیز به

/news/fa/ir.iana.www//:http26666D%AF%DA%/62 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

تنها دو واحد لبنی با قیمت تنها دو واحد لبنی با قیمت تنها دو واحد لبنی با قیمت / / / شود، مگر اتفاق خاصی بیفتدشود، مگر اتفاق خاصی بیفتدشود، مگر اتفاق خاصی بیفتد   گران نمیگران نمیگران نمی   3۵3۵3۵سال سال سال    شیر درشیر درشیر در

   دستوری شیرخام مشکل دارنددستوری شیرخام مشکل دارنددستوری شیرخام مشکل دارند

شود، مگر آنکه  گران نمی 3۵دلیل آنکه کشش تقاضا در بازار وجود ندارد، در سال  شده، قیمت شیر به های انجام بر اساس بررسی

 .اتفاق خاصی بیفتد

نندگان و تولیدکنندگان عصر امروز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری ک مدیرعامل سازمان حمایت مصرف

در داستان شیرخام یک بخش ماجرا دامدار و یک بخش : درباره اعمال نشدن قیمت دستوری شیرخام گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

 .بندی هستند دیگر فرآوری و صنایع بسته

کیلوگرم برسد که در حال  06۴رنامه پنجم توسعه مقرر بود که سرانه مصرف شیر در کشور به در قانون ب: سیدمحمود نوابی افزود

 .کیلوگرم برآورد شده است 6۴تا  6۵آمده،  دست حاضر فاصله زیادی با این عدد داریم و در حال حاضر بر مبنای آمار به

حصوالت لبنی نتوانند از ظرفیتشان استفاده کنند کاهش مصرف لبنیات باعث شده که واحدهای تولیدکننده م: وی خاطرنشان کرد

و عالوه بر آن، بخشی که برای بازارهای صادراتی ازجمله کشورهای عراق و افغانستان در نظر گرفته شد نیز به دالیل مختلف دچار 

 .شود که دیگر بازار کشش گرانی را ندارد ترتیب احساب می لطمه شد و بدین

دنبال گران کردن محصولی نیستیم و به  ما به: ن حمایت قصد گرانی محصوالت لبنی را ندارد، ادامه دادنوابی با اعالم اینکه سازما

کردند،  های لبنی نیز از آن تبعیت می های فرآورده لحاظ حمایت از دامداران داخلی، قیمت شیری که اعالم شده بود، باید کارخانه

 .عمل آمد، همچنان به دنبال تفاهم بین دو گروه هستیم ات مختلفی که بهاما تا آذرماه سال جاری، با وجود جلسات و مذاکر

در بازارهای جهانی نیز قیمت شیرخشک از افت قابل توجهی برخوردار شد و در حال حاضر معادله معکوس برقرار : وی تصریح کرد

 .ای که قیمت شیرخشک در خارج کشور باال و در داخل کشور رو به کاهش است گونه است؛ به

 تنها دو واحد لبنی با قیمت دستوری شیرخام مشکل دارند

های لبنی و دامداران باید با یکدیگر به تفاهم نهایی برسند،  تولیدکنندگان فرآورده: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد

 .های فوق کنار بیایند زیرا این دو واحد هستند که باید با قیمت

های لبنی متقاعد شدند و با نامه کتبی اعالم  شده، برخی واحدهای تولید فرآورده آخرین توافق انجام بر اساس: نوابی تأکید کرد

 .اند کنند و تنها دو واحد هستند که هنوز متقاعد نشده تومانی به قیمت هر کیلوگرم شیرخام موافقت می 0۴۴کردند که از افزایش 

توانند حداکثر تا شش  اند، می رآورده ماست، پنیر و شیر را افزایش ندادهواحدهایی که قیمت شیرخام در سه ف: وی اظهار داشت

 .درصد اعمال کنند

 کند افزایش شش درصدی قمیت شیرخام میزان مصرف را کم نمی

افزایش شش درصدی قیمت شیرخام اتفاقی در میزان : کنندگان و تولیدکنندگان همچنین گفت مدیرعامل سازمان حمایت مصرف

 .آورد نمی وجود مصرف به

افزایش قیمتی در  33تا  30های  شده توسط همکاران سازمان حمایت طی سال بر اساس محاسبات انجام: نورانی در ادامه افزود

 .توانند این اقدام را در سال جاری انجام دهند اند، می تومانی را اعمال نکرده 0۴۴های فوق نداشتیم و واحدهایی که افزایش  فرآورده
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وجود آید، زیرا بر مبنای  های لبنی به بینی نشده است که افزایش قیمت فرآورده نیز پیش 3۵برای سال : کرد وی خاطرنشان

های  شده، نباید افزایش قیمتی در سه فرآورده فوق داشته باشیم، مگر اتفاق خاصی در بازارهای صادراتی یا بخش محاسبات انجام

 .دیگر بیفتد

مرغ و در کشورهایی همچون عراق و افغانستان  زمانی که بازارهای صادراتی در تخم: رد و ادامه دادمرغ اشاره ک نوابی به بازار تخم

شود، قیمت این محصول متعادل  شود و زمانی که این بازارها دچار مشکل می مرغ داخلی گران می گیرد، قیمت تخم رونق می

 .شود میای گفته  ها، صادرات دفعی یا غیربرنامه شود که به این تنش می

های  گونه که قیمت روغن در سال گذشته افزایش هفت درصدی پیدا نکرد و حتی قیمت آن در فروشگاه همان: وی تصریح کرد

های آن نیز در  شود قیمت شیر و سایر فرآورده بینی می شود، پیش ای امسال با قیمت سال گذشته و با تخفیف عرضه می زنجیره

 ./افزایش پیدا نکند 3۵سال 

/news/fa/ir.iana.www//:http266۴6D%/62B۰2DB26%C 
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 بازار و قیمت ها
 اقتصاد نیوز-1349کشنبه، بیست و پنجم بهمن 

   محصول کشاورزی در یک نمودارمحصول کشاورزی در یک نمودارمحصول کشاورزی در یک نمودار   2۵2۵2۵سقف و کف قیمت سقف و کف قیمت سقف و کف قیمت 
. اند های مختلفی به فروش رفته محصوالت بیشتر است؟ هر کدام از محصوالت کشاورزی به قیمتدامنه اختالف قیمتی کدام /

ترین قیمت محصوالت مربوط به کدام استان بوده است؟ به گزارش اقتصادنیوز مرکز آمار در گزارشی حداقل و  باالترین و پایین

دهد بیشترین اختالف  دول و نمودار اقتصادنیوز نشان میج. را اعالم کرده است 3۰حداکثر قیمت محصوالت کشاورزی در پاییز 

 ها است؟ ترین قیمت این محصوالت در کدام استان قیمت مربوط به چه محصوالتی بوده و باالترین و پایین

 ترین قیمت پایین باالترین قیمت اقالم کشاورزی

 سیستان و بلوچستان یزد ای ذرت دانه

 اصفهان ایالم برنج

 خوزستان اصفهان شلتوک

 فارس کهکیلویه و بویر احمد لوبیا قرمز

 مرکزی کهکیلویه و بویر احمد لوبیا چیتی

 زنجان هرمزگان هندوانه

 خوزستان قزوین خربزه

 لرستان خراسان جنوبی خیار

 کردستان مازندران سیب زمینی

 فارس بوشهر گوجه فرنگی

 هرمزگان ایالم بادمجان

 لرستان سیستان و بلوچستان پیاز

 خوزستان بوشهر یونجه

 لرستان سیستان و بلوچستان ای ذرت علوفه

 خراسان رضوی کرمان انار

 همدان قم سیب درختی

 همدان کردستان انگور

 گلستان فارس پرتقال

 گلستان کهکیلویه و بویر احمد نارنگی

 سمنان خراسان شمالی افتابگردان روغنی

 سمنان کرمان پنبه

 سیستان و بلوچستان مازندران کنجد

 سیستان و بلوچستان گیالن زیتون
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 کهکیلویه و بویر احمد سیستان و بلوچستان گوسفند و بره زنده پرواری

 گلستان گیالن گاو و کمتر از دوساله پرواری

-DEN/Stories/Live/com.eghtesadnews.www//:https036662%/ 

 

 
 بازار و قیمت ها

 اقتصاد نیوز-1349شنبه، بیست و چهارم بهمن 

   قلم محصول کشاورزی در پاییز امسال به روایت یک نمودارقلم محصول کشاورزی در پاییز امسال به روایت یک نمودارقلم محصول کشاورزی در پاییز امسال به روایت یک نمودار   292929نوسان قیمتی نوسان قیمتی نوسان قیمتی 
 6۴۴6برنج است که به قیمت هر کیلو  3۰ای گرانترین محصول کشاورزی در پاییز  ترین ذرت علوفه گرانترین محصول برنج و ارزان 

به . تومان بوده است 032ای است که قیمت هر کیلوی آن  ترین محصول کشاورزی هم ذرت علوفه تومان به فروش رسیده و ارزان

بر اساس این گزارش گرانترین محصول . منتشر کرده است 3۰قیمت محصوالت کشاورزی را در پاییز گزارش اقتصادنیوز، مرکز آمار 

کنجد و لوبیا چیتی هم دو . تومان گزارش شده است 6۴۴6، برنج است که قیمت هر کیلوی آن 3۰کشاورزی در پاییز سال 

 . تومان قیمت دارد ۰6۰6و دومی  ۵66۴محصول دیگری هستند که اولی 

ذرت، هندوانه . زمینی هم در سر دیگر طیف قرار دارند و ارزانترین محصوالت هستند ول دیگر شامل ذرت، هندوانه و سیبسه محص

 . تومان است ۰0۴و  300، 032زمینی سه محصولی هستند که قیمت آنها به ترتیب  و سیب

قیمت برخی . اند افزایش قیمت نداشته 33اییز نسبت به پ 3۰قلم محصبل کشاورزی در پاییز  23نکته قابل توجه این است که همه 

زمینی، هندوانه، ذرت و شلتوک از جمله محصوالتی  درختی، نارنگی، سیب کنجد، زیتون، سیب. از محصوالت کاهش داشته است

 .اما قیمت دیگر محصوالت روند افزایشی داشته است. بوده است 33آنها کمتر از پاییز  3۰است که قیمت پاییز 

-DEN/Stories/Live/com.eghtesadnews.www//:https036620 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1349بهمن ماه  28چهار شنبه 

   گزارش بانک مرکزی از ارزانی و گرانی مواد غذاییگزارش بانک مرکزی از ارزانی و گرانی مواد غذاییگزارش بانک مرکزی از ارزانی و گرانی مواد غذایی

هفتگی میانگین قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در تهران برای هفته منتهی به  بانک مرکزی گزارش< مواد غذایی

گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت سه گروه دیگر  6اعالم کرد که بر اساس آن نرخ  3۰بهمن ماه  23

 .کاهش داشته است و نرخ تنها یک گروه ثابت مانده بود

درصد،  ۴.0درصد، میوه های تازه  ۴.۵درصد، حبوب  ۴.2بر همین اساس در حالی که نرخ لبنیات در هفته مذکور  بانک مرکزی، 

درصد،  0.6درصد رشد داشته، قیمت تخم مرغ  ۴.2درصد و چای  ۴.۰درصد، قند و شکر  6.6درصد، گوشت مرغ  ۴.0گوشت قرمز 

البته در دوره مورد نظر قیمت روغن نباتی بدون تغییر بود و ثابت . استدرصد کاهش داشته  3.2درصد و سبزی های تازه  ۴.2برنج 

 .ماند

 لبنیات و تخم مرغ

درصد افزایش داشت و قیمت سایر  3.6در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

 .هزار ریال فروش رفت 02۵هزار ریال تا  0۴0کاهش یافت و شانه ای  درصد 0.6بهای تخم مرغ معادل . اقالم این گروه ثابت بود 

 برنج و حبوب

بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو هر یک معادل . در این هفته در گروه برنج ، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود

درصد  2.0درصد و لوبیا قرمز  0.6، لوبیا سفید درصد 0.3در گروه حبوب، قیمت لوبیا چیتی معادل . درصد کاهش داشت ۴.2

 .درصد تا چهار درصد افزایش یافت ۴.3کاهش و بهای سایر اقالم این گروه بین 

 میوه ها و سبزی های تازه

سایر اقالم میوه و . در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پیاز عرضه نمی شد و انگور و لوبیاسبز عرضه کمی داشت

زی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه سب

میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت . و تره بار عرضه می شد

درصد کاهش و بهای  ۴.3درصد و لیمو شیرین  ۰.6درصد، نارنگی  0.2درصد و  2.۰به ترتیب معادل سیب قرمز و زرد تخم لبنان 

 .درصد افزایش داشت 6.2درصد تا  ۴.۵سایر اقالم این گروه بین 

درصد  ۰.6درصد و سیب زمینی  6.3درصد ،کدو سبز  3درصد، بادنجان  3.۰در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل 

 .درصد افزایش داشت ۵.2درصد تا  ۴.0و بهای سایر اقالم این گروه بین  کاهش

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد  6.6درصد و گوشت مرغ  ۴.0در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت گوسفند معادل 

 .افزایش داشت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد افزایش یافت و بهای انواع روغن نباتی بدون  ۴.6درصد و شکر  ۴.2د و چای خارجی هر یک معادل در این هفته قیمت قن

 .تغییر بود

 تغییرات یکساله 
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 0۵.3درصد، برنج  23.2درصد، تخم مرغ  6.0بهمن ماه جاری نرخ لبنیات  23بر اساس اعالم بانک مرکزی در یک ساله منتهی به 

درصد و  02.6درصد، چای  06.6درصد، قندو شکر  00درصد، گوشت قرمز  3.6ی های تازه درصد ، سبز 3۴.3درصد، حبوب 

درصد با افت مواجه  06.3درصد و گوشت مرغ  2۵.3درصد رشد داشته و در همین مدت قیمت میوه های تازه  ۴.2روغن نباتی 

 .شده است

ab3۰bf۵0660۰2da۴63c3=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 برنامه و سیاست ها

 - 49/11/27فارس

بازی دوباره به نفع بازی دوباره به نفع بازی دوباره به نفع / / / های روغنیهای روغنیهای روغنی   سال چالش بی حاصل برای حمایت از تولید دانهسال چالش بی حاصل برای حمایت از تولید دانهسال چالش بی حاصل برای حمایت از تولید دانه      یکیکیک

   واردکنندگان تمام شدواردکنندگان تمام شدواردکنندگان تمام شد

های  جمهور واردات روغن و دانه های روغنی با دستور معاون اول رئیس تولید داخلی دانهبرخالف سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر 

 .روغنی بدون مجوز از وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر شد

های روغنی در کشور برای دستیابی به تولید روغن به  ، باوجود ضرورت تولید دانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های  ها و برنامه میلیارد دالر ارز، طرح ۰عنوان یک محصول استراتژیک و اساسی و همچنین جلوگیری از خروج ساالنه بیش از 

 .رسد نمی رمورد نظ به نتیجه وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با افزایش تولید این محصول

های روغنی نیازمند واکاوی و بررسی جدی است که   نرسیدن به اهداف وزارت جهاد در افزایش تولید دانه

حاصل از  دچار اشکال است یا رانت های مختلف برای تولید های متمادی و دولت ریزی این وزارتخانه طی سال برنامه آیا

 .اهداف تولید در این زمینه است به واردات و منافع واردکنندگان روغن مانع رسیدن

اقتصاد مقاومتی و تکیه بر تولید داخل یکی از موضوعاتی است که رهبر معظم انقالب اسالمی بارها و بارها به مسئوالن نظام گوشزد 

لید داخل اجرا بر تو مقام معظم رهبری را برای تکیه فرمایشات های مختلف مو به مو حوزه اند، بنابراین الزم است تا مسئوالن کرده

 .کنند

هایی را برداشته و یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی کاهش وابستگی به واردات  در این راستا نیز وزارت جهاد کشاورزی گام

 .است، اما ظاهرا در این مسیر موانع زیادی وجود دارد ساله 0۴های روغنی طی یک برنامه  خام و افزایش تولید دانه روغن

های اخیر وزارت جهاد  ارش باوجود انتظاراتی که برای جلوگیری از واردات روغن خام وجود داشت و اقدامات ماهبراساس این گز

کشاورزی ، سازمان توسعه تجارت اعالم کرد که با عنایت به دستور وزیر صنعت و پیرو دستور صریح معاون اول ریاست جمهوری 

بدون نیاز  اریخ این اطالعیه کلیه ثبت سفارشات مربوط به واردات روغن خاماز ت 3۰.00.6م مورخ .3۴020-3۰موضوع نامه شماره 

 .از وزارت جهادکشاورزی قابل اقدام خواهد بود( کد رهگیری) به مجوز

تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در  این در حالی است که این اطالعیه خالف قانون انتزاع است و طبق قانون

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش ( 0)ماده (ب)و ( الف)بر اساس بندهای -0330مصوب -شاورزیوزارت جهاد ک

 .کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی در مورد محصوالت و کاالهای اساسی را بر عهده دارد

سری مدیران وزارت جهاد بر اساس این گزارش شهریور ماه گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در سومین گردهمایی سرا

ای قصد دارند تا روغن را  عده: کشاورزی به مناسبت سال جدید زراعی از وجود رانت در واردات روغن خام به کشور خبرداد و گفت

 .کنند های روغنی از کشاورزان تهدید هم می که در تمام دنیا ارزان شده گران کنند و این عده نسبت به نخریدن دانه

های روغنی تولید کشاورزان  هاد کشاورزی در آن گردهمایی با عتاب تند به صنایع روغن نباتی که از خرید دانههمچنین وزیر ج

صاحب است که تهدید  خرید، مگر کشور بی اید که دانه روغنی از کشاورزان نمی بیخود کرده»: کردند گفت خودداری می

 .«کنید می

http://www.farsnews.com/
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و به  گیرد چهار میلیارد دالر واردات روغن صورت می: به این دلیل بود که می گفتعصبانیت وزیر جهاد کشاورزی در آن گردهمایی 

 .ایم و به ازای آن روغن وارد کرده ایم فروخته نسلی از جمله نفت را های بین سرمایه اندازه هم همان

جاری مقرر شده بود، تا صنایع جهاد کشاورزی با انجمن صنایع روغن نباتی در سال   شد، طبق توافق وزارت می  براین اساس گفته

های روغنی تولیدی را از کشاورزان خریداری کنند و حتی آنها تعهد کرده  روغن نباتی به ازای واردات روغن نباتی خارجی، تمام دانه

وغن بودند که پول کشاورزان را یک روزه پرداخت کنند که با عدم موافقت معاون اول رئیس جمهور جهانگیری با افزایش قیمت ر

 .های روغنی را خریداری نکنند نباتی، صنایع هم تصمیم گرفتند دانه

رفت که یک سال عمر، انرژی و سرمایه خود را به امید  دود این تصمیم صنایع روغن نباتی در درجه اول به چشم کشاورزانی می

کش به آنها  تا سرمایه کشاورزان زحمت شد حلی پیدا می بودند بنابراین باید راه  کسب درآمد اندک و با برکت حالل صرف کرده

 .برگردانده شود و پس از آن نیز شاهد چنین اتفاقاتی نبود

کشی و  متعددی با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و صنایع روغن  بنابراین در راستای حل این مسئله و اختالفات جلسات

بخشنامه  تنظیم شد که براساس های روغنی ه نحوه خرید و واردات دانهای دربار این جلسات بخشنامه دنبال نباتی برگزار و به روغن

کشی اگر یک کیلو دانه داخلی را به قیمت تضمینی خریداری کنند و پول  قرار شد تا کارخانجات روغن وزارت جهاد کشاورزی

 .دکشی وارد کشور کنن کیلو دانه خارجی برای روغن 3کشاورزان را همان روز بپردازند، بتوانند 

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

 .توانند دو کیلو روغن خام وارد کنند کشاورزان را همان روز پرداخت کنند، می

های روغنی در داخل و تنظیم  یت از تولید دانهتا در راستای اجرای سیاست حما اما این بخشنامه، چندی بعد تغییر کرد و مقرر شد

های روغنی از کشاورزان به قیمت تضمینی،برای متقاضیان اخذ مجوز واردات روغن،مجوز  بازار،به ازای خرید هر کیلوگرم انواع دانه

کند که آیا وزارت  می واردات چهار کیلوگرم انواع روغن خام صادر شود، البته اصالح و تغییر این بخشنامه هم سؤاالتی را مطرح

کنندگان و افزایش  جهاد کشاورزی برای راضی نگاه داشتن واردکنندگان و پیشبرد بخشی از اهداف خود در راستای حمایت از تولید

 !های روغنی مجبور به تغییر بخشنامه اول شده است؟ تولید دانه

عنوان کرده  های روغنی در کشور رد وضعیت تولید دانهمعاون وزیر جهاد کشاورزی در مو ناگفته نماند که عبدالمهدی بخشنده

 0۴به طوری که کمتر از « های روغنی در کشور است های بخش کشاورزی بحث تولید دانه یکی از شرمندگی»که  است

 .شود درصد هم از طریق واردات تأمین می 3۴درصد نیازمان به این محصول از تولیدات داخلی تأمین و نزدیک به 

اطالعیه سازمان  با های روغنی حمایت از تولید کننده است که شرط اصلی و اساسی افزایش تولید دانه: گزارش حاکی استاین 

روغن خام بدون نیاز به مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، اکنون و عمال این حمایت از واردکنندگان  توسعه تجارت مبنی بر واردات

 .گیرد صورت می

اگر »در مورد واردات روغن خام بدون مجوز از وزارت جهاد گفته است که  یزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزیر البته معاون برنامه

هر سازمان یا مقامی خارج از وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را اعالم کرده باشد، قطعا خالف قانون اظهارنظر کرده و متخلف 

 .«است و باید به مراجع قانونی کشور پاسخگو باشد

وری، وزارت جهاد کشاورزی تنها مرجع قانونی صدور مجوز  قانون افزایش بهره 06بر اساس ماده » ی همچنین بیان کرده است کهو

 .«واردات محصوالت کشاورزی است و قطعا متخلفان را به مراجع قضایی کشور معرفی خواهیم کرد
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از سوی  تری در رابطه با اطالعیه منتشر شده العات کاملدر پی تالش خبرنگار فارس برای دستیابی به اط: براساس این گزارش

یکی از مسئوالن  واردات روغن خام بدون نیاز به مجوز از وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود، مبنی بر اینکه سازمان توسعه تجارت

واردات روغن وجود دارد،  جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در رابطه با تسهیل ای از سوی نامه اگر: وزارت جهاد اظهار داشت

 .سازمان توسعه تجارت آن را منتشر کند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰0026۴۴۴632 
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 برنامه و سیاست ها
 - 49/11/26فارس

هر میوه خارجی به جز موز و نارگیل هر میوه خارجی به جز موز و نارگیل هر میوه خارجی به جز موز و نارگیل / / / واردات میوه را به هیئت دولت می دهیمواردات میوه را به هیئت دولت می دهیمواردات میوه را به هیئت دولت می دهیمفیلم نحوه فیلم نحوه فیلم نحوه 

   قاچاقی استقاچاقی استقاچاقی است

های  بر مبنای عملکرد آماری گمرک، به جز میوه: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت

شود،واردات میوه قاچاقی و غیررسمی  مشاهده میگرمسیری، واردات هیچ گونه میوه به صورت رسمی صورت نگرفته و آنچه در بازار 

 .است

زاده دوشنبه شب در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش  ، محمدرضا نعمتخبرگزاری فارسبه گزارش 

بار  های قاچاق در میادین میوه و تره رود و توزیع میوهبررسی که در مورد و: های قاچاق اشاره کرد و افزود خصوصی به ورود میوه

واردات هیچ گونه   های گرمسیری، دهد بر مبنای عملکرد آماری گمرک جمهوری اسالمی ایران به جز میوه انجام شده، نشان می

شود، واردات میوه به صورت قاچاق و  میوه به صورت رسمی صورت نگرفته است و بنابراین آنچه که اکنون در بازار مشاهده می

 .غیررسمی است

های قاچاق از غرب و جنوب شرقی کشور در  براساس گزارشی که در اختیار داریم، به صورت مرتب واردات میوه: وی اضافه کرد

ای انجام  ها به صورت رسمی وارد نشده است و البته واردات آنها نیز به شکل بسیار زننده گیرد و این میوه بری صورت می کولهقالب 

 .شود که فیلم آن نیز تهیه شده و به زودی به هیئت دولت ارائه می شود می

ها به عهده  آوری این میوه جمع: سطح بازار گفتهای قاچاق از  میوه آوری وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد برنامه اش برای جمع

مسئولیت تنظیم بازار، واردات،  30وزارت جهادکشاورزی است، چرا که بعد از انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، در اواخر سال 

ه وزارت اینک بازرگانی، خرید و فروش محصوالت کشاورزی و از جمله میوه به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، ضمن

صنعت، معدن و تجارت در دولت قبل نیز با این طرح مخالف بود و بنابراین از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درخواست کرد که اجرای 

های  نامه رفت، آئین آن را مسکوت بگذارد، اما در دولت یازدهم به دلیل اینکه این موضوع مصوب مجلس و یک قانون به شمار می

 .اجرایی شد 33ال آن تهیه و از اول س

برابر با قولی که دو هفته قبل : گیری در مورد نرخ سود بانکی در جلسه فردای شول پول و اعتبار گفت وی در مورد بررسی و تصمیم

 .بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار داد، قرار است، موضوع نرخ سود در جلسه فردای این شورا در دستور کار قرار گیرد

ها و نیز نرخ سود  به هر صورت دیدگاه دولت و بانک مرکزی این است که با توجه به کاهش تورم، نرخ سود سپرده: ودزاده افز نعمت

 .ای و عقود اسالمی کاهش یابد تسهیالت اعم از مبادله

شود و به همین  کنیم، آن است که نباید نرخ سود به صورت دستوری تعیین دیدگاه اقتصاددانان که ما نیز تائید می: وی ادامه داد

های چند ماهه اخیر به تدریج نرخ تسهیالت بین بانکی رو به کاهش گذاشته و امیدواریم فردا نیز تصمیم خوبی در  دلیل با سیاست

 .شورای پول و اعتبار گرفته شود

 .تر به تورم برسدامیدواریم وعده بانک مرکزی محقق شده و نرخ سود هر چه زود: این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد

های اعتباری باید اجرایی شود چرا که مصوبه دولت  کارت: های اعتباری خرید کاال گفت زاده در ادامه در مورد سرنوشت کارت نعمت

های اعتباری تبدیل به  کند؛ به همین دلیل اجرای طرح توزیع کارت است، اما به هر حال بانک مرکزی در اجرای آن احتیاط می
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وع کارت شد که بر این اساس کارت اعتبار ملی به صورت گسترده میان مردم توزیع خواهد شد، تا تحریک تقاضای خرید توزیع دو ن

 .برای کاالهای مصرفی بادوام صورت گیرد

ت اکنون میان کارمندان دولت توزیع شده و لیست کارمندان نیز به بانک مرکزی ارسال شده اس ها هم نوع دیگر کارت: وی ادامه داد

 .های الزم، آن را عملیاتی خواهد کرد و این بانک پس از بررسی

خودرو با پژو قطعاً  اندازی کارخانه مشترک ایران محل راه: اندازی خط تولید پژو نیز گفت  وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راه

اما چند نقطه برای احداث این کارخانه بررسی های الزم در آنجا وجود ندارد،  در سواحل مکران نیست، چرا که زیربناها و زیرساخت

 .گیری نهایی صورت نگرفته است شده که هنوز تصمیم

های  خودرو با پژو مقرر شد از امکانات موجود در سایت بخشی به اجرای قرارداد ایران برای سرعت: زاده خاطرنشان کرد نعمت

اما پس از گذشت  های طرف ایرانی در آن واقع است، منتقل شود ها که سایت خودرو استفاده شود و کار اصلی در شهرستان ایران

 .مدتی در مورد احداث کارخانه جدید نیز تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد

های صنعتی باید به صندوق توسعه ملی ارائه  طرح: وی در خصوص پرداخت وام از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت نیز گفت

های کارشناسی  انجام شده، روند پرداخت تسهیالت به پروژه  اخیر با پیگیری  که خوشبختانه در ماهشده تا به تصویب نهایی برسند 

 .شده، سرعت گرفت و قول داده شده تا آخر سال پرونده آنها نهایی شود

دهد که میلیارد دالر به بخش صنعت ارائه  0.۰البته بانک صنعت و معدن قرار بود : وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد

های دیگر نیز با پذیرش عاملیت صندوق توسعه ملی، فعال خواهند  ها صورت گیرد؛ البته بانک امیدواریم تا پایان سال این پرداخت

 .شد

های صنعتی از منابع صندوق توسعه ملی جذب شده  میلیارد دالر برای طرح 2.۵معادل  33تا پایان سال : زاده خاطرنشان کرد نعمت

های موجود، در تامین ارز پذیرش کمتر بوده است، اما به تدریج با آزادسازی  ها و محدودیت نیز به خاطر تحریماست که امسال 

 .شود منابع ارزی بلوکه شده، روند پرداخت تسهیالت تسریع می

درصد از منابع ورودی سال  0۴اند، تا انتهای امسال،  در بخش ریالی نیز مبالغ ناچیز بوده و قول داده: این عضو کابینه یازدهم افزود

 .درصد را به بخش کشاورزی اختصاص دهند 0۴جاری صندوق را به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن و 
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سیاست هابرنامه و   
 - 49/11/25فارس

کشاورزی در کشاورزی در کشاورزی در ///مجوزی برای تکثیر و تولید محصوالت تراریخته در کشور صادر نشده استمجوزی برای تکثیر و تولید محصوالت تراریخته در کشور صادر نشده استمجوزی برای تکثیر و تولید محصوالت تراریخته در کشور صادر نشده است

   های توزیع شده مشکل نداردهای توزیع شده مشکل نداردهای توزیع شده مشکل ندارد   برنجبرنجبرنج///های روغنی شرمنده استهای روغنی شرمنده استهای روغنی شرمنده است   تولید دانهتولید دانهتولید دانه

: مربوطه است، گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تکثیر و تولید محصوالت تراریخته نیازمند اخذ مجوز از شورای 

 .تاکنون هیچ مجوزی برای تکثیر و تولید محصوالت تراریخته صادر نشده است

، عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه مراسم امضاء خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

زارت جهاد کشاورزی و سازمان فضایی ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در نامه همکاری میان و موافقت

در رابطه با تحقیق و : گیری از کشت محصوالت تراریخته چیست، گفت مورد اینکه موضع وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با بهره

اورزی هیچ گونه منعی ندارد و محدودیتی برای تحقیقات اعمال پژوهش برای تولید محصوالت تراریخته در کشور، وزارت جهاد کش

 .شود نمی

در حال حاضر : وی با تاکید بر اینکه در سطح کارهای پژوهشی و آزمایشگاهی هیچ گونه محدودیتی در این رابطه وجود ندارد، افزود

 .تحقیقاتی در مورد کشت محصوالت تراریخته در کشور در دست اجرا است

ای در کشور تکثیر و تولید شود، نیاز به مجوز از شورای  اما اگر قرار باشد محصول تراریخته: جهاد کشاورزی بیان داشتمعاون وزیر 

مربوطه دارد که این شورا یک شورای گسترده در سازمان تحقیقات است و تاکنون هیچ گونه مجوزی برای تکثیر و تولید محصوالت 

 .تراریخته در سطح کشور صادر نشده است

در رابطه با کلیه : های وارداتی مطرح شده است، اظهار داشت ای که در روزهای اخیر با عنوان آلودگی برنج بخشنده در مورد مسئله

 .شود المللی رعایت می شود، استانداردهای بهداشتی بین محصوالت کشاورزی که در داخل تولید و یا از خارج وارد می

نظارت سازمان استاندارد و وزارت بهداشت هستند و مردم مطمئن باشند که اگر کوچکترین  تمامی این محصوالت تحت: وی افزود

تردیدی در سالمت هر محصولی وجود داشته باشد و محصوالت داخلی و خارجی از استاندارد بهداشتی برخوردار نباشند، اجازه 

 .ندارد و غیربهداشتی داده نشده استتوزیع آن را نخواهیم داد و تاکنون هم اجازه توزیع هیچ محصول غیر استا

آنچه که توسط زیرمجموعه : معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد برنج توزیع شده و آنچه که در حال توزیع است، اظهارداشت

های هایی که تاکنون توزیع شده و در حال توزیع است، از تمام استاندارد برنجشود، مشکلی ندارد و  وزارت جهاد کشاورزی عرضه می

 .دهیم کوچکترین تخلفی در این زمینه صورت بگیرد و اجازه نمی بهداشتی برخوردار است

 ماهه گندم در کشور 6ذخیره * 

میلیون تن گندم در  6امسال بیش از : معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه در رابطه با تولید و ذخایر گندم در کشور اظهار داشت

 .در انبارهای کشور موجود است  خریداری شد و این گندمقالب خرید تضمینی از کشاورزان 

ماه ذخیره گندم در کشور موجود است،  6بیش از : وی با اشاره به اینکه ذخایر گندم کشور در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد، افزود

ریزی خوبی که در  جه به برنامهشود و با تو های جنوبی کشور شروع می برداشت گندم در استان 3۵ضمن اینکه از فروردین ماه سال 

بیش از میزان گندم برداشت شده در سال جاری  3۵زمینه کشت و داشت گندم صورت گرفته، امیدواریم گندم برداشتی سال 

 .باشد
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براساس نیاز کشور و ذخایر : میلیون تن گندم در سال زراعی جاری تصریح کرد 3بخشنده با ابراز امیدواری برای برداشت بیش از 

 .هیچ گونه نیازی به واردات گندم نیست 3۵ستراتژیک گندم، تشخیص وزارت جهاد کشاورزی این است که برای سال ا

کشور در زمینه گندم خود اتکاء است و دولت برای مصارف انسانی و آنچه که در تعهد اوست، هیچ گونه نیازی به واردات : وی افزود

 .گندم ندارد

 های روغنی شرمنده است کشاورزی در بخش تولید دانه* 

های بخش کشاورزی بحث  متأسفانه یکی از شرمندگی: های روغنی اظهار داشت معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد تولید دانه

درصد را از طریق  3۴درصد نیازمان از تولیدات داخل تأمین و نزدیک به  0۴، به طوری که کمتر از های روغنی در کشور است دانه

 .کنیم ن میواردات تأمی

های روغنی دیگری همچون سویا و آفتابگردان  اتکاء ما به تولید دانه روغنی کلزا است، اگرچه دانه: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین روغن از کشت دانه روغنی کلزا است شود، اما عمده برنامه در کشور کشت می

برابر شده است، تصریح  2های روغنی در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته  سطح زیر کشت دانه وی با اشاره به اینکه

اگرچه ممکن است سال آینده درصد خود اتکایی در این محصول افزایش یابد، اما افزایش این میزان سطح زیر کشت نیازمان : کرد

 .کند را برآورد نمی

درصد از نیاز  6۵ساله در تالش است تا حدود  0۴وزارت جهاد کشاورزی در یک برنامه : شتمعاون وزیر جهاد کشاورزی بیان دا

 .های روغنی داخلی تأمین کند داخلی به روغن را از طریق تولید دانه

های روغنی یکی از محصوالت اساسی راهبردی است که در برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد گنجانده شده و  دانه: بخشنده گفت

 .امیدواریم سال آینده میزان وابستگی کمتر شود

 کاهش یک میلیون هکتاری سطح زیر کشت گندم* 

در تالش هستیم، تا طی : وی با بیان اینکه برنامه وزارت جهاد کاهش تدریجی یک میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم است، افزود

 0۴اختصاص دهیم و سطح زیر کشت کلزا را در یک برنامه یک برنامه تدریجی این کاهش سطح زیر کشت گندم را به کشت کلزا 

 .ساله افزایش دهیم

 رویه محصوالت کشاورزی کذب است واردات بی* 

این ادعا کذب : رویه محصوالت کشاورزی توسط دولت یازدهم اظهار داشت وی در رابطه با مطالب مطرح شده در زمینه واردات بی

 .است

میلیون تن محصوالت کشاورزی وارد شده، در  03از ابتدای امسال تاکنون در مجموع : هارداشتوی به آمار گمرک اشاره کرد و اظ

 .میلیون تن واردات محصوالت کشاورزی صورت گرفته بود 22بیش از  30-32حالی که در سال 

 -3راز تجاری کشور در حد میلیارد دالر منفی بود اما در حال حاضر ت 6در آن زمان تراز تجاری کشور بیش از : بخشنده تصریح کرد

 .میلیارد دالر نسبت به آن زمان کاهش یافته است

میلیارد دالر مجموعه واردات محصوالت بخش کشاورزی کاهش یافته است، تصریح  ۵سال گذشته  2وی با بیان این مطلب که در 

ملی کشور و با تاکیدات رئیس جمهور صورت مقداری واردات بیشتر شد، اما این اتفاق بنا به دستور شورای امنیت  33در سال : کرد

 .گرفت
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رئیس جمهور دستور داد تا کشور ذخایر غذایی بسیار ای و برجام بودیم، بنابراین  در آن زمان در حال مذاکرات هسته: وی افزود

 .مطمئنی داشته باشد

ماه  6به  33شد در سال  ماه نگهداری می 3بنابراین ذخایر راهبردی کشور که همواره برای : معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .ارتقاء یافت و همین موضوع باعث واردات بیشتر محصوالت کشاورزی شد

ماه ذخیره وجود  3روز رسیده بود، در صورتی که باید همواره  03ذخایر گندم کشور به کمتر از  33در پایان سال : وی بیان داشت

 .داشته باشد

میلیون  6.۵روز کاهش یافته بود و بنابراین در آن سال مجبور شدیم  ۰یا  3ها به  در برخی استان حتی ذخایر گندم: بخشنده گفت

 .تن گندم وارد کنیم

سال اخیر کاهش یافت، به طوری که در حال  2ریزی برای تولید این محصول افزایش و واردات آن طی  با برنامه: بخشنده گفت

 .ات گندم ممنوع اعالم شده استحاضر هرگونه ثبت سفارش جدیدی برای وارد

 هزار تنی مرغ در سال جاری 8۴ذخیره * 

سازی را  بخش خصوصی معموالً برای تأمین میوه شب عید کار ذخیره: وی همچنین در مورد ذخایر میوه شب عید اظهارداشت

کند که در اینجا  پرتقال میسازی سیب درختی و  دهد، اما دولت برای اطمینان در چند سال گذشته اقدام به ذخیره انجام می

سازی این دو محصول توسط دولت انجام شده و هیچ گونه مشکلی برای تامین میوه شب عید وجود  دهم کار ذخیره اطمینان می

 .ندارد

هزار تن است و به لحاظ تأمین مرغ هیچ مشکلی در شب عید وجود  6۴تا  6۴ذخیره مرغ کشور هم حدود : بخشنده بیان داشت

 .ندارد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 134۱بهمن  2۱: تاریخ

   های پیش روهای پیش روهای پیش رو   توسعه کشاورزی در دوران پس از تحریم؛ موانع و چالشتوسعه کشاورزی در دوران پس از تحریم؛ موانع و چالشتوسعه کشاورزی در دوران پس از تحریم؛ موانع و چالش

نام در کشاورزی ازجمله  ویژه کشورهای صاحب های خارجی و وزیران کشاورزی کشورهای مختلف جهان به هیأت دنبال حضور به

، فرصت را مغتنم شمرد تا نقطه نظرات دکتر محمدحسین (ایانا)در تهران؛ خبرگزاری کشاورزی ایران ... ایتالیا، فرانسه، روسیه و

المللی است را جویا  ا که در عرصه جهانی دارای تجربه کار با نهادهای بینعمادی مشاور توسعه فناوری وزیر جهاد کشاورزی ر

 ...شود

گذاری و تعیین قوانین و نصب تابلوهای راهنما و تضمین امنیت است؛ نقش  نقش حاکمیت تعیین مسیر، ریل* 

باهم کامالً هماهنگ های این قطار، که باید تمامی این اجزا  ها لوکوموتیوهای کشنده و نقش بخش خصوصی واگن تشکل

 .باشند تا بار را به نحو احسن به سرانجام برسانند

ترین دوران تحریم  تا زمانی که روابط دو دولت بر اساس واردات و صادرات باشد، روابط بسیار ساده است و در سخت* 

گذاری و انتقال تکنولوژی  ه؛ اما وقتی از سرمای(همان پول در قبال کاال و یا کاال در قبال کاال)هم ادامه داشته است 

 .ها باشد شرط گذار باید شاهد ظهور این پیش های بسیار ضروری نیاز دارد که هر سرمایه شرط گوییم، پیش سخن می

ضعف کمی و کیفی نهادهای مدنی از مشکالت بنیادی نظام ما در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که * 

 .وجود دارداین مشکل در بخش کشاورزی هم 

صورت بسیار دقیق روشن شود و دومین شرط، ضمانت  نخستین شرط تعیین دقیق الگوی مشارکت است که باید به* 

 .و تضمین سرمایه

ها تا مقررات را از الفاظ به روی کاغذ و سپس در عمل نبینند، سرمایه و تکنولوژی مورد نظر را به ایران  اروپایی* 

 .به ادامه روابط خرید و فروش یا صادرات و واردات بسنده خواهند کردمنتقل نخواهند کرد و صرفاً 

ها در  های فنی ماهر در کشاورزی، مانع مهم مشارکت و همکاری ضعف ما در وجود کارشناسان خبره یا تکنسین* 

 .المللی کشاورزی ایران با کشورهای پیشرفته است های بین فصل تازه همکاری

نام به توافق رسید تا امکان صادرات  توان با برندهای خارجی معتبر و خوش ت نیز میدر مورد بسیاری از محصوال* 

 .محصوالت کشاورزی ایران، بیش از پیش فراهم شود

تر از ترکیب نفرات  کننده تحول ایجاد شد، اما مهم های مذاکره بار در دوره پس از انقالب در آرایش تیم برای نخستین* 

 .ها برای رودررویی با همتایان اروپایی است های عضو این هیأت و تربیت فنی تیم های ایرانی، آمادگی هیأت

الملل در اروپا آشنایی داشته  هایی وجود داشته باشد، اما کسانی که به قواعد روابط بین شاید در اتحادیه اروپا رقابت* 

 .دانند که نوع رقابت آنها صفی است، نه تقابلی باشند، خوب می

های با ایران است؛ لذا اگر نتوانیم در حوزه انتقال تکنولوژی و  ترین کشور برای همکاری ایتالیا پا به رکاب در اروپا،* 

ای برسیم، یقین بدانید که با سایر کشورهای اتحادیه اروپا هم نخواهیم  سرمایه با این کشور به نتیجه مثبت و سازنده

 .توانست

********* 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

96 
 

شود  امنیت ملی نیز محسوب  "ستون فقرات"بسا  های اقتصادی ماست، چه ترین بخش یکی از اصلیبخش کشاورزی امروز نه تنها 

اما در دوران پس از تحریم نیز جایگاه بخش کشاورزی با . که در دوران تحریم نیز جایگاه حیاتی خود رابا وجود تنگناها نشان داد

ها  از شدن مرزها، بخش کشاورزی باید هم آمادگی استفاده از فرصتهای تحریم و ب با رفع محدودیت. رو شده است چالش جدی روبه

های متعددی از سراسر جهان برای بسط ارتباط و  اکنون که هیأت هم. های پیش رو را داشته باشد و هم آمادگی مقابله با چالش

ان کشاورزی کشورهای اروپایی راهی های تجاری کشاورزی با ریاست وزیر اند؛ گروه شروع دوره جدیدی از مناسبات راهی ایران شده

های بخش  حال در این فرصت تاریخی، اگر مدیران و تشکل. های طرفین در فصل تازه آشکار شود شوند تا نحوه همکاری ایران می

های خارجی و استفاده از این فرصت را نداشته باشند، این فرصت تاریخی از بخش کشاورزی که  کشاورزی آمادگی تعامل با هیأت

ها تحریم باعث رکود نسبی در این بخش شده که نیازمند  طور قطع سال البته به. آماده تحول و توسعه است، گرفته خواهد شد

ها است، اما نباید دست روی دست گذاشت تا زمان بدون دستاوردهای ماندگار برای  گیری از این فرصت تحول و توانمندی برای بهره

 .بخش بگذرد

سازی بخش کشاورزی در آستانه این تحول، فرصتی دست داد تا با دکتر محمدحسین عمادی،  های آماده رتبرای آشنایی با ضرو

المللی را دارد، گفتگویی  ها و نهادهای بین مشاور وزیر جهاد کشاورزی در زمینه توسعه تکنولوژی که خود تجربه کار با سازمان

گفتگویی که در آن، به روشنی و با نگاهی . اید به آن دست یابیم را بشنومهای وی از وضعیت کنونی و آنچه ب داشته باشم و تحلیل

این بحث را در روزهای آینده نیز دنبال . که دست کم در کشاورزی کشور ما به آن توجه جدی نشده است، مورد واکاوی قرار گرفت

 .خواهیم کرد

 حریم چیست؟های تحول در بخش کشاورزی در دوره پس از ت آقای دکتر عمادی، ویژگی

های تجاری و بازرگانی اعم از پولی، مالی و فنی و تکنولوژیک که در بر کشور  ای از محدودیت در دوره پساتحریم بخش عمده

زمانی که شرایط . شود تحمیل شده بود، برطرف شده یا خواهد شد و طبعاً امکان تعامل با جهان خارج بیش از گذشته فراهم می

های جدیدی به وجود خواهد آمد که بخش کشاورزی باید برای این تحول  ها و چالش شود، فرصت فراهم میتعامل با اقتصاد جهانی 

های کشاورزی وارداتی با تولیدات داخلی بیشتر خواهد شد و طبیعی است که در  از یکسو رقابت با محصوالت و نهاده. آماده باشد

از سوی دیگر، . انند کیفیت مورد نیاز و راندمان تولید خود را بهبود بخشنداین کارزار نیز کسانی توان رقابت خواهند داشت که بتو

گذاری و مشارکت دوجانبه را افزایش داده و  ساالران خارجی، زمینه سرمایه گذاران و فن باز شدن درهای کشور به روی سرمایه

آورند  آوری جدید را فراهم می سرمایه و فن های خارجی توان جذب ها و شرکت تولیدکنندگان داخلی با تعامل و شراکت با مؤسسه

 .دهند ای و جهانی افزایش می تنها برای بازار داخلی، بلکه قدرت رقابت خود را در بازارهای منطقه که به این ترتیب نه

 برای آمادگی این تغییر، چه تحوالتی در بخش کشاورزی باید ایجاد کرد؟

ها، هرکدام نقش خود را  د سه بازیگر اصلی این میدان یعنی دولت، بخش خصوص و تشکلسازی، بای برای ایجاد این تغییرات و آماده

ها و نهادهای غیردولتی همراه با دولت، سه رکن اصلی این تغییر  بخش خصوصی، تشکل. صورت مکمل انجام دهند خوبی و به به

صورت تمثیل بیان کنم؛ اگر قرار است  سه رکن را به اگر بخواهم این. هستند که باید خود را برای دوران پس از تحریم آماده کنند

گذاری و تعیین قوانین و نصب تابلوهای راهنما و تضمین  ما قطاری را از مبداء به مقصد برسانیم، نقش حاکمیت تعیین مسیر، ریل

اجزا با هم کامالً های این قطار که باید تمامی این  ها لوکوموتیوهای کشنده هستند و بخش خصوصی واگن امنیت است، تشکل

 .هماهنگ باشند تا بتوانند بار را به نحو احسن به سرانجام برسانند
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آقای دکتر، اگر موافق باشید با توجه به اهمیت این نکته به کلیات بسنده نکنیم و نقش هرکدام از عوامل دولتی و 

 .ها را بازگو کنید تشکل

ار قانونی الزم برای این دوران را آماده کند تا بخش کشاورزی با جهان تعامل ترین نقش را دارد باید سازوک حاکمیت و دولت که مهم

گذاری در این دوران؛ چه در حوزه قوانین،  کننده امنیت و سرمایه ریز و تسهیل عنوان سیاست گذار، برنامه دولت به. خود را آغاز نماید

ها با نظام  ای تسهیل کند که ارتباطات تشکل گونه یط را بهچه مقررات صادرات و واردات، به همراه قوانین مالی و اداری، شرا

آسانی و دقت  ها و بخش خصوصی، به کند که لوکوموتیو تشکل گذاری عمل می مانند ریل در واقع دولت به. المللی تنگاتنگ شود بین

 .برد، منافع ملی را تأمین کند -شده با قاعده برد  باال در خطی مشخص به سوی هدفی تبیین

نظران؛ سیاست و استراتژی خود دولت نیز در  ا آقای دکتر، یکی از معضالت کنونی این است که به اذعان صاحبام

 .تعامل با کشورهای خارجی روشن نیست

صورت مشخص و  دولت باید استراتژی و سیاست خود را به دقت و در هر بخش به. متأسفانه تاحد زیادی این مشکل وجود دارد

. شود در دوران پس از تحریم نکات اصلی که حاکمیت به دنیای خارج اعالم کرده است به چند نکته خالصه می. شفاف اعالم کند

این سیاست بسیار مطلوب و عقالیی . گذار و انتقال تکنولوژی هستیم و نه صرفاً واردات و انتقال کاال دنبال سرمایه نخست اینکه ما به

تا زمانی که روابط دو دولت بر اساس واردات و صادرات باشد، روابط بسیار . نیاز دارد است، اما قطعا پیش نیازهای بسیار ضروری

ترین دوران تحریم هم ادامه داشته است یا همان پول در قبال کاال و یا کاال در قبال کاال؛ اما وقتی از  ساده است و در سخت

گذار باید شاهد ظهور این  ر ضروری نیاز دارد که هر سرمایههای بسیا شرط گوییم، پیش گذاری و انتقال تکنولوژی سخن می سرمایه

دولت باید با تعیین حداکثر و حداقل سرعت مجاز و ارائه نقشه راه و همچنین تسریع در رفع موانع، شرایط را . ها باشد شرط پیش

 .است طور مناسب آماده نکرده برای طرفین مشخص کند که هنوز بخش دولتی ما جایگاه واقعی خود را به

های کشورهای طرف مذاکرات ما را نداشته  های ایرانی، کارکرد مشابه تشکل رسد بخش خصوصی و تشکل نظر می اما به

 ؟!باشند

ها، ارتباط  ها و بخش خصوصی ایران، یا سنتی و خرد هستند یا متوسط که در مورد سنتی در بخش کشاورزی ایران بیشتر تشکل

های الزم را ندارند، اما بخش متوسط ما در چند سال اخیر در حیطه صادرات و انتقال تکنولوژی به المللی صفر است و استاندارد بین

اکنون در حال بازگشایی دوباره است که با  المللی شدند که در دوران تحریم محدودتر شد؛ اما هم هایی با نظام بین ایران وارد تعامل

همچون ورزشکاری . المللی، باید درباره مقتضیات الزم توانمند شود ات بینساله بخش خصوصی در مناسب 0۴ماندگی  توجه به عقب

 .های ورزشی را پشت سر بگذراند های جهانی به دور بوده و باید یک دوره فشرده از تمرین ها از صحنه رقابت که سال

هستند و متولی این ها اشاره کردید؛ این تحوالت چه  ها و شرکت رسانی مقتضیات زمانه برای این تشکل به اطالع

 تواند باشد و چه اطالعاتی را باید منتقل کرد؟ مسئله چه نهادی می

نخست تحوالت . در دو سه دهه اخیر در بخش کشاورزی تحوالت زیادی انجام شده است که تولیدکنندگان باید به آن آشنا شوند

یستی در محصوالت کشاورزی که از سوی در استاندارد کیفی در محصوالت کشاورزی، دوم تحوالت بهداشتی و ایمنی ز

سو و تغییر در  کنندگان از یک دلیل تغییرات در ذائقه مصرف کنندگان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و تغییر در بازار به مصرف

های  ازمانالمللی آغاز خواهد شد، اما س ها با شروع تعامالت بین روزرسانی بخش خصوصی و تشکل به. کنندگان قدرت خرید مصرف

شده تولید با مالحظات  های خصوصی ایران را با استانداردهای تثبیت ها و شرکت های ما باید از همه ابعاد تشکل متولی و رسانه
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محیط زیستی، کیفیت باال، تأمین غذای سالم و ارگانیک آشنا کنند و به آنها نشان دهند که در دنیای پشت این دیوار، چه تحوالتی 

 .روز نشده است ها به ناگفته نماند بخش دولتی ما نیز خود در این زمینه .رخ داده است

آقای دکتر، از آنجا که جنابعالی سابقه خوبی در هنگام معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی در دوره قبل وزارت آقای 

 دانید؟ ار این مشکل را چه میتمام ماند، راهک نژاد نیمه ها داشتید که البته با ورود دولت احمدی حجتی در ایجاد تشکل

دانیم ضعف کمی و کیفی نهادهای مدنی یکی از مشکالت بنیادی نظام ما در همه ابعاد اجتماعی فرهنگی و  طور که می همان

های بخش کشاورزی را  در دوران قبل سعی فراوانی کردیم تا تشکل. این مشکل در بخش کشاورزی هم وجود دارد. اقتصادی است

ها به  بدیهی است که باید تشکل. اند ها مجدداً تضعیف شده نمند کنیم، اما متأسفانه در هشت سال گذشته این تشکلتقویت و توا

به نام  "های اجتماعی  سازه"برای برقراری این تعامل، بهترین ابزار ممکن، استفاده از . رسمیت شناخته، تقویت و توانمند شوند

توان گفت  کنند؛ در واقع می ، امکان اتصال معتمدان و منتخبان مردم به دولت را فراهم میعنوان نهادی مردمی ها است که به تشکل

 .مانند به معنای دیگر اگر این پل نباشد، دولت و ملت در دو طرف بالتکلیف می. ها پل ارتباطی دولت و مردم هستند تشکل

اند کارکرد به قول  روستایی و کشاورزی هم نتوانستههای تعاونی  آید سازمان تعاون روستایی ایران و اتحادیه نظر می به

 ...کارآمد را برای بخش کشاورزی فراهم سازند "سازه اجتماعی"شما 

در این . دولتی، باید بازسازی جدی شوند تا در دست نمایندگان واقعی بخش حصوصی قرار گیرند های غیردولتی یا نیمه تشکل

 .المللی، به آمادگی کامل برسند اسبات بینتوانند در فصل تازه من ها می صورت تشکل

 !اما با ناتوانی کنونی، ضریب خطای آنها باالست

ها مسئولیت داد تا با تمرین و احساس مسئولیت، حتی  ای باید این تغییر و اعتماد را آغاز کرد و به این تشکل به هر حال از نقطه

های خارجی  مرزی یا دیدار هیأت ان مداخله شود، در برنامه مراودات بروناگر اشتباه کردند، وارد عرصه شوند و بدون آنکه در کارش

اقدامی که خوشبختانه دولت آقای روحانی در سفر اخیر به ایتالیا و . های خارجی قرار بگیرند روی نمایندگان تشکل از ایران، روبه

 .فرانسه، به آن مبادرت کرد

 

 ید با رویکرد جدیدی فعالیت کنند؟ها پس از تحریم، با در واقع شما معتقدید تشکل

اکنون که روند ورود  ها و بخش خصوصی باید برای کارزار جدید پس از تحریم آماده شوند و هم ها؛ بلکه دولت، تشکل نه فقط تشکل

ش کمااینکه در بخ. صورت یک تیم هماهنگ، آمادگی آن را داشته باشیم های خارجی به ایران شتاب گرفته است، باید به هیأت

ها و صنعت هم این تمرین شروع شده است، اما بخش کشاورزی  انرژی و نفت این آمادگی نسبی فراهم شده، در بخش زیرساخت

 .ها دارد نیازمند آمادگی بیشتری در هر سه رکن دولت، بخش خصوصی و تشکل

ه ایران و تکنولوژی و شراکت بینی شود تا امکان اشتیاق انتقال سرمایه ب ؟ چه تمهیداتی باید پیش!از بعد مالی چطور

 فراهم شود؟

گذار خارجی را برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و یا بهتر از آن، مشارکت در تولید و  طور که اشاره شد وقتی شما سرمایه همان

رکت است نخستین شرط نیز تعیین دقیق الگوی این مشا. ها را آماده کنیم شرط کنیم، باید همه شرایط و پیش فرآوری دعوت می

گانه  این امر به حاکمیت ما و قوای سه. دومین شرط ضمانت و تضمین سرمایه است. صورت بسیار دقیق روشن شود که باید به

ویژه که شاید درباره استراتژی  به. گذاری خارجی روشن کنند گردد که باید مبانی، اصول و استراتژی خود را برای سرمایه بازمی
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های خارجی در ایران، تعامل الزم از قبل وجود داشت و  های همکاری نمایندگان شرکت ود واردات و پورسانتدلیل س به "کاال کاالبه"

اکنون مشخص کرده که ما فقط دنبال صادرات و واردات نیستیم و انتقال  خواهد داشت؛ اما از آنجا که دولت آقای روحانی، هم

ز در دستور کار دولت ایشان است تا بخش اقتصادی ایران قوی شود؛ لذا های نوین مدیریت نی سرمایه خارجی، تکنولوژی و شیوه

 .صورتی که عدم تعارضی با اقتصاد مقاومتی بروز نکند، دنبال تعامل جدید اقتصادی با کشورهای اروپایی است به

رسد  نظر می ای در حال رخ دادن است، اما به های تازه خب شاید در صنعت مثل همکاری ایران خودرو با پژو، اتفاق

 بخش کشاورزی هنوز نتوانسته به چنین تعاملی برسد؟

یابد و این تعامل به مثابه گردش  از آنجا که با ورود سرمایه و تکنولوژی و حتی مدیریت شراکتی، کیفیت نیز افزایش محسوس می

تر  راتژی سیاست و از همه مهمکند، باید برای همین در بخش کشاورزی نیز است های اقتصادی داخلی عمل می خون برای بنگاه

 .های کشاورزی روز تعریف و تبیین کرد گذاران و دریافت تکنولوژی الگوی مناسب و روشنی برای تسهیل ورود سرمایه

 آقای دکتر، به طور نمونه در همین سفر هفته جاری وزیر کشاورزی ایتالیا و هیأت همراه او، سطح تعامل چگونه بود؟

ی با ایتالیا که در تکنولوژی کشاورزی پیشرفته هست، هیچ مانع جدی نداریم؛ کمااینکه رئیس جمهوری ما صورت کل ببینید ما به

نخستین سفر اروپایی خود را از ایتالیا شروع کرده و وزیر کشاورزی ایتالیا، یک هفته بعد به ایران آمده و آمادگی کشورش را برای 

دانید، اوالً نام وزارت کشاورزی در ایتالیا، وزارت  طور که می اعالم کرد؛ اما همانانتقال سرمایه و تکنولوژی کشاورزی به ایران 

گذاری به ایران آمده و  کننده سرمایه گذار و تسیهل ها و سیاست کننده تشکل عنوان هماهنگ گذاری کشاورزی است و وزیر به سیاست

های ایرانی  شده طرف صورت هماهنگ های ایتالیایی نیز به تها و شرک تشکل. کند های خود را به روشنی اعالم می اصول و سیاست

خود را کم و بیش شناسایی کرده و منتظر الگوی مناسب برای مشارکت و همکاری بلندمدت هستند که آن هم نیازمند ضمانت 

 .های همکاری از سوی دولت ایران است شرط گذاری و پیش سرمایه

 پس مشکل در کجاست؟. خب

های  خواهد؛ از حقوق مالکیت گرفته تا امنیت سرمایه، ارائه ضمانت که این اقدام سازوکارهای خاص خود را میمشکل در اینجاست 

تا زمانی که ما امنیت سرمایه و تسهیالت رفت و آمد و مشارکت هدفمند را فراهم نکنیم و . الزم و اصالح مقررات بانکی و فاینانس

توان  در یک کالم می. تفا شود؛ آنها سرمایه و تکنولوژی خود را به ایران نخواهند آوردهای خوب اک فقط به قول و وعید یا پذیرایی

ها تا مقررات را از الفاظ به روی کاغذ و سپس در عمل نبینند، سرمایه و تکنولوژی مورد نظر را به ایران منتقل  گفت، اروپایی

 .واردات بسنده خواهند کردنخواهند کرد و صرفاً به ادامه روابط خرید و فروش یا صادرات و 

 

جز تأمین  رسد در بحث هماهنگی بخش کشاورزی برای تعامل در دوران پس از تحریم، به نظر می آقای دکتر، اما به

برای . های اروپایی نیز محل اشکال است مردان ما در مواجهه با طرف ها یا حتی دولت سرمایه، برخورد شکلی تشکل

 دانید؟ ارآمد میحل این معضل چه راهکاری را ک

های خارجی نکته ظریفی است که  ها و بخش خصوصی برای همکاری بلندمدت با شرکت طور که گفتید آماده کردن تشکل همان

ها و مطالبه تأمین آنها بر  های طرف مقابل اروپایی و مطرح کردن تخصصی خواسته ها را در نشست با تشکل باید توانمندی تشکل

 .المللی را داشت ناساس اصول و مقررات بی

 ها چیست؟ خب پارامترهای توانمندسازی تشکل
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ها به آنها  گیری ها از طریق واگذاری واقعی تصمیم ها در دو بخش باید انجام شود؛ نخست اختیار دادن به تشکل توانمندسازی تشکل

 .و تقویت آنها با آموزش و استفاده از مشاوران توانمند

 روی انسانی توانمند و ماهر چه نقشی در این رابطه دارد؟آموزش بخش خصوصی جهت تأمین نی

های  های فنی ماهر در کشاورزی، مانع مهم دیگری است که در مشارکت و همکاری ضعف ما در وجود کارشناسان خبره یا تکنسین

 .کند المللی کشاورزی ایران با کشورهای پیشرفته، قطعاً مشکل ایجاد می های بین فصل تازه همکاری

 هایی مسئولیت جدی دارند؟ این باره چه ارگاندر 

درصد عملی برای موضوع کشاورزی در دوران پس از  0۴۴طور  ای باید به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و سازمان فنی و حرفه

نیروهای انسانی ماهر را باشد و نه فقط صرفاً گذراندن یک دوره،  "نیاز بازار"هایی فشرده اما کیفی که بر اساس  تحریم، طی دوره

