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 آب
 - 71/60/19فارس

 در تولید روغن چیزی برای گفتن نداریم/ وری آب در کشاورزی درصدی بهره ۰6افزایش 
گرم در هر متر مکعب بود، و این در  055بهره وری آب نزدیک  39سال : معاونت زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت

سال آینده بهره  0گرم است و بنابراین ما باید در  055است که بهره وری آب در هر متر مکعب در دنیا حدود حالی 

 .گرم برسانیم 355وری آب را در هر متر مکعب به 

امروز در مراسم سومین گردهمایی مدیران عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ما چند مشکل اساسی در بخش کشاورزی داریم که سهم باالی : جهاد کشاورزی که در آستانه ساله زراعی جدی برگزار شد گفت

 .سطح زیر کشت گندم و جو، کاهش عملکرد تولید این دو محصول و همچنین بهره وری پایین آب است

گرم در هر متر مکعب بود، و این در حالی است که بهره وری آب در هر متر مکعب  055آب نزدیک  بهره وری 29سال : وی افزود

 .گرم برسانیم 255سال آینده بهره وری آب را در هر متر مکعب به  0گرم است و بنابراین ما باید در  055در دنیا حدود 

اقتصاد مقاومتی باید سطح زیر کشت گندم را کاهش دهیم  با توجه به سیاست های کالن: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .اما بر روز افزایش عملکرد و افزایش بهره وری آب تمرکز کنیم

درصد بذر تولید  05تا  05ها  در بعضی استان: وی با بیان اینکه بذر های خود مصرفی باید بوجاری و ضد عفونی شود، بیان داشت

 .ه این نسبت نیستشود، ولی توزیع بین کشاورزان ب می

در تولید چغندر : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تولید گندم موفق عمل کرده ایم، ولی هنوز راضی نیستیم، بیان داشت

دومین و سومین مقصر آن هم من   و اولین، در تولید روغن هیچ چیزی برای گفتن نداریمقند هم قابل قبول عمل کردیم، ولی 

 .هستم

این میزان کاهش یافت و امیدواریم سال  29سال : اظهار داشت 29میلیارد دالری محصول در سال  40رز با اشاره به واردات کشاو

 .هم کاهش پیدا کند 20

شود و بخش عمده از ارز کشور را بابت واردات روغن صرف می  وی بیان داشت بیشترین هزینه صرف واردات روغن و کنجاله می

 .کنیم

 .شود میلیارد دالر از ارز کشور برای واردات روغن و کنجاله صرف می 0 : یح کردکشاورز تصر

حل مشکالت افزایش و تولید : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تولید روغن با مشکالت نهادی مواجه هستیم، گفت

 .گندم خیلی سخت نبود، اما تولید روغن کار مشکلی است

ما در خرید محصول از کشاورزان اصال توفیق نداشتیم و : روی تولید روغن در کشور اشاره کرد و گفتکشاورز به مشکالت پیش 

 .برد عملکرد پایین مزارع هم رغبت تولید را در کشاورزان از بین می

ایم، پول خرید  با گذشت سه ماه هنوز نتوانسته: وی با اشاره به واردات آسان روغن و صرف هزینه های هنگفت برای آن اظهار داشت

 .هزار تن کلزا را به کشاورزان پرداخت کنیم 05

های استانی  خواهم در این زمینه تصمیم جدی بگیرند و کمیته از وزیر جهاد کشاورزی می: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .با ترکیب همه افراد در آن کمیته تشکیل شود

http://www.farsnews.com/


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی 

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 رشهریو سوماهم اخبار هفته 
 

3 
 

بذر نداریم و هر کس این تکنولوژی را دارد، منت بر سر ما بگذارد و پیش قدم  ما از این به بعد قصد خریداری: وی بیان داشت

 .بشود

تن در هکتار و در کلزای بهاره نیز نباید  055میلیون  9در کلزای زمستانی عملکرد نباید کمتر از : وی به مسئوالن توصیه کرد

 .دقت برنامه ریزی کردتن در هکتار باشد و برای آن باید به  055میلیون  9عملکرد کمتر از 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019666931 
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 آب
 - 71/60/26فارس

 سند ملی آب کشور در حال بازنگری است
ترین اقدامی که مؤسسه روی آن تاکید دارد بازنگری  در حال حاضر مهم: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفت

 .های عمده زراعی کشور است سند ملی آب کشور و متناسب شدن آن با شرایط دشت

در مورد اینکه این مؤسسه  رسخبرگزاری فاوگو با خبرنگار اقتصادی  کامبیز بازرگان رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب در گفت

مؤسسه تحقیقات خاک و آب روی این موضوع که چگونه آب در : چه اقداماتی را در راستای کاهش مصرف آب انجام داده، گفت

 .کند مزرعه مصرف شود، تا کارایی بیشتر داشته باشد، کار می

بازنگری سند ملی آب کشور و متناسب شدن آن با در حال حاضر مهمترین اقدامی که مؤسسه روی آن تأکید دارد، : وی افزود

 .های عمده زراعی کشور است شرایط دشت

این سند با مشارکت : رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با بیان اینکه ما معتقدیم شرایط اقلیمی در حال تغییر است، تصریح کرد

 .شود خانه بازنگری میریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت سازمان هواشناسی و مؤسسه پژوهشی برنامه

بر این اساس اطالعات راجع به : های اصلی ما در مؤسسه بازنگری سند ملی آب است، افزود بازرگان با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه

 .آوریم های مختلف چه نیازی دارد، را به دست می های مختلف و اقلیم خاک و گیاه و اینکه یک گیاه در دوره

کند، به عنوان مثال  ه تحقیقات خاک و آب موضوعات دیگری را در کنار پیگیری سند ملی آب، بررسی میمؤسس: وی تصریح کرد

 .دهد های کم آبیاری انجام می تحقیقاتی روی طرح

توان آب گیاه را قطع کرد که حداقل صدمه در  کنیم که در چه مقطعی می به عنوان مثال تحقیق و بررسی می: بازرگان اظهار داشت

 . تولید بیشترین محصول را داشته باشدکنار 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716920661370 
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 آب

 آیانا 1371شهریور  22, یکشنبه

 مل اصلی بحران آب کشور دانش کم و مدیریت ضعیف، عوا: معاون زراعت عنوان کرد
 . با روند نزولی درصد خواتکایی روغن حرفی برای گفتن در این زمینه نداریم

عامل اصلی بحران آب کشور ار ( ایانا)معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اکنون  عنوان مثال هم ی محصوالت در مناطق خشک باید ممنوع شود، بهتولید برخ: دانش کم و مدیریت ضعیف اعالم کرد و گفت

 .کند های گیالن و مازندران حمایت می وزارت جهاد کشاورزی از کاشت برنج تنها در استان

ل عباس کشاورز با اشاره به افزایش کشت نشائی در بیشتر محصوالت برای ورود دیرتر به زمین و در نتیجه کاهش مصرف آب و انتقا

محصوالت سبزی، صیفی و جالیزی به گلخانه، استفاده از آبیاری میکرو، مالچ، کشاورزی حفاظتی و استفاده از ارقام مقاوم به 

 .خشکی را از عوامل مؤثر در مبارزه با بحران آب اعالم کرد

ها با مصرف  ر کشت سایه علوفهبر، باید بتوانیم سطح زی عنوان یک محصول آب با کاهش سطح زیر کشت برنج به: وی خاطرنشان کرد

 .آب کمتر را افزایش دهیم

مقصر اول، دوم و سوم : معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در زمینه تولید روغن حرفی برای گفتن نداریم، ادامه داد

 .این کاستی نیز من هستم

های  این عدد در بهترین حالت در سال: کرد و یادآور شد های روغنی را شش درصد اعالم کشاورز درصد خوداتکایی در زمینه دانه

 .درصد رسیده است 49به  29تا  40

درصد واردات  05تا  90: وی سهم عمده واردات چهار میلیارد دالری کاال به کشور را متعلق به روغن و کنجاله دانست و تصریح کرد

 .شود ر میما مختص روغن و کنجاله است که باعث خروج چشمگیر ارز از کشو

درصد  00در حال حاضر در تولید گندم به : کشاورز با تأکید بر اینکه باید خوداتکایی را جایگزین خودکفایی کنیم، اظهار داشت

 ./کنم تا چهار سال آینده به خوداتکایی نیز برسیم بینی می ایم و با ادامه این روند پیش خوداتکایی رسیده

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21902-1.html 
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 آب
 اکونا - 137۱/ شهریور /  26, جمعه 

 آب کشور را مصرف می کنند 1۷مردم فقط 
حران است و با بیان اینکه میزان مصرف آب، عامل تشدید ب مجلسعضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی 

 . وزارت نیرو و جهاد کشاورزی برای مدیریت بحران آب و مصرف آن برنامه ارائه دهند: مصرف در حال افزایش است گفت

درصد آب 4مردم فقط : محمد تقی توکلی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی باید سطح زیر کشت را پایین بیاورد تصریح کرد

درصد آب 4.0کنند، صرفه جویی کنیم، فقط برابر  رصد در مصرف آب که مردم مصرف مید 95کنند و اگر  کشور را مصرف می

 .کشور است

درصد آب کشور را مصرف 25نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه کشاورزی 

شود و باید دولت در این  ب مصرفی مردم صرفه جویی میدرصد کاهش دهیم به اندازه همه آ45اگر این میزان را به : کند گفت می

 .زمینه تصمیم گیری کند و وزارت نیرو و جهاد کشاورزی باید برای مدیریت بحران آب و مصرف آن برنامه ارائه دهد

طور مثال ها در کشور کم شده، به  بدون شک بارش: وی در مورد بحران آن با توجه به اینکه کشور ما نیمه خشک است تصریح کرد

 .میلیمتر نسبت میانگین کشوری کمتر بارش داشتیم 05در سال گذشته 

میزان دخایر آب سدها براساس آمارها نصف شده است، : نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی در ادامه این مطلب افزود

ود و میزان ذخیره آب کم می شود؛ بنابراین باید چاها و آب زیر زمینی هم روز به روز بحرانی تر می شوند و سطح آب پایین می ر

 .برنامه ریزی دقیق تری در این خصوص داشت

میزان مصرف عامل : شود، را باید شناسایی و مدیریت کنیم، گفت توکلی با اشاره به اینکه عاملی که باعث تشدید بحران آب می

ها را  بر این آلودگی آب نیز بیشتر شده است که همه این تشدید بحران آب است و مصرف هر روز در حال افزایش بوده و عالوه

شود و کسی هم حاضر نیست که حتی یک قطره آب  عنوان می شود و نهایت باید چه کار کنیم زیرا این بحران روز به روز بیشتر می

 .کمترمصرف کند

همه این عوامل باعث تشدید این بحران شده : ه دادوری و راندمان آب ادام نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به پایین بودند بهره

که باید یک تصمیم کلی گرفته شود، اکنون بحث آب به مباحث کشاورزی واشتغال وصل است، یعنی هر جایی که بخواهد شغلی 

 .ایجاد شود باید از آب استفاده کرد

باید برداشت و مصرف را آب را : فزایش است، گفتتوکلی با بیان اینکه مصرف آب کشور نسبت به منابع زیاد و هر روز در حال ا

محدود و مدیریت کرده، و برنامه ریزی برای مدیریت مصرف را از بحث کشاورزی آغاز کنیم؛ زیرا حوزه کشاورزی بیش ترین مصرف 

 .آب را دارد

دها کاهش یافت، برداشت شود و بعد از اینکه آب س شود در بخش کشاورزی مصرف می درصد آبی که استحصال می25به گفته وی، 

 .رود کند تاجایی کیفیت از بین می     شود و این ادامه پیدا می یابد که باعث افت منابع زیر زمینی می از منابع آب زیرزمینی افزایش می

ای  برای حل مشکل کم آبی و بحران آب وزارت نیرو باید برنامه: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد

های که نیاز کمتری به دارند در حین حال  برای محدود کردن مصرف ارائه دهد و وزارت کشاورزی باید الگوی کشت دهد و از کشت

 .کاالی اساسی مورد نیاز کشور باشد
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ب را های جدید استفاده شود که مصرب آب کمترشود؛ وزارت نیرو باید حجم آ باید از روش نوین با فناوری: توکلی اضافه کرد

سازد، باال ببرد و وزارت جهاد کشاورزی باید الگوی کشت ارائه دهد و  های آب رسانی که می تحویل دهد و راندمان آب را به شبکه

 .کشت را مدیریت و برنامه ریزی کند

http//:iranecona.com/11911 
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 آب
 اکونا - 137۱/ شهریور /  11, ارشنبه چه

 هشدار مشاور نوبخت نسبت به مرگ تدیجی ایران
درصد از منابع آبی  16کشورهایی که بیش از : اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست گفت  مشاور معاون

 . هاستشوند که ایران جزو این کشور کنند دچار مرگ تدریجی می زیرزمینی را استفاده می

پذیری اجتماعی که در سالن شهید رجایی قزوین برگزار  در همایش بحران آب و مسئولیت -چهارشنبه  -عیسی کالنتری امروز 

آب منبع طبیعی تجدیدپذیر است ولی اگر روند استفاده به همین صورت ادامه پیدا کند تبدیل به منابع : شد، اظهار کرد

 .شود تجدیدناپذیر می

 .اکنون در بحران جدی قرار داریم و در این خصوص هیچ تعارفی با هیچ کس نداریم :وی تاکید کرد

اصوال توسعه ی پایدار چهار اصل اساسی دارد که : اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست ادامه داد مشاور معاون

 .شود رعایت نمی باید مورد توجه قرار گیرد که در مسئله بحران آب هیچ یک از این چهار اصل

: ی پایدار را رعایت مسائل اجتماعی که منجر به بهم ریختن جامعه نشود اعالم کرد و افزود کالنتری نخستین اصل اساسی در توسعه

 .های بعدی را از داشتن آب محروم کنیم ی بحران آب رعایت نشده چراکه ما حق نداریم نسل مسائل اجتماعی در مسئله

ای  در اصل سوم باید اقدامات به گونه: شود، اضافه کرد پایدار محسوب می  ه توجیه اقتصادی اصل دوم در توسعهوی با اشاره به اینک

 .صورت بگیرد که آسیبی به محیط زیست وارد نشود ولی در بحث آب ما شاهد عکس این مسئله هستیم

های آینده  این توسعه را رعایت حق و حقوق نسلاول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست اصل چهارم  مشاور معاون

 .با این روند ما آیندگان را از حق داشتن آب محروم خواهیم کرد: دانست و گفت

 955میلیارد از این میزان آب شور و  955میلیارد مترمکعب بوده که  055های استاتیک کشور حدود  کل آب: وی تاکید کرد

 .میلیارد مترمکعب از میزان آب شیرین را مصرف کردیم 405این زمان بیش از میلیارد آن هم آب شیرین است که در 

 .های زیرزمینی را به خود اختصاص داده است درصد از آب 05ایران جزو سه کشوری است که باالی : کالنتری خاطرنشان کرد

های زیرزمینی به  رتبه را در برداشت آب درصد برداشت باالترین 00درصد و ایران با  04درصد، چاد با  09مصر با : وی اضافه کرد

 .خود اختصاص داده است

ی نخست فرسایش خاک را در دنیا به  ایران رتبه: اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست اعالم کرد مشاور معاون

 .شود خود اختصاص داده است که کمبود آب، پوشش گیاهی و دام از عوامل فرسایش خاک محسوب می

یک در جهان   شود و همین منجر به اختصاص رتبه میلیون تن خاک در کشور فرسوده می 455ساالنه دو میلیارد و : وی ادامه داد

 .شود می

دریاچه زیرزمینی در سطح کشور داریم که در معرض خشک شدن قرار دارد که سهم قزوین از این  055: کالنتری خاطرنشان کرد

 95ارومیه   دریاچه 4940تا  4940های  ارومیه در سال: ی ارومیه کرد و گفت خشک شدن دریاچهای به  وی اشاره.دریاچه است

اول  مشاور معاون.میلیارد مترمکعب از آن کاسته شده است 95میلیارد مترمکعب از آب را به خود اختصاص داده بود که امروزه 

یلیارد مترمکعب در سد کرخه ذخیره شده بود که این میزان م 4.9: رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست تاکید کرد

مدیریت باید یکپارچه و پیوسته صورت بگیرد چراکه امروز بارش : کالنتری یادآور شد.میلیون مترمکعب رسیده است 499امسال به 

 .نزوالت جوی کاهش پیدا کرده و برف به باران تبدیل شده است
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 آب
 اکونا - 137۱/ شهریور /  11, چهارشنبه 

 به صورت پایلوت در مهرماه" آبه کشاورزان خرید حق"اجرای طرح 
آبه کشاورزان حوضه دریاچه ارومیه  مسئول کمیته اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه اجرای طرح خرید حق

 . طرح به صورت پایلوت در مهرماه خبر داد اینهایی دارد، از امکان اجرای  ا و برندهه بازنده

فرشاد فاطمی د با بیان اینکه در حال حاضر کشور در موقعیتی قرار گرفته که نه تنها در دریاچه ارومیه بلکه در اکثر نقاط با 

توان از طریق آن اطمینان حاصل کرد که آب به طور  که میوقتی منبعی اینقدر نایاب است تنهاروشی : مشکالتی روبه روست، گفت

تعریف کنیم؛ اگرحق مالکیت قابل تعریف باشد، امکان خرید و فروش « حق مالکیت»بهینه مصرف شود، این است که برای آن منبع 

 .منبع مورد نظر نیز فراهم می شود

نیا به دنبال تعریف حق مالکیت آب وبررسی امکانپذیری بحث وی با تاکید بر اینکه در این مسئله آب باید مثل کشورهای دیگر د

. برای خرید حق آبه کشاورزان حوضه دریاچه ارومیه ناگزیر باید این مسیر را طی کرد: خرید و فروش آن حق باشیم، اظهار کرد

 .به دریاچه برساند خواهد بخشی ازآبی را که تحت مصارف کشاورزی قرار دارد، با اهداف محیط زیستی درحال حاضردولت می

آبه دریاچه ارومیه این است که از کشاورزان دارای حق مالکیت، آب خریداری شود؛  ها برای افزایش حق حل یکی از راه: فاطمی افزود

اما دراجرای این طرح با مشکالتی مواجه هستیم؛ مشکل این است که در کشور ما حق مالکیت به درستی تعریف نشده و بعضا 

های سطحی و  ق مالکیت برای آنها تعریف شده دسترسی به آب ندارند یا کسانی که حق مالکیت ندارند از آبکسانی که ح

 .کنند زیرزمینی برداشت می

آبه دریاچه  مسئول کمیته اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه اولین مرحله برای حل مسئله آب و خرید حق

ضرورت مشخص کردن حق مالکیت افراد بر منابع آب در این منطقه یک : برای آب است، تاکید کردارومیه تعریف حق مالکیت 

امرطبیعی است، زیرا در بازار نیز تعریف حق مالکیت کاال برای خرید و فروش آن امری الزم است و عمال از لحاظ اقتصادی امکان 

 .ندارد خرید و فروش کاالیی که حق مالکیتی برای آن تعریف نشده وجود

پیشنهاد من به : وی با بیان اینکه اولین مرحله انجام طرح خرید حق آبه این است که یک اقدام فنی برای آن صورت بگیرد، گفت

عنوان یک کارشناس اقتصاد این است که برای تحقق حق مالکیت درمرحله اول باید بدانیم در این منطقه به چه کسی و تا چه حد 

 ؟همچنین چه کسی، به چه میزان و از چه محلی آب برداشت می کند؟حق مالکیت تخصیص یافته

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه جامعه درسطح سیاستمداران، متصدیان اداری و نظام قضایی باید آمادگی الزم را برای انجام این 

ی آب به عنوان یک منبع همگانی برمبنای یک چرا نباید این امکان در کشور وجود داشته باشد که وقت: طرح داشته باشند، افزود

بنابراین قبل از هرکاری . مجوز قانونی به فردی تعلق گرفته در صورت برداشت غیرقانونی مورد شکایت و پی گیری قضایی قرار گیرد

 .حقوقی و قضایی مسئله را آماده کنیم باید زیرساخت های فنی،

احیا نداریم اما اگر در همین وقت کوتاه هم دچار دستپاچگی شویم آسیبب من هم قبول دارم که وقت زیادی برای : وی گفت

بنابراین راه حل آن هم پیچیده است و باید . ای است بیشتری به دریاچه خواهد رسید؛ چرا که مسئله خشکی دریاچه مسئله پیچیده

سیستم قضایی و نظام فنی و اجرایی دولت تر طرح باید  برای انجام هر چه سریع. با حضور بهترین متخصصان این مسئله حل شود

 .ها را فراهم کند به سرعت زیرساخت

آبه و در نتیجه نجات دریاچه به سرعت انجام  فاطمی با تاکید بر اینکه در صورت توافق و همکاری دستگاه ها طرح خرید حق

چه ارومیه یک اتفاق ناگوار است که اگرهمه مسئولین توافق کنند که وقوع بحران خشک شدن کامل دریا: شود، ادامه داد می
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های اول ما در حل مسئله محیط زیست کشوراست، امکان اجرای طرح و  خواهیم رخ دهد و همچنین این دریاچه جزو اولویت نمی

 .انتقال آب به طریق مطمئن و غیرقابل برگشت به دریاچه فراهم می شود

ما : ایم، اظهار کرد پیچیده است و با ساده نشان دادن آن مسئله را حل نکردهوی با اشاره به اینکه بحران دریاچه ارومیه یک مسئله 

قصد نداریم برای نجات دریاچه کشاورزی منطقه را فدا کنیم، اما باید قبول کنیم که در حال حاضر کشاورزی به صورت غیربهینه 

 .کند می آب مصرف

نکه برای مقابله با روند مصرف بی رویه آب در حوزه کشاورزی دو مسئول کمیته اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان ای

یکی از روش ها این است که با توصیه های اخالقی، سخنرانی و بخشنامه درصدد کاهش مصرف آب برآییم که : راهکار داریم، گفت

ی که آب قانونی دارد وارد معامله راه دوم نیز آنست که با کشاورز. رساند از نظر من این طرح درمقیاس وسیع، آب به دریاچه نمی

تواند با اعمال تغییر در شیوه کشاورزی و وارد کردن تکنولوژی، با نیازکمتر به  شده و بخشی ازمنبع آب او را بخریم و کشاورز می

 .آب به میزان محصول سابق دست یابد

آبه باید هزینه  درکنارخرید حق: ذارخواهد بود، افزودها تاثیرگ ها دراستفاده شهروندان ازتکنولوژی وی با تاکید براینکه نظام قیمت

خواهیم منابع آبی کشور احیا شود در کنار توسعه آبیاری تحت فشار یا باید  البته اگر می. دسترسی به تکنولوژی را نیز پایین بیاوریم

گذاری کنیم و کشاورز بتواند  یمتهای کشاورزی را بگیریم که این کار بسیار دشوار است یا اینکه برای آب ق جلوی توسعه زمین

 .برای هرمیزان آب ذخیره کرده سود مشخصی به دست آورد

فاطمی با بیان اینکه هرجا که بخواهید تغییری در رفتار آحاد جامعه در مورد مصرف یک منبع کمیاب بدهید، بهترین روش این 

با وجود همه این مسائل از : ن کاهش می یابد، اظهار کردگذاری شود و هرچه قیمت آن باالتر برود مصرف آ است که آن منبع قیمت

البته دقت کنیم . آبه به صورت پایلوت ازمهرماه وجود دارد نظر من به عنوان کارشناس حوزه اقتصاد امکان اجرای طرح خرید حق

زند بلکه آنها می توانند آبه تعریف شده دارند برای خرید آب پول بپردا گذاری این نیست که کشاروزانی که حق منظور از قیمت

 های موجود مایل به فروش بخشی از آب در اختیار خود هستند یا خیر؟ تصمیم بگیرند که آیا با نرخ

. بازندگان طرح، برداشت کنندگان غیرمجاز آب هستند : هایی دارد، گفت ها و برنده آبه بازنده وی با اشاره به اینکه طرح خرید حق

کنند و ممکن است با فشارهای سیاسی و اجتماعی تالش کنند بازی را به  شی برای مقابله با طرح دریغ نمیترا آنها از هر گونه مانع

اندیشی است که  های کنترل آب و کشاورزی نوین مشکل ایجاد کنند و ساده در روند نصب و فعالیت تجهیزات و تکنولوژی. هم بزنند

 .ه هستندبگوییم همه با ستاد احیای دریاچه برای احیا همرا

مسئول کمیته اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه بهترین کار آن است که طرح خرید حق آبه در حوضه آبریز 

طبیعتا ستاد احیای دریاچه : شود، گفت دریاچه ارومیه بویژه در نقاطی که بیشترین تاثیر را در باال آمدن تراز آبی دریاچه دارد، اجرا

 .مناطق و منابعی که بیشتر به درد ستاد و احیای دریاچه بخورد متمرکز خواهد بود ارومیه در

http//:iranecona.com/11116 
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 اقتصاد کالن
 - 71/60/19فارس

 هزار تعاونی غیرفعال 766وجود / ها در پویایی اقتصاد  نقش انکارناپذیر تعاونی
توانند در شکوفایی  ها با نقش مهم و تأثیرگذار خود می تعاونی: میسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفتعضو ک

هزار تعاونی غیرفعال در کشور را احیا  455گیری از این ظرفیت،  و پویایی اقتصاد موثر باشند لذا باید به دلیل بهره

 .کنیم

های برتر کاشمر در مجتمع فرهنگی  نیا صبح امروز در آیین تجلیل از تعاونی از کاشمر، محمد اسماعیل خبرگزاری فارسبه گزارش 

های مختلف در سطح کشور، تنها نیمی  هزار تعاونی در بخش 955در حال حاضر از مجموع : هنری سرو این شهرستان اظهار داشت

 .ها به این مهم در قانون اساسی تأکید شده است با توجه به نقش و اهمیت تعاونی از آنها فعال هستند و این در حالی است که

آید  وی با بیان اینکه اگر تعاونی به معنای واقعی تقویت و مورد حمایت قرار گیرد قطعا زنجیره تولید و چرخ اقتصاد به حرکت در می

ه تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی اگر قرار با توجه ب: و از وجود فرد بیکار در جامعه خبری نیست، یادآور شد

 .توانند نقش بسزایی ایفا کنند ها می است شاهد تحقق و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در جامعه باشیم حوزه تعاونی

ولیدی و صنعتی در های مهم اقتصادی، ت عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه زمینه برای فعالیت

متأسفانه آسیب جدی که در حوزه تعاون با آن مواجه هستیم : بخش تعاون زیاد است و جا برای کار کردن دارد، خاطرنشان کرد

 .عدم درک عمیق و همه جانبه از خانواده تعاون است

ها ضعیف  صادی، صنعت و سایر بخشهای تولیدی، اقت های گروهی در بخش وی با ابراز تأسف از اینکه در انجام امور و فعالیت

به عنوان مثال در حوزه انتخابیه ترشیز بزرگ با وجود نخبگان و استعدادهای توانمند، فرهنگ کار گروهی و : هستیم اظهار داشت

 .های همجوار عقب افتاده است جمعی بسیار ضعیف است به همین دلیل است که این منطقه در مقایسه با شهرستان

بودن فرهنگ کار تیمی را بپذیریم و سپس برای خروج از این معضل راهکار و برنامه  ا تأکید بر اینکه باید ضعیفنیا ب اسماعیل

یابی  باید در راستای نهادینه کردن فرهنگ کار جمعی و گروهی، معضالت و مشکالت آن ریشه: عملیاتی تدوین کنیم، تصریح کرد

 .کرده و در راستای تقویت آن تالش کرد

پذیر  هاست لذا نباید در حوزه اقتصاد آسیب بیان اینکه انقالب اسالمی ایران یکی از ماندگارترین و با ارزشمندترین انقالبوی با 

ها، نظام و انقالب را تحت فشار قرار دهند؛ بنابر  شود تا دشمنان با اعمال تحریم وجود آسیب در حوزه اقتصاد سبب می: باشیم گفت

های دشمن  ها و امکانات شرایطی در حوزه اقتصاد فراهم کنیم که توطئه تعاون، همکاری و انسجام انرژی این باید با تقویت روحیه

 .علیه نظام و انقالب اسالمی ایران همچون گذشته خنثی و نقش برآب شود

توانیم نام  ه خوبی مینماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه با اقدامات خوب و اساسی در حوزه اقتصاد ب

برای رسیدن به این موفقیت نباید مسایل سیاسی را وارد حوزه : های جهان قرار دهیم، افزود ایران را در حوزه اقتصاد جزو نخستین

 .ها و استعدادها زمینه رشد اقتصادی پویا و فعال را فراهم کنیم ها، توانمندی اقتصاد کنیم و تنها با اتکا به ظرفیت

با ظرفیت و توانمندی که در منطقه به ویژه بخش : کند، گفت اره به اینکه معضل بیکاری در منطقه ترشیز بزرگ بیداد میوی با اش

 .ها غول بیکاری را به زانو در آوریم توانیم با اعمال مدیریت صحیح و فعال کردن تعاونی کشاورزی داریم به خوبی می

http://www.farsnews.com/
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با داشتن قوانین قوی و حمایت و همکاری دولت به راحتی : وزه اقتصاد یادآور شدنیا با انتقاد از نبود مدیریت در ح اسماعیل

 .توانیم به مشکالت حمله کرد و ضمن رسیدن به اقتصادی پویا و کارآمد زمینه جذب و اشتغال افراد جویای کار را فراهم کنیم می

های حزبی و گروهی کرد،  ها را فدای سیاسی بازی و فعالیت وی با تأکید بر اینکه در انجام امور و خدمت کردن به مردم نباید انرژی

 .یابیم  ها به اقتصادی نمونه و الگو دست می قطعا در سایه همدلی، همکاری و انسجام انرژی و ظرفیت: اظهار داشت

این راه تالش  نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در منطقه ترشیز به دنبال ایجاد تحول هستیم و در

ها و  با درک صحیح از قابلیت: ها و شعارها را که مقدمه به عمل است را اجرایی و عملیاتی کنیم، یادآور شد کنیم تئوری می

 .کن کردن بیکاری باشیم آزادسازی آن در منطقه ترشیز امیدواریم شاهد رشد و توسعه اقتصاد و ریشه

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019666201 
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 اقتصاد کالن
 اکونا - 137۱/ شهریور /  11, چهارشنبه 

 گزارشی از مجمع عمومی بانک کشاورزی
 . این بانک برگزار شد 1373الی سال های م مجمع عمومی عادی ساالنه بانک کشاورزی با هدف رسیدگی به صورت

در این نشست که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مرتضی 

پرداخت و کارکرد بانک کشاورزی را در اکثر  4929شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی به ارائه گزارش عملکرد بانک در سال 

 .های عملکردی صعودی گزارش کرد شاخص

مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی نتایجی همچون بهبود ضریب خوداتکایی و نسبت کفایت سرمایه، کاهش تسهیالت 

هزار میلیارد  05های سیستم بانکی، افزایش  دریافتی از بانک مرکزی، افزایش فعالیت شبکه ارزی، افزایش سهم بانک از بازار سپرده

وری نیروی  یالی در بخش تجهیز منابع، صفرکردن بدهی به بانک مرکزی، جذب منابع صندوق توسعه ملی، ارتقای شاخص بهرهر

های بانک کشاورزی در سال گذشته  را بخشی از موفقیت Core Bankingو  ITهای این بانک در زمینه  انسانی و موفقیت

 .دانست

بر : نک کشاورزی برای کشاورزان در زمینه سهولت پرداخت تسهیالت اشاره کرد و گفتوی در ادامه گزارش خود به خدمات ویژه با

درصد تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی در جایگاه تعیین شده و در مصارف واقعی هزینه شده و  20.0 اساس گزارش بانک مرکزی 

 .این بانک مقام نخست را در این زمینه دارد

بانک کشاورزی از دیرباز با اقتصاد مقاومتی آشنا بوده و : ا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفتنی در این جلسه همچنین علی طیب

گذاری بر نیروی  زدایی و سرمایه نقشی کلیدی در تامین امنیت غذایی، فقر  های مختلف اقتصاد کشور، آفرینی در حوزه افزون بر نقش

 .انسانی دارد

 .پذیر نیست و این مهم بر عهده بانک کشاورزی است وجود یک نظام مالی کارآمد امکانتوسعه در بخش کشاورزی بدون : وی افزود

بانک مرکزی باید برای این بانک منابع و خطوط اعتباری : ای دانست و گفت نیا بانک کشاورزی را بانکی تخصصی و توسعه طیب

 . ارزان قیمت فراهم کند

، بانک کشاورزی فشار جبران  کشاورزی باید توسط دولت تامین شوددر حالی که کسری صندوق بیمه محصوالت : وی افزود

 .کند خسارات را تحمل می

ها و  چنانچه گشایشی در منابع کشور ایجاد شود باید در سیستم بانکی هزینه شود و افزایش سرمایه بانک: نیا اظهارکرد طیب

 .بندی سال آتی قرار گیرد ویت بودجهها خصوصا بانک کشاورزی باید در اول های دولت به بانک پرداخت بدهی

بر اساس این گزارش مهندس محمود حجتی در این نشست بازخورد مشاهده شده در بین کشاورزان و اشتیاق این قشر به 

 .پذیری از بانک کشاورزی را بیانگر تعهد، حسن خلق و بازدهی مطلوب مجموعه بانک کشاورزی دانست و از آن قدردانی کرد خدمت

ادامه سخنان خود همکاری بخش کشاورزی و بانک کشاورزی را مثبت ارزیابی و اظهار امیدواری کرد گسترش این  حجتی در

 .های حمایتی موجب رشد اقتصاد کشاورزی و رضایت کشاورزان زحمتکش کشور شود تعامالت در کنار فعالیت

عملکرد مجموعه بانک کشاورزی همواره مورد توجه اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه  در این نشست همچنین ولی

بانک مرکزی بوده، عملکرد مثبت این بانک را شایسته قدردانی دانست و بر لزوم تعامل و همکاری سیستم بانکی در پیشبرد اهداف 

 .د شدتایی 4929های مالی بانک کشاورزی در سال  در پایان این نشست صورت.نظام و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد

http//:iranecona.com/11112 
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 اقتصاد محصوالت
 - 71/60/21فارس

 امروز قیمت شکر تعیین می شود/ روز سرنوشت قندی های بورس
ار امروز قر: درصدی قیمت چغندر قند در سال زراعی جدید ، عنوان کرد 4920یک مقام مسئول با اشاره به افزایش 

درصدی قیمت شکر سفید به توافق  4920است تولید کنندگان صنعت قند و شکر در ستاد تنظیم بازار بر سر افزایش 

 .برسند

عاالن و با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار روز یکشنبه جلسه مشترک با ف خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس  رضا رحمتی در گفت

این جلسه با هدف تصمیم گیری بر سر تعیین قیمت شکر سفید در : کند، عنوان کرد تولید کنندگان صنعت قند و شکر برگزار می

 .سال زراعی جدید است

تومان در  905درصدی قیمت چغندر قند معادل هر کیلو  49.0با توجه به افزایش : معاون انجمن تولید کنندگان قندو شکر افزود

زراعی جدید ، فعاالن صنعت قند و شکر و صاحبان کارخانجات تولیدی خواهان افزایش نرخ شکر سفید استحصالی از چغندر سال 

 .قند متناسب با افزایش هزینه ها و نرخ دستمزد هستند

اد این انجمن برایقیمت پیشنه: وی با ابراز امیدواری از توافق ستاد تنظیم بازار با درخواست انجمن تولید کنندگان قند و شکر افزود

تومانی برای هر کیلو  9055تومانی سال قبل یعنی تعیین نرخ  9955درصدی آن نسبت به نرخ  49.0جدید شکر سفید افزایش 

 .شکر سفید استحصالی از چغندر قند است

در : ور خبر داد و گفتکشتی حامل شکر خام به سفارش شرکت بازرگانی دولتی در بنادر جنوبی کش 9وی در ادامه از پهلو گیری 

حالی شکر خام به صورت دستمزدی به کارخانجات بر اساس قیمت مصوب برای تسویه عرضه خواهد شد که نرخ هر کیلو شکر خام 

 .ریال به کارخانه ها تخصیص می یافت 9455در سال گذشته مبلغ 

این حجم از شکر خام : هم سخن گفت و افزود هزار تنی شکر خام به عنوان سهمیه واردات به کارخانجات 955رحمتی از تخصیص 

 955هزار تنی شکر خام از سوی دولت به شرکت ها تخصیص داده شده تا بتوانند مابه التفاوت  955عالوه بر واردات محموله 

 .تومانی هر کیلو شکر سفید را از این محل جبران کنند

ار گزارش های مالی و بودجه های برآوردی برخی شرکت های به گزارش فارس اظهارات این مقام مسئول در حالی است که انتش

قندی بوس نشان می دهد که این شرکت ها نرخ هر کیلو شکر سفید حاصل از چغندر قند را برای سال مالی جدید به طور میانگین 

 .تومان پیش بینی کرده اند 9055مبلغ 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716021661902 
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 اقتصاد محصوالت
 اکونا - 137۱/ شهریور /  26, جمعه 

 عامل اصلی هدررفت محصول مکانیزه نبودن اصول کاشت است
دارد که همین امر موجب  زیادی با مباحث مکانیزه فاصلهاصول کاشت و برداشت برنج : عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 . هدررفت محصول شده است

اصول کاشت و : علی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، در خصوص خودکفایی تولید برنج اظهار داشت

و  برداشت برنج فاصله زیادی با مباحث مکانیزه دارد که همین امر موجب هدررفت محصول در مزارع کشاورزی، شلتوک تولیدی

 .های شالیکوبی شده است کارخانه

تا رسیدن به خودکفایی نیازمند واردات برنج هستیم هر چند که خودکفایی برنامه خاص خود را دارد اما در شرایط : وی افزود

در  های اخیر این میزان به سبب سود هنگفت دالالن میلیون تن نیازمند واردات برنج هستیم هر چند که در سال 9کنونی سالیانه 

 .واردات رعایت نشده است

ریزی چند ساله   های وارداتی قابل قیاس نیست به همین خاطر تا با یک برنامه های ایرانی با برنج کیفیت برنج  :ایرانپور تصریح کرد

 .توان سالیانه با افزایش تولید و کاهش واردات به خودکفایی رسید می

http//:iranecona.com/11927 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 71/60/19فارس

 هزار حساب بانکی توسط یک نفر3بررسی افتتاح /ویال در حیران 76تخریب /شود شرایط سهل ویالسازی لغو می
سهل ویالسازی در  شرایط: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره تصمیمات جلسه روز گذشته این ستاد گفت

 .شود اراضی کشاورزی لغو می

، با اشاره به خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار پارلمانی  مال نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی در گفت اهلل یوسفیان عزت

همه مسئولین ذیربط   :های آن را فراوان خواند و گفت وجیبرگزاری جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در روز گذشته، خر

 .موضوع گردنه حیران در این جلسه حضور داشتند

وی از مسئولین اراضی شهری، وزیر راه و شهرسازی، معاونین وزیر کشور، مسئولین اراضی روستایی، رئیس بنیاد مسکن کشور و 

رئیس مجلس شورای اسالمی، مقامات وزارت  اون اول قوه قضائیه و نایبمعاونان وی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر دادگستری، مع

کنندگان، تأثر عمیق خود را  همه شرکت: کننده در این جلسه یاد کرد و خاطرنشان کرد عنوان مسئوالن شرکت اقتصاد و دارایی به

 .نسبت به موضوع گردنه حیران داشتند، اما تصمیمات عملی نیز در این جلسه اتخاذ شد

 مبنای توسعه روستایی آسایش ویالسازان نخواهد بود*

: مال با اشاره به تأکید اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر مبنا قرار گرفتن نیاز روستاییان در گسترش روستاها گفت یوسفیان

تا  00های  روستایی بود که در سال عنوان مثال گردنه حیران نشینان قرار گیرد؛ به این مبنا نباید بر محور آسایش ویالسازان و خوش

 .خانوار رسیده است 000اند و اآلن این میزان به  خانوار در آنجا ساکن بوده 05در مجموع  02

 اند ویالسازان با ابزار قانون، اراضی را تغییر کاربری داده*

داران هستند که البته به نحو قهر، غلبه و اند همان ویال هایی که در این چهار سال به این روستا مهاجرت کرده خانواده: وی افزود

المال  اند و با یک مجوز تغییر کاربری، زمین منابع طبیعی را که انفال و بیت اند بلکه با ابزار قانون وارد شده ها را نگرفته تصرف زمین

 .کنند است به بافت روستا اضافه می

این زمین منابع طبیعی به بافت روستا تبدیل شد از طریق طرح  پس از اینکه: نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی گفت

دهند و پس از آن زمین کشاورزی را تغییر کاربری داده و به زمین مسکونی  هادی وارد شده و آن را داخل محدوده روستا قرار می

 .کنند تبدیل می

 کند دولت قوانین طرح هادی روستا را اصالح می*

در جلسه : زنند اظهار داشت متصرفان اراضی ملی با ابزار قانون به تصرفات غیرقانونی خود دست میوی با یادآوری مجدد اینکه 

دیشب تصمیم گرفته شد که درباره هر قانونی که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد دولت با تنظیم الیحه به اصالح آن اقدام 

 .خواران را نخورند توسعه طرح هادی زیان ندیده و چوب ویالداران و زمین کند و این تغییر قوانین به نحوی باشد که روستاییان در

 .افزایش بافت روستا ادامه خواهد یافت اما در حد نیاز روستائیان برای اسکان و زراعت: یوسفیان مال در ادامه گفت

: جلسه روز گذشته این ستاد تأکید کردخواری در نقاط دیگر در  عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به طرح موضوع زمین

اند که آن  شده است که صدها خانوار در آنجا ویالهای عظیم ساخته  خواری دچار فاجعه در گرگان نیز در زمین« زیارت»روستای 

 .هم از طریق ابزار قانون صورت گرفته است

 شود  شرایط سهل ویالسازی در اراضی کشاورزی لغو می*

http://www.farsnews.com/
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در : خواری تصریح کرد های دولتی در این باره خبر داد و با اشاره به عزم دولت برای مبارزه با زمین ن دستگاهوی از تقسیم کار میا

واحد غیر مجاز تخریب شده است و قرار شد شرایط سهل و آسان ویالسازی در اراضی کشاورزی لغو  45همین گردنه حیران حدود 

 .کشاورز ساکن روستا باشدشود و اگر مقررات سهل و آسانی است صرفاً برای 

در نتیجه دیگر : یوسفیان مال تصمیمات اتخاذ شده در جلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بسیار خوب عنوان کرد و گفت

 .های کشاورزی و روستایی بپردازد تواند با ادعای مجوز گرفتن به ویالسازی در زمینه کسی نمی

در بخش دیگری از جلسه درباره افتتاح سه هزار حساب بانکی توسط یک نفر صحبت : و گفتوگ وی در بخش دیگری از این گفت

ها در این زمینه، بانک مرکزی مأموریت پیدا کرد با تمام قدرت پیگیر موضوع باشد و از اتفاقات  شد و ضمن ابراز گالیه از بانک

 .مشابه بعدی ممانعت به عمل آورد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019666979 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 71/60/23فارس

 هزار مترمکعب قاچاق می شود 2.1میلیون مترمکعب چوب در ایران هیزم و  4ساالنه 
میلیون  9های کشور از سطح  بخیزداری کشور با بیان اینکه برداشت چوب از جنگلها، مراتع و آ رئیس سازمان جنگل

میلیون مترمکعب سوخت هیزمی در کشور به مصرف  0ساالنه : هزار مترمکعب کاهش یافته است، گفت 055هکتار به 

 .رسد می

در مورد وضعیت  خبرگزاری فارسقتصادی وگو با خبرنگار ا ها، مراتع آبخیزداری کشور در گفت خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل

میلیون هکتار جنگل کشور، برداشت چوب فقط از سطح یک میلیون هکتار آن  40.9از : های کشور گفت  برداشت چوب از جنگل

 .ها رویکردمان حفاظتی است شود و در سایر جنگل انجام می

 به یک چهارم کاهش یافته است ها برداشت چوب از جنگل* 

شود،  های کشور چوب برداشت می میلیون مترمکعب از سطح جنگل 9های گذشته به طور متوسط ساالنه حدود  در سال: وی افزود

هزار مترمکعب در  055اکنون میزان برداشت به حدود  های کشور، هم برداری از جنگل در مورد بهره 29اما با تصویب دولت در سال 

 .رسیده است سال

 میلیون مترمکعب نیاز به چوب دارند 6صنایع ساالنه * 

دیده، شکسته  ها منحصر به درختان آسیب برداری از جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه بهره رئیس سازمان جنگل

میلیون  0صنایع ساالنه به حدود  :گیرد، است، بیان داشت ها صورت می هایی که عملیات پرورش چوب در آن و همچنین سطح

 .شود هزار مترمکعب آن از طریق واردات تأمین می 455تا  055مترمکعب در سال به چوب نیاز دارند که حدود 

هزار  905در سطح حدود : شود، گفت جاللی با بیان اینکه مابقی نیاز چوب کشور از طریق زراعت چوب و ضایعات باغی تأمین می

 .شود شور و در مناطقی که مشکل آب وجود ندارد، زراعت چوب انجام میهکتار از اراضی ک

تواند بخش  میلیون هکتار جنگل می 095روسیه با داشتن : وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات چوب در حال حاضر صفر است، افزود

با کشور مذکور انجام شده و آنها موافقیت خود  هایی ای از چوب مورد نیاز صنایع کشورمان را تأمین کند و در این مورد رایزنی عمده

 .اند را برای تأمین چوب ایران اعالم کرده

 واردات چوب به منزله واردات آب مجازی است* 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه به دلیل مسائل کم آبی و خشکسالی باید کشت فرا سرزمینی این  رئیس سازمان جنگل

واردات هر مترمکعب چوب به منزله واردات هزار مترمکعب آب مجازی است، بنابراین به دلیل : تصریح کردمحصول شروع شود، 

 .توان بخشی از چوب مورد نیاز را از طریق واردات تأمین کرد ها می خشکسالی

 کند دولت از کشت فرا سرزمینی زراعت چوب حمایت می* 

گذارانی که قصد  دولت از سرمایه: ات چوب مشکلی برای واردات آن وجود ندارد، گفتای در وارد وی با تأکید با رعایت نکات قرنطینه

 .کند گذاری برای شرکت فرا سرزمینی زراعت چوب داشته باشند، حمایت می سرمایه

ب سیاست ما در زمینه چوب تسهیل واردات و همچنین توسعه زراعت چو: ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود رئیس سازمان جنگل

 .است

http://www.farsnews.com/
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کشور در تولید چوب صنعتی پیشی  20جاللی در پاسخ به این سؤال که چرا فائو اعالم کرده است که ایران به رغم فقر جنگلی از 

هایشان بسیار  بسیاری از کشورها از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس فاقد جنگل هستند و با مساحت جنگل: گرفته است، گفت

 .را در بین کشورهای دنیا به ایران داد 20رتبه توان  کم است، بنابراین نمی

ها رتبه شانزدهم  ایران سال گذشته در حفاظت از جنگلتر از فائو است،  که بسیار دقیق« وی پی ای»براساس گزارش : وی افزود

 .دنیا را کسب کرد

ای از تمام  هزار عکس ماهواره 005ق های وی پی ای از طری گزارش: ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت رئیس سازمان جنگل

 .های دنیا و پایش آنها به دست آمده و بسیار معتبر است جنگل

های  سال گذشته از سطح جنگل 49شود که در  های جهان کاسته می درصد از سطح جنگل 9.0براساس آمارها ساالنه : وی افزود

 .ایران فقط یک دهم درصد کاسته شده است

 مترمکعب چوب و زغال 055و  هزار 9قاچاق ساالنه 

مترمکعب چوب و زغال به  455هزار و  9ساالنه حدود : های کشور گفت های غیرمجاز چوپ از جنگل جاللی در مورد برداشت

 .شود ها کشف می صورت قاچاق توسط سیستم حفاظت جنگل

کشور وجود دارد که به دلیل تأمین  های هزار روستا در سطح جنگل 05های شمال و حدود  هزار روستا در جنگل 0: وی افزود

 .های خشکیده برای سوخت استفاده کنند سوخت فسیلی اهالی این روستاها ناچارند از درختان و بوته

 شود میلیون مترمکعب سوخت هیزمی در کشور مصرف می 0ساالنه * 

ها و  این افراد با مجوز از چوب: مین کند، گفتجاللی با بیان اینکه دولت قول مساعد داده تا سوخت فسیلی روستاییان و عشایر را تأ

 .رسد ای به مصرف می میلیون مترمکعب سوخت هیزمی و بوته 0کنند، اما ساالنه حدود  برداری می ها بهره های خشکیده جنگل بوته

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716023666316 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان

 های شمال با مصوبه هیئت دولت برداری از جنگل کاهش بهره

ترین حد  های شمال به پایین برداری از جنگل با مصوبه هیئت دولت بهره: ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت رییس سازمان جنگل

 .خود رسیده است

 055های شمال حدود  در یک میلیون هکتار از جنگل: ، خدا کرم جاللی افزوداقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش گروه 

 .ها بازسازی شوند شود و این فرصتی است تا جنگل های شکسته و افتاده برداشت می هزار مترمکعب چوب

یک میلیون و ) هزار هکتار در پنج ناحیه رویشی هیرکانی  955میلیون و  40های ایران با مساحتی حدود  جاللی جنگل به گفته

و خلیج فارس، ( میلیون هکتار 0) ، ایرانی، تورانی (میلیون هکتار 0) ، زاگرسی (هزار هکتار 955) ، ارسبارانی (هزار هکتار 245

 .پراکندگی دارد( هزار هکتار 455دو میلیون و )عمانی 

 05اندازی به اراضی ملی و دولتی  در نیمه اول امسال در مقایسه با نیمه اول سال گذشته میزان تصرفات و دست: وی ابراز داشت

 .درصد کاهش یافته است

ضاییه و کاهش این میزان تخریب و تصرفات به خاطر توجهات مقام معظم رهبری به مقوله منابع طبیعی، همکاری قوه ق: وی گفت

 .همچنین مردم بوده است

بخش اعظم : هزار هکتار در سال گذشته اشاره کرد و گفت 09کاری به میزان  خداکرم جاللی در ادامه به عملیات جنگل

 .ها اقتصادی و با مشارکت مردم انجام شده است کاری جنگل

http//:www.yjc.ir/fa/news/9319092 
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 کشمش/ انگور
 اکونا - 137۱/ شهریور /  21, شنبه 

 باغداران بنابی رغبتی برای برداشت محصول انگور خود ندارند
قیمت این محصول و  باغداران و تولیدکنندگان محصول انگور در بناب با شروع فصل برداشت انگور در منطقه بخاطر کاهش شدید

 . کسادی بازار نگران محصول خود هستند و رغبتی برای برداشت محصول ندارند

هزار تن انگور در دستان باغداران این  455پایین بودن قیمت انگور در شهرستان بناب استان آذربایجان شرقی باعث شده بیش از 

محصوالن مهم و اساسی کشاورزان شهرستان بناب است ولی این  شهرستان بماند و این در حالی است که انگور بعنوان یکی از

روزها خبرهای خوبی از بازار این محصول به گوش نمی رسد و اخبار حاکی است هم اکنون بیش از یکصد هزار تن انگور در منطقه 

روی دست  ای که یکی از قطبهای تولید این محصول در کشور محسوب می شود به جهت پایین بودن نرخ این محصول

تولیدکنندگان مانده است و نبود بازار مناسب و حتی خریدار شوک بزرگی به اهالی این شهرستان که بیشتر آنان تاکدار هستند، 

 .وارد آورده است

تومان است که اگر از  455الی یک هزار و  255به گفته باغداران بنابی، در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم انگور در بازار بناب بین 

تالش و زحمت و انتظار یکساله باغداران بگذریم، قیمت موجود با توجه به باال بودن حق الزحمه کارگر و هزینه های جانبی دیگر به 

 .هیچ وجه مناسب نیست و در صورت ادامه روند کنونی لطمه بزرگی به اشتغال و توسعه و عمران منطقه وارد خواهد شد

تن در هر هکتار  40هزار هکتار با متوسط برداشت  0طح تاکستان های بناب را بیش از جعفر صادقی مدیرجهادکشاورزی بناب س

 .هزار تن انگور از باغات این شهرستان برداشت شود 455پیش بینی می شود امسال بیش از : اعالم کرد و افزود

 برداشت انگور

باال بودن هزینه تمام شده ترجیح می دهند محصوالت  با این وضعیت، باغداران بنابی بدلیل پایین بودن قیمت انگور در بازار و

 .تولیدی خود را به کشمش تبدیل کرده و با این قیمت محصول خود را به بازار ندهند

بارانداز انگور جهت فرآوری و تبدیل آن به انواع کشمش است و صاحبان این باراندازها عالوه بر  405از طرفی شهرستان بناب دارای 

خود انگور شهرهای شیراز، تاکستان، ارومیه، ملکان و سایر شهرها را خریداری و در باراندازها فرآوری می کنند اما محصول تولیدی 

بدلیل پایین بودن قیمت انگور کشاورزان منطقه حاضر به فروش محصول خود نبوده و باراندازداران منطقه فعالً در حالت نیمه 

 .تعطیل قرار دارند

هزار نفر بصورت فصلی در باراندازهای منطقه مشغول به کار می  45همه ساله در فصل برداشت انگور حدود این در حالی است که 

 .شوند

واحد سبزه پاک کنی و بسته بندی کشمش فعال دارد که محصوالت خشکبار و کشمش را  95گفتنی است شهرستان بناب بالغ بر 

 .ر می کنندپس از فرآوری بسته بندی کرده و به خارج از کشور صاد

 .هزار تن انواع محصوالت خشکبار این شهرستان به خارج از کشور صادر شده بود 95سال گذشته بالغ بر 

http//:iranecona.com/11909 
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 کشمش/انگور
 اکونا - 137۱/ شهریور /  21, شنبه 

 دازی شودان شهرک تخصصی کشمش در استان قزوین راه
برای ایجاد تحول اساسی در استان و کمک به رونق صادرات و اقتصاد منطقه با اتکا : نماینده تاکستان در مجلس شورای اسالمی گفت

 . به ظرفیت های محلی راه اندازی شهرک های تخصصی زیتون و کشمش در استان ضروری است

استان قزوین به : ه استان که در استانداری برگزار شد، اظهارداشترجب رحمانی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسع

عنوان قطب تولید انگور و کشمش کشور باید مورد توجه ویژه مسئوالن قرار گیرد و خوشبختانه با تعیین ردیف بودجه برای 

 .ی سامان یابدداربستی کردن باغات انگور امیدواریم با اجرای طرح فراز و آبیاری مدرن کارها با سرعت بیشتر

با توجه به اینکه حجم زیادی از کشمش و محصول زیتون کشور در قزوین : نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسالمی گفت

 .تولید می شود، راه اندازی شهرک تخصصی این محصوالت در استان ضروری است تا به اقتصاد استان کمک کنیم

محدودیت های : ی اسالمی درخصوص تعیین سهمیه آب استان از سد طالقان بیان کردعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا

با تشکیل جلسات . انتقال آب از سد طالقان به قزوین به دلیل نیاز آبی مرکز کشور موجب شده تا سهمیه استان کاهش یابد

 .اریم به نتیجه مطلوب برسدکارشناسی با حضور مسئوالن کشوری این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که امیدو

با احداث بارگاه های بهداشتی و سردخانه و داربستی : وی با اشاره به ضرورت احداث صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی اظهارداشت

کردن انگور و توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری می توان ضمن ارتقای کیفی محصول به صادرات محصول هم کمک کرد و ضایعات 

 .ا کاهش داداین بخش ر

افزایش بی رویه مصرف آب در بخش کشاورزی موجب بروز بحران کم آبی : نماینده تاکستان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد

شده و اگر با چاه های غیرمجاز و اضافه برداشت چاه های مجاز برخورد نکنیم دشت قزوین در معرض خشک شدن قرار خواهد 

 .گرفت

http//:iranecona.com/11026 
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 بازار و قیمت ها
 - 71/60/23فارس

 کاهش قیمت گوشت قرمز و ماکیان/ درصدی میوه و خشکبار در مرداد ماه 1..8افزایش 
 1020ل براساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم روستایی گروه کاالیی میوه و خشکبار نسبت به مدت مشابه سال قب

 .درصد افزایش و قیمت گوشت قرمز کاهش نشان می دهد

، شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای مرکز آمار ایرانبر اساس گزارش   ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ها   بهداشت و درمان و ماهی  آموزش،  برق و سوخت،  گروه میوه و خشکبار، آب، 0در مردادماه سال جاری به ترتیب روستایی کشور 

،  00.4گروه به ترتیب  0داران بیشترین افزایش را نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد بر این اساس میزان تغییرات این  و صدف

 .بوده است 40.4و  40، 40.4، 42.4

 .بوده است -5.4تنها قیمت گروه قرمز و گوشت ماکیان در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل  همچنین

 .دهد شاخص گروه کاالیی نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد نشان می 99طبق این گزارش 

 .کاهش یافته استدرصد  49بوده که در مردادماه سال جاری به  99.9طبق گزارش مرکز آمار تورم مردادماه در سال گذشته 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716023666119 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان

 ثبات قیمت گوشت در بازار

قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده : ره به رکود در بازار گفترئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشا

 .است

، با اشاره خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با  علی

تا  90قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده و هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت : تبه ثبات قیمت گوشت در بازار گف

 .رسد هزار تومان به فروش می 92

به علت نزدیک شدن به ایام عید قربان قیمت دام زنده افزایش یافته است اما به دلیل رکود در بازار این افزایش قیمت بر : وی افزود

 .ه استقیمت گوشت تأثیری نداشت

تر شدن هوا و افزایش تقاضا و همچنین نزدیکی به عید قربان و  شود در ماه آینده به دلیل خنک بینی می پیش: ملکی تصریح کرد

 .برگشت حجاج قیمت گوشت افزایش یابد

توان جلوی افزایش  ریزی صحیح مسئوالن و تأمین گوشت مورد نیاز از طریق واردات می وی به این نکته نیز اشاره کرد که با برنامه

 .قیمت گوشت را گرفت

http//:www.yjc.ir/fa/news/9319921 
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 بازار و قیمت ها
 اکونا - 137۱/ شهریور /  21, شنبه 

 هزار تومان شد 3۰گوشت گوساله کیلویی 
 . هزار تومان اعالم کرد 3۳تا  3۳گوساله صاف درجه یک را برای مصرف کننده بین رئیس اتحادیه گوشت گاوی، قیمت گوشت 

درحال : های اخیر قیمت گوشت گوساله در بازار تغییری نداشته است، اظهارداشت علی خندان روی جوان با بیان اینکه طی هفته

 .حاضر عرضه گوشت به اندازه کافی است

گوشت صاف درجه : هزار تومان اعالم کرد و گفت 99ورت مخلوط برای مصرف کننده را وی، قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله به ص

 .هزارتومان است 90تا  90یک بین 

 . جاری بدون تغییر خواهد ماند به احتمال زیاد قیمت گوشت گوساله تا پایان ماه: جوان اضافه کرد

http//:iranecona.com/11061 
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 برنامه و سیاست ها
 - 71/60/21فارس

 موافقت مشروط بانک مرکزی با نرخ سود ترجیحی تسهیالت بخش کشاورزی

قانون برنامه پنجم اعالم کرد، پرداخت  39ها و موسسات اعتباری با اشاره به ماده  ای به بانک بانک مرکزی در بخشنامه

التفاوت  ه بخش کشاورزی در صورت تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دریافت مابهتسهیالت با سود ترجیحی ب

 .شود سود انجام می

ها و موسسات اعتباری، در مورد پرداخت تسهیالت به بخش  ای به بانک ، بانک مرکزی در بخشنامهخبرگزاری فارسبه گزارش 

موضوع لزوم تخصیص  4920/50/54مورخ  20/440900احترامًا، پیرو بخشنامه شماره : ب سود ترجیحی اعالم کردکشاورزی در قال

حداقل سهمی از تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با عنایت به طرح برخی ابهامات و استعالمات انجام شده 

 رساند؛ بدین وسیله به استحضار میدر باره نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور، 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، بانک ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیالت در (  29) وفق ماده 

یت و قالب عقود غیر مشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعالم شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که عالوه بر تأیید سازمان مدیر

 .برنامه ریزی کشور، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود

که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیالت عقود غیر مشارکتی  4920لذا با امعان نظر به مفاد سیاست های پولی و اعتباری سال 

ی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و مشتری درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکت 94معادل 

 درصد تعیین شده است، 90معادل 

مؤسسه اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب / چنانچه در نظر است تسهیالت اعطایی آن بانک

مؤسسه اعتباری پرداخت شود، / های مصوب آن بانک  نرخ سقف های مقرر توسط شورای محترم پول و اعتبار و با نرخی کمتر از

موضوع حکم  -الزم است اقدامات مقتضی برای اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأمین مابه التفاوت سود آن 

 .انجام پذیرد -قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران(  29) مقرر در ماده 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716021661391 
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 برنامه و سیاست ها
 - 71/60/23فارس

 یابد خطوط پروازی ایران و اوکراین از مهر ماه افزایش می/ آغاز کشت فراسرزمینی ایران در اوکراین
خطوط پروازی ایران و اوکراین از : یر ایران در اوکراین از آغاز کشت فراسرزمینی ایران در اوکراین خبرداد و گفتسف

 .یابد مهر ماه افزایش می

اقتصادی اوکراین تا چند ماه فر سفیر ایران در اوکراین از سفر وزیر توسعه  ، بهشتیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مراودات تجاری بین بخش خصوصی دو کشور انجام شده و تا آذر ماه بخش دولتی دو کشور نیز در : آینده به ایران خبر داد و گفت

 .این زمینه مذاکرات الزم را افزایش خواهند داد

این کمیسیون به : وامبر در تهران خبر داد و افزودها وقفه در ماه ن وی همچنین از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بعد از سال

 .ریاست وزیر انرژی و زغال سنگ اوکراین و وزیر جهاد کشاروزی ایران برپا خواهد شد

پرواز بین  0در حال حاضر : یف خبر داد و گفت سفیر ایران در اوکراین از اضافه شدن خطوط پروازی مستقیم بین تهران و کی

 .کنیم اندازی خط پنجم پروازی توسط هواپیمایی ماهان را پیگیری می است و در مهر ماه راهتهران و کی یف برقرار 

از همین طریق به دنبال تدارک برای لغو : فر با بیان اینکه استان اودسا در اوکراین آسمان باز اعالم شده خاطر نشان کرد بهشتی

 .کنند روادید تجار ایرانی هستیم، تا از آسمان این استان استفاده

هزار هکتار زمین در اوکراین کار خود  0مجتمع کشت صنعتی نیز از ماه آینده در راستای کشت فراسرزمینی در : وی اظهار داشت

هزار هکتار افزایش خواهد یافت و نکته قابل توجه این است که بخش اعظمی از  95کند که این رقم در آینده به  را آغاز می

 .ده و نیاز به آبیاری ندارد و تقریبا تمام تولیدات ارگانیک استکشاورزی در اوکراین دیم بو

ورود ایران به اوکراین برای هر کس تهدید باشد، : وی به تجار ایرانی اطمینان داد تا نسبت به شرایط اوکراین نگران نباشند و گفت

ای  میانی حل شده است و امیدواریم در آیندهبرای ما فرصت است، اما مشکالت زیادی در بحث روادید وجود داشته که فعال با پادر

 .نزدیک برطرف شود

زنی نیست، بلکه  موضوع روادید بحث خرید و فروش یا چانه: در ادامه سرهی کراسنو شاپکا کاردار سفارت اوکراین در ایران گفت

 .کند ای است که دولت هر کشور برای عبور و مرور و اجازه به خاک هر کشوری صادر می اجازه

تعداد روادیدی که سفارت اوکراین در این مدت صادر کرده نسبت به تعداد روادید سفارت : ی با کنایه به طرف ایرانی گفتو

 .جمهوری اسالمی ایران در کی یف بیشتر است

ویب از آنجایی که جزیره کریمه اشغال شده است، دولت اوکراین یکسری قوانین را به تص: وی خطاب به بازرگانان ایرانی گفت

 .دهد طرف ثالث با کریمه هرگونه ارتباطی داشته باشد رسانده و اجازه نمی

الملل اتاق بازرگانی ایران مواجه شد و او گفت که بازرگانان ایرانی در  این جمله کاردار سفارت اوکراین با واکنش فرازی معاون بین

 .خواهند، تجارت کنند ای که می ر منطقهشرایط کنونی که در دنیا به وجود آمده، آزاد هستند با هر کشور و ه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

 مهلت ثبت مواد کودی تمدید نخواهد شد / زیرات حکومتیها در سازمان تع تشکیل کمیته نظارت کود استان
با ثبت درخواست برای اخذ شماره ثبت برای دوهزار برند محصول تاکنون و با پایان مهلت دریافت شماره ثبت مواد 

 .یابد های ثبت اختصاص می کودی، تا پایان پاییز گواهی

با اشاره به پایان ( ایانا)ر گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی امروز د قائم

نیز کلیه  20ماه  آبان 94ها همچنان ادامه خواهد داشت و تا تاریخ  ثبت درخواست: مهلت ثبت مواد کودی تولیدی و وارداتی گفت

وارداتی خود در مؤسسه تحقیقات خاک و آب تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد کودی موظف به ثبت کلیه مواد کودی تولیدی و 

 .هستند

سعید سعادت با بیان اینکه در حال حاضر کودی که شماره ثبت یا درخواست برای اخذ شماره ثبت نداشته باشد غیرمجاز تلقی 

 .شود، از ثبت درخواست اخذ شماره ثبت برای دوهزار برند محصول تاکنون خبر داد می

طی هفته گذشته از تعدادی گواهی ثبت مواد کودی : برند، شرایط اخذ شماره ثبت را دارند، افزود 955ن اکنو وی با اعالم اینکه هم

 .رونمایی شد

سازمان تعزیرات : شود، خاطرنشان کرد سعادت با عنوان اینکه وجود کودهای بدون شماره ثبت به منزله قاچاق محسوب می

 .حکومتی با متخلفان برخورد خواهد کرد

: ها کمیته نظارت و کنترل کیفی کود تشکیل داده است، ادامه داد ره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در تمامی استانوی با اشا

گیرد و در صورت  طور مستمر برای جلوگیری از بروز هرگونه تخلف، پایش بازار انجام می پس از پایان مهلت ثبت مواد کودی به

 .رمجار در بازار با متخلفان برخورد خواهد شدمشاهده هرگونه تخلف و وجود کودهای غی

در صورت آنکه : های ثبت را دو سال اعالم کرد و یادآور شد مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی اعتبار شماره قائم

کودی صورت شده وجود نداشته باشد و شکایتی نیز از مواد  هیچ تخلفی صورت نگیرد و تغییراتی در ضوابط و همچنین کود ثبت

 .های ثبت، برای تمدید آن اقدام کنند توانند قبل از تمام شدن اعتبار شماره نگرفته باشد، تولیدکنندگان و واردکنندگان می

 .در صورت بروز هرگونه تخلف و مشکل، باید افراد پس از رفع آن مجدداً مراحل را طی کنند: سعادت تصریح کرد

واردات و صادرات تمامی کودهای وارداتی باید از ابتدای سال جاری با اخذ شماره ثبت اقدام به وی با عنوان اینکه طبق قانون کتاب 

تمدید شده بود، اما با رسیدن  20مردادماه  94گرفته با گمرک این مدت تا تاریخ  های صورت نگاری با نامه: واردات می کردند، گفت

 .کشور را نخواهد داشت به این تاریخ هیچ کودی بدون شماره ثبت اجازه ورود به

 ./مهلت ثبت مواد کودی قابل تمدید نخواهد بود: سعادت در پایان خاطرنشان کرد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21917-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1371شهریور  22, یکشنبه

 نامه اوکراین  های حاصلخیز استان اصفهان با تفاهم آبی و زمین جبران کمبود منابع
توان از طریق  های حاصلخیز در استان اصفهان را می کمبود منابع آبی و زمین: رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت

 . تفاهمنامه ای که با اوکراین به امضا رسیده است، جبران کرد

آبادی امروز یکشنبه در نشست بررسی فرصت های تجاری و  ، سید عبد الوهاب سهل(ایانا)زاری کشاورزی ایرانبه گزارش خبرگ

تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی اصفهان با اتاق خرسون : سرمایه گذاری در اصفهان و استان خرسون اوکراین اظهار داشت

(Kherson ) برون مرزی کشاورزان اصفهانی به امضا رسیدو دونتسک اوکراین با موضوع مشارکت در کشت. 

