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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیع اصلی و برای دستیابی به خبردر منب

  .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

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

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

 

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

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

 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  2۰ - ۲1۰۱2: کد خبر 

 افزایش راندمان؛ راهکار مهم مقابله با کمبود آب در بخش کشاورزی
 .در سال های آینده مشکالت کم آبی بیشتر می شود: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

موضوع کم آبی بحران جدی منطقه است و کمربند خشکی دقیقأ : در خصوص مشکالت کم آبی کشور، اظهار کرد غالمرضا نوری ،

 .سال آینده هم مشکالت کم آبی پابرجا خواهد ماند 02از کشور ما عبور می کند و تا 

رغم مشکالت کم آبی، بازهم علی : درصد آب مصرفی کشور در حوزه کشاورزی صرف می شود، اعالم کرد 02وی با اشاره به اینکه 

 .مقدار زیادی آب در مزارع کشاورزی هدر می رود، باید سعی کنیم در حوزه بهبود راندمان برنامه ریزی کنیم

می توان با : درصد است، گفت 53این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه راندمان آبیاری در بخش کشاورزی 

 .برابر افزایش دهیم 5.3ده از سیستم های نوین آبیاری، راندمان آبیاری را جویی در مصرف آب و با استفا صرفه

در سراسر استان از روش های نوین برای آبیاری مزارع کشاورزی استفاده می شود که شهرستان : نماینده بستان آباد اظهار کرد

 .بستان آباد در این حوزه پیشرو است

در : وین آبیاری یکی از مصوبات مهم ستاد احیای دریاچه ارومیه است، عنوان کردوی با بیان اینکه استفاده از سیستم های ن

های حوزه دریاچه ارومیه این طرح اجرا می شود و نقش ویژه ای در حفظ منابع آبی آن منطقه دارد لذا می توانیم با  شهرستان

 .اصالح الگوی کشت کشاورزی را توسعه بدهیم

نبود بازار فروش برای محصوالت کشاورزی اصلی ترین دغدغه کشاورزان است، : گفتنوری در خصوص مشکالت کشاورزان، 

 .متأسفانه در این بازار آشفته کشاورزان نمی توانند سود خوبی از فروش محصوالتشان کسب کنند

http://iranecona.com/25200 
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 آب

 ایسنا - 1۹۱۲تیر  2۰شنبه 

  هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین 19تجهیز 

 .هزار هکتار از اراضی کشور به سیستم آبیاری نوین تا پایان امسال خبر داد 00معاون وزیر جهاد کشاورزی از تجهیز 

راسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان در م -شنبه  -به گزارش خبرنگار ایسنا در چهارمحال و بختیاری، محمدعلی جوادی امروز 

امیدواریم با : ها ایستاده است، گفت جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید مقابل چالش

 .شود شاهد رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و روند توسعه کشور باشیم اجرای برنامه ششم که از سال آینده شروع می

طرح دشت سیستان، طرح ساماندهی شالیزارها، طرح : شد خبر داد و افزود ها از کشور خارج می های مرزی که سال ی از کنترل آبو

رسند از جمله اقدامات  برداری می هزار هکتار از اراضی کشور که تا پایان سال به بهره00ها، اجرای آبیاری نوین در  توسعه جنگل

 .استسازمان جهاد کشاورزی کشور 

این استان عمده مصرف : جوادی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری یکی از مخازن اصلی تامین کننده آب کشور است، افزود

 .همچنین نیروی انسانی عظیم و متخصص این استان در سراسر کشور حضور فعال دارند. کند آب کشور را تامین می

در استان و کشور باید به این موضوع توجه ویژه شود : مایه اصلی هر کشور است، اظهار کردکه نیروی انسانی سر وی با اشاره به این

درصد حکم استخدامی کارکنان را بر اساس کارایی کارکنان در مشاغل خاص اختصاص  53و ما هم تالش کردیم طبق قانون 

 .های به عمل آمده ابالغ شده است بدهیم که با هماهنگی

هزار نیرو  52در آینده نزدیک باید : های مستقل افزود هزار نیرو در سازمان جهاد کشاورزی و سازمان 20جود جوادی با اشاره به و

 .جایگزین کنیم

های کشاورزی سنتی به روش کشاورزی صنعتی تبدیل شود و با  به گفته وی در دولت تدبیر و امید تالش بر این است که روش

های کشاورزی تا  شود کلیه زمین به جای آبیاری غرقابی استفاده شود و پیش بینی می توجه به کمبود آب از روش آبیاری نوین

 .هشت سال آینده به کشاورزی صنعتی تبدیل شود

های قبل منحل   با توجه به اینکه این سازمان در: وی یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید را احیای سازمان مدیریت برشمرد و افزود

 .کند تولد دوباره این سازمان را شاهدیم که بر توسعه کشاورزی نظارت می شده بود ولی اکنون

جوادی با اشاره به ضرورت انتخاب مدیران توانمند و بومی، همکاری کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان با مدیریت جدید 

 .سازمان در راستای همکاری با دولت در پیشبرد اهداف سازمانی را خواستار شد

ایسنا، در این مراسم طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی از زحمات رستم غیبی در زمان تصدی مسئولیت ریاست  به گزارش

 .سازمان تقدیر و ذبیح اهلل غریب به عنوان ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان منصوب شد

http://www.isna.ir/fa/news/02220252055 
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 آب

 ایسنا - 1۹۱۲تیر  2۰شنبه 

 افزایش راندمان آبیاری، راهکاری برای مقابله با کمبود آب

 .در سال های آینده مشکالت کم آبی بیشتر می شود: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

آذربایجان شرقی، در خصوص مشکالت کم آبی منطقه ( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  غالمرضا نوری در گفت

سال آینده  02موضوع کم آبی بحران جدی منطقه است و کمربند خشکی دقیقأ از کشور ما عبور می کند و تا : کشور، اظهار کرد

 .هم مشکالت کم آبی پابرجا خواهد ماند

علی رغم مشکالت کم آبی، بازهم : اعالم کرددرصد آب مصرفی کشور در حوزه کشاورزی صرف می شود،  02وی با اشاره به اینکه 

 .مقدار زیادی آب در مزارع کشاورزی هدر می رود، باید سعی کنیم در حوزه بهبود راندمان برنامه ریزی کنیم

می توان با : درصد است، گفت 53این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه راندمان آبیاری در بخش کشاورزی 

 .برابر افزایش دهیم 5.3ف آب و با استفاده از سیستم های نوین آبیاری، راندمان آبیاری را جویی در مصر صرفه

در سراسر استان از روش های نوین برای آبیاری مزارع کشاورزی استفاده می شود که شهرستان : نماینده بستان آباد اظهار کرد

 .بستان آباد در این حوزه پیشرو است

در : از سیستم های نوین آبیاری یکی از مصوبات مهم ستاد احیای دریاچه ارومیه است، عنوان کرد وی با بیان اینکه استفاده

های حوزه دریاچه ارومیه این طرح اجرا می شود و نقش ویژه ای در حفظ منابع آبی آن منطقه دارد لذا می توانیم با  شهرستان

 .اصالح الگوی کشت کشاورزی را توسعه بدهیم

نبود بازار فروش برای محصوالت کشاورزی اصلی ترین دغدغه کشاورزان است، : کالت کشاورزان، گفتنوری در خصوص مش

 .متأسفانه در این بازار آشفته کشاورزان نمی توانند سود خوبی از فروش محصوالتشان کسب کنند

http://www.isna.ir/fa/news/02220252252 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا 1۹۱4تیر  2۰, شنبه

 عرضه محصوالت کشاورزی از فلزات و پتروشیمی پیشی گرفت 
 9۵۱نوع کاال با حجم بیش از  9۲تاالر معامالت فیزیکی بورس کاالی ایران در نخستین روز هفته جاری شاهد عرضه 

 .تن خواهد بود که حجم عرضه کاالهای کشاورزی بیشتر از محصوالت پتروشیمی و فلزی استهزار 

های  از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، در این روز و در تاالر فرآورده( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

شامل اسید نیتریک، اسید کلردریک، آروماتیک سنگین، آمونیاک،  تن انواع ماده پتروشیمی 503هزار و  02نفتی و پتروشیمی، 

ایزوسیانات و سود کاستیک روانه تاالر  اتیلن سنگین، پلی وینیل کلراید، تولوئن دی اتیلن ترفتاالت نساجی، پلی پارازایلین، پلی

 .شود معامالت می

 .و قیر امولسیونی است mc032، 2232، ۰3522، ۳222تن قیر  322هزار و  ۳5گروه قیر نیز شاهد عرضه 

 .شود تن انواع قیر نیز در تاالر صادراتی عرضه می 322هزار و  گفتنی است، پنج

هزار ریال در تاالر محصوالت صنعتی  5۰، با قیمت پایه 00 - 02تن سبد تیرآهن  222هزار و  00شرکت ذوب آهن اصفهان نیز با 

 .یابد و معدنی حضور می

تن  522ای، چهارهزار و  تن ذرت دانه 3۳32هزار تن شکرسفید،  02ین روز و در تاالر محصوالت کشاورزی، الزم به ذکر است، در ا

 ./رود برنج وارداتی و چهار هزار تن گندم دروم روی تابوی عرضه می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/052۰0-5.html 
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 اقتصاد محصوالت
 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  1۱ - ۲1۰1۴: کد خبر 

 دامپینگ یک شرکت عربی برای قبضه کردن بازار روغن ایران
این روزها تولیدکنندگان روغن در کشور در حالی با انباشت محصوالت خود در انبارها روبرو هستند که یک شرکت متعلق به 

 .ربستانی در تالش برای افزایش سهم خود در بازار روغن ایران از طریق دامپینگ محصوالتش استسهامدار ع

کارخانه روغن وابسته به سهامدار عرب برای افزایش سهم خود در بازار روغن ایران به سراغ دمپینگ تولیداتش رفته که البته این 

شود تا تمایل آنها را به عرضه  خفیف در فروش شامل حال بنکداران میکننده نهایی ندارد، بلکه ت فروشی نصیبی برای مصرف ارزان

 .های دیگر تولیدکننده روغن کاهش دهد محصوالت شرکت

در عربستان است، قیمت محصوالت خود را برای بنکداران و « ص»این شرکت تولیدکننده روغن که سهامدار اصلی آن هلدینگ 

این . کننده ایجاد نکرده است شده بر روی کاال برای مصرف ما تغییری در قیمت درجدرصد کاهش داده، ا 02تا  53فروشان  خرده

هایی به انجمن روغن درخواست رسیدگی به این موضوع و  های تولیدکننده روغن در نامه مسئله باعث شده تا تعدادی از کارخانه

 .جلوگیری از دامپینگ این شرکت را مطرح کنند

 ها رد تعطیلی کارخانههشدار تولیدکنندگان در مو* 

بر اساس نامه این شرکتها، عدم رعایت قیمت فروش روغن بر اساس مصوبه انجمن روغن توسط برخی از واحدهای تولیدی باعث 

ایجاد مشکالتی در این صنعت شده و دیگر تولیدکنندگان باید محصوالتشان را زیر قیمت تمام شده تولید، به بازار عرضه کنند تا 

برخی دیگر از   در نامه.این رقابت حضور داشته باشند اما این مسئله در نهایت باعث تعطیلی برخی واحدها خواهد شدبتوانند در 

بر اساس تحقیقات انجام : برخی برندها آمده است  تولیدکنندگان نیز با اشاره به ایجاد اختالل در صنعت روغن نباتی با قیمت شکنی

اند  موازنه قیمت موجود در بازار روغن را با فروش محصوالت خود به قیمت پایین، مختل کردهها  شده از بازار روغن، برخی شرکت

همچنین برخی تولیدکنندگان دمپینگ در بازار روغن را عاملی برای کاهش تولید و رکود در .که باید به این موضوع رسیدگی شود

به این ترتیب ادامه .تن روغن در انبارهایشان خبر می دهندهزار  52های تولیدی عنوان کرده و از انباشت بیش از  دیگر شرکت

کند و پس از گذشت مدتی، دمپینگ  های دیگر را از رده تولید و عرضه خارج می کم کم شرکت  دامپینگ یک شرکت در بازار،

وابسته به هلدینگ در نتیجه تولیدات شرکت .گردد شود و قیمت فروش به بنکدار نیز به حالت قبل برمی شرکت اول برداشته می

 .رساند های دیگر را به ورشکستگی و حذف از بازار می عربی، جایگزین تولیدات داخلی خواهد شد و کم کم کارخانه

 عربها به دنبال افزایش سهم خود در بازار ایران* 

ت و برای افزایش درصدی از بازار روغن کشور اس 53عربستان دارای سهم « ص»وابسته به هلدینگ « ب»در حال حاضر شرکت 

تر از  این در حالی است که به گفته کارشناسان، سهم یک کارخانه در بازار نباید بیش. کند درصد تالش می 22این سهم به بیش از 

دامپینگ شرکت عربستانی در .وجود نیاید  درصد باشد تا اگر مشکلی برای آن کارخانه ایجاد شد، اختالل جدی در بازار به 03تا  02

ی ادامه دارد که هر چه تولید این شرکت افزایش یابد، نفع سهامدار عرب نیز افزایش خواهد یافت و در مقابل، از نیروی کار وضعیت

امکانات مالی باالی شرکت عربستانی و تأمین ارزان قیمت مواد اولیه، برخورداری از تسهیالت . شود های دیگر کاسته می کارخانه

 .های دیگر باشد تر از کارخانه شده تولید این کارخانه پایین های دیگر باعث شده تا قیمت تمام بانکی غیرقابل قیاس با شرکت

میلیارد تومان رسیده  5۰2نیز به  00میلیارد تومان سود کسب کرد و این رقم در سال  0۰2عربی سال گذشته -این شرکت ایرانی

ها و بقیه آن به  درصد سهم بازار به شرکت وابسته به عرب 53د که کارخانه روغن نباتی در کشور فعّال هستن 2۳در حال حاضر .بود

 .ها اختصاص دارد سایر شرکت

http://iranecona.com/2525۰ 

http://iranecona.com/41018


 4931تیر  سوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

۴ 
 

 
 اقتصاد محصوالت

 فودپرس 1۹۱4تیر ماه  1۴پنج شنبه 

 در بازارلیست قیمت انواع محصوالت /تحوالت بازار محصوالت کشاورزی

مرغ در پی محدود شدن صادرات و کاهش قیمت میوه از  کاهش تمایل مردم به خرید گوشت قرمز، افت قیمت تخم <مواد غذایی

 .ترین تحوالت بازار محصوالت کشاورزی در هفته جاری بوده است  جمله مهم

تومان افزایش یافته  522وزهای ابتدایی هفته قیمت مرغ در طول هفته جاری همچنان با نوسان همراه بوده و هم اکنون نسبت به ر

تومانی نسبت  522قیمت این کاال با افزایش : خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در این زمینه به مهر اعالم کرد مهدی یوسف .است

تومان  3522بهمن  تومان و در میدان 3222تومان، در مراکز عمده فروشی  3022به روزهای ابتدایی هفته، در مراکز خرده فروشی 

 .است

 52ای  هزارتومان، شیرنیزه 53آال  هرکیلوگرم قزل: گونه تغییر و بدین شرح عنوان کرد وی، قیمت انواع ماهی را بدون هیچ

هزارتومان و شیر جنوب  05هزارتومان، حلوای سیاه  2هزارتومان، آزاد دزفولی  00هزارتومان، آمور جنوب  05هزارتومان، تیالپیا 

 .ر تومانهزا 53

در . درصدی در بازار همراه بود 02تا  52جات نیز در طول هفته جاری با کاهش  درهمین حال، قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی

قیمت خیار، زردآلو، هلو، آلو و سیب گالب در بازار کاهش پیدا : همین راستا سید حسین مهاجران با اعالم مطلب فوق به مهر گفت

 .جات پس از اتمام تعطیالت اعالم خواهد شد های جدید میوه و صیفی قیمتکرده است ضمن اینکه 

علی اصغر ملکی، رئیس . از دیگر اتفاقات مهم رخ داده در روزهای اخیر کاهش تمایل مردم به خریدن گوشت قرمز بوده است

هیچ تغییری نداشته است،  اتحادیه گوشت گوسفندی در همین زمینه با بیان اینکه قیمت این نوع گوشت در یک هفته اخیر

 .تومان است 322هزار و  03در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به مغازه دار : اظهارداشت

شیوع بیماری تب کریمه در برخی نقاط : وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر بازار گوشت دچار رکود خاصی شده است، افزود

های گوشت نیز بر این  سردکردن الشه از خریدن گوشت اجتناب کنند، ضمن اینکه اجرای طرح پیش کشور سبب شده است تا مردم

کنند تمایلی به مصرف گوشت  موضوع تاثیرگذار بوده و رغبت مصرف کنندگان به خرید را کاهش داده است، چراکه مردم اعالم می

 .بیات شده ندارند

تر عرضه کنند تا مشتریان نسبت به  ز عرضه حاضر هستند گوشت را با قیمتی ارزاندر شرایط فعلی برخی از مراک: ملکی اضافه کرد

 .خرید آن رغبت یابند

در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله : در این میان، علی خندان روی جوان، رئیس اتحادیه گوشت گاوی هم به مهر گفت

 .مان استهزار تو 52بدون تغییر و به صورت مخلوط برای مصرف کننده 

مرغ نیز در پی شیوع آنفلوانزا مرغی در برخی نقاط کشور و محدود شدن صادرات آن، افت زیادی  براساس این گزارش قیمت تخم

میانگین قیمت : گذار کشور در گفتگو با مهر افزود در این رابطه سید فرزاد طالکش دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم .داشته است

داران در  تومان است، مرغ 2522تومان و با توجه به اینکه قیمت تمام شده تولید آن  0۰22داری  درب مرغهرکیلوگرم از این کاال 

 .تومان است 5222مرغ  عدد تخم 5ها قیمت  همچنین در مغازه. کنند تومان زیان می 5522هرکیلوگرم از تولید خود 

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

 

http://www.foodpress.ir/Post
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - ۱4/۰4/1۱فارس

 راهکارهای قانونی حمایت از حیوانات وحشی/ برداری دامداران از مناطق حفاظت شده ممنوع نیست بهره
ها با بیان اینکه مدیریت مناطق حفاظت شده بر عهده محیط زیست  مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل

مال انتقال بیماری از دام اهلی به حیات وحش محیط زیست از روش قانونی در صورت احت: است، گفت

 .تواند جلوی ورود دام اهلی را به مناطق حفاظت شده بگیرد می
و در پاسخ به این  سخبرگزاری فاروگو با خبرنگار اقتصادی  ها در گفت پور مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل سیدعلی خلیل

شود و همین موضوع باعث ورود دام مبتال به طاعون  شود مناطق حفاظت شده به دامداران اجاره داده می سوال که گفته می

مدیریت و نگهداری مناطق حفاظت : رأس کل و بز شده است، گفت 022نشخوارکنندگان به حیات وحش و از بین رفتن حدود 

 .تشده بر عهده محیط زیست اس

مطابق قانون دامداران دارای پروانه چرا از سازمان : برداری از مناطق حفاظت شده ممنوع نیست، افزود وی با بیان اینکه بهره

 .شوند حق شناخته می ها و ادارات کل منابع طبیعی دامدار قانونی و ذی جنگل

شود بلکه آنها بر اساس مجوز  ای به دامداران داده نمی مراتع به صورت اجاره: ها تصریح کرد مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل

 .هایشان اقدام کنند توانند در مناطق حفاظت شده برای چرای دام به تعداد معینی که دام برای آنها تعیین شده می

ابر این اگر بن: پور با بیان اینکه مدیریت حیات وحش و مناطق حفاظت شده بر عهده سازمان محیط زیست است، تصریح کرد خلیل

دهد، باید  های حیوانات وحشی در مناطق حفاظت شده را می محیط زیست احتمال بروز بیماری بر اثر وجود دام اهلی در بین گله

 .تمهیداتی را بیندیشد

قال دامداران دارای حقوق قانونی هستند و اگر محیط زیست کانون آلودگی و انت: ها گفت مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل

 .داند باید حقوق قانونی دامداران را پرداخت کند بیماری حیات وحش را وجود دام اهلی در مناطق می

تواند با همکاری و درخواست از منابع طبیعی مانع چرای دام در مناطق حفاظت شده برای  حتی محیط زیست می: وی افزود

 .جلوگیری از شیوع بیماری شود

های  رأس کل و بز بر اثر بیماری ویروسی طاعون نشخوار کنندگان کوچک طی هفته 520شود،  گفته می: بر اساس این گزارش

های اهلی مبتال به بیماری مناطق حفاظت شده برای چرا  اند و این بیماری بر اثر ورود دام گذشته در منطقه هفتاد قله تلف شده

 .ایجاد شده است

های دامی سازمان دامپزشکی در مورد نحوه درگیری حیات وحش  و بیماری پیما مدیرکل بهداشت به گزارش فارس، داریوش جهان

های اهلی ارتباط مستقیم داشته  شود که با دام های وحشی منتقل می به این بیماری گفته است، این بیماری در صورتی به گله

 .باشند

گیرد و وقتی   ای چرا در اختیار دامداران قرار میای بر های حفاظت شده به صورت اجاره شود که محدوده بعضاً دیده می: گوید وی می

های وحشی هم  های اهلی، گله شود بنابر این در صورت وجود بیماری در بین دام های وحشی یکی می های اهلی و گله آبشخور دام

 .شوند درگیر می

 .است به گزارش فارس، طاعون نشخوارکنندگان کوچک یک بیماری ویروسی غیر قابل انتقال به انسان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۰222220 

 

http://www.farsnews.com/
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - ۱4/۰4/16فارس

 حیوانات وحشی را  طاعون نشخوارکنندگان گریبان/ شده به دامداران های حفاظت ضابطه عرصه اجاره بی

 گرفت
های حیات  های دامی سازمان دامپزشکی با اشاره به تلف شدن تعدادی کل و بز در گله مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری

شده منابع طبیعی به دامداران باعث انتقال  های حفاظت اجاره عرصه: وحش بر اثر طاعون نشخوارکنندگان گفت

 .های وحشی شده است های اهلی به گله ویروس از دام

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  های دامی سازمان دامپزشکی در گفت ریوش جهان پیما مدیرکل دفتر بهداشت و بیماریدا

بیماری مذکور یک بیماری ویروسی و : به ارائه توضیحاتی در مورد بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک پرداخت و گفت فارس

 .ر قابل انتقال به انسان استغی

شود در حالی  کند اشتباه گرفته می طاعونی که انسان را درگیر می  طاعون نشخوارکنندگان کوچک با بیماری: پیما تصریح کرد جهان

 .کند که بیماری مذکور جمعیت گوسفند و بز را درگیری می

کتری است و موش نقش مخزن بیماری و کک نقش ناقل بیماری شود عامل بیماری با در طاعونی که به انسان منتقل می: وی افزود

را دارد در حالیکه لفظ طاعون نشخوارکنندگان به دلیل درگیری زیاد بین جمعیت گوسفند و بز با این بیماری به کار گرفته 

 .شود می

 .برای مقابله با این بیماری را داریم وارد کشور شد و ساالنه برنامه واکسیناسیون را 2۰این بیماری از سال : پیما تصریح کرد جهان

این بیماری : های دامی سازمان دامپزشکی در مورد نحوه درگیری حیات وحش با این بیماری گفت مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری

 .های اهلی ارتباط مستقیم داشته باشند شود که با دام های وحشی منتقل می در صورتی به گله

گیرد و وقتی  ای برای چرا در اختیار دامداران قرار می های حفاظت شده به صورت اجاره شود که محدوده بعضا دیده می: وی افزود

های وحشی هم  های اهلی، گله شود بنابراین در صورت وجود بیماری در بین دام های وحشی یکی می های اهلی و گله آبشخور دام

 .شود درگیر می

راس کل و بز  520سازمان محیط زیست اعالم کرده که : وحشی در منطقه هفتاد تپه گفتهای  پیما با اشاره به درگیری گله جهان

های وحشی باید  های اهلی به گله اند و برای جلوگیری از انتقال بیماری طاعون نشخوارکنندگان از دام براثر این بیماری تلف شده

 .مناطق را اجاره ندهد های اهلی را از مناطق حفاظت شده خارح کرده و منابع طبیعی این دام

بنابراین اگر : ایم و فقط بیماری از طریق آنها به حیات وحش منتقل شده، افزود وی با بیان اینکه در بین دام اهلی تلفاتی نداشته

ا های اهلی ب شود ناشی از تماس مستقیم دام ای از بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در منطقه هفتاد قله اراک دیده می عارضه

 .های اهلی مبتال به بیماری به مناطق حفاظت شده بوده است های وحشی حیات وحش بوده و این امر هم به دلیل ورود دام گله

اولین و بهترین کار برای جلوگیری از انتقال این بیماری : های دامی سازمان دامپزشکی تصریح کرد مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری

های اهلی و همچنین گسترش واکسیناسیون دام اهلی در مناطق هفتاد قله است  از تماس با دام ویروسی به حیات وحش جلوگیری

 .که اقدامات آن توسط ادارات دامپزشکی انجام شده است

کنی این بیماری  برای ریشه: کنی بیماری ویروسی طاعون نشخوارکنندگان کوچک تصریح کرد وی با اشاره به پروتکل جهانی ریشه

های حساس نیاز  میلیون دوز واکسن برای پوشش بره و بزغاله 52میلیون دوز واکسن مورد نیاز است و دو سال پیاپی به  ۰2ساالنه 

 .داریم

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/


 4931تیر  سوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

11 
 

میلیون دوز  0۳ریشه کنی بیماری چهار مرحله دارد و ما در مرحله دوم هستیم و برای پوشش مناطق کانونی : پیما گفت جهان

میلیون دوز آن به ما  5میلیون دوز آن توسط مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی فقط  53مین واکسن مورد نیاز است که از تعهد تأ

 .داده شده است

میلیون دوز واکسن به موقع استفاده شده بطوریکه شرایط کنترل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در  5اما همین : وی افزود

 .است 00و  05های  ها به مراتب کمتر از سال کانون

درصد افت کانون  ۳2امسال با واکسیناسیون به موقع : های دامی سازمان دامپزشکی بیان داشت یرکل دفتر بهداشت و بیماریمد

 .ایم داشته

اسکین  شرایط سازمان دامپزشکی در کنترل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تب برفکی، لمپی: پیما اظهار داشت جهان

 .ها تحت کنترل است ته است و در همه این موارد بیماریهای گذش امسال بهتر است از سال

اولین بار در کشور ساحل عاج  5020این بیماری از سال : های دامی سازمان دامپزشکی گفت مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری

 .مشاهد شد و کل قاره آفریقا به جز جنوب آن را فرا گرفت

مثل خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آسیا انتشار یافت و سرانجام هم در  سپس این بیماری ویروسی در نقاط دیگر: وی افزود

 .های درگیر با این بیماری بودند های غربی اولین استان این بیماری از کشور عراق به ایران راه یافت و استان 552۰سال 

ت جهانی و فائو این بیماری را به عنوان سازمان بهداش: های دامی سازمان دامپزشکی اظهار داشت مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری

اند بطوریکه اولین بیماری آبله انسانی بود که سازمان بهداشت جهانی بر روی  کنی در جهان معرفی کرده سومین کاندید ریشه

 .ریزی کرد کنی آن برنامه ریشه

کنی آن اعالم و  ریشه 0255که در سال رود  آبله گاوی دومین بیماری کاندیدای ریشه کنی به شمار می: پیما تصریح کرد جهان

OIE کنی آن انجام داد تالش بسیاری برای ریشه. 

: کنی آبله گاوی مورد تقدیر قرار گرفت، تصریح کرد المللی برای ریشه وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی ایران توسط مجامع بین

 53زمانی   ریزی شده که این بیماری در بازه است و برنامه کنی جهانی بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک سومین کاندید ریشه

 .کن شود به طور کامل در دنیا ریشه 0252تا  0253ساله یعنی از سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۳222520 
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لیم و منابع طبیعیاق  
 آیانا 1۹۱4تیر  1۱, جمعه

 درصدی ریزش های جوی از ابتدای سال جاری  99کاهش 
میلیارد متر مکعب  3۲91۱9معادل  14تا پایان خرداد  13های جوی، حجم نزوالت جوی از مهر  با توجه به مقادیر ریزش

 . استبوده  3۵۲159معادل ( 19-13) بوده که در دوره مشابه سال آبی گذشته

های کشور  به نقل از دفتر مطالعات پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم بارش( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .میلیارد متر مکعب کاهش یافته است 32از ابتدای سال آبی جاری نسبت به سال گذشته حدود 

میلیارد  525.۳0معادل  02تا پایان خرداد  05جم نزوالت جوی از مهر های جوی، ح بر اساس این گزارش، با توجه به مقادیر ریزش

میلیارد  5۰5.۰و برای دوره مشابه درازمدت  532.20معادل ( 00-05) مترمکعب بوده که در دوره مشابه سال آبی گذشته 

 .دهد درصد کاهش را نشان می 05و  52مترمکعب بوده که به ترتیب 

های سطحی دوره  نسبت به دوره مشابه دراز مدت، مقدار جریان 02تا خرداد  05ی جوی از مهر ها درصدی ریزش 05رغم کاهش  به

درصد بیشتر از درصد کاهش  55درصدی مواجه بوده است؛ یعنی درصد کاهش جریان حدود  32فوق نسبت به درازمدت با کاهش 

 .ارش و جریان سطحی بیان کردتوان عمده دالیل این اختالف زیاد در کاهش دو پارامتر ب بارش است که می

های آب زیرزمینی، افزایش  ها به دلیل افت سفره توان به افزایش مصارف و برداشت آب از رودخانه بر اساس این دو شاخص می

ها و در نتیجه عدم تغذیه رودخانه از آبخوان، توسعه کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت و  برداشت از آب زیرزمینی حاشیه رودخانه

 .های پر آب خواه اشاره کرد زایش تبخیر و تعرق و همچنین تغییر اگوی کشت در بعضی از مناطق و گرایش به کشتاف

توان به افزایش دما که خود عاملی برای افزایش تبخیر و تعرق و کاهش جریان سطحی است و همچنین تغییر  از عوامل دیگر می

توان نام برد که منجر به کاهش و یا  متر یا کاهش بارندگی های موثر را می میلی 52های کمتر از  رژیم بارش و افزایش تعداد بارش

 .های سطحی شده است عدم تولید جریان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/05223-5.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1۹۱4تیر  1۱, جمعه

 خروج برخی واحدهای صنعتی از استانداردهای زیست محیطی بعد از ساعت اداری 
خروج بسیاری از صنایع و واحدها بعد از ساعت اداری از استانداردهای زیست محیطی در موضوعات آلودگی هوا، 

 . ی به سالمت مردم وارد می کندپساب صنعتی حتی رهاسازی پسماند و تخلیه نخاله ها صدمه های جبران ناپذیر

وگو با میزان، با اشاره به اثربخش بودن پایش شبانه صنایع   انصاری، مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست کشور در گفت

کنده در حال حاضر اداره های کل در استان های مختلف پایش های پرا: آالینده استان تهران در کاهش آالینده ها خاطرنشان کرد

 .ای را به منظور کنترل صنایع آالینده انجام و گزارش های آن را به سازمان محیط زیست به عنوان ستاد مرکزی ارائه می دهند

اما این پایش ها با توجه به تجربه موفق استان تهران در پایش شبانه نیاز به برنامه ریزی، سیستماتیک بودن و جامعیت : وی افزود

 .دارد

پایش فراگیر سازمان محیط زیست کشور با اعالم خبر گسترش عملیات پایش شبانه صنایع آالینده در هشت مدیرکل دفتر 

با اجرای برنامه در این شهرها به مرور عملیات مذکور را به سایر شهرها گسترش می دهیم تا بتوانیم در : کالنشهر کشور تصریح کرد

 .باشیم نهایت کنترل عمیق و جامعی بر صنایع متخلف داشته

انصاری با بیان این که بسیاری از صنایع و واحدها بعد از ساعت رسمی کاری و اداری از استانداردهای زیست محیطی در موضوعات 

این نوع اقدامات می تواند صدمه های : آلودگی هوا، پساب صنعتی حتی رهاسازی پسماند و تخلیه نخاله ها خارج می شوند، گفت

 .المت مردم و منابع آب خاک وارد کند و منجر به آلودگی هوا وارد کندجبران ناپذیری را به س

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست کشوردر پایان با بیان این که در نهایت تا نیمه دوم سال شاهد اجرای برنامه پایش 

موجب می شود در آینده نزدیک شاهد اجرای  این امر: شبانه صنایع آالینده در هشت کالنشهر کشور هستیم، ابراز امیدواری کرد

 .برنامه محوری در پایش شبانه فعالیت صنایع در سایر شهرها باشیم

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/05222-5.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 1۹۱۲تیر  17 :تاریخ

 هزار میلیارد ریالی به کشاورزان خوزستان 33خسارت بیش از 

میلیارد ریال به بخش کشاورزی استان خوزستان خسارت وارد  052هزار و  55پدیده ریزگردها و خشکسالی در یکسال گذشته 

 .کرده است

ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی  ، معاون برنامهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان وزه کشاورزیحبه گزارش 

دیده هزار و پنج میلیارد ریال هم ناشی از پ 0میلیارد ریال ناشی از خشکسالی و  003هزار و  02از این مبلغ، : خوزستان گفت

 .ریزگردها بوده است

میلیارد ریال، در بخش  ۰52هزار و  52خسارت خشکسالی و ریزگردها در بخش تولیدات گیاهی استان : سید علی جاللی افزود

میلیارد ریال و در بخش منابع طبیعی و  ۳22هزار و  0میلیارد ریال، در بخش شیالت و آبزیان  02۳هزار و  52تولیدات دامی 

 .میلیارد ریال بوده است 022هزار و  آبخیزداری سه

 .شود میلیون تن محصوالت کشاورزی، قطب نخست تولید این محصوالت در کشور محسوب می 52خوزستان با تولید ساالنه حدود 

http://www.yjc.ir/fa/news/3033222 
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ابع طبیعیاقلیم و من  
 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  1۱ - ۲۰۱۴1: کد خبر 

  لرستان در آتش سوخت« کیاالن»های  جنگل
امروز در پشت کوه کیاالن به سمت تخت چال آغاز شده و  52ها و مراتع پلدختر از ساعت  سوزی جنگل آتش: فرماندار پلدختر گفت

 .تاکنون ادامه دارد

امروز در پشت کوه کیاالن به سمت تخت چال  52ها و مراتع پلدختر از ساعت  سوزی جنگل آتش: اظهار داشت نژاد  اهلل ترابی قدرت

 .تر کرده است آغاز شده و گستردگی منطقه و شیب زیاد و وزش باد کار اطفا حریق را سخت

اند دوباره  سوخته سوزی روز گذشته های درختانی که در آتش ، کنده که منطقه وسیع و گسترده است  جایی از آن: وی افزود

 .تر کرده است ور اند و آتش را شعله گرفته آتش

احمر، منابع طبیعی،  های امدادی هالل ها و مراتع پلدختر تاکنون ادامه دارد و اکیپ سوزی جنگل آتش: فرماندار پلدختر عنوان کرد

 .اند شده  قه اعزامجهاد، امور عشایر و فرمانداری، ستاد اطفا حریق شهرستان و نیروهای مردمی به منط

زیست استان هم  که در شهرستان پلدختر تجهیزات کافی در اختیار نداریم موضوع را به یگان محیط جایی از آن: وی عنوان کرد

 .رسانی کنند اطالع دادیم تا کمک

سوزی  ضوع آتشهای لرستان به مو ها در جنگل سوزی درصد آتش 03عامل « خطای انسانی»پیش از این در گزارشی تحت عنوان 

 .های لرستان در نبود امکانات و تجهیزات هشدار داده بود جنگل

http://iranecona.com/220۰5 
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 انتصابات

 آیانا 1۹۱4تیر  16, سه شنبه

  "نجهادگرا"انتصاب چهره دانشگاهی، پژوهشی و اجرایی به مدیرعاملی مؤسسه 
در حضور کارکنان ستاد اداری این مجموعه  "جهادگران"آیین تودیع و معارفه مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی 

 .برگزار شد

و با حضور  "جهادگران"، در این آیین که در محل مؤسسه فرهنگی ورزشی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سال  50تقدیر و تشکر از زحمات علی فردی، مدیرعامل سابق این مؤسسه که نزدیک به  کارکنان این مجموعه برگزار شد، ضمن

عنوان مدیرعامل جدید مؤسسه یادشده  مدیریت این مؤسسه ورزشی و فرهنگی را به عهده داشت، دکتر احمد محمدی قهساره، به

های فرهنگی و ورزشی مؤسسه جهادگران کلید  تای برای فعالی به کارکنان ستاد اداری مؤسسه جهادگران معرفی شد تا فصل تازه

 .بخورد

ای  خورشیدی است، زاده اردستان اصفهان است و در خانواده 5552بنا بر این گزارش، احمد محمدی قهساره که متولد سال 

به  552۳شناسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران است و از سال  آموخته دکترای خاک دانش. روحانی و کشاورز متولد شده است

 .عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان به تدریس دانشجویان اهتمام داشته است

 احمد محمدی قهساره، مدیرعامل جدید مؤسسه جهادگران

هایی مانند مسئولیت بخش اقتصادی استانداری اصفهان،  های اجرایی نیز احمد محمدی مسئولیت به گزارش ایانا، در حوزه فعالیت

های اصفهان، معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان، مشاور  فضای سبز شهرداری تهران، مدیرعاملی سازمان پارک مشاور بخش

 .رود اصفهان را به عهده داشته است مجتمع فوالد مبارکه و مشاور سازمان عمران زاینده

 .المللی منتشر و ارائه شده است ی و بینهای داخل مقاله در کنفرانس ۳2های علمی خارجی و  مقاله در ژورنال 52از وی تاکنون 

سیستم تغذیه هوشمند "های اجرایی و دانشگاهی دو اختراع نیز از وی با عناوین  بنا بر این گزارش، البته در کنار این فعالیت

 .به ثبت رسیده است "عنوان بستر کشت هیدروپونیک فرآوری زائدات درخت خرما و استفاده از آن به "و  "گلخانه

های  تأسیس و مدیریت مراکز و مجتمع  م به ذکر است مؤسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران، در زمینه مطالعه و طراحی،الز

های نمایش و سایر  فرهنگی، آموزشی، پرورشی، رفاهی، خدمات بهداشتی و درمانی، باشگاه ورزشی، اماکن اقامتی و تفریحی و سالن

 .کند موارد فعالیت می

رسانی در راستای  ای و اطالع های صوتی و تصویری، رایانه های انتشاراتی و مطبوعاتی و تولید و عرصه فعالیت یتهمچنین انجام فعال

ای و بهداشتی و درمانی و پرورشی و آموزشی ارائه انواع خدمات اداری و تخصصی شامل  های فوق و ارائه خدمات مشاوره فعالیت

های، نظافت و نگهداری، تأسیسات و تعمیر اثاثه اداری  ی و مالی، غذاخوری، آبدارخانهتأمین نیروی انسانی و مدیریت واحدهای ادار

آموزشی، پرورشی، ورزشی و علمی و هنری و  ها، مسابقات و هرگونه فعالیت فرهنگی،  جشنواره  ها، ها و همایش و برگزاری دوره

ر راستای وظایف مؤسسه فرهنگی ورزشی جهادگران و رفاهی و تورهای زیارتی و سیاحتی و درمان در داخل و خارج از کشور د

گذاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از  انجام کلیه عملیات بازرگانی در رابطه با موارد فوق، سرمایه

 ./های این مؤسسه فرهنگی و ورزشی است کشور، از دیگر فعالیت

http://www.iana.ir/majles/item/05233-5.html 
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 بازار و قیمت ها

 - ۱4/۰4/22فارس

 درصدی قیمت قند و شکر را داریم 94تا  93تقاضای افزایش 
قیمت قند و شکر به کارگروه تنظیم درصدی  ۱های قند و شکر از ارائه درخواست افزایش  دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .درصد عنوان کرد 94تا  93افزایش مورد تقاضای این صنعت را : بازار خبر داد و گفت

ن ارکان تعیی: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های قند و شکر در گفت بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه

قیمت صنعت قند و شکر دست دولت است و ما نقشی در آن نداریم، طوری که نرخ خرید چغندر قند به عنوان ماده اولیه این 

 .شود صنعت تضمینی و توسط دولت تعیین می

خود  شود، بنابراین همچنین افزایش دستمزد ساالنه کارگر که صنایع ملزم به اجرای آن هستند، توسط دولت معین می: وی افزود

 .شود  ها می تولید و قیمت  دولت باعث افزایش هزینه

  را متناسب با افزایش هزینه  های قند و شکر با بیان اینکه ما از دولت خواستاریم تا اجازه افزایش قیمت دبیر انجمن صنفی کارخانه

داد و از طرفی دستمزد کارگران هم درصد افزایش  23شورای اقتصاد سال گذشته قیمت تضمینی چغندر قند را : بدهد، تصریح کرد

 .های قند و شکر افزایش یافت تولید کارخانه  درصد هزینه 53درصد اضافه شد، بنابراین به طور میانگین حدود  02

را به   درصدی قیمت 02درصدی هزینه تولید در سال گذشته ، دولت در نهایت مجوز افزایش  53با وجود افزایش : وی افزود

 .ند و شکر داد و به این ترتیب زیان افزایش هزینه این صنعت جبران نشدهای ق کارخانه

قیمت تضمینی خرید چغندر در سال : شود، بیان داشت برداری از مزارع چغندر قند آغاز می ماه دیگر بهره 0دانایی با بیان اینکه تا 

درصد  5۳ت، بنابراین به طور میانگین حدود درصد افزایش یاف 02درصد رشد کرده و دستمزد هم  50.3نسبت به سال گذشته  02

 .های قند و شکر را خود دولت افزایش داده است تولید کارخانه  هزینه

قیمت قند و شکر افزایش یابد، زیرا اگر این تناسب رعایت نشود، قطعا   ما هم انتظار داریم متناسب با افزایش هزینه: وی افزود

 .دشون های قند و شکر ورشکست می کارخانه

 .دهد درصد قیمت تمام شده شکر را چغندر قند تشکیل می 22حدود : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

ای در مورد افزایش قیمت به دست ما نرسیده، ولی مطابق آن  هنوز ابالغیه: دانایی در مورد میزان افزایش قیمت قند و شکر گفت

اند،  شود، منتشر کرده افزایش قیمت کاالهای اساسی و مواد غذایی که قند و شکر هم جزء آن میها در مورد  ای که رسانه بخشنامه

درصد مجاز و بیش از آن باید به تایید  ۳تون نتیجه گرفت که با توافق تشکل مربوط و سازمان حمایت افزایش قیمت تا سقف  می

 .کارگروه کنترل بازار برسد

درصد است، لذا مطابق بخشنامه این  ۳درخواست ما افزایش قیمت بیش از : و شکر بیان داشت های قند دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .موضوع باید در کارگروه کنترل بازار مصوب شود

های قند و شکر در پاسخ به این سؤال که پیشنهاد شما با توجه به هزینه تمام شده برای افزایش قیمت  دبیر انجمن صنفی کارخانه

کند  درصد را دستمزد کارگر تعیین می 53ها را قیمت چغندر و  درصد هزینه 22با توجه به اینکه : است، گفت قند و شکر چقدر

 .درصدی قیمت است 52تا  55پیشنهاد ما افزایش 

 .ها است درصد سایر هزینه 52درصد قیمت تمام شده مربوط به انرژی و همچنین  3: وی افزود

http://www.farsnews.com/
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 ۰3صنعت قند و شکر در : راستای کاهش هزینه تمام شده چه کارهایی انجام شده است، گفتدانایی در پاسخ به این سوال که در 

و ضایعات را   وری را افزایش داده های گذشته میزان بهره درصد باقی در سال 53درصد قیمت تمام شده هیچ نقشی ندارد اما در 

 .ایم کاهش داده

های ضایعاتی را کاهش  ایم و سهم هزینه ه در این صنعت به اروپا نزدیک شدهتوان گفت ک وری به جرات می به لحاظ بهره: وی افزود

 .ایم داده

جمهور به وزارت صنعت برای  زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابالغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس به گزارش فارس، نعمت

کر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، درصدی قیمت کاالهای اساسی خبر داد که گندم، آرد، نان، قند و ش ۳افزایش 

 .کره، شیرخام و لبنیات از جمله اقالم مشمول افزایش قیمت هستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=550222002222۰0 
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 بازار و قیمت ها
 - ۱4/۰4/21فارس

 شود کره گران نمی/ افزایش قیمت محصوالت لبنی بستگی به کشش بازار دارد
ها و  نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه افزایش قیمت محصوالت لبنی منوط به شرایط شرکت

 .توجه به شرایط برخی محصوالت افزایش قیمت نیابدممکن است با : ها از وضعیت خود و بازار دارد، گفت آنالیز آن

 ۳در مورد افزایش  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد فربد نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی در گفت

 .است  یم، اما هنوز این اطالعیه به دست ما نرسیدهپیگیر دریافت اطالعیه معاون اول هست: درصدی قیمت محصوالت لبنی گفت

ها به دلیل رکود موجود در بازار آیا این افزایش  وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به مخالفت صنایع مبنی بر افزایش قیمت

ارانه توسط دولت جبران شود، ها از طریق پرداخت ی صنایع به دنبال این بودند که این افزایش قیمت: شود، افزود ها اعمال می قیمت

 .اما ظاهرا به دلیل مشکالت مالی دولت این مسئله شدنی نیست

ماه از سال عمال اثر  2با توجه به گذشت : درصد بوده است، تصریح کرد 5، 05فربد با بیان اینکه حاشیه سود صنایع لبنی در سال 

 .صد استدر 2مانده سال حدود  ماه باقی ۰ها در  درصدی قیمت ۳افزایش 

درصدی محصوالت لبنی آیا دامداران  ۳نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی در پاسخ به این سؤال در صورت افزایش 

خام با دولت توافق  تومان فروش شیر 5222دامداران روی قیمت : خام را خواهند داشت، گفت تقاضای افزایش قیمت فروش شیر

 .شود خام ایجاد نمی مت علوفه، افزایشی در قیمت خرید شیراند و به دلیل پایین آمدن قی کرده

برای تصمیم در مورد افزایش قیمت، هر : ها دانست و عنوان کرد فربد افزایش قیمت محصوالت لبنی را منوط به شرایط شرکت

ها اقدام به  عضی شرکتها ب شرکتی شرایط خودش را باید آنالیز کند، به طوری که سال گذشته به دنبال صدور مجوز افزایش قیمت

 .این کار نکردند و یا با تأخیر این کار را انجام دادند

پارامترهای مختلفی در افزایش قیمت دخالت دارد و بستگی به کشش : نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .بازار و موجودی انبارها دارد

 .ها زیان ده است عموما تولید ماست: یمت نیابند، افزودوی با بیان اینکه برخی اقالم ممکن است افزایش ق

شود،  نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه تا اوایل مرداد وضعیت افزایش قیمت محصوالت لبنی معین می

 .فی کاهش یافته استیابد، زیرا نرخ جهانی این محصول به اندازه کا کره جزء اقالمی است که قیمتش افزایش نمی: تصریح کرد

جمهور به وزارت صنعت برای  زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابالغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس به گزارش فارس، امروز نعمت

درصدی قیمت کاالهای اساسی خبر داد که گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز،  ۳افزایش 

 .رخام و لبنیات از جمله اقالم مشمول افزایش قیمت هستندکره، شی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502220522552۳ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۹۱۲تیر  17: تاریخ

 انی شدبار سلطان گر شیر این

درصدی دوباره قیمت لبنیات به  52تومان، اخباری مبنی بر احتمال افزایش  5222از زمان اعالم خرید قطعی شیر با قیمت مصوب 

 .رسد گوش می

ها است و هر  ، خبرهای داغ همیشه تیتر یک خبرگزاریاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

افتد ولی خبر قیمت لبنیات و خاصه قیمت شیر از آن خبرهای داغی است که هر چند روز یک  گذرد از تب و تاب می چه از آن می

 .تر شود زنند تا داغ و داغ بار مراجع و محافل مختلف به آن دامن می

گذشت و خبری از اجرایی شدن آن نبود، آن بخش از  تومان از دامداران می 5222ها از خبر خرید تضمینی شیر خام با قیمت  تمد

رفت و  شد و به کانتینرهای صادرات می رسید تبدیل به شیر خشک می شد و به قیمت تضمینی می شیر خام که عاقبت به خیر می

 .تاریخ انقضایش بگذردماند تا از  یا در انبارها آنقدری می

رسید تا اینکه باالخره برخی از  ها به قیمت تقریباً متعادلی به فروش می قصه پرغصه شیر انقدر ادامه داشت و در سوپرمارکت

 !ای برای باال بردن عزت شیر بودند مسئولین به فکر افتاده و به دنبال راه چاره

های مرتبط را ملزم به خرید شیر با قیمت اعالم  نه برگزار شد و همه دستگاهای در یک وزارتخا همین چند هفته پیش بود که جلسه

درصد به بهای شیری که از سال  52شده کرد و همین جلسه کافی بود تا شیر دوباره تیتر یک خبرها شود و مهربانانه اعالم شد که 

هنوز این موضوع مصوب نشده برخی کارخانجات آن  تر اینجاست که درصد افزایش داشته، افزوده شود و جالب ۳گذشته تا به امروز 

 .اند را اجرایی کرده

وی در مورد افزایش قیمت شیر . ای لبنی ایران گفتگویی داشتیم در همین خصوص با رضا باکری دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده

ه مبارک رمضان مردم به اندازه کافی با مشکالت ها به این شایعات دامن بزنند، در ما ای وجود ندارد و نباید رسانه اصالً مصوبه: گفت

شود که جو  و مسائل مالی رو به رو هستند و همچنین به مصرف لبنیات و دریافت کلسیم نیازمندند و این شایعات تنها باعث می

 .حاکم متشنج شود

دهد که بهای تمام  نها زمانی رخ میالزمه افزایش قیمت لبنیات منوط به قدرت خرید مردم است و این افزایش ت: باکری تصریح کرد

درصد افزایش داشته و با  ۳دهی برسد و با توجه به این که بهای لبنیات نسبت به سال گذشته  ها به مرز زیان شده کاال در کارخانه

 .توجه به پایین بودن قدرت خرید مردم در حال حاضر نباید به این موضوع ورود پیدا کرد

ای نسبت به وضعیت صنعت لبنیات در کشور و  ای لبنی ایران با صدور بیانیه صنفی صنایع فرآوردههمچنین انجمن دبیر انجمن 

ریزی و نظارت عالیه دولت بر بازار را در پی داشته است، واکنش  گذاری که غفلت از وظایف اصلی برنامه دخالت دولت در نظام قیمت

 . نشان داد

ریزی و نظارت عالیه دولت بر عملکرد منطقی  تفکر به جای ایجاد ساز و کار برنامه این: در بخش دیگری از این بیانیه آمده است

های تولیدی و تجاری، خود به نیابت از  های تعادلی صحیح بازار رقابت آزاد بنگاه گیری نرخ قوانین عرضه و تقاضای بازار و شکل

های قدرتمند نظام رقابت آزاد بازار اقدام به  ه اهرمهای تولیدی و تجاری مشمول قانون تجارت و با بها ندادن ب طرف بنگاه

گذاری دستوری کاالها نموده و با نادیده گرفتن اختیار و آگاهی مصرف کنندگان در اعمال سالیق و توان مالی خرید خود، در  قیمت

گیری کرده، و از  مداخله و تصمیم کمیت و کیفیت کاال، تنوع و فرموالسیون کاال، تنوع بسته بندی کاال و سر انجام تنوع قیمت کاال،

های سالمت و بهداشت و استانداردهای قابلیت مصرف کاال و به ویژه تعیین  حق قانونی و نظارتی خود در تعیین شاخص

 .های نظام توزیع عادالنه درآمد حاصل از کسب و کارها بین اقشار مختلف مردم و دولت، فراتر روند شاخص

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
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نشیند ولی در مقابل آن هستند  ای می رانند بر دل هر خواننده انه کسانی که در این وادی سخن میبنابراین گزارش؛ لحن دلسوز

اند  را نشنیده "چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است "کسانی که به فکر منافع مالی هستند و شاید اینان مثل معروف 

 .برند رمان از کمبود و یا ناتوانی در خرید آن رنج میزنند که مردم کشو که سنگ صادرات محصوالتی را به سینه می

ها از زمانی داغ شد که مسئولین تصمیم به اجرای قانون خرید تضمینی  و البته بر کسی پوشیده نیست که اخبار این حرف و حدیث

ی اقشار کم درآمد جامعه تومان کردند که البته امیدواریم اجرای این قانون موجب حذف لبنیات از سبد کاال 5222شیر با قیمت 

 .نشود

http://www.yjc.ir/fa/news/3033۳30 
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 بازار وقیمت ها   
 خبرنگاران جوان - 1۹۱۲تیر  21: تاریخ

 هزار تومان 99گالبی چینی کیلویی / قیمت میوه کاهش یافت 

 .شود در آستانه عید فطر قیمت میوه افزایش نیابد بینی می پیش:اشاره به این که عرضه میوه بیش از تقاضا است، گفت مهاجران با

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران حوزه تجارت حسین مهاجران رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفتگو با خبرنگار 

تا سه  ۰22به غیر از موز که قیمت آن تغییری نکرده و به قیمت دو هزار و : ، با اشاره به کاهش قیمت میوه در بازار گفتجوان

 .ها کاهش یافته است رسد قیمت سایر میوه تومان به فروش می 022هزارو 

درصد کاهش  02رمضان هستیم و نیز عرضه میوه بیش از تقاضا است این امر موجب شده تا قیمت میوه تا چون در ماه :وی افزود

 .بیابد

هر کیلو زردآلو پنج تا هفت هزار تومان و هر کیلو آلو سه تا چهار هزار تومان و هلو نیز بین شش تا هشت : مهاجران تصریح کرد

 .هزار تومان قیمت دارد

تومان و سیب گالب به  ۰22تا شش هزار و  322الس بین هشت تا ده هزار تومان و پرتقال بین شش هزار و هر کیلو گی: وی افزود

 .رسد قیمت چهار تا شش هزار تومان به فروش می

 322تومان و هر کیلو طالبی بین هزار و  5222تا  ۳22به گفته رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی هر کیلو هندوانه نیز بین 

 .و هزار تومان قیمت داردتا د

هزار تومان و  52هر کیلو انبه بین پنج تا هفت هزار تومان و هر کیلو انگور شیلی : های وارداتی گفت وی با اشاره به قیمت میوه

 .رسد هزار تومان به فروش می 50گالبی چینی نیز کیلویی 

شود که قیمت میوه افزایش  بینی می در آستانه عید فطر پیش: مهاجران با تاکید بر این که در بازار عرضه بیش از تقاضا است، گفت

 .نداشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news303۰200 
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 بازار وقیمت ها
 فودپرس 1۹۱4تیر ماه  16سه شنبه 

 <کاهش قیمت در مثلث مواد خوراکی مواد غذایی
جاری نسبت به هفته قبل  منتهی به تیرماه سال 50دهد که در هفته منتهی به  ن گزارش خرده فروشی بانک مرکزی نشان میآخری 

براساس این آمارها، تورم هفتگی گروه . توجهی یافته است کاهش قابل« مرغ تخم»و « گوشت مرغ»، «های تازه میوه»قیمت سه گروه 

درصد بوده  ۰/ 2درصد و تخم مرغ معادل منفی  0/ 3، گروه گوشت مرغ معادل منفی درصد ۳/ 0های تازه معادل منفی  میوه

همچنین هر . تومان در هر کیلو گزارش شده است ۰22هزار و  3در هفته مورد بررسی، بهای هر کیلو گوشت مرغ کمتر از .است

های  ارش بانک مرکزی، بهای برخی از میوهبراساس گز.تومان به فروش رفته است 322هزار و  ۰مرغ معادل  شانه دو کیلویی تخم

درصد، انگور  52/ 5درصد، گیالس  0/ 5که طی هفته کاهش قیمت سیب گالب  نحوی توجهی داشته است؛ به نوبرانه نیز کاهش قابل

ن گروه همچنین تورم ماهانه ای. ها کاسته شده است در این هفته از سطح قیمتی همه میوه.درصد بوده است ۳/ 2درصد و موز  52

های تازه، قند و شکر، چای  به جز سه گروه مذکور در سایر گروه مواد غذایی شامل برنج، لبنیات، سبزی. درصد بوده است 05معادل 

 گذارد سر می نوسانی را پشت خورد و بازار مواد غذایی در ماه رمضان روند کم توجهی به چشم نمی و روغن نباتی تغییر قیمت قابل

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 بازار وقیمت ها
 فودپرس 1۹۱4تیر ماه  1۴پنج شنبه 

 لیست قیمت انواع محصوالت در بازار/تحوالت بازار محصوالت کشاورزی

مرغ در پی محدود شدن صادرات و کاهش قیمت میوه از  مکاهش تمایل مردم به خرید گوشت قرمز، افت قیمت تخ <مواد غذایی

 .ترین تحوالت بازار محصوالت کشاورزی در هفته جاری بوده است  جمله مهم

تومان افزایش یافته  522قیمت مرغ در طول هفته جاری همچنان با نوسان همراه بوده و هم اکنون نسبت به روزهای ابتدایی هفته 

تومانی نسبت  522قیمت این کاال با افزایش : اتحادیه پرنده و ماهی در این زمینه به مهر اعالم کردخانی رییس  مهدی یوسف .است

تومان  3522تومان و در میدان بهمن  3222تومان، در مراکز عمده فروشی  3022به روزهای ابتدایی هفته، در مراکز خرده فروشی 

 .است

 52ای  هزارتومان، شیرنیزه 53آال  هرکیلوگرم قزل: بدین شرح عنوان کردگونه تغییر و  وی، قیمت انواع ماهی را بدون هیچ

هزارتومان و شیر جنوب  05هزارتومان، حلوای سیاه  2هزارتومان، آزاد دزفولی  00هزارتومان، آمور جنوب  05هزارتومان، تیالپیا 

 .هزار تومان 53

در . درصدی در بازار همراه بود 02تا  52ته جاری با کاهش جات نیز در طول هف درهمین حال، قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی

قیمت خیار، زردآلو، هلو، آلو و سیب گالب در بازار کاهش پیدا : همین راستا سید حسین مهاجران با اعالم مطلب فوق به مهر گفت

 .جات پس از اتمام تعطیالت اعالم خواهد شد های جدید میوه و صیفی کرده است ضمن اینکه قیمت

علی اصغر ملکی، رئیس . ز دیگر اتفاقات مهم رخ داده در روزهای اخیر کاهش تمایل مردم به خریدن گوشت قرمز بوده استا

اتحادیه گوشت گوسفندی در همین زمینه با بیان اینکه قیمت این نوع گوشت در یک هفته اخیر هیچ تغییری نداشته است، 

 .تومان است 322هزار و  03دون دنبه تحویل به مغازه دار در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه ب: اظهارداشت

شیوع بیماری تب کریمه در برخی نقاط : وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر بازار گوشت دچار رکود خاصی شده است، افزود

ی گوشت نیز بر این ها سردکردن الشه کشور سبب شده است تا مردم از خریدن گوشت اجتناب کنند، ضمن اینکه اجرای طرح پیش

کنند تمایلی به مصرف گوشت  موضوع تاثیرگذار بوده و رغبت مصرف کنندگان به خرید را کاهش داده است، چراکه مردم اعالم می

 .بیات شده ندارند

بت به تر عرضه کنند تا مشتریان نس در شرایط فعلی برخی از مراکز عرضه حاضر هستند گوشت را با قیمتی ارزان: ملکی اضافه کرد

 .خرید آن رغبت یابند

در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله : در این میان، علی خندان روی جوان، رئیس اتحادیه گوشت گاوی هم به مهر گفت

 .هزار تومان است 52بدون تغییر و به صورت مخلوط برای مصرف کننده 

ی در برخی نقاط کشور و محدود شدن صادرات آن، افت زیادی مرغ نیز در پی شیوع آنفلوانزا مرغ براساس این گزارش قیمت تخم

میانگین قیمت : گذار کشور در گفتگو با مهر افزود در این رابطه سید فرزاد طالکش دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم .داشته است

داران در  تومان است، مرغ 2522تومان و با توجه به اینکه قیمت تمام شده تولید آن  0۰22داری  هرکیلوگرم از این کاال درب مرغ

 .تومان است 5222مرغ  عدد تخم 5ها قیمت  همچنین در مغازه. کنند تومان زیان می 5522هرکیلوگرم از تولید خود 

http://www.foodpress.ir/Post 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – 1۹۱۲تیر  1۱: تاریخ

 یابد قیمت گوشت کاهش می

بینی  های جانبی نیز افزایش یافته اما به علت رکود در بازار پیش اگرچه با اجرای طرح پیش سرد کردن برخی از هزینه: ملکی گفت

 .شود قیمت گوشت کاهش بیابد می

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  حوزه تجارتعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته تغییر نکرده چرا که با اجرای طرح پیش سرد کردن گوشت قیمت گوشت از : ، گفتجوان

 .تومان افزایش یافت 5222هفته گذشته 

بینی  های جانبی نیز افزایش یافته اما به علت رکود در بازار پیش اگرچه با اجرای طرح پیش سرد کردن برخی از هزینه: افزودوی 

 .شود قیمت گوشت کاهش بیابد می

 .دشو تومان به مشتری عرضه می 00تا  0۰هم اکنون هر کیلو شقه بدون دنبه کیلویی : ملکی با اشاره به قیمت گوشت در بازار گفت

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی به این نکته نیز اشاره کرد که با اجرای طرح پیش سردکردن گوشت برخی از مردم از 

 .تازه نبودن گوشت گله دارند که این تنها به دلیل اجرای طرح پیش سرد کردن است

http://www.yjc.ir/fa/news/3030۰22 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  21 - ۲11۱۱: کد خبر 

 :سخنگوی سازمان حمایت

 درصدی نرخ مواد غذایی صادر نشده است۱هنوز مجوزی برای افزایش 
جدید   ست و بخشنامهدولت هیچ مجوزی برای افزایش شش درصدی قیمت کاال صادر نکرده ا: سخنگوی سازمان حمایت گفت

 .گیری سازمان حمایت است ، منوط به تصمیم"قلم ماده غذایی تا سقف شش درصد 5۰افزایش قیمت "مبنی بر 

ارائه مدارکی مبنی بر لزوم افزایش قیمت محصوالت غذایی دلیل بر صدور مجوز در این رابطه نیست و : غالمرضا کاوه، اظهار کرد

 .مان حمایت در حال بررسی استفعال موضوع افزایش قیمت در ساز

قلم ماده غذایی تا سقف شش درصد منوط به  5۰ای مبنی بر اینکه افزایش قیمت  شانزدهم تیرماه، بخشنامه: وی افزود

های واصله در این زمینه را  تواند درخواست گیری سازمان حمایت، ابالغ شد که به موجب این بخشنامه، سازمان حمایت می تصمیم

 .های الزم در این زمینه اظهارنظر کند قرار دهد و بعد از انجام کارشناسی مورد بررسی

های خود را در این زمینه به سازمان حمایت ارائه کردند و با توجه به  برخی از صنایع غذایی درخواست: کاوه در عین حال بیان کرد

د این شبهه ایجاد شود که ارسال مدارک به معنی مجوز مدارک رسیده باید لزوم این افزایش قیمت مورد بررسی قرار گیرد ولی نبای

 .برای افزایش قیمت است

کنند بعد از ارائه مدارکشان در واقع  این تفکر اشتباه ایجاد شده که برخی صنایع غذایی تصور می : سخنگوی سازمان حمایت گفت

 .ولی این موضوع صحیح نیستمجوز افزایش شش درصدی محصوالت به آنها از سوی سازمان حمایت داده شده است 

افزایش بیش از شش درصدی محصوالت غذایی پس از تایید سازمان حمایت مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم : وی یادآور شد

 .بازار است

http://iranecona.com/25530 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  2۰ - ۲1۰۱1: کد خبر 

 افزایش تقاضای خرید مرغ و افزایش قیمت
به دلیل باال رفتن : تومان خبر داد و گفت ۳022رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش قیمت گوشت مرغ به کیلویی 

 .یافته است تومان افزایش 522میزان تقاضا نسبت به هفته گذشته، قیمت هر کیلوگرم مرغ حدود 

تواند بدون مجوز وزارت کشاورزی انجام شود، به دلیل ضعف  به رغم اینکه صادرات گوشت مرغ می: مهدی یوسف خانی اظهار کرد

 .بندی و کیفیت مرغ ایرانی، تمایلی برای خرید آن از سوی کشورهای دیگر نیست در بسته

غ، کشورهای فرانسه و برزیل و ترکیه هستند و مرغ ایرانی نیز بیشتر ترین صادرکنندگان مر در حال حاضر بهترین و مهم: وی افزود

ماه گذشته، این کشور نیز تمایل کمتری به خرید  شد که بعد از شایعه شیوع آنفلوآنزای مرغی از حدود یک به کشور عراق صادر می

 .مرغ ایرانی دارد

ادرات کم است و پس از آن کیفیت و نوع پرورش مرغ است بندی مرغ مهم ترین عامل در زمینه ص ضعف در بسته: خانی گفت یوسف

 .که موجب شده مرغ ایرانی صادرات چندانی نداشته باشد

تومان باشد و این در  2222قیمت هر کیلوگرم مرغ باید : رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در بخشی از سخنان خود گفت

صله دارد که به ضرر مرغداران است؛ بنابراین بهتر است وضعیت بسته بندی تومان با قیمت واقعی فا ۰22حالی است که اکنون 

 .المللی شود تا بتوان مرغ را صادر و سود صنعت را حفظ کرد بهبود یابد و مطابق با استانداردهای بین

http://iranecona.com/25205 
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یمت ها  بازار و ق  
  فودپرس 1۹۱4تیر ماه  17چهار شنبه 

 درصد کاهش یافت کشاورزی 3۲ها  قیمت/ عرضه گسترده میوه در بازار
علی امامی با .درصدی قیمت انواع میوه و صیفی جات در میدان مرکزی خبر داد 52معاون اتحادیه بارفروشان از کاهش حدود  <

درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافته  52تا  03میدان مرکزی میوه و تره بار بین بیان اینکه قیمت انواع میوه و صیفی جات در 

این روزها تولید و عرضه انواع میوه و صیفی جات بسیار فراوان شده است و هر روز شاهد کاهش قیمت این : است، اظهارداشت

زهای آینده کاهش بیشتری داشته باشد، وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود قیمت این محصوالت در رو.محصوالت هستیم

تومان  ۳22تا  332تومان بود، در حال حاضر به حدود  5022قیمت هر کیلو گرم هندوانه که پیش از این در میدان مرکزی : گفت

شرح  امروز چهارشنبه قیمت انواع میوه، صیفی جات و سبزی در میدان مرکزی میوه و تره بار بدین: امامی اضافه کرد.رسیده است

تا  0۰22تومان، آلبالو  5322تومان، گیالس معمولی  ۳222تومان، گیالس تک دانه  ۰22تومان، دستنبو  5022طالبی : است

تومان،  5022تومان، لوبیا شمال  5۳22تومان، لوبیا کرجی  5522تومان، هویج  ۳22تومان، خیار  222تومان، گوجه فرنگی  5222

هم اکنون قیمت : تومان اعالم و اضافه کرد 0022تا  0۰22رفروشان، قیمت هرکیلوگرم موز را بین معاون اتحادیه با.تومان ۰22بالل 

تومان،  ۳22تومان، پیاز  0322تا  0222تومان، انگور مهدی خانی  2222تومان، انگور یاقوتی  ۳322تا  ۳222هر کیلوگرم انبه 

تا  0022تومان، گل کلم  022تومان، کرفس  ۰22سبزی خوردن تومان، سبزی قورمه، پلو، کوکو، آش و  232تا  ۳32سیب زمینی 

تومان،  0322تومان، هلو حاج کاظمی هسته جدا  0322تومان، سیب درختی لبنانی زرد و قرمز  5222تومان، سیب گالب  0522

 تومان است 5222تومان و زردآلو  5322هلو معمولی 

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

 آیانا 1۹۱4تیر  2۰, شنبه

 با توافق هسته ای، هزینه های تولید کاهش پیدا می کند 
توافقی که اگر حاصل شود، در کنارش تحریم ها هم . دیگر زمان زیادی باقی نمانده است 3+5تا پایان توافق هسته ای ایران با گروه 

در مورد اثرات پساتحریم در بخش . اشته خواهد شد و گشایش های اقتصادی و جهانی برای ایران هم رقم خواهد خوردبرد

کشاورزی و صنایع غذایی صدای اقتصاد با کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفتگوی کوتاهی داشت که می 

 .خوانید

چه چشم اندازی برای بخش کشاورزی و صنایع غذایی می توان متصور اگر توافق حاصل و تحریم ها برداشته شود، 

 بود؟

مواد . حتی در بخش های مختلف صنعت هم مواد اولیه از طریق واردات مهیا می شود. غالبا کاالهای اساسی کشور، وارداتی است

م، واردات این کاالها، عددی حول و در دوره های تحری. اولیه ای اعم از روغن خام، شکر خام، نهاده های دامی مختلف و گندم

بنابراین اولین اتفاقی که می افتد براساس گشایش های بانکی، همین هزینه ها . درصد برای تولید کننده هزینه در برداشت ۳حوش 

قیمت  در حوزه هایی که کاال از کشورهای دور دست می آید هم در بحث بیمه و حمل و نقل دریایی باز کاهش. از بین خواهد رفت

 .به دلیل اینکه دیگر کاال ها به صورت رسمی وارد کشور می شوند. خواهیم داشت

 وضعیت نقدینگی صنایع چه تغییر می کند؟

در حوزه دارایی و نقدینگی باید گفت هزینه های پرداختی واحد هایی که اقدام به واردات می کنند، با هزینه های بهره داخلی 

پس به . این در حالی است که هزینه پولی ایران بسیار باالست. تی تامین نقدینگی در داخل استبه عبار. کشور سنجیده می شود

 .طور طبیعی اگر تحریم ها برداشته شود، می توان از فاینانس های بین المللی استفاده کرد که نرخ بسیار پایینی در دنیا دارند

 هد کرد؟پس برداشته شدن تحریم ها، به نقدینگی بخش تولید کمک خوا

این افزایش هم می تواند . بعد از برداشته شدن شرایط تحریم می توان امیدوار بود که در داخل کشور نقدینگی افزایش پیدا کند

درصد از این  32. میلیون دالر منابع مالی در مناطق مختلف دنیا داریم 523حدود . باعث خروج از رکود واحد های صنعتی شود

درصد از آن می تواند به عنوان منابع وارد  53پس حدود . درصد آن هم در پیگیری های قضایی است 53. منابع به صورت طال است

اما با توجه به کسری بودجه دولت، تنها کفاف . این منابع در سال جاری می تواند گشایش های بسیاری ایجاد کند. کشور شود

تنها راهی که می توان . کاهش قیمت نفت به فکر منابع درآمدی باشد امسال را می دهد و برای سال آینده دولت باید با توجه به

باید این خطوط مدیریت شود تا به بخش . این کسری را برطرف کند، خطوط اعتباری است که قبل از تحریم ها وجود داشته است

لی نکته حساسی است، اگر این منابع وارد البته خی. تولید برسد تا بنگاه های کوچک و متوسط بتوانند از این اعتبار ها استفاده کنند

چرا که این شرکت ها، شرکت های توانمندی هستند و به . کشور شود و در اختیار شرکت های بزرگ و اقماری بانک ها قرار بگیرد

لید کشور نشود، مبادالت بانکی دنیا دسترسی دارند و می توانند به راحتی این منابع را جذب کنند، اگر این اعتبار ها وارد بخش تو

 .اصال نتیجه خوبی دربر نخواهد داشت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/05325-5.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1۹۱4تیر  2۰, شنبه

 الن از تجربه ای کوچک آموزه ای ک: صندوق های اعتبار خرد زنان روستایی در ایران
پدیده فقر روستایی و نابرابری موجود بین خانوارهای شهری و روستایی از مسایلی است که باعث توجه ویژه به توسعه روستایی در 

یکی از راهکارهای کاهش فقر از طریق انباشت پس اندازهای کوچک، ( Micro Credit)اعتبارات خرد . سطح جهان شده است

این رهیافت جهانی، که هم اکنون به برنامه های . افزایش درآمد در جامعه روستایی و بخصوص در بین زنان است اشتغال زایی و

مدون و الگوهای جهانی تبدیل شده است، در دو دهه اخیر توانسته به صورت فراگیر به ویژه برای زنان کم درآمد روستایی بهبود 

اجتماعی در  -صندوق های اعتبار خرد یک سازه اقتصادی . ررا به همراه داشته باشدشرایط زندگی، بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فق

برنامه  552۰از سال . اجتماعی است -سطح محلی است که به دنبال تحقق اهداف توسعه ای در راستای توانمندسازی اقتصادی

. مایت سازمانهای بین المللی آغاز گردیدهای اعتبارات خرد روستایی در ایران از سوی دستگاه های دولتی، غیر دولتی با ح

دفتر امور زنان روستایی و مرکز تحقیقات روستایی، وزارت جهاد )نویسندگان به همراه گروهی از همکاران اجرایی و تحقیقاتی خود 

ایران تاسیس و در پانزده سال گذشته تالشی مستمر انجام داده اند تا صندوق ها اعتبارات خرد را در مناطق روستایی ( کشاورزی

مقاله حاضر مروری گذرا بر روند تشکیل، اثرات و چالش های بیش از هشتصد صندوق اعتبارات خرد زنان خواهد . توسعه دهند

 .داشت تا آموزه های این تجربه را منعکس نماید

 :نقش و سهم زنان روستایی

هرچند درصد جمعیت . کشور را تشکیل می دهند در صد جمعیت 52میلیون نفر،  52زنان روستایی وعشایری با جمعیتی حدود 

میلون نفر بوده و نسبت جمعیت  05روستاها در سه دهه گذشته روند کاهشی داشته است، اما جمعیت روستایی کماکان بیش از 