 .تربیت کنند

 دانید؟ آقای دکتر، الگوی مناسب با شرایط موجود را چه می

برداران در حوزه نیروی انسانی کشاورزی، کشور ما از لحاظ منابع،  جز محدودیت آب در منابع طبیعی و سواد و دانش ناچیز بهره به

تواند مورد توجه  های پرشمار و قابل توجهی است که می دارای مزیت... ای و غنی، تنوع اقلیمی و شرایط استراتژیک منطقه

 .گیران باشد سازان و تصمیم تصمیم

 ها استفاده کرد؟ خب این درست، اما چگونه باید از این ظرفیت

 در عصر حاضر، صرف تولید محصول خام کشاورزی، دغدغه کشورهای توسعه یافته نیست، بلکه بردن کشاورزی به حوزه فرآوری

طور مثال  به. های کشاورزی است ای مهم و در عرض فعالیت های بازارپسند، نکته محصوالت و توجه ویژه به مسئله برندینگ و مارک

توان با برندهای  ما در مورد محصول سنتی زعفران، باید با برند ملی وارد بازار جهانی شویم، اما درباره بسیاری از محصوالت نیز می

 .نام به توافق رسید تا امکان صادرات محصوالت کشاورزی ایران، بیش از پیش فراهم شود خارجی معتبر و خوش

 توان و باید مدنظر قرار داد؟ دیگر چه نکاتی در امر الگوسازی را می

همکاری و المللی آشنا کنیم تا مدل و الگوهای مختلف  ها و انواع قراردادهای بین المللی را برای تشکل باید بسیاری از مفاهیم بین

 .های خارجی را با مالحظات مصالح ملی و اقتصاد مقاومتی بدانند تعامل با طرف

 در همین سفر هیأت ایتالیایی به ایران، وضعیت را چگونه دیدید؟

ما کننده تحول ایجاد شده، ا های مذاکره بار در دوره پس از انقالب است که در آرایش تیم در ابتدا باید عرض کنم که برای نخستین

. ها برای رودررویی با همتایان اروپایی است های عضو این هیأت های ایرانی، آمادگی و تربیت فنی تیم تر از ترکیب نفرات هیأت مهم

 .ها، فقط یک نشست و برخاست ساده و کم دستاورد نخواهد بود در واقع تنها در این صورت است که این نشست

برانگیز باشد، اما با توجه به سوابق منفی کم توجهی به  رسشی بکنم که یأسخواهم در دوره دولت تدبیر و امید پ نمی

بینی  المللی ما دست کم در بخش کشاورزی پیش این نکات مسئوالنه و دلسوزانه، چه اتفاقی را برای مناسبات بین

 کنید؟ می

ا ایران است؛ لذا اگر نتوانیم در حوزه انتقال های ب ترین کشور برای همکاری دانید در اروپا، ایتالیا پا به رکاب طور که می همان

ای برسیم، یقین بدانید که با سایر کشورهای اتحادیه اروپا هم نخواهیم  تکنولوژی و سرمایه با این کشور به نتیجه مثبت و سازنده

 !آید سر می ها طبق تجربه تاریخی به سرعت به توانست و متأسفانه دوران این فرصت
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های کشاورزی ما دلخوش به استفاده از شگردهای کهنه تجاری مانند  مردان ما یا تشکل خب شاید برخی دولت

 ؟!زنی با سایر کشورهای اروپایی هستند چانه

الملل در اروپا آشنایی داشته باشند، خوب  هایی وجود داشته باشد، اما کسانی که به قواعد روابط بین شاید در اتحادیه اروپا رقابت

هایی دارد که مزیت این کشور  های خاص کشاورزی برتری قابت آنها صفی است، نه تقابلی؛ ایتالیا در برخی زمینهدانند که نوع ر می

ها و نیازهای خود به نتیجه ملموس برسیم، قطعاً بر عالقه  ها بر اساس اولویت بدیهی است که اگر نتوانیم در این زمینه. شود تلقی می

 .وپا نیز تأثیر معکوس خواهد گذاشتو انگیزه دیگر کشورهای اتحادیه ار

های  ویژه دولت به معنای عام کلمه حاکمیت و نه فقط قوه مجریه یا تشکل مردان ما به حاال شما به تغییر رفتار دولت

 بین و امیدوار هستید؟ کشاورزی، خوش

ها و اطالع از ریشه آن که  حل با توجه به روشن بودن راه. این یک انتخاب نیست، یک اجبار است. راه دیگری جز این نیست

گویند را قدر ندانیم،  می "نقطه چرخش"ها به آن  های تکنیکی و تاکتیکی است، اگر این موقعیت و فرصت طالیی که فرنگی ناتوانی

 .بینی شده دولت آقای روحانی سازگار نخواهد بود کشند که با هدف پیش های مذاکرات ما نیز عقب می مابقی طرف
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   تدوین سند راهبردی توسعه شتر در کشورتدوین سند راهبردی توسعه شتر در کشورتدوین سند راهبردی توسعه شتر در کشور

که در مرکز اصالح نژاد دام کشور گذاری شتر  رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور امروز در حاشیه گردهمایی تخصصی و سیاست

 .برگزار شد، از تدوین سند راهبردی توسعه شتر در کشور خبر داد

رغم عمر کوتاهی که  ، محمدرضا مالصالحی با اشاره به اینکه انجمن شتر به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گذاری  عت شترداری با حضور انجمن علمی شتر ایران، کارگروه سیاستگردهمایی امروز درباره صن: دارد، بسیار فعال است، گفت

گذاران در این زمینه برگزار که در این گردهمایی،  شتر کشور متشکل از کارشناسان بخش خصوصی و دولتی و تعدادی از سرمایه

 .گیران رد و بدل شد مباحث مختلفی بین فعاالن و تصمیم

و ضوابط صدور پروانه شترداری، مسائل مربوط به بیمه، حمایت از شترداران و تأمین تسهیالت بازنگری قوانین : وی خاطرنشان کرد

شود درباره پرورش شتر در برنامه ششم گنجاند ازجمله مباحثی بود که در دستور کار این  الزم و همچنین مواردی که می

 .گردهمایی قرار گرفت

هزار نفر شتر در  0۵2اکنون حدود  آورد امور دام وزارت جهاد کشاورزی، همبه گفته رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور، طبق بر

هزار نفر آن در گروه شترهای دوکوهانه قرار  2۴۴کوهانه هستند و حدود  درصد آن جزو شترهای تک 33کشور وجود دارد که 

 .یابد یهایی مانند آذربایجان شرقی، اردبیل، قم و سمنان پرورش م گیرند که بیشتر در استان می

شوند، ضمن اینکه در مناطق جنوبی  منظور تولید گوشت نگهداری می کوهانه در کشور به بخش عمده شترهای تک: مالصالحی افزود

 .نیز نوعی از این حیوان برای مسابقات شترسواری استفاده شده و برای افراد آن مناطق از جذابیت باالیی برخوردار است

گذاری در این زمینه  تواند پرورش پیدا کند، مقاضیان زیادی برای سرمایه در مناطق کویری کشور میوی با بیان اینکه شتر بیشتر 

 .کند گذاران حمایت کرده و در راستای توسعه این صنعت تالش می قدم شدند که معاونت امور دام نیز از این سرمایه پیش

سال آینده با گسترش  0۴شود که تا  بینی می ه داشته باشد، پیشاگر پرورش این حیوان با روند موجود ادام: مالصالحی ادامه داد

های  ویژه با ترویج روش صنعتی تولید و مصرف گوشت شتر در کشور تا دوبرابر افزایش یافته که این مهم به واحدهای صنعتی و نیمه

 .پذیر خواهد بود کوهانه و دوکوهانه امکان گری برای شترهای تک آمیخته

کند که از  انجمن علمی شتر مباحث بسیاری را برای ترویج مصرف شیر و گوشت شتر در کشور دنبال می: تصریح کردوی در پایان 

های ترویجی رادیویی و  توان به انتشار نتایج تحقیقاتی در بحث مسائل درمانی، توزیع بروشورهای مختلف و برنامه آن جمله می

 ./تلویزیونی اشاره کرد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

   آغاز تشدید مقابله با تقلبات دارویی واکسن، سرم و مواد بیولوژیکآغاز تشدید مقابله با تقلبات دارویی واکسن، سرم و مواد بیولوژیکآغاز تشدید مقابله با تقلبات دارویی واکسن، سرم و مواد بیولوژیک

کنندگان و تولیدکنندگان در راستای مقابله با تقلبات  مصرفنامه همکاری بین سازمان دامپزشکی و سازمان حمایت  امروز تفاهم

 .دارویی، واکسن، سرم و مواد بیولوژیک به امضاء رسید

الزم بود بر توزیع : ، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این مراسم گفت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شد که در این راستا با سازمان  و سموم مصرفی در این بخش نظارت بیشتری می های دارویی، واکسن، مواد بیولوژیک فرآورده

 .کنندگان و تولیدکنندگان قراردادی منعقد شد تا بتوانیم در راستای ارتقاء کیفیت و اثربخشی قدم برداریم حمایت مصرف

های معتبر، فدای  گیرد تا در این بین کارخانهتر قرار  الزم بود که مواد اولیه و سایر تولیدات تحت نظارت دقیق: مهدی خلج افزود

 .متخلفان نشوند

های معتبر از مراکز تولیدی با مواد اولیه  های شرکت رو بودیم که سربرگ ای موارد با تقلباتی روبه در پاره: وی خاطرنشان کرد

 .دجو گرفته شودغیرواقعی مواجه بود که در این راستا تالش شد با تفاهم نامه فوق جلوی فعالیت افراد سو

با وجود آنکه در گذشته نیز بر مکانیسم توزیع و مقابله با تقلبات اقداماتی انجام شده : رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد

های دارو، واکسن، سموم، مواد بیولوژیک و  شود که کار را برای افراد متخلف در بخش نامه، تالش می است، اما با امضای این تفاهم

 .تر کنیم های دارویی سخت ردهفرآو

توانیم ورود و خروج تمامی  سامانه یکپارچه دارویی در سازمان دامپزشکی وجود دارد که به وسیله آن می: خلج تصریح کرد

 های غیرواقعی و حتی واردکنندگان کنندگان اسناد، با کارخانه های دارویی را از مرحله تولید تا توزیع رصد کنیم و با جعل محموله

 .مقابله کنیم

قلم  ۵6۴هزار و  شرکت واردکننده دارویی در کشور داریم که سه 3۵۴شرکت تولیدکننده داخلی و  06۴بیش از : وی یادآور شد

کنیم که مسیر ورود محصوالت فوق به بازار در صورت نقصان اصالح  دارو یا گواهی ثبتی برای واردات وجود دارد؛ بنابراین تالش می

 .شود

 خلفان در حوزه دارو و دامپزشکیناامنی مت

کنیم  ای، تالش می نامه با امضای چنین حمایت: کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این مراسم گفت مدیرعامل سازمان حمایت مصرف

 .تر کنیم کنندگان واقعی حمایت کنیم و محیط را برای افراد متخلف سخت که از تولیدکنندگان و توزیع

فروشی و تقلب در شرح وظایف سازمان بازرسی دیده شده که این بخش در حال حاضر جزوی از  گران: افزودسیدمحمود نوابی 

 .کنیم که از ابزار قانونی خود برای حمایت از تولید کیفی استفاده کنیم شود و تالش می سازمان حمایت محسوب می

نیاز است رصد و پایش : ی قرار دارد، خاطرنشان کردوی با اعالم اینکه برخی کاالها در اولویت نخست محصوالت سبد غذای

 .های آنها نیز واقعی باشد محصوالت مورد استفاده مردم طبق ضوابط خاصی اعمال شود و قیمت

گونه که در  در حکومت اسالمی نیاز به نظارت داریم، همان: کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد مدیرعامل سازمان حمایت مصرف

 .شود دنیا نظارت بر تولیدات و محصوالت مختلف اعمال می تمام کشورهای

کنیم به وظایف خود  کنترل و سالمت بازار و حمایت از افراد سالم معارض توسعه نیست؛ بنابراین ما نیز تالش می: نوابی تصریح کرد

 .عمل کنیم
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کنیم که تولیدکنندگان واقعی به حق خود برسند  ای که بین دو دستگاه به امضا رسیده است، تالش می نامه با تفاهم: وی یادآور شد

نامه عنوان نشده است، در آن لحاظ  شود تا اگر مواردی در چارچوب کلی تفاهم و در صورت نیاز، کارگروه تخصصی نیز تشکیل می

 .شود

ت و بر اساس آن، هزینه افراد االجرا اس نامه از قبل نیز وجود داشته، اما از امروز مکتوب شده و الزم این تفاهم: نوابی تأکید کرد

 ./ها جلوگیری کنیم رود تا بتوانیم از جعل و سوءاستفاده متخلف باالتر می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   های خارجی و بازار جهانی هستیمهای خارجی و بازار جهانی هستیمهای خارجی و بازار جهانی هستیم   ای مذاکرات با طرفای مذاکرات با طرفای مذاکرات با طرف   بازسازی تخصصی و حرفهبازسازی تخصصی و حرفهبازسازی تخصصی و حرفه   نیازمندنیازمندنیازمند

المللی  بخش خصوصی فعال در ایران، شناخت مناسبی از بازار ایتالیا ندارد و از سوی دیگر اشراف کاملی نیز از نوع قراردادهای بین

 .نداشته و بیشتر مذاکرات تشریفاتی بوده است

ها، ایران وارد فاز جدیدی در  ای و به نتیجه رسیدن برجام و حذف تحریم در حوزه هسته گرفته پس از مذاکرات صورت

های زیادی برای مذاکره درباره وضعیت  رو شد و هیأت حوزه اقتصادی شد که با استقبال کشورهای اروپایی روبه

های مختلفی از  ه هیأتهای گذشت طی ماه. اند اقتصادی و افزایش تبادالت تجاری دو کشور به ایران سفر کرده

کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا عازم ایران شدند تا درباره افزایش تبادالت تجاری دو کشور در حوزه دیپلماسی وارد 

 .تری شده و پس از تحریم، اقتصاد ایران، شرایط جدیدی را تجربه کند فاز جدی

های منحصر به فردی است که پیش از  ی، دارای ویژگیاما مسئله آن است که شرایط جدید ایران در بازارهای اقتصاد

های تجاری  به اعتقاد کارشناسان، هرچند هیأت. این چه در سطح بخش خصوصی و چه سطح دولتی تجربه نشده است

های تجاری بخش خصوصی برای باال بردن  برداری شود، اما بهره نفری وارد ایران می 2۴۴تا  4۵۴های بزرگ  در قالب گروه

توان گفت بخش خصوصی نتوانسته پس از رفع تحریم  آمیز نبوده و با قاطعیت می های همکاری چندان موفقیت هزمین

 .های تجاری در ایران داشته باشد ها، جوالن موفقی در عرصه تعامل بین المللی از حضور هیأت

ویژه کشورهایی که  المللی به ینها، عدم شناسایی بازارهای ب المللی و نوع همکاری عدم آشنایی با قراردادهای بین

های پژوهشی و پشتیبانی تجاری باعث شده مذاکرات در  اند و نبود گروه های تجاری خود را به ایران اعزام کرده هیأت

ها متوقف شده و برای عملیاتی کردن آنها چندین جلسه مذاکره بعدی لحاظ شود و خارج کردن  نامه سطح تفاهم

تواند به مصلحت اقتصاد کالن کشور  های کنونی درگیر فرسایش زمانی شود که نمی ز ظرفیتاقتصاد کشور و استفاده ا

کارشناسان معتقدند که استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه برای ورود به مذاکرات تخصصی با در نظر گرفتن . باشد

ها، سرانجام اساتید  از سال تر مورد توجه قرار گیرد و پس های اقتصادی ضرورتی است که باید هرچه سریع تئوری

 .دانشگاه در بخش تجارت ورود عملیاتی پیدا کنند

 .ایم در این باره با احمد صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به گفتگو نشسته

***** 

 کنید؟ پیامدهای سفر هیأت ایتالیایی به ایران را چگونه ارزیابی می

آنچه . کشاورزی این کشور به ایران سفر کرد و مذاکرات متعددی با بخش دولتی و خصوصی داشتهیأت ایتالیایی همراه با وزیر 

مندند با ایران تبادالت اقتصادی در سطوح مختلف داشته باشند، اما نکته آن است که همه  ها عالقه مشخص است، ایتالیایی

برداری اقتصادی برای کشور  برای محصوالت خود و حداکثر بهرهدنبال بازار مناسبی  کنند، به کشورهای اروپایی که به ایران سفر می

 .برداری را داشته باشیم وجودآمده حداکثر بهره های به و تولیدات خود هستند و این ما هستیم که باید از ظرفیت

الیایی وجودآمده استفاده مؤثری داشته باشد و برای تبادالت تجاری با طرف ایت آیا بخش خصوصی توانست از فرصت به

 قراردادی منعقد کند؟
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های  کردند که در بخش خصوصی ایتالیا دارای برندهای معتبر بوده و از شرکت نفر وزیر مارتینا را همراهی می 0۵۴با وجود آنکه 

نامه در بخش خصوصی  های مختلف صنایع غذایی و بخش کشاورزی هستند، به گواه آگاهان تنها دو تفاهم بزرگ و فعال در بخش

صورت کلی بوده است، اما از آنجا که بخش خصوصی فعال در ایران، شناخت  د شد که یکی از آنها در بخش صنایع غذایی و بهمنعق

صورت  المللی نداشته، طبیعتاً مذاکرات به مناسبی از بازار ایتالیا ندارد و از سوی دیگر اشراف کاملی نیز از نوع قراردادهای بین

و بیشتر مذاکرات تشریفاتی بوده است که فعالیت تجار ایرانی و ایتالیایی را در صحنه عملیاتی به درازا داری ادامه پیدا نکرده  جهت

 .کشد می

 کنید؟ نقش اتاق برای پشتیبانی آموزشی و فنی تجار ایرانی را چگونه ارزیابی می

جدیدی است که تجربه زیادی در آن توان منکر آن شد که شرایط کنونی اقتصاد ایران برای بخش دولتی و خصوصی، شرایط  نمی

تر  شود و باید هرچه سریع برداری نمی ای دنبال نشده و از ظرفیت الزم حداکثر بهره صورت فنی و حرفه وجود ندارد؛ لذا مذاکرات به

المللی و  نهای بی های آموزشی آشنایی با قراردادها و پروتکل های تجاری، کالس اتاق ایران برای پشتیببانی بازرگانان و هیأت

عمل آید و نیاز به  وجودآمده حضور تجار خارجی در کشور حداکثر استفاده به همچنین شناخت بازار برگزار کند تا از فرصت به

 .مذاکرات چندباره و متعاقب نباشد

 باش اتاق در حوزه تجاری چه خواهد بود؟ پیشنهاد کمیسیون کشاورزی برای آماده

المللی وجود دارد،  هایی که در حوزه تولید برای ورود به مباحث بین در بخش کشاورزی و ظرفیت های موجود با توجه به پتانسیل

های آموزشی و پشتیبانی از تجار و بازرگانان را به اتاق ایران  کند با تمهیداتی، برگزاری کالس کمیسیون کشاورزی تالش می

در واقع، . ای و تخصصی برخوردار باشند ای حرفه ضر شدن در مذاکرههای تجاری از پشتیبانی مناسبی برای حا پیشنهاد کند تا گروه

صورت مجزا و به همین منظور از  کند به ای مذاکرات هستیم و کمیسیون کشاورزی تالش می نیازمند بازسازی تخصصی و حرفه

های فعلی در حوزه  رد تا نقصای به اتاق پیشنهاد خواهد ک زودی بسته های اتاق ایران حداکثرهای استفاده را کند و به ظرفیت

 .های اروپایی مرتفع شود مذاکرات با طرف

 کنید؟ ارتباط اتاق با دانشگاه را چگونه ارزیابی می

های جدید باخبر  المللی باید از اصول علمی و آکادمیک اقتصادی مطلع شده و از تکنیک تجار و بازرگانان برای ورود به بازارهای بین

صورت سنواتی در اتاق ایران حاکم است، نبودن ارتباط دوسویه و مؤثر بین اتاق ایران و  ها است به دی که سالاتفاق ناخوشاین. باشند

برداری از  توانند بدون استفاده از تجربیات علمی و تئوریک اساتید دانشگاه حداکثر بهره دانشگاه است؛ تجربه نشان داده تجار نمی

تصادی را پایدار در اختیار بگیرند و البته دانشگاه نیز تنها با ارائه تئوری و بدون ورود به حوزه های اق بازارها را داشته باشند و فرصت

رسد باید پل ارتباطی توانمندی بین  نظر می به. تواند نقش اثرگذار خود را در اقتصاد ایران ایفا کند علمی و اجرایی به تجارت نمی

 .ن برای آشتی دو طرف، همین موقعیت کنونی استاتاق و دانشگاه صورت گیرد و بهترین زمان ممک

 چگونه از اساتید دانشگاه برای ورود به حوزه تجاری کمک خواهید گرفت؟

های فنی برای حضور در  کنم اتاق ایران از همه اساتید دانشگاهی و اقتصاددانان برای ارائه کمک و مشاوره وسیله اعالم می بدین

بدون شک با پشتیبانی فنی و حمایت اساتید . طلبد و از پشتیبانی علمی آنان استقبال خواهد کرد میالمللی یاری  بازارهای بین

ای  های ویژه تواند از ظرفیت های اقتصادی ایران جلو خواهد رفت و می های روز اقتصاد هستند، سیاست دانشگاه که مطلع به تئوری

 .ده را داشتوجود آمده است، حداکثر استفا که اکنون برای کشور به
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آیا چنین هیأتی . ای وجود دارد های تجاری زبده های سیاسی سفرکرده به ایران، هیأت های همراه با شخصیت در هیأت

 در ایران برای مذاکره آموزش داده شده است؟

اهان نسبت به بازار شوند، بیشتر سفرای بازنشسته یا آگ های سیاسی وارد ایران می کننده که همراه با شخصیت ای مذاکره تیم حرفه

بدون شک . کنند های اقتصادی همراهی می های تجاری را در قالب فعالیت ایران و شرایط سیاسی و اقتصادی ایران هستند که هیأت

ای باشد  گونه های تجاری ایران یا به همراه وزیر جهاد کشاورزی و سایر اشخاص سیاسی باید چیدمان هیأت تجاری به در اعزام هیأت

 .نایی الزم از بازار و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور مقابل در نظر گرفته شودکه آش

نظر شما در این باره . های کاالهای وارداتی به روسیه هستند ای برای کاهش تعرفه ای معتقد به برخورد سلیقه عده

 چیست؟

ای تجار و فعاالن  کاال به روسیه نیز ناشی از برخورد غیرحرفهای برای رایزنی درباره واردات  ها و برخوردهای سلیقه گیری برخی موضع

هایی که  طور قطع، مصلحت اقتصاد ایران باید بر منافع شخصی مقدم باشد و هیأت به. المللی است بخش خصوصی در بازارهای بین

اینکه تعرفه واردات پسته، زعفران و . جانبه امتیاز از طرف مقابل بگیرند صورت کلی و همه وارد رایزنی برای کاهش تعرفه هستند، به

درصدی در صف صادرات به روسیه  ۵۴خرما به روسیه صفر شده است، اما وقتی بعضی محصوالت نظیر کشمش همچنان با تعرفه 

ف کننده با طر رسد باید لیدرهای مذاکره نظر می به. جانبه و کلی در بخش کشاورزی است دهنده نبود نگاه همه قرار گیرند، نشان

جانبه برای افزایش صادرات  ای عمل نکرده و با نگاه همه صورت جزیره ها و اعمال تعرفه ترجیحی به برای کاهش تعرفهروسی 

 ./ناخالص ملی وارد گود تجارت با روسیه شوند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

   بانک کشاورزی، بانک عامل شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور شدبانک کشاورزی، بانک عامل شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور شدبانک کشاورزی، بانک عامل شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور شد

بانک کشاورزی و شرکت منابع آب ایران طی نشستی تفاهم نامه همکاری امضا کردند و طی آن بانک کشاورزی به عنوان بانک 

 .ای سراسر کشور تعیین شد عامل شرکت های آب منطقه

بانک  بهمن طی نشستی تفاهم نامه همکاری امضا کردند و طی آن  2۵بانک کشاورزی و شرکت منابع آب ایران ، روز یکشنبه 

 .کشاورزی به عنوان بانک عامل شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور تعیین شد

شهید زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک با اشاره به به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این نشست، مرتضی 

باعث خرسندی است که با امضای این تفاهم نامه، هماهنگی و : نیروهای متخصص و بدنه قوی کارشناسی بانک کشاورزی گفت

 .نزدیکی بیشتری بین بانک کشاورزی و بخش آب کشور ایجاد خواهد شد

 .برد برای مردم ایران است-آب با بانک کشاورزی ، بازی بردتعامالت مالی بخش : وی تاکید کرد

ما معتقد به اقتصادی بودن فعالیت های تولیدی هستیم و امیدواریم با حمایت بانک کشاورزی و استفاده : شهید زاده تصریح کرد

 .در کشور باشیمبخش آب کشور از تکنولوژی نوین، شاهد رونق اقتصادی، افزایش بهره وری و کاهش مصرف در بخش آب 

در این جلسه همچنین محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت منابع آب ایران، ضمن اظهار خرسندی از امضای این تفاهم نامه 

به بانکی که ادبیات همزبانی با بخش آب داشته باشد نیاز داشتیم و قلبا معتقدیم می توانیم به آینده این ارتباط امیدوار : گفت

این قرارداد در صورت تجمع و رسوب حساب های شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت ها ی زیرمجموعه در بر اساس .باشیم

ریالی، ارزی و الکترونیکی و پرداخت تسهیالت به این  بانک کشاورزی، این بانک نسبت به ارائه تسهیالت رفاهی، خدمات مالی 

 .شرکت ها و کارکنان آن ها اقدام خواهد کرد
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 برنامه و سیاست ها 
 آیانا - 134۱بهمن  27: تاریخ

   بررسی اولویت سرمایه گذاری در کشاورزی و توسعه کشت های گلخانه ایبررسی اولویت سرمایه گذاری در کشاورزی و توسعه کشت های گلخانه ایبررسی اولویت سرمایه گذاری در کشاورزی و توسعه کشت های گلخانه ای

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و توسعه کشت های گلخانه ای، بعد از ظهر در راستای تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر اولویت 

دوشنبه نشستی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی و اعضای هیات مدیره با معاون امور باغبانی وزیر جهاد 

کارشناسان این وزارتخانه، در محل کشاورزی، قائم مقام معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی و تنی چند از 

 .ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد

در راستای تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر اولویت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و توسعه کشت های گلخانه ای، بعد از ظهر 

ی و اعضای هیات مدیره با طهماسبی مرتضی شهید زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورز  دوشنبه نشستی با حضور

قاسمی زانیانی قائم مقام معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی و تنی چند   معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی،

 .این وزارتخانه، در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد از کارشناسان 

سازو کار یکسان سازی تهیه طرح های گلخانه ای و  درباره  به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این جلسه 

 .بحث و تبادل نظر شد باغبانی و اتخاذ وحدت رویه در تهیه، ارزیابی و نظارت بر این طرح ها 

بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیالت و از الزامات موفقیت طرح  از شرایط طرح  بر اساس این گزارش، توجیه فنی و اقتصادی 

 .کارشناسان این بانک تایید شود های تولیدی است که باید مطابق با استانداردهای تعیین شده تهیه و توسط 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   کندکندکند   هیأت ایرانی برای انعقاد قرارداد به ایتالیا سفر میهیأت ایرانی برای انعقاد قرارداد به ایتالیا سفر میهیأت ایرانی برای انعقاد قرارداد به ایتالیا سفر می

نامه همکاری بین کانون صنایع غذایی ایران با کنفدراسیون غذای ایتالیا  دنبال سفر وزیر مارتینا به ایران با هیأت همراه تفاهم به

دو طرف در همه سطوح کشاورزی و صنایع غذایی مورد تأکید قرار گرفت، اما برای انعقاد قرارداد با جزئیات منعقد شد که همکاری 

 .شوند زودی عازم ایتالیا می فنی، هیأت ایرانی به

در دیداری : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیره کانون صنایع غذایی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیأت

ها در  ای برای همکاری دو طرف مبادله شد تا سطح همکاری نامه که هیأت ایتالیایی در با کانون صنایع غذایی ایران داشت، تفاهم

 .بین بخش خصوصی افزایش پیدا کند

نایع غذایی ایتالیا ای بین کانون صنایع غذایی ایران با کنفدراسیون ص نامه در این جلسه، تفاهم: محمدرضا هاتفی مینایی افزود

گذاری و همچنین انتقال  های تجاری دو کشور و همچنین انتقال دانش و تکنولوژی و سرمایه منعقد شد که در آن افزایش فعالیت

 .تجربیات دو طرف مورد تأکید قرار گرفت

دید و بازارسازی برای کاالهای دو نامه برای استفاده از تجربیات دو طرف برای یافتن بازارهای ج در این تفاهم: وی خاطرنشان کرد

 .عمل آمد کشور، تأکیداتی به

نامه به شکل کلی منعقد شده است، اما برای افزایش تبادالت تجاری بین دو طرف باید  هرچند این تفاهم: هاتفی مینایی ادامه داد

 .قراردادهای فنی با جزئیات تجاری منعقد شود که توسط دو طرف قابلیت پیگیری داشته باشد

 هیأت ایرانی برای مذاکره به ایتالیایی خواهد رفت

های مختلف بخش  ها در زیربخش منظور انعقاد قرارداد و توسعه همکاری به: مدیره کانون صنایع غذایی تصریح کرد عضو هیأت

 .زودی عازم ایتالیا خواهد شد کشاورزی، هیأتی مرکب از بازرگانان و تجار بخش خصوصی به

هیأت دو طرف با اشراف کاملی که نسبت به بازارهای یکدیگر دارند، : دار بودن مذاکرات دو طرف یادآور شد هتوی با اشاره به ج

های  دار بوده و منجر به روابط عملیاتی و شروع همکاری المللی شوند تا شکل مذاکرات جهت نیازمند هستند وارد انعقاد قرارداد بین

 .واقعی شود

شده است که در بهترین  صنایع غذایی دارای بستر مناسبی برای صادرات محصوالت فرآوری: د کردهاتفی مینایی در پایان تأکی

 ./کنند کیفیت ممکن قرار دارند و ایتالیا نیز از آنها استقبال می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 134۱بهمن  27: تاریخ

برداشته شدن مجوز وزارت برداشته شدن مجوز وزارت برداشته شدن مجوز وزارت / / / ابهام در وضعیت قانونی مبالغ دریافتی انجمن روغن نباتیابهام در وضعیت قانونی مبالغ دریافتی انجمن روغن نباتیابهام در وضعیت قانونی مبالغ دریافتی انجمن روغن نباتی

   زندزندزند   ای نمیای نمیای نمی   جهاد کشاورزی به تولید داخل لطمهجهاد کشاورزی به تولید داخل لطمهجهاد کشاورزی به تولید داخل لطمه

وزارت جهاد کشاورزی ندارند، از آنجا که طبق بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، واردکنندگان روغن خام دیگر نیازی به مجوز 

 .ها به کشور یا لطمه به تولید داخل شود شود که این امر باعث ورود سیل عظیمی از روغن بینی نمی بنابراین پیش

درباره دستور صریح معاون اول رئیس ( ایانا)های روغنی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  ارشناس دانه

باید دید پشت : ثبت سفارش مربوط به واردات روغن خام بدون نیاز به مجوز از وزارت جهاد کشاورزی گفتجمهوری درخصوص 

تر در  شود، آن است که باید هرچه سریع این دستور معاون اول رئیس جمهوری چه بوده است، اما آنچه در ظاهر امر مشاهد می

هایی که برای تولیدکنندگان و  ن تکلیف به عمل آید و سردرگمیمورد آنچه قرار بود در قالب طرح انتزاع اجرا شود، تعیی

 .اکنون در تعامل میان دو وزارتخانه وجود دارد، مرتفع شود واردکنندگان هم

طور قطع سبب واردات سیل عظیمی از  عدم اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات روغن خام به: مهر افزود مهدی حریری

شود، زیرا واردکنندگان این محصول افراد آگاهی هستند و از وضعیت بازار اطالع دارند؛ بنابراین نگرانی  کشور نمیهای خام به  روغن

 .در این زمینه وجود ندارد

هزار تن در سال برآورد شده است که  ۵۴۴میزان مصرف انواع روغن خوراکی توسط مردم ایران یک میلیون و : وی خاطرنشان کرد

 .کنندگان از این مقدار مطلع بوده و بر اساس محاسبات و توجیه اقتصادی اقدام به واردات روغن خام خواهند کردطور قطع وارد به

نظر  شود که تولیدکنندگان داخلی دچار ضرر و زیان شوند نیز به شود این اقدام منجر به آن می اینکه گفته می: مهر ادامه داد حریری

گاه محصولشان روی دستشان نمانده و از آنجا که دانه  کنند، هیچ که دانه روغنی تولید میمن صحیح نیست، زیرا تولیدکنندگانی 

 .گاه نوسانات بازار بر قیمت خرید دانه از ایشان تأثیرگذار نخواهد بود روغنی داخلی مشمول خرید تضمینی است، هیچ

 یک ایستگاه برای نظارت بر واردات تعبیه شود

در حال حاضر واردکنندگان روغن خام در نخستین گام باید از ایستگاه انجمن صنفی روغن : یح کردهای روغنی تصر کارشناس دانه

های  نباتی رد شوند، در حالی که وضعیت و مستند قانونی مبالغ دریافتی این انجمن هنوز مشخص نشده است و سپس به ایستگاه

شوند تا اجازه  زش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت هدایت میهای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آمو بعدی همچون وزارتخانه

رسد این بوروکراسی و تشریفات اداری سنگین، مشکل ساز شده است و باید در این باره فکری اساسی  نظر می واردات بگیرند؛ به

 .اند صادر کردهشود که ظاهراً بر همین اساس معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت چنین دستوری را 

درصد نیاز کشور به آن از محل واردات  3۴شود و بیش از  ترین کاالی استراتژیک وارداتی محسوب می روغن مهم: وی یادآور شد

درصد  6۴درصد از شکر مصرفی مردم وارد شد و گندم نیز به مقدار حدود  ۵۴ها، تنها  شود، در حالی که در بدترین سال تأمین می

 .های پرتنش وارد شده است النیاز کشور در س

کد )اسفندماه امسال دیگر نیازی به اخذ مجوز  2۵ای اعالم کرده است که واردات روغن خام از  سازمان توسعه تجارت در اطالعیه

 ./از وزارت جهاد کشاورزی ندارد( رهگیری
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 134۱بهمن  23: تاریخ

   ایتالیا خواهان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایرانایتالیا خواهان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایرانایتالیا خواهان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران

با بهبود روابط تجاری و آمدن هیات کشاورزی ایتالیایی به ایران قراردادهایی مبنی بر سرمایه گذاری های مشترک در برخی بخش 

 .کشور به تفاهم و امضا رسیده استها میان دو 

؛ در زمان تحریم های ظالمانه حاکم بر کشور ایران، روابط ما و ایتالیا در زمینه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .ر این دوران با اروپا با کشور ایتالیا بوده استهای مختلف قطع نشده بود به طوریکه باالترین سطح همکاری ها د

کشاورزی ایتالیایی به ایران در چندروز گذشته قراردادهایی  حال با گشوده شدن درهای دنیا و بهبود روابط تجاری و آمدن هیات 

 .مبنی بر سرمایه گذاری های مشترک در برخی بخش ها میان دو کشور به تفاهم و امضا رسیده است

الگوی کشاورزی ما یکی از مهمترین : تزیومارتینا وزیر کشاورزی ایتالیا در دیدار خود با وزیر جهاد کشاورزی ایران بیان کردمائو وی

شاخصه های ایتالیا است که منجر شده در هر هکتار بازده مناسبی داشته باشیم به طوری که این رقم دوبرابر میانگین اروپا از 

 . درصد بیشتر از فرانسه است 6۴جمله آلمان و انگلیس وحتی 

ما می توانیم در زمینه های مختلف تولید از جمله زعفران و خرما از تجربیات ایران استفاده کنیم : وزیر کشاورزی ایتالیا تاکید کرد

 .و به همین سبب با کمک شما میتوانیم شرایط تولیدی مناسبی را فراهم آوریم

سرمایه گذاری ایتالیا در صنایع ایران می تواند بازده مناسبی برای : رگانی تهران افزودهمچنین مسعود خوانساری رئیس اتاق باز

میلیونی اطراف خود منابع غنی ، افراد تحصیلکرده و داشتن  3۴۴شرکت های ایتالیا داشته باشد زیرا ایران عالوه بر داشتن بازار 

 .ثبات دارای امنیت است که شرایط ممتازی ایجاد کرده است

توانیم با داشتن   شد که ما می میلیارد دالر به کشور روسیه توسط کشورهای همسایه صادر می 0۴6حدود : خوانساری تصریح کرد

 .های جدید با همراهی ایتالیا این بازار را تصاحب کنیم تفکر و ایده

 .له صنایع غذایی به نتیجه برسندهای مختلفی از جم توانند در بخش کشاورزی درزمینه ایران و ایتالیا می: وی یادآور شد

دو کشور ایران و ایتالیا می توانند مکمل هم باشند و با : هچنین علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .یکدیگر همکاری های مناسبی در بخش هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته داشته باشند

دربخش گیاهان دارویی بیش از دو هزار گونه شناسایی شده که ما تا کنون در مورد : یح کردقائم مقام وزیر جهاد کشاورزی تصر

 .تعدادی از آنها تحقیق کرده ایم اما در این زمینه می توانیم با ایتالیایی ها سرمایه گذاری های مشترکی داشته باشیم

هور به ایتالیا و آمدن هیات کشاورزی ایتالیا به ایران و حال با گشوده شدن روابط تجاری ایران با کشورهای دنیا و سفر رئیس جم

امضای تفاهم نامه های مشترک میان دو کشور باید دید که این سرمایه گذاری های مشترک می تواند چه دستاوردهایی را برای 

 .کشور به ارمغان بیاورد

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰36۴6۰D%/62A62DB26%C 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1349بهمن ماه  27سه شنبه 

   قانون در وزارت جهاد کشاورزیقانون در وزارت جهاد کشاورزیقانون در وزارت جهاد کشاورزی   993993993حذف حذف حذف 

پیشنهادی در شورای گفتگو برای ارائه به مجلس آینده مورد اجماع واقع شد که براساس آن در : رییس اتاق بازرگانی ایران گفت

 . به ازای هر یک ماده قانونی که مصوب شود، دو ماده قانونی زائد، حذف شود مجلس دهم

وزیر امور اقتصادی و دارایی : پور در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت محسن جالل

مجوز تا به امروز احصا شده  22۴۴  گزارش جامعی از آخرین وضعیت حذف قوانین مزاحم در جلسه ارائه داد که بر این اساس،

مورد را لغو کرده که نشانگر حذف بیش از سه چهارم مجوزهای زائد  333مجوز،  ۰3۴است، ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی از 

 .این وزارتخانه است

ه موردی را به کمیته مورد را حذف کرده و وزارت صنعت نیز بدون اینک ۵۴مجوز،  30وی تاکید کرد که به عنوان نمونه بورس از 

مورد دیگر را حذف  06مجوز باقیمانده  62قانون رفع موانع تولید ارجاع دهد، بسیاری از مجوزها را برداشته به نحوی که از  ۵6ماده 

 .کرده است

رسد و پس از  ها برای حذف قوانین زائد به پایان می ، مهلت اختیاری وزارتخانه3۵در سه ماهه ابتدای سال : جالل پور تصریح کرد

تواند شکایت کرده  رویش اضافه است، می آن لغو این قوانین زائد دیگر اختیاری نخواهد بود و هر فردی که احساس کند، مجوز پیش

 .توجهی کند، امکان برخورد با آن وجود خواهد داشت و اگر وزارتخانه مربوطه بی

هکارهای مالیاتی و گمرکی را برای تسهیل تجارت ارائه کرد که بر این پور، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه را به گفته جالل

اساس سازمان امور مالیاتی در حال تدوین دستورالعملی برای کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات به یک 

لی اخذ شده از صادرکنندگان ماه است، ضمن اینکه طرحی در گمرک در دستور کار است که مدت زمان مسترد کردن منابع ما

 .کاهش یابد

های بازرگانی در کل کشور قوانین مزاحم را احصاء و نسبت به ارائه  اتاق: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت

 .آن به این کمیته اقدام خواهند کرد

آینده مورد اجماع واقع شد که براساس آن در مجلس دهم به پیشنهادی نیز در شورای گفتگو برای ارائه به مجلس : وی ادامه داد

 .ازای هر یک ماده قانونی که مصوب شود، دو ماده قانونی زائد، حذف شود

 .ها و سازمان امور مالیاتی هم به زودی به سامانه پنجره واحد تجاری متصل خواهند شد شهرداری: پور گفت جالل

های انجام شده به هیچ  سازی خصوصی: اری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی اظهار داشترئیس اتاق بازرگانی در مورد روند واگذ

های انجام شده به بخش خصوصی و تنها دو درصد به بخش  درصد واگذاری 0۴عنوان مورد تائید بخش خصوصی نیست و کمتر از 

 .ری پاسخگو باشدخصوصی واقعی واگذار شده است، همچنین همین بخش خصوصی هم مدام باید در هیات داو

رو باید  ضمن اینکه در فرآیند پیش  های انجام شده است، سازی جریان جدی از فعاالن اقتصادی پیگیر خصوصی: وی گفت

 .ها به بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد واگذاری

6۰66۰0e۰36a۵2f=Id?aspx.tPos/ir.foodpress.www//:http 
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 پسته

 آیانا - 134۱ بهمن 2۲: تاریخ

پسته و کشمش ایرانی پسته و کشمش ایرانی پسته و کشمش ایرانی / / / ها از زعفران ارگانیک ایرانی در نورنبرگها از زعفران ارگانیک ایرانی در نورنبرگها از زعفران ارگانیک ایرانی در نورنبرگ   استقبال گرم آمریکاییاستقبال گرم آمریکاییاستقبال گرم آمریکایی

   خوش درخشیدندخوش درخشیدندخوش درخشیدند

غذایی ارگانیک آلمان حاضر شد و با استقبال گرم ، نمایشگاه مواد BioFach بار در نمایشگاه زعفران ارگانیک ایرانی برای نخستین

یورو به  3.۵قیمت دنیا تا  رو شد و قیمت هر گرم از این غذایی گران ها روبه ها و ژاپنی ای ها، کره ها، فرانسوی ها، آلمانی آمریکایی

 .قیمت رسید

برای : با اعالم این خبر گفت( ایانا)یران رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ا

المللی محصوالت ارگانیک دنیا است، حاضر شود  ترین نمایشگاه بین بار ایران توانست در نمایشگاه نورنبرگ آلمان که بزرگ نخستین

 .و زعفران ارگانیک ایرانی را در جمع کشورهای اروپایی و آمریکایی عرضه کند

، نمایشگاه مواد غذایی ارگانیک نورنبرگ در حوزه غذایی ارگانیک BioFachشگاه برجسته جهانی نمای: مقدم افزود علی شریعتی

 .گذارند مندان به محصوالت ارگانیک، کاالهای خود را به اشتراک می سال است عالقه 2۵است که بیش از 

ران ایرانی که در اوزان تا یک گرمی در این نمایشگاه که کشورهای آمریکایی و اروپایی حضور دارند، زعف: وی خاطرنشان کرد

 .ها قرار گرفت بندی شده است، با برند و هولوگرام ایران عرضه شده و مورد استقبال آمریکایی بسته

ثبت سفارش و انعقاد قرارداد با کشورهای آمریکایی، فرانسه و آلمان منعقد شده، اما از آنجا که حجم تولید : مقدم ادامه داد شریعتی

 .المللی، محدود است، حجم تولید بین کشورهای متقاضی تقسیم شده است نامه بین گانیک که دارای گواهیزعفران ار

 .عالوه بر کشورهای اروپایی، ژاپن و کره نیز خواستار زعفران ارگانیک کشور شدند: وی تصریح کرد

محصوالت تولید ارگانیک اکنون مورد : شدمقدم با اشاره به استقبال کشورهای اروپایی از محصوالت ارگانیک یادآور  شریعتی

استقبال همه کشورهای اروپایی هستند و از آنجا که مناطق کشاورزی محصوالت ارگانیک در کل جهان در حال رشد ساالنه بوده و 

محصوالت  شود، عرضه مواد غذایی و عنوان یک راهکار هدفمند و پایدار در نظر گرفته می شده از مواد ارگانیک به محصوالت تهیه

 .المللی ایران در میان کشورهای جهان باشد تواند با برندسازی ایران باعث ارتقاء جایگاه بین کشاورزی در این نمایشگاه می

 یورو به قیمت رسید 9.۵هر گرم زعفران ارگانیک 

للی ارگانیک نورنبرگ آلمان، الم در نمایشگاه بین: زعفران با اشاره به ارزش محصوالت ارگانیک تأکید کرد مدیرعامل شرکت نوین

مرغ، مواد غذایی منجمد، غالت، انواع اسنک و شیرینی و  زمینی، قارچ، نان، محصوالت لبنی، پنیر، تخم مواد غذایی تازه نظیر سیب

 .تر از قیمت محصوالت غیرارگانیک است درصد گران ۰۴تا  3۴شود و قیمت آن بین  ها عرضه می نوشیدنی

شود، نرخ هر کیلوگرم زعفران  گذاری می عفران معمولی درجه یک حدود هفت میلیون تومان در ایران قیمتاگر ز: وی اظهار داشت

بندی و حمل و نقل، هر گرم زعفران ارگانیک  های جانبی بسته میلیون تومان رسیده و با محاسبه قیمت 0۴ارگانیک درجه یک به 

 .یورو قیمت خواهد داشت 3.۵

 طلبد و پشتیبانی دولت را می ها است برندسازی کار تشکل
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ها قرار ندارد و این بخش  کار برندسازی در حیطه فعالیت دولت: مقدم با اشاره به ضرورت برندسازی در کشور گفت شریعتی

بندی مناسب برندسازی را در بازارهای  صورت کیفی و در بسته خصوصی است که باید با عرضه صحیح محصوالت تولیدی خود و به

 .ی در اختیار بگیردالملل بین

توان از  یافته هستند که می المللی یکی از بسترهای مهم برندسازی و توسعه تجارت سازمان های بین نمایشگاه: وی همچنین افزود

 .ها به نفع تجار ایرانی استفاده کرد این فرصت

توان بدون حمایت دولت برای تقویت  هرچند برندسازی تنها در توان بخش خصوصی است، اما نمی: مقدم خاطرنشان کرد شریعتی

المللی حضور مقتدرانه داشته  ها از تولیدکنندگان بخش خصوصی انتظار داشت بتوانند در بازارهای بین بخش خصوصی و تشکل

 .باشند

 کنند های بخش خصوصی خود از ابزارهای حمایتی متعددی استفاده می ها و تشکلNGOهمه کشورها برای تقویت : وی ادامه داد

زعفران نیز با وجود آنکه ازجمله . المللی سکانداری مناسبی داشته باشد تا بخش خصوصی آنها بتواند در حوزه بازارهای بین

های قدرتمندی در داخل کشور در اختیار ندارد تا بتواند با نام ایرانی در بازارهای  ترین مواد غذایی دنیا است، اما تشکل گران

 .المللی عرضه شود بین

 و کشمش ایرانی در نورنبرگ درخشیدند پسته

عالوه بر زعفران، در نمایشگاه نورنبرگ آلمان همچنین پسته و کشمش ارگانیک : رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران تصریح کرد

 .رو شد ویژه ژاپن و کره روبه کننده به ایرانی عرضه شد که با استقبال کشورهای شرکت

طوری که منجر به صدور  که پسته رقیب قدرتمندی نظیر آمریکا دارد، تولید ارگانیک آن به از آنجا: مقدم یادآور شد شریعتی

 .تواند جهشی در صادرات پسته ایرانی ایجاد کند که رقیب را پشت سر بگذارد المللی شود، می گواهینامه بین

رانی جایگاه مناسبی دارد و عرضه کشمش نیز جزو محصوالتی است که در سبد صادراتی خشکبار ای: وی در پایان تأکید کرد

 ./تواند ارزش افزوده آن را برای تجار چندبرابر کند ارگانیک آن می

/news/fa/ir.iana.www//:http266۵3D%/62A62D62B32 
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 پیاز 

 - 49/11/25فارس

   شودشودشود   پیاز ارزان میپیاز ارزان میپیاز ارزان می/ / / دالیل گرانی سیر و پیازدالیل گرانی سیر و پیازدالیل گرانی سیر و پیاز

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت پایین سیر و پیاز در سال قبل منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت در سال 

ن در سال بعد وقتی محصول تولیدی کشاورزان در یک سال با قیمت مناسب به فروش نرسد، تولید آ: جاری شده است، گفت

 .یابد کاهش می

به دالیل گرانی سیر و پیاز اشاره  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

ت خرید از کشاورزان جوابگوی و قیم معموال هر محصول کشاورزی وقتی در یک سال به مناسب به فروش نرسد: کرد و گفت

 .کنند آن محصول را کمتر کشت می های تولید نباشد، سال بعد کشاورزان هزینه

سال گذشته : هزار تومان است، افزود 2۴های سطح شهر حدود  وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم سیر در حال حاضر در مغازه

 .تومان بود ۵۴۴هزار و  هر کیلوگرم آن حدود سال قبل قیمت هزار تومان و دو 6قیمت هر کیلو از این محصول حدود 

بار  و تره  هزار تومان در میدان مرکزی میوه 0۰هر کیلوگرم سیر با قیمت حدود : تصریح کرد رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران

 .شود تهران عرضه می

منطقه طارم و : همدان عنوان کرد و اظهار داشتهای تولید کننده سیر در این فصل را اصفهان و  ترین استان مهاجران اصلی

 .کننده سیر هستند در فصل بهار تولید اردبیل

خوری دارد و به مرحله خشک کردن  سیر بهاره اهواز و دزفول هم معموال مصرف تازه: رئیس اتحادیه میوه و سبزی بیان کرد

 .رسد نمی

ل گذشته در همین فصل هر کیلوگرم پیاز در میدان بزرگ با قیمت سا: همچنین به دلیل گرانی پیاز اشاره کرد و گفت مهاجران

 .شد و قیمت عرضه این محصول در بازار به مشتریان حدود هزار تومان بود تومان عرضه می ۰۴۴حدود 

دالیل  پیاز یکی از ارزانی سال گذشته: هزار تومان است، گفت 3وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت پیاز در میدان بزرگ حدود 

 .سردی هوا هم مزید بر علت شده است گرانی آن در سال جاری بوده است، ضمن اینکه

پیاز مورد نیاز مناطق مختلف کشور معموال از چابهار و بندرعباس  در این فصل: رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران تصریح کرد

 .یده استمحصوالت این مناطق کمتر به بازار رس شود که به علت سرما تأمین می

 .شود روز آینده با ورود بیشتر پیاز به بازار قیمت این محصول کم می 2۴تا : مهاجران گفت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰002۵۴۴۴366 
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 پیاز
 خبرنگاران جوان - 134۱بهمن  28: تاریخ

   میلیون دالر پیاز و موسیرمیلیون دالر پیاز و موسیرمیلیون دالر پیاز و موسیر   898989صادرات صادرات صادرات 

 .میلیون دالر پیاز و موسیر به سایر کشورها صادر کرد 63بر اساس آمار گمرک در ده ماهه سال جاری ایران 

تن پیاز و  3۰3هزار و  206، بر اساس آمار گمرک در ده ماهه سال جاری انخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوبه گزارش 

 .موسیر از ایران صادر شد

 .دالر ارز آوری را به همراه داشت 2۵6هزار و  6۰2میلیون و  63این میزان صادرات 

ومان در گمرک ثبت شده ت 33۴هزار و  632میلیون و  ۵6۵میلیارد و  2۰۰بر اساس این گزارش ارزش ریالی صادرات این محصول 

 .است

پاکستان، گرجستان، آذربایجان، آلمان، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، ترکیه، تاجیکستان، عراق، عمان، 

 .فدراسیون روسیه، قطر، کویت و هند از مشتریان پیاز و موسیر ایرانی هستند

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۵۴2300D%/62B۵2 
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 تامین منابع مالی

 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   46۴46۴46۴نیاز به اعتبار نیاز به اعتبار نیاز به اعتبار / / / تأمین تنها دو درصد اعتبارات دامپزشکی برای مقابله با تب برفکیتأمین تنها دو درصد اعتبارات دامپزشکی برای مقابله با تب برفکیتأمین تنها دو درصد اعتبارات دامپزشکی برای مقابله با تب برفکی

   میلیارد تومانیمیلیارد تومانیمیلیارد تومانی

دلیل آنکه کمبود اعتبار و تولید واکسن تب برفکی در کشور وجود داشت، تنها توانستیم چهار میلیون دز واکسن را در سال جاری  به

 .توزیع کنیم که این رقم بسیار ناچیز است

برفکی در کشور، نبود درباره شیوع تب ( ایانا)رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در گذشته نیز بارها اعالم شده بود که واکسن یکی از ابزارهای اساسی برای مقابله با بیماری تب برفکی : اعتبار و واکسیناسیون گفت

 .در کشور است

سازمان دامپزشکی درصد نیاز واقعی برنامه واکسیناسیون برای مقابله با بیماری تب برفکی در اختیار  0۴تنها : مهدی خلج افزود

 .است

های بیماری تب برفکی  درصد از تعداد کانون 3۴ایم در سال جاری نسبت به سال گذشته  با وجود آنکه توانسته: وی خاطرنشان کرد

 .متولدشده در معرض این بیماری هستند های کوچکی همچون گوسفند و بز تازه را کنترل کنیم، اما همچنان جمعیت دام

رسانی درباره رعایت موازین  ها و اطالع ای جلوگیری از جابجایی دام ازمان دامپزشکی تالش کرد با ضوابط قرنطینهس: خلج ادامه داد

 .بهداشتی تالش کند با نبود امکانات، این بیماری را مدیریت کند، اما این موارد کافی نیست

 هزار دز واکسن تب برفکی داریم ۵۴۴میلیون و  3نیاز به 

ماه سال جاری  های مورد نیاز برای تب برفکی، در اوایل بهمن در راستای تأمین واکسن: پزشکی کشور تصریح کردرئیس سازمان دام

هزار دز  3۴۴هزار دز واکسن نیاز بود تا بتوانیم مرحله سوم تب برفکی را در سال جاری عملیاتی کنیم که تاکنون  ۵۴۴میلیون و  3

هزار دز واکسن را در اختیار  36۴سازی رازی نیز در هفته جاری  ه واکسن و سرمدر روز گذشته توزیع شده و قرار است مؤسس

 .ایم ترتیب حدود چهار میلیون دز تاکنون توزیع کرده سازمان دامپزشکی قرار دهد که بدین

میلیون  ۰.۵و  میلیون رأس دام سبک 2۵های گذشته را نیز در نظر بگیریم، پنج میلیون دز برای  اگر واکسیناسیون: وی یادآور شد

های سنگین نیز  دز برای دام سنگین نیاز داشتیم که تقریباً حدود پنج میلیون رأس دام سبک تاکنون پوشش داده شده و برای دام

 .دو میلیون رأس را تحت واکسیناسیون عمومی قرار دادیم

رو بودیم و سازمان  ازی رازی روبهس از شهریورماه سال جاری با وقفه در خط تولید مؤسسه واکسن و سرم: خلج تأکید کرد

های تولیدی را اصالح کرده و نسبت به ارتقاء کیفیت  دامپزشکی نیز در سال جاری به این مؤسسه اعالم کرد که کیفیت واکسن

کند و قرار است شرکت واکسن  اقدام کند و عالوه بر رازی در حال حاضر مؤسسه روناک نیز در تولید این واکسن همکاری می

 .نیز به چرخه تولید وارد شود پسوک

ای افزایش یابد که بتوانیم ذخیره استراتژیک نیز داشته  امیدواریم تولید واکسن تب برفکی در کشور به اندازه: وی اظهار داشت

 .های واردکننده افزایش یابد باشیم و میزان واردات نیز توسط شرکت

 خواهد اعتبار میمیلیارد تومان  46۴مبارزه مطلوب با تب برفکی حداقل 
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میلیارد تومان در سال نیازمند اعتبار است تا  06۴مبارزه مطلوب با تب برفکی : خلج درباره اعتبارات مورد نیاز دامپزشکی گفت

 .های سبک و سنگین را پوشش دهیم بتوانیم جمعیت دامی

 .باید برای تب برفکی هزینه شودمیلیارد تومانی سازمان دامپزشکی کشور  2۴۴بنابراین اعتبار : وی در ادامه افزود

ای که تنها سه تا  گونه اعتبارات کل سازمان در شرایط حاضر بسیار ناچیز است؛ به: رئیس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد

توان گفت که  ن میبنابرای. میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم 2۴۴چهار میلیارد تومان در اختیار داریم، اما برای مبارزه با تب برفکی به 

 .تنها دو درصد نیاز واقعی اعتبارات سازمان دامپزشکی کشور تأمین شده است

درصد بوده است؛ بنابراین نیازمند آن هستیم که  0۴های در اختیار این سازمان نیز تاکنون  میزان واکسن: خلج در پایان تصریح کرد

 ./های خاص خود را به این سازمان ارسال کند از دامداران برای حل مشکل فوق بهره ببریم یا دولت کمک

/news/fa/ir.iana.www//:http266۵۴D%/62%AA 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   اندازی می شوداندازی می شوداندازی می شودصندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصوالت گلخانه ای راه صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصوالت گلخانه ای راه صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصوالت گلخانه ای راه 

 .راه اندازی می شود 3۵صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصوالت گلخانه ای سراسر کشور با حمایت دولت، در بهار سال 

 صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصوالت گلخانه ای راه اندازی می شود

 .راه اندازی می شود 3۵حمایت دولت، در بهار سال صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصوالت گلخانه ای سراسر کشور با 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد کیایی مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و 

: حصوالت گلخانه ای گفتقارچ معاونت امور باغبانی در نخستین نشست گردهمایی تعاونی ها و اتحادیه های استانی تولید کننده م

وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصوالت گلخانه ای سراسر کشور را به طور جدی پی 

 .گیری می کند

 .وی از گلخانه داران خواست، طرح تاسیس این صندوق را در چارچوب اقتصاد مقاومتی آماده و تا اردیبهشت سال آینده ارایه دهند

درصد و سهم  ۰3سهم دولت برای کمک و راه اندازی صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصوالت گلخانه ای : یایی افزودک

 .درصد می باشد ۵0بخش خصوصی 

درصد برای راه اندازی واحدها و مدیریت کردن گلخانه ها در اختیار اعضا قرار  ۰این صندوق، تسهیالت با کارمزد : وی ادامه داد

 .داد خواهد

این صندوق : مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه این نشست به خبرنگار ما گفت

 .می تواند به تولید و بازار محصوالت گلخانه ای کمک زیادی کند

گذاری محصوالت گلخانه ای شوند، اظهار  وی در پاسخ به این پرسش که چه افرادی می توانند عضو صندوق ملی حمایت از سرمایه

 .تولید کنندگان محصوالت گلخانه ای و اتحادیه ها می توانند عضو این صندوق شوند و از منافع آن بهره ببردند: داشت

ق، درباره سرمایه اولیه صندو: کیایی در مورد سرمایه اولیه صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصوالت گلخانه ای تصریح کرد

تشکل ها باید تصمیم بگیرند و با توجه به این که در فعالیت های گلخانه ای، میزان سرمایه گذاری و سرمایه در گردش باال است، 

 .سرمایه اولیه در این زمینه باید کارشناسی شود

حمایت از تولیدات گلخانه  :وی انتقال سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه ها را جزو سیاست های اصلی وزارتخانه دانست و گفت

 .ای در راستای بهره وری باالی آب و مثبت کردن تراز تجاری تولیدات باغی صورت می گیرد

درصد تولید کنندگان گلخانه ها در کشور عضو تشکل ها هستند و با ایجاد صندوق  6۴در حال حاضر بیش از : کیایی ادامه داد

 .عاونی ها و اتحادیه ها، جذابیت ایجاد می شودملی، برای عضویت سایر تولید کنندگان در ت

 آغاز مطالعه تولید میوه در گلخانه 

در داخل گلخانه ها، طیف وسیعی از سبزی و : هکتار سطح گلخانه های کشور است، اذعان داشت 36۴6وی با اشاره به این که 

خانه ها از برنامه های این دفتر به شمار می صیفی قابل کشت است با این حال اکنون محدودیت کشت داریم و تنوع کشت در گل

 .رود

در سال نخست برنامه اقتصاد مقاومتی برای تولید : کیایی به تولید میوه و آوردن نهال های مثمر در گلخانه ها نیز اشاره کرد و گفت

 .میوه و آوردن درختان میوه در گلخانه، برنامه مطالعاتی داریم
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صی از دوسال پیش در برخی مناطق، درختان میوه مانند انار و آلو را به صورت الگویی در در کشور ما، بخش خصو: وی افزود

 .گلخانه ها آورده است

بعضی از کشورها مانند چین، تولید مرکبات و بخش عمده ای از انگور را در داخل گلخانه ها آورده اند و در : کیایی خاطر نشان کرد

 .شوند این گلخانه ها درختان میوه پیش رس می

/news/fa/ir.iana.www//:http266۵6D%/62B۵2D32 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

   هزار خانوار چایکارهزار خانوار چایکارهزار خانوار چایکار   ۵۴۵۴۵۴واریز هشت میلیارد تومان از مطالبات واریز هشت میلیارد تومان از مطالبات واریز هشت میلیارد تومان از مطالبات 

ها مابقی  هزار خانوار چایکار پرداخت شد و تا روزهای آینده با مساعدت کارخانه ۵۴میلیارد تومان از مطالبات امروز مبلغ هشت 

 .شود میلیون تومانی پرداخت می ۵۴۴شش میلیارد و 

ات چایکاران از آغاز پرداخت باقیمانده مطالب( ایانا)رئیس سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ها، تا پایان هفته جاری مطالبات کشاورزان تسویه شود امیدوار هستیم با همکاری کارخانه: خبر داد و گفت