های موجود در سایر  توان از ظرفیت های حاصلخیز در استان اصفهان می با توجه به کمبود منابع آبی و زمین: وی بیان داشت

 .کشورها بویژه اوکراین بهره برد و ایران و کشور میزبان هر دو به سود و سرمایه گذاری قابل توجه برسند

با استفاده از نیروی متخصص و امکانات استان اصفهان در خرسون و دونتسک : اق بازرگانی استان اصفهان تصریح کردرئیس ات

 .گذاری بهره برد توان از امکانات زمین و محیط زیست کافی و با ظرفیت آنجا در خصوص کشت برون مرزی و سرمایه اوکراین می

پا بوده و همیشه نقش مهمی در امنیت غذایی منطقه شرق اروپا و غرب آسیا ایفا کرده اوکراین از دیرباز انبار غله ارو: وی افزود

 .است

های باال در بخش  در نقطه مقابل، اصفهان نیز استانی صنعتی و معدنی، شهر کار و تولید و با پتانسیل: آبادی اعالم کرد سهل

 .کشاورزی است

اشین آالت کشاورزی همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند زیرا استان توانند در بخش م اصفهان و خرسون می: وی اضافه کرد

 .های قابل توجهی است آالت و تجهیزات کشاورزی دارای توانمندی اصفهان در زمینه ساخت ماشین

ن دیدار و سهل آبادی با اشاره به اینکه طی یک ماه گذشته چندین هیئت اقتصادی خارجی در اتاق اصفهان با فعاالن اقتصادی استا

 .استان اصفهان دارای ظرفیت های بسیاری برای سرمایه گذاری و تولید مشترک با سایر کشورها است: گفتگو داشتند، افزود

و دونتسک اوکراین در موضوع مشارکت در کشت برون مرزی ( Kherson)تفاهم نامه همکاری اتاق اصفهان با اتاق خرسون

 .ا رسیدکشاورزان اصفهانی در اوکراین به امض

به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان ،این تفاهم نامه همکاری در حاشیه نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در 

 .اصفهان و استان خرسون اوکراین به امضای روسای اتاق های اصفهان و خرسون و دونتسک اوکراین رسید

با توجه به کمبود منابع آبی و زمین های حاصلخیز در : نشست گفت رییس اتاق اصفهان در این«سید عبدالوهاب سهل آبادی»

استان اصفهان می توان از ظرفیت های موجود در سایر کشورها بویژه اوکراین بهره برد و ایران و کشور میزبان هر دو به سود و 

 .سرمایه گذاری قابل توجه برسند

ستان اصفهان در خرسون و دونتسک اوکراین می توان از امکانات زمین و با استفاده از نیروی متخصص و امکانات ا:وی اظهار داشت

 .محیط زیست کافی و با ظرفیت آنجا در خصوص کشت برون مرزی و سرمایه گذاری بهره برد

ده، در اوکراین از دیرباز انبار غله اروپا بوده و همیشه نقش مهمی در امنیت غذایی منطقه شرق اروپا و غرب آسیا ایفا کر:وی افزود

رییس اتاق اصفهان .های باال در بخش کشاورزی است مقابل، اصفهان نیز استانی صنعتی و معدنی، شهر کار و تولید و با پتانسیل

اصفهان و خرسون می توانند در بخش ماشین آالت کشاورزی همکاری نزدیکی با یکدیگرداشته باشند زیرا استان :خاطر نشان کرد

سهل آبادی با اشاره به اینکه .ین آالت و تجهیزات کشاورزی دارای توانمندی های قابل توجهی استاصفهان در زمینه ساخت ماش
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در طی یک ماه گذشته چندین هیات اقتصادی خارجی در اتاق اصفهان با فعاالن اقتصادی استان دیدار و گفتگوداشتند 

 .لید مشترک با سایر کشورهاست استان اصفهان دارای ظرفیت های بسیاری برای سرمایه گذاری و تو:،افزود

میلیون  05اوکراین با :رییس اتاق خرسون اوکراین در این نشست گفت(Vicrtoria Ostroumova)«ویکتوریا آستورماف»

وی خواستار همکاری بین دو استان در بخش تولید مشتقات نفتی شد . جمعیت دارای منابع عظیم کشاورزی ،معدنی و انرژی است 

 .می تواند از ایران محصوالت پتروشیمی از جمله پلی اتیلن وارد کنداوکراین :و گفت

با توجه به مذاکرات انجام شده :رییس اتاق دونتسک اوکراین در این نشست گفت(Elvira Sevostian)« المیرا سوابستنکف»

همکاری بین دو کشور بین اتاق های بازرگانی اصفهان وخرسون و دونتسک ،دو بخش کشاورزی و گردشگری می تواند زمینه 

نماینده یکی از بانک های اوکراین از آمادگی این بانک جهت همکاری با بانک های ایرانی خبر داد و .اوکراین و ایران را فراهم سازد

 .برای توسعه همکاری های اقتصادی ابتدا باید بانک های دو طرف روابط بانیکی بایکدیگر داشته باشند:گفت

واحد  055هزار و  0زمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان در این نشست با اشاره به فعالیت معاون سا«محمد مجیری»

درصد واردات ایران از اوکراین  05:وی افزود.میلیون دالر است 999حجم مبادالت ایران و اوکراین :صنعتی در استان گفت

ی اوکراین با توجه به وجود منابع آبی و زمین های محصوالت کشاورزی است که می توان زمینه همکاری مشترک در بخش کشاورز

 حاصل خیز فراهم ساخت

 .در پایان این نشست ،فعاالن اقتصادی با هیات تجاری اوکراینی به مذاکره پرداختند

http//:www.iana.ir/tashakkol/item/21991-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1371شهریور  22, یکشنبه

اندازی نمایشگاه و غرفه در کشورهای مختلف  راه/ سازمان تعاون روستایی، پیگیر اخذ مجوز تأسیس بانک
 برای عرضه محصول 

دارد با دریافت نهادهای پولی بانکی کشور در حال حاضر پاسخگوی نیازهای حوزه کشاورزی نیستند و این بخش قصد 

 . مجوز تأسیس یک بانک به شبکه کشاورزی کشور کمک جدی کند

هرچند در زمان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

جه به اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی به های مالی زیادی در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند، اما با تو حاضر صندوق

 .های پولی موجود در سطح کشور، این بخش بنا دارد با دریافت مجوز یک بانک، بانک مرکزی را همراهی کند صندوق

تواند پاسخگوی  های ممکن نمی تنها بانک موجود بخش کشاورزی کشور با وجود استفاده از حداکثر ظرفیت: حسین صفایی افزود

تواند اثرگذاری قابل توجهی در  های بانک مرکزی می برداران موجود باشد؛ لذا تشکیل یک بانک در راستای فعالیت یازهای بهرههمه ن

 .توزیع نقدینگی در بخش کشاورزی داشته باشد

ل، یک شرکت شده تا پایان سا بر اساس برنامه تدیون: های کشور خاطرنشان کرد وی با اشاره به ضرورت نظارت بر توزیع نهاده

 .اندازی خواهد شد تخصصی سم و یک شرکت تخصصی کود در کشور راه

تواند ضمن  های تخصصی می در زمان حاضر کیفیت سم و کود تولیدشده قابل قبول نیست و تشکیل شرکت: صفایی ادامه داد

 .شده را نیز کاهش دهد های تمام افزایش کیفیت، هزینه

: های خارجی شده است، تصریح کرد یط سیاسی جدید چه اقداماتی برای جذب سرمایهوی در پاسخ به این پرسش که در شرا

عنوان بخش خصوصی توانمند در تولید محصوالت  های سهامی زراعی موجود به های تولید و شرکت های روستایی، تعاونی تعاونی

 .المللی را دارند رهای بینکشاورزی ارزیابی شده و توان الزم برای تعامل، بازاریابی و بازاررسانی در بازا

های  ها و تشکل های حوزه کشاورزی با تکیه بر تعاونی توانمندی: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یادآور شد

برداران زمینه الزم را برای حضور گسترده در بازارهای کشورهای روسیه و عراق در قالب معرفی تولیدات متنوع  شده، بهره تشکیل

 .هم کرده استفرا

های پرفروش و  های ثابت در کشور روسیه و همچنین واگذاری غرفه های عرضه کاال و نمایشگاه اندازی فروشگاه راه: صفایی تأکید کرد

 NGOها و  عرضه محصوالت به فعاالن حوزه کشاورزی در کشورهای مختلف ازجمله اقداماتی است که در زمان حاضر توسط تشکل

 .در حال انجام استهای بخش کشاورزی 

های تعاونی روستایی باید اتاق بازرگانی نیز در همراهی جدی با بخش  های شبکه کارگیری همه ظرفیت برای به: وی اظهار داشت

 ./گذاری و حضور پررنگ در بازارهای هدف کشورهای همسایه و منطقه فراهم شود کشاورزی قرار گیرد تا زمینه الزم برای سرمایه

http//:www.iana.ir/tashakkol/item/21997-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان

 دار شدن محصوالت کشاورزی ضرورت شناسنامه

ا اجرای این طرح از سودجویی دار شدن محصوالت کشاورزی جزء ضروریات است زیر شناسنامه: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .کند کاذب جلوگیری می

دار  ، در خصوص شناسنامهخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواننیا عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با  محمد اسماعیل

دن محصوالت کشاورزی و دامداری جزء ضروریات است زیرا این دار ش در واقع شناسنامه: شدن محصوالت کشاورزی اظهار داشت

 . کند های کاذب جلوگیری می تواند از سودجویی اجرای این طرح می

دامداران و کشاورزان نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارند و باید همانند کشورهای پیشرفته دنیا درصدهایی از فروش نفت : وی افزود

 .و دامدار پرداخت شود تا آنها برای تولید انگیزه بیشتری داشته باشند به عنوان یارانه به کشاورز

بنابراین تا زمانی که شرایط دامداری و لبنیاتی کشور فرموله و مدیریت سیستمی نداشته باشد همه : نیا تصریح کرد اسماعیل

دامه دهند به ناچار باید نیاز کشور را از طریق پذیر خواهند بود زیرا اگر تولید کننده نتوانند به تولید خود ا قشرهای جامعه آسیب

 . واردات تامین کنیم در حالی که این امر مسبب افزایش تورم و از بین رفتن اشتغال شود

http//:www.yjc.ir/fa/news/9322271 
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 برنامه و سیاست ها
 اکونا - 137۱/  شهریور / 26, جمعه 

 اجرای طرح شناسنامه محصوالت شیالت موجب افزایش مصرف سرانه می شود
دار شدن محصوالت شیالت و حذف ضایعات و  شناسنامه طرحاجرای : آبی سراسر کشور بیان کرد مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

 . فرآوری عرضه محصول یکی از عوامل مصرف سرانه کشور است

آبی سراسر کشور ، در خصوص عدم افزایش سرانه مصرف آبزیان کشور نسبت به  اده مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرمحسن آقاز

کاهش تبلیغات شیالت و دولت و همچنین عدم آگاهی کافی مردم با   عدم فرآوری محصول،: متوسط میانگین جهانی اظهار داشت

قیمت را به عنوان  های نامرغوب و ارزان ای که بعضا انواع ماهی ه به گونهاستفاده برخی فروشندگان شد ء انواع آبزیان موجب سو

 .کنند های برند و خوب عرضه می ماهی

دار کردن محصوالت شیالتی مطرح بوده که متأسفانه شیالت این طرح را عملیاتی  از چند سال گذشته طرح شناسنامه: وی افزود

 .ها نداده است لنکرده و از سویی مجوز این طرح را نیز به تشک

دار شدن محصوالت شیالت، حذف ضایعات تا فرآوری و عرضه محصول در قالب  اجرای طرح شناسنامه: آقازاده در ادامه بیان کرد

 .تواند یکی از عوامل افزایش سرانه مصرف باشد بندی می بسته

ماهیان سردآبی مداوم به تعویض : اطرنشان کردآبی خ  وی در خصوص تأثیر باال رفتن افزایش دما و کاهش بارندگی در ماهیان گرم

سازی آب دارند به همین  آبی کمترین میزان مصرف را به سبب سیستم برگشت و بهینه  آب نیاز دارند در حالی که ماهیان گرم

 .آبی ندارد خاطر کاهش بارندگی تأثیر چندانی در ماهیان گرم

ها و  ین روش در بحث کمبود آب رفتن به سمت حاشیه دریاها، مداربستهبهتر: آبی تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

ای  کیلومتر سواحل قابل کشت ماهی در کشور داریم به گونه 455هزار و  9های خاص است زیرا حدود  پاالیش مجدد آب به روش

 .اند آزاد کرد شده توان منابع را برای شهرهای بزرگ که دچار بحران های پرورش ماهی می که با استفاده از قفس

http//:iranecona.com/11936 
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 برنامه و سیاست ها
 اکونا - 137۱/ شهریور /  11, چهارشنبه 

 به صورت پایلوت در مهرماه" آبه کشاورزان خرید حق"اجرای طرح 
آبه کشاورزان حوضه دریاچه ارومیه  اینکه اجرای طرح خرید حق بریه با تاکید مسئول کمیته اقتصادی ستاد احیای دریاچه اروم

 . هایی دارد، از امکان اجرای این طرح به صورت پایلوت در مهرماه خبر داد ها و برنده بازنده

ه در اکثر نقاط با فرشاد فاطمی د با بیان اینکه در حال حاضر کشور در موقعیتی قرار گرفته که نه تنها در دریاچه ارومیه بلک

توان از طریق آن اطمینان حاصل کرد که آب به طور  وقتی منبعی اینقدر نایاب است تنهاروشی که می: مشکالتی روبه روست، گفت

تعریف کنیم؛ اگرحق مالکیت قابل تعریف باشد، امکان خرید و فروش « حق مالکیت»بهینه مصرف شود، این است که برای آن منبع 

 .نیز فراهم می شود منبع مورد نظر

وی با تاکید بر اینکه در این مسئله آب باید مثل کشورهای دیگر دنیا به دنبال تعریف حق مالکیت آب وبررسی امکانپذیری بحث 

. برای خرید حق آبه کشاورزان حوضه دریاچه ارومیه ناگزیر باید این مسیر را طی کرد: خرید و فروش آن حق باشیم، اظهار کرد

 .خواهد بخشی ازآبی را که تحت مصارف کشاورزی قرار دارد، با اهداف محیط زیستی به دریاچه برساند دولت میدرحال حاضر

آبه دریاچه ارومیه این است که از کشاورزان دارای حق مالکیت، آب خریداری شود؛  ها برای افزایش حق حل یکی از راه: فاطمی افزود

تیم؛ مشکل این است که در کشور ما حق مالکیت به درستی تعریف نشده و بعضا اما دراجرای این طرح با مشکالتی مواجه هس

های سطحی و  کسانی که حق مالکیت برای آنها تعریف شده دسترسی به آب ندارند یا کسانی که حق مالکیت ندارند از آب

 .کنند زیرزمینی برداشت می

آبه دریاچه  اینکه اولین مرحله برای حل مسئله آب و خرید حقمسئول کمیته اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به 

ضرورت مشخص کردن حق مالکیت افراد بر منابع آب در این منطقه یک : ارومیه تعریف حق مالکیت برای آب است، تاکید کرد

از لحاظ اقتصادی امکان  امرطبیعی است، زیرا در بازار نیز تعریف حق مالکیت کاال برای خرید و فروش آن امری الزم است و عمال

 .خرید و فروش کاالیی که حق مالکیتی برای آن تعریف نشده وجود ندارد

پیشنهاد من به : وی با بیان اینکه اولین مرحله انجام طرح خرید حق آبه این است که یک اقدام فنی برای آن صورت بگیرد، گفت

درمرحله اول باید بدانیم در این منطقه به چه کسی و تا چه حد عنوان یک کارشناس اقتصاد این است که برای تحقق حق مالکیت 

 حق مالکیت تخصیص یافته؟همچنین چه کسی، به چه میزان و از چه محلی آب برداشت می کند؟

این  این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه جامعه درسطح سیاستمداران، متصدیان اداری و نظام قضایی باید آمادگی الزم را برای انجام

چرا نباید این امکان در کشور وجود داشته باشد که وقتی آب به عنوان یک منبع همگانی برمبنای یک : طرح داشته باشند، افزود

بنابراین قبل از هرکاری . مجوز قانونی به فردی تعلق گرفته در صورت برداشت غیرقانونی مورد شکایت و پی گیری قضایی قرار گیرد

 .حقوقی و قضایی مسئله را آماده کنیم ،باید زیرساخت های فنی

من هم قبول دارم که وقت زیادی برای احیا نداریم اما اگر در همین وقت کوتاه هم دچار دستپاچگی شویم آسیبب : وی گفت

اید بنابراین راه حل آن هم پیچیده است و ب. ای است بیشتری به دریاچه خواهد رسید؛ چرا که مسئله خشکی دریاچه مسئله پیچیده

تر طرح باید سیستم قضایی و نظام فنی و اجرایی دولت  برای انجام هر چه سریع. با حضور بهترین متخصصان این مسئله حل شود

 .ها را فراهم کند به سرعت زیرساخت

ام آبه و در نتیجه نجات دریاچه به سرعت انج فاطمی با تاکید بر اینکه در صورت توافق و همکاری دستگاه ها طرح خرید حق

اگرهمه مسئولین توافق کنند که وقوع بحران خشک شدن کامل دریاچه ارومیه یک اتفاق ناگوار است که : شود، ادامه داد می
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های اول ما در حل مسئله محیط زیست کشوراست، امکان اجرای طرح و  خواهیم رخ دهد و همچنین این دریاچه جزو اولویت نمی

 .رگشت به دریاچه فراهم می شودانتقال آب به طریق مطمئن و غیرقابل ب

ما : ایم، اظهار کرد وی با اشاره به اینکه بحران دریاچه ارومیه یک مسئله پیچیده است و با ساده نشان دادن آن مسئله را حل نکرده

یربهینه قصد نداریم برای نجات دریاچه کشاورزی منطقه را فدا کنیم، اما باید قبول کنیم که در حال حاضر کشاورزی به صورت غ

 .کند می آب مصرف

مسئول کمیته اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه برای مقابله با روند مصرف بی رویه آب در حوزه کشاورزی دو 

یکی از روش ها این است که با توصیه های اخالقی، سخنرانی و بخشنامه درصدد کاهش مصرف آب برآییم که : راهکار داریم، گفت

راه دوم نیز آنست که با کشاورزی که آب قانونی دارد وارد معامله . رساند من این طرح درمقیاس وسیع، آب به دریاچه نمی از نظر

تواند با اعمال تغییر در شیوه کشاورزی و وارد کردن تکنولوژی، با نیازکمتر به  شده و بخشی ازمنبع آب او را بخریم و کشاورز می

 .یابد آب به میزان محصول سابق دست

آبه باید هزینه  درکنارخرید حق: ها تاثیرگذارخواهد بود، افزود ها دراستفاده شهروندان ازتکنولوژی وی با تاکید براینکه نظام قیمت

خواهیم منابع آبی کشور احیا شود در کنار توسعه آبیاری تحت فشار یا باید  البته اگر می. دسترسی به تکنولوژی را نیز پایین بیاوریم

گذاری کنیم و کشاورز بتواند  های کشاورزی را بگیریم که این کار بسیار دشوار است یا اینکه برای آب قیمت توسعه زمین جلوی

 .برای هرمیزان آب ذخیره کرده سود مشخصی به دست آورد

بهترین روش این  فاطمی با بیان اینکه هرجا که بخواهید تغییری در رفتار آحاد جامعه در مورد مصرف یک منبع کمیاب بدهید،

با وجود همه این مسائل از : گذاری شود و هرچه قیمت آن باالتر برود مصرف آن کاهش می یابد، اظهار کرد است که آن منبع قیمت

البته دقت کنیم . آبه به صورت پایلوت ازمهرماه وجود دارد نظر من به عنوان کارشناس حوزه اقتصاد امکان اجرای طرح خرید حق

آبه تعریف شده دارند برای خرید آب پول بپردازند بلکه آنها می توانند  گذاری این نیست که کشاروزانی که حق متمنظور از قی

 های موجود مایل به فروش بخشی از آب در اختیار خود هستند یا خیر؟ تصمیم بگیرند که آیا با نرخ

. بازندگان طرح، برداشت کنندگان غیرمجاز آب هستند : ، گفتهایی دارد ها و برنده آبه بازنده وی با اشاره به اینکه طرح خرید حق

کنند و ممکن است با فشارهای سیاسی و اجتماعی تالش کنند بازی را به  تراشی برای مقابله با طرح دریغ نمی آنها از هر گونه مانع

اندیشی است که  ایجاد کنند و ساده های کنترل آب و کشاورزی نوین مشکل در روند نصب و فعالیت تجهیزات و تکنولوژی. هم بزنند

 .بگوییم همه با ستاد احیای دریاچه برای احیا همراه هستند

مسئول کمیته اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه بهترین کار آن است که طرح خرید حق آبه در حوضه آبریز 

طبیعتا ستاد احیای دریاچه : شود، گفت ال آمدن تراز آبی دریاچه دارد، اجرادریاچه ارومیه بویژه در نقاطی که بیشترین تاثیر را در با

 .ارومیه در مناطق و منابعی که بیشتر به درد ستاد و احیای دریاچه بخورد متمرکز خواهد بود

http//:iranecona.com/11116 
 

 

 

 

 

http://iranecona.com/44440


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی 

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 رشهریو سوماهم اخبار هفته 
 

39 
 

 برنامه و سیاست ها
 اکونا - 137۱/ شهریور /  19, سه شنبه 

 برنامه جامع خاک پس از چهل سال تدوین شد
برنامه جامع خاک به منظور حاصلخیزی این منبع پایه پس از چهل سال : و ترویج کشاورزی گفت آموزشرییس سازمان تبلیغات، 

 . دستورالعمل آن تدوین شده و به مرحله عملیاتی رسیده است

هم اکنون نیز : ، افزود20 - 20ایی سراسری مدیران وزارت جهادکشاورزی برای آغاز سال زراعی اسکندر زند در سومین گردهم

 . آزمون خاک براساس نسخه نویسی تدوین شده است

درصد آن مربوط به  20رقم گندم به کشاورزان معرفی شده که از این میزان  490در حوزه تحقیقات تاکنون : وی اظهار داشت

 . و در زمینه گندم دروم نیز صد درصد تولیدات داخلی است تولیدات داخلی بوده

 . درصد ارقام مربوط به تولیدات داخلی می باشد 95به گفته وی، در زمینه تولید بذر کلزا نیز 

ارقامی که هنوز الین آن را معرفی نکرده ایم در دست تکثیر است و پس از تولید به کشاورزان معرفی شود در همین : وی افزود

 . ستا چهار بذری که قبال معرفی شده تکثیر و آماده توزیع استرا

 . رقم جدید برای گندم و کلزا را معرفی می کند 925سال آینده  45موسسات مادری که اعالم شده تا : وی ادامه داد

به طوری که توانسته در این زمینه گیاه پزشکی توفیقات زیادی به دست آورده : وی در زمینه حوزه آفات و بیماری ها نیز گفت

 . بیماری سیاهک را حذف، زنگ را کاهش و سن زدگی گندم را به حداقل میزان برساند

سموم جدیدی معرفی شده به طوری که سم اوتلو مقاوم به علف های هرز : وی در خصوص کنترل علف های هرز هم اظهار داشت

 . یز در بر داشته استهزار هکتار در اراضی انجام شده و نتایج خوبی ن 05تا  45در 

به رغم افزایش بیماری و آفات، مصرف سم روند نزولی داشته که علت آن پشتیبانی خوب تحقیقات، ترویج و اجرای : وی اضافه کرد

 . درست دستورالعمل ها توسط بخش اجرایی مربوطه بوده است

ده را داشته باشیم و بتوانیم در حوزه های بذرهای این امید وجود دارد که امکان افزایش تولید بذر در سال های آین: زند گفت

 . پرورشی و هسته اولیه به تمام تعهدات مان عمل کنیم

با این اقدام تولید هسته های اولیه آن در موسسات افزایش پیدا : به بخش خصوصی خبر داد و گفت 9وی از واگذاری بذر پرورشی 

 . می کند

برند  4255استان های کشور پایش شده و در اختیار شهرستان ها قرار می گیرد، البته نقشه کیفیت گندم در کل : وی اضافه کرد

 . برند آن تاکنون به ثبت رسیده و مابقی آن نیز تا پایان آذرماه ثبت می شود 955در حوزه سموم فرموله شده ارایه شده که 

http//:iranecona.com/11313 
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 برنج
 - 71/60/19فارس

 احتمال تهاتر برنج پاکستان با برق ایران
یک منبع آگاه در اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان خبر داد، این اتحادیه به دولت پاکستان پیشنهاد کرده است تا 

 .برنج مازاد این کشور با پول برق صادراتی ایران به پاکستان تهاتر شود

به نقل از یک عضو اتحادیه صادرکنندگان برنج  اکسپرس تریبیونالملل فارس، روزنامه پاکستانی  قتصاد بینبه گزارش گروه ا

آباد باید به  ات برنج در قبال پولی که اسالمپاکستان نوشت، این اتحادیه در حال فشار آوردن به دولت این کشور است تا برای صادر

 .تهران برای واردات برق بپردازد، تمهیدات الزم را ایجاد کند

که مقدمات مناسب  اند تا زمانی ه اعضای این اتحادیه به دولت پاکستان پیشنهاد کرد: باره گفت این مقام ارشد این اتحادیه در این

ارآمد و قابل اعتماد فراهم شود، مجوز صادرات برنج مازاد به ایران را از طریق انتقال پول انتقال پول و یک کانال بانکی موثر، ک

 .بدهی برق به ایران به صادرکنندگان برنج تصویب کند

بله، ما از مقامات درخواست »: وی به علت اینکه این پیشنهاد در مراحل اولیه قرارداد دارد، خواستار عدم افشای نامش شد و افزود

های معوقه برای واردات برق ایران به صادرکنندگان ایجاد  ایم تا سازوکاری برای صادرات برنج به ایران و پرداخت صورت حساب هکرد

 «. کند

های پاکستان و ایران موافقت کنند، صادرکنندگان به زودی یک میلیون تن برنج باسماتی  که دولت درصورتی»: وی خاطرنشان کرد

 «.کرد به ایران صادر خواهند

کرد و ایران  هزار تن برنج باسماتی به ایران صادر می 455های اقتصادی علیه ایران، پاکستان ساالنه حدود  پیش از اعمال تحریم

 455میلیون تن غیرباسماتی و  9.9میلیون تن برنج مازاد دارد که  0درحال حاضر، پاکستان . ترین بازار برنج پاکستان بود بزرگ

 .میلیون دالر به ایران بدهکار است 455آباد برای واردات برق بیش از  همچنین اسالم. اسماتی استهزار تن از نوع ب

وزارتخانه ما در سطوح باال در حال »: یک مقام وزارت امنیت و تحقیقات غذایی پاکستان ارائه این پیشنهاد را تایید کرد و گفت

 «.ری خواهد شدگی باره تصمیم بررسی این موضوع است و به زودی در این

در عین حال، بیانیه منتشره از سوی رفیق سلیمان رئیس اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان و دیگر اعضا توجه دولت پاکستان را 

 .به کاهش شدید صادرات برنج جلب کرده است

درصدی به لحاظ ارزش  94درصدی صادرات برنج پاکستان در ماه جوالی به لحاظ کمیت و کاهش  40در این بیانیه به کاهش 

 .مالی اشاره شده است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019666979 
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 برنج

 - 71/60/19فارس

 بیشترین سود از واردات برنج ایران از مهرماه است کسبپاکستان آماده 
درصد کاهش یافته است که صادر کنندگان از دولت خواستار حمایت  95ر حالی میزان صادرات برنج پاکستان امسال د

با لغو ممنوعیت واردات از سوی ایران باید سود : اند، رئیس اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان گفت بیشتری شده

 .حداکثری را از این فرصت به دست آمده داشته باشیم

، به نقل از بیزینس رکوردر رئیس اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان با بیان خبرگزاری فارسالملل  ارش گروه اقتصاد بینبه گز

باید : شود، گفت صادرات به ایران از سر گرفته می( مهر)اینکه ممنوعیت واردات برنج از سوی ایران برداشته شده است و از ماه اکتبر 

 .از این فرصت به دست آمده حداکثر استفاده را برای افزایش سود و درآمد بکنیم

پیش از این پاکستان بزرگترین صادرکننده برنج به ایران بود در حالی که اکنون هند خود را به بازارهای ایران : رفیق سلمان افزود

کند، در حالی که واردات از پاکستان برای آنها  رد نیاز خود را از هند وارد میدرصد برنج مو 25در حال حاضر ایران . وارد کرده است

 .تر باشد تواند اقتصادی می

نبود انرژی و فقدان تحقیقات و توسعه چالش جدی در صادرات برنج پاکستان به ایران است و اقدامات : رفیق سلمان تأکید کرد

با بدهی زیادی « هاوکزبای»سوی دیگر، بسیاری از صنایع مهم پاکستان به ویژه  از. ضروری برای رفع این مشکالت باید انجام شود

 .مواجه است که هدف صادراتی آنها را با مشکل مواجه کرده است

 94براساس این گزارش، میزان صادرات برنج پاکستان در نخستین ماه سال میالدی امسال به دلیل کاهش قیمت جهانی با افت 

صادر کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال  9540میلیون دالر در جوالی  24پاکستان برنج به ارزش . شد درصدی صادرات مواجه

 .درصدی داشته است 94.90میلیون دالر بود، کاهش  490گذشته که 

 .درصدی را تجربه کرده است 95براساس این گزارش، عمده کاهش برنج پاکستان مربوط به برنج باسماتی است که کاهش 

اند تا  ر این میان اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان نگرانی جدی خود از کاهش صادرات برنج اعالم کرده و از دولت خواستهد

 .اقدام جدی برای حمایت از صادرات برنج انجام دهد

ورهای دیگر به ویژه هند و میلیون تن تولید برنج دارد و به میزان یک میلیون تن هم از کش 9.9ایران ساالنه حدود  به گزارش فارس،

 .کند پاکستان وارد می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019666361 
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 برنج 
  آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

  43 - 48زراعی هزار تن برنج در سال  8.6تولید دو میلیون و 
 39 - 31هزار تن برنج سفید از سطح شالیزارهای کشور، کشت برنج در سال زراعی  105با برداشت دو میلیون و 

 .خاتمه یافت و با این حجم تولید و میزان واردات برنج توسط مرزنشینان نیازی به واردات برنج نخواهد بود

برداشت برنج در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)نگار خبرگزاری کشاورزی ایران عضو اتاق بازرگانی گیالن امروز در گفتگو با خبر

نیز خاتمه پیدا  29 - 20های شمالی کشور به خاتمه نزدیک شده است و همزمان با پایان شهریورماه کشت برنج سال زراعی  استان

 .خواهد کرد

هزار تن خواهد بود، این در حالی است که با وجود کاهش  005و بینی حجم تولید بیش از دو میلیون  پیش: غالمعلی قربانی افزود

میزان آب با ارائه مدیریت مزرعه و استفاده از توصیه کارشناسان مؤسسه تحقیقات برنج، عملکرد این محصول طی سال جاری با 

 .رو بوده است درصدی روبه 49تا  45افزایش 

شود، اما بعد از مرحله اولیه آب مورد نیاز خود را به تدریج  ابی شناخته میعنوان یک کشت غرق هرچند برنج به: وی خاطرنشان کرد

اند حجم  اند با مدیریت منابع آب و همکاری وزارت نیرو در استفاده از آب سد منجیل توانسته کنند و کشاورزان توانسته دریافت می

 .تولید خود را افزایش دهند

 ها توفیقی نداشت اصالح ساختار شالیکوبی

توان انتظار  ها کاهش پیدا کند، می در صورتی که میزان ضایعات برنج در شالیکوبی: رئیس سابق انجمن برنج گیالن ادامه داد یبنا

گرفته توسط مرزنشینان و  داشت برنج تولیدشده سال زراعی گذشته پاسخگوی نیاز کشور باشد و با همان میزان واردات صورت

 .کشور را تأمین کرد ذخیره استراتژیک بتوان نیاز برنج

های گذشته و در  ها از سال با وجود آنکه اصالح ساختار شالیکوبی: ها تصریح کرد قربانی با اشاره به وضعیت اصالح ساختار شالیکوبی

 .دولت پیشین کلید خورده است، اما تاکنون به نتیجه مؤثری نرسیده و همچنان ضایعات برنج در مختصات باالیی وجود دارد

 .دهد درصد برآورد شده است که حجم بسیار باالیی از برنج را تشکیل می 95تا  95میزان ضایعات تقریبی برنج بین : آور شدوی یاد

 تومان رسید 0455برنج هاشمی به 

تومان رسید که در  455هزار و  هزار تا هفت با اتمام برداشت برنج، قیمت خرید برنج هاشمی به هفت: کارشناس برنج تأکید کرد

 .شود قایسه با سال گذشته، قیمت مناسبی شمرده میم

هزار تومان رسیده بود که نگرانی  پیش از شروع فصل برداشت برنج، میانگین قیمت برنج به بیش از هشت: قربانی اظهار داشت

های  اده بیشتر از برنجکشاورزان تولیدکننده برنج را در پی داشت، چرا که افزاشی نامتعارف قیمت همواره امکان تغییر ذائقه و استف

 .دنبال دارد وارداتی را به

رسد در صورتی که شبکه  نظر مِی شود و به کاران خریداری می تومان قیمتی است که از برنج 455هزار و  هفت: وی همچنین گفت

 .نده وجود نداشته باشدکن توزیع با نظارت اصناف به کار خود ادامه دهد، تغییر نامتعارفی در قیمت عرضه برنج به بازارهای مصرف

 شود زودی آغاز می کشت راتون به

شود، اما با توجه  زودی آغاز می های برنج به عنوان کشت دوم در شالیکاری کشت راتون به: عضو اتاق بازرگانی گیالن در ادامه افزود

 .رود حجم باالیی تولید نشود به کاهش منابع آبی، انتظار می
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زنند و در صورتی که کشاورزان مراقبت خوبی از  شده بار دیگر جوانه می های بریده سط مهرماه، شالیدر اوا: قربانی خاطرنشان کرد

عنوان یک کشت ارگانیک  عنوان راتون و به توانند برنج کیفی مناسبی از آن بگیرند که به نشاءهای تازه جوانه زده داشته باشند، می

 .شود شناخته می

 تاق بازرگانیتشکیل انجمن حمایت از برنج در ا

عنوان یک تشکل جدید و با رویکرد  کنند تا انجمن حمایت از برنج را به برخی فعاالن حوزه اتاق بازرگانی تالش می: وی ادامه داد

 .حمایت قوی از تولیدکنندگان برنج تشکیل دهند

ترین  است، یکی از قدیمی اکنون به شکل ستادی از تهران تشکیل شده انجمن حمایت از برنجی که هم: قربانی تصریح کرد

 .رود شمار نمی های آن منطقی به های موجود در حوزه برنج است که نادیده گرفتن فعالیت تشکل

های موازی بتواند کارایی بیشتری بر حوزه  های فعلی به جای ساختن تشکل رسد توانمندسازی تشکل نظر می به: وی یادآور شد

 ./تولید محصوالت کشاورزی داشته باشد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21066-1.html 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان

 تولید کشت پنبه درکشور صرفه اقتصادی ندارد
 .امل برای تشویق پنبه کاران برای کشت پنبه بحث قیمت استمهمترین ع:عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

در سال های گذشته شیب تند کشت پنبه در کشور متوقف :درخصوص دالیل کاهش کشت پنبه در سالهای گذشته اظهار داشت

 .شده به گونه ای که بخش عمده پنبه مصرفی وارداتی است

مهمترین عامل برای تشویق پنبه کاران در کشت پنبه بحث قیمت است زیرا با وجدود قیمت های خرید و فروش فعلی : وی افوزد

 .تولید و کشت پنبه صرفه اقتصادی ندارد

تغییر کشت پنبه سنتی به نوین قطعا در افزایش میزان تولید تاثیر گذار بوده اما تغییر اصلی روی کرد : در پایان تصریح کردبیرانوند 

 .محصول در جلوگیری از واردات، قیمت تضمینی آن است

http//:www.yjc.ir/fa/news/9311271 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان

 هزار تن وش پنبه در استان گلستان 74پیش بینی تولید 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان از ابتدای  20رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، از برداشت پنبه از سطح 

 .شهریور ماه سال جاری خبر داد

بینی کرد از این  ، مختار مهاجر ربیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان پیشگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .هزار تن وش پنبه برداشت شود 40سطح، بیش از 

تن انواع کود  925زار و ه 9دار و همچنین بیش از  تن بذر استاندارد و یارانه 955برای کشت پنبه در سطح استان حدود : وی افزود

 .کار قرار گرفته است شیمیایی در اختیار کشاورزان پنبه

تومان است و  005هزار و  9خرید تضمینی وش پنبه به ازای هر کیلوگرم : ربیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد

 .شود در سه مرکز خرید تعاون روستایی استان انجام می

http//:www.yjc.ir/fa/news/9322172 
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 تامین منابع مالی
 - 71/60/19فارس

 میلیارد لایر به طرح ترسیب کربن و ایجاد نهالستان در استان تهران اختصاص یافت 4

مدیریت استان تهران در بازدید از طرح تعمیم ترسیب کربن و ایجاد معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان 

نهالستان در  9میلیارد ریال برای تجهیز 0میلیارد ریال برای این طرح و  9نهالستان در شهرستان مالرد از اختصاص 

 .استان تهران خبر داد

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان  پایگاه اطالع رسانی پیام طبیعت استان تهرانز به نقل ا خبرگزاری فارسبه گزارش 

شهرستان مالرد مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در حاشیه بازدید از طرح بین المللی تعمیم ترسیب کربن و ایجاد نهالستان در 

یکی : نهالستان در استان تهران خبر داد و گفت 9میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز 0میلیارد ریال برای این طرح و  9از اختصاص 

از اولویت هابرای استان تهران حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا است که خوشبختانه اقدامات خوبی در زمینه مقابله با 

 .پدیده گرد و غبار انجام شده استبیابان زایی و 

برای توسعه فضای سبز و جنگل کاری در سطح استان تهران که از اهمیت ویژه ای برخوردار است تامین : نوربخش عسگری افزود

 .نهال بسیار ضروری است که با تکمیل و به بهره برداری رسیدن این نهالستان ها نهال مورد نیاز استان تامین خواهد شد

س این گزارش طرح بین المللی تعمیم ترسیب کربن با هدف احیای اراضی مرتعی تخریب یافته و توانمند سازی جوامع محلی براسا

 9هزار هکتار در منطقه اخترآباد شهرستان مالرد در حال اجرا است و از  45و در سطحی معادل  24و توسعه روستائی از سال 

تان و در شهرستان مالرد که در حال تکمیل و به بهره برداری رسیدن است و دیگری نهالستان ایجاد شده یکی در جنوب غربی اس

 .در شرق استان و در شهرستان دماوند ایجاد شده و به بهره برداری رسیده است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019661691 
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 تامین منابع مالی
 - 71/60/21فارس

 موافقت مشروط بانک مرکزی با نرخ سود ترجیحی تسهیالت بخش کشاورزی

قانون برنامه پنجم اعالم کرد، پرداخت  39ها و موسسات اعتباری با اشاره به ماده  ای به بانک بانک مرکزی در بخشنامه

التفاوت  خش کشاورزی در صورت تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دریافت مابهتسهیالت با سود ترجیحی به ب

 .شود سود انجام می

ها و موسسات اعتباری، در مورد پرداخت تسهیالت به بخش  ای به بانک ، بانک مرکزی در بخشنامهخبرگزاری فارسبه گزارش 

موضوع لزوم تخصیص  4920/50/54مورخ  20/440900احترامًا، پیرو بخشنامه شماره : ود ترجیحی اعالم کردکشاورزی در قالب س

حداقل سهمی از تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با عنایت به طرح برخی ابهامات و استعالمات انجام شده 

 رساند؛ ن وسیله به استحضار میدر باره نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور، بدی

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، بانک ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیالت در (  29) وفق ماده 

و قالب عقود غیر مشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعالم شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که عالوه بر تأیید سازمان مدیریت 

 .برنامه ریزی کشور، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود

که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیالت عقود غیر مشارکتی  4920لذا با امعان نظر به مفاد سیاست های پولی و اعتباری سال 

نگام عقد قرارداد بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و مشتری درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی ه 94معادل 

 درصد تعیین شده است، 90معادل 

مؤسسه اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب / چنانچه در نظر است تسهیالت اعطایی آن بانک

مؤسسه اعتباری پرداخت شود، / های مصوب آن بانک  خسقف های مقرر توسط شورای محترم پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نر

موضوع حکم  -الزم است اقدامات مقتضی برای اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأمین مابه التفاوت سود آن 

 .انجام پذیرد -قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران(  29) مقرر در ماده 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716021661391 
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 تامین منابع مالی
 آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

 یابد  میلیارد تومان تسهیالت برای کشاورزی حفاظتی اختصاص می 36
 . منظور عملیات کشاورزی حفاظتی در اختیار کشاورزان استان تهران قرار خواهد گرفت ت بهمیلیارد تومان تسهیال 95

در سال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برداران قرار خواهد  یم جهت شروع فصل زراعی تازه در اختیار بهرههزار تن بذر سازگار با اقل 00هزار تن کود و  00زراعی جدید 

 .گرفت

ویژه برای عملیات کشاورزی حفاظتی آماده شده است که به  بند به دستگاه تراکتور و دنباله 055همچنین : سیدمحمد موسوی افزود

 .برداران توزیع خواهد شد میلیارد تومان تسهیالت به تدریج میان بهره 95همراه 

منظور استفاده بهینه از منابع آب، سیاست الگوی کشت و استفاده حداکثری از  به: وی با اشاره به کمبود منابع آب خاطرنشان کرد

منظور افزایش عملکرد در اختیار  های کارشناسان به منابع موجود در دستور کار قرار گرفته است و متناسب با زمان کشت، توصیه

 .گیرد کشاورزان قرار می

 یازی به واردات پرتقال شب عید نیستن

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد اتحادیه بارفروشان مورد بررسی قرار گرفته است 

رزیابی قرار گرفته های تولیدی مورد ا ویژه پرتقال و سیب با تولیدکنندگان و تشکل های عید به میوه مورد نیاز شب: یا خیر، ادامه داد

 .رسد هیچ کمبودی برای واردات وجود ندارد نظر می و به

توان برای  بخشی از مرکبات داخلی کشور به قدری از کیفیت باال و حجم مناسب برخوردار است که می: موسوی تصریح کرد

 .ریزی کرد صادرات آن برنامه

هایی برای افزایش  سازی شده و برنامه به کشور روسیه و عراق آماده منظور صادرات بخشی از سبزی و صیفی کشور به: وی یادآور شد

 ./اقالم صادراتی به این دو کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21971-1.html 
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مالیتامین منابع   
 خبرنگاران جوان

 میلیارد تومان مطالبات چایکاران 47پرداخت 

 .میلیارد تومان مطالبات چایکاران پرداخت شده است 04در مجموع تاکنون حدود : رئیس سازمان چای بیان کرد

، در خصوص مطالبات چایکاران تصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار اقمحمدولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با 

میلیارد  0ای که در هفته گذشته  میلیارد تومان مطالبات چایکاران پرداخت شده به گونه 04در مجموع تاکنون حدود : اظهار داشت

الفاصله بعد از تأمین اعتبار به میلیارد تومان باقی مانده مطالبات بخشی از آن تا چند روز آینده و بخشی دیگر ب 90تومان و 

 .چایکاران پرداخت خواهد شد

هزار تن از کل تولید برگ سبز چای سال  0هزار تن برگ سبز چای برداشت شده که این میزان حدود  49در واقع حدود : وی افزود

 .هزار تن است 00بینی تولید در صورت شرایط جوی مناسب حدود  گذشته بیشتر بوده و از سویی پیش

هزار  95الی  95جاری چای ممتاز خود اعم از چای قلم و شکسته را بین  کارخانجات در سال: روزبهان در ادامه خاطرنشان کرد

تومان به فروش رساندند اما از سویی چای دست ساز ایرانی که تمام مراحل چیدن و خشک کردن آن دستی بوده بعضا تا کیلویی 

 .هزار تومان به فروش رسیده است 05

درصد محصوالت خود را به فروش رسانند و از طرفی  25جاری توانسته بالغ بر  کارخانجات در سال: رئیس سازمان چای تصریح کرد

 .جاری کاهش داده است میلیون دالر واردات چای را در سال 2الی  0هزار تنی برگ سبز چای حدود  95افزایش 

http//:www.yjc.ir/fa/news/9311313 
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 تامین منابع مالی
 اکونا - 137۱/ شهریور /  22, یکشنبه 

 مطالبات گندمکاران را تا پایان شهریور می پردازیم/ بدهکارترین بانک هستیم
 7۳6امسال هفت میلیون و   :است، گفتبانک به بانک مرکزی  بدهکارترینمدیر عامل بانک کشاورزی ضمن تایید اینکه این بانک 

 . کاران خریداری شده که تا پایان شهریور کل طلب آنها را پرداخت خواهیم کرد هزار تن گندم از گندم

الحسنه ویژه  اندازی دوباره قرض های بانک کشاورزی برای راه با اشاره به برنامه -یکشنبه  -زاده در نشست خبری امروز  مرتضی شهید

الحسنه ویژه  قرض. الحسنه یکی عمومی و دیگری ویژه کشاورزی داشت سال قبل، این بانک دو نوع قرض: اظهار کردکشاورزی 

کشاورزی برای حمایت از کشاورزان در فصل برداشت بود که در دولت نهم و دهم متوقف شد اما امسال بانک مرکزی بار دیگر اجازه 

 .اندازی کنیم داده که این حساب را راه

امسال بیش از هفت : های محوری بانک کشاورزی خاطر نشان کرد ا اشاره به خرید گندم از کشاورزان به عنوان یکی از طرحوی ب

 .ایم میلیارد تومان خریداری کرده 2955هزار تن گندم به ارزش 205میلیون و 

ها به کشاورزان پرداخت شده و برخالف  میلیارد تومان از ارزش این گندم 0055تا به حال : شهیدزاده در این باره عنوان کرد

کاران از دولت  افتاد امسال تا پایان شهریور ماه طلب گندم ماه یا آذرماه به تعویق می های گذشته که پرداخت وجوه گندم تا آبان سال

 .کنیم را پرداخت می

با توجه به اینکه : زی تصریح کردمدیر عامل بانک کشاورزی با اشاره به افزایش کمک های صندوق توسعه ملی به بانک کشاور

 .مند زیرساخت کشاورزی از طرح های مورد توجه صندوق توسعه است بیشترین منابع را به بانک کشاورزی داده است توسعه نظام

ها، پرورش ماهی در قفس و دامداری  توسعه گلخانه: وی با تاکید بر وجود ریسک باال برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت

 .هایی بود که سال گذشته از سوی صندوق توسعه حمایت مالی شد نعتی از طرحص

 44سال گذشته : شود، ادامه داد های تولید می ها باعث افزایش کیفیت و کاهش انرژی و هزینه زاده با اشاره به اینکه این طرح شهید

 0555این منابع تنها  4929که در سال   د در حالیهزار میلیارد راال از منابع صندوق توسعه به بانک کشاورزی اختصاص داده ش

 .میلیارد ریال بود

 .برابر افزایش یافت 9.0برابر و جذب آن  9.0این منابع برای سال قبل : مدیر عامل بانک کشاورزی خاطر نشان کرد

 بانک کشاورزی بدهکارترین بانک به بانک مرکزی است

شاورزی از بانک مرکزی با تایید اینکه این بانک بدهکارترین بانک به بانک مرکزی های بانک ک اضافه برداشتی  وی همچنین درباره

های دستوری در دولت نهم و دهم باعث شد بانک  نوسانات خط اعتباری بانک مرکزی به دلیل اعمال نرخ: است، اظهار مرد

 .کشاورزی برای منابع مالی خود اضافه برداشت داشته باشد

تالش : هزار میلیارد تومان رسیده بود، گفت 44های بانک کشاورزی از بانک مرکزی به  ینکه اضافه برداشتشهیدزاده با اشاره به ا

 .کنیم نه تنها روند اضافه برداشت را کاهش دهیم، بلکه روند آن را متوقف کنیم می

ارد تومان کاهش یافت و این درحالی میلی 0555بنابراین در پایان مردادماه اضافه برداشت ما به : مدیر عامل بانک کشاورزی افزود

 .میلیارد تومان افزایش یافته بود 0555است که سال قبل تسهیالت بخش کشاورزی

عالوه بر این ما به : ها طی یکسال به وجود نیامده و یک ساله از بین نخواهد رفت، تصریح کرد وی با تاکید بر اینکه اضافه برداشت

 .به بانک کشاورزی بدهکار استازای این اضافه برداشت، دولت نیز 
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 0555های مالی در مجموع بانک کشاورزی بابت بیمه از دولت  براساس آمار صورت: های دولتی اظهار کرد بدهی  باره شهیدزاده در

 . میلیارد تومان طلبکار است

درصد  29  همچنین. شود می درصد از تسهیالت بانک کشاورزی به بخش کشاورزی داده 25: مدیر عامل بانک کشاورزی ادامه داد 

 .شود از تسهیالت بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی تامین می

 05های زیر  درصد آن وام 20هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد که  909بانک کشاورزی پارسال حدود : وی عنوان کرد 

 .میلیون تومان بود

http//:iranecona.com/11077 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

 ایران به دانش تولید امولسیفایرهای صنایع غذایی یافت 
: ها از دستیابی ایران به دانش تولید امولسیفایرهای صنایع غذایی خبر داد و گفت رئیس هیات مدیره انجمن افزودنی

 .های دانش بنیان در این عرصه حمایت کند باید از شرکتدولت 

تولیدات داخلی ایران در صنایع غذایی، از : ، پرویز جهانگیری در جمع خبرنگاران گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ها و  التر ببریم، باید از افزودنیسطح کیفی باالیی برخوردار هستند اما برای این که بتوانیم سطح کیفی محصوالت تولید داخلی را با

 .امولسیفایرهایی استفاده کنیم که هرچه بیشتر با استانداردها مطابقت داشته باشند

های ایران با اشاره به دستیابی یک شرکت دانش بنیان ایران به دانش تولید امولسیفایرهای  رئیس هیات مدیره انجمن افزودنی

االی دانش تولید امولسیفایرها، کشورهای زیادی در دنیا قادر به تولید آن نیستند اما به خاطر سطح ب: صنایع غذایی، افزود

های  ها و امولسیفایرها را داریم ولی متاسفانه حمایت کافی از شرکت خوشبختانه هم اکنون در ایران، دانش فنی تولید افزودنی

 .ار به صنعت تولید امولسیفایرها ضربه وارد کندتواند بسی گیرد که این خود می تولیدکننده امولسیفایرها صورت نمی

کند با توجه به اصل مزیت نسبی، آنها را گسترش دهیم، در  ما در کشور خود امکاناتی داریم که منطق حکم می: وی تصریح کرد

های نادرست،  با سیاستاین میان ما این دانش را نیز داشته و توانایی تولید آن را هم داریم؛ پس باید از آن حمایت کرده و نباید 

 .امکان رقابت با کاالهای خارجی را از محصوالت داخلی سلب کرد

سازی آن در کشور برای جلوگیری از خروج ارز و واردات  های دانش بنیان و تجاری جهانگیری با اشاره به جایگاه تولیدات شرکت

ها و امولسیفایرها در  های دانش بنیان در زمینه افزودنی تولیدات شرکت: های خارجی با منشا غیر بومی تصریح کرد بهبود دهنده

بر این اساس، اگر امتیازاتی که برای واردات این محصول داده . بحث کیفیت و استاندارد، در رقابت کامل با محصوالت خارجی است

از محصوالت داخلی خود  شده را کمتر کنیم و دستی هم به تعرفه واردات این محصوالت ببریم می توان گفت حمایت اندکی هم

 .کرده ایم

قبل از هر کار باید برای واردات این محصوالت، تعرفه : وی با اشاره به نیازهای واقعی تولیدکنندگان به این محصول استراتژیک گفت

درکنندگان هایی اعمال شود تا با واردات این محصول تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند و همانطور که وقتی تولیدکنندگان و صا

کنند که دولت برای حمایت از  های نجومی برخورد می کنند؛ با تعرفه ایرانی، کاالی خود را به کشورهایی همچون چین صادر می

 .های سنگین نیست کند، خبری از تعرفه تولید داخلی خود وضع کرده است، اما وقتی چین کاالیی را به ایران صادر می

یط و بستر کارهای تحقیقاتی در کشور فراهم شود، دولت باید بیش از قبل بر روی کارهای تحقیقاتی باید شرا: جهانگیری ادامه داد

های دانش بنیان را زیر چتر حمایتی خود بیاورد چرا که توسعه این  های تحقیق و توسعه شرکت سرمایه گذاری نموده و بخش

 .دارد به خودکفایی بیشتر و رفاه مردم نیز می انجامدفناوری ها جدای از ارزشی که آنها برای دولت ها نیز به همراه 

http//:www.iana.ir/food/item/21971-1.html 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان

 تن تخم مرغ 3.6صادرات روزانه / پای تخم مرغ های ایرانی به عراق رسید
های تخم مرغ وارد عراق شده و به طور  روز گذشته اولین محموله 45در طی : گذار گفت ه تولیدکنندگان مرغ تخممدیرعامل اتحادی

 .شود تن تخم مرغ به این کشور صادر می 905میانگین روزانه 

روز ممنوعیت صادراتی در  00ه با تالش مسئوالن پس از خوشبختان قتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار ا

تن صادرات  905الی  955روز گذشته اولین محموله های صادراتی تخم مرغ وارد عراق شده که در این مدت روزانه  45نهایت از 

 .به این کشور داشته ایم

جوزها حدود یک ماه اعتبار دارند که صادر کننده در واقع با توجه به تقاضا درخواست مجوز صادرات بیش از این است منتهی این م

 .متناسب با مجوز و طی کردن مراحل و فرآیند صادراتی، محصول خود را صادر می کند

 455هزار و 9هزار الی  9براین اساس از زمان شروع صادرات قیمت تخم مرغ افزایش داشته به گونه ای که در حال حاضر قیمت به 

ا قیمت واقعی محصول به سبب روند کند صادرات، افت شدید قیمت در داخل عراق و مسائل و بوروکراسی تومان رسیده اما هنوز ب

 . اداری فاصله داریم

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ هفته گذشته پروسه اداری صادرات به کردستان عراق به اتمام رسیده وطی هفته جاری صادرات 

ویی مشکل وکار اداری صادرات به افغانستان به صورت صد درصد حل نشده که امیدوارم با به این کشور آغاز می شود اما از س

 .پیگیری های انجام شده ظرف روزهای آینده شاهد عادی شدن مسیر صادرات باشیم

هزار تومان ودر بازار مصرف به سبب عوامل و هزینه های خرده 0همچنین قیمت منطقی تخم مرغ باید درب مرغداری حدود 

 9055الی  9055درصد قیمت افزایش داده شود واز سویی با افزایش هزینه های صادراتی تخم مرغ بین  95روشب وبنکداری باید ف

 .تومان در مرز تحویل تجار عراقی می شود

امه ماهه بوده که در این مدت با وجود مشکالت صادراتی برن 40براساس این گزارش؛ برنامه ریزی تولید برای مرغ تخم گذار 

درصدی تولید داریم که با توجه به فصل پاییز و افزایش تقاضا وصادرات امیدوارم  45تغییری پیدا نکرده به گونه ای که تقریبا مازاد 

 .دیگر شاهد مازاد تولید نداشته باشیم

اران جوان در این خصوص در این راستا رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با باشگاه خبرنگ

تن صادرات به این کشور داریم در  905الی  955روز گذشته با شروع صادرات مجدد به عراق روزانه متوسط  45از : اظهار داشت

حالیکه تقاضا برای درخواست مجوز صادرات بیش از این است اما از طرفی این مجوزها حدود یک ماه اعتبار دارند به گونه ای که 

 .ندگان متناسب با مجوز و طی کردن مراحل وفرآیند صادراتی محصول خود را صادر میکنندصادر کن