 به. خورشیدی رسیده است 5502درصد در سال  20.2به 55۰3در صد در سال  20.0سال گذشته افزایش داشته و از  3زنان طی 

 52در مناطق روستایی . است 522عالوه نسبت جنسی که نشان دهنده تعداد مردان در برابر زنان بوده و به طور معمول بیشتراز 

در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای آسیایی عالوه بر مهاجرت خانوارهای روستایی به شهر، . است 522استان کشور پایین تر از

مهاجرت های فصلی افزایش )درفصول بهار و تابستان . ان به صورت قطعی یا فصلی افزایش یافته استپدیده مهاجرت انفرادی مرد

در این زمان حتی برخی . درصد خانوارهای روستایی با سرپرستی و مدیریت زنان اداره می شود 32در بعضی از مناطق تا ( می یابد

کردن و سایر اموری که به طور معمول توسط مردان انجام می شود به  فعالیت های سنگین کشاورزی مانند آماده کردن زمین، انبار

مطالعات متعدد نشان دهنده آن است که نقش اقتصادی .علت عدم حضور مردان در روستا توسط زنان و دختران صورت می گیرد

ت خانوار نیزدر مناطق روستایی زنان در روستاها و مناطق عشایری کشور در دهه های اخیر افزایش یافته است و میزان زنان سرپرس

 .نیز افزایش یافته

اما مطالعات موردی نشان . اگر چه مطالعه دقیق و جامعی در مورد سهم و نقش اقتصادی زنان روستایی و عشایری انجام نشده است

ژه در    ت وباغیانی به ویدر صد امور مربوط به زراع 22درصد فعالیت های مربوط به امور دام وطیور، و حدود  22می دهد که بیش از 

درصد فعالیت های نوغانداری توسط زنان روستایی وعشایری انجام می  02در صد تولید صنایع دستی و 22حوزه فراوری و بیش از

 .شود

 موانع ساختاری مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی

وسعه فعالیت های خود بیش از هر چیز نیاز به سرمایه اگر چه زنان در انجام فعالیت های اقتصادی نقش موثری دارند، اما برای ت

بسیاری از صاحب نظران امر توسعه براین باورند که افراد . سرمایه هرچند اندک باشد در ایجاد تحرک اقتصادی موثر است. دارند

وسعه فعالیت های خود فقیر تنها به این دلیل فقیر باقی می مانند که فاقد سرمایه اولیه هر چند کوچک برای تحرک بخشی و ت
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آنها به دلیل فقدان اسناد رسمی مالکیت، نداشتن سهم آورده . این امر در مورد زنان روستایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. هستند

 و ضامن معتبر امکان استفاده از منابع مالی رسمی و قانونی را ندارند و به طور معمول در اکثر کشورهای در حال توسعه برای تامین

از این رو تسریع و تسهیل دستیابی آن ها به وام و اعتبار یکی از اولویت های این . سرمایه اولیه به منابع غیر رسمی متکی هستند

تجربه اعتبار خرد در کشور های مختلف نشان می دهد که زنان عالوه بر استفاده از این وام ها برای توسعه فعالیت . کشورهاست

انداز کردن، به تدریج استقالل واعتماد به نفس الزم را برای اداره خانوار و تامین امنیت غذایی آن ها به  خود، با کسب عادت به پس

به عالوه اعتبارات خرد به عنوان یک سازه اجتماعی در تقویت شبکه روابط محلی و تحکیم روابط اجتماعی زنان . دست می آورند

درصد از زنان روستایی به منابع مالی و بازار رسمی  3ران مشخص شده که تنها در مطالعات میدانی انجام شده در ای. موثر است

 .سرمایه دسترسی دارند

 :تجربه ای خرد، اما خردمندانه

اقدام به  5520بر اساس تجارب جهانی و ضرورت های محلی دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهادکشاورزی از سال 

یژه زنان روستایی و عشایری برای تشکیل صندوق های اعتبار خرد نمود و در سال های اخیر تعداد توانمندسازی جامعه محلی به و

این صندوق ها اهداف ذیل را . صندوق اعتبار خرد در کشور وجود دارد ۰22چنان که در حال حاضر بیش از . آن را گسترش داد

 :دنبال می کنند

 ع مالی واعتباری برای توسعه فعالیت های اقتصادیتسهیل و تسریع دسترسی زنان روستایی به مناب. 5

 ترویج فرهنگ پس انداز در بین زنان روستایی و عشایری. 0

 توسعه کسب و کارهای پایدار. 5

 افزایش درامد و بهبود معیشت خانوار روستایی وعشایری. 2

 افزایش ضریب امنیت غذایی خانوار روستایی. 3

 و عشایری و گسترش سرمایه اجتماعیافزایش سطح تعامل زنان روستایی . ۳

این صندوق ها که در سطح محلی و یک روستا تشکیل می شوند مبتنی بر اصول و چارچوب های توانمندسازی هستند و کارکرد 

 .های اقتصادی و اجتماعی را توامان پیگیری می کنند

بنابراین از . یزی و توانمند سازی آنان همراه بوده استفرایند تشکیل صندوق از ابتدا با رویکرد جلب مشارکت زنان در امر برنامه ر

بلکه یک سازه اجتماعی است و انتظار می رود کارکردهای اجتماعی . منظر برنامه ریزان توسعه، صندوق تنها یک منبع مالی نیست

ع که در روستاهای ما وجود در این صندوق ها هدف آن است تا با بهره گیری از فرهنگ هم یاری و کمک به هم نو. نیز داشته باشد

دارد، و نهادینه کردن فرهنگ پس انداز و به کارگیری آن در فعالیت های اقتصادی، زمینه های مساعدتری برای انجام فعالیت های 

 .ضمانت زنجیره ای در بین زنان روستایی، فرصتی است برای افزایش سرمایه اجتماعی وتقویت اعتماد متقابل. مشارکتی فراهم شود

صندوق های اعتبار خرد برای زنان محروم و فقیری که امکان استفاده از سایر منابع را ندارند طراحی شده است، بنابراین وام های 

. پرداختی عمدتا وام تولیدی است که برای راه اندازی یا گسترش فعالیت اقتصادی متناسب با شرایط زندگی آن ها صرف می شود

البته با گذشت زمان و افزایش سرمایه . این وام در سال های اولیه تشکیل صندوق اندک بوده استبا توجه به ضعف مالی زنان، 

هزارتومان شروع شده و هم اکنون بیشتر  522چنانکه در اکثر صندوق ها میزان این وام ها از . اولیه این وام ها نیز زیادتر می شود

استفاده از این وام اقدام به خرید چند راس دام، تعداد محدودی کندو، اجاره زنان روستایی با . از یک میلیون تومان هم رسیده است

زمین برای کشت و کار یا خرید پیاز گیاهان با ارزش مانند زعفران یا سایر بذور می کنند و از این طریق با گسترش دادن فعالیت 

ین صندوق ها نزدیک به صد در صد است و هیچ یک های موجود تا حدودی به اقتصاد خانواده کمک می نمایند نرخ باز پراخت درا

از آن جا که وام های خرد عموما صرف کارهایی می شود . از صندوق ها بامشکل عدم باز پرداخت اقساط اعضایشان مواجه نیستند
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به دلیل اندک . که بازده آنها سریع و زود هنگام است، زنان تاثیر آن را در بهبود زندگی خود، هر چند اندک، احساس می کنند

بودن وام در بعضی از مناطق، آنها به طور گروهی وام می گیرند تا بتوانند به طور مشترک یک دستگاه جوجه کشی خریداری نموده 

یا با خرید یک دستگاه خشک کن اقدام به خشک کردن محصوالت زراعی و باغی نموده و یک کسب کار . و به پرورش مرغ بپردازند

 .دگروهی ایجاد نماین

ولی در گیر شدن در یک فعالیت مستقل اقتصادی . اگر چه به طور معمول فعالیت های اقتصادی اجتماعی زنان قابل تفکیک نیست

با ساز وکارهای رسمی و تعریف شده، موجب افزابش اعتماد به نفس در اعضا می شود و این باور را در آن ها تقویت می کند که 

 .فعالیت های جدید نهراسندریسک پذیر باشند و از ورود به 

 :اجتماعی صندوق های اعتبار خرد بر اساس نتایج برخی پژوهش های انجام شده -اثرات اقتصادی

اجتماعی صندوق های اعتبار  -مطالعات بسیاری در قالب مطالعات موردی و پایان نامه های دانشجویی به ارزیابی اثرات اقتصادی

 .اشاره می کنیم که به برخی از آن ها. خرد پرداختند

این اعتبارات با . بر اساس نتایج یک مطالعه، در صندوق اعتبارات خرد زنان، اعتبارات پرداختی بر درآمد خانوار اثر مثبت دارد

 .افزایش درآمد خانوار در کاهش فقر آنان مؤثر بوده است

درصد از زنان عضو قبل  ۰2شخص گردید که در مطالعه موسسه تحقیقات روستایی در خصوص تاثیر صندوق های خرد بر اشتغال م

درصد اعضا که 02. از گرفتن وام فعالیت های درآمدزا داشتند و عضویت در صندوق باعث توسعه فعالیت های آن ها شده است

لی آن و دسترسی به وام موجب خود اشتغا. عمدتا از اعضای جوان صندوق بودند هیچ فعالیتی را قبل از گرفتن وام انجام نمی دادند

آنها با استفاده از وام یا فعالیت . بنا براین، هیچکدام از اعضای صندوق ها پس از دریافت وام بدون شغل نبوده اند. ها شده است

 .قبلی خود را گسترش داده اند و یا فعالیت جدیدی را شروع کرده اند

با افراد غیر عضودر همان روستا با داشتن  در مطالعه ای دیگر مشخص شده است که اعضای صندوق اعتبارات خرد در مقایسه

گیری بیشتر در مورد مسائل مختلفی همچون تحصیل، اشتغال، ازدواج نسبت به زنان غیرعضو از توانمندی ¬قدرت تصمیم

اعضای صندوق اعتبارات خرد با داشتن آزادی اجتماعی بیشتر، عضویت در سازمان های رسمی و . خانوادگی باالتری برخوردارند

 .از توانمندی اجتماعی باالتری نسبت به زنان روستایی غیرعضو برخوردارند ... ررسمی، شرکت در مجالس مذهبی و غیرمذهبی وغی

 چالش ها و چاره پایداری صندوق ها

منابع عدم جایگاه حقوقی و امکان ثبت قانونی صندوق ها بعنوان یک نهاد اقتصادی و مالی مستقل عمال امکان ارتباط و استفاده از 

مالی از بازار رسمی سرمایه در کشور را از میان برده است در حالی که ادامه حیات صندوق ها به شدت نیازمند افزایش سرمایه 

از طرفی وارد شدن زنان به حوزه اقتصادی و مالی و اشتغال های جدید نیاز به آموزش های مهارتی و مدیریتیاست که به . است

اعضای صندوق نیز برای گسترش . قی مورد حمایت سازمان ها و موسسات آموزشی قرار نمی گیرنددلیل عدم احراز شخصیت حقو

 .فعالیت های خود و تبدیل آن به مشاغل پایدار، با مشکالت جدی مواجه هستند

ای جدی صندوق های اعتبار خرد، علیرغم کارکردهای مثبت و کارآمدی در ازای سرمایه گذاری محدود خود هم اکنون با چالش ه

استمرار کمک و حمایت دولت و سازمان های غیردولتی عامل بالقوه در وابستگی این صندوق . جهت ادامه حیات خود روبرو هستند

از سوی دیگر بدون هدایت و حمایت صندوق ها چه در حوزه مدیریت مالی و . ها به نهاد دولت و مداخله در امور آنها خواهد بود

 .گسترش ادامه حیات آنها با تحوالت عمیق مدیریتی و محیطی امکان پذیر نیستسرمایه گذاری و توسعه و 

تجربه جهانی در زمینه پایداری صندوق های اعتبارات خرد، بیانگر این واقعیت است که عنصر پایداری صندوق ها همواره از مقوله 

 .ه استشکل گیری و تاسیس حیاتی تر است و تجربه ما در ایران نیز بیانگر همین دغدغ
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 :تجارب موفق جهانی نشانگر این موضوع است که باید در دو زمینه به صورت موثر و جدی اقدام کرد

 تثبیت حقوقی و جایگاه قانونی صندوق ها در نظام قانونی کشور -9

در تشکیالت صندوق ها و توانمند سازی ( Institutional Development)نهاد سازی سازمانی -9

(Capacity Building)حرفه ای اعضا. 

صندوق ها در غالب شبکه متحد و متصل می تواند در جهت پایداری و استقالل صندوق ها ( Networking)متشکل ساختن 

 .نقش اساسی داشته باشد، تجارب دیگر کشورها نیز شاهد همین مدعاست

پایداری آنها ترتیبی اتخاذ شد تا این جهت حل مشکل موجود و فراهم کردن زمینه های رشد و تقویت این صندوق ها و در نهایت 

صندوق ها ضمن حفظ ویژگی های عمده خود شامل پس انداز محور بودن، خودگردان بودن، مشارکت جمعی در تصمیم گیری ها، 

 در این. ضمات زنجیره ای وکنترل اجتماعی قابلیت ارتباط با منابع مالی رسمی جهت دسترسی به منابع مالی بیشتر را پیدا کنند

با بهره گیری از ظرفیت های قانونی کشور در خصوص توسعه صندوق های غیر دولتی با کمک شرکت مادر  55۰0راستا در سال 

تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، صندوق های اعتبار خرد تجمیع شد و صندوق ویژه زنان روستایی و 

. نوان یکی از صندوق های موضوعی منطقه ای شرکت مادر تخصصی به ثبت رسیدعشایری در سطح شهرستان به وجود آمد و به ع

نیز با حمایت های دولت تعهد نموده ضمن حمایت از صندوق های موجود، ششصد صندوق  "صندوق کارآفرینی امید"

 .اعتبارات خرد زنان جدید نیز تشکیل که می تواند در رشد و پایداری این شبکه موثر باشد

وانمند سازی اعضا نیز با وجود محدودیت شدید منابع، کماکان حمایت های آموزشی از این صندوق ها در قالب اصول در زمینه ت

تسهیلگری و با تکیه بر تجارب صندوق های موفق از سوی دفتر امور زنان پیگیری های مربوطه انجام می شود که قطعا نیازمند 

مطالعه موردی صندوق های ناموفق به صورت کلینیکی و مشاوره های مدیریتی  ایجاد گروه های حل مشکل و. تقویت و احیا است

صندوق ها نیز از اموری است که می بایست به صورت جدی از سوی تشکیالت حمایتی دولت و تشکل صندوق ها به صورت جدی 

 ./فایق آمددنبال گردد تا بتوان بر آسیب های مدیریتی و عدم کارایی تجاری و مالی صندوق های ناموفق 

دکتری در سیستم های توسعه، مشاوربین المللی در امر توسعه روستایی و مشاور وزیر جهاد  -محمد حسین عمادی* 

 کشاورزی

مشاور وزیر در امور زنان، مدیر کل دفتر امور زنان رروستایی و عشایری وزارت جهاد  -فروغ السادات بنی هاشم* 

 کشاورزی

http://www.iana.ir/tashakkol/item/05203-5.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1۹۱4تیر  21, یکشنبه

 بخشنامه رعایت ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی صادر شد 
قانون مقررات صادرات و واردات و ( 3) به منظور انطباق شرایط متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی با ماده 

ای  نامه اجرایی آن، بخشنامه نظارت و خودداری از صدور و تمدید کارت برای افرادی که فاقد صالحیت حرفه آیین

 .تجارت هستند، صادر شد

نعت، معدن و تجارت به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از شبکه اطالع رسانی تولید و تجارت ایران، در بخشنامه وزیر ص

های اجرایی در مورد صدور کارت  های واصله از دستگاه با توجه به گزارش: به روسای سازمان های صنعت،معدن و تجارت آمده است

بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط قانونی و همچنین ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی در 

 .از حقوق دولت این بخشنامه صادر شده استجهت صیانت 

تیرماه توسط نعمت زاده صادر شده به این شرح  9۱بندی رعایت ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی که  ۱بخشنامه 

 :است

ه فقط ـ از آنجا که کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و برای دارندگان آن قانونگذار حقوق و وظایفی قائل شده ک5

قانون تشدید مجازات ( 0)باید شخصاً از آن استفاده نمایند، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع به هر صورت، برخالف ماده 

 .مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری و قابل تعقیب کیفری است

اعم از محل )متعهد گردند هرگونه تغییر آدرس  داشته و( اعم از ملکی یا استیجاری)ـ متقاضیان باید کد اقتصادی و محل کسب 0

 .رسانی نمایند را اطالع( کار و یا محل سکونت

های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، گذرانده باشند و  بایست دوره آموزش کارآفرینی را در اتاق ـ متقاضیان می5

 .و تجارت استان صالحیت کاری آن تأیید شده باشد یا با تأیید رییس اتاق و یا رییس سازمان صنعت، معدن

های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران در تکمیل مدارک برای صدور و تمدید کارت  ـ مقتضی است رؤسای اتاق2

مورد تأیید نباشد بازرگانی، صالحیت متقاضیان در حوزه تجارت را احراز نموده و از صدور کارت برای اشخاصی که صالحیت آنان 

 .خودداری نمایند

بایست چنانچه گمرک جمهوری اسالمی ایران به عنوان متولی ورود و  ـ سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها می3

( ۳)د االختیار اقدام به واگذاری آن نموده است، در اجرای بن نامه تام ترخیص کاال، اعالم نماید که دارنده کارت بازرگانی طبق وکالت

 .نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ابطال کارت اقدام نمایند آیین( 52)ماده 

نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز مسئولیت احراز اهلیت و صالحیت متقاضی براساس این  ـ مسئولیت رعایت آیین۳

مالی مناسب طی یک سال گذشته برخوردار باشد، آشنایی  دارنده حساب جاری از گردش: مشتمل بر صالحیت مالی)دستورالعمل 

، آشنایی با بازارهای هدف طرف ...های تجاری از جمله مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی و  نامه به مقررات و آیین

ران و همچنین اتاق تعاون ایران به عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ای...( تجاری، آشنایی با موضوع رشته فعالیت و 

 .های صنعت، معدن و تجارت استانها نیز برسد باشد که بایستی به تأیید روسای سازمان می

http://www.iana.ir/majles/item/05322-5.html 
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 برنامه و سیاست ها
 اناآی 1۹۱4تیر  21, یکشنبه

 نقشه راه وزارت اقتصاد به واحدهای تابعه ابالغ شد 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اقتصاد طی نامه های جداگانه خطاب به معاونین وزارت اقتصاد و روسای سازمان های 

 . تابعه، نکاتی را در جهت بهبود فعالیت های دستگاه های تابعه خواستار شد

، این نامه ها که پس از ارائه گزارش (شادا)به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

عملکرد معاونت ها و سازمان های تابعه در چارچوب سند راهبردی ابالغی از سوی وزیر اقتصاد ارسال شده است، به مثابه نقشه راه 

 .برای وزارت اقتصاد و واحدهای تابعه محسوب می گردد

، بر اساس سند راهبردی 5505طیب نیا با توجه به گزارش عملکرد معاونت معاونت مالی و خزانه دار کل کشور در پایان سال  علی

پروژه خزانه داری : ، یادآور شد(سناما)ابالغی، ضمن تقدیر از تالش های صورت گرفته در زمینه استقرار سامانه نظارت آنی 

سازی و مدیریت دارایی های دولت و هماهنگ با آن با جدیت دنبال شود به طوری که نظام  الکترونیک باید در کنار پروژه مولد

خزانه داری الکترونیک قابلیت توسعه، روزآمدی و انعطاف پذیری باالیی داشته باشد و موانع درون و برون سازمانی این دو ابرپروژه 

 .ه شده است، گزارش داده شودکلیدی در کریدور سبزی که برای پروژه های کلیدی در نظر گرفت

این گزارش حاکی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین طی نامه ای خطاب به رییس کل سازمان امور مالیاتی خواستار 

 .تسهیل و سادگی بیش از پیشِ فرآیند تشخیص و دریافت مالیات شد

، بر اساس سند راهبردی ابالغی ضمن 5505مالیاتی در سال  بنا بر این گزارش، طیب نیا با توجه به گزارش عملکرد سازمان امور

های  تقدیر و تشکر از عملکرد آن سازمان در زمینه تحقق درآمد مالیاتی و همچنین وصول مطالبات معوق و افزایش وصول مالیات

ی وزارت امور اقتصادی و پیشرفت طرح نظام جامع مالیاتی، به عنوان یکی از هشت ابرپروژه کلید: مشاغل و شرکت ها تصریح کرد

دارایی باید با سرعت و جدیت بیشتری صورت گیرد و دستیابی به پایگاه های اطالعاتی درون سازمانی و برون سازمانی باید با 

 .جدیت ویژه محقق شود

خشی و سهولت بخشی ب ضروری است با استقرار نظام جامع مالیاتی، اهداف مرتبط با سرعت"وزیر اقتصاد طی این نامه با بیان اینکه 

بر اساس اولویت بهبود محیط کسب وکار که مورد تاکید رییس جمهور محترم نیز : ، افزود"فرآیندهای مالیاتی نیز محقق شود

 .تر شود تر و سریع هست، باید فرآیندهایی که کسب وکارها با آن سر و کار دارند ساده

سازی و مهندسی مجدد  قرار نرم افزار اطالعات مالیاتی، باید نسبت به سادهوی با بیان اینکه همزمان الکترونیکی کردن امور و است

بدیهی است، مهندسی مجدد فرآیندها نیازمند نگرش خالقانه و جسورانه است و همراه با : فرآیندها نیز، اهتمام ویژه ای شود، افزود

قدمات روانی و سازمانی مهندسی مجدد فرآیندها به اند و الزم است م مقاومت سازمانی افرادی است که به وضعیت جاری خو گرفته

 .خوبی دیده شود

، باید انجام امور مالیاتی کم هزینه تر، سریع تر و "دید مراجعان و مودیان سازمان امور مالیاتی"در نهایت از : طیب نیا تصریح کرد

 .ساده تر و شفاف تر شود

به عنوان یکی از زیرساخت های نرم رشد و رونق اقتصادی از دیگر بر اساس این گزارش، مشارکت در تدوین و تنقیح قوانین 

 .دستورات وزیر اقتصاد به این معاونت بود

همچنین وزیر اقتصاد طی نامه ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ، ضمن تقدیر و تشکر از تالش مجموعه کارکنان این 

هادار باید توسعه بازار بورس را اولویت خود قرار دهد و بازار سرمایه باید به سازمان بورس اوراق ب: تصریح کرد 5505شرکت در سال 

 .تراز نظام بانکی در تامین مالی کشور موثر باشد ای برسد که هم نقطه
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ا تشکیل کارگروه مشترکی ب: آشناسازی مدیران کشور با ماهیت بازار سرمایه را الزامی دانست و افزود وی در ادامه آموزش عمومی و 

گذاران خارجی در بازار سرمایه و بورس کاال و انرژی،  سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای جذب سرمایه

 .را از برنامه های آتی این سازمان باید باشد

جاد کند و بازار سرمایه ای در مسیر بلندمدت بازار سرمایه ای مدت نباید خدشه ها و مسایل کوتاه تالطم: طیب نیا خاطر نشان کرد

تراز نظام بانکی در تامین مالی کشور موثر باشدو همانگونه که در سند راهبردی آمده است رشد نسبت  ای برسد که هم باید به نقطه

ها  اندگیم های آینده دست پیدا کند و عقب به تسهیالت بانکی باید به مقدار مطلوب در سال( اولیه و ثانویه)تامین مالی بازار سرمایه 

 .جبران شود

ای که پیش روی  سازمان بورس باید در حوزه توسعه صنعت مدیریت دارایی فعال تر و موثرتر باشد به گونه: وی در ادامه آورده است

ای مدیریت ثروت و  گذاری از طریق نهادهای حرفه های متعددی برای سرمایه ای نیستند، انتخاب کسانی که در بازار سرمایه حرفه

 .یی وجود داشته باشددارا

کسب وکار و آغاز مناسب  وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین ضمن تقدیر از معاونت امور اقتصادی، ایجاد دفتر پایش بهبود محیط

الزم است این اقدامات که شاکله اصلی یکی از هشت : های آن را گام مهم و ارزشمندی برشمرده و تصریح کرده است  فعالیت

 .دهد،باید با جدیت و سرعت ادامه یابد لیدی وزارتخانه و راهبرد اصلی دولت در توسعه بخش خصوصی را تشکیل میابرپروژه ک

اند که  ای در افزایش مشارکت دانشگاهیان و نخبگان اقتصادی داشته همکاران آن معاونت، تالش ارزنده: وی در ادامه یادآور شد

مند شود و فرایندهایی طراحی شود که اطمینان یابیم در طراحی  و نظام ها گسترش بیشتری یابد ضرورت دارد این تالش

ها، قوانین و مقررات و ارزیابی آثار آنها از ذخیره دانش نظری و کاربردی و تجربیات موجود در کشور بیشترین استفاده به  سیاست

 .عمل آمده است

کسب وکار نیازمند یک حرکت جدی برای ارایه  در زمینه ساماندهی مجوزهای: طیب نیا در عین حال خاطر نشان کرد

وکار از  دستاوردهای ملموس هستیم و اقدامات صورت گرفته تا کنون مناسب است که با دستاوردهای ملموس برای فعاالن کسب

 .جمله حذف، ساده سازی، الکترونیکی کردن و ادغام مجوزها به ثمر بنشیند

کل گمرک، در زمینه استفاده مبتکرانه و خالقانه از فناوری اطالعات و ارتباطات و  وزیر اقتصاد در ادامه طی نامه ای به رییس

دستیابی به دستاوردهای ملموس در فرآیندهای گمرکی همچنین افزایش تعامالت الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری تقدیر و 

 .تشکر نمود

ان یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارت امور اقتصادی و وی افزایش سرعت، سهولت و شفافیت در امور تجارت فرامرزی به عنو

 .دارایی را خواستار شد

رود با استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و پنجره واحد تجاری فرامرزی؛ سرعت، سهولت و شفافیت  انتظار می: طیب نیا تصریح کرد

موثر، فعاالنه و همدالنه با سازمان های همجوار و  های مختلف بهبود یابد و این امر نیازمند تعامل امور تجارت فرامرزی در رویه

ای شاهد تداوم و توسعه دستاوردهای گمرک در  همکار است و ضرورت دارد این مهم در دستور کار ویژه گمرک قرار گیرد به گونه

 .این زمینه باشیم

از هشت ابرپروژه کلیدی وزارت پیشرفت طرح توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی، به عنوان یکی : وی در عین حال تصریح کرد

 .اقتصاد باید با سرعت و جدیت بیشتری صورت گیرد و موانع درون و برون سازمانی در کریدور سبز به اینجانب گزارش داده شود

عملکرد بیمه مرکزی در توسعه سامانه نظارت و هدایت صنعت بیمه : طیب نیا در ادامه در خصوص عملکرد بیمه مرکزی آورده است

گذاری صورت گرفته برای  مطلوب و مورد تقدیر و تشکر است و این اقدام نیکو باید تا استقرار کامل ادامه پیدا کند و هدف( هابسن)

 .گرایانه طراحی گردد های زندگی، باید با دیدگاه جسورانه و تحول افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش سهم بیمه
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ضروری است سند : سازی در حوزه بیمه یادآور کرده است  فته در زمینه فرهنگوی در ادامه ضمن تشکر از اقدامات صورت گر

 .جامع توسعه فرهنگ بیمه عملیاتی شود

آن سازمان تالش ارزشمند و : وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه طی نامه ای به رییس کل سازمان خصوصی سازی آورده است

های دولتی به بخش خصوصی واقعی داشته است و تداوم این  ر زمینه واگذاری بنگاهگیری دولت د قابل تقدیری را برای تحقق جهت

 .ضرورت دارد  کوشش،

دهی سهام عدالت  شناسی و ارائه بسته سیاستی سامان با مشارکت آن سازمان گامی اساسی در آسیب: وی در ادامه تصریح کرد

اکنون تمهیدات الزم برای اجرایی شدن آن به عنوان  ه تقدیمی، از همبرداشته شد و الزم است عالوه بر پیگیری فرایند تصویب الیح

 .نیازها صورت گیرد ریزی و تمهید پیش یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارتخانه و مدیریت آثار مهم اقتصادی و اجتماعی آن، برنامه

: ، تصریح کرد22ی کلی اجرای اصل ها اهداف مدنظر در سیاست« تمام»سازی به  طیب نیا در خصوص دستیابی سازمان خصوصی

شناسی شود و بر مبنای آن، بسته سیاستی الزم برای  سازی آسیب الزم است با همکاری معاونت امور اقتصادی، عملکرد خصوصی

را پیشنهاد نمایید، همچنین، ضرورت دارد با  22های کلی اجرای اصل  جبران شکاف عملکردی و نیل به اهداف مندرج در سیاست

 .سازی طراحی و ارائه شود ها، در همین چارچوب، برنامه الزم برای تحول نقش سازمان خصوصی شدن خاتمه واگذاری کنزدی

طیب نیا در خصوص عملکرد سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی وفنی ایران در حوزه توسعه روابط اقتصادی خارجی و 

کننده از منابع مالی خارجی و مشارکت در توسعه  های استفاده طرحگسترش تبادل هیأتها با کشورهای هدف و نظارت بر 

 .گذاری و تامین مالی خارجی را تقدیر و تشکر کرد های جذب سرمایه های مقرراتی و ابزارها و مکانیزم زیرساخت

ن که آمادگی سازمانی، گذاری یک دوره طالیی باشد به شرط آ تواند برای سازمان سرمایه دوران پساتحریم می: وی در ادامه افزود

رود برنامه ای برای احیای سازمان در این زمینه تدوین، ارائه و  کارشناسی و مدیریتی در مجموعه وجود داشته باشد وانتظار می

های  سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار زمینه عملیاتی شود و انتظار می رود با تشکیل کارگروه های مشترک با سازمان خصوصی

 .گذاران خارجی در این دو عرصه مهم فراهم شود سرمایهجذب 

الزم است که سازمان سرمایه گذاری از ظرفیت، تمایل و سرمایه بخش خصوصی : وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه آورده است 

 .در حوزه های مربوط به کار خود بیشترین مشارکت را داشته باشد

سازی  مه ای خطاب به رییس سازمان حسابرسی نیز از تالش آن سازمان در زمینه گسترش پیادهوزیر امور اقتصادی و دارایی در نا

 .المللی گزارش مالی و توسعه و تدوین مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تقدیر کرد استانداردهای بین

یم، استانداردهای بین المللیِ ترجمه و تصویب شده، ضروری است ترتیباتی اتخاذ شود تا در دوران پساتحر: وی در ادامه افزود

ای، مطلوب است و انتظار می رود این پروژه فقط محدود  سازی شوند و اقدام شرکت در زمینه استقرار سامانه حسابرسی رایانه پیاده

انه حسابرسی رایانه ای نیز در افزار نباشدو بسترهای فرهنگی، سازمانی، قانونی و اطالعاتی الزم برای استقرار سام به توسعه نرم

دستور کار قرار گیرد، به گونه ای که بعد از فراهم شدن مقدمات و بستر نرم افزاری برای اجرای آن هیچ مانع فرهنگی و قانونی 

 .وجود نداشته باشد

حمایت بخش خصوصی سازمان حسابرسی ماموریت بزرگی پیش رو دارد و آن نیز توسعه، هدایت و : طیب نیا در ادامه تصریح کرد

فعال در زمینه خدمات حسابرسی است و گسترش فرهنگ حسابرسی و حسابخواهی و آموزش مدیران غیرمالی و اعضای هیات 

های دولتی و شرکت های بزرگ بخش خصوصی از دیگر اموری است که باید به صورت دقیق برنامه ریزی و عملیاتی  مدیره شرکت

 .شود



 4931تیر  سوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

۹۱ 
 

صادی و دارایی از معدود وزارتخانه هایی است که از روز آغازین استقرار دولت، برای تمام معاونت ها و گفتنی است، وزارت امور اقت

 5500این اسناد در پایان سال . سازمان های زیرمجموعه خود کار تدوین اسناد راهبردی منسجم و معطوف به عمل را آغاز کرد

 .اس سند راهبردی مصوب اختصاصی، اقدامات خود را سامان دادندابالغ شد و تمام زیر مجموعه های وزارت اقتصاد، بر اس

زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول سال به صورت منظم و در انتهای هر فصل گزارش  00بنابر این گزارش، کلیه 

 .عملکرد خود را در نرم افزار برخطی که برای همین منظور تهیه شده بود بارگذاری کردند

http://www.iana.ir/majles/item/05323-5.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23505-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۹۱۲تیر  1۱

 زمینه تولید رقابتی در کشور برای ورود به تجارت جهانی باید فراهم شود

: به اینکه در تحریم نفتی یکی از مشکالت جدی دولت درآمدها است که با چالش جدی مواجه شده گفت جهانگیری با اشاره

تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد که این برای اقتصاد کشور هم یک تهدید و هم یک فرصت محسوب  طبیعتا رفع تحریم می

 .شود می

، مهدی جهانگیری نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه تجارتبه گزارش خبرنگار 

اقدامات تیم : فتهای اتاق تهران برای شرایط پساتحریم گ و کشاورزی امروز در سومین نشست هیأت نمایندگان با اشاره به برنامه

توان آن را با  کننده ایران موجب همدلی و همزبانی بین ملت و دولت شده و توانسته عزت ایران را به نمایش بگذارد که می ه مذاکر

 .ترین دستاورد این مذاکرات عنوان کرد عنوان بزرگ

برای بخش اقتصادی کشور دستاورد بسیار  البته همه امیدها به این سمت است که توافق محقق شود که در این صورت: وی افزود

 .بزرگی خواهد بود

ای برای شرایط پساتحریم برای اقتصاد کشور  جهانگیری با تأکید بر این که از وظایف نمایندگان بخش خصوصی این است که برنامه

کشور قرار خواهد گرفت و یکی ها و تهدیدهای بسیاری در پیش روی اقتصاد  با به نتیجه رسیدن توافقات فرصت: داشته باشند گفت

های  ها هزینه هایی که امروز اقتصاد ما به طور جدی با آن مواجه است نظام پولی و بانکی است چرا که با وجود تحریم از حوزه

 .تواند موجب تسهیل نقل و انتقال پول و نیز کاهش زمان آن شود های مالی می صادرات و تولید افزایش یافته و لغو تحریم

ها افزایش صادرات غیرنفتی را در پیش خواهیم داشت که این امر موجب جدایی  ه این نکته نیزاشاره کرد که با رفع تحریموی ب

 .اقتصاد از نفت خواهد شد

های بلوکه شده ایران در خارج آزاد خواهد شد و مسیر آن برای ورود به کشور تسهیل  ها دارایی به گفته جهانگیری با رفع تحریم

 .شود می

: های خود با اشاره به تهدیدهای پیش روی اقتصاد کشور در شرایط پساتحریم گفت نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت

تواند موجب ایجاد مشکل کند این است که حتی اگر بخشی از منابع ایران به کشور ایران وارد شود شاهد  یکی از موضوعاتی که می

نقدینگی خواهیم بود و با توجه به اینکه کشور ما در حال توسعه است تورم معقول برای آن پذیرفتنی آثار تورمی ناشی از ورود 

 .است اما باید به تورمی ناشی از ورود نقدینگی توجه شود

ها  در تحریم نفتی مشکل جدی دولت درآمدهای دولت بود که با چالش جدی مواجه شده طبعا رفع تحریم: وی تصریح کرد

 .شود دولت را افزایش داده که این نیز یک تهدید و یک فرصت محسوب میدرآمدهای 

ما به عنوان فعاالن بخش اقتصادی به نقش و رسالت اتاق بازرگانی در این شرایط توجه کنیم چرا که قطعا بازار : جهانگیری گفت

 .بودباری را شاهد خواهد  سرمایه نیز با یک رفتار هیجانی و عدم مدیریت صحیح آثار زیان

در این شرایط باید : جهانگیری با اشاره به اینکه هر گونه تصمیمات هیجانی پس از تحریم برای اقتصاد کشور ناخوشایند است، گفت

 .بینی شود و راهکاری برای آنها ارائه شود با مدیریت صحیح تهدیدها پیش

الزم است که در این کارگروه : رتی در اتاق تهران گفتنائب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لزوم تشکیل یک کارگروه مشو

 .راهکارهای مربوط به شرایط پس از تحریم ارائه شود و طرح موضوع شود

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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تواند با  اتاق بازرگانی می: های متعدد به کشور گفت ت گذاران خارجی و هیأ های خود با اشاره به ورود سرمایه وی در ادامه صحبت

گذاران ایجاد کند و همچنین حوزه اقتصادی وزارت امور  های الزم را برای جذب سرمایه مشترک فرصتهای  تعامل با سایر اتاق

 .های خارجی تأثیرگذار باشند گذاری توانند در جذب سرمایه های مهمی است که رایزنان ما می خارجه نیز از بخش

زمینه تولید رقابتی در کشور فراهم شود و سطح کیفیت  به گفته نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران جهت ورود به تجارت جهانی باید

المللی را داشته باشد  محصوالت افزایش بیابد و در اقتصاد مقاومتی نیز به تولید داخلی در شرایطی که امکان رقابت در فضای بین

 .اشاره شده است

تواند در شناسایی تهدیدها  ز تحریم بپردازد میای که به بررسی شرایط اقتصاد ایران پس ا تشکیل دبیرخانه: جهانگیری تصریح کرد

 .ها به اقتصاد کشور کمک نماید و فرصت

گذاری خارجی باید مجددا بررسی شود و اگر در قسمتی از آن مانعی برای جذب  وی به این نکته نیز اشاره کرد که قانون سرمایه

 .نهادینه شود گذاری در کشور گذاری وجود دارد اصالح شود تا امنیت سرمایه سرمایه

http://www.yjc.ir/fa/news/3032۰۰0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5254889
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۹۱۲تیر  1۱: تاریخ

 برنامه بخش خصوصی برای اقتصاد کشور در شرایط پساتحریم

ها مشکالت اساسی را برای اقتصاد به  البته تحریم  :مشکالت اقتصاد وابسته به تحریم نیست، گفتخوانساری با اشاره به اینکه همه 

 .وجود آورده و در این راستا اتاق تهران در نظر دارد که پیشنهادات و راهکارهای خود را برای شرایط اقتصاد در پساتحریم ارائه دهد

، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه تجارتبه گزارش خبرنگار 

 02سال : ، گفتکشاورزی تهران امروز در سومین نشست هیأت نمایندگان دوره هفتم با اشاره به اینکه وضعیت اقتصاد خوب نیست

 .سال سختی برای اقتصاد خواهد بود

 .همه ما برای رسیدن به موفقیت باید همدل و همزبان باشیم و با دولت و مجلس نیز تعامل مناسب انجام شود: وی افزود

شد و نشان  این رخداد موجب ایجاد امید در بخش خصوصی: های خود با اشاره به انتخابات اتاق بازرگانی گفت وی در ادامه صحبت

 .گر خوبی باشد تواند مطالبه داد که بخش خصوصی می

رئیس مجلس در این جلسه عنوان کرد که بخش : وی با اشاره به جلسات بخش خصوصی با رئیس مجلس شورای اسالمی گفت

 .ار خود قرار دهیمکاهد را به مجلس ارائه کند تا در دستور ک کند از مشکالت این بخش می فکر می  خصوصی هر پیشنهادی را که 

ایم باید  های که تاکنون کسب کرده های منطقی داشته باشد و با توجه به موفقیت البته بخش خصوصی باید خواسته: وی افزود

 .گر خوبی در این بخش باشیم مطالبه

رهای خوبی را در ارتباط امیدواریم در طول روزهای آینده خب: وی با اشاره به اینکه همه مشکالت ما وابسته به تحریم نیست، گفت

ها مشکالت  توان گفت که تحریم با مذاکرات شاهد باشیم که البته درست است که تمام مشکالت ما وابسته به تحریم نیست اما می

 .اند اساسی را در اقتصاد کشور به وجود آورده

ان در نظر دارد که یک نسخه جامع و عملیاتی اتاق تهر: وی همچنین به برنامه اتاق تهران برای شرایط پساتحریم اشاره کرد و گفت

 .را برای شرایط پس از تحریم ارائه دهد

http://www.yjc.ir/fa/news/3032053 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  21 - ۲11۱۴: کد خبر 

 ت سازمان حمایتلبنیات در صف بررسی قیم
: دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی به درخواست صنایع غذایی از سازمان حمایت برای افزایش قیمت محصوالت اشاره و اعالم کرد

توانند در صورت تایید سازمان حمایت  قلم محصوالت غذایی هستند که می 5۰شیر خام و محصوالت لبنی پرمصرف مشمول 

 .تا سقف شش درصد افزایش قیمت داشته باشندکنندگان و تولیدکنندگان  مصرف

در ابتدای سال جاری طی جلسات متعددی که با مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت : رضا باکری اظهار کرد

بار تولید های سر کنندگان و تولیدکنندگان داشتیم به همراه دیگر نمایندگان صنایع غذایی در کشور اعالم کردیم که هزینه مصرف

 .نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش یافته و از مسئوالن درخواست کردیم اجازه افزایش شش درصدی قیمت را بدهند

ها نسبت به سال  این مجوز افزایش شش درصدی قیمت مواد غذایی بر اساس درخواست صنایع غذایی و افزایش هزینه: وی افزود

کنندگان و تولیدکنندگان  های جدید باید با سازمان حمایت مصرف اعمال قیمت گذشته تصویب و ابالغ شده است و برای

 .های الزم صورت گیرد هماهنگی

قلم ماده غذایی تا سقف شش درصد به سازمان  5۰وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابالغ بخشنامه افزایش قیمت  -یکشنبه  -امروز 

های واصله صنایع  اعالم کرده که بر این اساس سازمان حمایت درخواستکنندگان و تولیدکنندگان خبر داده و  حمایت مصرف

 .کند مربوطه را بررسی می

البته سخنگوی سازمان حمایت نیز در این باره اظهار کرده که دولت هیچ مجوزی برای افزایش شش درصدی قیمت کاال صادر 

گیری سازمان  ، منوط به تصمیم"یی تا سقف شش درصدقلم ماده غذا 5۰افزایش قیمت "جدید مبنی بر   نکرده است و بخشنامه

 .حمایت است

به گفته کاوه ارائه مدارک مبنی بر لزوم افزایش قیمت محصوالت غذایی دلیل بر صدور مجوز در این رابطه نیست و فعال موضوع 

 .افزایش قیمت در سازمان حمایت در حال بررسی است

http://iranecona.com/2553۰ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  21 - ۲11۱۹: کد خبر 

 کشت گیاهان آبدوست ممنوع شد
 .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از ممنوعیت کشت گیاهان آبدوست در اراضی کشاورزی استان خبر داد

 

اوم خشکسالی و کاهش چشمگیر آب رودخانه ها کشت هندوانه ، سیب زمینی ، ذرت ، برنج و با توجه به تد: علی امید سیفی گفت

 . سایر گیاهان آبدوست در استان ممنوع شده است

از روستاییان ، کشاورزان و بهره برداران اراضی حاشیه رودخانه های لرستان بخصوص رودخانه کشکان و سرشاخه : وی اظهار داشت

رستان های خرم آباد، سلسله، چگنی و پلدختر درخواست می شود از کشت سبزیجات، صیفی، جالیز و های آن در محدوده شه

 .کشت های تابستانه و پاییزه خودداری کنند

با متخلفان ازطریق : وی با اشاره به اینکه مسوولیت هرگونه خسارت ناشی از عدم تامین آب به عهده بهره برداران است افزود

 .ورد می شودمراجعه قانونی برخ

هزار هکتار اراضی کشاورزی استان زیرکشت گیاهان آبدوست می رود که در  52اکنون : مدیرعامل آب منطقه ای لرستان گفت

 .میلیون مترمکعب آب در این اراضی مصرف می شود 252مجموع 

 .و سطحی وارد کرده است این میزان برداشت آب خسارت جبران ناپذیری به سفره های آب زیرزمینی:علی امید سیفی افزود

محصول هندوانه به : وی محصوالتی نظیر هندوانه، برنج، پیاز، سیب زمینی، ذرت و چغندر را گیاهان آبدوست عنوان کرد و گفت

 .عنوان آبدوست ترین محصول ، موجب برداشت حجم بسیاری از آبهای استان شده است

به طورمتوسط برای تولید هر کیلوگرم : ر برشمرد و تصریح کردوی سطح زیرکشت این محصول در استان را شش هزار هکتا

میلیون متر مکعب آب  052تن محصول برداشت شود در مجموع  22لیتر آب مصرف می شود و چنانچه از هر هکتار 322هندوانه 

 .زیرزمینی و سطحی برای تولید هندوانه دراستان مصرف می شود

به منظور جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز و پلمپ چاههای غیر مجاز  نفره گشت و بازرسی ۳2وی تشکیل گروههای 

وجلوگیری از کشت گیاهان آبدوست که باعث خشک شدن چاه ها ، نشست زمین و افت شدید آبهای زیرزمینی و در نهایت تبدیل 

 .دشت ها به دشت ممنوعه می شود را اولویت کاری شرکت عنوان کرد

متخلف به قوه قضاییه  ۳5تاکنون ده حلقه چاه و شش موتور پمپ توقیف شده و : نجام شده نیز گفت وی در خصوص اقدامات ا

 .معرفی شده اند 

درصد آبی بوده و این در حالی است  03هزار هکتار اراضی کشاورزی در لرستان وجود دارد که از این میزان حدود  ۰22در مجموع 

 .درصد است 23که میانگین اراضی آبی کشاورزی در کشور 

http://iranecona.com/25535 
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 برنج

 - ۱4/۰4/1۱فارس

 دار شدن محصول با شناسنامه  کنترل آلودگی/ دار شوند های ایرانی و وارداتی شناسنامه برنج
برنج داخلی و خارجی  دار کردن با شناسنامه: دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران گفت

 .شود های احتمالی برنج به راحتی قابل پیگیری می آلودگی
پس : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران در گفت غالمرضا خانکشی

های آلوده مطرح بود  رای واردات برنج سالم به کشور مباحثی که در گذشته در مورد برنجاز اعمال استاندارهای سفت و سخت ب

 .خوشبختانه دیگر مطرح نیست

اما پیشنهاد من برای جلوگیری : شود، افزود های وارداتی کنترل الزم انجام می وی با بیان اینکه در مرزها و مبادی ورودی روی برنج

 .دار کردن برنج ایرانی و خارجی است  امهاز تکرار این گونه مسائل شناسن

برنج از هر کجا که تأمین شود باید محل کشت و آبی که برای آن : دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران تصریح کرد

 .شود کامال مشخص باشد مصرف می

کننده با خیال راحت  ود و بنابراین مصرفش دار شدن برنج مبدا و برند آن کامال مشخص می با شناسنامه: پور بیان داشت خانکشی

 .تواند محصول خریداری شده از بازار را مصرف کند می

شود مدت خواب محصول یعنی زمانی که فروشنده برای به فروش رساندن آن الزم دارد  وقتی برنج در بازار اشباع می: وی افزود

 .مخصوصی در برنج ایجاد شود شود و با طوالنی شدن زمان نگهداری ممکن است حشرات طوالنی می

های غیر استاندارد استفاده کند که با  بنابراین فروشنده برای از بین رفتن این حشرات ممکن است از روش: پور تصریح کرد خانکشی

 .دار کردن برنج این مسائل به راحتی قابل پیگیری است شناسنامه

 .این محصول برای فروش رقابت بر سر کاهش قیمت وجود دارد در بازار: وی با بیان اینکه بازار برنج اشباع است، گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022252225522 
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 برنج
 - ۱4/۰4/1۱فارس

 ردات مشخص نشدمنشاء وا/ حاصل به واردات ممنوع برنج اعتراض بی

در حالی که واردات برنج به علت رونق بخشی به بازار داخلی این محصول از سال گذشته ممنوع شده است، 

 .درصد از این محصول به کشور حکایت دارد 913۵میلیون دالر به سهم ارزشی  943آمار گمرک از واردات 
در دو سال گذشته واردات برنج بسیار مورد بحث بوده است، چرا که با توجه به وفور  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های قبل بخش قابل توجهی برنج مازاد در کشور وجود دارد و همین موضوع منجر به رکود در بازار این محصول  واردات در سال

 .شده است

های اخیر به یکی از معضالت جدی کشور تبدیل شده است چنانچه دولت در سال  سالاز طرفی رکود حاکم بر بازار این محصول در 

 .رمق برنج را رونق بخشد گذشته برای حل آن طرح خرید توافقی برنج را به اجرا در آورد و به این ترتیب تا حدودی توانست بازار بی

نج نیز ممنوع شد، ولی آثار این ممنوعیت هرگز نمایان نشد بر این اساس در کنار طرح خرید توافقی برنج در سال گذشته، واردات بر

 025زیرا سال گذشته حدود یک میلیون تن برنج به کشور وارد شد و طبق آمار گمرک در سه ماهه ابتدای امسال با واردات 

 .درصد این محصول دومین محصول کشاورزی وارداتی به کشور بوده است 0.53میلیون دالر به سهم ارزشی 

دادند اما  های قبلی نسبت می سال گذشته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج را به ثبت سفارش: ساس این گزارشبرا

گوید ما  در مورد واردات برنج عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورز می 02امسال پس از اعالم آمار سه ماهه ابتدای سال 

 .ردات برنج در بهار اعالم کرده معترض هستیمهم نسبت به آماری که گمرک برای وا

ای برای پیگیری آمار منتشر شده در  گوید نامه کند و می معاون وزیر واردات برنج را کماکان ممنوع اعالم می: براساس این گزارش

 .مورد واردات برنج به گمرک نوشته شده و منتظر جواب آن هستیم

کز واردات گمرک و امور مناطق آزاد و ویژه در مورد اظهارات معاون وزیر جهاد این در حالی است که علی معقولی معاون مر

دهد و بدون  گمرک بدون داشتن مستند قانونی حتی اجازه ورود یک کیلوگرم برنج نیز به داخل کشور نمی: گوید کشاورزی می

 .قرنطینه که مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت است، امکان ورود برنج وجود ندارد

شود و برای واردات برنج نیاز به مجوزهای  ها انجام می همه امور در گمرک بر اساس قانون و مجوز دستگاه: گوید این مسئول می

 .استاندارد و بهداشت و ثبت سفارش بوده است

: گوید وجود ندارد، میجمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج کشور هم با انتقاد از اینکه آمار درستی از سرانه مصرف برنج در کشور 

 .وزیر جهاد و معاونانش باید با هم همدل شوند و همگی در اعالم آمار و ارقام یک رقم واحد را اعالم کنند

 .گوید امسال حتی به واردات یک گرم برنج نیاز نداریم کند و می وی بازار برنج را راکد و اشباع توصیف می

ها بدون  کند، نخست اینکه اگر این برنج ه واردات برنج چند سؤال را به ذهن متبادر میاظهارات مسئوالن دربار: براساس این گزارش

مجوز واردشده، چگونه به ثبت گمرک رسیده است و اگر با مجوز وزارتخانه وارد کشور شده پس چرا مسئوالن واردات آن را کماکان 

کنند،  ست چرا مسئوالن مانند گذشته به این موضوع اعتراف نمیها از ثبت سفارشات قبلی ا کنند، اگر هم این برنج ممنوع اعالم می

 !آیا قصد آنها فرافکنی است یا واقعا آمار و ارقام دقیقی از مجوزها صادر شده و تمدید آنها در اختیار نیست؟

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022253225220 
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 برنج
 - ۱4/۰4/2۰فارس

 کشت برنج با وجود کمبود آب محدود نشد
های  استان به غیر از استان 94وزارت جهاد کشاورزی به دلیل محدودیت منابع آبی امسال از : دبیر انجمن برنج گفت

و هیچ گونه تغییری در تولید   ه کشت کردهها اقدام ب شمالی خواسته بود که برنج کشت نکنند، اما تمامی این استان

 .ندادند

: در مورد میزان نیاز به واردات برنج، گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت

 .امسال حتی به یک گرم برنج وارداتی نیاز نداریم

باقی مانده، بنابراین با تولید حدود دو میلیون تن  05و  00های  از سال  های مازاد وارداتی هنوز یک میلیون تن از برنج: دوی افزو

 .برنج داخلی در سال جاری، هیچ نیازی به واردات نیست

هزار تن برآورد  222یون و وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید برنج ایران را امسال حدود یک میل: دبیر انجمن برنج ایران افزود

روز بارندگی خوب در  5های شمالی و همچنین  کرده، در حالی با توجه به بارندگی خوب در فروردین و اردیبهشت امسال در استان

 .تیرماه باید بگویم که میزان تولید برنج امسال کاهش ندارد

استان که کشت برنج  52و محدودیت منابع آبی امسال از  وزارت جهاد کشاورزی به دلیل خشکسالی: دبیر انجمن برنج تصریح کرد

اند  ها اقدام به کشت برنح کرده های شمالی خواسته بود که برنح نکارند، اما تمامی این استان شود، به غیر از استان ها انجام می در آن

 .های قبل به قوت خود باقی است ها مثل سال و بنابراین تولید برنج این استان

اگر واردات برنج با این روند ادامه یابد، احتمال : هزار تنی برنج در سه ماهه نخست امسال تصریح کرد 053شاره به واردات وی با ا

 .واردات یک میلیون تن برنج در سال جاری وجود دارد

 .ام شده استوقتی آماری را گمرک در مورد واردات اعالم کند، یعنی تمام کارها قانونی انج: علیزاده شایق تصریح کرد

وزیر جهاد و معاونانش باید با هم همدل شوند و : وی با انتقاد از اینکه آمار درستی از سرانه مصرف برنج در کشور وجود ندارد، افزود

 .همگی در اعالم آمار و ارقام یک رقم را اعالم کنند

شود و قیمت  امسال یک شوک قیمتی به بازار وارد می بازار برنج همچنان راکد است و یقینا با تولید برنج: علیزاده شایق تصریح کرد

 .یابد برنج تا حدودی کاهش می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022253222۳52 
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 برنج
 اایران اکون – 1۹۱۲تیر  1۱ - ۲1۰1۱: کد خبر 

 دار شدن محصول برنج ها با شناسنامه  کنترل آلودگی
های احتمالی برنج به  دار کردن برنج داخلی و خارجی آلودگی با شناسنامه: دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران گفت

 .شود راحتی قابل پیگیری می

پس : وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت تپور دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران در گف غالمرضا خانکشی

های آلوده مطرح بود  از اعمال استاندارهای سفت و سخت برای واردات برنج سالم به کشور مباحثی که در گذشته در مورد برنج

 .خوشبختانه دیگر مطرح نیست

اما پیشنهاد من برای جلوگیری : شود، افزود انجام می های وارداتی کنترل الزم وی با بیان اینکه در مرزها و مبادی ورودی روی برنج

 .دار کردن برنج ایرانی و خارجی است  از تکرار این گونه مسائل شناسنامه

برنج از هر کجا که تأمین شود باید محل کشت و آبی که برای آن : دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران تصریح کرد

 .شود کامال مشخص باشد مصرف می

کننده با خیال راحت  شود و بنابراین مصرف دار شدن برنج مبدا و برند آن کامال مشخص می با شناسنامه: پور بیان داشت خانکشی

 .تواند محصول خریداری شده از بازار را مصرف کند می

ش رساندن آن الزم دارد شود مدت خواب محصول یعنی زمانی که فروشنده برای به فرو وقتی برنج در بازار اشباع می: وی افزود

 .شود و با طوالنی شدن زمان نگهداری ممکن است حشرات مخصوصی در برنج ایجاد شود طوالنی می

های غیر استاندارد استفاده کند که با  بنابراین فروشنده برای از بین رفتن این حشرات ممکن است از روش: پور تصریح کرد خانکشی

 .به راحتی قابل پیگیری است دار کردن برنج این مسائل شناسنامه

 .در بازار این محصول برای فروش رقابت بر سر کاهش قیمت وجود دارد: وی با بیان اینکه بازار برنج اشباع است، گفت

http://iranecona.com/25250 
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 پسته

 خبرنگاران جوان - 1۹۱۲تیر  1۴: تاریخ

 ی خالی فناوری ، پسته ایرانی را از رونق انداخته استجا

 .نبود فناوری ، کم آبی و نبودن آموزش موجب شده است پسته ایرانی از رونق بیفتد: رئیس اتحادیه پسته کرمان گفت

: ، اظهارداشتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزیجلیل مظهری رئیس اتحادیه پسته کرمان در گفتگو با خبرنگار حوزه 

 .ترین پسته دنیا مربوط به ایران بود در گذشته بهترین و با کیفیت

 .دارددر حال حاضر کشور آمریکا در تولید پسته رتبه اول و ایران رتبه دوم : وی در این خصوص ادامه داد

هایی که در آمریکا کشت  بذر اولیه پسته: مظهری علت بهتر بودن پسته آمریکا را دراستفاده از تکنولوژی دانسته و تصریح کرد

شود از ایران است ولی به دلیل دارا بودن امکانات و تکنولوژی پیشترفته، برنامه تحقیقاتی منظم و آب کافی به قطب اول تولید  می

 .اند شده پسته در جهان مبدل

های الزم به کشاورزان باعث شده  در حال حاضر بحران کم آبی و نبود برنامه تحقیقاتی مناسب و نبود آموزش: مظهری بیان داشت

 .که پسته ایران از رونق بیفتد

http://www.yjc.ir/fa/news/303۳25۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5256716


 4931تیر  سوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

5۰ 
 

 پسته
 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  1۱ - ۲۰۱۴۱: کد خبر 

 چرا پسته ایرانی از رونق افتاد؟
 .نبود فناوری ، کم آبی و نبودن آموزش موجب شده است پسته ایرانی از رونق بیفتد: رئیس اتحادیه پسته کرمان گفت

 .ترین پسته دنیا مربوط به ایران بود در گذشته بهترین و با کیفیت: جلیل مظهری رئیس اتحادیه پسته کرمان اظهارداشت

 .در حال حاضر کشور آمریکا در تولید پسته رتبه اول و ایران رتبه دوم دارد: وی در این خصوص ادامه داد

هایی که در آمریکا کشت  بذر اولیه پسته: مظهری علت بهتر بودن پسته آمریکا را دراستفاده از تکنولوژی دانسته و تصریح کرد

یران است ولی به دلیل دارا بودن امکانات و تکنولوژی پیشترفته، برنامه تحقیقاتی منظم و آب کافی به قطب اول تولید شود از ا می

 .اند پسته در جهان مبدل شده

های الزم به کشاورزان باعث شده  در حال حاضر بحران کم آبی و نبود برنامه تحقیقاتی مناسب و نبود آموزش: مظهری بیان داشت

 .ایران از رونق بیفتد که پسته

http://iranecona.com/220۰3 
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 تامین منابع مالی

 آیانا 1۹۱4تیر  16, سه شنبه

 سود بخش کشاورزی بانک کشاورزی مترصد دریافت ابالغ مکتوب کاهش 
درصد برسد که مدیرعامل بانک کشاورزی منتظر  95به  99کاهش نرخ سود بانکی برای بخش کشاورزی قرار است از 

 .اعالم کتبی بانک مرکزی است

شده،  امهای انج بر اساس رایزنی: با اعالم این خبر گفت( ایانا)یک مقام آگاه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

قول شفاهی مدیرعامل بانک مرکزی، برای کاهش نرخ سود بانکی بخش کشاورزی گرفته شده است، اما مدیرعامل بانک کشاورزی 

 .منتظر ابالغیه کتبی است

تواند باعث رشد  های ویژه دولت است، کاهش نرخ سود به قیمتی معقول می از آنجا که بخش کشاورزی نیازمند حمایت: وی افزود

 .ای نزدیک کند های توسعه بخش شده و بخش کشاورزی را به طرحاین 

های مختلف ازجمله مکانیزاسیون  در حال حاضر کشاورزانی که در انتظار دریافت تسهیالت مورد نیاز در بخش: او خاطرنشان کرد

فت تسهیالت جدید اقدام هستند، سردرگم بوده و منتظر آن هستند که پس از ابالغ رسمی کاهش نرخ سود بانکی نسبت به دریا

 .کنند

ویژه  های گذشته روند پرداخت تسهیالت در بخش کشاورزی به با وجود آنکه هنوز نسبت به سال: این مقام آگاه ادامه داد

رود با ابالغیه رسمی بانک  رود، اما خوشبختانه از محل مصارف و منابع خارج شده که امید می مکانیزاسیون با کندی پیش می

 .عیت کشاورزان بهبود پیدا کندمرکزی وض

کاهش نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی باید با ابالغیه رسمی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به بانک : وی تصریح کرد

 ./کشاورزی همراه باشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/05230-5.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 1۹۱4تیر  2۰, شنبه

 مخاطره جان انسان ها با بارورسازی ابرها 
واسطه نتیجه  های مجلس شورای اسالمی درخصوص بحران آب اعالم کرد که به کاظم جاللی، رئیس مرکز پژوهش

 .توصیه وزارت نیرو، این طرح مسکوت شده استزا هستند و به  های مصنوعی سرطان ها، باران برخی بررسی

های مجلس شورای اسالمی اعالم می  ، این نکته در شرایطی از سوی رئیس مرکز پژوهش(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .شود شود که مدت هاست برای بسیاری از مردم این پرسش مطرح بود که چرا باران مصنوعی دیگر ساخته نمی

ا این خبر، بحث ممنوعیت واردات تجهیزات این کار هم مخابره شد که تنها با مجوز سازمان انرژی اتمی مقدور خواهد همزمان ب

های جاللی، به  زاده، مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها با رد کلیت گفته حال در این حوزه، محمدمهدی جوادیان. بود

 .دو روش است که یکی از آنها تأیید جهانی دارد ایسنا توضیح داده که باروری ابرها به

های تولید باران، روش کالسیک است که در تمام کشورهای دنیا مورد تأیید قرار گرفته است؛ در روش  یکی از روش: او گفت

ی بارش را از شود و فرآیند تولید به این صورت است که همان فرآیند طبیع کالسیک، تولید باران تحت نظر وزارت نیرو انجام می

 .کند هایی تشدید می طریق روش

ها یونیزاسیون  یکی دیگر از این روش: گیرد، اظهار کرد های دیگری نیز صورت می که باران مصنوعی به روش زاده با بیان این جوادیان

 .سازمان جهانی هواشناسی مورد نقد قرار گرفته است 0222است که در همان بیانیه 

ها  که این باران زا بودن و این هایی مانند سرطان صحت بحث: وز تأثیرات این روش مشخص نشده است، اظهار کردکه هن او با بیان این

 .باره قضاوت شود شود هنوز مورد تأیید قرار نگرفته است و نباید دراین موجب زلزله می

در  د باران مصنوعی با این روش انجام شد، اما غربی و خوزستان مبنی بر تولی در دولت قبلی دو پروژه در آذربایجان: وی ادامه داد

ای را مبنی بر  هایی که انجام داد توانست از هیأت دولت مصوبه زیست با پیگیری دولت جدید، رئیس سازمان حفاظت محیط

 ./ممنوعیت واردات تجهیزات تولید این نوع باران بگیرد

http://www.iana.ir/majles/item/052۰2-5.html 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - 1۹۱۲تیر  1۴: تاریخ

 مرغ سنتی درصدی تولید تخم 9۲سهم / گرمی است  ۱۲مرغ استاندارد  تخم

و یا خیلی درشت مورد توجه و گرم است و خیلی ریز  ۳2مرغ استاندارد  تخم: گذار اظهار داشت مدیر عامل اتحادیه مرغداران تخم

 .گیرد اقبال قرار نمی

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیگذار در گفتگو با خبرنگار  رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران تخم

 .مرغ به دو صورت صنعتی و سنتی است تهیه و تولید تخم: مرغ گفت در خصوص تولید تخم

 .گیرد مرغ کشور را در بر می درصد از کل تخم 52مرغ بومی است و تنها  مرغ سنتی همان تخم منظور از تخم: وی ادامه داد

بندی و به کشورهای همسایه  های مکانیزه بسته مرغ که به صورت صنعتی است به روش درصد تولید تخم 02: ترکاشوند تصریح کرد

 .شود صادر می

بندی، بستگی به تقاضای مشتری دارد و عمدتا  این بسته: های صادراتی نیز بیان داشت مرغ بندی تخم وی در خصوص نحوه بسته

 .گیرد کیلوگرم قرار می 02های دوقلو با وزن  ها در کارتن مرغ تخم

های خیلی درشت و خیلی ریز مورد توجه مشتریان  مرغ گرم است و معموال تخم ۳2استاندارد حدود  تخم مرغ: ترکاشوند ادامه داد

 .نیست

 .مرغ هستند واحد صنعتی مشغول به تولید تخم 5222در حال حاضر : گذار خاطر نشان کرد مدیر عامل اتحادیه مرغداران تخم

http://www.yjc.ir/fa/news/303۳252 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 - ۱4/۰4/21فارس

 تولید انجیر استهبان به مخاطره افتاد/ باغهای انجیر در معرض شیوع ویروس موزاییک
ود ور: های دیم دنیاست، گفت رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با بیان اینکه استهبان دارای بزرگترین انجیرستان

 .آبی این منطقه برای تولید این محصول یک تهدید جدی است  ویروس موزاییک در بین انجیرستان

، از ورود یک ویروس خطرناک به نام خبرگزاری فارسوگو با  سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت

کنندگان انجیر را به  این ویروس سال گذشته در جهرم دیده شده و تولید: ای استهبان خبر داد و گفته موزاییک در انجیرستان

 .مخاطره انداخته است

شود که بالفاصله دستور از  های انجیر متوجه وجود این ویروس می وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از یکی از نهالستان: وی افزود

 .شود ها با بیل مکانیکی از ریشه بیرون آورده و آتش زده می شود و به دنبال آن کلیه نهال ان داده میهای این نهالست بین بردن نهال

نهال انجیر آبی آلوده به ویروس موزاییک در استهبان شناسایی  022در حال حاضر حدود : رئیس انجمن ارگانیک ایران تصریح کرد

 .شده است

جلوگیری از شیوع و انتشار این ویروس : میلیون تومان عنوان کرد و گفت 5هزار تا  ۰22وی قیمت هر اصله درخت انجیر را بین 

های خوبی برداشته، ولی خریداری و  طلبد و اگرچه وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه با ویروس موزاییک گام عزم جدی را می

 .های آلوده احتیاج به بودجه دارد معدوم سازی نهال

های دیم دنیاست    ایران دارای بزرگترین انجیرستان: شود ها برای کشور یک سرمایه ملی محسوب می نجیرستاننورانی با بیان اینکه ا

 .و از این لحاظ دارای رتبه اول جهان هستیم

از طریق هوا و   ممکن است این ویروس: رئیس اتحادیه ملی محصوالت در پاسخ به این سؤال که منشاء این ویروس کجاست، گفت

 .های روان و گرد و غبار به کشور منتقل شده باشد شن از طریق

تشخیص این : وی در پاسخ به این سؤال که ممکن است این ویروس از طریق واردات میوه آلوده انجمن شده باشد، بیان داشت

لوده به کشور مسئله بر عهده کارشناسان آفات نباتی است، ضمن اینکه ممکن است این ویروس از طریق واردات یک اصله درخت آ

 .اتفاق افتاده باشد

های سفید موزاییک  این ویروس ابتدا به صورت لکه: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در مورد نحوه شیوع این ویروس گفت

 .شود تر منتقل می های قدیمی های جوان گیاه ایجاد و سپس به برگ شکلی بر روی برگ

ساقه و سپس ریش منتقل شده و ریشه درخت را خشکانده و موجب از بین رفتن درخت ها به  ویروس از برگ: نورانی تصریح کرد

 .شود انجیر می

با محافظت جدی از : هزار هکتار انجیرستان دیم است، بیان داشت 05رئیس انجمن ارگانیک ایران با بیان اینکه کشور دارای حدود 

 .های آبی به دیم داد جیرستانها نباید ایجاد انتقال ویروس موزاییک را از ان انجیرستان

های آبی استهبان باید با  با توجه به مشاهده ویروس موزاییک در انجیرستان: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد

 .مدیریت بحران این مسئله را حل کرد

: شود، تصریح کرد شیمیایی استفاده نمیهای استهبان از سموم و کودهای  رئیس انجمن ارگانیک ایران با بیان اینکه در انجیرستان

 .بنابراین محصول این منطقه بسیار به تولید ارگانیک نزدیک است

http://www.farsnews.com/
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های  انجمن ارگانیک آمادگی خود را به وزارت جهاد کشاورزی استهبان اعالم کرده تا با همکاری وزارت جهاد گواهینامه: وی افزود

 .ارگانیک برای منطقه بگیریم های دیم المللی کلی برای مجموعه انجیرستان بین

 .شود آید ضمن اینکه بخشی از انجیر تولیدی صادر می تن محصول به دست می 52به طور متوسط از هر هکتار : نورانی گفت

درصد از انجیر تولیدی منطقه به کشورهای اروپایی، خاور دور و  52حدود : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد

 .شود  ادر میخلیج فارس ص

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=550222052222۳0 
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 تولیدات باغی
 آیانا 1۹۱4تیر  2۰, شنبه

 از برداشت در باغداری ایران  ضریب پایین تکنولوژی پس/ صادرات زردآلو و گیالس به ترکیه
گذاری قابل توجهی کرده و  در حالی که ترکیه برای ساماندهی محصوالت باغی خود پس از مرحله برداشت سرمایه

برای مقام نخستی صادرکننده خاورمیانه خیز برداشته است، ضریب مکانیزاسیون پس از برداشت محصوالت باغی در 

 .تایران معادل صفر ارزیابی شده اس

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیره اتحادیه محصوالت باغی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیئت

میلیارد تومان ضرر و زیان به باغداران شمال غربی کشور وارد کرد، اما صادرات  3۳۰ماه بیش از  هرچند سرمازدگی فروردین

 .گیرد راق، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت میمحصوالت باغی به کشور ع

دار نظیر گیالس و زردآلو به  زمانی ماه مبارک رمضان، صادرات انواع محصوالت هسته در حال حاضر با توجه به هم: امیر مرادی افزود

 .دار در دستور کار بازرگانان محصوالت باغی قرار دارد کشور ترکیه از طریق کانتینرهای یخچال

سنت در بازارهای  52های آذربایجان غربی و شرقی با میانگین یک دالر و  هر کیلوگرم زردآلوی تولیدی استان: وی خاطرنشان کرد

 .رسد فروش می ترکیه به 

آغاز  پس از اتمام صادرات زردآلو و گیالس با توجه به آنکه در پایان فصل برداشت قرار داریم، صادرات هلو و شلیل: مرادی ادامه داد

 .خواهد شد

 هزار تن سیب 9۲۲برداشت یک میلیون و 

هزار تن سیب  022شود در سال جاری بیش از یک میلیون و  بینی می پیش: مدیرعامل شرکت تعاونی باغداران ارومیه تصریح کرد

م بازار از طریق صادرات اکنون برای قرار گرفتن آن در چرخه مصرف یا تنظی از استان آذربایجان غربی برداشت شود که باید از هم

 .اقدام کرد

رود که ارزش افزوده قابل توجهی  شمار می ترین محصوالت تولیدی آذربایجان غربی و شرقی به سیب و انگور از مهم: وی یادآور شد

 .برای کشور دارد و خطوط صادراتی ایران را به کشورهای عراق، ترکیه، ارمنستان و روسیه برقرار کرده است

صادرات انگور به کشور روسیه که از سال گذشته کلید خورده است، یکی از بازارهای هدف ایران برای صادرات : ید کردمرادی تأک

 .رود که باید برای حفظ آن تالش کرد شمار می محصوالت باغی به

 منظور افزایش صادرات توسعه شبکه ریلی به

ترین معضالت فعلی صادرات  دار یکی از مهم کانتینرهای یخچال کمبود: مدیرعامل شرکت تعاونی باغداران ارومیه اظهار داشت

 .رود که به همین منظور گسترش شبکه ریلی در دستور کار قرار دارد شمار می محصوالت باغی به

کیلومتری مهاباد آمده است،  502اکنون تا  خطوط ریلی آذربایجان غربی که هم 03در صورتی که تا پایان سال : وی همچنین گفت

مه استان آذربایجان غربی و شرقی را پوشش دهد، امکان افزایش صادرات محصوالت باغی باکیفیت به کشوری نظیر روسیه ه

 .هموارتر خواهد بود

با وجود تولید بسیار باالی میوه در این دو استان، به علت نبود امکانات زیرساختی صادرات حتی ارسال : مرادی در ادامه افزود

گیرد، چرا که حمل آن توسط هواپیما هزینه تمام شده را  سختی صورت می هایی نظیر فارس و بوشهر نیز به نداخلی آن به استا

 .دار نیز به اندازه کافی در اختیار شبکه حمل و نقل زمینی قرار ندارد دهد و کانتینرهای یخچال شدت افزایش می به

 درصدی سیب 3۲ضایعات 
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 022هرچند حجم تولید سیب در آذربایجان به بیش از یک میلیون و : یه خاطرنشان کردمدیرعامل شرکت تعاونی باغداران اروم

 52رسد، اما نبود مکانیزاسیون پس از برداشت و ضریب صفر آن باعث شده میزان ضایعات این محصول به بیش از  هزار تن می

رسد  درصد می 22گ نیز باشد، میزان ضایعات به این در حالی است که اگر شرایط اقلیمی همراه با سرمازدگی یا تگر. درصد برسد

 .که به معنای ضرر و زیان تولیدکنندگان داخلی و ضایعات باالی تولید ملی کشور خواهد بود

گرفته در این کشور قابل مقایسه با ایران نبود  گذاری صورت عمل آمد، میزان سرمایه در بازدیدی که از کشور ترکیه به: وی ادامه داد

های صادراتی دنیا  ترین قدرت عنوان یکی از مهم زودی به تواند به ن گفت خیزشی که ترکیه برای صادرات میوه دارد، میتوا و می

 .محسوب شود

بندی و مکانیزاسیون پس از برداشت به  های بسته گرفته برای واردات انواع دستگاه گذاری صورت میزان سرمایه: مرادی تصریح کرد

ز شده است که ضایعات میوه به کمترین میزان خود رسیده، در صورتی که ضریب ضایعات میوه در ایران قدری در این کشور تجهی