از امروز : درصد آن باقی مانده بود، افزود 0۴درصد مطالبات چایکاران پرداخت و حدود  3۴محمدولی روزبهان با بیان اینکه حدود 

میلیون تومان به  ۵۴۴میلیارد و  022ای که تا روز گذشته  گونه درصد باقی مانده مطالبات چایکاران آغاز شده است؛ به 0۴پرداخت 

 .حساب چایکاران واریز شده است

میلیارد و  03۴ای که در مجموع تاکنون بیش از  گونه امروز حدود هشت میلیارد تومان از مطالبات واریز شد؛ به: وی خاطرنشان کرد

 .میلیون تومان از طلب کشاورزان پرداخت شده است ۵۴۴

میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران باقی مانده است که با  ۵۴۴حداکثر شش میلیارد و : رئیس سازمان چای کشور ادامه داد

 .ها روزهای طی آینده این میزان نیز تسویه خواهد شد همکاری کارخانه

دولت سهم خود را تأمین کرده : ها است، تصریح کرد درصد سهم کارخانه 33د مطالبات سهم دولت و درص 66روزبهان با بیان اینکه 

 .دهند تا پایان هفته جاری چایکاران کشور هیچ طلبی از دولت نداشته باشند ها انجام می و امیدواریم با همکاری که کارخانه

 .سبز چای از دولت طلبکار نخواهد بود طی روزهای آینده هیچ چایکاری بابت بهای برگ: وی یادآور شد

 33پردازند با افزایش  برداری می های چای به بهره هزار هکتار از باغ 20هزار خانوار چایکار که در  ۵۴از : روزبهان در پایان تأکید کرد

 ./ای نخواهیم داشت درصدی در تولید برگ سبز چای تا روزهای آینده مطالبه

/news/fa/ir.iana.www//:http2666۰D%/32 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 - 49/11/25فارس

   سامانه خدمات الکترونیکی و کاربردی در کشاورزیسامانه خدمات الکترونیکی و کاربردی در کشاورزیسامانه خدمات الکترونیکی و کاربردی در کشاورزی   ۵۵۵رونمایی از رونمایی از رونمایی از 

 .کشاورزی انجام شدسامانه خدمات الکترونیکی و کاربردی در بخش کشاورزی با حضور معاون وزیر جهاد  ۵رونمایی از 

 ۵معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی امروز در مراسم رونمایی از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سامانه مدیریت ذخایر  :، گفتسامانه خدمات الکترونیکی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی که در محل این وزارتخانه برگزار شد

 .با هدف رصد نحوه تأمین تا توزیع محصوالت استراتژی آغاز به کار خواهد کردراهبردی 

گیری به موقع جهت تنظیم بازار و انبارش و آهنگ  مدیریت ذخایر کاال، مدیریت تولید و تجارت کاالها، تصمیم: وی بیان داشت

 .این سامانه استحمل محصوالت در کل کشور از جمله اهداف 

نامه هیأت وزیران در مورد قانون تمرکز  در راستای اجرای آیین: ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین افزود معاون برنامه

وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و با توجه به تنوع محصوالت و نقش آنها در سبد خانوار، 

ریزی الزم در زمینه تولید محصوالت بخش کشاورزی و ارائه  از تولید تا مصرف و به منظور کنترل نوسان قیمت و برنامهرصد قیمت 

 .شده است سازی سامانه قیمت محصوالت کشاورزی طراحی و پیادهخدمات هرچه بهتر به مردم 

های مکانی  داده: رت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفتوزا های مکانی سامانه مرکز هماهنگی دادهاندازی   بخشنده در ادامه به راه

های پایه و تخصصی  های هوایی و همچنین نقشه ای، عکس موجود در وزارت جهاد کشاورزی شامل حجم انبوهی از تصاویر ماهواره

 .های تابعه است ها و سازمان تولید شده توسط معاونت

ریزان و  فقدان داده و اطالعات مورد نظر و ارزیابی آنها، محققان، برنامه ها به دلیل ای از این داده بخش عمده: وی بیان داشت

 .واحدهای اجرایی را با مشکل مواجه کرده ا ست

های مکانی وزارت کشاورزی  بنابراین سامانه مرکز هماهنگی داده: ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد معاون برنامه

وجو و آگاهی از کمیت و کیفیت  های مکانی موجود از طریق ارائه ابزار و محیطی برای جست داده رسانی از وضعیت با هدف اطالع

 .شود اندازی می ها در یک منطقه جغرافیایی راه داده

تر و کارآمدتر تیم مدیریتی و  گیری سریع با هدف کمک به تصمیم سامانه داشبورد اطالعات مدیریتی همچنین: بخشنده افزود

 .شود اندازی می گیری راه  های مرتبط با مدیریت عملکرد و کاهش زمان مورد نیاز برای تصمیم ساندن هزینهبه حداقل ر

توانند  ترین اطالعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص است و مدیران می با استفاده از این سامانه مهم: وی افزود

 .با یک نگاه وضعیت موجود را نظارت کنند

در راستای اجرای : خبر داد و گفتسامانه متمرکز صدور مجوز اندازی   ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از راه ون برنامهمعا

ضوابط فنی، اجرایی توسعه دولت الکترونیک و مصوبه کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی و با توجه به تنوع 

ظور فراهم آوردن امکان ارائه خدمات از یک درگاه واحد، سامانه متمرکز صدور مجوزهای بخش و تعداد مجوزهای صادره به من

 .سازی شده است کشاورزی طراحی و پیاده

سازی، کاهش زمان  سازی فرایندهای ارائه خدمات در راستای توسعه دولت الکترونیک، چابک اهداف این سامانه بهینه: بخشنده گفت

 .سازی و مبارزه با فساد اداری است وری و همچنین شفاف ت و افزایش بهرههای ارائه خدما و هزینه
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مجوز تولیدی در بخش های مختلف زراعی، باغی، شیالت،  ۰۴۴به دلیل تنوع خدمات و تنوع محصوالت تولیدی سالیانه : وی افزود

 .مورد کاهش یافته است 0۴۴دام و طیور صادر می شد که در حال حاضر این مجوزها به 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 - 49/11/25فارس

   ای سطح زیر کشت گندم و جو در کشورای سطح زیر کشت گندم و جو در کشورای سطح زیر کشت گندم و جو در کشور   آغاز رصد ماهوارهآغاز رصد ماهوارهآغاز رصد ماهواره

رصد سطح زیر کشت دو محصول استراتژیک گندم و جو به صورت : اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت ریزی و معاون برنامه

 .ای و با کمک سازمان فضایی کشور در دستور کار قرار گرفت ماهواره

فضایی ایران و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه  نامه همکاری میان سازمان ، موافقتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

امروز بین سازمان فضایی کشور و  های کشاورزی، جنگل مرتع و منابع طبیعی ای عرصه های کاربردی پایش ماهواره ایجاد سامانه

 .وزارت جهاد کشاورزی به امضاء رسید

این مراسم با اشاره اینکه امنیت در تولید محصوالت  ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه

 06سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی در کشورمان حدود : ترین مسائل در حوزه کشاورزی است، گفت کشاورزی یکی از مهم

 .شود میلیون تن محصول کشاورزی تولید می 0۴۴بردار در این بخش بیش از  میلیون بهره ۰میلیون هکتار است و با 

 .روز و به هنگام دارد ریزی دقیق و داشتن اطالعات به بنابراین ادامه و ارتقای کار که در بخش کشاورزی نیاز به برنامه: افزود وی

های آمارگیری ما سنتی و قدیمی و با استفاد از عملیات  روش: ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد معاون برنامه

  های جدید مخصوصاً کند، اما با تکنیک بر می بر و زمان سئله آمارگیری در بخش کشاورزی را بسیار هزینهمیدانی بوده است که این م

توان آمار کشاورزی  های فضایی و سنجش از راه دور پیدا کرده می با امکاناتی که سازمان فضایی کشور به لحاظ استفاده از توانمندی

 .روز کرد را به

های خارجی اطالعات آماری بخشی  ین وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از توانمندی فائو و برخی شرکتوی با بیان اینکه پیش از ا

در حال حاضر با انعقاد قرارداد با سازمان فضایی کشور تالش داریم، تا : آورد، اظهار داشت های کشاورزی را به دست می از حوزه

جدیدی   ریزی شفاف مورد رصد قرار گیرد، تا با استفاده از اطالعات برنامهتعیین سطح زیرکشت و میزان تولید در یک مسیر آماری 

 .در بخش کشاورزی دنبال شود

بنابراین با استفاده از امکاناتی که سازمان فضایی کشور دارد، در : ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد معاون برنامه

 .تژیک گندم و جو را در دستور کار قرار دهیمتالش هستیم، تا سطح زیر کشت دو محصول استرا

شود و  تعیین سطح زیر کشت این دو محصول ابتدا در سه استان خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان انجام می: بخشنده افزود

دشت کشور در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار  ۰محصول باغی در  ۰محصول زراعی و  0۴همچنین استخراج منحنی رشد 

 .دارد

داشت و توافقنامه همکاری میان سازمان  هم حضور در این مراسم محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران: براساس این گزارش

 .توسط رئیس سازمان فضایی ایران و معاون وزیر جهاد کشاورزی امضاء شد فضایی ایران و وزارت جهاد کشاورزی
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 134۱بهمن  2۱: تاریخ

   اندیشی ملی فناوری پلیمری در کشاورزی آغاز به کار کرداندیشی ملی فناوری پلیمری در کشاورزی آغاز به کار کرداندیشی ملی فناوری پلیمری در کشاورزی آغاز به کار کرد   نخستین همنخستین همنخستین هم

با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در  033۰ماه  بهمن 2۵و  2۰های پلیمری در کشاورزی،  اندیشی ملی فناوری فیلم نخستین هم

 .شود دانشگاه امیرکبیر برگزار می

اندیشی  ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در افتتاحیه این هم معاون مدیرکل دفتر امور گلخانه

شده و  ا اشاره به برنامه معاونت باغبانی در توسعه کشت در فضای کنترلب( ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های کشور کرد و در ذیل این  گذاری گلخانه وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل شورای سیاست: ای از سال گذشته گفت گلخانه

ها و تولید محصول  پلیمری در پوشش گلخانه های ها با توجه به اهمیت فیلم شورا، چهار کارگروه مصوب شد که یکی از این کارگروه

 .های پلیمری بود های حائز اهمیت، کارگروه فیلم از کارگروه

های  ربط در تولید و استفاده از این فیلم های مختلف و ذی از سال گذشته تاکنون جلسات متعددی با بخش: علی عصمتی افزود

سازان، تولیدکنندگان محصوالت  های پلیمری، گلخانه واحدهای تولید فیلمها،  توان به پتروشیمی پلیمری برگزار شده است که می

 .اشاره کرد... ای، سازمان ملی استاندارد و گلخانه

اندیشی  کنندگان، برگزاری نخستین هم رسانی و آگاهی تولیدکنندگان و مصرف منظور اطالع در همین راستا به: وی خاطرنشان کرد

 .شدهای پلیمری مصوب  فناوری فیلم

کنندگان  کنندگان داخلی و همچنین شرکت عصمتی با اشاره به اینکه این همایش در دو روز برگزار خواهد شد، از حضور شرکت

 .خارجی و کارشناسانی از کره جنوبی و شرکت ریشل خبر داد

های جدید در  فناوری کارگیری ماه با هدف به بهمن 2۵و  2۰های پلیمری در کشاورزی  اندیشی ملی فناوری فیلم نخستین هم

اکنون در  های پلیمری در کشاورزی و ارائه الگوهای موفق در جهان و سازگاری آنها در ایران در دانشگاه امیرکبیر هم استفاده از فیلم

 ./حال برگزاری است
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

   اندازی سامانه خودکار تهک کشاورزی تا پایان سال جاریاندازی سامانه خودکار تهک کشاورزی تا پایان سال جاریاندازی سامانه خودکار تهک کشاورزی تا پایان سال جاری   راهراهراه

برداران عضو، پیامک مختص به خود را دریافت  کشاورزی، تمام بهره( تهک)با خودکار شدن سامانه توسعه هواشناسی کاربردی 

 .خواهند کرد

با بیان اینکه هواشناسی کشاورزی یکی ( ایانا)کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان هواشناسی 

رسانی خوبی  ای دارد و سعی شده است در این حوزه خدمات های حائز اهمیت هواشناسی کشوری است که کاربران گسترده از بخش

 .کشور و تأمین مواد غذایی اشاره کرددر کشور ارائه شود، به نقش مهم کشاورزی در استقالل 

های این  فعالیت: های حوزه کشاورزی به شرایط جوی گفت داوود پرهیزگار با اشاره به ارتباط مستقیم و غیرمستقیم تمامی فعالیت

ی ضروری پذیری شدیدی دارند؛ لذا ایجاد ارتباط بین حوزه هواشناسی و کشاورز بخش در رویارویی با شرایط جوی نامناسب، آسیب

 .بوده است

های فنی  از کمیسیون CAGMدر دنیا اقداماتی در این زمینه شکل گرفته و کمیسیون هواشناسی کشاورزی : وی خاطرنشان کرد

اختصاصی سازمان هواشناسی جهانی است که وظیفه این کمیسیون برقراری ارتباط بین هواشناسی و کشاورزی و در اختیار 

 .گذاشتن اطالعات به کشاورزان است

اورزی را به شکل ایم اطالعات مورد نیاز بخش کش ما نیز طی دو سال گذشته، با فعال کردن این حوزه سعی کرده: پرهیزگار افزود

 .مستقیم در اختیار کاربران قرار دهیم

صورت پایلوت اجرا شد که با  ها به طی سال گذشته، این طرح دستی و غیرخودکار آغاز به کار کرد و در تمامی استان: وی ادامه داد

نوعی  یتشان استفاده کنند و بهبرداران توانستند از این اطالعات در فعال رو شد و بهره استقبال خوبی در حوزه کشاورزی روبه

 .های ناشی از شرایط جوی را کاهش دهند خسارت

: رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وابستگی تولید محصوالت کشاورزی و همچنین شیوع آفات به شرایط جوی تصریح کرد

هت سازمان هواشناسی خود را موظف شوند، به همین ج آفات کشاورزی نیز در شرایط جوی خاص تکثیر شده و باعث آسیب می

وری و کاهش  دانسته اطالعات مربوطه را به فعاالن کشاورزی ارائه دهد تا از این پس شاهد افزایش تولید محصوالت، افزایش بهره

 .ها در مقابل شرایط جوی خاص باشیم آسیب

گیرد،  طور رایگان در اختیار کاربران قرار می مان بهپرهیزگار با بیان اینکه اطالعات از طریق مراکز در استان و همچنین سایت ساز

به شکل خودکار در حال طراحی است که پس از تکمیل این سامانه اطالعات ( توسعه هواشناسی کابردی)سامانه تهک : یادآور شد

 .برای افراد عضو پیامک خواهد شد

ه از خودکارسازی این سامانه در بخش کشاورزی تا پایان وی با اشاره به فعالیت این سامانه به شکل غیرخودکار طی یک سال گذشت

 .سال جاری خبر داد

های فعال در بخش کشاورزی پیامک  با خودکار شدن سامانه تهک، تحت شرایط جوی خاص برای تمامی حوزه: پرهیزگار تأکید کرد

 ./کنند را دریافت می معنی که صیاد، باغدار، زارع و زنبوردار هرکدام پیامک خاص خود شود، بدین ارسال می
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در استان همدانهزار هکتار کشاورزی حفاظتی در استان همدانهزار هکتار کشاورزی حفاظتی در استان همدان   949494اجرای اجرای اجرای 

هزار هکتار  30از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون : سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفترییس اداره امور فنآوری مکانیزه 

 .کشاورزی حفاظتی در سطح استان همدان اجرا شده است

هزار هکتار  30از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون : رییس اداره امور فنآوری مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت

 .فاظتی در سطح استان همدان اجرا شده استکشاورزی ح

هزار هکتار اراضی آبی  02کشاورزی حفاظتی از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون در : اکبر راستار در گفت و گو با خبرنگار ما افزود

 .هزار هکتار اراضی دیم به اجرا درآمده است03و در حدود 

پایه حفاظت از خاک، آب و گیاه بنا شده و یکی از راه های موثر برای برون رفت  در کشاورزی حفاظتی ، کشاورزی بر: وی ادامه داد

 .از بحران خشکسالی، مدیریت آب و جبران مواد آلی خاک برای اقتصادی کردن کشاورزی است

از  از مزایای دیگر این روش کشاورزی؛ کاهش فشردگی خاک، حفظ رطوبت، افزایش مواد آلی خاک، جلوگیری: راستار افزود

 .فرسایش، پیشگیری از به هم خوردن ساختمان خاک و همچنین اصالح آن و افزایش کارآیی مصرف آب است

/news/fa/ir.iana.www//:http266۵۰D%/62A62D62D%AC6 
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 تخم مرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

82 
 

 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا - 134۱بهمن  27: تاریخ

توسعه کشت بادام در اراضی شیبدار بادام در توسعه کشت بادام در اراضی شیبدار بادام در توسعه کشت بادام در اراضی شیبدار بادام در / / / هزار تنی تولید بادام در کشورهزار تنی تولید بادام در کشورهزار تنی تولید بادام در کشور   2۴2۴2۴افزایش افزایش افزایش 

   سال جاریسال جاریسال جاری

افزایش پیدا  3۰تن در سال  6۴۴هزار و  به پنج 32تن در سال  3۵۴های سال جاری، صادرات بادام از دوهزار و  با وجود سرمازدگی

 .کرد

های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار  معاون مدیرکل دفتر امور میوه

هزار تنی تولید بادام در کشور نسبت به سال  2۴هزار هکتاری سطح زیر کشت و  2۵از افزایش ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 6۵۴هزار و  0۰۵هکتار با تولید  6۴۴هزار و  030سطح زیر کشت این محصول  33سمی سال طبق آمار ر: گذشته خبر داد و گفت

 .هزار تن افزایش پیدا کرده است 06۵هزار هکتار و تولید  20۰تن بوده است که این میزان در سال جاری به 

هزار هکتار  06۰هکتار در سال گذشته به  هزار ۵۴۴هزار و  066های بارور بادام از  نیا با اشاره به اینکه میزان باغ محمود حسین

های مهم تولیدکننده را استان فارس، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان و همدان اعالم  استان. رسیده است

 .کرد

 3۰از ابتدای سال  صادرات این محصول: اشاره کرد و افزود 2۴03وی به رتبه پنجم جهانی ایران در تلوید بادام بر اساس آمار فائو 

 .تن بوده است و کشورهای هدف ما ترکیه، امارات، هند، عراق، قطر و ترکمنستان هستند 6۴۴هزار و  تاکنون پنج

های بادام در اراضی  های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی توسعه باغ معاون مدیرکل دفتر امور میوه

های واردات جهاد کشاورزی اعالم کرد و ادامه  آبی و کشت ارقام دیرگل از اولویت ین محصول به کمشیبدار را با توجه به مقاومت ا

هزار هکتار  ۵3۴هزار تن بادام و اسپانیا با سطح زیر کشت  62۴هزار هکتار  30۵بر اساس آمار فائو، آمریکا با سطح زیر کشت : داد

 .با افزایش سطح زیر کشت تولید را افزایش دهیمکند که در تالش هستیم  هزار تن بادام تولید می 20۵

ها  با وجود سرمازدگی: میلیون دالر عنوان کرد و یادآور شد 2۰تن به ارزش  3۵۴را دوهزار و  33نیا میزان صادرات در سال  حسین

 .ار ناچیز استدر سال جاری، میزان صادرات افزایش پیدا کرده است، اما میزان صادرات با توجه به حجم تولید در کل بسی

افزایش صادرات این  0۰۴۰ساله و تا پایان سال  0۴از اهداف ما در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی، برنامه : وی در پایان تأکید کرد

 ./محصول است
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یتولیدات باغ  
 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   تن انار از باغات گرمیتن انار از باغات گرمیتن انار از باغات گرمی   3۴۴3۴۴3۴۴تن گردو و تن گردو و تن گردو و    1۴۴1۴۴1۴۴برداشت ساالنه برداشت ساالنه برداشت ساالنه 

، ساالنه بطور میانگین (هکتار 6۵ "جمعا)هکتار درخت بارور انار ۵۵هکتار نهال و  3۴سطح زیر کشت انار در شهرستان گرمی با 

 .فراهم می نمایدنفر را  26تن انار تولید می شود و زمینه اشتغال مستقیم  33۴

 .تن انار از باغات شهرستان گرمی برداشت می شود 3۴۴تن گردو و  ۰۴۴ساالنه بیش از 

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، سیدنورالدین شارعی، با اعالم این خبر 

یز پیشینه بسیار باالیی در تولید گردو و انار در شهرستان گرمی با داشتن آب و هوای مناسب و خاک حاصلخ: افزود

به بعد با  4934باغات گردو از قدیم با ارقام محلی بصورت پراکنده وجود داشته است،لذا از سال . استان اردبیل دارد

 .اجرای طرح طوبی زیرنظر کارشناسان متخصص جهاد کشاورزی شهرستان گرمی توسعه یافته است

هکتار از اراضی این  1۵2ز اراضی مستعد این شهرستان به زیر کشت نهال گردو رفته و هکتار ا 9۴۴: وی افزود

 شهرستان نیز درخت بارور گردو دارد در حوزه عمل این شهرستان بطور میانگین

 .نفر صرفا ً در باغات گردو ایجاد شده است 2۵۴تن گردو برداشت می شود و زمینه اشتغال  ۵12ساالنه بطور میانگین 

انار نیز از دیرباز در حاشیه دره رود کشت و تولید می شود و در سال های : نورالدین شارعی در ادامه مطلب افزودسید 

 .هکتار کشت شده است 2۵اخیردر روستای فرضی کندی با ارقام جدید در یک قطعه به صورت متمرکز در سطح 

، ساالنه (هکتار 8۵ "جمعا)ر درخت بارور انارهکتا ۵۵هکتار نهال و  9۴سطح زیر کشت انار در شهرستان گرمی با 

 .نفر را فراهم می نماید 28تن انار تولید می شود و زمینه اشتغال مستقیم  33۴بطور میانگین 

/news/fa/ir.iana.www//:http26663D%/62A62D62B02 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 49/11/27فارس

   درصد کاهش یافتدرصد کاهش یافتدرصد کاهش یافت9.99.99.9های صنعتی کشور های صنعتی کشور های صنعتی کشور    شاخص قیمت تولید مرغداریشاخص قیمت تولید مرغداریشاخص قیمت تولید مرغداری

 .های صنعتی کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

های  ، شاخص قیمت تولید کننده محصوالت مرغداریمرکز آمار ایران، به نقل از فارسخبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد نسبت  3.36و ( تورم فصلی)درصد نسبت به فصل قبل  03.20رسید که  2۴۴.3۰به عدد  033۰صنعتی کشور در پاییز سال 

 .کاهش داشته است( تورم نقطه به نقطه)به فصل مشابه سال قبل 

 .باشد درصد می ۴.32معادل  0333نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز  033۰درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به پاییز 

درصد افزایش بیشترین افزایش را  ۰۴.30درصد کاهش بیشترین کاهش و استان چهارمحال بختیاری با  36.03استان مازندران با 

 .اند در کل کشور داشته

 گروه اصلی

 مرغ -0

و  06.۴3واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب  203.6۵شاخص گروه مرغ به  033۰در پاییز 

درصد نسبت به فصل قبل  06.6۰و  02.۵0در این گروه جوجه یکروزه و مرغ گوشتی به ترتیب . درصد کاهش یافته است 0.۴6

درصد  ۵.30درصدی و مرغ گوشتی کاهش  36.۵0همچنین جوجه یکروزه نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش . کاهش داشت

 .درصد به ترتیب نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است 6.۴3و  06.03پولت در این گروه . اند داشته

 تخم مرغ -2

 ۵.23واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب  06۴.6۵مرغ به  شاخص گروه تخم 033۰ر پاییز د

 .درصد کاهش یافته است 0۴.36و 

این در . درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشت 22.23و  23.3۵دار به ترتیب  در این گروه تخم مرغ نطفه

 .اند درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته ۰.6۵و  20.6۴مرغ خوراکی با  ست که تخمحالی ا

 سایر -3

همچنین در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، . درصد افزایش یافت 0۴.26باشد که نسبت به فصل قبل  این گروه شامل کود می

 .درصد افزایش داشته است 0۰.63شاخص کود 

=nn?php.printable/com.farsnews.www//:http033۰0026۴۴0۰۵6 
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 تولیدات دام وطیور  
 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   تدوین سند راهبردی توسعه شتر در کشورتدوین سند راهبردی توسعه شتر در کشورتدوین سند راهبردی توسعه شتر در کشور

گذاری شتر که در مرکز اصالح نژاد دام کشور  گردهمایی تخصصی و سیاسترئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور امروز در حاشیه 

 .برگزار شد، از تدوین سند راهبردی توسعه شتر در کشور خبر داد

رغم عمر کوتاهی که  ، محمدرضا مالصالحی با اشاره به اینکه انجمن شتر به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گذاری  گردهمایی امروز درباره صنعت شترداری با حضور انجمن علمی شتر ایران، کارگروه سیاست: ست، گفتدارد، بسیار فعال ا

گذاران در این زمینه برگزار که در این گردهمایی،  شتر کشور متشکل از کارشناسان بخش خصوصی و دولتی و تعدادی از سرمایه

 .گیران رد و بدل شد مباحث مختلفی بین فعاالن و تصمیم

بازنگری قوانین و ضوابط صدور پروانه شترداری، مسائل مربوط به بیمه، حمایت از شترداران و تأمین تسهیالت : وی خاطرنشان کرد

شود درباره پرورش شتر در برنامه ششم گنجاند ازجمله مباحثی بود که در دستور کار این  الزم و همچنین مواردی که می

 .گردهمایی قرار گرفت

هزار نفر شتر در  0۵2اکنون حدود  مرکز اصالح نژاد دام کشور، طبق برآورد امور دام وزارت جهاد کشاورزی، هم به گفته رئیس

هزار نفر آن در گروه شترهای دوکوهانه قرار  2۴۴کوهانه هستند و حدود  درصد آن جزو شترهای تک 33کشور وجود دارد که 

 .یابد شرقی، اردبیل، قم و سمنان پرورش می هایی مانند آذربایجان گیرند که بیشتر در استان می

شوند، ضمن اینکه در مناطق جنوبی  منظور تولید گوشت نگهداری می کوهانه در کشور به بخش عمده شترهای تک: مالصالحی افزود

 .است نیز نوعی از این حیوان برای مسابقات شترسواری استفاده شده و برای افراد آن مناطق از جذابیت باالیی برخوردار

گذاری در این زمینه  تواند پرورش پیدا کند، مقاضیان زیادی برای سرمایه وی با بیان اینکه شتر بیشتر در مناطق کویری کشور می

 .کند گذاران حمایت کرده و در راستای توسعه این صنعت تالش می قدم شدند که معاونت امور دام نیز از این سرمایه پیش

سال آینده با گسترش  0۴شود که تا  بینی می رورش این حیوان با روند موجود ادامه داشته باشد، پیشاگر پ: مالصالحی ادامه داد

های  ویژه با ترویج روش صنعتی تولید و مصرف گوشت شتر در کشور تا دوبرابر افزایش یافته که این مهم به واحدهای صنعتی و نیمه

 .پذیر خواهد بود نکوهانه و دوکوهانه امکا گری برای شترهای تک آمیخته

کند که از  انجمن علمی شتر مباحث بسیاری را برای ترویج مصرف شیر و گوشت شتر در کشور دنبال می: وی در پایان تصریح کرد

های ترویجی رادیویی و  توان به انتشار نتایج تحقیقاتی در بحث مسائل درمانی، توزیع بروشورهای مختلف و برنامه آن جمله می

 ./اره کردتلویزیونی اش
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 تولیدات  دام و طیور
 ایرنا- 26/11/1349: تاریخ خبر

   درصد ظرفیت کار می کننددرصد ظرفیت کار می کننددرصد ظرفیت کار می کنند   1۴1۴1۴کارخانه های خوراک دام با کارخانه های خوراک دام با کارخانه های خوراک دام با 

کارخانه تولید کننده خوراک دام  21با وجود اینکه : دام، طیور و آبزیان گفترییس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک  -ایرنا -تهران

 .درصد ظرفیت خود کار می کنند 91و طیور با بهترین کارخانه های دنیا برابری دارند، اما تنها با 

ور که با حضور روز دوشنبه در نشست بررسی مشکالت تولید کنندگان خوراک دام و طی« مجید موافق قدیری»به گزارش ایرنا 

کارخانه ما به لحاظ فناوری و کیفیت با بهترین کارخانه های  20امروز : مسووالن بلندپایه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود

 6۴میلیون تومان به این کارخانه ها تزریق شود در نهایت می توانیم  ۵۴۴کارخانه داریم که اگر  ۵3طراز اول دنیا برابری دارند و 

 .خانه قابل رقابت در این بخش داشته باشیمکار

صنعت خوراک دام و طیور یک صنعت پیشگام در کشور است که نباید توسعه عمودی و صادرات آن در حاشیه قرار : وی اظهار کرد

 .بگیرد

ا وجود اهمیت این ب: موافق قدیری با بیان اینکه صادرات خوراک دام و طیور، کلیدی ترین موضوع در بخش دام و طیور است، افزود

 .صنعت، اجازه تولید با تمام ظرفیت داده نمی شود

درصد  32میلیون دالر معادل 266: میلیون دالر از محل بخش دام و طیور نصیب کشور می شود، گفت 63۴وی با بیان اینکه 

درصد رشد را  2/06ارزشی  درصد و از نظر 0۰مربوط به بخش خوراک دام و طیور است که سال گذشته این میزان به لحاظ وزنی 

به گفته قدیری، سهم کارخانه های خوراک دام و طیور در تولید ناخالص داخلی حدود نیم درصد است که رقم قابل .نشان می دهد

 .توجهی می تواند باشد

 کاهش ضایعات بخش کشاورزی با ارتقای جایگاه کارخانه های خوراک دام و طیور** 

درصد است که می تواند  2۵طبق آمارها، ضایعات محصوالت بخش کشاورزی حدود : و طیور گفت رییس انجمن صنایع خوراک دام

میلیون نفر را تأمین کند؛ بنابر این برای کاهش ضایعات بخش کشاورزی نیاز است به کارخانه های خوراک دام و طیور  22غذای 

 .واهد یافتدرصد کاهش خ 2۴توجه بیشتری بشود که در این صورت، ضایعات این بخش 

هم اکنون فاکتورهای : قدیری با بیان اینکه هم اکنون کیفیت محصوالت کشاورزی در دنیا به تنهایی مورد توجه نیست، گفت

دیگری از جمله دیپلماسی اقتصادی دولت ها، دسته بندی خدمات و ترویج نیز مورد توجه قرار دارد و ما نیز انتظار داریم در دیدار 

 .ووالنی از بخش دام و طیور کشور نیز برای مبادالت تجاری حضور داشته باشندهیأت های خارجی مس

امروز ایران در حال از دست دادن خیلی از بازارهای سنتی : وی، یکی دیگر از مشکالت این بخش را نداشتن برند دانست و افزود

 .خود از جمله آسیای مرکزی، عراق و حوزه خلیج فارس است

: سرمایه گذاری خارجی در بخش خوراک دام و طیور می تواند سبب انتقال فناوری در این بخش شود، گفت قدیری با بیان اینکه

در زمان حاضر نیازمند برنامه استراتژیک پنج ساله برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم تا فناوری های جدیدتری وارد کشور 

و ثبت مواد اولیه با بوروکراسی اداری و رانت  'آر. آی'تولید، دریافت کد به گفته وی در شرایط کنونی صادرکنندگان ما برای .شود

 .مواجه هستند

صنعت خوراک دام و : رییس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در باره مشکالت مالیاتی این بخش نیز گفت

 ۵/2اسبه می کنند؛ به طوری که کارخانه های ما با طیور مربوط به بخش کشاورزی است اما متأسفانه مالیات آن را صنعتی مح
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درصد مالیات بپردازند که این موضوع، تولیدکنندگان را با مشکالت عدیده ای مواجه ساخته که از وزارت جهاد  3درصد سود باید 

 .کشاورزی انتظار می رود که این موضوع را مورد بازنگری قرار دهد

سال پیش تشکیل شد که می تواند در تأمین مواد اولیه،  03این صندوق : پروری گفتوی در باره صندوق حمایت از بخش دام

 .حذف واسطه ها و رفع مشکالت این بخش تأثیرگذار باشد؛ اما کماکان منابع مالی این صندوق با مشکالتی مواجه است

شکل آزاد و بدون تعرفه صورت می گیرد اما امروزه صادرات مرغ و لبنیات به : قدیری در باره تعرفه گذاری خوراک دام و طیور گفت

تومان به گمرک بپردازند که عنوان می شود دان  ۰۴۴صادرکنندگان خوراک دام و طیور باید برای صادرات هر کیلو خوراک دام 

حالی که مرغ و مورد استفاده در این صنعت با ارز مبادله ای وارد می شود؛ بنابر این باید صادرات این صنعت تعرفه داشته باشد در 

 .دام نیز از دان با ارز مبادله ای استفاده می کنند؛ پس چرا برای مرغ و لبنیات تعرفه گذاری نمی شود

/News/fa/ir.irna.www//:http6036۵۵۴۴/ 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   افزایش میزان تلقیح مصنوعی در دام های سنگینافزایش میزان تلقیح مصنوعی در دام های سنگینافزایش میزان تلقیح مصنوعی در دام های سنگین

با توجه به اهمیت تلقیح مصنوعی در اصالح نژاد دام سنگین و متعاقب آن افزایش تولید شیر و گوشت، این مدیریت با برنامه ریزی 

سال گذشته با یک روند  0۵در طول های عملی و ترویجی الزم توانسته بلند مدت و ایجاد تمهیدات الزم و همچنین ارائه آموزش

 .رأس تلقیح مصنوعی دام سنگین را انجام دهد 0۰۴۴۴صعودی حدود 

با : به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، محمد حسنی با اعالم این خبر افزود

آن افزایش تولید شیر و گوشت، این مدیریت با  توجه به اهمیت تلقیح مصنوعی در اصالح نژاد دام سنگین و متعاقب

 4۵های عملی و ترویجی الزم توانسته در طول برنامه ریزی بلند مدت و ایجاد تمهیدات الزم و همچنین ارائه آموزش 

 .رأس تلقیح مصنوعی دام سنگین را انجام دهد 41۴۴۴سال گذشته با یک روند صعودی حدود 

تواند یک تحول بزرگ در دامداری منطقه ایجاد نماید، چرا که نژادهای دورگ با می تلقیح مصنوعی: وی در ادامه گفت

های گوشتی و لبنی بیشتری در های اصالحی که روی آنها صورت گرفته، قادر به تولید فرآورده توجه به عملیات

 .باشندمقایسه با نژادهای بومی می

روستایی در سطح شهرستان دورگ بوده، انتظار بر این است با های درصد دام  3۴هم اکنون بیش از : وی اضافه کرد

های موجود منطقه دورگ گیری شده و های آتی از نظر تعداد و درصد خلوص همه دامتداوم این روش اصالحی در سال

 .برداری گرددهای بومی صرفا در کارهای اصالحی بهرهاز دام

/news/fa/ir.iana.www//:http26662D%/62A62D32602 
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا - 134۱/ بهمن /  31, جمعه 

   مناطق بیابانی کشور بستری برای پرورش شترمرغمناطق بیابانی کشور بستری برای پرورش شترمرغمناطق بیابانی کشور بستری برای پرورش شترمرغ

افزایش است باید از این ظرفیت برای پرورش مناطق بیابانی در کشور رو به : مدیر موسسه تحقیق و توسعه شترمرغ ایران گفت

 .شترمرغ استفاده کرد

پرورش شترمرغ نیازمند : در آیین واگذاری نخستین زمین پژوهشکده علوم دامی خراسان جنوبی در بیرجند افزود شعبان چگینی،

از جمله خراسان جنوبی ظرفیت تحقیق و پژوهش است، بر اساس تحقیقات انجام شده استانهای دارای عرصه های بیابانی و کویری 

 .های مناسبی برای پرورش شترمرغ دارند

وجود توانمندی های علمی در بحث پرورش و نگه داری : وی به جذب گردشگر در صنعت پرورش شترمرغ اشاره کرد و یادآور شد

 .نداین پرنده حائز اهمیت است و دانشگاه های خراسان جنوبی می توانند از این ظرفیت استفاده کن

ایستگاه تحقیقات شتر مرغ ایران : وی با بیان اینکه خراسان جنوبی می تواند به مرکز پرورش شترمرغ ایران تبدیل شود، اظهار کرد

 .بعد از اخذ مجوز به زودی در این استان راه اندازی می شود

ا همکاری یکدیگر مشکالت موجود بر سر راه تالش داریم با راه اندازی این ایستگاه، بخش اجرایی و دانشگاهی ب: چگینی ادامه داد

 .پرورش شترمرغ را رفع کنند

برای پرورش شترمرغ چهار گلوگاه تحقیقاتی شامل تعداد : وی بازاریابی را یکی از مشکالت فعاالن این صنعت برشمرد و گفت

 .اندگاری جوجه ها مطرح استتخمی که شترمرغ ها می گذارند، نطفه دار بودن تخم ها، میزان تبدیل تخم ها به جوجه و م

اصالح نژاد یکی از موضوع های مهم در حوزه امور دامی است در صورتی : مدیر موسسه تحقیق و توسعه شترمرغ ایران یادآور شد

  .که در مورد پرورش شترمرغ این امر مورد غفلت قرار گرفته است

رما و خشکی را به خوبی تحمل می کند آب و هوای خراسان شترمرغ پرنده ای است که شرایط نامساعد اقلیمی از جمله سرما، گ

  .جنوبی مستعد پرورش شترمرغ است

عالوه بر گوشت شترمرغ از فرآورده های جانبی این پرنده مثل پر، پوست و تخم آن می توان استفاده کرد که نیاز به ایجاد صنایع 

  .تکمیلی است

ست و از طرفی چون جزو گوشت های قرمز طبقه بندی می شود، قابلیت گوشت این پرنده دارای چربی و کلسترول پائینی ا

 .جایگزینی گوشت گاو و گوسفند را دارد

  .واحد پرورش شترمرغ در خراسان جنوبی فعالیت دارد و دو برابر همین تعداد مجوز بهره برداری اخذ کردند0۴هم اکنون بیش از 

 .هزار کیلومتر مربع مساحت دارد0۵0ومین استان پهناور کشور خراسان جنوبی به عنوان دومین استان بیابانی و س

درصد مساحت خراسان جنوبی از عرصه های بیابانی تشکیل  36درصد رخساره های بیابانی ایران در این استان واقع است و 0۵

 .شده است

/com.iranecona//:http۵3۰۵۰D%/326۵2 
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا - 26/11/1349: تاریخ خبر

   شرکت پشتیبانی امور دام از این پس مرغ و گوشت نمی خردشرکت پشتیبانی امور دام از این پس مرغ و گوشت نمی خردشرکت پشتیبانی امور دام از این پس مرغ و گوشت نمی خرد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از استاندارد نبودن مرغ های صادراتی و زیان تولیدکنندگان در صورت  -ایرنا -تهران

از این پس قرار است ما در خرید مرغ، گوشت و نهاده های دامی به طور : ر داد و گفتعرضه این محصول در بازار داخلی خب

 .مستقیم وارد نشویم

مرغ خریداری شده از : دوشنبه در نشست بررسی مشکل تولیدکنندگان و کارخانه های خوراک دام و طیور، افزود« علیرضا ولی»

د، صادراتی نیست و اگر بخواهیم این محصول را به بازار داخلی عرضه سوی شرکت پشتیبانی امور دام از لحاظ کیفی و استاندار

دولت نیز اجازه امحای این محصوالت را نمی دهد بنابراین . کنیم، باعث به هم ریختگی بازار و سرانجام زیان تولیدکنندگان می شود

 .باید برای مازاد تولید و تنظیم بازار با کمک بخش خصوصی چاره ای بیندیشیم

این شرکت در نظر ندارد تسهیالت دولتی را به خرید مرغ، گوشت و نهاده های بخش کشاورزی اختصاص دهد و با بخش : گفتوی 

 . خصوصی رقابت کند

به گفته وی، شرکت پشتیبانی امور دام همه امکانات و لجستیک خود را برای تنظیم بازار، صادرات و واردات در اختیار بخش 

  .خصوصی قرار خواهد داد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تاکید کرد اگر مرغ تولیدشده، از کیفیت الزم برای صادرات برخوردار نباشد صدور این 

 .محصول صرفه اقتصادی نخواهد داشت

دهیم همچنین برای صادرات محصوالت پروتئینی در نظر داریم در صورت موافقت دولت، جوایز صادراتی اختصاص : وی اضافه کرد

آر را برای صادرات .که این امر در صورتی محقق می شود که صادر کنندگان محصول کیفی ، سالم و استاندارد و دارای کد آی 

 . فراهم کنند

نشست بررسی مشکل تولیدکنندگان و کارخانه های خوراک دام و طیور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار 

 . شد

میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید شود که سهم  00۴ایرنا، پیش بینی شده است تا پایان امسال نزدیک به  به گزارش

 .درصد است 2۴و  3.۵آن در تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی به ترتیب نزدیک به 

/News/fa/ir.irna.www//:http036۵۰2۰6/ 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

   هزار تن ذرت در بورس کاال عرضه کردندهزار تن ذرت در بورس کاال عرضه کردندهزار تن ذرت در بورس کاال عرضه کردند   29۵29۵29۵کشاورزان خوزستانی کشاورزان خوزستانی کشاورزان خوزستانی 

هزار تن ذرت را به قیمت تضمینی در  23۵رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه کشاورزان خوزستانی امسال 

 .شود التفاوت پول ذرت با نرخ تضمینی به آنها پرداخت می میلیارد تومان از مابه 2۴به زودی : گفتبورس کاال عرضه کردند، 

هزار تن ذرت را به قیمت تضمینی در  23۵رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه کشاورزان خوزستانی امسال 

 .شود التفاوت پول ذرت با نرخ تضمینی به آنها پرداخت می بهمیلیارد تومان از ما 2۴به زودی : بورس کاال عرضه کردند، گفت

هزار تن ذرت به قیمت  23۵به گزارش ایانا، کیخسرو چنگلوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با بیان اینکه امسال 

محصول ذرت خود را در بورس نفر کشاورز خوزستانی  2۴۴هزار و  6امسال : تضمینی از کشاورزان این استان خریداری شد، گفت

 .کاال به قیمت تضمینی عرضه کردند

التفاوت قیمت به فروش رسیده  رساند و مابه در مکانیزم قیمت تضمینی، کشاورز محصولش را در بورس کاال به فروش می: وی افزود

 .کند در بورس، با نرخ تضمینی محصول را از دولت دریافت می

ساعت بعد پول  ۰6شود، کشاورزان حداکثر  اسخ به این سوال که چرا علیرغم اینکه گفته میرئیس سازمان جهاد کشاورزی در پ

گویند، زمانی بسیار بیشتر از دو روز طول کشیده تا  کنند، اما تعدادی از کشاورزان می فروش محصول خود را از بورس دریافت می

وز پس از به فروش رسیدن محصول در بورس، پولشان را ر 2کشاورزان : پول فروش ذرت را از بورس کاال دریافت کنند، گفت

 .اند و قبل از آن زمان، محصول در انبارها بوده است دریافت کرده

اند و مابقی آن توسط دولت و در  کشاورزان خوزستانی تاکنون دو سوم پول فروش ذرت را دریافت کرده: چنگلوایی تصریح کرد

 .شود صورت تأمین اعتبار پرداخت می

کاران خوزستانی توسط دولت تأمین اعتبار شده و به زودی این مبلغ به  التفاوت پول ذرت میلیارد تومان از مابه 2۴: یان داشتوی ب

 .شود آنها پرداخت می
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 چای

 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

   هزار خانوار چایکارهزار خانوار چایکارهزار خانوار چایکار   ۵۴۵۴۵۴واریز هشت میلیارد تومان از مطالبات واریز هشت میلیارد تومان از مطالبات واریز هشت میلیارد تومان از مطالبات 

ها مابقی  هزار خانوار چایکار پرداخت شد و تا روزهای آینده با مساعدت کارخانه ۵۴امروز مبلغ هشت میلیارد تومان از مطالبات 

 .شود میلیون تومانی پرداخت می ۵۴۴شش میلیارد و 

از آغاز پرداخت باقیمانده مطالبات چایکاران ( ایانا)کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان چای 

 .ها، تا پایان هفته جاری مطالبات کشاورزان تسویه شود امیدوار هستیم با همکاری کارخانه: خبر داد و گفت

از امروز : درصد آن باقی مانده بود، افزود 0۴کاران پرداخت و حدود درصد مطالبات چای 3۴محمدولی روزبهان با بیان اینکه حدود 

میلیون تومان به  ۵۴۴میلیارد و  022ای که تا روز گذشته  گونه درصد باقی مانده مطالبات چایکاران آغاز شده است؛ به 0۴پرداخت 

 .حساب چایکاران واریز شده است

میلیارد و  03۴ای که در مجموع تاکنون بیش از  گونه از مطالبات واریز شد؛ بهامروز حدود هشت میلیارد تومان : وی خاطرنشان کرد

 .میلیون تومان از طلب کشاورزان پرداخت شده است ۵۴۴

میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران باقی مانده است که با  ۵۴۴حداکثر شش میلیارد و : رئیس سازمان چای کشور ادامه داد

 .روزهای طی آینده این میزان نیز تسویه خواهد شدها  همکاری کارخانه

دولت سهم خود را تأمین کرده : ها است، تصریح کرد درصد سهم کارخانه 33درصد مطالبات سهم دولت و  66روزبهان با بیان اینکه 

 .دولت نداشته باشنددهند تا پایان هفته جاری چایکاران کشور هیچ طلبی از  ها انجام می و امیدواریم با همکاری که کارخانه

 .طی روزهای آینده هیچ چایکاری بابت بهای برگ سبز چای از دولت طلبکار نخواهد بود: وی یادآور شد

 33پردازند با افزایش  برداری می های چای به بهره هزار هکتار از باغ 20هزار خانوار چایکار که در  ۵۴از : روزبهان در پایان تأکید کرد

 ./ای نخواهیم داشت سبز چای تا روزهای آینده مطالبهدرصدی در تولید برگ 
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 خرما 
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 خرید تضمینی
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 دانه های روغنی

 - 49/11/27فارس

بازی دوباره به نفع بازی دوباره به نفع بازی دوباره به نفع / / / های روغنیهای روغنیهای روغنی   سال چالش بی حاصل برای حمایت از تولید دانهسال چالش بی حاصل برای حمایت از تولید دانهسال چالش بی حاصل برای حمایت از تولید دانه      یکیکیک

   واردکنندگان تمام شدواردکنندگان تمام شدواردکنندگان تمام شد

های  دانهجمهور واردات روغن و  های روغنی با دستور معاون اول رئیس برخالف سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر تولید داخلی دانه

 .روغنی بدون مجوز از وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر شد

های روغنی در کشور برای دستیابی به تولید روغن به  ، باوجود ضرورت تولید دانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های  ها و برنامه میلیارد دالر ارز، طرح ۰وگیری از خروج ساالنه بیش از عنوان یک محصول استراتژیک و اساسی و همچنین جل

 .رسد نمی مورد نظر به نتیجه وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با افزایش تولید این محصول

های روغنی نیازمند واکاوی و بررسی جدی است که   نرسیدن به اهداف وزارت جهاد در افزایش تولید دانه

حاصل از  دچار اشکال است یا رانت های مختلف برای تولید های متمادی و دولت ریزی این وزارتخانه طی سال برنامه آیا

 .به اهداف تولید در این زمینه است واردات و منافع واردکنندگان روغن مانع رسیدن

سالمی بارها و بارها به مسئوالن نظام گوشزد اقتصاد مقاومتی و تکیه بر تولید داخل یکی از موضوعاتی است که رهبر معظم انقالب ا

بر تولید داخل اجرا  مقام معظم رهبری را برای تکیه فرمایشات های مختلف مو به مو حوزه اند، بنابراین الزم است تا مسئوالن کرده

 .کنند

ی کاهش وابستگی به واردات هایی را برداشته و یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورز در این راستا نیز وزارت جهاد کشاورزی گام

 .است، اما ظاهرا در این مسیر موانع زیادی وجود دارد ساله 0۴های روغنی طی یک برنامه  خام و افزایش تولید دانه روغن

های اخیر وزارت جهاد  براساس این گزارش باوجود انتظاراتی که برای جلوگیری از واردات روغن خام وجود داشت و اقدامات ماه

، سازمان توسعه تجارت اعالم کرد که با عنایت به دستور وزیر صنعت و پیرو دستور صریح معاون اول ریاست جمهوری کشاورزی 

بدون نیاز  از تاریخ این اطالعیه کلیه ثبت سفارشات مربوط به واردات روغن خام 3۰.00.6م مورخ .3۴020-3۰موضوع نامه شماره 

 .ی قابل اقدام خواهد بوداز وزارت جهادکشاورز( کد رهگیری) به مجوز

تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در  این در حالی است که این اطالعیه خالف قانون انتزاع است و طبق قانون

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش ( 0)ماده (ب)و ( الف)بر اساس بندهای -0330مصوب -وزارت جهاد کشاورزی

 .جهاد کشاورزی در مورد محصوالت و کاالهای اساسی را بر عهده دارد کشاورزی، وزارت

بر اساس این گزارش شهریور ماه گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در سومین گردهمایی سراسری مدیران وزارت جهاد 

ای قصد دارند تا روغن را  عده :کشاورزی به مناسبت سال جدید زراعی از وجود رانت در واردات روغن خام به کشور خبرداد و گفت

 .کنند های روغنی از کشاورزان تهدید هم می که در تمام دنیا ارزان شده گران کنند و این عده نسبت به نخریدن دانه

های روغنی تولید کشاورزان  همچنین وزیر جهاد کشاورزی در آن گردهمایی با عتاب تند به صنایع روغن نباتی که از خرید دانه

صاحب است که تهدید  خرید، مگر کشور بی اید که دانه روغنی از کشاورزان نمی بیخود کرده»: کردند گفت میخودداری 

 .«کنید می

http://www.farsnews.com/
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و به  گیرد چهار میلیارد دالر واردات روغن صورت می: عصبانیت وزیر جهاد کشاورزی در آن گردهمایی به این دلیل بود که می گفت

 .ایم و به ازای آن روغن وارد کرده ایم فروخته از جمله نفت را نسلی های بین سرمایه اندازه هم همان

جهاد کشاورزی با انجمن صنایع روغن نباتی در سال جاری مقرر شده بود، تا صنایع   شد، طبق توافق وزارت می  براین اساس گفته

رزان خریداری کنند و حتی آنها تعهد کرده های روغنی تولیدی را از کشاو روغن نباتی به ازای واردات روغن نباتی خارجی، تمام دانه

بودند که پول کشاورزان را یک روزه پرداخت کنند که با عدم موافقت معاون اول رئیس جمهور جهانگیری با افزایش قیمت روغن 

 .های روغنی را خریداری نکنند نباتی، صنایع هم تصمیم گرفتند دانه

رفت که یک سال عمر، انرژی و سرمایه خود را به امید  به چشم کشاورزانی میدود این تصمیم صنایع روغن نباتی در درجه اول 

کش به آنها  شد تا سرمایه کشاورزان زحمت حلی پیدا می بودند بنابراین باید راه  کسب درآمد اندک و با برکت حالل صرف کرده

 .برگردانده شود و پس از آن نیز شاهد چنین اتفاقاتی نبود

کشی و  متعددی با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و صنایع روغن  حل این مسئله و اختالفات جلساتبنابراین در راستای 

بخشنامه  تنظیم شد که براساس های روغنی ای درباره نحوه خرید و واردات دانه این جلسات بخشنامه دنبال نباتی برگزار و به روغن

شی اگر یک کیلو دانه داخلی را به قیمت تضمینی خریداری کنند و پول ک قرار شد تا کارخانجات روغن وزارت جهاد کشاورزی

 .کشی وارد کشور کنند کیلو دانه خارجی برای روغن 3کشاورزان را همان روز بپردازند، بتوانند 

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

 .توانند دو کیلو روغن خام وارد کنند کشاورزان را همان روز پرداخت کنند، می

های روغنی در داخل و تنظیم  تا در راستای اجرای سیاست حمایت از تولید دانه اما این بخشنامه، چندی بعد تغییر کرد و مقرر شد

قیمت تضمینی،برای متقاضیان اخذ مجوز واردات روغن،مجوز های روغنی از کشاورزان به  بازار،به ازای خرید هر کیلوگرم انواع دانه

کند که آیا وزارت  واردات چهار کیلوگرم انواع روغن خام صادر شود، البته اصالح و تغییر این بخشنامه هم سؤاالتی را مطرح می

کنندگان و افزایش  از تولید جهاد کشاورزی برای راضی نگاه داشتن واردکنندگان و پیشبرد بخشی از اهداف خود در راستای حمایت

 !های روغنی مجبور به تغییر بخشنامه اول شده است؟ تولید دانه

عنوان کرده  های روغنی در کشور معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد وضعیت تولید دانه ناگفته نماند که عبدالمهدی بخشنده

 0۴به طوری که کمتر از « روغنی در کشور استهای  های بخش کشاورزی بحث تولید دانه یکی از شرمندگی»که  است

 .شود درصد هم از طریق واردات تأمین می 3۴درصد نیازمان به این محصول از تولیدات داخلی تأمین و نزدیک به 

اطالعیه سازمان  با های روغنی حمایت از تولید کننده است که شرط اصلی و اساسی افزایش تولید دانه: این گزارش حاکی است

روغن خام بدون نیاز به مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، اکنون و عمال این حمایت از واردکنندگان  ه تجارت مبنی بر وارداتتوسع

 .گیرد صورت می

اگر »در مورد واردات روغن خام بدون مجوز از وزارت جهاد گفته است که  ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی البته معاون برنامه

می خارج از وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را اعالم کرده باشد، قطعا خالف قانون اظهارنظر کرده و متخلف هر سازمان یا مقا

 .«است و باید به مراجع قانونی کشور پاسخگو باشد

 وری، وزارت جهاد کشاورزی تنها مرجع قانونی صدور مجوز قانون افزایش بهره 06بر اساس ماده » وی همچنین بیان کرده است که

 .«واردات محصوالت کشاورزی است و قطعا متخلفان را به مراجع قضایی کشور معرفی خواهیم کرد
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از سوی  تری در رابطه با اطالعیه منتشر شده در پی تالش خبرنگار فارس برای دستیابی به اطالعات کامل: براساس این گزارش

یکی از مسئوالن  به مجوز از وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود،واردات روغن خام بدون نیاز  مبنی بر اینکه سازمان توسعه تجارت

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در رابطه با تسهیل واردات روغن وجود دارد،  ای از سوی نامه اگر: وزارت جهاد اظهار داشت

 .سازمان توسعه تجارت آن را منتشر کند
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 دانه های روغنی
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

   هزار تن ذرت در بورس کاال عرضه کردندهزار تن ذرت در بورس کاال عرضه کردندهزار تن ذرت در بورس کاال عرضه کردند   29۵29۵29۵کشاورزان خوزستانی کشاورزان خوزستانی کشاورزان خوزستانی 

هزار تن ذرت را به قیمت تضمینی در  23۵سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه کشاورزان خوزستانی امسال رئیس 

 .شود التفاوت پول ذرت با نرخ تضمینی به آنها پرداخت می میلیارد تومان از مابه 2۴به زودی : بورس کاال عرضه کردند، گفت

هزار تن ذرت را به قیمت تضمینی در  23۵اینکه کشاورزان خوزستانی امسال  رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان

 .شود التفاوت پول ذرت با نرخ تضمینی به آنها پرداخت می میلیارد تومان از مابه 2۴به زودی : بورس کاال عرضه کردند، گفت

هزار تن ذرت به قیمت  23۵یان اینکه امسال به گزارش ایانا، کیخسرو چنگلوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با ب

نفر کشاورز خوزستانی محصول ذرت خود را در بورس  2۴۴هزار و  6امسال : تضمینی از کشاورزان این استان خریداری شد، گفت

 .کاال به قیمت تضمینی عرضه کردند

التفاوت قیمت به فروش رسیده  رساند و مابه در مکانیزم قیمت تضمینی، کشاورز محصولش را در بورس کاال به فروش می: وی افزود

 .کند در بورس، با نرخ تضمینی محصول را از دولت دریافت می

ساعت بعد پول  ۰6شود، کشاورزان حداکثر  رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم اینکه گفته می

گویند، زمانی بسیار بیشتر از دو روز طول کشیده تا  دی از کشاورزان میکنند، اما تعدا فروش محصول خود را از بورس دریافت می

روز پس از به فروش رسیدن محصول در بورس، پولشان را  2کشاورزان : پول فروش ذرت را از بورس کاال دریافت کنند، گفت

 .اند و قبل از آن زمان، محصول در انبارها بوده است دریافت کرده

اند و مابقی آن توسط دولت و در  اورزان خوزستانی تاکنون دو سوم پول فروش ذرت را دریافت کردهکش: چنگلوایی تصریح کرد

 .شود صورت تأمین اعتبار پرداخت می

کاران خوزستانی توسط دولت تأمین اعتبار شده و به زودی این مبلغ به  التفاوت پول ذرت میلیارد تومان از مابه 2۴: وی بیان داشت

 .ودش آنها پرداخت می
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 روغنی یاهدانه 
 - 49/11/27فارس

نقش وزارت صنعت در نقش وزارت صنعت در نقش وزارت صنعت در / / / کنندگان استکنندگان استکنندگان است   های روغنی به نفع واردهای روغنی به نفع واردهای روغنی به نفع وارد   گیری برنامه دانهگیری برنامه دانهگیری برنامه دانه   جهتجهتجهت

   واردات روغن چیستواردات روغن چیستواردات روغن چیست

های روغنی و بحث روغن به نفع واردات تمام شده است و  در دانه  گیری جهت: منابع طبیعی گفتعضو کمیسیون کشاورزی آب و 

 .های اخیر افزایش یافته است متاسفانه سطح وابستگی به روغن به جای کاهش در سال

در مورد اطالعیه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  بهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت

براساس قانون : از وزارت جهادکشاورزی گفت ثبت سفارش واردات روغن خام بدون نیاز به مجوز سازمان توسعه تجارت مبنی بر

وزارت جهاد کشاورزی است از جمله صادرات، واردات و تنظیم بازار به عهده  انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت

 .دانم نقش وزارت صنعت در این معادله یعنی واردات روغن چیست من نمیو 

های روغنی و بحث روغن به نفع واردات تمام شده است و  در ارتباط با دانه  گیری ایم، جهت اما آنچه تاکنون شاهد بوده: وی افزود

 .اخیر افزایش یافته استهای  متاسفانه سطح وابستگی ما به جای کاهش در سال

وابستگی به واردات روغن خام نقیصه بسیار جدی است و دشمنان از این مسئله به عنوان یک ابزار  :عضو کمیسیون کشاورزی افزود

 .توانند از این ناحیه مشکالتی را برای ما ایجاد کنند توانند استفاده کنند و هر وقت بخواهند می می
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 روغن

 - 49/11/26فارس

   شرط وزارت جهاد برداشته شدشرط وزارت جهاد برداشته شدشرط وزارت جهاد برداشته شد   پیشپیشپیش/ / / دستور جهانگیری برای تسهیل واردات روغندستور جهانگیری برای تسهیل واردات روغندستور جهانگیری برای تسهیل واردات روغن

با دستور معاون اول رئیس جمهور پیش شرط وزارت جهاد برای : سازمان توسعه تجارت گفت مدیرکل مقررات صادرات و واردات

 .واردات هر کیلو روغن خام برداشته شد

ر وزارت جهاد پیش از این برای واردات روغن، با نظ: ، اظهار داشتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  تقی محمدیان در گفت

کیلو دانه روغن داخلی را بخرد که مبنای قانونی نداشت و 0کیلو روغن خام،  ۰کشاورزی واردکننده مجبور بود به ازای واردات هر 

 .کرد تنها قیمتی را بر قیمت روغن وارداتی اضافه می

تواند بدون محدودیت  ده و واردکننده میجمهور از امروز این قانون برداشته ش بر اساس دستور معاون اول رئیس: وی تصریح کرد

 .اقدام به واردات روغن خام کند

با عنایت به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیرو دستور صریح معاون اول : اعالم کرد سازمان توسعه تجارتبه گزارش فارس،

از تاریخ این اطالعیه کلیه ثبت سفارشات مربوط به واردات روغن  3۰/00/6م مورخ /3۴020-3۰رئیس جمهور موضوع نامه شماره 

 .از وزارت جهادکشاورزی قابل اقدام خواهد بود( کد رهگیری)خام بدون نیاز به مجوز 
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 روغن
 - 49/11/28فارس

نظرها قابل نظرها قابل نظرها قابل    اختالفاختالفاختالف/ / / صدور مجوز واردات روغن خام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی استصدور مجوز واردات روغن خام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی استصدور مجوز واردات روغن خام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است

   بحث استبحث استبحث است

وزارت جهاد گذاری نحوه واردات و صادرات محصوالت کشاورزی بر عهده  معاون بازرگانی وزارت جهاد با بیان اینکه مجوز و سیاست

های روغنی با وزارت جهاد اختالف نظر داشته باشد  ممکن است وزارت صنعت در مورد نحوه واردات روغن و خرید دانه: است، گفت

 .که این موضوع قابل بحث است

انی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه سومین ، علی اکبر مهرفرد معاون بازرگخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

گردهمایی سراسری مدیران ستادی و استانی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه 

براساس : دارد، گفتدرباره مباحث مطرح شده برای واردات روغن خام و اینکه واردات این کاال نیاز به مجوز وزارت جهاد کشاورزی ن

قانون انتزاع، وظایف و اختیارات تجارت بخش کشاورزی همچنین تولید، تنظیم بازار، ذخیره سازی، محصوالتی مانند گندم، روغن و 