روند صادرات به سبب حل نشدن تمام مسائل صادراتی وبوروکراسی اداری عراق روند پرشتابی نبوده وبه همین خاطر با : وی افزود

ستان عراق به اتمام رسیده وطی هفته جاری صادرات به قیمت واقعی محصول فاصله داریم واز سویی پروسه اداری صادرات به کرد

 .این کشور آغاز میشود

روز گذشته وقرار داشتن درفصل تابستان با مازاد تولید مواجه  00تولیدکنندگان با توقف صادرات در : ترکاشوند در ادامه بیان کرد

 .گر شاهد مازاد تولید نباشیمشده واز سویی امیدوارم با توجه به فصل پاییز وافزایش تقاضا وصادرات دی

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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هزار تومان ودر بازارمصرف به سبب عوامل 0قیمت منطقی تخم مرغ باید درب مرغداری از این مقطع به بعد حدود : وی بیان کرد

 . درصد قیمت افزایش داده شود 95وهزینه های عمده فروشی، خرده فروشی وبنکداری باید 

تومان در گمرکات  955قیمت صادرات تخم مرغ را با سه هزار و: م گذار تصریح کردمدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخ

تومان در مرز تحویل 055الی سه هزار و 055شروع کردیم که در حال حاضربا توجه به افزایش هزینه های صادراتی بین سه هزارو

 .تجار عراقی می شود

روز گذشته اولین محموله های صادراتی تخم  45راتی در نهایت از روز ممنوعیت صاد 00براساس این گزارش؛ خوشبختانه پس از 

تن صادرات به این کشور داشتیم واز سویی پروسه اداری صادرات به  905الی  955مرغ وارد عراق شده که در این مدت روزانه 

 .کردستان عراق به اتمام رسیده وطی هفته جاری صادرات به این کشورآغاز می شود

http//:www.yjc.ir/fa/news/9319911 
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 (سایر )تولیدات باغی 
 - 71/60/21فارس

 کیلو انار معادل یک بشکه نفت است ۵ارزآوری / حفظ جایگاه نخست جهان با تولید یک میلیون تن انار
هزار هکتار سطح زیر کشت باغات انار  09از : رمسیری وزارت جهاد گفتگ های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .شود حدود یک میلیون تن انار به دست آید بینی می کشور در سال جاری پیش

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

 .هزار هکتار در مرحله باروری قرار دارد 09هزار هکتار سطح زیر کشت باغات انار کشور،  09از : گفت فارس

شود امسال حدود یک میلیون تن از  بینی می پیش: هزار تن انار در کشور تولید شد، افزود 205وی با بیان اینکه سال گذشته حدود 

 .تولید شود این محصول در کشور

انار دارای ارقام مختلفی است که برداشت ارقام : گرمسیری وزارت جهاد بیان داشت های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .رسد شود و این ارقام عمدتا به مصرف داخلی می رس آن از نیمه مرداد شروع می پیش

شود و تا اواخر آبان ماه ادامه دارد و این بخش بیشتر  وع میبرداشت ارقام دیررس هم از نیمه مهرماه شر: پور تصریح کرد حسن

 .جنبه صادراتی دارد

فارس، کشورهای اروپایی متقاضی  چین، کشورهای حاشیه خلیج: وی با بیان اینکه زمینه صادرات انار امسال بسیار خوب است، گفت

و امسال این محصول به کره جنوبی هم صادر  انار کشور هستند ضمن اینکه محدودیت صادرات انار به کره جنوبی رفع شده

 .شود می

مطرح شدن آلودگی به یک نوع آفت در محصول انار مانع صادرات این میوه به کره جنوبی شد که با : پور بیان داشت حسن

ه کره جنوبی از های انجام شده مشخص شده که انار ایرانی به آفتی آلوده نیست و به همین دلیل روند صادرات انار امسال ب بررسی

 .شود  سر گرفته می

های تولید کننده انار کشور فارس، یزد،  استان: های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد تصریح کرد مدیرکل دفتر میوه

 .مرکزی، اصفهان، قم، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و سمنان است

بندی، حمل و نقل هر کیلو  های بسته با انضام هزینه: شود، گفت یدی صادر میهزار تن از انار تول 455پور با بیان ینکه حدود  حسن

 .شود دالر صادر می 45تا  2انار درجه یک با قیمت 

هزار تن به صورت میوه و بقیه بصورت رب انار و کنستانتره آن صادر  05تا  95هزار تن صادرات انار حدود  455از : وی افزود

 .شود می

کشورهای : ای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد با بیان اینکه انار خاصیت دارویی فراوانی دارد، گفته مدیرکل دفتر میوه

کنند بنابراین ما هم باید بیش از صادرات به  متقاضی این میوه بیشتر به دلیل خواص سرشار دارویی این میوه آن را خریداری می

 .شیمسازی برای افزایش مصرف این محصول با فکر فرهنگ

امسال با مدیریت خشکسالی بر روی تولید این محصول تأثیر : ها بر روند تولید این محصول، گفت وی در مورد تأثیر خشکسالی

 .ها بر روند تولید تأثیرگذار باشد نگذاشت اما اگر این روند ادامه یابد ممکن است در آینده خشکسالی

ان حائز رتبه اول جهانی است و بعد از ایران دومین تولید کننده این محصول کشورمان در تولید انار در جه: پور تصریح کرد حسن

 .آمریکا است

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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عملکرد انار در هر هکتار حدود : وی با بیان اینکه آمار دقیقی از وضعیت و رتبه صادرات این محصول در جهان وجود ندارد، گفت

 .تن است 95

د در پاسخ به این سوال که عملکرد تولید در ایران در مقایسه با باغات های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جها مدیرکل میوه

توان این دو کشور را از  آمریکا عملکرد باالتری نسبت به ایران در تولید انار دارد اما نمی: آمریکا در چه وضعیتی است، تصریح کرد

 .این نظر با هم مقایسه کرد

ها تأسیس شده است در حالی که تولید انار در ایران  براساس آخرین تکنولوژیباغات انار کشور آمریکا : حسن پور بیان داشت

 .بصورت سنتی، در حاشیه کویر و در شرایط کم آبی است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716021666002 
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 تولیدات باغی

 آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

 لزوم اختصاص بیلبوردهای تبلیغاتی شهرداری به وزارت جهاد کشاورزی / تولید یک میلیون تن انار در کشور
 .هر ایرانی با مصرف دو عدد خرما، دو عدد زیتون و یک انار نیازی به هیچ بیمه درمانی نخواهد داشت

گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار  های گرمسیری و نیمه ور میوهمدیرکل دفتر ام

بینی کرد و از آغاز برداشت انارهای  میزان برداشت انار کشور در سال جاری را یک میلیون تن پیش( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .زودرس از اواسط مردادماه خبر داد

بهترین زمان : ماه اعالم کرد و گفت پور زمان برداشت انار را یک دوره سه ماهه از اواسط مردادماه تا اواخر آبان م حسنابوالقاس

 .ماه است آبان 40مهرماه تا  40برداشت این محصول با بیشترین کیفیت و قابلیت نگهداری باال و صادرات از 

زی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، اصفهان و سمنان سطح زیر کشت های فارس، مرک وی با اشاره به کاشت انار در استان

 .هزار هکتار اعالم کرد 09این محصول را 

های انار در  بینی کرد و از صادرات همین میزان فرآورده هزار تن در سال جاری پیش 05پور میزان صادرات انار تازه کشور را  حسن

 .امسال خبر داد

ویژه به کشور کره جنوبی و اخذ مجوز، صادرات به این  ع مشکالت ایجادشده در فرایند صادرات انار بهبا رف: وی خاطرنشان کرد

 .کشور دوباره از سر گرفته شد

گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان فرآوری انار در  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر امور میوه

ای که درجه شکافته شدن آنها بیشتر باشد و قابل ارائه به بازار نیست یا فاصله انتقال  انارهای درجه سه: زودکشور متغیر است، اف

 .شود آنها تا بازار مصرف زیاد باشد، فرآوری می

: ادامه دادرود،  صورت کامل از بین نمی گاه به پور با بیان اینکه آفت کرم گلوگاه انار مانند ویروس سرماخوردگی است که هیچ حسن

های آلوده از شیوع این آفت پیشگیری  های بیولوژیک و از بین بردن میوه ها، استفاده از روش باغی، کاهش آلودگی باغ با مدیریت به

 .کنیم می

 ای در تعدادی از ای در کنترل آفت کرم گلوگاه انار، از کنترل این آفت با روش هسته های هسته وی با اشاره به استفاده از روش

 .ها خبر داد باغ

از آنجا که هر ایرانی با مصرف دو عدد خرما، دو عدد زیتون و یک عدد انار در روز نیازی به هیچ نوع بیمه : پور تصریح کرد حسن

های بیشتر و همچنین استفاده از هرگونه  سازی مردم را به سمت خوردن میوه درمانی نخواهد داشت، ما باید بتوانیم با فرهنگ

 .انی سوق دهیممحصول ایر

چرا نباید شهرداری تهران این بیلبوردها : شمار بیلبوردهای تبلیغاتی برای برندهای خارجی یادآور شد وی با گالیه از وجود تعداد بی

را برای چند روز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد تا بتوانیم سرانه مصرف میوه تولید داخلی را در کشور باال ببریم و با 

گرمسیری معاونت باغبانی وزارت  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر امور میوه.تبلیغ محصوالت خود از تولید داخلی دفاع کنیم

با در نظر گرفتن تعداد شهدای کشاورز در دفاع از کشورمان، باید بتوانیم برای قدردانی از این : جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد

 ./ه آنها اختصاص دهیم و این افراد نیز بتوانند روزهای بدون دغدغه و در آرامشی را سپری کنندقشر اعتبارات الزم را ب

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21977-1.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24599-1.html
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 تولیدات باغی
 آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

 آمیزی مرکبات ممنوع، سبززدایی آزاد  رنگ: کبات اعالم کردمؤسسه تحقیقات مر
 .شده باید بالفاصله به بازار مصرف منتقل و از انبار کردن آنها خودداری شود های سبززدایی میوه

برخی  با اشاره به شروع برداشت( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کنیم باغداران برداشت میوه را بر اساس شاخص نسبت قند به اسید آغاز کنند، این  توصیه می: رس گفت ارقام نارنگی انشو پیش

های ترویجی در دسترس  ها به آزمایشگاه یا از طریق اطالعیه عدد برای نارنگی حداقل هفت است که مستقیماً با ارسال نمونه

 .گیرد باغداران قرار می

باید حداقل به ( بریکس)ها  ها در صورت نیاز، قند میوه محمدی با بیان اینکه برای انجام عملیات سبززدایی روی میوه تضی گلمر

شده باید بالفاصله به بازار مصرف منتقل و از انبار شدن  های سبززدایی نکته حائز اهمیت آن است که میوه: هفت رسیده باشد، افزود

 .آنها جلوگیری شود

ها بعد از سبززدایی خودداری شود، از باغداران درخواست کرد برای برداشت  ا تأکید بر اینکه از هرگونه افزودن رنگ به میوهوی ب

 .صورت گیرد( گرد نوک)های باغبانی مخصوص  وسیله قیچی های فنی توجه کنند و برداشت میوه به بهتر محصول به دستورالعمل

هایی که با خاک  تولیدکنندگان در هنگام برداشت از مخلوط کردن میوه: اطرنشان کردرئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور خ

 .های تازه چیده شده خودداری کنند اند یا میوه تماس داشته

های خیلی گرم یا در زمان بارندگی عنوان کرد و ادامه  محمدی دیگر مسائل حائز اهمیت را خودداری از برداشت میوه در ساعت گل

 .ری از هرگونه صدمه فیزیکی به میوه در زمان برداشت، به نفع باغداران خواهد بودجلوگی: داد

با : وی زمان برداشت نارنگی انشو شیموتو را در نیمه شهریورماه و ارقام میاگادا و اوکیتسو را اوایل مهرماه اعالم کرد و یادآور شد

آنها، باغداران مجاز به استفاده از اتیلن برای سبززدایی هستند، اما رس و نیاز به سبززدایی  های پیش توجه به آغاز برداشت نارنگی

 .رنگ کردن مرکبات کماکان ممنوع است

 .های میوه استاندارد را برای مرکبات بالمانع عنوان کرد محمدی در پایان استفاده از واکس گل

کلروفیل در پوست میوه، رنگ آن را به نارنجی یا زرد  های سبز گفتنی است، عملیات سبززدایی با گاز اتیلن صرفاً با تجزیه رنگدانه

 ./دهد دهد و طعم، مزه، اسید، قند، ویتامین ث و در مجموع ارزش غذایی مرکبات را تغییر نمی تغییر می

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21976-1.html 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان

 ها های ارگانیک در راستای استانداردسازی گلخانه پرورش میوه

توانند مسبب توسعه بخش کشاورزی و  ها می با وجود خشکسالی و کمبود آب در ایران گلخانه: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .های ارگانیک با کیفیت باال شوند پرورش میوه

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران میرمراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  اهلل هدایت

ها در  در واقع تأسیس گلخانه: ها در افزایش محصول و کاهش انرژی اظهار داشت ، در خصوص تأثیر استانداردسازی گلخانهجوان

 .ها و کیفیت محصول تأثیر بسزایی دارد وری و راندمان آبیاری، کنترل آفات و بیماری هبهر

های ارگانیک با  توانند مسبب توسعه بخش کشاورزی، پرورش میوه ها می با وجود خشکسالی و کمبود آب در ایران گلخانه: وی افزود

 .کیفیت باال و افزایش مقدار محصول در واحد سطح شوند

ای که برای  دولت در این زمینه تسهیالتی را در نظر گرفته در حالی که ما انتظار داریم که یارانه: ی در ادامه بیان کردمیرمراد زه

های اولیه کشاورزی  ها و هزینه کشاورزی در نظر گرفته شده به تولیدکنندگان پرداخت شود زیرا اکثر تولیدکنندگان در تأمین نهاده

 .گذاری و توجه دولت به تولیدکنندگان این بخش متحول خواهد شد ار سرمایهمشکالتی دارند که با استمر

جات به آب و کود کمتری نیاز دارد به  ای همانند سبزی و صیفی محصوالت گلخانه: عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

 .ای که مبارزه مکانیکی و کنترل آفات بر کیفیت محصول تأثیرگذار خواهد بود گونه

http//:www.yjc.ir/fa/news/9310911 
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 تولیدات باغی

 اکونا - 137۱/ شهریور /  26, جمعه 

 میوه قاچاق از سکه افتاد
این وضعیت : برد گفت می ولید و عرضه به سررئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار با اشاره به اینکه میوه در وضعیت فراواتی ت

 . های وارداتی نخرند و قاچاق این محصول از رونق افتد باعث شده که دیگرمردم میوه

ای داشته که  های اخیردر مقایسه با گذشته کاهش قابل مالحظه قیمت میوه درهفته: حسین مهاجران با اعالم این خبر اظهار کرد

 .ضه میوه در بازار مصرف و فراوانی تولید استاین امر به دلیل افزایش عر

های نظیر  کنند و میوه های آلبالو و گیالس پایان فصل خود را تجربه می میوه: بار ادامه داد  رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره

 .های تازه وارد نیز متعادل است پرتقال و نارنگی درحال جایگزینی هستند که قیمت این میوه

هزار  9هزار تومان، هلو  9هزار تومان، انار  9تومان، لیو  055هزار و  0در حال حاضر هرکیلوگرم انگور از هزار تا: تاکید کردمهاجران 

 .رسد تومان در میادین مرکزی میوه و تره بار به فروش می 055هزار و 0هزار تومان و نارنگی تخم ژاپنی  9تومان، نارنگی رسمی 

و طالبی نیز با توجه به اینکه دیگر فصل  4055و خربزه هزار تا  955تا  405هندوانه نیز درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم : وی گفت

 .رسد تومان به فروش می 9055تولید آن به پایان رسیده است 

تره بار  درمیادین مرکزی میوه و: ای در یک ماه گذشته تغییری نداشته است یادآور شد مهاجران با بیان اینکه قیمت محصوالت غده

 .رسد تومان به فروش می 4555تا  455تومان و سیب زمینی  055تا  055هرکیلوگرم پیاز 

 خرند هزار تومانی را نمی 40مردم دیگر انگور قاچاق 

همچنین .هزار تومان رسیده است 9تا  055رس نیز تقریبا برابر شده است و به قیمت هزار و  قیمت خیار گلخانه و بوته: وی گفت

تومان تغییر قیمتی داشته و به قیمت  455روز گشته تنها  05های اخیر از ثبات جالبی برخوردار بوده و در  ز که در ماهموز نی

 .تومان رسیده است 9055

های داخلی در حجم  شود زیرا با آمدن میوه های قاچاق دیگربه ندرت در میادین میوه و تره بار مشاهده می میوه: مهاجران تاکید کرد

 .و کاهش قیمت میوه، دیگر در بازار مصرف خریداری نداردباال 

رسد، دیگر انگور  تومان در میادین مرکزی میوه به فروش می 055هزار و  0زمانی که انگور تازه داخلی هزار تا : مهاجران یاد آورشد

 .هزار تومانی شیلی جایگاهی در میان مصرف کنندگان ندارد 40

ر این خبر مربوط به میادین مرکزی میوه و تره باراست و بنا بر اعالم رئیس اتحادیه فروشندگان گفتنی است که نرخ اعالم شده د

 .درصد افزایش یابد 95میوه و تره بار قیمت این محصوالت ممکن است در سطح شهر تا 

http//:iranecona.com/11920 
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 (سایر )ر تولیدات دام و طیو
 - 71/60/11فارس

 تن گوشت ۵66هزار و  3تولید / گردی تا زنجیره تولید صنعت مرغ در نقطه مرزی فروشی دوره از مرغ
های اقتصاد مقاومتی بارها از سوی مقام معظم رهبری تأکید شده، معرفی برخی کارآفرینان و الگوهای  اجرای سیاست

گردی اکنون به  فروشی به صورت دوره یک کارآفرین از مرغ. ز لطف نیستعملی اقتصاد مقاومتی در این زمینه خالی ا

 .تن گوشت رسیده است 055هزار و  9کارآفرین برتر ملی با تولید ساالنه 

کیلومتری مرز ایران و عراق  955شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی واقع در  4900رضا سواری کارآفرین کشوری متولد 

همان گونه که مقام معظم رهبری : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سیاست اقتصاد مقاومتی در گفتاست، در مورد 

شود و باید بخش خصوصی و دولتی دست به دست هم داده  بارها فرمودند، گره اقتصاد کشور با سیاست های اقتصاد مقاومتی باز می

 .ائل را حل کنندو مس

 .در حال حاضر اقتصاد کشور وضع زیاد مثبتی ندارد، اما باید فرمایشات رهبری در اقتصاد مقاومتی را به دقت اجرا کنیم: وی گفت

: این کارآفرین نمونه کشوری که هم اکنون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ارومیه است، گفت

 .نظران در این زمینه استفاده شود اقتصاد مقاومتی هم این کارآفرینان برتر هستند و باید از صاحبهای عملی  تجربه

تولید را به عنوان یک زنجیره تعریف : وی در مورد اینکه با وجود مشکالت تولید چگونه توانسته به تولید کشاورزی ادامه دهد، گفت

 .شود راک دام و تولید مرغ گوشتی و مادر و جوجه یکروزه تولید میکردیم که از زراعت، باغداری گرفته تا کارخانه خو

 .در حال حاضر کشت و صنعت مهاباد که قبالً دولتی بوده و بعد خصوصی شده دارای مشکالتی است: سواری افزود

رخانه خوراک دام و فعال خودم یک زنجیره یکپارچه از تولید دارم که شامل واحد مرغ مادر، تولید مرغ گوشتی، کا: سواری افزود

ماه در تولید مرغ مادر است، همچنین در  40کنم که هر دوره شامل  میلیون جوجه یکروزه تولید می 90در هر دوره . طیور است

شود و نیز کارخانه خوراک دام و طیور با  روزه تولید می 05تا  00تن گوشت مرغ در هر دوره  055هزار و  9بخش مرغ گوشتی 

خانوار به صورت مستقیم و  049کنند و در مجموعه این زنجیره حدود  هزار تن خوراک دام و طیور فعالیت می 05ظرفیت ساالنه 

 .خانوار به صورت غیرمستقیم اشتغال دارند 9055

 دارد مرغداری 90555شرکت و ایران  49شرکت مرغداری،انگلستان  95ترکیه * 

شود، مثالً  وان کرد که صنعت مرغداری در دنیا به صورت زنجیره تولید تعریف میاین کارآفرین برتر راز موفقیت خود را این گونه عن

پردازند و  ای به تولید و سیاستگذاری مرغ می شرکت به صورت زنجیره 49ای و در انگلستان  شرکت بزرگ زنجیره 95در ترکیه 

هزار واحد تولید مرغ وجود دارد  90دهد، اما در ایران  بهره در کنار جایزه صادراتی به آنها می های کم کند و وام دولت هم حمایت می

 .توان زنجیره تولید اجرا کرد گیرند و نمی هزار سلیقه است که به سختی در کنار هم قرار می 90که در واقع 

 رضا سواری مرغدار نمونه کشوری از مهاباد در همایشی در کانادا

 .شته شود، همین زنجیره تولید استآنچه باعث شد صنعت و تولید سرپا نگه دا: وی افزود

کند و ما توان رقابتی با مرغ ترکیه نداریم، چون  تر از ایران مرغ به عراق صادر می در حال حاضر ترکیه راحت: این کارآفرین گفت

ایران نرخ درصد است، اما در  0تا  9دهد و تسهیالت آنها با بهره  درصد سوبسید می40دولت ترکیه برای صادرات مرغ در لب مرز 

درصد است و برای تأمین سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت بسیار گران است و هیچ  90تا  94سود تسهیالت برای مرغداران بین 

 .درصدی بانک را تأمین کند، همچنین جایزه صادراتی در ایران برای مرغ نداریم 94تواند سود حداقل  ای نمی تولیدکننده

http://www.farsnews.com/
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با توجه به اینکه عمده واردات مواد اولیه برای : بار به عنوان تولیدکننده نمونه انتخاب شده، گفت 45مرغدار نمونه کشوری که 

شود و هزینه  گیرد و باعث افزایش قیمت مواد اولیه می صنعت مرغداری وارداتی است، بنابراین عوارض و مالیات به آن تعلق می

تومان هزینه تمام شده دارد، در  0055هر کیلو مرغ زنده در درب مرغداری یابد و در حال حاضر  تولید مرغ در ایران افزایش می

 .تومان ضرر فروختند 4955تومان یعنی در هر کیلو حدود  9955های خود را گاهی به کیلویی  حالی که مرغداران سال گذشته مرغ

و بسیاری از تولیدکنندگان از گردانه تولید  شرکت پشتیبانی امور دام که باید از مرغداران حمایت کند، هیچ حمایت نکرد: وی گفت

 .خارج شدند

 میلیون تن 420میلیون تن و تولید  9ظرفیت نصب شده مرغ کشور * 

میلیون تن گوشت مرغ است در حالی که تقاضای  9ظرفیت اسمی واحدهای موجود مرغداری در کشور ساالنه تا : سواری گفت

 .هزار تن مرغ صادر شد 05میلیون تن مرغ مازاد صادر شود، اما سال گذشته فقط میلیون تن است و باید سالی یک  4.0واقعی 

 .رویه برای مرغداری و عدم سیاستگذاری مناسب باعث مشکل صنعت مرغداری شده است مجوزهای بی: سواری افزود

هزار تومان سرمایه،  9و و با یک موتورسیکلت، یک قفس خالی، یک تراز 4909از سال : این کارآفرین در مورد سرنوشت خود گفت

دادم، اما با اتکا به خدا و پشتکار و هدف و انگیزه، اکنون به زنجیره تولید صنعت مرغ  فروشی سیار به صورت زنده انجام می مرغ

 .ام خانوار اشتغال مولد ایجاد کرده 045ام و برای بیش از  تبدیل شده

های یکپارچه تولید گوشت مرغ  هیأت مدیره مجمع انجمن سراسری زنجیرهشهریور سال جاری من به عنوان عضو  40در : وی افزود

 .در کشور انتخاب شدند

 رضا سواری مرغدار نمونه کشوری در شبکه اول سیما

هزار تن  05میلیون جوجه یکروزه و  90تن گوشت مرغ و  9055تولید ساالنه : سواری از ذکر گردش مالی خود داری کرد، اما گفت

 .شود، در گردش تولید من قرار دارد درصد محصول به عراق صادر می 05مچنین صادرات به عراق که خوراک دام و ه

 نفر اول از راست، رضا سواری مرغدار نمونه کشور

هکتار  95هکتار باغ میوه و همچنین  05: این کارآفرین در مورد اینکه آیا در این زنجیره تولید زراعت و باغداری هم دارد، گفت

شود، اما این مسائل کفاف تولید ما  کارم که همه این محصوالت در کارخانه و زنجیره تولید استفاده می  هکتار ذرت می 95گندم و 

 .شود درصد خوراک مرغ کشور از طریق واردات تأمین می 45کند و باید خوراک دام از خارج خریداری کنم که  را نمی

سال تخصصی در صنعت مرغداری  95ون لیسانس مدیریت بازرگانی دارم و حدود من کارم را با دیپلم شروع کردم، اکن: وی گفت

 .اکنون پسرم نیز دامپزشک شده است کنم و حتی خانوادگی در کار تولید هستیم که هم کار می

د مرغ کشی نمونه، تولی دار نمونه، واحد جوجه بار در سطح کشور مرغدار نمونه، کارخانه 45: های خود گفت وی در مورد مقام

 04از طرف وزارت کار به عنوان کارآفرین نمونه ملی و سال  00همچنین در سال . گوشتی نمونه، مرغ مادر نمونه انتخاب شدم

دهنده نژاد راس در دنیا شناخته  از طرف کمپانی راس انگلیس به عنوان بهترین پرورش 9550مدیر نمونه ملی شدم و در سال 

 .شدم

هزار قطعه در ساعت احداث کردم و نیز رئیس هیأت مدیره شرکت  9اه صنعتی مرغ به ظرفیت همچنین کشتارگ: سواری گفت

های خوراک دام و طیور و مکمل کشور  های خوراک دام طیور و مکمل کشور هستم و نایب رئیس انجمن کارخانه هماهنگی کارخانه

 .نیز هستم

 تولید در مرز بهترین دلیل امنیت *
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گذاری  مورد اینکه منطقه مهاباد با توجه به مرزنشینی و نژاد کردی و نیز مذهب اهل سنت از نظر سرمایهکارآفرین برتر کشور در 

اگر در یک . آورد تولید در این منطقه مرزی بهترین نشانه و عامل امنیت است و اشتغال خودش امنیت می: چه اهمیتی دارد، گفت

برسد به مهاباد، بنابراین اگر برای یک فرد شغل آبرومند ایجاد کنیم، این  شود تا چه جایی بیکاری باشد، خود به خود ناامن می

 .بهترین امنیت است

تمام ایران سرای من است و کرد و ترک : کند، گفت وی در مورد اینکه آیا فقط از کارگران بومی در واحدهای تولیدی استفاده می

در حال حاضر . کنیم هر کس که تخصص داشته باشد از او استفاده می. کنم ندارد، هم از کارگران بومی و هم غیربومی استفاده می

 .کنند کارگرانی از ارومیه، تهران، خوی، زنجان و خود مهاباد دارم که در واحدها کار می

 درصدی بانک را ندارد 94هیچ تولید کننده توان تامین سود * 

درصد کمکی به تولید  90تا  94سرمایه در گردش با نرخ : ا گفته سواری در مورد سرمایه در گردش به عنوان یک مشکل در بنگاه

من خودم از . کند درصد در سال سود نمی 94کند چون هیچ رشته تولیدی چنین سودی ندارد و هیچ کار اقتصادی در ایران  نمی

در همه دنیا . انکی می رویمکنیم مانند سال جاری ناچار به سمت تسهیالت ب کنم، اما گاهی که ضرر می سرمایه شخصی استفاده می

 .درصد هم بدهیم، اما مشکل تولید به نقدینگی باید برطرف شود 45درصد است و ما حاضریم  0تا  4تسهیالت بین 

ریزی قبل، تولید زیاد شده  عرضه مرغ زیاد و تقاضا کم بود، با توجه به مجوزهای قبلی و جوجه: سواری در مورد مشکل امسال گفت

 .بازار کاهش یافته و صادرات مرغ نیز، بنابراین مشتری برای مرغ کم شده است و مشکل ایجاد شده استو از طرفی کشش 

کنیم، عمالً این بخش از مالیات معاف است، اما یکسری  چون ما در بخش کشاورزی فعالیت می: این کارآفرین در مورد مالیات گفت

 05تا  05بندند و مالیات سنگینی مثالً سالی  الرأس بر آنها می و مالیات علیکنند  از ممیزان مالیاتی برخی از دفاتر ما را رد می

 .اند میلیون تومان هم داده

در هیچ جای دنیا تولیدی : وی با بیان اینکه صنعت مرغداری چون با موجودی زنده سر و کار دارد، بنابراین تلفات هم دارد، گفت

 .گیرند که تلفات دارد مالیات نمی

 کیلو  420ل دان به گوشت ضریب تبدی*

کاهش یافته یعنی در ازای  4.4به  9.0و  9.9ضریب تبدیل دام به گوشت مرغ از : وری و ضریب تبدیل گفت سواری در مورد بهره

درصد کاهش  9درصد به  49و  45همچنین تلفات از . کنیم گرم دان مرغ، یک کیلو گوشت مرغ تولید می 455مصرف یک کیلو و 

 .یافته است

شود که پروانه  بیوتیک و هیچ دارو تولید می در شرکت کیوان مرغ پرطالی مهاباد، مرغ سبز بدون آنتی: ین مرغدار نمونه گفتا

ایم که بدین وسیله از مدیرکل دامپزشکی  بیوتیک از اداره دامپزشکی استان آذربایجان غربی دریافت کرده پرورش مرغ بدون آنتی

 .کنم اورزی استان تشکر میاستان و ریاست سازمان جهاد کش

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019661190 
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 تولیدات دام و طیور
 - 71/60/11فارس

 روایتی از موفقیت یک بانوی اراکی/ هم صادرات فرش، هم پرورش شترمرغ 
ا داود آبادی از جمله فعاالن موفق اقتصادی است که از طریق آموزش قالیبافی برای تعداد زیادی از بانوان زهر

 .او در حاشیه کار قالیبافی مزرعه پرورش شترمرغ نیز راه اندازی کرده است. اشتغالزایی کرده است

، زهرا داود آبادی از جمله فعاالن موفق اقتصادی است که از سازمان بسیج سازندگی کشوراز به نقل  خبرگزاری فارسبه گزارش 

بافی مزرعه پرورش شترمرغ نیز راه او در حاشیه کار قالی. زایی کرده است طریق آموزش قالیبافی برای تعداد زیادی از بانوان اشتغال

 .اندازی کرده است

مشاغل خانگی در افزایش . توسعه مشاغل خانگی از جمله موفق ترین سیاست ها برای رفع بیکاری، به ویژه در میان بانوان است

چندان دور مشاغل  در گذشته ای نه. تولید ملی و اشتغالزایی حتی در کشورهای توسعه یافته نیز نقش عمده ای ایفا کرده اند

خانگی در میان بانوان ایرانی به صورت طبیعی رواج داشت، قالیبافی و صنایع دستی را می توان عالی ترین صورت مشاغل خانگی 

در میان زنان ایرانی نامید، زنان ایرانی سینه به سینه هنر دست را به فرزندانشان منتقل می کردند و از رهگذر فروش محصوالتشان 

اما گسترش فرهنگ شهرنشینی و زوال فرهنگ کار و تالش، تضعیف مشاغل خانگی . دوش معیشت خانواده بر می داشتند باری از

 .سنتی را در میان زنان ایرانی به دنبال داشت و میل به پشت میز نشینی و چشم دوختن به دست دولت جایگزین آن شد

تان مرکزی است که از طریق آموزش قالیبافی برای تعداد زیادی از بانوان خانم زهرا داود آبادی از جمله فعاالن موفق اقتصادی اس

 .او در حاشیه آموزش قالیبافی مزرعه پرورش شترمرغ نیز راه اندازی کرده است. اشتغالزایی کرده است

نر قالیبافی را از مادرم ه": زهرا داود آبادی درباره نحوه آموزش قالیبافی به خانم های اراکی، به خبرنگار بسیج سازندگی می گوید

قالیبافی را دوست داشتم چون از معدود . آموختم و بعد ها با حضور در کالس های قالیبافی فنی و حرفه ای مهارتم را تکمیل کردم

سال  0تقریبا . مشاغل زنانه ای است که عالوه بر درآمد زایی، وظایف خانه داری و همسرداری خانم ها را دچار مشکل نمی کند

 ".ش بود که با حمایت همسرم یک کارگاه قالیبافی تاسیس کردمپی

هنرجویان از دوحالت خارج نیستند، یک دسته از آن ها فقط برای سرگرمی و دسته دیگر برای درآمدزایی آموزش ": وی می افزاید

ن پس از یک ماه آموزش می هر کدام از هنرجویا. قالیبافی می بینند، در این صورت بین یک هفته تا یک ماه آموزش می بینند

از محیط کارگاه فقط برای آموزش استفاده می کنیم و شرایطی فراهم کرده ایم تا خانم ها کار . توانند به درآمد زایی برسند

دار قالی به  05میلیون تومانی که از بسیج سازندگی دریافت کردم، حدود  95با وام . بافندگی فرش را در خانه هایشان انجام دهند

فرش و تابلو فرش را . ضافه مصالح مورد نیاز را خریداری کردم و به بافنده هایی که دوره آموزشی شان تکمیل شده بود تحویل دادما

هزار  055حداقل درآمد بافنده های ما از . به آن ها سفارش می دهیم و به صورت تضمینی خودمان از آن ها خریداری می کنیم

 ".تومان در ماه شروع می شود

 95تخته فرش و  055هر سال حداقل . بافنده را زیر مجموعه خود داریم 05در حال حاضر ": این فعال اقتصادی ادامه می دهد

-9بازار فرش . تابلو فرش تولید می کنیم، برخی از محصوالتمان را هم به سلیمانیه عراق و کشورهای آسیای شرقی صادر می کنیم

اگر موانع صادرات فرش رفع شود، . روبروست زیرا کار صادرات فرش موانع متعددی دارد سالی است که افت کرده و با مشکل 9

 ".اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد می شود

در منطقه داود آباد و فرهان بر خالف بسیاری از ": زهرا داود آبادی با اشاره به رونق قالیبافی در استان مرکزی، خاطرنشان می کند

افی رواج دارد و خانم ها بسیار مشتاق فراگیری آن هستند، در واقع می توان گفت قالیبافی در این منطقه کامال نقاط کشور، قالیب

http://www.farsnews.com/
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متاسفانه بخش عمده ای از خانم ها حقوق . نفر با مراجعه به کارگاه خواستار آموزش می شوند 45احیا شده است، روزانه حداقل 

 ".بر کار تولید ترجیح می دهندبخور و نمیر منشی گری و پشت میز نشینی را 

گوشت شترمرغ ویژگی های ": این فعال اقتصادی در ادامه به تاسیس و اداره مزرعه پرورش شترمرغ اشاره می کند و می گوید

زیادی دارد، به عنوان یک خانم که آشپزی خوبی دارد، طعم گوشت شترمرغ را مطبوع و عالی می دانم، گوشت شترمرغ شبیه 

است با این تفاوت که چربی آن کامال جداست و با گوشت آمیخته نیست و به همین دلیل برای بیماران قلبی  گوشت گوسفند

مزرعه پرورش شترمرغ را با استفاد از سود حاصل از فروش فرش ها و نیز وامی که از بسیج سازندگی گرفتم راه . توصیه می شود

عالقه مردم به گوشت شترمرغ رو به افزایش است . ابت مشغول به کار هستندنفر اینجا به صورت ث 9اندازی کردم و در حال حاضر 

شتر مرغ دارم و از درآمد آن راضی هستم و فکر  45در حال حاضر . و سرمایه گذاری در تولید این محصول توجیه اقتصادی دارد

 ".می کنم به مرور بهتر می شود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716011666911 
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 تولیدات دام و طیور

 - 71/60/23فارس

 کمبودی در عرضه گوسفند زنده برای عید قربان نیست
ر روزهای منتهی به افزایش اندک قیمت گوشت گوسفندی و گوسفند زنده د: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 .شود عید قربان طبیعی است، اما کمبودی در گوسفند زنده مشاهده نمی

هر کیلوگرم گوسفند : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

تومان رسیده  055هزار و  44هزار تا  44وزهای اخیر به دلیل نزدیک شدن به عید قربان، به حدود تومان افزایش در ر 055زنده با 

 .است

افزایش اندک قیمت گوشت : وی با تأکید بر اینکه هیچ گونه کمبودی در عرضه گوسفند زنده برای عید قربان وجود ندارد، افزود

طبیعی است و طبق روال معمول به دلیل افزایش تقاضا این افزایش قیمت گوسفند و گوسفند زنده در روزهای منتهی به عید قربان 

 .شود هر ساله مشاهده می

بینی ما افزایش حدود هزار تومان در هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده است و احتماال در روزهای منتهی به  پیش: ملکی تصریح کرد

 .تومان عرضه شود 055هزار و  49هزار تا  49قیمتی حدود  عید قربان و روز عید هر کیلوگرم گوسفند زنده در نهایت با

: گانه شهر تهران، گفت 99های ویژه در مناطق   رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با توصیه به مردم برای خرید دام قربانی از جایگاه

امپزشکان دام قربانی را معاینه و ها دامپزشکان و ناظران بهداشتی قبل و بعد از ذبح دام توسط ناظران بهداشتی و د در این مکان

 .شود کنند و پس از تایید سالمت دام، گوسفند ذبح شده به متقاضی تحویل داده می  بررسی می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716023666130 
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ولیدات دام و طیورت  
 اکونا - 137۱/ شهریور /  19, سه شنبه 

 های وارداتی شوند های کاسپین باید جایگزین اسب اسب
وارداتی گامی موثر برای حفظ و توسعه   (پونی)های  جایگزین کردن بیشتر اسب کاسپین با اسب: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 . این میراث ارزشمند است

المللی و پنجاهمین سالگرد معرفی اسب کاسپین، روز گذشته در گیالن آغاز به کار کرد و تا هجدهم  ینچهارمین همایش ب

شهریورماه جاری ادامه دارد و کشورهایی همچون انگلستان، آمریکا، ایرلند، کانادا، سوئد، فرانسه، بلژیک و سوییس از جمله 

 .کشورهای شرکت کننده در این همایش هستند

توسعه گردشگری ورزشی : در حاشیه برگزاری این جشنواره در جمع خبرنگاران گفت -عاون وزیر جهاد کشاورزی م -حسن رکنی 

 .شود زایی در استان و کشور می با محور اسب کاسپین موجب رونق صنعت گردشگری و نیز اشتغال

از شمال تا جنوب ایران، گسترده شده و  ها هفت توده نژاد اسب در ایران وجود دارد که منطقه زیستی این اسب: وی اضافه کرد

 .مهمترین آنها کاسپین، دره ثوری، ترکمن و کرد هستند

حدود یک میلیون رأس از تک سمیان در ایران وجود دارند، این : معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 .ند، مدیریت شوندجمعیت به عنوان ثروت ملی کشور محسوب شده و باید به صورت هوشم

 .مقدمات خوبی در این ارتباط انجام شده که تالیف کتاب تبارنامه اسب کاسپین یکی از این مقدمات است: رکنی خاطرنشان کرد

( پونی)زایی در مراکز پرورش و جایگزین کردن بیشتر اسب کاسپین با اسب  های موجود و اشتغال معرفی سرمایه: وی تصریح کرد

گذاری افزون این نژاد  بخشی و سرمایه مندان، موجبات شناخت، معرفی، رونق تواند با مشارکت هرچه بیشتر عالقه های وارداتی، می

 .را میسر کند و گامی موثر برای حفظ و توسعه این میراث ارزشمند برداشته شود

ن شناسنامه دارند که در اسب کاسپین در جها 9555در حال حاضر : نیز گفت -رییس انجمن جهانی اسب کاسپین  -دالتون 

 .تالشیم این تعداد را افزایش دهیم

هزار رأس اسب  92طبق آمارها بیش از : وی با بیان اینکه استان گیالن زیستگاه اصلی این اسب اصیل در جهان است، اظهار کرد

 .درأس از آنها شناسنامه دارن 495کاسپین در این استان زندگی می کنند که از این تعداد، بیش از 

http//:iranecona.com/11371 
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 تولیدات دام و طیور

 یسناا - 137۱شهریور  17پنجشنبه 

  درصدی طاعون نشخوارکنندگان در کشور ..کاهش 
باید با پایش و مراقبت : شود، گفت کن می هریش 9595رییس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک تا سال 

 .فعال، این بیماری ویروسی را کاهش دهیم

به شکل  4940کنندگان کوچک از سال  بیماری طاعون نشخوار: اظهارکرد -پنجشنبه  -به گزارش خبرنگار ایسنا در زنجان، مهدی خلج امروز 

گیرند و  های کشور مورد نظام مراقبت مستمر و واکسیناسیون هدفمند قرار می اممشترک بین گوسفند، بز، گوزن، آهو و کل وارد ایران شد اما د

 .بیماری به شکل مطلوبی کاهش یافته است

درصد کاهش بیماری طاعون  00جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،  ماهه نخست سال خوشبختانه در پنج: کرد وی تصریح

 .جد دنبال کاهش روزافزون آن است این بیماری بسیار مهم تلقی شده و سازمان دامپزشکی کشور بهنشخوارکنندگان داشتیم اما در حال حاضر 

کند، ولی تولیدش محدود  سازی رازی واکسن بسیار موثری علیه این بیماری تولید می موسسه تحقیقات واکسن و سرم: این مسئول ادامه داد

صورت هدفمند و با پایش و مراقبت فعال، این بیماری  ولید کند و در این شرایط ما باید بهمیلیون دوز واکسن ت 49تواند  است و ساالنه فقط می

 .ویروسی را کاهش دهیم

البته اقدامات الزم در این راستا هنوز : کرد در جهان قطعی است، تصریح 9595کن شدن ویروس طاعون تا سال  وی با اشاره به اینکه ریشه

میلیون دوز واکسن به نشخوارکنندگان کوچک تزریق کنیم، به همین  05آن ما باید دو سال متوالی سالیانه  اجرایی نشده است اما برای شروع

 .ریزی کشور ارایه دادیم، که از منابع داخلی و خارجی تامین خواهد شد ای را تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه منظور برنامه تدوین شده

اند، اما چیزی که در این میان مغفول مانده  نامه همکاری مشترک امضا کرده زیست تفاهم حفاظت محیطهای دامپزشکی و  سازمان: خلج افزود

ها و پایش مدرن مناطقی است که تنوع زیستی دارند به همین خاطر مقرر شده مناطقی از این دست مورد نظارت قرار  است حفاظت از زیستگاه

های  صله سازمان دامپزشکی اطالع یافته و بیماری تحت کنترل قرار گیرد، البته خشکسالیگیرند تا در صورت مشاهده عالیم بیماری بالفا

 .ها را به یکدیگر انتقال دهند مستمر موجب شده مرز دام و مناطق حفاظت شده شکسته شود و احشام و دام با استفاده از منابع آب، بیماری

دهد تا از  ها انجام می های دام اطراف زیستگاه ای در روستاها، مزارع و گله یون حلقهرو سازمان دامپزشکی واکسیناس از این: وی خاطرنشان کرد

 .شیوع بیماری پیشگیری کند

هزار رأس نیز صادرات دام سبک به کشورهای دیگر  055خلج در ادامه با بیان اینکه صادرات به کشور عراق از سر گرفته شد و تاکنون 

درصدی واکسیناسیون علیه بروسلوز داشته و در کنار آن نیز برنامه  90ست امسال نسبت به پارسال افزایش طی پنج ماهه نخ: ایم، افزود داشته

 .ایم میلیارد تومان به دولت ارائه داده 499های آلوده با رقمی بالغ بر  جامعی مبنی بر شناسایی و حذف دام

ندگان نیز با شروع فصل سرما و بازگشت پرندگان مهاجر مقرر شده در خصوص آنفلوآنزای پر: رییس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد

 .برداری انجام دهیم و امکان آلودگی را رصد و رفع کنیم هزار نمونه 42روستا  4055در 

http//:www.isna.ir/fa/news/71601712391 
 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94061912351


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی 

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 رشهریو سوماهم اخبار هفته 
 

07 
 

 تولیدات دام و طیور
 یسناا - 137۱شهریور  22یکشنبه 

 ثباتی قیمت شمالی از بی رنجش مرغداران خراسان
 .ثبات نداشتن قیمت مهمترین مشکل مرغداران استان است: شمالی گفت رییس اتحادیه مرغداران خراسان

یمت سویا، ذرت، جوجه یک روزه و دیگر ق: شمالی، توضیح داد ، منطقه خراسان(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران آذری در گفت

نبود این امر مهم سبب شده تاکنون به مرغداران ضررهای . ثبات قیمت الزمه هر صنفی است. کند اقالم صنعت مرغداری به روز تغییر پیدا می

 .فراوانی وارد شود

اطمینان خاطری از اینکه پول مرغداران در زمان فروش : ددهند، اظهار کر وی با بیان اینکه مرغداران با هر مشکلی بهترین مدیریت را انجام می

 .تاکنون میلیاردها تومان در این بازار رفته و برنگشته است. محصول به آنها برگردانده شود وجود ندارد

رغدار بخرد و بعد از آن فروشد؟ آیا مکانی وجود دارد که مرغ را از م آذری با طرح این سواالت که چرا مرغدار با این وضعیت بازار، مرغ را می

عرف بازار همین است و مکانی خاص وجود ندارد که مرغدار محصول خود را با اطمینان : پول و یا چکی بابت پول به مرغدار بدهد؟ تصریح کرد

 .خاطر بفروشد و پول خود را دریافت کند

امروز قیمت مرغی که از مرغدار خریداری : شمالی گفت سانشمالی با اشاره به دیگر مشکالت مرغداران خرا رییس اتحادیه مرغداران خراسان

 .کند خریداری می 4955تومان است این درحالیست که مصرف کننده آن را  0055شود کیلویی  می

دی دیگر اند اما تعدا تعدادی مرغ دار ورشکسته شده: اند، افزود وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه تعداد مرغدار در استان ورشکسته شده

 .اند و این چرخه ادامه دارد جای آنها را گرفته

http//:www.isna.ir/fa/news/71602213731 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 - 71/60/23فارس

 یابد اوکراین از مهر ماه افزایش می خطوط پروازی ایران و/ آغاز کشت فراسرزمینی ایران در اوکراین
خطوط پروازی ایران و اوکراین از : سفیر ایران در اوکراین از آغاز کشت فراسرزمینی ایران در اوکراین خبرداد و گفت

 .یابد مهر ماه افزایش می

ر ایران در اوکراین از سفر وزیر توسعه اقتصادی اوکراین تا چند ماه فر سفی ، بهشتیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مراودات تجاری بین بخش خصوصی دو کشور انجام شده و تا آذر ماه بخش دولتی دو کشور نیز در : آینده به ایران خبر داد و گفت

 .این زمینه مذاکرات الزم را افزایش خواهند داد

این کمیسیون به : ها وقفه در ماه نوامبر در تهران خبر داد و افزود ک اقتصادی بعد از سالوی همچنین از برگزاری کمیسیون مشتر

 .ریاست وزیر انرژی و زغال سنگ اوکراین و وزیر جهاد کشاروزی ایران برپا خواهد شد

پرواز بین  0اضر در حال ح: یف خبر داد و گفت سفیر ایران در اوکراین از اضافه شدن خطوط پروازی مستقیم بین تهران و کی

 .کنیم اندازی خط پنجم پروازی توسط هواپیمایی ماهان را پیگیری می تهران و کی یف برقرار است و در مهر ماه راه

از همین طریق به دنبال تدارک برای لغو : فر با بیان اینکه استان اودسا در اوکراین آسمان باز اعالم شده خاطر نشان کرد بهشتی

 .هستیم، تا از آسمان این استان استفاده کنند روادید تجار ایرانی

هزار هکتار زمین در اوکراین کار خود  0مجتمع کشت صنعتی نیز از ماه آینده در راستای کشت فراسرزمینی در : وی اظهار داشت

خش اعظمی از هزار هکتار افزایش خواهد یافت و نکته قابل توجه این است که ب 95کند که این رقم در آینده به  را آغاز می

 .کشاورزی در اوکراین دیم بوده و نیاز به آبیاری ندارد و تقریبا تمام تولیدات ارگانیک است

ورود ایران به اوکراین برای هر کس تهدید باشد، : وی به تجار ایرانی اطمینان داد تا نسبت به شرایط اوکراین نگران نباشند و گفت

ای  بحث روادید وجود داشته که فعال با پادرمیانی حل شده است و امیدواریم در آیندهبرای ما فرصت است، اما مشکالت زیادی در 

 .نزدیک برطرف شود

زنی نیست، بلکه  موضوع روادید بحث خرید و فروش یا چانه: در ادامه سرهی کراسنو شاپکا کاردار سفارت اوکراین در ایران گفت

 .کند اجازه به خاک هر کشوری صادر می ای است که دولت هر کشور برای عبور و مرور و اجازه

تعداد روادیدی که سفارت اوکراین در این مدت صادر کرده نسبت به تعداد روادید سفارت : وی با کنایه به طرف ایرانی گفت

 .جمهوری اسالمی ایران در کی یف بیشتر است

ت، دولت اوکراین یکسری قوانین را به تصویب از آنجایی که جزیره کریمه اشغال شده اس: وی خطاب به بازرگانان ایرانی گفت

 .دهد طرف ثالث با کریمه هرگونه ارتباطی داشته باشد رسانده و اجازه نمی

الملل اتاق بازرگانی ایران مواجه شد و او گفت که بازرگانان ایرانی در  این جمله کاردار سفارت اوکراین با واکنش فرازی معاون بین

 .خواهند، تجارت کنند ای که می وجود آمده، آزاد هستند با هر کشور و هر منطقه شرایط کنونی که در دنیا به

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716023661696 
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 تولیدات زراعی
  آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

  43 - 48هزار تن برنج در سال زراعی  8.6لیون و تولید دو می
 39 - 31هزار تن برنج سفید از سطح شالیزارهای کشور، کشت برنج در سال زراعی  105با برداشت دو میلیون و 

 .خاتمه یافت و با این حجم تولید و میزان واردات برنج توسط مرزنشینان نیازی به واردات برنج نخواهد بود

برداشت برنج در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)انی گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران عضو اتاق بازرگ

نیز خاتمه پیدا  29 - 20های شمالی کشور به خاتمه نزدیک شده است و همزمان با پایان شهریورماه کشت برنج سال زراعی  استان

 .خواهد کرد

هزار تن خواهد بود، این در حالی است که با وجود کاهش  005ینی حجم تولید بیش از دو میلیون و ب پیش: غالمعلی قربانی افزود

میزان آب با ارائه مدیریت مزرعه و استفاده از توصیه کارشناسان مؤسسه تحقیقات برنج، عملکرد این محصول طی سال جاری با 

 .رو بوده است درصدی روبه 49تا  45افزایش 

شود، اما بعد از مرحله اولیه آب مورد نیاز خود را به تدریج  عنوان یک کشت غرقابی شناخته می هرچند برنج به :وی خاطرنشان کرد

اند حجم  اند با مدیریت منابع آب و همکاری وزارت نیرو در استفاده از آب سد منجیل توانسته کنند و کشاورزان توانسته دریافت می

 .تولید خود را افزایش دهند

 ها توفیقی نداشت تار شالیکوبیاصالح ساخ

توان انتظار  ها کاهش پیدا کند، می در صورتی که میزان ضایعات برنج در شالیکوبی: رئیس سابق انجمن برنج گیالن ادامه داد نایب

گرفته توسط مرزنشینان و  داشت برنج تولیدشده سال زراعی گذشته پاسخگوی نیاز کشور باشد و با همان میزان واردات صورت

 .ذخیره استراتژیک بتوان نیاز برنج کشور را تأمین کرد

های گذشته و در  ها از سال با وجود آنکه اصالح ساختار شالیکوبی: ها تصریح کرد قربانی با اشاره به وضعیت اصالح ساختار شالیکوبی

 .مختصات باالیی وجود دارددولت پیشین کلید خورده است، اما تاکنون به نتیجه مؤثری نرسیده و همچنان ضایعات برنج در 

 .دهد درصد برآورد شده است که حجم بسیار باالیی از برنج را تشکیل می 95تا  95میزان ضایعات تقریبی برنج بین : وی یادآور شد

 تومان رسید 0455برنج هاشمی به 

تومان رسید که در  455هزار و  تهزار تا هف با اتمام برداشت برنج، قیمت خرید برنج هاشمی به هفت: کارشناس برنج تأکید کرد

 .شود مقایسه با سال گذشته، قیمت مناسبی شمرده می

هزار تومان رسیده بود که نگرانی  پیش از شروع فصل برداشت برنج، میانگین قیمت برنج به بیش از هشت: قربانی اظهار داشت

های  همواره امکان تغییر ذائقه و استفاده بیشتر از برنجکشاورزان تولیدکننده برنج را در پی داشت، چرا که افزاشی نامتعارف قیمت 

 .دنبال دارد وارداتی را به

رسد در صورتی که شبکه  نظر مِی شود و به کاران خریداری می تومان قیمتی است که از برنج 455هزار و  هفت: وی همچنین گفت

 .کننده وجود نداشته باشد ت عرضه برنج به بازارهای مصرفتوزیع با نظارت اصناف به کار خود ادامه دهد، تغییر نامتعارفی در قیم

 شود زودی آغاز می کشت راتون به

شود، اما با توجه  زودی آغاز می های برنج به عنوان کشت دوم در شالیکاری کشت راتون به: عضو اتاق بازرگانی گیالن در ادامه افزود

 .ودرود حجم باالیی تولید نش به کاهش منابع آبی، انتظار می
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زنند و در صورتی که کشاورزان مراقبت خوبی از  شده بار دیگر جوانه می های بریده در اواسط مهرماه، شالی: قربانی خاطرنشان کرد

عنوان یک کشت ارگانیک  عنوان راتون و به توانند برنج کیفی مناسبی از آن بگیرند که به نشاءهای تازه جوانه زده داشته باشند، می

 .شود شناخته می

 تشکیل انجمن حمایت از برنج در اتاق بازرگانی

عنوان یک تشکل جدید و با رویکرد  کنند تا انجمن حمایت از برنج را به برخی فعاالن حوزه اتاق بازرگانی تالش می: وی ادامه داد

 .حمایت قوی از تولیدکنندگان برنج تشکیل دهند

ترین  به شکل ستادی از تهران تشکیل شده است، یکی از قدیمیاکنون  انجمن حمایت از برنجی که هم: قربانی تصریح کرد

 .رود شمار نمی های آن منطقی به های موجود در حوزه برنج است که نادیده گرفتن فعالیت تشکل

های موازی بتواند کارایی بیشتری بر حوزه  های فعلی به جای ساختن تشکل رسد توانمندسازی تشکل نظر می به: وی یادآور شد

 ./محصوالت کشاورزی داشته باشد تولید

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21066-1.html 
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 چای
 خبرنگاران جوان

 میلیارد تومان مطالبات چایکاران 47پرداخت 
 .میلیارد تومان مطالبات چایکاران پرداخت شده است 04تاکنون حدود در مجموع : رئیس سازمان چای بیان کرد

، در خصوص مطالبات چایکاران خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با 

میلیارد  0ای که در هفته گذشته  رد تومان مطالبات چایکاران پرداخت شده به گونهمیلیا 04در مجموع تاکنون حدود : اظهار داشت

میلیارد تومان باقی مانده مطالبات بخشی از آن تا چند روز آینده و بخشی دیگر بالفاصله بعد از تأمین اعتبار به  90تومان و 

 .چایکاران پرداخت خواهد شد

هزار تن از کل تولید برگ سبز چای سال  0بز چای برداشت شده که این میزان حدود هزار تن برگ س 49در واقع حدود : وی افزود

 .هزار تن است 00بینی تولید در صورت شرایط جوی مناسب حدود  گذشته بیشتر بوده و از سویی پیش

هزار  95الی  95ن جاری چای ممتاز خود اعم از چای قلم و شکسته را بی کارخانجات در سال: روزبهان در ادامه خاطرنشان کرد

تومان به فروش رساندند اما از سویی چای دست ساز ایرانی که تمام مراحل چیدن و خشک کردن آن دستی بوده بعضا تا کیلویی 

 .هزار تومان به فروش رسیده است 05

رسانند و از طرفی  درصد محصوالت خود را به فروش 25جاری توانسته بالغ بر  کارخانجات در سال: رئیس سازمان چای تصریح کرد

 .جاری کاهش داده است میلیون دالر واردات چای را در سال 2الی  0هزار تنی برگ سبز چای حدود  95افزایش 

http//:www.yjc.ir/fa/news/9311313 
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 خرما 
 - 71/60/23فارس

 ادامه برداشت خرما تا اواسط مهر/ درصدی صادرات خرما ۰6کاهش 
برابر قیمت به مشتریان عرضه  9دبیرکل انجمن خرمای کشور با بیان اینکه خرمای خریداری شده از کشاورزان با 

ای کشاورزان ایم زیرا تولید این محصول بر سال پیش تاکنون افزایشی در تولید خرما نداشته 40از : شود، گفت می

 .صرفه اقتصادی ندارد

برداشت خرما در سیستان : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اصغر موسوی دبیرکل انجمن خرمای کشور در گفت علی

 .و فارس در حال انجام استهای بوشهر  و بلوچستان به اتمام رسیده و در حال حاضر برداشت این محصول در استان

های اخیر صادرات خرما در ایران به یک سوم  هزار تن خرما از کشور صادر شد و در سال 455سال گذشته کمتر از : وی تصریح کرد

 .کاهش یافته است

برداشت : شود، گفت دبیرکل انجمن خرمای کشور با بیان اینکه خوزستان آخرین استانی است که برداشت خرما در آن انجام می

 .شود و معموال تا اواسط مهرماه ادامه دارد نوبرانه خرما از تیرماه آغاز می

تومان از کشاورزان  055هزار و  9هزار تا  9دبیرکل انجمن خرما با بیان اینکه در حال حاضر بهترین خرما با قیمت تقریبی 

کنند و برای عرضه در زمان پر تقاضا  خرما را خریداری می ها و دالالن این در حالی است که واسطه: شود، بیان داشت خریداری می

 .کنند ها نگهداری می در سردخانه

برابر قیمت به مشتریان عرضه  9این مشکل همه ساله وجود دارد و خرمای خریداری شده از کشاورزان با : موسوی تصریح کرد

 .شود می

هزار تومان است، در حالی که امکان فروش به  9تا  055هزار و  9 کننده هزینه هر کیلو خرمای مضافتی بم برای تولید: وی گفت

 .کننده فراهم نیست قیمت مناسب برای تولید

در حال حاضر با تولید یک میلیون تن خرما رتبه : موسوی با بیان اینکه در گذشته رتبه اول تولید خرما را در جهان داشتیم، گفت

 .سوم تولید را در جهان دارا هستیم

سال است  40به دلیل عدم صرفه اقتصادی تولید خرما در کشور افزایش نداشته و حدود : انجمن خرمای کشور اظهار داشت دبیرکل

 .شود که ساالنه تقریبا یک میلیون تن خرما تولید می

در این   دولت  حمایت: اند، گفت گرفته ها در صادرات خرما از ایران پیشی ها و اماراتی ها، تونسی ها، سعودی وی با بیان اینکه مصری

 .کننده خرما منجر به عرضه محصوالتشان در دنیا برای صادرات شده است کشورها از تولید

 .اصلی خرما در جهان هستند  کننده کشور تولید 45حدود : موسوی افزود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716023666106 
 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940623000860


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی 

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 رشهریو سوماهم اخبار هفته 
 

90 
 

 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان

 میلیارد تومان از مطالبات گندمكاران پرداخت شد7.6
میلیارد تومان دیگر از مطالبات خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان واریز شدکه با پرداخت این  405روز گذشته  9ظرف 

 .میلیارد تومان رسیده است 000زان به مبلغ، هم اکنون بدهی دولت به کشاور

با تأمین اعتبار از سوی : ؛ علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .شود ا پایان فصل تمامی طلب گندمکاران پرداخت میهای عامل، ت دولت و تالش شرکت بازرگانی دولتی ایران و تعامل بانک

استان کشور خریداری  94میلیارد ریال از کشاورزان در  000هزار و  29هزار تن گندم به ارزش 240میلیون و  4تاکنون : وی افزود

 .هزار میلیارد ریال هم به حساب گندمکاران واریز شده است 00شده و 

پرداخت بهای گندم ها : ن شرکت وتالش دولت برای تأمین اعتبار الزم از هر محل ممکن، افزودقنبری با اشاره پیگیری مستمر ای

روزگذشته به حساب گندمکاران کشور  9میلیارد تومان دیگر از مطالبات، ظرف 405درچند روز اخیر با سرعت بیشتری انجام شده و

 .واریز شد

لبات باقی مانده و براساس توافق انجام شده با بانکها، تا هفته آینده میلیارد تومان از مطا 000درحال حاضر : وی عنوان کرد

میلیارد تومان خواهد رسید که حتما 055بنابراین مانده بدهی به کشاورزان به کمتر . میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد055

 . تا پایان فصل خرید تسویه خواهد شد

تضمینی گندم در سالجاری تامین شده، تاخیر پرداخت ها در برخی از استانها را به دلیل قنبری با اشاره به اینکه منابع مالی خرید 

درصد رشد داشته و تا این موقع از فصل خرید  44خرید گندم امسال نسبت به سال گذشته : حجم انبوه خریدها اعالم کرد و گفت

 .هزار تن گندم بیشتر خریداری کرده ایم 955یک میلیون و 

این حجم باالی خرید گندم با توجه به افزایش قیمت نسبت به سال گذشته، نیازمند : جهاد کشاورزی تصریح کردمعاون وزیر 

عملیات گسترده بانکی و تخصیص به موقع اعتبارات کالن است که البته با وجود مشکالت مالی دولت، با رایزنی های گسترده و 

های خریداری شده به حساب  برطرف شده و روزانه بخشی از وجوه گندمتالش و پیگیریهای انجام شده، مشکل تامین اعتبار 