 .شده باالتر است از تمام استانداردهای تدوین

ریزی  اکنون برنامه های آذربایجان برای بازارسازی آن از هم وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به حجم باالی تولید سیب در استان

 ./دشو

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/052۰2-5.html 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 1۹۱۲تیر  21: تاریخ

 هزار تومان 99گالبی چینی کیلویی / قیمت میوه کاهش یافت 

 .شود در آستانه عید فطر قیمت میوه افزایش نیابد بینی می پیش:ه این که عرضه میوه بیش از تقاضا است، گفتمهاجران با اشاره ب

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران حوزه تجارت حسین مهاجران رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفتگو با خبرنگار 

تا سه  ۰22به غیر از موز که قیمت آن تغییری نکرده و به قیمت دو هزار و : ، با اشاره به کاهش قیمت میوه در بازار گفتجوان

 .ها کاهش یافته است رسد قیمت سایر میوه تومان به فروش می 022هزارو 

درصد کاهش  02تیم و نیز عرضه میوه بیش از تقاضا است این امر موجب شده تا قیمت میوه تا چون در ماه رمضان هس:وی افزود

 .بیابد

هر کیلو زردآلو پنج تا هفت هزار تومان و هر کیلو آلو سه تا چهار هزار تومان و هلو نیز بین شش تا هشت : مهاجران تصریح کرد

 .هزار تومان قیمت دارد

تومان و سیب گالب به  ۰22تا شش هزار و  322هشت تا ده هزار تومان و پرتقال بین شش هزار و هر کیلو گیالس بین : وی افزود

 .رسد قیمت چهار تا شش هزار تومان به فروش می

 322تومان و هر کیلو طالبی بین هزار و  5222تا  ۳22به گفته رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی هر کیلو هندوانه نیز بین 

 .ومان قیمت داردتا دو هزار ت

هزار تومان و  52هر کیلو انبه بین پنج تا هفت هزار تومان و هر کیلو انگور شیلی : های وارداتی گفت وی با اشاره به قیمت میوه

 .رسد هزار تومان به فروش می 50گالبی چینی نیز کیلویی 

شود که قیمت میوه افزایش  بینی می انه عید فطر پیشدر آست: مهاجران با تاکید بر این که در بازار عرضه بیش از تقاضا است، گفت

 .نداشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news303۰200 
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 تولیدات باغی
  فودپرس 1۹۱4تیر ماه  17چهار شنبه 

 شاورزیدرصد کاهش یافت ک 3۲ها  قیمت/ عرضه گسترده میوه در بازار
علی امامی با .درصدی قیمت انواع میوه و صیفی جات در میدان مرکزی خبر داد 52معاون اتحادیه بارفروشان از کاهش حدود  <

درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافته  52تا  03بیان اینکه قیمت انواع میوه و صیفی جات در میدان مرکزی میوه و تره بار بین 

ا تولید و عرضه انواع میوه و صیفی جات بسیار فراوان شده است و هر روز شاهد کاهش قیمت این این روزه: است، اظهارداشت

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود قیمت این محصوالت در روزهای آینده کاهش بیشتری داشته باشد، .محصوالت هستیم

تومان  ۳22تا  332تومان بود، در حال حاضر به حدود  5022قیمت هر کیلو گرم هندوانه که پیش از این در میدان مرکزی : گفت

امروز چهارشنبه قیمت انواع میوه، صیفی جات و سبزی در میدان مرکزی میوه و تره بار بدین شرح : امامی اضافه کرد.رسیده است

تا  0۰22آلبالو تومان،  5322تومان، گیالس معمولی  ۳222تومان، گیالس تک دانه  ۰22تومان، دستنبو  5022طالبی : است

تومان،  5022تومان، لوبیا شمال  5۳22تومان، لوبیا کرجی  5522تومان، هویج  ۳22تومان، خیار  222تومان، گوجه فرنگی  5222

هم اکنون قیمت : تومان اعالم و اضافه کرد 0022تا  0۰22معاون اتحادیه بارفروشان، قیمت هرکیلوگرم موز را بین .تومان ۰22بالل 

تومان،  ۳22تومان، پیاز  0322تا  0222تومان، انگور مهدی خانی  2222تومان، انگور یاقوتی  ۳322تا  ۳222انبه  هر کیلوگرم

تا  0022تومان، گل کلم  022تومان، کرفس  ۰22تومان، سبزی قورمه، پلو، کوکو، آش و سبزی خوردن  232تا  ۳32سیب زمینی 

تومان،  0322تومان، هلو حاج کاظمی هسته جدا  0322بنانی زرد و قرمز تومان، سیب درختی ل 5222تومان، سیب گالب  0522

 تومان است 5222تومان و زردآلو  5322هلو معمولی 

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

  فودپرس 1۹۱4تیر ماه  2۰شنبه 

 <قاچاق می شود مواد غذاییوقتی گردو هم 
ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان همدان دو دستگاه کامیون حامل کاالی قاچاق را متوقف و در بازرسی  

ماموران اداره : به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا زارعی گفت.هزار کیلوگرم گردوی قاچاق کشف کردند 02از آن ها 

ارزه با قاچاق کاال و ارز این پلیس با تشدید اقدامات کنترلی در محورهای مواصالتی منتهی به استان همدان به دو دستگاه مب

در : وی افزود.کامیون باری که در حال حرکت در محور غار علیصدر بودند، مشکوک و جهت بازرسی هر دو خودرو را متوقف کردند

هر دو خودرو حامل گردوی قاچاق بدون مدارک و مجوز حمل هستند که هر دو خودرو  بازرسی از خودروهای موصوف مشخص شد

پس از تخلیه بار و مشخص شدن : رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت.به اداره مبارزه با کاالی قاچاق پلیس آگاهی منتقل شد

 ال کشف و رانندگان خودروها دستگیر شدندهزار کیلوگرم گردوی خارجی به ارزش تقریبی دو میلیارد ری 02وزن آن ها مقدار 

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - ۱4/۰4/2۰فارس

 داریممزیت رقابت در بازار صادراتی را ن/ هزار تن مرغ مازاد و زیان مرغداران 9۲تولید ماهانه 
هزار تن تولید مازاد در کشور وجود دارد و  9۲ماهانه : دهندگان مرغ گوشتی گفت رئیس انجمن پرورش

دهند، در عین حال به دلیل رقابتی نبودن تولید امکان صادرات و  تومان زیان می 9۲۲۲مرغداران در هر کیلو 

 .رقابت با تولیدات برزیل و ترکیه را نداریم
، طی چند روز گذشته خبر شیوع آنفوالنزای مرغی در کشور از یک سو و نیز کاهش خبرگزاری فارسصادی به گزارش خبرنگار اقت

. تومان در هر کیلو متضرر شوند 5۰22تقاضا و از سوی دیگر باال بودن تولید باعث شد قیمت مرغ کاهش یابد و مرغداران تا 

 .کنند تومان ضرر می 5۰22مرغ هم مناسب نبوده و آنها هم در هر کیلو حدود  دکنندگان تخمهمچنین وضعیت تولی

، از مشاهده خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  دهندگان مرغ گوشتی کشور در گفت محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش

آمل و نیز  های بابل و  ذربایجان شرقی خبر داد پیش از این خبر آنفوالنزا در چند روستای شهرستانآنفوالنزا در یکی از روستاهای آ

 .یک روستا در دماوند فیروزکوه گزارش شده بود

دولت باید سازمان دامپزشکی کشور را برای مقابله با بیماری ویروسی آنفوالنزا کمک کند در این باره باید اعتبارات : یوسفی گفت

شود را معدوم و پول آن را به مرغدار تحویل  هایی که آنفوالنزا در آنها مشاهده می در نظر بگیرد تا آنها بتوانند مرغداری خاصی

 .دهند

کند و نهایتاً  در حال حاضر سازمان دامپزشکی کشور تنها اقدام به قرنطینه روستایی که آنفوالنزا مشاهده شده است می: وی افزود

 .شوند که این کافی نیست معرفی می  غرامت به بیمهآنها برای دریافت 

قطعاً این سازمان هم ابتال : یوسفی با بیان اینکه وضعیت بروز آنفوالنزا به سازمان بهداشت جهانی امور دام گزارش شده است، گفت

کشورهای دیگر ما را با مشکل به آنفوالنزا در ایران را در سایت خود درج کرده است و این مسئله تا حدودی در زمینه صادرات به 

 .مواجه کرده است

های  آنفوالنزا تنها در چند نمونه از مرغداری ای را با کشور عراق در این زمینه که  اگر چه سازمان دامپزشکی کشور مکاتبه: وی افزود

 .سنتی وجود داشته، انجام داده است

شود چرا که این کشور عضو  هزار تن به کشور افغانستان انجام می 2تا  5به گفته یوسفی، در حال حاضر صادرات مرغ ایران ماهانه 

 .است( OID)سازمان بهداشت جهانی امور دام 

: وی با بیان اینکه پایین بودن قیمت مرغ در کشور نه به دلیل بروز آنفوالنزا بلکه به دلیل باال بودن تولید نسبت به تقاضا است، گفت

نسبت به تقاضا در کشور وجود دارد که این مسئله باعث شده قیمت مرغ کاهش یابد و مرغداران  هزار تن مازاد تولید 52هم اکنون 

 .ضرر کنند

کند اما ظرفیت آنها نیز محدود است و به تازگی با  آوری مرغ می اگر چه شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به جمع: یوسفی ادامه داد

کند که این مسئله هم به کاهش قیمت بازار  ها عرضه می ذخایر را به رستوران به دلیل پایان یافتن مهلت زمان نگهداری برخی

 .منجر شده است

ها  تومان است که در عمده فروشی 5322دهندگان مرغ گوشتی هم اکنون قیمت مرغ زنده در بازار کیلویی  به گفته رئیس پرورش

 .هزار تومان است ۳تا  3022ا قیمت آن ه فروشی رود و در خرده تومان به فروش می 3022هزار تا  3کیلویی 
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هزار تومان است و بنابراین مرغدار در هر  2بنا به اعالم ستاد تنظیم بازار قیمت تمام شده مرغ برای مرغداران کیلویی : وی گفت

 .شود کیلو مرغ حداقل هزار تومان متضرر می

با توجه به وضعیت موجود انتظار است : خواند و گفت دهندگان مرغ گوشتی کشور روند قیمت مرغ را کاهشی رئیس انجمن پرورش

 .قیمت مرغ تا مهر ماه کاهشی باشد

اصالً روسیه تاکنون هیچ مرغی از : وی در پاسخ به اینکه اخیراً کشور روسیه هم واردات خود را از ایران ممنوع کرده است، گفت

 .کشورمان وارد نکرده است

واردات مرغ از ایران به دلیل بروز آنفوالنزا در این کشور : وزارت کشاورز روسیه اعالم کرد بان به گزارش فارس، اخیراً مسئول دیده

 .ممنوع شده است

استفاده واکسن از شیوع این بیماری : از یوسفی سؤال شد آیا واکسن خاصی برای مقابله با آنفوالنزا باید استفاده شودکه پاسخ داد

سویه هم برسد  22های دیگر که شاید تا  وجود دارد و برای سویه H0ن برای سویه کند اما در کشور تنها واکس جلوگیری می

 .واکسنی نیست

در صورتی که از واکسن استفاده شود باید در طول سال : ها وجود دارد، گفت وی در پاسخ به اینکه آیا امکان واردات این نوع واکسن

 .های باال و مشکالت وارداتی امکانپذیر نیست ینههای رشد استفاده بشود که با توجه به هز و در همه دوره

هزار تن مازاد تولید مرغ در کشور وجود دارد که منجر به پایین آمدن قیمت برای  52یوسفی در پاسخ به اینکه اگر ماهانه 

کشور ما امکان مشکل بازار صادراتی است، به دلیل قیمت تمام شده تولید در : شود گفت  تولیدکنندگان شده است چرا صادر نمی

 .رقابت با کشورهایی مثل ترکیه و برزیل را نداریم

دهندگان مرغ گوشتی کشور بخش زیادی از خوراک دام و طیور کشور وارداتی است و برای واردات هر  به گفته رئیس انجمن پرورش

 .برد یپردازد و این مسئله قیمت تمام شده را باال م دالر هزینه می 22تا  ۳2تن از این محصوالت 

درصد قیمت تمام شده محصوالت  22شود و  میلیون تن واردات خوراک دام و طیور انجام می 2.3به گزارش فارس، ساالنه 

 .پروتئینی وابسته به قیمت خوراک دام و طیور است

گیرند  نظر میدر کشورهایی مثل ترکیه جایزه صادراتی برای تولیدکنندگان در : دهندگان مرغ گوشتی همچنین گفت رئیس پرورش

 5درصد است که در کشور ما این میزان حداقل  3گیرد در حدود  از سوی دیگر سود بانکی که در اختیار تولیدکنندگان قرار می

 .برابر است

ا به گزارش فارس، استفاده از ارقام با عملکرد باال و ضریب تبدیل دانه باال، مدیریت انرژی و مدیریت تولید، داشتن زنجیره تولید ت

هزار  52ها قرار شد  بعد از مرحله اول هدفمندی یارانه. تواند عملکرد و بازدهی تولید را بیشتر کنند مصرف از عواملی هستند که می

 .سازی انرژی شوند که به صورت کامل عملی نشد مرغداری کشور بهینه 322و 

در : مرغ را نیز بحرانی اعالم کرد و گفت ن تخمدهندگان مرغ گوشتی کشور در ادامه وضعیت تولیدکنندگا رئیس انجمن پرورش

رسد اگر چه در بازار  تومان به فروش می 0322تومان است اما کیلویی  5222مرغ کیلویی  حالی که قیمت تمام شده تخم

 .رود های باالیی به فروش می قیمت

خشی صادرات به کشور افغانستان است اما در هزار تن مازاد تولید دارد و اگر چه ب 02مرغ هم ماهانه  به گفته وی، در بخش تخم

 .بخشی عرضه و تقاضا همچنان کافی نیست تعادل

تر است به طوری که ذرت  وضعیت قیمت نسبت به دو سال گذشته هم ارزان: ها سؤال شد، وی گفت از یوسفی در مورد قیمت نهاده

 .دشو تومان خریداری می 5۳22تا  5322تومان و سویا کیلویی  ۰22کیلویی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۰22225۳ 
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 تولیدات دام و طیور
 - ۱4/۰4/16فارس

تولید ساالنه / بخش بزرگی از خودکفایی به مدیریت وابسته است/میلیون تن محصول کشاورزی 9۲۲تولید 

 میلیارد قطعه جوجه یکروزه در کشور 919
گذاری کشاورزی کوثر با بیان این که بخش بزرگی از خودکفایی به مدیریت وابسته به  مدیرعامل شرکت سرمایه

میلیارد قطعه جوجه یکروزه در کشور تولید  919میلیون تن محصول کشاورزی و  9۲۲ساالنه : مدیریت است، گفت

 .شود می

وگو با خبرنگاران که با حضور مسعود شریعتی  امروز در پنجمین نشست اتاق گفت خبرگزاری فارسادی به گزارش خبرنگار اقتص

گذاری کشاورزی کوثر و مهدی آل ابراهیم مدیرعامل شرکت  مدیرعامل شرکت چینه، مجتبی نوروزی مدیرعامل گروه سرمایه

اقتصادی کوثر برگزار شد، به مباحثی در مورد زنجیره تأمین و فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان خوراک دام پارس در بنیاد 

 .پرداخته شد

در هر مزرعه پرورش دام، طیور و آبزیان حدود : گذاری کشاورزی کوثر گفت در این نشست مجتبی نوروزی مدیرعامل گروه سرمایه

 .تهای یک فارم مربوط به خوراک اس درصد هزینه ۰2

 .تغذیه امروز به عنوان یک فاکتور بسیار اساس در کاهش قیمت تمام شده مصون حائز اهمیت است: وی افزود

دهنده غذایی در دسترسی به یک  های تشکیل تنوع جیره و نهاده: گذاری کشاورزی کوثر تصریح کرد مدیرعامل شرکت سرمایه

 .ای بسیار حائز اهمیت است ضریب تبدیل مناسب در هر حوزه

ریزی در سال در زمینه طیور و مرغ گوشتی و طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی بین  با توجه به حجم جوجه: نوروزی تصریح کرد

شود و در نتیجه  میلیون قطعه جوجه یک روزه گوشتی در سطح کشور توزیع می 532میلیون تا یک میلیارد و  022یک میلیارد و 

 .شود تن گوشت مرغ تولید میهزار  ۰32آن تولید یک میلیون و 

 .عوامل تولیدکننده شیر ارتباط مستقیم با جیره و باالنس غذایی دارند: گذاری کشاوری کوثر بیان داشت مدیرعامل سرمایه

 .پروری هم جیره غذایی و ضریب تبدیل مؤثر و مطرح است حتی در تولید گوشت قرمز و آبزی: وی افزود

های علمی و فنی و  ها و کمیته سازمان اقتصادی کوثر با تشکیل کارگروه: ورزی کوثر تصریح کردگذاری کشا مدیرعامل گروه سرمایه

با استفاده از ظرفیت علمی کشور در زمینه تغذیه همواره به دنبال ارائه و تولید محصوالتی است که بتواند با ضریب تبدیل مناسب 

 .کمک شایانی به تولید کند

هایی است که اگر از آن به درستی  این کشور از نظر وضعیت جغرافیایی دارای یک قابلیت: قاومتی گفتنوروزی با اشاره به اقتصاد م

طبق آمار وزارت جهاد میلیون تن محصوالت کشاورزی در سال وجود دارد، در حالی که  522استفاده شود توان تولید 

 .میلیون تن است 9۲۲کشاورزی تولید در حال حاضر حدود 

مرغ گوشتی در کشور با همین شرایط توان تولید   با توجه به زیر ساخت: گذاری کشاورزی کوثر اظهار داشت سرمایه مدیرعامل گروه

 .شود میلیون تن در کشور تولید می 0میلیون تن گوشت مرغ در سال وجود دارد، در حالی که فعال کمتر از  5

تومانی در کشور نخواهیم بود، در  222تا  022چ وقت شاهد جوجه ریزی درست انجام شود، هی اگر برای صادرات برنامه: وی افزود

 .تا هزار تومان است 032حالی که قیمت تمام شده آن در کشور بین 

سهم ما از این : کنند، تصریح کرد نوروزی با بیان اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس و قفقاز سالی دو میلیون تن گوشت وارد می

 .ریزی امکان صادرات یک میلیون تن گوشت مرغ وجود دارد هصفر است در حالی با برنام
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 022با توجه به تولید گوشت مرغ حالل و شرعی برخی از کشورها اطراف و مسلمان حاضرند، گوشت مرغ را با قیمت : وی افزود

 .تر از ما خریداری کنند تومان گران

 ۰22تا  322ننده در هر کیلو تخم مرغ در حال حاضر بین تولید ک: گذرای کشاورزی کوثر اظهار داشت مدیرعامل گروه سرمایه

 .شود تومان متضرر می

دو سال پیش قراردادی را برای صادرات تخم مرغ با کشور عراق بستیم که در محموله سوم صادراتی قیمت : نوروزی بیان داشت

با ابالغیه یک مدیرکل جلوی صادرات تخم  تومان افزایش یافت و بالفاصله پس از این افزایش قیمت 022تخم مرغ در کشور حدود 

 .های شرکت رام طیور به کشور بازگشت و تمامی محموله صادراتی در فصل گرما از بین رفت مرغ گرفته شد و محموله

 .گیری صادرات است های متعدد مانع شکل گیران متعدد در وزارتخانه تصمیم: وی افزود

در : ها نیاندازیم، بیان داشت ها را به گردن تحریم با بیان اینکه گناه سوء مدیریت گذاری کشاورزی کوثر مدیرعامل گروه سرمایه

ها مشکل خاصی برای ما ایجاد نکرده و این طور نیست که بعد  های مورد نیاز جمعیت دام و طیور کشور تحریم زمینه واردات نهاده

 .های وارداتی کاهش چشمگیری یابد نهاده  ها قیمت از رفع تحریم

 .تفکر حاکم بر بعضی از مسئوالن در بعضی وزارتخانه واردات محور است و این تفکر باید عوض شود: روزی گفتنو

ما توان و استعداد تولیدی برخی محصوالت را در کشور داریم و از توان و : گذاری کشاورزی کوثر تصریح کرد مدیرعامل گروه سرمایه

 .توان با تبادل محصوالت با کشورهای دیگر این نیازها را برآورده کرد یم، بنابراین میاستعداد تولید برخی محصوالت برخوردار نیست

گذاری کنند و  ایران کشوری خشک و نیمه خشک است، بنابراین متولیان باید به جد روی کشت فراسرزمینی سرمایه: نوروزی گفت

 .برخی از نیازهای داخلی را از این طریق تأمین کرد

توان بخشی از نیاز به این محصول را از این  ل کشور پس از برداشت برنج امکان کشت سویا وجود دارد و میدر شما: وی افزود

 .طریق تأمین کرد

 .گذاری کشاورزی کوثر تصریح کرد، این امور نیازمند ترویج است و باید به کشاورز این مسائل را آموزش داد مدیرعامل گروه سرمایه

تن گرایشات و سیاسی کاری باید کارهای مثبت در کشور مثل خودکفایی در تولید گندم و صادرات آن بدون در نظر گرف: وی افزود

 .در زمان اسکندری وزیر سابق مورد تقدیر و تشکر واقع شود

 .دهند های ما سود مقطعی را به سود دائم ترجیح می صادرکننده: گذاری کوثر تصریح کرد مدیرعامل سرمایه

وری و  توان با افزایش بهره تأمین نیازهای داخلی و کاهش واردات در برخی محصوالت مثل گندم میبرای : وی بیان داشت

 .بکارگیری تجربیات کشاورزان نمونه تولید را افزایش، واردات را کاهش و خودکفا شد

ی محصوالت تولیدی است نوروزی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه یکی از موانع صادراتی ما قیمت تمام شده باال

توان با  کشورهای مثل عراق متقاضی مرغ و تخم مرغ کشور هستند، بنابراین می: توان کرد، گفت ها چه می برای کاهش هزینه

 .حمایت از تولید در مناطق مرزی و نزدیک به این قبیل کشورها، هزینه حمل و نقل را کاهش و شرایط صادرات را افزایش داد

 ز خودکفایی به مدیریت وابسته استبخش بزرگی ا* 

سال در حال فعالیت مدام به  22شرکت چینه حدود : در ادامه این نشست مسعود شریعتی مدیرعامل شرکت چینه اظهار داشت

های خوراک طیور و اولین تولیدکننده  ترین شرکت عنوان یکی از دو شرکت تولیدکننده خوراک دام در کشور است و یکی از قدیمی

 .های طیوری در کشور است آبزیان، طیور و کنستانتره خوراک

تا  52هزار تن به صورت خوراک پودری ظرفیت دارد و  522هزار تن در سال و تا سقف  32ظرفیت اسمی این شرکت : وی افزود

 .هزار تن هم ظرفیت عملی آن در سال است 22
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روند و ما  های مختلف می ازار خود به سمت اخذ گواهینامههای برند تولیدکننده خوراک برای حفظ ب شرکت: شریعتی تصریح کرد

 .را از سازمان دامپزشکی کسب کرده و دارای مجوز صادرات هستیم IRهم کد 

باشد که آلودگی کمتری برای آب  بنابراین نیاز بازار در حوزه آبزیان خوراکی می: وی با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور گفت

 .راستا پروژه خوراک اکسترور رادر دستورکار داریمایجاد کند و در این 

به دلیل رعایت موازین دقیق بهداشتی این شرکت با توجه با ارتباط تجاری با شرکت اجداد : مدیرعامل شرکت چینه تصریح کرد

 .دکن زربال که بهترین شرکت تولید جوجه یک روزه مرغ مادر است، به طور انحصاری خوراک این شرکت را تأمین می

های رشد در خوراک طیور شرکت چینه را از سایر  ها و محرک عدم استفاده از هرگونه مواد افزودنی نظیر آنزیم: شریعتی بیان داشت

کنند کامالً محصول ارگانیکی تولید  های خوراک جدا ساخته است به طوری که مزارعی که از خوراک طیور استفاده می شرکت

 .کنند می

شود از لحاظ تقویت ایمنی  پروری استفاده می امروز خوراکی که از چینه در مزارع مختلف آبزی: تصریح کردمدیرعامل شرکت چینه 

آال از خوراک تولیدی چینه استفاده کردند کمتر  سیستم بدنی آبزیان بسیار مؤثر است، چنانچه مزارعی که برای پرورش ماهی قزل

 .شوند درگیر می VHSبه ویروس 

های  های فناوری تانتره چینه هم یک کنستانتره ویژه است و تولید آن نتیجه مواد اولیه و مرغوب و به کارگیریکنس: شریعتی افزود

 .جدید است

شود که با  درصد وارد کشور می 2علیرغم تولید کنستاتره طیور در داخل کشور در حال حاضر این محصول با تعرفه : وی افزود

ایم تا این موضوع  هاد کشاورزی و نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت از آنها خواستهارسال دو نامه به محمود حجتی وزیر ج

 .مورد بازنگری قرار گیرد

شود، وارد کنند و این موضوع  ایم تا واردات کنستانتره را هم در فهرست اقالم وارداتی که مشمول تعرفه می از آنها خواسته: وی افزود

 .ون امور تولیدات دامی سپرده شده استاز جانب حجتی برای بررسی به معا

شریعتی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا وابستگی کشور به واردات خوراک دام و طیور قابل توجه است 

ست، اما در بخشی از خودکفایی در تولید محقق شده ا: گیری این وابستگی را کاهش دهیم، گفت ایم به طور چشم و هنوز نتوانسته

 .کنار کارهای انجام شده هنوز هم جا برای تالش وجود دارد

بخش بزرگی از خودکفایی مدیریت درست است و : اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی گفت  وی با

 .یگر وابسته استمدیریت درست هم به معنای عدم خام فروشی است ضمن اینکه تمام دنیا در مباحث مختلف به یکد

تبدیل نهاده به ارزش افزوده در مناطق محروم یک کار بزرگ است و نظام باید با مدیریت این : مدیرعامل شرکت چینه بیان داشت

 .تولیدات شرایط صادرات را فراهم کند

ط صادراتی را برای کنندگان انگیزه تولید و شرای های صادراتی به تولید کشوری مثل ترکیه با پاداش: شریعتی بیان داشت

 .کنندگانش فراهم آورده است تولید

سیستم نظارت واردات اگر هدفمند : وی با بیان اینکه حمایت مدیریت است و به حتما به معنای پرداخت یارانه نیست، تصریح کرد

 .شود نباشد کشاورز نابود می

کمتر و تولیدی داخلی با ارزش افزوده همراه شود  برای حل معضل صنعت تولید طیور اگر واردات: مدیرعامل شرکت چینه افزود

 .قطعا مشکالت کمتر خواهد شد

تر از دوران تحریم است چرا  سیاستگذاران کالن اقتصادی باید بدانند که مدیریت دوران پس از تحریم سخت: شریعتی بیان داشت

 .یابد شود و شرایط برای واردات افزایش می که در این دوران نقدینگی زیاد می
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 تولید خوراک دام و طیور با پودر خون و پودر طیور* 

ترین شرکت در صنعت  شرکت پارس قدیمی: در ادامه این نشست مهدی آل ابراهیم مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس گفت

 .هزار تن است 53هزار تن و ظرفیت عملیاتی  32خوراک دام و طیور با ظرفیت اسمی 

یکی از معضالت بزرگ تولید خوراک در کشور : دهد، گفت ل بهداشتی اهمیت زیادی میوی با بیان اینکه شرکت به مسائ

 .کنند هایی است که بدون درنظر گرفتن استانداردها اقدام به تولید می شرکت

کارخانه تولید این  ۳2کارخانه خوراک دام در ایران و بیش از  522بیش از : مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس بیان داشت

 .کنند الت در تهران وجود دارد که هرکدام بدون توجه به استانداردها تولید میمحصو

 .صادرات نیازمند توجه و حمایت از تولیدکنندگان است: وی افزود

های اصلی برای تولید  کنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان از نهاده شود برخی تولید آل ابراهیم در پاسخ به این سؤال که گفته می

امکان تخلف وجود دارد، زیرا همان طور که گفتم تعداد زیادی شرکت تولیدی خوراک دام و طیور وجود : کنند، گفت ده نمیاستفا

های تولید به جای استفاده از جو از پودر خون و یا حتی ضایعات نئوپان  دارد که برخی از آنها ممکن است برای کاهش هزینه

 .استفاده کنند

ها را در حال فعالیت ندیدیم و همه مدعی بودند که  هیچ کدام از این کارخانه: ام گفت کارخانه بازدید کرده 53وی با بیان اینکه از 

ها به جای نهاده جو از پودر خون و از پودر  به محض ورود شما نهاده جو ما تمام شده است در حالی که باید بگویم این کارخانه

 .کنند طیور در خوراک طیور استفاده می

ها  برخی از کارخانه: اظهار داشت: کنند، گفت های اصلی استفاده می براهیم با بیان اینکه حتما برندهای معتبر از نهادهآل ا

ها از موادی غیر از نهاده اصلی در تولید خوراک استفاده  کنند و اغلب این کارخانه محصوالتشان را زیر قیمت به بازار عرضه می

 .کنند می

زند، بلکه آسیب آن به انسان و  ها این امر به دام یا طیور آسیب نمی بعضی وقت: دام پارس اظهار داشت مدیرعامل شرکت خوراک

 .کننده نهایی است مصرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۳225350 
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ت دام و طیورتولیدا  
 - ۱4/۰4/16فارس

حیوانات وحشی را   طاعون نشخوارکنندگان گریبان/ شده به دامداران های حفاظت ضابطه عرصه اجاره بی

 گرفت
های حیات  های دامی سازمان دامپزشکی با اشاره به تلف شدن تعدادی کل و بز در گله مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری

شده منابع طبیعی به دامداران باعث انتقال  های حفاظت اجاره عرصه: ان گفتوحش بر اثر طاعون نشخوارکنندگ

 .های وحشی شده است های اهلی به گله ویروس از دام

گزاری خبروگو با خبرنگار اقتصادی  های دامی سازمان دامپزشکی در گفت داریوش جهان پیما مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری

بیماری مذکور یک بیماری ویروسی و : به ارائه توضیحاتی در مورد بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک پرداخت و گفت فارس

 .غیر قابل انتقال به انسان است

ر حالی شود د کند اشتباه گرفته می طاعونی که انسان را درگیر می  طاعون نشخوارکنندگان کوچک با بیماری: پیما تصریح کرد جهان

 .کند که بیماری مذکور جمعیت گوسفند و بز را درگیری می

شود عامل بیماری باکتری است و موش نقش مخزن بیماری و کک نقش ناقل بیماری  در طاعونی که به انسان منتقل می: وی افزود

این بیماری به کار گرفته  را دارد در حالیکه لفظ طاعون نشخوارکنندگان به دلیل درگیری زیاد بین جمعیت گوسفند و بز با

 .شود می

 .وارد کشور شد و ساالنه برنامه واکسیناسیون را برای مقابله با این بیماری را داریم 2۰این بیماری از سال : پیما تصریح کرد جهان

این بیماری : های دامی سازمان دامپزشکی در مورد نحوه درگیری حیات وحش با این بیماری گفت مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری

 .های اهلی ارتباط مستقیم داشته باشند شود که با دام های وحشی منتقل می در صورتی به گله

گیرد و وقتی  ای برای چرا در اختیار دامداران قرار می های حفاظت شده به صورت اجاره شود که محدوده بعضا دیده می: وی افزود

های وحشی هم  های اهلی، گله بنابراین در صورت وجود بیماری در بین دام شود های وحشی یکی می های اهلی و گله آبشخور دام

 .شود درگیر می

راس کل و بز  520سازمان محیط زیست اعالم کرده که : های وحشی در منطقه هفتاد تپه گفت پیما با اشاره به درگیری گله جهان

های وحشی باید  های اهلی به گله اعون نشخوارکنندگان از داماند و برای جلوگیری از انتقال بیماری ط براثر این بیماری تلف شده

 .های اهلی را از مناطق حفاظت شده خارح کرده و منابع طبیعی این مناطق را اجاره ندهد دام

اگر بنابراین : ایم و فقط بیماری از طریق آنها به حیات وحش منتقل شده، افزود وی با بیان اینکه در بین دام اهلی تلفاتی نداشته

های اهلی با  شود ناشی از تماس مستقیم دام ای از بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در منطقه هفتاد قله اراک دیده می عارضه

 .های اهلی مبتال به بیماری به مناطق حفاظت شده بوده است های وحشی حیات وحش بوده و این امر هم به دلیل ورود دام گله

اولین و بهترین کار برای جلوگیری از انتقال این بیماری : های دامی سازمان دامپزشکی تصریح کرد ریمدیرکل دفتر بهداشت و بیما

های اهلی و همچنین گسترش واکسیناسیون دام اهلی در مناطق هفتاد قله است  ویروسی به حیات وحش جلوگیری از تماس با دام

 .که اقدامات آن توسط ادارات دامپزشکی انجام شده است

کنی این بیماری  برای ریشه: کنی بیماری ویروسی طاعون نشخوارکنندگان کوچک تصریح کرد ا اشاره به پروتکل جهانی ریشهوی ب

های حساس نیاز  میلیون دوز واکسن برای پوشش بره و بزغاله 52میلیون دوز واکسن مورد نیاز است و دو سال پیاپی به  ۰2ساالنه 

 .داریم

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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میلیون دوز  0۳یماری چهار مرحله دارد و ما در مرحله دوم هستیم و برای پوشش مناطق کانونی ریشه کنی ب: پیما گفت جهان

میلیون دوز آن به ما  5میلیون دوز آن توسط مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی فقط  53واکسن مورد نیاز است که از تعهد تأمین 

 .داده شده است

ع استفاده شده بطوریکه شرایط کنترل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در میلیون دوز واکسن به موق 5اما همین : وی افزود

 .است 00و  05های  ها به مراتب کمتر از سال کانون

درصد افت کانون  ۳2امسال با واکسیناسیون به موقع : های دامی سازمان دامپزشکی بیان داشت مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری

 .ایم داشته

اسکین  شرایط سازمان دامپزشکی در کنترل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تب برفکی، لمپی: شتپیما اظهار دا جهان

 .ها تحت کنترل است های گذشته است و در همه این موارد بیماری امسال بهتر است از سال

بار در کشور ساحل عاج اولین  5020این بیماری از سال : های دامی سازمان دامپزشکی گفت مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری

 .مشاهد شد و کل قاره آفریقا به جز جنوب آن را فرا گرفت

سپس این بیماری ویروسی در نقاط دیگر مثل خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آسیا انتشار یافت و سرانجام هم در : وی افزود

 .های درگیر با این بیماری بودند لین استانهای غربی او این بیماری از کشور عراق به ایران راه یافت و استان 552۰سال 

سازمان بهداشت جهانی و فائو این بیماری را به عنوان : های دامی سازمان دامپزشکی اظهار داشت مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری

هانی بر روی اند بطوریکه اولین بیماری آبله انسانی بود که سازمان بهداشت ج کنی در جهان معرفی کرده سومین کاندید ریشه

 .ریزی کرد کنی آن برنامه ریشه

کنی آن اعالم و  ریشه 0255رود که در سال  آبله گاوی دومین بیماری کاندیدای ریشه کنی به شمار می: پیما تصریح کرد جهان

OIE کنی آن انجام داد تالش بسیاری برای ریشه. 

: کنی آبله گاوی مورد تقدیر قرار گرفت، تصریح کرد ی برای ریشهالملل وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی ایران توسط مجامع بین

 53زمانی   ریزی شده که این بیماری در بازه کنی جهانی بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک است و برنامه سومین کاندید ریشه

 .کن شود به طور کامل در دنیا ریشه 0252تا  0253ساله یعنی از سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۳222520 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 1۹۱4تیر  2۰, شنبه

 جای خالی صنایع تبدیلی برای فرآوری پوست / هشتم شترمرغ جهان در ایران تولید یک
هزار قطعه آن به ایران تعلق دارد، در حالی که تمامی پوست آن بدون  9۲۲موجود در جهان هزار قطعه شترمرغ  0۲۲از 

 .شود فرآوری و ارزش افزوده صادر می

درباره وضعیت ( ایانا)معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شترمرغ از پرندگانی است که از دو دهه گذشته نخستین محموله آن از آفریقای جنوبی به کشور  :شترمرغ در ایران و جهان گفت

 .وارد شد و دوره رشدی مناسبی را طی کرد

دهندگان اصلی این جاندار هستند و پس از آن کشورهایی  کشورهای آفریقای جنوبی و زیمبابوه از پرورش: حسن رکنی افزود

 .کانادا و آمریکا در رده دوم پرورش و کشورهای اروپایی در رده سوم قرار دارند همچون انگلستان، استرالیا،

ایران و کشورهای آسیایی از قبیل ترکیه، پاکستان و چین در رده چهارم پرورشی دنیا قرار دارند و کشورهای : وی خاطرنشان کرد

 .اروپای شرقی، روسیه و هند جزو دسته پنجم هستند

درصد این تعداد در کشور آفریقای  32: هزار قطعه است، ادامه داد ۰22های دنیا حدود  تعداد کل شترمرغرکنی با اعالم اینکه 

 .قطعه شترمرغ وجود دارد 52یعنی به ازای هر نفر سکنه این کشور، . جنوبی قرار دارد

های جهان را در خود جای  رمرغهزار قطعه از شت 222میلیون نفر جمعیت دارد و  20کشور آفریقای جنوبی حدود : وی تصریح کرد

 .ای شترمرغ دنیا وجود دارد هزار قطعه ۰22هزار قطعه از کل  522داده است، در حالی که در ایران 

 درصدی گوشت شترمرغ در ایران 991۵تولید 

از کل تولید درصد  50.3شده، حدود  های دریافت بر اساس گزارش: معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

درصد از جمعیت دنیا را در بر دارد، عدد  5.5شود که این عدد در مقایسه با آنکه ایران  گوشت شترمرغ دنیا در ایران انجام می

 .مناسبی است

قطعه جزو رده دوم  222هزار و  هزار شترمرغ مولد در دنیا وجود دارد و ایران با دارا بودن شش 52حدود : رکنی تأکید کرد

 .کنندگان مولد استتولید

های بعدی شترمرغ مادر قرار  هزار قطعه در رده کشور نامیبیا با دارا بودن چهارهزار و زیمبابوه با دارا بودن سه: وی اظهار داشت

 .دارند

 کننده آن در کشور ما وجود بیشترین ارزش اقتصادی شترمرغ از پوست آن است، اما متأسفانه صنایع فرآوری: رکنی همچنین گفت

 .ندارد و قسمت اعظم درآمد تولیدکنندگان داخلی از گوشت آن است، در حالی که در دنیا این روند برعکس است

 سهم اقتصادی شترمرغ در ایران برعکس جهان است

 22درصد از گوشت،  52سهم اقتصادی تولید شترمرغ در دنیا : معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه افزود

درصد از پر  53درصد پوست و  02درصد از سهم اقتصادی مربوط به گوشت،  ۳3رصد از پوست و پر است، در حالی که در ایران د

 .آن است

الزم است که بخش خصوصی در زمینه فرآیند تکمیلی بیشتر وارد شده و برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در : وی خاطرنشان کرد

 .گیرد تا پوست شترمرغ در داخل کشور فرآوری شده و با ارزش افزوده صادر شوداین بخش اقدامات بیشتری صورت 

 .با توجه به نوپا بودن صنعت شترمرغ در کشور، الزم است که صنایع وابسته آن نیز رشد کند: رکنی ادامه داد

 .تر شود این قسمت پررنگرشد صنایع فرآوری در کشور خیلی پیچیده نیست و تنها باید حضور بخش خصوصی در : وی تصریح کرد
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تن آن تجارت جهانی  222هزار و  هزار تن برآورد شده است که هشت 02تولید گوشت شترمرغ در دنیا حدود : رکنی یادآور شد

 .درصد از این صنعت تولیداتش در پروسه تجارت قرار دارد 52شود، یعنی حدود  می

از لحاظ مزه، : ها است، تأکید کرد تی ممتازی نسبت به سایر گوشتهای بهداش وی با اعالم اینکه گوشت شترمرغ دارای ویژگی

 .های مصرف گوشت قرمز همچون چربی و کلسترول باال را ندارد گوشت این حیوان نزدیک به گوشت قرمز بوده، اما محدودیت

کیلوگرم است که حدود  502ماه است و وزن شترمرغ زنده  53دوره پرورش شترمرغ گوشتی حدود یک سال تا : رکنی اظهار داشت

دهد و سایر ملزومات ازجمله گوشت، پوست و امحاء و احشاء نیز برای صادرات ارزش افزوده  درصد آن را گوشت تشکیل می 53

 .کند ایجاد می

 های گوشت گوسفندی گوشت شترمرغ معادل گوشت قرمز، اما به دور از چربی

از لحاظ قیمتی نیز قیمت گوشت شترمرغ معادل گوشت قرمز : ین گفتمعاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی همچن

تواند در مناطق خشک که خشونت طبیعی در آنها باال است، رشد کرده و به وزن  است و از آنجا که این جاندار بسیار قانع است، می

 .اقتصادی برسد

 .تواند از علوفه و کنسانتره استفاده کند غذای شترمرغ همچون نشخوارکنندگان و طیور است و می: وی در ادامه افزود

ای که  گونه تواند واحدهای صنعتی زیادی را در قالب زنجیره تولید شامل شود، به معتقدیم که شترمرغ می: رکنی خاطرنشان کرد

اه و هایی همچون مرغ مادر، پرورش جوجه گوشتی، کشتارگ ترین واحد تولیدکننده شترمرغ در استان فارس دارای بخش بزرگ

 .تفکیک قطعات است

وری تولید را افزایش  های اصالح نژادی است تا بتواند بهره های جدید و انجام فعالیت این واحد به دنبال واردات ژن: وی ادامه داد

 .ها جلوگیری کند خونی در گله دهد و از ایجاد هم

واحد در سطح کشور به فعالیت پرورش شترمرغ  ۰0در حال حاضر : معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .قطعه دارد 253هزار و  مشغولند که ظرفیتی معادل شش

 .کند قطعه تولید می ۳52هزار و  ۰0واحد گوشتی در کشور وجود دارد که  550: رکنی یادآور شد

هزار واحد  55اند و تعداد آنها حدود  نرسیده برداری تعدادی از واحدها نیز پروانه تأسیس گرفتند، اما هنوز به بهره: وی تأکید کرد

هزار واحد گوشتی  022رسد؛ یعنی به بیش از  هزار قطعه شترمرغ گوشتی می 522است که با اضافه شدن آنها به تولید، ظرفیت به 

 .رسد در کشور می

 032هزار و  ان سمنان با یکاستان کشور است که بیشترین آنها در است 50قسمت عمده تولید شترمرغ در : رکنی اظهار داشت

قطعه گوشت و استان  232هزار و  قطعه مادر و یک ۰2هزار و  هزار قطعه گوشتی، سپس اصفهان با یک قطعه شترمرغ مادر و شش

 .های بعدی قرار دارند قطعه گوشتی در رده 202هزار و  52قطعه مادر و  3۳2البرز با 

 .هزار قطعه گوشتی را شامل هستند ۰0قطعه شترمرغ مادر و  ۳53هزار و  ها شش مابقی استان: وی همچنین گفت

 ./قطعه گوشتی است ۳52هزار و  ۰0قطعه مادر و  253هزار و  برداری کشور شش ظرفیت کل بهره: رکنی در پایان افزود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/052۰2-5.html 
 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23484-1.html
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  17 - ۲۰۱۲۱: کد خبر 

 میلیارد قطعه جوجه یکروزه 919تولید ساالنه / بخش بزرگی از خودکفایی به مدیریت وابسته است
وابسته به مدیریت است، گذاری کشاورزی کوثر با بیان این که بخش بزرگی از خودکفایی به مدیریت  مدیرعامل شرکت سرمایه

 .شود میلیارد قطعه جوجه یکروزه در کشور تولید می 5.0میلیون تن محصول کشاورزی و  522ساالنه : گفت

وگو با خبرنگاران که با حضور مسعود شریعتی  به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا امروز در پنجمین نشست اتاق گفت

گذاری کشاورزی کوثر و مهدی آل ابراهیم مدیرعامل شرکت  نوروزی مدیرعامل گروه سرمایهمدیرعامل شرکت چینه، مجتبی 

خوراک دام پارس در بنیاد اقتصادی کوثر برگزار شد، به مباحثی در مورد زنجیره تأمین و فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان 

 .پرداخته شد

در هر مزرعه پرورش دام، طیور و آبزیان حدود : کشاورزی کوثر گفتگذاری  در این نشست مجتبی نوروزی مدیرعامل گروه سرمایه

 .های یک فارم مربوط به خوراک است درصد هزینه ۰2

 .تغذیه امروز به عنوان یک فاکتور بسیار اساس در کاهش قیمت تمام شده مصون حائز اهمیت است: وی افزود

دهنده غذایی در دسترسی به یک  های تشکیل جیره و نهاده تنوع: گذاری کشاورزی کوثر تصریح کرد مدیرعامل شرکت سرمایه

 .ای بسیار حائز اهمیت است ضریب تبدیل مناسب در هر حوزه

ریزی در سال در زمینه طیور و مرغ گوشتی و طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی بین  با توجه به حجم جوجه: نوروزی تصریح کرد

شود و در نتیجه  میلیون قطعه جوجه یک روزه گوشتی در سطح کشور توزیع می 532و میلیون تا یک میلیارد  022یک میلیارد و 

 .شود هزار تن گوشت مرغ تولید می ۰32آن تولید یک میلیون و 

 .عوامل تولیدکننده شیر ارتباط مستقیم با جیره و باالنس غذایی دارند: گذاری کشاوری کوثر بیان داشت مدیرعامل سرمایه

 .پروری هم جیره غذایی و ضریب تبدیل مؤثر و مطرح است تولید گوشت قرمز و آبزیحتی در : وی افزود

های علمی و فنی و  ها و کمیته سازمان اقتصادی کوثر با تشکیل کارگروه: گذاری کشاورزی کوثر تصریح کرد مدیرعامل گروه سرمایه

و تولید محصوالتی است که بتواند با ضریب تبدیل مناسب با استفاده از ظرفیت علمی کشور در زمینه تغذیه همواره به دنبال ارائه 

 .کمک شایانی به تولید کند

هایی است که اگر از آن به درستی  این کشور از نظر وضعیت جغرافیایی دارای یک قابلیت: نوروزی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت

طبق آمار وزارت جهاد ود دارد، در حالی که میلیون تن محصوالت کشاورزی در سال وج 522استفاده شود توان تولید 

 .میلیون تن است 9۲۲کشاورزی تولید در حال حاضر حدود 

مرغ گوشتی در کشور با همین شرایط توان تولید   با توجه به زیر ساخت: گذاری کشاورزی کوثر اظهار داشت مدیرعامل گروه سرمایه

 .شود میلیون تن در کشور تولید می 0فعال کمتر از میلیون تن گوشت مرغ در سال وجود دارد، در حالی که  5

تومانی در کشور نخواهیم بود، در  222تا  022ریزی درست انجام شود، هیچ وقت شاهد جوجه  اگر برای صادرات برنامه: وی افزود

 .تا هزار تومان است 032حالی که قیمت تمام شده آن در کشور بین 

سهم ما از این : کنند، تصریح کرد لیج فارس و قفقاز سالی دو میلیون تن گوشت وارد مینوروزی با بیان اینکه کشورهای حوزه خ

 .ریزی امکان صادرات یک میلیون تن گوشت مرغ وجود دارد صفر است در حالی با برنامه

 022قیمت  با توجه به تولید گوشت مرغ حالل و شرعی برخی از کشورها اطراف و مسلمان حاضرند، گوشت مرغ را با: وی افزود

 .تر از ما خریداری کنند تومان گران
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 ۰22تا  322تولید کننده در هر کیلو تخم مرغ در حال حاضر بین : گذرای کشاورزی کوثر اظهار داشت مدیرعامل گروه سرمایه

 .شود تومان متضرر می

در محموله سوم صادراتی قیمت  دو سال پیش قراردادی را برای صادرات تخم مرغ با کشور عراق بستیم که: نوروزی بیان داشت

تومان افزایش یافت و بالفاصله پس از این افزایش قیمت با ابالغیه یک مدیرکل جلوی صادرات تخم  022تخم مرغ در کشور حدود 

 .های شرکت رام طیور به کشور بازگشت و تمامی محموله صادراتی در فصل گرما از بین رفت مرغ گرفته شد و محموله

 .گیری صادرات است های متعدد مانع شکل گیران متعدد در وزارتخانه یمتصم: وی افزود

در : ها نیاندازیم، بیان داشت ها را به گردن تحریم گذاری کشاورزی کوثر با بیان اینکه گناه سوء مدیریت مدیرعامل گروه سرمایه

برای ما ایجاد نکرده و این طور نیست که بعد ها مشکل خاصی  های مورد نیاز جمعیت دام و طیور کشور تحریم زمینه واردات نهاده

 .های وارداتی کاهش چشمگیری یابد نهاده  ها قیمت از رفع تحریم

 .تفکر حاکم بر بعضی از مسئوالن در بعضی وزارتخانه واردات محور است و این تفکر باید عوض شود: نوروزی گفت

وان و استعداد تولیدی برخی محصوالت را در کشور داریم و از توان و ما ت: گذاری کشاورزی کوثر تصریح کرد مدیرعامل گروه سرمایه

 .توان با تبادل محصوالت با کشورهای دیگر این نیازها را برآورده کرد استعداد تولید برخی محصوالت برخوردار نیستیم، بنابراین می

گذاری کنند و  روی کشت فراسرزمینی سرمایهایران کشوری خشک و نیمه خشک است، بنابراین متولیان باید به جد : نوروزی گفت

 .برخی از نیازهای داخلی را از این طریق تأمین کرد

توان بخشی از نیاز به این محصول را از این  در شمال کشور پس از برداشت برنج امکان کشت سویا وجود دارد و می: وی افزود

 .طریق تأمین کرد

 .صریح کرد، این امور نیازمند ترویج است و باید به کشاورز این مسائل را آموزش دادگذاری کشاورزی کوثر ت مدیرعامل گروه سرمایه

بدون در نظر گرفتن گرایشات و سیاسی کاری باید کارهای مثبت در کشور مثل خودکفایی در تولید گندم و صادرات آن : وی افزود

 .در زمان اسکندری وزیر سابق مورد تقدیر و تشکر واقع شود

 .دهند های ما سود مقطعی را به سود دائم ترجیح می صادرکننده: گذاری کوثر تصریح کرد مایهمدیرعامل سر

وری و  توان با افزایش بهره برای تأمین نیازهای داخلی و کاهش واردات در برخی محصوالت مثل گندم می: وی بیان داشت

 .خودکفا شد بکارگیری تجربیات کشاورزان نمونه تولید را افزایش، واردات را کاهش و

نوروزی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه یکی از موانع صادراتی ما قیمت تمام شده باالی محصوالت تولیدی است 

توان با  کشورهای مثل عراق متقاضی مرغ و تخم مرغ کشور هستند، بنابراین می: توان کرد، گفت ها چه می برای کاهش هزینه

 .طق مرزی و نزدیک به این قبیل کشورها، هزینه حمل و نقل را کاهش و شرایط صادرات را افزایش دادحمایت از تولید در منا

 بخش بزرگی از خودکفایی به مدیریت وابسته است* 

سال در حال فعالیت مدام به  22شرکت چینه حدود : در ادامه این نشست مسعود شریعتی مدیرعامل شرکت چینه اظهار داشت

های خوراک طیور و اولین تولیدکننده  ترین شرکت شرکت تولیدکننده خوراک دام در کشور است و یکی از قدیمی عنوان یکی از دو

 .های طیوری در کشور است خوراک آبزیان، طیور و کنستانتره

تا  52هزار تن به صورت خوراک پودری ظرفیت دارد و  522هزار تن در سال و تا سقف  32ظرفیت اسمی این شرکت : وی افزود

 .هزار تن هم ظرفیت عملی آن در سال است 22

روند و ما  های مختلف می های برند تولیدکننده خوراک برای حفظ بازار خود به سمت اخذ گواهینامه شرکت: شریعتی تصریح کرد

 .را از سازمان دامپزشکی کسب کرده و دارای مجوز صادرات هستیم IRهم کد 
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باشد که آلودگی کمتری برای آب  بنابراین نیاز بازار در حوزه آبزیان خوراکی می: کشور گفتوی با اشاره به محدودیت منابع آبی 

 .ایجاد کند و در این راستا پروژه خوراک اکسترور رادر دستورکار داریم

جداد به دلیل رعایت موازین دقیق بهداشتی این شرکت با توجه با ارتباط تجاری با شرکت ا: مدیرعامل شرکت چینه تصریح کرد

 .کند زربال که بهترین شرکت تولید جوجه یک روزه مرغ مادر است، به طور انحصاری خوراک این شرکت را تأمین می

های رشد در خوراک طیور شرکت چینه را از سایر  ها و محرک عدم استفاده از هرگونه مواد افزودنی نظیر آنزیم: شریعتی بیان داشت

کنند کامالً محصول ارگانیکی تولید  وری که مزارعی که از خوراک طیور استفاده میهای خوراک جدا ساخته است به ط شرکت

 .کنند می

شود از لحاظ تقویت ایمنی  پروری استفاده می امروز خوراکی که از چینه در مزارع مختلف آبزی: مدیرعامل شرکت چینه تصریح کرد

آال از خوراک تولیدی چینه استفاده کردند کمتر  رورش ماهی قزلسیستم بدنی آبزیان بسیار مؤثر است، چنانچه مزارعی که برای پ

 .شوند درگیر می VHSبه ویروس 

های  های فناوری کنستانتره چینه هم یک کنستانتره ویژه است و تولید آن نتیجه مواد اولیه و مرغوب و به کارگیری: شریعتی افزود

 .جدید است

شود که با  درصد وارد کشور می 2خل کشور در حال حاضر این محصول با تعرفه علیرغم تولید کنستاتره طیور در دا: وی افزود

ایم تا این موضوع  ارسال دو نامه به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت از آنها خواسته

 .مورد بازنگری قرار گیرد

شود، وارد کنند و این موضوع  ا هم در فهرست اقالم وارداتی که مشمول تعرفه میایم تا واردات کنستانتره ر از آنها خواسته: وی افزود

 .از جانب حجتی برای بررسی به معاون امور تولیدات دامی سپرده شده است

شریعتی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا وابستگی کشور به واردات خوراک دام و طیور قابل توجه است 

بخشی از خودکفایی در تولید محقق شده است، اما در : گیری این وابستگی را کاهش دهیم، گفت ایم به طور چشم و هنوز نتوانسته

 .کنار کارهای انجام شده هنوز هم جا برای تالش وجود دارد

ی مدیریت درست است و بخش بزرگی از خودکفای: اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی گفت  وی با

 .مدیریت درست هم به معنای عدم خام فروشی است ضمن اینکه تمام دنیا در مباحث مختلف به یکدیگر وابسته است

تبدیل نهاده به ارزش افزوده در مناطق محروم یک کار بزرگ است و نظام باید با مدیریت این : مدیرعامل شرکت چینه بیان داشت

 .فراهم کند تولیدات شرایط صادرات را

کنندگان انگیزه تولید و شرایط صادراتی را برای  های صادراتی به تولید کشوری مثل ترکیه با پاداش: شریعتی بیان داشت

 .کنندگانش فراهم آورده است تولید

اگر هدفمند سیستم نظارت واردات : وی با بیان اینکه حمایت مدیریت است و به حتما به معنای پرداخت یارانه نیست، تصریح کرد

 .شود نباشد کشاورز نابود می

برای حل معضل صنعت تولید طیور اگر واردات کمتر و تولیدی داخلی با ارزش افزوده همراه شود : مدیرعامل شرکت چینه افزود

 .قطعا مشکالت کمتر خواهد شد

تر از دوران تحریم است چرا  یم سختسیاستگذاران کالن اقتصادی باید بدانند که مدیریت دوران پس از تحر: شریعتی بیان داشت

 .یابد شود و شرایط برای واردات افزایش می که در این دوران نقدینگی زیاد می

 تولید خوراک دام و طیور با پودر خون و پودر طیور* 
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ترین شرکت در صنعت  شرکت پارس قدیمی: در ادامه این نشست مهدی آل ابراهیم مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس گفت

 .هزار تن است 53هزار تن و ظرفیت عملیاتی  32خوراک دام و طیور با ظرفیت اسمی 

یکی از معضالت بزرگ تولید خوراک در کشور : دهد، گفت وی با بیان اینکه شرکت به مسائل بهداشتی اهمیت زیادی می

 .کنند هایی است که بدون درنظر گرفتن استانداردها اقدام به تولید می شرکت

کارخانه تولید این  ۳2کارخانه خوراک دام در ایران و بیش از  522بیش از : شرکت خوراک دام پارس بیان داشتمدیرعامل 

 .کنند محصوالت در تهران وجود دارد که هرکدام بدون توجه به استانداردها تولید می

 .صادرات نیازمند توجه و حمایت از تولیدکنندگان است: وی افزود

های اصلی برای تولید  کنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان از نهاده شود برخی تولید این سؤال که گفته می آل ابراهیم در پاسخ به

امکان تخلف وجود دارد، زیرا همان طور که گفتم تعداد زیادی شرکت تولیدی خوراک دام و طیور وجود : کنند، گفت استفاده نمی

های تولید به جای استفاده از جو از پودر خون و یا حتی ضایعات نئوپان  دارد که برخی از آنها ممکن است برای کاهش هزینه

 .استفاده کنند

ها را در حال فعالیت ندیدیم و همه مدعی بودند که  هیچ کدام از این کارخانه: ام گفت کارخانه بازدید کرده 53وی با بیان اینکه از 

ها به جای نهاده جو از پودر خون و از پودر  اید بگویم این کارخانهبه محض ورود شما نهاده جو ما تمام شده است در حالی که ب

 .کنند طیور در خوراک طیور استفاده می

ها  برخی از کارخانه: اظهار داشت: کنند، گفت های اصلی استفاده می آل ابراهیم با بیان اینکه حتما برندهای معتبر از نهاده

ها از موادی غیر از نهاده اصلی در تولید خوراک استفاده  ند و اغلب این کارخانهکن محصوالتشان را زیر قیمت به بازار عرضه می

 .کنند می

زند، بلکه آسیب آن به انسان و  ها این امر به دام یا طیور آسیب نمی بعضی وقت: مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس اظهار داشت

 .کننده نهایی است مصرف

http://iranecona.com/2202۳ 
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 تولیدات دام و طیور
  فودپرس 1۹۱4تیر ماه  17چهار شنبه 

 آنفلوآنزای پرندگان در یک قدمی تهرانمواد غذایی
اواخر خردادماه بود که خبر آنفوالنزای .های خانگی فیروزکوه و دماوند کشف شده است یک نمونه آنفلوآنزای پرندگان در مرغ <

البته بعد از آن گفته شد که تمام مرغ های بیمار معدوم شده اند و دیگر . رندگان در یکی از مرغدارای های مازنداران منتشر شدپ

اما حاال، محمد یوسفی، رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از کشف یک نمونه آنفلوآنزای . خطری تهدید نمی کند

به گفته یوسفی، سازمان دامپزشکی همه تالش خود را برای جلوگیری از .دماوند می گوید های خانگی فیروزکوه و پرندگان در مرغ

های بسیاری مانند ممانعت از  گسترش شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان در شمال کشور به کار گرفته و در این راستا دستورالعمل

ای نیست که  یگر، ظرفیت کشتارگاهی استان مازندران به اندازهاما از طرف د.خروج مرغ زنده از این استان را به اجرا گذاشته است

های  همه تولید گوشت مرغ این استان را پوشش دهد و باید مقداری از مرغ پرورش یافته از این استان به صورت زنده به استان

فیت کشتارگاهی باالیی وجود دارد ها ظر همجوار مانند تهران برای کشتار منتقل شود، چرا که در استان تهران برخالف دیگر استان

: خردادماه، سازمان دامپزشکی اعالم کرد 02.دهد کشتارگاه مرغ گوشتی حدود سه کشتارگاه تولید پایتخت را پوشش می 53و از 

در یک روستای استان مازندران، کارشناسان سازمان دامپزشکی ( مرغ و اردک)در پی دریافت گزارش تلفات غیرعادی طیور بومی »

های الزم  برداری ای برای جلوگیری از گسترش آلودگی، نسبت به انجام نمونه ا حضور در محل و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینهب

براساس نتایج . و معدوم سازی طیور مبتال و تلف شده به شیوه بهداشتی، اقدام کردند و عملیات پاکسازی و ضدعفونی صورت گرفت

های سازمان دامپزشکی، همکاری مردم و دستگاه  تشخیص داده شده و با توصیه H3N5 وآنزا تیپآزمایشگاهی نوع بیماری، آنفل

های عرضه پرندگان زنده، مهمترین منبع  براساس تاکید این سازمان، بازارچه«.های ذیربط از شیوع بیماری جلوگیری شده است

البته براساس اطالعیه . ها جدا خودداری کنند این بازارچه شیوع این بیماری هستند، بنابراین مردم باید از خرید طیور زنده از

ای برای  شود، هیچ گونه مخاطره سازمان دامپزشکی، مصرف گوشت طیور و تخم مرغ که در مراکز مجاز در سراسر کشور عرضه می

با این .ایران را متوقف کنندالبته همین بیماری باعث شد تا آذربایجان و عراق، واردات مرغ و تخم مرغ از . مصرف کنندگان ندارد

های دو  به هرحال، این بیماری باعث شد تا تمام مرغ. حال، هنوز مورد انسانی آنفوالنزای پرندگان در کشور گزارش نشده است

همچنین با این که گفته می شود، منشا آنفوالنزای مرغی مازندران، پاکستان .مرغداری مبتال به آنفلوآنزای پرندگان معدوم شوند

یکی . اما دو ماه پیش هم روسیه سه کانون مبتال به ویروس آنفلوانزای پرندگان در حیات وحش کشورش را معرفی کرده بود. است

همیشه در دوره هایی شیوع پیدا می کند و  H3N5 آنفلوانزا تحت تیپ.ها در دریای خزر و در مجاورت ایران قرار داشت از این کانون

کشور اروپایی انگلستان،  ۰است که امسال در H3N۰ آنچه نگران کننده است، آنفوالنزای تحت تیپاما . دوباره کنترل می شود

 H3N5 با این حال، براساس گزارش فائو، در ویروس مدل.آلمان، هلند و ایتالیا این بیماری در پرندگان وحشی گزارش شده است

بود، و در شیوع آن پرندگان وحشی نقشی موثر داشتند، نزدیک به  ، از آسیا به اروپا و آفریقا منتقل شده022۳و  0223که در سال 

 انسان و صدها میلیون مرغ از بین رفتند 222

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

 

http://www.foodpress.ir/Post.a
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 - ۱4/۰4/16فارس

تولید ساالنه / رگی از خودکفایی به مدیریت وابسته استبخش بز/میلیون تن محصول کشاورزی 9۲۲تولید 
 میلیارد قطعه جوجه یکروزه در کشور 919

گذاری کشاورزی کوثر با بیان این که بخش بزرگی از خودکفایی به مدیریت وابسته به  مدیرعامل شرکت سرمایه

جوجه یکروزه در کشور تولید میلیارد قطعه  919میلیون تن محصول کشاورزی و  9۲۲ساالنه : مدیریت است، گفت

 .شود می

وگو با خبرنگاران که با حضور مسعود شریعتی  امروز در پنجمین نشست اتاق گفت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مهدی آل ابراهیم مدیرعامل شرکت  گذاری کشاورزی کوثر و مدیرعامل شرکت چینه، مجتبی نوروزی مدیرعامل گروه سرمایه

خوراک دام پارس در بنیاد اقتصادی کوثر برگزار شد، به مباحثی در مورد زنجیره تأمین و فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان 

 .پرداخته شد

آبزیان حدود در هر مزرعه پرورش دام، طیور و : گذاری کشاورزی کوثر گفت در این نشست مجتبی نوروزی مدیرعامل گروه سرمایه

 .های یک فارم مربوط به خوراک است درصد هزینه ۰2

 .تغذیه امروز به عنوان یک فاکتور بسیار اساس در کاهش قیمت تمام شده مصون حائز اهمیت است: وی افزود

یک  دهنده غذایی در دسترسی به های تشکیل تنوع جیره و نهاده: گذاری کشاورزی کوثر تصریح کرد مدیرعامل شرکت سرمایه

 .ای بسیار حائز اهمیت است ضریب تبدیل مناسب در هر حوزه

ریزی در سال در زمینه طیور و مرغ گوشتی و طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی بین  با توجه به حجم جوجه: نوروزی تصریح کرد

شود و در نتیجه  توزیع می میلیون قطعه جوجه یک روزه گوشتی در سطح کشور 532میلیون تا یک میلیارد و  022یک میلیارد و 

 .شود هزار تن گوشت مرغ تولید می ۰32آن تولید یک میلیون و 

 .عوامل تولیدکننده شیر ارتباط مستقیم با جیره و باالنس غذایی دارند: گذاری کشاوری کوثر بیان داشت مدیرعامل سرمایه

 .ب تبدیل مؤثر و مطرح استپروری هم جیره غذایی و ضری حتی در تولید گوشت قرمز و آبزی: وی افزود

های علمی و فنی و  ها و کمیته سازمان اقتصادی کوثر با تشکیل کارگروه: گذاری کشاورزی کوثر تصریح کرد مدیرعامل گروه سرمایه

سب با استفاده از ظرفیت علمی کشور در زمینه تغذیه همواره به دنبال ارائه و تولید محصوالتی است که بتواند با ضریب تبدیل منا

 .کمک شایانی به تولید کند

هایی است که اگر از آن به درستی  این کشور از نظر وضعیت جغرافیایی دارای یک قابلیت: نوروزی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت

طبق آمار وزارت جهاد میلیون تن محصوالت کشاورزی در سال وجود دارد، در حالی که  522استفاده شود توان تولید 

 .میلیون تن است 9۲۲تولید در حال حاضر حدود کشاورزی 

مرغ گوشتی در کشور با همین شرایط توان تولید   با توجه به زیر ساخت: گذاری کشاورزی کوثر اظهار داشت مدیرعامل گروه سرمایه

 .شود میلیون تن در کشور تولید می 0میلیون تن گوشت مرغ در سال وجود دارد، در حالی که فعال کمتر از  5

تومانی در کشور نخواهیم بود، در  222تا  022ریزی درست انجام شود، هیچ وقت شاهد جوجه  اگر برای صادرات برنامه: ی افزودو

 .تا هزار تومان است 032حالی که قیمت تمام شده آن در کشور بین 

سهم ما از این : کنند، تصریح کرد نوروزی با بیان اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس و قفقاز سالی دو میلیون تن گوشت وارد می

 .ریزی امکان صادرات یک میلیون تن گوشت مرغ وجود دارد صفر است در حالی با برنامه

http://www.farsnews.com/
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 022با توجه به تولید گوشت مرغ حالل و شرعی برخی از کشورها اطراف و مسلمان حاضرند، گوشت مرغ را با قیمت : وی افزود

 .تر از ما خریداری کنند تومان گران

 ۰22تا  322تولید کننده در هر کیلو تخم مرغ در حال حاضر بین : گذرای کشاورزی کوثر اظهار داشت عامل گروه سرمایهمدیر

 .شود تومان متضرر می

دو سال پیش قراردادی را برای صادرات تخم مرغ با کشور عراق بستیم که در محموله سوم صادراتی قیمت : نوروزی بیان داشت

تومان افزایش یافت و بالفاصله پس از این افزایش قیمت با ابالغیه یک مدیرکل جلوی صادرات تخم  022 تخم مرغ در کشور حدود

 .های شرکت رام طیور به کشور بازگشت و تمامی محموله صادراتی در فصل گرما از بین رفت مرغ گرفته شد و محموله

 .یری صادرات استگ های متعدد مانع شکل گیران متعدد در وزارتخانه تصمیم: وی افزود

در : ها نیاندازیم، بیان داشت ها را به گردن تحریم گذاری کشاورزی کوثر با بیان اینکه گناه سوء مدیریت مدیرعامل گروه سرمایه

ها مشکل خاصی برای ما ایجاد نکرده و این طور نیست که بعد  های مورد نیاز جمعیت دام و طیور کشور تحریم زمینه واردات نهاده

 .های وارداتی کاهش چشمگیری یابد نهاده  ها قیمت تحریم از رفع

 .تفکر حاکم بر بعضی از مسئوالن در بعضی وزارتخانه واردات محور است و این تفکر باید عوض شود: نوروزی گفت

یم و از توان و ما توان و استعداد تولیدی برخی محصوالت را در کشور دار: گذاری کشاورزی کوثر تصریح کرد مدیرعامل گروه سرمایه

 .توان با تبادل محصوالت با کشورهای دیگر این نیازها را برآورده کرد استعداد تولید برخی محصوالت برخوردار نیستیم، بنابراین می

گذاری کنند و  ایران کشوری خشک و نیمه خشک است، بنابراین متولیان باید به جد روی کشت فراسرزمینی سرمایه: نوروزی گفت

 .یازهای داخلی را از این طریق تأمین کردبرخی از ن

توان بخشی از نیاز به این محصول را از این  در شمال کشور پس از برداشت برنج امکان کشت سویا وجود دارد و می: وی افزود

 .طریق تأمین کرد

 .شاورز این مسائل را آموزش دادگذاری کشاورزی کوثر تصریح کرد، این امور نیازمند ترویج است و باید به ک مدیرعامل گروه سرمایه

بدون در نظر گرفتن گرایشات و سیاسی کاری باید کارهای مثبت در کشور مثل خودکفایی در تولید گندم و صادرات آن : وی افزود

 .در زمان اسکندری وزیر سابق مورد تقدیر و تشکر واقع شود

 .دهند مقطعی را به سود دائم ترجیح میهای ما سود  صادرکننده: گذاری کوثر تصریح کرد مدیرعامل سرمایه

وری و  توان با افزایش بهره برای تأمین نیازهای داخلی و کاهش واردات در برخی محصوالت مثل گندم می: وی بیان داشت

 .بکارگیری تجربیات کشاورزان نمونه تولید را افزایش، واردات را کاهش و خودکفا شد

مبنی بر اینکه یکی از موانع صادراتی ما قیمت تمام شده باالی محصوالت تولیدی است نوروزی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس 

توان با  کشورهای مثل عراق متقاضی مرغ و تخم مرغ کشور هستند، بنابراین می: توان کرد، گفت ها چه می برای کاهش هزینه

 .نقل را کاهش و شرایط صادرات را افزایش دادحمایت از تولید در مناطق مرزی و نزدیک به این قبیل کشورها، هزینه حمل و 

 بخش بزرگی از خودکفایی به مدیریت وابسته است* 

سال در حال فعالیت مدام به  22شرکت چینه حدود : در ادامه این نشست مسعود شریعتی مدیرعامل شرکت چینه اظهار داشت

های خوراک طیور و اولین تولیدکننده  ترین شرکت قدیمیعنوان یکی از دو شرکت تولیدکننده خوراک دام در کشور است و یکی از 

 .های طیوری در کشور است خوراک آبزیان، طیور و کنستانتره

تا  52هزار تن به صورت خوراک پودری ظرفیت دارد و  522هزار تن در سال و تا سقف  32ظرفیت اسمی این شرکت : وی افزود

 .هزار تن هم ظرفیت عملی آن در سال است 22
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روند و ما  های مختلف می های برند تولیدکننده خوراک برای حفظ بازار خود به سمت اخذ گواهینامه شرکت: تی تصریح کردشریع

 .را از سازمان دامپزشکی کسب کرده و دارای مجوز صادرات هستیم IRهم کد 

باشد که آلودگی کمتری برای آب  اکی میبنابراین نیاز بازار در حوزه آبزیان خور: وی با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور گفت

 .ایجاد کند و در این راستا پروژه خوراک اکسترور رادر دستورکار داریم

به دلیل رعایت موازین دقیق بهداشتی این شرکت با توجه با ارتباط تجاری با شرکت اجداد : مدیرعامل شرکت چینه تصریح کرد

 .کند مادر است، به طور انحصاری خوراک این شرکت را تأمین می زربال که بهترین شرکت تولید جوجه یک روزه مرغ

های رشد در خوراک طیور شرکت چینه را از سایر  ها و محرک عدم استفاده از هرگونه مواد افزودنی نظیر آنزیم: شریعتی بیان داشت

امالً محصول ارگانیکی تولید کنند ک های خوراک جدا ساخته است به طوری که مزارعی که از خوراک طیور استفاده می شرکت

 .کنند می

شود از لحاظ تقویت ایمنی  پروری استفاده می امروز خوراکی که از چینه در مزارع مختلف آبزی: مدیرعامل شرکت چینه تصریح کرد

ردند کمتر آال از خوراک تولیدی چینه استفاده ک سیستم بدنی آبزیان بسیار مؤثر است، چنانچه مزارعی که برای پرورش ماهی قزل

 .شوند درگیر می VHSبه ویروس 

های  های فناوری کنستانتره چینه هم یک کنستانتره ویژه است و تولید آن نتیجه مواد اولیه و مرغوب و به کارگیری: شریعتی افزود

 .جدید است

شود که با  رد کشور میدرصد وا 2علیرغم تولید کنستاتره طیور در داخل کشور در حال حاضر این محصول با تعرفه : وی افزود

ایم تا این موضوع  ارسال دو نامه به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت از آنها خواسته

 .مورد بازنگری قرار گیرد

د، وارد کنند و این موضوع شو ایم تا واردات کنستانتره را هم در فهرست اقالم وارداتی که مشمول تعرفه می از آنها خواسته: وی افزود

 .از جانب حجتی برای بررسی به معاون امور تولیدات دامی سپرده شده است

شریعتی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا وابستگی کشور به واردات خوراک دام و طیور قابل توجه است 

بخشی از خودکفایی در تولید محقق شده است، اما در : را کاهش دهیم، گفتگیری این وابستگی  ایم به طور چشم و هنوز نتوانسته