 .های وزارت جهاد کشاورزی است های روغنی جزو مسئولیت دانه

های وزارت  کنند و با سیاست ات روغن اتخاذ میهایی که برخی برای وارد وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است سیاست

نسبت به این موضوع علم ندارم و باید بگویم من چنین حرفی را : ها تامین کند، اظهارداشت جهاد متفاوت است منافعی را برای آن

های وزارت  که سیاستای معتقد باشند  زنم،اما ممکن است اختالف نظرهایی در رابطه با نحوه واردات وجود داشته باشد و عده نمی

 .کند های روغن اعمال می جهاد که در مورد واردات روغن و دانه

های روغنی در اختیار وزارت جهاد است و طبق مقررات موجود در  از نظر ما تجارت، تولید، صنایع تبدیلی دانه: مهرفرد بیان داشت

 .این موضوع شکی نیست

ایم و اعالم  ها سپرده های روغنی به قیمت تضمینی را به وارد کننده خرید دانه اینکه: معاون بازرگانی وزارت جهاد تصریح کرد

های روغنی تولید داخل را خریداری کند، سیاست  انجام دهد باید بخشی از دانه  خواهد واردات روغن ای می ایم اگر وارد کننده کرده

ن مورد وجود داشته باشد که این اختالف نظرها با است و خالف قانون نیست اما ممکن است اختالف نظرهایی در ای  درستی

 .مذاکره قابل حل است

گویند وزارت جهاد واردات  آنها می: های روغنی تولید داخل را نخرند، گفت خواهند دانه مهرفرد در پاسخ به این سوال که آیا آنها می

است و باید به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار  روغن خام را به تولید داخلی گره نزند، این خواسته آنها موضوعی کارشناسی

 .گیرد

در بدنه دولت ممکن است اختالف نظر کارشناسی بین کارشناسان وجود داشته باشد اما به هر : معاون بازرگانی وزارت جهاد گفت

 .حال اختالف نظرها قابل حل است

بله، مجوز واردات روغن خام بر عهده : رت جهاد است، گفتوی در پاسخ به این سوال که آیا مجوز واردات روغن خام بر عهده وزا

 .دهد وزارت جهاد است و سازمان توسعه تجارت وظیفه توسعه تجارت کل کشور وظیفه تجارت و ثبت سفارش را انجام می

وی نحوه واردات گذاری ر بنابراین وزارت جهاد کشاورزی سیستم جداگانه برای ثبت سفارش ندارد اما مجوز و سیاست: مهرفرد افزود

 .و صادرات محصوالت کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است

http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

119 
 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا ممکن است بخشنامه اخیر وزارت جهاد کشاورزی در مورد واردات روغن 

جهاد کشاورزی تا این لحظه این است وارد  سیاست وزارت: های روغنی باز هم تغییر کند، اظهار داشت خام به ازای خرید دانه

 .های روغنی تولید داخل را خریداری کنند خواهند روغن خام را وارد کنند دانه کنندگانی که می

ایم تا به ازای  درصد نیاز داخلی است بنابراین ما از واردکنندگان خواسته 0۴تولید دانه روغنی در کشور حدود : مهرفرد تصریح کرد

های روغنی داخل را بخرند اگرچه دانه روغنی تولید داخل با دانه روغنی وارداتی اختالف قیمت دارد اما در مجموع آنها  هواردات دان

 .شوند متضرر نمی

ها را  سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده که متولی تعیین قیمت است این هزینه: معاون بازرگانی وزارت جهاد افزود

های روغنی داخلی نسبت به وارداتی اگرچه اثری در افزایش قیمت نهایی  ابراین با کمی افزایش قیمت خرید دانهکند بن محاسبه می

 .شود دارد اما واردکنندگان متضرر نمی

برداشت من از همکارانمان در : کنند، گفت وی در پاسخ به این سوال که آیا واردکنندگان در مقابل افزایش تولید داخلی مقاومت می

ارت صنعت، معدن و تجارت که خودشان متولی تولید صنعت هستند این نیست که آنها با افزایش تولید محصوالت کشاورزی وز

 .ای خارج از وزارت صنعت مخالف تولید داخلی باشد مخالف باشند اما ممکن است یک وارد کننده

های روغنی بحث  وزارت صنعت روی روش واردات دانهاما معتقدم که ممکن است : معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .داشته باشد

شود شرکت پشتیبانی امور دام در بحث تنظیم بازار موفق نبود، برنامه وزارت جهاد برای  در ادامه مهرفرد در رابطه با اینکه گفته می

 6هایی دارد و در همین راستا  برنامه برای تغییر روش شرکت پشتیبانی امور دام، وزارت جهاد کشاورزی: این شرکت چیست، گفت

 .کارگروه تشکیل شده و موضوع تغییر روش کار شرکت پشتیبانی امور دام از سه ماه پیش در حال بررسی است

این : وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است شرکت پشتیبانی امور دام با توجه به نظر مجلس منحل شود، اظهار داشت

دهد، چرا که نظر کلیه نمایندگان مجلس در این  ید؛شرکت پشتیبانی امور دام با قدرت به کار خود ادامه میموضوع را جدی نگیر

 .تنهایی در این موضوع دخیل باشد تواند به رابطه مهم است و نظر یک نماینده نمی
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 روغن
 آیانا - 134۱بهمن  27: تاریخ

برداشته شدن مجوز وزارت برداشته شدن مجوز وزارت برداشته شدن مجوز وزارت / / / ابهام در وضعیت قانونی مبالغ دریافتی انجمن روغن نباتیابهام در وضعیت قانونی مبالغ دریافتی انجمن روغن نباتیابهام در وضعیت قانونی مبالغ دریافتی انجمن روغن نباتی

   زندزندزند   ای نمیای نمیای نمی   جهاد کشاورزی به تولید داخل لطمهجهاد کشاورزی به تولید داخل لطمهجهاد کشاورزی به تولید داخل لطمه

واردکنندگان روغن خام دیگر نیازی به مجوز وزارت جهاد کشاورزی ندارند، از آنجا که طبق بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، 

 .ها به کشور یا لطمه به تولید داخل شود شود که این امر باعث ورود سیل عظیمی از روغن بینی نمی بنابراین پیش

دستور صریح معاون اول رئیس درباره ( ایانا)های روغنی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  ارشناس دانه

باید دید پشت : جمهوری درخصوص ثبت سفارش مربوط به واردات روغن خام بدون نیاز به مجوز از وزارت جهاد کشاورزی گفت

تر در  شود، آن است که باید هرچه سریع این دستور معاون اول رئیس جمهوری چه بوده است، اما آنچه در ظاهر امر مشاهد می

هایی که برای تولیدکنندگان و  ار بود در قالب طرح انتزاع اجرا شود، تعیین تکلیف به عمل آید و سردرگمیمورد آنچه قر

 .اکنون در تعامل میان دو وزارتخانه وجود دارد، مرتفع شود واردکنندگان هم

سبب واردات سیل عظیمی از طور قطع  عدم اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات روغن خام به: مهر افزود مهدی حریری

شود، زیرا واردکنندگان این محصول افراد آگاهی هستند و از وضعیت بازار اطالع دارند؛ بنابراین نگرانی  های خام به کشور نمی روغن

 .در این زمینه وجود ندارد

در سال برآورد شده است که هزار تن  ۵۴۴میزان مصرف انواع روغن خوراکی توسط مردم ایران یک میلیون و : وی خاطرنشان کرد

 .طور قطع واردکنندگان از این مقدار مطلع بوده و بر اساس محاسبات و توجیه اقتصادی اقدام به واردات روغن خام خواهند کرد به

نظر  بهشود که تولیدکنندگان داخلی دچار ضرر و زیان شوند نیز  شود این اقدام منجر به آن می اینکه گفته می: مهر ادامه داد حریری

گاه محصولشان روی دستشان نمانده و از آنجا که دانه  کنند، هیچ من صحیح نیست، زیرا تولیدکنندگانی که دانه روغنی تولید می

 .گاه نوسانات بازار بر قیمت خرید دانه از ایشان تأثیرگذار نخواهد بود روغنی داخلی مشمول خرید تضمینی است، هیچ

 دات تعبیه شودیک ایستگاه برای نظارت بر وار

در حال حاضر واردکنندگان روغن خام در نخستین گام باید از ایستگاه انجمن صنفی روغن : های روغنی تصریح کرد کارشناس دانه

های  نباتی رد شوند، در حالی که وضعیت و مستند قانونی مبالغ دریافتی این انجمن هنوز مشخص نشده است و سپس به ایستگاه

شوند تا اجازه  های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت هدایت می نهبعدی همچون وزارتخا

رسد این بوروکراسی و تشریفات اداری سنگین، مشکل ساز شده است و باید در این باره فکری اساسی  نظر می واردات بگیرند؛ به

 .اند وزیر صنعت، معدن و تجارت چنین دستوری را صادر کرده شود که ظاهراً بر همین اساس معاون اول رئیس جمهوری و

درصد نیاز کشور به آن از محل واردات  3۴شود و بیش از  ترین کاالی استراتژیک وارداتی محسوب می روغن مهم: وی یادآور شد

درصد  6۴نیز به مقدار حدود درصد از شکر مصرفی مردم وارد شد و گندم  ۵۴ها، تنها  شود، در حالی که در بدترین سال تأمین می

 .های پرتنش وارد شده است نیاز کشور در سال

کد )اسفندماه امسال دیگر نیازی به اخذ مجوز  2۵ای اعالم کرده است که واردات روغن خام از  سازمان توسعه تجارت در اطالعیه

 ./از وزارت جهاد کشاورزی ندارد( رهگیری

/news/fa/ir.iana.www//:http26623D%/62A62D6 

 

http://www.iana.ir/fa/news/28823/%D8%A7%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

116 
 

 زعفران

 آیانا - 134۱ بهمن 2۲: تاریخ

پسته و کشمش ایرانی پسته و کشمش ایرانی پسته و کشمش ایرانی / / / ها از زعفران ارگانیک ایرانی در نورنبرگها از زعفران ارگانیک ایرانی در نورنبرگها از زعفران ارگانیک ایرانی در نورنبرگ   استقبال گرم آمریکاییاستقبال گرم آمریکاییاستقبال گرم آمریکایی

   خوش درخشیدندخوش درخشیدندخوش درخشیدند

نمایشگاه مواد غذایی ارگانیک آلمان حاضر شد و با استقبال گرم ، BioFach بار در نمایشگاه زعفران ارگانیک ایرانی برای نخستین

یورو به  3.۵قیمت دنیا تا  رو شد و قیمت هر گرم از این غذایی گران ها روبه ها و ژاپنی ای ها، کره ها، فرانسوی ها، آلمانی آمریکایی

 .قیمت رسید

برای : با اعالم این خبر گفت( ایانا)زاری کشاورزی ایران رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگ

المللی محصوالت ارگانیک دنیا است، حاضر شود  ترین نمایشگاه بین بار ایران توانست در نمایشگاه نورنبرگ آلمان که بزرگ نخستین

 .و زعفران ارگانیک ایرانی را در جمع کشورهای اروپایی و آمریکایی عرضه کند

، نمایشگاه مواد غذایی ارگانیک نورنبرگ در حوزه غذایی ارگانیک BioFachنمایشگاه برجسته جهانی : مقدم افزود علی شریعتی

 .گذارند مندان به محصوالت ارگانیک، کاالهای خود را به اشتراک می سال است عالقه 2۵است که بیش از 

ی و اروپایی حضور دارند، زعفران ایرانی که در اوزان تا یک گرمی در این نمایشگاه که کشورهای آمریکای: وی خاطرنشان کرد

 .ها قرار گرفت بندی شده است، با برند و هولوگرام ایران عرضه شده و مورد استقبال آمریکایی بسته

آنجا که حجم تولید ثبت سفارش و انعقاد قرارداد با کشورهای آمریکایی، فرانسه و آلمان منعقد شده، اما از : مقدم ادامه داد شریعتی

 .المللی، محدود است، حجم تولید بین کشورهای متقاضی تقسیم شده است نامه بین زعفران ارگانیک که دارای گواهی

 .عالوه بر کشورهای اروپایی، ژاپن و کره نیز خواستار زعفران ارگانیک کشور شدند: وی تصریح کرد

محصوالت تولید ارگانیک اکنون مورد : از محصوالت ارگانیک یادآور شد مقدم با اشاره به استقبال کشورهای اروپایی شریعتی

استقبال همه کشورهای اروپایی هستند و از آنجا که مناطق کشاورزی محصوالت ارگانیک در کل جهان در حال رشد ساالنه بوده و 

شود، عرضه مواد غذایی و محصوالت  ه میعنوان یک راهکار هدفمند و پایدار در نظر گرفت شده از مواد ارگانیک به محصوالت تهیه

 .المللی ایران در میان کشورهای جهان باشد تواند با برندسازی ایران باعث ارتقاء جایگاه بین کشاورزی در این نمایشگاه می

 یورو به قیمت رسید 9.۵هر گرم زعفران ارگانیک 

المللی ارگانیک نورنبرگ آلمان،  در نمایشگاه بین: تأکید کردزعفران با اشاره به ارزش محصوالت ارگانیک  مدیرعامل شرکت نوین

مرغ، مواد غذایی منجمد، غالت، انواع اسنک و شیرینی و  زمینی، قارچ، نان، محصوالت لبنی، پنیر، تخم مواد غذایی تازه نظیر سیب

 .انیک استتر از قیمت محصوالت غیرارگ درصد گران ۰۴تا  3۴شود و قیمت آن بین  ها عرضه می نوشیدنی

شود، نرخ هر کیلوگرم زعفران  گذاری می اگر زعفران معمولی درجه یک حدود هفت میلیون تومان در ایران قیمت: وی اظهار داشت

بندی و حمل و نقل، هر گرم زعفران ارگانیک  های جانبی بسته میلیون تومان رسیده و با محاسبه قیمت 0۴ارگانیک درجه یک به 

 .داشتیورو قیمت خواهد  3.۵

 طلبد ها است و پشتیبانی دولت را می برندسازی کار تشکل
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ها قرار ندارد و این بخش  کار برندسازی در حیطه فعالیت دولت: مقدم با اشاره به ضرورت برندسازی در کشور گفت شریعتی

دسازی را در بازارهای بندی مناسب برن صورت کیفی و در بسته خصوصی است که باید با عرضه صحیح محصوالت تولیدی خود و به

 .المللی در اختیار بگیرد بین

توان از  یافته هستند که می المللی یکی از بسترهای مهم برندسازی و توسعه تجارت سازمان های بین نمایشگاه: وی همچنین افزود

 .ها به نفع تجار ایرانی استفاده کرد این فرصت

توان بدون حمایت دولت برای تقویت  ر توان بخش خصوصی است، اما نمیهرچند برندسازی تنها د: مقدم خاطرنشان کرد شریعتی

المللی حضور مقتدرانه داشته  ها از تولیدکنندگان بخش خصوصی انتظار داشت بتوانند در بازارهای بین بخش خصوصی و تشکل

 .باشند

کنند  حمایتی متعددی استفاده می های بخش خصوصی خود از ابزارهای ها و تشکلNGOهمه کشورها برای تقویت : وی ادامه داد

زعفران نیز با وجود آنکه ازجمله . المللی سکانداری مناسبی داشته باشد تا بخش خصوصی آنها بتواند در حوزه بازارهای بین

رهای های قدرتمندی در داخل کشور در اختیار ندارد تا بتواند با نام ایرانی در بازا ترین مواد غذایی دنیا است، اما تشکل گران

 .المللی عرضه شود بین

 پسته و کشمش ایرانی در نورنبرگ درخشیدند

عالوه بر زعفران، در نمایشگاه نورنبرگ آلمان همچنین پسته و کشمش ارگانیک : رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران تصریح کرد

 .رو شد ویژه ژاپن و کره روبه کننده به ایرانی عرضه شد که با استقبال کشورهای شرکت

طوری که منجر به صدور  از آنجا که پسته رقیب قدرتمندی نظیر آمریکا دارد، تولید ارگانیک آن به: مقدم یادآور شد شریعتی

 .تواند جهشی در صادرات پسته ایرانی ایجاد کند که رقیب را پشت سر بگذارد المللی شود، می گواهینامه بین

ست که در سبد صادراتی خشکبار ایرانی جایگاه مناسبی دارد و عرضه کشمش نیز جزو محصوالتی ا: وی در پایان تأکید کرد

 ./تواند ارزش افزوده آن را برای تجار چندبرابر کند ارگانیک آن می
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 زعفران
 جوان خبرنگاران - 134۱بهمن  23: تاریخ

   حباب کاذب قیمت در حال ترکیدن استحباب کاذب قیمت در حال ترکیدن استحباب کاذب قیمت در حال ترکیدن است/ / / ایران بر بام تولید زعفران دنیاایران بر بام تولید زعفران دنیاایران بر بام تولید زعفران دنیا

ایران بر بام تولید زعفران دنیا ایستاده که با مدیریت صحیح نباید دغدغه تولید و تجارت محصول را : عضو شورای ملی زعفران گفت

 .در دنیا داشته باشد

در خصوص وضعیت قیمت زعفران  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان رای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگارعلی حسینی عضو شو

 3۴۴میلیون و  ۵هزار تومانی قیمت ها در چند روز اخیر زعفران به مرز کیلویی  ۵۴۴در حال حاضر با ترکیدن حباب : اظهار داشت

هزار تومان دیگر از حباب کادب قیمت ها شکسته شود تا صادرات شتاب  ۵۴۴هزارتومان رسیده اما گفتنی است که باید حداقل 

درصد به سبب تنش های نوسانات قیمت حاصل از دپو  3۴ماه سال جاری نسبت به سال گذشته  3صاردات در : وی افزود.گیرد

توسعه صادرات منوط به ثبات واقعی قیمت ها در بازار داخلی است  و حال تنها راه کردن محصول از سوی برخی افراد کاهش یافته 

 .که امیدواریم هر چه سریع تر این امر محقق شود

سال یکبار سطح زیر کشت به صورت خودکار دوبرابر افزایش می یابد و اینکه  0۴با توجه به اینکه هر : حسینی در ادامه بیان کرد

محدود است همواره بایستی با متعادل نگه داشتن قیمت ها در بازارهای هدف شرایطی را فراهم کنیم که مصرف زعفران در دنیا 

اگر تولیدکنندگان با انبوه محصول در سال های آتی روبه رو شدند برای آنها از این حیث مشکلی به وجود نیاید زیرا ما در بام تولید 

 .نباید دغدغه تولید و تجارت محصول در دنیا را داشته باشیمزعفران دنیا ایستاده ایم که با مدیریت صحیح 

در دو سال اخیر عرضه زعفران به جای واحد های صادراتی به : با اشاره به نوسانات قیمت تصریح کرد عضو شورای ملی زعفران 

نعت به عرضه آن در بازار می خانه های مردم تغییر مسیر داده به طوریکه برخی افراد با دپو کردن محصول در خانه های خود مما

نسبت به سال گذشته در  درصدی قیمت ها  ۵۴تا  3۴نمایند که همین امر موجب شده که از فروردین ماه امسال شاهد نوسانات 

 .بازار باشیم
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 134۱بهمن  2۱: تاریخ

   فرش و زعفران دو محصول پر سود صادراتیفرش و زعفران دو محصول پر سود صادراتیفرش و زعفران دو محصول پر سود صادراتی

زعفران و فرش ایران از نظر کیفیت و مرغوبیت در سطح باالیی قرار دارند و : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت

 .بازارهای جدید صادراتی استدوران پسابرجام موقعیت مناسبی برای به دست گرفتن 

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران محمد رجائی باغ سیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 

ای است و ما در گذشته  بازار بسیار گستردهبازار آمریکا : با مثبت ارزیابی کردن صادرات فرش و زعفران به آمریکا گفت جوان،

ایم و باید سعی کنیم در مقطع زمانی کنونی و با فراهم شدن زمینه صادرات دوباره  صادرات وسیع فرش را به این کشور داشته

 .بازارهای این کشور را قبضه کنیم

ها و در  رونق تولید آن کاال و تشویق تولیدکننده هر کاالیی را که بتوانیم به خارج از ایران صادر کنیم باعث: وی در ادامه گفت

 .ایم های اقتصادی کشور شده نهایت افزایش اشتغال و رشد شاخص

افزایش صادرات : های زعفران خیز کشور گفت های اخیر در استان نماینده مردم در خانه ملت با بیان گسترش خشکسالی در سال

 .های اخیر را به کشاورزان باشد شکسالی موجود در سالسرخ می تواند حیران کننده بخشی از ضررهای خ

متأسفانه امسال تولید زعفران در خراسان جنوبی به نصف تقلیل پیدا کرده و این امر مجب ضرر و : باغ سیایی در پایان اظهار داشت

 .زیان سنگینی به کشاورزان شده است
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 زیتون

 اقتصاد نیوز-1349شنبه، بیست و هفتم بهمن سه

   بازار زیتون ایران دست تاجران کدام کشورهاست؟ بازار زیتون ایران دست تاجران کدام کشورهاست؟ بازار زیتون ایران دست تاجران کدام کشورهاست؟ 
 .هستند 3۴دهه کشورهای یونان، امارات متحده عربی، ترکیه، اسپانیا و سوریه مبدأهای واردات زیتون به ایران در 

. ها یونان بوده است هزار دالر زیتون وارد کشور شده که مبدأ تمام این زیتون 06معادل  3۰ماهه سال  0۴به گزارش اقتصادنیوز، در 

جز در سرکه یا در  شده به زیتون، محفوظ»و شرح تعرفه  2۴۴۵6۴۴۴اطالعاتی از واردات زیتون با کد تعرفه  32و  33های  در سال

 . در آمارهای گمرک ثبت نشده است« نزده که، یخجوهر سر

هزار دالر  06۰هزار دالر زیتون از یونان، معادل  066هزار دالر زیتون از امارات متحده عربی، معادل  2۵3معادل  30اما در سال 

 . هزار دالر زیتون از اسپانیا وارد ایران شده است 003زیتون از ترکیه و معادل 

هزار دالر زیتون از امارات متحده عربی، معادل  363هزار دالر زیتون از اسپانیا، معادل  036یک میلیون و  نیز معادل 3۴در سال 

 .هزار دالر زیتون از سوریه وارد ایران شده است 006هزار دالر زیتون از یونان و معادل  ۰22هزار دالر زیتون از ترکیه، معادل  6۵6

-DEN/Stories/Live/com.eghtesadnews.www//:https0363۰2 
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 سالمت

 آیانا - 134۱بهمن  27: تاریخ

احتمال افزایش احتمال افزایش احتمال افزایش / / / گیاهی با توسعه تجارت کشاورزیگیاهی با توسعه تجارت کشاورزیگیاهی با توسعه تجارت کشاورزی      افزایش حجم عملیات قرنطینهافزایش حجم عملیات قرنطینهافزایش حجم عملیات قرنطینه

   های هرز گندمهای هرز گندمهای هرز گندم   بیماری زنگ و علفبیماری زنگ و علفبیماری زنگ و علف

 ای و افزایش تجارت محصوالت کشاورزی با اجرای برجام، جایگاه قرنطینه:نباتات کشور گفترییس سازمان حفظ 

 .حجم عملیات سازمان حفظ نباتات را افزایش داده است

ای و حجم عملیات  افزایش تجارت محصوالت کشاورزی با اجرای برجام، جایگاه قرنطینه: رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .را افزایش داده است سازمان حفظ نباتات

با توافق هسته ای : به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزی، محمدعلی باغستانی با اعالم این مطلب افزود

 .و لغو تحریم ها، تعامالت بین المللی به ویژه در مسایل قرنطینه ای رو به افزایش گذاشته است

برای هر یک از گواهی های بهداشتی از ما استعالم خواسته به طوری که ظرف چند هفته گذشته  روسیه: باغستانی تصریح کرد

 .گواهی بهداشتی برای روسیه صادر کرده ایم 6۴۴بیش از 

کشورهای اروپایی در زمینه ارتقای کیفیت و افزایش دانش سموم کمک : وی در مورد تاثیر لغو تحریم ها بر کیفیت سموم نیز گفت

 .ی توانند به کشور ما کنندزیادی م

به دست آوردن منابع و مواد اولیه خوب و با کیفیت برای افزایش کیفیت سموم تولید داخلی : رییس سازمان حفظ نباتات ادامه داد

 .نیز مدنظر ما است

هزار هکتار در  3۴۴یش از تاکنون ب: وی در مورد اقدام های این سازمان در زمینه مبارزه با آفات گندم در سال جاری نیز اعالم کرد

 .خوزستان مبارزه با علف های هرز گندم داشته ایم

ها، احتمال افزایش بیماری زنگ و  افزایش بارندگی: های ایالم و کرمانشاه خاطرنشان کرد باغستانی با اشاره به بارندگی ها در استان

 باید هوشیار باشندهای پیش آگاهی  کند و از این رو شبکه های هرز گندم را بیشتر می علف

22B62D32602D62A62D%/26620/news/fa/ir.iana.www//:http . 
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 سالمت
 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   46۴46۴46۴نیاز به اعتبار نیاز به اعتبار نیاز به اعتبار / / / تأمین تنها دو درصد اعتبارات دامپزشکی برای مقابله با تب برفکیتأمین تنها دو درصد اعتبارات دامپزشکی برای مقابله با تب برفکیتأمین تنها دو درصد اعتبارات دامپزشکی برای مقابله با تب برفکی

   میلیارد تومانیمیلیارد تومانیمیلیارد تومانی

دلیل آنکه کمبود اعتبار و تولید واکسن تب برفکی در کشور وجود داشت، تنها توانستیم چهار میلیون دز واکسن را در سال جاری  به

 .توزیع کنیم که این رقم بسیار ناچیز است

درباره شیوع تب برفکی در کشور، نبود ( ایانا)رزی ایران رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاو

در گذشته نیز بارها اعالم شده بود که واکسن یکی از ابزارهای اساسی برای مقابله با بیماری تب برفکی : اعتبار و واکسیناسیون گفت

 .در کشور است

مقابله با بیماری تب برفکی در اختیار سازمان دامپزشکی درصد نیاز واقعی برنامه واکسیناسیون برای  0۴تنها : مهدی خلج افزود

 .است

های بیماری تب برفکی  درصد از تعداد کانون 3۴ایم در سال جاری نسبت به سال گذشته  با وجود آنکه توانسته: وی خاطرنشان کرد

 .ض این بیماری هستندمتولدشده در معر های کوچکی همچون گوسفند و بز تازه را کنترل کنیم، اما همچنان جمعیت دام

رسانی درباره رعایت موازین  ها و اطالع ای جلوگیری از جابجایی دام سازمان دامپزشکی تالش کرد با ضوابط قرنطینه: خلج ادامه داد

 .بهداشتی تالش کند با نبود امکانات، این بیماری را مدیریت کند، اما این موارد کافی نیست

 واکسن تب برفکی داریمهزار دز  ۵۴۴میلیون و  3نیاز به 

ماه سال جاری  های مورد نیاز برای تب برفکی، در اوایل بهمن در راستای تأمین واکسن: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

هزار دز  3۴۴هزار دز واکسن نیاز بود تا بتوانیم مرحله سوم تب برفکی را در سال جاری عملیاتی کنیم که تاکنون  ۵۴۴میلیون و  3

هزار دز واکسن را در اختیار  36۴سازی رازی نیز در هفته جاری  روز گذشته توزیع شده و قرار است مؤسسه واکسن و سرم در

 .ایم ترتیب حدود چهار میلیون دز تاکنون توزیع کرده سازمان دامپزشکی قرار دهد که بدین

میلیون  ۰.۵میلیون رأس دام سبک و  2۵میلیون دز برای های گذشته را نیز در نظر بگیریم، پنج  اگر واکسیناسیون: وی یادآور شد

های سنگین نیز  دز برای دام سنگین نیاز داشتیم که تقریباً حدود پنج میلیون رأس دام سبک تاکنون پوشش داده شده و برای دام

 .دو میلیون رأس را تحت واکسیناسیون عمومی قرار دادیم

رو بودیم و سازمان  سازی رازی روبه وقفه در خط تولید مؤسسه واکسن و سرماز شهریورماه سال جاری با : خلج تأکید کرد

های تولیدی را اصالح کرده و نسبت به ارتقاء کیفیت  دامپزشکی نیز در سال جاری به این مؤسسه اعالم کرد که کیفیت واکسن

کند و قرار است شرکت واکسن  ری میاقدام کند و عالوه بر رازی در حال حاضر مؤسسه روناک نیز در تولید این واکسن همکا

 .پسوک نیز به چرخه تولید وارد شود

ای افزایش یابد که بتوانیم ذخیره استراتژیک نیز داشته  امیدواریم تولید واکسن تب برفکی در کشور به اندازه: وی اظهار داشت

 .های واردکننده افزایش یابد باشیم و میزان واردات نیز توسط شرکت

 خواهد میلیارد تومان اعتبار می 46۴با تب برفکی حداقل مبارزه مطلوب 

میلیارد تومان در سال نیازمند اعتبار است تا  06۴مبارزه مطلوب با تب برفکی : خلج درباره اعتبارات مورد نیاز دامپزشکی گفت

 .های سبک و سنگین را پوشش دهیم بتوانیم جمعیت دامی
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 .میلیارد تومانی سازمان دامپزشکی کشور باید برای تب برفکی هزینه شود 2۴۴بنابراین اعتبار : وی در ادامه افزود

ای که تنها سه تا  گونه اعتبارات کل سازمان در شرایط حاضر بسیار ناچیز است؛ به: رئیس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد

توان گفت که  بنابراین می. ارد تومان اعتبار نیاز داریممیلی 2۴۴چهار میلیارد تومان در اختیار داریم، اما برای مبارزه با تب برفکی به 

 .تنها دو درصد نیاز واقعی اعتبارات سازمان دامپزشکی کشور تأمین شده است

درصد بوده است؛ بنابراین نیازمند آن هستیم که  0۴های در اختیار این سازمان نیز تاکنون  میزان واکسن: خلج در پایان تصریح کرد

 ./های خاص خود را به این سازمان ارسال کند ی حل مشکل فوق بهره ببریم یا دولت کمکاز دامداران برا

/news/fa/ir.iana.www//:http266۵۴D%/62%AA 
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 سالمت
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

   مقابله با تقلبات دارویی واکسن، سرم و مواد بیولوژیکمقابله با تقلبات دارویی واکسن، سرم و مواد بیولوژیکمقابله با تقلبات دارویی واکسن، سرم و مواد بیولوژیکآغاز تشدید آغاز تشدید آغاز تشدید 

کنندگان و تولیدکنندگان در راستای مقابله با تقلبات  نامه همکاری بین سازمان دامپزشکی و سازمان حمایت مصرف امروز تفاهم

 .دارویی، واکسن، سرم و مواد بیولوژیک به امضاء رسید

الزم بود بر توزیع : ، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این مراسم گفت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شد که در این راستا با سازمان  های دارویی، واکسن، مواد بیولوژیک و سموم مصرفی در این بخش نظارت بیشتری می فرآورده

 .قاء کیفیت و اثربخشی قدم برداریمکنندگان و تولیدکنندگان قراردادی منعقد شد تا بتوانیم در راستای ارت حمایت مصرف

های معتبر، فدای  تر قرار گیرد تا در این بین کارخانه الزم بود که مواد اولیه و سایر تولیدات تحت نظارت دقیق: مهدی خلج افزود

 .متخلفان نشوند

ز مراکز تولیدی با مواد اولیه های معتبر ا های شرکت رو بودیم که سربرگ ای موارد با تقلباتی روبه در پاره: وی خاطرنشان کرد

 .غیرواقعی مواجه بود که در این راستا تالش شد با تفاهم نامه فوق جلوی فعالیت افراد سودجو گرفته شود

با وجود آنکه در گذشته نیز بر مکانیسم توزیع و مقابله با تقلبات اقداماتی انجام شده : رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد

های دارو، واکسن، سموم، مواد بیولوژیک و  شود که کار را برای افراد متخلف در بخش نامه، تالش می مضای این تفاهماست، اما با ا

 .تر کنیم های دارویی سخت فرآورده

توانیم ورود و خروج تمامی  سامانه یکپارچه دارویی در سازمان دامپزشکی وجود دارد که به وسیله آن می: خلج تصریح کرد

های غیرواقعی و حتی واردکنندگان  کنندگان اسناد، با کارخانه ی دارویی را از مرحله تولید تا توزیع رصد کنیم و با جعلها محموله

 .مقابله کنیم

قلم  ۵6۴هزار و  شرکت واردکننده دارویی در کشور داریم که سه 3۵۴شرکت تولیدکننده داخلی و  06۴بیش از : وی یادآور شد

کنیم که مسیر ورود محصوالت فوق به بازار در صورت نقصان اصالح  ی واردات وجود دارد؛ بنابراین تالش میدارو یا گواهی ثبتی برا

 .شود

 ناامنی متخلفان در حوزه دارو و دامپزشکی

کنیم  ای، تالش می نامه با امضای چنین حمایت: کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این مراسم گفت مدیرعامل سازمان حمایت مصرف

 .تر کنیم کنندگان واقعی حمایت کنیم و محیط را برای افراد متخلف سخت از تولیدکنندگان و توزیع که

فروشی و تقلب در شرح وظایف سازمان بازرسی دیده شده که این بخش در حال حاضر جزوی از  گران: سیدمحمود نوابی افزود

 .خود برای حمایت از تولید کیفی استفاده کنیم کنیم که از ابزار قانونی شود و تالش می سازمان حمایت محسوب می

نیاز است رصد و پایش : وی با اعالم اینکه برخی کاالها در اولویت نخست محصوالت سبد غذایی قرار دارد، خاطرنشان کرد

 .های آنها نیز واقعی باشد محصوالت مورد استفاده مردم طبق ضوابط خاصی اعمال شود و قیمت

گونه که در  در حکومت اسالمی نیاز به نظارت داریم، همان: کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد مصرف مدیرعامل سازمان حمایت

 .شود تمام کشورهای دنیا نظارت بر تولیدات و محصوالت مختلف اعمال می

کنیم به وظایف خود  میکنترل و سالمت بازار و حمایت از افراد سالم معارض توسعه نیست؛ بنابراین ما نیز تالش : نوابی تصریح کرد

 .عمل کنیم
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کنیم که تولیدکنندگان واقعی به حق خود برسند  ای که بین دو دستگاه به امضا رسیده است، تالش می نامه با تفاهم: وی یادآور شد

لحاظ  نامه عنوان نشده است، در آن شود تا اگر مواردی در چارچوب کلی تفاهم و در صورت نیاز، کارگروه تخصصی نیز تشکیل می

 .شود

االجرا است و بر اساس آن، هزینه افراد  نامه از قبل نیز وجود داشته، اما از امروز مکتوب شده و الزم این تفاهم: نوابی تأکید کرد

 ./ها جلوگیری کنیم رود تا بتوانیم از جعل و سوءاستفاده متخلف باالتر می

/news/fa/ir.iana.www//:http266۴6 
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 سالمت
 آیانا - 134۱بهمن  2۱: تاریخ

   انتشار ویروس زیکا در ایران غیرممکن است، مگر توسط مسافران کشورهای گرمسیریانتشار ویروس زیکا در ایران غیرممکن است، مگر توسط مسافران کشورهای گرمسیریانتشار ویروس زیکا در ایران غیرممکن است، مگر توسط مسافران کشورهای گرمسیری

دلیل رعایت  ندارد؛ مگر آنکه بهویروس زیکا که چندی است در کشورهای گرمسیری و اروپایی مشاهده شده است، در ایران منبعی 

 .نکردن گردشگران و مسافران به کشورهای گرمسیری به کشور وارد شود

رئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

خوشبختانه پشه آئدس که ناقل ویروس زیکا است و افراد را از : فتدرباره ویروس زیکا و خطرات احتمالی آن در کشور گ( ایانا)

استوایی وجود دارد و منبع  کند، در کشور نداریم، زیرا این پشه در مناطق استوایی و نیمه طریق گزیدگی مبتال به این ویروس می

 .اصلی آن میمون است

شود و این نوع پشه در مناطق استوایی که رطوبت و  نمیکشور ما جزو مناطق گرمسیری جهان محسوب : مقدم افزود آراسب دباغ

 .حرارت باالیی دارد، موجود است

 .شود ها زیاد است، خط انتشار و اشاعه چنین بیماری دیده می در کشورهای آفریقایی که جمعیت میمون: وی خاطرنشان کرد

 ها نگران ویروس زیکا باشند، البته نه در ایران وحش باغ

در حیات وحش ایران که مسئولیت آن با : تخصصی بهداشت مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی کشور ادامه دادرئیس کمیته 

وجود آورد و اگر هم  هایی را به سازمان حفاظت محیط زیست است، احتمال خیلی کمی وجود دارد که این پشه بتواند درگیری

 .ها باید نگران باشند وحش وجود آید، باغ درگیری به

شود  به مسافرانی که قصد سفر به کشورهای گرمسیری همچون تایلند، اندونزی و مالزی را دارند، توصیه می: مقدم تصریح کرد اغدب

که در مقابل این پشه خود را مصون کنند، زیرا تنها عاملی که در شرایط حاضر ممکن است بروز و گسترش این بیماری در ایران را 

 .کنند ه به این کشورها سفر میموجب شود، مسافرانی هستند ک

 .گونه نگرانی در کشور وجود ندارد و مردم نباید از پشه موجود ترسی داشته باشند در حال حاضر جای هیچ: وی در پایان یادآور شد

و ارتباط المللی را درباره این بیماری  های بین هایی از قاره آمریکا نگرانی گفتنی است، چندی است که شیوع ویروس زیکا در بخش

های ناقل آن وابسته است  دنبال داشته است، اما نکته آنکه شیوع ویروس فوق به جمعیت پشه آن با عارضه مادرزادی میکروسفالی به

و در سراسر قاره آمریکا گسترش داشته و در تعداد قابل توجهی از کشورهای گرمسیری، این ویروس مشاهده شده است و بر اساس 

میالدی در سراسر جهان سه تا چهار میلیون نفر از مردم به این  2۴06بهداشت برآورد شده است که در سال  اعالم سازمان جهانی

 .ویروس مبتال شوند

ها و التهاب  کند، شامل تب، درد مفاصل و ماهیچه الزم به ذکر است، عالئم این بیماری که از هر پنج نفر تنها در یک نفر بروز می

های مربوطه را ایجاد کند و در  آن بروز عارضه میکروسفالی به نوزادان مربوط است و ممکن است سندرومملتحمه است و عالوه بر 

 ./های عصبی شود که البته هنوز این ادعا ثابت نشده است بزرگساالن نیز منجر به بیماری

/news/fa/ir.iana.www//:http266۰3D%/62A62D3266 
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 سالمت
 فودپرس 1349بهمن ماه  26دو شنبه 

   مصرف نان سبوس دار، خطر سکته قلبی و دیابت را کاهش می دهدمصرف نان سبوس دار، خطر سکته قلبی و دیابت را کاهش می دهدمصرف نان سبوس دار، خطر سکته قلبی و دیابت را کاهش می دهد

به ازای هر وعده غذایی که از نان سبوس دار استفاده می کنیم : عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت< مواد غذایی

 .درصد کاهش می دهد ۵۴قلبی تا هفت درصد و میزان ابتال به دیابت را تا خطر ابتال به سکته 

نان تهیه شده از آرد سبوس داری که با خمیر مایه و بدون استفاده از جوش شیرین به عمل آمده و با : دکتر نبی شریعتی فر افزود 

 .حرارتی مالیم، یکواخت و شعله غیرمستقیم پخته شده ، سالم ترین نان است

از آنجا که ایران سرانه باالیی در مصرف نان دارد باید توجه ویژه ای به نوع آرد مورد استفاده و روش پخت و فرآوری : تاکید کردوی 

 .آن بسیار مهم است

در  -به شرط آنکه با سبوس گیری امالح آن را از دست ندهیم  -مورد آن  ۰۴ماده غذایی مورد نیاز بدن ۰۰از : وی خاطرنشان کرد

 .وجود دارد گندم

آرد سبوس دار برای بیماران دیابتی خواص درمانی زیادی دارد و ضد کلسترول : عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت

 .خون و سرطان است

سبوس گندم، مهم ترین و موثرترین ماده طبیعی برای رفع یبوست است که تاکنون هیچ ماده طبیعی یا دارویی :شریعتی فر افزود

 .گر نتوانسته با آن رقابت کنددی

استفاده از سبوس گندم منجر به کاهش چربی و قند خون و دفع مقداری از گلوکز آزاد موجود در روده شده و در : وی ادامه داد

 .نتیجه از افزایش قند خون جلوگیری می کند

محتوای دو برابری، ویتامین، مواد معدنی و  نان سبوس دار به طور میانگین از: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت

مواد فیبری بیشتری نسبت به نان سفید برخوردار است و عالوه بر آن مصرف نان و غذای سبوس دار موجب پیشگیری از بروز 

 .سرطان و بیماری های قلبی و عروقی می شود

هرچه رنگ این : یرگی رنگ آن عنوان کرد و افزودشریعتی فر، یکی از روش های شناسایی نان سبوس دار از غیر سبوس دار را ت

 .نان ها تیره تر باشد از نظر کیفیت به مراتب غنی و سالم تر از نان های سفید است

منیزیم و کبالت و  –روی  -فسفر –کلسیم  -نان تهیه شده با آرد کامل شامل آرد سبوس دار سرشار از آهن: ی خاطرنشان کرد

 .است B3 و B2  ،B0,E همچنین ویتامینهای

نان هایی که با استفاده از خمیر مایه تهیه می شوند از ارزش تغذیه ای باالتری برخوردار بوده و قابلیت هضم خوبی :وی ادامه داد

 .دارند و ضایعات و دورریزی آنها نیز بسیار کمتر از نان های تهیه شده با جوش شیرین است

یک نان خوب، ظاهر سالم، کامال برشته، پخته شده دارد و در سطح آن : تعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گف

سوختگی مشاهده نمی شود و عالوه برآن دارای طعم ، مزه و بوی خوشایند بوده و بافت نرم و یکنواخت و قابلیت برش پذیری آنها 

 .مشخص است

هیچوجه قابل قیاس با این نان ها نبوده و ماندگاری نان های جوش شیرین دار حتی از نظر عطر و بو به : شریعتی فر یادآور شد

 .کمتری نسبت به آنها دارند
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یکی از بهترین روش های نگهداری نان قرار دادن آنها در فریزرهای خانگی و عدم نگهداری طوالنی مدت آن : وی خاطر نشان کرد

 .در یخچال است

۵۰d۰c20c۵dad۰202=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=4212dad5c21c4d54


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

114 
 

 سالمت
 فودپرس 1349بهمن ماه  26دو شنبه 

   تشخیص و درمان سرطان پوست با کمک موزتشخیص و درمان سرطان پوست با کمک موزتشخیص و درمان سرطان پوست با کمک موز

کلید تشخیص آسان تر و سریع تر سرطان دانشمندان دریافته اند لک های سیاه روی پوست موز رسیده می تواند < مواد غذایی

 .پوست در انسان باشد

زمانی که موز به طور کامل می رسد، بر روی پوست آن، لکه های گرد کوچک و سیاهی ایجاد می شود که ناشی از وجود آنزیمی  

 .است« تیروسیناز»موسوم به 

موجب ابتالی فرد به کشنده ترین نوع سرطان پوست، آنزیمی مشابه نیز در پوست انسان وجود دارد که وجود تعداد باالی آن 

 .موسوم به مالنوما، می شود

تیمی از محققان سوئیسی با وجود این ویژگی های مشترک، اسکنر سرطان ساختند تا بدین ترتیب قبل از استفاده از بافت انسانی، 

 .آزمایشات خود را بر روی پوست موز انجام دهند

سرطان، آنزیم خیلی  0در ابتدایی ترین مرحله . تند که این آنزیم نشانگر اصلی رشد سرطان پوست استدر ابتدا این محققان دریاف

پخش می شود که در همین مرحله  3شروع به گسترش می کند، و در نهایت در مرحله  2پدیدار و اشکار نیست، اما در مرحله 

 .است که سرطان شروع به گسترش به تمامی نقاط بدن می کند

طبق اعالم انجمن سرطان آمریکا، در صورت تشخیص . قدر سرطان زودتر تشخیص داده شود، شانس زنده ماندن بیشتر استهر چ

، شانس زنده 3درصد خواهد بود، در حالیکه تشخیص در اواسط مرحله  3۵سال  0۴شانس زنده ماندن فرد تا  0سرطان در مرحله 

 .درصد کاهش می دهد ۰3ماندن را تا 

ما با کار بر روی میوه می توانیم شیوه تشخیص را قبل از امتحان بر »: الت، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گویدهاربرت گیر

 «.روی نمونه انسانی، مورد آزمایش قرار دهیم

 .د داشتمحققان معتقدند که در صورت ساخت این اسکنر، دیگر بیمار نیازی به نمونه برداری و شیمی درمانی های بی مورد نخواه

۰d۰e۴۴3ec62ab=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس 1349بهمن ماه  25یک شنبه 

   میوه و سبزی ارزش غذایی باالیی دارندمیوه و سبزی ارزش غذایی باالیی دارندمیوه و سبزی ارزش غذایی باالیی دارند   777پوست این پوست این پوست این 

سبزیجاتی که نیازی به پوست کندن ندارند را عنوان می کنیم؛ چون پوستشان ارزش غذایی در این مطلب میوه و < مواد غذایی

 .باالیی دارند

در . میوه ها و سبزیجات تأثیر زیادی در سالمت بدن دارند. واحد میوه و سبزی را بارها شنیده اید 6حتماً توصیه ی مصرف روزانه 

البته باید محصوالتی را انتخاب کنید که به . ویتامین های بیشتری است برخی موارد پوست این مواد غذایی مغذی تر و حاوی

چون بقایای آفت کش ها که روی این مواد غذایی باقی می . طبیعی ترین شیوه ی ممکن یا به صورت ارگانیک کشت شده باشند

چون . رند را عنوان می کنیمدر این مطلب میوه و سبزیجاتی که نیازی به پوست کندن ندا. مانند برای سالمتی مضر هستند

 .پوستشان ارزش غذایی باالیی دارند

 سیب زمینی

در هر . از گذشته های دور این ماده ی غذایی به صورت پوره یا در ساالدها و یا به صورت سرخ کردنی در کنار غذا سرو می شود

و مواد معدنی ،  C د ارزش غذایی مانند ویتامیندرص 2۴اما با این کار . حال اکثر ما عادت داریم که سیب زمینی را پوست بگیریم

بهتر است به جای پوست گرفتن پوست آن را با . در واقع پوست سیب زمینی حاوی بیشترین میزان فیبر است. دور ریخته می شود

 .سپس آن را با پوست استفاده کنید. دقت و حوصله شستشو دهید تا خاک و گل آن به صورت کامل پاک شود

 بادمجان

این آنتی اکسیدان از بروز آسیب های سلولی ناشی از پیری . وست بادمجان حاوی ترکیب آنتی اکسیدانی قوی به نام نازونین استپ

 .به همین دلیل بهتر است این ماده ی غذایی را با پوست مصرف کنید. و یا بیماری پیشگیری می کند

 سیب زمینی شیرین

بنابراین پوست کندن آن به معنی دور ریختن این . پتاسیم و بتاکاروتن است، C پوست سیب زمینی شیرین حاوی ویتامین

 .ترکیبات مغذی خواهد بود

البته باید محصوالتی را انتخاب کنید که به . در برخی موارد پوست این مواد غذایی مغذی تر و حاوی ویتامین های بیشتری است

چون بقایای آفت کش ها که روی این مواد غذایی باقی می . باشندطبیعی ترین شیوه ی ممکن یا به صورت ارگانیک کشت شده 

 مانند برای سالمتی مضر هستند

 خیار

 .این فیبرها برای مقابله با یبوست فوق العاده است. پوست خیار سرشار از آنتی اکسیدان ها و فیبر است

 هویج

البته توجه داشته باشید که پوست آن را . یدان ها استچون سرشار از آنتی اکس. هیچ دلیلی برای نخوردن پوست هویچ وجود ندارد

 .با دقت تمام بشویید

 هویج سفید

پوست این سبزی نیز حاوی میزان زیادی آنتی اکسیدان است که برای سالمتی . همان پسرعموی هویج نارنجی است  هویج سفید

 .مفید هستند
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 سیب

فیبرهای . کار بخش زیادی از فیبرهای این میوه دور ریخته می شود اما با همین. اکثر ما عادت داریم که سیب را پوست بکنیم

و تری ترپنوئید است  C پوست سیب سرشار از کرستین، ویتامین. سیب به خوبی معده را پر کرده و به هضم غذا کمک می کنند

لبته به شرطی که از میوه های ا. بنابراین توصیه می کنیم که از پوست کندن سیب خودداری کنید. که با سرطان مقابله می کنند

 .طبیعی و ارگانیک استفاده کنید

۰b663b336e۰26=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس 1349ماه  بهمن 25یک شنبه 

   موثرتر از آسپیرین عمل می کندموثرتر از آسپیرین عمل می کندموثرتر از آسپیرین عمل می کنداین نوشیدنی گیاهی این نوشیدنی گیاهی این نوشیدنی گیاهی 

 .این نوشیدنی گیاهی آثار ضد درد بیشتری از آسپیرین دارد و می تواند به عنوان یک مسکن موثر مصرف شود< مواد غذایی

 .تحقیقات پژوهشگران کشورمان نشان می دهد مصرف عرق نعناع برای کاهش درد، موثرتر از آسپرین است

اثر ضد درد عرق نعناع با آسپرین در شماری از موش های آزمایشگاهی دریافتند، عرق نعناع آثار  چند تن از پژوهشگران با مقایسه

 .ضد دردی بیشتری از آسپیرین دارد

 .نتایج این بررسی همچنین نشان می دهد اثر ضد درد عرق نعناع با افزایش مقدار آن، بیشتر می شود

دهنده درد و التهاب به علت عوارض جانبی زیاد و در برخی موارد  ای تسکینپژوهشگران علوم دارویی معتقدند، بسیاری از داروه

 .تاثیر کم، سودمند نیستند

۰۰6۴bbbdabea6bf=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس 1349بهمن ماه  25یک شنبه 

   !!!هاهاها   آسا برای سوزاندن چربیآسا برای سوزاندن چربیآسا برای سوزاندن چربی   نوشیدنی معجرهنوشیدنی معجرهنوشیدنی معجره

 .های شما را حتی موثرتر از چربی سوز آب کند تواند چربی مصرف یک قاشق از این ماده در کنار قهوه می< غذا و تغذیه

تر، کمک به  داشتن قلبی سالم: گذارد بدن مینوشیدن قهوه آثار بسیار مثبتی بر روی . ها است ترین نوشیدنی قهوه یکی از محبوب

تواند  قهوه همچنین می. های کبد، بیماری پارکینسون و دیابت نوع دو ها مانند سرطان و بیماری جلوگیری از ابتال به انواع بیماری

 .ها شما را یاری کند در آب کردن چربی

این نوشیدنی عالوه . کند رکرد درمانی این نوشیدنی را چند برابر میاما امروز قصد داریم نوعی از قهوه را به شما معرفی کنیم که کا

 .ها و سرعت بخشیدن به متابولیسم بدن کمک کند تواند به شما در سوزاندن چربی بر طعم خود می

 :موا مورد نیاز و دستور تهیه

تمام مواد (اختیاری)ی کاکائو یک قاشق چایخوری دارچین،سه چهارم فنجان روغن نارگیل،نصف لیوان عسل، یک قاشق چایخور

 .سپس درب ظرف را بگذارید. ها را هم بزنید تا ترکیبی یکدست شکل گیرد فوق را درون یک ظرف ریخته و آن

صبح روز بعد که خواستید که یک فنجان قهوه میل کنید، پس از آماده شدن قهوه و در حالی که هنوز گرم است، حدود یک یا دو 

 .فوق را داخل قهوه ریخته و کمی هم بزنید؛ سپس آن را بنوشید قاشق چایخوری از ترکیب

روغن نارگیل نیز . دارچین به سوزاندن چربی شهرت دارد. العاده این قهوه ترکیبی مدیون مواد تشکیل دهنده آن است خواص فوق

. ی قابل مصرف است کننده ینترین شیر ترین و سالم از طرف دیگر عسل طبیعی. سرشار از تری گلیسیرید با زنجیره متوسط است

 .تواند انرژی برای بدن تامین کند عالوه بر موارد فوق، کافئین سرعت متابولیسم را افزایش داده و می

شود و شما  های بیشتری آب می در این حالت، چربی. تبدیل کند« چربی سوزی»تواند حالت بدن شما را به حالت  این نوشیدنی می

 .رسید زیباتر به نظر می

۴c6۰f6e3d۴03e۴3=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس 1349بهمن ماه  28چهار شنبه 

   بهبود ورم روده با مصرف سرکهبهبود ورم روده با مصرف سرکهبهبود ورم روده با مصرف سرکه

 .ورم روده کمک کندمحققان معتقدند مصرف سرکه می تواند به بهبود < غذا و تغذیه

حال محققان چینی دریافته اند که سرکه موجب توقف عملکرد . کولیت روده یا ورم روده بیماری ایی مرتبط با میکروب روده است

 .پروتئین های محرک التهاب شده و در نتیجه به بهبود ساختار باکتریایی روده کمک می کند

اصلی آن موسوم به اسید استیک بر روی موش های مبتال به کولیت روده انجام محققان مطالعه خود را با آزمایش سرکه و ماده 

 .با افزودن هر یک از این دو ماده به مقدار کم به آب آشامیدنی موش ها به شکل قابل توجهی از عالئم بیماری کاسته شد. دادند

ی باکتری هایی نظیر الکتوباسیلوس و بررسی نمونه مدفوع موش ها نشان داد که حیوانات درمان شده دارای میزان باال

 .بیفیدوباکتری در مدفوع شان بودند

این درمان همچنین . مطالعات دیگر هم نشان داده اند که این باکتری ها برای موش های دارای عالئم شبه کولیت مفید بوده است

 .موجب کاهش میزان پروتئین های محرک التهاب آسیب رسان به روده شد

که، پروتئین های التهابی را سرکوب می کند و در عین حال منجر به افزایش باکتری های مفید روده می شود و از بدین ترتیب سر

 .این طریق در درمان کولیت موثر است
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 سالمت
 فودپرس 1349بهمن ماه  28چهار شنبه 

   پر فایده ترین سبزیجات زمستانی را بشناسیدپر فایده ترین سبزیجات زمستانی را بشناسیدپر فایده ترین سبزیجات زمستانی را بشناسید

در فصل زمستان از چه سبزیجاتی باید استفاده کنیم بهترین و مناسب ترین سبزیجات مخصوص فصل سرما کدامند < غذا و تغذیه

 .در این مطلب به پنج نوع از بهترین آن ها اشاره کرده ایم هرکدام چه خاصیت هایی برای بدن ما دارند

در طول ماه های زمستان بدن شما برای مبارزه با بیماری های ناشی از آب و هوای سرد نیاز به تامین ویتامین ها و : دکتر سالم

ای روی آوردن به قرص، بهتر است از این ویتامین ها را از راه مکمل ها می توان به دست آورد اما به ج. مواد معدنی اضافه دارد

 .منابع طبیعی بهره بگیرید

 :نوع سبزیجات مناسب فصل سرد معرفی شده است ۵در اینجا فهرستی از 

. این سبزی منبع بسیار خوبی از فیبر و ویتامین ث است که می تواند به جریان صفرا و هضم سریع تر غذا کمک کند :کنگر فرنگی

ای تلخ بنام سینارین بوده و حاوی پروتئین، آهن، فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم،  رای اینولین و مادههای کنگر فرنگی دا برگ 

بهتر است زنان . افرادی که قصد دارند وزن کم کنند، می توانند هر روز کنگر فرنگی بخورند. است 3و ب 2، ب0ویتامین آ، ب

 .یر را کاهش دهدشیرده از مصرف کنگر فرنگی خودداری کنند ممکن است ترشح ش

این ویتامین ها و امالح معدنی در کنترل فرایندهای التهابی . سرشار از بتاکاروتن، ویتامین ث، ویتامین کا و کلسیم است :کلم پیچ

همچنین این سبزی یک ماده غذایی ایده آل . بدن و تقویت سیستم ایمنی نقش موثری دارند و حتی با سرطان مبارزه می کنند

درصد نیاز روزانه ما  2۴گرم کلم پیچ بیش از  2۴۴اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، هر . با یبوست و سرشار از فیبر است برای مقابله

 .به فیبر را تامین می کند

این سبزی حاوی ویتامین ب، ویتامین ث، …در انواع و اشکال مختلف وجود دارد مانند کلم قرمز، گل کلم، کلم بروکسل و : کلم

همچنین برای . یم، فسفر، پروتئین و روی است و به عنوان یک ضد التهاب برای جلوگیری از تورم در بدن موثر استکلسیم، منیز

 .درمان سردرد، زخم معده و بیماری های پوستی کاربرد فراوان دارد

ین کا، کلسیم و آهن یک سبزی برگ سبز از خانواده کلم بروکلی و گل کلم است و سرشار از ویتامین های آ و ث، ویتام: منداب

جا که گیاه منداب دارای مقدار کمی  از آن. عالوه بر این منداب برای جلوگیری از سرطان و دژنراسیون ماکوال بسیار موثر است. است

 .شود  کالری بوده و نیز سرشار از مواد مغذی است گزینه خوبی برای کاهش وزن و افزودن آن به برنامه سالم غذایی محسوب می

بتاکاروتن موجود . آید می  تقویت سیستم ایمنی بدنتان بر  ها است و به خوبی از عهده  کدو حلوایی منبع آنتی اکسیدان :تنبلکدو 

ها الزم  ها و رشد استخوان  دانید این ویتامین برای سالمت چشم  همان طور که می . شود  در آن در بدن به ویتامین آ تبدیل می

 .دهد کدو خطر ابتال به فشار خون باال را نیز کاهش می  پتاسیم موجود در این. است
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 سیب درختی
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 سیب زمینی

 - 49/11/27فارس

   تومانتومانتومان   4۵۴4۵۴4۵۴یارانه صادرات هر کیلویارانه صادرات هر کیلویارانه صادرات هر کیلو/ / / سیب زمینی از امروز آغاز شدسیب زمینی از امروز آغاز شدسیب زمینی از امروز آغاز شدپرداخت یارانه صادرات پرداخت یارانه صادرات پرداخت یارانه صادرات 

مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت یارانه صادراتی به صادر کنندگان سیب زمینی از امروز سه شنبه 

 .خبر داد

میلیارد  ۰۴3با تخصیص : افزود، شاهرخ شجری پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ریال به ازای صادرات هر  0۵۴۴ریال اعتبار یارانه صادراتی سیب زمینی و ابالغ اعتبار به استان ها، از امروز یارانه صادراتی به مبلغ 

 .کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می شود

سال صادرات سیب زمینی انجام داده اند تعلق می مهر ماه ام 30تا  33بهمن ماه سال  03این یارانه به افرادی که از : وی گفت

 .گیرد

طبق بررسی های دفتر توسعه تجارت محصوالت کشاورزی و مطابقت فهرست اسامی افراد و مستندات صادراتی : شجری ادامه داد

 .نفر صادر کننده سیب زمینی، یارانه دریافت می کنند 03۴آنان با آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران 

، پیشنهاد 3۰وزارت جهاد کشاورزی برای صادر کنندگان سیب زمینی از یکم مهرماه امسال تا پایان سال : ر داشتوی اظها

 .میلیارد ریال را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده است 6۴۴تخصیص یارانه به مبلغ 

مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد در صورت موافقت سازمان : مدیر کل دفتر توسعه تجارت محصوالت کشاورزی تصریح کرد

 .وزارتخانه و تامین اعتبار، یارانه این گروه از صادر کنندگان نیز پرداخت می شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰0026۴۴036۰ 
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 شیالت

 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   لید ماهیان سردآبی در جهانلید ماهیان سردآبی در جهانلید ماهیان سردآبی در جهانوووایران رتبه نخست تایران رتبه نخست تایران رتبه نخست ت

ایران رتبه نخست تولید ماهیان سردآبی را دارد و جایگاه بیست و سوم جهان را از نظر تولید : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .همه انواع آبزیان دریایی به خود اختصاص داده است

در نخستین همایش ملی ایمنی و واکسیناسیون « مهدی خلج»: وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا نوشتپایگاه اطالع رسانی 

با توجه به خشکسالی ها، تغییر اقلیم و افزایش رو به رشد جمعیت، تولید محصوالت شیالتی و آبزی پروری : ماهیان سردآبی افزود

 .در ایران و جهان با مشکل هایی همراه است

به دلیل کمبود منابع آبی پرورش در آبهای سطحی نیز با مشکل هایی روبروست که باید : مان دامپزشکی کشور گفترئیس ساز

 .آبزی پروری را به سوی آبهای آزاد هدایت کرد

نه ای به کشورهای اروپایی با وجود منابع آبی فراوان آبزی پروری محدودی دارند؛ زیرا بیماری در آبزیان می تواند از گو: خلج افزود

بنابراین آبزی پروری در آبهای سطحی به دلیل وجود آالیندگی ها دارای شرایط خاص و محدود است و . گونه ای دیگر منتقل شود

 .باید به سوی پرورش آبزی در آبهای آزاد برویم

 .وی یادآوری کرد تولید ماهی در آبهای سطحی و آبهای آزاد نیز خطرهایی به همراه دارد

، پرورش گونه های آب شیرین در آب شور، سبب افزایش استرس در ماهی، فراهم سازی زمینه بیماری و سرایت به به گفته وی

 .گونه های مختلف می شود

یک موج می تواند بیماری را از گونه ای به گونه دیگر منتقل کند و ما باید در آبهای آزاد و سطحی به طور مستمر : خلج افزود

یش و مراقبت قرار دهیم تا ماهی های مرده را از سیستم تولید خارج کنیم؛ زیرا برخی گونه ها ماهی های بیماری ها را مورد پا

 مرده کوچک تر را می خورند که موجب گسترش بیماری ها می شود

 هزار تن انواع آبزی در ایران 3۰6تولید ساالنه 

هزار تن در مرکز های آبزی پروری و  360شود که از این میزان هزار تن انواع آبزی تولید می  3۰6در کشور ما سالیانه : خلج گفت

 .بقیه این میزان نیز با تولید قزل آال محقق می شود. هزار تن در بخش صید و صیادی است ۵6۵