 .شود کشاورزان در سراسر کشور واریز می

مرکز در سراسر کشور  4509در فصل سالجاری خرید تضمینی گندم از کشاورزان : قنبری در خصوص میزان خرید انجام شده گفت

هزار محموله تحویل و در 955ولید داخل را در قالب بیش از یک میلیون و هزار تن گندم ت240میلیون و 4اند وتا کنون  مستقر شده

 .سازی کرده اند مراکزاستاندارد نگهداری گندم ذخیره

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کردکه خرید گندم در نیمی از استان های کشور پایان گرفته، ولی همچنان در 

 .ادامه دارد و احتماال تا اوایل مهرماه نیز خرید انجام خواهد شدمناطق سردسیر و شمال غربی کشور 

http//:www.yjc.ir/fa/news/9321197/196 
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 خشکسالی
 - 71/60/26فارس

 دشت کشور به علت کم آبی در شرایط بحرانی است 366
ها وارد مرحله بحران شده  دشت کشور بیش از نیمی از آن 653از : ع طبیعی گفتعضو کمیسیون کشاورزی، آب و مناب

 .میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی از دست رفته است 055میلیارد مترمکعب از مجموع  490و 

در مورد چگونگی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در گفت عباس پاپی

بخش کشاورزی در حال ورود به مرحله بحران تاریخی آب است، به همین دلیل باید با : کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی گفت

 .های روز با شرایط به وجود آمده مقابله کرد مجهز شدن به تکنولوژی

کشت : شود، افزود اورزی به دلیل نبود تکنولوژی روز دنیا تبدیل به ضایعات میدرصد محصوالت کش 95تا  95وی با بیان اینکه 

های کاهش مصرف آب در بخش  گیری از ارقام کم مصرف آب از روش های نوین آبیاری و بهره ای، استفاده از روش گیاهان گلخانه

 .کشاورزی است

بر در برخی مناطق کم آب  م تدبیر و کشت محصوالت آببه علت عد: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت

 .ایم زیرزمینی مواجه شده  های کشور و کم شدن منابع آب کشور با خشک شدن تعداد زیادی از دشت

پمپ  اما با اختراع موتور: است، افزود  های زیرزمینی ثابت بوده و تغییر نداشته زاده با اشاره به اینکه طی هزاران سال منابع آب پاپی

های زیرزمینی بهم خورده، طوری که در حال حاضر  زیرزمینی تعادل منابع آب رویه منابع آب گیری از آن به دلیل برداشت بی و بهره

 .ایم منفی این منابع مواجه شده( تراز)با بیالن 

رد مرحله بحران شده است و ها وا دشت کشور بیش از نیمی از آن 052از : عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .ایم میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی را از دست داده 055میلیارد مترمکعب از مجموع  490

به دلیل بیالن منفی منابع آب زیرزمینی خلل و فرجی هم که در زیرزمینی آب در آن : ها گفت وی با اشاره به نشست دشت

ها هم ناشی از این موضوع است که با این اتفاق حتی اگر قرار باشد که  ت دشتشد، در حال از بین رفتن است و نشس نگهداری می

 .ها گنجایشی برای آن در زیرزمین وجود ندارد آبی به مخازن آب زیرزمینی تزریق شود، با نشست دشت

ورزی به دلیل شود که محصوالت کشا وی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم کم آبی و خشکسالی در کشور گاهی مشاهده می

گذار ارائه الگوی  برای جلوگیری از این مسائل قانون: رود، گفت شود و محصول هدر می عدم صرفه اقتصادی از زمین برداشت نمی

 .کشت به کشاورزان را پیشنهاد کرده است

کشاورزان براساس : داشتای در کشور برای تشخیص میزان محصول مورد نیاز نداریم، بیان  بیگی با انتقاد از اینکه هیچ سامانه

کنند و همین  اند، اقدام به کشت می حدس و گمان و همچنین منفعت اقتصادی که سال قبل از محصول کشت شده حاصل کرده

 .شود که گاهی یک محصول بیش از حد نیاز و گاهی محصولی کمتر از نیاز کشت شود امر باعث می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716011661620 
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 خشکسالی
 اکونا - 137۱/ شهریور /  11, چهارشنبه 

 هشدار مشاور نوبخت نسبت به مرگ تدیجی ایران
درصد از منابع آبی  16کشورهایی که بیش از : گفت زیستاول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط   مشاور معاون

 . شوند که ایران جزو این کشورهاست کنند دچار مرگ تدریجی می زیرزمینی را استفاده می

پذیری اجتماعی که در سالن شهید رجایی قزوین برگزار  در همایش بحران آب و مسئولیت -چهارشنبه  -عیسی کالنتری امروز 

اگر روند استفاده به همین صورت ادامه پیدا کند تبدیل به منابع آب منبع طبیعی تجدیدپذیر است ولی : شد، اظهار کرد

 .شود تجدیدناپذیر می

 .اکنون در بحران جدی قرار داریم و در این خصوص هیچ تعارفی با هیچ کس نداریم: وی تاکید کرد

ر چهار اصل اساسی دارد که اصوال توسعه ی پایدا: اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست ادامه داد مشاور معاون

 .شود باید مورد توجه قرار گیرد که در مسئله بحران آب هیچ یک از این چهار اصل رعایت نمی

: ی پایدار را رعایت مسائل اجتماعی که منجر به بهم ریختن جامعه نشود اعالم کرد و افزود کالنتری نخستین اصل اساسی در توسعه

 .های بعدی را از داشتن آب محروم کنیم آب رعایت نشده چراکه ما حق نداریم نسل ی بحران مسائل اجتماعی در مسئله

ای  در اصل سوم باید اقدامات به گونه: شود، اضافه کرد پایدار محسوب می  وی با اشاره به اینکه توجیه اقتصادی اصل دوم در توسعه

 .هد عکس این مسئله هستیمصورت بگیرد که آسیبی به محیط زیست وارد نشود ولی در بحث آب ما شا

های آینده  اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست اصل چهارم این توسعه را رعایت حق و حقوق نسل مشاور معاون

 .با این روند ما آیندگان را از حق داشتن آب محروم خواهیم کرد: دانست و گفت

 955میلیارد از این میزان آب شور و  955لیارد مترمکعب بوده که می 055های استاتیک کشور حدود  کل آب: وی تاکید کرد

 .میلیارد مترمکعب از میزان آب شیرین را مصرف کردیم 405میلیارد آن هم آب شیرین است که در این زمان بیش از 

 .صاص داده استهای زیرزمینی را به خود اخت درصد از آب 05ایران جزو سه کشوری است که باالی : کالنتری خاطرنشان کرد

های زیرزمینی به  درصد برداشت باالترین رتبه را در برداشت آب 00درصد و ایران با  04درصد، چاد با  09مصر با : وی اضافه کرد

 .خود اختصاص داده است

دنیا به  ی نخست فرسایش خاک را در ایران رتبه: اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست اعالم کرد مشاور معاون

 .شود خود اختصاص داده است که کمبود آب، پوشش گیاهی و دام از عوامل فرسایش خاک محسوب می

یک در جهان   شود و همین منجر به اختصاص رتبه میلیون تن خاک در کشور فرسوده می 455ساالنه دو میلیارد و : وی ادامه داد

 .شود می

در سطح کشور داریم که در معرض خشک شدن قرار دارد که سهم قزوین از این دریاچه زیرزمینی  055: کالنتری خاطرنشان کرد

 .دریاچه است

میلیارد مترمکعب  95ارومیه   دریاچه 4940تا  4940های  ارومیه در سال: ی ارومیه کرد و گفت ای به خشک شدن دریاچه وی اشاره

 .ز آن کاسته شده استمیلیارد مترمکعب ا 95از آب را به خود اختصاص داده بود که امروزه 

میلیارد مترمکعب در سد کرخه ذخیره شده  4.9: اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست تاکید کرد مشاور معاون

 .میلیون مترمکعب رسیده است 499بود که این میزان امسال به 
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ز بارش نزوالت جوی کاهش پیدا کرده و برف به باران مدیریت باید یکپارچه و پیوسته صورت بگیرد چراکه امرو: کالنتری یادآور شد

 .تبدیل شده است

http//:iranecona.com/11197 
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 دانه های روغنی
 - 71/60/23فارس

 پیشی گرفت 43های روغنی از کل واردات سال   ماهه دانه ۵واردات 
روغنی وارد کشور شد که نسبت به کل آمار   میلیارد ریال دانه 346هزار و  44ماه امسال  0ارهای گمرک در طبق آم

 .سال گذشته بیشتر است، این در حالی است که دانه روغنی تولید داخل بدون مشتری مانده است

هزار تن  054بالغ بر  29، براساس آمارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران، در سال خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میلیون و  090میلیون ریال معادل  099میلیارد و  040هزار و  44دانه روغنی برای تولید روغن خوراکی و کنجاله به ارزش ریالی 

 .هزار دالر وارد کشور شده است 902

های آفتابگردان، دانه کنجد، خردل،  های کلزا یا کانوال، دانه لوبیای سویا، دانه کتان، دانه ها شامل براساس آمار گمرک این دانه

 .شود های روغنی، بادام زمینی، کپرا و زبره دانه سویا را شامل می گلرنگ، میوه

میلیون ریال  294و میلیارد  240هزار و  44ماه سال جاری واردات دانه روغنی به ارزش  0همچنین براساس آمارهای موجود در 

 .هزار تن ثبت شده است 440هزار دالر به وزن  040میلیون و  049معادل 

 .بوده است 29ماهه اول امسال تقریبا دو برابر کل واردات سال  0دهد، واردات لوبیای سویا در  این آمار نشان می

توان گفت، این محصول در سال جاری  براین میماهه شبیه به کل ارزش آن در سال گذشته است، بنا 0همچنین کل ارزش واردات 

 .برابر با کل واردات سال گذشته وارد کشور شده است

 .نفر وارد کشور شده است 905براساس آمارهای موجود این میزان دانه روغنی توسط 

وز واردات دانه روغنی، طبق توافق وزارت جهاد کشاروزی با انجمن صنایع روغن نباتی امسال قرار بود، واردکنندگان در ازای مج

های  های روغنی تولید شده کشاورزان داخلی را خریداری کنند، اما معاون اول رئیس جمهور به علت کاهش قیمت تمامی دانه

 .جهانی، با درخواست افزایش قیمت روغن نباتی ازو سوی انجمن مربوطه مخالفت کرد

ی هم توافق خود را عملی نکرده و محصول دانه روغنی کشاورزان ایرانی در پی این عدم اجازه برای افزایش قیمت، صنایع روغن کش

بدون مشتری روی دستشان مانده است، تا جایی که وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به این اقدام انمنهای روغن و برخی کارخانه ها 

ه هر کس هر کاری دل خواست، انجام کنند که محصول کشاورزان را خریداری نکنند، مگر مملکت صاحب ندارد ک بیخود می: گفت

 .دهد

 .ای برای خرید تضمینی دانه روغنی از کشاورزان در نظر نگرفته است وزارت جهاد کشاورزی نیز بودجه

های  درصدی به واردات دانه 24همچنین عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی گفته بود، امسال صنعت روغن نباتی وابستگی 

ساله برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات وجود داشته، اما وابستگی نه تنها کاهش نیافته،  45نامه روغنی دارد و دو بر

 .درصد بوده است 25بلکه افزایش یافت، زیرا در شروع برنامه اجرایی این وابستگی 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716023666119 
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 دانه های روغنی
 آیانا 1371شهریور  22, یکشنبه

ها با کاهش واردات  کمک به کاهش بیماری/ های روغنی مدنظر نیست، پایداری گندم مهم است خودکفایی دانه
 روغن 

تر آنکه، پایداری  کند، اما مهم هش پیدا میهای روغنی در کشور، میزان وابستگی به واردات کا با توسعه کشت دانه

 . شود تولید محصول استراتژیک گندم در تناوب با این گیاهان حفظ می

پس از ( ایانا)های روغنی امروز در نخستین گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مجری طرح توسعه دانه

های روغنی عالوه بر آنکه وابستگی  توسعه کشت دانه: رزی با اعالم این خبر گفتانتصاب به این مسئولیت از سوی وزیر جهاد کشاو

 .کند، در پایداری تولید گندم مؤثر است کشور به واردات را کمتر می

تواند مکمل مناسبی در تناوب کشت باشد و عالوه  شود، می دلیل آنکه در فصل پاییز کشت می این محصول به: علیرضا مهاجر افزود

تواند نقش مؤثری را در تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز در قالب  ، توسعه این گروه گیاهان با تأکید بر دانه روغنی کلزا، میبر آن

 .کنجاله برای خوراک دام و طیور باشد

درصد  20در حال حاضر حدود : وی با اعالم اینکه طرحهای اجرا شده در حوزه دانه های روغنی با افت مواجه شده خاطرنشان کرد

 05هایی که در وزارت جهاد کشاورزی مدنظر است، بتوانیم حداقل  های روغنی داریم که امیدواریم با اجرای طرح وابستگی به دانه

 .درصد نیاز کشور به روغن و کنجاله ها را مرتفع کنیم

یم ظرف هشت سال آنها را عملیاتی ای در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده است که امیدوار ساله 45های  طرح: مهاجر ادامه داد

 .کرده و مشکالت اعظم آن را برطرف کنیم

های روغنی رفع شود، امیدواریم بتوانیم جهت تولید را در این بخش  اگر مشکالت مالی دولت در بخش توسعه دانه: وی تصریح کرد

 .به سمت توسعه هدایت کنیم

 .حدود چهار میلیارد دالر هزینه می شودساالنه برای واردات روغن و کنجاله ها : مهاجر افزود

 کند ها کمک می های روغنی به کاهش بیماری توسعه کشت دانه

در شرایط حاضر که قسمت بیشتر روغن مصرفی مردم وارداتی است، برخی : های روغنی یادآور شد مجری طرح توسعه دانه

شود، ممکن است مشکالت  هایی که وارد می وه بر آن روغنهای روغن نباتی وجود دارد و عال مشکالت همچون تعطیل بودن کارخانه

ها را در کشور فعال کنیم، عالوه بر ایجاد اشتغال در صنعت کشور خواهیم توانست  بهداشتی داشته باشد که اگر بتوانیم این ظرفیت

 .های درمان را کاهش دهیم تولیدی بهداشتی رقم بزنیم و بنابراین مشکالت مربوط به هزینه

جویی در آب  تواند ضمن صرفه شود، بنابراین می روز تا یک ماه زودتر از گندم برداشت می 40دانه روغنی کلزا : تأکید کرد مهاجر

 .نیازهای خاک را نیز تأمین کند

های گلستان، مازندران و اردبیل که مشکالت آبی کمتری دارند، قابل توصیه است که  کشت کلزا در استان: وی اظهار داشت

 .های وزارت جهاد کشاورزی بتوانیم آنها را اجرایی کنیم ریم در قالب برنامهامیدوا

موقع  اگر کشاورزان مطمئن باشند که محصولشان به: های روغنی را بخش بازرگانی آن برشمرد و گفت ترین مشکل دانه مهاجر بزرگ

کنند، اما متأسفانه در شرایط حاضر  نمیشود، در کاشت این محصول کوتاهی  شود و بهایش به آنها پرداخت می خریداری می

 .تر در ابتدا نسبت به رفع آن اقدام کنیم مشکالتی در این بخش وجود دارد که باید هرچه سریع
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آمده است  دست های روغنی به درباره دانه( فائو)وی استفاده از تجارب جهانی و آنچه که در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .درستی استفاده کرد ده تا در قالب آن بتوان از این تجربه بهرا به ایران آور

 .های روغنی در کشور را داشته باشیم برای تولیدی پایدار در گندم باید توسعه کشت دانه: مهاجر در پایان افزود

نیاز کند، مشکالت  یتواند کشور را تا حدودی از واردات ب های روغنی در کشور عالوه بر آنکه می گفتنی است، توسعه کشت دانه

های وارداتی را کم کرده و باعث پایداری در تولید گندم خواهد شد و عالوه بر آن در تأمین امنیت غذایی کشور مؤثر  بهداشتی روغن

 ./است

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21991-1.html 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان

 های روغنی کاهش تولید دانه/ درصدی در تولید گندم .4خوداتکایی 

 .ایم درصد خوداتکایی رسیده 00در خصوص تولید گندم طی پنج سال گذشته به حدود : معاون زراعت وزیر کشاورزی اظهار داشت

، عباس کشاورز معاون زراعت وزیر کشاورزی در سومین گرهمایی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

در خصوص تولید : سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی در آغاز سال زراعی گندم و کلزا که صبح امروز برگزار شد اظهار داشت

 .ایم درصد خوداتکایی رسیده 00گندم طی پنج سال گذشته به حدود 

توان به  با توجه به اینکه گندم سهم باالیی در زراعت دارد در خصوص تولید گندم مشکالتی وجود دارد که می: وی ادامه داد

 .هایی اشاره کرد وری باالی آب در تولید گندم و سقوط عملکرد در تولید گندم در بخش بهره

ه باید اظهار کنم با توجه به اینکه طی چند سال گذشته حجم بارندگی کم بوده ولی میزان تولید البت: کشاورز در ادامه عنوان داشت

 .گندم رشد داشته است

سازی کشت گندم دیم و آبی بوده  های کالن در اقتصاد مقاومتی بهینه از سیاست: معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .ایم که به شرایط مطلوبی دست یافته

توان به ضرورت تأمین  پیشنهاداتی در خصوص تولید گندم ارائه داد که از جمله آن می: عاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفتم

 .منابع و صندوق تأمین بذر گندم اشاره کرد

های  رای پروژهالمللی برای اج های اقتصاد مقاومتی، تسریع در نهایی کردن با مرکز تحقیقات بین تأمین طرح: وی همچنین ادامه داد

 .گندم ارائه کردیم  کاران ایران در اجرای طرح کاران عضو بنیاد گندم توافق شده و استفاده از تجارب گندم

درصد  49های روغنی  بهترین حالت برای تولید دانه 29تا  40از سال : های روغنی اظهار داشت کشاورز در خصوص خوداتکایی دانه

 .درصد رسیده است 0رقم در حال حاضر به بود و این در حالی است که این 

باشد  های روغنی و کلزا می میلیون دالر کاال وارد کردیم که سهم اعظم آن مربوط به دانه 0، 29در سال : وی همچنین تصریح کرد

 .کاهش داشته است 29البته قابل ذکر است که این رقم در سال 

شود که این میزان بخش اعظمی ارز از کشور خارج  له به کشور وارد میسهم اعظمی روغن و کنجا: وی در این خصوص تصریح کرد

 .شود می

های پیش  ترین چالش از مهم: های افزایش تولید روغن در کشور اظهار داشت معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در خصوص چالش

تولید و میزان خوداتکایی در تولید این  توان به عدم وجود عزم و اراده ملی جهت افزایش رو در خصوص افزایش تولید روغن می

 .محصوالت نام برد

های آن، نوسانات قیمت جهانی، تمایل کارخانجات به واردات  مشکالت خرید دانه روغنی و نابسامانی: وی همچنین اظهار داشت

ترین مشکالت این بخش  های روغنی از مهم های روغنی به جهت سهولت در تأمین ارز و پایین بودن عملکرد محصوالت دانه دانه

 .است

های   های روغنی به ایجاد ستاد و کمیته ملی و استانی دانه کننده دسترسی به اهداف طرح دانه از موارد تضمین: کشاورز تصریح کرد

وژی های روغنی، انتقال دانش فنی تکنول حمایت از ایجاد صندوق حمایت از تولید دانه: وی همچنین اظهار داشت.روغنی اشاره کرد

 .های روغنی اشاره کرد و تجربه کشورهای پیشرفته و تقویت و حمایت از شرکت ملی دانه

http//:www.yjc.ir/fa/news/9310112 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5316182
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان

 های روغنی عامل خروج ارز از کشور واردات دانه

های روغنی یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی است که سالیانه ارز زیادی برای  دانه: ی بیان کردعضو کمیسیون کشاورز

 .شود واردات آن از کشور خارج می

، در گاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنعلی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

های روغنی یکی از محصوالت استراتژیک و موضوعات مهم در بخش کشاورزی  دانه: های روغنی اظهار داشت خصوص توسعه دانه

 .شود است که سالیانه ارز زیادی برای واردات آن از کشور خارج می

غیرمستقیم به این محصول وابسته هستند که بسیاری از کارخانجات و تولیدات مواد غذایی کشور به طور مستقیم و : وی افزود

های عمده  ای که در حال حاضر از واردکننده انداز عمل کنیم به گونه ایم بر اساس سند چشم متأسفانه در این زمینه نتوانسته

 .های روغنی هستیم دانه

داریم که امیدوارم برای این موضوع  جاری همانند سال گذشته نیاز به واردات این محصول در واقع در سال: ایرانپور تصریح کرد

 .مشخص و خوبی اجرا شود  برنامه

http//:www.yjc.ir/fa/news/9310071 
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 روغن
 - 71/60/19فارس

 خریدن محصول کنندکنند کشاورزان را تهدید به ن خود می بی/ نهفته در واردات روغن نباتی  رانت
این پول سرمایه بین نسلی از نفت است که : میلیارد دالری روغن، گفت 1وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به واردات 

ای به بهانه اینکه اجازه افزایش قیمت روغن نباتی داده نشد کشاورزان را تهدید  شود، با این حال عده صرف واردات می

 .کنند، مگر مملکت بدون صاحب است خود می ها بی ، اینکنند به نخریدن سویا و کلزا می

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در سومین گردهمایی مدیران وزارت جهاد خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود، سرمایه بین نسلی و پول نفت  پولی که صرف واردات روغن میاین : میلیارد دالری روغن گفت 0کشاورزی با اشاره به واردات 

 .شود است که صرف واردات می

دهید، ما هم  گویند به خاطر اینکه اجازه افزایش قیمت روغن نباتی را به ما نمی ای می وی با اشاره به اظهاراتی در مورد اینکه عده

زنند، مگر مملکت بدون صاحب است  کنند که این حرف را می خود می ها بی این :خریم گفت سویا و کلزا را از کشاورزان نمی

 .کنند که چنین تهدیداتی را می

 .مقام معظم رهبری تاکید دارند که مراقب واردات باشیم: حجتی بیان داشت

د اجازه دهیم بنابراین ما نبای. کلزا هم در تناوب کشت گندم و هم در تقویت خاک موثر است: وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .های روغنی شوند هایی پشت واردات روغن دارند مانع تولید دانه آنهایی که رانت

برای  F9در سال اول متوجه شدیم بذر : ایم، گفت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در دوسال گذشته در تولید کلزا موفق نبوده

 .بذر تامین است کشت کلزا به کشاورزان دادند، ولی امسال طبق گزارشات

های بهداشتی بذر خارجی را وارد  اگر یک زمان بذر به اندازه کافی نداشتیم، باید با مراقبت: حجتی در مورد واردات بذر اظهار داشت

 .شود که ما با رقم باالتری محصول نهایی را وارد کنیم درباره واردات بذر باعث می  کنیم، زیرا این حساسیت

های  با توجه کاهش قیمت نفت و سرریز دانه: ر ادامه به وضعیت بازار روغن خام در جهان اشاره کرد و گفتوزیر جهاد کشاورزی د

ای  گرفت، باعث افت قیمت روغن خام شد به گونه های بیودیزل مورد استفاده قرار می روغنی در بازار مصرف مستقیم که در سوخت

تومان قیمت این محصول نسبت به گذشته کاهش یافته و  9255تومان به  4990رغم افزایش نرخ ارز برای واردات از  که علی

 .مشکالتی را در داخل کشور ایجاد کرده است

 کاهش همزمان قیمت و صادرات نفت

االن درآمد حاصل از نفت وضعیت خوبی   :حجتی با اشاره به لزوم تأمین درآمد دولت از طریق اخذ مالیات به جای فروش نفت گفت

دالر فروخته شد، اما هم اکنون حدود یک میلیون بشکه نفت و  455میلیون بشکه به قیمت هر بشکه  9.0که در گذشته  ندارد، چرا

 .رسد دالر به فروش می 05با قیمت 

در کشوری که رکود حاکم است، مالیات را باید از چه کسانی اخذ کرد، این مسائل مشکالت اقتصادی را برای دولت به : وی افزود

 .ورده استوجود آ

به . ها تامین منابع خارجی است شود که یکی از این روش منابع مالی کشور از این طریق تامین می: وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .هایی که بوده و هست هنوز درآمدهای خارجی به کشور سرازیر نشده و امیدواریم در آینده این مسائل حل شود دلیل محدودیت

http://www.farsnews.com/
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قادر به تامین منابع داخلی از طریق منابع کشور نیست و سومین   وری که در شرایط رکود قرار دارد، عمدتاًکش: حجتی تصریح کرد

توان  منبع، درآمدهای دولت است که متاسفانه از این لحاظ هم در شرایط خوبی قرار نداریم، باید پذیرفت با امکانات محدود می

 .کارهای بزرگی به ثمر رساند

تانداردسازی تولید، واردات و مصرف انواع کود و سم در کشور به عنوان دو عنصر موثر در تولید محصول اس: وی تصریح کرد

کشاورزی سالم که در گذشته مغفول مانده بود، در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت و ثمره آن افزایش تولید محصوالت 

 .کشاورزی به ویژه محصوالت راهبردی بوده است

ها باید مدیریت و از جمله تبخیر آب پشت سدها و مصرف آب برای چمن شهرها جلوگیری  صرف آب در همه بخشم: حجتی افزود

 .شود

تولید گندم با وجود کاهش آب اختصاص داده شده به بخش کشاورزی افزایش یافته و در راستای : وزیر جهاد کشاورزی افزود

های روغنی با وجود کارشکنی افرادی که منافعشان در واردات روغن در  انههای اقتصاد مقاومتی طرح افزایش تولید د اجرای سیاست

 .شود کشور است، به جدیت اجرا می

های علمی  وری، استفاده از بذر مناسب و آخرین یافته های روغنی در کشور با افزایش بهره تولید کلزا و دانه  :حجتی بیان داشت

 .یابد افزایش می

کننده عرضه  در آینده نزدیک باید هر کودی که مصرف: واهی ثبت مواد کودی اشاره کرد و گفتوی همچنین به رونمایی از گ

محیطی و آثار سوء برای سالمتی مردم دارد، به  کند، پروانه داشته باشد و در غیر این صورت این امر خالف و آثار سوء زیست می

 .شمار آید و به جدیت مورد پیگیری قرار گیرد

نپرداختن به این موضوع ضایعات زیان باری دارد،بنابر این حفظ خاک : زی به حوزه خاک و آب اشاره کرد و گفتوزیر جهاد کشاور

 .و آب باید بسیار مورد توجه قرار گیرد

ها برای آن  دل  آنچه که در مورد گندم انجام شد، با پول انجام نشده، بلکه خون: وی به تولید گندم در سال جاری اشاره کرد و گفت

 .خورده شده است

میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد که مبلغ کلی آن تا به امروز  0در سال جاری حدود : وی افزود

 .میلیون تومان بوده است 955میلیارد و  2حدود 

 055میدواریم در این هفته اکاران پرداخته شد و  میلیون تومان از مطالبات گندم 955میلیارد و  0تا روز گذشته : وی افزود

میلیارد تومان  055کاران کمتر از  شاید تا پایان هفته بدهی دولت به گندم.میلیارد تومان دیگر به کشاورزان پرداخت شود

 .شود

میلیارد متر مکعب آب  45تر حدود  سال گذشته نسبت به سال قبل  :حجتی به موضوع کمبود آب در کشاورزی اشاره کرد و گفت

 .اورزی کاهش یافت، اما با این وجود تولید محصوالت کشاورزی کاهشی نداشتبخش کش

گیرند، در حالی که اگر  رویم، از آن ایراد می یک مشکل فرهنگی وجود دارد که هر زمان که به سراغ تولید محصولی می: وی افزود

 .شود کاری انجام دهیم و آب هم مصرف شود، ایرادی به کار گرفته نمی

دانم آیا این اعتراضات کارشناسی است یا خیر،  ناک است نمی اعتراضات در مورد تولید گندم شبهه  :کشاورزی تصریح کرد وزیر جهاد

 .میلیون نفری که به کشت گندم مشغول هستند، به این کار نپردازند، باید چه کاری بکنند 9.0چرا که من متعجب هستم اگر 
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دست و کارشکنی در مقابل تولید کشاورزان باید به حاشیه شهرها بیایند و تولید کنار با مطرح کردن مسائلی از این : وی افزود

دارند،  کنند که باید برای همین افرادی که دست از تولید برمی آیا فکر نمی. گذاشته شود، افرادی که نسبت به تولید منتقد هستند

 .آب مورد نیازشان را در حاشیه شهرها تأمین کنند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019666111 
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 روغن
 - 71/60/19فارس

 در تولید روغن چیزی برای گفتن نداریم/ وری آب در کشاورزی درصدی بهره ۰6افزایش 
گرم در هر متر مکعب بود، و این در  055بهره وری آب نزدیک  39سال : د کشاورزی گفتمعاونت زراعت وزیر جها

سال آینده بهره  0گرم است و بنابراین ما باید در  055حالی است که بهره وری آب در هر متر مکعب در دنیا حدود 

 .گرم برسانیم 355وری آب را در هر متر مکعب به 

عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم سومین گردهمایی مدیران  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ما چند مشکل اساسی در بخش کشاورزی داریم که سهم باالی : جهاد کشاورزی که در آستانه ساله زراعی جدی برگزار شد گفت

 .ملکرد تولید این دو محصول و همچنین بهره وری پایین آب استسطح زیر کشت گندم و جو، کاهش ع

گرم در هر متر مکعب بود، و این در حالی است که بهره وری آب در هر متر مکعب  055بهره وری آب نزدیک  29سال : وی افزود

 .گرم برسانیم 255به  سال آینده بهره وری آب را در هر متر مکعب 0گرم است و بنابراین ما باید در  055در دنیا حدود 

با توجه به سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی باید سطح زیر کشت گندم را کاهش دهیم : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .اما بر روز افزایش عملکرد و افزایش بهره وری آب تمرکز کنیم

درصد بذر تولید  05تا  05ها  در بعضی استان: ان داشتوی با بیان اینکه بذر های خود مصرفی باید بوجاری و ضد عفونی شود، بی

 .شود، ولی توزیع بین کشاورزان به این نسبت نیست می

در تولید چغندر : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تولید گندم موفق عمل کرده ایم، ولی هنوز راضی نیستیم، بیان داشت

دومین و سومین مقصر آن هم من   و اولین، ید روغن هیچ چیزی برای گفتن نداریمدر تولقند هم قابل قبول عمل کردیم، ولی 

 .هستم

این میزان کاهش یافت و امیدواریم سال  29سال : اظهار داشت 29میلیارد دالری محصول در سال  40کشاورز با اشاره به واردات 

 .هم کاهش پیدا کند 20

شود و بخش عمده از ارز کشور را بابت واردات روغن صرف می  و کنجاله میوی بیان داشت بیشترین هزینه صرف واردات روغن 

 .کنیم

 .شود میلیارد دالر از ارز کشور برای واردات روغن و کنجاله صرف می 0 : کشاورز تصریح کرد

یش و تولید حل مشکالت افزا: معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تولید روغن با مشکالت نهادی مواجه هستیم، گفت

 .گندم خیلی سخت نبود، اما تولید روغن کار مشکلی است

ما در خرید محصول از کشاورزان اصال توفیق نداشتیم و : کشاورز به مشکالت پیش روی تولید روغن در کشور اشاره کرد و گفت

 .برد عملکرد پایین مزارع هم رغبت تولید را در کشاورزان از بین می

ایم، پول خرید  با گذشت سه ماه هنوز نتوانسته: آسان روغن و صرف هزینه های هنگفت برای آن اظهار داشت وی با اشاره به واردات

 .هزار تن کلزا را به کشاورزان پرداخت کنیم 05

های استانی  خواهم در این زمینه تصمیم جدی بگیرند و کمیته از وزیر جهاد کشاورزی می: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .ترکیب همه افراد در آن کمیته تشکیل شود با

http://www.farsnews.com/
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ما از این به بعد قصد خریداری بذر نداریم و هر کس این تکنولوژی را دارد، منت بر سر ما بگذارد و پیش قدم : وی بیان داشت

 .بشود

ای بهاره نیز نباید تن در هکتار و در کلز 055میلیون  9در کلزای زمستانی عملکرد نباید کمتر از : وی به مسئوالن توصیه کرد

 .تن در هکتار باشد و برای آن باید به دقت برنامه ریزی کرد 055میلیون  9عملکرد کمتر از 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019666931 
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غنرو  
 - 71/60/21فارس

تواند با مافیای  وزارت جهاد می/ هزار میلیارد تومان ارز 77درصدی به واردات روغن و خروج  41وابستگی 
 روغن مقابله کند

های روغنی تولید داخل را خریداری  عضو کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه واردکنندگان به ازای واردات باید دانه

 .تواند با واردکنندگان متخلف مقابله کند ارت جهاد میوز: کنند، تصریح کرد

طبق : ، گفتخبرگزاری فارسزاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی  عباس پاپی

 .درصد است 24در سال جاری حدود های روغنی  برآوردهای صورت گرفته میزان وابستگی به واردات دانه

وابستگی به : های روغنی نبود عزم جدی و مدیریت کارآمد است، افزود ترین مشکل در راستای تولید دانه وی با بیان اینکه اصلی

 .های قبل هم وجود داشته است های روغنی مربوط به یک دولت نیست و این مشکل از دولت واردات روغن و دانه

 های روغن افزایش یافته است ی به واردات دانهمیزان وابستگ* 

برنامه  20های روغنی تدوین شده بود که تا پایان سال  ساله برای تولید دانه 45های گذشته دو برنامه  در سال: زاده بیان داشت پاپی

های روغنی افزایش یافته  دانهها میزان وابستگی کشور به واردات  رسد، اما با این وجود در این سال ساله آن به پایان می 45دوم 

 .است

شود در حالی که در ابتدای این  های روغنی مورد نیاز کشور از تولیدات داخلی تأمین می درصد دانه 0تا  9در حال حاضر : وی افزود

 .درصد بود 45های روغنی در داخل کشور حدود  میزان تولید دانه 40-40ساله یعنی حدود سال  45دو برنامه 

ها  ای بودجه و امکانات الزم است اما متاسفانه امکانات این دو برنامه طی سال  برای اجرایی شدن هر برنامه: ه تصریح کردزاد پاپی

 .های مذکور با شکست مواجه شد فراهم نشد و برنامه

رنامه مدون نیاز است، های روغنی به یک ب عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با بیان اینکه برای خودکفایی در تولید دانه

های روغنی، در چه مناطقی  های روغنی تحقیق است و براساس آن باید مشخص شود که کدام دانه اولین مرحله در تولید دانه: افزود

 .و بر چه اساسی کشت شود

ای ترویج و ترغیب کشت ه یکی از راه: های روغنی را ترویج کشت آن عنوان کرد و گفت ریزی برای تولید دانه وی مرحله دوم برنامه

 .های گوناگون مثل پرداخت تسهیالت بانکی است های روغنی توسط کشاورزان تشویق آنها از راه دانه

ای شدن برداشت کلزا کاری که در کشورهای اروپایی برای  تأمین کود، بذر، ماشین آالت مناسب و دو مرحله: زاده تصریح کرد پاپی

 .در افزایش میزان تولید بسیار مؤثر استشود  برداشت این محصول انجام می

در حال حاضر کشاورزان برای برداشت کلزا از همان کمباین برداشت گندم که تا حدودی تغییرات در آن ایجاد شده : وی افزود

 .دهد کنند در حالی که استفاده از این کمباین در برداشت تا حد زیادی ریزش را افزایش می استفاده می

قیمت خرید محصوالت کشاورزی هم بسیار در میزان کشت آنها مؤثر : شاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشتعضو کمیسیون ک

 .است چرا که قطعا وقتی کشت محصول برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد تمایل کمتری به تولید آن است

این در حالی است که : کنند، گفت ها دریافت می از بانک درصد 99وی با بیان اینکه کشاورزان ما تسهیالت بانکی را با کارمزد 

کنند و این موضوع در قیمت تمام شده کاال بسیار تأثیرگذار  درصد دریافت می 9کشاورزان اروپایی تسهیالت بانکی را با کارمزد 

مت تولید این محصوالت در تر از قی های روغنی در سطح جهانی پایین است بطوری که در حال حاضر قیمت تمام شده روغن و دانه

 .داخل کشور است
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های روغنی در کشور را خرد بودن اراضی  عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی علت دیگر باال بودن قیمت تمام شده دانه

را از  های احتمالی کشاورزان حوادث غیر مترقبه و نبودن یک بیمه مناسب برای پوشش دادن خسارت: کشاورزی عنوان کرد و گفت

 .کند کشت دلسرد می

 بینی تولید کلزا و سویا محقق شد درصد از پیش 05* 

بینی  هزار تن حاصل شد و پیش 05هزار تن بود که در نهایت  445بینی تولید و برداشت کلزا در حدود  امسال پیش: زاده افزود پاپی

 05ماه که فصل برداشت این محصول است احتماال فقط هزار تن است که که تا پایان مهر 405تولید سویا هم در سال جاری حدود 

 .درصد آن محقق شود

 کشاند کشی را به تعطیلی می های روغن قطع واردات کارخانه* 

های جدید آبیاری توجه ویژه شود،  وی با تأکید بر اینکه به دلیل کم آبی باید در کشت محصوالت کشاورزی به استفاده از سیستم

درصدی در واردات آنها بسیار  24شود و وابستگی  روغنی از محصوالت استراتژیک برای کشور محسوب می های دانه: اظهار داشت

 .شوند های روغنی کشی بطور کامل تعطیل می خطرناک است چرا که با در صورت تحریم واردات این محصول کارخانه

از این : هزار تن روغن نیاز داریم، گفت 055یلیون و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه ساالنه به یک م

 .شود میزان یک میلیون تن آن از طریق واردات روغن خام تأمین می

ترین نوع واردات برای واردکنندگان است،  کشی راحت های روغن زاده با بیان اینکه واردات روغن خام و تصفیه آن در کارخانه پاپی

شود و  های روغنی وارد کشور شود زیرا به این وسیله هم ایجاد اشتغال می انجام شود بهتر است دانهاگر هم قرار است وارداتی : گفت

 .شود کشی در کارخانجات صرف خوراک طیور می کنند، ضمن اینکه کنجاله حاصله از روغن های روغن کشی فعالیت می هم کارخانه

درصد قیمت تمام شده مرغ بستگی به خوراک است بنابراین با  45: تسال قبل، اظهار داش 9وی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در 

 .شود های روغنی و روغن کشی آن در کارخانجات بخشی از خوراک مورد نیاز طیور کشور هم تأمین می واردات دانه

کشور از تولید  هزار تن روغن مورد نیاز 05تا  95عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه فقط حدود 

های روغنی  هزار تن از روغن مورد نیاز از طریق واردات دانه 055: شود، تصریح کرد های روغنی در داخل کشور تأمین می دانه

 .آید بدست می

 هزار میلیارد تومان برای واردات روغن  44صرف ساالنه * 

 .شود هزار میلیارد تومان از ارز کشور صرف واردات می 44 هزار دالر یعنی حدود 055میلیون و  9ساالنه : زاده تصریح کرد پاپی

های روغنی از کشاورزان حمایت کند و وارد کنندگان را ملزم کند که به ازای هر تن واردات  دولت باید در تولید دانه: وی تأکید کرد

اما متاسفانه مافیای : طبیعی افزودعضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع .های روغنی تولید داخل را خریداری کنند بخشی از دانه

 .گیرد دهد و تولید همیشه در حاشیه قرار می های را نمی واردات اجازه چنین برنامه

زاده در پاسخ به این سوال که امسال  پذیر استپاپی های وزارت جهاد امکان مقابله با کارشکنی واردکنندگان با استفاده از اهرم* 

های روغنی را  اند تا دانه های روغنی قراردادی داشته که به ازای واردات، مکلف شده وغن و دانهوزارت جهاد با واردکنندگان ر

مجوز واردات توسط وزارت جهاد : اکنون این امر محقق نشده است، افزود خریداری کنند اما متاسفانه به دلیل برخی مسائل هم

هایی که در اختیار دارد در مقابل عدم اجرای تعهدات صنایع روغن نباتی  شود بنابراین این وزارتخانه باید از اهرم کشاورزی صادر می

 .استفاده کند
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 روغن
 - 71/60/11فارس

رانت واردات روغن /روغنی کشاورزان خریدار ندارد  دانه/ به قوه قضائیه ارسال نتیجه تحقیق از واردات روغن
 نفر و بازرگانی دولتی ۵در دست 

درصد  30های روغنی  در زمینه روغن و دانه: های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت مجری طرح افزایش تولید دانه

های روغنی از جمله کنجاله، سویا و همچنین  انهمیلیارد دالر صرف واردات د 1وابسته به واردات هستیم و ساالنه 

 .شود روغن خام می

های  ، علیرضا مهاجر مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح افزایش تولید دانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد وابسته به واردات هستیم  20های روغنی حدود  اینکه در زمینه دانه وگو ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان روغنی در گفت

 .شود های روغنی از جمله کنجاله، سویا و همچنین روغن خام می میلیارد دالر صرف واردات دانه 0ساالنه مبلغ : گفت

های  ه در تولید گندم و دانهبه وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده کهای روغنی با بیان اینکه  مجری طرح افزایش تولید دانه

برای خودکفایی در تولید گندم باید کشت دانه روغنی کلزا را در تناوب با کشت گندم رعایت : ، بیان داشتروغنی خودکفا شویم

 .کنیم

 4905مصرف سرانه روغن در کشور در سال : وی در مورد واردات روغن و اینکه آیا رانتی در پشت پرده واردات آن وجود دارد، گفت

 .کیلوگرم رسیده است 95کیلوگرم بود که در حال حاضر به حدود  9حدود 

های روغنی  کنید که نیمی از واردات دانه های روغنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تایید می مجری طرح افزایش تولید دانه

شرکت بازرگانی دولتی است که این شرکت زیرمجموعه های روغنی  یکی از وارد کنندگان دانه: شود گفت نفر انجام می 0به وسیله 

 .وزارت جهاد کشاورزی است و یکی هم یک شرکت بخش خصوصی است

اگر کنجاله مورد نیاز تامین نشود در تولید مرغ : وی با بیان اینکه تولید مرغ و تخم مرغ به تامین کنجاله بستگی دارد اظهار داشت

های قبل  ها ندارد و این واردات از سال های روغنی ربطی به دولت م ضمن اینکه واردات دانهشوی و تخم مرغ نیز با مشکل مواجه می

 .افتاده است همچنان اتفاق می

 .های روغنی را بر عهده گرفته است وزارت جهاد کشاورزی اخیراً مسئولیت نظارت قیمت و میزان واردات دانه: مهاجر بیان داشت

کنند، ظاهرا صاحبان کارخانجات روغن نباتی هستند، اما در اصل وارد  ای روغنی را وارد میه افرادی که دانه: وی بیان داشت

های آنها تعطیل است و این افراد سود خود را بیشتر از  برخی اوقات کارخانهها کارخانجات را در اختیار دارند و  کننده

 .آورند های روغنی به دست می طریق واردات دانه

کیفیت اکثر محصوالت کشاورزی : گیرد کیفیت ندارد، گفت کشور روغنی که در اختیار مصرف کننده قرار می وی با بیان اینکه در

 .تولید داخل از محصوالت وارداتی خارجی بهتر است

در وزارت جهاد کشاورزی حتی یک کیلوگرم دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه  مجری طرح دانه

خواهیم  تمام امکانات برای کشت دانه روغنی کلزا توسط وزارت جهاد فراهم شده و از کشاورزان می: گفت کنیم، رد نمیروغنی وا

خواهیم که امکانات الزم را در اختیار کشاورزان برای کشت  که به موقع کشت این محصول را انجام دهند و همچنین از مسئوالن می

 .این محصول قرار دهند
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کشی،  های روغنی متشکل از کشاورز، کارخانجات روغن زنجیره تولید دانه: های روغنی بیان داشت یش تولید دانهمجری طرح افزا

 .کارخانجات روغن نباتی و تولید کننده روغن باید تکمیل شود

قبال واردات  مهاجر با بیان اینکه طبق توافق کارخانجات روغن کشی، کارخانجات روغن نباتی با وزارت جهاد کشاورزی باید در

های روغنی که صاحبان کارخانجات روغن  وارد کنندگان دانه: های روغنی کشاورزان نیز خریداری شود ، گفت روغن و کنجاله، دانه

نباتی هستند، وقتی با کاهش جهانی قیمت روغن روبرو شدند، آن توافقی را که با وزارت جهاد کشاورزی داشتند، اجرا نکردند و 

 .با این امر برخورد خواهد کردوزارت جهاد هم 

در زمینه تولید : زاده نماینده دزفول و عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اظهار داشت وگو عباس پاپی در ادامه این گفت

 .های روغنی در کشور دچار مشکل هستیم دانه

اتفاقاتی افتاده که ختم به برخی اعمال نظرها  دهد که در بحث واردات روغن نباتی و کنجاله تحقیق و تفحص نشان می: وی افزود

 .به قوه قضاییه ارسال کردیم 31گزارش آن را در سال شده و در این زمینه تحقیق و تفحص انجام شده و 

ز یکی ا: شود، گفت نفر انجام می 0های روغنی توسط  کنید که نیمی از واردات دانه پاپی زاده در پاسخ به این سوال که آیا تایید می

ای از واردات  های روغنی شرکت بازرگانی دولتی است که این شرکت زیر مجموعه وزارت جهاد بخش عمده وارد کنندگان دانه

 .دهد های روغنی را انجام می دانه

کند، به روابطی  های روغنی را مدیریت می وی با بیان اینکه براساس تحقیق و تفحص در شرکت دولتی بازرگانی که واردات دانه

ها را اعالم  اما رسیدگی به این امر مستلزم آن است که قوه قضاییه احکام را صادر کند تا ما بتوانیم نام: ایم، اظهار داشت سیدهر

 .کنیم

 میلیارد دالر برای واردات دانه روغنی 926صرف * 

های روغنی دخیل  ات دانهنفر در موضوع وارد 6یا  0کمتر از عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 

 .شود میلیون دالر مبادالت تجاری انجام می 655میلیارد و  9در این زمینه : هستند، گفت

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت جهاد با انجمن صنفی روغن نباتی توافق کرده که آنها در قبال خرید تولید داخل، کار 

 .در این مورد به توافق رسیدیم، اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است 20سال : فتهای روغنی را انجام دهند، گ واردات دانه
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 روغن
 خبرنگاران جوان

 نبود حمایت عامل اصلی واردات/طریق واردات درصد روغن مصرفی کشور از 41

 .عدم حمایت از بخش کشاورزی اصلی ترین عامل واردات دانه های روغنی است: عضو کمسیون کشاورزی گفت

ستراتژیک و موضوعات مهم در بخش های روغنی یکی از محصوالت ا دانه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

 .شود کشاورزی است که سالیانه ارز زیادی برای واردات آن از کشور خارج می

هزار تن روغن ،مورد نیاز مصرف کشور است که یک میلیون تن آن از طریق واردات روغن خام و  055میلیون و  4در واقع سالیانه 

 .شود وارد کشور می های روغنی هزارتن مابقی نیز به صورت دانه 055

براین اساس؛ بسیاری از کارخانجات و تولیدات مواد غذایی کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم به این محصول وابسته هستند که 

های  ای که در سال جاری با کاهش تولید دانه ایم بر اساس سند چشم انداز عمل کنیم به گونه متاسفانه در این زمینه نتوانسته

درصد نیاز مصرف کشور هستیم و به همین خاطر واردات این محصول در سال جاری به باالی  9الی  9.0ها قادر به تامین روغنی تن

 .درصد خواهد رسید 24

همچنین بنا به فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم و اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه نتوانستیم به خود 

ل نزدیک شویم در حالیکه قانون به حد کفایت برای شروع خود کفایی این محصول وجود دارد اما از طرفی هم کفایی این محصو

 .ها است که همواره دولت باید بودجه و نیروی انسانی آن را از صفر تا صد مشخص کند این قوانین زمینه ساز یک سری برنامه

های روغنی است زیرا دولت با  ترین عامل واردات دانه ؛ عدم حمایت از بخش کشاورزی اصلیباشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ها و تسهیالت ارزان قیمت باید کشاورز داخلی را در مقابل کشاورز خارجی حمایت  های حمایتی و تشویقی، تامین نهاده سیاست

 .ن رقابت با کشاورزی مدرن خارجی را نداردکند زیرا کشاورزی سنتی در کشور ما توا

هزار و  44هزار تن دانه های روغنی برای تولید روغن خوراکی و کنجاله به ارزش  054بالغ بر  29براساس آمار گمرک در سال 

 .هزار دالر وارد کشور شد 902میلیون و 090میلیون ریال معادل  099میلیارد و 040

زارت جهاد کشاورزی با انجمن صنایع روغنی در سال جاری قرار بود واردکنندگان در ازای مجوز براساس این گزارش؛ طبق توافق و

واردات تمامی دانه های روغنی تولید شده کشاورزان را خریداری کنند در حالیکه منافع و سود واردکنندگان به سبب ارزان بودن 

ن خاطر واردکنندگان تمایل به حمایت از تولید کنندگان داخل های روغنی نسبت به مشابه داخلی در واردات است وبه همی دانه

 .ندارند که در نهایت این امر موجب شده محصول روی دست کشاورزان بماند

در این  باشگاه خبرنگاراندر این راستا عباس پاپی زاده عضو کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

هزار تن روغن مورد نیاز مصرف کشور است به گونه ای که یک میلیون تن از طریق  055میلیون و 4ساالنه : خصوص اظهار داشت

هزارتن دانه های روغنی در  055هزار تن از طریق دانه های روغنی به کشور صورت می گیرد چنانچه از  055واردات روغن خام و 

 .به دست می آیدهزار تن دیگر روغن خوراکی  055کارخانجات طی فرآیند روغن کشی 

درصد روغن مصرف مورد نیاز در سالهای گذشته با از  20در واقع با توجه به تکاهش تولید این محصول در کشور باالی :وی افزود

هزارتن است که در نهایت این امر موجب  955طریق واردات تامین شده واز طرفی در سال جاری کل تولید دانه های روغنی زیر 

 .درصد خواهد شد 24االی وابستگی واردات ب

با توجه به لزوم و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در این زمینه نتواستیم به خود کفایی :عضوکمسیون کشاورزی خاطر نشان کرد

 .نزدیک شویم چنانچه اگر واردات روغن به کشور تحریم شود عمال آشپزخانه های ما تعطیل خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ود کفایی این محصول وجود دارد اما از طرفی این قوانین زمینه ساز یک سری برنامه ها است قانون به حد کفایت برای خ: وی گفت

که همواره الزم است دولت بودجه ونیروی انسانی آن را از صفر تا صد مشخص کند زیرا اصلی ترین مشکل این بخش عدم حمایت 

 .از بخش کشاورزی است

را در مقابل کشاورز خارجی حمایت کند زیرا کشورهای اروپایی ساالنه میلیارد دالر دولت باید کشاورز داخلی : پاپی زاده بیان کرد

سوبسید به کشاورزان پرداخت میکنند و از طرفی کشاورزی سنتی توان رقابت با کشاورزی خارجی به سبب تکنولوژی روز و مدرن 

 .ندارد

، تامین نهاده های ارزان قیمت و تسهیالت ماشین دولت با سیاست های حمایتی وتشویقی: عضو کمسیون کشاورزی تصریح کرد

درصدهمانند کشورهای اروپایی به کشاورزان پرداخت کند زیرا در کشور ماشین آالت برداشت روغن نداریم که  9آالت با نرخ بهره 

 .در نهایت افزایش ریزش وتلفات مسبب کاهش کاذب در بخش های روغنی شده است

ساله برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات وجود داشته است اما از طرفی وابستگی نه تنها  45ورود برنامه : وی تاکیدکرد

 .درصد بوده است 25کاهش نداشته بلکه افزایش داشته زیرا در شروع برنامه اجرایی این وابستگی ها حدود 

از کشور است که با توجه به عدم خود کفایی این براساس این گزارش؛ ساالنه یک میلیون و چهارصد هزارتن روغن مصرفی مورد نی

های روغنی عدم حمایت از  محصول سالیانه نیاز بیشتری به واردات این محصول داریم زیرا مشکل اصلی واردات روز افزون دانه

های  ت وسیاستتواند با در اختیار گذاشتن نهاده های ارزان قیم بخش کشاورزی است که دولت بنا بر سیاست اقتصاد مقاومتی می

تشویقی و حمایتی کشاورز داخل را در مقابل کشاورز خارجی حمایت کند که در نهایت این امر مسبب کاهش واردات ونیاز به 

 .خارج خواهد شد

http//:www.yjc.ir/fa/news/9323097/79 
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 روغن
 فودپرس 1371شهریور ماه  19سه شنبه 

 ما را جبران کند   کنیم ولی دولت هم هزینه روغن را فعاًل گران نمی

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با اینکه مطالبات و تقاضاهای ما همچنان برقرار است،اما به صورت کلی < صنایع غذایی

های  کنیم،ولی دولت و وزارت جهاد هم فکری به حال جبران هزینه نمیما فعالً روغن را گران :تابع سیاست های دولت هستیم،گفت

 .های روغنی کنند تحمیلی خرید دانه

معاون  20/50/90مورخ  00949در آخرین روز مردادماه امسال انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران به استناد مصوبه شماره 

درصدی قیمت انواع روغن خوراکی اقدام به اعمال این  0بازار با افزایش رئیس جمهور مبنی بر ابالغ موافقت قبلی کارگروه تنظیم 

ای به  روز از ابالغ این موضوع، مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور در نامه 40اما بعد از گذشت . مصوبه به تمام کارخانه ها کرد

ی روغن خام عنوان کرد که مجوز افزایش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به وضعیت قیمت جهان

قیمت حداکثر پنج درصدی روغن نباتی در سال جاری تا مادامی که نرخ روغن خام در بازارهای بین المللی افزایش نیابد اجرایی 

 .نمی باشد 490نبوده و تبعا قابل ثبت در سامانه 

 .است  ه دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران انجام دادهخبرنگار تسنیم برای بررسی بیشتر این موضوع گفت وگویی را با قبل

 :مشروح این مصاحبه به شرح زیر است

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه انجمن صنفی صنایع روغن نباتی از سال  محمد قبله در گفت

است اما مسئولین به استناد کاهش قیمت جهانی روغن با خواستار افزایش قیمت روغن نباتی  20تا شهریور  29اردیبهشت 

شرایط بازار در تعیین قیمت کاالهای اساسی متناسب با شرایط عرضه و تقاضا : درخواست های ما موافقت نکردند، اظهار داشت

 .ها قیمت گذاری دولتی در سطح بازار حاکم است نیست و به اعتقاد بنده، علی رغم تمام ادعا

 دولتی در سطح بازار حاکم استقیمت گذاری 

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان برخی کاالها مانند کاالهای اساسی زمانی که با افزایش هزینه های تولید مواجه هستند باید مجوز 

 لذا این بحث که افزایش قیمت براساس عرضه و تقاضا: افزایش قیمت محصوالت خود را از سازمان حمایت دریافت کنند، افزود

 .کند، حرف منطقی نیست  شود و دولت قیمت گذاری نمی تعیین می

ها را کاهش  این حرف که تولیدکننده به دلیل کاهش هزینه ها قیمت: دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران اضافه کرد

همان سرعت قیمت محصوالت  دهد زمانی منطقی است که تولیدکننده بتواند در شرایطی که با افزایش هزینه ها مواجه است با می

اما چون هزینه گرفتن قیمت در دولت بسیار باال است طبیعتاً وقتی محصولی با کاهش قیمت روبه رو می شود . خود را افزایش دهد

حتی در برخی از موارد دولت اصالً حاضر نیست روند افزایش . باید روند بسیار پیچیده دریافت مجوز افزایش قیمت را طی کند

 .را عملیاتی کندقیمت 

 مسئولیت رفتار واحدهای صنعتی عمده فروش و خرده فروش بر عهده کارخانجات است

: قبله با اشاره به اینکه مسئولیت رفتار واحدهای صنعتی عمده فروش و خرده فروش بر عهده کارخانجات گذاشته شده است، گفت

به عبارتی واحد تولیدی مکلف . ن مسؤلیت را از واحد تولیدی بردارددولت اگر می خواهد بازار را تابع عرضه و تقاضا کند باید ای

 .شود در مورد هزینه خود به مردم پاسخ گو باشد نه در مورد هزینه رفتار خرده فروش و عمده فروش می

رج کند، کنند تا نرخ مصرف کننده را بر روی محصول خود د وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا تولیدکننده را مجبور نمی

در کشورهای مختلف خرده فروش مکلف به نصب قیمت مصرف کننده است زیرا در شرایط بازار عرضه و تقاضا همیشه : اظهارداشت
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مانند میادین میوه و تره بار که . شود قیمت کاال در صبح و شب متفاوت است و این تفاوت از طریق خرده فروش به مردم منتقل می

کند بلکه فروشنده اول وقت یک قیمت و آخر وقت هم فقط برای فروش محصول  قیمت نصب نمی در آنجا هیچ کس روی سبزی

 .کند یک قیمتی را برای مصرف کننده تعیین می

در بحث محصوالت غذایی که به صورت بسته بندی عرضه می شود : دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در ادامه گفت

شود اگر  لذا وقتی که واحد تولیدی در مقطعی با کاهش قیمت روبه رو می. ایم رخانه ها سپردهمسئولیت عرضه کننده را به کا

اما زمانی که می خواهد افزایش قیمت بدهد دچار مشکل می . بخواهد این کاهش را اعمال کند باید در نرخ مصرف کننده باشد

قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق ) شورای اسالمیشود، در حالی که اگر دستگاه نظارتی با وجود دو قانون بزرگ مجلس 

که هر دو در اجراء با بن بست مواجهند، اقدامات اساسی را برای کنترل عملکرد نظام صنفی انجام می دادند به طور ( مصرف کننده

 .حتم در نوسانات قیمت کاال مصرف کننده با مشکالتی مواجه نمی شدیم

 تولیدکننده نیستتخفیف کاال نوعی عیب برای 

این تخفیف عیب برای : ای با تخفیف عرضه می شود، افزود وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روغن در فروشگاه های زنجیره

البته عیب اساسی متوجه آن قیمتی است که ما را مجبور به نصب . تولیدکننده نیست بلکه نوعی تخفیف برای مصرف کننده است 

 .ود کرده اندآن برروی کاالهای خ

داران، عمده فروش و خرده فروشان باید نسبت به ارزش افزوده خود اقدام به پرداخت مالیات کنند،  قبله با اشاره به اینکه کارخانه

اما برای اینکه عملکرد خرده فروشان و عمده . کارخانه داران و خرده فروشان باید نسبت به رفتار خود پاسخگو باشند: تصریح کرد

قابل کنترل برای دستگاه های نظارتی نیست کارخانه داران را مجبور کرده اند قیمت مصرف کننده را بر روی کاال نصب  فروشان

 .در این حالت طبیعی است که دست تولیدکننده در این شرایط بسته خواهد شد زیرا تغییرات قیمتی بسیار مشکل است. کنند

 ددرج قیمت مصرف کننده بر روی محصوالت حذف شو

شود باید   وی با تأکید بر اینکه باید درج قیمت مصرف کننده بر روی محصوالت حذف و یا اگر مسئولیتی متوجه تولیدکننده می

در حال حاضر مشاهده می کنید که انجمن برای دریافت مجوز افزایش : هزینه های تغییرات قیمتی هم کاهش پیدا کند، افزود

 .ست در حالی که یکسری تعهدات خود را به دولت انجام داده استماه درگیر ا 0درصدی نزدیک  0قیمت 

حتی در جلسه ستاد . درصدی افزایش قیمت روغن ندارم 0بنده در حال حاضر اعتراض خاصی به عدم صدور مجوز : قبله اضافه کرد

یشی قیمت روغن در بازار درصدی قیمت روغن در صورت تداوم روند افزا 0تنظیم بازار هم تأکید شده بود که افزایش بیش از 

 .درصد هم موافقت نشد 0جهانی مورد پذیرش نیست و ما این موضوع را قبول کردیم اما در نهایت با همین 

 های دولت است انجمن صنایع روغن نباتی تابع سیاست

ی الزم را به کارخانه ها انجام شهریورماه که افزایش قیمت روغن منتفی شده بود ما اطالع رسانی ها 40وی با اشاره به اینکه از روز 

 .مطالبات و تقاضاهای ما همچنان برقرار است اما به صورت کلی تابع سیاست های دولت هستیم: دادیم، گفت

از اسفند ماه سال گذشته : دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران به تعهدات این انجمن به دولت اشاره کرد و اظهارداشت

ها جبران  های پرداختی انجمن از محل افزایش قیمت رت جهاد انجام داده بودیم که براساس آن بخشی از هزینهتعامالتی را با وزا

 .درصدی قیمت روغن نمی دانیم این هزینه ها را از چه محلی پرداخت کنیم 0می شد اما در حال حاضر با عدم موافقت افزایش 

 های روغنی کند رید دانهوزارت جهاد فکری به حال جبران هزینه های تحمیلی خ

ما اعالم کرده : قبله با اعالم اینکه ما اصال صحبتی مبنی بر عدم اجرای تعهدات خود به وزارت جهاد کشاورزی بیان نکرده ایم، گفت
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ایم که بابت خرید دانه های روغنی یکسری هزینه به ما تحمیل شده بود که وزارت جهاد کشاورزی تعهد کرده بود جبران این 

دولت باید از محل منابع خود در قالب یارانه تولید . حال باید برای این هزینه فکر اساسی شود. نه از محل افزایش قیمت باشد هزی

 .ها را جبران کند یا روش های دیگر این هزینه

 00نیز برهمین اساس مابه التفاوت دریافت کنید و انجمن  20به ما گفته بودند از محل واردات روغن خام در سال : وی تصریح کرد

البته از ابتدای خرید تا . است هزار تن را به صورت نقدی پرداخت کرده 00هزار تن دانه کلزا خریداری کرد و تاکنون از این میزان 

 .ایم ماه گذشته اما هنوز موفق به افزایش قیمت نشده 0به امروز که 

در حال حاضر باید دید : ینه برای خرید دانه کلزا متحمل شده ایم، افزودمیلیارد تومان هز 90قبله با اشاره به اینکه تاکنون حدود 

آیا همچنان خواستار خرید دانه توسط انجمن . خواهد چه سیاستی را انجام دهد وزارت جهاد کشاورزی در روند خرید دانه می