 .کنار کارهای انجام شده هنوز هم جا برای تالش وجود دارد

بخش بزرگی از خودکفایی مدیریت درست است و : اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی گفت  وی با

 .خام فروشی است ضمن اینکه تمام دنیا در مباحث مختلف به یکدیگر وابسته استمدیریت درست هم به معنای عدم 

تبدیل نهاده به ارزش افزوده در مناطق محروم یک کار بزرگ است و نظام باید با مدیریت این : مدیرعامل شرکت چینه بیان داشت

 .تولیدات شرایط صادرات را فراهم کند

کنندگان انگیزه تولید و شرایط صادراتی را برای  های صادراتی به تولید پاداش کشوری مثل ترکیه با: شریعتی بیان داشت

 .کنندگانش فراهم آورده است تولید

سیستم نظارت واردات اگر هدفمند : وی با بیان اینکه حمایت مدیریت است و به حتما به معنای پرداخت یارانه نیست، تصریح کرد

 .شود نباشد کشاورز نابود می

برای حل معضل صنعت تولید طیور اگر واردات کمتر و تولیدی داخلی با ارزش افزوده همراه شود : رکت چینه افزودمدیرعامل ش

 .قطعا مشکالت کمتر خواهد شد

تر از دوران تحریم است چرا  سیاستگذاران کالن اقتصادی باید بدانند که مدیریت دوران پس از تحریم سخت: شریعتی بیان داشت

 .یابد شود و شرایط برای واردات افزایش می نقدینگی زیاد می که در این دوران



 4931تیر  سوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

۴1 
 

 تولید خوراک دام و طیور با پودر خون و پودر طیور* 

ترین شرکت در صنعت  شرکت پارس قدیمی: در ادامه این نشست مهدی آل ابراهیم مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس گفت

 .هزار تن است 53ت عملیاتی هزار تن و ظرفی 32خوراک دام و طیور با ظرفیت اسمی 

یکی از معضالت بزرگ تولید خوراک در کشور : دهد، گفت وی با بیان اینکه شرکت به مسائل بهداشتی اهمیت زیادی می

 .کنند هایی است که بدون درنظر گرفتن استانداردها اقدام به تولید می شرکت

کارخانه تولید این  ۳2ه خوراک دام در ایران و بیش از کارخان 522بیش از : مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس بیان داشت

 .کنند محصوالت در تهران وجود دارد که هرکدام بدون توجه به استانداردها تولید می

 .صادرات نیازمند توجه و حمایت از تولیدکنندگان است: وی افزود

های اصلی برای تولید  ک دام، طیور و آبزیان از نهادهکنندگان خورا شود برخی تولید آل ابراهیم در پاسخ به این سؤال که گفته می

امکان تخلف وجود دارد، زیرا همان طور که گفتم تعداد زیادی شرکت تولیدی خوراک دام و طیور وجود : کنند، گفت استفاده نمی

حتی ضایعات نئوپان  های تولید به جای استفاده از جو از پودر خون و یا دارد که برخی از آنها ممکن است برای کاهش هزینه

 .استفاده کنند

ها را در حال فعالیت ندیدیم و همه مدعی بودند که  هیچ کدام از این کارخانه: ام گفت کارخانه بازدید کرده 53وی با بیان اینکه از 

خون و از پودر  ها به جای نهاده جو از پودر به محض ورود شما نهاده جو ما تمام شده است در حالی که باید بگویم این کارخانه

 .کنند طیور در خوراک طیور استفاده می

ها  برخی از کارخانه: اظهار داشت: کنند، گفت های اصلی استفاده می آل ابراهیم با بیان اینکه حتما برندهای معتبر از نهاده

صلی در تولید خوراک استفاده ها از موادی غیر از نهاده ا کنند و اغلب این کارخانه محصوالتشان را زیر قیمت به بازار عرضه می

 .کنند می

زند، بلکه آسیب آن به انسان و  ها این امر به دام یا طیور آسیب نمی بعضی وقت: مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس اظهار داشت

 .کننده نهایی است مصرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۳225350 
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 تولیدات زراعی
 آیانا1۹۱4تیر  2۰, شنبه

 ای خوش نیامد  جایگزین طرح نکاشت به مذاق عده
های روغنی، علوفه، حبوبات و  عنوان جایگزین طرح نکاشت با تمرکز بر توسعه کشت دانه اصالح الگوی کشت که به

طرح مورد  95رو نشد و در شمار  زایش راندمان آب تدوین شده بود، با استقبال آقایان روبهای و اف محصوالت گلخانه

 .بررسی نجات دریاچه ارومیه قرار نگرفت

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

توان گفت خشک شدن  های گذشته کمتر بوده و می متری سطح دریاچه ارومیه، روند کاهش نسبت به سال تیچهار تا پنج سانکاهش

افزایش بارندگی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و همچنین باز کردن : فر افزود حبیب شایان.دریاچه ارومیه به تأخیر افتاده است

 .یه شده استشیر باعث تقویت منابع آبی دریاچه اروم مقطعی سد عجب

 رو نشد طرح اصالح الگوی کشت با اقبال روبه

های روغنی، علوفه،  طرح اصالح الگوی کشت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه که با تمرکز بر توسعه کشت دانه: وی خاطرنشان کرد

درصد  22وری آب که عمالً  توانست با افزایش راندمان و بهره ای جایگزین طرح نکاشت شده بود که می حبوبات و محصوالت گلخانه

در این طرح با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی آب و محصوالت : فر ادامه داد شایان.دنبال دارد، مورد توجه قرار نگرفت مصرف آب را به

ی ها گرفت و روش ها مورد بررسی قرار می وری آب و سوابق کشت در اراضی زراعی و باغ ، بهرهDPEهایی نظیر  کشاورزی و شاخصه

برداران در این حوزه مصرف  توانست ضمن افزایش ارزش اقتصادی محصوالت کشاورزی بهره عنوان اصالح الگوی کشت می آبیاری به

کرد و میزان محصول تا چهار برابر  با اصالح الگوی کشت، سرانه مصرف آب کاهش پیدا می: وی تصریح کرد.آب را نیز کاهش دهد

 02با این وجود، طرح اصالح الگوی کشت جزو . تصادی تولیدکنندگان را نیز به همراه داشتافزایش داشت که همزمان منافع اق

گیری  فر در پاسخ به این پرسش که موضع شایان.رو نشده است طرح مورد بررسی نجات دریاچه ارومیه قرار نگرفت و با اقبال روبه

آقای کالنتری معتقد است بر اساس قانون ": یادآور شد شخص رئیس ستاد دریاچه ارومیه درباره طرح اصالح الگوی کشت چیست،

وری، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است که به اصالح الگوی کشت بپردازد و اگر طی پنج سال گذشته این مهم اتفاق  افزایش بهره

 ".نیفتاده است، باید انتقادها متوجه وزارت جهاد کشاورزی شود

 یه هنوز تزریق نشده استمیلیارد تومان اعتبار دریاچه اروم 39

های کاداستر  ، نقشهGISهای  میلیارد تومان اعتبار برای اجرایی شدن طرح 50هرچند : دبیر انجمن نجات دریاچه ارومیه تأکید کرد

ها تخصیص داده شد، اما هنوز تزریق نشده و در  های کشاورزی و الیروبی رودخانه اراضی کشاورزی، کنترل برداشت آب از چاه

های جانبی نجات دریاچه ارومیه با در نظر گرفتن زمان و  در صورتی که برنامه: وی اظهار داشت.جذب اعتبار قرار دارد مرحله

 .تواند اثرگذار باشد و از مرگ حتمی دریاچه جلوگیری کند مدیریت منابع صورت نگیرد، نمی

 های ارومیه به تأخیر افتاد الیروبی رودخانه

های  میلیارد تومان اعتبار برای نجات دریاچه، عمالً کار الیروبی رودخانه 50آمده در جذب  تأخیر پیشبا : فر همچنین گفت شایان

 .رو شده است گرفت، با تأخیر روبه های جانبی به حوضه آبریز باید صورت می منتهی به دریاچه ارومیه که برای اتصال آب

شد، به  های سیمانی مرمت می منظور جلوگیری از تبخیر آب با حلقه بهها که باید  همچین پوشش انهار و چاه: وی در ادامه افزود

های ارومیه و توسعه کشاورزی  ای که باید برای شبکه گلخانه همچنین تسهیالت گلخانه: فر خاطرنشان کرد شایان.تأخیر افتاده است

 ./شد، توسط بانک کشاورزی بلوکه شده است منطقه تزریق می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/052۰3-5.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23485-1.html
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 .چای

 ایسنا - 1۹۱۲تیر  1۴پنجشنبه 

 فاتحه چای ایرانی را بخوانیم؟

، شود و تقاضای زیاد آن موجب شده تا سودجویان و واردکنندگان ترین نوشیدنی در ایران شناخته می چای به عنوان پرمصرف

اند به جای چای سالم ایرانی از چای  ها، برخی مردم ترجیح داده رویه چای قاچاق به کشور وارد کنند و به تدریج با تغییر ذائقه بی

خارجی که مملو از سموم است استفاده کنند، ادامه این روند عالوه بر تهدید سالمت مردم، اقتصادی، پتانسیل تولید چای ایرانی را 

 .کشاند می به ورطه نابودی

های خارجی نیست،  سازی قابل قیاس با چای های چای ای است که حجم عملکرد کارخانه وضعیت کنونی بازار چای در ایران به گونه

به عنوان مثال . درصد از سهم بازار کشور را دارد و به همین نسبت هم در درآمدها اثرگذار است 53چرا که تولید داخلی نهایتا 

 .هزار تومان است 5۰تا نهایتا حدود  2222هزار تومان و قیمت چای ایرانی بین کیلویی  22تا  52کیلویی قیمت چای خارجی 

دست و پنجه نرم کردن کشاورز چایکار با مشکالت موجود برای تولید چای تا آن اندازه زیاد است که او را برای تولید کم و در 

های چای به عنوان تنها محصول  شود تیشه به ریشه بوته سازد و او ناگزیر میبرخی اوقات اراده وی را برای عدم تولید مصمم می 

امری که نه تنها به نفع او نیست بلکه بازار داخلی را برای انباشت محصول چای . تولیدی خود بزند و به شغل دیگری روی بیاورد

 .ی فاتحه بخوانیمکشورهای دیگر مهیا ساخته و این ام به معنای آن است که باید برای محصول چا

های  برای اینکه تولید چای داخلی رونق بگیرد، نیاز است تا حمایت از چایکار و تبلیغات برای مصرف چای داخلی در اولویت دستگاه

زمان آن رسیده است که برای تقویت و حمایت همه جانبه از این محصول استراتژیک، تبلیغ برای مصرف چای . مربوطه قرار بگیرد

 .تر کنیم تا چای اصیل ایرانی برای نسل امروز همانند پدران و مادران ما لبریز و لب سوز بماند ا گستردهایرانی ر

دکتر محمد ولی روزبهان، رییس سازمان چای کشور در این خصوص به خبرنگار خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

 93معادل ) هزار تن آن 94هزار تن است که حدود  99۲نیاز کشور به چای خشک : ، منطقه گیالن، اظهار کرد(ایسنا)

درصد نیاز مصرفی کشور را در داخل  ۱۵ها گذشته  شود و این در حالی است که در سال در داخل تولید می( درصد

 .شد هزار تن تولید داخل در بازار داخلی مصرف می ۵۲کردیم که البته تنها حدود  تولید می

هکتار از باغات چای فعال هستند و بیشترین میزان تولید و برداشت این محصول به رودسر،  هزار 02هم اکنون : وی اضافه کرد

 .الهیجان و لنگرود اختصاص دارد

شود  میلیون دالر به کشور قاچاق می 9۲۲چای خارجی که نیمی از آن به ارزش حدود : رییس سازمان چای تصریح کرد

موجود در   ترین چای خرند اما چای ایرانی جزو با کیفیت ا رغبت میعمدتا رنگ و اسانس است که مردم ایران آن را ب

 .شود های باالیی به کشورهای اروپایی صادر می جهان است که با قیمت

 تبلیغ چای خارجی مغایر با حمایت از تولیدکنندگان

های مختلف آن را وارد کنند  کتدرصد چای موجود در بازار کشور خارجی بوده و طبیعی است که شر ۰3حدود : روزبهان ادامه داد

ها را به عنوان حمایت از تولید داخلی از تبلیغات منع کرد اما تبلیغات  شود آن نمی. و برای معرفی محصول خود آن را تبلیغ کنند

خاص  دیگری است، چرا که تبلیغات در رسانه ملی مقبولیت را بیشتر می کند و یک جنبه قانونی به محصول  در رسانه ملی مسئله

درصد خارجی که در داخل کشور تولیدش را  522های قبل هم وجود داشت تبلیغ محصول  با توجه به قوانینی که در سال. دهد می

درصد خارجی را ممنوع  522داشته باشیم ممنوع است و بر این اساس درخواستی از رییس صدا و سیما داشتیم تا تبلیغ چای 

 .را گذاشته و تبلیغات محدود شده استکنند که البته این مکاتبات آثارش 
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محمدعلی نجفی، استاندار گیالن در جلسه چای استان بر ضرورت انعکاس تحوالت مثبت صورت گرفته از سوی صدا و سیما و 

حوالت این اقدامات باید در معرض دید مردم قرار بگیرد تا تغییرات را احساس کنند و بدانند که این ت: ها تأکید کرد و افزود رسانه

افزایش کیفیت و رفع موانع تولید چای داخلی باید به حدی برسد که این محصول توسط : وی خاطرنشان کرد.در حد شعار نیست

  .مشتریان پیش خرید شود

http://www.isna.ir/fa/news/02225۰20222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94041809747
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 حبوبات 

 - ۱4/۰4/16فارس

 ریزی برای افزایش تولید، فرآوری و صادرات نخود در استان کرمانشاه برنامه
ترین تولیدکننده نخود در کشور است و به  کرمانشاه بزرگ: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اعالم کرد

ات آن در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی ریزی دقیقی برای افزایش تولید، فرآوری و صادر همین دلیل برنامه

 .استان قرار گرفته است

، روابط عمومی جهاد کشاورزی کرمانشاه گزارش رسانی وزارت جهاد کشاورزی پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

کتار است هزار ه 503کل سطح زیر کشت نخود استان، حدود : اشرف منصوری در کارگروه توسعه کشاورزی استان گفت علی: داد

 .هزار هکتار برسد 022ساله باید به  3ریزی  که طبق برنامه

سال، میزان کشت نخود مکانیزه استان  3در نظر داریم طی : هزار هکتار اعالم کرد و افزود 52وی سطح زیر کشت نخود مکانیزه را 

 .هزار هکتار برسد ۳2به حدود 

ساله قصد  3طی برنامه : هزار هکتار است، تصریح کرد 3ه در استان حدود این مسوول، با بیان این که سطح زیر کشت نخود پاییز

 .هزار هکتار برسانیم 32داریم میزان سطح زیر کشت پاییزه محول را به 

قصد داریم کشت ارقام پاییزه را به سرعت توسعه : منصوری با اشاره به مزایا و معایب کشت نخود به صورت بهاره و پاییزه، گفت

ه این ارقام باعث دو برابری عملکرد و افزایش درآمد کشاورزان شده و از طرفی این ارقام به دلیل پابلندی امکان دهیم چرا ک

 .دهد برداشت با کمباین را داشته و در نتیجه هزینه کشاورزان را کاهش می

 .و جو تاثیرگذار استنخود محصولی است که در حاصلخیزی خاک و افزایش تولید محصول بعدی مثل گندم : وی اضافه کرد

به منظور فرآوری نخود، سازمان جهاد کشاورزی تمام محصوالت غذایی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه خاطرنشان کرد

گذاران معرفی  آوری کرده است و به زودی به سرمایه ای برای آشنایی با این محصول جمع تهیه شده از نخود را در قالب کتابچه

 .خواهیم کرد

برخی از صنایع فرآوری نخود در استان در حال احداث است و تعدادی دیگر نیز در راستای ارزش افزوده نخود ایجاد : ی افزودو

 .خواهند شد

در راستای صادرات نخود نیز به صورت جدی اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد : منصوری تصریح کرد

 .پیگیر اقتصادی کردن این محصول برای کشاورزان و ایجاد اشتغال در این زمینه هستند کشاورزی استان کرمانشاه

استان کرمانشاه دارای پتانیسل : رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ضمن تشریح استعدادهای استان در زمینه دامپروری گفت

 .واحدهای گاوداری شیری است روبه روشدی در زمینه دامپروری و دارای ظرفیت قابل توجهی برای توسعه

با توجه به نیاز روزافزون جمعیت به مواد پروتئینی و لبنیاتی و نقشی که این محصول در سالمتی جامعه دارد، : وی خاطرنشان کرد

 .توسعه واحدهای گاوداری شیری نیز در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه قرار گرفته است

تمام دامپروری، توسعه  اندازی واحدهای راکد و نیمه راه: های این سازمان برای افزایش تولید شیر افزود ه برنامهمنصوری با اشاره ب

های ما برای افزایش تعداد گاوهای  های فعال از جمله برنامه واحدهای موجود و ایجاد واحدهای بزرگ گاوداری شیری توسط شرکت

 .شیری و در نتیجه افزایش تولید شیر است

ساله قصد داریم تولید شیر در  3طی یک برنامه : هزار تن شیر در استان کرمانشاه تصریح کرد 552وی با اشاره به تولید ساالنه 

 .هزار تن برسانیم 322استان را به بیش از 

http://www.farsnews.com/
http://maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=eec3153c-ace7-4381-abf5-299b9891ee43
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بانک کشاورزی  ای، اداره کل محیط زیست استان و تمام در اختیار شرکت آب منطقه لیست واحدهای راکد و نیمه: این مسوول گفت

 .قرار خواهد گرفت تا با ارائه تسهیالت و امکانات مورد نیاز، این واحدها بتوانند مجدد با حداکثر ظرفیت در استان فعال شوند

در رابطه با ایجاد واحدهای جدید، لیست این واحدها نیز مشخص و ظرفیت استان در نقاط مختلف تعیین شده و : وی یادآور شد

توان با ایجاد واحدهای بزرگ گاوداری شیری، گامی مهم و اساسی در  هیالت از محل صندوق توسعه ملی میپس از ابالغ تس

 .دامپروری استان برداشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۳22520۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940416001098
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 حبوبات
 آیانا 1۹۱4تیر  16, سه شنبه

 هزار تن افزایش می یابد  ۱۲به  9۲تولید، فرآوری و صادرات نخود از 
ریزی دقیقی برای افزایش تولید،  کرمانشاه بزرگ ترین تولید کننده نخود در کشور است و به همین دلیل برنامه

 .اورزی استان قرار گرفته استفرآوری و صادرات آن در دستور کار سازمان جهاد کش

اشرف منصوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اعالم این خبر  ، علی(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ریزی  هزار هکتار است که طبق برنامه 503کل سطح زیر کشت نخود استان، حدود : در کارگروه توسعه کشاورزی استان گفت: افزود

 .هزار هکتار برسد 022ساله باید به  3

سال، میزان کشت نخود مکانیزه استان  3در نظر داریم طی : هزار هکتار اعالم کرد و افزود 52وی سطح زیر کشت نخود مکانیزه را 

 .هزار هکتار برسد ۳2به حدود 

ساله قصد  3طی برنامه : ست، تصریح کردهزار هکتار ا 3این مسوول، با بیان این که سطح زیر کشت نخود پاییزه در استان حدود 

 .هزار هکتار برسانیم 32داریم میزان سطح زیر کشت پاییزه محول را به 

قصد داریم کشت ارقام پاییزه را به سرعت توسعه : منصوری با اشاره به مزایا و معایب کشت نخود به صورت بهاره و پاییزه، گفت

کرد و افزایش درآمد کشاورزان شده و از طرفی این ارقام به دلیل پابلندی امکان دهیم چرا که این ارقام باعث دو برابری عمل

 .دهد برداشت با کمباین را داشته و در نتیجه هزینه کشاورزان را کاهش می

 .نخود محصولی است که در حاصلخیزی خاک و افزایش تولید محصول بعدی مثل گندم و جو تاثیرگذار است: وی اضافه کرد

به منظور فرآوری نخود، سازمان جهاد کشاورزی تمام محصوالت غذایی : ن جهاد کشاورزی کرمانشاه خاطرنشان کردرئیس سازما

گذاران معرفی  آوری کرده است و به زودی به سرمایه ای برای آشنایی با این محصول جمع تهیه شده از نخود را در قالب کتابچه

 .خواهیم کرد

نخود در استان در حال احداث است و تعدادی دیگر نیز در راستای ارزش افزوده نخود ایجاد برخی از صنایع فرآوری : وی افزود

 .خواهند شد

در راستای صادرات نخود نیز به صورت جدی اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد : منصوری تصریح کرد

 .برای کشاورزان و ایجاد اشتغال در این زمینه هستندکشاورزی استان کرمانشاه پیگیر اقتصادی کردن این محصول 

استان کرمانشاه دارای پتانیسل : رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ضمن تشریح استعدادهای استان در زمینه دامپروری گفت

 .روبه روشدی در زمینه دامپروری و دارای ظرفیت قابل توجهی برای توسعه واحدهای گاوداری شیری است

با توجه به نیاز روزافزون جمعیت به مواد پروتئینی و لبنیاتی و نقشی که این محصول در سالمتی جامعه دارد، : خاطرنشان کردوی 

 .توسعه واحدهای گاوداری شیری نیز در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه قرار گرفته است

تمام دامپروری، توسعه  اندازی واحدهای راکد و نیمه راه: فزایش تولید شیر افزودهای این سازمان برای ا منصوری با اشاره به برنامه

های ما برای افزایش تعداد گاوهای  های فعال از جمله برنامه واحدهای موجود و ایجاد واحدهای بزرگ گاوداری شیری توسط شرکت

 .شیری و در نتیجه افزایش تولید شیر است

ساله قصد داریم تولید شیر در  3طی یک برنامه : هزار تن شیر در استان کرمانشاه تصریح کرد 552وی با اشاره به تولید ساالنه 

 .هزار تن برسانیم 322استان را به بیش از 

ای، اداره کل محیط زیست استان و بانک کشاورزی  تمام در اختیار شرکت آب منطقه لیست واحدهای راکد و نیمه: این مسوول گفت

 .تا با ارائه تسهیالت و امکانات مورد نیاز مجددآ این واحدها بتوانند با حداکثر ظرفیت در استان فعال شوندقرار خواهد گرفت 
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۴۴ 
 

در رابطه با ایجاد واحدهای جدید، لیست این واحدها نیز مشخص و ظرفیت استان در نقاط مختلف تعیین شده و : وی یادآور شد

توان با ایجاد واحدهای بزرگ گاوداری شیری، گامی مهم و اساسی در  یپس از ابالغ تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی م

 ./دامپروری استان برداشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/052۳2-5.html 
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۴۱ 
 

 خرما 

 - ۱4/۰4/16فارس

 بندی و نگهداری خرما در استان بوشهر کز بستهتأسیس مر
  مناسب در منطقه  بندی و نگهداری خرما در سردخانه مشارکت بنیاد برکت منجر به تأسیس واحد اقتصادی برای بسته

 .دشتستان استان بوشهر شد

مشارکت بنیاد برکت منجر به ( ره)ته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی به نقل از بنیاد برکت وابس خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ی دشتستان استان بوشهر شد ی مناسب در منطقه بندی و نگهداری خرما در سردخانه تأسیس واحد اقتصادی برای بسته

حصول به دیگر کشورها را بندی و نگهداری دو هزار تن خرما را در سال دارد، فرصت صادرات این م این مرکز که ظرفیت بسته

 .فراهم خواهد کرد

 .میلیون ریال مشارکت مالی کرده است 2۰0میلیارد و  52گیری این واحد اقتصادی  بنیاد اجتماعی و اقتصادی برکت برای شکل

طور  نفر به 0۰2 طور مستقیم و نفر به 3۳) نفر  55۳ی اشتغال را برای  ی تنگ ارم قرار دارد، زمینه این واحد اقتصادی که در منطقه

 .از ساکنان بومی این منطقه فراهم آورده است( غیرمستقیم

ی فراوانی برای تولید و صادرات محصول خرما را  استان بوشهر به علت برخورداری از نخیالت فراوان و بنادر صادراتی، امکان بالقوه

 .ستهای کارشناسی انجام شده ا دارد و تأسیس این واحد اقتصادی براساس بررسی

بنیاد برکت با مشارکت در طرح های مختلف اقتصادی، قصد توانمندسازی مناطق محروم و حمایت از کارآفرینان محلی و 

 .کارآفرینی برای ساکنان این مناطق را دارد

کت از طرح پایان یافته و بنیاد بر 2۰طرح در حال اجرا است و  555طرح اقتصادی مشارکت کرده که  020تاکنون بنیاد برکت در 

 .ها خروج کرده است آن

 .رسد میلیارد ریال می ۰۳255های توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم کشور به مبلغ  های مالی این بنیاد در طرح حجم مشارکت

 هزار نفر در مناطق محروم و 553شود، منجر به کارآفرینی برای  هایی که با مشارکت بنیاد برکت تأسیس می اندازی تمامی طرح راه

 .یافته کشور خواهد شد تر توسعه کم

دهد و بر وضعیت زندگی و اشتغال ساکنان این روستاها  استان کشور را تحت پوشش خود قرار می 55دهستان در  ۰32ها  این طرح

 .تأثیرات مثبت دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۳222۳50 
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۱۰ 
 

 خرما
 فودپرس 1۹۱4تیر ماه  17چهار شنبه 

 بهترین میوه جایگزین قند و شکر برطرف کننده کم خونی

گرم آن در روز می توان کم  53یک کارشناس بهداشت مواد غذایی، از خرما به عنوان میوه ای نام برد که با خوردن  <مواد غذایی

 .ز کمبود آهن بدن را برطرف کردخونی ناشی ا

: حسین عبدالعزیزی با عنوان این مطلب که خرما میوه ای پرخاصیت، سرشار از کلسیم، فسفر، منیزیم و ویتامین ها است، گفت

همچنین خرما دارای قند زیادی است که در . خرما، عالوه بر قند طبیعی، حاوی مواد مغذی و با ارزشی همچون آهن و منیزیم است

 .درصد گلوکز است 32درصد آن ساکاروز و  03درصد آن را کربوهیدرات،  22اقع حدود و

با توجه به اینکه این میوه پرخاصیت، سرشار از کلسیم، فسفر، منیزیم و ویتامین ها است، قطعا برای تأمین سالمتی : وی ادامه داد

گرم آن در روز می توان نیازمندی آهن بدن را  53با خوردن بدن بسیار مفید و ضروری است و به دلیل اینکه آهن خرما زیاد است، 

 .رفع کرد و کم خونی یا عوارض ناشی از کمبود آهن را به این وسیله برطرف کرد

کالری و یک خرمای  02توان جایگزین قند، شکر و مربا کرد برای مثال یک عدد خرمای مرطوب  خرما را می: عبدالعزیزی گفت

به ویژه خرمای ربی با توجه به دارا بودن قند طبیعی از ارزش . شود با خوردن آن انرژی بدن تامین میکالری دارد که  53خشک 

 .ذایی باالیی برخوردار بوده و جایگزین مناسبی برای قند است

آن را  ای است که معموال کارشناسان تغذیه مصرف خرما یکی از مواد مغذی و خوشمزه: این کارشناس بهداشت مواد غذایی، افزود

البته باید تاکید کرد که این میوه پرخاصیت حاوی فیبر طبیعی است و به دلیل داشتن . کنند  در رژیم غذایی روزانه افراد توصیه می

 .پتاسیم برای تقویت سیستم عصبی بدن نیز مفید است

کند و مصرف مقدار مناسب خرما متخصصان تغذیه بر این باورند که خوردن خرما خطر ایجاد سکته را نیز کمتر می : وی افزود

توانند از این ماده غذایی مفید  شان افزایش یابد می آنها معتقدند افرادی که می خواهند وزن. دهد کلسترول خون را نیز کاهش می

  .شان کمک بگیرند  در رژیم روزانه

شان زخم و یا تاول  نمونه کسانی که داخل دهان به عنوان. البته خرما برای برخی افراد زیان هایی نیز دارد: عبدالعزیزی تاکید کرد

همچنین افرادی که دیابت دارند . در ضمن، خوردن خرما با ماست نیز بسیار مضر است. وجود دارد باید از خوردن خرما پرهیز کنند

یا کسانی که با مشکل همچنین افراد چاق . یا اینکه این بیماری در خانواده آنها وجود دارد، باید در خوردن خرما احتیاط کنند

  .رو هستند نیز می بایست در خوردن خرما دقت کنند و آن را بیش از حد مصرف نکنند اضافه وزن روبه

با توجه به اینکه انرژی خرما بسیار کمتر از انرژی قند ساده است، به همین دلیل : این کارشناس بهداشت مواد غذایی، اظهارداشت

با توجه به فوایدی که از خرما گفته شد، بهتر است این ماده غذایی را در . ر از قندهای ساده استت مصرف آن بسیار بهتر و مناسب

خواهید خرما بخرید، حتما توجه داشته باشید خرما تازه باشد و مزه و بوی  برنامه غذایی خانواده خود جای دهید، اما هنگامی که می

خرما، قند کاهش یافته در . رمضان به دلیل ارزش غذایی آن توصیه شده است استفاده از این میوه در ماه مبارک .ترشیدگی ندهد

دوران روزه داری را جبران می کند و به علت دارا بودن فیبر و خاصیت ملین بودن آن، سیستم گوارشی را که به دلیل روزه داری 

 .بی تحرک شده است، باعث تحرک آن می شود

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

 - ۱4/۰4/2۰فارس

 احتمال وجود تخلفات موردی/ فروش گندم وارداتی به دولت با نرخ تضمینی غیرممکن است
ارقام داخلی : پذیر نیست، گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه فروش گندم وارداتی به نرخ تضمینی امکان

اخته شده و تیپ گندم وارداتی با داخلی متفاوت است، بنابراین امکان فروش گندم وارداتی به جای داخلی به گندم شن

 .دولت بعید است

رداتی به درباره فروش گندم وا خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت

 .دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد پذیر نیست و بعید می این موضوع امکان: جای گندم داخلی به دولت، گفت

از ابتدای سال تاکنون حدود : میلیون تن گندم وارداتی نیاز است، افزود 0وی با بیان اینکه امسال برای تأمین نیاز داخلی به حدود 

شده و با توجه به اینکه بخشی از این گندم در فروردین و اردیبهشت وارد شده که فصل برداشت هزار تن گندم به کشور وارد  222

 .دانم که گندم وارداتی به جای گندم تولید داخل به صورت تضمینی فروخته شده باشد گندم داخلی هم نبوده، بنابراین بعید می

گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است، بیان میلیون تن  3معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون 

دانم گندم وارداتی  های وارداتی کامال متفاوت است، بعید می های تولید داخل شناخته شده و با گندم از آنجا که ارقام گندم: داشت

 .به جای گندم داخلی فروخته شده باشد

موردی چنین اتفاقی افتاده باشد، ولی بطور کلی بعید است ضمن  ممکن است در مرز به صورت کامال: کشاورز تصریح کرد

 .اینکه خرید تضمینی گندم از کشاورزان در مرز نبوده است

رسد،  اگرچه وقوع چنین اتفاقی به دلیل مشخص بودن ارقام گندم هر منطقه غیرممکن به نظر می: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .اما موضوع در حال بررسی است

شود، در  تومان از کشاورزان داخلی به صورت تضمینی خریداری می 5533امسال هر کیلوگرم گندم با قیمت : زارش فارسبه گ

 .تومان برای واردکننده هزینه دارد 022حالی که واردات یک کیلوگرم گندم حدود 

کننده گندم داخلی،  کند تا به نام تولید یالتفاوت قیمت گندم وارداتی با قیمت تضمینی فرصت را برای سودجویان فراهم م این مابه

 .اند، به نرخ مصوب تضمینی به دولت بفروشند تومان وارد کرده 022گندمی را که با قیمت هر کیلو حدود 

 532التفاوت  بنابراین وزارت جهاد کشاورزی برای پیشگیری احتمالی از این سوء استفاده به دنبال وضع مابه: افزاید این گزارش می

 .انی تعرفه برای واردات گندم است که تاکنون در شورای اقتصاد به تصویب نرسیده استتوم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022202222۳5۳ 
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۱2 
 

 خرید تضمینی
 - ۱4/۰4/2۰فارس

 میلیون تن گذشت ۵خرید تضمینی گندم از مرز / ضمینی گندمدرصدی خرید ت 99رشد 
میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری  ۵از آغاز فصل برداشت گندم تا امروز بیش از 

 .درصد رشد داشته است 99شده که این میزان خرید در مقایسه با سال گذشته 

 022میلیون و  3تیرماه سال جاری  02از آغاز فصل برداشت گندم تا  کشاورزی،وزارت جهاد ، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

 05تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده که این میزان خرید در مقایسه با سال گذشته  052هزار و 

 .درصد رشد داشته است

میلیون ریال آن به  ۳35هزار و  22یلیون ریال بوده که تاکنون مبلغ م۳۰2هزار و  ۳2ارزش ریالی گندم خریداری شده : وی افزود

 .کشاورزان پرداخت شده است

بنابر این گزارش، استان های خوزستان ،گلستان و فارس تاکنون بیشترین میزان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را به صورت تضمینی 

 .اند خریداری کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022202222335 
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۱۹ 
 

 خشکسالی

 - ۱4/۰4/17فارس

 های اوج مصرف جویی در ساعت لزوم صرفه/ آبی با پول قابل جبران نیست بی
مناطقی در کشور وجود دارد که هیچ منبع : فتبرداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گ معاون نظارت بر بهره

 .آبی با پول قابل جبران نیست آبی در آن نبوده و بی

باید توجه کنیم : اظهار داشت (پاون)رسانی وزارت نیرو  عپایگاه اطالوگو با  ، حمیدرضا تشیعی در گفتخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .توان از چالش کم آبی به سالمت گذر کرد آب قابل تولید نیست و در صورت همکاری مردم و مدیریت در مصرف می

ی درصد کاهش بارندگ 05درصد و نسبت به درازمدت  53تیرماه سال جاری نسبت به سال گذشته  52وی با بیان اینکه تا 

به عنوان نمونه، در استان هرمزگان : شود، گفت های کشور مشاهده می ایم و این وضعیت کاهش بارندگی در بیشتر استان داشته

ها باعث شده که در حال  ایم و این کاهش بارندگی درصد کاهش بارش داشته ۳2و نسبت به درازمدت  ۳0نسبت به سال گذشته 

 .باشد درصد ظرفیت سدهای کشور خالی 20حاضر 

 .درصد کاهش داشته است ۳درصد و حجم مخازن  55این در حالی است که ورودی سدها نیز نسبت به سال گذشته : وی ادامه داد

سال گذشته  2۳های سطحی در  برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به اینکه رتبه روان آب معاون نظارت بر بهره

درصدی سطح پوشش برفی نسبت به سال  ۳۳بدترین وضعیت است و علت اصلی آن نیز کاهش این : در رتبه آخر است، افزود

 .گذشته است

این در حالی است که متوسط دما : درصد کاهش داشته ادامه داد 25وی با بیان اینکه حجم آب معادل برف نسبت به سال گذشته 

بت نیز سطح تبخیر باال رفته و از سوی دیگر مصرف درجه افزایش داشته و به همین نس 5.3نسبت به سال گذشته بیش از 

 .کولرهای آبی نیز بیشتر شده است

برند و افزایش دما باعث مصرف بیش از حد  شهر کشور در شرایط تنش آبی بسر می 322تشیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر 

 .ا با کاهش فشار آب مواجه هستنددر ساعات پیک مصرف برخی شهره: های توزیع شده است، بیان داشت آب در شبکه

وزارت نیرو و : برند، افزود سر می وی با اشاره به اینکه سه شهر کرمان، بوشهر و بندرعباس از نظر تامین آب در وضعیت قرمز به

عف اند، تا با توجه به گرمای بیش از حد هوا و مصرف مضا کار گرفته شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تمام تالش خود را به

ث ریزی شده در شهرها نداشته باشیم؛ مگر در اثر مصرف بیش از حد یا افت تولید و یا حواد مردم درماه مبارک رمضان قطعی برنامه

که بیشترین مصرف آب کشور  02تا 5۳وی از مردم خواست در ساعات پیک مصرف بین ساعات .بینی نخواهند بود که قابل پیش

 .آبی نشوند ند میزان مصرف خود را کاهش دهند تا خود و سایر شهروندان دچار مشکل کماست، با مدیریت در مصرف آب بکوش

مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است، با وجود هشدارهای مسئوالن هنوز برخی شهروندان جلوی حیاط، کوچه، مغازه، خودرو، 
 .شویند موتور، پارکینگ و حتی دیوار خانه خود را با آب دچار کمبود می

ثروتهای عمومی و حق همگانی و مایه حیات است، اگر به واسطه مصرف بی رویه فردی، آب ضروری به فرد و حتی حیوانی آب از 
دهم،  در پائین دست نرسد، او ضامن است، یعنی باید به خاطر زیاده مصرف کردن پاسخگو باشد، نمی تواند ادعا کند پولش را می

 .آب حق همگانی است، قابل تولید نیست چون
و بدانیم مصرف بی اندازه آب یعنی تولید بیشتر فاضالب و یعنی ضربه ای به محیط زیست و عاملی بازدارنده برای احیای طبیعیت 

 .است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225222252۳ 
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۱4 
 

 
 خشکسالی

 - ۱4/۰4/16رسفا

 هزار هکتار آبیاری نوین اجرا شد ۱/ ها و مزارع در دماوند خطر جدی خشکی باغ
: ها و مزارع در این شهرستان خبر داد و گفت رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند از خطر جدی خشکی باغ

 .ها و مزارع دماوند زیرپوشش آبیاری نوین قرار دارد هزار هکتار از باغ ۱

با وجود اینکه در کل کشور با : در شرق استان تهران اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  مد ترکیان امروز در گفتمح

رع ها و مزا مشکل کمبود آب و نزوالت آسمانی مواجه هستیم و شهرستان دماوند نیز از این امر مستثنی نبوده، در بخش باغ

 .رو هستیم کشاورزی این شهرستان با خطر جدی خشکی روبه

های غیرمجاز، با کمبود آب شهری مواجه هستیم که مدیریت بهتر  در چند دهه اخیر به خاطر برداشت آب از چاه: وی افزود

 .نهادهای مربوطه را نیاز دارد

ها و مزارع با  در زمینه مشکالت خشکی باغ: آب گفت رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با اشاره به نحوه درست مصرف

فشار در مزارع و کم کردن هدررفت آب  های آبی تحت اندازی سامانه های آبی، راه کشی، احداث کانال هایی همچون لوله روش

 .توانیم این مشکل را به درستی کنترل کنیم می

ریزی شهرستان  های جدید در کمیته برنامه و تعریف نشدن پروژهبا توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده : ترکیان تصریح کرد

ها را به  اگر این آب.ها مواجه شود های جدی در زمینه کمبود آب در مزارع و باغ دماوند، ممکن است بخش کشاورزی با چالش

 .رو خواهیم شد به ها و مزارع رو درستی ساماندهی نکنیم، در دو سال آینده با خشکی جدی باغ

های این شهرستان زیرپوشش سامانه  هکتار از مزارع و باغ 320س اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با بیان اینکه امسال رئی

های دماوند زیرپوشش این نوع آبیاری رفته است که  هزار هکتار از باغ ۳در مجموع، : نوین آبیاری تحت فشار قرار گرفت، بیان کرد

 .ها را زیرپوشش این سامانه قرار دهیم گیرد و همچنان پیگیر هستیم تا باقی باغ یها را دربرم درصد از باغ ۳2

برداشت جدی محصوالت باغی این شهرستان آغاز : های شهرستان دماوند نیز گفت ترکیان در خصوص برداشت محصول در باغ

های  هکتار از باغ ۳22تن آلبالو از  ۳23و  تن گیالس 3۳2هزار و  0نشده و تنها برداشت در زمینه آلبالو و گیالس است؛ تاکنون 

 .شهرستان دماوند برداشت شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۳2225۰2 
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۱5 
 

 
 خشکسالی

 آیانا 1۹۱4تیر  1۱, جمعه

 ش های جوی از ابتدای سال جاری درصدی ریز 99کاهش 
میلیارد متر مکعب  3۲91۱9معادل  14تا پایان خرداد  13های جوی، حجم نزوالت جوی از مهر  با توجه به مقادیر ریزش

 . بوده است 3۵۲159معادل ( 19-13) بوده که در دوره مشابه سال آبی گذشته

های کشور  مطالعات پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم بارش به نقل از دفتر( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .میلیارد متر مکعب کاهش یافته است 32از ابتدای سال آبی جاری نسبت به سال گذشته حدود 

ارد میلی 525.۳0معادل  02تا پایان خرداد  05های جوی، حجم نزوالت جوی از مهر  بر اساس این گزارش، با توجه به مقادیر ریزش

میلیارد  5۰5.۰و برای دوره مشابه درازمدت  532.20معادل ( 00-05) مترمکعب بوده که در دوره مشابه سال آبی گذشته 

 .دهد درصد کاهش را نشان می 05و  52مترمکعب بوده که به ترتیب 

های سطحی دوره  دار جریاننسبت به دوره مشابه دراز مدت، مق 02تا خرداد  05های جوی از مهر  درصدی ریزش 05رغم کاهش  به

درصد بیشتر از درصد کاهش  55درصدی مواجه بوده است؛ یعنی درصد کاهش جریان حدود  32فوق نسبت به درازمدت با کاهش 

 .توان عمده دالیل این اختالف زیاد در کاهش دو پارامتر بارش و جریان سطحی بیان کرد بارش است که می

های آب زیرزمینی، افزایش  ها به دلیل افت سفره فزایش مصارف و برداشت آب از رودخانهتوان به ا بر اساس این دو شاخص می

ها و در نتیجه عدم تغذیه رودخانه از آبخوان، توسعه کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت و  برداشت از آب زیرزمینی حاشیه رودخانه

 .های پر آب خواه اشاره کرد و گرایش به کشتافزایش تبخیر و تعرق و همچنین تغییر اگوی کشت در بعضی از مناطق 

توان به افزایش دما که خود عاملی برای افزایش تبخیر و تعرق و کاهش جریان سطحی است و همچنین تغییر  از عوامل دیگر می

ر به کاهش و یا توان نام برد که منج متر یا کاهش بارندگی های موثر را می میلی 52های کمتر از  رژیم بارش و افزایش تعداد بارش

 .های سطحی شده است عدم تولید جریان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/05223-5.html 
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 خشکسالی

 آیانا 1۹۱4تیر  21, یکشنبه

 بارندگی در کشور شرایط بحرانی میزان /سال خشکسالی مستمر در ایران 94
سال است که کشورمان به صورت مستمر با پدیده خشکسالی مواجه شده و شرایط میزان بارندگی های نسبت به  94

 .سال های قبل بحرانی تر شده است

 33که  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران وزیر نیرو شامگاه شنبه در آیین بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب ساوه با بیان این

سال است که کشورمان به صورت  52درصد از مجموع آب مورد نیاز کشور از منابع سفره های زیر زمینی تامین می شود، گفت که 

 .مستمر با پدیده خشکسالی مواجه شده و شرایط میزان بارندگی های نسبت به سال های قبل بحرانی تر شده است

کشور به لحاظ تامین : اندار و چند تن از مسووالن استان مرکزی برگزار شد، افزودحمید چیت چیان دراین مراسم که با حضور است

آب در بخش های مختلف در شرایط سخت و دشواری به سر می برد که این امر لزوم مشارکت بیشتر شهروندان در مصرف بهینه را 

 .می طلبد

درصد و خوزستان با  2۳درصد، بوشهر با  ۳3تان هزمرگان با براساس پایش میزان بارندگی در نقاط مختلف کشور، اس: وی ادامه داد

 .درصد کاهش میزان بارندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده اند 23

به گفته چیت چیان، مزایای بهره مندی از شبکه فاضالب و بازگشت آب به چرخه صنعت و کشاورزی سبب شده تا کمتر شاهد 

 .اثراث مخرب خشکسالی ها باشیم

اجرای شبکه تصفیه خانه فاضالب این شهر مزیت های زیست محیطی و : وزیر نیرو در خصوص طرح فاضالب شهر ساوه نیز گفت

 .بهداشتی زیادی دارد و میزان نیترات و فلزات سنگین در منابع آب را کاهش می دهد

برداری از آن زمینه حفظ بیشتر منابع آب نیز مهیا  هزار نفر از خدمات این طرح برخوردار شده و با بهره 002بیش از : وی ادامه داد

 .شد

اجرای طرح تصفیه خانه فاضالب شهر ساوه مزیت های بالقوه ای دارد که تامین آب بخش صنعت و : چیت چیان اضافه کرد

 .کشاورزی و کمک به صیانت از محیط زیست از جمله آنها است

پیمانکار طرح نیز به زودی کار خود را آغاز می : ایگان به ساوه خبر داد و افزودوی از برگزاری مناقصه انتقال آب از سد کوچری گلپ

 .کند 

 .میلیارد تومان است 522این طرح نیز به صورت فاینانس انجام خواهد شد که هزینه آن حدود : او اضافه کرد

شهرستان تفرش و استان قم، از شرق به ساوه از توابع استان مرکزی از شمال به شهرستان زرندیه و استان قزوین، از جنوب به 

 استان تهران و قم و از غرب و جنوب غربی به استان همدان و شهرستان کمیجان محدود می شود

http://www.iana.ir/majles/item/0532۰-5.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23508-1.html


 4931تیر  سوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

۱7 
 

 دانه های روغنی

 - ۱4/۰4/21فارس

 های روغنی اعالم شد شرایط واردات انواع دانه

قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و  9۱های روغنی مشمول اجرای مقررات ماده  واردات انواع دانه

 .بهداشتی شد
، بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، روابط عمومی سازمان توسعه تجارتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .های روغنی از جمله ذرت، سویا، آفتابگردان، کلزا، پنبه دانه و کنجد اعالم شد درمان و آموزش پزشکی، شرایط واردات انواع دانه

قانون مواد خوراکی، آشامیدنی،  5۳های روغنی مشمول اجرای مقررات ماده  تیب، از ابتدای مهرماه واردات انواع دانهبه این تر

 .های روغنی برای صدور مجوزهای بهداشتی ضرورت دارد همچنین، کنترل و پایش دانه. آرایشی و بهداشتی خواهد شد

 .های روغنی نیز از تاریخ مذکور همچنان به قوت خود باقی است هدریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات دان

 .دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت این دستورالعمل را به همه گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022205225032 
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 دانه های روغنی
 آیانا 1۹۱4تیر  21, یکشنبه

 شرایط واردات انواع دانه های روغنی اعالم شد 
 .قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی شد 9۱های روغنی مشمول اجرای مقررات ماده  اردات انواع دانه

گزاری کشاورزی ایران بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرایط واردات به گزارش خبر

 .های روغنی از جمله ذرت، سویا، آفتابگردان، کلزا، پنبه دانه و کنجد اعالم شد انواع دانه

قانون مواد خوراکی، آشامیدنی،  5۳مقررات ماده های روغنی مشمول اجرای  به این ترتیب، از ابتدای مهرماه واردات انواع دانه

 .های روغنی برای صدور مجوزهای بهداشتی ضرورت دارد همچنین، کنترل و پایش دانه. آرایشی و بهداشتی خواهد شد

 .های روغنی نیز از تاریخ مذکور همچنان به قوت خود باقی است دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات دانه

 .ر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت این دستورالعمل را به همه گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرده استدفت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/0530۳-5.html 
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 دانه های روغنی
 ایسنا - 1۹۱۲تیر  1۱جمعه 

  شمالی محدود شدن کشت آفتابگردان در خراسان

خشکسالی کشت آفتابگردان را در خراسان شمالی : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت

 .محدود کرد

آفتابگردان یکی از : شمالی، افزود ، منطقه خراسان(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران مجید تشکری در گفت

 .شد و قطب تولید آن در شهرستان گرمه است محصوالتی بوده است که به صورت دیم در این استان کشت می

 .ایم البته به منظور مبارزه با خشکسالی به سراغ کشت ارقام زودرس رفته: وی ادامه داد

به دلیل اینکه این محصول نیاز به آب : های روغنی کلزا است، اظهار کرد انهتشکری با اشاره به اینکه اولویت این سازمان در کشت د

از سوی دیگر ارقامی از کلزا وارد بازار شده است که دو . تواند در مناطقی که منابع آبی کمتری دارد، کشت شود کمتری دارد می

 .دشود به عنوان تناوب کشت با گندم استفاده شو دهد و می برابر گندم محصول می

 .هکتار اعالم کرد 5532این مقام مسئول، سطح زیر کشت محصول کلزا در استان را 

http://www.isna.ir/fa/news/02225020000/% 
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 روغن

 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  1۱ - ۲1۰1۴: کد خبر 

 عربی برای قبضه کردن بازار روغن ایران دامپینگ یک شرکت
این روزها تولیدکنندگان روغن در کشور در حالی با انباشت محصوالت خود در انبارها روبرو هستند که یک شرکت متعلق به 

 .سهامدار عربستانی در تالش برای افزایش سهم خود در بازار روغن ایران از طریق دامپینگ محصوالتش است

ابسته به سهامدار عرب برای افزایش سهم خود در بازار روغن ایران به سراغ دمپینگ تولیداتش رفته که البته این کارخانه روغن و

شود تا تمایل آنها را به عرضه  کننده نهایی ندارد، بلکه تخفیف در فروش شامل حال بنکداران می فروشی نصیبی برای مصرف ارزان

در « ص»این شرکت تولیدکننده روغن که سهامدار اصلی آن هلدینگ .کاهش دهد های دیگر تولیدکننده روغن محصوالت شرکت

شده  درصد کاهش داده، اما تغییری در قیمت درج 02تا  53فروشان  عربستان است، قیمت محصوالت خود را برای بنکداران و خرده

هایی به  های تولیدکننده روغن در نامه ز کارخانهاین مسئله باعث شده تا تعدادی ا. کننده ایجاد نکرده است بر روی کاال برای مصرف

 .انجمن روغن درخواست رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از دامپینگ این شرکت را مطرح کنند

 ها هشدار تولیدکنندگان در مورد تعطیلی کارخانه* 

برخی از واحدهای تولیدی باعث بر اساس نامه این شرکتها، عدم رعایت قیمت فروش روغن بر اساس مصوبه انجمن روغن توسط 

ایجاد مشکالتی در این صنعت شده و دیگر تولیدکنندگان باید محصوالتشان را زیر قیمت تمام شده تولید، به بازار عرضه کنند تا 

از  برخی دیگر  در نامه.بتوانند در این رقابت حضور داشته باشند اما این مسئله در نهایت باعث تعطیلی برخی واحدها خواهد شد

بر اساس تحقیقات انجام : برخی برندها آمده است  تولیدکنندگان نیز با اشاره به ایجاد اختالل در صنعت روغن نباتی با قیمت شکنی

اند  ها موازنه قیمت موجود در بازار روغن را با فروش محصوالت خود به قیمت پایین، مختل کرده شده از بازار روغن، برخی شرکت

همچنین برخی تولیدکنندگان دمپینگ در بازار روغن را عاملی برای کاهش تولید و رکود در .ضوع رسیدگی شودکه باید به این مو

 .هزار تن روغن در انبارهایشان خبر می دهند 52های تولیدی عنوان کرده و از انباشت بیش از  دیگر شرکت

کند و پس از گذشت  را از رده تولید و عرضه خارج می های دیگر کم کم شرکت  به این ترتیب ادامه دامپینگ یک شرکت در بازار،

در نتیجه تولیدات شرکت وابسته .گردد شود و قیمت فروش به بنکدار نیز به حالت قبل برمی مدتی، دمپینگ شرکت اول برداشته می

 .رساند از بازار میهای دیگر را به ورشکستگی و حذف  به هلدینگ عربی، جایگزین تولیدات داخلی خواهد شد و کم کم کارخانه

 53عربستان دارای سهم « ص»وابسته به هلدینگ « ب»عربها به دنبال افزایش سهم خود در بازار ایراندر حال حاضر شرکت * 

این در حالی است که به گفته . کند درصد تالش می 22درصدی از بازار روغن کشور است و برای افزایش این سهم به بیش از 

درصد باشد تا اگر مشکلی برای آن کارخانه ایجاد شد، اختالل  03تا  02تر از  ارخانه در بازار نباید بیشکارشناسان، سهم یک ک

دامپینگ شرکت عربستانی در وضعیتی ادامه دارد که هر چه تولید این شرکت افزایش یابد، نفع .وجود نیاید  جدی در بازار به

امکانات مالی باالی شرکت . شود های دیگر کاسته می ز نیروی کار کارخانهسهامدار عرب نیز افزایش خواهد یافت و در مقابل، ا

های دیگر باعث شده تا قیمت  عربستانی و تأمین ارزان قیمت مواد اولیه، برخورداری از تسهیالت بانکی غیرقابل قیاس با شرکت

 .های دیگر باشد تر از کارخانه شده تولید این کارخانه پایین تمام

میلیارد تومان رسیده  5۰2نیز به  00میلیارد تومان سود کسب کرد و این رقم در سال  0۰2عربی سال گذشته -نیاین شرکت ایرا

ها و بقیه آن به  درصد سهم بازار به شرکت وابسته به عرب 53کارخانه روغن نباتی در کشور فعّال هستند که  2۳در حال حاضر .بود

 .ها اختصاص دارد سایر شرکت

http://iranecona.com/2525۰ 

http://iranecona.com/41018
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 زعفران

 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  22 - ۲117۱: کد خبر 

 !ها  مدیریت بازار زعفران ایران در دست افغان
واقعی این هایی مانند عربستان، مشتری  دهد که کشور تنی آن در بهار امسال نشان می 52نگاهی به بازار زعفران و صادرات بیش از 

 .به نام خود هستند "زعفران ایران"کننده  هایی مانند امارات، اسپانیا و افغانستان صادر محصول و کشور

ها مدیریت  به گفته عضو شورای ملی زعفران اگر به این هشدار توجه نشود، تاریخ زعفران اسپانیا برای ایران تکرار خواهد شد و افغان

 .کنند را از آن خود می( درصد آن محصول ایرانی است 02 بیش از)بازار زعفران در دنیا 

های مختلف به ارزش بالغ بر  بندی کیلوگرم زعفران در بسته 52هزار و  52به گزارش خبرنگار ایسنا، طی سه ماهه نخست امسال 

 52تا  52های  ندیب کشور مختلف صادر شده است که در صادرات زعفران در بسته 5۰دالر به  55۰هزار و  055میلیون و  32

 .ایم درصدی از نظر وزنی و ارزشی مواجه شده 50هزار دالر با کاهش حدود  322میلیون و  03آوری  گرمی با ارز

درصدی از  02هزار دالری، افزایش  022میلیون و  03آوری بالغ بر  گرم ما ارز 52های بیشتر از  بندی در صادرات زعفران با بسته

گرم بوده که ارزش  52های کمتر از  بندی البته کمترین صادرات زعفران در بسته. ایم ز نظر ارزشی داشتهدرصدی ا 502نظر وزنی و 

 .رسد هزار دالر می 322آن به سه میلیون و 

ها مانند اسپانیا،  ای صادر شده و دیگر کشور دهد که عمده صادرات این محصول به صورت فله این وضعیت در بازار زعفران نشان می

 .اند های دیگر صادر کرده اند و زعفران ایران را با نام و برند خود به کشور ات و حتی افغانستان از این فرصت نهایت بهره را بردهامار

 دالری هر کیلو زعفران 022افزایش 

ت زعفران در نیز در این خصوص معتقد است که دالالن در دو ماه اخیر با باال بردن قیم -عضو شورای ملی زعفران  -علی حسینی 

 5۳22المللی خرید و فروش شود، چرا که قیمت زعفران از کیلویی  بازار داخلی و جهانی باعث شدند این محصول کمتر در بازار بین

 .دالر رسیده است و این تنها سودهای یک شبه دالالن را در پی دارد 0322دالر به بیش از 

های رنگ  با ساقه 32 - 32حال افزایش است و برخی زعفران ایرانی را به صورت از سوی دیگر تقلب در بازار زعفران در : وی افزود

 .زنند کنند و به اعتبار و کیفیت زعفران ایرانی ضربه می شده زعفران مخلوط می

 شوند ها هم با زعفران ایران یک شبه پولدار می افغانی

آوری و منفعت  تواند برای ایران ارز عفران به هر کشوری میکنند که صادرات ز برخی تصور می: عضو شورای ملی زعفران تصریح کرد

کند  هایی به نام خود به جهانیان صادر می بندی به دنبال داشته باشد، در حالی که صادرات زعفران به افغانستان که آن را با بسته

 .حاصلی جز تهدید زعفران ایرانی ندارد

کرد در حالی که ایران توانست با  دالر تولید و صادر می 232زعفران را کیلویی در دو دهه گذشته اسپانیا : حسینی خاطر نشان کرد

اندرکاران بازار  دالر مدیریت زعفران دنیا را در اختیار بگیرد و اگر حاال مسووالن و دست 522تولید و صادرات این محصول به قیمت 

در بازار زعفران به کار نبندند، تاریخ زعفران اسپانیا برای ایران زعفران تدبیری نیندیشند و راهکاری برای جلوگیری از داللی و تقلب 

 .شوند ها صاحب زعفران ایرانی می کشد که افغان شود و طولی نمی تکرار می

ترین مشتریان طالی سرخ  کنگ عمده هایی مانند عربستان، امارات، افغانستان، اسپانیا، چین و هنگ به گفته وی در حالی که کشور

گرم  52های بیشتر از  بندی ای و در بسته ها به صورت فله ند که به غیر از افغانستان عمده صادرات زعفران به این کشورایران هست

 .گیرد صورت می
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کننده واقعی زعفران است، چرا که طی سه  ترین مشتری و مصرف مشتریان زعفران ایرانی بیانگر این است که عربستان بزرگ  بررسی

گرم و برای  52های کمتر از  بندی دود پنج میلیون دالر زعفران ایرانی را خریداری کرده که عمده آن در بستهماهه نخست امسال ح

 .مصرف در بازار داخلی خود بوده است

گرم زعفران در سه ماهه نخست امسال کمترین بها را برای این  522و  032که تایوان و جمهوری چک با خریداری  تر این جالب

هایی مانند ژاپن، پاکستان، اردن، هند، موریس و غیره هر کدام با واردات حدود یک  اند و کشور زار جهانی پرداختهمحصول در با

 .کیلوگرم زعفران در انتهای لیست صادراتی زعفران ایرانی قرار دارند

http://iranecona.com/2552۳ 
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 زعفران
 فودپرس 1۹۱4تیر ماه  2۰شنبه 

 <درصد کاهش یافتکشاورزی 9۵صادرات زعفران 
درصدی صادرات این محصول در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال  03نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش  

 2هزار تا  222میلیون و  ۳های اخیر بین  ی طی هفتهتغییر  غالمرضا میری با بیان اینکه قیمت زعفران بدون هیچ.گذشته خبر داد

در حال حاضر رکود عجیبی بر بازار این محصول حاکم است و خرید و فروش آن بسیار کم انجام : میلیون تومان است، اظهارداشت

لغ زیادی بوده ماه، مب 0درصدی قیمت طالی سرخ در طول  32افزایش : وی در مورد علت کاهش تقاضا برای زعفران گفت.شود می

درصد زعفران  03تا  02میری با بیان اینکه حدودا بین .دهند های گران نمی و خریداران خارجی تن به خرید آن با این قیمت

اند،  با شرایط پیش آمده، خریداران خارجی ما کم شده: شود، گفت درصد آن صادر می ۰2تولیدی در داخل مصرف و نزدیک به 

بینی  درصد کاهش یافته است و پیش 03جاری صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  سالضمن اینکه در خردادماه 

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی .شود در تیرماه نیز تقریبا با همین میزان کاهش صادرات مواجه باشیم می

اگر شرایط فعلی حاکم بر بازار ادامه پیدا کند و تا اول مردادماه : دادبا کاهش قیمت زعفران در بازار مواجه خواهیم بود؛ پاسخ 

میری با اشاره به اینکه معموال هر سال در مرداد و .کند وضعیت به همین شکل باشد، قیمت زعفران در بازار کاهش پیدا می

معموال خریداران زعفران : یم، گفتشو کند و به فصل برداشت محصول نو نزدیک می شهریورماه صادرات طالی سرخ کاهش پیدا می

ایرانی از شهریور و مرداد منتظر ورود محصول نو به بازار هستند، چراکه محصول جدید باکیفیت تر است و به همین خاطر، کسی 

اینکه کنند، ضمن  کند یا اینکه میزان خریدشان را بسیار محدود کرده و به اندازه مصرف روزانه خود خرید می اقدام به خرید نمی

پیش بینی ما این است کسانی که اقدام به دپوی : وی اضافه کرد.شود مهرماه وارد بازار می 03تا  02زعفران جدید هر ساله حدود 

تر بفروشند، در این زمان احساس خطر و محصول را به بازار عرضه کنند که در این  اند تا آن را گران طالی سرخ در منازل خود کرده

به .بینی و در حد احتمال است عرضه و کاهش قیمت زعفران مواجه خواهیم بود، البته تمامی این مسائل پیش صورت، با افزایش

 ها نیز متعادل خواهد شد گفته میری، بعد از ورود محصول نو به بازار عرضه زعفران فراوان و قیمت

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

  فودپرس 1۹۱4تیر ماه  17چهار شنبه 

 <ها خشکبار و روغن زیتون مصرف کنند مواد غذایی دیابتی
دیابت بیماری قابل کنترلی است که بیش از سه میلیون نفر در ایران به آن مبتال هستند، این بیماری با افزایش قند خون ایجاد  

و یا اختالل در عملکرد انسولین ( انسولین)ن ترشح هورمون تنظیم کننده قند خون شود و علت آن معموال کاهش میزا می

 52دیابت نوع اول در این نوع دیابت بیمار به تزریق انسولین نیاز دارد و بیشتر در کودکان و افراد زیر : انواع دیابت عبارتند از.است

دیابت نوع دوم به این شکل است که بیمار معموال به تزریق .دگوین شود که به آن دیابت وابسته به انسولین می سال ایجاد می

سال،  22این نوع دیابت معموال در افراد باالی . انسولین نیازی ندارد اما ممکن است در برخی موارد نیاز به تزریق انسولین پیدا کند

ل این بیماری از رژیم غذایی و داروهای در کنتر. گویند چاق و کم تحرک بیشتر است و به آن دیابت غیر وابسته به انسولین می

های دیابت پر ادراری و تکرر آن، احساس پرنوشی و تشنگی، احساس ضعف  نشانه. شود خوراکی پایین آورنده قند خون استفاده می

عوارض دیررس در بیماران دیابتیعوارض دراز مدت در صورت عدم کنترل بیماری .و پرخوری و کاهش وزن بدون دلیل هستند

های پوستی به ویژه در پاها  ها، بروز زخم عروقی، بینایی، نارسایی و از کار افتادگی کلیه-تواند منجر به اختالالت قلبی یابت، مید

های  توصیه.های عصبی و در نهایت موجب صدمات جبران ناپذیری از جمله کوری، قطع پا و سکته قلبی و مغزی شود وآسیب

زندگی بهتر با دیابتبرای داشتن یک برنامه صحیح دارویی و رژیم درمانی به پزشک و کارشناس ای و بهداشتی برای داشتن  تغذیه

های با شیرینی کمتر  دار، سبزی و میوه مانند نان، غالت سبوس( فیبر غذایی)تغذیه مراجعه کنید، از مواد غذایی حاوی الیاف گیاهی

های خشک استفاده کنید، میزان  از خشکبار و میوه... سل، شکر، مربا واستفاده کنید، به جای مصرف مواد قندی ساده مانند قند، ع

های جامد و چربی را در رژیم غذایی خود محدود کنید و در برنامه غذایی خود تا حد امکان از روغن زیتون استفاده  مصرف روغن

دوبار در هفته به بیماران دیابتی های بدون چربی و مرغ بدون پوست استفاده کنید، مصرف ماهی نیز  همچنین از گوشت.کنید

پز، بخارپز، تنوری کردن و کباب کردن به جای سرخ کردن  های پخت آب شود از روش شود، به این افراد توصیه می توصیه می

ی های بدن ای لبنی کم چرب استفاده کنند، برای کنترل وزن در حد مطلوب، انجام ورزش و فعالیت استفاده کنند، از شیر و فرآورده

ای و  بنابر اعالم انستیتو تحقیقات تغذیه.شود مناسب و رعایت رژیم غذایی صحیح زیر نظر پزشک و کارشناس تغذیه نیز توصیه می

 53های مناسب روزانه، حداقل  های ورزشی متناسب با شرایط و وضعیت سالمت فرد، نرمش صنایع غذایی کشور، انجام فعالیت

برای اطمینان از سالمت چشم . روی نکنید هرگز با شکم خالی و گرسنه ورزش و یا پیاده. شود ه میروی بعد از غذا توصی دقیقه پیاده

شستشوی روزانه پاها با آب ولرم و صابون مناسب و خشک کردن . های خود به طور منظم به پزشک متخصص مراجعه کنید و کلیه

 شود با حوله نرم نیز توصیه می

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 سالمت

 - ۱4/۰4/1۱فارس

 دار شدن محصول با شناسنامه  کنترل آلودگی/ دار شوند های ایرانی و وارداتی شناسنامه برنج
دار کردن برنج داخلی و خارجی  با شناسنامه: دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران گفت

 .شود مالی برنج به راحتی قابل پیگیری میهای احت آلودگی
پس : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران در گفت غالمرضا خانکشی

های آلوده مطرح بود  ی که در گذشته در مورد برنجاز اعمال استاندارهای سفت و سخت برای واردات برنج سالم به کشور مباحث

 .خوشبختانه دیگر مطرح نیست

اما پیشنهاد من برای جلوگیری : شود، افزود های وارداتی کنترل الزم انجام می وی با بیان اینکه در مرزها و مبادی ورودی روی برنج

 .استدار کردن برنج ایرانی و خارجی   از تکرار این گونه مسائل شناسنامه

برنج از هر کجا که تأمین شود باید محل کشت و آبی که برای آن : دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران تصریح کرد

 .شود کامال مشخص باشد مصرف می

احت کننده با خیال ر شود و بنابراین مصرف دار شدن برنج مبدا و برند آن کامال مشخص می با شناسنامه: پور بیان داشت خانکشی

 .تواند محصول خریداری شده از بازار را مصرف کند می

شود مدت خواب محصول یعنی زمانی که فروشنده برای به فروش رساندن آن الزم دارد  وقتی برنج در بازار اشباع می: وی افزود

 .شود و با طوالنی شدن زمان نگهداری ممکن است حشرات مخصوصی در برنج ایجاد شود طوالنی می

های غیر استاندارد استفاده کند که با  بنابراین فروشنده برای از بین رفتن این حشرات ممکن است از روش: پور تصریح کرد خانکشی

 .دار کردن برنج این مسائل به راحتی قابل پیگیری است شناسنامه

 .اهش قیمت وجود دارددر بازار این محصول برای فروش رقابت بر سر ک: وی با بیان اینکه بازار برنج اشباع است، گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022252225522 
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 سالمت
 - ۱4/۰4/21فارس

 تولید انجیر استهبان به مخاطره افتاد/ باغهای انجیر در معرض شیوع ویروس موزاییک
ورود : های دیم دنیاست، گفت اتحادیه محصوالت کشاورزی با بیان اینکه استهبان دارای بزرگترین انجیرستانرئیس 

 .آبی این منطقه برای تولید این محصول یک تهدید جدی است  ویروس موزاییک در بین انجیرستان

، از ورود یک ویروس خطرناک به نام خبرگزاری فارسوگو با  سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت

کنندگان انجیر را به  این ویروس سال گذشته در جهرم دیده شده و تولید: های استهبان خبر داد و گفت موزاییک در انجیرستان

 .مخاطره انداخته است

شود که بالفاصله دستور از  های انجیر متوجه وجود این ویروس می الستانوزارت جهاد کشاورزی در بازدید از یکی از نه: وی افزود

 .شود ها با بیل مکانیکی از ریشه بیرون آورده و آتش زده می شود و به دنبال آن کلیه نهال های این نهالستان داده می بین بردن نهال

آبی آلوده به ویروس موزاییک در استهبان شناسایی  نهال انجیر 022در حال حاضر حدود : رئیس انجمن ارگانیک ایران تصریح کرد

 .شده است

جلوگیری از شیوع و انتشار این ویروس : میلیون تومان عنوان کرد و گفت 5هزار تا  ۰22وی قیمت هر اصله درخت انجیر را بین 

برداشته، ولی خریداری و  های خوبی طلبد و اگرچه وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه با ویروس موزاییک گام عزم جدی را می

 .های آلوده احتیاج به بودجه دارد معدوم سازی نهال

های دیم دنیاست    ایران دارای بزرگترین انجیرستان: شود ها برای کشور یک سرمایه ملی محسوب می نورانی با بیان اینکه انجیرستان

 .و از این لحاظ دارای رتبه اول جهان هستیم

از طریق هوا و   ممکن است این ویروس: ت در پاسخ به این سؤال که منشاء این ویروس کجاست، گفترئیس اتحادیه ملی محصوال

 .های روان و گرد و غبار به کشور منتقل شده باشد از طریق شن

تشخیص این : وی در پاسخ به این سؤال که ممکن است این ویروس از طریق واردات میوه آلوده انجمن شده باشد، بیان داشت

ه بر عهده کارشناسان آفات نباتی است، ضمن اینکه ممکن است این ویروس از طریق واردات یک اصله درخت آلوده به کشور مسئل

 .اتفاق افتاده باشد

های سفید موزاییک  این ویروس ابتدا به صورت لکه: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در مورد نحوه شیوع این ویروس گفت

 .شود تر منتقل می های قدیمی جوان گیاه ایجاد و سپس به برگ های شکلی بر روی برگ

ها به ساقه و سپس ریش منتقل شده و ریشه درخت را خشکانده و موجب از بین رفتن درخت  ویروس از برگ: نورانی تصریح کرد

 .شود انجیر می

با محافظت جدی از : ان دیم است، بیان داشتهزار هکتار انجیرست 05رئیس انجمن ارگانیک ایران با بیان اینکه کشور دارای حدود 

 .های آبی به دیم داد ها نباید ایجاد انتقال ویروس موزاییک را از انجیرستان انجیرستان

های آبی استهبان باید با  با توجه به مشاهده ویروس موزاییک در انجیرستان: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد

 .ه را حل کردمدیریت بحران این مسئل

: شود، تصریح کرد های استهبان از سموم و کودهای شیمیایی استفاده نمی رئیس انجمن ارگانیک ایران با بیان اینکه در انجیرستان

 .بنابراین محصول این منطقه بسیار به تولید ارگانیک نزدیک است

های  اعالم کرده تا با همکاری وزارت جهاد گواهینامه انجمن ارگانیک آمادگی خود را به وزارت جهاد کشاورزی استهبان: وی افزود

 .های دیم ارگانیک برای منطقه بگیریم المللی کلی برای مجموعه انجیرستان بین

http://www.farsnews.com/
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 .شود آید ضمن اینکه بخشی از انجیر تولیدی صادر می تن محصول به دست می 52به طور متوسط از هر هکتار : نورانی گفت

درصد از انجیر تولیدی منطقه به کشورهای اروپایی، خاور دور و  52حدود : اورزی تصریح کردرئیس اتحادیه ملی محصوالت کش

 .شود  خلیج فارس صادر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=550222052222۳0 
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متسال  
 آیانا 1۹۱4تیر  16, سه شنبه

 عنوان پلیس بومی کمک کنند  مردم به/ کاری نکنند کند، روستاییان پنهان دامپزشکی غرامت پرداخت می
های بومی گزارش شده است و این امر باعث ارزانی بیش از حد انواع  حاد پرندگان تنها در مرغ بیماری آنفلوآنزای فوق

آمده استفاده کرده و ندانسته پرندگان ناقل را به سایر  ای سودجو از فرصت پیش طیور، اردک و غاز شده که عده

 .کنند ها حمل می استان

مسئله نبود بنیه قوی ( ایانا)مدیره جامعه دامپزشکان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیئت

در حال حاضر قیمت مرغ، اردک و سایر : د پرندگان در کشور اعالم کرد و گفتحا فرهنگی را باعث اشاعه بیماری آنفلوآنزای فوق

ای سودجو از این موقعیت استفاده کرده و این ماکیان را  دلیل شیوع بیماری بسیار پایین است و عده ماکیان در استان مازندران به

ای از این ماکیان  خبر از آن هستند که عده ه بیکنند؛ در حالی ک ها حمل می کنند و برای پرورش به سایر استان خریداری می

 .عنوان ناقل عمل کرده و ویروس را اشاعه دهند توانند به می

عنوان ناقالن این بیماری هستند که عالئم را بروز نداده و بیماری در آنها  اردک، غاز و پرندگان مهاجر به: پور افزود ناصر نبی

 .س را حتی با فضوالت خود به سایر طیور منتقل کنندتوانند ویرو صورت نهان است، اما می به

های مازندران، آذربایجان شرقی و فیروزکوه استان تهران درگیر بیماری  های بومی در استان تاکنون تنها مرغ: وی خاطرنشان کرد

این هرگونه عامل بنابر. چرخند شود و آزادانه در فضا می هستند و علت آن است که این طیور در مکان خاصی نگهداری نمی

 .تواند باعث مرگ آنها شود زا می بیماری

های صنعتی  کنند را گرفت تا مرغداری های بیمار کاسبی می باید جلوی افراد سودجو که از راه خرید و فروش مرغ: پور ادامه داد نبی

 .به این ویروس مبتال نشوند

فه کنند و هر زمانی که مرگ مشکوکی در طیور خود مشاهده کردند، عنوان پلیس بومی انجام وظی مردم نیز باید به: وی تصریح کرد

ای که آلوده  کننده مرغ، دان مرغ و ماشین حمل رسانی کنند، زیرا حتی کفش، شانه تخم به بیمه و مسئوالن دامپزشکی سریعاً اطالع