این عوامل تاثیر مهمی در . منابع آبی کشور محدود و آب و هوای کشور در حال تغییر است: رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود

 .ینده آبزی پروری در کشور دارد و باید شرایطی را ایجاد کنیم که تولید پایدار در این بخش رقم بخوردآ

 .برای تداوم تولید آبزیان باید ساختارها را تغییر و ضریب مکانیزاسیون را در بخش آبزی پروری افزایش داد: وی ادامه داد

 .ری در کشور مهمترین اولویت تولید در این بخش استاکنون بازسازی ساختار مرکزهای آبزی پرو: خلج افزود

میلیون تن آن از طریق  32میلیون تن بود که  062میالدی مجموع تولید آبزیان در جهان  2۴02به گفته وی، بر پایه آمار سال 

 .میلیون تن آن از راه آبزی پروری در آبهای سطحی به دست آمد 6۴صید و 

 2۴3۴ا و محاسبه رشد جمعیت به نظر می رسد تولید ماهی از طریق صید و آبزی پروری در سال بر پایه برآورده: وی اضافه کرد

 06۴میلیون و  3۴میلیون تن برسد که آن زمان به دلیل محدودیت ذخایر، نسبت صید و آبزی پروری به ترتیب  26۴میالدی به 

 .میلیون تن خواهد بود

 مورد در دو سال 3۰به  ۰۵۴اس قزل آال از .چا.کاهش کانون های آلوده به بیماری ویروسی وی
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بیماری برای انواع آبزیان بجز ماهیان  3۰هم اکنون در ایران : رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره انواع بیماری آبزیان گفت

 .مورد آن از بیماری های بومی کشور ماست 23زینتی وجود دارد که 

اس به طور .اچ.رورش ماهی قزل آال برای کنترل و مدیریت بیماری ویروسی ویعملیات نظارت و پایش مرکزهای پ:وی خبر داد

 .مداوم در سراسر کشور انجام می شود

ماه گذشته الیروبی، شست و شو و ضدعفونی حوضچه های پرورش ماهی قزل آال و نظارت دقیق بر تخم چشم  0۴در : خلج گفت

 .ازمان دامپزشکی برای کنترل بیماری بوده استزده ماهی قزل آالی وارداتی از مهمترین اقدام های س

 .، که این مسئله سبب شد بسیاری از مراکز پرورش و تولید ماهی قزل آال تعطیل شود: وی اظهارداشت

مورد بود  ۰۵۴اس قزل آال .اچ.شمار کانون های آلوده به بیماری ویروسی وی 0332به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور، سال 

 .مورد کاهش یافت 3۰اه گذشته این کانون ها به م 0۴اما در 

 .باید برای تولید مولد میگو، ماهی قزل آال و ماهیان گرمابی تالش بیشتری شود: خلج گفت

 .برای جلوگیری از ورود تخم چشم زده آلوده به کشور دستورالعمل های الزم ابالغ شده و در حال اجراست: وی گفت

 .نسه تخم چشم زده سالم قزل آال به ایران وارد کندخلج یادآوری کرد قرار است فرا

امیدواریم با اجرای روش های پیشگیری میزان مصرف داروها، آنتی بیوتیک ها و واکسن ها : رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود

 .در مرکزهای پرورش کاهش یابد و به جای آنها از پروبیوتیک ها استفاده کنیم

 عه به دلیل استفاده از ماده ماالشیت گرینمزر 23معدوم سازی ماهیان 

متاسفانه برخی آبزی پروران از ماده : وی درباره طرح مقابله با بکارگیری ماده ماالشت گرین در مرکزهای پرورش ماهی گفت

 .ماالشین گرین که در صنعت رنگرزی کاربرد دارد، استفاده می کنند

 .عه آلوده را تعطیل و ماهیان تولیدی آنها را معدوم کردمزر 23ماه امسال،  0۴سازمان دامپزشکی کشور در 

میلیون  6۴برای کنترل بیماری دامی تب برفکی ساالنه به : رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره بیماری تب برفکی دامی گفت

 .دوز واکسن نیاز داریم

/news/fa/ir.iana.www//:http266۵3D%/62A6 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

   چه بر سر صادرات خاویار می آید؟چه بر سر صادرات خاویار می آید؟چه بر سر صادرات خاویار می آید؟

تن بوده که متاسفانه به  3۴۴سال گذشت بیش از  0۵تولید خاویار دریایی طی : مدیر عامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان گفت

 بی رویه ذخایر ماهیان خاویاری به مرز نابودی رسیده سبب آلودگی دریا، صید

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با 

تن بوده که متاسفانه به سبب  3۴۴سال گذشت بیش از  0۵یار دریایی طی تولید خاو: خصوص تولید و صادرات خاویار اظهار داشت

سال ممنوع است  ۵آلودگی دریا، صید بی رویه ذخایر ماهیان خاویاری به مرز نابودی رسیده و اکنون صید خاویار دریایی به مدت 

 .کیلو باشد 0۵۴۴اما پیش بینی می شود که تولید خاویار پرورشی تا پایان سال 

کشور برای آن مشتری وجود دارد اما تولید  خاویار ایرانی دردنیا شناخته شده است که به همین خاطر به اندازه تولید : وی افزود

 .خاویار در کشور با چالش مواجه است که همواره الزم است عالوه بر برنامه ریزی تولید امکانات مورد نیاز اهداف را تهیه کنیم

تا پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که تولید : ید ماهیان خاویاری در برنامه ششم توسعه بیان کردقاسمی با اشاره به تول

دستگاه دولتی و  تن برسد اما باید گفت که این امر در حرف ساده است زیرا برای تحقق این امربایستی  0۴خاویار پرورشی به مرز 

 .خصوصی همکاری الزم با یکدیگر را داشته باشند

 به روسیه کاهش عوارض صاردات آبزیان ***

معروف ترین : ناصر کرمی راد مدیر دفتربازسازی ذخایر آبزیان شیالت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت

سال به منظور  ۵طبق توافقات صورت گرفته صید این نوع خاویار به مدت  خاویار در دنیا مربوط به خاویار وحشی ایرانی است که 

 .تجارت ممنوع است و به همین خاطر مزارع خاویار پرورشی در کنار دریای خزر ایجاد شده است

درصد عوارض وضع کرده بودند که  3۵تا  3۴روس ها برای صاردات آبزیان ایرانی : وی با اشاره به صادرات به روسیه گفت

درصد تقلیل یافته که این امر حرکت بسیار بزرگی است و الزم به  3خوشبختانه با پیگیری رئیس سازمان شیالت این عوارض به 

 .ذکر است که تا کنون مقداری قزل آال و میگو به این کشور صادر شده است

درصد میزان خاویار پروشی به کشورهای اروپایی و عربی صادر می شود که اکنون با گشوده  3۴هر ساله  : کرمی راد تصریح کرد

 .کاهش عوارض صادرات به روسیه امیدواریم که بتوانیم مقداری خاویار پرورشی به این کشور صادر کنیم شدن درهای دنیا و

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰36۴۰6DA%/2 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 134۱بهمن  2۱: تاریخ

   گرانی بازار ماهیگرانی بازار ماهیگرانی بازار ماهینبود نظارت عامل نبود نظارت عامل نبود نظارت عامل 

 3۴در روزهای اخیر نامناسب توزیع و عرضه و داللی موجب شده افزایش : مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفت

 .درصدی قیمت ماهی در بازار شده است

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با 

در روزهای اخیر سیستم نامناسب توزیع و عرضه و داللی موجب : درخصوص افزایش قیمت ماهی در روزهای اخیر اظهار داشت

 .درصدی قیمت ماهی در بازار شده است 3۴تا  2۵افزایش 

تولید کنندگان قیمت فروش محصول را افزایش : دی قیمتها تنها دالالن سود برده اند گفتدرص 3۴وی با اشاره به اینکه از افزایش 

 .نداده اند و در این میان چیزی نصیب تولید کنندگان نشده است

م بازار ماهی به سبب ورود و دخالت دالالن بسیار آشفته بوده و متاسفانه کنترلی بر شرایط بازار انجا: قاسمی در ادامه یادآور شد

نمیشود به طوری که سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده خود را کنار کشیده و از طرفی هم اختیارات آن را به بخش 

 .خصوصی واگذار نکرده است

باتوجه به ایام : مدیر عامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان در خصوص گرانی و کمبود عرضه ماهی برای ایام نوروز اظهار داشت

وضعیت بازار سرو سامان  انی سال باید گفت که تولید به اندازه ای که پاسخگوی نیاز شب عید باشد وجود دارد اما به شرطی که پای

 .داده شود

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰3632۴D%/32662D62 
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 شیالت
 ایران اکونا - 134۱/ بهمن /  2۱, شنبه 

   ایران و نروژ تفاهم نامه تولید پنج هزار تن ماهی دریایی در قفس امضا کردندایران و نروژ تفاهم نامه تولید پنج هزار تن ماهی دریایی در قفس امضا کردندایران و نروژ تفاهم نامه تولید پنج هزار تن ماهی دریایی در قفس امضا کردند

به امضا ( درجزیره قشم)فاهم نامه تولید پنج هزار تن ماهی دریایی در قفس با مشارکت بخش خصوصی ایران و یک شرکت نروژی 

 .رسید

جمعه شب درحاشیه این ( بعنوان طرف ایرانی امضا کننده این تفاهم نامه)ریواس قشم  به گزارش ایرنا، رئیس هیات مدیره شرکت

 .میلیارد ریال ذکر کرد ۵۴۴مراسم درمصاحبه باخبرنگار ایرنا ارزش این طرح را 

طرف عملیات اجرایی فازاول این طرح به ظرفیت یکهزارتن تولید ماهی دریایی درقفس با همکاری و مشارکت :محسن ناطق افزود

 .خارجی در جزیره قشم آغاز شده است

تسهیالت صندوق )در صورت همکاری دستگاههای ذیربط به ویژه تامین منابع مالی : رئیس هیات مدیره شرکت ریواس قشم گفت

نج با اجرای مراحل بعدی این طرح میزان تولیدات ماهی دریایی در قفس تا سال آینده به ظرفیت اسمی ساالنه یعنی پ( ذخیره ملی

 .هزارتن افزایش می یابد

هزارتن ماهی 3۵دراطالعات منتشره شیالت هرمزگان آمده است در دوسال فعالیت دولت تدبیر و امید موافقت اصولی برای تولید 

 .هزارتن آن وارد مراحل اجرایی شده است2۵دریایی در قفس در سطح این استان صادر شده که حدود 

ری طرح پرورش ماهی در قفس این سازمان با اشاره به همکاری و مشارکت شرکتهای نروژی با قائم مقام رئیس شیالت ایران و مج

 .هزار تن افزایش یابد3۵به ( 3۵)بخش خصوصی ایران پیش بینی کرد که میزان تولید ماهی دریایی درقفس تا سال آینده 

تا پایان برنامه ششم توسعه این : ریایی در قفس گفتسیف اهلل حقیقی با اعالم آغاز مرحله تکثیر و تولید تجاری پرورش ماهیان د

 .هزار تن در سال افزایش می یابد2۴۴رقم به 

سایت آن در استان های ساحلی جنوب با محوریت هرمزگان و  2۴سایت پرورش ماهی پیش بینی شده،  26از : وی ابراز داشت

 .هشت سایت نیز به شمال کشور اختصاص دارد

از خانواده سنگسر ماهیان در آبهای جنوب و ماهی آزاد و خاویار  'سی باس'قفس شیالت ایران ازماهی مجری طرح پرورش ماهی در

 .بعنوان گونه های پرورشی در شمال کشور نام برد

گرم از حوضچه های تولید به مزارع پرورش  2۴به گفته قائم مقام سازمان شیالت ایران در این طرح الرو ماهی با وزن بین پنج تا 

داخل )گرم، صید و به بازار مصرف  6۴۴تا  6۴۴دریا انتقال داده می شود که پس از یک دوره چهارتا پنج ماهه و رسیدن به وزن در 

 .عرضه می شوند( و خارج

هجری 66به سال(آزمایشی)هرچند سابقه طرح پرورش ماهیان دریایی درقفس در هرمزگان:دراطالعات منتشره آمده است

 .ا پس از یک دوره رکود نسبتا طوالنی مجددا در دولت یازدهم شاهد حرکت رو به جلو آن هستیمخورشیدی برمی گردد ام

در نتیجه توجه جدی دولت یازدهم به این صنعت شاهد حرکت های خوبی در زمینه اجرای طرح های پرورش ماهی دریایی در 

( پرورش ماهی)و روستای گرزه ( د بچه ماهیتولی)قفس از سوی بخش خصوصی بامشارکت شرکت های نروژی و فرانسوی درقشم 

 .از توابع بندرلنگه درغرب هرمزگان هستیم

دراین اطالعات با اشاره به افزایش فشار وارده طی سالهای گذشته به ذخایر آبزیان خلیج فارس از توسعه سریع طرح های پرورش 
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ستیابی به تولید انبوه ماهیان با ارزش دریایی نام برده ماهی در قفس بعنوان اصلی ترین راهبرد برای رفع این مشکل و همچنین د

 .شده است
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 ایران اکونا - 134۱/ بهمن /  28, چهارشنبه 

   درصد شکر کشور در خوزستاندرصد شکر کشور در خوزستاندرصد شکر کشور در خوزستان   ۵۴۵۴۵۴تولید بیش از تولید بیش از تولید بیش از 

 ۵۴اکنون با رشد صنعت نیشکر در خوزستان، عمالً افزون بر : عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت

 .شود درصد شکر مورد نیاز کشور در این استان تولید می

نیشکر، »م دانشگاه شهید چمران اهواز با محوریت در دانشکده علو آوران نیشکر ایران که مهدی مفیدی در هشتمین همایش فن

صنعت شکر، صنعتی چندوجهی است : برگزار شد، اظهار کرد« های تجدیدپذیر و صنعت دوستدار محیط زیست توسعه پایدار، انرژی

 .برداری با صنایع دیگر متفاوت است و این صنعت از نظر سرعت احداث و بهره

هایی بود که  آغاز شد و از نخستین طرح 6۴س مطالعات صندوق مطالعات شکر در اوایل دهه طرح توسعه نیشکر بر اسا: وی افزود

 .در کشور در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست محیطی، مطالعات جامع و فراگیری داشت

شود که جهت  رح میهای اقتصادی آن این مساله مط جلد منتشر شد و در بخش بررسی ۵این مطالعات در : مفیدی تصریح کرد

هزار تن افزایش دهیم و متأسفانه چنین مطالعاتی هرگز  ۰۴۴باید ظرفیت تولید را به یک میلیون و  6۴جوابدهی جمعیت دهه 

 .گذرد سال از زمان تحقق نتایج مطالعات مذکور می 2۴تکرار نشد و حدود 

میلیون  2۴۴تواند از جمعیت  شده است که کشور ما میدر طرح مطالعات استراتژیک ملی نیز این موضوع مطرح : وی عنوان کرد

میلیون نفر که  2۴۴انداز با جمعیت  نفری برخوردار شود؛ بنابراین الزم است تا خود را برای این جمعیت مهیا کند و در چشم

یون تن شکر دست یابیم میل 6احتماالً عمده بافت آن از قشر جوان جامعه خواهد بود با سرانه مصرف کنونی باید به ظرفیت تولید 

 .که البته این آمار برای زمانی است که قصد تکیه بر تولید داخلی و تأمین محصول شکر از داخل کشور و عدم صادرات آن را داریم

گذاری وسیعی  میلیونی سرمایه 2۴۴درصدی خوداتکایی فعلی، باید برای تأمین شکر جمعیت  66با حفظ ضریب : مفیدی بیان کرد

 .انداز نرسیم یم و اگر از اکنون به این موضوع فکر نکنیم ممکن است به این آمار برای تأمین شکر در چشمانجام ده

کشور ایران کشوری خشک و با محدودیت شدید منابع آبی است و این مساله بر کسی پوشیده نیست و غیر از استان : وی گفت

 .برند و این طبیعت سرزمین ما است ها در خشکسالی دائم به سر می خوزستان که از منابع غنی آب برخوردار است، سایر استان

آمیز نیشکر  ای جز گرایش به نیشکر نداریم و تاریخ موفقیت انداز، چاره های چشم برای رسیدن به اهداف افق: مفیدی خاطرنشان کرد

وز خوزستان، صنعت نیشکر و صنایع باشد و خوشحالیم که امر های این استان در این بخش می و شکر خوزستان نشانگر قابلیت

جانبی را به عنوان عضوی از خود پذیرفته و به بهترین وضع در چرخه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی خود آن را قبول کرده 

 .است

طح باال از زار بودند و اکنون همین اراضی به این س هایی که در آغاز دریافت کردیم، نمکزار و شوره اراضی و زمین: وی ادامه داد

هزار میلیارد تومان گردش مالی ایجاد کرده است که بسیار  ۵اند و شاید مجموعه نیشکر در استان رقمی بیش از  برداری رسیده بهره

 .با ارزش است

/com.iranecona//:http۵3362D%/62D%AA32 
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 شکر
 ایران اکونا - 134۱/ بهمن /  28, چهارشنبه 

   هزارتن نیشکر در خوزستانهزارتن نیشکر در خوزستانهزارتن نیشکر در خوزستان   1۴۴1۴۴1۴۴برداشت یک میلیون و برداشت یک میلیون و برداشت یک میلیون و 

هزار تن نیشکر از  ۰۴۴رئیس هیات مدیره جمعیت فنآوران نیشکر پیش بینی کرد که در سال زراعی جاری بیش از یک میلیون و 

 .مزارع زیر کشت این محصول در خوزستان برداشت شود

مین همایش ملی فنآوران نیشکر ایران با محوریت نیشکر، توسعه پایدار، انرژی های تجدید پذیر و صنعت محمود کم گویان در هشت

نیشکر در کشور یک محصول استراتژیک است : دوستدار محیط زیست در محل دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد

  .ژیک نمی شود و همواره در حاشیه هستنداما متاسفانه به تولید کنندگان در این صنعت نگاه استرات

جمعیت فنآوران  3۴پروانه تاسیس کشت و صنعت نیشکر از سوی وزارت علوم صادر شد و در سال  6۵در سال : وی بیان کرد

  .نیشکر به عنوان بیست و چهارمین عضو در جمعیت بین المللی نیشکر ثبت شد

  .نفر، و دارای شش کارگروه است ۵63معیت فنآوران نیشکر هم اکنون تعداد اعضای حقیقی ج: کم گویان در ادامه افزود

مقاله به این همایش ارسال شده بودکه از این تعداد مقاله هشت مقاله  ۵3: رئیس هیات مدیره جمعیت فنآوران نیشکر اضافه کرد

 .قابل ارائه و بقیه درقالب پوستر هستند

با لغو تحریم ها و توسعه روابط خارجی ایران با سایر کشورها مصادف شده، با توجه به اینکه برگزاری این همایش :وی گفت

  .نمایندگانی از چند کشور خارجی در این همایش حضور یافته اند

متاسفانه فضایی در بحث نیشکر وجود دارد که مشکالت زیادی پس از تولید نیشکر ایجاد می شود و افراد زیادی پس : وی بیان کرد

، و نابسامانی هایی را ایجاد می کنند به همین منظور دولت باید برنامه ای را برای زمان پس از تولید نیشکر ایجاد و از تولید دخالت

  .باز این محصول را تنظیم کند

به دلیل رکودی که در بازار وجود دارد همواره قیمت هایی که برای شکر تصویب می شود در بازار اعمال نمی : کم گویان اظهارکرد

  .هزار ریال برای هر کیلوگرم عرضه می شود 2۵د و هنوز شکر با قیمت شو

ساله  0۵نظر و اعتقاد این انجمن این است که باید برنامه : رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران نیز گفت

  .ملی برای رسیدن به اهداف توسعه و رونق در این بخش تشکیل شود

صنعت نیشکر در سال یک بار به سرمایه گذاری نیاز دارد و یک بار در سال کاشت و برداشت نیشکر انجام : کرد علیرضا اشرف بیان

  .می شود و هزینه باالیی را باید صرف این صنعت کرد

ا خوزستان قطب تولید شکر است و تا زمانی که نگاه به صنعت نیشکر به عنوان یک طرح جامع نباشد مشکالت زیادی ر: وی گفت

  .در این بخش خواهیم داشت

مقرر شد در این شرکت هفت واحد کشت و صنعت . در خوزستان تاسیس شد 0363شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال 

 هزار هکتار خالص کشت نیشکر و احداث کارخانجات شکر، تصفیه شکر، خوراک دام، تخته صنعتی 6۰نیشکری به وسعت 

(MDF)کشت و صنعت . یوتکنولوژی مورد نیاز کشور از قبیل خمیر مایه و الکل با ظرفیت مناسب اقدام کند، کاغذ و کارخانجات ب

، امیر کبیر، دعبل خزاعی، میرزاکوچک خان، سلمان فارسی، حکیم فارابی و دهخدا واحدهای هفتگانه این (ره)نیشکر امام خمینی 

 .شرکت هستند

 .ستهزار تن ا 6۴۴ظرفیت اسمی تولید شکر این شرکت
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این همایش به مدت دو روز در اهواز با حضور تعدادی از صنعتگران و کارشناسان و تولید کنندگان حوزه نیشکر در محل دانشگاه 

  .شهید چمران اهواز در حال برگزاری است

دوات مربوط در حاشیه این همایش، چهارمین نمایشگاه تخصصی نیشکر و صنایع جانبی شامل فرآورده های نیشکر، و تجیهزات و ا

 .به کشت و برداشت نیشکر در محوطه این دانشگاه برپا شده است

/com.iranecona//:http۵3362D%/62A62D62B02 
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 شکر
 اقتصاد نیوز-1349چهارشنبه، بیست و هشتم بهمن 

   نمودارنمودارنمودار+++در دست تاجران کدام کشورهاست؟در دست تاجران کدام کشورهاست؟در دست تاجران کدام کشورهاست؟   بازار شکر ایرانبازار شکر ایرانبازار شکر ایران
به گزارش اقتصادنیوز، قند و . کشورهای سوئیس، امارات متحده عربی، هند و سنگاپور مبدأ عمده واردات قند و شکر ایران هستند 

اردکننده قند و ایران هم و. شان اهمیت باالیی دارد شوند و تجارت شکر در ایران و جهان به عنوان کاالهای استراتژیک شناخته می

 . شکر است و هم مقداری صادرات این دو محصول را در کارنامه تجاری خود دارد

میلیون دالر قند و شکر به ایران وارد شده  066معادل  3۰ماهه سال  0۴دهد در  بررسی آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می

شکر یا چغندر و ساکارز خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت قند و شکر نی»در این بازه زمانی، این محصول با شرح تعرفه . است

میلیون دالر از هند،  2۰میلیون دالر از امارات متحده عربی،  ۰۵میلیون دالر از سوئیس،  63به میزان  06۴0و کد تعرفه « جامد

از ترکیه و پنج میلیون دالر از دانمارک هزار دالر  ۵3هزار دالر از برزیل،  33میلیون دالر از سنگاپور، دو میلیون دالر از بحرین،  06

 .وارد ایران شده است

 

 .تهیه کرده است 06۴0اقتصادنیوز شکل زیر را بر اساس آمارهای رسمی گمرک از واردات قند و شکر با کد تعرفه 

-DEN/Stories/iveL/com.eghtesadnews.www//:https036۴۴2 
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 ها شیر و فراورده

 - 49/11/26فارس

ابالغیه افزایش قیمت خرید شیرخام اجرایی ابالغیه افزایش قیمت خرید شیرخام اجرایی ابالغیه افزایش قیمت خرید شیرخام اجرایی / / / لبنیلبنیلبنی      کارخانهکارخانهکارخانه   888میلیارد تومانی میلیارد تومانی میلیارد تومانی    4۵۴4۵۴4۵۴جریمه جریمه جریمه 

   نشده استنشده استنشده است

قیمت محصوالت لبنی درصدی  6رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به ابالغیه سازمان حمایت مبنی بر افزایش 

میلیارد تومان جریمه کرده  0۵۴تومانی شیرخام پایه  0۴۴کارخانه را به دلیل اجرایی نکردن افزایش قیمت  6این سازمان : گفت

 .است

به دنبال : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفت سید احمد مقدسی

درصدی قیمت محصوالت پر مصرف لبنی شیر،  6 کنندگان مبنی بر افزایش کنندگان و تولید ابالغیه سازمان حمایت از مصرف

 .تومان افزایش دهند 0۴۴قیمت پایه خرید شیرخام را  ها مکلف شدند تا کارخانه ماست و پنیر از دی ماه سال جاری،

تومان  02۵۴تا  3۵۴شیرخام از حدود : تومان است، گفت 006۴کنندگان  میانگین قیمت شیرخام از تولیدوی با بیان اینکه 

تومان بر روی قیمت  0۴۴ شود، بنابراین کارخانه در پی ابالغیه افزایش قیمت محصوالت لبنی مکلفند تا گاوداران خریداری می از

 .پایه خرید شیر خام اضافه کنند

اند اما هیچ گونه  درصدی قیمت محصوالت لبنی را اعمال کرده 6افزایش بیش از   ها قبال برخی کارخانه مقدسی با بیان اینکه

 .محصوالت لبنی نیستند درصدی قیمت 6ها دیگر مجاز به افزایش  این کارخانه :افزود اند، افزایشی در خرید قیمت شیر خام نداده

هایی را که  کنندگان، کارخانه کنندگان و تولید سازمان حمایت از مصرف: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران تصریح کرد

به  ها برای اینکه برخی از کارخانه ابالغیه افزایش قیمت خرید شیر خام را اجرا نکنند به سازمان تعزیرات معرفی کرده است که البته

 .خام را اعمال کننداند که افزایش قیمت شیر تعزیرات معرفی نشود به سازمان حمایت تعهد داده

اند و حتی در پرداخت  علیرغم تعهدشان هنوز افزایش قیمت خرید شیرخام از دامداران را اجرایی نکرده ها اما این کارخانه :وی افزود

 .اند کنندگان هم تأخیر ایجاد کرده وجه خرید شیر خام به تولید

یافت به موقع پول فروش شیرخام و همچنین افزایش نیافتن کنندگان شیرخام به دلیل عدم در گاوداران و تولید: مقدسی گفت

 .با مشکالت مالی مواجهند قیمت این محصول

تومان  22۴۴ها هر بطری شیر را با قیمت  سال گذشته کارخانه: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران تصریح کرد

 .فروشند کننده می تومان به مصرف 26۴۴تا  2۵۴۴کردند و امسال هر بطری شیر را حداقل با قیمت  می عرضه

 .اند گونه افزایشی در قیمت خرید شیرخام اعمال نکرده ها هیچ اما علیرغم افزایش قیمت شیر در بازار مصرف هنوز کارخانه: وی افزود

قیمت پایه  تومانی 0۴۴کارخانه که افزایش  6کنندگان برای  کنندگان و تولید البته سازمان حمایت از مصرف: مقدسی بیان داشت

میلیارد تومان جریمه منظور کرده است و این موضوع هم به آنها اعالم شده تا اگر  0۵۴اند در مجموع  خرید شیر خام را اجرا نکرده

 .میلیارد تومان جریمه را پرداخت کنند 0۵۴مبلغ  تومانی در قیمت پایه خرید شیر خام را اجرا نکنند باید 0۴۴افزایش 

درصد گران شده اما قیمت شیرخام هیچگونه  6.2زارش بانک مرکزی در سال جاری قیمت شیر، ماست و پنیر براساس گ: وی افزود

 .افزایش قیمتی نداشته است

http://www.farsnews.com/
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کنندگان چندی پیش در  کنندگان و تولید مصیب محمدیان شمالی عضو هیات مدیره سازمان حمایت مصرف: براساس این گزارش

ها و مذاکرات نوزدهم آبان ماه امسال در  ششم مرداد ماه امسال ستاد ستاد هدفمند سازی یارانه مطابق مصوبه: ای اعالم کرد ابالغیه

ارتباط با قیمت فرآورده های لبنی، قرار است همه کارخانه های لبنی از اول دیماه نسبت به افزایش یک هزار ریالی قیمت خرید 

 .فعلی هرکیلو گرم شیر خام از دامداران اقدام کنند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰0026۴۴۴333 
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 شیر و فرآورده ها   
 آیانا - 134۱بهمن  27: تاریخ

از واردات از واردات از واردات اعالم جزئیات تازه اعالم جزئیات تازه اعالم جزئیات تازه / / / مجوز صدور شیرخشک به روسیه در دست دامپزشکیمجوز صدور شیرخشک به روسیه در دست دامپزشکیمجوز صدور شیرخشک به روسیه در دست دامپزشکی

   گوشت گوزنگوشت گوزنگوشت گوزن

های دارویی و سموم را در  ها و باقیمانده سازمان دامپزشکی کشور در حال آزمایش و بررسی است تا میزان مخاطرات و آالینده

 .شیرخشک بررسی کرده و پس از تطبیق آن با استانداردهای روسیه، مجوز صادرات را ارائه دهد

در سال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)صاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفتگوی اخت

عنوان نخستین  جاری که مجوز برای صادرات محصوالت لبنی صادر شده و مورد تأیید کشور روسیه نیز قرار گرفته است، به

سی مخاطرات بهداشتی از قبیل سموم کلره، محموله، صادرات شیرخشک را در دستور کار داریم و بر اساس تقاضاهای رسیده، برر

های دارویی در حال انجام است که پس از تطبیق آن با استانداردهای روسیه، مجوز  ها و باقیمانده ها، آالینده فسفره، مایکوتوکسین

 .شود الزم صادر می

مشکلی از لحاظ موارد فوق و  شود که بینی نمی رود و پیش خوبی پیش می ها به در شرایط حاضر آزمایش: مهدی خلج افزود

 .استانداردهای الزم داشته باشیم

شود و سازمان  درصد نیاز داخلی از طریق واردات تأمین می 0۴ساالنه : وی درباره واردات گاو از روسیه نیز خاطرنشان کرد

کند، بلکه بررسی شرایط  یهای وارداتی را نیز تعیین نم کند؛ حتی سازمان کجایی محموله دامپزشکی میزان آن را تعیین نمی

 .کند منطبق با الزامات الزم، مجوزهای مربوطه صادر شود دار است و تالش می بهداشتی را عهده

تواند از  واردات گوشت از کشورهای جدید به معنای نقض کشورهای گذشته نیست و محصوالت مورد نیاز کشور می: خلج ادامه داد

 .، وارد شونداند کشورهایی که مجوز بهداشتی داشته

 های پرورش گوزن روسیه شد برف سنگین مانع بازدید کارشناسان دامپزشکی از فارم

یکی از : تازگی متقاضی برای آن پیدا شده است، تصریح کرد رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره واردات گوشت گوزن که به

ای  سازمان دامپزشکی رسیده و از کشور روسیه نیز فروشنده تقاضاها از سوی شرکتی ایرانی برای واردات گوشت گوزن از روسیه به

 .پیدا شده است

کرد، مورد تأیید سازمان دامپزشکی رسیده  بندی می کشتارگاهی در کشور روسیه که گوشت بدون استخوان بسته: وی یادآور شد

 .تواند در زمینه گوشت گوزن نیز همکاری کند است که این کشتارگاه می

های پرورش گوزن کشور  ماه سال جاری برای بازدید از فارم کارشناسان بخش دامپزشکی کشورمان دهم بهمن :خلج تأکید کرد

دلیل برف سنگین موفق به بررسی نشدند؛ بنابراین الزم است برای واردات گوشت گوزن با وجود آنکه  روسیه اقدام کردند که به

 .ی صورت گیردهای بیشتر متقاضی و فروشنده روسی وجود دارند، بررسی

های  رسد که مشکلی برای واردات این نوع گوشت داشته باشیم، اما بعد از توافق نهایی و بررسی نظر نمی به: وی اظهار داشت

 .شود بهداشتی الزم، مجوز مربوطه صادر می

سازمان بررسی  واردات گوشت گوزن نیز همچون گوشت قرمز در صورتی که متقاضی داشته باشد، توسط این: خلج همچنین گفت

 .گیرد شود، اما درباره میزان و لزوم واردات این نوع گوشت، وزارت جهاد کشاورزی است که تصمیم می می
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ای دارد، اما هنوز اقدام رسمی خاصی برای آن به انجام نرسیده  واردات گوشت گوزن در حال حاضر شرایط بالقوه: وی در پایان افزود

 ./است

/news/fa/ir.iana.www//:http26623D%/326۵2 
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 شیر و فرآورده ها  
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

تنها دو واحد لبنی با قیمت تنها دو واحد لبنی با قیمت تنها دو واحد لبنی با قیمت / / / شود، مگر اتفاق خاصی بیفتدشود، مگر اتفاق خاصی بیفتدشود، مگر اتفاق خاصی بیفتد   گران نمیگران نمیگران نمی   3۵3۵3۵شیر در سال شیر در سال شیر در سال 

   دستوری شیرخام مشکل دارنددستوری شیرخام مشکل دارنددستوری شیرخام مشکل دارند

شود، مگر آنکه  گران نمی 3۵دلیل آنکه کشش تقاضا در بازار وجود ندارد، در سال  شده، قیمت شیر به های انجام اساس بررسیبر 

 .اتفاق خاصی بیفتد

کنندگان و تولیدکنندگان عصر امروز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری  مدیرعامل سازمان حمایت مصرف

در داستان شیرخام یک بخش ماجرا دامدار و یک بخش : درباره اعمال نشدن قیمت دستوری شیرخام گفت (ایانا)کشاورزی ایران 

 .بندی هستند دیگر فرآوری و صنایع بسته

کیلوگرم برسد که در حال  06۴در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر بود که سرانه مصرف شیر در کشور به : سیدمحمود نوابی افزود

 .کیلوگرم برآورد شده است 6۴تا  6۵آمده،  دست با این عدد داریم و در حال حاضر بر مبنای آمار به حاضر فاصله زیادی

کاهش مصرف لبنیات باعث شده که واحدهای تولیدکننده محصوالت لبنی نتوانند از ظرفیتشان استفاده کنند : وی خاطرنشان کرد

شورهای عراق و افغانستان در نظر گرفته شد نیز به دالیل مختلف دچار و عالوه بر آن، بخشی که برای بازارهای صادراتی ازجمله ک

 .شود که دیگر بازار کشش گرانی را ندارد ترتیب احساب می لطمه شد و بدین

دنبال گران کردن محصولی نیستیم و به  ما به: نوابی با اعالم اینکه سازمان حمایت قصد گرانی محصوالت لبنی را ندارد، ادامه داد

کردند،  های لبنی نیز از آن تبعیت می های فرآورده حمایت از دامداران داخلی، قیمت شیری که اعالم شده بود، باید کارخانهلحاظ 

 .عمل آمد، همچنان به دنبال تفاهم بین دو گروه هستیم اما تا آذرماه سال جاری، با وجود جلسات و مذاکرات مختلفی که به

نیز قیمت شیرخشک از افت قابل توجهی برخوردار شد و در حال حاضر معادله معکوس برقرار در بازارهای جهانی : وی تصریح کرد

 .ای که قیمت شیرخشک در خارج کشور باال و در داخل کشور رو به کاهش است گونه است؛ به

 تنها دو واحد لبنی با قیمت دستوری شیرخام مشکل دارند

های لبنی و دامداران باید با یکدیگر به تفاهم نهایی برسند،  دکنندگان فرآوردهتولی: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد

 .های فوق کنار بیایند زیرا این دو واحد هستند که باید با قیمت

های لبنی متقاعد شدند و با نامه کتبی اعالم  شده، برخی واحدهای تولید فرآورده بر اساس آخرین توافق انجام: نوابی تأکید کرد

 .اند کنند و تنها دو واحد هستند که هنوز متقاعد نشده تومانی به قیمت هر کیلوگرم شیرخام موافقت می 0۴۴که از افزایش  کردند

توانند حداکثر تا شش  اند، می واحدهایی که قیمت شیرخام در سه فرآورده ماست، پنیر و شیر را افزایش نداده: وی اظهار داشت

 .درصد اعمال کنند

 کند دی قمیت شیرخام میزان مصرف را کم نمیافزایش شش درص

افزایش شش درصدی قیمت شیرخام اتفاقی در میزان : کنندگان و تولیدکنندگان همچنین گفت مدیرعامل سازمان حمایت مصرف

 .آورد وجود نمی مصرف به

افزایش قیمتی در  33تا  30های  شده توسط همکاران سازمان حمایت طی سال بر اساس محاسبات انجام: نورانی در ادامه افزود

 .توانند این اقدام را در سال جاری انجام دهند اند، می تومانی را اعمال نکرده 0۴۴های فوق نداشتیم و واحدهایی که افزایش  فرآورده
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 وجود آید، زیرا بر مبنای های لبنی به بینی نشده است که افزایش قیمت فرآورده نیز پیش 3۵برای سال : وی خاطرنشان کرد

های  شده، نباید افزایش قیمتی در سه فرآورده فوق داشته باشیم، مگر اتفاق خاصی در بازارهای صادراتی یا بخش محاسبات انجام

 .دیگر بیفتد

مرغ و در کشورهایی همچون عراق و افغانستان  زمانی که بازارهای صادراتی در تخم: مرغ اشاره کرد و ادامه داد نوابی به بازار تخم

شود، قیمت این محصول متعادل  شود و زمانی که این بازارها دچار مشکل می مرغ داخلی گران می گیرد، قیمت تخم رونق می

 .شود ای گفته می ها، صادرات دفعی یا غیربرنامه شود که به این تنش می

های  در فروشگاه گونه که قیمت روغن در سال گذشته افزایش هفت درصدی پیدا نکرد و حتی قیمت آن همان: وی تصریح کرد

های آن نیز در  شود قیمت شیر و سایر فرآورده بینی می شود، پیش ای امسال با قیمت سال گذشته و با تخفیف عرضه می زنجیره

 ./افزایش پیدا نکند 3۵سال 

/news/fa/ir.iana.www//:http266۴6D%/62B۰2DB26%C 
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 صادرات و واردات

 - 49/11/26فارس

   شرط وزارت جهاد برداشته شدشرط وزارت جهاد برداشته شدشرط وزارت جهاد برداشته شد   پیشپیشپیش/ / / دستور جهانگیری برای تسهیل واردات روغندستور جهانگیری برای تسهیل واردات روغندستور جهانگیری برای تسهیل واردات روغن

با دستور معاون اول رئیس جمهور پیش شرط وزارت جهاد برای : مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت

 .خام برداشته شد واردات هر کیلو روغن

پیش از این برای واردات روغن، با نظر وزارت جهاد : ، اظهار داشتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  تقی محمدیان در گفت

را بخرد که مبنای قانونی نداشت و کیلو دانه روغن داخلی 0کیلو روغن خام،  ۰کشاورزی واردکننده مجبور بود به ازای واردات هر 

 .کرد تنها قیمتی را بر قیمت روغن وارداتی اضافه می

تواند بدون محدودیت  جمهور از امروز این قانون برداشته شده و واردکننده می بر اساس دستور معاون اول رئیس: وی تصریح کرد

 .اقدام به واردات روغن خام کند

با عنایت به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیرو دستور صریح معاون اول : اعالم کرد سازمان توسعه تجارتبه گزارش فارس،

از تاریخ این اطالعیه کلیه ثبت سفارشات مربوط به واردات روغن  3۰/00/6م مورخ /3۴020-3۰رئیس جمهور موضوع نامه شماره 

 .از وزارت جهادکشاورزی قابل اقدام خواهد بود( کد رهگیری)م بدون نیاز به مجوز خا

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰0026۴۴۴66۰ 
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 صادرات و واردات
 - 49/11/29فارس

   مخالف واردات نارنگی هستیممخالف واردات نارنگی هستیممخالف واردات نارنگی هستیم/ / / عید تامین استعید تامین استعید تامین استمیوه شب میوه شب میوه شب 

با توجه به میزان تولید میوه و مرکبات در سال جاری : های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل میوه

 .هیچگونه نیازی به واردات نیست و برای تامین میوه شب عید نیز مشکلی وجود ندارد

گرمسیری وزارت جهاد  های گرمسیری و نیمه پور مدیرکل میوه ، ابوالقاسم حسنخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میلیون و  2امسال : های پلیمری در کشاورزی در جمع خبرنگاران گفت های فیلم کشاورزی امروز در حاشیه اولین همایش فناوری

 .هزار تن برداشته شده است 2۵۴میلیون و  2ر تولید شده که از این میزان نزدیک هزار تن پرتقال در کشو ۵۴۴

شود هنوز برداشت نشده و برداشت آن از نیمه اسفند آغاز و تا نیمه  پرتقال والنسیا که در جنوب کشور تولید می: وی افزود

 .شود هزار تن هم از این نوع پرتقال برداشت می 2۵۴اردیبهشت ادامه دارد و حدود 

هزار تن پرتقال در  3۴۴گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و  های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

 .شود امسال هیچ کمبودی برای تأمین پرتقال نداریم و این میوه به تدریج وارد بازار می: سازی شده است، گفت انبارها ذخیره

 .هیچ کمبودی در این رابطه وجود ندارد: هزار تن لیمو شیرین در کشور تولید شد، اظهار داشت 6۴۴نکه پور با اشاره به ای حسن

کننده از قیمت آن راضی  کننده و هم مصرف قیمت میوه نسبت به سال گذشته متعادل است به طوریکه هم تولید: وی افزود

 .هستند

متعادل یعنی چه و چه رقمی برای پرتقال قیمت متعادل محسوب  وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه قیمت

گذاری برای باغدار قیمتی ارائه شود که برای  ها و سرمایه قیمت متعادل یعنی اینکه با توجه به هزینه :شود، اظهار داشت می

 .کننده هم بتواند آن را با قیمت مناسب خریداری کند کننده صرفه داشته باشد و مصرف تولید

هزار تومان در بازار عرضه شود  3تا  2۵۴۴تومان خریداری شود و با قیمت  0۵۴۴بنابر این اگر پرتقال از باغدار به قیمت : افزود وی

 .تواند قیمت مناسبی برای این محصول باشد این قیمت می

شود زیرا قصد  ارداتی صادر نمیهیچ مجوزی برای واردات مرکبات صادر نشده و در این رابطه هم هیچ مجوز و: پور تصریح کرد حسن

 .کنندگان است و با توجه به میزان تولید داخل نیازی به واردات نداریم ما حمایت از تولید

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برخی کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از واردات قاچاق نارنگی به 

به هیچ عنوان با این : کیوی را صادر کنند و به ازای آن پرتقال وارد کنند، بیان داشت صادرکنندگان اجازه داده شود تا سیب و

 .موضوع و واردات نارنگی موافق نیستیم

بنابراین ما با واردات این میوه موافق : ای است تصریح کرد های وارداتی آلوده به آفت مگس مدیترانه وی با بیان اینکه اکثر نارنگی

 .به واردات آن با توجه به تولید داخل نداریم نیستیم و نیازی هم

های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که پس با واردات قاچاق میوه امکان  مدیرکل میوه

رفته شود و در این باید جلوی وارد قاچاق گ: دهید؟ افزود ای وجود دارد برای این منظور چه راهکاری ارایه می ورود مگس مدیترانه

های  تری با واردات میوه ایم تا مبارزه جدی ایم و همچنین از ستاد مبارزه با قاچاق کاال خواسته رابطه به استانداران مرزی اعالم کرده

 .قاچاق داشته باشند

http://www.farsnews.com/
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میلیون تن 2تا  0.۵ میلیون تن سیب در کشور تولید شده و قطعا حدود 3.۵امسال : وی همچنین در مورد تولید سیب اظهار داشت

 .شود از این محصول تا شب عید وارد بازار می

ها را در شب عید  حتی از نظر تولید کیوی، انار و لیمو شیرین امسال وضعیت خوبی داشتیم و عرضه این میوه: حسن پور بیان داشت

 .شاهد خواهیم بود

دهیم و در حال  اجازه واردات لیموترش را نمی: ست، گفتوی با بیان اینکه توسعه باغات لیموترش در دستور کار وزارت جهاد ا

 ..حاضر باغاتی در کهگیلویه و بویراحمد احداث شده که این باغات از آفت جاروئک در امان است

مقدار آبلیموی طبیعی کم است اما با : شود آبلیموی طبیعی موجود نیست بیان داشت وی در پاسخ به این سوال که گفته می

 .شود آبلیمو این موضوع کم کم جبران می گسترش باغات
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 صادرات و واردات
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نظرها قابل نظرها قابل نظرها قابل    اختالفاختالفاختالف/ / / جهاد کشاورزی استجهاد کشاورزی استجهاد کشاورزی استصدور مجوز واردات روغن خام بر عهده وزارت صدور مجوز واردات روغن خام بر عهده وزارت صدور مجوز واردات روغن خام بر عهده وزارت 

   بحث استبحث استبحث است

گذاری نحوه واردات و صادرات محصوالت کشاورزی بر عهده وزارت جهاد  معاون بازرگانی وزارت جهاد با بیان اینکه مجوز و سیاست

نظر داشته باشد  های روغنی با وزارت جهاد اختالف ممکن است وزارت صنعت در مورد نحوه واردات روغن و خرید دانه: است، گفت

 .که این موضوع قابل بحث است

، علی اکبر مهرفرد معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه سومین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ام کشور در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه گردهمایی سراسری مدیران ستادی و استانی شرکت سهامی پشتیبانی امور د

براساس : درباره مباحث مطرح شده برای واردات روغن خام و اینکه واردات این کاال نیاز به مجوز وزارت جهاد کشاورزی ندارد، گفت

صوالتی مانند گندم، روغن و قانون انتزاع، وظایف و اختیارات تجارت بخش کشاورزی همچنین تولید، تنظیم بازار، ذخیره سازی، مح

 .های وزارت جهاد کشاورزی است های روغنی جزو مسئولیت دانه

های وزارت  کنند و با سیاست هایی که برخی برای واردات روغن اتخاذ می وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است سیاست

ه این موضوع علم ندارم و باید بگویم من چنین حرفی را نسبت ب: ها تامین کند، اظهارداشت جهاد متفاوت است منافعی را برای آن

های وزارت  ای معتقد باشند که سیاست زنم،اما ممکن است اختالف نظرهایی در رابطه با نحوه واردات وجود داشته باشد و عده نمی

 .کند های روغن اعمال می جهاد که در مورد واردات روغن و دانه

های روغنی در اختیار وزارت جهاد است و طبق مقررات موجود در  رت، تولید، صنایع تبدیلی دانهاز نظر ما تجا: مهرفرد بیان داشت

 .این موضوع شکی نیست

ایم و اعالم  ها سپرده های روغنی به قیمت تضمینی را به وارد کننده اینکه خرید دانه: معاون بازرگانی وزارت جهاد تصریح کرد

های روغنی تولید داخل را خریداری کند، سیاست  انجام دهد باید بخشی از دانه  د واردات روغنخواه ای می ایم اگر وارد کننده کرده

است و خالف قانون نیست اما ممکن است اختالف نظرهایی در این مورد وجود داشته باشد که این اختالف نظرها با   درستی

 .مذاکره قابل حل است

گویند وزارت جهاد واردات  آنها می: های روغنی تولید داخل را نخرند، گفت خواهند دانه میمهرفرد در پاسخ به این سوال که آیا آنها 

روغن خام را به تولید داخلی گره نزند، این خواسته آنها موضوعی کارشناسی است و باید به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار 

 .گیرد

ختالف نظر کارشناسی بین کارشناسان وجود داشته باشد اما به هر در بدنه دولت ممکن است ا: معاون بازرگانی وزارت جهاد گفت

 .حال اختالف نظرها قابل حل است

بله، مجوز واردات روغن خام بر عهده : وی در پاسخ به این سوال که آیا مجوز واردات روغن خام بر عهده وزارت جهاد است، گفت

 .دهد کل کشور وظیفه تجارت و ثبت سفارش را انجام می وزارت جهاد است و سازمان توسعه تجارت وظیفه توسعه تجارت

گذاری روی نحوه واردات  بنابراین وزارت جهاد کشاورزی سیستم جداگانه برای ثبت سفارش ندارد اما مجوز و سیاست: مهرفرد افزود

 .و صادرات محصوالت کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است
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بنی بر اینکه آیا ممکن است بخشنامه اخیر وزارت جهاد کشاورزی در مورد واردات روغن وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس م

سیاست وزارت جهاد کشاورزی تا این لحظه این است وارد : های روغنی باز هم تغییر کند، اظهار داشت خام به ازای خرید دانه

 .اخل را خریداری کنندهای روغنی تولید د خواهند روغن خام را وارد کنند دانه کنندگانی که می

ایم تا به ازای  درصد نیاز داخلی است بنابراین ما از واردکنندگان خواسته 0۴تولید دانه روغنی در کشور حدود : مهرفرد تصریح کرد

آنها  های روغنی داخل را بخرند اگرچه دانه روغنی تولید داخل با دانه روغنی وارداتی اختالف قیمت دارد اما در مجموع واردات دانه

 .شوند متضرر نمی

ها را  سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده که متولی تعیین قیمت است این هزینه: معاون بازرگانی وزارت جهاد افزود

های روغنی داخلی نسبت به وارداتی اگرچه اثری در افزایش قیمت نهایی  کند بنابراین با کمی افزایش قیمت خرید دانه محاسبه می

 .شود اما واردکنندگان متضرر نمیدارد 

برداشت من از همکارانمان در : کنند، گفت وی در پاسخ به این سوال که آیا واردکنندگان در مقابل افزایش تولید داخلی مقاومت می

وزارت صنعت، معدن و تجارت که خودشان متولی تولید صنعت هستند این نیست که آنها با افزایش تولید محصوالت کشاورزی 

 .ای خارج از وزارت صنعت مخالف تولید داخلی باشد مخالف باشند اما ممکن است یک وارد کننده

های روغنی بحث  اما معتقدم که ممکن است وزارت صنعت روی روش واردات دانه: معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .داشته باشد

پشتیبانی امور دام در بحث تنظیم بازار موفق نبود، برنامه وزارت جهاد برای  شود شرکت در ادامه مهرفرد در رابطه با اینکه گفته می

 6هایی دارد و در همین راستا  برای تغییر روش شرکت پشتیبانی امور دام، وزارت جهاد کشاورزی برنامه: این شرکت چیست، گفت

 .ه پیش در حال بررسی استکارگروه تشکیل شده و موضوع تغییر روش کار شرکت پشتیبانی امور دام از سه ما

این : وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است شرکت پشتیبانی امور دام با توجه به نظر مجلس منحل شود، اظهار داشت

دهد، چرا که نظر کلیه نمایندگان مجلس در این  موضوع را جدی نگیرید؛شرکت پشتیبانی امور دام با قدرت به کار خود ادامه می

 .تنهایی در این موضوع دخیل باشد تواند به است و نظر یک نماینده نمیرابطه مهم 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰0026۴۴۴66۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941128000664


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

194 
 

 صادرات و واردات
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جلوی افزایش قیمت جلوی افزایش قیمت جلوی افزایش قیمت / / / پس با مجوز وزارت جهاد کشاورزیپس با مجوز وزارت جهاد کشاورزیپس با مجوز وزارت جهاد کشاورزی   ترخیص گندم وارداتی از اینترخیص گندم وارداتی از اینترخیص گندم وارداتی از این

   شودشودشود   گندم گرفته میگندم گرفته میگندم گرفته می

برای : رئیس هیأت مدیره کانون صنایع آرد با بیان اینکه به دنبال ممنوعیت واردات گندم قیمت گندم وارداتی افزایش یافت، گفت

 .ز وزارت جهاد گندم را از گمرک ترخیص کنندجلوگیری از افزایش قیمت گندم وارداتی مقرر شده تا واردکنندگان با اخذ مجوز ا

در مورد افزایش  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین یزدجردی رئیس هیئت مدیره کانون صنایع آرد ایران در گفت

الم ممنوعیت واردات گندم، صاحبان گندم پس از اع: قیمت گندم وارداتی به دنبال اعالم ممنوعیت واردات گندم، گفت

 .به فروش گندم ندارند و به فکر فروش گندم با قیمت باالتر هستند برای کسب سود بیشتر تمایل وارداتی

فروشند و خرید  به دست آورند، نمی های وارداتی، گندم خود را به این امید که بتوانند سود بیشتری وی با بیان اینکه صاحبان گندم

تومان  6۴۴گندم وارداتی به قیمت حدود  3۵قبل از اعالم ممنوعیت واردات گندم در سال  :افزود ش این کاال کم شده است،و فرو

شد، اما بعد از اعالم ممنوعیت واردات گندم قیمت  تومان فروخته می 02۵۴به قیمت حدود  شد و گندم آزاد دولت هم فروخته می

 .تومان افزایش یافته است ۵۴و گندم وارداتی به حدود هزار تا هزار 

یزدجردی با بیان اینکه با قطع واردات گندم موافق نیست، و برای جلوگیری از افزایش قیمت گندم باید اقداماتی صورت گیرد، بیان 

 .این موضوع از طریق کانون آرد به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است: داشت

میلیون  ۵امسال با ذخیره حدود : با بیان اینکه هیچ کمبودی در گندم وجود ندارد، گفترئیس هیئت مدیره کانون صنایع آرد ایران 

 .میلیون تن گندم در کشور تولید شود 3شود، حدود  تنی گندم به پایان خواهد رسید، ضمن اینکه سال آینده پیش بینی می

های آرد  در حال حاضر کارخانه: شود، افزود کاالت مییزدجردی با بیان اینکه انجام ناگهانی برخی تصمیمات منجر به بروز برخی اش

گیرند، اما بقیه آرد مورد نیاز خود برای مصارف  تومان تحویل می 66۵بخشی از آرد را از طریق دولت و با یارانه به قیمت هر کیلو 

 .کنند پزی، ماکارونی و صنعت را به قیمت آزاد خریداری می شیرینی

باید برای جلوگیری از افزایش : لیون تن گندم ثبت سفارش شده که هنوز وارد کشور نشده است، گفتمی 2وی با بیان اینکه حدود 

 . ریزی شود این مقدار گندم با توجه به ممنوعیت واردات برنامه قیمت

افزایش قیمت گندم ای با مهرفرد قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در راستای جلوگیری از  یزدجردی با بیان اینکه جلسه

در این جلسه مقرر شد تا واردکنندگان برای ترخیص گندم وارداتی از گمرگ، از وزارت جهاد : وارداتی برگزار شده است، افزود

 .و وزارت جهاد کشاورزی هم آنها را مقید کند تا با سود عادالنه گندم را بفروشند کشاورزی مجوز اخذ کنند

شود، بنابراین باید تمهیداتی اندیشید  ای وارد می گندم وارداتی با ارز مبادله: آرد ایران تصریح کردرئیس هیئت مدیره کانون صنایع 

 .که از افزایش قمیت آن جلوگیری شود

های آرد علیرغم اینکه مشکالتی  کارخانه: داران آرد در مقابل وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد  وی در مورد تجمع کارخانه

 .کنند اند و برای حل مشکالتشان از طریق مذاکره اقدام می اما تاکنون چنین اقدامی نکردهای دارند،  عدیده

از مشکالتشان مقابل وزارت جهاد کشاورزی   ای داران نشاسته و گلوکز برای بیان پاره  روز گذشته کارخانه: یزدجردی بیان داشت

 .تجمع کرده بودند
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 صادرات و واردات
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   تومانتومانتومان   4۵۴4۵۴4۵۴یارانه صادرات هر کیلویارانه صادرات هر کیلویارانه صادرات هر کیلو/ / / پرداخت یارانه صادرات سیب زمینی از امروز آغاز شدپرداخت یارانه صادرات سیب زمینی از امروز آغاز شدپرداخت یارانه صادرات سیب زمینی از امروز آغاز شد

صادراتی به صادر کنندگان سیب زمینی از امروز سه شنبه  مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت یارانه

 .خبر داد

میلیارد  ۰۴3با تخصیص : ، شاهرخ شجری افزودپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ریال به ازای صادرات هر  0۵۴۴ ریال اعتبار یارانه صادراتی سیب زمینی و ابالغ اعتبار به استان ها، از امروز یارانه صادراتی به مبلغ

 .کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می شود

مهر ماه امسال صادرات سیب زمینی انجام داده اند تعلق می  30تا  33بهمن ماه سال  03این یارانه به افرادی که از : وی گفت

 .گیرد

رست اسامی افراد و مستندات صادراتی طبق بررسی های دفتر توسعه تجارت محصوالت کشاورزی و مطابقت فه: شجری ادامه داد

 .نفر صادر کننده سیب زمینی، یارانه دریافت می کنند 03۴آنان با آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران 

، پیشنهاد 3۰وزارت جهاد کشاورزی برای صادر کنندگان سیب زمینی از یکم مهرماه امسال تا پایان سال : وی اظهار داشت

 .میلیارد ریال را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده است 6۴۴تخصیص یارانه به مبلغ 

در صورت موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد : مدیر کل دفتر توسعه تجارت محصوالت کشاورزی تصریح کرد

 .وزارتخانه و تامین اعتبار، یارانه این گروه از صادر کنندگان نیز پرداخت می شود
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 صادرات و واردات
 آیانا - 134۱بهمن  27: تاریخ

اعالم جزئیات تازه از واردات اعالم جزئیات تازه از واردات اعالم جزئیات تازه از واردات / / / مجوز صدور شیرخشک به روسیه در دست دامپزشکیمجوز صدور شیرخشک به روسیه در دست دامپزشکیمجوز صدور شیرخشک به روسیه در دست دامپزشکی

   گوشت گوزنگوشت گوزنگوشت گوزن

های دارویی و سموم را در  ها و باقیمانده سازمان دامپزشکی کشور در حال آزمایش و بررسی است تا میزان مخاطرات و آالینده

 .شیرخشک بررسی کرده و پس از تطبیق آن با استانداردهای روسیه، مجوز صادرات را ارائه دهد

در سال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)زاری کشاورزی ایران رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگ

عنوان نخستین  جاری که مجوز برای صادرات محصوالت لبنی صادر شده و مورد تأیید کشور روسیه نیز قرار گرفته است، به

ز قبیل سموم کلره، محموله، صادرات شیرخشک را در دستور کار داریم و بر اساس تقاضاهای رسیده، بررسی مخاطرات بهداشتی ا

های دارویی در حال انجام است که پس از تطبیق آن با استانداردهای روسیه، مجوز  ها و باقیمانده ها، آالینده فسفره، مایکوتوکسین

 .شود الزم صادر می

فوق و  شود که مشکلی از لحاظ موارد بینی نمی رود و پیش خوبی پیش می ها به در شرایط حاضر آزمایش: مهدی خلج افزود

درصد نیاز داخلی از طریق واردات  0۴ساالنه : وی درباره واردات گاو از روسیه نیز خاطرنشان کرد.استانداردهای الزم داشته باشیم

کند،  های وارداتی را نیز تعیین نمی کند؛ حتی سازمان کجایی محموله شود و سازمان دامپزشکی میزان آن را تعیین نمی تأمین می

 .کند منطبق با الزامات الزم، مجوزهای مربوطه صادر شود دار است و تالش می یط بهداشتی را عهدهبلکه بررسی شرا

تواند از  واردات گوشت از کشورهای جدید به معنای نقض کشورهای گذشته نیست و محصوالت مورد نیاز کشور می: خلج ادامه داد

 .اند، وارد شوند کشورهایی که مجوز بهداشتی داشته

 های پرورش گوزن روسیه شد ن مانع بازدید کارشناسان دامپزشکی از فارمبرف سنگی

یکی از : تازگی متقاضی برای آن پیدا شده است، تصریح کرد رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره واردات گوشت گوزن که به

ای  ه و از کشور روسیه نیز فروشندهتقاضاها از سوی شرکتی ایرانی برای واردات گوشت گوزن از روسیه به سازمان دامپزشکی رسید

کرد، مورد تأیید سازمان  بندی می کشتارگاهی در کشور روسیه که گوشت بدون استخوان بسته: وی یادآور شد.پیدا شده است

 .تواند در زمینه گوشت گوزن نیز همکاری کند دامپزشکی رسیده است که این کشتارگاه می

های پرورش گوزن کشور  ماه سال جاری برای بازدید از فارم دامپزشکی کشورمان دهم بهمنکارشناسان بخش : خلج تأکید کرد

دلیل برف سنگین موفق به بررسی نشدند؛ بنابراین الزم است برای واردات گوشت گوزن با وجود آنکه  روسیه اقدام کردند که به

 .های بیشتری صورت گیرد متقاضی و فروشنده روسی وجود دارند، بررسی

های  رسد که مشکلی برای واردات این نوع گوشت داشته باشیم، اما بعد از توافق نهایی و بررسی نظر نمی به: اظهار داشت وی

واردات گوشت گوزن نیز همچون گوشت قرمز در صورتی که : خلج همچنین گفت.شود بهداشتی الزم، مجوز مربوطه صادر می

شود، اما درباره میزان و لزوم واردات این نوع گوشت، وزارت جهاد کشاورزی  متقاضی داشته باشد، توسط این سازمان بررسی می

 .گیرد است که تصمیم می

ای دارد، اما هنوز اقدام رسمی خاصی برای آن به انجام نرسیده  واردات گوشت گوزن در حال حاضر شرایط بالقوه: وی در پایان افزود

 ./است

/news/fa/ir.iana.www//:http26623D%/326۵2 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

   چه بر سر صادرات خاویار می آید؟چه بر سر صادرات خاویار می آید؟چه بر سر صادرات خاویار می آید؟

 تن بوده که متاسفانه به 3۴۴سال گذشت بیش از  0۵تولید خاویار دریایی طی : مدیر عامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان گفت

 سبب آلودگی دریا، صید بی رویه ذخایر ماهیان خاویاری به مرز نابودی رسیده

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با 

تن بوده که متاسفانه به سبب  3۴۴سال گذشت بیش از  0۵تولید خاویار دریایی طی : اظهار داشتخصوص تولید و صادرات خاویار 

سال ممنوع است  ۵آلودگی دریا، صید بی رویه ذخایر ماهیان خاویاری به مرز نابودی رسیده و اکنون صید خاویار دریایی به مدت 

 .کیلو باشد 0۵۴۴اما پیش بینی می شود که تولید خاویار پرورشی تا پایان سال 

کشور برای آن مشتری وجود دارد اما تولید  خاویار ایرانی دردنیا شناخته شده است که به همین خاطر به اندازه تولید : وی افزود