 . صنایع روغنی است یا دستگاه دیگری

 ست؟مگر قیمت های تضمینی متأثر از قیمت های جهانی ا

های  افزایش قیمت روغن همزمان با قیمت: وی با گالیه از اینکه مگر قیمت های تضمینی متأثر از قیمت های جهانی است؟ گفت

اما همانطور که صنعت لبنیات خرید شیر خامش به نرخ تضمینی است و در ازای آن خرید تضمینی . جهانی امری طبیعی است

 .را با افزایش قیمت روغن موافقت نشدامکان افزایش محصوالت لبنی را دارد چ

تعامل ما با جهاد کشاورزی هم بر این بود که انجمن، دانه های روغنی را به نرخ تضمینی خرید کند و در ازای آن : قبله تصریح کرد

 .دارداین ارتباطی با قیمت جهانی روغن ن. امکان افزایش اندک قیمت محصوالت خود را برای جبران هزینه ها داشته باشد

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 زعفران
 - 71/60/21فارس

 جلوگیری از قاچاق پیاز زعفران
ما بارها و : نایب رییس شورای ملی زعفران با بیان اینکه سالهاست که پیاز زعفران از کشور قاچاق می شود، تاکید کرد

 .رها این موضوع را مطرح کرده ایم، اما همچنان پیاز زعفران قاچاق می شودبا

به نقل از روابط عمومی شبکه پنج، غالمرضا میری نایب رییس شورای ملی زعفران در یک ارتباط  خبرگزاری فارسبه گزارش 

باید : قیمت زعفران و بازارهای صادراتی بر روی آنتن رفت، با بیان این مطلب گفت تلفنی با برنامه روزآمد که با موضوع افزایش

باید از این محصول استراتژیک حمایت کنیم تا اتفاقی که برای محصوالتی مثل پسته و فرش . جلوی قاچاق پیاز زعفران گرفته شود

 .اتفاق افتاد، برای محصول مهمی مثل زعفران نیفتد

زایش قیمت زعفران در بازارهای جهانی سبب شده تا برخی از کشورهای که تولید این محصول برای آنها مقرون اف: میری ادامه داد

 .به صرف نبود، تولید آن را شروع کنند

باید نظارت جدی تری بر : نایب رییس شورای ملی زعفران با بیان اینکه البته پیاز زعفران در مناطق محدودی عرضه می شود،گفت

 .و فروش پیاز زعفران انجام شود، تا از قاچاق آن جلوگیری شودروی خرید 

درصد قیمت زعفران افزایش بی رویه داشته  05روز گذشته  05در : وی با اشاره به افزایش قیمت زعفران در ماه های اخیر گفت

 .ماست که دلیل آن هم دالل بازی بود، با این نوسان شدید بازار نمی توانیم قیمت را مدیریت کنی

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716021661137 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان

 ثبات نسبی قیمت زعفران در آستانه فصل برداشت

های آینده با توجه به آستانه فصل زراعی جدید شاهد ثبات نسبی قیمت در روز: عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران بیان کرد

 .زعفران خواهیم بود

، در خصوص ثبات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی حسینی عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با 

 .در روزهای آینده با توجه به آستانه فصل زراعی جدید شاهد ثبات نسبی قیمت زعفران خواهیم بود :قیمت زعفران اظهار داشت

ثباتی قیمت زعفران بالتکلیفی خریداران و فروشندگان است که در ماه آینده با برداشت  در حال حاضر یکی از دالیل بی: وی افزود

 .د شدزعفران و ارزیابی عملکرد تولید این وضعیت برطرف خواه

جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته در حالی که  طبق آمار صادرات زعفران فله در تابستان سال: حسینی در ادامه بیان کرد

 .کاری کشور ندارد صادرات فله نفع زیادی برای زعفران

ی در هر کیلوگرم نصیب کشور دالر ارزش افزوده بیشتر 055الی  955های خرد زعفران  بندی با صادرات بسته: وی خاطرنشان کرد

 .های بزرگ این ارزش افزوده نصیب کشور واردکننده خواهد شد بندی شود در حالی که در بسته می

در واقع با تعادل و رقابتی شدن قیمت مهار کردن فعالیت دالالن و افزایش : عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران تصریح کرد

 .توانیم به کشورهای مختلف دنیا داشته باشیم کیفیت محصول قطعا صادرات بیشتری می

http//:www.yjc.ir/fa/news/9322216 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5322280


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی 

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 رشهریو سوماهم اخبار هفته 
 

161 
 

 زعفران
 اکونا - 137۱/ شهریور /  21, شنبه 

 های چین و دبی پرسه دالالن زعفران ایرانی در کوچه پس کوچه
امسال افزایش چشمگیری داشته و از سوی دیگر صاردات این محصول در  نخستای طی پنج ماهه  ات فلهدر شرایطی که صادر

وضعیت کنونی ناشی از خرابکاری دالالن زعفران : های خرد نیز کاهش یافته است، عضو شورای ملی زعفران معتقد است بندی بسته

 . در بازار زعفران و افزایش قیمت طالی سرخ است

گرم چیزی  45کمتر از   بندی میلیون دالری طالی سرخ در بسته 9.9دهد که صادرات  جود از صادرات زعفران نشان میآمارهای مو

گرم است و البته این  95گرم و بیشتر از  95تا  45های  بندی میلیون دالری این محصول در بسته 45کمتر از پنج درصد صادرات 

 .شته با تغییر چشمگیری مواجه شده استوضعیت نسبت به همین بازه زمانی در سال گذ

درصد از نظر وزنی و ارزشی کاهش یافته و  94گرم حدود  95تا  45بندی  طی پنج ماهه نخست امسال صادرات زعفران در بسته

ت به درصد از نظر ارزشی نسب 490درصد از نظر وزنی و بیشتر از  24گرم بالغ بر  95بیشتر از   بندی صادرات این محصول در بسته

 .پنج ماهه نخست سال گذشته افزایش یافته است

درصد افزایش  05قیمت زعفران نسبت به سال گذشته بیش از : علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در این زمینه اظهار کرد

 .است المللی رسیده دالر در بازارهای بین 9955تا بیش از  4055یافته و به حدود کیلویی شش تا هفت میلیون تومان و 

های  ای حاصل خرابکاری دالالن طالی سرخ در کوچه پس کوچه به گفته وی این آشفتگی در بازار زعفران و افزایش صادرات فله

 .چین و دبی است که باعث چنین برهم ریختگی در بازار زعفران شده است

 !لطف برخی کشورها در نخریدن زعفران است

 ها با خرید  زعفران را از ایران نخرند لطف بزرگی در حق ایران کرده اند، چرا که آنبرخی از کشورهای اگر : حسینی ادامه داد

کنند و بازار این محصول  ای و بی کیفیت و هم دست شدن با برخی دالالن سودجو تنها زعفران ایرانی را ب نام می زعفران فله

عربستان و کشورهای اروپایی مشتری واقعی زعفران به شمار  زنند اما برخی دیگر در این میان مانند استراتژیک ایرانی را برهم می

 .شوند های خرد محسوب می بندی روند، چراکه عمدتا مشتری زعفران در بسته می

های کالن  ای زعفران که مغایر با سیاست عضو شواری ملی زعفران معتقد است برای بهبود بازار زعفران و دور شدن از صادرات فله

های بخش خصوصی به وجود آید و همه برای از میان برداشتن  های دولتی و تشکل م ملی در همه دستگاهکشور است باید عز

 .بینند به میدان بیایند دالالنی که تنها سود مقطعی و چند شبه خود را می

  که در این بازه البته آمارهای گمرک هم گویای این وضعیت است، چراشیفرو عربستان بزرگترین خریدار طالی سرخ به صورت خرده

هزار و  904کشور جهان به ارزش سه میلیون و  90گرم به بیش از  45های کمتر از  بندی کیلوگرم در بسته 9440زمانی بیش از 

کیلوگرم،  4594تومان صادر شده است که در این میان عربستان با خرید  004هزار و  095میلیارد و  49دالر معادل  000

گرم در  45های کمتر از  بندی گرم خرید زعفران در بسته 905فروشی و تایوان با  ی سرخ به صورت خردهترین خریدار طال بزرگ

کشور چین، ژاپن، آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اردن، اسپانیا،  04همچنین .انتهای لیست خریداران زعفران ایرانی قرار دارد

ترکیه، جمهوری چک، سنگاپور، سوئد،   ایتالیا، بحرین، بلژیک، تایلند، تایوان،  آمریکا،  ،امارات، انگلستان  استرالیا، استونی، افغانستان،

سوییس، عراق، عربستان، عمان، فرانسه، فلیپین، قطر، کانادا، کویت، لبنان، لهستان، مالزی، مجارستان، موریس، نروژ، نیوزلند، 

 .روند اهه نخست امسال به شمار میکنگ، و هند از مشتریان زعفران ایرانی در پنج م هلند، هنگ

http//:iranecona.com/11019 
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 زعفران
 یسناا - 137۱شهریور  23دوشنبه 

 ! میلیونی در هر کیلوگرم 3سود / بازی روزانه دالالن با قیمت زعفران
  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی :  سرویس

سود دو برابری از : کنند، گفت کنندگان زعفران با بیان اینکه دالالن روزانه با بازار زعفران و قیمت این محصول بازی می ررییس اتحادیه صاد

 . شود کشورهای دیگر به رقبای زعفران ایرانی تبدیل شوند عرضه این محصول منطقی نیست چراکه باعث می

قیمت زعفران طی سال جاری به صورت : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد تدر گف –نایب رییس شورای ملی زعفران  –غالمرضا میری 

هزار  955هزار تا هفت میلیون و  955ای که هر کیلوگرم زعفران به حدود پنج میلیون و  رویه افزایش یافته است؛ به گونه غیرمنطقی و بی

 . شود دالر به این قیمت اضافه می 95تا  95بازار صادراتی  هزار تومان و در 05تا  95تومان رسیده است که در بازار داخلی کیلویی 

شود، اما هنگامی که  کننده اطالق می قیمت منطقی هر کاالیی به هزینه تمام شده تولید آن به اضافه حاشیه سود منطقی برای تولید: وی افزود

 . یمت آن محصول در بازار منطقی استتوان گفت ق سود حاصل از فروش یک محصول دو برابر قیمت تمام شده آن باشد، نمی

 !میلیونی دالالن از یک کیلو زعفران 9سود 
خرند و به هنگام افزایش قیمت آن را کیلویی  هزار تومان می 055دالالن در ابتدای فصل زعفران را کیلویی سه میلیون و : میری اعالم کرد

کنند و  شان را خرید و فروش می کنند و محصول با قیمت زعفران بازی می فروشند، برخی از آنها روزانه هزار تومان می 055شش میلیون و 

 . فروشند شان می های مناسب به قیمت دلخواه های خود انبار کرده و در بزنگاه برخی دیگر آن زعفران را در خانه

شود، باید نگران شد چرا که کشورهای  ر عرضه میدر شرایطی که زعفران با دو برابر سود در بازا: کنندگان زعفران ادامه داد رییس اتحادیه صادر

تر تولید و در بازار خود مصرف کنند، چرا که اگر  های مناسب دیگری مانند افغانستان، یونان، چین و غیره به راحتی بتوانند زعفران را با قیمت

ت با ایران در این زمینه ندارد به دلیل این است که شود و کشوری توانایی رقاب هاست در بازار به صورت انحصاری عرضه می زعفران ایرانی سال

 . این محصول در ایران با کیفیت و قیمت مناسب به بازار عرضه شده است

کنندگان دیگر محصوالت نیز به سمت تولید زعفران حرکت  رویه افزایش یافته است، تولید در شرایطی که قیمت زعفران بی: میری تصریح کرد

تواند مشکالتی در بازار مصرف و صادرات این محصول به وجود آورد و نهایتا کشاورزانی  ریزی تولید زعفران می ون برنامهکنند و افزایش بد می

 . اند، مجبور هستند پیاز زعفران را از خاک بیرون کشیده و دور بیندازند گذاری کرده که برای تولید این محصول سرمایه

در این : درصد نسبت به سال گذشته گزارش شده است، گفت 99درصد و در تیرماه  90ماه  در خرداد که افزایش قیمت زعفران وی با بیان این

شان  های داخلی و صادراتی رود و تولید و عرضه زعفران برای دیگر کشورها در بازار های جهانی از بین می پذیری زعفران در بازار وضعیت رقابت

 . های فراوان در حال افزایش تولید زعفران است حاضر افغانستان با حمایت کند، همانگونه که در حال صرفه اقتصادی می

 هزار تومانی کارگران افغانی 955حقوق 
در افغانستان با وضعیت اقلیمی مناسب و نیروی کار ارزان شرایط برای افزایش تولید زعفران وجود : نایب رییس شورای ملی زعفران اظهار کرد

میلیون تومان حقوق  45تا  4که فصل برداشت زعفران محدود است ماهانه شاید  ر زعفران در ایران به دلیل ایندارد، چرا که کارگران ماه

کنند در صورت برداشت محصول درصدی از آن را برای خود بردارند، در حالی  کنندگان اتمام حجت می دریافت کنند و برخی از آنها نیز با تولید

هزار تومان چندین برابر  955بسیار کم بوده و کارگران افغانی روزانه با یک لیوان چای و با حقوق ماهانه  که در افغانستان هزینه کارگران

 . کنند کارگران ایرانی کار می

در چنین شرایطی نه تنها تولید خشخاش در افغانستان به شدت افزایش پیدا کرده، بلکه تولید زعفران نیز با خرید پیاز این : میری افزود

 . شود به مراتب بیشتر از گذشته شده است ل که به راحتی از ایران انجام میمحصو

 خرید زعفران با قیمت کارشناسی برای تنظیم بازار
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ای شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد  ایم که با تشکیل کمیته پیشنهادی به دولت ارائه داده: وی اعالم کرد

کنندگان زعفران بتوانیم این محصول را با قیمت کارشناسی از کشاورزان بخریم و هنگامی که  درکشاورزی، استانداری و اتحادیه صا

 . رویه قیمت هستند با تزریق زعفران در بازار جلوی سودجویی آنها و آشفتگی بازار زعفران را بگیریم دالالن به دنبال افزایش بی

کنندگان قرار دهد تا زمانی  شرایط دولت باید تسهیالتی را در اختیار تولیددر این : کنندگان زعفران اظهار کرد رییس اتحادیه صادر

که تسهیالت را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد  شان به دالالن نشوند یا این که آنها به پول نیاز دارند مجبور به فروش محصول

 . بتواند جلوی سودجویی دالالن در بازار را بگیرد سازی و عرضه به موقع این محصول در بازار داخلی و خارجی تا با خرید، ذخیره
http//:www.isna.ir/fa/news/71602311929 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isna.ir/fa/news/94062314527
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 سالمت
 - 71/60/11فارس

 ستکشور از آنفلوانزای پرندگان پاک ا
مرحله دوم : های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور گفت مدیرکل مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه

 .طرح پایش و کنترل بیماری آنفلوانزای پرندگان پایان یافت و پاک بودن مزارع پرورش از این بیماری تأیید شد

؛ عادل حقیقی در جلسه خبری امروز با اشاره به اینکه تشخیص بموقع خبرگزاری صدا و سیمابه نقل از  ارسخبرگزاری فبه گزارش 

  :وده است ، افزود بیماری و اقدامات سریع قرنطینه ای از مهم ترین عوامل کنترل بیماری آنفلوانزای پرندگان در چند ماه اخیر ب

 .روز انجام و پاک بودن کشور از این بیماری تأیید شد 94مرحله دوم پایش بیماری آنفلوآنزا پیش از آغاز فصل پاییز در 

 .این مرکز برای پایش و کنترل بیماری آنفلوانزا در فصل سرد در هفت استان کشور آمادگی دارد: وی گفت

ماه گذشته این  0در : های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور افزود مدیرکل مرکز ملی تشخیص ، آزمایشگاه

نمونه گیری و آزمایش انجام داده است که نتایج آن نشان  994هزار و  44مرکز برای کنترل وجود بیماری های احتمالی پرندگان 

 .می دهد کشور به لحاظ پاک بودن از این بیماری ها در شرایط خوبی است

در بخش بیماری های آبزیان نیز برای کنترل بیماری وی اچ اس و جلوگیری از مصرف ماده ماالشت گرین در مراکز : یقی گفتحق

 .مورد نمونه گیری و آزمایش انجام شده است 9402پرورش نیز 

مراکز پرورش انواع دام هزار آزمایش برای تشخیص بموقع بیماری های دامی در  94هزار نمونه گیری و  94در مجموع : وی افزود 

 .ماه نخست امسال انجام شده است 0در 

مدیر کل مرکز ملی تشخیص ، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور همچنین از اجرای طرح پایش 

کاری آزمایشگاه های این طرح به صورت سراسری در تمام نقاط کشور با هم: سراسری سالمت محصوالت خام دامی خبر داد و گفت

 .معتمد دولتی و بخش خصوصی به منظور ارتقای سالمت این محصوالت اجرا می شود

مرکز ملی تشخیص ، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور در صورتی که در آزمایش : حقیقی افزود

 .ده کند، برای برخورد با متخلفان هیچ گونه اغماضی نخواهد داشتو نمونه گیری ها، موارد آلوده را در محصوالت خام دامی مشاه

به محض تشخیص موارد آلوده مکان تولید محصوالت ردیابی و دستور برخورد با این واحد آلوده به استان مربوط ابالغ و : وی گفت

 .پس از آن اقدامات الزم برای برخوردهای قانونی و قضایی با واحد متخلف انجام می شود

دیرکل مرکز ملی تشخیص ، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه سازمان م

این سازمان در بخش ارزیابی و اندازه : دامپزشکی برای تولید و توزیع ماده غذایی سالم تمام تالش خود را به کار می گیرد ، افزود 

تیک ها در گوشت مرغ و گوشت دام نیز به صورت دائمی عملیات پایش و کنترل را از دامداری ها و گیری بقایای داروها و آنتی بیو

 .مرغداری ها انجام می دهد

برای ردیابی و ارزیابی حد غیرمجاز آنتی بیوتیک در گوشت مرغ بصورت دائمی از مرغداری ها نمونه گیری و آزمایش : حقیقی گفت

 .نشان می دهد اکثریت مراکز از لحاظ باقیمانده آنتی بیوتیک در حد مجاز و استاندارد قرار داردمی شود که نتیجه این آزمایش ها 

مورد نمونه گیری و آزمایش برای تعیین حد مجاز باقیمانده های دارویی به ویژه آنتی  092ماه نخست امسال  0در : وی افزود

 .بیوتیک انجام شده است

http://www.farsnews.com/
http://www.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=94435
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پایش و آزمایش از نمونه : های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور گفت مدیرکل مرکز ملی تشخیص ، آزمایشگاه

ها در مراکزی که مرغدار ادعا می کند مرغ بدون آنتی بیوتیک تولید می کند، نیز در چند مرحله انجام می شود و پس از آن 

 .تأییدیه ویژه این مرکز برای تولید کننده صادر می شود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716011661901 
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 سالمت
 - 71/60/11فارس

 ساعته قابل شناسایی است 28تب مالت در ایران 
به ( تب مالت)در زمینه تشخیص بروسلوز : گفت های مرجع و مطالعات کاربردی رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه

 .ساعت است 91های جدید مجهز هستیم و سرعت تشخیص این بیماری در این آزمایشگاه برای ما کمتر از  روش

دامپزشکی امروز با بیان اینکه  ، مسعود هاشم زاده معاون تشخیص و درمان سازمانخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های خام دامی بر عهده سازمان دامپزشکی کشور  ها و بهداشت مواد غذایی و فرآورده وظیفه بهداشت عمومی و مقابله با بیماری

ن ها به نگارش درآمده و براساس این شیوه نامه قرار است دامپزشکا شیوه نامه انتخاب دامپزشکان معین در سطح استان: است گفت

 .خبره و باسابقه کشور در ساختار دامپزشکی به خصوص در ساختار دامپزشکی قرار گیرند

ها ارسال شده و مقرر شده تا پایان شهریور ماه دامپزشکان معین به دامپزشکی کشور معرفی  شیوه نامه مذکور به استان: وی افزود

 .شود در سازمان دامپزشکی کشور استفاده میشوند و احتماال از ابتدای مهر ماه سال جاری از این دامپزشکان 

های مرجع و مطالعات کاربردی با بیان اینکه در زمینه  در ادامه این نشست عادل حقیقی رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه

های جدید در این آزمایشگاه مجهز هستیم و سرعت تشخیص این بیماری  به روش( تب مالت)تشخیص بیماری تب مالت بروسلوز 

 .ساعت است 90کمتر از 

های دارویی در گوشت دام و طیور در چه وضعیتی قرار  وی در ادامه در پاسخ به این سوال که در مورد باقیمانده داروها و مکمل

های دارویی در گوشت مرغ، ماهیان سرمایی و گرمایی، گوشت قرمز  ها و مکمل بیوتیک برنامه پایش برای تشخیص آنتی: داریم گفت

 .شود شود و به عنوان طرح پایش ملی همه ساله این کار در سازمان دامپزشکی انجام می ین عسل به صورت دائم انجام میو همچن

آزمایشگاه مرکز ملی تشخیص به عنوان بازوی اجرایی در تشخیص آزمایشات است و در بحث کنترل ماالشیت گرین : وی افزود

 .ایم داده های خوبی را در این مرکز انجام بسیار فعالیت

در صورت مشاهده باقیمانده : گیرد بیان داشت حقیقی با بیان اینکه هیچ گونه اغماضی در نتایج حاصل از آزمایشات صورت نمی

شود و در فارمی که مورد، تشخیص داده شده کارهای مقابله با آن  بیوتیک یا سموم بالفاصله به معاونت سازمان اطالع داده می آنتی

 .گیرد برخورد قانونی با آن صورت می شود و انجام می

های مرجع و مطالعات کاربردی با بیان اینکه تمام تالش ما این است که مواد غذایی سالم سر  رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه

ای ه های اخیر در بحث باقیمانده داروها بسیار پشرفت در سال: سفره مردم آورده شود و سفره مردم بدون مخاطره باشد گفت

های استاندارد  های مصنوعی براساس روش بیوتیک، سموم و رنگ های تشخیص بقایای دارویی، آنتی ایم و روش شگرفی انجام داده

 .شود دنیا انجام می

شود و محصوالت تولیدکنندگانی که ادعای تولید محصول  ها به طور دائم انجام می بیوتیک بحث پایش آنتی: وی بیان داشت

 .شود ارگانیک را دارند دراین آزمایشگاه دائما پایش می ارگانیک یا مرغ

مورد آزمایش در ارتباط با بقایای دارویی انجام شده اما به نتایج حاصل از این آزمایشات  092از اول سال تاکنون : حقیقی افزود

 .اشاره نکرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716011666009 
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 سالمت
 آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

 وزارت بهداشت ایرادی بر مکمل های غذایی دارای مجوز نگرفت 
فرآورده های مکمل که مجوز : رئیس آزمایشگاه های داروهای طبیعی و مکمل آزمایشگاه کنترل غذا و دارو گفت

رو را دارند هیچ مشکلی ندارند چون مکمل هایی که مجوز می گیرند از جنبه های مختلف آزمایش و سازمان غذا و دا

 . مورد آزمون قرار می گیرند

سهیال حقگو، رئیس آزمایشگاه های داروهای طبیعی و مکمل آزمایشگاه کنترل غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری 

تمامی فرآورده هایی مکمل وارداتی و تولید داخل که در باشگاه های بدنسازی استفاده : ظهار داشتا "ایفدونا  "سازمان غذا و دارو 

 .می شود قبل از اینکه وارد بازار شود برای کنترل های آزمایشگاهی وارد آزمایشگاه کنترل می شود

نسازی استفاده می شود از چه نوع مکملی متاسفانه هیچ اطالعالتی از اینکه فرآورده های مکملی که در باشگاه های بد: وی گفت

 .است، نداریم و نهادهای نظارت کننده بر باشگاه ها حتما اطالعاتی در این خصوص دارند

فرآورده های مکمل که مجوز سازمان غذا و دارو را دارند هیچ مشکلی ندارند چون مکمل هایی که مجوز میگیرند از : حقگو افزود

 .شوندجنبه های مختلف آزمایش می 

توصیه می شود تمامی ورزشکاران و باشگاه : رئیس آزمایشگاه های داروهای طبیعی و مکمل آزمایشگاه کنترل غذا و دارو در گفت

 .های بدنسازی فقط و فقط از مکمل هایی استفاده کنند که از سازمان غذا و دارو مجوزهای الزم را دریافت کرده اند

های مکمل به هیچ وجه به تبلیغات ماهواره ای توجه نکنند چون هیچ مجوزی ندارند و هر مصرف کننده : حقگو در پایان افزود

 .محصول و مکملی که از ماهواره تبلیغ شود مجوز ندارد

http//:www.iana.ir/food/item/21069-1.html 
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 سالمت
 آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

 فراورده غذایي در تهران پروانه کاربرد عالمت استاندارد گرفتند  73
فراورده غذایی را صادر و پروانه سه  49کارشناسان اداره کل استاندارد استان تهران ، پروانه کاربرد عالمت استاندارد 

 .فراورده را ابطال کردند

به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان تهران، در جلسات یک ماه گذشته ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ای با نام  با نام تجارتی بیتانوش، زعفران رشته petبندی ظروف  های آب انار در بسته کل ، برای فراورده کمیته عالیم این اداره

درصد 45از شرکت بهین پروتئین رباط، کباب لقمه درصد گوشت قرمز 40-20-درصد 05-40-درصد95تجارتی صالحی، همبرگر 

بندی جعبه مقوایی با نام تجارتی ماسوله، ماست طعم  ای در بسته گوشت قرمز با نام تجارتی بهین پروتئین رباط، چای سیاه کیسه

دی بطری پلی اتیلن در وزن بن بندی ظروف پلی استایرن با نام تجارتی مارالیم ، دوغ بدون گاز گرمادیده در بسته دار موسیر در بسته

بندی ظروف پلی استایرن با نام تجارتی  توت فرنگی در بسته –شکالتی  –لیتر با نام تجارتی دهک، انواع دسرهای شیری  4/  0

بندی کیسه سه الیه پلی اتیلنی با نام  بانام تجارتی به تک، شیرپاستوریزه کم چرب در بسته petدومینو، نکتار آلبالو در ظروف 

بندی  بندی سه الیه پلی اتیلنی با نام تجارتی هاتی کارا ، سرکه تقطیری در بسته آماده مصرف در بسته جارتی هبه، سوپ نیمهت

بندی جعبه مقوایی با نام تجارتی تشویق، پروانه کاربرد عالمت  ظروف پلی اتیلن با نام تجارتی حاسب، بیسکویت ساده در بسته

 .استاندارد اجباری صادر شد

بندی ظروف  سرو مخلوط سبزیجات با نام تجارتی ورامیناتک ، کنسرو خیارشور با نام تجرتی ورامیناتک ، فراورده یخی در بستهکن

pet شان ابطال شد با نام تجارتی ونوش ، پروانه. 

http//:www.iana.ir/food/item/21979-1.html 
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 سالمت
 یسناا - 137۱شهریور  17پنجشنبه 

  درصدی طاعون نشخوارکنندگان در کشور ..کاهش 
باید با پایش و مراقبت : شود، گفت کن می ریشه 9595رییس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک تا سال 

 .فعال، این بیماری ویروسی را کاهش دهیم

به شکل  4940کنندگان کوچک از سال  بیماری طاعون نشخوار: اظهارکرد -پنجشنبه  -ه گزارش خبرنگار ایسنا در زنجان، مهدی خلج امروز ب

گیرند و  های کشور مورد نظام مراقبت مستمر و واکسیناسیون هدفمند قرار می مشترک بین گوسفند، بز، گوزن، آهو و کل وارد ایران شد اما دام

 .به شکل مطلوبی کاهش یافته استبیماری 

درصد کاهش بیماری طاعون  00جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،  ماهه نخست سال خوشبختانه در پنج: کرد وی تصریح

 .آن استجد دنبال کاهش روزافزون  نشخوارکنندگان داشتیم اما در حال حاضر این بیماری بسیار مهم تلقی شده و سازمان دامپزشکی کشور به

کند، ولی تولیدش محدود  سازی رازی واکسن بسیار موثری علیه این بیماری تولید می موسسه تحقیقات واکسن و سرم: این مسئول ادامه داد

اری صورت هدفمند و با پایش و مراقبت فعال، این بیم میلیون دوز واکسن تولید کند و در این شرایط ما باید به 49تواند  است و ساالنه فقط می

 .ویروسی را کاهش دهیم

البته اقدامات الزم در این راستا هنوز : کرد در جهان قطعی است، تصریح 9595کن شدن ویروس طاعون تا سال  وی با اشاره به اینکه ریشه

یق کنیم، به همین میلیون دوز واکسن به نشخوارکنندگان کوچک تزر 05اجرایی نشده است اما برای شروع آن ما باید دو سال متوالی سالیانه 

 .ریزی کشور ارایه دادیم، که از منابع داخلی و خارجی تامین خواهد شد ای را تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه منظور برنامه تدوین شده

مغفول مانده اند، اما چیزی که در این میان  نامه همکاری مشترک امضا کرده زیست تفاهم های دامپزشکی و حفاظت محیط سازمان: خلج افزود

ها و پایش مدرن مناطقی است که تنوع زیستی دارند به همین خاطر مقرر شده مناطقی از این دست مورد نظارت قرار  است حفاظت از زیستگاه

 های گیرند تا در صورت مشاهده عالیم بیماری بالفاصله سازمان دامپزشکی اطالع یافته و بیماری تحت کنترل قرار گیرد، البته خشکسالی

 .ها را به یکدیگر انتقال دهند مستمر موجب شده مرز دام و مناطق حفاظت شده شکسته شود و احشام و دام با استفاده از منابع آب، بیماری

دهد تا از  ها انجام می ای دام اطراف زیستگاهه ای در روستاها، مزارع و گله رو سازمان دامپزشکی واکسیناسیون حلقه از این: وی خاطرنشان کرد

 .شیوع بیماری پیشگیری کند

هزار رأس نیز صادرات دام سبک به کشورهای دیگر  055خلج در ادامه با بیان اینکه صادرات به کشور عراق از سر گرفته شد و تاکنون 

دی واکسیناسیون علیه بروسلوز داشته و در کنار آن نیز برنامه درص 90طی پنج ماهه نخست امسال نسبت به پارسال افزایش : ایم، افزود داشته

 .ایم میلیارد تومان به دولت ارائه داده 499های آلوده با رقمی بالغ بر  جامعی مبنی بر شناسایی و حذف دام

رندگان مهاجر مقرر شده در خصوص آنفلوآنزای پرندگان نیز با شروع فصل سرما و بازگشت پ: رییس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد

 .برداری انجام دهیم و امکان آلودگی را رصد و رفع کنیم هزار نمونه 42روستا  4055در 

http//:www.isna.ir/fa/news/71601712391 
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 سالمت
  فودپرس 1371شهریور ماه  21شنبه 

 <خام نخورید غذا و تغذیه محصوالت دریایی را
تحقیقات جدیدی که روی محصوالت دریایی انجام گرفته نشان می دهد ، مصرف خام صدف های خوراکی و حلزون های صدفدار  

دریایی خطر ابتال به نورو ویروس انسانی ، عامل بیماری های ویروسی درد معده ، اسهال ، تهوع و استفراغ را افزایش می 

ات پژوهشگران نشان می دهد که رژیم غذایی خام محصوالت دریایی همچون صدف های خوراکی و حلزون های آخرین تحقیق.دهد

نورو . صدفدار دریایی خطر ابتال به نورو ویروس انسانی را که شایع ترین علت اسهال ویروسی در انسان است ، افزایش می دهد

صدف های خوراکی و حلزون های صدفدار دریایی نه تنها .فراغ می شودویروس در انسان منجر به درد معده ، اسهال ، تهوع و است

باعث انتقال نورو ویروس به انسان می شوند بلکه به عنوان یک منبع بزرگ عوامل بیماری زا به حساب آمده که آن ها را به انسان 

( Shanghai Ocean University) استاد دانشگاه شانگهای اوشن( Yongjie Wang) پروفسور یونگجی وانگ.منتقل می کنند 

بیش از » : در شهر شانگهای چین و از محققان این تیم تحقیقاتی در رابطه با شیوع بیماری ها توسط صدف های دریایی می گوید 

هشتاد درصد از انواع نورو ویروس انسانی در نمونه های صدف های خوراکی دریایی یا صدف های وابسته به شیوع بیماری شناسایی 

نتایج تحقیقات ما نشان می دهند که صدف های خوراکی نقش مهمی در تداوم نورو ویروس در محیط زیست و انتقال آن . ده اند ش

این نتایج ثابت می کنند که برای جلوگیری از این انتقال نیاز به نظارت نورو ویروس انسانی در نمونه های صدف . به انسان دارند

قان دریافته بودند که نود درصد از توالی نورو ویروس انسانی در چین از مناطق ساحلی انتقال پیدا در تحقیقات گذشته محق«. است 

به اعتقاد .پژوهش های جدید نشان می دهند که این مساله در سراسر دنیا به جز مناطق گرمسیری صدق می کند . کرده است 

مل در انتقال نورو ویروس انسانی عمل می کنند و احتمال پروفسور وانگ ، وضعیت صدف ها به گونه ای است که به عنوان حا

الزم به توضیح است که تحقیقات .حضورشان در آب های ساحلی که اغلب توسط زباله های انسانی آلوده می شوند، بیشتر است 

دوره ای که آن ها را پیشین نشان می دادند که نورو ویروس می تواند هفته ها در بافت صدف های دریایی باقی بماند و اقدامات 

بر اساس پروفسور وانگ تنها امکان جلوگیری از انتقال . برای ورود به بخش تجری آماده می کند ، نیز قادر به نابودی آنها نیست 

این نورو ویروس و دیگر بیماری های ممکن که از صدف ها و دیگر نرم تنان صدفی منتقل می شود، پخت کامل این محصوالت در 

 رف استهنگام مص
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 سالمت
  فودپرس 1371شهریور ماه  17پنج شنبه 

 <غذاهای مناسب برای سالمتی مردان غذا و تغذیه
ه رهایی از این مشکل هم نوشیدن آب یا را. های عضالنی در طول روز است یکی از مشکالت اغلب مردان، ابتال به دردها و گرفتگی 

هایی هستند که باعث تخفیف التهاب و دردهای  اکسیدان ها، حاوی آنتی های موجود در این میوه رنگدانه.خود آلبالو و گیالس است

ر دوست اگ.عالوه، هنوز عوارض جانبی قابل توجهی هم از مصرف این دو میوه پرطرفدار، گزارش نشده است به. شوند عضالنی می

ای به آقایانی که  های تغذیه یکی از توصیه. ها را پشت گوشت نیندازید تر داشته باشید، مصرف گوشت دارید که اندامی عضالنی

استیک بدون .سازی است های پروتئینی برای عضله جای مکمل چرب به های کم دهند، مصرف گوشت اهمیت زیادی به اندام خود می

های خوبی برای آقایان هستند که هم پروتئین دارند و هم حجم باالیی از  مون و شترمرغ، گزینهچربی، سینه مرغ، گوشت بوقل

شکالت، دیگر .کند لوسین، نوعی آمینو اسید است که به ساخت عضله در بدن مردان کمک می. اند لوسین را در خود جای داده

فالونوئیدهای موجود در شکالت تلخ . ش خون در بدن شودتواند باعث بهبود گرد شکالت می. خوراکی قابل توصیه به مردان است

به این ترتیب، هم سالمت . توانند به کاهش کلسترول خون و بهبود گردش خون و فشار خون در بدن مردان کمک کنند هم می

و دیگر حلزون .گرم شکالت تلخ در طول روز تضمین خواهد شد و هم سالمت چرخه جنسی آنها 95قلب آقایان با مصرف حدود 

سطوح پایین روی با کیفیت پایین .غذاهای دریایی سرشار از روی هستند که برای سالمت قلب،عضالت و دستگاه تولید مثل مفیدند

آووکادو میوه ای غنی از چربی های مفید است و اسیدهای چرب غیر اشباع تک .اسپرم و نازایی مردان در ارتباط است

روغن زیتون و .را کاهش می دهند LDL کلسترول عمل میکنند و هم توتال کلسترول و هم در این میوه در مقابل( MUFA)زنجیره

این .ماهی های چرب مثل سالمون و ساردین نیز از دیگر منابع خوب چربی ها هستند.مغزدانه ها نیز حاوی چربی های مفید هستند

اصلی مرگ و میر مردان در آمریکا میباشد  هستند که از بیماری های قلبی که عامل 9ماهی ها حاوی اسیدهای چرب امگا

زنجبیل از ترکیباتی است که .سروینگ ماهی در هفته میتواند ریسک بیماری های قلبی را کاهش دهد 9مصرف .محافظت میکنند

درنتیجه خوردن زنجبیل می تواند در کاهش درد عضالنی ناشی از فعالیت بدنی موثر . می تواند به کاهش التهاب کمک کند

موز نیز .وی پروتئین موجود در شیر و ماست از دیگر منابع اسید آمینه لوسین میباشند که یک اسیدآمینه عضله ساز است.شدبا

دریافت مقادیر کافی پتاسیم به اندازه .بدلیل سرشار بودن از پتاسیم برای انقباضات عضالنی و سالمت استخوان مفید است

آجیل ها از جمله پسته منبع خوبی از پروتئین،فیبر و روی هستند .ن اهمیت داردمحدودیت دریافت سدیم برای کاهش فشار خو

همچنین یک اونس آجیل برزیلی هفت برابر بیشتر . مقادیر باالی استرول ها در پسته می توانند سطوح کلسترول را بهبود بخشند.

گوجه فرنگی که غنی .به غده تیروئید ضروری است این ماده معدنی برای ارتقای سیستم ایمنی و کمک.از ارزش روزانه سلنیم دارد

بعضی مطالعات بیان کرده اند مردانی که بطور منظم سس گوجه .از لیکوپن است بدن را در مقابل برخی سرطان ها محافظت میکند

رطان محافظت یکی دیگر از غذاهایی که بدن را در مقابل این س. فرنگی مصرف می کنند کمتر به سرطان پروستات مبتال میگردند

در کشورهای آسیایی نسبت به آمریکا .توفو و شیرسویا از موادی هستند که میتوانند بدین منظور استفاده شوند.میکند سویا است

سبزیجات نارنجی .برابر بیشتر غذاهای حاوی سویا مصرف میکنند و درنتیجه سرطان پروستات در این کشورها کمتر است 25مردم 

فلفل .اکاروتن،لوتئین و ویتامین سی هستند که میتوانند ریسک ابتال به بزرگ شدن پروستات را کاهش دهندرنگ منبع خوبی از بت

سبزیجات برگ سبز تیره،اسفناج و کلم .دلمه ای قرمز،هویج،کدو تنبل و سیب زمینی شیرین انتخاب های خوبی از این گروه هستند

این سبزیجات حاوی مقادیر زیادی لوتئین و زآگزانتین هستند که هردو .پیچ نیز میتوانند به سالمت چشم و پروستات کمک کنند

تخم مرغ نیز دارای پروتئین،لوتئین و آهن .پیشگیری میکنند( AMD) این ترکیبات از کاتاراکت و دژنراسیون ماکوال وابسته به سن
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کلسترول در روز میتواند دریافت میلی گرم  955یک فرد سالم تا )میلیگرم کلسترول است  400است و هر زرده آن محتوی 

 9برنج قهوه ای و دیگر غالت کامل نیز میتوانند به حفظ وزن سالم شما و کاهش ریسک بیماری های قلبی و دیابت نوع (.کند

 کمک کنند
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 سالمت
  فودپرس 1371شهریور ماه  11چهار شنبه 

 غذا خوردن در حال حرکت منجر به افزایش وزن می شودغذا و تغذیه
مطالعه .خوردن در حین حرکت و راه رفتن می تواند منجر به افزایش وزن و حتی چاقی برای افرادی شود که تحت رژیم هستند< 

می تواند به افزایش وزن و حتی  "در حین راه رفتن"ی دهد که خوردن جدید که در مجله روانشناسی سالمت منتشر شده نشان م

دانش آموز دختر را که به دو گروه افراد رژیمی و غیر رژیمی طبقه  05در این مطالعه، محققان .چاقی برای افراد رژیمی منجر شود

ن شکوبار غالت تحت شرایط مختلف هر شرکت کننده به صورت تصادفی برای خورد. بندی شده بودند مورد مطالعه قرار دادند

گروه اول همزمان با تماشای یک کلیپ پنج دقیقه ای از تلویزیون آن را خورد، گروه دوم در حین پیاده روی در راهرو : انتخاب شد

ر نتایج نشان داد که شرکت کنندگانی که در حین راه رفتن غذا می خوردند، پنج براب.و گروه آخر در حین گفتگو با یک دوست

دانشمندان معتقدند که حس .بیشتر از دیگر شرکت کنندگان غذا مصرف می کنند و این منجر به افزایش وزن در این افراد می شود

. سیری نه تنها در نتیجه واکنش های مغزی و شیمیایی است بلکه تحت تاثیر یادگیری، احساسات و حواس پرتی نیز قرار می گیرد

مقابل کامپیوتر غذا بخوریم کمتر احساس سیری خواهیم کرد زیرا حواسمان از غذا منحرف شده و  اگر ما در حین راه رفتن یا در

 ذهن ما قادر به درک ارتباط بین غذا و زمان غذا نخواهد بود
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 سالمت
  فودپرس 1371ور ماه شهری 23دو شنبه 

 <ثانیه غذا و تغذیه 76روش برای کاهش کلسترول در  
مطالعات محققان دانشگاه جانز هاپکینز نشان می دهد که پیاده روی روزانه، مصرف آجیل، چای سبز، گریپ فروت و غالت سبوس  

ست و بدن برای اعمال حیاتی خود جنس غشای سلول ها از جنس کلسترول ا.دار و نوشیدن آب به کاهش کلسترول کمک می کند

بعضی از مواد غذایی مانند زرده تخم مرغ، گوشت و فرآورده های لبنی حاوی .از جمله تولید هورمون ها به این ماده حیاتی نیاز دارد

را از  دو نوع از لیپوپروتئین ها، کلسترول و دیگر موارد. کلسترول هستند ولی قسمت عمده این ماده توسط بدن تولید می شود

، کلسترول اضافی را HDL کلسترول مفید یا. نام دارند LDL و HDL این دو نوع لیپوپروتئین. طریق جریان خون حمل می کنند

برای سالمت قلب مفید است و از بروز حمله قلبی و سکته مغزی  HDL سطح باالی. وارد کبد کرده و از بدن خارج می کند

ترول اضافی بدن را وارد جریان خون می کند و سبب ضخیم شدن رگ های خونی می ، کلس LDL کلسترول. جلوگیری می کند

مطالعات محققان دانشگاه جانز هاپکینز نشان . این کلسترول برای سالمت قلب مضر است و احتمال سکته را افزایش می دهد. شود

آب بنوشیدتحقیقات نشان می -4.کاهش داد ثانیه 45روش کوتاه و ساده می توان سطح کلسترول بد را در مدت  2می دهد که با 

درصد کاهش  05تا  05دهد که نوشیدن روزی پنج لیوان یا بیشتر آب، سبب کاهش کلسترول شده و احتمال بیماری های قلبی را 

دقیقه پیاده روی نقش  95دقیقه پیاده روی کنیدمطالعات محققان کلینیک مایو نشان می دهد که روزی  95روزی -9.می دهد

گریپ فروت بخوریدمصرف روزانه یک عدد گریپ -9.ثری در کاهش کلسترول و کاهش احتمال ابتال به بیماری های قلبی داردمو

این میوه عالوه بر کاهش کلسترول، به کاهش وزن کمک می کند و . درصد کلسترول خون می شود 44فروت سبب کاهش 

در وعده های غذایی از سبوس استفاده کنیدغالت و مواد حاوی فیبر -0.خاصیت ضد سرطانی دارد و اختالل خواب را از بین می برد

از چای سبز غافل نشویدچای سبز یکی از موثرترین -0.درصد کاهش می دهند 95و سبوس، مرگ ناشی از بیماری های قلبی را 

کره و غذاهای چرب -4.وریداز سبزی های حاوی برگ سبز استفاده کنید و زیاد ساالد بخ-0.مواد غذایی در کاهش کلسترول است

قبل از خرید، برچسب مواد -2.درصد کاهش می دهد 95آجیل بهترین میان وعده است و احتمال بیماری های قلبی را -0.نخورید

 غذایی را با دقت بخوانید و مواد غذایی چرب مانند سس مایونز را وارد خانه نکنید

 http//:www.foodpress.ir/Post. 
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 سیب زمینی
 آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

 زمینی شد  درآمد پارسال باعث رغبت کشاورزان به کشت سیب
تبدیل به  ها تغییر وضعیت داد و های گذشته باال بود، بسیاری از کشت زمینی در سال از آنجا که قیمت محصول سیب

 . کشت این محصول شد

با ( ایانا)مسئول مرکز جهاد کشاورزی سردرود شهرستان رزن از توابع استان همدان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کاهش  گذاری و ای درباره قیمت دلیل اینکه فاصله های گذشته عملکرد کلزا قابل توجه بود، اما به در سال: اعالم این خبر گفت

 .ای کاسته شد ها صورت گرفت، اندکی از سطح توسعه حمایت

توان روی تولید  شود، نمی کلزا به شرایط آب و هوای گرم نیاز دارد و از آنجا که استان همدان سرد محسوب می: بیژن احمدی افزود

 .قابلیت تولید داشته باشد تواند تر می این محصول حساب باز کرد، اما رعایت تاریخ کشت و استفاده از ارقام زودرس

هکتار و برای کل استان همدان کشت کلزا در سطحی معادل دوهزار هکتار  055برای شهرستان سردرود : وی خاطرنشان کرد

 .ریزی شده است برنامه

بذور مورد نیاز از کار خرید : شود، ادامه داد ویژه کلزا آغاز می شهریورماه سال جاری کشت محصوالت به 40احمدی با اعالم اینکه از 

شود و امیدواریم که بارندگی مناسبی اتفاق بیفتد و بتوانیم سطح زیر کشت  زودی آغاز می شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به

 .صورت مناسب داشته باشیم محصوالت را به

ر ابتدای برداشت، این کشاورزان د: شود، تصریح کرد زمینی کشور محسوب می وی با اعالم اینکه استان همدان قطب تولید سیب

 455تا  055فروختند، اما در حال حاضر قیمت باالتر رفته و به  تومان بر سر مزرعه می 055تا  955محصول را با قیمتی حدود 

 .تومان رسیده است

 زمینی همدان نیاز به الگوی کشت دارد سیب

زمینی  وستایی ایران اقدام به خرید تضمینی سیباگر سازمان مرکزی تعاون ر: مسئول مرکز جهاد کشاورزی سردرود یادآور شد

 .کند، به نفع کشاورزان است، اما الزم است برای بازاریابی مناسب این محصول اقداماتی انجام شود

کرد و این امر باعث شد که کشاورزان  زمینی درآمد مناسبی را عاید کشاورزان می های گذشته سیب در سال: احمدی تأکید کرد

 .رو شدیم سطح زیر کشت این محصول اقدام کنند که متأسفانه با انباشت این محصول روبه برای افزایش

 .چنینی در محصوالت کشاورزی نباشیم باید الگوی کشت مناسبی را پیاده کنیم تا شاهد مشکالت این: وی اظهار داشت

مناطق مختلف استان همدان را در دستور کار شده به استان، کشت کلزا و گلرنگ دیم در  طبق برنامه ابالغ: احمدی همچنین گفت

 .داریم

 .هزار هکتار کشت گلرنگ داشتیم که امیدواریم بتوانیم آن را ارتقاء دهیم در منطقه سردرود یک: وی در ادامه افزود

ستان های غیرمجاز مسئله مهمی در ا بحث ممانعت از برداشت آب از چاه: مسئول مرکز جهاد کشاورزی سردرود خاطرنشان کرد

 .آبی را پشت سر بگذاریم همدان است که نیاز است مسئوالن توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانیم مشکالت کم

 .زمینی را در دستور کار داریم های آبیاری تیپ در اراضی سیب استفاده از روش: احمدی ادامه داد

 ./های نوین اختصاص یابد تی و استفاده از روشامیدواریم اعتبار مناسبی برای کشاورزی حفاظ: وی در پایان تصریح کرد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21973-1.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24593-1.html


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی 

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 رشهریو سوماهم اخبار هفته 
 

111 
 

 شیالت
 - 71/60/21فارس

 میلیون قطعه انواع ماهی در استخرهای زنجان 8رهاسازی بیش از 
هزار قطعه انواع ماهیان سردآبی و گرمابی طی  955میلیون و  1استان زنجان از رهاسازی  مدیر امور شیالت و آبزیان

 .پنج ماه نخست سال جاری در مزارع پرورش ماهی این استان خبر داد

مندان  هایی است که عالقه پروری از جمله فعالیت آبزی: وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد محمود صیاد بورانی امروز در گفت

 .کنند و متقاضیان بسیاری در استان زنجان از این طریق درآمد کسب می

در حال حاضر انواع ماهیان سردآبی و گرمابی در : پروری در استان زنجان تصریح کرد وی با اشاره به اقتصادی بودن فعالیت آبزی

 .یابد مندان این حرفه روز به روز افزایش می این استان پرورش داده شده و عالقه

: مدیر امور شیالت و آبزیان استان زنجان با اشاره به میزان رهاسازی ماهی طی مرداد ماه سال جاری در این استان خاطرنشان کرد

 .اند هزار قطعه انواع ماهیان سردآبی و گرمابی در مزارع پرورش ماهی استان رهاسازی شده 455طی این مدت یک میلیون و 

هزار قطعه انواع ماهیان سردآبی و  955میلیون و  0پنج ماه نخست سال جاری همچنین حدود طی : این مسئول بیان داشت

 .اند مزرعه پرورش ماهی استان زنجان رهاسازی شده 045گرمابی در 

له نیز از جم« آال قزل»: بورانی انواع کپور ماهیان را از جمله ماهیان گرمابی پرورش داده شده در استان زنجان برشمرد و افزود

 .رود ماهیان سردآبی پرورش داده شده در استان به شمار می

در حال حاضر رویکرد جدیدی در استان زنجان در پیش گرفته شده که اقدام به شناسایی و واگذاری : وی در پایان عنوان کرد

 .کنیم پروری در استان می های آبزی اراضی درجه چهار کشاورزی برای انجام فعالیت

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716021666101 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان

 صادرات میگو افزایش یافت

 .براساس آمار گمرک صادرات میگو در پنج ماهه نخست سال افزایش یافت

هزار تن انواع  9، بر اساس امار گمرک در پنج ماهه نخست سال جاری خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .میلیون دالر از کشور صادر شد 0.0میگو به ارزش 

میلیون دالر  940.49از نظر ارزشی  میلیون دالر و 959.99صادرات این کاال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد افزایش را نشان می

 .میلیون دالر از کشور صادر شد 9.0تن انواع میگو به ارزش  055این گزارش میافزاید در مرداد ماه نیز 

نشان  درصد افزایش را 405درصد و از نظر ارزشی 400.04این میزان صادرات درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد می

ارمنستان، اسپانیا، امارات متحده عربی، ایالت متحده آمریکا، بلژیک، تایلند، ترکیه، جمهوری کره، عمان، قطر، کویت ، لبنان، مصر و 

 .ویتنام مقصد میگوهای صادراتی در مدت یاد شده هستند

http//:www.yjc.ir/fa/news/9317136 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان

 آبی بینی افت تولید در بخش ماهیان گرم پیش

 .آبی صورت نخواهد گرفت در سال جاری افزایش تولید در بخش ماهیان گرم:مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی بیان کرد

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواندر گفتگو با آبی سراسرکشور  حسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم

آبی درمناطق سرد سیری و گرم سیری از  برداشت ماهیان گرم:آبی درسال جاری اظهار داشت خصوص میزان برداشت ماهیان گرم

توانیم تا پایان  درصد برداشت بیشتر صورت نگرفته که به همین خاطرنمی 9الی  9شهریور ماه شروع شده و درحالی که تاکنون 40

 .برداشت میانگین وزنی مشخصی را اعالم کنیم

ها گرمای بیش از حد و تلفات آبزیان در  ها، افزایش قیمت نهاده بنده معتقدم به سبب کاهش نقدینگی،عدم همکاری بانک: وی افزود

 .بینی کرد رای این بخش پیشتوان افزایش تولیدی ب سال جاری نمی

بنابراین با گرمای آب ،تامین به موقع کمبود اکسیژن، نهادها و آب کافی دشوار است زیرا به سبب باال رفتن : آقازاده تصریح کرد

 .هزینه های آب و برق و دما تلفات آبزیان درمناطق گرم سیری در سال جاری نسبت به سال گذشته شدت بیشتری داشته است

http//:www.yjc.ir/fa/news/9322311 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5322318


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی 

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 رشهریو سوماهم اخبار هفته 
 

121 
 

 شیالت
 خبرنگاران جوان

 درصدی برداشت صید ماهی 76افزایش 

 .درصدی همراه است 45پیش بینی برداشت صید در سال جاری با افزایش : مدیر عامل اتحادیه صیادی ایران بیان کرد

خبرنگار اقتصادی باشگاه های تعاونی صیادی ایران در گفتگو با  شاهخوره نژاد مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکتعلی 

در واقع سال گذشته از دریای عمان ، خلیج : ، درخصوص میزان برداشت صید ماهی در سال گذشته اظهار داشتخبرنگاران جوان

 45هزار تن ماهی برداشت شده درحالی که پیش بینی برداشت صید در سال جاری با افزایش  055ارس، دریای خزر و آبهای آزاد ف

 .درصدی همراه است

اقداماتی به شکل متقاوت توسط شیالت و صیادان در این زمینه صورت : وی در خصوص اقدامات حفظ ذخایر دریایی بیان کرد

ماه و در آبهای خلیج فارس برای صید میگو یک ماه است  0مان برداشت صید صیادان در دریای خزر گرفته به گونه ای که ز

 .ماهه بوده است 0درحالی که در گذشته برداشت در خلیج فارس 

دارد و مهر ماه شروع و تا فروردین ماه سال آینده ادامه  49برداشت ماهی در دریای خزر از : شاهخوره نژاد در ادامه خاطرنشان کرد

 .شود از سویی برداشت در آبهای دیگر در سه ماهه فصول سال انجام می

برداشت میگو در استان های بوشهر و خوزستان در هفته اول شهریور ماه به اتمام : مدیر عامل اتحادیه صیادی ایران تصریح کرد

 .ه استرسیده و از سویی میزان برداشت نسبت به سال گذشته در این استان ها کاهش داشت

http//:www.yjc.ir/fa/news/9322321 
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 شیالت
 اکونا - 137۱/  شهریور/  26, جمعه 

 اجرای طرح شناسنامه محصوالت شیالت موجب افزایش مصرف سرانه می شود
دار شدن محصوالت شیالت و حذف ضایعات و  شناسنامه طرحاجرای : کرد آبی سراسر کشور بیان مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

 . فرآوری عرضه محصول یکی از عوامل مصرف سرانه کشور است

آبی سراسر کشور ، در خصوص عدم افزایش سرانه مصرف آبزیان کشور نسبت به  حسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

کاهش تبلیغات شیالت و دولت و همچنین عدم آگاهی کافی مردم با   م فرآوری محصول،عد: متوسط میانگین جهانی اظهار داشت

قیمت را به عنوان  های نامرغوب و ارزان ای که بعضا انواع ماهی استفاده برخی فروشندگان شده به گونه ء انواع آبزیان موجب سو

 .کنند های برند و خوب عرضه می ماهی

دار کردن محصوالت شیالتی مطرح بوده که متأسفانه شیالت این طرح را عملیاتی  شناسنامه از چند سال گذشته طرح: وی افزود

 .ها نداده است نکرده و از سویی مجوز این طرح را نیز به تشکل

دار شدن محصوالت شیالت، حذف ضایعات تا فرآوری و عرضه محصول در قالب  اجرای طرح شناسنامه: آقازاده در ادامه بیان کرد

 .تواند یکی از عوامل افزایش سرانه مصرف باشد ندی میب بسته

ماهیان سردآبی مداوم به تعویض : آبی خاطرنشان کرد  وی در خصوص تأثیر باال رفتن افزایش دما و کاهش بارندگی در ماهیان گرم

زی آب دارند به همین سا آبی کمترین میزان مصرف را به سبب سیستم برگشت و بهینه  آب نیاز دارند در حالی که ماهیان گرم

 .آبی ندارد خاطر کاهش بارندگی تأثیر چندانی در ماهیان گرم

ها و  بهترین روش در بحث کمبود آب رفتن به سمت حاشیه دریاها، مداربسته: آبی تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

ای  قابل کشت ماهی در کشور داریم به گونه کیلومتر سواحل 455هزار و  9های خاص است زیرا حدود  پاالیش مجدد آب به روش

 .اند آزاد کرد توان منابع را برای شهرهای بزرگ که دچار بحران شده های پرورش ماهی می که با استفاده از قفس

http//:iranecona.com/11936 
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 شیالت
 اکونا - 137۱/ شهریور /  19, سه شنبه 

 مرکز پرورش ماهیان خاویاری قره برون افتتاح شد
 . در منطقه چپکرود جویبار در استان مازندران افتتاح شد برونبا مساعدت بانک رفاه کارگران مرکز ماهیان خاویاری قره 

حضور مهندس جهانگیری  به گزارش ایران اکونا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در مراسمی که به همین منظور با

معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، مرکز پرورش ماهیان خاویاری قره برون با عنوان بزرگترین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با 

 .استفاده از آب دریا در جهان در منطقه چپکرود با هدف حمایت از صنعت پرورش آبزیان افتتاح شد

ورود بخش خصوصی کشور به بخش : تاحیه این مجتمع در گفت و گویی کوتاه اظهار داشتآقای جهانگیری در حاشیه مراسم افت

 . های این چنینی بی سابقه است و باید قدردانی شود

وی با اشاره به مساعدت بانک ها از جمله بانک رفاه کارگران در راه اندازی این مجتمع و اینکه حمایت از بخش خصوصی از وظایف 

 .افتتاح این واحد در سطح جهان بی سابقه بوده است و قطعا مورد حمایت دولت قرار می گیرد: زوداصلی دولت است، اف

تن خاویار و دو هزار تن گوشت ماهیان خاویاری است که در زمینی به مساحت پنج  95گفتنی است ظرفیت تولید ساالنه این مرکز 

 .هکتار احداث شده است 9.0استخر به مساحت حدود  20هکتار با 

نفر مستقیم و مابقی  955نفر بوده که  055هزار لیتر بر ثانیه و میزان اشتغالزایی این پروژه  0همچنین منبع تامین آب آن از دریا 

 .غیر مستقیم است

 .این مزرعه در روستای گلدشت و اراضی ساحلی صیدگاه چپکرود جویبار واقع شده است

http//:iranecona.com/11392 
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 شیالت
 اکونا - 137۱/ شهریور /  21, شنبه 

 فروند شناور ایرانی براي صید ماهی تن به آبهای دور اعزام شدند 466
ور فروند شنا 166: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران از آغاز فصل صید ماهیان در آبهای دور خبر داد و گفت

 . جهت صید تن ماهیان به آبهای دور اعزام شده است

بخش عمده این شناورها به صیادان : اظهار داشت( مانا)علی اصغر مجاهدی، در گفتگو با شبکه اطالع رسانی جامعه دریایی ایران 

تن ماهیان در آبهای دور استان سیستان و بلوچستان اختصاص دارد و تعداد اندکی نیز صیادان استان هرمزگان هستند که به صید 

 .می پردازند

امیدواریم روند افزایش صید تن ماهیان با افزایش ذخایر این گونه و : وی از افزایش صید تن ماهیان در سال جاری خبر داد و گفت

 .نیز افزایش تعداد شناورهای صیادی به صورت ساالنه ادامه داشته باشد

شناورهای صیادی : ایران دربار ه امنیت شناورهای صیادی در آبهای دور اظهار داشت معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت

 .می توانند برای تامین امنیتشان از یک نیروی نظامی به همراه خود بهره گیرند

 برای این کار الزم است مبلغی را به نیروی دریایی در مقابل دریافت این خدمات : وی تاکید کرد

 .پرداخت کنند

 .همه شناورها به همراه خود نیروی مسلح نظامی ندارند و فقط برخی شناورها به این کار اقدام کرده اند: خاطرنشان کرد مجاهدی

به گفته این مقام مسئول در سازمان شیالت ایران، با توجه به وجود خطر در برخی مناطق برای صیادان، سازمان شیالت ایران 

ن ندارد و فقط مناطق پرخطر را به آنها اعالم کرده است تا از صیادی در آن مناطق مسئولیتی در قبال تامین امنیت صیادا

 .خودداری کنند

در مجموع محدوده آبهای سومالی و به ویژه بخش شمالی آن به : معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران تصریح کرد

اند و ورود به آن مناطق می تواند برای صیادان بسیار دردسرساز دلیل حضور دزدان دریایی به عنوان مناطق پرخطر اعالم شده 

 .شود

صیادان باید توصیه های سازمان شیالت را مبنی بر دوری از این مناطق پرخطر جدی بگیرند تا بتوانند بدون وجود هیچ : وی گفت

 .گونه مشکلی به صیادی در اقیانوس هند بپردازند

http//:iranecona.com/11999/166 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 
 - 71/60/21فارس

 امروز قیمت شکر تعیین می شود/ روز سرنوشت قندی های بورس
امروز قرار : درصدی قیمت چغندر قند در سال زراعی جدید ، عنوان کرد 4920یک مقام مسئول با اشاره به افزایش 

درصدی قیمت شکر سفید به توافق  4920گان صنعت قند و شکر در ستاد تنظیم بازار بر سر افزایش است تولید کنند

 .برسند

با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار روز یکشنبه جلسه مشترک با فعاالن و  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس  رضا رحمتی در گفت

این جلسه با هدف تصمیم گیری بر سر تعیین قیمت شکر سفید در : کند، عنوان کرد دگان صنعت قند و شکر برگزار میتولید کنن

 .سال زراعی جدید است

تومان در  905درصدی قیمت چغندر قند معادل هر کیلو  49.0با توجه به افزایش : معاون انجمن تولید کنندگان قندو شکر افزود

ن صنعت قند و شکر و صاحبان کارخانجات تولیدی خواهان افزایش نرخ شکر سفید استحصالی از چغندر سال زراعی جدید ، فعاال