 .جا کند ای دیگر جابه تواند آن را به منطقه به ویروس باشد می

 کاری نکنند کند، روستاییان پنهان دامپزشکی غرامت پرداخت می

های  سازمان دامپزشکی کشور در این زمینه بسیار مؤثر عمل کرده و مرغ: مدیره جامعه دامپزشکان ایران یادآور شد رئیس هیئت

 .بیمار را به محض اطالع، پس از پرداخت غرامت معدوم کرده است

تواند تحمل کند، اما در زمستان زنده  درجه را نمی 5۳حاد پرندگان درجه حرارت باالی  لوآنزای فوقویروس آنف: پور تأکید کرد نبی

 .ماند و اگر این بیماری تا پاییز و زمستان تداوم داشته باشد، جلوگیری از شیوع آن بسیار سخت خواهد بود می

ها و حتی  ها، انسان ر بیشتر نیست، بنابراین باید ماشینمت ۰2قدرت حمل ویروس نیز توسط باد و سایر عوامل تا : وی اظهار داشت

تواند عاملی برای شیوع  کنند، ضدعفونی شوند، زیرا می ها حرکت می های آلوده به سایر استان مرغی که از استان های تخم غذا و شانه

 .باشد

ی که مورد مشکوکی از مرگ طیور را دید، به هر مرغدار و فرد: پور صمیمانه از روستاییان و مردم تقاضای همکاری کرد و گفت نبی

 .ای أسفناک مصون بماند ترتیب صنعت طیور کشور از واقعه رسانی کند تا بدین کاری، باید به دامپزشکی اطالع جای مخفی

م به ای که بین بیمه و واحدهای طیور منعقد شده بود، غرامت الز مطابق تعرفه 55۰0گونه که در سال  همان: وی همچنین افزود

 .آنها پرداخت شد، بنابراین جای نگرانی در این بخش وجود ندارد

 های آموزشی و توجیحی برای روستاییان درباره آنفلوآنزا لزوم برگزاری کالس
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های  مدیره جامعه دامپزشکان ایران از سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت نیز درخواست کرد که با برگزاری کالس رئیس هیئت

 .جیه روستاییان، در این بخش کمک کنند تا از گسترش این ویروس جلوگیری شودآموزشی و تو

های بومی دچار بیماری شدند، اما صنعت میلیاردها تومان از  در حال حاضر تنها تعدادی معدودی از مرغ: پور خاطرنشان کرد نبی

گذار و گوشتی کشور در ورطه  عت مرغ تخماین بخش صدمه دیده است؛ بنابراین باید با همکاری یکدیگر اجازه ندهیم که صن

 .نابودی قرار گیرد

عنوان پلیس برای جانداران زنده خود عمل کرده و برای جلوگیری از نشر  وی در پایان اظهار امیدواری کرد که هر روستایی به

 ./های الزم را به سازمان دامپزشکی انجام دهد رسانی بیماری به محض دیدن مورد مشکوک، اطالع

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/05232-5.html 
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 سالمت
  فودپرس 1۹۱4تیر ماه  1۴پنج شنبه 

 تضمین سالمت قلب و عروق با مصرف پنیرمواد غذایی
صرف دائمی پنیر در برنامه روزانه غذایی، عالوه بر کاهش میزان کلسترول بد، سبب پژوهشگران در مطالعات خود دریافتند که م <

پژوهشگران در مطالعات جدید خود به بررسی این موضوع پرداخته .پایین آمدن خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی خواهد شد

های اشباع شده است، بیماری های قلبی عروقی در بین اند که چرا با وجود اینکه برنامه غذایی مردم کشور فرانسه سرشار از چربی 

این موضوع که در محافل علمی با نام تناقض یا پارادوکس فرانسوی شهرت دارد، . مردم این کشور بسیار کمتر از سایر کشورهاست

روش زندگی مردم کشور نتایج این تحقیقات نشان می دهد که این مسئله ارتباطی به .انگیزه انجام پژوهش هایی در این رابطه شد

در این پژوهش ها همچنین .فرانسه نداشته و مهمترین دلیل این موضوع استفاده زیاد از پنیر و نوع متابولیسم آن در بدن است

که یک ترکیب تولیدشده توسط « بوتیرات»مشخص شد که در مدفوع افرادی که به صورت دائم از پنیر استفاده می کنند، میزان 

ده ای است، باالتر از افراد عادی بوده واین موضوع به این جهت دارای اهمیت است که میزان سطح بوتیرات با میزان باکتری های رو

محقق ارشد این پروژه از دانشکده علوم غذایی آرهوس در دانمارک، در این باره « هان برترام».کلسترول خون ارتباط مستقیمی دارد

د ارتباط بین فعالیت میکروب های روده ای و مصرف پنیر اشاره می کند که شاید این نتیجه این مطالعات به وجو»: می گوید

در این مطالعات پژوهشگران دانمارکی به بررسی نمونه های آزمایشگاهی ادرار و «.موضوع پاسخ مساله پارادوکس فرانسوی باشد

فاده می کردند پرداختند و این نمونه ها با افرادی که داوطلب که در برنامه غذایی خود به طور دائم از پنیر و شیر است 53مدفوع 

از سوی دیگر در مطالعات جدید انجام شده توسط .تنها به صورت محدود کره در طول شبانه روز مصرف می کردند، مقایسه شدند

یرهای پژوهشگران مشخص شد که پنیر و مصرف دائمی آن سبب کاهش کلسترول بد می شود و این موضوع حتی در مورد پن

در واقع دانشمندان با بررسی عوارض مصرف این نوع پنیرها با میزان مشابه چربی در کره به این نتیجه . پرچرب نیز صادق است

 دست یافتند
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 سالمت
  فودپرس 1۹۱4تیر ماه  17چهار شنبه 

 <ها خشکبار و روغن زیتون مصرف کنند مواد غذایی یابتید
دیابت بیماری قابل کنترلی است که بیش از سه میلیون نفر در ایران به آن مبتال هستند، این بیماری با افزایش قند خون ایجاد  

در عملکرد انسولین و یا اختالل ( انسولین)شود و علت آن معموال کاهش میزان ترشح هورمون تنظیم کننده قند خون  می

 52دیابت نوع اول در این نوع دیابت بیمار به تزریق انسولین نیاز دارد و بیشتر در کودکان و افراد زیر : انواع دیابت عبارتند از.است

دیابت نوع دوم به این شکل است که بیمار معموال به تزریق .گویند شود که به آن دیابت وابسته به انسولین می سال ایجاد می

سال،  22این نوع دیابت معموال در افراد باالی . انسولین نیازی ندارد اما ممکن است در برخی موارد نیاز به تزریق انسولین پیدا کند

در کنترل این بیماری از رژیم غذایی و داروهای . گویند چاق و کم تحرک بیشتر است و به آن دیابت غیر وابسته به انسولین می

های دیابت پر ادراری و تکرر آن، احساس پرنوشی و تشنگی، احساس ضعف  نشانه. شود قند خون استفاده می خوراکی پایین آورنده

عوارض دیررس در بیماران دیابتیعوارض دراز مدت در صورت عدم کنترل بیماری .و پرخوری و کاهش وزن بدون دلیل هستند

های پوستی به ویژه در پاها  ها، بروز زخم ایی و از کار افتادگی کلیهعروقی، بینایی، نارس-تواند منجر به اختالالت قلبی دیابت، می

های  توصیه.های عصبی و در نهایت موجب صدمات جبران ناپذیری از جمله کوری، قطع پا و سکته قلبی و مغزی شود وآسیب

یم درمانی به پزشک و کارشناس ای و بهداشتی برای داشتن زندگی بهتر با دیابتبرای داشتن یک برنامه صحیح دارویی و رژ تغذیه

های با شیرینی کمتر  دار، سبزی و میوه مانند نان، غالت سبوس( فیبر غذایی)تغذیه مراجعه کنید، از مواد غذایی حاوی الیاف گیاهی

، میزان های خشک استفاده کنید از خشکبار و میوه... استفاده کنید، به جای مصرف مواد قندی ساده مانند قند، عسل، شکر، مربا و

های جامد و چربی را در رژیم غذایی خود محدود کنید و در برنامه غذایی خود تا حد امکان از روغن زیتون استفاده  مصرف روغن

های بدون چربی و مرغ بدون پوست استفاده کنید، مصرف ماهی نیز دوبار در هفته به بیماران دیابتی  همچنین از گوشت.کنید

پز، بخارپز، تنوری کردن و کباب کردن به جای سرخ کردن  های پخت آب شود از روش اد توصیه میشود، به این افر توصیه می

های بدنی  ای لبنی کم چرب استفاده کنند، برای کنترل وزن در حد مطلوب، انجام ورزش و فعالیت استفاده کنند، از شیر و فرآورده

ای و  بنابر اعالم انستیتو تحقیقات تغذیه.شود غذیه نیز توصیه میمناسب و رعایت رژیم غذایی صحیح زیر نظر پزشک و کارشناس ت

 53های مناسب روزانه، حداقل  های ورزشی متناسب با شرایط و وضعیت سالمت فرد، نرمش صنایع غذایی کشور، انجام فعالیت

برای اطمینان از سالمت چشم . کنیدروی ن هرگز با شکم خالی و گرسنه ورزش و یا پیاده. شود روی بعد از غذا توصیه می دقیقه پیاده

شستشوی روزانه پاها با آب ولرم و صابون مناسب و خشک کردن . های خود به طور منظم به پزشک متخصص مراجعه کنید و کلیه

 شود با حوله نرم نیز توصیه می
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 مت  سال
  فودپرس 1۹۱4تیر ماه  17چهار شنبه 

 آنفلوآنزای پرندگان در یک قدمی تهرانمواد غذایی
اواخر خردادماه بود که خبر آنفوالنزای .های خانگی فیروزکوه و دماوند کشف شده است یک نمونه آنفلوآنزای پرندگان در مرغ <

بعد از آن گفته شد که تمام مرغ های بیمار معدوم شده اند و دیگر البته . پرندگان در یکی از مرغدارای های مازنداران منتشر شد

اما حاال، محمد یوسفی، رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از کشف یک نمونه آنفلوآنزای . خطری تهدید نمی کند

خود را برای جلوگیری از به گفته یوسفی، سازمان دامپزشکی همه تالش .های خانگی فیروزکوه و دماوند می گوید پرندگان در مرغ

های بسیاری مانند ممانعت از  گسترش شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان در شمال کشور به کار گرفته و در این راستا دستورالعمل

 ای نیست که اما از طرف دیگر، ظرفیت کشتارگاهی استان مازندران به اندازه.خروج مرغ زنده از این استان را به اجرا گذاشته است

های  همه تولید گوشت مرغ این استان را پوشش دهد و باید مقداری از مرغ پرورش یافته از این استان به صورت زنده به استان

ها ظرفیت کشتارگاهی باالیی وجود دارد  همجوار مانند تهران برای کشتار منتقل شود، چرا که در استان تهران برخالف دیگر استان

: خردادماه، سازمان دامپزشکی اعالم کرد 02.دهد ی حدود سه کشتارگاه تولید پایتخت را پوشش میکشتارگاه مرغ گوشت 53و از 

در یک روستای استان مازندران، کارشناسان سازمان دامپزشکی ( مرغ و اردک)در پی دریافت گزارش تلفات غیرعادی طیور بومی »

های الزم  برداری وگیری از گسترش آلودگی، نسبت به انجام نمونهای برای جل با حضور در محل و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه

براساس نتایج . و معدوم سازی طیور مبتال و تلف شده به شیوه بهداشتی، اقدام کردند و عملیات پاکسازی و ضدعفونی صورت گرفت

زشکی، همکاری مردم و دستگاه های سازمان دامپ تشخیص داده شده و با توصیه H3N5 آزمایشگاهی نوع بیماری، آنفلوآنزا تیپ

های عرضه پرندگان زنده، مهمترین منبع  براساس تاکید این سازمان، بازارچه«.های ذیربط از شیوع بیماری جلوگیری شده است

البته براساس اطالعیه . ها جدا خودداری کنند شیوع این بیماری هستند، بنابراین مردم باید از خرید طیور زنده از این بازارچه

ای برای  شود، هیچ گونه مخاطره ازمان دامپزشکی، مصرف گوشت طیور و تخم مرغ که در مراکز مجاز در سراسر کشور عرضه میس

با این .البته همین بیماری باعث شد تا آذربایجان و عراق، واردات مرغ و تخم مرغ از ایران را متوقف کنند. مصرف کنندگان ندارد

های دو  به هرحال، این بیماری باعث شد تا تمام مرغ. زای پرندگان در کشور گزارش نشده استحال، هنوز مورد انسانی آنفوالن

همچنین با این که گفته می شود، منشا آنفوالنزای مرغی مازندران، پاکستان .مرغداری مبتال به آنفلوآنزای پرندگان معدوم شوند

یکی . لوانزای پرندگان در حیات وحش کشورش را معرفی کرده بوداما دو ماه پیش هم روسیه سه کانون مبتال به ویروس آنف. است

همیشه در دوره هایی شیوع پیدا می کند و  H3N5 آنفلوانزا تحت تیپ.ها در دریای خزر و در مجاورت ایران قرار داشت از این کانون

کشور اروپایی انگلستان،  ۰ل در است که امساH3N۰ اما آنچه نگران کننده است، آنفوالنزای تحت تیپ. دوباره کنترل می شود

 H3N5 با این حال، براساس گزارش فائو، در ویروس مدل.آلمان، هلند و ایتالیا این بیماری در پرندگان وحشی گزارش شده است

به ، از آسیا به اروپا و آفریقا منتقل شده بود، و در شیوع آن پرندگان وحشی نقشی موثر داشتند، نزدیک 022۳و  0223که در سال 

 انسان و صدها میلیون مرغ از بین رفتند 222
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 شیالت

 - ۱4/۰4/2۰فارس

 ی مجازات دارداستفاده از سم ماالشیت گرین در مزارع پرورش ماه
رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه طبق اعالم سازمان دامپزشکی به هیچ وجه از سم ماالشیت گرین نباید 

به کارگیری آن خالف مقررات است و فردی که در مزارع پرورش : در مزراع پرورش ماهی استفاده شود، گفت

 .شود ماهی از آن استفاده کند مجازات می
در مورد استفاده از سم ماالشیت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   س سازمان شیالت ایران در گفتسید حسن صالحی رئی

هاست که ممنوع شده و مزارع پرورش ماهی از آن  استفاده از این سم در کشور سال: آال، گفت گرین در مزارع پرورش ماهی قزل

 .کنند یاستفاده نم

آن را   شد اما با ممنوعیت مصرف آن سازمان دامپزشکی جایگزین در گذشته از این سم برای ضدعفونی مزارع استفاده می: وی افزود

 .معرفی کرده است

ور شود، به چه دلیل در بازار به وف رئیس سازمان شیالت در پاسخ به این سوال که اگر این ماده در مزارع پرورش ماهی استفاده نمی

 .ممکن است برای ضدعفونی ماهیان زینتی از آن استفاده شود: شود، گفت خرید و فروش می

قطعا سازمان دامپزشکی با پرورش دهندگانی که از این سم غیرمجاز در مزارع پرورش ماهی استفاده کنند، : صالحی تصریح کرد

 .کند کند و مزرعه آنها را پلمب می برخورد شدیدی می

اعالم سازمان دامپزشکی به هیچ وجه از این سم در مزارع پرورش ماهی نباید استفاده شود و بکارگیری آن خالف طبق : وی افزود

 .شود مقررات است و هر فردی که از آن استفاده کند، مجازات می

ماهیان است که های قارچی و انگلی در  ماالشیت گرین یک ماده ضدعفونی کننده بسیار قوی برای درمان عفونت: به گزارش فارس

ها در ماهیان دارد، برای سالمتی انسان چه در حین بکارگیری و یا مصرف ماهیانی که  علیرغم محاسنی که در بهبودی آلودگی

 .باقیمانده مواد فوق را در بافت دارند، مخاطره آمیز است

است که در کشورهای دنیا ممنوع  سال 02زاست که مصرف آن بیش از  ماالشیت گرین یک ماده سرطان: افزاید این گزارش می

 .شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502220222253۰ 
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 شیالت
 آیانا 1۹۱4تیر  2۰, شنبه

 ردن کیلکا به سبد خانوار شکست سیاست شیالت در ب/ واردات پودر ماهی از شیلی و پرو
تن پودر ماهی از  91۵اند، واردات  در حالی که پس از چهار ماه تعطیلی، صیادان کیلکا تازه برای صید وارد دریا شده

 .رو کرده است کشور پرو و شیلی انگیزه صید و بازار داخلی را با چالش روبه

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران دهندگان ماهی کیلکا امروز در گفت مدیرعامل اتحادیه پرورش

صورت شبانه در  فروند شناور صیادی به 22پس از چهار ماه تعطیلی، صید ماهی کیلکا از ابتدای تیرماه آغاز شد و صیادان با 

 .های شمالی کشور صید خود را آغاز کردند استان

کیلکا، صید انتظاری محسوب شده که منوط به شرایط آب و هوایی و وضعیت دریا است، اما هرچند صید : پور افزود مهرداد قلی

 .تری قرار دارد مساعدتر بوده و میزان صید نسبت به سال گذشته در شرایط مناسب 00تاکنون شرایط صید نسبت به سال 

 واردات پودر ماهی از شیلی و پرو

تن پودر  322هزار و  اند، واردات یک چندماهه صیادان کیلکا تازه وارد دریا شدهدر حالی که پس از تعطیلی : وی خاطرنشان کرد

 .انگیزه شدن صیادان شده است ماهی از کشورهای شیلی و پرو به کشور باعث بی

ی کمتر از هزار تن برآورد شده و میزان تولیدی پودر داخل 522هرچند میزان پودر مورد نیاز ساالنه کشور بیش از : پور ادامه داد قلی

 .کند رو می هزار تن است، اما چنین اقدامی بازار پودر داخلی کشور را با چالش روبه 02

ترین پودرهای ماهی  پودر ماهی تولیدشده داخل کشور که جزو مرغوب: دهندگان ماهی کیلکا تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه پرورش

علت عدم فعالیت شیالت و نظارت بر عملکرد واحدهای  المللی است، به ای بیندنیا و دارای آنالیز آزمایشگاهی و باالترین استاندارده

 .شود مرغداری، با کمترین قیمت ممکن عرضه می

و همچنین ( آبی و سردآبی ماهیان گرم)عنوان یکی از عناصر اصلی کنسانتره غذایی آبزیان  در حالی که پودر ماهی به: وی یادآور شد

 .گیرد علت جایگزینی فعاالن واحدهای مرغداری کمتر مورد استفاده قرار می هغذای اصلی مرغ باید باشد، ب

تواند  زمانی آن با فصل صید می واردات نابهنگام پودر ماهی واردشده هرچند پاسخگوی نیاز کشور نیست، اما هم: پور تأکید کرد قلی

 .بازار روانی داخلی کشور را دستخوش تغییر قرار دهد

 خت کیلکاناآشنایی مردم با پ

سازی وارد سبد غذایی مردم نشده و  علت عدم فرهنگ هرچند کیلکا به: دهندگان ماهی کیلکا اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه پرورش

 03های گذشته با  رغم تورم و افزایش قیمت ادوات صیادی، قیمت این آبزی نسبت به سال مصرف انسانی بسیار اندکی دارد، اما به

 .شده است رو درصد کاهش روبه

گذرد، هیچ برنامه مدونی برای افزایش سرانه مصرف کیلکا  سال از صید ماهی کیلکا می 00در حالی که بیش از : وی همچنین گفت

عنوان یکی از آبزیان  دهد، به درصد غذای ماهیان خاویاری را تشکیل می 53علت آنکه  وجود ندارد، در حالی که این آبزی کوچک به

 .شود ال محسوب میبا ارزش غذایی با

علت آنکه ریز بوده و در چرخه مصرف انسانی  پای کفال، کپور و خاویار را دارد، اما به کیلکا ارزش غذایی هم: پور در ادامه افزود قلی

 .قرار نگرفته است، سرانه مصرف بسیار پایینی در داخل کشور دارد

دار اقدام به خارج کردن همه محتویات  طوری که زنان خانه د، بهمردم با شیوه طبخ ماهی کیلکا آشنا نیستن: وی خاطرنشان کرد

ای  کند، دارای سیستم گوارشی پیچیده کنند، در حالی که چون کیلکا تنها از پالنگتون استفاده می شکم این ماهی کوچک می

 .طور اریب از بدن جدا شود، روده آن نیز خارج شده و قابل مصرف است نیست و اگر سر آن به
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 ا، آبزی فاقد حمایت شیالتکیلک

علت افزایش قیمت مواد پروتئینی نظیر گوشت، انواع  در حالی که به: دهندگان ماهی کیلکا ادامه داد مدیرعامل اتحادیه پرورش

لکا توانند در سبد غذایی مردم قرار گیرند، سازمان شیالت هیچ برنامه حمایتی برای افزایش سرانه مصرف کی ویژه کیلکا می آبزیان به

 .ندارد

شدت در حال افزایش است، در حالی که بسیاری از مواد خوراکی با  اکنون سرانه مصرف سوسیس و کالباس به: پور تصریح کرد قلی

 .های متولی مورد توجه قرار نگرفته است ای باال به علت مغفول ماندن دستگاه ارزش تغذیه

میلیون تومان دارد، در حالی که یک دستگاه فرآوری ماهی  232یش از های فرآوری ماهی کیلکا قیمتی ب دستگاه: وی یادآور شد

علت کوچک بودن جثه ماهی کیلکا، نوع ابزارها باید  دهد؛ چرا که به میلیون تومان به خود اختصاص می 502آال رقمی کمتر از  قزل

برای فرآوری این نوع ماهی اختصاص داده  با این وجود، تسهیالتی که. از دقت بیشتری برخوردار باشد، لذا قیمت آن باالتر است

 .شود، بسیار ناچیز و اندک است می

 درصد کیلکا، خوراک دام و طیور 1۵

های سازمان  علت نبود تبلیغ در بازار مصرفی بر خالف سیاست به: دهندگان ماهی کیلکا تأکید کرد مدیرعامل اتحادیه پرورش

 .رسد شود و کمتر از پنج درصد آن به مصرف انسانی می ک دام و طیور میدرصد ماهیان کیلکا صرف خورا 03شیالت، بیش از 

سازی و درک  علت فرهنگ در حالی که سرانه مصرف کیلکا در کشورهایی نظیر ارمنستان، آمریکا و آلمان به: پور اظهار داشت قلی

رسد که  ماهی صیدشده به مصرف انسانی میصحیح از ارزش غذایی این ماده باارزش بسیار باال است، در ایران کمتر از پنج درصد 

 .دنبال دارد سرانه بسیار ناچیزی را به

درصد از محصول صیدشده در سبد غذایی  32در ابتدای صید کیلکا، سیاست سازمان شیالت قرار دادن بیش از : وی همچنین گفت

 .شود ه تلقی میخورد علت نبود تبلیغات و فرهنگ مصرف، این سیاست عمالً شکست خانوار بود که به

شده در صداوسیما قرار گیرد،  های آشپزی ساخته عنوان یک آبزی باارزش در برنامه در صورتی که کیلکا به: پور در پایان افزود قلی

 ./پذیر خواهد بود پذیر به سهولت امکان فرهنگ مصرف آن با توجه به قیمت پایین و قابل دسترس بودن آن برای اقشار آسیب

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/052۰۳-5.html 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۹۱۲تیر  22: تاریخ

 کارگاه پرورش ماهیان زینتی در همدان 4۲فعالیت 

 .نتی برای توسعه مشاغل خانگی خبر دادمدیر شیالت استان همدان از اعطا تسهیالت پرورش ماهیان زی

با توجه به حجم طرح های پروش ماهیان زینتی : ، علی دولو افزودگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

 .میلیون ریال تسهیالت به متقاضیان داده می شود  222تا 32در بخش خانگی از

پرورش ماهی زینتی در شهرها افزون بر اینکه نیاز به سرمایه و زمین اندک دارد زمینه ساز اشتغالزایی فراوانی نیز می : وی گفت

 .تقیم مشغول به کار می شوندباشد به شکلی که در هر کارگاه کوچک پرورش ماهی زینتی دستکم دو نفرمستقیم و دو نفر غیرمس

هزار قطعه انواع ماهیان زینتی در کارگاه های این استان پرورش  323میلیون  5مدیر شیالت استان همدان با اشاره به اینکه ساالنه 

، اسکار، ، سوارتر، پرت، کریوراس، گورامی، پالتی، فایتر، سورم(کویز-دودی -رمری)ماهیان کوپی، آنجل : داده می شود، تصریح کرد

 .فالورهورن، گلدفیش، زبرا و تایگر از انواع ماهیان زینتی تولیدی در همدان هستند

هزار قطعه در سال ، بی نیازی به آبهای جاری زیاد و امکان  32متر فضای خانگی برای تولید  22داشتن حداقل : دولو گفت 

کارگاه های همجوار با مناطق مسکونی از مهمترین شرایط استفاده از آب شهری و چاه های داخل منازل، محدودیت نبود فاصله 

 .آسان راه اندازی این کارگاه ها است که موجب ترغیب و تقویت انگیزه سرمایه گذاران می شود

کارگاه مربوط به  52از این شمار : کارگاه اعالم کرد و افزود 22وی تعداد کارگاه های فعال پرورش ماهیان زینتی استان همدان را 

 .شاغل خانگی استم

http://www.yjc.ir/fa/news/30۳2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5260247
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 - ۱4/۰4/22فارس

 درصدی قیمت قند و شکر را داریم 94تا  93تقاضای افزایش 
درصدی قیمت قند و شکر به کارگروه تنظیم  ۱افزایش های قند و شکر از ارائه درخواست  دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .درصد عنوان کرد 94تا  93افزایش مورد تقاضای این صنعت را : بازار خبر داد و گفت

ارکان تعیین : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های قند و شکر در گفت بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه

قیمت صنعت قند و شکر دست دولت است و ما نقشی در آن نداریم، طوری که نرخ خرید چغندر قند به عنوان ماده اولیه این 

 .شود صنعت تضمینی و توسط دولت تعیین می

شود، بنابراین خود  یهمچنین افزایش دستمزد ساالنه کارگر که صنایع ملزم به اجرای آن هستند، توسط دولت معین م: وی افزود

 .شود  ها می تولید و قیمت  دولت باعث افزایش هزینه

  را متناسب با افزایش هزینه  های قند و شکر با بیان اینکه ما از دولت خواستاریم تا اجازه افزایش قیمت دبیر انجمن صنفی کارخانه

درصد افزایش داد و از طرفی دستمزد کارگران هم  23شورای اقتصاد سال گذشته قیمت تضمینی چغندر قند را : بدهد، تصریح کرد

 .های قند و شکر افزایش یافت تولید کارخانه  درصد هزینه 53درصد اضافه شد، بنابراین به طور میانگین حدود  02

ه را ب  درصدی قیمت 02درصدی هزینه تولید در سال گذشته ، دولت در نهایت مجوز افزایش  53با وجود افزایش : وی افزود

 .های قند و شکر داد و به این ترتیب زیان افزایش هزینه این صنعت جبران نشد کارخانه

قیمت تضمینی خرید چغندر در سال : شود، بیان داشت برداری از مزارع چغندر قند آغاز می ماه دیگر بهره 0دانایی با بیان اینکه تا 

درصد  5۳درصد افزایش یافت، بنابراین به طور میانگین حدود  02درصد رشد کرده و دستمزد هم  50.3نسبت به سال گذشته  02

 .های قند و شکر را خود دولت افزایش داده است تولید کارخانه  هزینه

قیمت قند و شکر افزایش یابد، زیرا اگر این تناسب رعایت نشود، قطعا   ما هم انتظار داریم متناسب با افزایش هزینه: وی افزود

 .شوند ر ورشکست میهای قند و شک کارخانه

 .دهد درصد قیمت تمام شده شکر را چغندر قند تشکیل می 22حدود : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

ای در مورد افزایش قیمت به دست ما نرسیده، ولی مطابق آن  هنوز ابالغیه: دانایی در مورد میزان افزایش قیمت قند و شکر گفت

اند،  شود، منتشر کرده ها در مورد افزایش قیمت کاالهای اساسی و مواد غذایی که قند و شکر هم جزء آن می انهای که رس بخشنامه

درصد مجاز و بیش از آن باید به تایید  ۳تون نتیجه گرفت که با توافق تشکل مربوط و سازمان حمایت افزایش قیمت تا سقف  می

 .کارگروه کنترل بازار برسد

درصد است، لذا مطابق بخشنامه این  ۳درخواست ما افزایش قیمت بیش از : های قند و شکر بیان داشت کارخانهدبیر انجمن صنفی 

 .موضوع باید در کارگروه کنترل بازار مصوب شود

 های قند و شکر در پاسخ به این سؤال که پیشنهاد شما با توجه به هزینه تمام شده برای افزایش قیمت دبیر انجمن صنفی کارخانه

کند  درصد را دستمزد کارگر تعیین می 53ها را قیمت چغندر و  درصد هزینه 22با توجه به اینکه : قند و شکر چقدر است، گفت

 .درصدی قیمت است 52تا  55پیشنهاد ما افزایش 

 .ها است درصد سایر هزینه 52درصد قیمت تمام شده مربوط به انرژی و همچنین  3: وی افزود

http://www.farsnews.com/
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 ۰3صنعت قند و شکر در : این سوال که در راستای کاهش هزینه تمام شده چه کارهایی انجام شده است، گفتدانایی در پاسخ به 

و ضایعات را   وری را افزایش داده های گذشته میزان بهره درصد باقی در سال 53درصد قیمت تمام شده هیچ نقشی ندارد اما در 

 .ایم کاهش داده

های ضایعاتی را کاهش  ایم و سهم هزینه توان گفت که در این صنعت به اروپا نزدیک شده ت میوری به جرا به لحاظ بهره: وی افزود

 .ایم داده

جمهور به وزارت صنعت برای  زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابالغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس به گزارش فارس، نعمت

د، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، درصدی قیمت کاالهای اساسی خبر داد که گندم، آر ۳افزایش 

 .کره، شیرخام و لبنیات از جمله اقالم مشمول افزایش قیمت هستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=550222002222۰0 
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 4931تیر  سوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

121 
 

 ها شیر و فراورده

 - ۱4/۰4/21فارس

 شود کره گران نمی/ افزایش قیمت محصوالت لبنی بستگی به کشش بازار دارد
ها و  نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه افزایش قیمت محصوالت لبنی منوط به شرایط شرکت

 .ممکن است با توجه به شرایط برخی محصوالت افزایش قیمت نیابد: ها از وضعیت خود و بازار دارد، گفت آنالیز آن

 ۳در مورد افزایش  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد فربد نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی در گفت

 .است  معاون اول هستیم، اما هنوز این اطالعیه به دست ما نرسیده پیگیر دریافت اطالعیه: درصدی قیمت محصوالت لبنی گفت

ها به دلیل رکود موجود در بازار آیا این افزایش  وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به مخالفت صنایع مبنی بر افزایش قیمت

طریق پرداخت یارانه توسط دولت جبران شود،  ها از صنایع به دنبال این بودند که این افزایش قیمت: شود، افزود ها اعمال می قیمت

 .اما ظاهرا به دلیل مشکالت مالی دولت این مسئله شدنی نیست

ماه از سال عمال اثر  2با توجه به گذشت : درصد بوده است، تصریح کرد 5، 05فربد با بیان اینکه حاشیه سود صنایع لبنی در سال 

 .درصد است 2سال حدود  مانده ماه باقی ۰ها در  درصدی قیمت ۳افزایش 

درصدی محصوالت لبنی آیا دامداران  ۳نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی در پاسخ به این سؤال در صورت افزایش 

خام با دولت توافق  تومان فروش شیر 5222دامداران روی قیمت : خام را خواهند داشت، گفت تقاضای افزایش قیمت فروش شیر

 .شود خام ایجاد نمی پایین آمدن قیمت علوفه، افزایشی در قیمت خرید شیر اند و به دلیل کرده

برای تصمیم در مورد افزایش قیمت، هر : ها دانست و عنوان کرد فربد افزایش قیمت محصوالت لبنی را منوط به شرایط شرکت

ها اقدام به  ها بعضی شرکت زایش قیمتشرکتی شرایط خودش را باید آنالیز کند، به طوری که سال گذشته به دنبال صدور مجوز اف

 .این کار نکردند و یا با تأخیر این کار را انجام دادند

پارامترهای مختلفی در افزایش قیمت دخالت دارد و بستگی به کشش : نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .بازار و موجودی انبارها دارد

 .ها زیان ده است عموما تولید ماست: ن است افزایش قیمت نیابند، افزودوی با بیان اینکه برخی اقالم ممک

شود،  نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه تا اوایل مرداد وضعیت افزایش قیمت محصوالت لبنی معین می

 .ل به اندازه کافی کاهش یافته استیابد، زیرا نرخ جهانی این محصو کره جزء اقالمی است که قیمتش افزایش نمی: تصریح کرد

جمهور به وزارت صنعت برای  زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابالغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس به گزارش فارس، امروز نعمت

قرمز،  درصدی قیمت کاالهای اساسی خبر داد که گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت ۳افزایش 

 .کره، شیرخام و لبنیات از جمله اقالم مشمول افزایش قیمت هستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502220522552۳ 
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ها فرآوردهشیر و   
 خبرنگاران جوان - 1۹۱۲تیر  17: تاریخ

 بار سلطان گرانی شد ینشیر ا

درصدی دوباره قیمت لبنیات به  52تومان، اخباری مبنی بر احتمال افزایش  5222از زمان اعالم خرید قطعی شیر با قیمت مصوب 

 .رسد گوش می

ها است و هر  ، خبرهای داغ همیشه تیتر یک خبرگزاریگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

افتد ولی خبر قیمت لبنیات و خاصه قیمت شیر از آن خبرهای داغی است که هر چند روز یک  گذرد از تب و تاب می چه از آن می

 .تر شود داغ زنند تا داغ و بار مراجع و محافل مختلف به آن دامن می

گذشت و خبری از اجرایی شدن آن نبود، آن بخش از  تومان از دامداران می 5222ها از خبر خرید تضمینی شیر خام با قیمت  مدت

رفت و  شد و به کانتینرهای صادرات می رسید تبدیل به شیر خشک می شد و به قیمت تضمینی می شیر خام که عاقبت به خیر می

 .ماند تا از تاریخ انقضایش بگذرد می یا در انبارها آنقدری

رسید تا اینکه باالخره برخی از  ها به قیمت تقریباً متعادلی به فروش می قصه پرغصه شیر انقدر ادامه داشت و در سوپرمارکت

 !ای برای باال بردن عزت شیر بودند مسئولین به فکر افتاده و به دنبال راه چاره

های مرتبط را ملزم به خرید شیر با قیمت اعالم  ی در یک وزارتخانه برگزار شد و همه دستگاها همین چند هفته پیش بود که جلسه

درصد به بهای شیری که از سال  52شده کرد و همین جلسه کافی بود تا شیر دوباره تیتر یک خبرها شود و مهربانانه اعالم شد که 

تر اینجاست که هنوز این موضوع مصوب نشده برخی کارخانجات آن  بدرصد افزایش داشته، افزوده شود و جال ۳گذشته تا به امروز 

 .اند را اجرایی کرده

وی در مورد افزایش قیمت شیر . ای لبنی ایران گفتگویی داشتیم در همین خصوص با رضا باکری دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده

من بزنند، در ماه مبارک رمضان مردم به اندازه کافی با مشکالت ها به این شایعات دا ای وجود ندارد و نباید رسانه اصالً مصوبه: گفت

شود که جو  و مسائل مالی رو به رو هستند و همچنین به مصرف لبنیات و دریافت کلسیم نیازمندند و این شایعات تنها باعث می

 .حاکم متشنج شود

دهد که بهای تمام  و این افزایش تنها زمانی رخ می الزمه افزایش قیمت لبنیات منوط به قدرت خرید مردم است: باکری تصریح کرد

درصد افزایش داشته و با  ۳دهی برسد و با توجه به این که بهای لبنیات نسبت به سال گذشته  ها به مرز زیان شده کاال در کارخانه

 .توجه به پایین بودن قدرت خرید مردم در حال حاضر نباید به این موضوع ورود پیدا کرد

ای نسبت به وضعیت صنعت لبنیات در کشور و  ای لبنی ایران با صدور بیانیه جمن دبیر انجمن صنفی صنایع فرآوردههمچنین ان

ریزی و نظارت عالیه دولت بر بازار را در پی داشته است، واکنش  گذاری که غفلت از وظایف اصلی برنامه دخالت دولت در نظام قیمت

 . نشان داد

ریزی و نظارت عالیه دولت بر عملکرد منطقی  این تفکر به جای ایجاد ساز و کار برنامه: ه آمده استدر بخش دیگری از این بیانی

های تولیدی و تجاری، خود به نیابت از  های تعادلی صحیح بازار رقابت آزاد بنگاه گیری نرخ قوانین عرضه و تقاضای بازار و شکل

های قدرتمند نظام رقابت آزاد بازار اقدام به  با بها ندادن به اهرم های تولیدی و تجاری مشمول قانون تجارت و طرف بنگاه

گذاری دستوری کاالها نموده و با نادیده گرفتن اختیار و آگاهی مصرف کنندگان در اعمال سالیق و توان مالی خرید خود، در  قیمت

گیری کرده، و از  تنوع قیمت کاال، مداخله و تصمیمکمیت و کیفیت کاال، تنوع و فرموالسیون کاال، تنوع بسته بندی کاال و سر انجام 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
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های سالمت و بهداشت و استانداردهای قابلیت مصرف کاال و به ویژه تعیین  حق قانونی و نظارتی خود در تعیین شاخص

 .های نظام توزیع عادالنه درآمد حاصل از کسب و کارها بین اقشار مختلف مردم و دولت، فراتر روند شاخص

نشیند ولی در مقابل آن هستند  ای می رانند بر دل هر خواننده زارش؛ لحن دلسوزانه کسانی که در این وادی سخن میبنابراین گ

اند  را نشنیده "چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است "کسانی که به فکر منافع مالی هستند و شاید اینان مثل معروف 

 .برند نند که مردم کشورمان از کمبود و یا ناتوانی در خرید آن رنج میز که سنگ صادرات محصوالتی را به سینه می

ها از زمانی داغ شد که مسئولین تصمیم به اجرای قانون خرید تضمینی  و البته بر کسی پوشیده نیست که اخبار این حرف و حدیث

یات از سبد کاالی اقشار کم درآمد جامعه تومان کردند که البته امیدواریم اجرای این قانون موجب حذف لبن 5222شیر با قیمت 

 .نشود

http://www.yjc.ir/fa/news/3033۳30 
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 صادرات و واردات

 - ۱4/۰4/1۱فارس

 منشاء واردات مشخص نشد/ حاصل به واردات ممنوع برنج اعتراض بی
برنج به علت رونق بخشی به بازار داخلی این محصول از سال گذشته ممنوع شده است،  در حالی که واردات

 .درصد از این محصول به کشور حکایت دارد 913۵میلیون دالر به سهم ارزشی  943آمار گمرک از واردات 
ذشته واردات برنج بسیار مورد بحث بوده است، چرا که با توجه به وفور در دو سال گ خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های قبل بخش قابل توجهی برنج مازاد در کشور وجود دارد و همین موضوع منجر به رکود در بازار این محصول  واردات در سال

 .شده است

دی کشور تبدیل شده است چنانچه دولت در سال های اخیر به یکی از معضالت ج از طرفی رکود حاکم بر بازار این محصول در سال

 .رمق برنج را رونق بخشد گذشته برای حل آن طرح خرید توافقی برنج را به اجرا در آورد و به این ترتیب تا حدودی توانست بازار بی

منوعیت هرگز نمایان نشد بر این اساس در کنار طرح خرید توافقی برنج در سال گذشته، واردات برنج نیز ممنوع شد، ولی آثار این م

 025زیرا سال گذشته حدود یک میلیون تن برنج به کشور وارد شد و طبق آمار گمرک در سه ماهه ابتدای امسال با واردات 

 .درصد این محصول دومین محصول کشاورزی وارداتی به کشور بوده است 0.53میلیون دالر به سهم ارزشی 

دادند اما  های قبلی نسبت می ن وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج را به ثبت سفارشسال گذشته مسئوال: براساس این گزارش

گوید ما  در مورد واردات برنج عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورز می 02امسال پس از اعالم آمار سه ماهه ابتدای سال 

 .ترض هستیمهم نسبت به آماری که گمرک برای واردات برنج در بهار اعالم کرده مع

ای برای پیگیری آمار منتشر شده در  گوید نامه کند و می معاون وزیر واردات برنج را کماکان ممنوع اعالم می: براساس این گزارش

 .مورد واردات برنج به گمرک نوشته شده و منتظر جواب آن هستیم

د و ویژه در مورد اظهارات معاون وزیر جهاد این در حالی است که علی معقولی معاون مرکز واردات گمرک و امور مناطق آزا

دهد و بدون  گمرک بدون داشتن مستند قانونی حتی اجازه ورود یک کیلوگرم برنج نیز به داخل کشور نمی: گوید کشاورزی می

 .قرنطینه که مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت است، امکان ورود برنج وجود ندارد

شود و برای واردات برنج نیاز به مجوزهای  ها انجام می گمرک بر اساس قانون و مجوز دستگاه همه امور در: گوید این مسئول می

 .استاندارد و بهداشت و ثبت سفارش بوده است

: گوید جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج کشور هم با انتقاد از اینکه آمار درستی از سرانه مصرف برنج در کشور وجود ندارد، می

 .و معاونانش باید با هم همدل شوند و همگی در اعالم آمار و ارقام یک رقم واحد را اعالم کنندوزیر جهاد 

 .گوید امسال حتی به واردات یک گرم برنج نیاز نداریم کند و می وی بازار برنج را راکد و اشباع توصیف می

ها بدون  کند، نخست اینکه اگر این برنج ن متبادر میاظهارات مسئوالن درباره واردات برنج چند سؤال را به ذه: براساس این گزارش

مجوز واردشده، چگونه به ثبت گمرک رسیده است و اگر با مجوز وزارتخانه وارد کشور شده پس چرا مسئوالن واردات آن را کماکان 

کنند،  ین موضوع اعتراف نمیها از ثبت سفارشات قبلی است چرا مسئوالن مانند گذشته به ا کنند، اگر هم این برنج ممنوع اعالم می

 !آیا قصد آنها فرافکنی است یا واقعا آمار و ارقام دقیقی از مجوزها صادر شده و تمدید آنها در اختیار نیست؟

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022253225220 
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درات و وارداتصا  
 - ۱4/۰4/16فارس

 تعرفه واردات کنستانتره افزایش یابد

ای با وزیران جهاد کشاورزی و صنعت،   طی نامه: کنندگان خوراک آبزیان و طیور گفت مدیرعامل شرکت تولید

ات این ایم تا با توجه به تولید کیفی کنستانتره دام و طیور در کشور تعرفه وارد معدن و تجارت از آنها خواسته

 .محصول افزایش یابد
مسعود شریفی مدیرعامل شرکت خوراک آبزیان و طیور امروز در جمع خبرنگاران با  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

نعت، معدن و تجارت برای افزایش با وزیران جهاد کشاورزی و ص: درصدی واردات کنستانتره خوراک دام گفت 2اشاره به تعرفه 

 .انجام شده است هایی  نگاری تعرفه واردات این محصول نامه

در راستای حمایت از تولید کنسانتره و محصوالت داخلی باید : شود، گفت اکنون کنستانتره در کشور تولید می وی با بیان اینکه هم

 .تعرفه واردات این محصول افزایش یابد

درصد خوراک دام، طیور و آبزیان و سایر حیوانات طبق  0.3ورود کنسانتره : اک طیور و آبزیان تصریح کردمدیرعامل شرکت خور

تن در سال بوده که با این مقدار  222هزار و  2به طور میانگین حدود  05و  00های  گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال

 .شود م، طیور و آبزیان و سایر حیوانات تولید میهزار تن انواع خوراک دا 552معادل % 0.3کنستانتره 

هزار تن خوراک در سال مبنا قرار گیرد، حجم  5۳در شرایط عادی اگر یک کارخانه نسبتا بزرگ با متوسط تولید : شریعتی افزود

 .شود نفر می 5322شود و این امر مانع اشتغال  واحد تولیدی می 0تولید عمال جایگزین 

از وزرای جهاد و صنعت و معدن خواسته شده تا تیمی از کارشناسان به بررسی همه جانبه و دقیق : شریعتی بیان داشت

های تولید داخل کشور مبادرت ورزند و براساس گزارش کارشناسی در جهت حمایت عملی از تولید داخل و تشویق به  کنسانتره

اع کنستانتره خوراک دام، طیور و آبزیان و سایر حیوانات در نظر ای تأثیرگذار برای واردات انو توسعه دانش و تکنولوژی ملی، تعرفه

 .گرفته شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۳225322 
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 صادرات و واردات
 - ۱4/۰4/16فارس

 پذیر شد دون مجوز وزارت کشاورزی امکانصادرات گوشت مرغ ب
صادرات گوشت مرغ تا اطالع ثانوی بدون نیاز به مجوز وزارت جهاد کشاورزی ممکن : سازمان توسعه تجارت اعالم کرد

 .خواهد بود

صادرات گوشت مرغ با رعایت ضوابط : ، در این اطالعیه آمده استسازمان توسعه تجارتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ای و بهداشتی، بدون نیاز به مجوز وزارت کشاورزی بالمانع است قرنطینه

 .تجارت به گمرکات کشور ابالغ شده استاین بخشنامه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۳225230 
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 صادرات و واردات
 - ۱4/۰4/21فارس

 شدهای روغنی اعالم  شرایط واردات انواع دانه

قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و  9۱های روغنی مشمول اجرای مقررات ماده  واردات انواع دانه

 .بهداشتی شد
، بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، روابط عمومی سازمان توسعه تجارتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .های روغنی از جمله ذرت، سویا، آفتابگردان، کلزا، پنبه دانه و کنجد اعالم شد درمان و آموزش پزشکی، شرایط واردات انواع دانه

قانون مواد خوراکی، آشامیدنی،  5۳های روغنی مشمول اجرای مقررات ماده  به این ترتیب، از ابتدای مهرماه واردات انواع دانه

 .های روغنی برای صدور مجوزهای بهداشتی ضرورت دارد همچنین، کنترل و پایش دانه. آرایشی و بهداشتی خواهد شد

 .قوت خود باقی است های روغنی نیز از تاریخ مذکور همچنان به دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات دانه

 .دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت این دستورالعمل را به همه گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022205225032 
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 صادرات و واردات
 - ۱4/۰4/21فارس

 تومانی از واردات هر کیلوگرم گندم و جو 9۵۲دریافت مابه التفاوت 
قانون الحاق  93ماده  9را به استناد بند  14ریالی از واردات گندم و جو در سال  9۵۲۲التفاوت  شورای اقتصاد اخذ مابه

 .الی دولت بررسی و تصویب کردموادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات م

 20.222۰درخواست و5502.0.0۰شورای اقتصاد در جلسه مورخ  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی خبرگزاری فارسبه گزارش 

ماده  5را به استناد بند  5502وزارت جهاد کشاورزی موضوع اخذ مابه التفاوت از واردات گندم و جو در سال  5502.0.52مورخ 

 .قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بررسی و تصویب کردقانون الحاق موادی به  55

 :براساس این گزارش متن این مصوبه به شرح زیر است

ریال از زمان ابالغ  5322گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به اخذ مابه التفاوت از واردات جو و گندم به ازای هر کیلوگرم -5

 .کل کشور واریز نماید 5502قانون بودجه سال  5۳250۳این مصوبه اقدام و به حساب درآمدی 

 .و جو تا پایان شهریورماه سال مزبور می باشد 5502زمان اجرای اخذ مابه التفاوت مزبور از واردات گندم تا پایان سال :تبصره

گان اقالم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن نظارت بر حسن اجرای این مصوبه،موظف است با واردکنند-0

 .مذکور تصفیه حساب نماید

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از درخواست وزیر جهاد کشاورزی نسبت به تخصیص منابع حاصل از مابه التفاوت -5

دریافتی از کاالهای مذکور جهت هزینه کرد برای اجرای سیاست های جبرانی و ضد بازار شکنی مورد تایید سازمان مدیریت و 

 .کل کشور اقدام نماید 5502مه ریزی کشور در چارچوب قانون بودجه سال برنا

واردات گندم و جو که توسط شرکت های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور به منظور اجرای تکالیف مربوط به -2

معاف  5ت مابه التفاوت منظور شده در بند کشور با تایید وزارت جهاد کشاورزی انجام می گیرد از پرداخ 5502تامین نیازهای سال 

 .می باشد

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت جو در بازار داخلی در مقایسه با قیمت خرید تضمینی -3

 .آن نسبت درخواست لغو آن از طریق شورای اقتصاد اقدام نماید

مد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این مصوبه در تاریخ پانزدهم تیرماه از سوی مح

 .به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=550222052222۰۳ 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1۹۱4تیر  2۰, شنبه

 ضریب پایین تکنولوژی پس از برداشت در باغداری ایران / صادرات زردآلو و گیالس به ترکیه
گذاری قابل توجهی کرده و  در حالی که ترکیه برای ساماندهی محصوالت باغی خود پس از مرحله برداشت سرمایه

ت، ضریب مکانیزاسیون پس از برداشت محصوالت باغی در برای مقام نخستی صادرکننده خاورمیانه خیز برداشته اس

 .ایران معادل صفر ارزیابی شده است

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیره اتحادیه محصوالت باغی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیئت

ر و زیان به باغداران شمال غربی کشور وارد کرد، اما صادرات میلیارد تومان ضر 3۳۰ماه بیش از  هرچند سرمازدگی فروردین

 .گیرد محصوالت باغی به کشور عراق، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت می

دار نظیر گیالس و زردآلو به  زمانی ماه مبارک رمضان، صادرات انواع محصوالت هسته در حال حاضر با توجه به هم: امیر مرادی افزود

 .دار در دستور کار بازرگانان محصوالت باغی قرار دارد رکیه از طریق کانتینرهای یخچالکشور ت

سنت در بازارهای  52های آذربایجان غربی و شرقی با میانگین یک دالر و  هر کیلوگرم زردآلوی تولیدی استان: وی خاطرنشان کرد

 .رسد فروش می ترکیه به 

ردآلو و گیالس با توجه به آنکه در پایان فصل برداشت قرار داریم، صادرات هلو و شلیل آغاز پس از اتمام صادرات ز: مرادی ادامه داد

 .خواهد شد

 هزار تن سیب 9۲۲برداشت یک میلیون و 

هزار تن سیب  022شود در سال جاری بیش از یک میلیون و  بینی می پیش: مدیرعامل شرکت تعاونی باغداران ارومیه تصریح کرد

اکنون برای قرار گرفتن آن در چرخه مصرف یا تنظیم بازار از طریق صادرات  جان غربی برداشت شود که باید از هماز استان آذربای

 .اقدام کرد

رود که ارزش افزوده قابل توجهی  شمار می ترین محصوالت تولیدی آذربایجان غربی و شرقی به سیب و انگور از مهم: وی یادآور شد

 .تی ایران را به کشورهای عراق، ترکیه، ارمنستان و روسیه برقرار کرده استبرای کشور دارد و خطوط صادرا

صادرات انگور به کشور روسیه که از سال گذشته کلید خورده است، یکی از بازارهای هدف ایران برای صادرات : مرادی تأکید کرد

 .رود که باید برای حفظ آن تالش کرد شمار می محصوالت باغی به

 منظور افزایش صادرات ی بهتوسعه شبکه ریل

ترین معضالت فعلی صادرات  دار یکی از مهم کمبود کانتینرهای یخچال: مدیرعامل شرکت تعاونی باغداران ارومیه اظهار داشت

 .رود که به همین منظور گسترش شبکه ریلی در دستور کار قرار دارد شمار می محصوالت باغی به

کیلومتری مهاباد آمده است،  502اکنون تا  خطوط ریلی آذربایجان غربی که هم 03سال  در صورتی که تا پایان: وی همچنین گفت

همه استان آذربایجان غربی و شرقی را پوشش دهد، امکان افزایش صادرات محصوالت باغی باکیفیت به کشوری نظیر روسیه 

 .هموارتر خواهد بود

در این دو استان، به علت نبود امکانات زیرساختی صادرات حتی ارسال با وجود تولید بسیار باالی میوه : مرادی در ادامه افزود

گیرد، چرا که حمل آن توسط هواپیما هزینه تمام شده را  سختی صورت می هایی نظیر فارس و بوشهر نیز به داخلی آن به استان

 .و نقل زمینی قرار ندارد دار نیز به اندازه کافی در اختیار شبکه حمل دهد و کانتینرهای یخچال شدت افزایش می به

 درصدی سیب 3۲ضایعات 
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 022هرچند حجم تولید سیب در آذربایجان به بیش از یک میلیون و : مدیرعامل شرکت تعاونی باغداران ارومیه خاطرنشان کرد

 52ش از رسد، اما نبود مکانیزاسیون پس از برداشت و ضریب صفر آن باعث شده میزان ضایعات این محصول به بی هزار تن می

رسد  درصد می 22این در حالی است که اگر شرایط اقلیمی همراه با سرمازدگی یا تگرگ نیز باشد، میزان ضایعات به . درصد برسد

 .که به معنای ضرر و زیان تولیدکنندگان داخلی و ضایعات باالی تولید ملی کشور خواهد بود

گرفته در این کشور قابل مقایسه با ایران نبود  گذاری صورت د، میزان سرمایهعمل آم در بازدیدی که از کشور ترکیه به: وی ادامه داد

های صادراتی دنیا  ترین قدرت عنوان یکی از مهم زودی به تواند به توان گفت خیزشی که ترکیه برای صادرات میوه دارد، می و می

 .محسوب شود

بندی و مکانیزاسیون پس از برداشت به  های بسته انواع دستگاه گرفته برای واردات گذاری صورت میزان سرمایه: مرادی تصریح کرد

قدری در این کشور تجهیز شده است که ضایعات میوه به کمترین میزان خود رسیده، در صورتی که ضریب ضایعات میوه در ایران 

 .شده باالتر است از تمام استانداردهای تدوین

ریزی  اکنون برنامه های آذربایجان برای بازارسازی آن از هم ی تولید سیب در استانوی اظهار امیدواری کرد که با توجه به حجم باال

 ./شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/052۰2-5.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1۹۱4تیر  2۰, شنبه

 شکست سیاست شیالت در بردن کیلکا به سبد خانوار / ردات پودر ماهی از شیلی و پرووا
تن پودر ماهی از  91۵اند، واردات  در حالی که پس از چهار ماه تعطیلی، صیادان کیلکا تازه برای صید وارد دریا شده

 .رو کرده است کشور پرو و شیلی انگیزه صید و بازار داخلی را با چالش روبه

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دهندگان ماهی کیلکا امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رعامل اتحادیه پرورشمدی

صورت شبانه در  فروند شناور صیادی به 22پس از چهار ماه تعطیلی، صید ماهی کیلکا از ابتدای تیرماه آغاز شد و صیادان با 

 .خود را آغاز کردندهای شمالی کشور صید  استان

هرچند صید کیلکا، صید انتظاری محسوب شده که منوط به شرایط آب و هوایی و وضعیت دریا است، اما : پور افزود مهرداد قلی

 .تری قرار دارد مساعدتر بوده و میزان صید نسبت به سال گذشته در شرایط مناسب 00تاکنون شرایط صید نسبت به سال 

 یلی و پروواردات پودر ماهی از ش

تن پودر  322هزار و  اند، واردات یک در حالی که پس از تعطیلی چندماهه صیادان کیلکا تازه وارد دریا شده: وی خاطرنشان کرد

 .انگیزه شدن صیادان شده است ماهی از کشورهای شیلی و پرو به کشور باعث بی

هزار تن برآورد شده و میزان تولیدی پودر داخلی کمتر از  522از  هرچند میزان پودر مورد نیاز ساالنه کشور بیش: پور ادامه داد قلی

 .کند رو می هزار تن است، اما چنین اقدامی بازار پودر داخلی کشور را با چالش روبه 02

ترین پودرهای ماهی  پودر ماهی تولیدشده داخل کشور که جزو مرغوب: دهندگان ماهی کیلکا تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه پرورش

علت عدم فعالیت شیالت و نظارت بر عملکرد واحدهای  المللی است، به نیا و دارای آنالیز آزمایشگاهی و باالترین استانداردهای بیند

 .شود مرغداری، با کمترین قیمت ممکن عرضه می

و همچنین ( آبی و سردآبی مماهیان گر)عنوان یکی از عناصر اصلی کنسانتره غذایی آبزیان  در حالی که پودر ماهی به: وی یادآور شد

 .گیرد علت جایگزینی فعاالن واحدهای مرغداری کمتر مورد استفاده قرار می غذای اصلی مرغ باید باشد، به

تواند  زمانی آن با فصل صید می واردات نابهنگام پودر ماهی واردشده هرچند پاسخگوی نیاز کشور نیست، اما هم: پور تأکید کرد قلی

 .ی کشور را دستخوش تغییر قرار دهدبازار روانی داخل

 ناآشنایی مردم با پخت کیلکا

سازی وارد سبد غذایی مردم نشده و  علت عدم فرهنگ هرچند کیلکا به: دهندگان ماهی کیلکا اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه پرورش

 03های گذشته با  آبزی نسبت به سال رغم تورم و افزایش قیمت ادوات صیادی، قیمت این مصرف انسانی بسیار اندکی دارد، اما به

 .رو شده است درصد کاهش روبه

گذرد، هیچ برنامه مدونی برای افزایش سرانه مصرف کیلکا  سال از صید ماهی کیلکا می 00در حالی که بیش از : وی همچنین گفت

عنوان یکی از آبزیان  دهد، به کیل میدرصد غذای ماهیان خاویاری را تش 53علت آنکه  وجود ندارد، در حالی که این آبزی کوچک به

 .شود با ارزش غذایی باال محسوب می

علت آنکه ریز بوده و در چرخه مصرف انسانی  پای کفال، کپور و خاویار را دارد، اما به کیلکا ارزش غذایی هم: پور در ادامه افزود قلی

 .قرار نگرفته است، سرانه مصرف بسیار پایینی در داخل کشور دارد

دار اقدام به خارج کردن همه محتویات  طوری که زنان خانه مردم با شیوه طبخ ماهی کیلکا آشنا نیستند، به: اطرنشان کردوی خ

ای  کند، دارای سیستم گوارشی پیچیده کنند، در حالی که چون کیلکا تنها از پالنگتون استفاده می شکم این ماهی کوچک می

 .جدا شود، روده آن نیز خارج شده و قابل مصرف استطور اریب از بدن  نیست و اگر سر آن به
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 کیلکا، آبزی فاقد حمایت شیالت

علت افزایش قیمت مواد پروتئینی نظیر گوشت، انواع  در حالی که به: دهندگان ماهی کیلکا ادامه داد مدیرعامل اتحادیه پرورش

ن شیالت هیچ برنامه حمایتی برای افزایش سرانه مصرف کیلکا توانند در سبد غذایی مردم قرار گیرند، سازما ویژه کیلکا می آبزیان به

 .ندارد

شدت در حال افزایش است، در حالی که بسیاری از مواد خوراکی با  اکنون سرانه مصرف سوسیس و کالباس به: پور تصریح کرد قلی

 .های متولی مورد توجه قرار نگرفته است ای باال به علت مغفول ماندن دستگاه ارزش تغذیه

میلیون تومان دارد، در حالی که یک دستگاه فرآوری ماهی  232های فرآوری ماهی کیلکا قیمتی بیش از  دستگاه: وی یادآور شد

علت کوچک بودن جثه ماهی کیلکا، نوع ابزارها باید  دهد؛ چرا که به میلیون تومان به خود اختصاص می 502آال رقمی کمتر از  قزل

با این وجود، تسهیالتی که برای فرآوری این نوع ماهی اختصاص داده . د، لذا قیمت آن باالتر استاز دقت بیشتری برخوردار باش

 .شود، بسیار ناچیز و اندک است می

 درصد کیلکا، خوراک دام و طیور 1۵

سازمان  های علت نبود تبلیغ در بازار مصرفی بر خالف سیاست به: دهندگان ماهی کیلکا تأکید کرد مدیرعامل اتحادیه پرورش

 .رسد شود و کمتر از پنج درصد آن به مصرف انسانی می درصد ماهیان کیلکا صرف خوراک دام و طیور می 03شیالت، بیش از 

سازی و درک  علت فرهنگ در حالی که سرانه مصرف کیلکا در کشورهایی نظیر ارمنستان، آمریکا و آلمان به: پور اظهار داشت قلی

رسد که  ه باارزش بسیار باال است، در ایران کمتر از پنج درصد ماهی صیدشده به مصرف انسانی میصحیح از ارزش غذایی این ماد

 .دنبال دارد سرانه بسیار ناچیزی را به

درصد از محصول صیدشده در سبد غذایی  32در ابتدای صید کیلکا، سیاست سازمان شیالت قرار دادن بیش از : وی همچنین گفت

 .شود خورده تلقی می بود تبلیغات و فرهنگ مصرف، این سیاست عمالً شکستعلت ن خانوار بود که به

شده در صداوسیما قرار گیرد،  های آشپزی ساخته عنوان یک آبزی باارزش در برنامه در صورتی که کیلکا به: پور در پایان افزود قلی

 ./پذیر خواهد بود پذیر به سهولت امکان بفرهنگ مصرف آن با توجه به قیمت پایین و قابل دسترس بودن آن برای اقشار آسی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/052۰۳-5.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1۹۱4تیر  21, یکشنبه

 شرایط واردات انواع دانه های روغنی اعالم شد 
 .قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی شد 9۱های روغنی مشمول اجرای مقررات ماده  انواع دانه اردات

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرایط واردات 

 .گردان، کلزا، پنبه دانه و کنجد اعالم شدهای روغنی از جمله ذرت، سویا، آفتاب انواع دانه

قانون مواد خوراکی، آشامیدنی،  5۳های روغنی مشمول اجرای مقررات ماده  به این ترتیب، از ابتدای مهرماه واردات انواع دانه

 .های روغنی برای صدور مجوزهای بهداشتی ضرورت دارد همچنین، کنترل و پایش دانه. آرایشی و بهداشتی خواهد شد

 .های روغنی نیز از تاریخ مذکور همچنان به قوت خود باقی است دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات دانه

 .دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت این دستورالعمل را به همه گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرده است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/0530۳-5.html 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - 1۹۱۲تیر  17: تاریخ

 آغاز صادرات مرغ به کشور عمان

 .استصادرات مرغ به کشور عمان آغاز شده : رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت

در حال حاضر وضعیت : ، اظهار داشتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیعظیم حجت در گفتگو با خبرنگار 

 .داردصادرات مرغ به کشورهای همسایه همچنان به قوت قبل ادامه 

های شمالی پیش آمد این روند کمی کند شد ولی مجددا به حالت  البته با توجه به فضایی که یک ماه اخیر در شهر: وی ادامه داد

عادی باز خواهد گشت زیرا واحدهای صنعتی عاری از هرگونه مشکل و بیماری هستند و در حال حاضر صادرات مرغ به کشور عمان 

 .ق این صادرات پایان تیرماه نیز اعالم خواهد شدآغاز شده است و میزان دقی

 .دارند از لحاظ سالمت مرغ و بحث صادرات مشکلی نخواهند داشت IRهایی که  کشتارگاه: حجت همچنین در ادامه گفت

د و هایی که مجهز به دو خط هستن کشتارگاه: اظهار داشت IRرئیس هیئت مدیره اتحادیه سرایری مرغداران گوشتی در توضیح کد 

 .هستند IRکنند دارای کد  امحا و احشا و گردن مرغ را خارج می

 .تومان است 5۰22تومان و متوسط قیمت آن  5022مرغ به صورت عمده : وی در پایان تصریح کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/303۳525/ 
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http://www.yjc.ir/fa/comercial
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و وارداتصادرات   

 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  17 - ۲۰۱۱۲: کد خبر 

 تعرفه واردات کنستانتره دام و طیور افزایش یابد
ای با وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از آنها   طی نامه: کنندگان خوراک آبزیان و طیور گفت مدیرعامل شرکت تولید

 .نتره دام و طیور در کشور تعرفه واردات این محصول افزایش یابدایم تا با توجه به تولید کیفی کنستا خواسته

به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا مسعود شریفی مدیرعامل شرکت خوراک آبزیان و طیور امروز در جمع خبرنگاران با 

صنعت، معدن و تجارت برای افزایش با وزیران جهاد کشاورزی و : درصدی واردات کنستانتره خوراک دام گفت 2اشاره به تعرفه 

 .انجام شده است هایی  نگاری تعرفه واردات این محصول نامه

در راستای حمایت از تولید کنسانتره و محصوالت داخلی باید : شود، گفت اکنون کنستانتره در کشور تولید می وی با بیان اینکه هم

 .تعرفه واردات این محصول افزایش یابد

درصد خوراک دام، طیور و آبزیان و سایر حیوانات طبق  0.3ورود کنسانتره : راک طیور و آبزیان تصریح کردمدیرعامل شرکت خو

تن در سال بوده که با این مقدار  222هزار و  2به طور میانگین حدود  05و  00های  گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال

 .شود ام، طیور و آبزیان و سایر حیوانات تولید میهزار تن انواع خوراک د 552معادل % 0.3کنستانتره 

هزار تن خوراک در سال مبنا قرار گیرد، حجم  5۳در شرایط عادی اگر یک کارخانه نسبتا بزرگ با متوسط تولید : شریعتی افزود

 .شود نفر می 5322شود و این امر مانع اشتغال  واحد تولیدی می 0تولید عمال جایگزین 

از وزرای جهاد و صنعت و معدن خواسته شده تا تیمی از کارشناسان به بررسی همه جانبه و دقیق  :شریعتی بیان داشت

های تولید داخل کشور مبادرت ورزند و براساس گزارش کارشناسی در جهت حمایت عملی از تولید داخل و تشویق به  کنسانتره

واع کنستانتره خوراک دام، طیور و آبزیان و سایر حیوانات در نظر ای تأثیرگذار برای واردات ان توسعه دانش و تکنولوژی ملی، تعرفه

 .گرفته شود

http://iranecona.com/22032 
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 صادرات و واردات

 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  22 - ۲117۴: کد خبر 

 صادرات گوشت هم نیازی به مجوز ندارد
به منظور تسهیل صادرات محصوالت صنعت پرواربندی، صادرات گوشت : م وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی اعالم کردقائم مقا

 .قرمز تا اطالع ثانوی نیاز به اخذ مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی ندارد

اعالم کرده است که در  -توسعه تجارت رییس سازمان  -راد  ای به افخمی طی نامه -عضو ستاد تنظیم بازار  -علی اکبر مهرفرد 

ای و  سازی صادرات محصوالت صنعت پرواربندی، صادرات گوشت قرمز صرفا با رعایت ضوابط قرنطینه راستای تسهیل و روان

 .بهداشتی تا اطالع ثانوی مجاز بوده و نیاز به اخذ محوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی ندارد

زارت جهاد کشاورزی برای صادرات گوشت مرغ حذف شده تا بروکراسی اداری تسهیل یابد و بازار هفته پیش نیز اعالم شد، مجوز و

 .که با مازاد عرضه مواجه است تنظیم شود

http://iranecona.com/2552۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/41178


 4931تیر  سوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

1۹7 
 

 
 صادرات و واردات

 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  2۰ - ۲1۰۱۲: کد خبر 

 مزیت رقابت در بازار صادراتی را نداریم
هزار تن تولید مازاد در کشور وجود دارد و مرغداران در هر کیلو  52ماهانه : دهندگان مرغ گوشتی گفت رئیس انجمن پرورش

 .ات برزیل و ترکیه را نداریمدهند، در عین حال به دلیل رقابتی نبودن تولید امکان صادرات و رقابت با تولید تومان زیان می 5222

به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا طی چند روز گذشته خبر شیوع آنفوالنزای مرغی در کشور از یک سو و نیز کاهش 

. تومان در هر کیلو متضرر شوند 5۰22تقاضا و از سوی دیگر باال بودن تولید باعث شد قیمت مرغ کاهش یابد و مرغداران تا 

 .کنند تومان ضرر می 5۰22مرغ هم مناسب نبوده و آنها هم در هر کیلو حدود  نین وضعیت تولیدکنندگان تخمهمچ

دهندگان مرغ گوشتی کشور، از مشاهده آنفوالنزا در یکی از روستاهای آذربایجان شرقی خبر  محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش

 .آمل و نیز یک روستا در دماوند فیروزکوه گزارش شده بود های بابل و  داد پیش از این خبر آنفوالنزا در چند روستای شهرستان

دولت باید سازمان دامپزشکی کشور را برای مقابله با بیماری ویروسی آنفوالنزا کمک کند در این باره باید اعتبارات : یوسفی گفت

شود را معدوم و پول آن را به مرغدار تحویل  ده میهایی که آنفوالنزا در آنها مشاه خاصی در نظر بگیرد تا آنها بتوانند مرغداری

 .دهند

کند و نهایتاً  در حال حاضر سازمان دامپزشکی کشور تنها اقدام به قرنطینه روستایی که آنفوالنزا مشاهده شده است می: وی افزود

 .شوند که این کافی نیست معرفی می  آنها برای دریافت غرامت به بیمه

قطعاً این سازمان هم ابتال : ضعیت بروز آنفوالنزا به سازمان بهداشت جهانی امور دام گزارش شده است، گفتیوسفی با بیان اینکه و

به آنفوالنزا در ایران را در سایت خود درج کرده است و این مسئله تا حدودی در زمینه صادرات به کشورهای دیگر ما را با مشکل 

 .مواجه کرده است

های  آنفوالنزا تنها در چند نمونه از مرغداری ای را با کشور عراق در این زمینه که  امپزشکی کشور مکاتبهاگر چه سازمان د: وی افزود

 .سنتی وجود داشته، انجام داده است

شود چرا که این کشور عضو  هزار تن به کشور افغانستان انجام می 2تا  5به گفته یوسفی، در حال حاضر صادرات مرغ ایران ماهانه 

 .است( OID)بهداشت جهانی امور دام سازمان 

: وی با بیان اینکه پایین بودن قیمت مرغ در کشور نه به دلیل بروز آنفوالنزا بلکه به دلیل باال بودن تولید نسبت به تقاضا است، گفت

یابد و مرغداران  هزار تن مازاد تولید نسبت به تقاضا در کشور وجود دارد که این مسئله باعث شده قیمت مرغ کاهش 52هم اکنون 

 .ضرر کنند

کند اما ظرفیت آنها نیز محدود است و به تازگی با  آوری مرغ می اگر چه شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به جمع: یوسفی ادامه داد

ار کند که این مسئله هم به کاهش قیمت باز ها عرضه می به دلیل پایان یافتن مهلت زمان نگهداری برخی ذخایر را به رستوران

 .منجر شده است

ها  تومان است که در عمده فروشی 5322دهندگان مرغ گوشتی هم اکنون قیمت مرغ زنده در بازار کیلویی  به گفته رئیس پرورش

 .هزار تومان است ۳تا  3022ها قیمت آن  فروشی رود و در خرده تومان به فروش می 3022هزار تا  3کیلویی 

هزار تومان است و بنابراین مرغدار در هر  2بازار قیمت تمام شده مرغ برای مرغداران کیلویی بنا به اعالم ستاد تنظیم : وی گفت

 .شود کیلو مرغ حداقل هزار تومان متضرر می
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با توجه به وضعیت موجود انتظار است : دهندگان مرغ گوشتی کشور روند قیمت مرغ را کاهشی خواند و گفت رئیس انجمن پرورش

 .کاهشی باشدقیمت مرغ تا مهر ماه 

اصالً روسیه تاکنون هیچ مرغی از : وی در پاسخ به اینکه اخیراً کشور روسیه هم واردات خود را از ایران ممنوع کرده است، گفت

 .کشورمان وارد نکرده است

 .ور ممنوع شده استواردات مرغ از ایران به دلیل بروز آنفوالنزا در این کش: بان وزارت کشاورز روسیه اعالم کرد اخیراً مسئول دیده

استفاده واکسن از شیوع این بیماری : از یوسفی سؤال شد آیا واکسن خاصی برای مقابله با آنفوالنزا باید استفاده شودکه پاسخ داد

سویه هم برسد  22های دیگر که شاید تا  وجود دارد و برای سویه H0کند اما در کشور تنها واکسن برای سویه  جلوگیری می

 .تواکسنی نیس

در صورتی که از واکسن استفاده شود باید در طول سال : ها وجود دارد، گفت وی در پاسخ به اینکه آیا امکان واردات این نوع واکسن

 .های باال و مشکالت وارداتی امکانپذیر نیست های رشد استفاده بشود که با توجه به هزینه و در همه دوره

هزار تن مازاد تولید مرغ در کشور وجود دارد که منجر به پایین آمدن قیمت برای  52یوسفی در پاسخ به اینکه اگر ماهانه 

مشکل بازار صادراتی است، به دلیل قیمت تمام شده تولید در کشور ما امکان : شود گفت  تولیدکنندگان شده است چرا صادر نمی

 .رقابت با کشورهایی مثل ترکیه و برزیل را نداریم

دهندگان مرغ گوشتی کشور بخش زیادی از خوراک دام و طیور کشور وارداتی است و برای واردات هر  رشبه گفته رئیس انجمن پرو

 .برد پردازد و این مسئله قیمت تمام شده را باال می دالر هزینه می 22تا  ۳2تن از این محصوالت 

م شده محصوالت پروتئینی وابسته به قیمت درصد قیمت تما 22شود و  میلیون تن واردات خوراک دام و طیور انجام می 2.3ساالنه 

 .خوراک دام و طیور است

گیرند  در کشورهایی مثل ترکیه جایزه صادراتی برای تولیدکنندگان در نظر می: دهندگان مرغ گوشتی همچنین گفت رئیس پرورش

 5کشور ما این میزان حداقل  درصد است که در 3گیرد در حدود  از سوی دیگر سود بانکی که در اختیار تولیدکنندگان قرار می

 .برابر است

استفاده از ارقام با عملکرد باال و ضریب تبدیل دانه باال، مدیریت انرژی و مدیریت تولید، داشتن زنجیره تولید تا مصرف از عواملی 