 .خاویار در کشور با چالش مواجه است که همواره الزم است عالوه بر برنامه ریزی تولید امکانات مورد نیاز اهداف را تهیه کنیم

تا پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که تولید : با اشاره به تولید ماهیان خاویاری در برنامه ششم توسعه بیان کرد قاسمی

دستگاه دولتی و  تن برسد اما باید گفت که این امر در حرف ساده است زیرا برای تحقق این امربایستی  0۴خاویار پرورشی به مرز 

 .را داشته باشند خصوصی همکاری الزم با یکدیگر

 به روسیه کاهش عوارض صاردات آبزیان ***

معروف ترین : ناصر کرمی راد مدیر دفتربازسازی ذخایر آبزیان شیالت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت

سال به منظور  ۵خاویار به مدت  طبق توافقات صورت گرفته صید این نوع خاویار در دنیا مربوط به خاویار وحشی ایرانی است که 

 .تجارت ممنوع است و به همین خاطر مزارع خاویار پرورشی در کنار دریای خزر ایجاد شده است

درصد عوارض وضع کرده بودند که  3۵تا  3۴روس ها برای صاردات آبزیان ایرانی : وی با اشاره به صادرات به روسیه گفت

درصد تقلیل یافته که این امر حرکت بسیار بزرگی است و الزم به  3ت این عوارض به خوشبختانه با پیگیری رئیس سازمان شیال

 .ذکر است که تا کنون مقداری قزل آال و میگو به این کشور صادر شده است

درصد میزان خاویار پروشی به کشورهای اروپایی و عربی صادر می شود که اکنون با گشوده  3۴هر ساله  : کرمی راد تصریح کرد

 .شدن درهای دنیا و کاهش عوارض صادرات به روسیه امیدواریم که بتوانیم مقداری خاویار پرورشی به این کشور صادر کنیم

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰36۴۰6DA%/2 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 134۱بهمن  27: تاریخ

   ثبات قیمت قارچ در گرو افزایش صادراتثبات قیمت قارچ در گرو افزایش صادراتثبات قیمت قارچ در گرو افزایش صادرات

تولید کنندگان با افزایش صادرات قارچ به سبب ثبات قیمت ها در بازارهای هدف دیگر : رئیس انجمن تولید کنندگان قارچ گفت

 .دغدغه نوسانات قیمت ها را نخواهند داشت

، در خصوص وضعیت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبا محمد حسن افشار رئیس انجمن تولید کنندگان قارچ در گفتگو 

تن قارچ در سراسر کشور تولید می شود و چنانچه برای  ۰۵۴الی  ۰۴۴درحال حاضر به طور متوسط روزانه : تولید قارچ اظهار داشت

هزار تن به امارات و سایر کشورهای همسایه قارچ  ۵هزار تن به عراق و  2۴ساالنه حدود این میزان تقاضا در داخل وجود ندارد 

 .صادر می شود

در واقع به سبب مسافت و اینکه قارچ ماده فاسد شدنی است که به سرعت کیفیت خود را : وی با اشاره به صادرات به روسیه گفت

و به روسیه صادر کنیم که در صورت محقق شدن چنین شرایطی از دست می دهند در صدد هستیم که قارچ را به شکل کنسر

 .تولید کنندگان دیگر دغدغه نوسانات قیمت را نخواهد داشت

صادرات وابسته به شرایط اقلیمی است که به طوریکه با گرم شدن : افشار در خصوص مجموع میزان صادرات تا پایان سال بیان کرد

 .می یابد به همین خاطر میزان آن قابل پیش بینی نیستهوا و کاهش مصرف و مشکالت حمل و نقل 

هزار تومان،  6الی  ۵۴۴هزار و  ۵در حال حاضر قیمت قارچ درجه یک کیلویی : رئیس انجمن تولید کنندگان قارچ تصریح کرد

یمت تمام شده هزارتومان بوده و گفتنی است که با توجه به متوسط دریافتی و ق 3تومان و درجه سه،  ۵۴۴هزار و ۰درجه دو 

 .تومان متضرر می شوند 6۴۴محصول تولید کنندگان کیلویی 

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۵۴۴3۰۵D%/62 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 134۱بهمن  28: تاریخ

   موسیرموسیرموسیرمیلیون دالر پیاز و میلیون دالر پیاز و میلیون دالر پیاز و    898989صادرات صادرات صادرات 

 .میلیون دالر پیاز و موسیر به سایر کشورها صادر کرد 63بر اساس آمار گمرک در ده ماهه سال جاری ایران 

تن پیاز و  3۰3هزار و  206، بر اساس آمار گمرک در ده ماهه سال جاری خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .موسیر از ایران صادر شد

 .دالر ارز آوری را به همراه داشت 2۵6هزار و  6۰2میلیون و  63این میزان صادرات 

تومان در گمرک ثبت شده  33۴هزار و  632میلیون و  ۵6۵میلیارد و  2۰۰بر اساس این گزارش ارزش ریالی صادرات این محصول 

 .است

آذربایجان، آلمان، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، ترکیه، تاجیکستان، عراق، عمان، پاکستان، گرجستان، 

 .فدراسیون روسیه، قطر، کویت و هند از مشتریان پیاز و موسیر ایرانی هستند

/news/fa/ir.yjc.www//:http300۵۵۴2D%/62B۵2 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - 134۱/ بهمن /  2۱, شنبه 

   واردات موز از هندواردات موز از هندواردات موز از هند

کانتینر دیگر موز به ایران  ۵۴یک شرکت هندی برای نخستین بار یک کانتینر موز به ایران صادر کرده و اعالم کرد انتظار دارد 

 .صادر کند

این شرکت ادعا کرده این اولین محموله میوه ای بوده که به . کانتینر موز به ایران صادر کرده است شرکت مرچندایز ونچور هند یک

 .این کانتینر از بندر ناوا شوای هند ارسال شده است. یک کشور خارجی صادر کرده است

. کانتینر دیگر صادر شود ۵۴رود  دارمندرا شارما، مدیرعامل شرکت مرچندایز ونچور گفت، این یک کانتینر نمونه بود و انتظار می

 «.موزها بر اساس استانداردهای بین المللی پرورش یافته و به یک شرکت مهم توزیع کننده میوه در ایران فروخته شده است»

 .وی از افشای نام این شرکت به دلیل مسائل تجاری خودداری کرد

ی الزم به صورت مجانی در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت و در نهایت تکنولوژی پرورش موز با استانداردها»: شارما افزود

مرچندایز ونچور یا به صورت مستقیم محصوالت کشاورزان را خواهد خرید و یا از کشاورزان حمایت خواهد کرد تا به صورت 

 «.مستقل در بازار جهانی به معامله بپردازند

/com.iranecona//:http۵30۴۰D%/32 
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 صنایع غذایی

 - 49/11/29فارس

   شبکه خدمات بیمه تخصصی در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایجاد شدشبکه خدمات بیمه تخصصی در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایجاد شدشبکه خدمات بیمه تخصصی در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایجاد شد

مندی فعاالن صنعت خوراک دام، طیور و  امکان بهره: رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور گفت

 .از خدمات بیمه تخصصی در سطح ملی فراهم شد آبزیان

وگو با خبرنگار اقتصادی  رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در گفت مجید موافق قدیری

م، طیور و آبزیان ایران و شرکت سهامی بیمه نامه همکاری بین انجمن صنایع خوراک دا  با امضای تفاهم: گفت خبرگزاری فارس

نظام جامع دامپروری کشور در راستای ارائه تسهیالت و خدمات بیمه تخصصی به  3ایران، نخستین گام این انجمن در اجرای ماده 

 .فعاالن این صنعت در سراسر کشور برداشته شد

کشاورزی و صنعت دام، طیور و آبزیان و افزایش امنیت در راستای تحقق اهداف قوانین مربوط به بیمه در بخش : وی افزود

گذاری در عرصه تولید و خدمات با هدف تضمین سرمایه گذاری و افزایش کارایی صاحبان سرمایه در صنعت خوراک دام،  سرمایه

ر و شرکت سهامی بهمن ماه تفاهم نامه همکاری بین انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشو 0۵طیور و آبزیان در تاریخ 

 .بیمه ایران منعقد شد

گذاران این صنعت عنوان نمود و در راستای رسالت   موافق قدیری هدف از انعقاد این تفاهم نامه را تامین امنیت سرمایه

ضای کردن ارائه خدمات بیمه تخصصی برای نخستین بار به اع گذاری و نهادینه رسانی انجمن، این توافق را تالشی جهت پایه خدمت

 .انجمن دانست

ضمن تشکر از حسن توجه مدیرعامل شرکت سهامی بیمه  رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

ها و ریسک متنوع روبرو است و تا کنون  ایران، در فراهم نمودن امکان ارائه خدمات بیمه تخصصی در بخش کشاورزی که با خسارت

هرچند آغاز تفاهمات جهت جاری کردن بیمه تخصصی در بخش کشاورزی به : هم نبوده است، ابراز داشتاین امکان در کشور فرا

 0332عقد توافقنامه بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت سهامی بیمه ایران در اواخر سال 

ور و آبزیان ایران نخستین تشکل صنعت دام و طیور کشور گردد، اما با قاطعیت می توان گفت انجمن صنایع خوراک دام، طی برمی

 .است که با امضای تفاهم نامه مستقیم با بیمه ایران گام در مسیر اجرای مفاد این توافقات گذاشته است

خطر، آتش سوزی و تمام )قدیری با بیان اینکه خوشبختانه با توافقات جامعی که صورت گرفته امکان ارائه تمامی خدمات بیمه ای 

شده است، با اشاره به اینکه فلسفه  به طور تخصصی و عام فراهم...( حوادث، مسئولیت، اموال، حمل و نقل باربری، درمان، خودرو و 

کند، اما با توجه  ها در واحدهای تولیدی این صنعت را فراهم می اجرای بیمه تخصصی، شرایط الزم جهت رعایت ضوابط و استاندارد

س از صدور بیمه در حوزه جبران خسارت بیان داشت همراهی انجمن تا احقاق حق اعضای انجمن یکی دیگر از به اهمیت خدمات پ

 .محاسن توافقات صورت گرفته است

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور تصریح کرد، در راستای اجرای این تفاهم نامه، شرکت سهامی 

های سازمان نظام مهندسی  نامه ای توافق ه تجاری کشاورزی، یکی از کارگزارهای خود را که مجری بیمهبیمه ایران، شعبه بیم

 .کشاورزی و منابع طبیعی نیز بوده را با توجه به توانمندی به عنوان مجری توافق صورت گرفته معرفی کرده است

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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وجه به توان تامین گستردگی ارائه خدمات بیمه تخصصی در سال سابقه فعالیت بیمه ای با ت 2۵این شرکت با : موافق قدیری افزود

بخش کشاورزی و دامپروری اقدام به راه اندازی شبکه الکترونیکی خدمات بیمه تخصصی در سراسر کشور کرده که از طریق دفاتر 

 .ئه خواهد کردای الزم را به کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان ارا اختصاصی با کارشناسان مربوطه خدمات بیمه

پیرو عقد تفاهم نامه همکاری، انجمن نیز در کنار سازمان های : رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تاکید کرد

 .شود کشوری از تمامی خدمات شبکه سراسری بیمه تخصصی در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان بهره مند می

بخشی به تولیدکنندگان  تواند ضمن اطمینان استفاده از شبکه خدماتی بیمه کارآمد و تجاری می :موافق قدیری در پایان ابراز داشت

افزاری و خدمات کیفی در واحدهای تولیدی یا خدماتی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان  خوراک دام، باعث ارتقاء تجهیزات سخت

 .کشور شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰002۰۴۴۴۴۵3 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1349بهمن ماه  27سه شنبه 

   فضای اقتصادی نویدبخش شکوفایی صنعت غذا در ایران استفضای اقتصادی نویدبخش شکوفایی صنعت غذا در ایران استفضای اقتصادی نویدبخش شکوفایی صنعت غذا در ایران است

ایران در نشست هم اندیشی انجمن های صنعت غذا و پژوهشکده علوم و دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی < صنایع غذایی

المللی صورت گرفته و رفع تحریم ها، فضای روانی به سمتی سوق دارد که می تواند  با توجه به توافقات بین: صنایع غذایی گفت

 .نوید بخش برداشته شدن بسیاری از موانع در زمینه رونق صنایع غذایی در ایران باشد

ه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در جلسه هم اندیشی کاو

نقش و اهمیت صنعت غذا و سهم باالی این صنعت در اقتصاد و : انجمن های صنایع غذایی و پژوهشکده علوم و صنایع غذایی گفت

ن است؛ به همین دلیل هر تالش مستمر و پژوهش در این زمینه منجر به کاهش قیمت تمام تولید کشور برای همگان واضح و مبره

 .شده محصوالت و کاالی نهایی و رفاه نسبی در جامعه می شود

در حال : وی با اشاره به اقدامات کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در ساماندهی به انجمن های فعال در این صنعت گفت

درصد این انجمن  3۴انجمن و سازمان مردم نهاد در کشور وجود دارد که  ۰۴های مختلف صنایع غذایی نزدیک به حاضر در بخش 

در سال های اخیر با توجه به شرایط رکود کشور کم و بیش با مشکالتی . ها تحت نظر کانون صنایع غذایی ایران فعالیت می کنند

المللی صورت گرفته و رفع  م؛ ولی در حال حاضر با توجه به توافقات بیندر صنعت غذا و کشاورزی دست و پنجه نرم می کردی

تحریم ها، فضای روانی به سمتی سوق دارد که می تواند نوید بخش برداشته شدن بسیاری از موانع در زمینه رونق صنایع غذایی در 

 .ایران باشد

از این : ی حوزه صنایع غذایی اشاره کرده و تصریح کردمیلیون تن 3۴رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به ظرفیت 

درصد آن مورد استفاده قرار می گیرد که با سیاست گذاری مناسب در این زمینه  ۰۴ظرفیت باالی حوزه غذایی ایران امروز تنها 

 .می توان این رقم را به صورت چشم گیری افزایش داد

ر، در حال حاضر پتانسیل باالیی برای گسترش فعالیت ها در صنایع غذایی ایران با توجه به رشد روز افزون جمعیت کشو: وی افزود

میلیون نفری وجود دارد که ایران با توجه به  ۵۴۴البته رویکرد نهایی ما تنها ایران نبوده و نیست؛ امروز در منطقه بازار . وجود دارد

ی از کشورهای صاحب نام در عرصه صادرات صنایع غذایی تبدیل موقعیت جغرافیایی خود می تواند با بهره گیری از فرصت ها به یک

    .شود

روند رشد صنعت کشاورزی و دامی در ایران : زرگران همچنین در خصوص فرآیند رشد محصوالت کشاورزی و دامی خاطرنشان کرد

به قرار گرفتن در دوره با توجه . درصد در عرصه محصوالت دامی است 3.۵درصد در تولیدات کشاورزی و  ۰به صورت متوسط 

زمانی حساس مراودات بین المللی و هموار شدن مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد کشور، می توانیم آینده مثبتی را برای ایران در 

 .صنایع غذایی متصور شویم

ست بررسی و انجام کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در حوزه فعالیت، تولید و پژوهش اقداماتی را در د: وی در پایان گفت

همچنین رویکرد ما به سمت رشد و پیشرفت پژوهش در زمینه صنایع غذایی بوده و در چند هفته آینده تفاهم نامه ای بین . دارد

های خود حداکثر استفاده را می  در این راستا از پتانسیل. خواهد شد  کانون انجمن های صنایع غذایی و انستیتوی تغذیه منعقد

 .هم های صورت گرفته به مرحله عمل برسدکنیم تا تفا

a66da۵603۰6۰30e۰۵062=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=45162e561946431da77a
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 عسل

 خبرنگاران جوان - 134۱بهمن  23: تاریخ

   ارزآوری پنج میلیون دالری صادرات عسلارزآوری پنج میلیون دالری صادرات عسلارزآوری پنج میلیون دالری صادرات عسل

 .هزار دالر عسل طبیعی به سایر کشورها صادر کرد ۵32میلیون و  ۵ماهه نخست سال جاری ایران 0۴گمرک در  بر اساس آمار

تن عسل  066ماهه نخست سال جاری هزار و 0۴، بر اساس آمار گمرک در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .دالر از ایران صادر شد 263هزار و  ۵32میلیون و  ۵ه ارزش طبیعی ب

 .تومان ثبت شده است ۵32هزار و  2۵6میلیون و  6۴میلیارد و  06ارزش ریالی این میزان صادرات 

ه، بر اساس این گزارش چین، گرجستان، آذربایجان، استرالیا، افغانستان، امارات متحده عربی، بحرین، تاجیکستان، تایلند، ترکی

سنگاپور، عراق ، عربستان سعودی ، عمان، قطر، کنیا، کویت، لبنان، مالزی، هنگ کنگ از کشور های مقصد صادرات عسل طبیعی 

 .ایران هستند

هزار دالر  3۰۰این گزارش می افزاید بیشترین میزان صادرات عسل ایران به کشور امارات متحده عربی است که یک میلیون و 

 .ر شده استعسل به این کشور صاد

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰36۴66D%/62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5497066/%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

161 
 

 علوفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

161 
 

 قارچ

 خبرنگاران جوان - 134۱بهمن  27: تاریخ

   ثبات قیمت قارچ در گرو افزایش صادراتثبات قیمت قارچ در گرو افزایش صادراتثبات قیمت قارچ در گرو افزایش صادرات

تولید کنندگان با افزایش صادرات قارچ به سبب ثبات قیمت ها در بازارهای هدف دیگر : قارچ گفترئیس انجمن تولید کنندگان 

 .دغدغه نوسانات قیمت ها را نخواهند داشت

، در خصوص وضعیت خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه محمد حسن افشار رئیس انجمن تولید کنندگان قارچ در گفتگو با 

تن قارچ در سراسر کشور تولید می شود و چنانچه برای  ۰۵۴الی  ۰۴۴درحال حاضر به طور متوسط روزانه : تولید قارچ اظهار داشت

ارچ هزار تن به امارات و سایر کشورهای همسایه ق ۵هزار تن به عراق و  2۴این میزان تقاضا در داخل وجود ندارد ساالنه حدود 

 .صادر می شود

در واقع به سبب مسافت و اینکه قارچ ماده فاسد شدنی است که به سرعت کیفیت خود را : وی با اشاره به صادرات به روسیه گفت

از دست می دهند در صدد هستیم که قارچ را به شکل کنسرو به روسیه صادر کنیم که در صورت محقق شدن چنین شرایطی 

 .ه نوسانات قیمت را نخواهد داشتتولید کنندگان دیگر دغدغ

صادرات وابسته به شرایط اقلیمی است که به طوریکه با گرم شدن : افشار در خصوص مجموع میزان صادرات تا پایان سال بیان کرد

 .هوا و کاهش مصرف و مشکالت حمل و نقل می یابد به همین خاطر میزان آن قابل پیش بینی نیست

هزار تومان،  6الی  ۵۴۴هزار و  ۵در حال حاضر قیمت قارچ درجه یک کیلویی : قارچ تصریح کردرئیس انجمن تولید کنندگان 

هزارتومان بوده و گفتنی است که با توجه به متوسط دریافتی و قیمت تمام شده  3تومان و درجه سه،  ۵۴۴هزار و ۰درجه دو 

 .تومان متضرر می شوند 6۴۴محصول تولید کنندگان کیلویی 

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۵۴۴3۰۵D%/62 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - 134۱بهمن  2۱: تاریخ

   سال آیندهسال آیندهسال آینده   4۴4۴4۴ها در کشور تا ها در کشور تا ها در کشور تا    هزار هکتاری گلخانههزار هکتاری گلخانههزار هکتاری گلخانه   181818افزایش افزایش افزایش 

میلیارد تومان از خط اعتباری منابع داخلی بانک کشاورزی برای توسعه دلیل تقاضای باال برای فعالیت در این عرصه، دوهزار  به

 .ها منظور شده که در دستور کار قرار دارد گلخانه

اندیشی ملی  ، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی امروز در نخستین هم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های مختلف گرمسیری،  کشاورزی با بیان اینکه وضعیت جغرافیایی خاص کشور و وجود اقلیمهای پلیمری در  فناوری فیلم

گرمسیری، معتدل و سردسیری در آن باعث شده است که اختالف دما بین طول روز و شب و فصول مختلف داشته باشیم، به  نیمه

طور کلی کشور در  به: از اندازه اشاره کرد و گفتتفاوت در میزان و پراکنش باران در نقاط مختلف کشور و همچنین تبخیر بیش 

های جدید در  کارگیری فناوری خشک قرار دارد که برای پاسخگویی به نیازهای غذایی و تأمین آن، نیازمند به منطقه خشک و نیمه

 .های کشاورزی است عرصه

علت  به: ای عنوان کرد و افزود خانههای گل شده در این باره را توسعه کشت محمدعلی طهماسبی یکی از راهکارهای مطرح

ها و  کش کارگیری سموم و علف های هرز، کاهش به آبی و برای جلوگیری از تبخیر، مبارزه با علف درپی و کم های پی خشکسالی

 .یمروز در حال افزایش است که البته در ابتدای این راه هست افزایش راندمان تولید، کاربرد مواد پلیمری در کشاورزی روزبه

 66هزار هکتار خیار و  66هزار هکتار هندوانه آبی،  03۰فرنگی،  هزار هکتار گوجه 06۴در حال حاضر حدود : وی خاطرنشان کرد

هزار هکتار عرصه کشاورزی کشور وجود  ۰۵۴شود که در کنار سبزیجات و سایر محصوالت در بیش از  هزار هکتار خربزه کشت می

 .های نوین آبیاری مجهز شوند و برای این منظور باید از پلیمر و مواد پالستیکی استفاده شود دارد که الزاماً باید به سیستم

ای و توسعه آن در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است و دولت جمهوری اسالمی نیز  های گلخانه طهماسبی با بیان اینکه سیستم

هزار میلیارد ریال تقاضا  ای با ارزش ریالی پنج طرح گلخانه ۰۴۴ش از برای بی 0333در سال : بر آن مهر تأیید زده است، ادامه داد

 .ایم داشته

هکتار  0۴۴هزار و  میلیارد تومان و یک 3هکتار به ارزش دوهزار و  ۰۵۴هزار و  از ابتدای سال جاری تاکنون نیز یک: وی تصریح کرد

های عامل گشایش شده که در دست  ن از خط اعتباری بانکمیلیون دالر از منابع ارزی صندوق تولید ملی و همچنی 666به ارزش 

 .شود اجرا است و تا پایان سال اجرایی می

دلیل تقاضای باال برای فعالیت در این عرصه، دوهزار میلیارد تومان از خط  به: معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .ها منظور شده که در دستور کار قرار دارد اعتباری منابع داخلی بانک کشاورزی برای توسعه گلخانه

سازی آبیاری، تولید مستمر، استفاده درست از منابع کشاورزی، اشتغال  ها را بهینه طهماسبی از دالیل حائز اهمیت در توسعه گلخانه

رگ پیرامونی این طرح با توجه به بازار بز: پایدار، کمک به حفظ محیط زیست و افزایش صادرات عنوان کرد و اظهار داشت

های محوری در اقتصاد مقاومتی قلمداد و پذیرفته  کشورمان و در راستای مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی ازجمله طرح

 .شده است

هکتار گلخانه موجود در کشور  6۴۴هزار و  0۴عالوه بر  0۰۴۰انداز برنامه تا سال  طور کلی قرار است در چشم به: وی تأکید کرد

ها پالستیکی و  درصد تجهیزات این گلخانه 36هزار هکتار در کشور در مناطق مختلف احداث شود و همچنین بیش از  ۰۵بیش از 

 .پلیمری خواهد بود
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: ای عنوان کرد و گفت طهماسبی یکی از بازارهایی که پیش روی کشاورزان است را مصرف مواد پلیمری در سیلوهای علوفه

 .ران در آینده فراهم استگذا های ممتازی برای سرمایه فرصت

 .اندازی یک صنعت پیشرفته در کشور شود ها باعث راه اندشی وی اظهار امیدواری کرد که حاصل این هم

های مختلف کشور، تولید با  معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی انتظارت از این صنعت را تولید محصوالتی سازگار با اقلیم

ویژه حفاظت خاک  محیطی به ای فنی مورد نیاز و رقابتی و تولید با رویکرد رعایت مسائل حفاظتی زیسته کیفیت باال برای محیط

 ./عنوان کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http26636D%/62 
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 گندم

 - 49/11/25فارس

   ای سطح زیر کشت گندم و جو در کشورای سطح زیر کشت گندم و جو در کشورای سطح زیر کشت گندم و جو در کشور   ماهوارهماهوارهماهوارهآغاز رصد آغاز رصد آغاز رصد 

رصد سطح زیر کشت دو محصول استراتژیک گندم و جو به صورت : ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه

 .ای و با کمک سازمان فضایی کشور در دستور کار قرار گرفت ماهواره

نامه همکاری میان سازمان فضایی ایران و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه  ، موافقتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

امروز بین سازمان فضایی کشور و  های کشاورزی، جنگل مرتع و منابع طبیعی ای عرصه های کاربردی پایش ماهواره ایجاد سامانه

 .به امضاء رسیدوزارت جهاد کشاورزی 

ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم با اشاره اینکه امنیت در تولید محصوالت  عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه

 06سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی در کشورمان حدود : ترین مسائل در حوزه کشاورزی است، گفت کشاورزی یکی از مهم

 .شود میلیون تن محصول کشاورزی تولید می 0۴۴بردار در این بخش بیش از  میلیون بهره ۰میلیون هکتار است و با 

 .روز و به هنگام دارد ریزی دقیق و داشتن اطالعات به بنابراین ادامه و ارتقای کار که در بخش کشاورزی نیاز به برنامه: وی افزود

های آمارگیری ما سنتی و قدیمی و با استفاد از عملیات  روش: ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد معاون برنامه

  های جدید مخصوصاً کند، اما با تکنیک بر می بر و زمان میدانی بوده است که این مسئله آمارگیری در بخش کشاورزی را بسیار هزینه

توان آمار کشاورزی  ز راه دور پیدا کرده میهای فضایی و سنجش ا با امکاناتی که سازمان فضایی کشور به لحاظ استفاده از توانمندی

 .روز کرد را به

های خارجی اطالعات آماری بخشی  وی با بیان اینکه پیش از این وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از توانمندی فائو و برخی شرکت

سازمان فضایی کشور تالش داریم، تا در حال حاضر با انعقاد قرارداد با : آورد، اظهار داشت های کشاورزی را به دست می از حوزه

جدیدی   ریزی تعیین سطح زیرکشت و میزان تولید در یک مسیر آماری شفاف مورد رصد قرار گیرد، تا با استفاده از اطالعات برنامه

 .در بخش کشاورزی دنبال شود

امکاناتی که سازمان فضایی کشور دارد، در  بنابراین با استفاده از: ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد معاون برنامه

 .تالش هستیم، تا سطح زیر کشت دو محصول استراتژیک گندم و جو را در دستور کار قرار دهیم

شود و  تعیین سطح زیر کشت این دو محصول ابتدا در سه استان خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان انجام می: بخشنده افزود

دشت کشور در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار  ۰محصول باغی در  ۰محصول زراعی و  0۴همچنین استخراج منحنی رشد 

 .دارد

داشت و توافقنامه همکاری میان سازمان  هم حضور در این مراسم محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران: براساس این گزارش

 .ران و معاون وزیر جهاد کشاورزی امضاء شدتوسط رئیس سازمان فضایی ای فضایی ایران و وزارت جهاد کشاورزی

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰002۵۴۴0326 
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 گندم  
 - 49/11/31فارس

   ورود کندورود کندورود کند   سازمان حمایتسازمان حمایتسازمان حمایت/ / / وزارت جهاد ابزاری برای جلوگیری از گران شدن گندم نداردوزارت جهاد ابزاری برای جلوگیری از گران شدن گندم نداردوزارت جهاد ابزاری برای جلوگیری از گران شدن گندم ندارد

، 3۵معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ضمن تایید افزایش قیمت گندم وارداتی به دنبال ممنوعیت واردات این کاال در سال 

 .وزارت جهاد کشاورزی ابزاری برای کنترل قیمت گندم ندارد و مبارزه با آن بر عهده سازمان حمایت و وزارت صنعت است: گفت

در پاسخ به این سؤال که  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتاکبر مهرفرد معاون  علی

با توجه به گران شدن گندم وارداتی به دنبال اعالم ممنوعیت واردات گندم، وزارت جهاد کشاورزی چه اقدامی برای جلوگیری از 

موضوع افزایش قیمت گندم وارداتی به سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم : مت انجام داده است، گفتافزایش قی

 .شده است

وزارت جهادکشاورزی بازرس و : ایم تا جلوی سودجویان را بگیرید، افزود وی با بیان اینکه از سازمان حمایت و وزارت صنعت خواسته

ایم که سازمان  بازرسی و نظارت در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ما از آنها خواهش کرده ابزار نظارت ندارد و ابزار

 .ها را انجام دهد حمایت این بازرسی

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که پس از آزاد شدن ثبت سفارش برنج چه مقدار ثبت سفارش برای 

 .اطالعی در این رابطه ندارم: ام شد، بیان داشتواردات این کاال انج

را ممنوع اعالم کرد که این موضوع منجر به  3۵چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی واردات گندم برای سال : براساس این گزارش

 .فته استتومان افزایش یا 0۴۵۴به   6۴۴تومانی در قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی شد و قیمت هر کیلو آن از  2۵۴افزایش 

، واردکنندگان تمایل به فروش گندم ندارند و با ممانعت از 3۵به دنبال ممنوعیت واردات گندم برای سال : افزاید این گزارش می

 .کسب سود بیشتر دارند برای عرضه گندم قصد فروش گندم را در فرصت مناسب

از این گفته بود که با توجه به افزایش قیمت آرد پیش  رئیس هیات مدیره کانون صنایع آرد حسین یزدجردی: به گزارش فارس

جلوگیری از افزایش قیمت گندم وارداتی ، وزارت جهاد کشاورزی مقرر کرده  در راستای به دنبال ممنوعیت واردات گندم و وارداتی

 .گندم را از گمرک ترخیص کنند تا از این پس واردکنندگان با اخذ مجوز از وزارت جهاد

و باید برای جلوگیری از افزایش  میلیون تن گندم ثبت سفارش شده که هنوز وارد کشور نشده 2حدود : بودوی همچنین گفته 

 .ریزی شود شود، برنامه این گندم که در آینده به کشور وارد می قیمت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰0026۴۴0363 
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 گندم
 - 49/11/28فارس

جلوی افزایش قیمت جلوی افزایش قیمت جلوی افزایش قیمت / / / ترخیص گندم وارداتی از این پس با مجوز وزارت جهاد کشاورزیترخیص گندم وارداتی از این پس با مجوز وزارت جهاد کشاورزیترخیص گندم وارداتی از این پس با مجوز وزارت جهاد کشاورزی

   شودشودشود   گندم گرفته میگندم گرفته میگندم گرفته می

برای : م وارداتی افزایش یافت، گفترئیس هیأت مدیره کانون صنایع آرد با بیان اینکه به دنبال ممنوعیت واردات گندم قیمت گند

 .جلوگیری از افزایش قیمت گندم وارداتی مقرر شده تا واردکنندگان با اخذ مجوز از وزارت جهاد گندم را از گمرک ترخیص کنند

در مورد افزایش  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین یزدجردی رئیس هیئت مدیره کانون صنایع آرد ایران در گفت

پس از اعالم ممنوعیت واردات گندم، صاحبان گندم : قیمت گندم وارداتی به دنبال اعالم ممنوعیت واردات گندم، گفت

 .به فروش گندم ندارند و به فکر فروش گندم با قیمت باالتر هستند برای کسب سود بیشتر تمایل وارداتی

فروشند و خرید  به دست آورند، نمی های وارداتی، گندم خود را به این امید که بتوانند سود بیشتری حبان گندموی با بیان اینکه صا

تومان  6۴۴گندم وارداتی به قیمت حدود  3۵قبل از اعالم ممنوعیت واردات گندم در سال  :افزود و فروش این کاال کم شده است،

شد، اما بعد از اعالم ممنوعیت واردات گندم قیمت  تومان فروخته می 02۵۴حدود به قیمت  شد و گندم آزاد دولت هم فروخته می

 .تومان افزایش یافته است ۵۴گندم وارداتی به حدود هزار تا هزار و 

یزدجردی با بیان اینکه با قطع واردات گندم موافق نیست، و برای جلوگیری از افزایش قیمت گندم باید اقداماتی صورت گیرد، بیان 

 .این موضوع از طریق کانون آرد به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است: تداش

میلیون  ۵امسال با ذخیره حدود : رئیس هیئت مدیره کانون صنایع آرد ایران با بیان اینکه هیچ کمبودی در گندم وجود ندارد، گفت

 .میلیون تن گندم در کشور تولید شود 3 شود، حدود تنی گندم به پایان خواهد رسید، ضمن اینکه سال آینده پیش بینی می

های آرد  در حال حاضر کارخانه: شود، افزود یزدجردی با بیان اینکه انجام ناگهانی برخی تصمیمات منجر به بروز برخی اشکاالت می

یاز خود برای مصارف گیرند، اما بقیه آرد مورد ن تومان تحویل می 66۵بخشی از آرد را از طریق دولت و با یارانه به قیمت هر کیلو 

 .کنند پزی، ماکارونی و صنعت را به قیمت آزاد خریداری می شیرینی

باید برای جلوگیری از افزایش : میلیون تن گندم ثبت سفارش شده که هنوز وارد کشور نشده است، گفت 2وی با بیان اینکه حدود 

  .ریزی شود این مقدار گندم با توجه به ممنوعیت واردات برنامه قیمت

ای با مهرفرد قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در راستای جلوگیری از افزایش قیمت گندم  یزدجردی با بیان اینکه جلسه

در این جلسه مقرر شد تا واردکنندگان برای ترخیص گندم وارداتی از گمرگ، از وزارت جهاد : وارداتی برگزار شده است، افزود

 .وزارت جهاد کشاورزی هم آنها را مقید کند تا با سود عادالنه گندم را بفروشندو  کشاورزی مجوز اخذ کنند

شود، بنابراین باید تمهیداتی اندیشید  ای وارد می گندم وارداتی با ارز مبادله: رئیس هیئت مدیره کانون صنایع آرد ایران تصریح کرد

 .که از افزایش قمیت آن جلوگیری شود

های آرد علیرغم اینکه مشکالتی  کارخانه: داران آرد در مقابل وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد  کارخانهوی در مورد تجمع 

 .کنند اند و برای حل مشکالتشان از طریق مذاکره اقدام می ای دارند، اما تاکنون چنین اقدامی نکرده عدیده

از مشکالتشان مقابل وزارت جهاد کشاورزی   ای ی بیان پارهداران نشاسته و گلوکز برا  روز گذشته کارخانه: یزدجردی بیان داشت

 .تجمع کرده بودند
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

میلیارد تومان اعتبار خشکسالی تا میلیارد تومان اعتبار خشکسالی تا میلیارد تومان اعتبار خشکسالی تا    212121باید باید باید / / / گرانی گوشت ربطی به کاهش تولید نداردگرانی گوشت ربطی به کاهش تولید نداردگرانی گوشت ربطی به کاهش تولید ندارد

   هفته آینده تخصیص بگیردهفته آینده تخصیص بگیردهفته آینده تخصیص بگیرد

هزار تن گوشت  ها تاکنون هفت گرانی روزهای اخیر گوشت گوسفندی هیچ ربطی به کاهش تولید ندارد، زیرا در قالب زنجیره

 .همچنان ادامه دارد گوسفند به بازار تحویل شده و روند آن

درباره وضعیت تولید گوشت در جامعه ( ایانا)مقام سازمان امور عشایر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

ها در حال انجام است و از سوی جامعه  استان کشور تولید گوشت گوسفند در قالب زنجیره 06در حال حاضر در : عشایری گفت

 .بودی در تولید وجود نداردعشایری کم

 .توان آن را به کمبود تولید ربط داد گرانی در روزهای پایانی سال همیشه وجود داشته و نمی: میرولی صفرزاده افزود

دارند تا در روزهای پایانی سال آن را با قیمت باالتر  های خود را در این فرصت زمانی نگه می ای افراد دام عده: وی خاطرنشان کرد

 .وجود آید ضه کنند که این امر باعث شده نوساناتی در بازار بهعر

ای که در سال  گونه عشایر در مناطق گرمسیری، شمال شرق و غرب کشور مشغول تولید گوشت هستند؛ به: صفرزاده ادامه داد

 .ها تولید شده است هزار تن گوشت گوسفند در قالب زنجیره جاری هفت

 .ها تولید شود هزار تن گوشت در قالب زنجیره 3ود که در پایان سال جاری ش بینی می پیش: وی تصریح کرد

 یک هفته زمان تا دریافت اعتبارات خشکسالی از خزانه

هایی که در حوزه سد الر  دلیل حساسیت به: مقام سازمان امور عشایر درباره وضعیت آبرسانی و علوفه عشایری نیز یادآور شد قائم

هایی صادر شده تا از تردد افراد غیرمجاز در این بخش جلوگیری شود و در این راستا از این پس با کارت  گواهینامهوجود دارد، 

 .توانند در این منطقه حضور داشته باشند تردد، عشایر می

از سازمان  اعتباراتی توسد دولت از محل خشکسالی به تصویب رسیده که پیگیر آن هستیم که تخصیص را: صفرزاده تأکید کرد

 .ریزی اخذ کنیم مدیریت و برنامه

 .رو خواهند شد طور قطع عشایر با کمبود آب و علوفه روبه اگر این تخصیص تا هفته آینده اتفاق نیفتد، به: وی اظهار داشت

داده شده که میلیارد تومان بابت اعتبارات خشکسالی برای تأمین آب و علوفه عشایری اختصاص  6۴مبلغ : صفرزاده در پایان گفت

تر این اعتبار را به سازمان آورده و  میلیارد تومان آن برای تخصیص به خزانه ابالغ شده است که امیدواریم بتوانیم هرچه سریع 2۰

 ./زودی تخصیص بگیریم مابقی آن را نیز به
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 گوشت قرمز
 ایرنا - 31/11/1349: تاریخ خبر

   افزایش قیمت گوشت قرمز متاثر از سودجویی دالالن استافزایش قیمت گوشت قرمز متاثر از سودجویی دالالن استافزایش قیمت گوشت قرمز متاثر از سودجویی دالالن است

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با بیان اینکه در حال حاضر گوشت مورد نیاز کشور تامین است، دلیل  -ایرنا  -تهران 

 .افزایش قیمت این محصول در روزهای اخیر را متاثر از افزایش تقاضا و سودجویی دالالن و واسطه گران عنوان کرد

افزایش و کاهش : علیرضا عزیز الهی روز جمعه در گفت وگو با ایرنا درباره دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر افزود

د و عرضه آن ندارد زیرا این محصول به اندازه کافی در کشور تولید و بخش دیگر آن از قیمت این محصول ارتباط چندانی به تولی

 . طریق واردات تامین می شود

هزار تن آن از  02۴تا  0۴۴هزار تن گوشت مورد نیاز کشور از تولیدات داخلی است و بین  3۴۴به گفته وی، در حال حاضر حدود 

 . نگر آن است که مطابق با سرانه مصرف کمبودی در این زمینه نداریمطریق واردات تامین می شود؛ این امر بیا

از زمانی که دام زنده از دامدار خریداری می شود، عوامل : وی با بیان اینکه برای ما فروش دام زنده مالک عمل قرار دارد، افزود

ت که بر قیمت این محصول تاثیر بسزایی مختلفی از جمله هزینه های حمل و نقل، کشتارگاه و وجود دالالن و واسطه گران اس

هزار و  0۴در حال حاضر هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی و بزی با قیمت حدود : مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت. دارند

ه هزار تومان به فروش می رسد؛ این در حالی است ک 02تا  ۵۴۴هزار و  00با قیمتی بین ( گوساله)تومان و دام سنگین  6۴۴

 . قیمت دام زنده نسبت به یک ماه گذشته تغییر چندانی نداشته است

میزان گوشت تولیدی و وارداتی کشور در حدی است که مصرف مورد نیاز داخل را تامین کند؛ فقط در مواقعی : وی اظهارداشت

د اما متاسفانه به دلیل حضور واسطه همچون ماه رمضان و ایام نوروز به دلیل افزایش تقاضا، اندکی قیمت دام زنده افزایش می یاب

 . گران و دالالن این محصول، گران به بازار عرضه می شود

دام زنده از سالیان گذشته به صورت قاچاق : وی درباره تاثیر صادرات دام زنده و صدور مجوز برای صادرات گوشت قرمز نیز گفت

ر می شوند؛ بنابراین این موضوع تاثیری بر افزایش قیمت این صادر می شد که در سال های اخیر به صورت قانونی و رسمی صاد

 . محصول ندارد

 . با وجود صدور مجوز برای صادرات گوشت قرمز، تاکنون حتی یک کیلوگرم گوشت قرمز نیز صادر نشده است: عزیز الهی ادامه داد

میلیون راس دام سنگین در واحدهای  3بزی و  میلیون راس دام 2۴میلیون راس دام گوسفندی،  ۵۴به گزارش ایرنا، در حال حاضر 

 .دامداری و دامپروری کشور تولید می شود
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 گوشت مرغ

 - 49/11/28فارس

توزیع مرغ منجمد در صورت توزیع مرغ منجمد در صورت توزیع مرغ منجمد در صورت / / / هزار تن مرغ برای تنظیم بازار شب عیدهزار تن مرغ برای تنظیم بازار شب عیدهزار تن مرغ برای تنظیم بازار شب عید   4۴۴4۴۴4۴۴سازی سازی سازی    ذخیرهذخیرهذخیره

   لزوملزوملزوم

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه این شرکت ذخایر کافی برای تنظیم بازار شب عید دارد اعالم کرد صد هزار تن 

 .استگوشت مرغ و همچنین مقدار کافی گوشت قرمز برای تنظیم بازار شب عید ذخیره شده 

، علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در حاشیه سومین گردهمایی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

زار حدود صد ه: سراسری مدیران ستادی و استانی این شرکت در جمع خبرنگاران درمورد تنظیم بازار مرغ و گوشت شب عید گفت

 .ماه الی یک سال توسط این شرکت ذخیره سازی شده است 6تن گوشت مرغ با تاریخ مصرف 

هر زمان که نیاز باشد این شرکت اقدام به توزیع مرغ : وی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تنظیم بازار شب عید وجود ندارد گفت

 .درصد کمتر از قیمت مرغ گرم به بازار عرضه خواهد شد 2۴لی ا 0۵کند و مرغ منجمد با قیمت  منجمد در راستای تنظیم بازار می

این شرکت ذخایر کافی برای عرضه گوشت قرمز به بازار را دارد و اگر : ولی همچنین درمورد تنظیم بازار گوشت قرمز تصریح کرد

 .کند الزم باشد ذخایر خود را برای تنظیم بازار عرضه می

ذخایر گوشت قرمز این شرکت از تولیدات داخلی و وارداتی و گوشت قرمز : ظهار داشتمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ا

 .شود وارداتی از برزیل که یک گوشت باکیفیت است تامین می

ای و میادین مذاکراتی  های زنجیره برای تنظیم بازار شب عید در مورد گوشت مرغ و گوشت قرمز با کل فروشگاه: ولی تصریح کرد

ها در آستانه سال نو و ایام تعطیل اقدام به توزیع گوشت مرغ و گوشت  ای به امضا رسیده و این فروشگاه نامه م و تفاهمای انجام داده

 .قرمز شرکت پشتیبانی امور دام خواهند کرد

 .های علمی انجماد از کیفیت خوبی برخوردار است گوشت مرغ منجمد با روش: وی همچنین بیان داشت

ها بخش  های دیگری که در زمینه تامین نهاده این شرکت و شرکت: اختار شرکت پشتیبانی امور دام افزودولی در مورد تغییر س

کنند، در زمان جنگ و یا تحریم تشکیل شدند و هدف از آن تامین نیاز داخلی در شرایطی که نوسان در تولید  کشاورزی فعالیت می

 .ها به پایان رسیده است و الزم است تغییری در ساختار آن ایجاد شود کتاما در حال حاضر تاریخ مصرف این شر. وجود داشت بود

ای نیست که آن را به صورت فیزیکی اداره کرد، شرایط زمان جنگ  شرایط کشور به گونه: وی با اشاره به مازاد تولید در کشور گفت

هایی  ی در حال حاضر با توجه به امکانات و پتانسیلشد، ول طوری بود که از اعتبارات دولتی برای تنظیم نوسانات بازار استفاده می

که در کشور وجود دارد و از آنجا که حاشیه امنی در کشور ایجاد شده و در زمان پساتحریم قرار داریم، میزان تولید باالتر از مصرف 

 .است و باید شرایط دیگری فراهم شود

توانیم با حمایت از بخش  حضور در عرصه پیدا کرده و ما می بنابراین بخش خصوصی هم شهامت بیشتری برای: وی بیان داشت

 .های مربوطه فراهم کنیم خصوصی شرایط را برای فعالیت این بخش و تشکل

وری را باال برده و امکانات مالی و گردش مالی را  توانیم از امکانات و دانش بخش خصوصی استفاده کنیم و بهره می: ولی بیان داشت

 .گذاران صرفه اقتصادی داشته باشد که کار اقتصادی شود و فعالیت برای سرمایهطوری باال ببریم 

http://www.farsnews.com/
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بنابراین در نظر داریم تا با مشارکت بخش خصوصی پایگاه : وی با اشاره به اینکه تولید در حال حاضر مازاد بر مصرف است، گفت

 .اهم کنیمصادراتی محصوالت دام و طیور را به کشورهای منطقه با مشارکت بخش خصوصی فر

در : اطالعی کرد و افزود شود، اظهار بی های دامی می ای که صرف واردات نهاده مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در مورد هزینه

های دامی توسط  های دامی بپردازد، زیرا واردات نهاده حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام و دولت بنا ندارد تا به واردات نهاده

 .ط به زمانی بود که شرایط کشور خاص و در دوران تحریم قرار داشتدولت مربو

های دام و طیور مورد نیاز  آبی امکان تأمین تمامی نهاده با توجه به شرایط کم: وی با اشاره به مشکل کم آبی در کشور اظهار داشت

 .در کشور فراهم نیست و باید بخشی از آن از طریق واردات تأمین شود

های مورد نیاز بخش دام و طیور را تامین کنند و ما هم  گذاران آمادگی دارند، کنسرسیومی تشکیل دهند و نهاده مایهسر: وی افزود

 .های دامی آنها را در اختیار بگیریم و آن را توزیع کنیم آمادگی داریم، تا به صورت امانی نهاده

های دام و طیور را با  شود، شرکت پشتیبانی امور دام، نهاده می مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به این سوال که گفته

های دامی کاهش چشم گیری داشته است،  قیمت جهانی نهاده: کند گفت قیمتی بیشتر از وارد کنندگان بخش خصوصی عرضه می

 .امسال وارد شده بودهایی که سال گذشته برای ذخایر استراتژیک وارد کرده بودیم، با قیمت باالتری نسبت به  اما نهاده

گری و خرید و فروش نهاده  این شرکت قصد واسطه: وی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام رقیب بخش خصوصی نیست، گفت

  تری در سال گذشته وارد شده بود، با قیمت گران  هایی را که برای ذخایر استراتژیک وارد کرده بود، را ندارد، اما از آنجا که نهاده

 .ها را عرضه کرد براین با قیمت بیشتری هم نسبت به واردکنندگان بخش خصوصی، امسال نهادهبنا

ها توسط  بر بود، اما در حال حاضر قیمت عرضه نهاده ها صرف شد زمان مراحل اداری که برای کاهش قیمت نهاده: ولی تصریح کرد

 .این شرکت با قیمت حاشیه بازار برابر است
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 ماشین آالت

 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   میلیارد تومانی توسعه مکانیزاسیونمیلیارد تومانی توسعه مکانیزاسیونمیلیارد تومانی توسعه مکانیزاسیون   ۵۴۵۴۵۴خط اعتباری خط اعتباری خط اعتباری 

میلیارد تومانی توسعه مکانیزاسیون در  ۵۴رییس اداره امور فناوری مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از خط اعتباری 

 .سال جاری خبر داد

میلیارد تومانی توسعه مکانیزاسیون در  ۵۴رییس اداره امور فناوری مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از خط اعتباری 

 .ری خبر دادسال جا

میلیارد تومان به  36پرونده با اعتباری بالغ بر  33۰برای جذب این اعتبار سه هزار و : اکبر راستار در گفت و گو با خبرنگار ما افزود

 .میلیارد تومان از این اعتبارات جذب شده است 06بانک عامل معرفی شده است که تا کنون 

 .بایست از شرایط بهره گیری از این اعتبارات برخوردار باشندمتقاضیان این طرح می : وی ادامه داد

 .ساله است ۵بازپرداخت آن درصد بوده و  06آالت و ادوات کشاورزی  خرید ماشینسود تسهیالت : راستار افزود
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 متفرقه

 - 49/11/28فارس

   کنیمکنیمکنیم   به جای ساخت و ساز برای روستائیان شغل ایجاد میبه جای ساخت و ساز برای روستائیان شغل ایجاد میبه جای ساخت و ساز برای روستائیان شغل ایجاد می

 .نفر روستایی شغل پایدار ایجاد کرده است ۰۴۴، برای «گری آری، تصدی گری نه تسهیل»یک موسسه جهادی با شعار 

، یکی از مشکالت روستائیان در مناطق محروم این است که به دلیل سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ه پرورش دام و در مسال. برخوردار نبودن از دانش روز کشاورزی با وجود تحمل زحمات فراوان، محصول کمی برداشت می کنند

 .طیور نیز با همین مشکل مواجه هستند

طبیعتا اگر با ارائه مشاوره علمی در زمینه کشاورزی، دامداری و طیور محصول روستائیان را زیاد کنیم درآمد آن ها نیز افزایش می 

 .یابد و سطح زندگی شان ارتقاء می یابد

از زمان تشکیل بسیج . ه های عمرانی ریز و درشت عجین شده باشدعجیب نیست، اگر نام جهادگران با بهره برداری از پروژ

هزار پروژه عمرانی از قبیل ساخت مسجد، منزل مسکونی برای  2۴۴های جهادی بیش از  تا امروز، گروه 66سازندگی در سال 

راهسازی را اجرا و به بهره  محرومان، مدرسه، سرویس بهداشتی، خانه عالم، حوزه علمیه و نیز خدماتی چون آبرسانی، برق رسانی و

 .برداری رسانده اند

 

هزار گروه جهادی شناسنامه دار فعالیت می کنند، با مشاهده ضعف های اقتصادی کشور که موجب  3عناصر جهادی که در قالب 

اقتصاد برانگیخته شدن طمع دشمنان و ایجاد فشار مضاعف به مستضعفان شده، در کنار اجرای پروژه های عمرانی، رویکرد 

 .مقاومتی را در صدر اولویت های خود قرار داده اند

آن ها معتقدند تعریف محرومیت نیازمند بازنگری است و محرومیت دیگر در برخوردار نبودن از راه، مدرسه، مسجد و بهداشت 

 .مناسب خالصه نمی شود

وردار نبودن از شغل و ناتوانی در تولید محصول گروه های جهادی با مشاهده نمونه های عینی و کسب تجربیات دقیق معتقدند برخ

مردم اگر شغل نداشته باشند، امکانات عمرانی هم کارایی ندارد، اما اگر شغل . قابل عرضه به بازار مهمترین معیار محرومیت است

 .داشته باشند، خودشان می توانند همه چیز را فراهم کنند

ی و متشکل از داوطلبان بسیجی است که با طراحی ایده های نو توانسته است موسسه جهادی ثمرات ارزش آفرینان، نهادی مردم

 .تجربه ای موفق از کارآفرینی در روستاها و مناطق محروم را به نمایش بگذارد

هادی فالحی پور، مدیرعامل این موسسه، جهادگر خوش ذوقی است که برای مبارزه با بیکاری روستاییان کمر همت بسته و به 

 .وستانش راهی روستاها شده است، تا با آموزش مهارت اشتغالزایی به روستائیان بتواند باری از روی دوش دولتمردان برداردهمراه د

در سالی که توسط رهبر معظم ": او درباره نحوه تشکیل و ماهیت موسسه جهادی ثمرات ارزش آفرینان به خبرنگار ما می گوید

سرمایه ایرانی نام گرفت، جمعی از جهادگران عرصه محرومیت زدایی گرد هم آمده و با هدف  انقالب، تولید ملی و حمایت از کار و

زدودن گرد محرومیت از چهره ولی نعمتان انقالب در حد توان و تکلیف، موسسه غیر تجاری، غیر دولتی وغیر انتفاعی ثمرات ارزش 

 .آفرینان را تاسیس کردند

ال ها سابقه فعالیت و همکاری با گروه های جهادی در عرصه اشتغالزایی و کارآفرینی موسسان این مجموعه با بهره گیری از س

 ."روستایی به صورت عام المنفعه، در نظر دارند تا به صورت مردمی در عرصه ی کارآفرینی روستایی گام های موثری را بردارند

http://www.farsnews.com/
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استان کشور پروژه انجام داده و  6کرد و در این مدت در فعالیت خود را آغاز  66موسسه ما از سال ": هادی فالحی پور می افزاید

سنگ بنای تشکیل موسسه ثمرات ارزش آفرینان . روستایی در مناطق محروم اشتغال دائم ایجاد کنیم ۰۴۴توانسته ایم برای 

 .تجربیات حاصل از برگزاری اردوهای جهادی و حضور در مناطق محروم بود

روستاهای محروم بنده و دوستانم متوجه شدیم بیکاری مهمترین معضل در مناطق و روستاهای بعد از چند سال فعالیت جهادی در 

از سوی دیگر متوجه شدیم که بسیاری از افراد در مناطق محروم از امکانات زیربنایی برای تولید محصول نظیر . محروم کشور است

 ."ن به بازار را ندارندزمین و آب برخوردارند اما دانش الزم برای تولید بهینه و عرضه آ

اعضای . ماموریت اصلی ما حمایت از مشاغل روستایی است": مدیرعامل موسسه جهادی ثمرات ارزش آفرینان خاطرنشان می کند

 .جهادی فعال در این موسسه در رشته های مرتبط با اشتغال روستایی تحصیل کرده اند و دارای تحصیالت مرتبط هستند

ما خود را در ابتدای راه . ادی جدیدی برای اشتغالزایی ایجاد کنیم که اصل مهم آن عدم تصدی گری استما توانسته ایم مدل جه

 ."می بینیم و پس از چند سال فعالیت آرام آرام به ثمر نشستن تالش های گذشته مان را شاهد هستیم

هدف ما . استی شکست خورده می دانیمما هرگز به دنبال تصدی گری نیستیم و آن را سی": این فعال جهادی اضافه می کند

ما به روستائیان در مناطق محروم آموزش می دهیم چگونه با امکانات موجود، محصول تولید کنند و در بازار . تسهیل گری است

 ."بفروشند و درآمد کسب کنند

بسیاری از ": طرنشان می کندهادی فالحی پور با اشاره به چند نمونه از فعالیت های گروه جهادی موسسه ارزش آفرینان، خا

 .روستائیان در تولید صنایع دستی استاد هستند اما نمی دانند چگونه متناسب با سلیقه روز محصول تولید کنند

در مناطقی که مردم از مهارت تولید صنایع دستی برخوردارند آموزش ما متمرکز بر راه اندازی کارگاه های تولید دست جمعی بر 

آموزش مردم برای از جمله آن ها . در بخش دام و طیور نیز فعالیت جدی داریم. ی متناسب با ذائقه روز استاساس الگوی تولید

 ."تاسیس بزرگترین واحد تولید مرغ بومی در جنوب کرمان است که ان شاء اهلل به زودی به بهره برداری می رسد

آموزی، در استان های گوناگون را بر عهده داریم و در حال حاضر پروژه آموزش کارآفرینی و مهارت  6در حال حاضر ": او می افزاید

 .مشغول ارائه آموزشهای فنی حرفه ای کامال رایگان به هزار روستایی در سطح کشور هستیم

یکی از مشکالت روستائیان در مناطق محروم این است که به دلیل برخوردار نبودن از دانش روز کشاورزی با وجود تحمل زحمات 

طبیعتا اگر با ارائه مشاوره . در مساله پرورش دام و طیور نیز با همین مشکل مواجه هستند. ان، محصول کمی برداشت می کنندفراو

علمی در زمینه کشاورزی، دامداری و طیور محصول روستائیان را زیاد کنیم، درآمد آن ها نیز افزایش می یابد و سطح زندگی شان 

های تخصصی کشاورزی، دامداری و طیور را تشکیل داده ایم که وظیفه شان سرکشی از مزارع  بنابراین تیم. ارتقاء می یابد

 ."کشاورزی و ارائه مشاوره به روستائیان است

مدیرعامل موسسه جهادی ثمرات ارزش آفرینان درباره تاثیر روی آوردن گروه های جهادی به رویکرد اقتصاد مقاومتی در کشور، 

نیروهای جهادی و بسیجی متخصص همت شان را بر اشتغالزایی در روستا مبتنی بر مدل می کنم اگر  فکر": خاطرنشان می کند

 ."و یکی از مهمترین معضالت کشور را برای همیشه حل کنیم تسهیل گری قرار دهند، می توانیم انقالبی در اشتغالزایی به پا کنیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰0026۴۴۴363 
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 متفرقه
 آیانا - 134۱بهمن  28: تاریخ

   !!!دولت خوب؛ واردات بددولت خوب؛ واردات بددولت خوب؛ واردات بد

انواع و اقسام کاال و میزان صادرات را به موضوع دیر زمانی است که بسیاری از دو سوی مخالفان و موافقان دولت، موضوع واردات 

دولتمردان اصرار دارند که بگویند حجم . بحث و گفتگوی خود و شاخص خوب بودن یا بد بودن سیاست های دولت تبدیل کرده اند

پیشین  صادرات نسبت به گذشته افرایش یافته است؛ مخالفان برعکس، می گویند حجم واردات این دولت نسبت به دولت های

این بحث بعد از برجام به صورت جدی تر مطرح می شود و در قالب مناقشات بیانی و از زبان مسئوالن از یک . پیشی گرفته است

موازی با حضور هیات های مختلف تجاری عده ای . سو و صاحب نظران و رسانه های مخالف از سوی دیگر در حال گسترش است

ند تا کاالهای خود را به فروش برسانند و طرف مقابل می گویند تنها فروش کاال و مبادالت می گویند این ها به ایران آمده ا

به هر حال بسیاری، حتی آن دسته که انحصار . بازرگانی در میان نیست، بلکه انتقال دانش و اطالعات فنی نیز در جریان است

ه که واردکنندگان کاال به صورت قاچاق بوده و هستند، یک صدا قانونی واردات کاالهای بنجل چینی را در اختیار داشتند یا آن دست

 .نگرانی خود را از واردات کاال با شدت و حدت ابراز می دارند

در بخش کشاوری موضوع واردات را با بحث اساسی امنیت غذایی گره می زنند و آن را به بحث مهم تری چون خودکفایی مرتبط 

ات هر گونه کاال یا محصول کشاورزی را مترادف با خیانت به منافع ملی و دلبستگی به غرب و می کنند و در جمع بندی نهایی وارد

در راس آن آمریکا می شمارند و از آنچه که ممکن است برای تولید محصوالت کشاورزی و کشاورزان رخ دهد ابراز نگرانی شدید 

نظران را شامل می شود، بحث صادرات و واردات محصوالت این گروه از اظهار نظرکنندگان که طیف متنوعی از صاحب . می کنند

کشاورزی را با توصیفی که رفت به بحثی ارزشی و مالکی برای ارزیابی دولت خوب و دولت بد تبدیل کرده اند و مسئوالن دولتی 

درصدهای افزایش  بخش کشاورزی را نیز به موضعی تدافعی انداخته اند که مُدام آمار و ارقام صادرات محصوالت کشاورزی و

صادرات محصوالت نسبت به سال های گذشته و روند رو به رشد آن را اعالم کنند که البته اصل بحث در سایه این مناقشه بی 

سرانجام و بی حاصل فراموش می شود، زیرا میزان صادرات و واردات محصوالت کشاورزی یا سایر فراورده های صنعتی، معدنی، 

. در چارچوب یک بحث اقتصادی و موازنه منفی و مثبت یا تراز بازرگانی و البته نه ارزشی قابل بررسی استخدماتی و قس علی هذا 

هیچ کشوری در جهان امروز و طی سه دهه اخیر، اعم از نفتی یا غیر نفتی وجود ندارد که بگوید ما می خواهیم تمام و کمال صادر 

ده ای همچون عربستان که بزرگ ترین صادر کننده نفت جهان است به عنوان کننده باشیم یا وارد کننده، حتی کشور مصرف کنن

شاخص ها و الزامات اقتصادی، بازرگانی، . کشوری ثروتمند قصد ندارد و نمی خواهد وارد کننده تمامی محصوالت کشاورزی باشد

رستی درک شوند میزان صادرات و منابع، ذخایر، جغرافیای طبیعی، مسائل جمعیتی، سطح رفاه و معیشت هستند که اگر به د

در موارد بسیاری، واردات برای تولید محصوالت کشاورزی و فراورده های دام . واردات را حداقل در حوزه کشاورزی تعیین می کنند

لی و و طیور و شیالت و آبزیان الزام آور و اجتناب ناپذیر ولی در بسیاری عرصه های دیگر، چه بسا سودجویی و به زیان منافع م

پس طرح این بحث که واردات بد است، صادرات خوب است و . تولید و تولید کنندگان زیربخش های مختلف کشاورزی باشد

آیا می توان تصور کرد که بدون واردات بالغ بر . موضوعاتی از این دست، سطحی، عوام فریبانه و مضر و زیان آور به حال مردم است

اله سویا، ذرت دانه ای، جو، یا مثال جوجه تجاری نژاد راس و سایر نژادهای گوشتی و تخم گذار میلیون تن نهاده هایی چون کنج ۵

 6۵۴میلیون تن گوشت مرغ یا  2یا بعضی مواد اولیه تولید واکسن یا داروهای دامپزشکی برای دام و طیور با ماده موثره باال، مثال 