 .قند متناسب با افزایش هزینه ها و نرخ دستمزد هستند

قیمت پیشنهاد این انجمن برای: وی با ابراز امیدواری از توافق ستاد تنظیم بازار با درخواست انجمن تولید کنندگان قند و شکر افزود

تومانی برای هر کیلو  9055تومانی سال قبل یعنی تعیین نرخ  9955درصدی آن نسبت به نرخ  49.0جدید شکر سفید افزایش 

 .شکر سفید استحصالی از چغندر قند است

در  :کشتی حامل شکر خام به سفارش شرکت بازرگانی دولتی در بنادر جنوبی کشور خبر داد و گفت 9وی در ادامه از پهلو گیری 

حالی شکر خام به صورت دستمزدی به کارخانجات بر اساس قیمت مصوب برای تسویه عرضه خواهد شد که نرخ هر کیلو شکر خام 

 .ریال به کارخانه ها تخصیص می یافت 9455در سال گذشته مبلغ 

این حجم از شکر خام : ودهزار تنی شکر خام به عنوان سهمیه واردات به کارخانجات هم سخن گفت و افز 955رحمتی از تخصیص 

 955هزار تنی شکر خام از سوی دولت به شرکت ها تخصیص داده شده تا بتوانند مابه التفاوت  955عالوه بر واردات محموله 

 .تومانی هر کیلو شکر سفید را از این محل جبران کنند

و بودجه های برآوردی برخی شرکت های  به گزارش فارس اظهارات این مقام مسئول در حالی است که انتشار گزارش های مالی

قندی بوس نشان می دهد که این شرکت ها نرخ هر کیلو شکر سفید حاصل از چغندر قند را برای سال مالی جدید به طور میانگین 

 .تومان پیش بینی کرده اند 9055مبلغ 

http/:/www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716021661902 
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 شکر
 آیانا 1371شهریور  22, یکشنبه

 درصدی تولید گندم کرمانشاه  .2کاهش / افزایش هشت برابری سطح زیر کشت چغندرقند
هزار هکتار و  45ه هزار ب هزار هکتار، نخود دیم از پنج 055هزار به  00افزایش سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه نیز از 

 . های استان کرمانشاه در سال زراعی جدید است هزار هکتار از برنامه 95به  45افزایش کشت مکانیزه نخود از 

از افزایش سطح زیر کشت ( ایانا)مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های استان در  هزار هکتار در این استان در سال زراعی جدید خبر داد و از دیگر برنامه 455هزار هکتار به  00چغندرقند پاییزه از 

هزار به  45هزار هکتار و افزایش کشت مکانیزه نخود از  45هزار به  سال زراعی جدید را افزایش سطح زیر کشت نخود دیم از پنج

 .هزار هکتار اعالم کرد 95

ر با بیان اینکه در حال حاضر کرمانشاه تنها استان دارای پنج هزار هتکار سطح زیر کشت نخود پاییزه با میانگین ف اسماعیل پرویزی

 .ها شده است کشت مکانیزه این محصول نیز عالوه بر افزایش عملکرد، باعث کاهش هزینه: عملکرد دوبرابری است، گفت

سازی، مصرف سرانه این محصول را  د در صنایع فرآوری و تبدیلی و فرهنگدر تالش هستیم با استفاده از نخو: وی خاطرنشان کرد

 .افزایش دهیم

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اظهار تأسف از سرانه مصرف پنج تا شش کیلوگرمی نمک برای هر فرد در کشور در 

. د بتوانیم تغییراتی در تغذیه مردم نیز داشته باشمیبرای خودکفا شدن، بای: مقابل سرانه صمرف سه کیلوگرمی نخود تصریح کرد

تنها مناسب نیست، بکله در نهایت باعث افزایش  چون مصرف این حجم برنج، روغن و شکر با توجه به شرایط اقلیمی کشور ما نه

 .شود ها نیز می بیماری

و افزایش راندمان آب و در نهایت برتری چشمگیر فر رعایت اصول فنی در سطح استان را دلیل بر افزایش عملکرد در هکتار  پرویزی

برد و با خشکسالی افزایش  اکنون که کشور در بحران آبی به سر می هم: کرمانشاه در تولید محصوالت زراعی اعالم کرد و ادامه داد

 .از این معضالت استرو هستیم، مصرف بهینه آب و افزایش عملکرد در سطح راهی برای گذر  درجه حرارت و تغییرات اقلیمی روبه

های بهاره به پاییزه  جایی تاریخ کاشت و انتقال کشت ها و به میزان الزم، کشت نشائی، مالچ پالستیکی، جابه وی مصرف بهینه نهاده

دلیل انتقال  سوم به را عوامل مؤثر در افزایش عملکرد محصوالت تولیدشده در استان عنوان کرد و از کاهش مصرف آب تا یک

 .بهاره به پاییزه خبر داد های کشت

با توجه : درصدی تولید در استان خبر داد و تأکید کرد 94هزار تن گندم در سال جاری، از کاهش  005فر با اشاره به خرید  پرویزی

های آب و هوایی را تجربه  درصدی در شهرستان کرمانشاه از بدترین سال 00درصدی بارش در استان و حتی کاهش  90به کاهش 

 ./یمکرد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21903-1.html 
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 شیر و فراوردهها
 خبرنگاران جوان

 تأثیر صادرات لبنیات در کیفیت محصول
کمک بسزایی به صنایع در کیفیت و ارائه محصول با صادرات محصوالت لبنی : های لبنی کشور بیان کرد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .رقبا خواهد داشت

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهای لبنی کشور در گفتگو با  محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

گیرد اما بیشترین  کشور دنیا صورت می 42صادرات محصوالت لبنی به بیش از  در واقع: خصوص صادرات لبنیات اظهار داشت

 .میزان صادرات محصوالت لبنی به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای اروپایی بوده است

 .میلیون دالر برآورد شده است 055الی  055ارزش صادرات محصوالت لبنی سال گذشته حدود : وی افزود

صادرات محصوالت لبنی کمک بسزایی به صنایع در کیفیت و ارائه محصول با رقبا خواهد داشت و در : ماعیلی در ادامه بیان کرداس

تر خواهیم داشت که  ها و نظارت عالیه دولت در آینده نزدیک محصولی با کیفیت حالی که با واگذاری اختیارات جزء به اتحادیه

 .ها نیست و به همین خاطر دچار مشکالت فراوان شده است تحادیهمتأسفانه این ابزارها در دست ا

ها  های صادراتی و یارانه دهند که اگر این امتیازات مشوق بسیاری از کشورها امتیازاتی به صنایع می: مدیرعامل اتحادیه تصریح کرد

 .تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد به موقع به صنایع داده شود می

http//:www.yjc.ir/fa/news/9311200 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان

 اجرای طرح عرضه شیر کامل و پاستوریزه

طرح عرضه شیر  اتحادیه صنعت دامپروری کشور با سرمایه گذاران خارجی:مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری کشور بیان کرد

 .کامل پاستوریزه را آغاز کردند

، در خصوص طرح خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانجواد آزاد مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری کشور در گفتگو با 

یه صنعت دامپروزی کشور با سرمایه داران خارجی طرح عرضه اتحاد: عرضه شیر کامل و پاستوریزه توسط دامداران اظهار داشت

ای که این طرح بعد از  ند به گونه ا ها اعم از اصفهان و مرکزی آغاز کرده شیر کامل و پاستوریزه به جای شیر فله در برخی استان

 .ها به بهره برداری خواهد رسید اتمام مراحل اداری در این استان

ها  همانند طرح خرید تضمینی شیر توسط سازمان تعاون روستایی در افزایش تقاضا و تعادل قیمتاجرای این طرح :وی افزود

 .تاثیرگذار خواهد بود

درصد شیر به مازاد از چرخه تولید خارج شده و از طرفی با کاهش عرضه  45بنابراین با اجرای این طرح :آزاد در ادامه بیان کرد

 . تومان از دامداران خریداری خواهند کرد 4005ری ظرفیت تولید شیر را به قیمت قطعا صنایع لبنی برای استفاده حداکث

ها  در برخی از ایستگاه: مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری کشوردر خصوص دامداران ظرفیت تامین این میزان شیر را دارند گفت

وارد چرخ عرضه شیر کامل شده و مابقی طبق روال  شود در حالی که یک الی دو تن شیر آوری می تن شیر جمع 95الی  45روزانه 

 .شود گذشته در چرخه تولید کارخانجات وارد می

در این طرح نه تنها چربی از شیرگرفته نشده بلکه محصول هموژنیزه نخواهد شد زیرا هدف عرضه شیر دست : وی خاطرنشان کرد

 . نخورده بامدت نگهداری دو الی سه روزه است

گیرد که مراکز  های سراسری کشور صورت می های مصرف و فروشگاه فروش عرضه این محصول در تعاونی: ریح کردآزاد در پایان تص

 .فروش عرضه شیر کامل برای دسترسی راحت مردم گسترده تر شود

http//:www.yjc.ir/fa/news/9322369 
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 ارداتصادرات و و
 - 71/60/19فارس

 کنند کشاورزان را تهدید به نخریدن محصول کنند خود می بی/ نهفته در واردات روغن نباتی  رانت
این پول سرمایه بین نسلی از نفت است که : میلیارد دالری روغن، گفت 1وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به واردات 

اینکه اجازه افزایش قیمت روغن نباتی داده نشد کشاورزان را تهدید  ای به بهانه شود، با این حال عده صرف واردات می

 .کنند، مگر مملکت بدون صاحب است خود می ها بی کنند، این به نخریدن سویا و کلزا می

ر سومین گردهمایی مدیران وزارت جهاد ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز دخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود، سرمایه بین نسلی و پول نفت  این پولی که صرف واردات روغن می: میلیارد دالری روغن گفت 0کشاورزی با اشاره به واردات 

 .شود است که صرف واردات می

دهید، ما هم  قیمت روغن نباتی را به ما نمی گویند به خاطر اینکه اجازه افزایش ای می وی با اشاره به اظهاراتی در مورد اینکه عده

زنند، مگر مملکت بدون صاحب است  کنند که این حرف را می خود می ها بی این :خریم گفت سویا و کلزا را از کشاورزان نمی

 .کنند که چنین تهدیداتی را می

 .مقام معظم رهبری تاکید دارند که مراقب واردات باشیم: حجتی بیان داشت

بنابراین ما نباید اجازه دهیم . کلزا هم در تناوب کشت گندم و هم در تقویت خاک موثر است: د کشاورزی اظهار داشتوزیر جها

 .های روغنی شوند هایی پشت واردات روغن دارند مانع تولید دانه آنهایی که رانت

برای  F9در سال اول متوجه شدیم بذر : یم، گفتا وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در دوسال گذشته در تولید کلزا موفق نبوده

 .کشت کلزا به کشاورزان دادند، ولی امسال طبق گزارشات بذر تامین است

های بهداشتی بذر خارجی را وارد  اگر یک زمان بذر به اندازه کافی نداشتیم، باید با مراقبت: حجتی در مورد واردات بذر اظهار داشت

 .شود که ما با رقم باالتری محصول نهایی را وارد کنیم ره واردات بذر باعث میدربا  کنیم، زیرا این حساسیت

های  با توجه کاهش قیمت نفت و سرریز دانه: وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به وضعیت بازار روغن خام در جهان اشاره کرد و گفت

ای  گرفت، باعث افت قیمت روغن خام شد به گونه میهای بیودیزل مورد استفاده قرار  روغنی در بازار مصرف مستقیم که در سوخت

تومان قیمت این محصول نسبت به گذشته کاهش یافته و  9255تومان به  4990رغم افزایش نرخ ارز برای واردات از  که علی

 .مشکالتی را در داخل کشور ایجاد کرده است

 کاهش همزمان قیمت و صادرات نفت

االن درآمد حاصل از نفت وضعیت خوبی   :د دولت از طریق اخذ مالیات به جای فروش نفت گفتحجتی با اشاره به لزوم تأمین درآم

دالر فروخته شد، اما هم اکنون حدود یک میلیون بشکه نفت و  455میلیون بشکه به قیمت هر بشکه  9.0ندارد، چرا که در گذشته 

 .رسد دالر به فروش می 05با قیمت 

اکم است، مالیات را باید از چه کسانی اخذ کرد، این مسائل مشکالت اقتصادی را برای دولت به در کشوری که رکود ح: وی افزود

 .وجود آورده است

به . ها تامین منابع خارجی است شود که یکی از این روش منابع مالی کشور از این طریق تامین می: وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .درآمدهای خارجی به کشور سرازیر نشده و امیدواریم در آینده این مسائل حل شودهایی که بوده و هست هنوز  دلیل محدودیت

http://www.farsnews.com/
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قادر به تامین منابع داخلی از طریق منابع کشور نیست و سومین   کشوری که در شرایط رکود قرار دارد، عمدتاً: حجتی تصریح کرد

توان  رار نداریم، باید پذیرفت با امکانات محدود میمنبع، درآمدهای دولت است که متاسفانه از این لحاظ هم در شرایط خوبی ق

 .کارهای بزرگی به ثمر رساند

استانداردسازی تولید، واردات و مصرف انواع کود و سم در کشور به عنوان دو عنصر موثر در تولید محصول : وی تصریح کرد

گرفت و ثمره آن افزایش تولید محصوالت  کشاورزی سالم که در گذشته مغفول مانده بود، در دولت یازدهم مورد توجه قرار

 .کشاورزی به ویژه محصوالت راهبردی بوده است

ها باید مدیریت و از جمله تبخیر آب پشت سدها و مصرف آب برای چمن شهرها جلوگیری  مصرف آب در همه بخش: حجتی افزود

 .شود

ده به بخش کشاورزی افزایش یافته و در راستای تولید گندم با وجود کاهش آب اختصاص داده ش: وزیر جهاد کشاورزی افزود

های روغنی با وجود کارشکنی افرادی که منافعشان در واردات روغن در  های اقتصاد مقاومتی طرح افزایش تولید دانه اجرای سیاست

 .شود کشور است، به جدیت اجرا می

های علمی  وری، استفاده از بذر مناسب و آخرین یافته ههای روغنی در کشور با افزایش بهر تولید کلزا و دانه  :حجتی بیان داشت

 .یابد افزایش می

کننده عرضه  در آینده نزدیک باید هر کودی که مصرف: وی همچنین به رونمایی از گواهی ثبت مواد کودی اشاره کرد و گفت

آثار سوء برای سالمتی مردم دارد، به محیطی و  کند، پروانه داشته باشد و در غیر این صورت این امر خالف و آثار سوء زیست می

 .شمار آید و به جدیت مورد پیگیری قرار گیرد

نپرداختن به این موضوع ضایعات زیان باری دارد،بنابر این حفظ خاک : وزیر جهاد کشاورزی به حوزه خاک و آب اشاره کرد و گفت

 .و آب باید بسیار مورد توجه قرار گیرد

ها برای آن  دل  آنچه که در مورد گندم انجام شد، با پول انجام نشده، بلکه خون: اشاره کرد و گفت وی به تولید گندم در سال جاری

 .خورده شده است

میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد که مبلغ کلی آن تا به امروز  0در سال جاری حدود : وی افزود

 .ستمیلیون تومان بوده ا 955میلیارد و  2حدود 

 055امیدواریم در این هفته کاران پرداخته شد و  میلیون تومان از مطالبات گندم 955میلیارد و  0تا روز گذشته : وی افزود

میلیارد تومان  055کاران کمتر از  شاید تا پایان هفته بدهی دولت به گندم.میلیارد تومان دیگر به کشاورزان پرداخت شود

 .شود

میلیارد متر مکعب آب  45تر حدود  سال گذشته نسبت به سال قبل  :در کشاورزی اشاره کرد و گفتحجتی به موضوع کمبود آب 

 .بخش کشاورزی کاهش یافت، اما با این وجود تولید محصوالت کشاورزی کاهشی نداشت

رند، در حالی که اگر گی رویم، از آن ایراد می یک مشکل فرهنگی وجود دارد که هر زمان که به سراغ تولید محصولی می: وی افزود

 .شود کاری انجام دهیم و آب هم مصرف شود، ایرادی به کار گرفته نمی

دانم آیا این اعتراضات کارشناسی است یا خیر،  ناک است نمی اعتراضات در مورد تولید گندم شبهه  :وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .مشغول هستند، به این کار نپردازند، باید چه کاری بکنند میلیون نفری که به کشت گندم 9.0چرا که من متعجب هستم اگر 
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با مطرح کردن مسائلی از این دست و کارشکنی در مقابل تولید کشاورزان باید به حاشیه شهرها بیایند و تولید کنار : وی افزود

دارند،  رادی که دست از تولید برمیکنند که باید برای همین اف آیا فکر نمی. گذاشته شود، افرادی که نسبت به تولید منتقد هستند

 .آب مورد نیازشان را در حاشیه شهرها تأمین کنند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019666111 
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 صادرات و واردات
 - 71/60/19فارس

 احتمال تهاتر برنج پاکستان با برق ایران
یک منبع آگاه در اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان خبر داد، این اتحادیه به دولت پاکستان پیشنهاد کرده است تا 

 .برنج مازاد این کشور با پول برق صادراتی ایران به پاکستان تهاتر شود

به نقل از یک عضو اتحادیه صادرکنندگان برنج  اکسپرس تریبیونوزنامه پاکستانی الملل فارس، ر به گزارش گروه اقتصاد بین

آباد باید به  اسالم پاکستان نوشت، این اتحادیه در حال فشار آوردن به دولت این کشور است تا برای صادرات برنج در قبال پولی که

 .تهران برای واردات برق بپردازد، تمهیدات الزم را ایجاد کند

که مقدمات مناسب  اند تا زمانی ه اعضای این اتحادیه به دولت پاکستان پیشنهاد کرد: باره گفت این مقام ارشد این اتحادیه در این

هم شود، مجوز صادرات برنج مازاد به ایران را از طریق انتقال پول انتقال پول و یک کانال بانکی موثر، کارآمد و قابل اعتماد فرا

 .بدهی برق به ایران به صادرکنندگان برنج تصویب کند

بله، ما از مقامات درخواست »: وی به علت اینکه این پیشنهاد در مراحل اولیه قرارداد دارد، خواستار عدم افشای نامش شد و افزود

های معوقه برای واردات برق ایران به صادرکنندگان ایجاد  صادرات برنج به ایران و پرداخت صورت حسابایم تا سازوکاری برای  کرده

 «. کند

های پاکستان و ایران موافقت کنند، صادرکنندگان به زودی یک میلیون تن برنج باسماتی  که دولت درصورتی»: وی خاطرنشان کرد

 «.به ایران صادر خواهند کرد

کرد و ایران  هزار تن برنج باسماتی به ایران صادر می 455های اقتصادی علیه ایران، پاکستان ساالنه حدود  یمپیش از اعمال تحر

 455میلیون تن غیرباسماتی و  9.9میلیون تن برنج مازاد دارد که  0درحال حاضر، پاکستان . ترین بازار برنج پاکستان بود بزرگ

 .میلیون دالر به ایران بدهکار است 455آباد برای واردات برق بیش از  مهمچنین اسال. هزار تن از نوع باسماتی است

وزارتخانه ما در سطوح باال در حال »: یک مقام وزارت امنیت و تحقیقات غذایی پاکستان ارائه این پیشنهاد را تایید کرد و گفت

 «.گیری خواهد شد باره تصمیم بررسی این موضوع است و به زودی در این

ل، بیانیه منتشره از سوی رفیق سلیمان رئیس اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان و دیگر اعضا توجه دولت پاکستان را در عین حا

 .به کاهش شدید صادرات برنج جلب کرده است

درصدی به لحاظ ارزش  94درصدی صادرات برنج پاکستان در ماه جوالی به لحاظ کمیت و کاهش  40در این بیانیه به کاهش 

 .اشاره شده است مالی

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019666979 
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 صادرات و واردات
 - 71/60/19فارس

 بیشترین سود از واردات برنج ایران از مهرماه است کسبپاکستان آماده 
درصد کاهش یافته است که صادر کنندگان از دولت خواستار حمایت  95صادرات برنج پاکستان امسال  در حالی میزان

با لغو ممنوعیت واردات از سوی ایران باید سود : اند، رئیس اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان گفت بیشتری شده

 .حداکثری را از این فرصت به دست آمده داشته باشیم

، به نقل از بیزینس رکوردر رئیس اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان با بیان خبرگزاری فارسالملل  صاد بینبه گزارش گروه اقت

ید با: شود، گفت صادرات به ایران از سر گرفته می( مهر)اینکه ممنوعیت واردات برنج از سوی ایران برداشته شده است و از ماه اکتبر 

 .از این فرصت به دست آمده حداکثر استفاده را برای افزایش سود و درآمد بکنیم

پیش از این پاکستان بزرگترین صادرکننده برنج به ایران بود در حالی که اکنون هند خود را به بازارهای ایران : رفیق سلمان افزود

کند، در حالی که واردات از پاکستان برای آنها  را از هند وارد میدرصد برنج مورد نیاز خود  25در حال حاضر ایران . وارد کرده است

 .تر باشد تواند اقتصادی می

نبود انرژی و فقدان تحقیقات و توسعه چالش جدی در صادرات برنج پاکستان به ایران است و اقدامات : رفیق سلمان تأکید کرد

با بدهی زیادی « هاوکزبای»سیاری از صنایع مهم پاکستان به ویژه از سوی دیگر، ب. ضروری برای رفع این مشکالت باید انجام شود

 .مواجه است که هدف صادراتی آنها را با مشکل مواجه کرده است

 94براساس این گزارش، میزان صادرات برنج پاکستان در نخستین ماه سال میالدی امسال به دلیل کاهش قیمت جهانی با افت 

صادر کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال  9540میلیون دالر در جوالی  24برنج به ارزش  پاکستان. درصدی صادرات مواجه شد

 .درصدی داشته است 94.90میلیون دالر بود، کاهش  490گذشته که 

 .درصدی را تجربه کرده است 95براساس این گزارش، عمده کاهش برنج پاکستان مربوط به برنج باسماتی است که کاهش 

اند تا  تحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان نگرانی جدی خود از کاهش صادرات برنج اعالم کرده و از دولت خواستهدر این میان ا

 .اقدام جدی برای حمایت از صادرات برنج انجام دهد

ه ویژه هند و میلیون تن تولید برنج دارد و به میزان یک میلیون تن هم از کشورهای دیگر ب 9.9ایران ساالنه حدود  به گزارش فارس،

 .کند پاکستان وارد می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019666361 
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 صادرات و واردات
 - 71/60/21فارس

تواند با مافیای  وزارت جهاد می/ ان ارزهزار میلیارد توم 77درصدی به واردات روغن و خروج  41وابستگی 
 روغن مقابله کند

های روغنی تولید داخل را خریداری  عضو کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه واردکنندگان به ازای واردات باید دانه

 .تواند با واردکنندگان متخلف مقابله کند وزارت جهاد می: کنند، تصریح کرد

طبق : ، گفتخبرگزاری فارسن کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی زاده عضو کمیسیو عباس پاپی

 .درصد است 24های روغنی در سال جاری حدود  برآوردهای صورت گرفته میزان وابستگی به واردات دانه

وابستگی به : های روغنی نبود عزم جدی و مدیریت کارآمد است، افزود د دانهترین مشکل در راستای تولی وی با بیان اینکه اصلی

 .های قبل هم وجود داشته است های روغنی مربوط به یک دولت نیست و این مشکل از دولت واردات روغن و دانه

 های روغن افزایش یافته است میزان وابستگی به واردات دانه* 

برنامه  20های روغنی تدوین شده بود که تا پایان سال  ساله برای تولید دانه 45ذشته دو برنامه های گ در سال: زاده بیان داشت پاپی

های روغنی افزایش یافته  ها میزان وابستگی کشور به واردات دانه رسد، اما با این وجود در این سال ساله آن به پایان می 45دوم 

 .است

شود در حالی که در ابتدای این  روغنی مورد نیاز کشور از تولیدات داخلی تأمین میهای  درصد دانه 0تا  9در حال حاضر : وی افزود

 .درصد بود 45های روغنی در داخل کشور حدود  میزان تولید دانه 40-40ساله یعنی حدود سال  45دو برنامه 

ها  فانه امکانات این دو برنامه طی سالای بودجه و امکانات الزم است اما متاس  برای اجرایی شدن هر برنامه: زاده تصریح کرد پاپی

 .های مذکور با شکست مواجه شد فراهم نشد و برنامه

های روغنی به یک برنامه مدون نیاز است،  عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با بیان اینکه برای خودکفایی در تولید دانه

های روغنی، در چه مناطقی  براساس آن باید مشخص شود که کدام دانههای روغنی تحقیق است و  اولین مرحله در تولید دانه: افزود

 .و بر چه اساسی کشت شود

های ترویج و ترغیب کشت  یکی از راه: های روغنی را ترویج کشت آن عنوان کرد و گفت ریزی برای تولید دانه وی مرحله دوم برنامه

 .گون مثل پرداخت تسهیالت بانکی استهای گونا های روغنی توسط کشاورزان تشویق آنها از راه دانه

ای شدن برداشت کلزا کاری که در کشورهای اروپایی برای  تأمین کود، بذر، ماشین آالت مناسب و دو مرحله: زاده تصریح کرد پاپی

 .شود در افزایش میزان تولید بسیار مؤثر است برداشت این محصول انجام می

داشت کلزا از همان کمباین برداشت گندم که تا حدودی تغییرات در آن ایجاد شده در حال حاضر کشاورزان برای بر: وی افزود

 .دهد کنند در حالی که استفاده از این کمباین در برداشت تا حد زیادی ریزش را افزایش می استفاده می

زان کشت آنها مؤثر قیمت خرید محصوالت کشاورزی هم بسیار در می: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

 .است چرا که قطعا وقتی کشت محصول برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد تمایل کمتری به تولید آن است

این در حالی است که : کنند، گفت ها دریافت می درصد از بانک 99وی با بیان اینکه کشاورزان ما تسهیالت بانکی را با کارمزد 

کنند و این موضوع در قیمت تمام شده کاال بسیار تأثیرگذار  درصد دریافت می 9بانکی را با کارمزد  کشاورزان اروپایی تسهیالت

تر از قیمت تولید این محصوالت در  های روغنی در سطح جهانی پایین است بطوری که در حال حاضر قیمت تمام شده روغن و دانه

 .داخل کشور است
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های روغنی در کشور را خرد بودن اراضی  علت دیگر باال بودن قیمت تمام شده دانه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

های احتمالی کشاورزان را از  حوادث غیر مترقبه و نبودن یک بیمه مناسب برای پوشش دادن خسارت: کشاورزی عنوان کرد و گفت

 .کند کشت دلسرد می

 بینی تولید کلزا و سویا محقق شد درصد از پیش 05* 

بینی  هزار تن حاصل شد و پیش 05هزار تن بود که در نهایت  445بینی تولید و برداشت کلزا در حدود  امسال پیش: زاده افزود یپاپ

 05هزار تن است که که تا پایان مهرماه که فصل برداشت این محصول است احتماال فقط  405تولید سویا هم در سال جاری حدود 

 .درصد آن محقق شود

 کشاند کشی را به تعطیلی می های روغن ت کارخانهقطع واردا* 

های جدید آبیاری توجه ویژه شود،  وی با تأکید بر اینکه به دلیل کم آبی باید در کشت محصوالت کشاورزی به استفاده از سیستم

دات آنها بسیار درصدی در وار 24شود و وابستگی  های روغنی از محصوالت استراتژیک برای کشور محسوب می دانه: اظهار داشت

 .شوند های روغنی کشی بطور کامل تعطیل می خطرناک است چرا که با در صورت تحریم واردات این محصول کارخانه

از این : هزار تن روغن نیاز داریم، گفت 055عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه ساالنه به یک میلیون و 

 .شود یق واردات روغن خام تأمین میمیزان یک میلیون تن آن از طر

ترین نوع واردات برای واردکنندگان است،  کشی راحت های روغن زاده با بیان اینکه واردات روغن خام و تصفیه آن در کارخانه پاپی

شود و  شتغال میهای روغنی وارد کشور شود زیرا به این وسیله هم ایجاد ا اگر هم قرار است وارداتی انجام شود بهتر است دانه: گفت

 .شود کشی در کارخانجات صرف خوراک طیور می کنند، ضمن اینکه کنجاله حاصله از روغن های روغن کشی فعالیت می هم کارخانه

درصد قیمت تمام شده مرغ بستگی به خوراک است بنابراین با  45: سال قبل، اظهار داشت 9وی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در 

 .شود روغنی و روغن کشی آن در کارخانجات بخشی از خوراک مورد نیاز طیور کشور هم تأمین میهای  واردات دانه

هزار تن روغن مورد نیاز کشور از تولید  05تا  95عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه فقط حدود 

های روغنی  تن از روغن مورد نیاز از طریق واردات دانه هزار 055: شود، تصریح کرد های روغنی در داخل کشور تأمین می دانه

 .آید بدست می

 هزار میلیارد تومان برای واردات روغن  44صرف ساالنه * 

 .شود هزار میلیارد تومان از ارز کشور صرف واردات می 44هزار دالر یعنی حدود  055میلیون و  9ساالنه : زاده تصریح کرد پاپی

های روغنی از کشاورزان حمایت کند و وارد کنندگان را ملزم کند که به ازای هر تن واردات  د در تولید دانهدولت بای: وی تأکید کرد

اما متاسفانه مافیای : عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی افزود .های روغنی تولید داخل را خریداری کنند بخشی از دانه

 .گیرد تولید همیشه در حاشیه قرار میدهد و  های را نمی واردات اجازه چنین برنامه

زاده در پاسخ به این سوال که امسال  پاپی پذیر است های وزارت جهاد امکان مقابله با کارشکنی واردکنندگان با استفاده از اهرم* 

های روغنی را  هاند تا دان های روغنی قراردادی داشته که به ازای واردات، مکلف شده وزارت جهاد با واردکنندگان روغن و دانه

مجوز واردات توسط وزارت جهاد : اکنون این امر محقق نشده است، افزود خریداری کنند اما متاسفانه به دلیل برخی مسائل هم

هایی که در اختیار دارد در مقابل عدم اجرای تعهدات صنایع روغن نباتی  شود بنابراین این وزارتخانه باید از اهرم کشاورزی صادر می

 .کند استفاده
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 صادرات و واردات
 - 71/60/11فارس

وغن رانت واردات ر/روغنی کشاورزان خریدار ندارد  دانه/ ارسال نتیجه تحقیق از واردات روغن به قوه قضائیه
 نفر و بازرگانی دولتی ۵در دست 

درصد  30های روغنی  در زمینه روغن و دانه: های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت مجری طرح افزایش تولید دانه

های روغنی از جمله کنجاله، سویا و همچنین  میلیارد دالر صرف واردات دانه 1وابسته به واردات هستیم و ساالنه 

 .شود روغن خام می

های  ، علیرضا مهاجر مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح افزایش تولید دانهخبرگزاری فارسگزارش خبرنگار اقتصادی  به

تیم درصد وابسته به واردات هس 20های روغنی حدود  وگو ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه در زمینه دانه روغنی در گفت

 .شود های روغنی از جمله کنجاله، سویا و همچنین روغن خام می میلیارد دالر صرف واردات دانه 0ساالنه مبلغ : گفت

های  به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده که در تولید گندم و دانههای روغنی با بیان اینکه  مجری طرح افزایش تولید دانه

ودکفایی در تولید گندم باید کشت دانه روغنی کلزا را در تناوب با کشت گندم رعایت برای خ: ، بیان داشتروغنی خودکفا شویم

 .کنیم

 4905مصرف سرانه روغن در کشور در سال : وی در مورد واردات روغن و اینکه آیا رانتی در پشت پرده واردات آن وجود دارد، گفت

 .است کیلوگرم رسیده 95کیلوگرم بود که در حال حاضر به حدود  9حدود 

های روغنی  کنید که نیمی از واردات دانه های روغنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تایید می مجری طرح افزایش تولید دانه

های روغنی شرکت بازرگانی دولتی است که این شرکت زیرمجموعه  یکی از وارد کنندگان دانه: شود گفت نفر انجام می 0به وسیله 

 .ی است و یکی هم یک شرکت بخش خصوصی استوزارت جهاد کشاورز

اگر کنجاله مورد نیاز تامین نشود در تولید مرغ : وی با بیان اینکه تولید مرغ و تخم مرغ به تامین کنجاله بستگی دارد اظهار داشت

های قبل  اردات از سالها ندارد و این و های روغنی ربطی به دولت شویم ضمن اینکه واردات دانه و تخم مرغ نیز با مشکل مواجه می

 .افتاده است همچنان اتفاق می

 .های روغنی را بر عهده گرفته است وزارت جهاد کشاورزی اخیراً مسئولیت نظارت قیمت و میزان واردات دانه: مهاجر بیان داشت

ند، اما در اصل وارد کنند، ظاهرا صاحبان کارخانجات روغن نباتی هست های روغنی را وارد می افرادی که دانه: وی بیان داشت

های آنها تعطیل است و این افراد سود خود را بیشتر از  برخی اوقات کارخانهها کارخانجات را در اختیار دارند و  کننده

 .آورند های روغنی به دست می طریق واردات دانه

کیفیت اکثر محصوالت کشاورزی : فتگیرد کیفیت ندارد، گ وی با بیان اینکه در کشور روغنی که در اختیار مصرف کننده قرار می

 .تولید داخل از محصوالت وارداتی خارجی بهتر است

در وزارت جهاد کشاورزی حتی یک کیلوگرم دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه  مجری طرح دانه

خواهیم  ارت جهاد فراهم شده و از کشاورزان میتمام امکانات برای کشت دانه روغنی کلزا توسط وز: گفت کنیم، روغنی وارد نمی

خواهیم که امکانات الزم را در اختیار کشاورزان برای کشت  که به موقع کشت این محصول را انجام دهند و همچنین از مسئوالن می

 .این محصول قرار دهند
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کشی،  متشکل از کشاورز، کارخانجات روغنهای روغنی  زنجیره تولید دانه: های روغنی بیان داشت مجری طرح افزایش تولید دانه

 .کارخانجات روغن نباتی و تولید کننده روغن باید تکمیل شود

مهاجر با بیان اینکه طبق توافق کارخانجات روغن کشی، کارخانجات روغن نباتی با وزارت جهاد کشاورزی باید در قبال واردات 

های روغنی که صاحبان کارخانجات روغن  وارد کنندگان دانه: شود ، گفت های روغنی کشاورزان نیز خریداری روغن و کنجاله، دانه

نباتی هستند، وقتی با کاهش جهانی قیمت روغن روبرو شدند، آن توافقی را که با وزارت جهاد کشاورزی داشتند، اجرا نکردند و 

 .وزارت جهاد هم با این امر برخورد خواهد کرد

در زمینه تولید : ه نماینده دزفول و عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اظهار داشتزاد وگو عباس پاپی در ادامه این گفت

 .های روغنی در کشور دچار مشکل هستیم دانه

دهد که در بحث واردات روغن نباتی و کنجاله اتفاقاتی افتاده که ختم به برخی اعمال نظرها  تحقیق و تفحص نشان می: وی افزود

 .به قوه قضاییه ارسال کردیم 31گزارش آن را در سال تحقیق و تفحص انجام شده و شده و در این زمینه 

یکی از : شود، گفت نفر انجام می 0های روغنی توسط  کنید که نیمی از واردات دانه پاپی زاده در پاسخ به این سوال که آیا تایید می

ای از واردات  کت زیر مجموعه وزارت جهاد بخش عمدههای روغنی شرکت بازرگانی دولتی است که این شر وارد کنندگان دانه

 .دهد های روغنی را انجام می دانه

کند، به روابطی  های روغنی را مدیریت می وی با بیان اینکه براساس تحقیق و تفحص در شرکت دولتی بازرگانی که واردات دانه

ها را اعالم  ه قضاییه احکام را صادر کند تا ما بتوانیم ناماما رسیدگی به این امر مستلزم آن است که قو: ایم، اظهار داشت رسیده

 .کنیم

 میلیارد دالر برای واردات دانه روغنی 926صرف * 

های روغنی دخیل  نفر در موضوع واردات دانه 6یا  0کمتر از عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 

 .شود میلیون دالر مبادالت تجاری انجام می 655میلیارد و  9در این زمینه : هستند، گفت

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت جهاد با انجمن صنفی روغن نباتی توافق کرده که آنها در قبال خرید تولید داخل، کار 

 .یی نشده استدر این مورد به توافق رسیدیم، اما هنوز این موضوع اجرا 20سال : های روغنی را انجام دهند، گفت واردات دانه
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 صادرات و واردات
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 ادامه برداشت خرما تا اواسط مهر/ درصدی صادرات خرما ۰6کاهش 
برابر قیمت به مشتریان عرضه  9شور با بیان اینکه خرمای خریداری شده از کشاورزان با دبیرکل انجمن خرمای ک

ایم زیرا تولید این محصول برای کشاورزان  سال پیش تاکنون افزایشی در تولید خرما نداشته 40از : شود، گفت می

 .صرفه اقتصادی ندارد

برداشت خرما در سیستان : گفت خبرگزاری فارسبرنگار اقتصادی وگو با خ اصغر موسوی دبیرکل انجمن خرمای کشور در گفت علی

 .های بوشهر و فارس در حال انجام است و بلوچستان به اتمام رسیده و در حال حاضر برداشت این محصول در استان

های اخیر صادرات خرما در ایران به یک سوم  شد و در سال هزار تن خرما از کشور صادر 455سال گذشته کمتر از : وی تصریح کرد

 .کاهش یافته است

برداشت : شود، گفت دبیرکل انجمن خرمای کشور با بیان اینکه خوزستان آخرین استانی است که برداشت خرما در آن انجام می

 .شود و معموال تا اواسط مهرماه ادامه دارد نوبرانه خرما از تیرماه آغاز می

تومان از کشاورزان  055هزار و  9هزار تا  9ل انجمن خرما با بیان اینکه در حال حاضر بهترین خرما با قیمت تقریبی دبیرک

کنند و برای عرضه در زمان پر تقاضا  ها و دالالن خرما را خریداری می این در حالی است که واسطه: شود، بیان داشت خریداری می

 .کنند ها نگهداری می در سردخانه

برابر قیمت به مشتریان عرضه  9این مشکل همه ساله وجود دارد و خرمای خریداری شده از کشاورزان با : وسوی تصریح کردم

 .شود می

هزار تومان است، در حالی که امکان فروش به  9تا  055هزار و  9کننده  هزینه هر کیلو خرمای مضافتی بم برای تولید: وی گفت

 .ه فراهم نیستکنند قیمت مناسب برای تولید

در حال حاضر با تولید یک میلیون تن خرما رتبه : موسوی با بیان اینکه در گذشته رتبه اول تولید خرما را در جهان داشتیم، گفت

 .سوم تولید را در جهان دارا هستیم

سال است  40ه و حدود به دلیل عدم صرفه اقتصادی تولید خرما در کشور افزایش نداشت: دبیرکل انجمن خرمای کشور اظهار داشت

 .شود که ساالنه تقریبا یک میلیون تن خرما تولید می

در این   دولت  حمایت: اند، گفت گرفته ها در صادرات خرما از ایران پیشی ها و اماراتی ها، تونسی ها، سعودی وی با بیان اینکه مصری

 .صادرات شده استکننده خرما منجر به عرضه محصوالتشان در دنیا برای  کشورها از تولید

 .اصلی خرما در جهان هستند  کننده کشور تولید 45حدود : موسوی افزود
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 پیشی گرفت 43های روغنی از کل واردات سال   انهماهه د ۵واردات 
روغنی وارد کشور شد که نسبت به کل آمار   میلیارد ریال دانه 346هزار و  44ماه امسال  0طبق آمارهای گمرک در 

 .سال گذشته بیشتر است، این در حالی است که دانه روغنی تولید داخل بدون مشتری مانده است

هزار تن  054بالغ بر  29، براساس آمارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران، در سال خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی

میلیون و  090میلیون ریال معادل  099میلیارد و  040هزار و  44دانه روغنی برای تولید روغن خوراکی و کنجاله به ارزش ریالی 

 .ارد کشور شده استهزار دالر و 902

های آفتابگردان، دانه کنجد، خردل،  های کلزا یا کانوال، دانه ها شامل لوبیای سویا، دانه کتان، دانه براساس آمار گمرک این دانه

 .شود های روغنی، بادام زمینی، کپرا و زبره دانه سویا را شامل می گلرنگ، میوه

میلیون ریال  294میلیارد و  240هزار و  44ری واردات دانه روغنی به ارزش ماه سال جا 0همچنین براساس آمارهای موجود در 

 .هزار تن ثبت شده است 440هزار دالر به وزن  040میلیون و  049معادل 

 .بوده است 29ماهه اول امسال تقریبا دو برابر کل واردات سال  0دهد، واردات لوبیای سویا در  این آمار نشان می

توان گفت، این محصول در سال جاری  ماهه شبیه به کل ارزش آن در سال گذشته است، بنابراین می 0دات همچنین کل ارزش وار

 .برابر با کل واردات سال گذشته وارد کشور شده است

 .نفر وارد کشور شده است 905براساس آمارهای موجود این میزان دانه روغنی توسط 

ع روغن نباتی امسال قرار بود، واردکنندگان در ازای مجوز واردات دانه روغنی، طبق توافق وزارت جهاد کشاروزی با انجمن صنای

های  های روغنی تولید شده کشاورزان داخلی را خریداری کنند، اما معاون اول رئیس جمهور به علت کاهش قیمت تمامی دانه

 .جهانی، با درخواست افزایش قیمت روغن نباتی ازو سوی انجمن مربوطه مخالفت کرد

در پی این عدم اجازه برای افزایش قیمت، صنایع روغن کشی هم توافق خود را عملی نکرده و محصول دانه روغنی کشاورزان ایرانی 

بدون مشتری روی دستشان مانده است، تا جایی که وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به این اقدام انمنهای روغن و برخی کارخانه ها 

ل کشاورزان را خریداری نکنند، مگر مملکت صاحب ندارد که هر کس هر کاری دل خواست، انجام کنند که محصو بیخود می: گفت

 .دهد

 .ای برای خرید تضمینی دانه روغنی از کشاورزان در نظر نگرفته است وزارت جهاد کشاورزی نیز بودجه

های  درصدی به واردات دانه 24ستگی همچنین عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی گفته بود، امسال صنعت روغن نباتی واب

ساله برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات وجود داشته، اما وابستگی نه تنها کاهش نیافته،  45روغنی دارد و دو برنامه 

 .درصد بوده است 25بلکه افزایش یافت، زیرا در شروع برنامه اجرایی این وابستگی 
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 هزار تن گندم به استان مازندران ۵موافقت گمرک با ورود موقت 
اول رئیس جمهوری به استان مازندران، معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی ایران در حاشیه سفر معاون 

 .از گمرکات این استان بازدید کرد

، محمدرضا نادری در جریان سفر به مازندران، واحدهای مختلف گمرک نوشهر و امیرآباد را مورد بازدید خبرگزاری فارسبه گزارش 

تحمیل سامانه اظهار از راه دور و اتصال آن به واحدهای نظارتی   :ان این گمرکات گفتقرارداد و در دیدار با مدیران و کارکن

جوار، اجرای پنجره واحد فیزیکی و مجازی در گمرک به منظور بهبود فضای کسب و کار،  های هم سازمان و همچنین سازمان درون

های  مکرر و کم کردن تعداد گمرکات تخصصی از برنامه  سیری برای پرهیز از بازر ابالغ موضوع اسکن کردن کاالها با دستگاه ایکس

 .گمرک جمهوری اسالمی ایران است 20سال 

به گزارش روابط عمومی گمرکات مازندران، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در این سفر با درخواست مسئوالن استان 

 .هزار تن موافقت کرد 0همچنین با ورود موقت گندم به میزان مازندران برای استفاده از ظرفیت حداکثری کارخانجات آرد استان 

 آباد مازندران استقرار پایانه صادراتی گل و گیاه در عباس

اباد و موافقت اولیه گمرک ایران با صدور  مدیرکل گمرکات استان مازندران از استقرار پایانه صادراتی گل و گیاه در منطقه عباس

 .های آرد این استان خبر داد رخانهمجوز ورود موقت گندم برای کا

زمان با نخستین روز از آغاز هفته دولت و به منظور تجلیل از آزادگان در سالن اجتماعات  نژاد در مراسمی که هم ابوالقاسم یوسفی

 .بندر نوشهر برگزار شد

با انجام این اقدامات که در : رد و گفتسازی سامانه جامع گمرکی اشاره ک همچنین به افزایش فعالیت گمرکات استان مازندران پیاده

تر اقتصاد مازندران  ای نه چندان دور شاهد توسعه و پویایی بیش جهت افزایش تحرک اقتصادی منطقه صورت گرفته در آینده

 .خواهیم بود

ضرورت توجه  در این مراسم قاسم احمدی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کالردشت نیز ضمن تبریک هفته دولت به کارمندان بر

نفر از کارمندان نمونه اداره  9نفر از کارکنان آزاده و  9ویژه به آزادگان سرافراز و رسیدگی به مشکالت آنان تأکید کرد و در پایان از 

 .کل گمرکات استان مازندران قدردانی به عمل آمد

ای  فرماندار و امام جمعه شهرستان نوشهر و عدهدر این مراسم عالوه بر مدیرکل گمرکات استان و نماینده مردم منطقه در مجلس، 

 .از مسئوالن محلی نیز حضور دارند
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان

 ت در کیفیت محصولتأثیر صادرات لبنیا

صادرات محصوالت لبنی کمک بسزایی به صنایع در کیفیت و ارائه محصول با : های لبنی کشور بیان کرد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .رقبا خواهد داشت

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهای لبنی کشور در گفتگو با  محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

گیرد اما بیشترین  کشور دنیا صورت می 42در واقع صادرات محصوالت لبنی به بیش از : خصوص صادرات لبنیات اظهار داشت

 .میزان صادرات محصوالت لبنی به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای اروپایی بوده است

 .میلیون دالر برآورد شده است 055الی  055ارزش صادرات محصوالت لبنی سال گذشته حدود : ودوی افز

صادرات محصوالت لبنی کمک بسزایی به صنایع در کیفیت و ارائه محصول با رقبا خواهد داشت و در : اسماعیلی در ادامه بیان کرد

تر خواهیم داشت که  یه دولت در آینده نزدیک محصولی با کیفیتها و نظارت عال حالی که با واگذاری اختیارات جزء به اتحادیه

 .ها نیست و به همین خاطر دچار مشکالت فراوان شده است متأسفانه این ابزارها در دست اتحادیه

ها  ارانههای صادراتی و ی دهند که اگر این امتیازات مشوق بسیاری از کشورها امتیازاتی به صنایع می: مدیرعامل اتحادیه تصریح کرد

 .تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد به موقع به صنایع داده شود می
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 صادرات و واردات
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 تن تخم مرغ 3.6زانه صادرات رو/ پای تخم مرغ های ایرانی به عراق رسید

های تخم مرغ وارد عراق شده و به طور  روز گذشته اولین محموله 45در طی : گذار گفت مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم

 .شود تن تخم مرغ به این کشور صادر می 905میانگین روزانه 

روز ممنوعیت صادراتی در  00خوشبختانه با تالش مسئوالن پس از  دی باشگاه خبرنگاران جوان؛قتصابه گزارش خبرنگار ا

تن صادرات  905الی  955روز گذشته اولین محموله های صادراتی تخم مرغ وارد عراق شده که در این مدت روزانه  45نهایت از 

 .به این کشور داشته ایم

ز صادرات بیش از این است منتهی این مجوزها حدود یک ماه اعتبار دارند که صادر کننده در واقع با توجه به تقاضا درخواست مجو

 .متناسب با مجوز و طی کردن مراحل و فرآیند صادراتی، محصول خود را صادر می کند

 455هزار و 9 هزار الی 9براین اساس از زمان شروع صادرات قیمت تخم مرغ افزایش داشته به گونه ای که در حال حاضر قیمت به 

تومان رسیده اما هنوز با قیمت واقعی محصول به سبب روند کند صادرات، افت شدید قیمت در داخل عراق و مسائل و بوروکراسی 

 . اداری فاصله داریم

ات به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ هفته گذشته پروسه اداری صادرات به کردستان عراق به اتمام رسیده وطی هفته جاری صادر

به این کشور آغاز می شود اما از سویی مشکل وکار اداری صادرات به افغانستان به صورت صد درصد حل نشده که امیدوارم با 

 .پیگیری های انجام شده ظرف روزهای آینده شاهد عادی شدن مسیر صادرات باشیم

صرف به سبب عوامل و هزینه های خرده هزار تومان ودر بازار م0همچنین قیمت منطقی تخم مرغ باید درب مرغداری حدود 

 9055الی  9055درصد قیمت افزایش داده شود واز سویی با افزایش هزینه های صادراتی تخم مرغ بین  95فروشب وبنکداری باید 

 .تومان در مرز تحویل تجار عراقی می شود

این مدت با وجود مشکالت صادراتی برنامه  ماهه بوده که در 40براساس این گزارش؛ برنامه ریزی تولید برای مرغ تخم گذار 

درصدی تولید داریم که با توجه به فصل پاییز و افزایش تقاضا وصادرات امیدوارم  45تغییری پیدا نکرده به گونه ای که تقریبا مازاد 

 .دیگر شاهد مازاد تولید نداشته باشیم

غ تخم گذار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص در این راستا رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه تولیدکنندگان مر

تن صادرات به این کشور داریم در  905الی  955روز گذشته با شروع صادرات مجدد به عراق روزانه متوسط  45از : اظهار داشت

اعتبار دارند به گونه ای که  حالیکه تقاضا برای درخواست مجوز صادرات بیش از این است اما از طرفی این مجوزها حدود یک ماه

 .صادر کنندگان متناسب با مجوز و طی کردن مراحل وفرآیند صادراتی محصول خود را صادر میکنند

روند صادرات به سبب حل نشدن تمام مسائل صادراتی وبوروکراسی اداری عراق روند پرشتابی نبوده وبه همین خاطر با : وی افزود

واز سویی پروسه اداری صادرات به کردستان عراق به اتمام رسیده وطی هفته جاری صادرات به  قیمت واقعی محصول فاصله داریم

 .این کشور آغاز میشود

روز گذشته وقرار داشتن درفصل تابستان با مازاد تولید مواجه  00تولیدکنندگان با توقف صادرات در : ترکاشوند در ادامه بیان کرد

 .فصل پاییز وافزایش تقاضا وصادرات دیگر شاهد مازاد تولید نباشیم شده واز سویی امیدوارم با توجه به

هزار تومان ودر بازارمصرف به سبب عوامل 0قیمت منطقی تخم مرغ باید درب مرغداری از این مقطع به بعد حدود : وی بیان کرد

 . درصد قیمت افزایش داده شود 95وهزینه های عمده فروشی، خرده فروشی وبنکداری باید 
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تومان در گمرکات  955قیمت صادرات تخم مرغ را با سه هزار و: یرعامل اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخم گذار تصریح کردمد

تومان در مرز تحویل 055الی سه هزار و 055شروع کردیم که در حال حاضربا توجه به افزایش هزینه های صادراتی بین سه هزارو

 .تجار عراقی می شود

روز گذشته اولین محموله های صادراتی تخم  45روز ممنوعیت صادراتی در نهایت از  00خوشبختانه پس از  براساس این گزارش؛

تن صادرات به این کشور داشتیم واز سویی پروسه اداری صادرات به  905الی  955مرغ وارد عراق شده که در این مدت روزانه 

 .این کشورآغاز می شود کردستان عراق به اتمام رسیده وطی هفته جاری صادرات به

http//:www.yjc.ir/fa/news/9319911 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان

 های روغنی عامل خروج ارز از کشور واردات دانه

موضوعات مهم در بخش کشاورزی است که سالیانه ارز زیادی برای های روغنی یکی از  دانه: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .شود واردات آن از کشور خارج می

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

های روغنی یکی از محصوالت استراتژیک و موضوعات مهم در بخش کشاورزی  دانه: ی روغنی اظهار داشتها خصوص توسعه دانه

 .شود است که سالیانه ارز زیادی برای واردات آن از کشور خارج می

د که بسیاری از کارخانجات و تولیدات مواد غذایی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم به این محصول وابسته هستن: وی افزود

های عمده  ای که در حال حاضر از واردکننده انداز عمل کنیم به گونه ایم بر اساس سند چشم متأسفانه در این زمینه نتوانسته

 .های روغنی هستیم دانه

جاری همانند سال گذشته نیاز به واردات این محصول داریم که امیدوارم برای این موضوع  در واقع در سال: ایرانپور تصریح کرد

 .مشخص و خوبی اجرا شود  برنامه

http//:www.yjc.ir/fa/news/9310071 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان

 صادرات میگو افزایش یافت

 .براساس آمار گمرک صادرات میگو در پنج ماهه نخست سال افزایش یافت

هزار تن انواع  9، بر اساس امار گمرک در پنج ماهه نخست سال جاری خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانش به گزار

 .میلیون دالر از کشور صادر شد 0.0میگو به ارزش 

میلیون دالر  940.49میلیون دالر و از نظر ارزشی  959.99صادرات این کاال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد افزایش را نشان می

 .میلیون دالر از کشور صادر شد 9.0تن انواع میگو به ارزش  055این گزارش میافزاید در مرداد ماه نیز 

درصد افزایش را نشان  405درصد و از نظر ارزشی 400.04این میزان صادرات درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد می

ارمنستان، اسپانیا، امارات متحده عربی، ایالت متحده آمریکا، بلژیک، تایلند، ترکیه، جمهوری کره، عمان، قطر، کویت ، لبنان، مصر و 

 .ویتنام مقصد میگوهای صادراتی در مدت یاد شده هستند

http://www.yjc.ir/fa/news/9317136 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان

 نبود حمایت عامل اصلی واردات/درصد روغن مصرفی کشور از طریق واردات 41

 .عدم حمایت از بخش کشاورزی اصلی ترین عامل واردات دانه های روغنی است: عضو کمسیون کشاورزی گفت

های روغنی یکی از محصوالت استراتژیک و موضوعات مهم در بخش  دانه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

 .شود کشاورزی است که سالیانه ارز زیادی برای واردات آن از کشور خارج می

یاز مصرف کشور است که یک میلیون تن آن از طریق واردات روغن خام و هزار تن روغن ،مورد ن 055میلیون و  4در واقع سالیانه 

 .شود های روغنی وارد کشور می هزارتن مابقی نیز به صورت دانه 055

براین اساس؛ بسیاری از کارخانجات و تولیدات مواد غذایی کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم به این محصول وابسته هستند که 

های  ای که در سال جاری با کاهش تولید دانه ایم بر اساس سند چشم انداز عمل کنیم به گونه مینه نتوانستهمتاسفانه در این ز

درصد نیاز مصرف کشور هستیم و به همین خاطر واردات این محصول در سال جاری به باالی  9الی  9.0روغنی تنها قادر به تامین 

 .درصد خواهد رسید 24

م معظم رهبری و تاکید بر لزوم و اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه نتوانستیم به خود همچنین بنا به فرمایش مقا

کفایی این محصول نزدیک شویم در حالیکه قانون به حد کفایت برای شروع خود کفایی این محصول وجود دارد اما از طرفی هم 

 .لت باید بودجه و نیروی انسانی آن را از صفر تا صد مشخص کندها است که همواره دو این قوانین زمینه ساز یک سری برنامه

های روغنی است زیرا دولت با  ترین عامل واردات دانه ؛ عدم حمایت از بخش کشاورزی اصلیباشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

و تسهیالت ارزان قیمت باید کشاورز داخلی را در مقابل کشاورز خارجی حمایت ها  های حمایتی و تشویقی، تامین نهاده سیاست

 .کند زیرا کشاورزی سنتی در کشور ما توان رقابت با کشاورزی مدرن خارجی را ندارد

و هزار  44هزار تن دانه های روغنی برای تولید روغن خوراکی و کنجاله به ارزش  054بالغ بر  29براساس آمار گمرک در سال 

 .هزار دالر وارد کشور شد 902میلیون و 090میلیون ریال معادل  099میلیارد و 040

براساس این گزارش؛ طبق توافق وزارت جهاد کشاورزی با انجمن صنایع روغنی در سال جاری قرار بود واردکنندگان در ازای مجوز 

حالیکه منافع و سود واردکنندگان به سبب ارزان بودن  واردات تمامی دانه های روغنی تولید شده کشاورزان را خریداری کنند در

های روغنی نسبت به مشابه داخلی در واردات است وبه همین خاطر واردکنندگان تمایل به حمایت از تولید کنندگان داخل  دانه

 .ندارند که در نهایت این امر موجب شده محصول روی دست کشاورزان بماند

در این  باشگاه خبرنگارانعضو کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار در این راستا عباس پاپی زاده 

هزار تن روغن مورد نیاز مصرف کشور است به گونه ای که یک میلیون تن از طریق  055میلیون و 4ساالنه : خصوص اظهار داشت

هزارتن دانه های روغنی در  055می گیرد چنانچه از  هزار تن از طریق دانه های روغنی به کشور صورت 055واردات روغن خام و 

 .هزار تن دیگر روغن خوراکی به دست می آید 055کارخانجات طی فرآیند روغن کشی 

درصد روغن مصرف مورد نیاز در سالهای گذشته با از  20در واقع با توجه به تکاهش تولید این محصول در کشور باالی :وی افزود

هزارتن است که در نهایت این امر موجب  955واز طرفی در سال جاری کل تولید دانه های روغنی زیر  طریق واردات تامین شده

 .درصد خواهد شد 24وابستگی واردات باالی 

با توجه به لزوم و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در این زمینه نتواستیم به خود کفایی :عضوکمسیون کشاورزی خاطر نشان کرد

 .چه اگر واردات روغن به کشور تحریم شود عمال آشپزخانه های ما تعطیل خواهد شدنزدیک شویم چنان
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قانون به حد کفایت برای خود کفایی این محصول وجود دارد اما از طرفی این قوانین زمینه ساز یک سری برنامه ها است : وی گفت

کند زیرا اصلی ترین مشکل این بخش عدم حمایت  که همواره الزم است دولت بودجه ونیروی انسانی آن را از صفر تا صد مشخص

 .از بخش کشاورزی است

دولت باید کشاورز داخلی را در مقابل کشاورز خارجی حمایت کند زیرا کشورهای اروپایی ساالنه میلیارد دالر : پاپی زاده بیان کرد

رزی خارجی به سبب تکنولوژی روز و مدرن سوبسید به کشاورزان پرداخت میکنند و از طرفی کشاورزی سنتی توان رقابت با کشاو

 .ندارد

دولت با سیاست های حمایتی وتشویقی، تامین نهاده های ارزان قیمت و تسهیالت ماشین : عضو کمسیون کشاورزی تصریح کرد

نداریم که درصدهمانند کشورهای اروپایی به کشاورزان پرداخت کند زیرا در کشور ماشین آالت برداشت روغن  9آالت با نرخ بهره 

 .در نهایت افزایش ریزش وتلفات مسبب کاهش کاذب در بخش های روغنی شده است

ساله برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات وجود داشته است اما از طرفی وابستگی نه تنها  45ورود برنامه : وی تاکیدکرد

 .درصد بوده است 25ین وابستگی ها حدود کاهش نداشته بلکه افزایش داشته زیرا در شروع برنامه اجرایی ا

براساس این گزارش؛ ساالنه یک میلیون و چهارصد هزارتن روغن مصرفی مورد نیاز کشور است که با توجه به عدم خود کفایی این 

یت از های روغنی عدم حما محصول سالیانه نیاز بیشتری به واردات این محصول داریم زیرا مشکل اصلی واردات روز افزون دانه

های  تواند با در اختیار گذاشتن نهاده های ارزان قیمت وسیاست بخش کشاورزی است که دولت بنا بر سیاست اقتصاد مقاومتی می

تشویقی و حمایتی کشاورز داخل را در مقابل کشاورز خارجی حمایت کند که در نهایت این امر مسبب کاهش واردات ونیاز به 

 .خارج خواهد شد

http//:www.yjc.ir/fa/news/9323097/79 
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 صادرات و واردات گندم
 اکونا - 137۱/ شهریور /  19, سه شنبه 

 واردات گندم درست نیست
یزی کشاورزان جهت تولید معاون امور زراعی وزارت جهادکشاورزی پیش بینی کرد که قیمت خرید تضمینی گندم برای برنامه ر

 . سال آینده تا پایان شهریورماه امسال تصویب و اعالم شود

،  20-20عباس کشاورز روز سه شنبه در حاشیه سومین گردهمایی سراسری مدیران وزارت جهادکشاورزی برای آغاز سال زراعی 

عی آتی از سوی این معاونت تهیه و در طبق بررسی های کارشناسی صورت گرفته قیمت خرید تضمینی گندم سال زرا: افزود

مردادماه به وزارتخانه متبوع پیشنهاد شد و این قیمت نیز در شهریور ماه از سوی وزارت جهادکشاورزی به دستگاه های تصمیم 

 . گیرنده ارائه شده است

 خرید تضمینی گندم امسال برای تامین نان کشور کافی است** 

میلیون تن گندم وارد کند، اظهار  9.0منابع آمریکایی اعالم کرده اند ایران در سال جاری باید  وی در پاسخ به این سوال که برخی

 9.0میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شده و این میزان برای تامین نان کشور کافی است و خبر واردات  0امسال : داشت

 . میلیون تنی گندم نادرست است

 آینده سال 0جشن خودکفایی گندم تا ** 

درصد خوداتکایی  00هم اکنون کشور در بخش تولید گندم از مرز : کشاورز درخصوص زمان جشن خودکفایی گندم، تصریح کرد

 . درصد خوداتکایی برسد آن جامعه خودکفا شده است 25عبور کرده و بر این باورم اگر محصوالتی به حدود 

سال آینده به خودکفایی در  0م برای افزایش بهره وری فراهم شود، کمتر از در صورتی که شرایط و امکانات الز: وی پیش بینی کرد

 . تولید گندم برسیم و این امر در مورد جو نیز قابل حصول است

http//:iranecona.com/11316 
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 صادرات و واردات
 ودپرسف 1371شهریور ماه  11چهار شنبه 

 <کشور مواد غذایی 20فرنگی به  میلیون دالری رب گوجه 46صادرات 
میلیون دالر  25دهد که ایران در این مدت نزدیک به  فهرست کاالهای صادراتی غیرنفتی طی پنج ماهه نخست امسال نشان می 

 95که این میزان نسبت به سال گذشته فرنگی به کشورهای مختلف از پاکستان و ترکیه تا کانادا و نیوزلند صادر کرده  رب گوجه