مرغداری  322هزار و  52د ها قرار ش بعد از مرحله اول هدفمندی یارانه. تواند عملکرد و بازدهی تولید را بیشتر کنند هستند که می

 .سازی انرژی شوند که به صورت کامل عملی نشد کشور بهینه

در : مرغ را نیز بحرانی اعالم کرد و گفت دهندگان مرغ گوشتی کشور در ادامه وضعیت تولیدکنندگان تخم رئیس انجمن پرورش

رسد اگر چه در بازار  ومان به فروش میت 0322تومان است اما کیلویی  5222مرغ کیلویی  حالی که قیمت تمام شده تخم

 .رود های باالیی به فروش می قیمت

هزار تن مازاد تولید دارد و اگر چه بخشی صادرات به کشور افغانستان است اما در  02مرغ هم ماهانه  به گفته وی، در بخش تخم

 .بخشی عرضه و تقاضا همچنان کافی نیست تعادل

تر است به طوری که ذرت  وضعیت قیمت نسبت به دو سال گذشته هم ارزان: سؤال شد، وی گفتها  از یوسفی در مورد قیمت نهاده

 .شود تومان خریداری می 5۳22تا  5322تومان و سویا کیلویی  ۰22کیلویی 

http://iranecona.com/25232 
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و واردات صادرات  

  فودپرس 5502تیر ماه  52چهار شنبه 

 هندوانه افغانی در لیست خرید ایران کشاورزی;
شود، نه تنها اصرار بر تولید و صادرات این محصول همچنان وجود  با وجود هدر رفتن میزان آبی که برای تولید هندوانه صرف می <

. ور خشکمان شود، خبری نیستهای ارزان افغانی که می تواند جایگزین این محصول پرآب در کش دارد بلکه از ورود هندوانه

ای برای خرید این  محصوالت کشاورزی افغانستان به دلیل ارگانیک بودن به اکثر کشورهای اروپایی صادر می شود اما ایران برنامه

جند سال گذشته هندوانه بیر. هایی پایین تر از تولیدات داخل خریداری ندارد هندوانه افغانی به رغم داشتن قیمت.تولیدات ندارد

تومان قیمت خورده بود، با این حال این محصوالت جزو لیست  552شد اما هندوانه افغانی  تومان در کیلوگرم فروخته می 322

برابر سد کرخه آب از طریق صادرات هندوانه به  2 "، "میلیارد لیتر آب کشور با هندوانه هدر می رود 02۰".خرید ایران قرار نگرفت

گوید، بارها عنوان شده اما گویا همتی  ها در کنار صدها خبر دیگر که از آب بری هندوانه می ؛ این"ودخارج از کشور صادر می ش

های کم آب در کشور است تا این بحران کم آبی را از سر  فائو امروز به دنبال جایگزین کردن کشت.برای اصالح این روند نیست

توقف صادرات هندوانه به .با واردات قابل جایگزینی هستند، همچنان وجود داردبگذرانیم اما اصرار به تولید محصوالتی که به راحتی 

کشورهای عربی که اخیرا و در پی مباحث بین دو کشور اتفاق افتاد، اگرچه اتفاق میمونی است اما هنوز برنامه استراتژیکی برای این 

 ییر ادامه داردشود و تولید این محصوالت بدون تغ های پرآب کشور دیده نمی نوع از کشت

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صادرات و واردات

 فودپرس 1۹۱4تیر ماه  2۰شنبه 

 <درصد کاهش یافتکشاورزی 9۵صادرات زعفران 
خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال درصدی صادرات این محصول در  03نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش  

 2هزار تا  222میلیون و  ۳های اخیر بین  تغییری طی هفته  غالمرضا میری با بیان اینکه قیمت زعفران بدون هیچ.گذشته خبر داد

ار کم انجام در حال حاضر رکود عجیبی بر بازار این محصول حاکم است و خرید و فروش آن بسی: میلیون تومان است، اظهارداشت

ماه، مبلغ زیادی بوده  0درصدی قیمت طالی سرخ در طول  32افزایش : وی در مورد علت کاهش تقاضا برای زعفران گفت.شود می

درصد زعفران  03تا  02میری با بیان اینکه حدودا بین .دهند های گران نمی و خریداران خارجی تن به خرید آن با این قیمت

اند،  با شرایط پیش آمده، خریداران خارجی ما کم شده: شود، گفت درصد آن صادر می ۰2زدیک به تولیدی در داخل مصرف و ن

بینی  درصد کاهش یافته است و پیش 03جاری صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  ضمن اینکه در خردادماه سال

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی .باشیمشود در تیرماه نیز تقریبا با همین میزان کاهش صادرات مواجه  می

اگر شرایط فعلی حاکم بر بازار ادامه پیدا کند و تا اول مردادماه : با کاهش قیمت زعفران در بازار مواجه خواهیم بود؛ پاسخ داد

نکه معموال هر سال در مرداد و میری با اشاره به ای.کند وضعیت به همین شکل باشد، قیمت زعفران در بازار کاهش پیدا می

معموال خریداران زعفران : شویم، گفت کند و به فصل برداشت محصول نو نزدیک می شهریورماه صادرات طالی سرخ کاهش پیدا می

ایرانی از شهریور و مرداد منتظر ورود محصول نو به بازار هستند، چراکه محصول جدید باکیفیت تر است و به همین خاطر، کسی 

کنند، ضمن اینکه  کند یا اینکه میزان خریدشان را بسیار محدود کرده و به اندازه مصرف روزانه خود خرید می ام به خرید نمیاقد

پیش بینی ما این است کسانی که اقدام به دپوی : وی اضافه کرد.شود مهرماه وارد بازار می 03تا  02زعفران جدید هر ساله حدود 

تر بفروشند، در این زمان احساس خطر و محصول را به بازار عرضه کنند که در این  اند تا آن را گران طالی سرخ در منازل خود کرده

به .بینی و در حد احتمال است صورت، با افزایش عرضه و کاهش قیمت زعفران مواجه خواهیم بود، البته تمامی این مسائل پیش

 ها نیز متعادل خواهد شد فراوان و قیمت گفته میری، بعد از ورود محصول نو به بازار عرضه زعفران
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 صنایع غذایی

 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  21 - ۲11۱۱: کد خبر 

 :سخنگوی سازمان حمایت

 تدرصدی نرخ مواد غذایی صادر نشده اس۱هنوز مجوزی برای افزایش 
جدید   دولت هیچ مجوزی برای افزایش شش درصدی قیمت کاال صادر نکرده است و بخشنامه: سخنگوی سازمان حمایت گفت

 .گیری سازمان حمایت است ، منوط به تصمیم"قلم ماده غذایی تا سقف شش درصد 5۰افزایش قیمت "مبنی بر 

یمت محصوالت غذایی دلیل بر صدور مجوز در این رابطه نیست و ارائه مدارکی مبنی بر لزوم افزایش ق: غالمرضا کاوه، اظهار کرد

 .فعال موضوع افزایش قیمت در سازمان حمایت در حال بررسی است

قلم ماده غذایی تا سقف شش درصد منوط به  5۰ای مبنی بر اینکه افزایش قیمت  شانزدهم تیرماه، بخشنامه: وی افزود

های واصله در این زمینه را  تواند درخواست موجب این بخشنامه، سازمان حمایت می گیری سازمان حمایت، ابالغ شد که به تصمیم

 .های الزم در این زمینه اظهارنظر کند مورد بررسی قرار دهد و بعد از انجام کارشناسی

ردند و با توجه به های خود را در این زمینه به سازمان حمایت ارائه ک برخی از صنایع غذایی درخواست: کاوه در عین حال بیان کرد

مدارک رسیده باید لزوم این افزایش قیمت مورد بررسی قرار گیرد ولی نباید این شبهه ایجاد شود که ارسال مدارک به معنی مجوز 

 .برای افزایش قیمت است

ارکشان در واقع کنند بعد از ارائه مد این تفکر اشتباه ایجاد شده که برخی صنایع غذایی تصور می : سخنگوی سازمان حمایت گفت

 .مجوز افزایش شش درصدی محصوالت به آنها از سوی سازمان حمایت داده شده است ولی این موضوع صحیح نیست

افزایش بیش از شش درصدی محصوالت غذایی پس از تایید سازمان حمایت مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم : وی یادآور شد

 .بازار است

http://iranecona.com/25530 
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 صنایع غذایی

 فودپرس 1۹۱4تیر ماه  16سه شنبه 

 <کاهش قیمت در مثلث مواد خوراکی مواد غذایی
جاری نسبت به هفته قبل  منتهی به تیرماه سال 50دهد که در هفته منتهی به  آخرین گزارش خرده فروشی بانک مرکزی نشان می 

براساس این آمارها، تورم هفتگی گروه . توجهی یافته است کاهش قابل« مرغ تخم»و « گوشت مرغ»، «های تازه میوه»مت سه گروه قی

درصد بوده  ۰/ 2درصد و تخم مرغ معادل منفی  0/ 3درصد، گروه گوشت مرغ معادل منفی  ۳/ 0های تازه معادل منفی  میوه

همچنین هر . تومان در هر کیلو گزارش شده است ۰22هزار و  3گوشت مرغ کمتر از  در هفته مورد بررسی، بهای هر کیلو.است

های  براساس گزارش بانک مرکزی، بهای برخی از میوه.تومان به فروش رفته است 322هزار و  ۰مرغ معادل  شانه دو کیلویی تخم

درصد، انگور  52/ 5درصد، گیالس  0/ 5گالب  که طی هفته کاهش قیمت سیب نحوی توجهی داشته است؛ به نوبرانه نیز کاهش قابل

همچنین تورم ماهانه این گروه . ها کاسته شده است در این هفته از سطح قیمتی همه میوه.درصد بوده است ۳/ 2درصد و موز  52

قند و شکر، چای های تازه،  به جز سه گروه مذکور در سایر گروه مواد غذایی شامل برنج، لبنیات، سبزی. درصد بوده است 05معادل 

 گذارد سر می نوسانی را پشت خورد و بازار مواد غذایی در ماه رمضان روند کم توجهی به چشم نمی و روغن نباتی تغییر قیمت قابل
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 صنایع غذایی

 فودپرس 1۹۱4تیر ماه  1۱جمعه 

 <بودن آن نیست مواد غذایی  بودن نان دلیل بر سالم  سفید:/دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی
ها به ویژه در  دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی از افزایش میزان سبوس استخراج شده از آرد در نانوایی 

شود اما نان از نظر مواد مغذی  تر می وس بیشتری از نان گرفته شود، مغز گندم سفیدهرچه سب: تولید نان سنگک خبر داد و گفت

تومانی در  ۳22اختالف قیمت : های نان صنعتی در شش ماه اخیر گفت کاوه زرگران با اشاره به حذف سهمیه آرد واحد.شود فقیر می

که واحدهایی که با کمک دولت  وی با اشاره به این.رده استهای صنعتی و سنتی را از بین ب ماده اولیه نان، امکان رقابت بین نان

ها  همچنین کارخانه. شود ترین نوع تولید را دارد و در کارخانه تولید می نان صنعتی، سالم: اند، افزود کردند تعطیل شده فعالیت می

های در پیش  ان صنعتی با تاکید بر سیاستدبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ن.های صنایع باشند باید مورد تایید سازمان

این طرح به کندی : دادن ذائقه مردم به سمت مصرف نان صنعتی به جای نان سنتی گفت  در راستای سوق 55۰۳گرفته از سال 

ورت های سنتی به ص گرفت که نان تر است؛ لذا دولت باید تمهیداتی در نظر می پیش رفت، چرا که ذائقه مردم با نان سنتی عجین

که در تغییر الگوی مصرف موفق نبودیم، در مورد به روز بودن تولید نان صنعتی  زرگران با اشاره به این.صنعتی و سالم تولید شوند

ها در ایران خریداری ایجاد  تری نسبت به سایر کشور خطوطی که اخیرا ایجاد شده به روز هستند، گرچه با قیمت گزاف: اظهار کرد

امکان تولید نان : های اروپایی گفت های صنایع غذایی در مورد توان تولید نان صنعتی با کیفیت مشابه نان ن انجمندبیر کانو.اند شده

های اروپایی شامل انواع حجیم و غیرحجیم هستند که در این مورد ذائقه  های اروپایی وجود دارد، اما نان باکیفیت و تنوع نان

های صنعتی نیز اظهار  گیری از سبوس در نان های ایرانوی در مورد بهره سبوس در نانحلقه گم شده .ایرانیان کمی متفاوت است

ای که این درجه در  شود و درجه سبوس استخراج شده از آرد متفاوت است؛ به گونه هر نانی با آرد به خصوصی تولید می: کرد

های حجیم  که نان ندگان نان صنعتی با اشاره به ایندبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکن.های مسطح مانند سنگک بیشتر است نان

اخیرا شاهد اقبال مردم به نان سفید : شود، گفت درصد است تولید می 05تا  5۰و غیرحجیم با آردی که درجه استخراج سبوس آن 

شود، در  درصد است تولید می 50هستیم و حتی مشاهده می شود نان سنگک گاه با آردی که درجه سبوس استخراج شده آن 

های سنگکی که درجه  که وزارت بهداشت باید با نانوایی زرگران با اشاره به این.درصد باشد 5۰حالی که نباید سبوس آرد کمتر از 

میزان سبوس استخراج شده باید استاندارد : درصد است باید به شدت برخورد کند، گفت 5۰استخراج سبوس آنها کمتر از 

تر  که هرچه سبوس بیشتری از نان گرفته شود، مغز گندم سفید بودن آن نیستوی با تاکید بر این  بر سالمبودن نان دلیل   سفید.باشد

کند و پروتئین بیشتری دارد، اما از سوی دیگر با استخراج بیشتر سبوس، نان از نظر مواد  نان ظاهر بهتری پیدا می: شود، گفت می

های صنعتی  گیری از سبوس در نان و صادرکنندگان نان صنعتی در مورد میزان بهرهدبیر اتحادیه تولیدکنندگان .شود مغذی فقیر می

همچنین از آرد گندم، آرد چاودار، آرد جو یا . شوند شده تولید می های فانتزی در حوزه فیبر غنی هستند و با آرد غنی نان: اظهار کرد

 برند می  های صنعتی بهره ها در تولید نان مخلوطی از این آرد
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۹۱4تیر ماه  22دو شنبه 

 تازه خوری از ارکان تغذیه مناسب است/ شرایط نامناسب نگهداری، آبلیمو را اکسیده می کند

یی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو بر سخنان رئیس هیات مدیره معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذا <صنایع غذایی

 .صنعت آبلیموی ایران،درخصوص غیر مجاز بودن بسته بندی آبلیمو در بطری های بزرگتر از دو لیتر صحه گذاشت

با تائید سخنان چند دکتر سهیل اسکندری معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو 

روز گذشته رئیس هیات مدیره صنعت آبلیموی ایران، درباره تعامل موثر با سازمان غذا و دارو، خصوصا غیر مجاز بودن بسته بندی 

از آنجایی که مصرف آبلیمو در منازل بیشتر بعنوان چاشنی و طعم دهنده غذایی و : آبلیمو در بطری های بزرگتر از دو لیتر گفت

اندک می باشد وقتی مقادیر زیادی درظرف های حجیم نگهداری می شود احتمال اینکه نگهداری آن در شرایط نامناسب بسیار 

 .بسیار میگردد که خود این موضوع باعث اکسیده شدن آبلیمو و اسیب دیدن مواد مفید آن بشود

سازمانها قصد دارند تولیدات خود را با بسته بندیهای تولید کنندگانی که بر حسب سفارشات مراکز دولتی، ارگانها و : وی ادامه داد

لیتربرای این  0بزگتر از دولیتر به فروش برسانند صرفا با انعقاد قرارداد مشخص می توانند نسبت به ارائه بسته بندیهای بزرگتر از 

 .چاشنی محبوب و قدیمی اقدام نمایند

ویتامینهای مورد انتظار : شده هیچگونه ارزش غذایی ندارد تصریح نموددکتر اسکندری با تاکید بر اینکه ابلیمو ها ی اکسیده 

مصرف کننده، از یک میوه سالم از این محصوالت بدست نخواهد آمد ضمن اینکه از نظر ظاهری نیز هم رنگش تغییر می کند و 

 .تغییر شکل در پی خواهد داشت

شتی سازمان غذا و دارو در پایان با بیان اینکه توصیه عمومی ما به تازه معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی آرایشی و بهدا

 .این مطلب یکی از محورهای تغذیه سالم است: خوری محصوالت است اظهار داشت

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 عسل

 ایسنا - 1۹۱۲تیر  1۴پنجشنبه 

 اند شمالی گرسنه نبورهای خراسانز

تغییرات جوی، بروز خشکسالی و گرمای شدید هوا در استان موجب شده تا : رییس اتحادیه زنبورداران خراسان شمالی گفت

 .زنبورداران استان برای نگهداری زنبورهای خود و یا پرورش آن با مشکالت متعددی مواجه شوند

زنبورداران : ، منطقه خراسان شمالی، توضیح داد(ایسنا)گار خبرگزاری دانشجویان ایرانوگو با خبرن محمد علی شاددل در گفت

دادند تا زنبورها از شهد گیاهان  استان کندوهای زنبور عسل را در فصل تابستان در مناطق کوهستانی این استان استقرار می

 .اند رو شده نها، با مشکل تغذیه زنبورها روبهکوهستانی استفاده کنند، اما به علت عدم رویش گیاهان و نبود شهد در آ

کنند زنبورهای خود را با شکر تغذیه می کنند و آن دسته  هم اکنون زنبوردارانی که به صورت صنعتی عسل تولید می: وی ادامه داد

 .داشته باشندکنم بتوانند برداشتی نیز  اند که فکر نمی از زنبورداران طبیعی کار، زنبورها را به حال خود رها کرده

کیلوگرم عسل برداشت کند اما پیش  ۳2قاب زنبور،  02زنبوردار طبیعی کار استان توانست به ازای  ۰5در سال : وی اظهار کرد

 .قاب نتواند پنج کیلوگرم عسل نیز برداشت کند 02شود طی سال جاری به ازای  بینی می

ها  گون و آویشن: نواع خار، انواع گون و آویشن است، خاطرنشان کردشاددل با بیان اینکه پوشش گیاهی استان در فصل تابستان ا

 .دهند که امسال خبری از این گیاهان در طبیعت نیست خاصیت دارویی دارند و عطر و طعم به عسل می

عسل خارشتر به احتمال زیاد تنها عسلی که زنبورداران طبیعی کار استان بتوانند از گیاهان استان برداشت کنند : وی تصریح کرد

 .است

http://www.isna.ir/fa/news/02225۰20۳5۰ 
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 علوفه

 ایسنا - 1۹۱۲تیر  2۰شنبه 

 شمالی در خراسان  هزار تن علوفه 9۵۲کمبود 

هزار تن علوفه در سال مواجه  032استان با کسری : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت

 .است

علت اصلی این امر وجود : شمالی، افزود ، منطقه خراسان(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران مجید تشکری در گفت

 .تعداد زیاد دام نسبت به تولید علوفه است

هزار تن جو و  ۰3هزار تن یونجه،  53ای،  هزار تن ذرت علوفه ۰2ل حدود به گفته وی، میزان تولید ساالنه علوفه در استان شام

 .هزار تن کاه و کلش گندم و جو است 522

این گیاه نیاز آبی بیشتری دارد و هم : ای در استان و کاشت آن به عنوان کشت دوم اظهار کرد تشکری با اشاره به کشت ذرت علوفه

 .هستیم تا ارقامی را وارد کنیم که نیازمند آب کمتر باشد و هم اینکه زودتر به عمل آید اینکه دیررس است بنابراین به دنبال آن

این ارقام به عنوان . ارقامی وارد استان شده است که میان رس هستند و نسبت به ارقام گذشته نیاز آبی کمتری دارند: وی ادامه داد

درصد اراضی سطح زیر کشت این گیاه را به خود اختصاص داده  03م در حال حاضر این ارقا. شود کشت دوم در استان استفاده می

 .است

ای آب کمتری نیاز دارد اما باید بررسی  این گیاه نسبت به ذرت علوفه: ای سورگوم توضیح داد تشکری با اشاره به کشت گیاه علوفه

های ترویجی برای کشت این نوع گیاه  الیتاز سوی دیگر باید فع. شود که آیا کشت آن در استان مقرون به صرفه است و یا خیر

 .برای کشاورزان انجام شود

http://www.isna.ir/fa/news/022202522۳2 
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 قارچ

 خبرنگاران جوان - 1۹۱۲تیر  1۴: تاریخ

 ورشکستگی نتیجه نداشتن تخصص در تولید قارچ

ها در بازار نداشتن بازار عرضه برای تولید کنندگان غیر مجاز و خانگی است که سبب عرصه ورود دالالن  ز علل افت قیمتیکی ا

 .شده است

، برخی اوقات به دنبال کسب سود بیشتر با سرمایه اندک خبرنگاران جوان گروه اقتصادی باشگاه حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 . رویم که دانش الزم در آن را نداریم به سراغ مشاغلی می

وکارها که این روزها تحت تاثیر تبلیغات داغ بین بسیاری از مردم شایع شده پرورش قارچ است که برخالف  حال یکی از این کسب

توانند دانش الزم در این  های تئوری کوتاه مدت می ید قارچ نیاز به تخصص ندارد و حتی با گذراندن دورهتصور عموم مردم که تول

 . زمینه را بدست بیاورند اشتباه بزرگ است

ی تولید قارچ به دلیل عدم آشنایی با تکنولوژی و شبکه بازار بروز  ها در حالی که افراد فاقد تخصص در صورت راه اندازی سالن

تی در تولید اعم از نوسانات شدید قیمت، متضرر شدن تولید کنندگان واقعی و از بین رفتن منابع ملی به همراه خواهد مشکال

ها و سروسامان دادن به وضعیت تولید  قابل ذکر است وزارت جهاد کشاورزی و انجمن تولیدکنندگان قارچ برای کنترل قیمت. داشت

 . باید هماهنگی الزم را ایفا کنند

حمد حسن افشار رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص سرانه م

 . دهم کیلو گرم در سال است 5.0سرانه تولید قارچ در ایران بین یک الی : تولید قارچ در ایران اظهار داشت

نظام مهندسی واگذار کرده است، حال وزارت جهاد کشاورزی باید تنظیم  ها را به وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت صدور پروانه

کننده میزان عرضه و تقاضا باشد و از سویی با بررسی نیاز کشور و امکان صادرات متناسب با آن مجوز صادر کند و اجازه تولید 

 . دهد، اما متاسفانه در حال حاضر این کار از دست خارج است

افراد به دانش فنی و عرضه تولیدات خود مشکالتی را در بازار ایجاد خواهد کرد، در حالی که برخی عدم آشنایی : وی افزود

 . ها با پرداخت وام خود اشتغالی به افراد در زمینه تولید قارچ امکان اشتغال را فراهم کند سازمان

ی ورود  برای تولیدکنندگان غیر مجاز و خانگی عرصه یکی از علل افت قیمت در بازار و نداشتن بازار عرضه: افشار در ادامه بیان کرد

 .کند دالالن است که تولیدکنندگان مجاز را مجبور به ارائه قیمت متناسب با بازار می

کاران است که این افراد در مقاطعی از تولید سبب افزایش  گاهی افزایش قیمت به علت حضور برخی تازه: وی در ادامه عنوان کرد

ی منسجمی برای تولید  تواند برنامه ها در بازار هیچ کارآفرینی نمی نابراین چرخه افت و خیز نوسانات شدید قیمتشوند ب عرضه می

 . شود داشته باشد و به ناچار با ادامه این روال موجب از بین رفتن منابع مالی می

ف، با ایجاد اشتغال پول به جامعه تزریق وزارت جهاد کشاورزی باید با افرادی که به طرق مختل: رئیس هیئت مدیره تصریح کرد

بر همین اساس، جذب افراد کم تخصص در زمینه تولید قارچ و . ولیدکنندگان واقعی متضرر نشوندکنند برخورد کنند تا ت می

اد کند که برای رفع برون رفت از این مشکل وزارت جه نوسانات قیمت در بازار ضررهای فراوانی را به اقتصاد کشور وارد می

 . کشاورزی باید کنترل الزم را داشته باشد و با واحدهای غیر مجوز برخورد کند

http://www.yjc.ir/fa/news/303۳535 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5256153
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم

 ۱4/۰4/21فارس

 رسد می زدگی گندم به زیر یک درصد امسال میزان سن
امسال میزان سن زدگی گندم در اثر مبارزه به موقع با این بیماری به زیر یک : رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .رسد درصد می

سال گذشته تاکنون در از اواخر بهمن ماه : به نقل از وزارت جهاد کشاورزی محمد علی باغستانی گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .میلیون هکتار برسد 0شود، این سطح مبارزه به  بینی می هزار هکتار با سن گندم مبارزه شده و پیش ۳52سطح یک میلیون و 

 ۳حدود  05میزان سن زدگی گندم در سال : میلیون هکتار عنوان کرد و افزود 0وی سطح مبارزه با سن گندم در سال گذشته را 

 .درصد بوده است

هر چند امسال پنج استان کشور از جمله کردستان، همدان و مرکزی دچار سرمازدگی و : رییس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد

 .تر از سال گذشته باشد رود میزان سن زدگی پایین اند با این حال به علت مبارزه به موقع کشاورزان انتظار می خشکسالی شده

سن گندم کشاورزان هستند و سازمان حفظ نباتات با آموزش و اطالع رسانی به موقع، کشاورزان عامل مهم در مبارزه با : وی افزود

 .دهد را در سم پاشی به موقع یاری می

های فصل بهار در شمال غرب کشور و  با وجود بارندگی: هزار هکتار عنوان کرد و گفت 552باغستانی ، سطح مبارزه با زنگ گندم را 

ان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و گلستان هر کجا که کانون زنگ دیده شد کارشناسان ضمن حضور اقدام های آذربایج در استان

 .اند ای و زیر یک هکتار ار با این بیماری داشته به مبارزه به صورت لکه

ا مدیریت صحیح و های هرز است که ب شود مبارزه با آفات و علف از عوامل مهم در مدیریت مزرعه که موجب افزایش تولید می

 .توان شاهد افزایش محصول بود مبارزه به موقع با آفات می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022205225033 
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 گندم
 - ۱4/۰4/21فارس

 نی از واردات هر کیلوگرم گندم و جوتوما 9۵۲دریافت مابه التفاوت 
قانون الحاق  93ماده  9را به استناد بند  14ریالی از واردات گندم و جو در سال  9۵۲۲التفاوت  شورای اقتصاد اخذ مابه

 .موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بررسی و تصویب کرد

 20.222۰درخواست و5502.0.0۰تصاد در جلسه مورخ شورای اق به نقل از وزارت جهاد کشاورزی برگزاری فارسخبه گزارش 

ماده  5را به استناد بند  5502وزارت جهاد کشاورزی موضوع اخذ مابه التفاوت از واردات گندم و جو در سال  5502.0.52مورخ 

 .قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بررسی و تصویب کرد 55

 :ن این مصوبه به شرح زیر استبراساس این گزارش مت

ریال از زمان ابالغ  5322گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به اخذ مابه التفاوت از واردات جو و گندم به ازای هر کیلوگرم -5

 .کل کشور واریز نماید 5502قانون بودجه سال  5۳250۳این مصوبه اقدام و به حساب درآمدی 

 .و جو تا پایان شهریورماه سال مزبور می باشد 5502وت مزبور از واردات گندم تا پایان سال زمان اجرای اخذ مابه التفا:تبصره

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن نظارت بر حسن اجرای این مصوبه،موظف است با واردکنندگان اقالم -0

 .مذکور تصفیه حساب نماید

درخواست وزیر جهاد کشاورزی نسبت به تخصیص منابع حاصل از مابه التفاوت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از -5

دریافتی از کاالهای مذکور جهت هزینه کرد برای اجرای سیاست های جبرانی و ضد بازار شکنی مورد تایید سازمان مدیریت و 

 .کل کشور اقدام نماید 5502برنامه ریزی کشور در چارچوب قانون بودجه سال 

ندم و جو که توسط شرکت های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور به منظور اجرای تکالیف مربوط به واردات گ-2

معاف  5کشور با تایید وزارت جهاد کشاورزی انجام می گیرد از پرداخت مابه التفاوت منظور شده در بند  5502تامین نیازهای سال 

 .می باشد

ست در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت جو در بازار داخلی در مقایسه با قیمت خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی موظف ا-3

 .آن نسبت درخواست لغو آن از طریق شورای اقتصاد اقدام نماید

این مصوبه در تاریخ پانزدهم تیرماه از سوی محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

 .زارت جهاد کشاورزی ابالغ شده استبه و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=550222052222۰۳ 
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 گندم
 - ۱4/۰4/2۰فارس

 ت موردیاحتمال وجود تخلفا/ فروش گندم وارداتی به دولت با نرخ تضمینی غیرممکن است
ارقام داخلی : پذیر نیست، گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه فروش گندم وارداتی به نرخ تضمینی امکان

گندم شناخته شده و تیپ گندم وارداتی با داخلی متفاوت است، بنابراین امکان فروش گندم وارداتی به جای داخلی به 

 .دولت بعید است

درباره فروش گندم وارداتی به  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  وزیر جهاد کشاورزی در گفتعباس کشاورز معاون زراعت 

 .دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد پذیر نیست و بعید می این موضوع امکان: جای گندم داخلی به دولت، گفت

از ابتدای سال تاکنون حدود : میلیون تن گندم وارداتی نیاز است، افزود 0ن نیاز داخلی به حدود وی با بیان اینکه امسال برای تأمی

هزار تن گندم به کشور وارد شده و با توجه به اینکه بخشی از این گندم در فروردین و اردیبهشت وارد شده که فصل برداشت  222

 .ارداتی به جای گندم تولید داخل به صورت تضمینی فروخته شده باشددانم که گندم و گندم داخلی هم نبوده، بنابراین بعید می

میلیون تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است، بیان  3معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون 

دانم گندم وارداتی  تفاوت است، بعید میهای وارداتی کامال م های تولید داخل شناخته شده و با گندم از آنجا که ارقام گندم: داشت

 .به جای گندم داخلی فروخته شده باشد

ممکن است در مرز به صورت کامال موردی چنین اتفاقی افتاده باشد، ولی بطور کلی بعید است ضمن : کشاورز تصریح کرد

 .اینکه خرید تضمینی گندم از کشاورزان در مرز نبوده است

رسد،  اگرچه وقوع چنین اتفاقی به دلیل مشخص بودن ارقام گندم هر منطقه غیرممکن به نظر می: تمعاون وزیر جهاد کشاورزی گف

 .اما موضوع در حال بررسی است

شود، در  تومان از کشاورزان داخلی به صورت تضمینی خریداری می 5533امسال هر کیلوگرم گندم با قیمت : به گزارش فارس

 .تومان برای واردکننده هزینه دارد 022ود حالی که واردات یک کیلوگرم گندم حد

کننده گندم داخلی،  کند تا به نام تولید التفاوت قیمت گندم وارداتی با قیمت تضمینی فرصت را برای سودجویان فراهم می این مابه

 .اند، به نرخ مصوب تضمینی به دولت بفروشند تومان وارد کرده 022گندمی را که با قیمت هر کیلو حدود 

 532التفاوت  بنابراین وزارت جهاد کشاورزی برای پیشگیری احتمالی از این سوء استفاده به دنبال وضع مابه: افزاید گزارش می این

 .تومانی تعرفه برای واردات گندم است که تاکنون در شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022202222۳5۳ 
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 گندم  
 - ۱4/۰4/2۰فارس

 میلیون تن گذشت ۵خرید تضمینی گندم از مرز / درصدی خرید تضمینی گندم 99رشد 
تضمینی خریداری میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت  ۵از آغاز فصل برداشت گندم تا امروز بیش از 

 .درصد رشد داشته است 99شده که این میزان خرید در مقایسه با سال گذشته 

 022میلیون و  3تیرماه سال جاری  02از آغاز فصل برداشت گندم تا  وزارت جهاد کشاورزی،، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

 05ه این میزان خرید در مقایسه با سال گذشته تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده ک 052هزار و 

 .درصد رشد داشته است

میلیون ریال آن به  ۳35هزار و  22میلیون ریال بوده که تاکنون مبلغ ۳۰2هزار و  ۳2ارزش ریالی گندم خریداری شده : وی افزود

 .کشاورزان پرداخت شده است

نون بیشترین میزان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را به صورت تضمینی بنابر این گزارش، استان های خوزستان ،گلستان و فارس تاک

 .اند خریداری کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022202222335 
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 گندم
  پرسفود 1۹۱4تیر ماه  2۰شنبه 

 فروش گندم وارداتی به دولت با نرخ تضمینی غیرممکن استکشاورزی:معاون وزیر جهاد کشاورزی
ارقام داخلی گندم : پذیر نیست، گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه فروش گندم وارداتی به نرخ تضمینی امکان <

ین امکان فروش گندم وارداتی به جای داخلی به دولت بعید شناخته شده و تیپ گندم وارداتی با داخلی متفاوت است، بنابرا

این موضوع : عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی درباره فروش گندم وارداتی به جای گندم داخلی به دولت، گفت.است

میلیون تن  0نیاز داخلی به حدود وی با بیان اینکه امسال برای تأمین .دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد پذیر نیست و بعید می امکان

هزار تن گندم به کشور وارد شده و با توجه به اینکه بخشی از این  222از ابتدای سال تاکنون حدود : گندم وارداتی نیاز است، افزود

داتی به جای دانم که گندم وار گندم در فروردین و اردیبهشت وارد شده که فصل برداشت گندم داخلی هم نبوده، بنابراین بعید می

میلیون تن گندم از  3معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون .گندم تولید داخل به صورت تضمینی فروخته شده باشد

های  های تولید داخل شناخته شده و با گندم از آنجا که ارقام گندم: کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است، بیان داشت

ممکن است در : کشاورز تصریح کرد.دانم گندم وارداتی به جای گندم داخلی فروخته شده باشد وت است، بعید میوارداتی کامال متفا

مرز به صورت کامال موردی چنین اتفاقی افتاده باشد، ولی بطور کلی بعید است ضمن اینکه خرید تضمینی گندم از کشاورزان در 

رچه وقوع چنین اتفاقی به دلیل مشخص بودن ارقام گندم هر منطقه غیرممکن اگ: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت.مرز نبوده است

تومان از کشاورزان  5533امسال هر کیلوگرم گندم با قیمت : به گزارش فارس.رسد، اما موضوع در حال بررسی است به نظر می

تومان برای واردکننده هزینه  022شود، در حالی که واردات یک کیلوگرم گندم حدود  داخلی به صورت تضمینی خریداری می

کننده گندم  کند تا به نام تولید التفاوت قیمت گندم وارداتی با قیمت تضمینی فرصت را برای سودجویان فراهم می این مابه.دارد

این گزارش .اند، به نرخ مصوب تضمینی به دولت بفروشند تومان وارد کرده 022داخلی، گندمی را که با قیمت هر کیلو حدود 

تومانی تعرفه  532التفاوت  بنابراین وزارت جهاد کشاورزی برای پیشگیری احتمالی از این سوء استفاده به دنبال وضع مابه: افزاید یم

 برای واردات گندم است که تاکنون در شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است

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

 ایسنا - 1۹۱۲تیر  1۱جمعه 

 فرنگی و پیاز ندارند نقشی در تعیین سطح کشت گوجه شمالیکشاورزان خراسان 

کشاورزان خراسان شمالی نقشی در تعیین سطح زیر کشت گوجه : مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت

 .فرنگی و پیاز در استان ندارند

، منطقه خراسان شمالی، با اشاره به اینکه کشت (ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران حمدنقی کاظمیان در گفتم

ها، سطح زیر کشت محصوالتی همچون گوجه فرنگی، پیاز و  در حقیقت قیمت: گوجه فرنگی و پیاز نیازمند آب زیادی است، افزود

 .کند زمینی را مشخص می سیب

شود، به این معنا که نسبت به تعدادی از  محصوالت مذکور در این استان جزو محصوالت میانه محسوب می: ح دادوی توضی

هایی همچون آذربایجان در مشخص کردن قیمت پیاز  رسد و نه دیر، این امر سبب شده تا استان ها نه زود به بازار مصرف می استان

آید که  گاهی اوقات قیمت این محصوالت آنقدر پایین می. نقش داشته باشندو همدان و اردبیل در تعیین قیمت سیب زمینی 

ها آنقدر باال رود که کشاورز  از سوی دیگر نیز ممکن است قیمت. شود کشاورز خراسان شمالی مجبور به رها کردن مزارع خود می

 .کل زمین کشاورزی را در سال بعد به کشت این محصوالت اختصاص دهد

این سازمان به منظور جلوگیری از این امر، استفاده بهینه آب و استمرار تولید گندم، تناوب محصول با این : کردکاظمیان تصریح 

کاشت این نوع گیاهان به صورت تناوب با محصول گندم یکی از راهکارهای برنامه ریزی . گیاه را در دستور کار خود قرار داده است

به دلیل اینکه قیمت حبوبات در بازار بیشتر است و نیازمند آب . صوالت استبرای مشخص کردن سطح زیر کشت آن نوع مح

 .کمتری نیز است، یکی از بهترین محصوالت برای تناوب کشت با گندم است

هکتار اعالم کرد و  5553مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی سطح زیر کشت گوجه فرنگی در سال جاری را 

 .هزار تن از این محصول برداشت شود552شود امسال  هکتار بوده است و پیش بینی می 2032سال گذشته  این مساحت در: گفت

 0532این مساحت در سال گذشته : هکتار افزایش یافته است، افزود 522وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت پیاز در استان 

 .هکتار رسیده است 0032هکتار بوده که در سال جاری به 

http://www.isna.ir/fa/news/02225020000 
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 گوشت قرمز

 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان – 1۹۱۲تیر  1۱: تاریخ

 یابد قیمت گوشت کاهش می

بینی  ته اما به علت رکود در بازار پیشهای جانبی نیز افزایش یاف اگرچه با اجرای طرح پیش سرد کردن برخی از هزینه: ملکی گفت

 .شود قیمت گوشت کاهش بیابد می

خبرنگاران گروه اقتصادی باشگاه  حوزه تجارتعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته تغییر نکرده چرا که با اجرای طرح پیش سرد کردن گوشت قیمت گوشت از : ، گفتجوان

 .تومان افزایش یافت 5222هفته گذشته 

بینی  پیش های جانبی نیز افزایش یافته اما به علت رکود در بازار اگرچه با اجرای طرح پیش سرد کردن برخی از هزینه: وی افزود

 .شود قیمت گوشت کاهش بیابد می

 .شود تومان به مشتری عرضه می 00تا  0۰هم اکنون هر کیلو شقه بدون دنبه کیلویی : ملکی با اشاره به قیمت گوشت در بازار گفت

ز مردم از رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی به این نکته نیز اشاره کرد که با اجرای طرح پیش سردکردن گوشت برخی ا

 .تازه نبودن گوشت گله دارند که این تنها به دلیل اجرای طرح پیش سرد کردن است

http://www.yjc.ir/fa/news/3030۰22 
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 گوشت قرمز
 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  22 - ۲117۴: کد خبر 

 زی به مجوز نداردصادرات گوشت هم نیا
به منظور تسهیل صادرات محصوالت صنعت پرواربندی، صادرات گوشت : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی اعالم کرد

 .قرمز تا اطالع ثانوی نیاز به اخذ مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی ندارد

اعالم کرده است که در  -رییس سازمان توسعه تجارت  -راد  افخمی ای به طی نامه -عضو ستاد تنظیم بازار  -علی اکبر مهرفرد 

ای و  سازی صادرات محصوالت صنعت پرواربندی، صادرات گوشت قرمز صرفا با رعایت ضوابط قرنطینه راستای تسهیل و روان

 .بهداشتی تا اطالع ثانوی مجاز بوده و نیاز به اخذ محوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی ندارد

پیش نیز اعالم شد، مجوز وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات گوشت مرغ حذف شده تا بروکراسی اداری تسهیل یابد و بازار  هفته

 .که با مازاد عرضه مواجه است تنظیم شود

http://iranecona.com/2552۰ 
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 گوشت قرمز
 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  2۰ - ۲1۰۹۴ :کد خبر 

 !وقتی تامین و توزیع گوشت به عهده وزارت کشاورزی است، چه توقعی از اتحادیه ها داریم
برای مثال وقتی تامین و توزیع گوشت به : رئیس اتاق اصناف شهرستان گرمساربا انتقاد ازچند متولی بودن بخش تنظیم بازار، گفت

 .است چه توقعی از اتحادیه ها برای تنظیم بازار داریمعهده وزارت جهاد کشاورزی 

 

محمود علیزاده ضمن بیان این مطلب که اصناف نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد، اشتغال و بهره وری ملی دارند ولی چند متولی 

نی و صنعت کشور واحدهای صنفی یکی از ارکان مهم بازرگا: بودن ضررهای زیادی به بخش تنظیم بازار وارد می کند، افزود

محسوب شده و حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور توسط اصناف ایجاد می شود بنابر این اصناف در ایران نقش 

 .مهمی در شکوفایی اقتصاد، اشتغال و بهره وری ملی دارند

ننده و به صورت غیر مستقیم وی با یادآوی این نکته که مردم در زندگی روزمره خود به صورت مستقیم تحت عنوان مصرف ک

قوانین حاکم برنظام صنفی کشور، در : تحت عنوان دریافت کننده خدمات با اصناف در تعامل مستمر هستند، خاطر نشان کرد

 .زندگی روزمره مردم جامعه حتما تاثیرگذار است

 میلیونی پیمانکار جمعه بازار گرمسار برای خارج کردن سرمایه از شهر 02درآمد 

مجمع امور صنفی و بیش از دو میلیون  5۳2اصناف با داشتن بیش از هفت هزار اتحادیه، : ورای اصناف کشور تاکید کردعضو ش

 .واحد صنفی در کشور از نظر سود ناخالص، تولیدهای کوچک و توزیع کاال از توانمندی های بسیار باالیی برخوردار است

سه هزار واحد صنفی داریم که غالبا آن ها را اشخاصی با مدارک لیسانس و فوق علیزاده با اشاره به اینکه در شهرستان گرمسار 

متاسفانه به علت یکسری دخالت های نابجا در حیطه فعالیت اصناف از جمله مصوبه شورای : لیسانس اداره می کنند، تصریح کرد

 .و بعضا حذف واحدهای صنفی رخ داده است اسالمی شهر گرمسار و اقدام شهرداری این شهر در برپایی جمعه بازار بروز خسارت

وی با تاکید بر این مطلب که وقتی اصناف شهرستان گرمسار، قادر به برپایی بازارهای محلی هستند لزومی ندارد که یکسری افراد 

ی ندارد پیمانکار این لزوم: دالل با عنوان جمعه بازار از شهرستان های استان تهران بیایند و پول این شهر را خارج کنند، عنوان کرد

 .میلیون تومان درآمد داشته باشد تا سرمایه های شهرستان را خارج کند 02بازار ماهیانه 

 دخالت در امور اصناف زیاد شده است

رئیس اتاق اصناف شهرستان گرمسار با اشاره به اینکه متاسفانه روند دخالت در امور اصناف به حدی رسیده است که شهرداری 

این درحالی است که بازار فعلی با حجم انبوهی از بی نظمی : اضای ایجاد دوشنبه بازار را از شورای شهر دارد، ابراز داشتگرمسار تق

 .ها، آشفتگی، عدم رعایت مسائل بهداشتی و ترافیکی مواجه است که به دور از شان و منزلت شهروندان گرمساری است

دن اصناف طی یکسال گذشته با مدیرکل امومالیاتی استان سمنان به منظور معافیت علیزاده با اشاره به اینکه به دلیل متضرر ش

اصناف باید نظام توزیع را ساماندهی کنند در حالی که ادارات دولتی و : مالیاتی اصناف گرمسار مکاتبه کرده ایم اظهار داشت

 .مجموعه دستگاه های دخیل بایستی کارستادی و نظارتی و حمایتی داشته باشند

وی با بیان این مطلب که اگر اصناف این سه وظیفه را به خوبی انجام دهند، نظام توزیع با مشکل خاصی مواجه نمی شود در حالی 

نظارت شورای اصناف در سه اولویت برنامه ریزی و : که دولت در نظام توزیع وارد می شود و مشکالت زیادی رخ می دهد، ادامه داد

 .ر اجرایی شده استبرای انسجام و تمرکز بیشت

 اجرایی شدن نظارت، کنترل قیمت و اولویت بندی گروه های کاالیی
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عضو شورای اصناف کشور با یادآور این نکته که اولویت نخست این برنامه نظارتی نرخ گذاری کاالهای اساسی است که پس از 

در بازرسی ها نرخ های مصوب : یه لحاظ می شود، گفتتصویب قیمت ها نرخ ها در اختیار بازرسی قرار گرفته و به عنوان نرخ اتحاد

 .مالک قرار می گیرد و با متخلفان برخورد می شود

علیزداده همچنین با بیان اینکه اولویت دوم در زمینه کاال و خدمات نسبت به اولویت نخست از حساسیت کمتری برخوردار است و 

در اولویت سوم نرخ نامه این ردیف که : تعمیراتی را شامل می شود، افزودبیشتر نرخ های لوازم خانگی، الکتروموتور و واحدهای 

بیشتر بخش خدمات را پوشش می دهد، باید در معرض دید مردم باشد و می توان به واحدهای صنفی تراشکاری و دیگر واحدهای 

 .تعمیراتی اشاره کرد

روه های کاالیی مصوبه هیئت عالی نظارت است که در حال به گفته وی، نرخ گذاری، نظارت و کنترل قیمت ها و اولویت بندی گ

 .اجرا است

http://iranecona.com/2525۰ 
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 گوشت مرغ

 - ۱4/۰4/16فارس

 پذیر شد صادرات گوشت مرغ بدون مجوز وزارت کشاورزی امکان
صادرات گوشت مرغ تا اطالع ثانوی بدون نیاز به مجوز وزارت جهاد کشاورزی ممکن : کردسازمان توسعه تجارت اعالم 

 .خواهد بود

صادرات گوشت مرغ با رعایت ضوابط : ، در این اطالعیه آمده استعه تجارتسازمان توسبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ای و بهداشتی، بدون نیاز به مجوز وزارت کشاورزی بالمانع است قرنطینه

 .این بخشنامه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرکات کشور ابالغ شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۳225230 
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http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=425&newsview=2225
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 1۹۱۲تیر  17: تاریخ

 آغاز صادرات مرغ به کشور عمان

 .غ به کشور عمان آغاز شده استصادرات مر: رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت

در حال حاضر وضعیت : ، اظهار داشتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیعظیم حجت در گفتگو با خبرنگار 

 .همچنان به قوت قبل ادامه داردصادرات مرغ به کشورهای همسایه 

های شمالی پیش آمد این روند کمی کند شد ولی مجددا به حالت  البته با توجه به فضایی که یک ماه اخیر در شهر: وی ادامه داد

عادی باز خواهد گشت زیرا واحدهای صنعتی عاری از هرگونه مشکل و بیماری هستند و در حال حاضر صادرات مرغ به کشور عمان 

 .آغاز شده است و میزان دقیق این صادرات پایان تیرماه نیز اعالم خواهد شد

 .دارند از لحاظ سالمت مرغ و بحث صادرات مشکلی نخواهند داشت IRهایی که  کشتارگاه: حجت همچنین در ادامه گفت

یی که مجهز به دو خط هستند و ها کشتارگاه: اظهار داشت IRرئیس هیئت مدیره اتحادیه سرایری مرغداران گوشتی در توضیح کد 

 .هستند IRکنند دارای کد  امحا و احشا و گردن مرغ را خارج می

 .تومان است 5۰22تومان و متوسط قیمت آن  5022مرغ به صورت عمده : وی در پایان تصریح کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/303۳525/ 
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 گوشت مرغ
 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  2۰ - ۲1۰۱1: کد خبر 

 افزایش تقاضای خرید مرغ و افزایش قیمت
به دلیل باال رفتن : تومان خبر داد و گفت ۳022رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش قیمت گوشت مرغ به کیلویی 

 .تومان افزایش یافته است 522هر کیلوگرم مرغ حدود  میزان تقاضا نسبت به هفته گذشته، قیمت

تواند بدون مجوز وزارت کشاورزی انجام شود، به دلیل ضعف  به رغم اینکه صادرات گوشت مرغ می: مهدی یوسف خانی اظهار کرد

 .بندی و کیفیت مرغ ایرانی، تمایلی برای خرید آن از سوی کشورهای دیگر نیست در بسته

ترین صادرکنندگان مرغ، کشورهای فرانسه و برزیل و ترکیه هستند و مرغ ایرانی نیز بیشتر  حاضر بهترین و مهمدر حال : وی افزود

ماه گذشته، این کشور نیز تمایل کمتری به خرید  شد که بعد از شایعه شیوع آنفلوآنزای مرغی از حدود یک به کشور عراق صادر می

 .مرغ ایرانی دارد

بندی مرغ مهم ترین عامل در زمینه صادرات کم است و پس از آن کیفیت و نوع پرورش مرغ است  ستهضعف در ب: خانی گفت یوسف

 .که موجب شده مرغ ایرانی صادرات چندانی نداشته باشد

تومان باشد و این در  2222قیمت هر کیلوگرم مرغ باید : رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در بخشی از سخنان خود گفت

تومان با قیمت واقعی فاصله دارد که به ضرر مرغداران است؛ بنابراین بهتر است وضعیت بسته بندی  ۰22ت که اکنون حالی اس

 .المللی شود تا بتوان مرغ را صادر و سود صنعت را حفظ کرد بهبود یابد و مطابق با استانداردهای بین

http://iranecona.com/25205 
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 ماشین آالت
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 متفرقه

 - ۱4/۰4/21فارس

 برگزاری نماز عید فطر در مناطق ییالقی دشت الر/ هزار خانوار عشایری در استان تهران 3حضور 
د فطر در مناطق با همکاری سازمان بسیج عشایری استان تهران نماز عید سعی: مدیر امور عشایر استان تهران گفت

 .شود ییالقی دشت الر استان تهران برگزار می

همزمان با ماه مبارک : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سیروس نصیری مدیر امور عشایر استان تهران در گفت

پر برکت با همکاری این مدیریت با سازمان بسیج عشایری استان تهران و رمضان به منظور استفاده معنوی عشایر استان از این ماه 

 .استانداری تعدادی طالب برای اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی به مناطق ییالقی عشایری استان اعزام شدند

مه های مهم ماه مبارک برگزاری نماز جماعت، بیان احکام دینی و مسایل شرعی، کالس های قرآن و سخنرانی از برنا: وی افزود

 .رمضان است که در مناطق ییالقی دشت الر استان تهران تا پایان ماه مبارک رمضان در حال برگزاری است

برگزاری مسابقات قرآنی ویژه دانش آموزان عشایر نیز از دیگر برنامه های فرهنگی و : مدیر امور عشایر استان تهران تصریح کرد

 .ان تهران استمذهبی در مناطق عشایری است

ویژه برنامه های لیالی قدر با حضور : مدیر امور عشایراستان تهران در مورد برنامه های ویژه لیالی قدر در مناطق عشایری نیز گفت

 .دار در مناطق عشایری استان تهران برگزار شد پرشور عشایر شب زنده

ماز عید سعید فطر در مناطق ییالقی دشت الر استان تهران با همکاری سازمان بسیج عشایری استان تهران ن: وی خاطرنشان کرد

 .برگزار می شود

شهریور ماه در مناطق ییالقی استان  53هزار خانوار در مناطق عشایری استان تهران زندگی می کنند که این جامعه تا  5حدود 

 .تهران از جمله شهرستانهای شمیرانات، فیروزکوه و دماوند به سرمی برند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022205222502 
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 متفرفه
 آیانا 1۹۱4تیر  1۱, جمعه

 بهترین و بدترین کسب و کار متعلق به کدام استان هاست؟ 
را مورد ارزیابی و پایش قرار  9313یط کسب و کار ایران در پاییز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی وضعیت مح

 .داد

به گزارش خبرگزاری میزان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، با اعالم این مطلب که گزارش های فصلی پایش محیط 

سالمی با همکاری تشکل خورشیدی به طور مستمر توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای ا 55۰0کسب و کار ایران از تابستان 

این گزارش ها، ارزیابی تشکل های اقتصادی ایران از مولفه های ملی : های اقتصادی سراسر کشور تهیه و منتشر می شوند، افزود

 .محیط کسب و کار در ایران را ارائه می کند

مولفه ملی محیط  05ارزیابی ( ن وزنیمیانگی)تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش، برآیند 000بر اساس پاسخ 

با میانگین ) 5505است که اندکی بدتر از ارزیابی تابستان ( بدترین ارزیابی 52) 52از  3.۰5، 5505کسب و کار ایران در پاییز 

فصل  را در مقایسه با 5505است، اما تشکل های مشارکت کننده در این پیمایش ها ، محیط کسب و کار ایران در پاییز ( 3.2۳

 .مساعدتر ارزیابی کرده اند( 52از  3.۰0با میانگین  5500پاییز )مشابه سال قبل 

این مطالعه نشان می دهد از نظر تشکل های اقتصادی مشارکت کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مولفه های ملی محیط 

 .قرار داشته است( 52از  3.۰5)همچنان در وضعیت نامساعد  5505کسب و کار در ایران طی پاییز 

ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ باالی »، «مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها»در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه 

ند نامناسب تر از بقبه مولفه ها ارزیابی شده ا« وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی»و « تامین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن »و « ضعف زیرساخت های حمل و نقل»، «ضعف زیرساخت های تامین برق»و مولفه های 

 .بهتر ارزیابی شده اند 5505نسبت به سایر مولفه ها در پاییز « محصول به دست مصرف کننده

و  ۳.25،  ۳.۰5،  2.05ترتیب با میانگین ارزیابی  تشکل های اقتصادی استان های کردستان، خراسان شمالی، لرستان و بوشهر به

،  2.2۰مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های اردبیل، گیالن، قزوین و یزد به ترتیب با میانگین ارزیابی  ۳.22

ارائه  5505در پاییز مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار  3.0۳و  3،  2.۰0

 .کرده اند

در پرسشنامه این مطالعه معموال یک یا دو سوال گزینه دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل های اقتصادی پرسیده 

، دو سوال ارائه شده که متن پرسش و درصد پاسخ های تشکل های مشارکت کننده در این 5505در پرسشنامه پاییز . می شود

 :به شرح زیر است مطالعه

، میزان تولید در واحدهای عضو تشکل شما چه تغییری ( 9319)در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته . 9پرسش 

 کرده است؟

 (درصد 52.5)بیشتر شده است .5

 (درصد 02)تفاوتی نکرده است. 0

 (درصد 22.5)کمتر شده است. 5

 (درصد 55.۳)بی پاسخ . 2

برای تولید و سرمایه گذاری واحدهای عضو تشکل شما ( تومان بر حسب دالر)رای نرخ ارز کدام گزینه ب. 9پرسش 

 مفید تر است؟
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 (درصد 2.3)تومان  0۰32باالتر از . 5

 (درصد 52.۰)تومان  0۰32حدود . 0

 (درصد 32.5)تومان  0۰32پایین تر از . 5

 (درصد 55.5)بی پاسخ . 2

http://www.iana.ir/majles/item/05225-5.html 
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 متفرقه
 آیانا 1۹۱4تیر  16, سه شنبه

 میلیون تومانی؟  95هزار تومانی یا شکالت  9۵۲هندوانه : ارزش آب کدام بیشتر است
ن نظارت بر بهره برداری آبفای کشور در خصوص هزینه خبر درج شده از قول حمیدرضا تشیعی، معاو: فاطمه پاسبان

میلیون تومانی را برای تولید یک لیتر آب در نظر  3۲۲اگر حداقل هزینه ":آب مصرفی تولید هندوانه با این مضمون 

، لیتر آب زیرزمینی برای تولید آن استفاده می گردد 9۵۲کیلویی که هر کیلو هندوانه  9۲بگیریم، تولید یک هندوانه 

 ."میلیارد تومان خسارت به دنبال دارد  5۵۲حداقل 

پرسشی که برای من محقق از پیام درج شده به وجود آمده این است که چرا کاهش و عدم تولید محصوالت کشاورزی کلید حل 

عی مقابله با مشکل بحران آب در کشور شده است؟ آیا این رویکرد بر اساس مطالعه علمی است؟ آیا پیام هایی با این مضمون نو

بخش کشاورزی با هدف عقب راندن بخش کشاورزی و تضعیف بخش کشاورزی و کاهش سهم بخش کشاورزی از توسعه اقتصادی 

. کشور نیست ؟ پاک کردن صورت مساله یک رویکرد غیرعلمی برای حل مسایل کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است

فرار رو . الش شد و مساله را خوب شناخت و ابعاد و زوایای آشکار و پنهان آن را به تصویر کشیدباید با مساله روبرو شد با آن وارد چ

 .به جلو، روش حل مساله نیست

. در خصوص بحران آب در کشور هم گویی مسوولین برای حل مساله دنبال یک مقصر می گردند و آن هم بخش کشاورزی است

در ایران باالست، در حالی که با آمارهای متفاوت در طول سالیان متمادی و  مرتب بحث می شود که مصرف آب بخش کشاورزی

آیا در کشور ما برای هر مزرعه کنتور گذاشته شده و مکانیزمی . اوضاع جوی خشکسالی و ترسالی، این رقم اصال تغییر نمی کند

ر مزرعه و هر بهره بردار ثبت شده چقدر است که هر بهره بردار چقدر آب مصرف می کند؟ آیا آمار داریم میران آب مصرفی ه

است؟ آیا در آمار راست آزمایی شده که مصارف غیر کشاورزی حذف شود؟ در روستاهایی که چاه زده شده و آب آن برای شرب به 

 شهر می رود این آمار از بخش کشاورزی حذف شده است؟

این که . ات خود را منتشر کنند تا این آمار تحلیل شودلطفا مسوولین برای اطالع رسانی عموم و متخصصان آمار دقیق محاسب

اگر نگاهی به آمار . بخش کشاورزی مصرف آب باالتری از سایر فعالیت های اقتصادی دارد یک موضوع عمومی و جهانی است

رقم برای  درصد آب مصرفی را به خود اختصاص داده که این 22بیاندازیم بخش کشاورزی به طور میانگین حدود ( فائو)جهانی

درصد  ۳2.۳درصد، چین  ۰۳درصد، مصر  ۳2درصد، برزیل  05کشورهای مختلف متفاوت است؛ به طوری که برای کشور هند 

اما آنچه که اهمیت دارد مصرف بهینه و افزایش کارایی و بهره روی آب در همه بخش های اقتصادی است که در بخش . است

ای جدید و روش های جدید تولید درصدد افزایش بهره وری و کاهش سهم بخش کشاورزی نیز با مطالعه و تحقیق فناوری ه

بنابراین در کشور ما هم سهم بخش کشاورزی طبیعتا بیشتر از فعالیت های دیگر است، اما رقم واقعی چقدر . کشاورزی هستند

از طرف دیگر اینکه چه برنامه ای . است و اینکه ارقام راست آزمایی شده اند مساله ای است که همچنان بدون جواب مانده است

برای افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی داریم به تفکیک محصول و منطقه و مزرعه چقدر سرمایه برای آن تامین شده و 

به نظر من محقق، این نوع . قرار است تخصیص داده شود؟ این مساله بخش کشاورزی است که هنوز هم شفاف و مشخص نیست

ی که مسوولین با ارقام و آمار نه چندان شفاف ارائه می دهند نوعی فرار به جلو و دنبال مقصر گشتن و پاک کردن صورت پیام های

 .مساله و عدم پذیرش مسوولیت است 

 :خبر درج شده از قول معاون نظارت بر بهره برداری آبفای کشور از چند جنبه قابل تامل است

منابع آبی برای تولید هندوانه  05-02انه آبی نگاهی انداخته شود بر اساس آمار سال زراعی اگر به هزینه تولید محصول هندو -5

درصد سهم است که این سه منبع  53درصد و چاه نیمه عمیق با  50.۳درصد، رودخانه  20.5آبی به ترتیب اهمیت چاه عمیق با 
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بنابراین ادعای اینکه برای تولید هندوانه از آب . است درصد منابع تامین آب هندوانه را به خود اختصاص داده 0۳.2در حدود 

 .میلیون تومان هزینه تولید دارد، استفاده می گردد غیرمنطقی و علمی است 522زیرزمینی که 

در همین . تومان هزینه آب بها است ۳2۳۳۰0در همین اطالعات منتشر شده آمده است که برای تولید یک هکتار هندوانه آبی  -0

با احتساب هزینه هر هکتار آب مصرفی هندوانه که برابر با . کیلو گرم است  02250رد هر هکتار هندوانه آبی در حدود سال عملک

 سرانجام، کدام آمار درست است؟. تومان هزینه آب دارد 02تومان است، هر کیلو هندوانه در حدود  ۳2۳۳۰0

هزینه . ریال بوده است  ۳202درات هر کیلو هندوانه به قیمت نشان می دهد که صا 02از سوی دیگر صادرات سه ماهه سال  -5

تومان بوده است، حال اینکه ارزیابی گردد آیا ما مزیت رقابتی برای  502خورشدی برای هر کیلو  5505تولید هندوانه در سال 

تومان هزینه دارد، پس  02ه صادرات داریم، اگر فقط بر اساس معیار آب باشد با توجه به اطالعات منتشر شده هر کیلو هندوان

البته اینکه ارزش واقعی آب در بخش کشاورزی و اقتصاد ایران به چه میزان هست، . قیمت صادراتی باالتر از قیمت آب است

محاسبه نشده است و نمی توان ادعایی بر این موضوع داشت که صادرات هندوانه دارای ارزش و منافع اقتصادی و اجتماعی برای 

مباحث ارزش مجازی آب و ارزش اقتصادی و واقعی . اثبات این ادعا نیاز به محاسبه ارزش واقعی و اجتماعی آب دارد .کشور است

 .آب الزم است تحلیل شود

آمار نشان می دهد که برای . نکته بعدی اگر به آمار جهانی توجه گردد، خیلی از محصوالت تولید آنها آب برتر از هندوانه هست -2

لیتر آب، یک  ۰00لیتر آب، یک کیلو سیب درختی  5۳2۰لیتر آب، یک کیلو نان در حدود  0202لو برنج در حدود تولید یک کی

لیتر آب، یک کیلو  2503لیتر آب، یک گوشت مرغ  552۰لیتر، یک کیلو پنیر  0۰2لیتر آب، یک کیلو سیب زمینی  202کیلو موز 

 5۰20لیتر آب، یک کیلو ماکارونی خشک  3335ر آب، یک کیلو کره لیت 53253لیتر آب، یک کیلو گوشت گاو  5250۳شکالت 

لیتر آب،  50۳لیتر آب، یک کیلو تخم مرغ  052لیتر آب، یک کیلو گوجه فرنگی  033میلی لیتری شیر  032لیتر آب، یک لیوان 

 The))تفاده می گردد لیتر آب برای تولید آنها اس 052لیتر آب و یک کیلو گرم کلم  02میلی لیتری چای  032یک لیوان 

Institution of Mechanical Engineers (IMechE.)) 