یم؟ کدام کارشناس آگاه به مسائل کشاورزی است که نمی داند بذر سیب هزار تن تخم مرغ تولید کن 3۴۴هزار تن گوشت قرمز یا 
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میلیون و پانصدهزار تن سیب  ۰زمینی به طور عمده از خارج وارد می شود و ما با گسترش کشت واریته های آن قادر هستیم 

م های ژنومیک شده، ماشین های زمینی خوراکی تولید کنیم؟ همین است در عرصه های دیگر، مثال اصالح نژاد، اسپرم، جنین، دا

کشاورزی، سامانه های نوین آبیاری یا قطعات مختلف آن، بذر متنوع کلزا، بذور مختلف صیفی و سبزی و صدها و بلکه هزاران 

به واقع اگر وزیر، معاون وزیر یا کارشناس مسئولی در دولت یا غیر دولت تشخیص دهد که برای . کاالی دیگر در عرصه کشاورزی

له با بحران کمبود روغن خوراکی می بایست به هر قیمت، انواع مختلفی از بذور کلزا یا کانوال که با اقلیم های مختلف سازگار مقاب

درصد افزایش دهند، وارد کند، مذموم است و باید در کنار  0۴۴باشند، ریزش کمتری داشته باشند و یا تولید دانه های روغنی را 

و یا هر محصول نهایی تقبیح شود؟ باید با موضوع واردات و صادرات محصوالت و کاالهای کشاورزی، وارد کننده مرکبات، برنج 

ارائه آمارهای کلی واردات محصوالت کشاورزی و حجم ارزی . دقیق، علمی، کارشناسانه و حسب الزاماتی که ذکر شد برخورد کرد

غانستان و چند کشور دیگر خلط مبحث است و نشانه برخورد آن یا آمارهای کیلویی صادرات محصوالت کشاورزی به عراق و اف

 !کارشناسانه و همچنین مالک خوب و بد بودن یا موفقیت و عدم موفقیت در عرصه کشاورزی کشور نیست

نکته دیگری که چندین بار به قلم این نگارنده و برای جلب توجه صاحب نظران مطرح شده است، موضوع امنیت غذایی و رابطه آن 

همین بس که طرح . میزان واردات و خودکفایی در این و آن محصول زراعی یا دام و طیور است که خود جای بحث دیگر دارد با

شود در عرصه کنونی بازرگانی جهانی و رقابت های ذاتی به وجود آمده، مباحث وابستگی در عرصه محصوالت کشاورزی دو سویه 

لحاظ کمبود در عرضه این و آن محصول کشاورزی یا مواد غذایی در ناامنی، مخاطره و است و هیچ قدرتی نمی تواند کشوری را به 

 .امنیت غذایی بحث دیگری است که اصوالً می تواند هیچ ارتباطی با صادرات یا واردات نداشته باشد. تنگنا قرار دهد
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 متفرقه
 آیانا - 134۱بهمن  27: تاریخ

   های لوکس در مقابل صادرات مازاد تولیدهای لوکس در مقابل صادرات مازاد تولیدهای لوکس در مقابل صادرات مازاد تولید   واردات میوهواردات میوهواردات میوه

ها و محصوالتی که مازاد  های لوکس منعی ندارد، به شرط آنکه در مقابل میوه در راستای تأمین سلیقه مشتریان، واردات قانونی میوه

 .در کشور است، به جای امحاء، صادر شودتولید آنها 

های قاچاق که  درباره ورود میوه( ایانا)رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان میوه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

قتصادی زیادی داشته باشد افتد که ورود کاالیی صرفه ا قاچاق زمانی اتفاق می: شود، گفت بار یافت می به وفور در میادین میوه و تره

 .های مختلفی در بازار وجود دارد که شاید نیازی نباشد و در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم که میوه

افتد و به پیکره  ای شوم است و هرساله در برخی اوقات سال اتفاق می اصل ماجرا آن است که قاچاق پدیده: سیدرضا نورانی افزود

 .دکن تولید نیز ضربه وارد می

شود ناخودآگاه آفات  توان انجام داد که این امر باعث می هیچ نظارتی بر ورود و خروج کاالی قاچاق نمی: وی خاطرنشان کرد

هایی که از  کند و هم تولیدکنندگان باید تاوان مقابله با آفات و بیماری ای وارد کشور شود که هم به دولت آسیب وارد می ناخوانده

چنینی  شود، پرداخت کنند و عالوه بر آن از آنجا که احتمال آلودگی در محصوالت این ز به کشور وارد میاین محصوالت بدون مجو

 .گیرد کنندگان نیز در خطر قرار می وجود دارد، سالمت مصرف

 های مختلف های پاکستانی، برابر با پخش آلودگی قاچاق نارنگی

هایی که مشخص  های چوبی و پوشال بندی های پاکستانی با بسته نارنگی ورود: رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان میوه ادامه داد

 .کند که الزم است در این زمینه فکری اساسی شود هایی را در سراسر کشور ایجاد می نیست به چه اندازه سالم باشد، آلودگی

بعد باید بدانیم که اگر کمبودی در  در مرحله نخست باید با عزمی ملی جلوی قاچاق گرفته شود و در مرحله: نورانی تصریح کرد

کشور وجود دارد، مثالً در فصلی نیازمند نارنگی هستیم و در مقابل مازاد تولید سیب درختی و کیوی داریم، در قبال صادرات 

د، کانال شو ترتیب عالوه بر آنکه ارز از کشور خارج نمی محصوالت مازاد، واردات قانونی کمبودهای بازار را جبران کنیم که بدین

 .شود شده انجام می واردات نیز نظارت

دهند، هیچ ربطی ندارد؛  های اروپایی به کشور نسبت می ای آن را به ورود هیأت های لوکس رنگی که عده ورود میوه: وی یادآور شد

 .بندی شود زیرا الزم است تمامی اقدامات در قالب چارچوب طبقه

شود، دغدغه بسیاری از مسئوالن را در یک ماه  ر تنها از کانال دولت به کشور وارد میبرنجی که در حال حاض: نورانی تأکید کرد

 .شود آلوده بوده و سالمت مردم را در مخاطره قرار داده است گذشته دربر داشته که ادعا می

م تا به اندازه نیاز انجام ریزی کنی الزم است در زمینه واردات و صادرات محصوالت مختلف مورد نیاز مردم برنامه: وی اظهار داشت

 .ریزی کنند ها واگذار شود، خواهند توانست در زمینه صادرات و واردات برنامه ای که اگر تمامی تشکیالت فوق به تشکل گونه شود؛ به

 مسئولیت واردات و صادرات به بخش خصوصی سپرده شود

ختلفی همچون وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و های م وجود ارگان: رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان میوه همچنین گفت

تجارت، استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ورود و خروج محصوالت مختلف نوعی 

 .شود آورد، اما اگر یک ارگانی مسئولیت تمامی موارد فوق را بر عهده بگیرد، مشکل حل می وجود می گسیختگی به
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ترتیب توسعه صادرات اتفاق  اگر قرار است وارداتی انجام شود، از محل ارزهای صادراتی انجام شود و بدین: ی در ادامه افزودنوران

 .افتد می

زایی و خروج از رکود باشد، نه آنکه مشکالت ثانویه  صادرات و واردات محصوالت مختلف باید با هدف اشتغال: وی خاطرنشان کرد

 .وجود آورد به

توانند در هنگامی که کاالی  کنندگان می کنندگان را نیز در این بین ندید گرفت، اما مصرف توان ذائقه مصرف نمی: نورانی ادامه داد

 .طلبد های مسئوالن را می خواهد و حمایت قاچاقی را در بازار دیدند، از خرید آن امتناع کنند که این امر عزم ملی می

صورت  کاالی ایرانی باید در اولویت خریدهای مردمی قرار گیرد، اما ورود کاالهای دیگر اگر بهدرست است که : وی تصریح کرد

 .کنندگان تأمین شود، دیگر دست قاچاقچیان در این بین باز نخواهد شد قانونی باشد تا سلیقه و ذائقه مصرف

میلیون دالر برای واردات موز هزینه شود و در  ۰۴۴تا  3۴۴چه نیازی هست که : رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان میوه یادآور شد

 مقابل سیب، کیوی یا انار تولیدکنندگان داخلی روی دستشان بماند؟

عنوان دو کفه ترازو عمل کرده و در مقابل آن چیزی که نیاز داریم، صادرات  بهتر است که واردات و صادرات به: نورانی تأکید کرد

 .انجام دهیم

هایی هستند که تمامی آنها تجارب کافی در زمینه  مدیره های مختلف دارای هیأت ها و بخش ا در اتحادیهه تشکل: وی اظهار داشت

 .هایش وارد کند گیری تر تصمیم بگیرد و بخش خصوصی را در تصمیم توازن بازار را دارند؛ بنابراین بهتر است دولت هرچه سریع

عار تبدیل شده و اگر عملیاتی شود، نتایج مثبت آن عاید کل کشور خواهد سازی به ش در حال حاضر خصوصی: نورانی در پایان گفت

 ./شد
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 متفرقه  
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

رواج رواج رواج / / / کاری سازمان ملی استانداردکاری سازمان ملی استانداردکاری سازمان ملی استاندارد   ادامه روند کمادامه روند کمادامه روند کمافزایش محصوالت غیراستاندارد با افزایش محصوالت غیراستاندارد با افزایش محصوالت غیراستاندارد با 

   سازی با مواد شیمیایی در کشورسازی با مواد شیمیایی در کشورسازی با مواد شیمیایی در کشور   گالبگالبگالب

دلیل هزینه زیاد این تکنولوژی، تاکنون  گیری را نداریم و با وجود پتانسیل موجود در کشور و نیاز به اسانس به تکنولوژی اسانس

شود و با  س از خروج از کشور با یک فرموالسیون سخت فرآوری میهای تولید داخلی نیز پ ایم اسانس تولید کنیم، اسانس نتوانسته

 .شود قیمت بیشتر به ما فروخته می

، با اشاره به (ایانا)رئیس بخش تحقیقات گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها  افزایش تقاضا منجر به افزایش تقلب: یاز داخلی نیست، گفتهزار هکتاری گل محمدی که حتی پاسخگوی ن 0۰سطح زیر کشت 

 .اند شده است و متخلفان با مخلوط کردن ترکیبات سنتزی با آب، کیفیت گالب ناب ایرانی را زیر سؤال برده

گذاشته است، در حالی با افزایش بازار تقاضا، روند غیراستاندارد شدن محصوالت نیز در کشور رو به افزایش : محمدباقر رضایی افزود

 .کاری سازمان ملی استاندارد دارد که برای آنکه بتوانیم به صادرات روی آوریم، باید استانداردها رعایت شود و این روند نشان از کم

وی از تدوین استانداردهای الزم برای کشت و فرآوری گل محمدی با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران، ستاد گیاهان 

ربط خبر داد و  های ذی رویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و مؤسسهدا

ها در کشور به شیوه سنتی است که در این روش هر فرد با تفکر  گیری ای از گالب متأسفانه حجم گسترده: خاطرنشان کرد

شده اسانس است، در حالی که میزان اسانس با توجه به روش تولید،  روغن تهیهکند و به زعم خود  گیری می مخصوص به خود عرق

ها  میزان و نوع گل و درجه حرارت متفاوت خواهد شد، گهگاهی این تفاوت در میزان اسانس به معنای تقلب نیست، بلکه این تفاوت

 .شود ر گالب میدلیل نبود استاندارد است که در نهایت منجر به از دست دادن کیفیت و بازا به

های شیمیایی ژرانیول و سیترانول در یک لیتر آب  سی از ترکیب سی و در نهایت پنج سی رضایی با بیان اینکه با ترکیب یک سی

حکمت  مردم باید آگاه باشند که هیچ ارزانی بی: شود، ادامه داد تر به بازار عرضه می سازی صورت می گیرد و با قیمت پایین گالب

 .خرید محصوالت بدون مهر استاندارد خودداری کنندنیست و از 

گیری را  تکنولوژی اسانس: شود، تصریح کرد وی در پاسخ به این پرسش که چرا از گل محمدی تنها در تولید گالب استفاده می

ایم اسانس تولید  ستهدلیل هزینه زیاد این تکنولوژی تاکنون نتوان نداریم و با وجود پتانسیل موجود در کشور و نیاز به اسانس به

 .کنیم

باید با برقراری ارتباط با کشورهای توانمند در تولید اسانس و توسعه ارقام : رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی ایران یادآور شد

 .مناسب گل محمدی برای تولید اسانس گامی در جهت پیشرفت این صنعت برداشته شود

های تولید داخلی نیز پس  اسانس: ر به برآورده کردن نیازهای داخلی نیستیم، تأکید کرداکنون ما حتی قاد رضایی با بیان اینکه هم

 .شود شود و با قیمت بیشتر به ما فروخته می از خروج کشور با یک فرموالسیون سخت فرآوری می

باید بتوانیم با : اظهار داشتوی اسپانیا، بلغارستان، ترکیه و آلمان را جزو کشورهای موفق دارای تکنولوژی فرآوری اعالم کرد و 

طور که ما به تکنولوژی آنها نیازمندیم، آنها نیز  برقراری ارتباط به تبادل فناوری بپردازیم و تولیدمان را نیز دوبرابر کنیم، چون همان

 .نیازمند محصول ما هستند
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ها، تولید  که بتوانیم با افزایش تولید ملکه گلعنوان یک گیاه ملی برشمرد و اظهار امیدواری کرد  رضایی در پایان گل محمدی را به

 ./گالب را توسعه دهیم
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 متفرقه
 آیانا - 134۱بهمن  27: تاریخ

   شودشودشود   تان میتان میتان می   شبیه به شریک زندگیشبیه به شریک زندگیشبیه به شریک زندگیسیستم ایمنی بدن شما سیستم ایمنی بدن شما سیستم ایمنی بدن شما 

خوابیدن، غذا خوردن و ورزش . گذارید ی لحظات را با همسر خود به اشتراک می شوید، تقریبا همه وقتی وارد زندگی مشترک می

 .شود طبق پژوهشی جدید، ظاهرا که سیستم ایمنی بدن شما هم خیلی شبیه به هم می. شود کردن شما شبیه به هم می

این سیستم در افراد مختلف، بسته به تعداد، نوع یا وضعیت . هاست دن هریک از افراد جامعه مختص به خود آنسیستم ایمنی ب

شود یک ویروس آنفوالنزا بالفاصله پس از ورود به بدن  هاست که باعث می همین تفاوت. کند های ایمنی تفاوت می سازی سلول فعال

 .گذشت یک یا دو روز مریض کند یک فرد او را بیمار کند و فرد دیگر را پس از

فرد سالم بین  66۴های خونی  و همکارانش از دانشگاه کاتولیک لوون در بلژیک نمونه( Adrian Liston)« آدریان لیستون»

سازی مختلف  وضعیت فعال ۵۰های ایمنی را در  برای هر فرد، گروه پژوهشی تعداد سلول. سال را مطالعه کردند 66تا  2سنین 

ها در  های ایمنی آن پروفایل. ماه بررسی کرد 6ها را در طول  چهارم آن-های خون دیگری از یک این گروه سپس نمونه. ردآزمایش ک

البته اگر افراد به . گشت ی خود باز می زدند، دوباره به وضعیت اولیه طول این مدت کامال ثابت بود و حتی وقتی آن را به هم می

خورد و سپس  ها به هم می اغ مبتال شوند یا واکسن آنفوالنزا دریافت کنند، اندکی سیستم ایمنی آنهایی مثل اسهال و استفر بیماری

 .گردد دوباره به حالت عادی بازمی

اینکه سیستم ایمنی کسانی که با هم زندگی . ی جالبی برخورد کردند در حین همین آزمایش، لیستون و همکارانش به پدیده

شود که اثر خیلی  درصد تنوع کمتری دیده می ۵۴در سیستم ایمنی این افراد »: گوید لیستون می. تکنند خیلی شبیه به هم اس می

به این پدیده . شان خیلی شبیه به هم است افرادی که زندگی مشترک دارند، رژیم غذایی و سبک زندگی« .چشمگیری است

مثال بعضی از انواع آلودگی . یار تاثیرگذار استمحیط مشترک هم بس. گویند می( Spousal Concordance)« مطابقت ازدواج»

 .بینند ها محیط زندگی مشترکی دارند، به طور یکسان تاثیر می جا که زوج توانند روی سیستم ایمنی بدن تاثیر بگذارند و از آن می

ها  ی بدن زوجکند که سیستم ایمن ی پزشکی استنفورد در کالیفرنیا فکر می از مدرسه( Holden Maeker)« هولدن ماکر»

رسد افرادی که زندگی مشترک  به نظر می. های یکسانی در بدنشان دارند، شبیه به هم شود ها ویروس تواند به دلیل اینکه آن می

ها  شباهت این باکتری. ی خود بر روی سیستم ایمنی تاثیر دارد ی شبیه هم داشته باشند و این به نوبه های روده دارند، حتی باکتری

 .ها وجود دارد ی آن هایی باشد که در خانه به دلیل میکروب تواند می

رسد که  هایی که در این پژوهش شرکت کردند، بچه داشتند و به نظر می ی زوج همه. ها هم عامل انتقال مهمی هستند البته بچه

های  خورد باکتری از مادرش شیر میمثال وقتی بچه . ها بین پدر و مادر باشند توانند عاملی جهت انتقال میکروب ها می فرزندان آن

گویند که مشخص نیست این  پژوهشگران می. شوند ها به پدر منتقل می بوسد، باکتری گیرد و وقتی پدر فرزندش را می مادرش را می

 .آید بیشتر به این بستگی دارد که این شباهت به چه شکلی بوجود می. شباهت سیستم ایمنی خوب یا بد است

/news/fa/ir.iana.www//:http2663۰D%/62B32 
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 متفرقه
 آیانا - 134۱بهمن  24: تاریخ

   نام تبریز دوباره جهانی شدنام تبریز دوباره جهانی شدنام تبریز دوباره جهانی شد/ / / جشن کمپین سربطری های پالستیکی در تبریز برگزار شدجشن کمپین سربطری های پالستیکی در تبریز برگزار شدجشن کمپین سربطری های پالستیکی در تبریز برگزار شد

پالستیکی در حاشیه این مراسم با بیان اینکه این کمپین در عرض سپیده جاللی، بانوی مبتکر کمپین جمع آوری سربطری های 

در دومین سالگرد این طرح، میزان استقبال مردم سراسر کشور پنج برابر : کمتر از یکسال سراسر کشور را در بر گرفته است گفت

 .افزایش یافته است

 
توانبخشی برای معلوالن مستمند، با حضور خیران و نیز دومین جشن کمپین جمع آوری سربطری های پالستیکی و خرید لوازم 

 .برخی مسئوالن ارشد محلی در تبریز برگزار شد

به گزارش ایانا به نقل از خبرآنالین، در این آیین که قبل از ظهر چهارشنبه در تاالر اندیشه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

ال شده از سراسر کشور و نیز ویلچرهای خریداری شده برای معلوالن به نمایش تبریز برگزار گردید، بخشی از سربطری های ارس

 .گذاشته شد

سپیده جاللی، بانوی مبتکر کمپین جمع آوری سربطری های پالستیکی در حاشیه این مراسم با بیان اینکه این کمپین در عرض 

این طرح، میزان استقبال مردم سراسر کشور پنج برابر در دومین سالگرد : کمتر از یکسال سراسر کشور را در بر گرفته است گفت

 .افزایش یافته است

درحالی که درسال گذشته حدود یک تن سرطبری پالستیکی جمع آوری شده بود، امسال این رقم به پنج تن : وی اظهار داشت

 .افزایش یافته است

 کمپین سربطری پالستیکی نام تبریز را دوباره جهانی کرد

فرماندار شهرستان تبریز در این آیین با بیان اینکه کمپین سربطری پالستیکی، نام تبریز را در سطح بین  "فررحیم شهرتی "

 .المللی بر سر زبان ها انداخته است، از مبتکر و نیز همکاران خیردوست این طرح قدردانی کرد

ر این گیر و دار مسایل انتخابات، برای حضور و تاثیر و جایگاه این اقدام طی یکسال گذشته به قدری بوده که بنده د: وی گفت

 .قدردانی از عامالن و زحمتکشان این طرح در جلسه حضور یافته ام

فرماندار شهرستان تبریز نقش حرکت های مدنی و مردمی در فرهنگسازی و نهادینه کردن شاخص های اجتماعی را غیرقابل انکار 

ارگان های دولتی هم تالش می کردند، چنین حرکت عظیم مردمی در سراسر بدون شک اگر تمام : توصیف کرد و اظهار داشت

 .کشور نمی توانست ایجاد شود

در کنار مسایل : شهرتی فر، اهداف واالی انسانی از راه اندازی این کمپین را یکی از مهم ترین دالیل توفیق آن دانست و گفت

ر خرید ویلچر برای معلوالن نیازمند واالترین جنبه ی این حرکت مدنی داشتن اهداف واالی انسانی د... فرهنگی، زیست محیطی و 

 .است

قابل توصیف نیست اگر این حجم از زباله : وی با اشاره به جمع آوری پنج تن سربطری پالستیکی در عرض یک سال تصریح کرد

 .های پالستیکی طی سال گذشته وارد طبیعت می شد، چه فاجعه ای رخ می داد
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رستان تبریز از عزم مسئوالن آذربایجان شرقی برای حمایت از تشکل های مردمی و نیز تسهیل در صدور مجوز فعالیت فرماندار شه

مدیریت ارشد استان و نیز شهرستان تبریز از هرگونه فعالیت جمعی در حوزه های علمی، : برای ان جی او ها خبر داد و افزود

 .استقبال می کند... فرهنگی، خیریه و 

 تشکل مردمی در آذربایجان شرقی 6۴۴ت فعالی

باید با : تشکل مردمی در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت 6۴۴مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز از فعالیت 

 .همکاری تمام ارگان های ذیربط، این تعداد به هزاران ان جی او برسد

عیار توسعه ی هر کشور شاخص هایی دارد که : پالستیکی تبریز افزود محمد حسین حسن زاده، در آیین جشن سرطبری های

میزان مشارکت عمومی در حرکت های مدنی در تحت عنوان تشکل های مردمی یکی از مهمترین این شاخص ها محسوب می 

 .شود

ومی، آموزش های فرهنگ سازی برای نهادینه کردن فرهنگ رعایت محیط زیست، مسایل بهداشتی، آموزش عم: وی تصریح کرد

 .مهمترین عرصه های مشارکت موثر تشکل های مردمی در جوامع توسعه یافته به شمار می آیند... شهروندی و 

تشکل های مردم نهاد می توانند به راحتی و به : حسن زاده با اشاره به فاصله ی ملت و دولت در برخی عرصه های اجتماعی گفت

 .پل ارتباطی بین دولت و بدنه ی جامعه باشند طرز موثری این فاصله را پر کرده و

گرچه تشکل های مردمی مجموعه هایی غیرسیاسی و غیردولتی و غیرانتفاعی هستند اما الزم است برای : وی یادآور شد

 .تاثیرگذاری، تعمل سازنده ای بین دولت و آنها برقرار گردد

ری های پالستیکی سراسر ایران، نسبت به خرید ویلچر برای گفتنی است بر اساس این طرح، از محل جمع آوری و فروش سربط

 .معلوالن نیازمند اقدام می شود
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 متفرقه
 آیانا - 134۱بهمن  27: تاریخ

برگزار برگزار برگزار    HHHSSSEEE   نقش کودک و نوجوان در توسعه پایدار با رویکردنقش کودک و نوجوان در توسعه پایدار با رویکردنقش کودک و نوجوان در توسعه پایدار با رویکردنخستین همایش ملی نخستین همایش ملی نخستین همایش ملی 

   می شودمی شودمی شود

 .با همکاری دانشگاه تهران و شهرداری تهران برگزار می شود HSE همایش نقش کودک و نوجوان در توسعه پایدار با رویکرد

 .ری تهران برگزار می شودبا همکاری دانشگاه تهران و شهردا HSE همایش نقش کودک و نوجوان در توسعه پایدار با رویکرد

، دانشگاه تهران با مشارکت شهرداری تهران به (پام ) به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست  

 .درحوزه کودک و نوجوان اقدام کرده است HSEطراحی و پیاده سازی پروژه نظام مدیریت و 

اسفند ماه سال جاری در محل  03در روز " HSE نوجوان در توسعه پایدار با رویکردنقش کودک و  "به همین منظور همایش  

 ./سالن عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود
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 متفرقه
 فودپرس 1349بهمن ماه  27سه شنبه 

   موسسه حالل جهانی بدون مجوز در ایران فعالیت می کندموسسه حالل جهانی بدون مجوز در ایران فعالیت می کندموسسه حالل جهانی بدون مجوز در ایران فعالیت می کند

سازمان غذا و دارو در بیانیه ای به تمامی مجموعه های مرتبط هشدار داد که مؤسسه حالل جهانی مجوزهای الزم < صنایع غذایی

 .های غذایی را ندارد برای فعالیت در ایران را اخذ نکرده و صالحیت بررسی حلیت فرآورده

سازمان غذا و دارو در نامه ای به کلیه مجموعه های فعال در عرصه صنایع غذایی و دارویی هشدار داد که مؤسسه حالل جهانی 

 .بدون اخذ مجوزهای الزم در ایران به فعالیت مشغول است و صالحیت الزم برای بررسی حالل بودن فرآورده های سالمت را ندارد

احتراما به استحضار می رساند مؤسسه حالل جهانی در خصوص بررسی  ":است؛ در بخشی از این بیانیه آمده است شایان ذکر

حلیت فرآورده های سالمت از سازمان غذا و دارو و مرکز ملی تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران مجوزهای الزم را اخذ ننموده 

 ."است

فعال در عرصه صنایع غذایی و دارویی درخواست کرد به شرکت های تولید و وارداتی  این سازمان همچنین از تمامی مجموعه های

 .تحت نظارت خود در این زمینه اطالع رسانی شود

۵۴3۰30b32۵d=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 مرکبات

 - 49/11/29فارس

   مخالف واردات نارنگی هستیممخالف واردات نارنگی هستیممخالف واردات نارنگی هستیم/ / / میوه شب عید تامین استمیوه شب عید تامین استمیوه شب عید تامین است

با توجه به میزان تولید میوه و مرکبات در سال جاری : های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل میوه

 .هیچگونه نیازی به واردات نیست و برای تامین میوه شب عید نیز مشکلی وجود ندارد

گرمسیری وزارت جهاد  های گرمسیری و نیمه پور مدیرکل میوه ، ابوالقاسم حسنخبرگزاری فارسزارش خبرنگار اقتصادی به گ

میلیون و  2امسال : های پلیمری در کشاورزی در جمع خبرنگاران گفت های فیلم کشاورزی امروز در حاشیه اولین همایش فناوری

 .هزار تن برداشته شده است 2۵۴میلیون و  2هزار تن پرتقال در کشور تولید شده که از این میزان نزدیک  ۵۴۴

شود هنوز برداشت نشده و برداشت آن از نیمه اسفند آغاز و تا نیمه  پرتقال والنسیا که در جنوب کشور تولید می: وی افزود

 .شود ن نوع پرتقال برداشت میهزار تن هم از ای 2۵۴اردیبهشت ادامه دارد و حدود 

هزار تن پرتقال در  3۴۴گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و  های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

 .شود امسال هیچ کمبودی برای تأمین پرتقال نداریم و این میوه به تدریج وارد بازار می: سازی شده است، گفت انبارها ذخیره

 .هیچ کمبودی در این رابطه وجود ندارد: هزار تن لیمو شیرین در کشور تولید شد، اظهار داشت 6۴۴پور با اشاره به اینکه  حسن

کننده از قیمت آن راضی  کننده و هم مصرف قیمت میوه نسبت به سال گذشته متعادل است به طوریکه هم تولید: وی افزود

 .هستند

فارس مبنی بر اینکه قیمت متعادل یعنی چه و چه رقمی برای پرتقال قیمت متعادل محسوب وی در پاسخ به سؤال خبرنگار 

گذاری برای باغدار قیمتی ارائه شود که برای  ها و سرمایه قیمت متعادل یعنی اینکه با توجه به هزینه :شود، اظهار داشت می

 .ت مناسب خریداری کندکننده هم بتواند آن را با قیم کننده صرفه داشته باشد و مصرف تولید

هزار تومان در بازار عرضه شود  3تا  2۵۴۴تومان خریداری شود و با قیمت  0۵۴۴بنابر این اگر پرتقال از باغدار به قیمت : وی افزود

 .تواند قیمت مناسبی برای این محصول باشد این قیمت می

شود زیرا قصد  این رابطه هم هیچ مجوز وارداتی صادر نمیهیچ مجوزی برای واردات مرکبات صادر نشده و در : پور تصریح کرد حسن

 .کنندگان است و با توجه به میزان تولید داخل نیازی به واردات نداریم ما حمایت از تولید

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برخی کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از واردات قاچاق نارنگی به 

به هیچ عنوان با این : اجازه داده شود تا سیب و کیوی را صادر کنند و به ازای آن پرتقال وارد کنند، بیان داشتصادرکنندگان 

 .موضوع و واردات نارنگی موافق نیستیم

موافق بنابراین ما با واردات این میوه : ای است تصریح کرد های وارداتی آلوده به آفت مگس مدیترانه وی با بیان اینکه اکثر نارنگی

 .نیستیم و نیازی هم به واردات آن با توجه به تولید داخل نداریم

های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که پس با واردات قاچاق میوه امکان  مدیرکل میوه

باید جلوی وارد قاچاق گرفته شود و در این  :دهید؟ افزود ای وجود دارد برای این منظور چه راهکاری ارایه می ورود مگس مدیترانه

های  تری با واردات میوه ایم تا مبارزه جدی ایم و همچنین از ستاد مبارزه با قاچاق کاال خواسته رابطه به استانداران مرزی اعالم کرده

 .قاچاق داشته باشند

http://www.farsnews.com/
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میلیون تن 2تا  0.۵ر تولید شده و قطعا حدود میلیون تن سیب در کشو 3.۵امسال : وی همچنین در مورد تولید سیب اظهار داشت

 .شود از این محصول تا شب عید وارد بازار می

ها را در شب عید  حتی از نظر تولید کیوی، انار و لیمو شیرین امسال وضعیت خوبی داشتیم و عرضه این میوه: حسن پور بیان داشت

 .شاهد خواهیم بود

دهیم و در حال  اجازه واردات لیموترش را نمی: دستور کار وزارت جهاد است، گفت وی با بیان اینکه توسعه باغات لیموترش در

 ..حاضر باغاتی در کهگیلویه و بویراحمد احداث شده که این باغات از آفت جاروئک در امان است

است اما با  مقدار آبلیموی طبیعی کم: شود آبلیموی طبیعی موجود نیست بیان داشت وی در پاسخ به این سوال که گفته می

 .شود گسترش باغات آبلیمو این موضوع کم کم جبران می
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 49/11/29فارس

بار شهرداری محصول بار شهرداری محصول بار شهرداری محصول    میادین میوه و ترهمیادین میوه و ترهمیادین میوه و تره/ / / برابر واردات قاچاق میوه مسئولندبرابر واردات قاچاق میوه مسئولندبرابر واردات قاچاق میوه مسئولندهمه در همه در همه در 

   قاچاق عرضه نکنندقاچاق عرضه نکنندقاچاق عرضه نکنند

های مربوط برای  عالوه بر سازمان: معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه همه در مقابل واردات قاچاق میوه مسئول هستند، گفت

 .هرداری نیز باید از عرضه میوه قاچاق در غرفه خودداری کنندبار ش مبارزه با واردات قاچاق میوه، میادین میوه و تره

، محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اند که  مقام معظم رهبری اخیراً فرموده: مورد قاچاق میوه، اظهار داشت های پلیمری در کشاورزی در های فیلم اولین همایش فناوری

 .«شود، منابع را به سمت تولید هدایت کنید، نه واردات کشد که میوه خارجی وارد می کشوری با این عظمت انسان خجالت می»

: و آناناس را مجاز اعالم کرده است، گفتوی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی فقط واردات چند قلم میوه گرمسیری مانند موز 

ها از مبادی قانونی وارد  شود، قاچاق است و هیچ کدام از این میوه در بقیه موارد هر نوع میوه خارجی که در بازار مشاهده می

 .شود نمی

ایم، با ستاد  ا منعکس کردهموضوع ر: معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که با واردات قاچاق میوه چه باید کرد، گفت

مبارزه با قاچاق کاال جلسه برگزار شده و این موضوع توسط وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شده، همچنین وزیر جهاد کشاورزی به 

های مربوطه  ها و ارگان همه مبادی ورودی نامه نوشته و به وزارت کشور نیز موضوع واردات قاچاق میوه منعکس شده تا سازمان

 .ب وظیفه جلوی واردات آن را بگیرندبرحس

هایی که تحت اختیارشان است،  ها در غرفه بار نباید اجازه دهند، تا این میوه سازمان میادین میوه و تره: طهماسبی تصریح کرد

 .فروخته شود

توان تا  تفاده نشود، میهای قاچاق اس های رسمی و امکانات کشور برای عرضه میوه بنابراین اگر از کانال: وی همچنین بیان داشت

 .حدودی با این امر مبارزه کرد

های مربوطه در  ها و ارگان کاری سازمان معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه قاچاق نشانه کم

د با عرضه میوه قاچاق در میدان گوید، ما مسئول برخور بار نیز می رئیس میدان بزرگ میوه و ترهمبارزه با امر واردات است و 

بار مسئولیت برخورد با قاچاقچیان  میدان میوه و تره: ، پس بنابراین این مسئولیت بر عهده چه کسی است؟ اظهار داشتنیستیم

 .گیرد ها را در دست گرفته و عرضه از طریق آن صورت می میوه را ندارد، اما غرفه

ه از آنجا که دستور مؤکد مقام معظم رهبری است، مسئول و غیرمسئول ندارد، مبارزه با مبارزه با قاچاق میو: طهماسبی تصریح کرد

واردات میوه قاچاق بر عهده همه است و همه در مقابل این موضوع مسئول هستند، هر کسی مسئولیت خودش را انجام دهد، 

 .افتد ، اتفاق میتوان با این موضوع مبارزه کرد، و گرنه همین چیزی که االن شاهد آن هستیم می

های قاچاق عرضه  بار شهرداری میوه همچنین مسئوالن نباید اجازه دهند، تا در میادین میوه و تره: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .شود

ضرر و زیان واردات میوه قاچاق فقط اقتصادی نیست، بلکه این امر بیچارگی کشاورزانی را که با ریسک باال : وی تصریح کرد

 .کنند، را در بر دارد ول تولید میمحص
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کنند و امید دارند که محصول را بفروشند، اما به علت واردات  کشاورزان با ریسک باال تولید می: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .ماند قاچاق میوه محصول روی دستشان می

ردی از میزان واردات قاچاق میوه نداریم، اما مشخص برآو: طهماسبی همچنین در رابطه با میزان واردات قاچاق میوه اظهار داشت

 .خورد کنیم، میوه قاچاق به چشم می است که مقدار آن زیاد است، چرا که به هر جا مراجعه می

های خارجی و قاچاق اجتناب کنند و بدانند که  سازی است تا مردم از خرید میوه ها فرهنگ یکی از وظایف رسانه: وی تصریح کرد

 .وه قاچاق باعث ضرر به تولیدکنندگان داخلی استواردات می

 ای نیز ناشی از واردات قاچاق میوه است ها از جمله آفت مگس مدیترانه واردات آفت: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 49/11/23فارس

   ایران برای اولین بار در نمایشگاه ارگانیک آلمان شرکت کردایران برای اولین بار در نمایشگاه ارگانیک آلمان شرکت کردایران برای اولین بار در نمایشگاه ارگانیک آلمان شرکت کرد

ارگانیک رئیس انجمن ارگانیک ایران با اشاره به استقبال خوب بازدیدکنندگان از غرفه عرضه محصوالت ارگانیک ایران در نمایشگاه 

 .ایران برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت کرده است: بایوفاخ آلمان، گفت

امسال برای اولین بار : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سیدرضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران در گفت

واقع در شهر نورنبرگ آلمان ( بایوفاخ)ترین نمایشگاه ارگانیک جهان  انجمن ارگانیک ایران در بزرگجمهوری اسالمی ایران توسط 

 .شرکت کرد

کشور تولیدکننده محصوالت ارگانیک شرکت دارند و انجمن ارگانیک ایران مسئولیت غرفه  0۵۴در این نمایشگاه بیش از : وی افزود

 .ایران در این نمایشگاه را بر عهده دارند

های بزرگ تولیدکننده  از غرفه ارگانیک ایران در این نمایشگاه علیرغم قرار گرفتن در کنار غول: رئیس انجمن ارگانیک ایران گفت

 .محصوالت ارگانیک جهان از جمله آمریکا، برزیل، آرژانتین، اکوادور و کلمبیا استقبال خوبی شده است

اند و از  قاره جهان از این نمایشگاه و همچنین غرفه ایران تاکنون دیدن کرده ۵ز بازدیدکنندگان بسیار زیادی ا: نورانی تصریح کرد

 .المللی تولیدکنندگان ارگانیک قرار بگیرد، متعجب هستند ترین زمان در رده بندی بین اینکه ایران توانسته در کوتاه

تواند سالمت آنها را واکسینه کند و به همین  انیک میها و مردم آمریکا معتقدند استفاده از محصوالت ارگ امروزه اروپایی: وی افزود

بهمن در شهر نورنبرگ آلمان  20این نمایشگاه که از . دلیل استقبال خوبی از نمایشگاه عرضه محصوالت ارگانیک بایوفاخ شده است

 .بهمن دایر است 2۰آغاز شده تا 
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها
 - 49/11/23فارس

   های قاچاق جدی نیستهای قاچاق جدی نیستهای قاچاق جدی نیست   مبارزه با واردات میوهمبارزه با واردات میوهمبارزه با واردات میوه

تأمین شود بهتر است قانونی اگر الزم است بخشی از میوه مورد نیاز کشور با واردات : بار گفت رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره

گیاهی جلوگیری   انجام شود تا هم دولت عوارض گمرکی دریافت کند و هم با نظارت سازمان حفظ نباتات از ورود آفات و بیماری

 .شود

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  بار شهر تهران در گفت سید محسن محمودی رئیس اتحادیه بارفروشان میدان بزرگ میوه و تره

وقتی بار قاچاقی به کشور : شود، اظهار داشت قاچاق در این میدان خرید و فروش می  و در پاسخ به این سؤال که چرا میوه فارس

 .شود شود، در مکانی که متقاضی آن وجود دارد باید عرضه شود و طبیعی است که میوه قاچاق در میدان عرضه می وارد می

های قاچاق و برخورد با متخلفان وجود  بار ممنوعیتی برای عرضه میوه وی در پاسخ به این سؤال که آیا در میدان مرکزی میوه و تره

 .ای صادر شده و در آن قید شده تا از خرید و فروش بارهای میوه قاچاق خودداری شود در میدان اطالعیه: ندارد، افزود

شود، آیا بسنده کردن به  بار در پاسخ به این سؤال که پس نظارت و برخورد با متخلفان چه می میوه و ترهرئیس اتحادیه بارفروشان 

گیرد، کافی است، اظهار  های قاچاق در آن صورت می شود، بخشی از خرید و فروش میوه یک اطالعیه آن هم در میدانی که گفته می

ما و در حد وظایف ما نیست، بلکه بازرسی و مبارزه با آن بر عهده ستاد مبارزه  برخورد با متخلفان قاچاق میوه در حوزه کار: داشت

 .با قاچاق کاال و ارز است

همچنین برخورد با متخلفان باید توسط نیروی انتظامی : بار شهر تهران، گفت رئیس اتحادیه بارفروشان میدان بزرگ میوه و تره

های  ایم که یک کالنتری با تمام شاخه کالنتری است و ما بارها درخواست کردهصورت گیرد که در حال حاضر این میدان فاقد یک 

 .اندازی شود، اما هنوز نشده است زنی، مبارزه با کاالی قاچاق و زورگیری در میدان راه مبارزه با کیف

حدود : شود، بیان داشت امله میبار تهران مع وی در پاسخ به این سؤال که روزانه چه مقدار میوه قاچاق در میدان بزرگ میوه و تره

شود، اما بخش زیادی از آن در نقاط مختلف شهر بدون اینکه وارد میدان  های قاچاق در میدان معامله می تن از میوه 3۴الی  2۴

 .شود شود، معامله می

به صورت قاچاق وارد  هایی است که نارنگی پاکستان، لیموترش ترکیه، گالبی چینی، زردآلو و آلو سیاه از میوه: محمودی گفت

 .شود بار خرید و فروش می شود و در میدان بزرگ میوه و تره می

از آنجا که واردات میوه قاچاق بدون نظارت سازمان حفظ : بار شهر تهران افزود رئیس اتحادیه بارفروشان میدان بزرگ میوه و تره

های گیاهی که منجر به خسارات  ها امکان ورود آفات و بیماری ن میوهشود، بنابراین با ورود ای الزم انجام می  نباتات و بدون قرنطینه

 .شود، وجود دارد به باغات کشور می

شود که واردات این میوه با توجه به اینکه در  های چوبی وارد می در حال حاضر نارنگی پاکستانی قاچاق در جعبه: وی تصریح کرد

 .های گیاهی بسیاری از این کشور وجود دارد ندارد، امکان ورود آفات و بیماریای خوبی وجود  های قرنطینه کشور پاکستان نظارت

افتاد،  اتفاقی می  شود چرا که اگر چنین متأسفانه برخورد با واردکنندگان قاچاق میوه به صورت جدی انجام نمی: محمودی افزود

 .های خارجی در بازار باشیم قطعاً نباید تا این اندازه شاهد عرضه میوه

های قاچاق میوه باید  در صورت کشف، محموله: بار شهر تهران تصریح کرد ئیس اتحادیه بارفروشان میدان بزرگ میوه و ترهر

 .های سنگینی شوند، تا جلوی این کار گرفته شود سازی شود و عامالن ورود آن به کشور باید متقبل جریمه معدوم
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اما اگر به : نیست، باید مسئوالن با جدیت جلوی واردات آن را بگیرند، بیان داشتوی با تأکید بر اینکه اگر میوه قاچاق مورد نیاز 

واردات میوه نیاز است و باید بخشی از میوه مصرفی کشور از طریق واردات تأمین شود، پس باید واردات به صورت قانونی انجام 

های گیاهی  حفظ نباتات جلوی ورود آفات و بیماریشود، تا هم دولت عوارض گمرکی واردات را اخذ کند و هم با نظارت سازمان 

 .گرفته شود

میلیون تن محصوالت باغی در کشور تولید  06بر اساس این گزارش، طبق اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی ساالنه حدود 

 .شود می

جهاد کشاورزی بارها و بارها اعالم کردند افزاید با توجه به اینکه امسال سال پربار تولید مرکبات بود مسئوالن وزارت  این گزارش می

 .میلیون تن مرکبات هیچ نیازی به واردات مرکبات نیست ۰که با توجه به تولید بیش از 

هزار تن کیوی در کشور تولید شد که هنوز بخشی از آن در  3۴۴میلیون تن سیب و حدود  3.۵همچنین امسال حدود 

 .صادرات آن فکری شودهای کشور موجود است و باید برای  سردخانه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 49/11/27فارس

   وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر دادوزیر صنعت، معدن و تجارت خبر دادوزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد/ / / تکرارتکرارتکرار

توزیع دو نوع کارت اعتباری / گیرد شورای پول و اعتبار امروز درباره نرخ سود بانکی تصمیم می/ قاچاق میوه در دولتنمایش فیلم 

 خرید کاال

فیلم قاچاق از این مبادی تهیه شده و به : وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قاچاق میوه از مرزهای غرب و جنوب شرقی گفت

 .دولت ارائه خواهد شد

زاده دوشنبه شب در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش  ، محمدرضا نعمتخبرگزاری فارسگزارش  به

ر با های قاچاق در میادین میوه و تره بررسی که در مورد ورود و توزیع میوه: های قاچاق اشاره کرد و افزود خصوصی به ورود میوه

واردات هیچ گونه   های گرمسیری، دهد بر مبنای عملکرد آماری گمرک جمهوری اسالمی ایران به جز میوه انجام شده، نشان می

شود، واردات میوه به صورت قاچاق و  میوه به صورت رسمی صورت نگرفته است و بنابراین آنچه که اکنون در بازار مشاهده می

 .غیررسمی است

های قاچاق از غرب و جنوب شرقی کشور در  براساس گزارشی که در اختیار داریم، به صورت مرتب واردات میوه: وی اضافه کرد

ای انجام  ها به صورت رسمی وارد نشده است،البته واردات آنها نیز به شکل بسیار زننده گیرد و این میوه بری صورت می قالب کوله

 .ه هیئت دولت ارائه می شودشود که فیلم آن نیز تهیه شده و به زودی ب می

ها به عهده  آوری این میوه جمع: های قاچاق از سطح بازار گفت میوه آوری وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد برنامه اش برای جمع

، مسئولیت تنظیم بازار، واردات 30وزارت جهادکشاورزی است، چرا که بعد از انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، در اواخر سال 

اینکه وزارت  بازرگانی، خرید و فروش محصوالت کشاورزی و از جمله میوه به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، ضمن

صنعت، معدن و تجارت در دولت قبل نیز با این طرح مخالف بود و بنابراین از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درخواست کرد اجرای آن 

های آن  نامه رفت، آئین هم به دلیل اینکه این موضوع مصوب مجلس و یک قانون به شمار میرا مسکوت بگذارد، اما در دولت یازد

 .اجرایی شد 33تهیه و از اول سال 

برابر با قولی که دو هفته قبل : گیری در مورد نرخ سود بانکی در جلسه فردای شول پول و اعتبار گفت وی در مورد بررسی و تصمیم

 .این شورا در دستور کار قرار گیرد( امروز)اعتبار داد، قرار است موضوع نرخ سود در جلسه فردایبانک مرکزی در شورای پول و 

ها و نیز نرخ سود  به هر صورت دیدگاه دولت و بانک مرکزی این است که با توجه به کاهش تورم، نرخ سود سپرده: زاده افزود نعمت

 .ای و عقود اسالمی کاهش یابد تسهیالت اعم از مبادله

کنیم، آن است که نباید نرخ سود به صورت دستوری تعیین شود و به همین  دیدگاه اقتصاددانان که ما نیز تائید می: وی ادامه داد

های چند ماهه اخیر به تدریج نرخ تسهیالت بین بانکی رو به کاهش گذاشته و امیدواریم فردا نیز تصمیم خوبی در  دلیل با سیاست

 .ه شودشورای پول و اعتبار گرفت

 .امیدواریم وعده بانک مرکزی محقق شده و نرخ سود هر چه زودتر به تورم برسد: این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد

های اعتباری باید اجرایی شود چرا که مصوبه دولت  کارت: های اعتباری خرید کاال گفت زاده در ادامه در مورد سرنوشت کارت نعمت

های اعتباری تبدیل به  کند؛ به همین دلیل اجرای طرح توزیع کارت انک مرکزی در اجرای آن احتیاط میاست، اما به هر حال ب

http://www.farsnews.com/
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توزیع دو نوع کارت شد که بر این اساس کارت اعتبار ملی به صورت گسترده میان مردم توزیع خواهد شد، تا تحریک تقاضای خرید 

 .برای کاالهای مصرفی بادوام صورت گیرد

اکنون میان کارمندان دولت توزیع شده و لیست کارمندان نیز به بانک مرکزی ارسال شده است  ها هم نوع دیگر کارت :وی ادامه داد

 .های الزم، آن را عملیاتی خواهد کرد و این بانک پس از بررسی

خودرو با پژو قطعاً  ایران اندازی کارخانه مشترک محل راه: اندازی خط تولید پژو نیز گفت  وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راه

های الزم در آنجا وجود ندارد، اما چند نقطه برای احداث این کارخانه بررسی  در سواحل مکران نیست، چرا که زیربناها و زیرساخت

 .گیری نهایی صورت نگرفته است شده که هنوز تصمیم

های  و با پژو مقرر شد از امکانات موجود در سایتخودر بخشی به اجرای قرارداد ایران برای سرعت: زاده خاطرنشان کرد نعمت

اما پس از گذشت  های طرف ایرانی در آن واقع است، منتقل شود ها که سایت خودرو استفاده شود و کار اصلی در شهرستان ایران

 .مدتی در مورد احداث کارخانه جدید نیز تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد

های صنعتی باید به صندوق توسعه ملی ارائه  طرح: وسعه ملی به بخش صنعت نیز گفتوی در خصوص پرداخت وام از صندوق ت

های کارشناسی  انجام شده، روند پرداخت تسهیالت به پروژه  اخیر با پیگیری  شده تا به تصویب نهایی برسند که خوشبختانه در ماه

 .شده، سرعت گرفت و قول داده شده تا آخر سال پرونده آنها نهایی شود

میلیارد دالر به بخش صنعت ارائه دهد که  0.۰البته بانک صنعت و معدن قرار بود : وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد

های دیگر نیز با پذیرش عاملیت صندوق توسعه ملی، فعال خواهند  ها صورت گیرد؛ البته بانک امیدواریم تا پایان سال این پرداخت

 .شد

های صنعتی از منابع صندوق توسعه ملی جذب شده  میلیارد دالر برای طرح 2.۵معادل  33پایان سال  تا: زاده خاطرنشان کرد نعمت

های موجود، در تامین ارز پذیرش کمتر بوده است، اما به تدریج با آزادسازی  ها و محدودیت است که امسال نیز به خاطر تحریم

 .دشو منابع ارزی بلوکه شده، روند پرداخت تسهیالت تسریع می

درصد از منابع ورودی سال  0۴اند، تا انتهای امسال،  در بخش ریالی نیز مبالغ ناچیز بوده و قول داده: این عضو کابینه یازدهم افزود

 .درصد را به بخش کشاورزی اختصاص دهند 0۴جاری صندوق را به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن و 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 134۱بهمن  27: تاریخ

استقبال استقبال استقبال / / / گذاری در تولید محصوالت ارگانیک در ایرانگذاری در تولید محصوالت ارگانیک در ایرانگذاری در تولید محصوالت ارگانیک در ایران   ها برای سرمایهها برای سرمایهها برای سرمایه   آمادگی آلمانیآمادگی آلمانیآمادگی آلمانی

   کانادا و کره از خرمای ارگانیک ایرانکانادا و کره از خرمای ارگانیک ایرانکانادا و کره از خرمای ارگانیک ایران

نورنبرگ آلمان، شرکت بزرگ آلمانی برای تولید محصوالت ارگانیک در ایران و صادرات  2۴06در جریان حضور ایران در نمایشگاه 

بخش خصوصی وارد  زودی هیأت آلمانی برای مذاکره با آن به کشورهای جنوب خلیج فارس و اتحادیه اروپا اعالم آمادگی کرد و به

 .ایران خواهند شد

نمایشگاه نورنبرگ : با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن ملی ارگانیک امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

یافته  کشور توسعه 0۵۴ای برای محصوالت ارگانیک ایران بود که در بین  آلمان که روز گذشته خاتمه پیدا کرد، ظرفیت ویژه

 .توانست پرچم کشورمان را به اهتزاز درآورد

مندان کشاورزی ارگانیک در ایران و ایرانیان مقیم آلمان، پرچم جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه  به همت عالقه: پور افزود مهدی

BioFach رای پاویلیون و تاریخچه های دیگر کشورها که دا ترین نمایشگاه محصوالت ارگانیک در جهان در کنار پرچم که بزرگ

 .هستند، به اهتزاز درآمد

المللی از اتحادیه اروپا هستند، محصوالت  پاویلیون ایران با ارائه محصوالت ارگانیک که دارای گواهی بین: وی خاطرنشان کرد

 .رو شد باکیفیتی را در این نمایشگاه معرفی کرد که با استقبال اتحادیه اروپا روبه

 کره از خرمای ایرانی استقبال کانادا و

در این نمایشگاه که محصوالتی نظیر انار، کیوی، زعفران، آب انار و انگور، کنستانتره انار و انگور، : فعال بخش خصوصی ادامه داد

 .کننده قرار گرفت روغن، دانه انار، عسل و پسته به نمایش درآمد، مورد استقبال کشورهای شرکت

 .ویژه مورد استقبال کانادا، کره و آمریکا قرار گرفت و منجر به قراردادهای عملیاتی شد نار ایران بهخرما و ا: پور تصریح کرد مهدی

از آنجا که خرمای ارگانیک ایران از استقبال مناسبی در کشورهای کانادا و آلمان برخوردار است، مقرر شد هیأتی : وی یادآور شد

 .ی در این کشور ماه آینده به ایران سفر کنندگذار آلمانی برای رصد بازارهای ایران و سرمایه

 گذاری شرکت آلمانی برای تولید محصوالت ارگانیک در ایران سرمایه

با توجه به اهمیت تولید محصوالت ارگانیک در ایران و بازار مناسبی که برای آن در کشورهای : دبیر انجمن ملی ارگانیک تأکید کرد

عمل  گذاری در تولید محصوالت ارگانیک به های بزرگ آلمانی از سرمایه از سوی یکی از شرکت اروپایی وجود دارد، استقبال مناسبی

 .آمد

گذاری در تولید محصوالت ارگانیک و  منظور سرمایه این شرکت آلمانی قرار است ماه فوریه هیأتی را به: پور اظهار داشت مهدی

 .به ایران اعزام کندصادرات آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اتحادیه اروپا 

ویژه از قدرت بازاریابی و بازارسازی طرف آلمانی  های همکاری را شناسایی کرده و به مقرر است دو طرف زمینه: وی همچنین گفت

 .برای فروش محصوالت ارگانیک ایرانی در اتحادیه اروپا استفاده شود

 محصوالت نورنبرگ دارای گواهینامه ارگانیک بین المللی بودند

های تجاری و  ترین ظرفیت المللی نورنبرگ آلمان به منزله حضور ایران در بزرگ شرکت در نمایشگاه بین: عال بخش خصوصی افزودف

 .المللی ارتقاء دهد تواند منزلت و جایگاه ایران را در بازارهای بین اقتصادی محصوالت ارگانیک دنیا است و می
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در نورنبرگ آلمان امکان حضور پیدا کردند، دارای گواهینامه ارگانیک از اتحادیه اروپا همه محصوالتی که : پور خاطرنشان کرد مهدی

 .بودند که توانسته بودند محصوالت ارگانیک خود را با بهترین کیفیت و در مختصات استانداردهای اروپا تولید کنند

تولید محصوالت ارگانیک در باالترین میزان ممکن و ایران کشوری است که با داشتن چهار فصل، پتانسیل الزم برای : وی ادامه داد

 .المللی دارد، اما نیازمند ساماندهی است صادرات آن را در بازارهای بین

 شده ارگانیک قدم بعدی، تولید محصوالت فرآوری

محصوالت کشورهای حاضر در نمایشگاه، عالوه بر تولید محصوالت خام، خواستار : دبیر انجمن ملی ارگانیک تصریح کرد

های مورد نیاز نسبت به تولید محصوالت ارگانیک  شده ارگانیک نیز هستند که ایران باید با داشتن بسترهای الزم و فناوری فرآوری

 .نظیر بیسکوییت و پنیر ارگانیک اقدام کند

است که باید با فراهم کردن  نیازمند تولید بیسکوییت ارگانیک، شکر، آرد، وانیل و پودر کاکائوی ارگانیک: پور یادآور شد مهدی

 .های آن که قدم بعدی فعالیت در حوزه ارگانیک است را آغاز کرد فناوری

 یارانه نمایشگاهی الزم است

های حاضر در نمایشگاه نورنبرگ با حمایت بخش خصوصی بوده و الزم است برای حضور پررنگ  حضور شرکت: وی تأکید کرد

 .های دولتی فراهم شود ه ورود به بازارهای جدید است، یارانه نماشگاهی و حمایتها که به منزل ها در نمایشگاه شرکت

های تولیدکننده خود، ابزارهای حمایتی دارند که این ابزارها در  یافته برای حضور شرکت کشورهای توسعه: پور اظهار داشت مهدی

 ./ایران وجود ندارد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها 
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: اریخت

   ایران و غنا برنامه اقدام مشترک در زمینه همکاری های کشاورزی امضا کردندایران و غنا برنامه اقدام مشترک در زمینه همکاری های کشاورزی امضا کردندایران و غنا برنامه اقدام مشترک در زمینه همکاری های کشاورزی امضا کردند

 .سند و یادداشت تفاهم همکاری امضاء کردند 2های مشترک  ایران و غنا در راستای تعمیق و تحکیم مناسبات و همکاری

روسای جمهور ایران و غنا، توسط  "جان درامانی ماهاما"به گزارش ایانا، این اسناد همکاری امروز در حضور حسن روحانی و 

 .مقامات عالی رتبه دو کشور به امضا رسید

وزیر جهاد کشاورزی ایران و وزیر کشاورزی غنا و برنامه اقدام مشترک در زمینه همکاری های کشاورزی بین دو کشور توسط 

یادداشت تفاهم همکاری های استاندارد بین دو کشور توسط رییس سازمان ملی استاندارد ایران و وزیر امور خارجه غنا به امضا 

 .رسید

ترین محصوالت  ز جمله مهم، قهوه، نارگیل، توتون، دام و ماهی نیز ا(ترین تولید کننده جهانی بزرگ)به گزارش ایانا، کاکائو 

 .آید کشاورزی و دامپروری کشور به شمار می

هزار 0۴تن، گوشت گوسفند  22، ۴۴۴تولید سالیانه گوشت گاو . باشد هکتار می ۴٫6۴سرانه زمین کشاورزی برای هر نفر بیش از 

از جمله . لیارد کیلووات ساعت استمی 3/۰تولید ساالنه نیروی الکتریسته نیز معادل . باشد تن می 363، ۴۴۴تن و صید ماهی 

ترین معدن کشور، منگنز، بوکسیت، آهن،  مهم)، طال (دومین تولید کننده جهانی)توان به الماس  ترین معادن کشور غنا نیز می مهم

 .بریل، نیکل، گرافیت و کرومیت اشاره کرد

درصد در  ۵/26  نگلداری و ماهیگیری ودرصد در بخش کشاورزی، ج۵6  درصد نیروی کار کشور در صنایع و معادن، ۵/0۵

 .بازرگانی و تجارت مشغول به فعالیت هستند

 .واحد آن برابر با یک دالر است 6۵/2پسوا است که هر  0۴۴برابر با( C) واحد پول کشور سدی

و درآمد سرانه است  میلیون دالر بوده 30٬323میزان تولید ناخالص داخلی این کشور بر پایه قدرت خرید برابر  2۴۴6درسال 

.آید درصد از کشاورزی به دست می۰۵درصد آن از صنایع و تولیدات و 0۵دالر بوده که  0۰2۵
های آموزش و پرورش  هزینه 

 .درصد است2نرخ ساالنه رشد تولید ناخالص ملی نیز . است درصد تولید ناخالص ملی بوده2/۰

ها اشاره کرد که  آالت، وسائط نقلیه، غالت، ابزار برقی، نفت و بافتنی ماشینتوان به  ترین محصوالت وارداتی غنا می از جمله مهم

 .شود وارد می( درصد6هرکدام )،آمریکا، ایتایل و فرانسه(درصد06)عمدتاً از کشورهای آلمان 

م و الوار اشاره نمود که توان به کاکائو، کره کاکائو، منگنز، طال، الماس، آلومینیو ترین محصوالت صادراتی کشور نیز می از جمله مهم

 .شود صادر می( درصد6)، آمریکا و فرانسه(درصد3)، ایتالیا (درصد20)عمدتاً به کشورهای آلمان 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 134۱بهمن  27: تاریخ

برگزار برگزار برگزار    3۵3۵3۵دومین همایش توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سالمت غذا اردیبشهت دومین همایش توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سالمت غذا اردیبشهت دومین همایش توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سالمت غذا اردیبشهت 

   شودشودشود   میمیمی

گیری از نقطه نظریات  های داخلی و بهره های تخصصی، شرکت ها، انجمن انجمن مدیریت کیفیت ایران با همراهی سازمان

 033۵ماه سال  را اردیبهشت "ی فراگیر در سالمت غذادومین همایش توسعه کیفیت، راهبرد"کارشناسان و اساتید دانشگاهی 

 .کند های اسناد و کتابخانه ملی برگزار می خورشیدی در محل سالن همایش

با اعالم این  رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران و دبیر اجرایی همایش ، نایب(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مردان، اندیشمندان و  هایی است که توجه دولت ترین موضوع امعه به غذای سالم و ایمن، یکی از مهمنیاز روزافزون ج: گفتمطلب 

 .محققان را به خود معطوف داشته است

های مطلوب نگهداری و  کارگیری روش در این راستا، لزوم استفاده بهینه از منابع غذایی موجود و به: فرشید شکرخدایی افزود

منظور حفظ و بهبود کیفیت  بندی مناسب به رویه محصوالت کشاورزی، تأمین منابع جدید غذایی، بسته یپیشگیری از ضایعات ب

 .، ازجمله مواردی است که اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست...محصوالت و

ای  گونه به های نوین غذایی شده، رشد و توسعه جوامع و پیشرفت علوم و صنعت، سبب پیدایش عادات و سبک: وی خاطرنشان کرد

 .شود های غذایی به شکل روزافزونی احساس می های جدید غذایی و مکمل که نیاز به تنوع محصوالت و پیدایش فرآورده

های  ها، انجمن منظور در انجمن مدیریت کیفیت ایران با همراهی سازمان بدین: رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد نایب

دومین همایش توسعه کیفیت، "گیری از نقطه نظریات کارشناسان و اساتید دانشگاهی  بهره های داخلی با تخصصی، شرکت

در محل سالن  "بهبود تغذیه، ضامن سالمتی"با شعار  033۵ماه سال  اردیبهشت 26را  "راهبردی فراگیر در سالمت غذا

ها، برگزاری مسابقه  ائه تجربیات موفق شرکتهای تخصصی، کارگاه آموزشی، ار های اسناد و کتابخانه ملی با اجرای پنل همایش

 .کنیم عکاسی و تجلیل از بزرگان توسعه کیفیت در صنعت غذا برگزار می

اهداف این همایش عبارت از نقش توسعه استانداردها در ارتقای کیفیت و ایمنی مواد غذایی، تجربیات : شکرخدایی تصریح کرد