اند؛ به این ترتیب  کشور در پنج ماهه نخست امسال مشتری رب گوجه فرنگی از ایران بوده 90.میلیون دالر افزایش پیدا کرده است

 4.0 هزار تن رب را با قیمت هر کیلوگرم 05دهد که طی این مدت ایران کمتر از  آمارهای گمرک از صادرات غیرنفتی نشان می

آید، در این مدت به لحاظ وزنی  بر کشاورزی به حساب می صادرات رب گوجه فرنگی که یکی از محصوالت آب.دالر صادر کرده است

میلیون دالر  95هزار تن نسبت به صادرات این محصول در مدت مشابه افزایش پیدا کرده است و صادرات به لحاظ ارزشی نیز  40

درصدی ارزش صادرات رب گوجه فرنگی در  90توان گفت بخشی از افزایش  می.دالر رسیده استمیلیون  25.0بیشتر شده و به 

در مقابل افزایش صادرات رب گوجه .درصدی قیمت هر کیلوگرم از این محصول است 5.9پنج ماهه نخست امسال ناشی از افزایش 

محصول نسبت به ماه مشابه سال قبل به لحاظ وزنی  ماهه نخست سال، در مرداد ماه به صورت جداگانه صادرات این در مجموع پنج

تن به ارزش  2555به این ترتیب صادرات رب گوجه فرنگی طی پنجمین ماه سال .دهد درصد کاهش را نشان می 90نزدیک به 

الیا، افغانستان، کشورهای پاکستان، پاناما، گرجستان، آذربایجان، آلمان، ارمنستان، استر.میلیون دالر بوده است 44مجموعا کمتر از 

امارات متحده عربی، انگلستان، بحرین، تاجیکستان، ترکیه، ساحل عاج، سنگاپور، سوئد، سودان، عمان، روسیه، قرقیزستان، 

 اند قزاقستان، قطر، کانادا، کویت، نیوزیلند و هلند در این مدت از ایران رب گوجه فرنگی خریده

 http//:www.foodpress.ir/Post 
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 صنایع غذایی
 آیانا 1371شهریور  22, یکشنبه

 اسامی فرآورده های غذایی غیرمجاز اعالم شد 
سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی فرآورده غذایی فاقد مجوز بهداشتی را اعالم کرد و از هموطنان درخواست کرد در 

 . والت، موضوع را به معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی اطالع دهندصورت مشاهده این محص

انواع عرقیات  -شهد گل محمدی-ای واحدهای تولیدی، شربت سکنجبین  به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطالعیه

ند، کیسه فریزر با نام تجاری الچین را غیرمجاز گیاه با نام تجاری معطر، شیره کشمش به سفارش شاهرخ صنعتی با نام تجاری سه

 .و تقلبی معرفی کرد

در این اطالعیه همچنین زعفران با نام تجاری گل چین، پودر زعفران با نام تجاری جلوه حیات، شیرین گندمک با نام تجاری 

ه دلیل عدم ارائه مستندات مورد نظر اداره سارونه، ادویه جات با نام تجاری بهچین طعام و عرقیات گیاهی با نام تجاری شمیم بهار ب

 .های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می شوند کل نظارت و ارزیابی فرآورده

این اطالعیه به آبلیموی صنایع غذایی حاسب با نام های تجاری حاسب، خرداد و سودا نیز به عنوان محصول غیر مجاز در سطح 

ه کرده است که به دلیل عدم انطباق های نتایج آزمایشگاهی و همچنین عدم وجود حداقل تجهیزات و مستندات از عرضه اشار

 .سوی کمیته فنی تا اطالع ثانوی تعلیق پروانه شده اند

جاز در سطح روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه با اعالن اینکه این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصوالت غیر م

های غذا و داروی  کنند خواست که معاونت عرضه صورت می گیرد؛ از افرادی که محصوالت نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می

 .آوری آنها اقدام الزم را به عمل آورند های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمع دانشگاه

 .های غیرمجاز است های عرضه فرآورده روابط عمومی سازمان آماده دریافت مشخصات مکان 00050002شماره تلفن 

http//:www.iana.ir/food/item/21901-1.html 
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 صنایع غذایی

 اکونا - 137۱/ شهریور /  23, دوشنبه 

 !سازمان استاندارد هنوز مجوز نداده است/ مت مردمخمیر مرغ و سال
است اما درحالی که روز به روز با توجه به آمار جوانان کشور،  دانشجوییسوسیس و کالباس غذای محبوب دوران کودکی تا 

ی استاندارد و غذا و ها ای که سازمان اند؛ به گونه کند، تولیدکنندگانش بر سر دوراهی چگونگی تولید مانده طرفدار بیشتری پیدا می

 . دهند دارو، یک سو و سازمان دامپزشکی سوی دیگر را به صنایع نشان می

شود و  کننده است که در دوراهی ایجاد شده، دوشاخه می اند، ذهن مصرف گوید سرخمیر مرغ را بریده در این بین که تولیدکننده می

 انجامد؟ کننده می چه کسی به اقبال مصرف سالمت خود را قمار درستی راه کرده است اما مسیر انتخابی

های گوشتی با چالش مواجه شده است، چراکه در نیمه دوم سال  چندی است که استفاده از خمیرمرغ در صنعت تولید فرآورده

 امری بهداشتی در صنعت مواد( MDM)گذشته وزارت بهداشت و سازمان استاندارد به این نتیجه رسیدند که بکارگیری خمیرمرغ 

های مرغ  غذایی نیست؛ بنابراین درحالی که تولیدکنندگان سوسیس و کالباس برای دریافت گوشت بیشتر از البالی استخوان

 .های مختلف کشور است نیازمند استفاده از دستگاه جداکننده هستند، عملکرد این دستگاه مورد اختالف ارگان

درصد  95که پس از جداسازی گوشت از استخوان مرغ، هنوز حدود  براینهای گوشتی با تاکید  رییس انجمن صنفی صنایع فرآورده

های  کننده متضرر نشود و هم دستگاه دهیم که هم مصرف هرکاری انجام می: ماند، اظهار کرد ها باقی می گوشت روی استخوان

 .برند تکنولوژی را میهای جداکننده سر یک  نظارتی بتوانند درست کارشان را انجام دهند اما با پلمب کردن دستگاه

که آلمان مبتکر دستگاه جداکننده گوشت از استخوان مرغ و فرانسه این دستگاه را تکمیل کرده  رمضان فالحتی با اشاره به این

در اکثر کشورهای . تکنولوژی جداکننده گوشت مرغ از استخوان به سرعت در تمام دنیا گسترش پیدا کرده است: است، گفت

 .شود بندی مرغ نیز انجام می ها قطعه رگاهاروپایی در کشتا

پس از : که ایرانیان نیز از دستگاه جداکننده الگوبرداری کردند و تولید داخل آن صورت گرفت، تصریح کرد وی با اشاره به این

ی را برای های استاندارد و دامپزشکی و وزارت بهداشت ضوابط مشاهده عام شدن استفاده از دستگاه جداکننده با کمک سازمان

 .ها ابالغ کردیم بکارگیری این دستگاه مشخص و به کارخانه

درصد گوشت دارند، از  05که مقرر شده در محصوالتی که کمتر از  های گوشتی با بیان این رییس انجمن صنفی صنایع فرآورده

سازمان استاندارد  4900که در سال  اینها پروانه کسب کردند تا  بر اساس این ضوابط کارخانه: خمیر مرغ استفاده شود، اظهار کرد

ممنوع کرد؛ البته در آن زمان از نظر وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی بکارگیری  9959را از طریق الحاقیه  MDMمصرف 

 .خمیر مرغ همچنان بالمانع بود

های تولید را باطل کرد، یادآور  پروانهکه وزارت بهداشت در سال گذشته استفاده از خمیر مرغ را ممنوع و  فالحتی با اشاره به این

تاکنون بارها از . کند اما علت این محدودیت را بیان نمی "ممنوع است MDMمصرف "گوید که  سازمان استاندارد همواره می: شد

 MDMمصرف  ایم؛ تقاضا داریم ها توسط رییس سازمان را کرده سازمان استاندارد تقاضای تشکیل جلسه و بازدید از یکی از کارخانه

ای که نظارت وزارت بهداشت و سازمان استاندارد صورت گیرد و  کار شود به گونه( شفاف)از حوزه ممنوعیت خارج و روی میزی 

 .کننده نیز آگاه باشد که هزینه کمتر روی کیفیت تاثیر دارد؛ نه مسائل بهداشتی مصرف

صنایع غذایی تنها در ایران توسط سه ارگان بازرسی و : گفت 4929ل تا سا 4902وی با اشاره به بررسی شرایط بهینه تولید از سال 

شهریور را برای این  45شود؛ بارها درخواست تشکیل جلسه با مسئوالن سازمان استاندارد را کردیم که درنهایت تاریخ  نظارت می
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بر اساس شرایط مشخص شده "اکنون سازمان دامپزشکی مدعی است  هم. ای تشکیل نشد امر اعالم کردند اما همچنان جلسه

شناسی این امر را ممنوع کرده است؛ گرچه  اما سازمان استاندارد با استناد به آزمایشات بافت "مشکلی ندارد MDMمصرف 

 .شناسی نیز درحال بازنگری است استاندارد آزمایشات بافت

: شود، تصریح کرد وارد دستگاه جداکننده میشده   های گوشتی با اشاره به اینکه مرغ پاک رییس انجمن صنفی صنایع فرآورده

های فرآورده گوشتی برای جلوگیری از این امر طرحی را  ممکن است بخشی از ریه یا کلیه در مرغ باقی مانده باشد که کارخانه

 .شود مانده در داخل شکم مرغ خارج می درنظر دارند که بر اساس آن تمام محتویات احتمالی باقی

های زیر نظر این  پر توهین به سازمان دامپزشکی است، چراکه کشتارگاه ین مطلب که ادعای استفاده از مرغ شکمفالحتی با بیان ا

از استاندارد درخواست داریم جلسه ای را به صورت مشترک با : سازمان اجازه فروش مرغ با امحاء و احشاء را ندارند، گفت

ها با رعایت ضوابط از گوشت موجود روی اسکلت  ر کند و اجازه دهد کارخانههای گوشتی برگزا نمایندگان تولیدکنندگان فرآورده

 .مرغ استفاده کنند

که بر اساس پیشنهاد انجمن، خمیر مرغ به صورت مستقل استفاده خواهد شد و امکان اختالط آن با  وی همچنین با تاکید بر این

ه نیاز به پروتئین دارند و وضعیت مالی افراد جامعه یکسان طبقاتی در هرم آماری ما هستند ک: گوشت خالص نیست، تصریح کرد

شود و روی بسته محصول نیز میزان درصد استفاده از  نیست؛ فرآورده گوشتی با استفاده از خمیر مرغ در تمام دنیا استفاده می

MDM کننده درج شده است برای اطالع مصرف. 

 قاچاق سوسیس و کالباس در حاشیه جنوبی کشور

با اشاره به آغاز قاچاق سوسیس و کالباس در حاشیه جنوبی کشور به دلیل افزایش قیمت محصوالت پس از ممنوعیت فالحتی 

ها از ترکیه، ارمنستان و حتی  ای که سوسیس و کالباس های گوشتی هستیم؛ به گونه شاهد قاچاق فرآورده: گفت MDMکارگیری  به

هنگامی که جلوی کاری به نادرست . شود ن در سطح کشور بدون نظارت عرضه میهای مختلف از ارزان تا گرا آرژانتینی با قیمت

 .افتد گرفته شود، چنین اتفاقی نیز می

  :کنیم، گفت که به هیچ عنوان از تولیدکننده خاطی حمایت نمی های گوشتی با تاکید بر این رییس انجمن صنفی صنایع فرآورده

ندارد؛ نیاز است که توجه داشته باشیم تولیدکننده را به مسیر اشتباه سوق ندهیم و رسانی  تولیدکننده قانونمند هدفی جز خدمت

شده از خمیر مرغ را با رنگی مشخص وارد بازار  توان محصوالت تولید برای این امر می. کننده نیز در فضایی شفاف خرید کند مصرف

 .برد ه نفع بیشتری میکه مقامات مصرف خمیر مرغ را قانونی اعالم کنند، جامع هنگامی. کرد

درچنین شرایطی : کنند، خاطرنشان کرد رتبه کشور سخن از اقتصاد مقاومتی می اکنون تمام مقامات عالی که هم فالحتی با بیان این

 درصد از گوشت مرغ را دوربریزیم؟ 95تا  40آیا درست است در شرایط کنونی . منافع تولیدکننده مطرح نیست

سرانه مصرف سوسیس و کالباس در اروپا و : ها، گفت های گوشتی و میزان پروتئین موجود در آن ی فرآوردهها وی با اشاره به مزیت

جوانان برای رشد نیاز به پروتئین دارند و هنگامی . کیلوگرم و در ایران پنج تا شش کیلوگرم است 05امریکا به ازای هر نفر بیش از 

 .شود ای بر دوش تولید ایجاد و موضوع جدیدی مطرح می دوباره وزنه شود اندکی سرانه مصرف باال رود، که تالش می

 40که اختالف بین جداسازی گوشت مرغ با دست و دستگاه حداقل  های گوشتی با بیان این رییس انجمن صنفی صنایع فرآورده

ساعت فعالیت   ده کار هشتکند؛ دستگاه جداکنن هر واحد تولیدی روزی پنج تن مرغ وارد کارخانه می: درصد است، اظهار کرد

 .دهد و از نظر بهداشتی نیز بکارگیری دستگاه سود بیشتری دارد کارگر را در یک ساعت انجام می
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ها درخواست داریم اگر  از ارگان: گفت MDMهزارتن خمیر مرغ با ممنوعیت مصرف  05فالحتی با اشاره به هدررفت ساالنه 

کردن صورت مساله تولید را به مسیر  کرد، به سرعت و بدون تذکر بسته شود اما با پاک ای در استفاده از خمیر مرغ تخلف کارخانه

توان  های میNGOنویسان بسیار راهگشا باشد و از ظرفیت  تواند برای قانون استفاده از نظر فعاالن صنعت می. اشتباه سوق ندهید

 .استفاده کرد

 در سوسیس و کالباس( دیرپز)ممنوعیت مصرف مرغ هلندی 

کننده  اگر قوانین مدون و اجازه مصرف خمیر مرغ به کارخانه داده شود، هم تولیدکننده و هم مصرف: وی همچنین تاکید کرد

 .شوند؛ با بستن فضا و زیر میز بردن کارها، هیچ جا آباد نشده است منتفع می

ممنوعیت استفاده از مرغ هلندی نیز : کرددر سوسیس و کالباس تصریح ( دیرپز)فالحتی با اشاره به ممنوعیت مصرف مرغ هلندی 

هنگامی که تولیدکنندگان متضرر . یکی دیگر از اقدامات بود، درحالی که مصرف مرغ هلندی امری متداول در کشورهای دیگر است

هنوز ماه از دستور وی،  44شدند، رییس سازمان غذا و دارو دستور داد به سرعت به این مساله رسیدگی شود اما پس از گذشت 

 .خبری از بازنگری نیست

 استاندارد ضوابط مصرف خمیرمرغ تعیین کند

کننده اولویت  همواره سالمت مصرف: در این زمینه گفت -های گوشتی  دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده -همچنین مجید افالکی 

وسط ما اختراع نشده است بلکه ابتدا در ت "جداکننده"از سوی دیگر دستگاه . کننده و ایمنی غذاست دارد و شعار ما سالمت مصرف

 .مانده را از اسکلت جدا می کند درصد گوشت مرغ باقی 95تا  40اروپا تولید شده و 

تر با  قیمت برای تولید محصوالت ارزان MDMهای استاندارد و غذا و دارو درخواست داریم اجازه دهند از  از سازمان: وی اظهار کرد

چسب محصول استفاده کنیم و درعوض هرگونه تضمین الزم را از سوی انجمن برای رعایت چارچوب ثبت میزان بکارگیری در بر

 .دهیم استاندارد، می

تا "های گوشتی ایران در واکنش به سخنان پیروز بخت رییس سازمان استاندارد مبنی براین که  دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده

سازمان استاندارد باالخره : ، گفت"دهیم شود مجوز استفاده نمی مینه مطلوب تولید میزمانی که به نتیجه نرسیم که خمیرمرغ در ز

 .باید چارچوبی را برای تولید مشخص کند که بر اساس آن عملکرد تایید شود

ل برای افالکی با اشاره به تشکیل کمیته مشترک سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو و انجمن از سه سال قب

درصد آیین کار مشخص شد که بر اساس آن تولید صورت گیرد اما در همین هنگام، مصرف  20: ، گفتMDMبررسی ابعاد مصرف 

 !خمیر مرغ ممنوع اعالم شد

های گوشتی بر اساس آن کار  را اعالم کند تا تولیدکنندگان فرآورده MDMسازمان استاندراد ضوابط مصرف : وی درخواست کرد

 .دهیم از خمیر مرغ تنها درتولید سوسیس و کالباس استفاده شود شنهاد میپی. کنند

هیچ نظامی بدون حمایت از : که باید از تولید حمایت شود، گفت های گوشتی با تاکید بر این دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده

ها باید از تولید  دولت. یادی ایجاد خواهد شداگر از تولید داخل حمایت نشودبرای اشتغال و اقتصاد مشکالت ز. رود تولید پیش نمی

 .حمایت کنند تا جلوی تبعات عدم تولید گرفته شود

درصورتی که صنعت غذا در کشور حمایت شود، حجم صادرات در این عرصه در سه سال آینده رشد چشمگیری : افالکی تاکید کرد

 .خواهد داشت
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گونه مجوزی برای استفاده از خمیرمرغ در  اعالم کرد که هیچ -استاندارد اوایل شهریورماه نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی 

های گوشتی به ویژه سوسیس و کالباس داده نشده و در نیمه شهریورماه جلسات مشترکی با سازمان غذا و دارو و سازمان  فرآورده

 .دامپزشکی برای بررسی این موضوع برگزار می شود

های گوشتی حتما سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو باید  فاده از خمیر مرغ در فرآوردهکه برای است وی با تاکید بر این

ممکن است . کنیم تا از خمیرمرغ استفاده نکنند های گوشتی نظارت می های تولید فرآورده مجوز دهند، گفته بود که بر کارخانه

طور  های گوشتی را به های فرآورده یگر مجوز داده باشد، ولی کارخانههای د سازمان دامپزشکی برای استفاده از خمیرمرغ در حوزه

 .کنیم تا از خمیرمرغ استفاده نکنند کامل کنترل می

که تاکید سازمان ملی استاندارد بر عدم استفاده از خمیر مرغ در سوسیس، کالباس و  رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به این

ایم و تا زمانی که به  یح کرده بود که هنوز موافقت خود را برای بکارگیری خمیرمرغ اعالم نکردههای گوشتی است، تصر فرآورده

 .دهیم شود مجوز استفاده نمی نتیجه نرسیم که خمیرمرغ در زمینه مطلوب تولید می

صنایع غذایی استفاده کرد،  توان از خمیرمرغ در که سازمان دامپزشکی از آذر سال گذشته بارها اعالم کرده است که می با وجود این

ها مقاومت  سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو به دلیل تامین بهداشت و سالمت جامعه تاکنون مقابل خواسته کارخانه

چه های گوشتی برای اخذ مجوز بکارگیری خمیرمرغ باید دید این دو سازمان تا  های فرآورده اند اما با توجه به تالش کارخانه کرده

 کنند؟ ها مقاومت می زمانی در مقابل خواسته سازمان دامپزشکی و کارخانه

http//:iranecona.com/11911 
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 صنایع غذایی
 اکونا - 137۱/ شهریور /  17, پنجشنبه 

 دلیل کیفیت کذب است توقیف تولید یک برند صنایع لبنی به
ای و  یک برند صنایع لبنی در بازار مصرف، تعمیرات دوره عرضهای  دلیل کاهش دو هفته: دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت

 . ها بوده و محصوالت این شرکت مشکالت کیفیتی نداشته و توقیف نشده است شستشوی دستگاه

محصوالت این برند توقیف نشده و : رت بهداشت، توضیح دادهای ماست توسط وزا رضا باکری درباره دالیل توقف فعالیت یکی از برند

 .هاست ای و شستشوی دستگاه ای آن در بازار مصرف، تعمیرات دوره دلیل کم شدن دو هفته

ها از  دلیل نداشتن کیفیت، براساس بازرسی بعد از طرح موضوع توقیف این محصول توسط وزارت بهداشت به: وی خاطرنشان کرد

طور کلی قطع نشده  تن کاهش یافته اما به 955دلیل موارد یاد شده به  تن بوده که به 055م شد که تولیدات آن این مجموعه معلو

 .است

انتشار این موضوع در فضای مجازی و کمبود محصول مذکور در بازار مصرف، این احساس را : دبیر انجمن صنایع لبنی اظهار داشت

 .ه تولید آن متوقف شده استکنندگان ایجاد کرده بود ک در میان مصرف

دلیل اینکه از  گفتنی است که در روزهای گذشته مطلبی در فضای مجازی با این عنوان مطرح شد که محصوالت یک برند لبنی به

روز جلوی تولید آن گرفته شد اما با پرداخت رشوه دوباره  45شود، به مدت  کیفیت الزم برخوردار نیستند و باعث تصلب شرایین می

 .الیت این برند ادامه یافتفع

http//:iranecona.com/11961 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1371شهریور ماه  21شنبه 

است   بندی اعالم نشده های پلمب شده آب بسته هنوز اسامی کارخانه:/های معدنی و آشامیدنی دبیر انجمن آب
 غذایی صنایع

: بندی، گفت درصد از واحدهای آب بسته 45خبری از پلمب شدن  های معدنی و آشامیدنی ایران ضمن اظهار بی دبیر انجمن آب< 

پیمان فروهر در واکنش .آوری محصولی از سطح بازار به انجمن نرسیده است تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تعطیلی واحدها یا جمع

با توجه به عدم : بندی اظهار کرد های آب بسته درصد از کارخانه 45ذا و دارو مبنی بر پلمب شدن های رییس سازمان غ به صحبت

وی با تاکید بر اینکه آمار ارائه .ارائه گزارش نسبت به این مساله از سازمان غذا و دارو درخواست کردیم نام برندها را مشخص کند

در حالی که اعالم   :بندی درست نبوده است، گفت واحدهای آب های بسته شده از سوی رییس سازمان غذا و دارو مبنی بر تعداد

بندی آب در کشور فعال  شرکت بسته 405تا  405واحد پلمب شده است، باید توجه کرد که تنها  955درصد از  45شده 

امیدنی ایران است که از های معدنی و آش های معدنی و آشامیدنی با تاکید بر اینکه حق مسلم تشکل آب دبیر انجمن آب.هستند

های  درصد ازتولیدکنندگان آب 25ها به معنای این است که  درصد تولیدی 45پلمب شدن : نتایج گزارشات مطلع شود، تصریح کرد

مطلوبیت تولید قرار   اند؛ لذا در آستانه کنند و از آزمایشات مختلف سربلند بیرون آمده بندی، آب با کیفیت تولید می بسته

ای یا  تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر بسته شدن کارخانه: عضو است، تصریح کرد 455روهر با تاکید بر اینکه انجمن دارای ف.داریم

های معدنی و آشامیدنی ایران با تاکید  فروشی آب غیر قانونی استدبیر انجمن آب گران.آوری محصولی به انجمن نرسیده است جمع

بندی افزایش نیافته و  های بسته قیمت آب  :بندی نسبت به افزایش قیمت خاطرنشان کرد بستههای  بر عدم تمایل تولیدکنندگان آب

فروهر با تاکید بر اینکه هر گونه افزایش قیمت به .در صورتی که شوکی وارد نشود در سال آینده نیز افزایش قیمت نخواهیم داشت

دیگر تمایلی به تجربه افزایش قیمت : شود، گفت فروش می کند و باعث کاهش بندی لطمه وارد می های بسته شدت به صنعت آب

درصد با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف  0.40وی با تاکید بر اینکه تنها در ابتدای خرداد ماه به میزان .نداریم

های  زش افزوده، دستمزد و حسابکنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت صورت گرفت که ناشی از باال رفتن هزینه مالیات بر ار

های نیم لیتری با نرخ  تومان و آب 005ونیم لیتری به قیمت  های آب یک در حال حاضر تمام بسته: جاری بوده است، اظهار کرد

ر های معدنی با قیمت باالتر د های معدنی و آشامیدنی ایران در مورد عرضه برخی آب دبیر انجمن آب.رسند تومان به فروش می 055

پس از افزایش صورت گرفته در اوایل خرداد دیگر تعدیل قیمت صورت نگرفته و تصمیمی نیز برای : اوایل شهریور ماه تاکید کرد

های آب  به گزارش خبرنگار ایسنا، مدیر فروش یکی از شرکت.این امر نداریم؛ لذا عرضه با قیمت باالتر بر اساس افزایش نرخ نیست

هیچ گونه افزایش قیمتی نداشتیم و اگر : شد، تاکید کرد تومانی عرضه می 055ب آن برند با افزایش های کوچک آ معدنی که بسته

هایی چون  رساند بر اساس افزایش قیمت آب معدنی نبوده و سازمان فروشنده با قیمت باالتر آب را به دست مصرف کننده می

 تعزیرات باید بر این امر نظارت داشته باشند

 http//:www.foodpress.ir/Post 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1371شهریور ماه  11چهار شنبه 

 <کشور مواد غذایی 20فرنگی به  میلیون دالری رب گوجه 46صادرات 
میلیون دالر  25نزدیک به  دهد که ایران در این مدت فهرست کاالهای صادراتی غیرنفتی طی پنج ماهه نخست امسال نشان می 

 95فرنگی به کشورهای مختلف از پاکستان و ترکیه تا کانادا و نیوزلند صادر کرده که این میزان نسبت به سال گذشته  رب گوجه

اند؛ به این ترتیب  کشور در پنج ماهه نخست امسال مشتری رب گوجه فرنگی از ایران بوده 90.میلیون دالر افزایش پیدا کرده است

 4.0هزار تن رب را با قیمت هر کیلوگرم  05دهد که طی این مدت ایران کمتر از  مارهای گمرک از صادرات غیرنفتی نشان میآ

آید، در این مدت به لحاظ وزنی  بر کشاورزی به حساب می صادرات رب گوجه فرنگی که یکی از محصوالت آب.دالر صادر کرده است

میلیون دالر  95ل در مدت مشابه افزایش پیدا کرده است و صادرات به لحاظ ارزشی نیز هزار تن نسبت به صادرات این محصو 40

درصدی ارزش صادرات رب گوجه فرنگی در  90توان گفت بخشی از افزایش  می.میلیون دالر رسیده است 25.0بیشتر شده و به 

در مقابل افزایش صادرات رب گوجه .ول استدرصدی قیمت هر کیلوگرم از این محص 5.9پنج ماهه نخست امسال ناشی از افزایش 

ماهه نخست سال، در مرداد ماه به صورت جداگانه صادرات این محصول نسبت به ماه مشابه سال قبل به لحاظ وزنی  در مجموع پنج

تن به ارزش  2555به این ترتیب صادرات رب گوجه فرنگی طی پنجمین ماه سال .دهد درصد کاهش را نشان می 90نزدیک به 

کشورهای پاکستان، پاناما، گرجستان، آذربایجان، آلمان، ارمنستان، استرالیا، افغانستان، .میلیون دالر بوده است 44مجموعا کمتر از 

امارات متحده عربی، انگلستان، بحرین، تاجیکستان، ترکیه، ساحل عاج، سنگاپور، سوئد، سودان، عمان، روسیه، قرقیزستان، 

 اند ویت، نیوزیلند و هلند در این مدت از ایران رب گوجه فرنگی خریدهقزاقستان، قطر، کانادا، ک

 http//:www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1371شهریور ماه  11چهار شنبه 

 شود مجوز محصوالت غذایی تبلیغی در ماهواره باطل می

کاالهای صنایع غذایی که در ماهواره : کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت مدیر

 .ها تبلیغ می شوند هیچ مجوزی از وزارت بهداشت ندارند و اگر مجوز داشته باشند، باطل می شود

تبلیغات در رسانه ها یکی : شی و بهداشتی در رسانه ها اظهار داشتدکتر هدایت حسینی در مورد تبلیغات فرآورده های غذایی، آرای

 .از موضوعاتی است که مورد توجه ویژه ای قرار دارد

تبلیغات محصوالت غذایی به خصوص فرآورده های غذایی وارداتی در شبکه های غیرمجاز و ماهواره ها ممنوع است که : وی گفت

می گیرد که در صورت تبلیغات در ماهواره تمامی پروانه های محصوالتی که در ماهواره این اقدام با همکاری وزارت ارشاد صورت 

 .تبلیغ دارند باطل می شود

کاالهایی که در ماهواره ها و شبکه های غیرمجاز تبلیغ می شوند هیچ مجوزی از وزارت بهداشت ندارند و اگر : حسینی افزود

 .لیق و باطل می شودمجوزی نیز داشته باشند مجوز آنها به سرعت تع

تبلیغات فرآورده های غذایی، : مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اظهار داشت

قانون تبلیغات کاالهای آسیب رسان به سالمت در  94آرایشی و بهداشتی در رسانه های داخلی ممنوعیتی ندارد ولی بر اساس ماده 

اضر ممنوع است که فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت به صورت کارشناسی تهیه شده و به سازمان صدا و سیما و حال ح

 .مراجعی که بر تبلیغات نظارت دارند ابالغ شده است

تند محصوالت آسیب رسان محصوالتی را شامل می شود که میزان نمک، چربی و شکر آنها باال است که در سه دسته هس: وی افزود

 .که تبلیغات این محصوالت قطعا ممنوع است و هیچ تبلیغاتی را در هیچ رسانه ای داشته باشند

محصوالت آرایشی و بهداشتی که محوزهای الزم را از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داشته باشند می توانند : حسینی گفت

تبلیغی را در هر رسانه ای داشته باشد تخلف است و با آنها به شدت تبلیغات داشته باشند ولی اگر محصولی مجوز نداشته باشد و 

 .برخورد می کنیم

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 عسل
 - 71/60/23فارس

 معلمی که دل به طبیعت زنبورها زد/ کارآفرینی یک زن به شیرینی عسل
التحصیالن کار دشواری باشد، اما یک زن  کارآفرینی و ایجاد یک شغل از نظر بسیاری از جوانان و فارغشاید ورود به 

 1ای کمتر از  کارآفرین در یک روستای دورافتاده با دریافت تسهیالتی از کمیته امداد امام خمینی و بسیج در فاصله

 .ماه سرمایه خود را چند برابر کرد

، روستای شکال گوراب پایین از توابع بخش مرکزی شهرستان فومن از استان گیالن خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی

 .در این منطقه خانمی به طور انفرادی دست به کارآفرینی زده و به شعار اقتصاد مقاومتی هم عینیت بخشیده است  است؛

 0سال سن دارد که بدون تجربه زنبورداری و تولید عسل به تنهایی در زمانی کمتر از  09ثریا پارسافر بر اساس این گزارش، خانم 

 .شود؛ این میزان عسل تنها با پشتکار و تالش این زن محقق شده است کیلو عسل می 955ماه صاحب 

گوید که لیسانس علوم تربیتی آموزش و  اش می ، درباره رشته تحصیلیخبرگزاری فارسوگویی با خبرنگار اقتصادی  پارسافر در گفت

 .التدریسی اقدام کرده است، اما درآمد بسیار ناچیزی داشت پرورش دارد و به صورت آزاد به حق

ت تسهیالتی از بسیج و گیرد و با دریاف این زن کارآفرین بدون کمک خانواده و پس از فوت پدرش تصمیم به پرورش زنبور عسل می

پرورش زنبور تهیه کرده و در زمین بایری که پشت خانه ( کندو)کُلنی  40میلیون تومان  0به میزان   (ره)کمیته امداد امام خمینی 

 .کند روستائیشان وجود داشت شروع به تکثیرشان می

کند و در  هایی در این زمینه دریافت می پشتکار راهنماییای برای کار در این حوزه نداشت، با تحقیق و  خانم پارسافر ابتدا که تجربه

 .ماه موفق به تولید قابل توجهی عسل شد 0مدت کمتر از 

کند که ابتدا از نزدیک شدن به  وی درباره کار با زنبورهای عسل و خطراتی که دارد این طور برای خبرنگار فارس روایت می

کردند اما پس از مدتی که از زنبورها شناخت پیدا کردم، بدون  نیش زنبورها ادیت میترسیذم و اوایل کار بیشتر  زنبورهای عسل می

 .کنم وسایل ایمنی به میانشان تردد می

هزار تومان تهیه شده بود اقدام به تکثیر  055میلیون و  9ای نزدیک به  کُلنی زنبور و سایر ابزارآالت با هزینه 40در سال اول که 

هزار زنبور عسل است که  05شود؛ به گفته وی هر کُلنی به طور متوسط دارای  کُلنی تبدیل می 95وتاه به آنها کرده و در فرصتی ک

 .کنند ها استفاده کرد و از سرشب تا صبح کار می ها در کنار کوه از شهد گل

کیفیت عنوان کرده و روزی و استفاده حداکثری از طبیعت برای تولید عسل با  وی مهمترین عامل موفقیت خود را تالش شبانه

 .کردم که بسیار برایم عجیب بود نشستم و به نحوه تولید عسلشان نگاه می ها می ها کنار این زنبورها ساعت برخی شب: گوید می

گشتند و مشغول تولید  ها مجدداً به خانه باز می گیرند و پس از استفاده از شهد گل زنبورها در ساعتی از روز کیلومترها فاصله می

 .ل بودند؛ زمانی که کار را شروع کردم آب و هوا بسیار خوب بود و طبیعت بسیار زیبایی در اطراف روستا وجود داشتعس

گوید که درباره خواص آنها تحقیقاتی انجام داده است و به همین دلیل به پرورش  وی درباره عالقه خود به گل و گیاه و طبیعت می

 .زنبور عسل و تولید محصول آن پرداخت

برابر فروش عسل  0  ماه تقریباً 0میلیون تومان کار را شروع کردم که در عرض حدود  9.0گوید که در ابتدا با  خانم پارسافر می

 .های خود را که با اهداف باالتر که همان کیفیت بود، برای مشتریان عرضه کردم داشتم و با وجود باال بودن قیمت، عسل

http://www.farsnews.com/
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وی عالوه بر این در آزمون . کند تهیه کرده و پس از تولید عسل آن را در بازار عرضه می وی هم اکنون یک مغازه برای خود

 .استخدامی آموزش و پرورش برای تدریس در مدارس شرکت کرده و به زودی حکم استخدام خود را دریافت خواهد کرد

کیلوگرم عسل  955مرداد، شهریور و مهر ماه  های ، کار خود را شروع کرد و در ماه29فروردین ماه سال  99این زن کارآفرین از 

 .هزار تومان فروخته است 90هزار تومان ارزش داشت به قیمت  90کند که هر کیلو عسل خود را به گفته خودش که  برداشت می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716023666230 
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 گل و گیاهان صنعتی
 - 71/60/19فارس

 سند+ ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری 
و مدیران گمرکات اجرایی  از سوی گمرک به مدیران کل 31ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال 

 .مستقل ابالغ شد

از سوی گمرک به مدیران کل و مدیران  20، ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .گمرکات اجرایی مستقل ابالغ شد

دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه  4/0/20ورخ م94000/945/20به پیوست تصویر نامه شماره 

قائم مقام محترم وزیرجهاد کشاورزی موضوع اعالم ضوابط صادرات گیاهان دارویی ، صنعتی و  0/0/20مورخ 400/054/20شماره 

 :ارسال و اعالم می دارد 4920عطری درسال 

مورخ 400/054/20نامه پیوستی صدرالذکربشماره ) 4شامل اقالم مندرج در بند (:  ممنوعه)اقالم غیر مجازبرای صادرات  -4

با توجه به اینکه گونه های مزبور جزو گونه های تهدید شونده ، در حال انقراض و ذخائر ژنتیکی کشور محسوب میگردد ( 0/0/20

 .صادرات آنها مطلقا ممنوع می باشد 

که دارای اصل گواهی حمل وفیش پرداختی بهره مالکانه مورد تأیید اداره کل (  4924 قبل ازسال)تبصره؛ صادرات سقز سنواتی 

 .منابع طبیعی وآبخیزداری مبدأ باشند بااخذ مجوزوزارت جهاد کشاورزی بالمانع است 

م اخذ مجوز از صادرات اقالم مزبور مستلز( موضوع بند ا نامه فوق الذکر) به غیر از گونه های ممنوعه : اقالم مجاز مشروط  -9

 .وزارت جهاد کشاورزی می باشد

جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات صدور بذر و نهال 4و 0الزم به ذکر است بر اساس مندرجات ذیل یادداشت فصلهای 

 .در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از موسسه تحقیقات ثبت و بذر و نهال و با رعایت مقررات قرنطینه می باشد

 وابط صادرات گیاهان داروییض

 .صادرات پیاز زعفران ممنوع می باشد 2/45/00مورخ  940و ردیف  9/9/00مورخ  00براساس بخشنامه ردیف 

 به کلیه 95/44/00مورخ  04خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام الزم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 

 .ی آن نظارت مستمر معمول نمایندگمرکات و واحدهای تابعه ابالغ و بر حسن اجرا
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 گندم
 - 71/60/19فارس

 برند کود شیمیایی 266ثبت / رقم گندم و کلزا به زودی 246معرفی 
 .رقم گندم و کلزا خبر داد 935اد کشاورزی از اعالم آمادگی برای معرفی معاون وزیر جه

، اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم سومین گردهمایی مدیران خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اقدام امیدوار کننده موسسه تحقیقات، آموزش و کشاورزی اعالم : جدید، اظهار داشتوزارت جهاد کشاورزی در آستانه سال زراعی 

 .رقم گندم و کلزا است 925آمادگی برای معرفی 

اند و برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه  ها را کامالً در این عرصه به خدمت گرفته موسسات تحقیقاتی توانمندی: وی بیان داشت

 .شده و دستورالعمل مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه به معنای عملیاتی رسیده است آن به صورت جامع نوشته

 .براساس نسخه ارائه شده برنامه حاصل خیزی خاک و تغذیه یک فرآیند عملیاتی شود: وی اظهار امیدواری کرد

تا  05ری که در زمینه زنگ پزشکی، توفیقات چشم گیری حاصل شده، به طو همچنین در گیاه: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .هزار هکتار رسید 40هزار هکتار مزارع در زمستان امسال حدود  455

پیش آگاهی به موقع و معرفی ارقام مقاوم همکاری تنگاتنگ سازمان آموزش و ترویج کشاورزی، زنگ را به طور : زند بیان داشت

 .گیر کرد کامل زمین

 .های با کیفیت به موقع وارد عرصه شد رد خوبی داشتیم و سمدر زمینه علفهای هرز عملک: وی اذعان کرد

های هرز مقدار مصرف سموم کم شده و یکی از  ها و علف علیرغم افزایش سطح مبارزه با آفات و بیماری: زند تصریح کرد

 .دستاوردهای تحقیقات، کاهش مصرف سم است

 .تولید بذر اکثر موارد نسبت به سال قبل افزایش تولید داشتیم زمینه 20همچنین در سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

ای  شود و توان تولید هسته به بخش خصوصی واگذار می 9از امسال تولید بذور پرورشی : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت

 .بذور در موسسات افزایش پیدا خواهد کرد

نقشه کیفیت گندم در شهرستانهای مختلف آماده شده و در اختیار : ح کردرئیس سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی تصری

 .مسئوالن ذیربط برای ارتقای کیفیت گندم قرار خواهد گرفت

برند  4255های نظارتی از جمله نظارت بر کیفیت کود شروع شده و تا امروز  عالوه بر فعالیتهای تحقیقاتی، فعالیت: زند اظهار داشت

 .برند آن ثبت شده است 955اند که  ثبت دادهفرمول کود تقاضای 

نقطه به نقطه مناطق دارای علفهای هرز ایران شناسایی شده و این مناطق تحت کنترل سازمان حفظ نباتات قرار : وی بیان داشت

 .دارد

شروع شده است و برداری، بزرگترین طرح آموزشی به صورت هرمی  در زمینه آموزش بهره: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ظرفیت صدا و سیما هم به خوبی استفاده شده است

فعالیتهای آموزشی ما از شبکه بازار به سمت شبکه شما در حال : رئیس سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی تصریح کرد

رویکرد کشاورزی و  هایی که با مسئوالن این شبکه انجام شده قرار است، این شبکه که دارای حرکت است و طبق صبحت

 .ساعت را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد 40ها  ساعت زمان و با تکرار برنامه 0گردشگری است 
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استان به صورت  0اقدام امیدوارکننده دیگر که با حمایت نظام نوین ترویج و ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی در : زند تصریح کرد

بنیان شدن کشاورزی، مدیریت دانش و اطالعات و  هدف اصلی، یکی دانش 9در این اقدام شود که  پایلوت از هفته آینده آغاز می

 .سازماندهی مراکز جهاد کشاورزی است

آن  بنیان شدن آن است و برای این کار دانش الزم است و هرجا هم که دانش مهمترین راه برای ارتقای کشاورزی، دانش: وی افزود

 .کنند و یا از تجربیات دنیا استفاده خواهد شد خلق می وجود نداشته باشد، محققان آن را

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019666109 
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 گندم
 - 71/60/22فارس

 گندم به استان مازندران هزار تن ۵موافقت گمرک با ورود موقت 
معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی ایران در حاشیه سفر معاون اول رئیس جمهوری به استان مازندران، 

 .از گمرکات این استان بازدید کرد

ان، واحدهای مختلف گمرک نوشهر و امیرآباد را مورد بازدید ، محمدرضا نادری در جریان سفر به مازندرخبرگزاری فارسبه گزارش 

تحمیل سامانه اظهار از راه دور و اتصال آن به واحدهای نظارتی   :قرارداد و در دیدار با مدیران و کارکنان این گمرکات گفت

ظور بهبود فضای کسب و کار، جوار، اجرای پنجره واحد فیزیکی و مجازی در گمرک به من های هم سازمان و همچنین سازمان درون

های  مکرر و کم کردن تعداد گمرکات تخصصی از برنامه  ری برای پرهیز از بازرسی ابالغ موضوع اسکن کردن کاالها با دستگاه ایکس

 .گمرک جمهوری اسالمی ایران است 20سال 

ین سفر با درخواست مسئوالن استان به گزارش روابط عمومی گمرکات مازندران، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ا

 .هزار تن موافقت کرد 0مازندران برای استفاده از ظرفیت حداکثری کارخانجات آرد استان همچنین با ورود موقت گندم به میزان 

 آباد مازندران استقرار پایانه صادراتی گل و گیاه در عباس

اباد و موافقت اولیه گمرک ایران با صدور  گل و گیاه در منطقه عباس مدیرکل گمرکات استان مازندران از استقرار پایانه صادراتی

 .های آرد این استان خبر داد مجوز ورود موقت گندم برای کارخانه

زمان با نخستین روز از آغاز هفته دولت و به منظور تجلیل از آزادگان در سالن اجتماعات  نژاد در مراسمی که هم ابوالقاسم یوسفی

 .گزار شدبندر نوشهر بر

با انجام این اقدامات که در : سازی سامانه جامع گمرکی اشاره کرد و گفت همچنین به افزایش فعالیت گمرکات استان مازندران پیاده

تر اقتصاد مازندران  ای نه چندان دور شاهد توسعه و پویایی بیش جهت افزایش تحرک اقتصادی منطقه صورت گرفته در آینده

 .خواهیم بود

مراسم قاسم احمدی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کالردشت نیز ضمن تبریک هفته دولت به کارمندان بر ضرورت توجه در این 

نفر از کارمندان نمونه اداره  9نفر از کارکنان آزاده و  9ویژه به آزادگان سرافراز و رسیدگی به مشکالت آنان تأکید کرد و در پایان از 

 .دردانی به عمل آمدکل گمرکات استان مازندران ق

ای  در این مراسم عالوه بر مدیرکل گمرکات استان و نماینده مردم منطقه در مجلس، فرماندار و امام جمعه شهرستان نوشهر و عده

 .از مسئوالن محلی نیز حضور دارند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716022661116 
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 گندم
 آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

 شود  زودی تشکیل می صندوق ملی بذر گندم و جو به
رود تا پایان سال بازگشایی  صورت ملی در دستور کار است و انتظار می مقدمات تشکیل صندوق بذر گندم و جو به

 . شود

با ( ایانا)گذاری در بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عه سرمایهمدیرعامل صندوق مادرتخصصی توس

های جدی صورت گرفته است و  آوری و تأمین منابع آن تالش برای تشکیل صندوق بذر گندم و جو، جمع: اعالم این خبر گفت

ریزی وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل این صندوق  عت و برنامههای زرا های فعال و معاونت رود تا پایان سال با کمک تشکل انتظار می

 .ها رونمایی شود انداز در کنار سایر صندوق در راستای سند چشم

توان انتظار داشت که کشاورزان برای کاشت گندم و جو از بهترین  در صورت تشکیل این صندوق می: عبدالکریم رضوی افزود

توفیق صندوق، افزایش عملکرد و رسیدن به خوداتکایی در تولید این دو نوع غله از اهداف بذرهای ممکن استفاده کنند و به میزان 

 .رود شمار می تبعی این تصمیم به

 استفاده از منابع خارجی توسط صندوق کلید خورد

ی را برای های خارج وری که جذب سرمایه های قانونی ماده شش قانون افزایش بهره با استفاده از ظرفیت: وی خاطرنشان کرد

 .صندوق هموار کرده است، مشارکت و استفاده از تسهیالت خارجی در دستور کار صندوق قرار دارد

عنوان یکی از  های خارجی و فاینانس به گذاری های تجاری به ایران، استفاده از سرمایه دنبال سفر هیئت به: رضوی تصریح کرد

 ./زودی اجرایی شود رود به ر کار است که انتظار میراهکارهای تزریق نقدینگی به بخش کشاورزی در دستو

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21972-1.html 
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 گندم
 آیانا 1371شهریور  22, یکشنبه

 رصدی تولید گندم کرمانشاه د .2کاهش / افزایش هشت برابری سطح زیر کشت چغندرقند
هزار هکتار و  45هزار به  هزار هکتار، نخود دیم از پنج 055هزار به  00افزایش سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه نیز از 

 . های استان کرمانشاه در سال زراعی جدید است هزار هکتار از برنامه 95به  45افزایش کشت مکانیزه نخود از 

از افزایش سطح زیر کشت ( ایانا)زی استان کرمانشاه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیر زراعت جهاد کشاور

های استان در  هزار هکتار در این استان در سال زراعی جدید خبر داد و از دیگر برنامه 455هزار هکتار به  00چغندرقند پاییزه از 

هزار به  45هزار هکتار و افزایش کشت مکانیزه نخود از  45هزار به  ود دیم از پنجسال زراعی جدید را افزایش سطح زیر کشت نخ

 .هزار هکتار اعالم کرد 95

فر با بیان اینکه در حال حاضر کرمانشاه تنها استان دارای پنج هزار هتکار سطح زیر کشت نخود پاییزه با میانگین  اسماعیل پرویزی

 .ها شده است زه این محصول نیز عالوه بر افزایش عملکرد، باعث کاهش هزینهکشت مکانی: عملکرد دوبرابری است، گفت

سازی، مصرف سرانه این محصول را  در تالش هستیم با استفاده از نخود در صنایع فرآوری و تبدیلی و فرهنگ: وی خاطرنشان کرد

 .افزایش دهیم

مصرف پنج تا شش کیلوگرمی نمک برای هر فرد در کشور در  مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اظهار تأسف از سرانه

. برای خودکفا شدن، باید بتوانیم تغییراتی در تغذیه مردم نیز داشته باشمی: مقابل سرانه صمرف سه کیلوگرمی نخود تصریح کرد

ه در نهایت باعث افزایش تنها مناسب نیست، بکل چون مصرف این حجم برنج، روغن و شکر با توجه به شرایط اقلیمی کشور ما نه

 .شود ها نیز می بیماری

فر رعایت اصول فنی در سطح استان را دلیل بر افزایش عملکرد در هکتار و افزایش راندمان آب و در نهایت برتری چشمگیر  پرویزی

رد و با خشکسالی افزایش ب اکنون که کشور در بحران آبی به سر می هم: کرمانشاه در تولید محصوالت زراعی اعالم کرد و ادامه داد

 .رو هستیم، مصرف بهینه آب و افزایش عملکرد در سطح راهی برای گذر از این معضالت است درجه حرارت و تغییرات اقلیمی روبه

های بهاره به پاییزه  جایی تاریخ کاشت و انتقال کشت ها و به میزان الزم، کشت نشائی، مالچ پالستیکی، جابه وی مصرف بهینه نهاده

دلیل انتقال  سوم به را عوامل مؤثر در افزایش عملکرد محصوالت تولیدشده در استان عنوان کرد و از کاهش مصرف آب تا یک

 .های بهاره به پاییزه خبر داد کشت

توجه با : درصدی تولید در استان خبر داد و تأکید کرد 94هزار تن گندم در سال جاری، از کاهش  005فر با اشاره به خرید  پرویزی

های آب و هوایی را تجربه  درصدی در شهرستان کرمانشاه از بدترین سال 00درصدی بارش در استان و حتی کاهش  90به کاهش 

 ./کردیم

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21903-1.html 
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 گندم
 نخبرنگاران جوا

 های روغنی کاهش تولید دانه/ درصدی در تولید گندم .4خوداتکایی 

 .ایم درصد خوداتکایی رسیده 00در خصوص تولید گندم طی پنج سال گذشته به حدود : معاون زراعت وزیر کشاورزی اظهار داشت

، عباس کشاورز معاون زراعت وزیر کشاورزی در سومین گرهمایی ن جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارابه گزارش 

در خصوص تولید : سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی در آغاز سال زراعی گندم و کلزا که صبح امروز برگزار شد اظهار داشت

 .ایم درصد خوداتکایی رسیده 00گندم طی پنج سال گذشته به حدود 

توان به  به اینکه گندم سهم باالیی در زراعت دارد در خصوص تولید گندم مشکالتی وجود دارد که میبا توجه : وی ادامه داد

 .هایی اشاره کرد وری باالی آب در تولید گندم و سقوط عملکرد در تولید گندم در بخش بهره

حجم بارندگی کم بوده ولی میزان تولید البته باید اظهار کنم با توجه به اینکه طی چند سال گذشته : کشاورز در ادامه عنوان داشت

 .گندم رشد داشته است

سازی کشت گندم دیم و آبی بوده  های کالن در اقتصاد مقاومتی بهینه از سیاست: معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .ایم که به شرایط مطلوبی دست یافته

توان به ضرورت تأمین  ص تولید گندم ارائه داد که از جمله آن میپیشنهاداتی در خصو: معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .منابع و صندوق تأمین بذر گندم اشاره کرد

های  المللی برای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی، تسریع در نهایی کردن با مرکز تحقیقات بین تأمین طرح: وی همچنین ادامه داد

 .گندم ارائه کردیم  کاران ایران در اجرای طرح ان عضو بنیاد گندمکار توافق شده و استفاده از تجارب گندم

درصد  49های روغنی  بهترین حالت برای تولید دانه 29تا  40از سال : های روغنی اظهار داشت کشاورز در خصوص خوداتکایی دانه

 .درصد رسیده است 0بود و این در حالی است که این رقم در حال حاضر به 

باشد  های روغنی و کلزا می میلیون دالر کاال وارد کردیم که سهم اعظم آن مربوط به دانه 0، 29در سال : ح کردوی همچنین تصری

 .کاهش داشته است 29البته قابل ذکر است که این رقم در سال 

ز کشور خارج شود که این میزان بخش اعظمی ارز ا سهم اعظمی روغن و کنجاله به کشور وارد می: وی در این خصوص تصریح کرد

 .شود می

های پیش  ترین چالش از مهم: های افزایش تولید روغن در کشور اظهار داشت معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در خصوص چالش

توان به عدم وجود عزم و اراده ملی جهت افزایش تولید و میزان خوداتکایی در تولید این  رو در خصوص افزایش تولید روغن می

 .ردمحصوالت نام ب

های آن، نوسانات قیمت جهانی، تمایل کارخانجات به واردات  مشکالت خرید دانه روغنی و نابسامانی: وی همچنین اظهار داشت

ترین مشکالت این بخش  های روغنی از مهم های روغنی به جهت سهولت در تأمین ارز و پایین بودن عملکرد محصوالت دانه دانه

 .است

های   های روغنی به ایجاد ستاد و کمیته ملی و استانی دانه کننده دسترسی به اهداف طرح دانه د تضمیناز موار: کشاورز تصریح کرد

های روغنی، انتقال دانش فنی تکنولوژی  حمایت از ایجاد صندوق حمایت از تولید دانه: وی همچنین اظهار داشت.روغنی اشاره کرد

 .های روغنی اشاره کرد ت ملی دانهو تجربه کشورهای پیشرفته و تقویت و حمایت از شرک

http//:www.yjc.ir/fa/news/9310112 
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 گندم
 خبرنگاران جوان

 میلیارد تومان از مطالبات گندمكاران پرداخت شد7.6

دیگر از مطالبات خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان واریز شدکه با پرداخت این  میلیارد تومان 405روز گذشته  9ظرف 

 .میلیارد تومان رسیده است 000مبلغ، هم اکنون بدهی دولت به کشاورزان به 

با تأمین اعتبار از سوی : رکت بازرگانی دولتی گفت؛ علی قنبری مدیر عامل شگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .شود های عامل، تا پایان فصل تمامی طلب گندمکاران پرداخت می دولت و تالش شرکت بازرگانی دولتی ایران و تعامل بانک

ان کشور خریداری است 94میلیارد ریال از کشاورزان در  000هزار و  29هزار تن گندم به ارزش 240میلیون و  4تاکنون : وی افزود

 .هزار میلیارد ریال هم به حساب گندمکاران واریز شده است 00شده و 

پرداخت بهای گندم ها : قنبری با اشاره پیگیری مستمر این شرکت وتالش دولت برای تأمین اعتبار الزم از هر محل ممکن، افزود

روزگذشته به حساب گندمکاران کشور  9از مطالبات، ظرف میلیارد تومان دیگر 405درچند روز اخیر با سرعت بیشتری انجام شده و

 .واریز شد

میلیارد تومان از مطالبات باقی مانده و براساس توافق انجام شده با بانکها، تا هفته آینده  000درحال حاضر : وی عنوان کرد

میلیارد تومان خواهد رسید که حتما 055بنابراین مانده بدهی به کشاورزان به کمتر . میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد055

 . تا پایان فصل خرید تسویه خواهد شد

قنبری با اشاره به اینکه منابع مالی خرید تضمینی گندم در سالجاری تامین شده، تاخیر پرداخت ها در برخی از استانها را به دلیل 

درصد رشد داشته و تا این موقع از فصل خرید  44 خرید گندم امسال نسبت به سال گذشته: حجم انبوه خریدها اعالم کرد و گفت

 .هزار تن گندم بیشتر خریداری کرده ایم 955یک میلیون و 

این حجم باالی خرید گندم با توجه به افزایش قیمت نسبت به سال گذشته، نیازمند : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

است که البته با وجود مشکالت مالی دولت، با رایزنی های گسترده و  عملیات گسترده بانکی و تخصیص به موقع اعتبارات کالن

های خریداری شده به حساب  تالش و پیگیریهای انجام شده، مشکل تامین اعتبار برطرف شده و روزانه بخشی از وجوه گندم

 .شود کشاورزان در سراسر کشور واریز می

مرکز در سراسر کشور  4509لجاری خرید تضمینی گندم از کشاورزان در فصل سا: قنبری در خصوص میزان خرید انجام شده گفت

هزار محموله تحویل و در 955هزار تن گندم تولید داخل را در قالب بیش از یک میلیون و 240میلیون و 4اند وتا کنون  مستقر شده

 .سازی کرده اند مراکزاستاندارد نگهداری گندم ذخیره

ران تاکید کردکه خرید گندم در نیمی از استان های کشور پایان گرفته، ولی همچنان در مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ای

 .مناطق سردسیر و شمال غربی کشور ادامه دارد و احتماال تا اوایل مهرماه نیز خرید انجام خواهد شد

http//:www.yjc.ir/fa/news/9321197/196 
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 گندم
 اکونا - 137۱/ شهریور /  19, سه شنبه 

 واردات گندم درست نیست
معاون امور زراعی وزارت جهادکشاورزی پیش بینی کرد که قیمت خرید تضمینی گندم برای برنامه ریزی کشاورزان جهت تولید 

 . سال آینده تا پایان شهریورماه امسال تصویب و اعالم شود

،  20-20شنبه در حاشیه سومین گردهمایی سراسری مدیران وزارت جهادکشاورزی برای آغاز سال زراعی  عباس کشاورز روز سه

طبق بررسی های کارشناسی صورت گرفته قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی آتی از سوی این معاونت تهیه و در : افزود

ور ماه از سوی وزارت جهادکشاورزی به دستگاه های تصمیم مردادماه به وزارتخانه متبوع پیشنهاد شد و این قیمت نیز در شهری

 . گیرنده ارائه شده است

 خرید تضمینی گندم امسال برای تامین نان کشور کافی است** 

میلیون تن گندم وارد کند، اظهار  9.0وی در پاسخ به این سوال که برخی منابع آمریکایی اعالم کرده اند ایران در سال جاری باید 

 9.0میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شده و این میزان برای تامین نان کشور کافی است و خبر واردات  0مسال ا: داشت

 . میلیون تنی گندم نادرست است

 سال آینده 0جشن خودکفایی گندم تا ** 

درصد خوداتکایی  00هم اکنون کشور در بخش تولید گندم از مرز : کشاورز درخصوص زمان جشن خودکفایی گندم، تصریح کرد

 . درصد خوداتکایی برسد آن جامعه خودکفا شده است 25عبور کرده و بر این باورم اگر محصوالتی به حدود 

سال آینده به خودکفایی در  0در صورتی که شرایط و امکانات الزم برای افزایش بهره وری فراهم شود، کمتر از : وی پیش بینی کرد

 . در مورد جو نیز قابل حصول استتولید گندم برسیم و این امر 

http//:iranecona.com/11316 
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 گندم
 یسناا - 137۱شهریور  26جمعه 

 کاران برای سال آینده زراعی افزایش پیدا کرده است انگیزه گندم
رسد بر اساس  به نظر می  :تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی گفت یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به روند خرید

 .تصمیماتی که امسال اتخاذ شده، در سال زراعی آینده انگیزه کشاورزان برای افزایش تولید بیشتر شود

شاورزی و مدیرعامل شرکت غله داشتم، در مالقاتی که با معاون وزیر جهاد ک: وگو با خبرگار پارلمانی ایسنا اظهار کرد نسب در گفت ناصر صالحی

هزار تن گندم دیگر جذب  955شود حدود  بینی می میلیون تن گندم خریده شده و پیش 0یکی از مسائلی که مطرح شد این بود که تا به حال 

هش پیدا کرد و شاید نیازی به میلیون تن گندم وارد شود که با این روند خرید تضمینی به یک و نیم میلیون تن کا 9شود، قرار بود که امسال 

 .واردات همین مقدار گندم هم نباشد

ایم در دو سه سال آینده این مساله حل شود و نیازی به  های وزارت جهاد و پیشرفتی که در این زمینه داشته آید با برنامه به نظر می: او ادامه داد

 .واردات گندم نداشته باشیم

بر : های کشاورزان دانست و گفت ی گندم و پرداخت به موقع قیمت گندم خریداری شده را از دغدغهاین نماینده مجلس، قیمت خرید تضمین

 . تومان است 4055اساس قیمت جهانی، قیمت گندم بر پایه پول ایران چیزی حدود 

 .د و رشد مناسبی داشته باشدای باش نسب همچنین ابراز امیدواری کرد که برای سال آینده زراعی، قیمت خرید تضمینی قیمت منصفانه صالحی

http//:www.isna.ir/fa/news/71602612062 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان

 ثبات قیمت گوشت در بازار
قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده : با اشاره به رکود در بازار گفت رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی

 .است

، با اشاره خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با  علی

تا  90قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده و هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت : ازار گفتبه ثبات قیمت گوشت در ب

 .رسد هزار تومان به فروش می 92

به علت نزدیک شدن به ایام عید قربان قیمت دام زنده افزایش یافته است اما به دلیل رکود در بازار این افزایش قیمت بر : وی افزود

 .ی نداشته استقیمت گوشت تأثیر

تر شدن هوا و افزایش تقاضا و همچنین نزدیکی به عید قربان و  شود در ماه آینده به دلیل خنک بینی می پیش: ملکی تصریح کرد

 .برگشت حجاج قیمت گوشت افزایش یابد

توان جلوی افزایش  دات میریزی صحیح مسئوالن و تأمین گوشت مورد نیاز از طریق وار وی به این نکته نیز اشاره کرد که با برنامه

 .قیمت گوشت را گرفت

http//:www.yjc.ir/fa/news/9319921 
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 گوشت قرمز
 اکونا - 137۱/ شهریور /  21, شنبه 

 هزار تومان شد 3۰گوشت گوساله کیلویی 
 . هزار تومان اعالم کرد 3۳تا  3۳گوساله صاف درجه یک را برای مصرف کننده بین  گوشترئیس اتحادیه گوشت گاوی، قیمت 

درحال : های اخیر قیمت گوشت گوساله در بازار تغییری نداشته است، اظهارداشت علی خندان روی جوان با بیان اینکه طی هفته

 .حاضر عرضه گوشت به اندازه کافی است

گوشت صاف درجه : هزار تومان اعالم کرد و گفت 99صورت مخلوط برای مصرف کننده را وی، قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله به 

 .هزارتومان است 90تا  90یک بین 

 . جاری بدون تغییر خواهد ماند به احتمال زیاد قیمت گوشت گوساله تا پایان ماه: جوان اضافه کرد

http//:iranecona.com/11061 
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 گوشت مرغ
 - 71/60/11فارس

 تن گوشت ۵66هزار و  3تولید / گردی تا زنجیره تولید صنعت مرغ در نقطه مرزی فروشی دوره از مرغ
های اقتصاد مقاومتی بارها از سوی مقام معظم رهبری تأکید شده، معرفی برخی کارآفرینان و الگوهای  اجرای سیاست

گردی اکنون به  فروشی به صورت دوره یک کارآفرین از مرغ. د مقاومتی در این زمینه خالی از لطف نیستعملی اقتصا