اگر مالک ارزیابی مصرف آب باشد، بنابراین می توان گفت شکالت هم جزو اقالم ضروری سبد غذایی خانوار نیست و به مراتب 

لیتر آب مصرف می شود با  5250۳برای تولید یک کیلو شکالت . بیشتر از هندوانه آب مصرف می کند پس نباید تولید شود

میلیون تومان  52یعنی برای تولید یک کیلو شکالت حدود ( تومان 5222هر بطری یک لیتری آب )احتساب ارزش بازاری آب 

به نظر می . میلیون تومان هزینه آب مصرفی دارند 52هزار تومان و یک کیلو شکالت  032یک کیلو هندوانه . هزینه آب می شود

محصوالت غذایی مثل پفک که از نظر سالمتی هم مضر هستند تولید می شوند و کسی ادعا نمی کند که این  رسد خیلی از

محصول نه برای سالمتی مفید است و چقدر آب برای برای تولید پفک مصرف می شود و چرا باید چنین محصولی در این بحران 

 ؟!تولید شود

لمی دارد و به خواننده اینگونه القا می کند که مشکل االن فقط تولیدات بخش این نوع استدالل ها بیشتر جنبه سیاسی و غیر ع

درست است بحران آب داریم و الزم است مدیریت بهینه آب . کشاورزی است و بخش های دیگر هیچ نقشی در مصرف آب ندارد

یابد یا با شیوه های نوین مانند تولید صورت گیرد و برخی محصوالتی که در رژیم غذایی خانوار سهم کمی دارند تولیداتشان کاهش 

در گلخانه تولید گردد که کمتر به آب نیاز داشته باشد، اما اینکه مسوولین دنبال مقصر می گردند و بی صداترین مقصر هم کشاورز 

گذاری است، جای بسی تامل دارد که مسوولیت عدم مدیریت صحیح و سیاستگذاری های غلط اتخاذ شده تاکنون و عدم سرمایه 

مدیریت . در بخش آب را قبول نکرده و به جای حل مشکل از روش علمی، به دنبال مقصری هستند که در پشت آن پنهان شوند

مساله جای دیگر . بهینه آب در بخش کشاورزی هم الزم و هم ضروری است، اما با نکاشتن هندوانه، بحران آب مدیریت نمی شود

این نوع رویکرد مسوولین به مساله آب باعث . ساله دنبال پاک کردن صورت مساله هستنداست که به نظر می رسد به جای حل م
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شده که حتی افکار عمومی و حرکت های اجتماعی هم به اشتباه به جای تمرکز بر اصل مساله و روشنگری در زمینه آن به موضوع 

که با القای مقصر اصلی بخش کشاورزی به خواننده  یکی از آنهاست "گل نخریم "راه اندازی کارزار . های حاشیه ای بپردازند

به نظر نگارنده، مسوولین به . حرکت های اجتماعی هم به نادرست به سمت و سویی می روند که پیامدی مثبت به همراه ندارد

خصوص تدوین در این . جای اعالم خبرهایی از این قبیل، دنبال راهکارهای علمی و عملی برای کاهش بحران آب در کشور باشند

برنامه ای که مشخص گردد که چه محصوالتی تولیدشان محدود گردد اعم از کشاورزی و صنعتی به چه میزان تولید داشته باشیم 

ضروری است در کنار آن باید به بخش مصرف و ضایعات چرخه زنجیره عرضه که خود باعث هدررفت آب می شود نیز توجه گردد و 

این برنامه نیازمند تحقیق . در این تصمیم سازی به آنان ضرری وارد می گردد جبران زیان صورت گیرد از همه مهمتر به افرادی که

 ./و مطالعه و تامین مالی است

عضو هیئت علمی مؤسسه  -الملل و اقتصادسنجی از دانشگاه الزهرا  گرایش اقتصاد بین -دکترای اقتصاد *

 ه روستایی وزارت جهاد کشاورزیریزی اقتصاد کشاورزی و توسع های برنامه پژوهش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/052۳2-5.html 
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 متفرقه
 آیانا 1۹۱4تیر  2۰, شنبه

 نخستین فروشگاه عرضه محصوالت عشایری در تهران افتتاح می شود 
امور عشایر استان تهران از افتتاح و آغاز به کار نخستین فروشگاه عرضه محصوالت پروتئینی عشایری شهر  رییس

 . تهران در میدان فلسطین، همزمان با عید سعید فطر خبر داد

در دیدار با  به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان امور عشایر ایران، سیروس نصیری( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

برای تکمیل زنجیره تولید محصوالت عشایری و عرضه مستقیم و بدون واسطه این محصوالت، فروشگاه عرضه : فرماندار تهران گفت

 .شود محصوالت عشایری در تهران راه اندازی می

فروشگاه عرضه محصوالت  ها تناسب و همخوانی ندارد و این قیمت تمام شده محصوالت عشایری با قیمت عرضه آن: وی بیان کرد

 .عشایری در شهر تهران به منظور ایجاد تعادل میان قیمت تمام شده با قیمت عرضه محصوالت عشایری راه اندازی می شوذ

با تأسیس این فروشگاه، محصوالت عشایری با کیفیت و قیمت مناسب و بدون واسطه در اختیار مردم قرار : نصیری اضافه کرد

های تولیدی و اقتصادی خانوارهای عشایری استان تهران  بر آن فعالیت این فروشگاه موجب رونق فعالیت خواهد گرفت و عالوه

 .خواهد شد

کنند که خدمات مورد نیاز این  سه هزار خانوار عشایری در استان تهران زندگی می: رییس امور عشایر استان تهران ابرا داشت

 .شود تأمین میخانوارها از طریق هشت شرکت تعاونی عشایری 

بر اساس این گزارش، و فرماندار شهرستان تهران نیز در این دیدار با بیان این که تصور حضور جامعه عشایری در شهر تهران سخت 

 .شهر تهران، یک هنر است حضور این عشایر به عنوان یک ظرفیت در حاشیه کالن: است، افزود

سکونت دارند که در حال ( 53منطقه )در روستای مسکرآباد در جاده خاوران عشایر شهرستان تهران :: عیسی فرهادی ادامه داد

 های دماوند، شمیرانات و فیروزکوه حضور دارند حاضر در مناطق ییالقی استان شامل شهرستان

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/052۰5-5.html 
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 متفرقه
 آیانا 1۹۱4تیر  21, یکشنبه

 آغاز ثبت نام نخستین المپیاد ملی بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
 Tها، توسط گروهی از ارزیابان خبره و بر اساس الگوها و مدل های بومی شده با ارزیابی های مبتنی بر نتایج موفقیت 

 .در آذرماه سال جاری برگزار می شود” کشاورزی و منابع طبیعیالمپیاد ملی بهره وری بخش “

به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، با ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

( مجلس شورای اسالمی ایران 05/22/۰0مصوب )قانون افزایش و ارتقای بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  0توجه به ماده 

و بر اساس وظیفه مندی و شرح وظایف سازمانی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران این المپیاد را به 

و منظور الگوسازی فنی و مدیریتی، بهبود شرایط کیفی و کمی محصوالت، اصالح شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده های پایه 

” المپیاد ملی بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی“باز مهندسی بسترهای افزایش ارزش افزوده در زیر بخش های کشاورزی 

 .در آذر ماه سال جاری برگزار می کند

ی صحیح بنابراین گزارش، در این المپیاد از بنگاه ها و فعاالن بهره ور بخش کشاورزی که بهبود مستمر بهره وری را با بکارگیر

دام، طیور و زنبورداری، شیالت و آبزیان، صنایع غذایی : منابع و نهادهای تولید سر لوحه اقدامات خود دانسته اند در هشت حوزه

، زراعت و باغبانی، منابع طبیعی و محیط زیست، تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی، (تکمیلی، تبدیلی و فرآوری)کشاورزی 

تجلیل به عمل ” نشان عالی بهره وری“احدهای بازرگانی و تامین نهاده های بخش کشاورزی، با اعطای خدمات فنی و مهندسی، و

ها، توسط گروهی از ارزیابان  می آورد و برترین های بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با ارزیابی های مبتنی بر نتایج موفقیت 

 .یسته قدردانی می داندخبره و بر اساس الگوها و مدل های بومی شده معرفی و شا

مهلت ثبت نام و ارسال مدارک اعالم شده و فرآیند  5502برپایه این گزارش، در برنامه زمان بندی المپیاد تیرماه تا شهریور ماه 

 .انجام می شود 5502ارزیابی آن درماه های مهر و آبان ماه 

 ./برگزار می شود5502آذرماه  02بنابراین گزارش، آیین اختتامیه المپیاد روز سه شنبه 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/05320-5.html 
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 متفرقه
 فودپرس 1۹۱4تیر ماه  2۰شنبه 

 اند؟  چقدر جدی« های تقلبی نارگیل»و « های آلوده پرتقال»واردات 

شود مبنی بر اینکه گروهک تروریستی داعش با هدف  هایی رد و بدل می های اجتماعی پیام در شبکهمدتیست که  <کشاورزی

  .شود کند که از راه عراق وارد ایران می بیمار کردن مردم ایران، اقدام به آلوده کردن مواد غذایی می

هایی در میان مردم دست  این روزها پیامک. ستپس از تکذیب خبر ورود خرمای آلوده به کشور، اینک نوبت به میوه آلوده رسیده ا

هایی  پرتقال»در متن این پیامک آمده است. شود که در آن نسبت به وجود پرتقال آلوده در بازار هشدار داده شده است به دست می

نان خود بگویید از خریدن لطفا به هموط. اند ها در آن خون آلوده تزریق کرده ها وجود دارد که از عراق آمده و داعشی فروشی در میوه

 « .پرتقال امتناع کنند

های وارد شده به بازار از  های وارداتی هم مطرح شده مبنی بر اینکه نارگیل عالوه بر موضوع پرتفال، هشدارهایی نسبت به نارگیل

  .رسند شوند و به دست مردم می شیره خالی شده و با آب پر می

شایعات مربوط به میوه و سبزی چندان صحت ندارد، چون با : بیان کرد  حادیه میوه و سبزیدر این راستا، حسین مهاجران، رئیس ات

  .توجه به سرعت فسادپذیر بودن این محصوالت اصال امکان نگه داشتن واجرای برنامه خاصی روی این محصوالت وجود ندارد

یک روز . کنند چه اهدافی این شایعات را منتشر میاین اخبار شایعه است و مشخص نیست که چه کسانی و با : مهاجران بیان کرد

اند، در حالی که به طور کلی پرتقال از مصر وارد ایران شده و از عراق  های آلوده از عراق وارد کشور شده رسد که پرتقال خبر می

  .آید این میوه از مصر به پاکستان و از آنجا به شیراز و از شیراز به تهران می. کند عبور نمی

  .شود داریم ولی واردات میوه از این کشورها انجام نمی  زمینی هایی مانند هندوانه و سیب در واقع ما صادرات میوه: افزود او

چندی چندی پیش نیز در . شود به طور کلی بازار میوه و سبزی، درگیر شایعات متعددی می: رئیس اتحادیه میوه و سبزی بیان کرد

ها آلوده شده است که  شد که خرمای بازار ایران نیز توسط داعشی گفته می. بود که صحت نداشت مورد خرما، شایعاتی مطرح شده

شد که در آن به مردم هشدار داده شده بود  همچنین مدتی بعد، پیامکی در میان مردم رد و بدل می. این خبر نیز صحت نداشت

  .اند شده و به جای آن آب قرار داده نارگیل نخورند، چون شیره نارگیلی که در بازار موجود است کشیده

چینین چیزی به طور کلی ممکن نیست چون اوال محتویات نارگیل آب است و نه شیره، دوما اگر : مهاجران همچنین بیان کرد

 .گندد کسی آب نارگیل را خالی کرده و به جای آن آب پر کند، نارگیل باالفاصله می

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 متفرقه
  فودپرس 1۹۱4تیر ماه  21یک شنبه 

 <کمپوست چیست؟ کشاورزی
گسترش و رشد جمعیت بشری، شهرنشینی و صنعتی شدن شهرها از یک طرف و افزایش خواسته ها و تقاضای بشر از طرف دیگر  

هم اکنون در کالن شهر تهران روزانه بیش . ر طی چند دهه اخیر افزایش یابدموجب شده است که حجم و وزن مواد زائد شهری د

تن پسماند خانگی جمع آوری و پس از ذخیره سازی در ایستگاه های میانی خدمات شهری به مجتمع پردازش و دفع آراد  2222از 

درصد  ۳3ر تهران مشخص شد که نزدیک به با توجه به انجام آنالیز فیزیکی و شیمیایی بر روی پسماندهای شه.کوه حمل می گردد

است که بهترین روش برای بی خطرسازی و برگرداندن آن به چرخه طبیعت تبدیل آن به ( آلی)پسماندهای شهر تهران پسماند تر

 این نوع کمپوست با اندازه ذرات و دانه بندی صفر: انواع کمپوستی که می توان تولید کردکمپوست درجه یک.کود کمپوست است

تا شش میلی متر از پسماند شهری تهیه می شود و در فضای سبز شهری، کاشت محصوالت گلخانه ای، جالیزی و گیاهان تزئینی 

میلی متر از پسماندهای شهری تهیه  02این نوع کمپوست با اندازه ذرات و دانه بندی شش تا : کمپوست درجه دو.استفاده می شود

با افزودن گوگرد وباگاس و بنیتونیت به : کمپوست گرانوله.رک های جنگلی استفاده می شودمی شود و در کاشت درخت و ایجاد پا

کود کمپوست تولید می شود و با افزایش جذب عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف در خاک به رشد گیاه کمک و موجب افزایش 

اسید هیومیک آن باعث افزایش رشد گیاه و  با محلول سازی کمپوست تولید می شود و: کمپوست مایع.عملکرد محصول می شود

افزایش .گونه هایی از کرم های خاکی به راحتی قادرند مواد آلی را به کمپوست تبدیل کنند: ورمی کمپوست.جوانه زنی بذر می شود

ذاری ظرفیت خطوط پاالیش و فرآوری کمپوستسازمان مدیریت پسماند به منظور افزایش ظرفیت پاالیش کمپوست با سرمایه گ

بخش خصوصی، اقدام به ساخت، نصب و راه اندازی واحدهای پاالیش جدید کمپوست نموده است که پیش بینی می شود تا پایان 

فواید مصرف کمپوستکمپوست عموما فعالیت های بیولوژیکی خاک را تشدید نموده و .تن افزایش یافت 322به یک هزار و  05سال 

ای خاصیت اسیدی بوده و در جذب بعضی از مواد غذایی نظیر فسفات های غیر محلول به حاصلخیزی خاک کمک می کند و دار

همچنین کمپوست حالت چسبندگی خاک را کاهش داده و از مقاومت خاک های زراعی در مقابل ماشین آالت .نقش اساسی دارد

را بهتر می سازد و نفوذپذیری و کمپوست کود آلی کمپوست در خاک های سنگین، دانه بندی و تخلخل خاک .کشاورزی می کاهد

همچنین کمپوست ارزانتر و از نظر بهداشتی مطمئن تر از کودهای شیمیایی است و فاقد هرگونه .تهویه خاک را بهبود می بخشد

موارد .بوده و با دارا بودن مواد مغذی و آلی فراوان باعث رشد گیاهان می شود... سیاه زخم، دیفتیری، وبا، حصبه و)عوامل بیماری زا

چغندر، پنبه، سیب زمینی و ذرت : گیاهان وجینی مانند: کاربرد کمپوستکمپوست موارد مصرف متنوع و گسترده ای دارد از قبیل

گلخانه ها، گل کاریها، پرورش گل های آپارتمانی، فضای سبز اطراف اتوبان ها، ... کلیه درختان میوه، مرکبات و تاکستان ها و... و

مضرات مصرف کودهای شیمیاییاستفاده بی رویه از کودهای شیمیایی در کشاورزی منجر به ...های ورزشی وفرودگاه ها، زمین 

در صورتی که استفاده از کودهای شیمیایی به صورت بی رویه باشد وارد آبهای زیرزمینی و . آلوده شدن آب و مواد غذایی می شود

همچنین مصرف بی رویه کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی .ا می شوددر نهایت از طریق محصوالت کشاورزی وارد غذای انسانه

از سوی دیگر مصرف کودهای .موجب شیوع سرطان معده شده و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی خاک را آلوده می کند

 شیمیایی با توجه به یارانه پرداختی به آن به ضرر و زیان اقتصاد کشور است

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - ۱4/۰4/1۱فارس

 راهکارهای قانونی حمایت از حیوانات وحشی/ برداری دامداران از مناطق حفاظت شده ممنوع نیست بهره
بیان اینکه مدیریت مناطق حفاظت شده بر عهده محیط زیست  ها با مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل

در صورت احتمال انتقال بیماری از دام اهلی به حیات وحش محیط زیست از روش قانونی : است، گفت

 .تواند جلوی ورود دام اهلی را به مناطق حفاظت شده بگیرد می
و در پاسخ به این  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  تها در گف پور مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل سیدعلی خلیل

شود و همین موضوع باعث ورود دام مبتال به طاعون  شود مناطق حفاظت شده به دامداران اجاره داده می سوال که گفته می

مدیریت و نگهداری مناطق حفاظت : ل و بز شده است، گفترأس ک 022نشخوارکنندگان به حیات وحش و از بین رفتن حدود 

 .شده بر عهده محیط زیست است

مطابق قانون دامداران دارای پروانه چرا از سازمان : برداری از مناطق حفاظت شده ممنوع نیست، افزود وی با بیان اینکه بهره

 .شوند حق شناخته می ها و ادارات کل منابع طبیعی دامدار قانونی و ذی جنگل

شود بلکه آنها بر اساس مجوز  ای به دامداران داده نمی مراتع به صورت اجاره: ها تصریح کرد مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل

 .هایشان اقدام کنند توانند در مناطق حفاظت شده برای چرای دام به تعداد معینی که دام برای آنها تعیین شده می

بنابر این اگر : ریت حیات وحش و مناطق حفاظت شده بر عهده سازمان محیط زیست است، تصریح کردپور با بیان اینکه مدی خلیل

دهد، باید  های حیوانات وحشی در مناطق حفاظت شده را می محیط زیست احتمال بروز بیماری بر اثر وجود دام اهلی در بین گله

 .تمهیداتی را بیندیشد

دامداران دارای حقوق قانونی هستند و اگر محیط زیست کانون آلودگی و انتقال : ا گفته مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل

 .داند باید حقوق قانونی دامداران را پرداخت کند بیماری حیات وحش را وجود دام اهلی در مناطق می

اطق حفاظت شده برای تواند با همکاری و درخواست از منابع طبیعی مانع چرای دام در من حتی محیط زیست می: وی افزود

 .جلوگیری از شیوع بیماری شود

های  رأس کل و بز بر اثر بیماری ویروسی طاعون نشخوار کنندگان کوچک طی هفته 520شود،  گفته می: بر اساس این گزارش

شده برای چرا  های اهلی مبتال به بیماری مناطق حفاظت اند و این بیماری بر اثر ورود دام گذشته در منطقه هفتاد قله تلف شده

 .ایجاد شده است

های دامی سازمان دامپزشکی در مورد نحوه درگیری حیات وحش  پیما مدیرکل بهداشت و بیماری به گزارش فارس، داریوش جهان

های اهلی ارتباط مستقیم داشته  شود که با دام های وحشی منتقل می به این بیماری گفته است، این بیماری در صورتی به گله

 .باشند

گیرد و وقتی   ای برای چرا در اختیار دامداران قرار می های حفاظت شده به صورت اجاره شود که محدوده بعضاً دیده می: گوید وی می

های وحشی هم  های اهلی، گله شود بنابر این در صورت وجود بیماری در بین دام های وحشی یکی می های اهلی و گله آبشخور دام

 .شوند درگیر می

 .ش فارس، طاعون نشخوارکنندگان کوچک یک بیماری ویروسی غیر قابل انتقال به انسان استبه گزار

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۰222220 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - ۱4/۰4/21فارس

 نظران برای تهیه برنامه ششم توسعه دیشمندان و صاحبفراخوان ان
های خود  نظران دعوت کرد در تهیه برنامه ششم توسعه نظرات و دیدگاه ریزی کشور از صاحب سازمان مدیریت و برنامه

 .را ارائه دهند

های کلی برنامه ششم توسعه از طرف  رنامه ریزی کشور پیرو ابالغ سیاستبه نقل از سازمان مدیریت و ب خبرگزاری فارسبه گزارش 

ریزی بخشی و فرابخشی تدوین برنامه ششم توسعه کشور و رویکرد دولت تدبیر و  مقام معظم رهبری و فعال شدن شوراهای برنامه

عموم نخبگان، دانشگاهیان،  ریزی کشور از امید مبنی بر جلب مشارکت حداکثری صاحب نظران، سازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور و توسعه دعوت می نماید که نظران و آرای خود را جهت غنای هر چه بیشتر برنامه  اندیشمندان و صاحب نظران برنامه

 .به این سازمان ارسال دارند WWW.Plan۳.irششم توسعه کشور در تمام مراحل بررسی، تهیه و تدوین آن از طریق آدرس 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022205222۳30 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1۹۱4تیر  2۰, شنبه

و طیور با پودر خون و ضایعات تولید خوراک دام / الساعه های خلق مخاطره برای صادرات کشاورزی با ابالغیه

 نئوپان 
ها مشکل خاصی برای ما ایجاد نکرده گفت این  گذاری کشاورزی کوثر با بیان اینکه تحریم مدیرعامل شرکت سرمایه

 . های وارداتی دام و طیور کاهش چشمگیری یابد نهاده  ها نیز قرار باشد قیمت طور نیست که بعد از رفع تحریم

وگو با خبرنگاران که با حضور مجتبی نوروزی  ، در پنجمین نشست اتاق گفت(ایانا)برگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خ

ابراهیم،  و مهدی آل "چینه"گذاری کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر؛ مسعود شریعتی، مدیرعامل شرکت  مدیرعامل گروه سرمایه

گزار شد، به مباحث زنجیره تأمین و فرآوری خوراک دام، طیور و در محل آن سازمان بر "پارس"مدیرعامل شرکت خوراک دام 

 .آبزیان پرداخته شد

 ۰2گذاری کشاورزی کوثر با بیان این که در هر مزرعه پرورش دام، طیور و آبزیان حدود  در این نشست مدیرعامل گروه سرمایه

به عنوان یک فاکتور بسیار اساس در کاهش قیمت  تغذیه، امروز: های یک فارم تولیدی مربوط به خوراک است، گفت درصد هزینه

 .شده محصول حائز اهمیت است تمام

دهنده غذایی در دسترسی به یک ضریب تبدیل مناسب در هر  های تشکیل مجتبی نوروزی با تأکید بر این که تنوع جیره و نهاده

ر زمینه طیور و مرغ گوشتی و طبق آمارهای وزارت ریزی در سال د با توجه به حجم جوجه: ای بسیار حائز اهمیت است، افزود حوزه

روزه گوشتی در سطح کشور توزیع  میلیون قطعه جوجه یک 532میلیون تا یک میلیارد و  022جهاد کشاورزی بین یک میلیارد و 

 .شود هزار تن گوشت مرغ تولید می ۰32شود و در نتیجه آن تولید یک میلیون و  می

 .وامل تولیدکننده شیرخام برای دامداری نیز ارتباط مستقیم با جیره و باالنس غذایی دام ها دارندکمااینکه ع: وی خاطرنشان کرد

سازمان : پروری هم جیره غذایی و ضریب تبدیل مؤثر و مطرح است، ادامه داد نوروزی با بیان اینکه در تولید گوشت قرمز و آبزی

دنبال  و فنی و با استفاده از ظرفیت علمی کشور در زمینه تغذیه همواره بههای علمی  ها و کمیته اقتصادی کوثر با تشکیل کارگروه

 .ارائه و تولید محصوالتی است که بتواند با ضریب تبدیل مناسب کمک شایانی به تولید کند

آن به درستی هایی است که اگر از  این کشور از نظر وضعیت جغرافیایی دارای قابلیت: وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی تصریح کرد

میلیون تن محصوالت کشاورزی در سال وجود دارد، در حالی که طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی،  522استفاده شود، توان تولید 

 .شود میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی تولید می 522در حال حاضر حدود 

تولید مرغ گوشتی در کشور با   با توجه به زیرساخت :گذاری کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر یادآور شد مدیرعامل گروه سرمایه

اکنون کمتر از دو میلیون تن در کشور  همین شرایط، توان تولید سه میلیون تن گوشت مرغ در سال وجود دارد، در حالی که هم

 .شود تولید می

روزه در  شده جوجه یک یمت تمامریزی درست انجام شود، هیچ وقت در حالی که ق اگر برای صادرات برنامه: نوروزی تأکید کرد

 .تومان در کشور نخواهیم بود 222تا  02تا یک هزار تومان است، شاهد عرضه جوجه با نرخ های بین  032کشور بین 

این در : کنند، اظهار داشت وی با بیان اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس و قفقاز ساالنه دو میلیون تن گوشت گرم مرغ وارد می

های  الساعه مانند ممانعت های خلق ریزی و عدم اتخاذ تصمیم سهم ما از این بازار نردیک به صفر است، اگرچه با برنامه حالی است که

مند مانند کشورهای حاشیه خلیج  امکان صادرات یک میلیون تن گوشت مرغ گرم ایران به کشورهای عالقه... ناگهانی از صادرات و

 .فارس وجود دارد
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با توجه به تولید گوشت مرغ حالل و شرعی برخی از کشورها اطراف و مسلمان حاضرند تا گوشت مرغ ایران : تنوروزی همچنین گف

 .تر از نرخ سایر کشورها نیز خریداری کنند تومان گران 022را با قیمت 

دو : د، خاطرنشان کردشو تومان متضرر می ۰22تا  322مرغ در حال حاضر بین  وی با بیان اینکه تولیدکننده در هر کیلوگرم تخم

مرغ در کشور  مرغ با کشور عراق بستیم که در مرحله محموله سوم صادراتی، قیمت تخم سال پیش قراردادی را برای صادرات تخم

مرغ گرفته شد و  تومان افزایش یافت و بالفاصله پس از این افزایش قیمت با ابالغیه یک مدیرکل، جلوی صادرات تخم 022حدود 

 .به کشور بازگشت و تمامی محموله صادراتی در فصل گرما از بین رفت "رام طیور"شرکت های  محموله

های متعدد را مانع  گیران متعدد در وزارتخانه گذاری کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر وجود تصمیم مدیرعامل گروه سرمایه

های  ها نیاندازیم، کمااینکه در زمینه واردات نهاده ها را به گردن تحریم گناه سوءمدیریت: گیری صادرات عنوان کرد و افزود شکل

ها نیز قرار  طور نیست که بعد از رفع تحریم ها مشکل خاصی برای ما ایجاد نکرده و این مورد نیاز جمعیت دام و طیور کشور، تحریم

 .های وارداتی کاهش چشمگیری یابد نهاده  باشد قیمت

عضی از مسئوالن در بعضی وزارتخانه واردات محور است و این تفکر باید عوض شود، ادامه نوروزی با اشاره به اینکه تفکر حاکم بر ب

ما توان و استعداد تولیدی برخی محصوالت را در کشور داریم و از توان و استعداد تولید برخی محصوالت برخوردار نیستیم، : داد

 .را برآورده کرد توان با تبادل محصوالت با کشورهای دیگر این نیازها بنابراین می

گذاری  خشک است، بنابراین متولیان باید به طور جدی روی کشت فراسرزمینی سرمایه ایران کشوری خشک و نیمه: وی تصریح کرد

 .کنند و برخی از نیازهای داخلی را از این طریق تأمین کرد

توان  ج، امکان کشت سویا وجود دارد، میضمن آن که در شمال کشور خودمان نیز وقتی پس از برداشت برن: نوروزی یادآور شد

 .بخشی از نیاز به این محصول را از این طریق تأمین کرد

این امور نیازمند ترویج است و باید به کشاورز این : گذاری کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر تأکید کرد مدیرعامل گروه سرمایه

 .مسائل را آموزش داد

: های سیاسی باید کارهای مثبت در کشور مورد تقدیر و تشکر واقع شود، اظهار داشت ن گرایشوی با بیان اینکه بدون در نظر گرفت

 .دهند های ما سود مقطعی را به سود دائم ترجیح می صادرکننده

وری و  توان با افزایش بهره برای تأمین نیازهای داخلی و کاهش واردات در برخی محصوالت مثل گندم می: نوروزی خاطرنشان کرد

 .کارگیری تجربیات کشاورزان نمونه تولید را افزایش، واردات را کاهش و خودکفا شد به

برای کاهش : شده باالی محصوالت تولیدی است، افزود وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از موانع صادراتی ما قیمت تمام

توان با حمایت از تولید در مناطق مرزی و نزدیک  این میمرغ کشور هستند، بنابر ها کشورهای مثل عراق متقاضی مرغ و تخم هزینه

 .به این قبیل کشورها، هزینه حمل و نقل را کاهش و شرایط صادرات را افزایش داد

عنوان یکی از دو شرکت  سال در حال فعالیت مدام به 22شرکت چینه حدود : گفت "چینه"در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت 

های خوراک طیور و نخستین تولیدکننده خوراک آبزیان، طیور  ترین شرکت در کشور است و یکی از قدیمی تولیدکننده خوراک دام

 .های طیوری در کشور است و کنسانتره

هزار تن به صورت خوراک پودری ظرفیت  522هزار تن در سال و تا سقف  32ظرفیت اسمی این شرکت : مسعود شریعتی ادامه داد

 .تن هم ظرفیت عملی آن در سال استهزار  22تا  52دارد و 

روند و ما هم کد  های مختلف می های برند تولیدکننده خوراک برای حفظ بازار خود به سمت اخذ گواهینامه شرکت: وی تصریح کرد

IR را از سازمان دامپزشکی کسب کرده و دارای مجوز صادرات هستیم. 
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بنابراین نیاز بازار در حوزه آبزیان خوراکی است که آلودگی کمتری برای : شدشریعتی با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور یادآور 

 .آب ایجاد کند و در این راستا پروژه خوراک اکسترور را در دستورکار داریم

که بهترین  "زربال"به دلیل رعایت موازین دقیق بهداشتی این شرکت با توجه با ارتباط تجاری با شرکت اجداد : وی تأکید کرد

 .کند کت تولید جوجه یک روزه مرغ مادر است، به طور انحصاری خوراک این شرکت را تأمین میشر

های رشد در خوراک طیور شرکت  ها و محرک عدم استفاده از هرگونه مواد افزودنی نظیر آنزیم: مدیرعامل شرکت چینه اظهار داشت

کنند کامالً محصول  ارعی که از خوراک طیور استفاده میهای خوراک جدا ساخته است، به طوری که مز چینه را از سایر شرکت

 .کنند ارگانیکی تولید می

شود از لحاظ تقویت ایمنی سیستم  پروری استفاده می امروز خوراکی که از چینه در مزارع مختلف آبزی: شریعتی همچنین گفت

خوراک تولیدی چینه استفاده کردند کمتر به  آال از بدنی آبزیان بسیار مؤثر است، چنانچه مزارعی که برای پرورش ماهی قزل

 .شوند درگیر می VHSویروس 

های  کنسانتره چینه هم یک کنسانتره ویژه است و تولید آن نتیجه مواد اولیه و مرغوب و به کارگیری: وی در ادامه افزود

 .های جدید است فناوری

ر در حال حاضر این محصول با تعرفه چهار درصد وارد کشور به رغم تولید کنسانتره طیور در داخل کشو: شریعتی خاطرنشان کرد

ایم تا  زاده وزیر صنعت معدن و تجارت از آنها خواسته شود که با ارسال دو نامه به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و نعمت می

 .این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد

شود، وارد کنند و این  ا هم در فهرست اقالم وارداتی که مشمول تعرفه میایم تا واردات کنسانتره ر از آنها خواسته: وی ادامه داد

 .موضوع از جانب حجتی برای بررسی به معاون امور تولیدات دامی سپرده شده است

مدیرعامل شرکت چینه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا وابستگی کشور به واردات خوراک دام و طیور قابل توجه است و 

بخشی از خودکفایی در تولید محقق شده است، اما : گیری این وابستگی را کاهش دهیم، تصریح کرد طور چشم ایم به وانستههنوز نت

 .در کنار کارهای انجام شده هنوز هم جا برای تالش وجود دارد

خودکفایی مدیریت درست بخش بزرگی از : اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی یادآور شد  شریعتی با

 .است و مدیریت درست هم به معنای عدم خام فروشی است، ضمن اینکه تمام دنیا در مباحث مختلف به یکدیگر وابسته است

تبدیل نهاده به ارزش افزوده در مناطق محروم یک کار بزرگ است و نظام باید با مدیریت این تولیدات شرایط : وی تأکید کرد

 .ندصادرات را فراهم ک

کنندگان انگیزه تولید و شرایط صادراتی را  های صادراتی به تولید کشوری مثل ترکیه با پاداش: مدیرعامل شرکت چینه اظهار داشت

 .کنندگانش فراهم آورده است برای تولید

ات اگر هدفمند سیستم نظارت وارد: شریعتی با بیان اینکه حمایت مدیریت است و به حتما به معنای پرداخت یارانه نیست، گفت

 .شود نباشد کشاورز نابود می

برای حل معضل صنعت تولید طیور اگر واردات کمتر و تولیدی داخلی با ارزش افزوده همراه شود قطعا : وی همچنین افزود

 .مشکالت کمتر خواهد شد

تر از دوران تحریم است،  سخت گذاران کالن اقتصادی باید بدانند که مدیریت دوران پس از تحریم سیاست: شریعتی خاطرنشان کرد

 .یابد شود و شرایط برای واردات افزایش می چرا که در این دوران نقدینگی زیاد می

 تولید خوراک دام و طیور با پودر خون و ضایعات نئوپان
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راک دام ترین شرکت در صنعت خو شرکت پارس، قدیمی: در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس نیز اظهار داشت

 .هزار تن است 53هزار تن و ظرفیت عملیاتی  32و طیور با ظرفیت اسمی 

یکی از معضالت بزرگ تولید خوراک در : دهد، ادامه داد ابراهیم با بیان اینکه شرکت به مسائل بهداشتی اهمیت زیادی می مهدی آل

 .کنند یهایی است که بدون درنظر گرفتن استانداردها اقدام به تولید م کشور شرکت

کارخانه تولید این محصوالت در تهران وجود دارد که  ۳2کارخانه خوراک دام در ایران و بیش از  522بیش از : وی تصریح کرد

 .کنند هرکدام بدون توجه به استانداردها تولید می

 .صادرات نیازمند توجه و حمایت از تولیدکنندگان است: مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس یادآور شد

های اصلی برای تولید  کنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان از نهاده شود برخی تولید ابراهیم در پاسخ به این پرسش که گفته می آل

امکان تخلف وجود دارد، زیرا همان طور که گفتم تعداد زیادی شرکت تولیدی خوراک دام و طیور : کنند، تأکید کرد استفاده نمی

های تولید به جای استفاده از جو از پودر خون و یا حتی ضایعات نئوپان  ها ممکن است برای کاهش هزینهوجود دارد که برخی از آن

 .استفاده کنند

ها را در حال فعالیت ندیدیم و همه مدعی بودند که  هیچ کدام از این کارخانه: ام، گفت کارخانه بازدید کرده 53وی با بیان اینکه از 

ها به جای نهاده جو، از پودر خون و از پودر  و ما تمام شده است، در حالی که باید بگویم این کارخانهبه محض ورود شما نهاده ی ج

 .کنند طیور در خوراک طیور استفاده می

ها محصوالتشان را زیر  برخی از کارخانه: کنند، افزود های اصلی استفاده می ابراهیم با بیان اینکه حتماً برندهای معتبر از نهاده آل

 .کنند ها از موادی غیر از نهاده اصلی در تولید خوراک استفاده می کنند و اغلب این کارخانه یمت به بازار عرضه میق

کننده نهایی  زند، بلکه آسیب آن به انسان و مصرف ها این امر به دام یا طیور آسیب نمی بعضی وقت: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/05205-5.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1۹۱4تیر  21, یکشنبه

 کانون های گردشگری و صنایع دستی روستایی دایر می شود 
طرح ایجاد کانون های : ع دستی و گردشگری گفتمعاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنای

گردشگری و صنایع دستی روستایی با اهتمام ویژه دولت و سازمان میراث فرهنگی و با هدف ایجاد اشتغال و تثبیت 

 .جمعیت و حفظ هویت فرهنگی و تاریخی روستاها در کشور اجرایی می شود

پایگاه اطالع رسانی دولت، مسعود سلطانی فر با اشاره بر اهمیت مناطق کمتر به نقل از ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

برخوردار و روستاهای دارای ظرفیت های گردشگری، صنایع دستی و حتی میراث فرهنگی در راستای عمل به فرمایشات مقام 

به این مهم باید تالش شود تا نقش  برای دستیابی: معظم رهبری که باید روستاها را به مرکز تولید در کشور تبدیل کرد، گفت

آفرینی در تولید را در روستاها داشته باشیم و پیوندی میان دو بخش اجرایی و پژوهشی ایجاد کرد تا بتوان برنامه ها را رو به جلو 

 .پیش برد

مه ریزی ها و تحقیقات با توجه به برنا: وی در نشست مشترک با سیدابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم افزود

صورت گرفته باید در مدت برنامه پنج ساله ششم بتوانیم روستاهای مورد نظر را در حوزه های مورد بحث به سرانجام برسانیم و به 

ویژه در حوزه فرش نیز باید اهتمام ویژه ای انجام شود، چرا که فرش و فرشبافی در روستاها حرف اول را می زند و جزو مهمترین 

 .اغل روستایی محسوب می شودمش

باید کار را به لحاظ کمی : وی درباره لزوم تسریع در اجرای طرح کانون های گردشگری و صنایع دستی روستایی در کشور گفت

تعریف کرد برای نمونه تا پایان امسال باید تعدادی از روستاهای کشورهدف گذاری شود و به عنوان حوزه های فعال گردشگری و 

 .ستی روستایی و بوم گردی برای رونق گردشگری درکشور به بهره برداری برسدصنایع د

خوشبختانه ورود گردشگران غربی به کشور روند رو به رشد دارد که : بر اساس گزارش سازمان میراث فرهنگی، سلطانی فر ادامه داد

ایش این موج آینده بسیار خوبی در انتظار به همین منظور نیز ارتقای امکانات مربوط به گردشگری در حال توسعه و با افز

 .گردشگری کشور است

نقطه دارای ظرفیت گردشگری از  52معصوم که با تامین اعتبار اجرایی می شود،  52در طرح : معاون رییس جمهوری تصریح کرد

 .جمله مناطق کویری انتخاب شدند

ستاره را دارا هستند به گردشگران  3اما در داخل امکانات هتل با ایجاد هتل هایی که ظاهر کپر مانند دارند : سلطانی فر افزود

معصوم نیز به دلیل قداست این نام و نیز ایجاد انگیزه برای این طرح در نظر گرفته  52داخلی و خارجی ارائه خدمات می شود، نام 

 .شده است

هدف گذاری می کنیم تا درحوزه طرح های مورد نظر  روستا را با توزیع جغرافیایی 322تا  522بنابراین امسال بین : وی تاکید کرد

 .گردشگری کانون های گردشگری، صنایع دستی روستایی ایجاد شود که خود مولد اشتغال پایدار روستایی در کشور است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/0532۳-5.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1۹۱4تیر  1۱, جمعه

 کند  پذیری نظام اقتصادی را کمتر می ها آسیب لغو تحریم
تر و با هزینه  هایی را که در نظام اقتصادی کشور داریم راحت ها و ضعف پذیری شود آسیب ها باعث می لغو تحریم

 . کمتری اصالح کنیم

نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز جمعه در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع  اصفهان، علی طیببه گزارش خبرنگار ایسنا در 

شود در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم و به آنچه مقام معظم رهبری در این  ها موجب می لغو تحریم: خبرنگاران اظهار کرد

 .حوزه انتظار دارند، جامعه عمل بهتری بپوشانیم

خوشبختانه مردم ایران هر سال با شکوه و پرشور در مراسم : اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس افزود وی با

 .کنند که این موضوع همبستگی و پیوند با ملت مظلوم فلسطین را به جهانیان نشان خواهد داد راهپیمایی روز قدس شرکت می

انتظار می رود این حضور پرشور و با صالبت ملت مسلمان ایران و در : ان خود اظهار کردوزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخن

 .های مسلمان جهان زوال و اضمحالل رژیم اشغالگر اسرائیل را میسر کند لوای همبستگی ملت

http://www.iana.ir/majles/item/05222-5.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  17 - ۲۰۱۲۱: کد خبر 

 میلیارد قطعه جوجه یکروزه 919تولید ساالنه / بخش بزرگی از خودکفایی به مدیریت وابسته است
فایی به مدیریت وابسته به مدیریت است، گذاری کشاورزی کوثر با بیان این که بخش بزرگی از خودک مدیرعامل شرکت سرمایه

 .شود میلیارد قطعه جوجه یکروزه در کشور تولید می 5.0میلیون تن محصول کشاورزی و  522ساالنه : گفت

وگو با خبرنگاران که با حضور مسعود شریعتی  به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا امروز در پنجمین نشست اتاق گفت

گذاری کشاورزی کوثر و مهدی آل ابراهیم مدیرعامل شرکت  کت چینه، مجتبی نوروزی مدیرعامل گروه سرمایهمدیرعامل شر

خوراک دام پارس در بنیاد اقتصادی کوثر برگزار شد، به مباحثی در مورد زنجیره تأمین و فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان 

 .پرداخته شد

در هر مزرعه پرورش دام، طیور و آبزیان حدود : گذاری کشاورزی کوثر گفت ه سرمایهدر این نشست مجتبی نوروزی مدیرعامل گرو

 .های یک فارم مربوط به خوراک است درصد هزینه ۰2

 .تغذیه امروز به عنوان یک فاکتور بسیار اساس در کاهش قیمت تمام شده مصون حائز اهمیت است: وی افزود

دهنده غذایی در دسترسی به یک  های تشکیل تنوع جیره و نهاده: تصریح کردگذاری کشاورزی کوثر  مدیرعامل شرکت سرمایه

 .ای بسیار حائز اهمیت است ضریب تبدیل مناسب در هر حوزه

ریزی در سال در زمینه طیور و مرغ گوشتی و طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی بین  با توجه به حجم جوجه: نوروزی تصریح کرد

شود و در نتیجه  میلیون قطعه جوجه یک روزه گوشتی در سطح کشور توزیع می 532تا یک میلیارد و  میلیون 022یک میلیارد و 

 .شود هزار تن گوشت مرغ تولید می ۰32آن تولید یک میلیون و 

 .عوامل تولیدکننده شیر ارتباط مستقیم با جیره و باالنس غذایی دارند: گذاری کشاوری کوثر بیان داشت مدیرعامل سرمایه

 .پروری هم جیره غذایی و ضریب تبدیل مؤثر و مطرح است حتی در تولید گوشت قرمز و آبزی: افزود وی

های علمی و فنی و  ها و کمیته سازمان اقتصادی کوثر با تشکیل کارگروه: گذاری کشاورزی کوثر تصریح کرد مدیرعامل گروه سرمایه

به دنبال ارائه و تولید محصوالتی است که بتواند با ضریب تبدیل مناسب با استفاده از ظرفیت علمی کشور در زمینه تغذیه همواره 

 .کمک شایانی به تولید کند

هایی است که اگر از آن به درستی  این کشور از نظر وضعیت جغرافیایی دارای یک قابلیت: نوروزی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت

طبق آمار وزارت جهاد اورزی در سال وجود دارد، در حالی که میلیون تن محصوالت کش 522استفاده شود توان تولید 

 .میلیون تن است 9۲۲کشاورزی تولید در حال حاضر حدود 

مرغ گوشتی در کشور با همین شرایط توان تولید   با توجه به زیر ساخت: گذاری کشاورزی کوثر اظهار داشت مدیرعامل گروه سرمایه

 .شود میلیون تن در کشور تولید می 0رد، در حالی که فعال کمتر از میلیون تن گوشت مرغ در سال وجود دا 5

تومانی در کشور نخواهیم بود، در  222تا  022ریزی درست انجام شود، هیچ وقت شاهد جوجه  اگر برای صادرات برنامه: وی افزود

 .تا هزار تومان است 032حالی که قیمت تمام شده آن در کشور بین 

سهم ما از این : کنند، تصریح کرد کشورهای حوزه خلیج فارس و قفقاز سالی دو میلیون تن گوشت وارد می نوروزی با بیان اینکه

 .ریزی امکان صادرات یک میلیون تن گوشت مرغ وجود دارد صفر است در حالی با برنامه

 022گوشت مرغ را با قیمت  با توجه به تولید گوشت مرغ حالل و شرعی برخی از کشورها اطراف و مسلمان حاضرند،: وی افزود

 .تر از ما خریداری کنند تومان گران
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 ۰22تا  322تولید کننده در هر کیلو تخم مرغ در حال حاضر بین : گذرای کشاورزی کوثر اظهار داشت مدیرعامل گروه سرمایه

 .شود تومان متضرر می

ر عراق بستیم که در محموله سوم صادراتی قیمت دو سال پیش قراردادی را برای صادرات تخم مرغ با کشو: نوروزی بیان داشت

تومان افزایش یافت و بالفاصله پس از این افزایش قیمت با ابالغیه یک مدیرکل جلوی صادرات تخم  022تخم مرغ در کشور حدود 

 .های شرکت رام طیور به کشور بازگشت و تمامی محموله صادراتی در فصل گرما از بین رفت مرغ گرفته شد و محموله

 .گیری صادرات است های متعدد مانع شکل گیران متعدد در وزارتخانه تصمیم: وی افزود

در : ها نیاندازیم، بیان داشت ها را به گردن تحریم گذاری کشاورزی کوثر با بیان اینکه گناه سوء مدیریت مدیرعامل گروه سرمایه

ها مشکل خاصی برای ما ایجاد نکرده و این طور نیست که بعد  مهای مورد نیاز جمعیت دام و طیور کشور تحری زمینه واردات نهاده

 .های وارداتی کاهش چشمگیری یابد نهاده  ها قیمت از رفع تحریم

 .تفکر حاکم بر بعضی از مسئوالن در بعضی وزارتخانه واردات محور است و این تفکر باید عوض شود: نوروزی گفت

ما توان و استعداد تولیدی برخی محصوالت را در کشور داریم و از توان و : تصریح کردگذاری کشاورزی کوثر  مدیرعامل گروه سرمایه

 .توان با تبادل محصوالت با کشورهای دیگر این نیازها را برآورده کرد استعداد تولید برخی محصوالت برخوردار نیستیم، بنابراین می

گذاری کنند و  یان باید به جد روی کشت فراسرزمینی سرمایهایران کشوری خشک و نیمه خشک است، بنابراین متول: نوروزی گفت

 .برخی از نیازهای داخلی را از این طریق تأمین کرد

توان بخشی از نیاز به این محصول را از این  در شمال کشور پس از برداشت برنج امکان کشت سویا وجود دارد و می: وی افزود

 .طریق تأمین کرد

 .کشاورزی کوثر تصریح کرد، این امور نیازمند ترویج است و باید به کشاورز این مسائل را آموزش داد گذاری مدیرعامل گروه سرمایه

بدون در نظر گرفتن گرایشات و سیاسی کاری باید کارهای مثبت در کشور مثل خودکفایی در تولید گندم و صادرات آن : وی افزود

 .وددر زمان اسکندری وزیر سابق مورد تقدیر و تشکر واقع ش

 .دهند های ما سود مقطعی را به سود دائم ترجیح می صادرکننده: گذاری کوثر تصریح کرد مدیرعامل سرمایه

وری و  توان با افزایش بهره برای تأمین نیازهای داخلی و کاهش واردات در برخی محصوالت مثل گندم می: وی بیان داشت

 .اردات را کاهش و خودکفا شدبکارگیری تجربیات کشاورزان نمونه تولید را افزایش، و

نوروزی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه یکی از موانع صادراتی ما قیمت تمام شده باالی محصوالت تولیدی است 

توان با  کشورهای مثل عراق متقاضی مرغ و تخم مرغ کشور هستند، بنابراین می: توان کرد، گفت ها چه می برای کاهش هزینه

 .از تولید در مناطق مرزی و نزدیک به این قبیل کشورها، هزینه حمل و نقل را کاهش و شرایط صادرات را افزایش دادحمایت 

 بخش بزرگی از خودکفایی به مدیریت وابسته است* 

سال در حال فعالیت مدام به  22شرکت چینه حدود : در ادامه این نشست مسعود شریعتی مدیرعامل شرکت چینه اظهار داشت

های خوراک طیور و اولین تولیدکننده  ترین شرکت عنوان یکی از دو شرکت تولیدکننده خوراک دام در کشور است و یکی از قدیمی

 .های طیوری در کشور است خوراک آبزیان، طیور و کنستانتره

تا  52ظرفیت دارد و هزار تن به صورت خوراک پودری  522هزار تن در سال و تا سقف  32ظرفیت اسمی این شرکت : وی افزود

 .هزار تن هم ظرفیت عملی آن در سال است 22

روند و ما  های مختلف می های برند تولیدکننده خوراک برای حفظ بازار خود به سمت اخذ گواهینامه شرکت: شریعتی تصریح کرد

 .را از سازمان دامپزشکی کسب کرده و دارای مجوز صادرات هستیم IRهم کد 
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باشد که آلودگی کمتری برای آب  بنابراین نیاز بازار در حوزه آبزیان خوراکی می: ودیت منابع آبی کشور گفتوی با اشاره به محد

 .ایجاد کند و در این راستا پروژه خوراک اکسترور رادر دستورکار داریم

تجاری با شرکت اجداد به دلیل رعایت موازین دقیق بهداشتی این شرکت با توجه با ارتباط : مدیرعامل شرکت چینه تصریح کرد

 .کند زربال که بهترین شرکت تولید جوجه یک روزه مرغ مادر است، به طور انحصاری خوراک این شرکت را تأمین می

های رشد در خوراک طیور شرکت چینه را از سایر  ها و محرک عدم استفاده از هرگونه مواد افزودنی نظیر آنزیم: شریعتی بیان داشت

کنند کامالً محصول ارگانیکی تولید  ساخته است به طوری که مزارعی که از خوراک طیور استفاده می های خوراک جدا شرکت

 .کنند می

شود از لحاظ تقویت ایمنی  پروری استفاده می امروز خوراکی که از چینه در مزارع مختلف آبزی: مدیرعامل شرکت چینه تصریح کرد

آال از خوراک تولیدی چینه استفاده کردند کمتر  زارعی که برای پرورش ماهی قزلسیستم بدنی آبزیان بسیار مؤثر است، چنانچه م

 .شوند درگیر می VHSبه ویروس 

های  های فناوری کنستانتره چینه هم یک کنستانتره ویژه است و تولید آن نتیجه مواد اولیه و مرغوب و به کارگیری: شریعتی افزود

 .جدید است

شود که با  درصد وارد کشور می 2اتره طیور در داخل کشور در حال حاضر این محصول با تعرفه علیرغم تولید کنست: وی افزود

ایم تا این موضوع  ارسال دو نامه به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت از آنها خواسته

 .مورد بازنگری قرار گیرد

شود، وارد کنند و این موضوع  دات کنستانتره را هم در فهرست اقالم وارداتی که مشمول تعرفه میایم تا وار از آنها خواسته: وی افزود

 .از جانب حجتی برای بررسی به معاون امور تولیدات دامی سپرده شده است

قابل توجه است  شریعتی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا وابستگی کشور به واردات خوراک دام و طیور

بخشی از خودکفایی در تولید محقق شده است، اما در : گیری این وابستگی را کاهش دهیم، گفت ایم به طور چشم و هنوز نتوانسته

 .کنار کارهای انجام شده هنوز هم جا برای تالش وجود دارد

زرگی از خودکفایی مدیریت درست است و بخش ب: اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی گفت  وی با

 .مدیریت درست هم به معنای عدم خام فروشی است ضمن اینکه تمام دنیا در مباحث مختلف به یکدیگر وابسته است

تبدیل نهاده به ارزش افزوده در مناطق محروم یک کار بزرگ است و نظام باید با مدیریت این : مدیرعامل شرکت چینه بیان داشت

 .شرایط صادرات را فراهم کندتولیدات 

کنندگان انگیزه تولید و شرایط صادراتی را برای  های صادراتی به تولید کشوری مثل ترکیه با پاداش: شریعتی بیان داشت

 .کنندگانش فراهم آورده است تولید

م نظارت واردات اگر هدفمند سیست: وی با بیان اینکه حمایت مدیریت است و به حتما به معنای پرداخت یارانه نیست، تصریح کرد

 .شود نباشد کشاورز نابود می

برای حل معضل صنعت تولید طیور اگر واردات کمتر و تولیدی داخلی با ارزش افزوده همراه شود : مدیرعامل شرکت چینه افزود

 .قطعا مشکالت کمتر خواهد شد

تر از دوران تحریم است چرا  دوران پس از تحریم سختسیاستگذاران کالن اقتصادی باید بدانند که مدیریت : شریعتی بیان داشت

 .یابد شود و شرایط برای واردات افزایش می که در این دوران نقدینگی زیاد می

 تولید خوراک دام و طیور با پودر خون و پودر طیور* 
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ن شرکت در صنعت تری شرکت پارس قدیمی: در ادامه این نشست مهدی آل ابراهیم مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس گفت

 .هزار تن است 53هزار تن و ظرفیت عملیاتی  32خوراک دام و طیور با ظرفیت اسمی 

یکی از معضالت بزرگ تولید خوراک در کشور : دهد، گفت وی با بیان اینکه شرکت به مسائل بهداشتی اهمیت زیادی می

 .کنند هایی است که بدون درنظر گرفتن استانداردها اقدام به تولید می شرکت

کارخانه تولید این  ۳2کارخانه خوراک دام در ایران و بیش از  522بیش از : مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس بیان داشت

 .کنند محصوالت در تهران وجود دارد که هرکدام بدون توجه به استانداردها تولید می

 .صادرات نیازمند توجه و حمایت از تولیدکنندگان است: وی افزود

های اصلی برای تولید  کنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان از نهاده شود برخی تولید اهیم در پاسخ به این سؤال که گفته میآل ابر

امکان تخلف وجود دارد، زیرا همان طور که گفتم تعداد زیادی شرکت تولیدی خوراک دام و طیور وجود : کنند، گفت استفاده نمی

های تولید به جای استفاده از جو از پودر خون و یا حتی ضایعات نئوپان  برای کاهش هزینهدارد که برخی از آنها ممکن است 

 .استفاده کنند

ها را در حال فعالیت ندیدیم و همه مدعی بودند که  هیچ کدام از این کارخانه: ام گفت کارخانه بازدید کرده 53وی با بیان اینکه از 

ها به جای نهاده جو از پودر خون و از پودر  ست در حالی که باید بگویم این کارخانهبه محض ورود شما نهاده جو ما تمام شده ا

 .کنند طیور در خوراک طیور استفاده می

ها  برخی از کارخانه: اظهار داشت: کنند، گفت های اصلی استفاده می آل ابراهیم با بیان اینکه حتما برندهای معتبر از نهاده

ها از موادی غیر از نهاده اصلی در تولید خوراک استفاده  کنند و اغلب این کارخانه ازار عرضه میمحصوالتشان را زیر قیمت به ب

 .کنند می

زند، بلکه آسیب آن به انسان و  ها این امر به دام یا طیور آسیب نمی بعضی وقت: مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس اظهار داشت

 .کننده نهایی است مصرف

http://iranecona.com/2202۳ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 1۹۱۲تیر  2۰شنبه 

  هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین 19تجهیز 

 .پایان امسال خبر دادهزار هکتار از اراضی کشور به سیستم آبیاری نوین تا  00معاون وزیر جهاد کشاورزی از تجهیز 

در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان  -شنبه  -به گزارش خبرنگار ایسنا در چهارمحال و بختیاری، محمدعلی جوادی امروز 

امیدواریم با : ها ایستاده است، گفت جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید مقابل چالش

 .شود شاهد رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و روند توسعه کشور باشیم ای برنامه ششم که از سال آینده شروع میاجر

طرح دشت سیستان، طرح ساماندهی شالیزارها، طرح : شد خبر داد و افزود ها از کشور خارج می های مرزی که سال وی از کنترل آب

رسند از جمله اقدامات  برداری می هکتار از اراضی کشور که تا پایان سال به بهرههزار 00ها، اجرای آبیاری نوین در  توسعه جنگل

 .سازمان جهاد کشاورزی کشور است

این استان عمده مصرف : جوادی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری یکی از مخازن اصلی تامین کننده آب کشور است، افزود

 .ی انسانی عظیم و متخصص این استان در سراسر کشور حضور فعال دارندهمچنین نیرو. کند آب کشور را تامین می

در استان و کشور باید به این موضوع توجه ویژه شود : که نیروی انسانی سرمایه اصلی هر کشور است، اظهار کرد وی با اشاره به این

ی کارکنان در مشاغل خاص اختصاص درصد حکم استخدامی کارکنان را بر اساس کارای 53و ما هم تالش کردیم طبق قانون 

 .های به عمل آمده ابالغ شده است بدهیم که با هماهنگی

هزار نیرو  52در آینده نزدیک باید : های مستقل افزود هزار نیرو در سازمان جهاد کشاورزی و سازمان 20جوادی با اشاره به وجود 

 .جایگزین کنیم

های کشاورزی سنتی به روش کشاورزی صنعتی تبدیل شود و با  است که روش به گفته وی در دولت تدبیر و امید تالش بر این

های کشاورزی تا  شود کلیه زمین توجه به کمبود آب از روش آبیاری نوین به جای آبیاری غرقابی استفاده شود و پیش بینی می

 .هشت سال آینده به کشاورزی صنعتی تبدیل شود

های قبل منحل   با توجه به اینکه این سازمان در: ا احیای سازمان مدیریت برشمرد و افزودوی یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید ر

 .کند شده بود ولی اکنون تولد دوباره این سازمان را شاهدیم که بر توسعه کشاورزی نظارت می

استان با مدیریت جدید جوادی با اشاره به ضرورت انتخاب مدیران توانمند و بومی، همکاری کارکنان سازمان جهادکشاورزی 

 .سازمان در راستای همکاری با دولت در پیشبرد اهداف سازمانی را خواستار شد

به گزارش ایسنا، در این مراسم طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی از زحمات رستم غیبی در زمان تصدی مسئولیت ریاست 

 .کشاورزی استان منصوب شد سازمان تقدیر و ذبیح اهلل غریب به عنوان ریاست سازمان جهاد

http://www.isna.ir/fa/news/02220252055 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  فودپرس1۹۱4تیر ماه  2۰شنبه 

 موافق افزایش قیمت شیر هستیمصنایع غذایی: هاشمی
سال گذشته به دامداران ما فشار آمده و افزایش قیمت  0در : فزایش قیمت شیر خبر داد و گفتوزیر بهداشت از موافقت خود با ا <

درصدی قیمت شیر و لبنیات مورد تصویب  02تا  53اخیرا افزایش .شیر برای عدم آسیب به دامدار و کاهش نیافتن تولید شیر است

دهد که پیش از  این افزایش قیمت در حالی رخ می.نشده استصالح قرار گرفته است اما تاکنون به صورت رسمی اعالم  مراجع ذی

داد و آنرا موجب کاهش مصرف لبنیات در  این و در مواقع قبلی، وزارت بهداشت نسبت به افزایش قیمت لبنیات واکنش نشان می

کردند و افزایش قیمت و  میو کلسیم در میان افراد جامعه استناد  D آنها در گزارشات خود به کمبود ویتامین.کرد کشور عنوان می

به همین منظور افزایش دوباره قیمت شیر را با وزیر .دانستند در شور می D کاهش قدرت خرید را عامل افزایش فقر ویتامین

زاده هاشمی زمانیکه با پرسش خبرنگار فارس در این  سید حسن قاضی.بهداشت در میان گذاشتیم تا نظر وی را در این مورد بپرسیم

در : وی در مورد نظر وزارت بهداشت گفت.این خبر قرار بود بعد از ماه مبارک رمضان اعالم شود: واجه شد با تعجب گفتمورد م

سال است که دامداران با مشکل مواجه هستند و تقریبا فشار زیادی به آنها از طرف برخی  0دانم که بیش از  مورد شیر من می

اتفاقا در این مورد خاص ما موافق افزایش قیمت هستیم چرا که آسیب به دامدار موجب : وزیر بهداشت افزود.آید صنایع لبنی می

: وی با بیان اینکه نباید در حمایت از مصرف لبنیات کاری کنیم که به دامداران آسیبی وارد شود، افزود.شود کاهش تولید شیر می

اما به علت اینکه : هاشمی ادامه داد.ا افزایش قیمت رخ ندهدداد ت ای به دامدار می شاید اگر وضع اقتصادی دولت خوب بود یارانه

شدیم و یا قیمت  درآمد دولت بخاطر کاهش قیمت نفت، کاهش یافته است، یا باید شاهد آسیب به دامداران و کاهش تولید شیر می

 شود کل لبنیات را شامل میدقیقا نمیدانم که این افزایش تنها مخصوص شیر است یا : وی تأکید کرد.دادیم شیر را افزایش می

http://www.foodpress.ir/Post 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1۹۱4تیر ماه  1۱جمعه 

 <یبودن آن نیست مواد غذای  بودن نان دلیل بر سالم  سفید:/دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی
ها به ویژه در  دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی از افزایش میزان سبوس استخراج شده از آرد در نانوایی 

شود اما نان از نظر مواد مغذی  تر می هرچه سبوس بیشتری از نان گرفته شود، مغز گندم سفید: تولید نان سنگک خبر داد و گفت

تومانی در  ۳22اختالف قیمت : های نان صنعتی در شش ماه اخیر گفت با اشاره به حذف سهمیه آرد واحد کاوه زرگران.شود فقیر می

که واحدهایی که با کمک دولت  وی با اشاره به این.های صنعتی و سنتی را از بین برده است ماده اولیه نان، امکان رقابت بین نان

ها  همچنین کارخانه. شود ترین نوع تولید را دارد و در کارخانه تولید می ی، سالمنان صنعت: اند، افزود کردند تعطیل شده فعالیت می

های در پیش  دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی با تاکید بر سیاست.های صنایع باشند باید مورد تایید سازمان

این طرح به کندی : ان صنعتی به جای نان سنتی گفتدادن ذائقه مردم به سمت مصرف ن  در راستای سوق 55۰۳گرفته از سال 

های سنتی به صورت  گرفت که نان تر است؛ لذا دولت باید تمهیداتی در نظر می پیش رفت، چرا که ذائقه مردم با نان سنتی عجین

ز بودن تولید نان صنعتی که در تغییر الگوی مصرف موفق نبودیم، در مورد به رو زرگران با اشاره به این.صنعتی و سالم تولید شوند

ها در ایران خریداری ایجاد  تری نسبت به سایر کشور خطوطی که اخیرا ایجاد شده به روز هستند، گرچه با قیمت گزاف: اظهار کرد

نان  امکان تولید: های اروپایی گفت های صنایع غذایی در مورد توان تولید نان صنعتی با کیفیت مشابه نان دبیر کانون انجمن.اند شده

های اروپایی شامل انواع حجیم و غیرحجیم هستند که در این مورد ذائقه  های اروپایی وجود دارد، اما نان باکیفیت و تنوع نان

های صنعتی نیز اظهار  گیری از سبوس در نان های ایرانوی در مورد بهره حلقه گم شده سبوس در نان.ایرانیان کمی متفاوت است

ای که این درجه در  شود و درجه سبوس استخراج شده از آرد متفاوت است؛ به گونه خصوصی تولید میهر نانی با آرد به : کرد

های حجیم  که نان دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی با اشاره به این.های مسطح مانند سنگک بیشتر است نان

اخیرا شاهد اقبال مردم به نان سفید : شود، گفت رصد است تولید مید 05تا  5۰و غیرحجیم با آردی که درجه استخراج سبوس آن 

شود، در  درصد است تولید می 50هستیم و حتی مشاهده می شود نان سنگک گاه با آردی که درجه سبوس استخراج شده آن 

های سنگکی که درجه  نانواییکه وزارت بهداشت باید با  زرگران با اشاره به این.درصد باشد 5۰حالی که نباید سبوس آرد کمتر از 

میزان سبوس استخراج شده باید استاندارد : درصد است باید به شدت برخورد کند، گفت 5۰استخراج سبوس آنها کمتر از 

تر  که هرچه سبوس بیشتری از نان گرفته شود، مغز گندم سفید بودن آن نیستوی با تاکید بر این  بودن نان دلیل بر سالم  سفید.باشد

کند و پروتئین بیشتری دارد، اما از سوی دیگر با استخراج بیشتر سبوس، نان از نظر مواد  نان ظاهر بهتری پیدا می: د، گفتشو می

های صنعتی  گیری از سبوس در نان دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی در مورد میزان بهره.شود مغذی فقیر می

همچنین از آرد گندم، آرد چاودار، آرد جو یا . شوند شده تولید می ر حوزه فیبر غنی هستند و با آرد غنیهای فانتزی د نان: اظهار کرد

 برند می  های صنعتی بهره ها در تولید نان مخلوطی از این آرد

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

 - ۱4/۰4/16فارس

 رفه واردات کنستانتره افزایش یابدتع
ای با وزیران جهاد کشاورزی و صنعت،   طی نامه: کنندگان خوراک آبزیان و طیور گفت مدیرعامل شرکت تولید

ایم تا با توجه به تولید کیفی کنستانتره دام و طیور در کشور تعرفه واردات این  معدن و تجارت از آنها خواسته

 .محصول افزایش یابد
مسعود شریفی مدیرعامل شرکت خوراک آبزیان و طیور امروز در جمع خبرنگاران با  خبرگزاری فارسارش خبرنگار اقتصادی به گز

با وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای افزایش : درصدی واردات کنستانتره خوراک دام گفت 2اشاره به تعرفه 

 .انجام شده است هایی  نگاری عرفه واردات این محصول نامهت

در راستای حمایت از تولید کنسانتره و محصوالت داخلی باید : شود، گفت اکنون کنستانتره در کشور تولید می وی با بیان اینکه هم

 .تعرفه واردات این محصول افزایش یابد

درصد خوراک دام، طیور و آبزیان و سایر حیوانات طبق  0.3د کنسانتره ورو: مدیرعامل شرکت خوراک طیور و آبزیان تصریح کرد

تن در سال بوده که با این مقدار  222هزار و  2به طور میانگین حدود  05و  00های  گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال

 .شود تولید می هزار تن انواع خوراک دام، طیور و آبزیان و سایر حیوانات 552معادل % 0.3کنستانتره 

هزار تن خوراک در سال مبنا قرار گیرد، حجم  5۳در شرایط عادی اگر یک کارخانه نسبتا بزرگ با متوسط تولید : شریعتی افزود

 .شود نفر می 5322شود و این امر مانع اشتغال  واحد تولیدی می 0تولید عمال جایگزین 

سته شده تا تیمی از کارشناسان به بررسی همه جانبه و دقیق از وزرای جهاد و صنعت و معدن خوا: شریعتی بیان داشت

های تولید داخل کشور مبادرت ورزند و براساس گزارش کارشناسی در جهت حمایت عملی از تولید داخل و تشویق به  کنسانتره

آبزیان و سایر حیوانات در نظر ای تأثیرگذار برای واردات انواع کنستانتره خوراک دام، طیور و  توسعه دانش و تکنولوژی ملی، تعرفه

 .گرفته شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۳225322 
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 نهاده
 ایران اکونا - 1۹۱۲تیر  17 - ۲۰۱۱۲: کد خبر 

 ور افزایش یابدتعرفه واردات کنستانتره دام و طی
ای با وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از آنها   طی نامه: کنندگان خوراک آبزیان و طیور گفت مدیرعامل شرکت تولید

 .ایم تا با توجه به تولید کیفی کنستانتره دام و طیور در کشور تعرفه واردات این محصول افزایش یابد خواسته

اد ایران ایران اکونا مسعود شریفی مدیرعامل شرکت خوراک آبزیان و طیور امروز در جمع خبرنگاران با به گزارش شبکه خبری اقتص

با وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای افزایش : درصدی واردات کنستانتره خوراک دام گفت 2اشاره به تعرفه 

 .تانجام شده اس هایی  نگاری تعرفه واردات این محصول نامه

در راستای حمایت از تولید کنسانتره و محصوالت داخلی باید : شود، گفت اکنون کنستانتره در کشور تولید می وی با بیان اینکه هم

 .تعرفه واردات این محصول افزایش یابد

حیوانات طبق  درصد خوراک دام، طیور و آبزیان و سایر 0.3ورود کنسانتره : مدیرعامل شرکت خوراک طیور و آبزیان تصریح کرد

تن در سال بوده که با این مقدار  222هزار و  2به طور میانگین حدود  05و  00های  گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال

 .شود هزار تن انواع خوراک دام، طیور و آبزیان و سایر حیوانات تولید می 552معادل % 0.3کنستانتره 

هزار تن خوراک در سال مبنا قرار گیرد، حجم  5۳ارخانه نسبتا بزرگ با متوسط تولید در شرایط عادی اگر یک ک: شریعتی افزود

 .شود نفر می 5322شود و این امر مانع اشتغال  واحد تولیدی می 0تولید عمال جایگزین 

قیق از وزرای جهاد و صنعت و معدن خواسته شده تا تیمی از کارشناسان به بررسی همه جانبه و د: شریعتی بیان داشت

های تولید داخل کشور مبادرت ورزند و براساس گزارش کارشناسی در جهت حمایت عملی از تولید داخل و تشویق به  کنسانتره

ای تأثیرگذار برای واردات انواع کنستانتره خوراک دام، طیور و آبزیان و سایر حیوانات در نظر  توسعه دانش و تکنولوژی ملی، تعرفه

 .گرفته شود

http://iranecona.com/22032 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی

 - ۱4/۰4/16فارس

 ای راهکار تامین امنیت غذایی و مقابله با بحران آب در آینده استفاده از تکنولوژی هسته
درصدی در انبارها نیز  9۵توان عالوه بر افزایش تولید غذا از فساد  ای می ستهبا استفاده از تکنولوژی ه: فائو اعالم کرد

 .دهد درصد افزایش می 9۵جلوگیری کرد همچنین این تکنولوژی عملکرد آب کشاورزی را 

ای در بخش  استفاده از تکنولوژی هسته( فائو)ار جهانی ، به نقل از سازمان خواروبخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .تواند امنیت غذایی و رفع بحران آب در جهان را به ارمغان بیاورد کشاورزی می

تواند باعث افزایش تولید، کاهش تلفات و باال رفتن ضریب امنیت غذایی شود،  ای در بخش کشاورزی می استفاده از تکنولوژی هسته

 .درصد در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد 03جلوگیری از هدر رفت آب در این بخش تا حدود از سویی دیگر با 

امروزه با رشد سرسام آور جمعیت در جهان، مسئله تامین غذا بسیار جدی است، از سوی دیگر مشکل کمبود آب نیز سال به سال 

 .برای تولید غذا است  شود که عامل محدود کننده تشدید می

درصد نیاز غذایی جهان وابسته به تحقیقات خواهد بود و امکان  02های آینده  ش سازمان خواروبار جهانی، در دههبراساس گزار

 .ای برای تحقیق بسیار موثر است شود و استفاده از تکنولوژی هسته پذیر نمی توسعه سطح کشت به دلیل محدودیت آب امکان

 ای از تکنولوژی هستههای پرمحصول کشاورزی با استفاده  اصالح واریته*

اصالح واریته های : ای در بخش کشاورزی تاکید کرده است فائو در گزارش خود در خصوص تاثیر استفاده از تکنولوژی هسته

های جدید اصالح شده محصول بیشتری تولید می کنند و در برابر  واریته. شود ای میسر می مختلف با استفاده از تکنولوژی هسته

 .م و با آب کم محصول بیشتر ایجاد خواهند کردها مقاو بیماری

است و در کشور شیلی، کاکائو و قهوه اصالح شده به   ای اصالح شده های زراعی با استفاده از تکنولوژی هسته تاکنون بسیاری واریته

 .شود ای کشت می روش تکنولوژی هسته

 درصد محصوالت در انبارها 9۵جلوگیری از فساد *

درصد محصوالت کشاورزی قبل از رسیدن به دست مصرف کننده از بین  03ارش سازمان خواروبار جهانی همچنین براساس گز

ها جلوگیری و مدت زمان  توان با پرتوفکنی از فساد این محصوالت در انبارها و مغازه ای می رود، با استفاده از تکنولوژی هسته می

درصد آبی که برای  03شود بلکه از هدر رفت  درصد به غذای جهان اضافه می 03ماندگاری آنها را طوالنی کرد، با این روش نه تنها 

 .تولید این محصوالت استفاده شده نیز جلوگیری خواهد شد

 جلوگیری از فرسایش خاک و هدرفت آب*

فرسایش خاک  تواند باعث حفظ ذخایر آب و جلوگیری از ای در بخش کشاورزی می براساس این گزارش، استفاده از تکنولوژی هسته

 .ها بشود کش و استفاده کمتر از آفت

تن در هکتار  0های گذشته بسیار جدی شده است، در کشور ما ایران هم میزان فرسایش ساالنه  مسئله فرسایش خاک در سال

ی نظیر سیل، های اجتماع ها بحران است که رقم بسیار باالیی است؛ خاک منبع اصلی برای تولید غذا است، خاک مناسب از وقوع ده

 .کند گردوخاک، ریزگرد، و غیره جلوگیری می

 افزایش سالمت غذایی*

های گذشته  انجامد، باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی در دهه ها به سالمت محصوالت غذایی می کش استفاده کمتر از آفت

 .کند افزایش یافته و سالمت مردم را تهدید می

http://www.farsnews.com/
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تکنولوژی هسته ای باعث افزایش تولید محصوالت دامی خواهد شد، این مسئله با بررسی تاثیر براساس گزارش فائو، استفاده از 

هم اکنون در بنگالدش مطالعاتی در این مورد روی . ها در رشد و همچنین رفع موانع اصالحات ژنتیکی دام عملی است هورمون

 .شود بوفالو انجام می

زدن محصوالت و بذور در انبارها خواهد شد، ساالنه حجم زیادی از محصوالت ای مانع از جوانه  استفاده از تکنولوژی هسته

 .رود دهند که امکان استفاده به عنوان بذر در مزرعه از بین می کشاورزی به دلیل جوانه زنی خاصیت خود را از دست می

ای بسیاری  ا استفاده از تکنولوژی هستههمچنین ب. بذر به عنوان مخزن ژنتیکی در کشاورزی است و برای تولید اهمیت بسزایی دارد

 .ها قابل درمان است ها و آفت از بیماری

 های زراعی مقابله با آفت*

ای سازمان انرژی اتمی در کرج روز گذشته در دیدار با مقام معظم  محمدی قنادی مراغه رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 .ا بیماری کرم گلوگاه انار خبر دادای برای مقابله ب رهبری از استفاده تکنولوژی هسته

درصد محصوالت از بین  03هزار هکتار در کشور باغ انار وجود دارد که به دلیل آفت کرم گلوگاه انار ساالنه  ۰22: قنادی گفت

 .رود می

توان از بین  ن علم میای در حال انجام است که با ای طرح مقابله با آفت کرم گلوگاه انار با استفاده از تکنولوژی هسته: وی افزود

 .درصد انار تولیدی کشور جلوگیری کرد 03رفتن 

 ای  درصدی تلفات آب با استفاده از تکنولوژی هسته 9۵کاهش *

 .درصدی تلفات آب کشاورزی خواهد شد 03ای مانع از هدر رفت  براساس گزارش فائو، تکنولوژی هسته

توان ضمن  توان وضعیت آب در خاک را رصد کرد که با این روش می ای می تههای هس فائو اعالم کرده است با استفاده از ایزوتوپ

 .استفاده بهینه از آب از هدر رفت آن نیز جلوگیری کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502225۳222۳0۳ 
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 جهانیگزارشات 
 - ۱4/۰4/22فارس

 مرغ را از آمریکا ممنوع کرد عربستان واردات مرغ و تخم

 .مرغ را از این کشور ممنوع کرد عربستان واردات مرغ و تخم  با شیوع گسترده آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در آمریکا،

شیوع گسترده آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در چندین  عرب نیوزبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش خبرنگار گروه بین

 .کند ایالت آمریکا عربستان را وادار کرد تا واردات انواع محصوالت ماکیان از قبیل مرغ و تخم مرغ را از این کشور ممنوع

مسئول دارو و غذای عربستان تایید کرد که ممنوعیت واردات روی محصوالت وارداتی گوشت مرغ و تخم مرغ از آمریکا به دلیل 

شیوع آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در چندین ایالت آمریکا از جمله اوریگون، کالیفرنیا، واشنگتن، ایداهو، مینوسوتا، میسوری، 

 .داکوتا، ساداکوتا، ویسکانسین و لوا شیوع دارد نا، نورسکنزاس، آرکانزاس، مونتا

شود و گواهی عدم ابتال به آنفوالنزا دارند از نظر واردات  های امریکا تولید می  مقامات عربستانی گفتند تولید مرغ که در سایر ایالت

 .بالمانع خواهد بود

 .به وضعیت عادی برنگشته است ادامه خواهد یافتها  ممنوعیت کنونی تا زمانی که شرایط در این ایالت: وی افزود

 22بر اساس آمار اداره کشاورزی آمریکا شیوع آنفوالنزای فوق حاد پرندگان به ویژه در بخش میدوست آمریکا موجب نابودی 

یا به دلیل  اند و باعث شده که پرندگان صنعت مرغ و تخم مرغ به شدت از این بیماری آسیب دیده. میلیون قطعه پرنده شده است

 .ها به صورت عمدی از بین ببرند ضعف و بیماری هالک شوند و یا اینکه جهت جلوگیری از سرایت به سایر مرغداری

ایالت آمریکا وجود دارد ایالت لوا بزرگترین ایالت تولید کننده تخم مرغ  53اداره کشاورزی آمریکا گفته است که عالیم بیماری در 

 .اند وتا دومین ایالت بزرگ تولید کننده بوقلمون است که به شدت آسیب دیدهس در آمریکا و ایالت مین

براساس این گزارش عربستان دومین کشور وارد کننده جوجه کبابی در جهان است که اخیرا ممنوعیت مشابهی روی واردات مرغ و 

 .است H3N0تخم مرغ از کانادا، تایوان و تایلند انجام داده است این ویروس از نوع سویه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5502220522500۰ 
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 گزارشات جهانی
 - ۱4/۰4/21فارس

 سند شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان در ایران روی سایت سازمان بهداشت جهانی دام
لی شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در ایران روی سایت سازمان بهداشت جهانی دام خودنمایی در حا

 .دهند کند که برخی مسئوالن داخلی خبر از کنترل این بیماری در کشور خبر می می

های دامی که در کشورهای مختلف  ت جهانی دام، فهرست بیماری، سازمان بهداشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگاراقتصادی 

کند اما برخی  کند در این فهرست بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مربوط به ایران هم خودنمایی می وجود دارد را درج می

 .گویند این بیماری کنترل شده است مسئوالن در داخل کشور می

کشور از جمله کشورهای ایران، چین،  50  دهد که در حال حاضر این بیماری در ان میسایت سازمان بهداشت جهانی دام نش

 .رژیم صهیونیستی روسیه و ترکیه شیوع دارد هند،

سازمان دامپزشکی کشور هنوز درباره مهار یا گسترش این بیماری هیچ اظهار نظری نکرده و در مقابل سواالت خبرنگاران سکوت 

 .کرده است

 .نزا که از روستاهای آمل و بابل آغاز شد، بعد به آذربایجان و بعد از آن به فیروزکوه و دماوند نزدیکی تهران آمدبیماری آنفلوآ

 3زند، این بیماری در سه سال گذشته  بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان یک بیماری ویروسی است که گاه و بیگاه به کشور ما سر می

 .لیون قطعه مرغ در کشور معدوم شد و قیمت مرغ و تخم مرغ بیش از اندازه افزایش یافتمی 22استان کشور را آلوده کرد که 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022205222050 
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 گزارشات جهانی
 - ۱4/۰4/2۰فارس

 همگرایی کشورها به ممنوعیت مصرف/ بت به مصرف محصوالت تراریخته در جهان هشدار دادپاپ نس
میلیارد دالر از این نوع  ۵1۵در حالی پاپ نسبت به استفاده از محصوالت تراریخته در جهان هشدار داد که ساالنه 

 .شود و قرار است کشت در داخل هم توسعه یابد محصوالت وارد ایران می

، تولید محصوالت تراریخته تقریبا آخرین تکنولوژی بشر در افزایش تولید خبرگزاری فارسالملل  روه اقتصاد بینبه گزارش گ

های جبران ناپذیری که به انسان و محیط زیست  محصوالت کشاورزی است و بسیاری کشورها این تکنولوژی را به دلیل خسارت

 .ند قبول ندارندک وارد می

دانند، در  اند و استفاده از آنرا در این کشور جایز نمی طی تحقیقی سرطانزا بودن این نوع محصوالت را تایید کردهآمریکا آخیرا در 

 .ونه محصوالت تشکیل می شودهای مختلفی در مخالفت با مصرف اینگ کانادا هم کمپین

هم رئیس جمهور این کشور به استفاده از این محصوالت در روسیه هشدار داده است و طرحی در این کشور برای  روسیهدر 

 .درسان ممنوعیت واردات و توزیع اینگونه محصوالت به تصویب می

آید  برنج تراریخته کاشته شده توسط کشاورزان سال آینده به بازار می ،رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزیاما در ایران به گفته 

 شود تراریخته وارد کشور میمیلیارد دالر محصوالت  3.3و همچنین به گفته این مقام مسئول ساالنه 

 .درصد محصوالت کشاورزی وارداتی به کشور تراریخته است ۰2اخیرا خانه کشاورز هم اعالم کرده است، 

شود، گفته است در حال  هزار مورد جدید سرطان در کشور شناسایی می 02معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه ساالنه 

 .در کشور وجود داردهزار مبتال به سرطان  522حاضر 

زا بودن آنها  ساز سرطان است و در صورت آلوده بودن مواد غذایی، خطر سرطان مواد غذایی ناسالم از عوامل زمینه  به گفته سیاری،

 .وجود دارد

 های جهان انتقاد جدی کرده است در زمینه استفاده از محصوالت تراریخته اخیرا پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک

اصالح شده به روش دستکاری )بل پالس، فرانسیس پاپ با انتقاد استفاده از محصوالت تراریخته ارس به نقل از ساستینبه گزارش ف

ای  رشته های مالی وابسته و تحقیقات بین ها که به گفته وی برای محیط زیست خطرآفرین هستند از بخش کش و آفت( ژنتیکی

 .درخواست کرد تا در این زمینه تحقیق کنند

تواند بسیار متنوع باشد و مالحظات خاص خودش را  پ گفته است تازمانی که محصوالت تراریخته و دستکاری ژنتیکی شده میپا

توان قضاوت قاطعی از توسعه محصوالت تراریخته در بخش گیاه، حیوان، کشاورزی و یا اهداف پزشکی انجام  برای استفاده دارد نمی

 .داد

هد مشخصی درباره خسارت غالت دستکاری شده ژنتیکی برای انسان وجود ندارد و تا حدی در اگرچه شوا  دهد، وی ادامه می

جاهایی که این محصول کشت شده با تولید مناسب همراه بوده و برخی از مشکالت مردم را برطرف کرده است اما با این وجود 

محصوالت تراریخته شبکه گسترده اکوسیستم را مختل توسعه اینگونه .پوشی کرد توان از آن چشم ای دارد که نمی مشکالت عدیده

 .رساند کند، تنوع تولید را کاهش داده و در زمان حال و آینده به اقتصاد مناطق مورد کشت آسیب می می

 دهد بسیاری کشورها به دنبال تولید انحصاری اینگونه محصوالت هستند که وابستگی دیگر کشورها را افزایش می

های تراریخته در دنیا نیازمند توجه فوری است و  جهان تاکید کرده است که بدون شک مسئله توسعه کشتهای  رهبر کاتولیک

 .برای پایان دادن به این مشکل باید مباحثات علمی و اجتماعی آنرا لحاظ کرد

http://www.farsnews.com/
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ورود بخش تحقیقات بین  است که با یک رویکرد دلسوزانه باید به آن نگاه کرد که نیازمند  محصوالت تراریخته یک مسئله پیچیده

 .ای و مالی در این زمینه است رشته

شود  هایی که برای پخت و پز و گرما استفاده می ها هم اعالم کرد؛ همواره به دلیل استنشاق دود سوخت کش پاپ در مسئله آفت

ها هم به  کش ها و آفت کش ها، علف کش ها و قارچ کش حشره شویم و مسائل جدیدی مانند استفاده از کودهای شیمیایی، مریض می

 .کنند که اینها به دنبال رفع مشکل هستند اما مشکالت جدیدتری را ایجاد می آن اضافه شده است،

کند برای مثال، بسیاری پرندگان و حشرات در  این دور باطلی است که همواره انسان به دنبال بهتر کردن اوضاع شرایط را بدتر می

 .روند شود از بین می بین بردن آفت استفاده می ها که برای از کش نتیجه آفت

دهد و بیش از پیش برای زندگی  کنیم زیبایی خودش را از دست می با مداخله بشر همواره کره زمینی که در آن زندگی می

 .رود شود در حالی که تکنولوژی و میل به مصرف بدون محدودیت همچنان به پیش می محدودتر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=55022202222۳5۰ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1۹۱4تیر  16, سه شنبه

 ای با برچسب انگلیسی تقلبی است  سم ترکیه
 .کشور ترکیه، با برچسب انگلیسی تقلبی اعالم شداز  BASFدرصد منتسب به شرکت  94سم اپیرو دیکلوفن 

بر : ، معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور با اعالم این خبر گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

شور ترکیه، از ک BASF، منتسب به شرکت Spiradoiclofen 02 %SCشده توزیع ترکیب با عنوان  های دریافت اساس گزارش

 .با برچسب انگلیسی در سطح مناطق مختلف کشور انجام شده است

 .ترکیب یادشده از مجاری غیرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات تدارک و توزیع شده است: یحیی ابطالی افزود

رسانی  جانبه بررسی و اطالع موضوع را همه: های جهاد کشاورزی استان و منطقه جنوب کرمان تأکید کرد وی به رؤسای سازمان

 .همگانی کنند

از تهیه، توزیع و مصرف ترکیب فوق جلوگیری شود و نسبت به : معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات ادامه داد

 .، اقدامات الزم انجام گیردربط تا معرفی متخلفان به مراجع قضایی و اعمال موازین قانونی های ذی پیگیری مراتب از طریق دستگاه

قابل دسترسی  www.ppo.irتصویر ظروف ترکیب فوق در سایت اینترنتی سازمان حفظ نباتات به نشانی : ابطالی تصریح کرد

 .است

مراحل قانونی ثبت فقط  تولید شرکت بایر، ضمن طی SCدرصد  02در حال حاضر سم اسپیرودیکلوفن : وی در پایان یادآور شد

 ./شود توسط آن شرکت تدارک و عرضه می

http://wwwم.iana.ir/keshavarzi/item/052۳3-5.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1۹۱4تیر  16, سه شنبه

 اد غذایی و محصوالت کشاورزی دورنمای ده ساله قیمت جهانی مو
، «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه»و « سازمان جهانی خواروبار ملل متحد»بر اساس گزارش جدید و مشترک 

 .شود که میانگین قیمت مواد غذایی طی ده سال آینده رو به کاهش گذارد بینی می پیش

سازمان خواربار جهانی ملل »ش جدیدی که به صورت مشترک توسط ، بر اساس گزار(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

شود که میانگین قیمت مواد غذایی  بینی می تهیه و منتشر گردیده است، پیش« سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه»و « متحد

 .طی ده سال آینده رو به کاهش گذارد

جهانی باعث خواهد شد تا قیمت مواد غذایی تدریجاً کاهش یابد، اما  افزایش تولید در واحد سطح، افزایش تولید و رشد کم تقاضای

 .در سطح باالتری قرار خواهد داشت 0222به احتمال زیاد هنوز نسبت به قیمت های اوایل دهه 

های انرژی و کودهای  ، با کاهش بهای نفت خام قیمت نهاده«0253-0202دورنمای محصوالت کشاورزی »بر اساس گزارش 

 .نیز در بخش کشاورزی کاهش یافته که این امر تنزل قیمت محصوالت کشاورزی و مواد غذایی را در پی خواهد داشت شیمیایی

بینی نموده تجارت جهان محصوالت کشاورزی طی دهه آینده از نرخ رشدی کمتر نسبت به دهه قبل  این گزارش همچنین پیش

گزارش همچنین به این نکته اشاره دارد که طی سال . بت باقی خواهد ماندبرخوردار شده، ولی سهم آن از تولید و مصرف جهانی ثا

های پیش رو میزان تمرکز تولید عمده محصوالت کشاورزی در تعداد محدودتری از کشورها افزایش یافته و از سوی دیگر بازارهای 

 .تر خواهد ساخت ا مشکلگی بیشتری خواهد یافت که مسئله نظارت و کنترل تجارت جهانی ر صادراتی نیز گسترده

غذایی در صورت روبرو شدن با   نقش فزاینده گروه کوچک تری از کشورها در تولید محصوالت عمده کشاورزی، خطر بروز بحران

 .حوادث طبیعی و یا ایجاد وقفه در روند تجارت جهانی را افزایش خواهد داد

جمعیت و شهر نشینی و همچنین افزایش سرانه درآمد در  بینی نموده که طی سال های آینده و همگام با رشد گزارش پیش

 .کشورهای پیشرفته، شاهد افزایش تقاضا برای مواد غذایی و محصوالت کشاورزی خواهیم بود

کنندگان را تشویق کرده تا رژیم غذایی خود را تنوع بخشیده و از رژیم مبتنی بر نشاسته به رژیم پروتئین  افزایش درآمد، مصرف

رود تا قیمت انواع گوشت و لبنیات نسبت به قیمت غالت و محصوالت کشاورزی  در نتیجه انتظار می. ایش پیدا کنندحیوانی گر

های روغنی، به دلیل کاربردشان در تولید  در بین محصوالت کشاورزی نیز قیمت غالت دانه درشت و دانه. مشابه، افزایش پیدا کند

 .ش بیشتری خواهد یافتخوراک دامی، نسبت به سایر محصوالت افزای

تر از چند سال قبل  در هنگام ارایه گزارش در پاریس، دورنمای کشاورزی جهان اکنون آرام تر و با ثبات OECDبه اظهار دبیرکل 

 است

د ای خو دولت ها از هم اکنون باید از امتیاز فرصتی که به وجود آمده استفاده کرده و بر سیاست های توسعه» : وی اعتقاد دارد. 