های نظارتی در ارتقای سالمت غذا، توسعه  اسب ضامن سالمت جامعه، نقش سازمانموفق در ارتقاء و پایداری کیفیت، تغذیه من

های  فناوری نوین در صنعت غذا، اهمیت زنجیره تأمین و توزیع در حفظ و پایداری کیفی مواد غذایی، جایگاه استقرار سیستم

های ارتباط با مشتری و  کنندگان، سیستم در ارتقای آگاهی مصرف( چراغ راهنما)گذاری  مدیریتی در صنعت غذا، تأثیر برچسب

 .مندی مشتریان و نقش توسعه کیفیت در اقتصاد است رضایت

تر و  های تحقیقات در حوزه علوم غذایی در این همایش مسیر برای تحقیقات کاربردی امیدواریم با ارائه آخرین یافته: یادآور شدوی 

 ./ور فراهم آوردویژه حال حاضر کش متناسب با نیاز جامعه بشری و به
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 134۱بهمن  2۱: تاریخ

هادی خانیکی از هنر هشتم و محیط زیست هادی خانیکی از هنر هشتم و محیط زیست هادی خانیکی از هنر هشتم و محیط زیست / / / گفتگوهای پردیسان به خوان هشتم رسیدگفتگوهای پردیسان به خوان هشتم رسیدگفتگوهای پردیسان به خوان هشتم رسید

   می گویدمی گویدمی گوید

زمینه ها، ضرورت ها و چشم : آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست با موضوع ارتباطات و محیط زیست –هشتمین نشست علمی 

 .اندازها برگزار می شود

زمینه ها، : آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست با موضوع ارتباطات و محیط زیست –هشتمین نشست علمی 

 .ضرورت ها و چشم اندازها برگزار می شود

آموزشی سازمان  –هشتمین نشست علمی ، (پام ) به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست 

با  "زمینه ها، ضرورت ها و چشم اندازها: ارتباطات و محیط زیست "حفاظت محیط زیست با عنوان گفتگوهای پردیسان با موضوع

 2۵/00/3۰روز یکشنبه مورخ  02:3۴تا  0۴:3۴باطات دانشگاه عالمه طباطبایی از ساعت حضور دکتر هادی خانیکی استاد گروه ارت

 .در سالن سرو پارک پردیسان برگزارمی شود

 .هادی خانیکی دارای دکترای علوم ارتباطات از دانشگاه عالمه و از استادان سرشناس در رشته ارتباطات است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 134۱بهمن  2۲: تاریخ

   تجلیل از صنایع برگزیده حوزه محیط زیستتجلیل از صنایع برگزیده حوزه محیط زیستتجلیل از صنایع برگزیده حوزه محیط زیست

صنایع برگزیده حوزه با حضور معاون اول رئیس جمهور در هفدهمین همایش ملی معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز از 

 .حفاظت از محیط زیست با اهداء جوایز و لوح تقدیر، تجلیل شد

با حضور معاون اول رئیس جمهور در هفدهمین همایش ملی معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز از صنایع برگزیده حوزه 

 .حفاظت از محیط زیست با اهداء جوایز و لوح تقدیر، تجلیل شد

، در این مراسم از سه واحد صنعتی خدماتی سبز و شش مدیر کل (پام)نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست به گزارش ایانا به 

 .حفاظت محیط زیست تجلیل شد

غالم عباس میرزایی مدیرعامل شرکت سیمان ساوه استان مرکزی به نمایندگی از این صنعت به عنوان صنعت سبز برگزیده و علی 

عملیات انتقال گاز و غالم عباس حسینی مدیر شرکت گاز از استان بوشهر به نمایندگی از واحدهای  نصیحت کن مدیر منطقه ده

 .خدماتی خود به عنوان واحد خدماتی برگزیده لوح تقدیر و هدایایی دریافت کردند

بوشهر، همچنین حمید جالل وندی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی، حسین دلشب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 

احمدرضا الهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، مهرداد فتحی بیرانوند مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان لرستان، حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، شهرام احمدی فارسانی مدیرکل 

جمله مدیران کل حفاظت محیط زیست بودند که در این مراسم مورد تقدیر حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری از 

 .قرار گرفتند

در سالن همایش سازمان حفاظت از محیط ( دوشنبه)هفدهمین همایش ملی معرفی واحد های صنعتی و خدماتی سبزصبح امروز

 .زیست برگزار شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان – 134۱بهمن  2۱: تاریخ

میوه های قاچاق از راه جنگل و کوهستان وارد کشور میوه های قاچاق از راه جنگل و کوهستان وارد کشور میوه های قاچاق از راه جنگل و کوهستان وارد کشور : : : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفترئیس اتحادیه میوه و سبزی گفترئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

   ...نمی شوند بلکه با تریلی از مرزها به حاشیه تهران می آیندنمی شوند بلکه با تریلی از مرزها به حاشیه تهران می آیندنمی شوند بلکه با تریلی از مرزها به حاشیه تهران می آیند

در خصوص هجوم میوه های اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

بلوط، کدو در حال حاضر لیمو ترش پاکستانی، پرتقال مصری، نارنگی پاکستانی، گالبی چینی، شاه : ترک به کشور اظهار داشت

حلوایی، آو و شبرنگ ترکیه، آواکادو و پاملو در بازار یافت می شود که پاملو، آواکادو، شاه بلوط، کدو حلوایی و آلو و شبرنگ از جمله 

 .میوه هایی هستند که از ترکیه وارد کشور می شود

برخی میوه های خارجی در بازار داخل زمینه  افزایش تقاضا و نبود: وی با اشاره به فراوانی میوه های ترک در بازار داخلی گفت

 .قاچاق آنها را به داخل کشور فراهم کرده، ضمن اینکه حجم محصوالت عرضه شده در بازار زیاد نیست

هزار تومان و آواکادو دانه ای  0۴هزار تومان، کدو حلوایی  06هزار تومان، پامالو  0۴به گفته مهاجران قیمت هر کیلو ترش پاکستانی

 .زار تومان استه 0۴

میوه های قاچاق از راه جنگل و : رئیس اتحادیه میوه و سبزی در خصوص نحوه قاچاق این محصوالت به کشور بیان داشت

کوهستان وارد کشور نمی شوند بلکه با تریلی از مرزها به حاشیه تهران آمده و به سردخانه های باغ ها رفته و سپس از آنجا به 

 .ره بار توزیع شده و حال بایستی مسئوالن مربوطه با نظارت بیشتر این مسائل را دنبال کنندمیادین مرکزی میوه و ت

 معدوم شدن میوه های قاچاق ضروری است*** 

در خصوص هجوم  خبرنگاران جواناقتصادی باشگاه علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

میوه های قاچاق فاقد مجوز مصرف هستند و در این خصوص بارها سازمان حفظ نباتات به دستگاه : میوه های خارجی به بازار گفت

 .لفین به سرعت میوه های قاچاق معدوم شوندهای مربوطه اعالم کرده که در صورت مشاهده میوه های قاچاق ضمن برخورد با متخ

وزیر جهاد کشاورزی واردات هر گونه پرتقال را ممنوع کرده و از متولیان مربوطه خواسته که با اعمال نظارت های بیشتر : وی افزود

 .جلوی این پدیده شوم گرفته شود

طینه ای، منشا انتقال آلودگی و آفات هستند که قاچاق میوه های خارجی به کشور به سبب عدم مسائل قرن: منصوری تصریح کرد

این امر می تواند ضربه مهلکی به باغات کشور وارد کند و از طرفی هم به سبب تولید انبوه مرکبات در کشور قاچاق میوه های 

 .خارجی به نفع تولید کننده و مصرف کننده نیست

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰3636۴D%/32662D62 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5496980/%D9%87%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

212 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 134۱/ بهمن /  2۲, دوشنبه 

بهره برداری از نخستین مرکز فرآوری و عرضه آجیل و خشکبار کشور در مشهد آغاز بهره برداری از نخستین مرکز فرآوری و عرضه آجیل و خشکبار کشور در مشهد آغاز بهره برداری از نخستین مرکز فرآوری و عرضه آجیل و خشکبار کشور در مشهد آغاز 

   شدشدشد

 .در شهرک طوس مشهد به بهره برداری رسید نخستین مرکز فرآوری و عرضه آجیل و خشکبار کشور، روز یکشنبه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در آیین افتتاح این مرکز، دلیل افتتاح چنین مرکزی را ظرفیت و قابلیت باالی استان 

دلیل ارزش غذایی اگر امروز زعفران و پسته ایران در بازارهای جهانی به فروش می رسد، صرفا به : در این بخش عنوان و اظهار کرد

  .این محصوالت نیست بلکه بخش زیادی از این رشد را مدیون تجار و بازرگانان و تالش های آنان هستیم

امروز باید توسعه بازرگانی در اولویت : مجتبی مزروعی با اشاره به اهمیت صدور محصوالت بخش کشاورزی به خارج از کشور، گفت

  .موتور حرکت تولید به واسطه فعالیت بازرگانان رقم می خورد کارهای این مجموعه قرار گیرد، زیرا

محصوالتی مانند کشمش از جمله محصوالت خوب و فراوان استان خراسان رضوی است اما الزم است برای صدور : این مسئول گفت

  .این قبیل محصوالت و بسته بندی مناسب آن بیش از پیش کار شود

نه نیاز به تکنولوژی، ابزار و سرمایه وجود دارد و امیدواریم در دوران پساتحریم در این بخش فعالیت البته در این زمی: وی تاکید کرد

  .های مناسبی رقم بخورد

با این شرایط : مزروعی از جمله مهمترین مشکالت حوزه کشاورزی را فقدان مراکز تجاری و بازاریابی برای تولیدات دانست و افزود

  .شد استان خراساتن رضوی در بخش کشاورزی رقم خورده استدر سال گذشته بیشترین ر

در جلسه اخیر با مدیر ارشد دولت در استان اعالم شد که تنها رشد مطلوب در میان بخش های اقتصادی استان مربوط : وی افزود

  .درصد رشد رسیده است 26درصد به  23به بخش کشاورزی بوده که از 

این مرکز در زمینی با گستره پنج هزار متر : عرضه آجیل و خشکبار خراسان رضوی نیز گفت مدیرعامل نخستین مرکز فرآوری و

  .مربع شامل کارخانه فرآوری و بسته بندی محصوالت، سوله و مرکز فروش ایجاد شده است

ه به تقاضای بازار، این مرکز به تجهیزات نوین و روز جهان و نیز تجهیزات سنتی مجهز است و بست: مهدی پیروزه پور اظهار کرد

  .تن انواع آجیل و خشکبار را دارد 2۴تا  0۵روزانه ظرفیت فرآوری و بسته بندی 

فروشگاه عرضه آجیل و خشکبار این مرکز بیش از : نفر ایجاد اشتغال کرده، گفت 6۴وی با بیان اینکه راه اندازی این مجموعه برای 

  .متر مربع مساحت دارد 3۴۴

واحد فرآوری،  26۴عضو،  2۴۴اتحادیه بزرگ صنف آجیل و خشکبار کشور را در خود دارد که دارای هزار و کالنشهر مشهد دومین 

  .واحد خرده فروشی است 6۴۴واحد عمده فروشی و  0۵۴

درصد از تولیدات انجیر خشک استان فارس که از  ۵۴و آلوخشک جهان را دارد و ( ژاپنی)مشهد انحصار تولید تخمه جابانی

  .و محبوبیت خاصی در ایران برخوردار است توسط صادر کنندگان مشهدی به خارج از کشور ارسال می شودمرغوبیت 

هزار تن در خراسان رضوی مصرف می شود  0۵هزار تن آجیل و خشکار مصرف می کنند که از این میزان حدود  ۰۴ایرانیان ساالنه 

 .ر هستندو بر این اساس مشهدی ها در خرید آجیل و خشکبار رکورددا
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 134۱/ بهمن /  2۲, دوشنبه 

   هکتار وسعت داردهکتار وسعت داردهکتار وسعت دارد   222بیش از نیمی از اراضی کشاروزی کشور کمتر از بیش از نیمی از اراضی کشاروزی کشور کمتر از بیش از نیمی از اراضی کشاروزی کشور کمتر از 

وری در گرو تجمیع اراضی کشاورزی است و کشاورزان در این زمینه برای  افزایش بهره: رئیس ستازمان تعاون روستایی گفت

 .هکتار است 2یکپارچه سازی اراضی باید با یکدیگر متحد شوند اما بیش از نیمی از اراضی کشاروزی زیر 

درصد اراضی کشور زیر دو هکتار است و همین موضوع سبب  ۵۴از بیش : حسین صفایی در دیدار با استاندار قزوین اظهار داشت

 .وری کاهش یابد شده تا کشور درگیر یک خردهپایی شده و سطح بهره

وری در گرو تجمیع اراضی کشاورزی است و  افزایش بهره: وی با اشاره به ضرورت استفاده از تمامی توان کشاورزی در کشور افزود

 .ی یکپارچه سازی اراضی باید با یکدیگر متحد شوندکشاورزان در این زمینه برا

های پیش رو در این زمینه فعالیت جدی و  سازمان تعاون روستایی با همه چالش: رئیس سازمان تعاون روستایی کشور تصریح کرد

ی با توجه به های کشاورز های بزرگ و تقویت تأسیس تعاونی ای را آغاز کرده و تجمیع کشاورزی خرد و ایجاد بنگاه گسترده

 .ها قرار دارد های موجود در اولویت برنامه زیرساخت

در حال حاضر هیچ : صفایی با انتقاد از نبود یک مکانیزم مناسب برای ارزیابی عملکرد نهادهای حامی کشاورزی خاطرنشان کرد

موردبررسی و ارزیابی  3۵سال  کند و عملکرد نهادهای حامی بخش کشاورزی در قانونی بر اصالح ساختار کشاورزی مدیریت نمی

 .گیرند قرار می

میلیون  سال گذشته بیش از یک 0۴در طول : وی با بیان اینکه مشکالت و چالش های پیش روی کشاورزی بسیار است عنوان کرد

 .شده است عنوان منابع تولید به علت تغییر کاربری یا شوری خاک از چرخه تولید خارج هکتار از اراضی کشاورزی به

برداران برای تولید است و لذا با توجه به  های خرد درصدد کمک به بهره کردن مالکیت تعاونی تولید باهدف جمع: صفایی بیان کرد

سازی اراضی خود، در چرخه تولید نقش مؤثر  های کشاورزی، مالکان خرد باید متقاعد و متحد شوند با یکپارچه وری پایین زمین بهره

 .ایفا کنند

های کشاورزی احداث کنند چون امکان  باید صاحبان صنایع را کمک کنیم تا زمین:ازمان تعاونی روستایی کشور گفتمدیرعامل س

 .دهد تولید زمین در ایران وجود ندارد و هیچ بانکی برای خرید زمین کشاورزی اعتبار نمی

ها لغو و تبدیل به  توان مالکیت عی نیز میمتأسفانه امکان گسترش کشت و صنعت وجود ندارد در خصوص سهامی زرا: صفایی افزود

های کشاورزی را خریداری کنند ولی این امر نیز عمالً با مشکالتی مواجه  ها به نمایندگی از کشاورزان زمین سهام کرد تا این شرکت

 .خواهد بود

ه کنیم و حمایت از کشت و صنعت های کشاورزی توج های موجود تنها باید به ایجاد تعاونی ما مدیران با زیرساخت:وی تأکید کرد

ها در بخش کشاورزی  گونه تعاونی پذیر نشد بهترین راه نیز ایجاد این پذیر است و اگر این امر امکان ها امکان نیز با حمایت بانک

 .است
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 اقتصاد نیوز-1349شنبه، بیست و هفتم بهمن سه

   ها در بازار ایران از زبان رئیس اتاق تهرانها در بازار ایران از زبان رئیس اتاق تهرانها در بازار ایران از زبان رئیس اتاق تهران   شروط حضور آلمانشروط حضور آلمانشروط حضور آلمان
هیات تجاری اتاق تهران، که ایران را به مقصد مونیخ و به قصد دیدار با فعاالن اقتصادی ایالت باواریا ترک کرده است، در نخستین  

در این دیدار که وزیر اقتصاد ایالت باواریا حضور داشت بر توسعه روابط دو کشور . ه اقتصاد باواریا حضور یافتبرنامه خود در خان

های  های اقتصادی، فرصت بزرگی برای همکاری تاکید شد و طرفین عنوان کردند که اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم

 .مشترک دو کشور فراهم آورده است

های ایرانی  یزه آیگنر، وزیر اقتصاد ایالت باواریا، تاکید کرد فعاالن بخش خصوصی آلمان آماده هرگونه همکاری با بنگاهدر حالی که ال

جمهور به اروپا  هستند، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، با اشاره به قراردادهای منعقد شده با فرانسه در جریان سفر رییس

اهان حضور در اقتصاد ایران است باید تامین مالی و فاینانس را جدی بگیرد و دست به عنوان کرد که آلمان نیز اگر خو

 .گذاری بزند سرمایه

های مختلف برای  های مختلف اقتصاد ایران در زمینه چنین پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه از فرصت در این نشست هم

 .های آلمانی سخن گفت ها و بنگاه شرکت

 های مشترک الزامی است و بیمه برای احیای همکاریتامین مالی 

در این نشست که به میزبانی انجمن کارفرمایان باواریا برگزار شد، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیشینه طوالنی روابط 

گذشته از میزان باالیی برخوردار حجم روابط اقتصادی ایران و آلمان از »: ها گفت اقتصادی ایران و آلمان و تجربه خوب این همکاری

بوده است اما متاسفانه به دلیل تحریم این حجم از روابط به دو سوم کاهش پیدا کرد که باعث شد دو طرف از آن اتفاق ضرر 

 «.ببینند

ویت شد و تولید ها تق ها تا حدودی کُند شد اما خوشبختانه زیربناها و زیرساخت اقتصاد ما در زمان تحریم»: مسعود خوانساری افزود

امروز با توجه به نیروی »: او مشکل فعلی اقتصاد ایران را مساله سرمایه و تامین مالی خواند و افزود« .استحکام خوبی پیدا کرد

گذاری بین ایران و آلمان وجود  جوان، امنیت کامل و ذخایر عظیم نفت و گازی که در ایران وجود دارد فرصت مناسبی برای سرمایه

گذاری  طرفه کاال گذشته و با توجه به کاهش رشد اقتصادی در اروپا، فرصت سرمایه خوانساری تاکید کرد که دوره واردات یک« .دارد

ها حاکی از آن است که اقتصاد ایران به  بینی پیش»: او توضیح داد. های اروپایی فرصت بسیار مناسبی است در ایران برای شرکت

 «.تواند برای هر کشوری جذاب باشد ت خواهد یافت و استفاده از این موفعیت میرشد اقتصادی پنج تا شش درصدی دس

طی این سفر قراردادهایی در »: جمهور ایران به ایتالیا و فرانسه اشاره کرد و گفت رئیس اتاق بازرگانی تهران به سفر اخیر رییس

ها  توانند در این زمینه ها می کنیم آلمانی ما فکر می. ه بسته شدزمینه خودرو، هواپیما، پتروشیمی، معدن و نظایر آن با ایتالیا و فرانس

هواپیما به ایران بفروشد به این دلیل بود که فاینانسش را خودش  006البته باید توجه داشت که اگر فرانسه توانست . تر باشند فعال

 «.تامین کرده بود

های زیادی  چنین بیمه حل شود، زمینه اگر مساله فاینانس و هم. رندهای متوسط ما نیاز به تامین سرمایه دا شرکت»: وی اضافه کرد

های گذشته شریک خوبی برای ایران  آلمان در تمام سال»: خوانساری ادامه داد« .گذاری بین ایران و آلمان وجود دارد برای سرمایه

طور کلی با ایران قطع کردند، اما این کشور  ها هم با وحود اینکه برخی کشورها روابط خود را به بوده است و حتی در زمان تحریم

میلیارد دالر حجم  2.۵ترین حد خود رسیده بود  روابط خود را با ایران قطع نکرد و در زمان تحریم که روابط تجاری به پایین
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 «.تجارت بین دو کشور ایران و آلمان بوده است

: او ادامه داد. شود قراردادهای جدیدی بسته شود رف انجام میمسعود خوانساری اظهار امیدواری کرد با مذاکراتی که بین دو ط

کننده هستند و با در نظر  کشور وجود دارد که عمدتاً مصرف 0۵میلیونی نیست؛ زیرا اطراف ایران  6۴بازار ایران صرفاً یک بازار »

در ایران مشکالت »: وی گفت. داردمیلیون نفر وجود  ۰۴۴گذاری در ایران و صادرات و فروش برای  گرفتن آنها امکان سرمایه

 «.برداری کنیم زیربنایی وجود ندارد و تنها ما باید دست به دست هم داده و از فرصت موجود به نفع مردم هر دو کشور بهره

 امنیت ایران یک استنثا در منطقه خاورمیانه است

ها برای  پس از لغو تحریم»: دگویی به هیات ایرانی گفتدر این نشست همچنین الیزه آیگنر، وزیر اقتصاد ایالت باواریا، ضمن خوشام

آیگنر با اشاره به تفکر بلندمدت آلمان « .گسترش روابط به سوی ایران دست دراز کردیم و ایران هم با آغوش باز از ما استقبال کرد

 «.ما به ایران آمدیم تا در اقتصاد ایران ماندگار شویم»: برای حضور در اقتصاد ایران افزود

: آیگنر که چندی قبل در رأس یک هیات تجاری بزرگ به ایران سفر و دفتر اقتصادی ایالت باواریا در تهران را نیز افتتاح کرد گفت

 «.سال گذشته عازم یک کشور خارجی شده بود 0۴های اقتصادی آلمان بود که در  این هیات یکی از بزرگترین هیات»

در این »: نس امنیتی در مونیخ که به بررسی مسایل سوریه و خاورمیانه اختصاص داشت افزودچنین با اشاره به برگزاری کنفرا او هم

اند که رشد اقتصادی ایران  اجالس از ایران به عنوان یک بازار استثنا در منطقه خاورمیانه یاد شد و کارشناسان جهانی نیز خبر داده

 «.درصد خواهد رسید 6به  2۴06طی سال 

موضوع مهم رویارویی و درک متقابل »: باواریا با تاکید بر ضرورت توجه به روابط بازرگانی دو کشور عنوان کرد وزیر اقتصاد ایالت

ها را  تواند انسان روابط بازرگانی می. ها از یکدیگر است، چرا که روابط بازرگانی و روابط انسانی از اهمیت یکسانی برخوردارند انسان

 . تر کند یکدیگر نزدیکهای فرهنگی به  فراتر از تفاوت

های زیربنایی  اکنون آماده همکاری میلیارد دالر صادرات داشته است و هم 063معادل  2۴0۵او توضیح داد که ایالت باواریا در سال 

 .با اقتصاد ایران است

 تقاضای همکاری را در دست بررسی داریم ۵۴بیش از 

رمایان اقتصادی باواریا با اشاره به اینکه جلسات و مذاکرات اقتصادی شکل چنین در این اجالس آقای کافال، رییس انجمن کارف هم

های اخیر، مدیون گام بزرگ دیپلماسی دولت ایران و کشورهای قدرتمند جهان در وین است،  گرفته میان ایران و آلمان طی ماه

 «.آمیز گذشته بین ایران و آلمان را احیا کنیم خواهیم روابط موفقیت می»: گفت

های متعدد همکاری با ایران از سوی  فال همچنین خبر داد که پس از تاسیس دفتر اقتصادی باواریا در تهران، درخواستکا

 .تقاضای همکاری است ۵۴های آلمانی دریافت شده است و در حال حاضر این دفتر در حال بررسی  شرکت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1349بهمن ماه  25یک شنبه 

   حفظ استقالل کشور در گرو استفاده از زیست فناوری استحفظ استقالل کشور در گرو استفاده از زیست فناوری استحفظ استقالل کشور در گرو استفاده از زیست فناوری است

فناوری معاونت علم و فناوری ریاست رئیس کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست  -زهرا کهریزی -اقتصاد غذا < کشاورزی

زیست فناوری در تامین امنیت غذایی، سالمت و انرژی که تامین کننده استقالل کشور : جمهوری در گزارش خود اعالم کرد

 . کند هستند، نقش اساسی ایفا می

المللی از موضع اقتدار  امع بینکشوری که تولید غذای کافی نداشته نباشد قادر به وارد شدن در مج: دکتر محمدعلی ملبوبی گفت

نخواهد بود و بر طبق قوانین باالدستی و اسناد چشم انداز کشور رسیدن به خودکفایی و تامین سالمت و امنیت غذایی در کشور 

 . یک ضرورت است

نیازمند سرمایه این حجم عظیم غذا : رئیس کارگروه کشاورزی با اشاره به میزان غذای ساالنه کشور که صد میلیون تن است گفت

درصد است که در صورت عدم  2۴و از اشتغال GDP از2 0۴گذاری دولتی است ولی این در حالی است سهم بخش کشاورزی 

وی در ادامه این مسئله عنوان کرد . موفقیت در تولید غذا عالوه بر مشکل در امنیت غذایی، فاجعه اشتغال در کشور رخ خواهد داد

میلیارد تومان یارانه بازار   0۴۴۴هزار میلیارد تومان یارانه نان، 23میلیارد تومان یارانه کود،  6۴۴لی ا ۵۴۴از این بودجه سالی 

دکتر . میلیارد تومان یارانه زیان و یارانه سود خرید تضمینی در نظر گرفته شده است 0۴۴۴تضمین محصوالت کشاورزی و

وجود افزایش جمعیت در کشورعنوان کرد آمار اشتغال بخش کشاورزی  محمدعلی ملبوبی با اشاره به کاهش آمار بخش کشاورزی با

 . میلیون نفر کاهش پیدا کرده است 3.3میلیون نفر به  ۰.2در دهه گذشته از 

میلیون  2۴دهد با توجه به جمعیت  درصد سبد مصرفی خانوار را خوراکی و آشامیدنی تشکیل می 2۵با توجه به اینکه : وی گفت

درصدوابستگی  26هزار میلیارد تومان حجم بازار مصرفی کشور است که در مقایسه با بودجه اختصاص یافته  062۴خانواری کشور 

 .درصد وابستگی کالری وجود دارد ۵۵ارزی و 

آمار واردات از پنج درصد : رئیس کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به آمار واردات محصوالت کشاورزی گفت

افزایش پیدا کرده است که بسیار نگران کننده است و میزان صادرات هم این مسئله را جبران  32درصد در سال  2۵به  63ال در س

 .درصد در خصوص محصوالت کشاورزی گزارش شده است 00نخواهد کرد چرا که تراز واردات و صادرت منفی 

درصد وزنی آن را  6۵اند که  ت کشاورزی به خود اختصاص دادهقلم از ده قلم اصلی واردات کشور را محصوال 6تا  ۵بق گزارش 

درصد مرغ مصرفی را  63در مورد گوشت سفید که گفته میشود در کشور خودکفا هستیم و . دهند محصوالت زراعی تشکیل می

 62جاله سویا و درصد کن 3۴دهد که  درصد هزینه تولید مرغ را دان مرغ تشکیل می 6۵کنیم هم به این صورت است که  ولید می

در این صورت فقط تامین منابع پایه و . درصد ذرت برای خوراک مرغ وارداتی است که تقریبا صد در صد تراریخته وارداتی هستند

 .کنند تولید آنهم وابسته به واردات است و مردم ما گوشت مرغ را دالری خریداری می. هزینه کارگری به عهده کشور است

ها را که حجم عظیم واردات را به خود  توان با استفاده از زیست فناوری و مهندسی ژنتیک این نهاده میاین در حالی است که 

 .اند را در کشور تولید کرد و از وابستگی نجات پیدا کرد اختصاص داده

علیرغم اینکه ما : گیرد گفت رئیس کارگروه کشاورزی با بیان این موضوع که نظارت کافی بر تولید محصوالت کشاورزی صورت نمی

این در حالی است که هم ظرفیت واقعی . ها را در کشور داریم عنوان میشود که ظرفیت نداریم توان پوشش دهی و تولید این نهاده

و دستاوردهای عظیم زیست فناوری کتمان می شود و هم بر طبق قوانین باال دستی ملزم به ایجاد ظرفیت در کشور برای افزایش 
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های کشاورزی را با کودهای  میلیون هکتار از سطح زمین 0۴با توجه به مجوزهای ارائه شده قادریم حداقل : وی گفت. تولید هستیم

درصد کاهش  ۵۴اندازد بیش از  زیستی پوشش دهیم و مصرف کودهای شیمیایی که سالمت انسان و محیط زیست را به خطر می

 066از طرفی با توجه به کشت . مصرف سموم را کاهش دهیم( بیوکنترل) با مقیاسی مشابه می توانیم از زیست مهارگرها. دهیم

این فناوری را در کشور گسترش و با تولید گیاهان تراریخته در داخل، موجب   میلیون هکتاری گیاهان تراریخته در جهان،

 .یگانه را در کشور ایجاد کنیمتوانمندی کشور در این حوزه شده و با کاهش مصرف سموم و افزایش تولید و کاهش وابستگی به ب

ملبوبی وارد شدن زیست فناوری و مهندسی ژنتیک به بخش کشاورزی را در تولیدغذا و امنیت غذایی، حفظ آب و خاک، بهبود  

وی همچنین با اشاره به آمارهای فزونی یابنده . وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی و سالمت را تضمین کننده دانست

های زیستی برای افزایش توان ملی در تولید غذای کافی و سالم را یادآور شد  ی غیرواگیر هچون سرطان، رجوع به فناوریها بیماری

برای این هدف نیاز به نظارت . هایی برای تولید غذای سالم در نظر گرفت و گفت برای اطمینان از تولید غذای سالم باید مشوق

های  ای از آزمایشگاه همچنین ایجاد شبکه. است( به جای کنترل دولتی)والت کشاورزی همگانی نهادهای مردمی برای پایش محص

های  توانند گواهی کیفیت و سالمت صادر کنند، بستر الزم برای اجرای برنامه های مسئول که می خصوصی تحت نظارت دستگاه

 .کند ط زیست را فراهم میتشویق تولید غذای سالم با قیمت متناسب با سطح سالمتی آن برای انسان و محی

3fc3۰66663e3f0d33f266=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 نهاده 

 ایران اکونا - 134۱/ بهمن /  27, سه شنبه 

   غیراستانداردغیراستانداردغیراستانداردبرخورد جدی با تولید و عرضه کودهای برخورد جدی با تولید و عرضه کودهای برخورد جدی با تولید و عرضه کودهای 

 .کیفیت و غیراستاندارد در کشور خبر داد معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از برخورد با تولید و عرضه کودهای بی

در جمع گندمکاران خبره و پیمانکاران بذری استان سمنان در مرکز آموزش جهاد کشاورزی  -شنبه  سه -شمس اهلل مالزاده امروز 

در حال حاضر تنها کودهای شیمیایی قابلیت توزیع دارند که شماره ثبت داشته باشد و تهیه کود در : دشهرستان ارادان اظهار کر

 .آنها براساس مفاد ثبتی باشد

رعایت استاندارد اجباری کودهای شیمیایی با جدیت از سوی وزارت جهادکشاورزی پیگیری می شود و تولید کنندگان : وی گفت

 .ای اجباری هستندنیز ملزم به رعایت استانداره

های مرتبط در استان، پایش  بر اساس مفاد شماره ثبت یک کمیته متشکل از سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه: مالزاده افزود

های فاقد کیفیت و عدم تطابق با شماره ثبت جلوگیری و با عاملین تولید،  مستمر کودها را انجام خواهند داد و از توزیع محموله

 .ی خواهد شدبرخورد قانون

به دنبال تهیه بذور با کیفیت عالی از سوی : معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به اهمیت تولید بذر گندم گفت

کنیم و برای کشت سال بعد  های فنی مورد نظر خریداری می پیمانکاران طرف قرارداد هستیم و بذور تولید شده را بر اساس آیتیم

 .دهیم قرار میدر اختیار کشاورزان 

ها خدمات رایگان، آزمایش خاک  این باشگاه: مالزاده با اشاره به افتتاح باشگاه مشتریان در دو استان فارس و قزوین اظهار کرد

 .دهند ها را انجام می ،تحویل کود در محل مزرعه و خدمات پس از فروش نهاده

درصدی  ۵۴ش کودها در کیفیت محصوالت و افزایش عملکرد تا معاون فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور با اشاره به نق

های الزم همانند خاک بوده و وزارت جهادکشاورزی مصمم است کیفیت کودهای تولیدی  کودهای بدون المنت: محصول بیان کرد

 .کند کیفیت برخورد جدی می را ارتقاء دهد و با تولید و عرضه کننده کودهای بی

/com.iranecona//:http۵3333D%/62A62D62 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی

 - 49/11/29فارس

   کشاورزان آرژانتینی از شرکت آمریکایی تولید کننده محصول تراریخته شکایت کردندکشاورزان آرژانتینی از شرکت آمریکایی تولید کننده محصول تراریخته شکایت کردندکشاورزان آرژانتینی از شرکت آمریکایی تولید کننده محصول تراریخته شکایت کردند

 .شرکت مونسترا تولید کننده محصول تراریخته شکایت کردند رویترز اعالم کرد کشاورزان آرژانتینی از

، تعداد زیادی از کشاورزان آرژانتینی از شرکت آمریکایی رویترزبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .مونسترا به دلیل سوء استفاده از موقعیت و شهرت خود در بازار برای عرضه محصول سویای تراریخته انتقاد کردند

ن محصول است را با اعمال که نسل دوم ای( کاری شده ژنتیکی دست)به گفته آنها، این شرکت آمریکایی محصول جدید تراریخته 

 .کردند نفوذ صادر می

 .به گفته آنها، سویای تراریخته تولید مونسترا از نسل دوم دارای ژن غالبی است که در برابر نوعی کرم میوه مقاومت دارد

 .ای را بر این اساس تنظیم و تحویل دادگاه دادند نامه شکایت SRA جامعه دهقانان آرژانتینی معروف

ای در دنیا داشته و بسیاری از کشورها از جمله روسیه،  بازتاب گسترده( دستکاری ژنتیکی)فارس محصوالت تراریخته به گزارش 

 .کانادا، آمریکا مخالفت خود را برای استفاده از این نوع محصوالت اعالم کردند

 .های جهان هم برای استفاده از محصوالت تراریخته هشدار داده است پاپ رهبر کاتولیک

ها  های ناقص، اختالالت کبدی و ده بسیاری کارشناسان معتقدند که استفاده از این محصوالت باعث ایجاد سرطان، نازایی یا تولد

 .رساند همچنین استفاده از محصوالت تراریخته به محیط زیست هم آسیب جدی می. شود بیماری دیگر می

ه را درباره تأثیرات آن بر سالمتی و محیط زیست کامل روشن نکرده هنوز علم امروزی به طور کامل زوایای محصوالت تراریخت

 .است

ها و  در کنار آن برخی کارشناسان کشاورزی استفاده محصوالت تراریخته را برای افزایش تولید و مقاومت محصول در برابر بیماری

 .دانند آفات مناسب می

بدون توجه به تاثیر منفی آن بر سالمتی انسان و محیط زیست، قرار است برنج در داخل کشور ما نیز با تاکید بر افزایش تولید و نیز 

حتی در برنامه ششم توسعه هم بندی برای تخصیص ردیف اعتباری برای . تراریخته به زودی در سطح گسترده درکشور تولید شود

 .داشته است  این مسئله منتقدان زیادی.توسعه محصوالت تراریخته منظور شده است

های جدید در کشور به شدت افزایش یافته است گرچه متخصصان بهداشت و سالمت  و بیماری  های گذشته آمار سرطان سالطی 

گردد؛ باقیمانده سموم در  شود بر می دانند اما بخش زیادی به نحوه تغذیه و نوع غذایی که استفاده می دالیل آن را متنوع می

هاست که متخصصان بهداشتی بارها هشدار  روند نیز عاملی در ایجاد این نوع بیماری یمحصوالت کشاورزی که از حد مجاز فراتر م

 .اند داده

اخیراً ایران بذر . کند شرکت مونسترا آمریکایی است و ایران هم بخش زیادی از سویای مورد نیاز کشور را از این شرکت وارد می

 .سویا از این کشور خریداری کرده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http033۰002۰۴۴۴۰03 
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 گزارشات جهانی
 - 49/11/26فارس

   دهیمدهیمدهیم   اجازه ورود محصوالت ترک از ایران به روسیه را نمیاجازه ورود محصوالت ترک از ایران به روسیه را نمیاجازه ورود محصوالت ترک از ایران به روسیه را نمی

 .دهیم کاالهای ترک از ایران به روسیه را نمینماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان هشدار داد اجازه ورود 

ضمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه اسپوتنیک به نقل از  ، خبرگزاری فارسالملل  به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین

های اقتصادی ایران و روسیه در حوزه مواد غذایی اجازه ورود کاالهای ترک از ایران به  در افغانستان هشدار داد با گسترش همکاری

 .روسیه را نخواهیم داد

ر بخش مواد غذایی را که ترکیه از دست داد در ذهن درحال حاضر تهران رؤیای تسخیر بازار روسیه بخصوص د: وی تاکید کرد

 .پروراند می

ایم که اجازه ورود  تر به ایران هشدار داده شود و ما پیش مشکل اینجاست که محصوالت کشاورزی ترکیه به ایران ترانزیت می

 .کاالهای ترک از ایران به روسیه را نخواهیم داد

 .های اقتصادی را علیه ترکیه اعمال کردند بر فراز سوریه، روسیه تحریمدر پی حمله ارتش ترکیه به جت جنگنده روس 

 .ها واردات برخی محصوالت کشاورزی و همچنین دامی از ترکیه به روسیه ممنوع شده است بر اساس این تحریم

=nn?php.ewstextn/com.farsnews.www//:http033۰0026۴۴0۴۴3 
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 گزارشات جهانی
 آیانا – 134۱بهمن  27: تاریخ

   2۴462۴462۴46اعالم تحوالت صادرات غالت روسیه و اوکراین در ژانویه اعالم تحوالت صادرات غالت روسیه و اوکراین در ژانویه اعالم تحوالت صادرات غالت روسیه و اوکراین در ژانویه 

 2۴06ژانویه  2۵-30در  APK با توجه بررسی های صورت گرفته بر آمار و اطالعات صادراتی توسط کارشناسان آژانس خبری

 .هزار تنی هفته قبل از آن را بهبود بخشیده است 326.3هزار تن غالت از بنادر خود صادر کرده است که رکورد  ۰۵۵.6روسیه 

 2۴06ژانویه  2۵-30در  APK با توجه بررسی های صورت گرفته بر آمار و اطالعات صادراتی توسط کارشناسان آژانس خبری

 .هزار تنی هفته قبل از آن را بهبود بخشیده است 326.3صادر نموده است که رکورد هزار تن غالت از بنادر خود  ۰۵۵.6روسیه 

به گزارش واحد بین الملل انجمن صنایع صنفی روغن نباتی ایران با توجه بررسی های صورت گرفته بر آمار و اطالعات صادراتی 

تن غالت از بنادر خود صادر نموده است که هزار  ۰۵۵.6روسیه  2۴06ژانویه  2۵-30در  APK توسط کارشناسان آژانس خبری

 .هزار تنی هفته قبل از آن را بهبود بخشیده است 326.3رکورد 

هزار  0۵6همچنین مصر با . هزار تن جو می باشد 26.3هزار تن ذرت و  6۴.3هزار تن گندم،  3۵6.۰این حجم از صادرات شامل 

هزار تن در رتبه های بعدی قرار  ۵6.6هزار تن و ترکیه با  ۵6.6ن با تن اصلی ترین وارد کننده غالت از روسیه می باشد و یم

 .دارند

هزار تنی هفته قبل از آن  262هزار تن غالت از بنادر خود صادر نموده است که رکورد  323.3ژانویه جاری  2۵-30اوکراین نیز در 

. هزار تن جو می باشد 30.3هزار تن ذرت و  233.0هزار تن گندم،  ۵3.3این حجم از صادرات شامل . را بهبود بخشیده است

 ۵2.0هزار تن و اسراییل با  ۵2.۵هزار تن اصلی ترین وارد کننده غالت از اوکراین می باشد و اسپانیا با  ۵3.6همچنین سنگاپور با 

 .هزار تن در مکان دوم و سوم جای می گیرند

/print/fa/ir.iana.www//:http26626 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 134۱بهمن  14: تاریخ

   یانا در دفاع از جایگاه خاکیانا در دفاع از جایگاه خاکیانا در دفاع از جایگاه خاکاااستایش فائو از تالش ویژه ستایش فائو از تالش ویژه ستایش فائو از تالش ویژه 

ای این سازمان در ایران منتشر کرد  های رسانه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در پایان سال جهانی خاک، گزارشی از فعالیت

 .جانبه و پایدار به موضوع خاک پرداخته، توجه ویژه نشان داد صورت همه که به( ایانا)نقش برجسته خبرگزاری کشاورزی ایران  و به

ای این سازمان در ایران  های رسانه در پایان سال جهانی خاک، گزارشی از فعالیت( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

جانبه و پایدار به موضوع خاک پرداخته است،  صورت همه که به( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران منتشر کرد و به نقش برجسته 

 .توجه ویژه نشان داد

، در این گزارش (فائو)اورزی ملل متحد سایت رسمی سازمان خواربار و کش وباز ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای را در سراسر کشور به مناسبت روز جهانی خاک و به پایان رسیدن  نمایندگی این سازمان در ایران، کمپین رسانه ":آمده است

 ."اندازی کرده است منظور باال بردن آگاهی، ترویج خاک پایدار و مدیریت زمین راه به 2۴0۵سال جهانی خاک 

ها در ایران با توجه به چالش تغییرات اقلیمی و بحران آب، به یک مسئله  تخریب اراضی و جنگل ": این گزارش می افزاید

های ملی ایران نیز توجه بسیاری برای  شود و رسانه ای تبدیل شده است که در نهایت منجر به فرسایش خاک می کننده نگران

های منتشرشده  با ترجمه سلسله اخبار و گزارش (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران یژه طور و اند و به پیگیری این موضوع داشته

 .فائو، سعی و تالش خود را در این زمینه نشان داده است

های مربوط به این بحران، موضوع از حساسیت خاصی برای بسیاری از مقامات کشوری  عالوه بر این، با توجه به افزایش پیگیری

های ویژه و تأثیرگذاری را درباره مسائل خاک و زمین  های ملی مصاحبه های فائو، رسانه پشتیبانی و راهنمایی با. برخوردار شد

 ."منتشر کردند

مقاالت متعددی به زبان انگلیسی و فارسی به مناسبت سال جهانی خاک از وضعیت منابع  ": فائو در ادامه این گزارش نوشته است

تایمز، همشهری، خراسان،  توان به تهران هایی که این موضوع را تحت پوشش قرار دادند، می امهخاک کشور منتشر شد و از روزن

های خبری که پیگیر این داستان بودند و این سال را پوشش خبری دادند،  همچنین از آژانس. جهان اقتصاد و اعتدال اشاره کرد

، خبرگزاری مهر، خبرگزاری فارس و بسیاری (ایرنا)ی اسالمی ایران ، خبرگزاری جمهور(ایانا)توان از خبرگزاری کشاورزی ایران  می

 . "دیگر یاد کرد

خبر این اخبار را به  نیوز و تاپ عالوه بر این مجالت آنالینی مانند عصر ایران، اقتصاد ایران، سالمت": در این گزارش آمده است

های  یکی از فعالیت. ارسی ترجمه و در سطح ملی منتشر شدندهمچنین پنج ویدئو و چهار اینفوگرافی به زبان ف. اشتراک گذاشتند

آباد و در بام  مثبتی که در روز جهانی خاک در ایران صورت گرفت، کاشت نهال بلوط در روز جمعه چهارم دسامبر در شهر خرم

 ."لرستان بود

سال جهانی خاک به پایان خواهد رسید، ": در ادامه این گزارش آورده است( فائو) در عین حال سازمان جهانی خواربار ملل متحد

سازی با تأکید بر آموزش  اما ناکوزی تأکید کرده است که فائو همچنین به تعهد خود به کشورهای عضو با تحقیق و توسعه، ظرفیت

 سال جهانی خاک سالی بود که. مربیان مشاوره سیاسی، انتقال تکنولوژی و پشتیبانی فنی در آینده نیز عمل خواهد کرد

 ."/گونه هزینه اضافی برای نمایندگی فائو در ایران به ارمغان آورد های پربار را بدون هیچ ای از فعالیت مجموعه

/news/fa/ir.iana.www//:http26626D%/62B32D6 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 134۱بهمن  2۱: تاریخ

   های صادراتی طی پنج سال اخیرهای صادراتی طی پنج سال اخیرهای صادراتی طی پنج سال اخیر   های جهانی برنجهای جهانی برنجهای جهانی برنج   نرخنرخنرخکاهش کاهش کاهش 

دالری  2۴۴بر اساس آخرین گزارش فائو، طی پنج سال اخیر کشورهای صادرکننده برنج در جهان با افت قیمتی از پنج تا بیش از 

 .رو بودند روبه

منتشر و به قلم انجمن برنج ایران های صادراتی که توسط فائو  های جهانی برنج به گزارش ایانا، نگاهی به وضعیت متوسط نرخ

 .بندی شده است، نشان از افت قیمتی برنج دارد دسته

میالدی  2۴02دالر در هر تن، سال  ۰۴3میالدی  2۴00های هندی با درصد باالی خرده برنج در سال  بر اساس این گزارش، برنج

میالدی  2۴0۵دالر در هر تن و در سال  366الدی می 2۴0۰دالر در هر تن، سال  ۰۴2میالدی  2۴03دالر در هر تن، سال  330

 32۰شمسی  033۰رو شد و قیمت طی آذرسال  دالری در هر تن، در مدت پنج سال روبه 62دالر در هر تن بود که با افت  336

ندی های ه دالر در هر تن بود که نشان از آن دارد که کاهش نرخ صادراتی برنج 320شمسی  033۰دالر در هر تن و دی سال 

میالدی  2۴02دالر در هر تن، سال  ۵6۵میالدی  2۴00همچنین برنج تایلندی سفید درجه دو نیز طی سال .کماکان ادامه دارد

میالدی  2۴0۵دالر در هر تن و سال  ۰3۵میالدی  2۴0۰دالر در هر تن، سال  ۵3۰میالدی  2۴03دالر در هر تن، سال  ۵66

دالر در هر تن و  363شمسی  033۰های آذر سال  رو شد و طی ماه الری در هر تن روبهد 06۴دالر در هر تن بود که با افت  33۵

برنج، معطر  شده، پنج درصد خرده ، پاربویلA0برنج تایلندی در انواع پنج، سوپر . دالر در هر تن بود 36۵شمسی  033۰دی سال 

میالدی دارای  2۴0۵تا  2۴00های  برنج طی سال درصد خردهاین گزارش برنج ویتنامی را نیز با پنج .رو بود نیز با افت قیمتی روبه

 .دالری عنوان کرده است 033برنج باالتر را نیز با افت قیمتی  دالری در هر تن برآورد کرده و در بخش درصد خرده 0۵2افت 

وده و برنج پاکستانی نیز همچنین برنج اوروگوئه با پنج درصد خرده برنج طی سال های مورد بررسی از افت پنج درصدی برخوردار ب

 .دالری در هر تن گزارش شده است 00۵از افت 

 .رو بوده است دالری در هر تن طی مدت پنج سال روبه 200برنج باسماتی پاکستانی نیز از افت 

ت، اما در دالری در هر تن برخوردار بوده اس 66میالدی از افت قیمتی  2۴0۵تا  2۴00های  بلند نیز طی سال برنج آمریکایی دانه

 ./دالری در هر تن برخوردار بوده است 36های فوق از افزایش  دانه متوسط طی سال( کالیفرنیا)مقابل آن برنج آمریکایی 
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 گزارشات جهانی
 اکوناایران  - 134۱/ بهمن /  2۲, کشنبه 

   پاکستان در پی صدور گندم به کشورهای حاشیه خلیج فارس استپاکستان در پی صدور گندم به کشورهای حاشیه خلیج فارس استپاکستان در پی صدور گندم به کشورهای حاشیه خلیج فارس است

پاکستان به عنوان کشور تولید کننده عمده گندم و انواع غالت، به تازگی به فکر تصاحب بازارهای پرمصرف و ثروتمند حوزه خلیج 

 .فارس به عنوان مقصدی برای صادرات گندم افتاده است

کستان از وزارت امور خارجه این کشور خواسته است رایزنی های الزم را با سفارتخانه ها و وزارت تحقیقات و امنیت غذایی پا

 .کنسولگری های کشورهای حوزه خلیج فارس برای فراهم کردن زمینه صادرات گندم به این کشورها انجام دهد

است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به وزارت تحقیقات و امنیت غذایی پاکستان طی نامه ای به وزارت خارجه این کشور نوشته 

دلیل اینکه گندم تولید نمی کنند و پاکستان هم روابط خوبی با آنان دارد، بازار خوبی برای صادرات این محصول هستند و پاکستان 

 .می تواند در ازای صدور گندم به این کشورها، از آنان پول و یا محصوالتی نظیر نفت و کودهای شیمیایی دریافت کند

پاکستان بیشتر به فکر صادرات گندم با کیفیت خود به کشورهایی نظیر عربستان، امارات متحده عربی، قطر و کویت است که بخش 

 .عمده گندم مورد نیاز خود را از آمریکا و کانادا وارد می کنند

به در سال گذشته، یک میلیارد تن براساس آمار، ذخیره کنونی گندم پاکستان حدود هفت میلیارد تن است که نسبت به زمان مشا

همچنین انتظار می رود به دلیل بارندگی های مناسب، در سال جدید نیز محصول گندم در این کشور . افزایش نشان می دهد

 .افزایش بیشتری داشته باشد

کشاورزی، محصوالت  میلیون نفر، کشور صادر کننده در زمینه محصوالت 06۴پاکستان با وجود برخورداری از جمعیتی بالغ بر 

 .غذایی، میوه جات، گوشت و لبنیات است
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 گزارشات جهانی
 اقتصاد نیوز-1349شنبه، بیست و هفتم بهمن سه

   نمودارنمودارنمودار+++ماه اخیرماه اخیرماه اخیرگرانی برنج در بازار جهانی طی یک گرانی برنج در بازار جهانی طی یک گرانی برنج در بازار جهانی طی یک 
بررسی قیمت برنج در بازار جهانی از  :زهرا رضایی. درصد افزایش پیدا کرده است ۴.3در یک ماه اخیر نرخ برنج در بازار جهانی  

سنت در هر  66دالر و  0۴دی ماه با قیمتی معادل  26دهد، برنج در  بهمن ماه امسال از منبع بلومبرگ نشان می 26دی ماه تا  26

ن مدت، بهمن ماه روندی صعودی داشت و به باالترین نرخ در ای 3شد که تا  معامله می( کیلوگرم ۰۵معادل بیش از )هاندردویت 

 . سنت رسید 3۰دالر و  00معادل 

بهمن ماه با پایین ترین نرخ در این  22به گزارش اقتصادنیوز، این محصول در روزهای بعدی روندی نزولی را در پیش گرفت و در 

 0۴خی معادل بهمن ماه با نر 26با این حال در روزهای بعدی با نوسان همراه شد و در . سنت معامله شد 3دالر و  0۴ماه، معادل 

 . سنت به فروش رسید 66دالر و 

 .درصد افزایش پیدا کرده است ۴.3  بهمن ماه 26ماه امسال تا   دی 26بر این اساس نرخ برنج از 

-DEN/Stories/Live/com.eghtesadnews.www//:https036626 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس 1349بهمن ماه  27سه شنبه 

   بینی انقالب غذایی در پساتحریمبینی انقالب غذایی در پساتحریمبینی انقالب غذایی در پساتحریم   پیشپیشپیش

شدن  المللی یورومانیتور در گزارش جدید خود اعالم کرده است که پس از اجرای برجام و برداشته موسسه بین< مواد غذایی

 .دچار تحولی بنیادین خواهد شد  در ایران   شده بندی بسته  المللی، صنعت مواد غذایی های بین تحریم

صنعت مواد غذایی    المللی که در زمینه مطالعات بازارهای جهانی فعال است، معتبر بین  براساس گزارش جدید این موسسه 

 .های گذشته بیرون خواهد آمد و رو به بهبودی خواهد گذاشت تدریج از وضعیت نابسامان سال شده در ایران به بندی بسته

، از ثبات بیشتری برخوردار بوده و دلیل این امر کاهش نرخ تورم و بهبود 2۴0۰، اقتصاد ایران در مقایسه با سال 2۴0۵در سال 

در حالی که مواد غذایی . گذارد شده تاثیر می بندی نحو موثری بر میزان تقاضا برای مواد غذایی بسته به   قدرت خرید مردم است که

رسد این روند دچار  کنندگان ایرانی دارند، به نظر می شناختی جایگاه ضعیفی در میان مصرف به علل جامعه شده عمدتا بندی بسته

این امر سبب شده که این صنعت در سال . کنند شده هزینه می بندی مواد غذایی بسته  تغییر شده و مشتریان پول بیشتری در حوزه

 .رشد بهتری برخوردار باشد از نرخ 2۴0۰و  2۴03های  در مقایسه با سال 2۴0۵

 افزایش نرخ رشد

از  2۴0۵شده در سال  بندی محصوالت، کمک کرده است که غذاهای بسته  افزایش بهای  وکار و کمترین میزان ثبات فضای کسب

های  نشانهتدریح  وکار ایران به ، فضای کسب۵+0شدن توافق میان ایران و گروه  پس از نهایی . توجهی برخوردار باشند رشد قابل

  های اقتصادی کننده مواد غذایی که امیدوار بودند با رفع تحریم های تامین پس از توافق وین، شرکت. امیدبخشی را نشان داده است

طور جدی روند واردات مواد اولیه و کاالها را بهبود بخشند که این امر ثبات  اند به وکار بهبود چشمگیری یابد، توانسته وضعیت کسب

ها  تحریم  ای هنوز در زمینه اگرچه تحول واقعی عمده. ها را به همراه داشته است فروشی در برخی از حوزه کاهش بهای خردهو حتی 

  بندی بسته  های مواد غذایی صورت نگرفته است، اما طرح این اندیشه به نحو مثبتی سبب بهبود عرضه و تقاضا در بسیاری از رده

 .شده است

  جدال سنت و مدرنیته

سنتی   در این حوزه کاالهایی که به شیوه. ای در بازار محصوالت غذایی ایران برخوردارند همچنان از اهمیت ویژه  مواد غذایی سنتی

  بهای پایین و پایگاه گسترده. بندی هستند نخستین بازیگران تاثیرگذار صنعت مواد غذایی بسته  شوند در زمره تولید می

 .ایگاه این کاالها شده استکنندگان، سبب تضمین ج مصرف

بسا  با این حال، به اعتقاد کارشناسان چه. غذایی ایران بسیار قدرتمند است  در عرصه صنایع  بارزترین مثال این حوزه نان است که

 .بندی واگذار کنند های صنعتی بسته های سنتی به دلیل رشد سریع شهرنشینی سهم بازار خود را به نان های آتی نان در سال

  دهند نان مردم ایران عمدتا ترجیح می. کنندگان ایرانی هستند مصرف  محبوبیت کاالهای سنتی عمدتا مرهون عادات غذایی و ذائقه

عموما   شده بندی های صنعتی بسته در حال حاضر، نان. کنند می  شناسند تهیه هایی که می مصرف کنند و آن را از محل  تازه

 .شوند ها پخت می های کوچک بومی در محله ستند که از سوی نانواییه  های سنتی الشعاع نان تحت

 ها بازار همچنان در دست سنتی

های  هایی از سوی کانال محصوالت با چالش  های سنتی عرضه اند اما شیوه های کوچک خواربار فروشی همچنان بر بازار حاکم مغازه

تری  ها به نحو روزافزونی نقش مهم ها و هایپرمارکت نندگان، سوپرمارکتک تمرکز خرید مصرف  همزمان با رشد شیوه. جدید مواجهند
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ای از کاالها، از جمله مواد غذایی، پوشاک و  این مراکز خرید، طیف گسترده. اند شده ایفا کرده بندی توزیع مواد غذایی بسته  در حوزه

آنها عمدتا در . دهند کنندگان قرار می صرفکفش و کاالهای بهداشتی و زیبایی و محصوالت بهداشت شخصی را در دسترس م

  یی و مراکز تفریحی ـ سرگرمی را در یک مکان برای همه های سینما ها، مجموعه  های بزرگ قرار دارند که تنوعی از فودکورت مال

های  اختصاص فضاها به معنای  ای و هایپرمارکت های زنجیره افزایش روزافزون سوپرمارکت. دهند اعضای خانواده در خود جای می

است که به نحو مثبتی میزان فروش را در   شده بندی و تخفیفات بیشتر برای مواد غذایی بسته  خاص  محصوالت  تر برای عرضه وسیع

های جدید همچنان  با این حال، این کانال. های کوچک کاسته است تحت تاثیر قرار داده و از سهم بازار خواربارفروشی 2۴0۵سال 

دلیل تعدد بسیار  های کوچک هنوز به درپیش دارند تا بتوانند حاکم بالمنازع این بازار شوند، چرا که خواربارفروشی راه درازی

 .چشمگیرشان حضور بسیار قدرتمندی در بازار ایران دارند

 رو انداز پیش چشم

ایران موجب افزایش   تر اقتصادی باتهای دوران تحریم و وضعیت باث یورو مانیتور در گزارش اخیر خود اعالم کرده است که درس

المللی  های بین شدن و رفع تحریم این است که این گزارش سست    از دیگر نکات برجسته. های پیش رو خواهد شد رشد در سال

 .بندی دانسته است محصوالت غذایی بسته  علیه ایران را یک دستاورد بزرگ در حوزه

های جدید چندملیتی و بازگشت مجدد کشورهایی که بازار ایران را ترک کرده بودند،  کند ورود شرکت بینی می این موسسه پیش

از سوی دیگر، این شرایط . ها متحول کند کلی فضای رقابتی بازار ایران را در بسیاری از حوزه تواند به بسیار محتمل است و می

کننده ایرانی خواهد شد و به بهبود این  های تامین موجب تسهیل شرایط واردات مواد اولیه و نیز کاالهای کامل از سوی شرکت

های داخلی سبب خواهد شد بازار ایران که اکنون در  های چندملیتی و بهبود عملکرد شرکت ورود شرکت. ها خواهد انجامید عملیات

 .های ضعیفی دارد، به میدان اصلی نبرد بر سر سهم بازار تبدیل شود ها زیرساخت بسیاری از حوزه

b۴63۰۰b6ba6be6=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس 1349بهمن ماه  28چهار شنبه 

   ایران تجارت گندم و ذرت جهان را بهم می ریزدایران تجارت گندم و ذرت جهان را بهم می ریزدایران تجارت گندم و ذرت جهان را بهم می ریزد

از جمله کشورهایی است که نقش قابل توجهی در کاهش تجارت گندم و ذرت در سال براساس پیش بینی فائو، ایران < کشاورزی

 .دارد 2۴06و افزایش تجارت برنج در سال تقویمی ( ژوئن/ژویه) 2۴0۵-06

 .منتشر شد 2۴0۵آخرین پیش بینی ماهانه فائو در زمینه تولید، عرضه، تجارت، مصرف و موجودی ذخایر غالت در سال 

، تولید جهانی غالت برای تامین 2۴0۵انتظار می رود با وجود پیش بینی کاهش میزان تولید غالت در سال  براساس این گزارش،

موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و . مصرف جهانی کافی باشد که این امر مستلزم کاهش جزیی ذخایر است

 .توسعه روستایی به بررسی این پیش بینی فائو پرداخته است

 

 
 2.6میلیون تن برسد که  2۵26به  2۴0۵براساس این گزارش، پیش بینی اخیر حاکی از آن است که تولید جهانی غالت در سال 

دلیل اصلی . است 2۴0۰پایین تر از میزان رکورد سال ( درصد 0.3)میلیون تن  33.3میلیون تن کمتر از پیش بینی ماه گذشته و 

بینی افزایش تولید جو و حفظ میزان ماه قبل برای برنج، تنزل میزان مورد انتظار برای تولید  بازنگری کاهش این ماه با وجود پیش

میلیون تن حدود یک  03۴0با  2۴0۵براساس پیش بینی اخیر، تولید جهانی غالت دانه درشت در سال . ذرت و گندم است

 .است 2۴0۰کمتر از سال ( درصد 2.۰)میلیون تن  32.3میلیون تن کمتر از میزان مورد انتظار ماه گذشته و 

http://foodpress.ir/upload/jam/r101.jpg
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میلیون تن می رسد که از ماه گذشته  2۵23به  06-2۴0۵همچنین فائو پیش بینی کرده است، مصرف جهانی غالت در سال 

رشد یک درصدی مصرف غالت اشاره به کاهش شدید رشد به . است 0۵-2۴0۰تقریبا تغییری نداشته اما یک درصد بیشتر از سال 

دارد که به طور عمده نتیجه چشم انداز تضعیف  0۰-2۴03و  0۵-2۴0۰درصد ثبت شده در سال های  ۰.3درصد و  3.2ترتیب از 

 .تقاضا برای خوراک دام و مصارف صنعتی است
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 2.3میلیون تن است که  6۰3حدود  2۴06پیش بینی اخیر حاکی از آن است ذخایر جهانی غالت تا نزدیک به فصول منتهی به  

برهمین اساس براورد می شود نسبت به ذخایر به مصرف جهانی غالت به . است 2۴0۵درصد کمتر از براورد  ۴.۰تن یا میلیون 

 .است 0۵-2۴0۰درصد  2۵.6درصد برسد که اندکی کمتر از نسبت  2۵حدود 

 36۰.۵حدود  06-2۴0۵بین المللی غالت در سال ( صادرات)پیش بینی می شود تجارت »: این گزارش همچنین ادامه می دهد

براساس پیش بینی فائو، ایران از جمله . درصد کمتر از رکورد سال گذشته است 2.3میلیون تن یا  00میلیون تن باشد که تقریبا 

و افزایش تجارت برنج در ( ژوئن/ژویه) 06-2۴0۵کشورهایی است که نقش قابل توجهی در کاهش تجارت گندم و ذرت در سال 

 «.دارد 2۴06سال تقویمی 

۵662۴۴۰00۰6۰06d=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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