تمرکز نموده، نوآوری را ارتقاء داده، مدیریت بحران را بهبود بخشیده و اطمینان یابند که مزایای سیستم کشاورزی کارآمد عادالنه 

 «.کنندگان توزیع خواهد شد بین کشاورزان و مصرف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/05230-5.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1۹۱4تیر  21, یکشنبه

 آغاز شمارش معکوس تا برگزاری اجالس اتحادیه آپراکا توسط بانک کشاورزی 
ای اعتبارات کشاورزی  اتحادیه منطقه)شمارش معکوس برای برگزاری اجالس کمیته اجرایی اتحادیه بین المللی آپراکا 

 .توسط بانک کشاورزی آغاز شد( قیانوسیهو روستایی آسیا و ا

شصت و ششمین اجالس کمیته اجرایی اتحادیه  به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .واهد شدرفاهی بابلسر برگزار خ -مهرماه سال جاری به میزبانی بانک کشاورزی در مرکز آموزشی 5۰تا  53بین المللی آپراکا 

کشور حوزه آسیا و اقیانوسیه، همه ساله با هدف رصد  05عضو از  ۳5بر اساس این گزارش، کمیته اجرایی اتحادیه آپراکا، متشکل از 

عملکرد کشورهای عضو، بررسی میزان تحقق اهداف اتحادیه و برنامه ریزی ساالنه برای تحقق آرمان هایی چون ریشه کنی فقر، 

ی، توسعه پایدار جوامع محلی، ارتقای سطح همکاری بانک ها و گروه های خودیار محلی و کمک به اجرای طرح استقرار امنیت غذای

 .های تامین مالی روستایی در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود

 

ن رویداد مهم بین المللی بار میزبان ای 2بانک کشاورزی به عنوان تنها نماینده ایران در این اتحادیه تاکنون : این گزارش می افزاید

 .بوده است

شایان ذکر است اداره کل روابط عمومی این بانک در اقدامی جالب، نرم افزار شمارش معکوس تا روز برگزاری این اجالس را در 

 .صفحه اصلی سایت بانک قرار داده است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/05303-5.html 
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2۰1 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا 1۹۱4تیر  2۰, شنبه

 ایران هماهنگ کننده منطقه خاور نزدیک کمیسیون کدکس مواد غذایی شد 
 .ایران به عنوان هماهنگ کننده منطقه خاور نزدیک کمیسیون کدکس مواد غذایی انتخاب شد

، نامزدی ایران به (CAC)، در سی و هشتمین اجالسیه کمیسیون بین المللی کدکس (ایانا)زی ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاور

عنوان هماهنگ کننده منطقه خاور نزدیک پذیرفته و انتخاب شد و به این ترتیب، جمهوری اسالمی ایران متعهد گردید فضای 

جربیات، دانش فنی و فعالیت های مرتبط در سطوح منطقه ای مشارکت و همکاری موثر برای کلیه اعضای منطقه را فراهم آورد و ت

هم چنین در راستای اهداف منطقه خاور نزدیک به ویژه اجرای برنامه راهبردی منطقه ای، تدوین . و بین المللی ارتقا یابد

و افزایش کیفیت مواد استانداردهای مورد نیاز منطقه و استانداردهای بین المللی و نیز ظرفیت سازی در خصوص ارزیابی خطر 

 .غذایی گام بردارد

در ادامه هماهنگ کننده های سایر مناطق به جایگاه کمیسیون دعوت شدند و کمیسیون ضمن پذیرش این مسئولیت جدید و 

 .اعالم رسمی به اعضای حاضر، تبریک و حمایت خود را اعالم نمود

 :جدید به اعضا چنین اعالم کرد نیره پیروزبخت نقطه نظرات ایران را به عنوان هماهنگ کننده

و منصوب شدن به عنوان هماهنگ کننده منطقه خاور ( CAC)جمهوری اسالمی ایران از تصمیم کمیسیون بین المللی کدکس "

ما زمینه ای را فراهم خواهیم آورد که تمامی اعضای منطقه بتوانند با یکدیگر مشارکت جامع و همکاری . نزدیک قدردانی می نماید

ها و مشارکت کشورهای عضو منطقه در فعالیتهای ، تبادل دانش و تجربیات داشته باشند و با ایجاد هم افزایی سبب بهبود دادهبهتر

 .کدکس گردد

در اجرای طرح راهبردی، شناسایی استانداردهای مورد نیاز منطقه چه برای استفاده در  CCNEما خواهان مشارکت و پیشرفت 

المللی، شناسایی نیازهای ظرفیت سازی که به کشورهای عضو، امکان اجرای استانداردهای کدکس بین سطح منطقه ای یا در سطح

تنها در کنار . برای انجام این کار، نیازمند حمایت و حضور کامل شما هستیم. و بهینه سازی کیفیت نهایی تامین غذا را دهد هستیم

 .دست یابیم CCNEای طرح راهبردی داف کمیته هماهنگ کننده منطقهیکدیگر و حضور یکایک کشورهای عضو، می توانیم به اه

در مقابل انتظار ما، افزایش همبستگی و همکاری فنی میان کشورهای عضو منطقه به بهترین وجه ممکن جهت انجام تعهدات در 

ین اولین بار است که سازمان گفتنی است ا. "ارایه غذای مناسب مصرف به مردم و ایمنی، آنچنان که استحقاق آن را دارند است

 .ملی استاندارد ایران به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران به این سمت انتخاب می شود

http://www.iana.ir/food/item/0522۰-5.html 
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2۰2 
 

 جهانیگزارشات 
 آیانا 1۹۱4تیر  1۱, جمعه

 های ایران  ه به میلیون ها کشاورز هندی با برداشته شدن تحریملطم
پانکاج بانسال، بازرگان هندی با این نگرانی که برداشته شدن تحریمهای غربی علیه ایران کسب و کارش را کساد 

 .خواهد کرد، از خواب و خوراک افتاده است

به ایران به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است، برای اینکه گوید اکنون که صادراتش  ساله می 25به گزارش رویترز، بانسال 

 .کند کابوس نبیند قرص های خواب آور مصرف می

بانسال پس از اینکه رقیبانش به دلیل تحریم های غربی از بازار ایران خارج شدند،  "تی ام ای اینترنشنال"شرکت بازرگانی 

 .یایی توسعه داد یافتفعالیتش را از فلزات به قطعات خودرو و مواد شیم

. او یکی از هزاران صادرکننده ای است که به دلیل حمایت نکردن هند از تحریم ها، از رونق سه ساله تجارت با ایران برخوردار شد

 .طی مدت مذکور صادرات هند به ایران دو برابر شد و به پنج میلیارد دالر رسید و کمک کرد کسری تجاری دو جانبه نصف شود

با پیش رو قرار گرفتن توافق هسته ای و چشم انداز برداشته شدن تحریم های اقتصادی، این صادرکنندگان ممکن است اکنون 

 .توسط رقیبان اروپایی و آمریکایی کنار زده شوند

تاه مدت احیای دوستی تاریخی هند با ایران دورنمای منافع بازرگانی بلندمدت را برای این کشور مطرح کرده با این همه رنج کو

 .بردند، نمایان شده است برای خریداران نفت و بانک های هندی که از تاخیر در پرداخت پول نفت به دلیل تحریم ها سود می

گروهی از صادرکنندگان هندی هفته گذشته با آرون جایتلی، وزیر دارایی هند به منظور البی برای کمک گرفتن برای حمایت در 

 .بازار ایران دیدار کردند، اما از این دیدار دست خالی برگشتند برابر حضور رقیبان دیگر در

گوید برداشته شدن تحریم های غربی علیه ایران تاثیر نامطلوبی بر  می سی رالهان، رییس سازمان فدراسیون صادرات هندی .اس

 .صادرات هندی به ویژه صادرات کاالهای غیرکشاورزی خواهد داشت

رز هندی از تسهیل تحریم های ایران که خریدار بزرگ برنج باسماتی، کنجاله، شکر، جو و گوشت بوده با این همه میلیون ها کشاو

درصد باالتر از قیمت جهانی پرداخت  02ایران تحت تحریم های غربی برای خرید کاالها از هند حداکثر . است، لطمه خواهند دید

 .کرد می

ند، ایران اکنون به تامین کنندگان دیگری مانند کشورهای آمریکای جنوبی وی مهتا، مدیر انجمن عصاره گیران ه.به گفته بی

 .ها را دشوار کرده است کنند و این امر رقابت هندی متمایل شده که با قیمت بسیار کمتری در مقایسه با هند به ایران کاال صادر می

انی بازار ایران را در اختیار داشتند، فروش محصوالت گویند شرکت هایی از آلمان، ایتالیا و فرانسه که زم صادرکنندگان هندی می

 .های بزرگی مانند توسعه متروی تهران را بدست خواهند گرفت گیرند و پروژه مصرفی از پوشاک تا خودرو را ازسر می

کرد، فرصت هایی  گویند رونق اقتصادی که ایران با برداشته شدن تحریم ها پیدا خواهد با این همه مقامات وزارت بازرگانی هند می

 .کند را برای شرکت های دارویی، فناوری اطالعات و بازرگانی هندی فراهم می

به عنوان مثال دو کشور در ماه مه قراردادی را برای ساخت بندر چابهار امضا کردند که مسیر تجاری جدیدی را به سوی آسیای 

 .مرکزی خواهد گشود

بخشی از صادرات مهندسی به ایران را از دست دهد اما فرصت های جدید برای  به گفته یک مقام هندی، ممکن است این کشور

بعضی از مقامات هندی از افزایش وام های کم بهره به صادرکنندگان و البی برای توافقات . محصوالت هندی به وجود خواهد آمد

 .ا حدودی جبران کندکنند تا کاهش توان رقابت شرکت های هندی در بازار ایران را ت زیرساخت حمایت می

http://www.iana.ir/food/item/052۳۰-5.html 
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2۰۹ 
 

 گزارشات جهانی

 فودپرس 5502تیر ماه  5۳سه شنبه 

ب روسها منع توزیع و واردات محصوالت تراریخته را تصوی/ هشدار روسیه به استفاده از محصوالت تراریخته;
 کنندمواد غذایی  می

رسد و روسیه  طرح ممنوعیت توزیع و واردات محصوالت تراریخته در روسیه به تصویب می:معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد < 

آرکادی دورکوویچ معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد که این کشور از .اینگونه محصوالت را هرگز استفاده نخواهد کرد

روسیه مسیر متفاوتی «  :وی گفت.برای افزایش تولید در کشاورزی استفاده نخواهد کرد (GMOs)ح شده ژنتیکیهای اصال ارگانیسم

در نتیجه این تصمیم درست : دورکوویچ ادامه داد.«را انتخاب کرده است، ما هرگز چنین تکنولوژی را استفاده نخواهیم کرد

های مدرن در  البته ما باید از دیگر تکنولوژی :وی گفت.خواهد بود ترین محصوالت دنیا محصوالت تولیدی روسیه یکی از سالم

منابع غنی خاک کشور روسیه : وزیر روسیه گفت معاون نخست.کشاورزی برای افزایش عملکرد استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد

بر .بهتری در تولید کشاورزی بگیریم دهد که با استفاده از کود شیمیایی کمتری نسبت به کشورهای دیگر نتیجه این امکان را می

روسیه باید شهروندان خود را از مصرف محصوالتی که به : گفت 0252اساس این گزارش، پوتین رئیس جمهور روسیه هم سال 

روسیه هیچ   :ها اظهار کرده است وزیر روسیه هم با تائید این صحبت میدویدیف نخسـت.شوند باز دارد طریق ژنتیکی اصالح می

  با این حال هنوز مقداری محصوالت غذایی اصالح شده ژنتیکی که اساساً. ی به واردات محصوالت اصالح شده ژنتیکی نداردتوجه

نیکوالی فیدرو وزیر کشاورزی روسیه معتقد است که این کشور باید کشوری بدون محصول .شوند سویا هستند به روسیه وارد می

در فوریه .دولت نباید شهروندان خود را آلوده به سم کند :کرد، گفت معاونان صحبت میوی که در اجالس .ژنتیکی اصالح شده باشد

ای را ارائه کردند که تا توزیع و واردات محصوالت اصالح شده ژنتیکی  گروهی از سناتورهای شورای فدرال روسیه الیحه 0252سال 

درصد محصول کشاورزی وارداتی تراریخته است، رئیس  ۰2خانه کشاورز ایران به تازگی اعالم کرده است .در روسیه ممنوع شود

 تراریخته.میلیارد دالر عنوان کرده است 3پژوهشکده بیوتکنولوژی هم ارزش محصوالت تراریخته وارداتی به ایران را بیش از 

(Transgenic) این محصوالت را بسیاری کشورها استفاده از .شود اند گفته می به جاندارانی که از نظر ژنتیکی دستکاری شده

 های زیاد سرطانزا است اند که به گفته آنها عالوه بر ایجاد اختالالت و بیماری ممنوع کرده

 http://www.foodpress.ir/Post 
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2۰4 
 

 گزارشات جهانی

 فودپرس :5502تیر ماه  02شنبه 

 حالل مواد غذایی درباره گوشتاظهارات یک مقام سوئدی  
اعالم کرد هرکس گوشت حالل  "مضحک"نظرهای افراطی علیه مسلمانان، در اظهارتی  سیاستمدار سوئدی با مطرح کردن اظهار <

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری شبکه پرس تی وی، سیاستمدار سوئدی با اظهار .شود بخورد، مسلمان می

ای افراطی علیه مسلمانان و درخواست ممنوع شدن استفاده از گوشت حالل در مدارس این کشور اروپایی خشم مردم را نظره

اگر گوشت حالل بخورید مسلمان ": رئیس حزب ملی گرای دموکرات سوئد در شهر هبی، گفت "مایکل اومان،".برانگیخت

بله، ": ه آیا منظور وی وجود قدرت جادویی در گوشت حالل است، گفتاومان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این ک".شوید می

یکی از ".کنند آنها گوشت حالل را پنهانی به همه جا وارد می. ایم این دقیقا همان چیزی است که نسبت به آن هشدار داده شده

ت حالل از حمایت گسترده در کارشناسان علوم سیاسی در سوئد به شبکه راشاتودی گفت اینکه درخواست غیرقانونی شدن گوش

های اسالمی به طور گسترده  سوئد برخوردار شود، غیرمحتمل است چرا که بیشتر مردم عموما حامی تکثرگرایی دینی بوده و ارزش

ه بیان این مسال": استاد علوم اجتماعی دانشگاه گوتنبرگ، نیز خاطر نشان کرد "آدریان گروگلوپو،".اند در این جامعه پذیرفته شده

وی افزود، ".شود، واقعا مضحک است که گوشت حالل دارای قدرت جادویی بوده و در صورت تناول باعث مسلمان شدن افراد می

های اجتماعی سوئد نیز اظهارات  کاربران رسانه.بترسانند« به لحاظ سیاسی»هدف از اظهارات این چنینی این است که مسلمانان را 

یک کارشناس مسائل حقوقی نیز تاکید کرد ممنوعیت گوشت حالل هیچ .ا مورد تمسخر قرار دادندنژادپرستانه و ضداسالمی اومان ر

های اخیر شدت گرفته است و جامعه مسلمانان این کشور اروپایی  موج اسالم ستیزی در سوئد طی سال.پایه و اساس مذهبی ندارد

دولت سوئد نیز پس از مشاهده چندین مورد . اند رد، کمک خواستهاز دولت برای مقابله با تهدیدهایی که علیه پیروان اسالم وجود دا

 حمله به مساجد، تصمیم گرفت تدابیری را برای مهار موج اسالم ستیزی اتخاذ کند

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

  ۰2:۹۱ - 1۹۱۲تیر  ۰۱ :تاریخ انتشار

 هشدار درباره رقیب جدید پسته های ایرانی 
به گزارش مشرق، بر اساس گزارش یک نهاد مسئول به تعدادی از مدیران و دستگاه های اجرایی، اعالم شده است که با توجه به 

ی جهانی طرح های توسعه ای دولت افغانستان برای گسترش باغات پسته در مناطق مستعد این کشور، وضعیت کشورمان در بازارها

با نوسان و مشکالتی همراه خواهد بود چرا که عالوه بر درآمد مناسب دولت و تجار افغانستان از تولید پسته، پوست این محصول نیز 

به عنوان سوخت در این کشور مورد استفاده قرار می گیرد و اقبال ویژه صورت گرفته در سال های اخیر به این محصول، کار را 

 .یرانی ها سخت خواهد کردبرای بازاریابی ا

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/253225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/435403/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/435403/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/435403
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 اختصاصی
  22:۰۰ - 1۹۱۲تیر  1۰ :تاریخ

 !سازیم برابر دریاچه چیتگر بیابان می 304ساالنه معادل 

دهد که علت عمده آن برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی و  هکتار در کشور بیابان زایی رخ میهزار  32ساالنه حدود 

میلیون هکتار آن در محدوده بیابانیاست که از این  50میلیون هکتار مساحت کشور،  5۳2از . استفاده بیش از حد از خاک است

 .میلیون هکتار آن کانون بحرانی هستند 2میزان حدود 

جه خشکسالی و برداشت بیش از اندازه از آب های زیر زمینی چیست؟ شاید برشمردن نتیجه های کوتاه مدت این اتفاق برای نتی

 بسیاری از ما ساده باشد؛ اما در بلند مدت چه؟

مار و کند، آ تر از همیشه خودنمایی می تازد و بحران کمبود آب محسوس ، هرچه خشکسالی در کشورمان می«تابناک»به گزارش 

شود که ترسناک هستند؛ آنقدر که از سکوت مسئوالن درباره این خطر بزرگی که به  ارقامی در ارتباط با این موضوع منتشر می

 !کمینمان نشسته، عصبانی شویم

ان زدایی در ترین اخبار از این دست، پرویز گرشاسبی، معاون سازمان جنگل ها در حاشیه ارائه آمار و ارقام درباره حجم بیاب در تازه

های اخیر  توجهی به مدیریت جامع حوزه های آبخیز، مهمترین علت بیابانی شدن اراضی کشور در سال بی :کشور، به مهر گفت

 .اکنون میزان بیابان زدایی و بیابان زایی در کشور ساالنه با هم برابر شده است است، به طوری که هم

ور بیابان زایی رخ می دهد که علت عمده آن برداشت بی رویه از سفره های آب هزار هکتار در کش 32ساالنه حدود : وی افزود

میلیون هکتار آن در محدوده بیابانی قرار  50میلیون هکتار مساحت کشور،  5۳2از . زیرزمینی و استفاده بیش از حد از خاک است

ز کانون بحرانی این است که در کنار یک اکوسیستم منظور ا. میلیون هکتار آن کانون بحرانی هستند 2دارد که از این میزان حدود 

 .شوند بیابانی، جاده ها، صنایع و فرودگاه ها استقرار یابند که موجب افزایش حمل ماسه های بادی می

میلیون هکتار بیابان زدایی در کشور انجام شده  0.3سال گذشته، حدود  32معاون سازمان جنگل ها و مراتع با بیان اینکه طی 

هزار هکتار از کانون های تولید ریزگرد در کشور توسط سازمان جنگل  322بر اساس برنامه پنج ساله پنجم باید ساالنه : گفتاست 

متأسفانه به دلیل کمبود بودجه، درصد بسیار کمی از : ها و با همکاری دیگر دستگاه ها از جمله وزارت نفت مهار شود، تصریح کرد

میلیون هکتار کانون های بحرانی بیابانی، تنها یک  2.3سال اخیر از  32یی می شود، به طوری که در این میزان ساالنه بیابان زدا

 .میلیون هکتار احیا شده است 0.3سوم آن یعنی حدود 

رد میلیا 0.3هزار هکتار کانون ریزگرد در کشور را بیابان زدایی کرد به اعتباری حدود  322به گفته وی، برای اینکه ساالنه بتوان 

 .تومان در سال نیاز است که تاکنون این اعتبار هرگز تأمین نشده است

هزار هکتار بیابان زایی در کشور یعنی چه؟ به نظر تا درک درستی از این مساحت نداشته باشیم، نخواهیم توانست عمق  32اما 

هزار هکتار  32تر متوجه اوضع شوید؛  گذاریم تا راحت به این منظور چند مبنای قیاس در اختیارتان می. فاجعه را حس کنیم

 :یعنی

 ،(هزار هکتار 25با وسعت )حدود دو سوم وسعت پایتخت کشورمان 

 ،(هزار هکتار 52با وسعت )برابر کالنشهر اصفهان  5.۳

زمان  شهری تاریخی که بنای آن در کویر از مفاخر بزرگ ایرانیان در طول( هزار هکتار 2با وسعت )برابر مساحت یزد  2بیش از 

 های طوالنی است،

 ،(هکتار 502هکتار و بوستانی به وسعت  552ای به وسعت  با دریاچه)برابر مجموعه تفریحی چیتگر  022

آباد، جعفرآباد، گرمی و اصالندوز تشکیل  یک سوم دشت حاصلخیز مغان در شمال غرب کشورمان که از پنج شهر بیله سوار، پارس
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 .شده است

 ،(هزار هکتار 5۳با مساحت )کرج برابر مساحت  5بیش از 

با این همه دبدبه و کبکبه ( استان کشور 05هزارهکتار در  202حدود )حدود یک هشتم مساحت زیر کاشت پسته در کشور 

 کشورمان درباره این محصول،

 .(هزار هکتار در کشور ۳52)و یک دوازدهم مساحت زیر کاشت برنج در کشور 

زایی در یک سال در کشورمان اشاره دارند، نه نتیجه  و ارقام ترسناک تنها به میزان بیابانیادمان نرود که همه این اعداد 

 .چند سال، چند دهه یا بیشتر های ما در  توجهی بی

ایم، نتیجه خواهیم گرفت  اکنون اگر به این مهم دقت کنیم که در برداشت آبهای زیرزمینی و روزمینی در سالهای اخیر رکورد زده

های بعد معتبر  هزار هکتار در سال به بیابان، عددی است که در سال 32ایم و احتماال تبدیل  یابان زایی را هم شدت دادهکه روند ب

 !نخواهد بود

https://www.tabnak.ir/fa/news/355220 
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 اختصاصی

چرا وزارت جهاد کشاورزی برای / بنیان کشاورزی های دانش های فرانسوی برای واردات نهاده دعوت از شرکت

 شود ترین مسائل کشاورزی به بیگانگان متوسل می حل ساده

گیرد که  های فرانسوی در حالی صورت می یان به شرکتاین قراردادهای تجاری و سپردن بازارهای بزرگ محصوالت دانش بن

دستاورد  5222رغم وجود بیش از  چندی پیش رئیس اسبق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعالم کرده بود علی

گی در دکتر خلقانی همچنین خطر وابست. کند های محققان ایرانی حمایت نمی سازی یافته تحقیقاتی در سال، دولت از تجاری

  .کاالهای استراتژیک کشاورزی به کشور خاص اروپایی را هشدار داده بود

. بنیان کشاورزی ایران است ها برای تسخیر بازار محصوالت دانش اخبار رسیده حاکی از ولع فرانسوی :رجانیوز -گروه اجتماعی 

مابین  م اکنون به طور رسمی برخی قراردادها فیهای ورود مجدد فرانسه به بازارهای داخلی از دو سال پیش مطرح شد و ه زمزمه

 .های دولتی و خصوصی فرانسه بسته شده است مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و برخی شرکت

http://www.rajanews.com/news/05۳225 
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 اختصاصی
 ۰۴:۲۴ - 1۹۱۲تیر  1۰: تاریخ

 مضرتر از روغن پالم است« روغن پومیس

گیرد و همواره در تمامی منازل  هایی که بسیار مورد استفاده قرار می ها در زندگی انسان مصارف متعددی دارد، یکی از روغن روغن

شود  ل آنکه شنیده میهای مختلف از آن استفاده کرد، حا توان در موقعیت توان آن را مشاهده کرد، روغن زیتون است که می می

اندیشی  نوعی از این روغن مضرات بسیاری برای انسان به همراه دارد و مردم نیز در این زمینه اطالعاتی ندارند که الزم است چاره

 .جدی صورت گیرد

کشور هاست وارد  پومیس، روغنی مضرتر از پالم است که سال :وگو با فارس، اظهار کرد یک کارشناس صنایع غذایی در گفت

 .شود رسانی نمی شود ولی در این زمینه به جامعه اطالع می

 شود روغنی مضرتر از پالم وارد کشور می *

آید که یک محصول شیمیایی بوده و برای سالمتی انسان بسیار  دست می از تفاله زیتون به« روغن پومیس»: رضا طالب اضافه کرد

 .مضر است

شود، به همان اندازه که برای  صورت قاچاق وارد کشور می  ایتالیا، اسپانیا، و یونان به این روغن که از کشورهای: وی تصریح کرد

 .آور است، برای واردکنندگان سود فراوانی به همراه دارد کنندگان زیان مصرف

بودن روغن  گراندلیل  رسد، اما در ایران به این روغن در تمامی کشورها به مصرف صنعتی می: این پژوهشگر صنایع غذایی بیان کرد

 .شده و برای واردکنندگان غیرمجاز آن حاشیه سود بسیار باالیی دارد درصد زیرقیمت عرضه 52زیتون، 

 .وزارت بهداشت، مصرف خوراکی ندارد 522۳زا بودن بر پایه استاندارد   دلیل شیمیایی و سرطان  به« پومیس»به گفته طالب، روغن 

های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از غیرمجاز بودن  بر فراوردهگفتنی است چندی پیش، مدیرکل نظارت 

شده از تفاله  ها در فرایند تهیه روغن زیتون، روغن استخراج یکی از بدترین نوع روغن: خبر داده و گفته بود« پومیس»مصرف روغن 

ده حاصل از تفاله زیتون که هنوز دارای مقداری روغن است را با مان این صورت است که باقی زیتون است و طرز تهیه آن نیز به

 .رسانند فروش می  به« پومیس»  هگزان فراوان و حرارت زیاد استخراج کرده و با عنوان روغن حاصل از تفاله زیتون یا

های سالم بوده که به دلیل  های گیاهی، روغن روغن: گوید معان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این باره می

 .حضور اسیدهای چرب غیراشباع و میزان اسید چرب ترانس کمتر برای سالمتی انسان مفید هستند

های لبنی به  های خوبی برای سالمتی انسان هستند، اگر فردی در فراورده های گیاهی، روغن تمامی روغن: محمد آزادبخت بیان کرد

ها را به خطر انداخته بلکه از فرمول قانونی مرتکب تخلف  کند تخلف کرده نه اینکه سالمت انسانروغن حیوانی، روغن گیاهی اضافه 

 .است  شده

در روغن زیتون روغن : ها از اهمیت باالیی برخوردار است، گفت بندی در روغن بندی و اولویت وی با اشاره به اینکه بحث درجه

ارزش بوده و در صنایع دارویی مورد استفاده  با فشار مالیم تهیه شده که بسیار با ها از میوه زیتون و ویوجین یکی از بهترین روغن

 .تری روغن در صنایع غذایی و دارویی قابل استفاده هستند گیرد البته روغن زیتون درجه یک و دو نیز با فشار مالیم قرار می

روغنی است که با حرارت باال از تفاله زیتون به دست « سپومی»معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه 

دلیل حضور نوع اسیدهای چرب و مواد زائد برای ایمنی و سالمت انسان مضر  این روغن اولویت غذایی ندارد و به: آید، اضافه کرد می

 .است

ها با شرایط ویژه با  وغنی که از تفالهاصل قضیه روغن گیاهی برای سالمت مفید است ولی باید صریحاً گفت ر :آزادبخت تصریح کرد

 .شود، از نظر ایمنی مورد تایید نیست های استخراجی نامناسب استحصال می ویژگی
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 تاکنون در سطح مازندران گزارشی از ورود این نوع روغن نداشتیم *

تاکنون در سطح : است، بیان کرد هوی با اعالم اینکه سازمان غذا و دارو نیز تاکنون این روغن را برای مصرف غذایی تایید نکرد

 .مازندران گزارشی از ورود این نوع روغن نداشتیم

دلیل اینکه در روش تهیه روغن پومیس، از حرارت زیاد استفاده  به: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان گفت

از ترکیبات حاصل بتواند در مراحلی از سرطان موثر باشد،  شود، ترکیبات کلی برای سالمتی مضر است و احتمال اینکه برخی می

 .دور از ذهن نیست

http://www.entekhab.ir/fa/news/050۳20 
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 اختصاصی
  - 1۹۱۲تیر  12: تاریخ

 گیرند ی میهزار قربان 904های شیرین ساالنه  نوشابه

بر اساس تحقیقات دکتر داریوش مظفریان رییس علوم تغذیه مدرسه فریدمن در دانشگاه تافتس ماساچوست آمریکا و تیم 

 .هزار نفر را در جهان می گیرد 5۰2تحقیقاتی وی، نوشابه های شیرین هر ساله جان 

 .شود های مصنوعی و چای یخ می میوهزا، آب  های انرژی های شیرین شامل انواع نوشابه، شربت، نوشابه نوشابه

شود  های قلبی و سرطان محسوب می های شیرین عامل مستقیم مرگ ناشی از دیابت، بیماری دهد که نوشیدنی تحقیقات نشان می

 .دهد که مرگ ناشی از آن، به اندازه آنفلوآنزا وسعت دارد و آمار نشان می

های شیرین باید به عنوان یک اولویت جهانی درنظر گرفته  ه حذف نوشیدنیدکتر مظفریان در رابطه با این پژوهش گفته است ک

 .شود

 .های دیگر مرتبط است های شیرین مهمترین عامل چاقی است و چاقی با بیماری وی در ادامه گفته است که نوشابه

 .تمیلیون مرگ در سال اس 52های مرتبط با چاقی عامل بیش از  تحقیقات قبلی نشان داد که بیماری

های قلبی و شش هزار و  هزار نفر بر اثر بیماری 23، 0هزار نفر بر اثر دیابت نوع  555در ادامه این گزارش آمده است که هر سال 

 .دهند نفر بر اثر سرطان های ناشی از مصرف شیرینی جان خود را از دست می 232

درصد جمعیت مکزیک مبتال  52ان می دهد که بیش از کشور در جهان صورت گرفته، نش 32این تحقیقات که بررسی آمار بیش از 

مکزیک بیشترین آمار مرگ ناشی . سال به دلیل نوشیدنی های شیرین است 23درصد مرگ افراد زیر  52به دیابت هستند و حدود 

های شیرین،  از نوشیدنی های شیرین را به خود اختصاص داده است، در مقابل ژاپن با کمترین تمایل به استفاده از نوشیدنی

 .کمترین آمار را در برگرفته است

 .کالری است 533قاشق چای خوری شکر مصرف می کنند که معادل  00.0آمریکایی ها روزانه حدود  به گزارش ایرنا از ساینس،

 .قاشق چای خوری شکر است 52میلی لیتر نوشیدنی شیرین، حاوی  533به گزارش انجمن دیابت آمریکا، 

 .هزار نفر در سراسر جهان در سال است 5۰2هزار آمریکایی و  03، نوشابه های شیرین عامل مرگ بر اساس این آمار

کشور جهان صورت گرفته و در یک نشست علمی در آمریکا مطرح شده  32این گزارش بر اساس تجزیه و تحلیل آمار بیش از 

 .است

http://aftabnews.ir/fa/news/523050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aftabnews.ir/fa/news/305919
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 اختصاصی
   |  1۹۱۲/۲/11 :تاریخ

 کاهش مصرف آب و افزایش تولیدات کشاورزی با بهره گیری از روش های نوین آبیاری 

تن است اما با تغییر روش آبیاری  32تا  23در روش های سنتی کشت و آبیاری ذرت، میانگین تولید در هر هکتار بین :حجتی

 تن افزایش خواهد یافت  522برداشت به حدود میانگین 

در کشت ذرت علوفه ای در شهرستان پیشوا ( قطره ای نوار تیپ)وزرای جهاد کشاورزی و نیرو امروز از اجرای روش نوین آبیاری 

 .بازدید کردند

محمود حجتی در این بازدید به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مهندس 

در گذشته برای آبیاری محصوالت کشاورزی از شیوه آبیاری غرقآبی استفاده می شد که برای کشت هر هکتار ذرت : اظهار داشت

 .هزار متر مکعب آب نیاز بود 5۰علوفه ای با این روش به بیش از 

به مدرن و بارانی ، میزان مصرف آب در یک هکتار اراضی ذرت با تغییر شیوه آبیاری از سنتی : وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .هزار مترمکعب کاهش می یابد 3هزار مترمکعب و با استفاده از شیوه نوار تیپ به کمتر از  0به حدود 

ا تن است اما ب 32تا  23در روش های سنتی کشت و آبیاری ذرت، میانگین تولید در هر هکتار بین : وزیر جهاد کشاورزی گفت

تن افزایش خواهد یافت ضمن این که کیفیت محصول در تأمین پروتئین و  522تغییر روش آبیاری میانگین برداشت به حدود 

 .افزایش ارزش غذایی در این روش افزایش می یابد

 با: مهندس حجتی با تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت های اجرای شیوه های نوین آبیاری گفت

 .مشارکت بخش خصوصی، کشور از وضعیت کم آبی رهایی خواهد یافت

اگر با بهره گیری از معیارهای علمی و روش های نوین آبیاری اقدام به کشت محصوالت : وزیر نیرو نیز در این بازدید اظهار داشت

 .کشاورزی کنیم، هیچ مشکلی در تأمین آب کشاورزی نخواهیم داشت

اده بهینه از آب و افزایش تولید که به تامین امنیت غذایی منجر می شود، از مصادیق بارز اقتصاد استف: حمید چیت چیان گفت

 .مقاومتی است که باید آن را در کل جامعه ترویج کرد

با بکارگیری سامانه نوین آبیاری می توان عالوه بر کاهش هزینه ها، شاهد افزایش کیفیت و درآمد در بخش : وی تصریح کرد

  .بود کشاورزی

با همکاری و همدلی وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی استفاده از روش های نوین آبیاری : چیت چیان اظهار امیدواری کرد

 .بیش از پیش گسترش یابد

اجرای این طرح نمونه موفقی در بهره  :وی با اشاره به اجرای طرح نوین آبیاری در کشت محصول ذرت در شهرستان پیشوا گفت

 5۰از شیوه های علمی در کاهش مصرف آب و افزایش تولید آب می باشد به گونه ای که میزان مصرف آب در این مزرعه از  گیری

تن  23هزار مترمکعب کاهش یافته است ضمن این که میانگین تولید در این مزرعه از  3تا  2هزار متر مکعب در شیوه غرقابی به 

 .تن افزایش یافته است 522به 
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تجربه خوب این مزرعه که با دو برابر شدن میزان تولید و کاهش دو سوم مصرف آب، به افزایش درآمد و پایداری : رو گفتوزیر نی

 .تولید کمک کرده باید در سایر مناطق نیز مورد بهره برداری قرار گیرد

http://www.shahrekhabar.com/analysis/5253۰۳50۳2022050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shahrekhabar.com/analysis/1435861260947219
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 اختصاصی
    1۹۱4تیر  11پنجشنبه :تاریخ انتشار

 دهد  وقتی بدهی معنای شرم می

 کند؟ چرا آلمان به یونان کمک نمی

اوردولیبرالیسم در . تصادی باشد، مبنای اخالقی داردامتناع آلمان از کمک مالی بیشتر به یونان بیش از آنکه مبتنی بر نظریات اق

  .ها ریشه دوانده است ذهن آلمانی

 دیلن متیوز: نویسنده

 Jane)هفته پیش مجله نیویورکر شرحی از احواالت متئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، به قلم جین کریمر  :دیپلماسی ایرانی

Kramer )یک بار به یونان اشاره شده است، همان یک پاراگراف به خوبی نشان می دهد  با این که در این نوشته تنها. منتشر کرد

در این . که چرا آلمان در حال تنبیه یونان است، آن هم به نحوی که برای بسیاری از ناظران بیرونی غیرقابل دفاع به نظر می آید

تی به من گفت در زمان نخست وزیری اش، در هنگام ماریو مون[ نخست وزیر سابق ایتالیا]»: بخش از نوشته جین کریمر می خوانیم

دیدار با باراک اوباما در کاخ سفید، اوباما به او اعتراف کرده بود که نمی تواند با مرکل در مورد سیاست های اقتصادی به تفاهم 

گره خورده است؛ به آنها حتی برای آلمانی ها، اقتصاد هنوز با فلسفه اخالقی : اوباما از مونتی مشورت خواست و مونتی گفت. برسد

در آلمان، رشد اقتصادی پاداش تعهد به عملکرد اقتصادی . اروپا از افزایش مخارج عمومی می گذرد[ اقتصادی]نگو که راه رشد 

 «.به کار می رود یکی است« بدهی»و « شرم»در زبان آنها کلمه ای که برای . اخالقی است

این فلسفه اقتصادی . بوده است( ordoliberalism)« اوردولیبرالیسم»اقتصاد آلمان از زمان جنگ جهانی دوم، تفکر رایج در 

 5022و دیگر سیاستگذاران این کشور در دوران بازسازی بعد از جنگ در اواخر دهه « کنراد آدنائر»توسط صدراعظم اسبق آلمان 

ق دارد و مجال دخالت دولت در اقتصاد را فراهم می فر( laissez faire)اوردولیبرالیسم با سیاست عدم مداخله . پایه گذاری شد

این اصل اساسی اقتصاد ضدبدهی، در میان آلمانی ها . کند، اما در عین حال تأکید زیادی بر پایین نگه داشتن میزان بدهی دارد

 .ریشه دوانده است

رسانه های آلمانی را بررسی کردند و متوجه دو پژوهشگر دانشگاه هلسینکی فنالند اخیراً نحوه پوشش بحران مالی حوزه یورو توسط 

: به گفته رسانه های آلمانی. شدند که در تحلیل این رسانه ها، بیشترین بار شماتت متوجه یونان و دیگر کشورهای بدهکار است

رگتر از حد نیاز سیاست پولی این کشورها بسیار بی قیدوبند، هزینه کرد اجتماعی آنها بسیار سخاوتمندانه و بخش دولتی بسیار بز»

این کشورها بیش از استطاعتشان خرج می کردند، به همین دلیل بدهی عمومی به شدت سنگین شد و منجر به بحران . بوده است

یافته های این دو پژوهشگر نشان داد که هم روزنامه های راست میانه رو و هم روزنامه های چپ میانه روی آلمان « .فعلی گردید

 .ی کردنداین گونه تحلیل م

از آنجایی که آلمان قویترین بازیگر اتحادیه اروپا است، سیاست اروپا نسبت به یونان هم بازتابی از سیاست اوردولیبرال آلمان بوده 

بر مبنای این سیاست، یونان باید بدهی هایش را بپردازد، چه به سرمایه گذاران خصوصی که اوراق قرضه این کشور را خریده . است

سه نهاد اروپایی که کمک مالی به یونان را تقبل کرده )به کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول اند و چه 

با این حال، چنین . اروپایی ها به رهبری آلمان اصرار دارند که یونان بیشتر از این قرض نکند و بودجه ای ریاضتی تصویب کند(. اند

صادی یونان شده اند و به این فکر دامن زده اند که شاید یونان برای رشد، نیاز به خرجی بیشتر از بودجه هایی مانع از رشد اقت

اما همان طور که مونتی گفته است، برای آلمانی . درآمدش داشته باشد و نیاز باشد که امور مالی اش را همراه با کسر بودجه بگذراند

این مسئله، در کنار این واقعیت که . اوردولیبرالیسم یک اصل اخالقی است. استها اوردولیبرالیسم فراتر از یک نظریه اقتصادی 
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مالیات دهندگان آلمانی خواستار پس گرفتن کمک های مالی به یونان هستند، شانس صدور اجازه از جانب مرکل و دیگر 

 .سیاستگذاران اروپایی به یونان برای خرج بیشتر را از بین می برد

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/502022۰/% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1949448/%25
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 اختصاصی
  - 1۹۱۲تیر  1۱: تاریخ

 بحران آب آشامیدنی در بوشهر

ت بحرانی است و برای حل آن وزیر وضعیت تامین آب آشامیدنی استان بوشهر در حال: معاون وزیر نیرو درامور آب و فاضالب گفت

 .نیرو ماموریت فوق العاده ای صادر کرده است

ایرنا از روابط عمومی استانداری بوشهر، رحیم میدانی در نشست بررسی وضعیت بحران آب آشامیدنی استان بوشهر   به گزارش

 .ای آبرسانی استبخشی از وضعیت نامطلوب بحران آب در استان بوشهر ناشی از فرسودگی شبکه ه: گفت

فرسودگی شبکه باعث شده تا بخش عمده ای از آب انتقالی به استان بوشهر به سبب فرسودگی شبکه های توزیع : وی یادآورشد

 .هدر رود

میلیارد ریال برای  32نوسازی شبکه آبرسانی شهرهای بوشهر و برازجان در اولویت برنامه ها قرار دارد که یکهزارو :میدانی اضافه کرد

 .این منظور تخصیص یافت

هزار متر 22همچنین با مشارکت بخش خصوصی و همکاری نیروگاه اتمی بوشهر امسال طرح آب شیرین کن به ظرفیت : وی گفت

 .ماه تکمیل خواهد شد 5۰مکعب در روز اجرایی و به مدت 

یگر اولویت ها برای افزایش انتقال آب به استان معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه افزایش ظرفیت تصفیه خانه خط آبرسانی کوثر از د

 .نهادینه شدن فرهنگ صرف جویی مصرف آب نیز باید مورد توجه مشترکان قرار گیرد: بوشهر است افزود

هزار میلیارد ریال برای تامین آب مناطق شهری و روستایی کشور مصوب شده 50امسال از محل اعتبارات ملی :عیدانی اظهارداشت

 .است

 .از مجموع اعتبار یادشده هشت هزار میلیارد ریال برای تامین آب مناطق شهری هزینه خواهد شد:فتوی گ

 .با واگذاری طرح های آبرسانی به بخش خصوصی خرید تضمینی آب انجام می شود:این مقام مسوول یادآورشد

میلیارد ریال پارسال به چهار هزار  522زارو اعتبارات خرید تضمینی آب از یکه:معاون وزیر نیرو درامورآب و فاضالب اضافه کرد

 .میلیارد ریال در سالجاری افزایش می یابد

تامین آب شرب مردم این استان دغدغه مسووالن وزارت نیرو است و برای حل این مشکل تدبیر خواهد : استاندار بوشهر نیز گفت

 .شد

و بوشهر سبب کاهش مشکالت آبرسانی شده اما اکنون  هرچند همکاری مسووالن آب استان های فارس: مصطفی ساالری افزود

 .وضعیت آب آشامیدنی استان بوشهر نیاز به توجه جدی دارد

مشکل ایستگاه پمپاژ آب شبانکاره باید حل شود تا میزان آب انتقالی از خط آبرسانی کوثر به مناطق مختلف استان : وی یادآورشد

 .بوشهر افزایش دهد

هزار متر مکعبی نیروگاه اتمی بوشهر باید اجرای طرح تاسیسات آب شیرین 22زون بر ایجاد آب شیرین کن اف: استاندار بوشهر گفت

 .کن در شهرهای دلوار ، جم و عسلویه باید سرعت بخشی شود تا نیاز آبی مردم این مناطق تامین شود

شکالت اضطراری بحران آب در این استان طرح های تامین آب برای حل م: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نیز گفت

 .میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد 5۳2مصوب شد که اجرای این طرح ها 

درصد آب شرب  05: کیقباد یاکیده با بیان اینکه وضعیت تامین آب در استان بوشهر در حالت بحران قرار گرفته است اظهار داشت

 .تامین می شودمصرفی مردم استان بوشهر از استان های همجوار 

http://fararu.com/fa/news/050033 

http://fararu.com/fa/news/239255
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 اختصاصی
 2۹:۲۰ - 1۹۱۲تیر  1۱: تاریخ

 رودخانه کشکان خشک شد

 .فاجعه زیست محیطی در پلدختر رخ داده است: مدیرکل محیط زیست لرستان از خشک شدن رودخانه کشکان خبر داد و گفت

، اظهار  وگو با فارس در پلدختر با اشاره به بازدیدی که از رودخانه کشکان در پلدختر داشته هرداد فتحی بیرانوند امروز در گفتم 

متاسفانه آب این رودخانه از شهر پلدختر تا منطقه چم مهر و هلوش خشک شده است و تمام آبزیان این مسیر یا از بین : کرد

 .نداند یا در حال مرگ هست رفته

وضعیت رودخانه کشکان اسفبار است : وی با بحرانی دانستن این وضعیت خواستار تشکیل جلسه بحران در مرکز استان شد و افزود

 .کند ای اندیشیده نشود، این بحران به تمام استان لرستان سرایت می و اگر فوری چهاره

ت آب دوست و برداشت بی رویه آب از رودخانه کشکان مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با انتقاد از وضعیت کاشت محصوال

ای باید به طور جدی به مسئله ورود کنند و با جلوگیری از کشت بی رویه  جهاد کشاورزی استان لرستان و آب منطقه: تصریح کرد

 .و برداشت آب به احیای دوباره رودخانه کشکان کمک کنند

ای که فردا با مدیرکل دادگستری لرستان با حضور  طی جلسه: شد و بیان کردفتحی خواستار تشکیل جلسه فوری در مرکز استان 

 .کنیم های غیر مجاز تصمیم گیری می ای داریم، در خصوص برخورد با تلمبه آب مسئوالن جهاد کشاورزی و آب منطقه

توان به  آنها گرفته شود می تلمبه آب غیر مجاز وجود دارد که اگر جلوی برداشت 022در شهرستان پلدختر یک هزار و : وی گفت

 .احیای رودخانه کشکان امیدوار شد

http://fararu.com/fa/news/050022 
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 اختصاصی

 هزار هکتار اراضی خشک توسط آقای آب هند  0۱۲احیای 

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور  زمان جنگلکارشناس بازنشسته سا.سید ابوالفضل میرقاسمی  

او آقای آب هندوستان و بسیار مورداحترام مردم و دولت هندوستان و مشاور . متولد شده است 5030راجندرا سینگ در سال  

ع آب جایزه آب استکهلم را دریافت کرد که مشابه جایزه نوبل برای محافظت از مناب 0253او در سال . وزیر هندوستان است نخست

داستان زندگی او . گذاران بنیاد آب در منطقه جودپور هندوستان است سینگ مؤسس سازمان جوانان هندوستان و از بنیان. است

همراه سه نفر از دوستانش، که  عنوان معلم و بهیار به ساله بود، به 0۰، زمانی که جوانی 50۰2نوامبر  03سینگ در . بسیارجالب است

دشان را وقف مردم و توسعه مناطق محروم کنند، به روستای کیشوری در راجستان در حاشیه رودخانه تصمیم گرفته بودند خو

در زمان ورود به منطقه، مردم از آنها استقبالی . ای محروم، رفتند واقع در بخش الوار راجستان، منطقه (Arvari)خشک آرواری 

مک به رفع محرومیت ایشان، به آن منطقه محروم و دورافتاده آمده شد که آنها صرفا برای خدمت و ک نکردند زیرا باورشان نمی

سینگ و دوستانش مجبور بودند . شاید به این دلیل که در آن زمان، در شمال هندوستان جنگ و مناقشاتی وجود داشت. باشند

جوار محل سکونتی  وستای همها در یک معبد اقامت کنند تا اینکه چند نفر از افراد مسن روستا دلشان به رحم آمد و در ر شب

دلیل  ها به های این روستاها، کالس درس تشکیل دهند ولی بچه خواستند برای بچه سینگ و دوستانش می. برایشان فراهم کردند

، فرصت شرکت در کالس درس (خصوص کمک به مادرانشان در تأمین آب شرب به)فرسای روزانه  کارهای سخت و طاقت اشتغال به 

ای را به رویشان بگشاید و آنها را متحول  های تازه سینگ قصد داشت با برگزاری کالس درس و آموزش کودکان، افق .را نداشتند

. ها در کالس، عمال او و دوستانش بیکار بودند دلیل عدم شرکت بچه کند تا بتوانند خویش را از فقر و محرومیت نجات دهند ولی به

پس از هفت . کار خود ادامه داد د شدند و آن منطقه را ترک کردند ولی او ناامید نشد و به دوستان سینگ پس از سه ماه تالش ناامی

یک روز آن . دوست شد( فرد مسن و عاقلی که مورداحترام روستاییان بود)ماه اقامت در منطقه، سینگ با یکی از افراد خبره محلی 

؟ مشکل اصلی این مردم، این !ی به مردم دارو بدهی یا آموزشخواه کنی؟ می کار می داری چه : مرد عاقل، خطاب به سینگ گفت

نکته مهم . توانند در کالس درس تو شرکت کنند شوند و می ها آزاد می اگر آب باشد، همه بچه. مشکل آنها آب است. چیزها نیست

مهندس و سدساز نیست ولی آن سینگ به آن مرد مسن گفت .«توان از بازار تهیه کرد، ولی آب را نه همه چیز را می»این است که 

و ( از باال به پایین)ای است؛ زیرا جهت جریان رودخانه مشخص است  مرد خبره و دانا، به او گفت تأمین آب برای مردم کار ساده

با بازکردن دستانش و . شکل قرار داردU ای ارتفاع و روستا در دره های کم یک طرف رودخانه یک کوه است و طرف دیگر تپه

دن سینه خود مثل یک سد، به سینگ یاد داد که کافی است تا دیواری خاکی، عمود بر جهت رودخانه، احداث کند تا آب سپرکر

آوری آب باران و  حرف آن پیرمرد دانا، تأثیر عمیقی بر قلب سینگ گذاشت و او مصمم شد برای جمع. باران پشت آن ذخیره شود

ای برای چنین  آالت سنگین، سد خاکی بسازد؛ چون اعتبار و بودجه ستفاده از ماشینخالی و بدون ا حل مشکل اصلی مردم، با دست 

شدن رودخانه، آبی در منطقه وجود نداشت، جوانان روستا برای کار و امرار معاش به شهر  دلیل خشک به. کار بزرگی نداشت

ه یا توان کمک به سینگ را نداشتند یا اینکه مهاجرت کرده بودند و فقط افراد مسن، زنان و فرزندان آنان در روستا بودند، ک

در این . جایی خاک بستر رودخانه، در مدت دو سال، خاکریزی بزرگ احداث کرد سینگ با کندن و جابه. کار او نداشتند اعتقادی به 

ازدواج کرده بود،  سینگ که تازه. کردند ولی او دلسرد نشد مدت کسی به او کمک نکرد؛ حتی بعضی از روستاییان او را مسخره می

سالی که سینگ در این منطقه مشغول فعالیت و احداث  در مدت سه . از همسرش خواست به روستا بیاید و در کنار او زندگی کند

سالی چهار سال  در منطقه آرواری، خشک. کردند بند خاکی بود، از محل فروش جهیزیه همسر و وسایل زندگی، امرار معاش می

شانسی سینگ، درست چند روز پس از اتمام بند خاکی، باران رحمت الهی باریدن گرفت و  ه لطف الهی و خوشادامه یافت؛ ولی ب

به دلیل . تدریج در سفره آبرفتی رودخانه نفوذ کرد ساز تخریب نشد و به خوشبختانه آب پشت بند خاکی به تله افتاد و بند دست
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شده، باال آمد و همه کشاورزان  بند خاکی احداث دست  های پایین مینی در چاهباالبودن سنگ بستر رودخانه، بالفاصله سطح آب زیرز

سرعت در منطقه  ها به دارشدن چاه خبر آب. و روستاییان منطقه، به چشم خود، تأثیر کار سینگ را دیدند و به کارش ایمان آوردند

 .پیچید

به شهرها رفته بودند، در مراسم جشنی جمع شدند تا در مورد جوار و جوانانی که  به دعوت آن مرد دانا، همه اهالی روستاهای هم

 :در این جلسه مردم پنج گروه شدند. گیری کنند صحبت، همفکری و تصمیم (معجزه شبه)این اتفاق 

تند ضمن تأیید کار سینگ، گف( افراد زرنگی که سطح توقع باالیی داشتند و منتظر بودند همه کارها را دولت انجام دهد)گروه اول  -

 .باید از دولت درخواست کنیم تا مشابه این اقدامات را در منطقه انجام دهد

 .حرف دسته اول را تأیید کردند( طلبی که پیرو دسته اول بودند افراد راحت)گروه دوم  -

 .(پیرو نظر و تصمیم اکثریت)گروه سوم، افراد ممتنعی بودند و نظر خاصی نداشتند  -

تراشیدند و موانع  هایی برای ادامه کار و تکرار آن تجربه موفق می کردند ولی بهانه ار سینگ را تحسین میگروه چهارم افرادی که ک -

 .دادند سر راه را بسیار بزرگ جلوه می

گروه پنجم افرادی که کار سینگ را باور داشتند و حاضر بودند در ادامه کار، به او کمک کنند ولی نگران مسائل معیشتی و تأمین  -

تنهایی توانسته در این کار  باالخره آن مرد دانای موردوثوق همه روستاییان، آنها را مجاب کرد که وقتی سینگ به. مدشان بودنددرآ

بنابراین همه تصمیم گرفتند با استفاده از دانش بومی، نظر خبرگان محلی و . توانند موفق شوند موفق شود، مطمئنا بقیه هم می

نکته مهم جانمایی بندهای خاکی براساس نظر  .خاکی متوالی در طول رودخانه خشک، احداث کنندیاری، بندهای  همدلی و هم

های کشاورزان همان منطقه  های آب آنها بود تا آب استحصالی پشت هر بند، به چاه کشاورزان محلی و درست در باالدست چاه

 .(با رعایت مالکیت و مرز اراضی کشاورزی منطقه)تزریق شود 

 :آوری آب باران در منطقه احداث شد نش بومی و براساس شیب رودخانه، سه نوع سازه جمعطبق دا 

 در مقاطعی که شیب رودخانه کم بود، از بندهای خاکی عمود بر مسیر رودخانه -5

 شکل در مقاطعی که شیب رودخانه تند بود، از بندهای سنگ سیمانی قوسی -0

 .شد بندان برای ذخیره و کنترل سیالب استفاده می و تقریبا مسطح بود، از یک آبهایی که فاقد شیب  در انتهای رودخانه -5

تدریج سینگ با نظرات کارشناسان فنی نیز آشنا شد  کارشناسان دولتی و بازدید آنان از منطقه، به با رسیدن خبر موفقیت سینگ به 

های کنترلی در مسیر رودخانه، باید روی  بر احداث سازهو با ترکیب دانش بومی با دانش نوین و مهندسی آب متوجه شد که عالوه 

ها نیز آشنا شد و پس از مدتی به  های استحصال آب باران در دامنه تدریج با روش او به. ها و کنترل جریان سطحی نیز کار کند دامنه

دام و معیشت بهتر برای مردم رو آورد که چندمنظوره بود و حفظ آب و خاک، احیای پوشش گیاهی و تعلیف  های بیولوژیک  روش

بند خاکی کوچک و  5۳5احداث )و انجام اقدامات آبخیزداری ( 5002 -50۰3)سال تالش  50پس از   .داد محلی را مدنظر قرار می

بسیاری از جوانان که به دور از . ای که برای چند دهه خشک شده بود، مجددا احیا شد و استحصال آب باران، رودخانه( بزرگ

با جریان آب   .کار کشاورزی و دامپروری مشغول شدند ه و در شهرها مشغول کار بودند، به محل زادگاه خویش برگشتند و به خانواد

طبق قانون، مدیریت و مالکیت آب در . دائمی در رودخانه، مأموران دولتی به منطقه آمدند و ادعای مالکیت آب را مطرح کردند

ولی مردم محلی به این تصمیم دولت اعتراض کردند زیرا آب . بها از زارعان شدند پرداخت آبهندوستان با دولت است؛ و خواستار 

رسیدگی به اعتراضات و  .ساله خود مردم محلی و بدون هیچ کمکی از سوی دولت، احیا شده بود 50رودخانه با زحمات و اقدامات 

سینگ با شناختی که از ابعاد موضوع داشت و با استفاده از . شکایات مردم محلی علیه مأموران دولت، به قوه قضائیه موکول شد

به دلیل حقانیت مردم . ها و رادیو و تلویزیون اقدام کرد رسانی گسترده و جوسازی در روزنامه ها، به اطالع ظرفیت آزادی بیان رسانه

با توجه به محدودیت موجود در   .کرد نشینی های زیادی از آنها حمایت کردند و باالخره، دولت از خواسته خود عقب محلی، گروه
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برداری از منابع آب رودخانه، سینگ  عرضه و میزان باالی تقاضای آب در منطقه و برای اجتناب از بروز مشکالت و مناقشات در بهره

داران و بر با حضور نمایندگان بهره( های اصلی رودخانه برای هر کدام از سرشاخه)پیشنهاد کرد شورای مدیریت آب رودخانه 

پس از انتشار اخبار مربوط به اقدامات سینگ در   .االجرا باشد اندرکاران مختلف تشکیل شود و تصمیمات این شورا الزم دست

او تصمیم گرفت تا سازمان جوانان . جا پیچید ها و تهیه فیلم و گزارش از اقدامات او، آوازه سینگ در همه ها و انجام مصاحبه روزنامه

سازی  سازی و توانمند صورت یک مؤسسه غیرانتفاعی و غیردولتی تأسیس و یک مرکز آموزشی نیز برای ظرفیت ههندوستان را ب

المللی  های بین های سینگ، سازمان برداران محلی از ایده به دلیل استقبال زیاد مردم و بهره. اندازی کند جوامع محلی در منطقه راه

درصد از  52صورت مشارکتی،  آوری آب باران به های کنترل سیل و جمع ر احداث سازهای که د نیز از او حمایت کردند؛ به گونه

خصوص آژانس  به)المللی  و مابقی توسط اعتبارات دولتی یا بین( عمدتا به صورت نیروی کارگری)ها، توسط مردم محلی  هزینه

برداری از شن و ماسه  شرکت بهره 532حدود در منطقه دیگری از راجستان که . شد تأمین می( المللی سوئد های بین همکاری

سینگ . اندیشی کند آبی آنها، چاره ای فعالیت داشتند، مردم محلی از سینگ درخواست کردند تا برای حل مشکل کم رودخانه

تغذیه )های پخش سیالب  عنوان حوضچه های بزرگ محل برداشت شن و ماسه، به تصمیم گرفت از همان معادن متروکه و گودال

، امکان تغذیه و تقویت سفره (در فصولی که به آب رودخانه نیازی نیست)استفاده کند تا پس از هدایت آب رودخانه به آنها ( بخوانآ

این تصمیم سینگ مورد  .ها، آب مورد نیاز کشاورزان برداشت شود آب زیرزمینی فراهم شود و سپس در فصل کشت، توسط چاه

ها به داد سینگ رسیدند  مجددا رسانه. معادن قرار گرفت و کار به شکایت و قوه قضائیه کشید اعتراض صاحبان قدرتمند و ثروتمند

صاحبان معادن که شکست خورده بودند، دو بار به ترور سینگ اقدام کردند ولی او جان سالم . و او در این دعوای حقوقی برنده شد

با انتشار اخبار دادگاه، ترور و نظایر آن در جراید و (. صدوم شدجای او م البته در یک مورد ترور، شخص دیگری به)در برد  به

ازپیش مورد توجه دولت و  اش بیش لقب گرفت و مؤسسه« آقای آب هندوستان»کم بر شهرت سینگ افزوده شد و او  ها، کم رسانه

ای  هر کجای هندوستان که مناقشهامروزه در . وزیر هندوستان در زمینه مسائل آب شد المللی واقع و مشاور نخست های بین آژانس

برای تأمین آب ( واقع در منطقه خشک راجستان)مهاراجه جودپور . شود وفصل می بر سر آب به وجود آید، از طریق سینگ حل

 222در بیش از  0255این بنیاد تا سال . مدیره آن است اندازی کرده که سینگ، عضو اصلی هیأت شرب روستاییان، بنیاد آبی را راه

بندان و هدایت آب باران به سمت آن، فعالیت کرده است؛ با همان اصول و روشی که آقای آب  وستا، از طریق احداث آبر

شده  المللی نیز شخصیتی شناخته سینگ در سطح بین. برداران محلی هندوستان ابداع کرد؛ با مشارکت و خودیاری مردم و بهره

نفری است که نقش مؤثری در حفظ سیاره زمین  32او جزء . دریافت کرده است های زیادی است و تاکنون جوایز و تقدیرنامه

خشک راجستان  هزار هکتار از اراضی خشک و نیمه  ۰۳2، نتایج عملکرد سینگ در احیا و آبادانی بیش از 5502در آذرماه . اند داشته

، مورد بازدید یک تیم کارشناسی (وستانزیست هند شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط حتی در مناطق حفاظت)هندوستان 

دی، ارائه  وی های مربوط به آن در قالب یک دی قرار گرفت که مستندات و عکس و فیلم( المللی منارید از طرف پروژه بین)از ایران 

 .شده است

 رمز موفقیت آقای آب هندوستان

 :ترین عوامل مؤثر در موفقیت راجندرا سینگ عبارتند از مهم

شخصیتی  -های روحی طور کلی ویژگی دوستی، ایثار و فداکاری و به قلبی راسخ، عزم و اراده قوی، دلسوزی، مهربانی، نوع اعتقاد -5

 خاص آقای سینگ

 (الذین جاهدوا لنا لنهدینهم سبلنا: به قول آیه شریفه قرآن کریم)لطف و وعده الهی در کمک به افراد صالح  -0

 کردن شرایط سخت زندگی افراد محروم و تجربه( بودن اصطالح معروف، خاکی به)بودن  ریابودن و مردمی بی -5

( ها بود کشی از انسان ها و مخالف بهره که معتقد به رشد و آزادی همه انسان)های گاندی رهبر بزرگ هندوستان  پیروی از آموزه -2
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ذای خودشان را بشویند و سربار کس دیگری عنوان مثال، در مرکز آموزشی او، هرکسی، حتی میهمانان خارجی، باید ظرف غ به

 .نباشد

 توقع هستند شرایط خاص فرهنگی و مذهبی مردم هندوستان که بسیار قانع و کم -3

 سازی و توانمندسازی جامعه محلی سازی، ظرفیت اهتمام در امر آموزش، فرهنگ -۳

 (کنار قوای مجریه، مقننه و قضائیه عنوان رکن چهارم در به)ها در هندوستان  آزادی بیان مطبوعات و رسانه -2

 ها ها، عالئق و سالیق مردم محلی در تعریف پروژه توجه به دانش بومی و همچنین دیدگاه -۰

احساس مالکیت مردم در )ها  برداری از پروژه برداران محلی در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره درگیرکردن مردم و بهره -0

 (عنوان خودیاری های اجرای پروژه به درصد هزینه  52شتر برای حفاظت از آنها به دلیل پرداخت ها و ایجاد انگیزه بی پروژه

 ها با حضور نمایندگان های مناسب برای مدیریت و نگهداری از پروژه ایجاد تشکل -52

 .UNDP المللی نظیر یافته و همچنین مجامع بین های مالی کشورهای توسعه استفاده مناسب از کمک -55

http://sharghdaily.ir/News/۳23۰2 
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 اختصاصی
 1۲:۱۲ - 1۹۱۲تیر  1۲: تاریخ

 کشت گندم سیاه برای اولین بار در کشور

تواند برای این  ننده جذب انسولین میک این گونه گیاهی قطعا موثر در درمان بیماران دیابتی بوده و به دلیل داشتن ماده تحریک

 .بیماران مفید و موثر باشد

 .بار در کشور گونه گیاهی گندم سیاه در اردبیل کشت شد برای اولین

زاده معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل ضمن اعالم این خبر  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد ضعیفی

بار به داخل کشور آوردیم تا در یک فضای محدود نسبت به کشت آن اقدام کنیم تا درصورت  را برای اولینما این گیاه : افزود

 .مناسب بودن برداشت محصول از این گونه بسیار مفید و موثر، بتوانیم توسعه آن را به انجام برسانیم

تواند  کننده جذب انسولین می یل داشتن ماده تحریکاین گونه گیاهی قطعا موثر در درمان بیماران دیابتی بوده و به دل: وی گفت

توانند با خوردن محصوالت این گونه گیاهی  ای که بیماران دیابتی نوع دو به راحتی می برای این بیماران مفید و موثر باشد به گونه

 .تا حدود زیادی بر مشکالتشان غلبه کنند

آوری این محصول انجام شد و با توجه به شرایط اقلیمی  شت و عملبه صورت محدود در یک مزرعه کوچک ک: ضیغمی زاده افزود

 .توان به عنوان کشت دوم بعد از برداشت محصول اصلی از این محصول برداشت کرد مناسب می

http://www.asriran.com/fa/news/22253۳ 
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 اختصاصی
 2۹:۰7 - 1۹۱۲تیر  1۴: تاریخ

 ها چگونه کَشکان را خشک کردند یارانه

 .کشکان سرشاخه کرخه است. فاجعه در سطح ملى. شک شدن کشکان یعنى فاجعه

برند براى  آب کشکان را در باالدست به ویژه در حدفاصل منطقه چگنى تا کوهدشت با پمپ می:پایگاه خبری گُلوَنی، رضا ساکی

 .رویه ربط دارد شک شدن این رودخانه دایمى لُرستان فقط به برداشت بىخ. خیار غرقابى

من خودم . اند اند و خیار کاشته هاى بلوط را قطع کرده بینند جنگل اعصابى که فقط سود شخصى را مى منطق و بى کشاورزان بى 

  .دبه هیچ صراطى مستقیم نیستن. نزدیک بود دعوا شود. بهار رفتم با روستاییان حرف زدم

کشکان یکى از سه رود دایم لُرستان است . کشکان سرشاخه کرخه است. فاجعه در سطح ملى. خشک شدن کشکان یعنى فاجعه

جالب اینجاست که در این شرایط سخت مسئوالن . هاى انجیر سیاه در خطر خشک شدن هستند االن در جنوب استان باغ(. بود)

در این کم آبى همین االن اغلب دشت . دهند مى …دآلو و فالن هزار تن هلو وهزار تن زر ۳2جهادکشاورزى دایم پز برداشت 

  .سیالخور بروجرد برنج کارى است

بهار امسال کشکان در منطقه پل . دارند کشاورزان حتی حاال که کشکان در پلدختر خشک شده است دست از پمپاژ آب برنمی

 .رفت رمق بود که انتظار خشک شدنش می کشکان چنان بی

. ها معیشت روستاییان حل بشود قرار بود که از درآمد حاصل از یارانه. ها وضع روستاییان را بهتر کند یک زمانی قرار بود یارانه

یعنی آن روستایی که . های هیزمی دوباره به روستاها برگردند ها باعث شد که بخاری اتفاقی که البته نیفتاد و بد اجرا شدن یارانه

ها  ها در این سال بعد از آن تخریب جنگل. خرید حتی توان خرید نفت را هم از دست داد  و سوخت فسیلی می قبل از یارانه نفت

 .ها رفتند  مردم برای سیر کردن شکم خانواده به سراغ بلوط. رونق گرفت

زمین تازه  02کم  امسال دست در بهار .ها را برید لُرستان زمین صاف و دشت زیادی ندارد و برای کشاورزی باید در دامنه کوه بلوط 

همان جا بود که با کشاورزان به طور لفظی درگیر . رفتند  صاف شده را مشاهده کردم که برای اولین بار زیر کشت خیار غرقابی می

ر هم برایشان البته این خیا. میرند   اگر خیار نکارند از گرسنگی می .اند برای پمپاژ آب کشکان گذاری کرده تمام دشت را از لوله. شدم

 .گیرد شان را می سودی زیادی ندارد اما راحت است و باالخره چیزی دست

در کجالی دنیا . برند برای باغ تا مسئوالن شعار رونق کشاورزی بدهند آب چاه عمیق و رودخانه را می. داران اما بهتر است وضع باغ

هایی در روستاها  در سیالخور خانه. در سیالخور. ب جادهکنند؟ در ل سالی صرف کاشت برنج می آب دایم یک چشمه را در خشک

توانی با  اما به چه قیمتی؟ مگر می. همه ماحصل سود برنج. هایی بززگ و خوش ساخت خانه. اش در بروجرد نیست هست که نمونه

 .شوند حرف را اصال نمی. آنها حرف بزنی درباره نکاشتن برنج

همین حاال . رخه هم کم آب خواهد شد و آب کمی به سمت هورالعظیم خواهد رفتیعنی ک. کشکان حاال در پلدختر خشک است

اولویت . اولویت االن مشعیت یک عده کشاورز لُرستانی نیست. باید هر طور شده ولو با پلیس کشکان را به پلدختر برگردانیم

 .دیر نشده استتا . باید اول فکری به حال کشکان کرد. هاست در لُرستان و خوزستان معیشت ایرانی

http://www.shahrekhabar.com/analysis/525۳2۳22۰2525۳۰0 
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