 .تن گوشت رسیده است 055هزار و  9کارآفرین برتر ملی با تولید ساالنه 

رز ایران و عراق کیلومتری م 955شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی واقع در  4900رضا سواری کارآفرین کشوری متولد 

همان گونه که مقام معظم رهبری : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  است، در مورد سیاست اقتصاد مقاومتی در گفت

دولتی دست به دست هم داده شود و باید بخش خصوصی و  بارها فرمودند، گره اقتصاد کشور با سیاست های اقتصاد مقاومتی باز می

 .و مسائل را حل کنند

 .در حال حاضر اقتصاد کشور وضع زیاد مثبتی ندارد، اما باید فرمایشات رهبری در اقتصاد مقاومتی را به دقت اجرا کنیم: وی گفت

: میه است، گفتاین کارآفرین نمونه کشوری که هم اکنون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ارو

 .نظران در این زمینه استفاده شود های عملی اقتصاد مقاومتی هم این کارآفرینان برتر هستند و باید از صاحب تجربه

تولید را به عنوان یک زنجیره تعریف : وی در مورد اینکه با وجود مشکالت تولید چگونه توانسته به تولید کشاورزی ادامه دهد، گفت

 .شود ، باغداری گرفته تا کارخانه خوراک دام و تولید مرغ گوشتی و مادر و جوجه یکروزه تولید میکردیم که از زراعت

 .در حال حاضر کشت و صنعت مهاباد که قبالً دولتی بوده و بعد خصوصی شده دارای مشکالتی است: سواری افزود

مرغ مادر، تولید مرغ گوشتی، کارخانه خوراک دام و فعال خودم یک زنجیره یکپارچه از تولید دارم که شامل واحد : سواری افزود

ماه در تولید مرغ مادر است، همچنین در  40کنم که هر دوره شامل  میلیون جوجه یکروزه تولید می 90در هر دوره . طیور است

دام و طیور با شود و نیز کارخانه خوراک  روزه تولید می 05تا  00تن گوشت مرغ در هر دوره  055هزار و  9بخش مرغ گوشتی 

خانوار به صورت مستقیم و  049کنند و در مجموعه این زنجیره حدود  هزار تن خوراک دام و طیور فعالیت می 05ظرفیت ساالنه 

 .خانوار به صورت غیرمستقیم اشتغال دارند 9055

 دارد مرغداری 90555شرکت و ایران  49شرکت مرغداری،انگلستان  95ترکیه * 

شود، مثالً  راز موفقیت خود را این گونه عنوان کرد که صنعت مرغداری در دنیا به صورت زنجیره تولید تعریف میاین کارآفرین برتر 

پردازند و  ای به تولید و سیاستگذاری مرغ می شرکت به صورت زنجیره 49ای و در انگلستان  شرکت بزرگ زنجیره 95در ترکیه 

هزار واحد تولید مرغ وجود دارد  90دهد، اما در ایران  نار جایزه صادراتی به آنها میبهره در ک های کم کند و وام دولت هم حمایت می

 .توان زنجیره تولید اجرا کرد گیرند و نمی هزار سلیقه است که به سختی در کنار هم قرار می 90که در واقع 

 رضا سواری مرغدار نمونه کشوری از مهاباد در همایشی در کانادا

 .ث شد صنعت و تولید سرپا نگه داشته شود، همین زنجیره تولید استآنچه باع: وی افزود

کند و ما توان رقابتی با مرغ ترکیه نداریم، چون  تر از ایران مرغ به عراق صادر می در حال حاضر ترکیه راحت: این کارآفرین گفت

درصد است، اما در ایران نرخ  0تا  9بهره دهد و تسهیالت آنها با  درصد سوبسید می40دولت ترکیه برای صادرات مرغ در لب مرز 

http://www.farsnews.com/
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درصد است و برای تأمین سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت بسیار گران است و هیچ  90تا  94سود تسهیالت برای مرغداران بین 

 .اریمدرصدی بانک را تأمین کند، همچنین جایزه صادراتی در ایران برای مرغ ند 94تواند سود حداقل  ای نمی تولیدکننده

با توجه به اینکه عمده واردات مواد اولیه برای : بار به عنوان تولیدکننده نمونه انتخاب شده، گفت 45مرغدار نمونه کشوری که 

شود و هزینه  گیرد و باعث افزایش قیمت مواد اولیه می صنعت مرغداری وارداتی است، بنابراین عوارض و مالیات به آن تعلق می

تومان هزینه تمام شده دارد، در  0055یابد و در حال حاضر هر کیلو مرغ زنده در درب مرغداری  افزایش میتولید مرغ در ایران 

 .تومان ضرر فروختند 4955تومان یعنی در هر کیلو حدود  9955های خود را گاهی به کیلویی  حالی که مرغداران سال گذشته مرغ

ران حمایت کند، هیچ حمایت نکرد و بسیاری از تولیدکنندگان از گردانه تولید شرکت پشتیبانی امور دام که باید از مرغدا: وی گفت

 .خارج شدند

 میلیون تن 420میلیون تن و تولید  9ظرفیت نصب شده مرغ کشور * 

میلیون تن گوشت مرغ است در حالی که تقاضای  9ظرفیت اسمی واحدهای موجود مرغداری در کشور ساالنه تا : سواری گفت

 .هزار تن مرغ صادر شد 05میلیون تن است و باید سالی یک میلیون تن مرغ مازاد صادر شود، اما سال گذشته فقط  4.0واقعی 

 .رویه برای مرغداری و عدم سیاستگذاری مناسب باعث مشکل صنعت مرغداری شده است مجوزهای بی: سواری افزود

هزار تومان سرمایه،  9ورسیکلت، یک قفس خالی، یک ترازو و با یک موت 4909از سال : این کارآفرین در مورد سرنوشت خود گفت

دادم، اما با اتکا به خدا و پشتکار و هدف و انگیزه، اکنون به زنجیره تولید صنعت مرغ  فروشی سیار به صورت زنده انجام می مرغ

 .ام خانوار اشتغال مولد ایجاد کرده 045ام و برای بیش از  تبدیل شده

های یکپارچه تولید گوشت مرغ  یور سال جاری من به عنوان عضو هیأت مدیره مجمع انجمن سراسری زنجیرهشهر 40در : وی افزود

 .در کشور انتخاب شدند

 رضا سواری مرغدار نمونه کشوری در شبکه اول سیما

هزار تن  05زه و میلیون جوجه یکرو 90تن گوشت مرغ و  9055تولید ساالنه : سواری از ذکر گردش مالی خود داری کرد، اما گفت

 .شود، در گردش تولید من قرار دارد درصد محصول به عراق صادر می 05خوراک دام و همچنین صادرات به عراق که 

 نفر اول از راست، رضا سواری مرغدار نمونه کشور

هکتار  95یوه و همچنین هکتار باغ م 05: این کارآفرین در مورد اینکه آیا در این زنجیره تولید زراعت و باغداری هم دارد، گفت

شود، اما این مسائل کفاف تولید ما  کارم که همه این محصوالت در کارخانه و زنجیره تولید استفاده می  هکتار ذرت می 95گندم و 

 .شود درصد خوراک مرغ کشور از طریق واردات تأمین می 45کند و باید خوراک دام از خارج خریداری کنم که  را نمی

سال تخصصی در صنعت مرغداری  95رم را با دیپلم شروع کردم، اکنون لیسانس مدیریت بازرگانی دارم و حدود من کا: وی گفت

 .اکنون پسرم نیز دامپزشک شده است کنم و حتی خانوادگی در کار تولید هستیم که هم کار می

کشی نمونه، تولید مرغ  نه، واحد جوجهدار نمو بار در سطح کشور مرغدار نمونه، کارخانه 45: های خود گفت وی در مورد مقام

 04از طرف وزارت کار به عنوان کارآفرین نمونه ملی و سال  00همچنین در سال . گوشتی نمونه، مرغ مادر نمونه انتخاب شدم

دهنده نژاد راس در دنیا شناخته  از طرف کمپانی راس انگلیس به عنوان بهترین پرورش 9550مدیر نمونه ملی شدم و در سال 

 .شدم
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هزار قطعه در ساعت احداث کردم و نیز رئیس هیأت مدیره شرکت  9همچنین کشتارگاه صنعتی مرغ به ظرفیت : سواری گفت

های خوراک دام و طیور و مکمل کشور  های خوراک دام طیور و مکمل کشور هستم و نایب رئیس انجمن کارخانه هماهنگی کارخانه

 .نیز هستم

 امنیت تولید در مرز بهترین دلیل *

گذاری  کارآفرین برتر کشور در مورد اینکه منطقه مهاباد با توجه به مرزنشینی و نژاد کردی و نیز مذهب اهل سنت از نظر سرمایه

اگر در یک . آورد تولید در این منطقه مرزی بهترین نشانه و عامل امنیت است و اشتغال خودش امنیت می: چه اهمیتی دارد، گفت

شود تا چه برسد به مهاباد، بنابراین اگر برای یک فرد شغل آبرومند ایجاد کنیم، این  خود به خود ناامن میجایی بیکاری باشد، 

 .بهترین امنیت است

تمام ایران سرای من است و کرد و ترک : کند، گفت وی در مورد اینکه آیا فقط از کارگران بومی در واحدهای تولیدی استفاده می

در حال حاضر . کنیم هر کس که تخصص داشته باشد از او استفاده می. کنم ی و هم غیربومی استفاده میندارد، هم از کارگران بوم

 .کنند کارگرانی از ارومیه، تهران، خوی، زنجان و خود مهاباد دارم که در واحدها کار می

 درصدی بانک را ندارد 94هیچ تولید کننده توان تامین سود * 

درصد کمکی به تولید  90تا  94سرمایه در گردش با نرخ : ها گفت ش به عنوان یک مشکل در بنگاهسواری در مورد سرمایه در گرد

من خودم از . کند درصد در سال سود نمی 94کند چون هیچ رشته تولیدی چنین سودی ندارد و هیچ کار اقتصادی در ایران  نمی

در همه دنیا . ل جاری ناچار به سمت تسهیالت بانکی می رویمکنیم مانند سا کنم، اما گاهی که ضرر می سرمایه شخصی استفاده می

 .درصد هم بدهیم، اما مشکل تولید به نقدینگی باید برطرف شود 45درصد است و ما حاضریم  0تا  4تسهیالت بین 

تولید زیاد شده ریزی قبل،  عرضه مرغ زیاد و تقاضا کم بود، با توجه به مجوزهای قبلی و جوجه: سواری در مورد مشکل امسال گفت

 .و از طرفی کشش بازار کاهش یافته و صادرات مرغ نیز، بنابراین مشتری برای مرغ کم شده است و مشکل ایجاد شده است

کنیم، عمالً این بخش از مالیات معاف است، اما یکسری  چون ما در بخش کشاورزی فعالیت می: این کارآفرین در مورد مالیات گفت

 05تا  05بندند و مالیات سنگینی مثالً سالی  الرأس بر آنها می کنند و مالیات علی خی از دفاتر ما را رد میاز ممیزان مالیاتی بر

 .اند میلیون تومان هم داده

در هیچ جای دنیا تولیدی : وی با بیان اینکه صنعت مرغداری چون با موجودی زنده سر و کار دارد، بنابراین تلفات هم دارد، گفت

 .گیرند مالیات نمی که تلفات دارد

 کیلو  420ضریب تبدیل دان به گوشت *

کاهش یافته یعنی در ازای  4.4به  9.0و  9.9ضریب تبدیل دام به گوشت مرغ از : وری و ضریب تبدیل گفت سواری در مورد بهره

درصد کاهش  9د به درص 49و  45همچنین تلفات از . کنیم گرم دان مرغ، یک کیلو گوشت مرغ تولید می 455مصرف یک کیلو و 

 .یافته است

شود که پروانه  بیوتیک و هیچ دارو تولید می در شرکت کیوان مرغ پرطالی مهاباد، مرغ سبز بدون آنتی: این مرغدار نمونه گفت

 ایم که بدین وسیله از مدیرکل دامپزشکی بیوتیک از اداره دامپزشکی استان آذربایجان غربی دریافت کرده پرورش مرغ بدون آنتی

 .کنم استان و ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان تشکر می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019661190 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان

 های تولید همخوانی نسبی قیمت فروش مرغ با هزینه

های تولید که  های فروش با هزینه در چند هفته اخیر شاهد همخوانی نسبی قیمت: ل اتحادیه مرغداران گوشتی بیان کردمدیرعام

 .ها است بودیم مورد تأیید اتحادیه

، در خصوص باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار اقتصادیعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با 

های فراهم شده از مرز  صادرات رسمی با توجه به امکانات گمرکی و زیرساخت: صادرات مرغ به شمال کشور عراق اظهار داشت

 .ای به شمال کشور عراق صادر نشده است گیرد و تاکنون محموله شلمچه صورت می

 .ها است بودیم های تولید که مورد تأیید اتحادیه های فروش با هزینه ی قیمتدر چند هفته اخیر شاهد همخوانی نسب: وی افزود

هزار  0ای که قیمت مرغ زنده بین  ها مواجه نبوده به گونه در واقع صادرات مجدد به عراق با افزایش قیمت: حجت در ادامه بیان کرد

 .ها شود تواند موجب ثبات قیمت نمی تومان متغیر است و از سویی صادرات به تنهایی 055هزار و  0الی  055و 

خواهیم همیشه حجم خاصی از بازار  های کاذب نیستیم زیرا می بنابراین به دنبال افزایش قیمت: مدیرعامل اتحادیه تصریح کرد

ه در های تولید ناشی از یک سری عوامل متغیر نهاده است که خوشبختان پروتئین کشور را در دست داشته باشیم و از سویی هزینه

های  های سوخت استان های آتی با توجه به فصل سرما و هزینه چند ماه اخیر با تلورانس قیمت شدید مواجه نبودیم و تنها در ماه

های تولید تأثیرگذار بوده اما مردم نباید نگرانی خاصی داشته باشند زیرا این موضوع تأثیر چندانی  سردسیری تا حدودی بر هزینه

 .در قیمت مرغ ندارد

http//:www.yjc.ir/fa/news/9310092 
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 گوشت مرغ  
 خبرنگاران جوان

 های تولید همخوانی نسبی قیمت فروش مرغ با هزینه

های تولید که  وش با هزینههای فر در چند هفته اخیر شاهد همخوانی نسبی قیمت: مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی بیان کرد

 .ها است بودیم مورد تأیید اتحادیه

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با 

های فراهم شده از مرز  رسمی با توجه به امکانات گمرکی و زیرساختصادرات : صادرات مرغ به شمال کشور عراق اظهار داشت

 .ای به شمال کشور عراق صادر نشده است گیرد و تاکنون محموله شلمچه صورت می

 .ها است بودیم های تولید که مورد تأیید اتحادیه های فروش با هزینه در چند هفته اخیر شاهد همخوانی نسبی قیمت: وی افزود

هزار  0ای که قیمت مرغ زنده بین  ها مواجه نبوده به گونه در واقع صادرات مجدد به عراق با افزایش قیمت: مه بیان کردحجت در ادا

 .ها شود تواند موجب ثبات قیمت تومان متغیر است و از سویی صادرات به تنهایی نمی 055هزار و  0الی  055و 

خواهیم همیشه حجم خاصی از بازار  های کاذب نیستیم زیرا می فزایش قیمتبنابراین به دنبال ا: مدیرعامل اتحادیه تصریح کرد

های تولید ناشی از یک سری عوامل متغیر نهاده است که خوشبختانه در  پروتئین کشور را در دست داشته باشیم و از سویی هزینه

های  های سوخت استان به فصل سرما و هزینه های آتی با توجه چند ماه اخیر با تلورانس قیمت شدید مواجه نبودیم و تنها در ماه

های تولید تأثیرگذار بوده اما مردم نباید نگرانی خاصی داشته باشند زیرا این موضوع تأثیر چندانی  سردسیری تا حدودی بر هزینه

 .در قیمت مرغ ندارد

http//:www.yjc.ir/fa/news/9310092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5316672


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی 

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 رشهریو سوماهم اخبار هفته 
 

111 
 

 ماشین آالت
 اکونا - 137۱/ شهریور /  26, جمعه 

 عامل اصلی هدررفت محصول مکانیزه نبودن اصول کاشت است
اصول کاشت و برداشت برنج فاصله زیادی با مباحث مکانیزه دارد که همین امر موجب : عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 . هدررفت محصول شده است

اصول کاشت و : میسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، در خصوص خودکفایی تولید برنج اظهار داشتعلی ایرانپور عضو ک

برداشت برنج فاصله زیادی با مباحث مکانیزه دارد که همین امر موجب هدررفت محصول در مزارع کشاورزی، شلتوک تولیدی و 

 .های شالیکوبی شده است کارخانه

نیازمند واردات برنج هستیم هر چند که خودکفایی برنامه خاص خود را دارد اما در شرایط تا رسیدن به خودکفایی : وی افزود

های اخیر این میزان به سبب سود هنگفت دالالن در  میلیون تن نیازمند واردات برنج هستیم هر چند که در سال 9کنونی سالیانه 

 .واردات رعایت نشده است

ریزی چند ساله   های وارداتی قابل قیاس نیست به همین خاطر تا با یک برنامه یرانی با برنجهای ا کیفیت برنج  :ایرانپور تصریح کرد

 .توان سالیانه با افزایش تولید و کاهش واردات به خودکفایی رسید می

http//:iranecona.com/11927 
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 متفرقه
 آیانا 1371شهریور  22, یکشنبه

 ماجرای خرسی که طعمه قطار شد 
هایی در آن سر باز کند که هرچند  انتشار تصاویر در فضای مجازی آنقدرها هم بد نیست چون گاهی ممکن است زخم

 . اندک است اما خود دردی است

دن یک خرس توسط قطار های مجازی عکسی از کشته ش ، حدود سه ماه قبل در شبکه(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .زیست سوادکوه را لرزاند های آن اداره محیط مسافربری در مسیر شیرگاه به زیرآب انتشار یافت که پس لرزه

این عکس متعلق به سه ماه : درباره صحت این عکس به ایسنا گفت -معاون اداره محیط زیست شهرستان سوادکوه-محمدشکوهی 

های جنگلی بین زیرآب و شیرگاه و نبود دید کافی با یک قالده  مشهد به دلیل وجود جاده-انپیش است، گویا قطار مسافربری گرگ

 .خرس تصادف کرده است

کند و عکسی که در فضای مجازی پخش شده توسط  راننده قطار پس از رسیدن به ایستگاه این تصادف را اعالم می: وی گفت

 .فته بودند گرفته شده استآهن که برای بیرون آوردن الشه خرس ر ه کارگران را

جنگلی بودن این منطقه و تردد زیاد حیوانات در این نقطه متاسفانه گاهی حوادث : معاون اداره محیط زیست سوادکوه افزود

 .آورد ناگواری را به وجود می

فاصله کمتر حیوانات  های حیوانات در سوادکوه و سوادکوه شمالی هر روز کوچکتر شده و همین موجب متاسفانه زیستگاه: وی گفت

 .شود ها می با انسان

شود، هرچند تلفات در این مناطق همیشگی  فاصله نزدیک حیوان و انسان خود موجب حوادثی از این دست می: شکوهی بیان کرد

 .ناپذیر است نیست اما باید گفت این گونه حوادث اجتناب

از اداره راه و ترابری درخواست کردیم تا با نصب تابلوهایی در  وحش های اصلی برای کاهش تلفات حیات در جاده: وی تصریح کرد

 .های حیوانی را به رانندگان یادآور شود تا رانندگان در سرعت خود جانب احتیاط را رعایت کنند محل تردد حیوانات وجود گونه

چیان غیرقانونی خبر داد و اظهار این مسئول همچنین از عزم جدی اداره محیط زیست شهرستان سوادکوه در جهت مبارزه با شکار

های اجتماعی قرار داده بود باعث شد تا ما با شناسایی این شکارچی  چندی پیش عکسی که یک شکارچی غیرمجاز در شبکه: کرد

 .وی را در یکی از شهرهای سوادکوه پیدا کنیم

کوه با وجود امکانات محدود تمامی سعی اداره محیط زیست سواد: شکوهی از صدور حکم جلب این شکارچی پلنگ خبر داد و گفت

 .دهد خود را برای حفاظت و حراست از محیط زیست و حیات وحش این منطقه انجام می

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/21907-1.html 
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 متفرقه
 آیانا 1371شهریور  22, یکشنبه

 چند دلیل خوب برای خوردن پیتزا 
شرط  کند، البته به ها نیز مقابله می تنها مفید است بلکه با برخی از بیماری اگر پیتزا با مواد غذایی مناسبی تهیه شود نه

 . اینکه در مصرف آن دچار افراط نشوید

 چند دلیل خوب برای خوردن پیتزا

فودها تعلق  به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در رژیم غذایی سالم پیتزا به عالم فست( اناای)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

اما خوردن چند برش پیتزا و حتی خوردن پیتزای سردی که از شب گذشته . دارد و به همین دلیل از شهرت خوبی برخوردار نیست

 .مانده است فکر خوبی است و اتفاقاً دلچسب نیز هست

های زیادی  شود با پیتزای اصل ایتالیایی تفاوت گویند که پیتزاهای کنونی که در آمریکا و سایر نقاط دنیا تهیه می متخصصان می

 .رسانده است تر بوده و به همین دلیل کالری کمتری از پیتزاهای امروزی به بدن می نان پیتزاهای سنتی اصل ایتالیایی نازک. دارند

شرط  البته به. کند ها نیز مقابله می ایی مناسبی تهیه شود نه تنها مفید است بلکه با برخی از بیماریدر هر حال اگر پیتزا با مواد غذ

 .اینکه در مصرف آن دچار افراط نشوید

 پیتزا برای مقابله با سرطان

سس گوجه  البته لیکوپن در. نام لیکوپن است پیتزا حاوی ترکیبی مفید به Health Sciences Instituteعقیده محققان  به

ها  اکسیدان قوی است که به مقابله با برخی سرطان لیکوپن یک آنتی. شود وفور استفاده می فرنگی وجود دارد که در مصرف پیتزا به

البته . شود که پیتزا را با سس گوجه فرنگی فراوان میل کنید کند، در نتیجه توصیه می  های قلبی کمک می و پیشگیری از بیماری

این . اندازه مصرف شود سسه بر این عقیده هستند که پیتزا نیز مانند هر ماده غذایی زمانی مفید خواهد بود که بهمحققان این مؤ

محققان معتقدند که مصرف چند برش پیتزا در هفته و یا هر از گاهی یک پیتزای کامل مشکلی ایجاد نکرده بلکه برای بدن نیز 

توان روی پیتزای سرد زیاد  شود بنابراین نمی که گرم باشد بیشتر جذب بدن میعقیده متخصصان لیکوپن زمانی  به. مفید است

 .حساب کرد

 پیتزا برای تقویت سیستم ایمنی بدن

خصوص سرطان  به)عقیده محققان این سس عالوه بر داشتن خواص ضدسرطانی  به. بازهم پای سس گوجه فرنگی در میان است

رسد اگر  بنابراین به نظر می. ابراین قادر است سیستم ایمنی بدن را تقویت کندنیز هست بن Cسرشار از ویتامین ( پروستات

البته باز هم راز اصلی دریافت این خاصیت . پیتزایتان را با سس گوجه فرنگی فراوان میل کنید از سرماخوردگی در امان خواهید بود

دهد افزودن پونه کوهی به سس باعث  شده است نشان مینتایج پژوهشی که در دانشگاه آریزونا انجام . در رعایت حد تعادل است

است که برای « کارواکرول»یکی از ترکیبات باخاصیت پونه کوهی، . کند تحریک خواص آن شده و سیستم ایمنی بدن را تقویت می

 .محافظت از کبد و کنترل قند خون مفید است

 پیتزا حاوی ترکیبات مغذی

روی در  عقیده متخصصان استفاده از مواد غذایی نامناسب، زیاده به. ریزید رد که روی آن میسالم بودن پیتزا به موادی بستگی دا

استفاده از پنیر زیاد، . کند روی در مصرف پیتزا رویه نادرستی است و آن را از رده غذاهای سالم خارج می ها و یا زیاده  افزودن آن

دار  های نازک تهیه شده از آرد سبوس های ضخیم از نان جای نان به. دنفع شما نخواهد بو های ضخیم به سوسیس و کالباس و نان



 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی 

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 رشهریو سوماهم اخبار هفته 
 

111 
 

از مواد سالم . کند شود و به کاهش خطر سکته مغزی و دیابت کمک می غالت کامل باعث سیری زودهنگام می. استفاده کنید

 .استفاده کنید دیگری مانند مرغ، پنیر پارمزان، سیر، گوجه فرنگی، قارچ، ماهی و غیره برای تهیه پیتزایتان

 های غذایی را دارد  پیتزا همه گروه

اسفناج، )جات  پیتزا حاوی میوه و سبزی. های غذایی مختلفی است  مسئله حائز اهمیت در خصوص پیتزا این است که حاوی گروه

و ( مرغ، ماهی و غیره)چرب  های کم ، گوشت(پنیر)محصوالت لبنی ( ای و غیره قارچ، ذرت، زیتون، گوجه فرنگی، بروکلی، فلفل دلمه

تنها کاری که نباید انجام دهید استفاده از . بنابراین نیازی نیست که خودتان را از این غذای مناسب محروم کنید. است( نان)غالت 

ا بهانه مفید بودن آن هرروز پیتز روی و به همچنین نباید در مصرف پیتزا زیاده. سوسیس و کالباس و افزودن پنیر خیلی زیاد است

 .میل کنید

 کند پیتزا مغز را فعال می

اسفناج یکی از منابع غنی فوالسین است که باعث بهبود . اگر در تهیه پیتزا از ترکیبات مفید استفاده کنید برای مغزتان مفید است

ه مصرف دهد ک در هافینگتون پست به چاپ رسیده است نشان می 9540نتایج پژوهشی که در سال . شود جریان خون در مغز می

خاطر اینکه این سبزی مفید حاوی ویتامین  شود، به روزانه اسفناج باعث به تأخیر افتادن روند زوال قدرت ذهنی در افراد سالمند می

K عقیده محققان  به. شوند عالوه بر این مواد خوشمزه روی پیتزا باعث ایجاد لذت در مغز می. استUndergraduate 

Journal of Science زمانی . شوند اد غذایی روی میزان سروتونین بدن تأثیر گذاشته و باعث بهبود خلق و خوی میبرخی مو

جاتی است که ترشح سروتونین را  اسفناج جزو سبزی. کنند یابد افراد احساس بهتری پیدا می که میزان سروتونین در مغز افزایش می

 .یر پیتزا نیز همین خاصیت را داردعنوان یکی از ترکیبات پن عالوه بر آن شیر به. کند تحریک می

 ها را باال بزنید آستین

راحتی تمام مواد و ترکیبات آن را  آماده کردن آن در منزل این حسن را دارد که خودتان به. شود پیتزا بسیار ساده و سریع تهیه می

توانید از سبزیجات تازه در تهیه  تا می. میل کنیدها را باال بزنید و هر ماه یک تا دو بار پیتزای خانگی تهیه و  آستین. کنید کنترل می

 .پیتزایتان استفاده کنید

های ممکن  ماهی و مرغ بهترین گوشت. آویشن و پودر زیره را فراموش نکنید. ها نترسید خالقیت به خرج دهید و از ترکیب مزه

 .کالری هستند برای تهیه یک پیتزای سالم و کم

ها برای مصرف  ترین و بهترین شیوه کمک تن ماهی یا ماهی آزاد و غیره جزو خالقانه د تهیه پیتزا بهزن اگر فرزندتان لب به ماهی نمی

جای اینکه خودتان را از ترس دریافت کالری یا چربی بیشتر از خوردن پیتزا محروم کنید بهتر است با  در هر حال به. ماهی است

 .ه باکیفیت میل کنیدحفظ تعادل و تهیه آن در منزل یک غذای خوشمزه و البت

http//:www.iana.ir/food/item/21909-1.html 
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 مرکبات
 آیانا 1371شهریور  22, یکشنبه

 ماه  تعویق برداشت کیوی تا آبان
شود، بلکه با کاهش  تنها باعث بدمزگی میوه می ولی نهدلیل نابالغ بودن محصول و باال بودن ترکیبات فن رساندن مصنوعی کیوی به

 .های آینده خواهد شد کیفیت میوه در نهایت منجر به کاهش صادرات در سال

با بیان اینکه کلیه ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

طور کلی  به: درصد برداشت کنند، گفت 0.0آن به حداقل ( قند میوه)را با رسیدن بریکس  تولیدکنندگان کیوی باید این محصول

ماه و در غرب این استان و شرق  درصد، بهترین زمان برداشت در شرق استان مازندران اوایل آبان 0.0برای رسیدن به حداقل قند 

 .استان گیالن در نیمه آبان ماه است

ه میوه کیوی با مقادیر باالتر قند برداشت شود، تأثیر منفی بر طعم و مزه آن در سردخانه نخواهد چنانچ: محمدی افزود مرتضی گل

 .داشت

شود که برخی تولیدکنندگان کیوی میوه را با بریکس چهار درصد برداشت و به  های اخیر مشاهده می وی با اشاره به اینکه در سال

دلیل نابالغ بودن  ها کرده که به ت تولیدکنندگان اقدام به رساندن مصنوعی میوهدر این حال: کنند، خاطرنشان کرد بازار عرضه می

 .طور ناقص انجام شده و محصول با بدمزگی همراه است میوه و باال بودن ترکیبات فنولی، تبدیل نشاسته به قندها به

شود این محصول  ی آنها، باعث میبرداشت زودهنگام کیوی و رساندن مصنوع: رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور ادامه داد

قابلیت انبارداری را از دست دهد و با نرم شدن زودهنگام در انبار عالوه بر افت کیفیت، با تولید اتیلن در فضای سردخانه باعث نرم 

 .ها نیز شوند شدن سایر میوه

: اغبانی کشور اعالم کرد و یادآور شدمحمدی افت کیفیت محصول کیوی کشور در هنگام صادرات را به ضرر تولیدکنندگان و ب گل

 .های آینده خواهد شد ادامه این روند منجر به کاهش صادرات در سال

هزار تن کیوی، جایگاه  995هزار هکتار سطح زیر کشت و با تولید ساالنه  45در حال حاضر ایران با دارا بودن : وی تصریح کرد

 .محصول دارا استای را در بین کشورهای مهم تولیدکننده این  ویژه

 ./های تولیدکننده کیوی در کشور را مازندران، گیالن و گلستان اعالم کرد ترین استان محمدی در پایان مهم گل

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21906-1.html 
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 مرکبات
 آیانا 1371هریور ش 23, دوشنبه

 آمیزی مرکبات ممنوع، سبززدایی آزاد  رنگ: مؤسسه تحقیقات مرکبات اعالم کرد
 .شده باید بالفاصله به بازار مصرف منتقل و از انبار کردن آنها خودداری شود های سبززدایی میوه

با اشاره به شروع برداشت برخی ( ایانا)ن رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرا

کنیم باغداران برداشت میوه را بر اساس شاخص نسبت قند به اسید آغاز کنند، این  توصیه می: رس گفت ارقام نارنگی انشو پیش

ر دسترس های ترویجی د ها به آزمایشگاه یا از طریق اطالعیه عدد برای نارنگی حداقل هفت است که مستقیماً با ارسال نمونه

 .گیرد باغداران قرار می

باید حداقل به ( بریکس)ها  ها در صورت نیاز، قند میوه محمدی با بیان اینکه برای انجام عملیات سبززدایی روی میوه مرتضی گل

انبار شدن  شده باید بالفاصله به بازار مصرف منتقل و از های سبززدایی نکته حائز اهمیت آن است که میوه: هفت رسیده باشد، افزود

 .آنها جلوگیری شود

ها بعد از سبززدایی خودداری شود، از باغداران درخواست کرد برای برداشت  وی با تأکید بر اینکه از هرگونه افزودن رنگ به میوه

 .صورت گیرد( گرد نوک)های باغبانی مخصوص  وسیله قیچی های فنی توجه کنند و برداشت میوه به بهتر محصول به دستورالعمل

هایی که با خاک  تولیدکنندگان در هنگام برداشت از مخلوط کردن میوه: رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور خاطرنشان کرد

 .های تازه چیده شده خودداری کنند اند یا میوه تماس داشته

ندگی عنوان کرد و ادامه های خیلی گرم یا در زمان بار محمدی دیگر مسائل حائز اهمیت را خودداری از برداشت میوه در ساعت گل

 .جلوگیری از هرگونه صدمه فیزیکی به میوه در زمان برداشت، به نفع باغداران خواهد بود: داد

با : وی زمان برداشت نارنگی انشو شیموتو را در نیمه شهریورماه و ارقام میاگادا و اوکیتسو را اوایل مهرماه اعالم کرد و یادآور شد

رس و نیاز به سبززدایی آنها، باغداران مجاز به استفاده از اتیلن برای سبززدایی هستند، اما  های پیش گیتوجه به آغاز برداشت نارن

 .رنگ کردن مرکبات کماکان ممنوع است

 .های میوه استاندارد را برای مرکبات بالمانع عنوان کرد محمدی در پایان استفاده از واکس گل

های سبز کلروفیل در پوست میوه، رنگ آن را به نارنجی یا زرد  لن صرفاً با تجزیه رنگدانهگفتنی است، عملیات سبززدایی با گاز اتی

 ./دهد دهد و طعم، مزه، اسید، قند، ویتامین ث و در مجموع ارزش غذایی مرکبات را تغییر نمی تغییر می

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21976-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24590-1.html


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی 

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 رشهریو سوماهم اخبار هفته 
 

119 
 

 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 - 71/60/19فارس

 های روغنی نقض توافق صنایع در خرید دانه/ دلیل عتاب تند وزیر جهاد به صنایع روغن نباتی
با نقض توافق : یک مقام آگاه به تشریح دالیل عتاب تند امروز وزیر جهاد کشاورزی به صنایع روغن نباتی، گفت

 .شان مانده و منابعی برای خرید آن وجود ندارد صورت گرفته از سوی صنایع، محصول کشاورزان روی دست

در مورد دلیل اظهارات امروز وزیر جهاد کشاورزی که خطاب به  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  یک منبع آگاه در گفت

  طبق توافق وزارت: کنید، اظهار داشت های روغنی را از کشاورزان خریداری نمی کنید دانه خود می صنایع روغنی نباتی گفت بی

جهاد کشاورزی با انجمن صنایع روغن نباتی در سال جاری مقرر شده بود تا صنایع روغن نباتی به ازای واردات روغن تمامی 

 .زان را خریداری کنندهای روغنی تولیدی توسط کشاور دانه

حتی آنها تعهد کرده بودند که پول کشاورزان را یک روزه پرداخت کنند که با عدم موافقت معاون اول رئیس جمهور : وی افزود

 .های روغنی را خریداری نکنند اند دانه جهانگیری با افزایش قیمت روغن نباتی، صنایع هم تصمیم گرفته

هایی هم تا هفته  درصدی قیمت روغن را داشتند و موافقت 0ع روغن نباتی درخواست افزایش صنای: این منبع آگاه بیان داشت

های جهانی  گذشته با این موضوع شده بود اما جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چند روز پیش اعالم کرد در شرایطی که قیمت

 .ها را افزایش دهیم به شدت افت کرده است، اصال جایز نیست که قیمت

میلیارد تومان  0های تحویلی کلزای کشت و صنعت مغان که تقریبا  همچنین صنایع روغن نباتی پول بخشی از محموله: ی افزودو

 .است را پرداخت نکرده اند

نه تنها پول کلزا پرداخت نشده بلکه پول دانه گلرنگ هم که دو ماه قبل خریداری شده بود توسط : این منبع آگاه تصریح کرد

های روغنی که نماینده انجمن و کارگزار  غن نباتی پرداخت نشده و صنایع روغن نباتی به صورت کتبی هم به شرکت دانهصنایع رو

 .اند از این به بعد باقی مانده گلرنگ، سویا و آفتابگردان را خریداری نکنند  جمع آوری محصول است اعالم کرده

های روغنی تولیدی  بنابراین در حال حاضر خریداری برای دانه: نی تصریح کردهای روغ وی با اشاره به آغاز برداشت برخی از دانه

کشاورزان وجود ندارد و عدم پایبندی صنایع روغن نباتی به تعهدات موجب رنجش وزیر شده که در نتیجه با لحن تند خطاب به 

 .صنایع ناراحتی خود را اعالم کردند

های روغنی  ه وزارت جهاد با صنایع روغن نباتی منعقد کرده نقدینگی برای خرید دانهبه دلیل تفاهمی ک: این منبع آگاه بیان داشت

ای برای خرید  بینی نشده و در حال حاضر سازمان تعاون روستایی که مباشر خرید وزارت جهاد است بودجه از کشاورزان پیش

 .محصوالت صادر نشده است های روغنی در اختیار ندارد، ضمن اینکه دستورالعملی هم برای خرید این دانه

( برای اینکه بعدا به کشاورزان پرداخت شود)تومان به وزارت جهاد کشاورزی  45وی در مورد مباحث مطرح شده در مورد پرداخت 

این موضوع ربطی به وزارت جهاد ندارد و خود صنایع روغن نباتی : به ازای واردات هر کیلوگرم روغن توسط صنایع روغن نباتی گفت

 .اند که به ازای مجموع واردات مبلغی را به حمایت تولید داخل تخصیص دهند این مورد به توافق رسیدهدر 

امروز وزیر جهاد کشاورزی در سومین گردهمایی مدیران وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت سال زراعی جدید : براساس این گزارش

های  اند ما هم دانه که چون اجازه افزایش قیمت روغن را به ما نداده گویید کنید که می خود می خطاب به صنایع لبنی گفت که بی

 .کنید کنیم، مگر مملکت بدون صاحب است که چنین تهدیداتی را می روغنی را از کشاورزان خریداری نمی

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019661392 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 71/60/11فارس

 روایتی از موفقیت یک بانوی اراکی/ هم صادرات فرش، هم پرورش شترمرغ 
زهرا داود آبادی از جمله فعاالن موفق اقتصادی است که از طریق آموزش قالیبافی برای تعداد زیادی از بانوان 

 .در حاشیه کار قالیبافی مزرعه پرورش شترمرغ نیز راه اندازی کرده استاو . اشتغالزایی کرده است

آبادی از جمله فعاالن موفق اقتصادی است که از  ، زهرا داودسازمان بسیج سازندگی کشوربه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

او در حاشیه کار قالیبافی مزرعه پرورش شترمرغ نیز راه . زایی کرده است طریق آموزش قالیبافی برای تعداد زیادی از بانوان اشتغال

 .اندازی کرده است

مشاغل خانگی در افزایش . میان بانوان استتوسعه مشاغل خانگی از جمله موفق ترین سیاست ها برای رفع بیکاری، به ویژه در 

در گذشته ای نه چندان دور مشاغل . تولید ملی و اشتغالزایی حتی در کشورهای توسعه یافته نیز نقش عمده ای ایفا کرده اند

ل خانگی خانگی در میان بانوان ایرانی به صورت طبیعی رواج داشت، قالیبافی و صنایع دستی را می توان عالی ترین صورت مشاغ

در میان زنان ایرانی نامید، زنان ایرانی سینه به سینه هنر دست را به فرزندانشان منتقل می کردند و از رهگذر فروش محصوالتشان 

اما گسترش فرهنگ شهرنشینی و زوال فرهنگ کار و تالش، تضعیف مشاغل خانگی . باری از دوش معیشت خانواده بر می داشتند

 .ایرانی به دنبال داشت و میل به پشت میز نشینی و چشم دوختن به دست دولت جایگزین آن شدسنتی را در میان زنان 

خانم زهرا داود آبادی از جمله فعاالن موفق اقتصادی استان مرکزی است که از طریق آموزش قالیبافی برای تعداد زیادی از بانوان 

 .رورش شترمرغ نیز راه اندازی کرده استاو در حاشیه آموزش قالیبافی مزرعه پ. اشتغالزایی کرده است

هنر قالیبافی را از مادرم ": زهرا داود آبادی درباره نحوه آموزش قالیبافی به خانم های اراکی، به خبرنگار بسیج سازندگی می گوید

داشتم چون از معدود قالیبافی را دوست . آموختم و بعد ها با حضور در کالس های قالیبافی فنی و حرفه ای مهارتم را تکمیل کردم

سال  0تقریبا . مشاغل زنانه ای است که عالوه بر درآمد زایی، وظایف خانه داری و همسرداری خانم ها را دچار مشکل نمی کند

 ".پیش بود که با حمایت همسرم یک کارگاه قالیبافی تاسیس کردم

ط برای سرگرمی و دسته دیگر برای درآمدزایی آموزش هنرجویان از دوحالت خارج نیستند، یک دسته از آن ها فق": وی می افزاید

هر کدام از هنرجویان پس از یک ماه آموزش می . قالیبافی می بینند، در این صورت بین یک هفته تا یک ماه آموزش می بینند

تا خانم ها کار از محیط کارگاه فقط برای آموزش استفاده می کنیم و شرایطی فراهم کرده ایم . توانند به درآمد زایی برسند

دار قالی به  05میلیون تومانی که از بسیج سازندگی دریافت کردم، حدود  95با وام . بافندگی فرش را در خانه هایشان انجام دهند

فرش و تابلو فرش را . اضافه مصالح مورد نیاز را خریداری کردم و به بافنده هایی که دوره آموزشی شان تکمیل شده بود تحویل دادم

هزار  055حداقل درآمد بافنده های ما از . ن ها سفارش می دهیم و به صورت تضمینی خودمان از آن ها خریداری می کنیمبه آ

 ".تومان در ماه شروع می شود

 95تخته فرش و  055هر سال حداقل . بافنده را زیر مجموعه خود داریم 05در حال حاضر ": این فعال اقتصادی ادامه می دهد

-9بازار فرش . لید می کنیم، برخی از محصوالتمان را هم به سلیمانیه عراق و کشورهای آسیای شرقی صادر می کنیمتابلو فرش تو

اگر موانع صادرات فرش رفع شود، . سالی است که افت کرده و با مشکل روبروست زیرا کار صادرات فرش موانع متعددی دارد 9

 ".اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد می شود

در منطقه داود آباد و فرهان بر خالف بسیاری از ": ا داود آبادی با اشاره به رونق قالیبافی در استان مرکزی، خاطرنشان می کندزهر

نقاط کشور، قالیبافی رواج دارد و خانم ها بسیار مشتاق فراگیری آن هستند، در واقع می توان گفت قالیبافی در این منطقه کامال 
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متاسفانه بخش عمده ای از خانم ها حقوق . نفر با مراجعه به کارگاه خواستار آموزش می شوند 45حداقل  احیا شده است، روزانه

 ".بخور و نمیر منشی گری و پشت میز نشینی را بر کار تولید ترجیح می دهند

ترمرغ ویژگی های گوشت ش": این فعال اقتصادی در ادامه به تاسیس و اداره مزرعه پرورش شترمرغ اشاره می کند و می گوید

زیادی دارد، به عنوان یک خانم که آشپزی خوبی دارد، طعم گوشت شترمرغ را مطبوع و عالی می دانم، گوشت شترمرغ شبیه 

گوشت گوسفند است با این تفاوت که چربی آن کامال جداست و با گوشت آمیخته نیست و به همین دلیل برای بیماران قلبی 

شترمرغ را با استفاد از سود حاصل از فروش فرش ها و نیز وامی که از بسیج سازندگی گرفتم راه مزرعه پرورش . توصیه می شود

عالقه مردم به گوشت شترمرغ رو به افزایش است . نفر اینجا به صورت ثابت مشغول به کار هستند 9اندازی کردم و در حال حاضر 

شتر مرغ دارم و از درآمد آن راضی هستم و فکر  45ر حال حاضر د. و سرمایه گذاری در تولید این محصول توجیه اقتصادی دارد

 ".می کنم به مرور بهتر می شود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 71/60/23فارس

 کمبودی در عرضه گوسفند زنده برای عید قربان نیست
افزایش اندک قیمت گوشت گوسفندی و گوسفند زنده در روزهای منتهی به : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 .شود عید قربان طبیعی است، اما کمبودی در گوسفند زنده مشاهده نمی

هر کیلوگرم گوسفند : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ر گفتعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی د

تومان رسیده  055هزار و  44هزار تا  44تومان افزایش در روزهای اخیر به دلیل نزدیک شدن به عید قربان، به حدود  055زنده با 

 .است

افزایش اندک قیمت گوشت : کمبودی در عرضه گوسفند زنده برای عید قربان وجود ندارد، افزود وی با تأکید بر اینکه هیچ گونه

گوسفند و گوسفند زنده در روزهای منتهی به عید قربان طبیعی است و طبق روال معمول به دلیل افزایش تقاضا این افزایش قیمت 

 .شود هر ساله مشاهده می

حدود هزار تومان در هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده است و احتماال در روزهای منتهی به بینی ما افزایش  پیش: ملکی تصریح کرد

 .تومان عرضه شود 055هزار و  49هزار تا  49عید قربان و روز عید هر کیلوگرم گوسفند زنده در نهایت با قیمتی حدود 

: گانه شهر تهران، گفت 99های ویژه در مناطق   یگاهرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با توصیه به مردم برای خرید دام قربانی از جا

ها دامپزشکان و ناظران بهداشتی قبل و بعد از ذبح دام توسط ناظران بهداشتی و دامپزشکان دام قربانی را معاینه و  در این مکان

 .شود کنند و پس از تایید سالمت دام، گوسفند ذبح شده به متقاضی تحویل داده می  بررسی می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 71/60/22فارس

 باید در تأمین مواد غذایی کشور خودکفا شویم
 .أمین مواد غذایی کشور خودکفا شویمباید در ت: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت

ریزی تحقیقات و تولید بذر پرورشی بعدازظهر امروز به میزبانی استان البرز و  از کرج، گردهمایی برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .در شهرستان کرج برگزار شد

یکی از نیازهای اصلی هر کشوری تأمین مواد غذایی و : طی سخنانی اظهار داشت در بخشی از این مراسم محمدحسین شریعتمدار

 .خودکفایی در این حوزه است

ویژه گندم به دیگر کشورها نیازمند باشند،  اگر جوامع برای تأمین مواد غذایی استراتژیک به: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .ردگی الشعاع قرار می کشور تحت  استقالل آن

است تا   جمهور قول داده ویژه شخص وزیر به رئیس با آمدن دولت آقای روحانی، وزارت جهاد کشاورزی به: این مسئول تصریح کرد

 .در مدت معینی تولیدات محصوالت غذایی در کشور رشد داشته و به مرز خودکفایی نزدیک شویم

شود، اما به رئیس جمهوری و دولت قول  ور در داخل تأمین میدرصد نیاز کش 00درحال حاضر در این حوزه : شریعتمدار افزود

 .درصد برسانیم 05ایم تا این میزان را به مرز  داده

های خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی انجام شده  ماهه نخست امسال تالش 0طی سال گذشته و : وی بیان داشت

ایم و  ویژه گندم، حبوبات، قند و شکر و ذرت کسب کرده صوالت کشاورزی بههای خوبی در تولید برخی مح اکنون پیشرفت و هم

 .تالش داریم فاصله نیاز کشور تا میزان تولید را به حد قابل توجهی کاهش دهیم

سال پیش در بخش تولید حبوبات ایران جزو کشورهای صادرکننده بود، اما  0در : مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

دهد که اشکاالت و موانعی در کار بوده که دولت و جهاد کشاورزی  این امر نشان می. تن حبوبات داریم 955نیاز به واردات  امسال

 .به دنبال رفع این اشکاالت است

ای  های قابل مالحظه ، پیشرفت00تا  40های  در سال. همچنین در بخش تولید گندم نیز همین شرایط را داریم: شریعتمدار گفت

 .به بعد با یک رکود چشمگیر مواجه شدیم که باید مرتفع شود 00تولید گندم داشتیم، اما از سال  در

در حال حاضر یکی از مشکالت و موانع اصلی در بخش کشاورزی، مشکالت مربوط به خشکسالی و کمبود آب است که : وی افزود

صحیح از منابع آب موجود به بهترین شکل در بخش کشاورزی  برداری های آبیاری و بهره ریزی صحیح اصالح شیوه باید با برنامه

 .استفاده کنیم

آبی، مسائلی از جمله  عنوان نمونه در بخش تولید گندم در کنار مشکل مربوط به کم به: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .می در این حوزه مشکالت را برطرف کنیمکاهش برداشت در هر هکتار نیز وجود دارد که باید با اصالح بذر و انجام تحقیقات عل

توانیم نیاز کشور در بخش  ویژه تعامل کشاورزان با جهاد کشاورزی می با همدلی و تالش همگانی به: شریعتمدار در پایان تأکید کرد

 .مواد غذایی از جمله محصوالت پر مصرف و استراتژیک مانند گندم را برطرف کنیم

فوق دو روزه بود و محققان و کارشناسان این بخش به ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقات الزم به توضیح است گردهمایی 

 .پردازند کشاورزی می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1371شهریور  22, یکشنبه

 دانش کم و مدیریت ضعیف، عوامل اصلی بحران آب کشور : معاون زراعت عنوان کرد
 . با روند نزولی درصد خواتکایی روغن حرفی برای گفتن در این زمینه نداریم

عامل اصلی بحران آب کشور ار ( ناایا)معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اکنون  عنوان مثال هم تولید برخی محصوالت در مناطق خشک باید ممنوع شود، به: دانش کم و مدیریت ضعیف اعالم کرد و گفت

 .کند های گیالن و مازندران حمایت می وزارت جهاد کشاورزی از کاشت برنج تنها در استان

نشائی در بیشتر محصوالت برای ورود دیرتر به زمین و در نتیجه کاهش مصرف آب و انتقال  عباس کشاورز با اشاره به افزایش کشت

محصوالت سبزی، صیفی و جالیزی به گلخانه، استفاده از آبیاری میکرو، مالچ، کشاورزی حفاظتی و استفاده از ارقام مقاوم به 

 .خشکی را از عوامل مؤثر در مبارزه با بحران آب اعالم کرد

ها با مصرف  بر، باید بتوانیم سطح زیر کشت سایه علوفه عنوان یک محصول آب با کاهش سطح زیر کشت برنج به: نشان کردوی خاطر

 .آب کمتر را افزایش دهیم

مقصر اول، دوم و سوم : معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در زمینه تولید روغن حرفی برای گفتن نداریم، ادامه داد

 .ستی نیز من هستماین کا

های  این عدد در بهترین حالت در سال: های روغنی را شش درصد اعالم کرد و یادآور شد کشاورز درصد خوداتکایی در زمینه دانه

 .درصد رسیده است 49به  29تا  40

درصد واردات  05تا  90: وی سهم عمده واردات چهار میلیارد دالری کاال به کشور را متعلق به روغن و کنجاله دانست و تصریح کرد

 .شود ما مختص روغن و کنجاله است که باعث خروج چشمگیر ارز از کشور می

درصد  00در حال حاضر در تولید گندم به : کشاورز با تأکید بر اینکه باید خوداتکایی را جایگزین خودکفایی کنیم، اظهار داشت

 ./کنم تا چهار سال آینده به خوداتکایی نیز برسیم بینی می ایم و با ادامه این روند پیش خوداتکایی رسیده

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21902-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1371شهریور  22, یکشنبه

ها با کاهش واردات  کمک به کاهش بیماری/ ست، پایداری گندم مهم استهای روغنی مدنظر نی خودکفایی دانه
 روغن 

تر آنکه، پایداری  کند، اما مهم های روغنی در کشور، میزان وابستگی به واردات کاهش پیدا می با توسعه کشت دانه

 . شود تولید محصول استراتژیک گندم در تناوب با این گیاهان حفظ می

پس از ( ایانا)های روغنی امروز در نخستین گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مجری طرح توسعه دانه

های روغنی عالوه بر آنکه وابستگی  توسعه کشت دانه: انتصاب به این مسئولیت از سوی وزیر جهاد کشاورزی با اعالم این خبر گفت

 .م مؤثر استکند، در پایداری تولید گند کشور به واردات را کمتر می

تواند مکمل مناسبی در تناوب کشت باشد و عالوه  شود، می دلیل آنکه در فصل پاییز کشت می این محصول به: علیرضا مهاجر افزود

تواند نقش مؤثری را در تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز در قالب  بر آن، توسعه این گروه گیاهان با تأکید بر دانه روغنی کلزا، می

 .رای خوراک دام و طیور باشدکنجاله ب

درصد  20در حال حاضر حدود : وی با اعالم اینکه طرحهای اجرا شده در حوزه دانه های روغنی با افت مواجه شده خاطرنشان کرد

 05هایی که در وزارت جهاد کشاورزی مدنظر است، بتوانیم حداقل  های روغنی داریم که امیدواریم با اجرای طرح وابستگی به دانه

 .درصد نیاز کشور به روغن و کنجاله ها را مرتفع کنیم

ای در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده است که امیدواریم ظرف هشت سال آنها را عملیاتی  ساله 45های  طرح: مهاجر ادامه داد

 .کرده و مشکالت اعظم آن را برطرف کنیم

روغنی رفع شود، امیدواریم بتوانیم جهت تولید را در این بخش  های اگر مشکالت مالی دولت در بخش توسعه دانه: وی تصریح کرد

 .به سمت توسعه هدایت کنیم

 .ساالنه برای واردات روغن و کنجاله ها حدود چهار میلیارد دالر هزینه می شود: مهاجر افزود

 کند ها کمک می های روغنی به کاهش بیماری توسعه کشت دانه

در شرایط حاضر که قسمت بیشتر روغن مصرفی مردم وارداتی است، برخی : آور شدهای روغنی یاد مجری طرح توسعه دانه

شود، ممکن است مشکالت  هایی که وارد می های روغن نباتی وجود دارد و عالوه بر آن روغن مشکالت همچون تعطیل بودن کارخانه

ه بر ایجاد اشتغال در صنعت کشور خواهیم توانست ها را در کشور فعال کنیم، عالو بهداشتی داشته باشد که اگر بتوانیم این ظرفیت

 .های درمان را کاهش دهیم تولیدی بهداشتی رقم بزنیم و بنابراین مشکالت مربوط به هزینه

جویی در آب  تواند ضمن صرفه شود، بنابراین می روز تا یک ماه زودتر از گندم برداشت می 40دانه روغنی کلزا : مهاجر تأکید کرد

 .را نیز تأمین کندنیازهای خاک 

های گلستان، مازندران و اردبیل که مشکالت آبی کمتری دارند، قابل توصیه است که  کشت کلزا در استان: وی اظهار داشت

 .های وزارت جهاد کشاورزی بتوانیم آنها را اجرایی کنیم امیدواریم در قالب برنامه

موقع  اگر کشاورزان مطمئن باشند که محصولشان به: ن برشمرد و گفتهای روغنی را بخش بازرگانی آ ترین مشکل دانه مهاجر بزرگ

کنند، اما متأسفانه در شرایط حاضر  شود، در کاشت این محصول کوتاهی نمی شود و بهایش به آنها پرداخت می خریداری می

 .تر در ابتدا نسبت به رفع آن اقدام کنیم مشکالتی در این بخش وجود دارد که باید هرچه سریع
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آمده است  دست های روغنی به درباره دانه( فائو)ی استفاده از تجارب جهانی و آنچه که در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و

 .درستی استفاده کرد را به ایران آورده تا در قالب آن بتوان از این تجربه به

 .های روغنی در کشور را داشته باشیم نهبرای تولیدی پایدار در گندم باید توسعه کشت دا: مهاجر در پایان افزود

نیاز کند، مشکالت  تواند کشور را تا حدودی از واردات بی های روغنی در کشور عالوه بر آنکه می گفتنی است، توسعه کشت دانه

ایی کشور مؤثر های وارداتی را کم کرده و باعث پایداری در تولید گندم خواهد شد و عالوه بر آن در تأمین امنیت غذ بهداشتی روغن

 ./است

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21991-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

 ی ها در تهران افتتاح دو نمایشگاه بین المللی شیرینی، شکالت و نوشیدن
چهاردهمین نمایشگاه ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران به همراه ششمین نمایشگاه بین 

بطور همزمان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز ( دوشنبه)المللی نوشیدنی ها و صنایع وابسته امروز

 . بکار کرد

، چهاردهمین نمایشگاه ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران با (ایانا)رزی ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاو

کشور جهان با حضور سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس اول  40شرکت خارجی از  99شرکت داخلی و  905مشارکت 

 .مجلس شورای اسالمی ایران افتتاح شد

آلمان، اتریش، اسپانیا، اوکراین، امارات متحده عربی، انگلستان، ایتالیا، ترکیه، چین، ژاپن، فرانسه، شرکت های خارجی از کشورهای 

 .کلمبیا، لهستان، مالزی و هندوستان در این نمایشگاه حضور یافته اند

مترمربع  455و  هزار 90برای این نمایشگاه اختصاص یافته و وسعت آن  00و  04،  05،  90،  90،  94سالن های نمایشگاهی 

 .ذکر شده است

هزار مترمربع برپا شده، با حضور  0همچنین ششمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها صنایع وابسته که در فضایی به وسعت 

 .محسن جالل پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گشایش یافت

از کشورهای آلمان، ایتالیا، سریالنکا، مالزی و هندوستان از مشخصه های  شرکت داخلی به همراه شرکت های خارجی 24حضور 

 .این نمایشگاه محسوب می شود که محصوالت تولیدی از آبمیوه، آبمعدنی، قهوه، چای و دمنوش را به نمایش گذارده اند

و هفت نمایشگاهی دایر  0سالن های شهریورماه جاری در  90تا  99ششمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها و صنایع وابسته از 

 .شده است

 90تا  99چهاردهمین نمایشگاه ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران و ششمین نمایشگاه نوشیدنی ها از 

 .آماده بازدید عموم است 40تا  45شهریورماه جاری از ساعت 

http//:www.iana.ir/food/item/21979-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان

 برتری پارامترهای محصوالت پاستوریزه نسبت به فله/ سودجویی به قیمت به خطر افتادن سالمت خریداران

ل و آزمایش پارامترهایی از نظر کیفیت و سالمت به افراد صنایع لبنی با کنتر: های لبنی کشور گفت مدیر عامل اتحادیه فرآورده

 .میدهد

استفاده افراد از شیرهای فله و غیر پاستوریزه به سبب عدم شناسنامه و  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

 .مسبب هزاران بیماری مشترک دام و انسان و در نهایت ضربه مهلک به جامعه شود تواند های میکروبی و شیمیایی می آزمایش

ای که محصول پس از آزمایش و  کنترل و آزمایش صنایع لبنی از نظر کیفیت و سالمت، پارامترهایی به افراد داده می شود به گونه

که برخی از افراد به سبب آگاهی پایین تصوری مبنی  قرنطینه در صورت ایراد از گردونه تولید خارج می شود و این در حالی است

بر استفاده پالم و وایتکس در محصوالت کارخانجات لبنی دارند و متاسفانه براساس این باورهای غلط سودجویان از ذائقه برخی 

س در محصوالت خود افراد استفاده کرده و در همین راستا کارخانجات لبنی دارای شناسنامه به هیج وجه نمی تواند از وایتک

استفاده کنند و از طرفی در صورت استفاده وایتکس، محصول پس از دو ساعت به حد انفجار می رسد و این موضوع تاکنون در 

 .مورد کارخانه و برندی ثابت نشده است

وران بهداشت در فروش محصوالت سنتی و فله ممنوع بوده و همواره الزم است مام 4295براین اساس گزارش؛ در دنیا از سال 

ها است  صورت مشاهده چنین اقداماتی به سرعت با افراد برخورد داشته باشند زیرا شیرهای سنتی همان شیرهای برگشتی کارخانه

 . که آنها به سبب داشتن بار میکروبی و آنتی بیوتیک وعدم کیفیت پارامترهای دریافتی شیر از مصرف آن خودداری نمودند

ایش بدترین شیر کارخانجات و بهترین شیر سنتی مشاهده می کنند که بار میکروبی شیرهای فله تومورهای همچنین افراد با آزم

 . پستانی را به همراه دارد که صنایع لبنی به خاطر عدم کیفیت پارامترهای دریافتی آنها را رد کردند

ف یکبار مصرف نسبت به سنتی موجب شده گرچه افزایش قیمت محصوالت پاستوریزه به سبب هزینه های آزمایش کیفی و ظرو

افراد تمایل بیشتری نسبت به خرید لبنیات سنتی از خود نشان دهند و از سویی بعد از هدفمندی یارانه ها مصرف سرانه شیر در 

و  کشور کاهش پیدا کرده به گونه ای که مشکالت پوکی استخوان در زنان بیشتر شده که همواره الزم است دولت تولید کننده

 . مصرف کننده را مورد حمایت خود قرار دهد تا شاهد مشکالتی همچون تب مالت یا بروسلوز در کشورنباشیم

ها مستقر هستند که در صورت  ؛ دستگاه های نظارتی اعم از استاندارد و بهداشت در کارخانهباشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های نظارتی هستند  د شد در حالیکه شیرهای بدون شناسنامه فاقد نظارت دستگاهتخلف بال فاصله پروانه آنها باطل و برخورد خواه

 .که در صورت انتقال بیماری مشترک دام وانسان کسی پاسخگو به افراد نخواهد بود

 در واقع ورم پستانی یکی از شایع ترین بیماری های دام است که در صورت استفاده شیرهای فله و جوشاندن آن تنها الکتوز و

کلسیم شیر از بین می رود که همواره الزم است متخصصان و رسانه ها مردم را از این موضوع آگاه کنند زیرا برخی افراد از عواقب 

 .استفاده شیرهای فله بی اطالع هستند

باشگاه خبرنگاران های لبنی کشور در گفتگو با  های تعاونی فرآورده در این راستا محمدرضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه شرکت

در واقع افراد به سبب بی اطالعی یا آگاهی کافی نداشتن تصوری مبنی بر استفاده پالم و : در این خصوص اظهار داشت جوان

اد سودجواست چون محصول وایتکس در محصوالت لبنی کارخانجات دارند در حالیکه متاسفانه این باورهای غلط ذائقه برخی افر

 . دارای شناسنامه به هیج وجه نمیتوانند از وایتکس در محصوالت خود استفاده کنند

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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استفاده از وایتکس تاکنون در مورد هیچ کارخانه و برندی اثبات نشده بلکه این شایعات و باورهای غلط : وی در ادامه بیان کرد

 .صنعت کشور توطئه میکنند وبه عبارتی با سالمت افراد بازی میکنند ساخته ذهن افراد سودجو بوده که علیه تولید و

فروش محصوالت لبنی سنتی ممنوع ومجرمانه بوده و فروش این محصوالت پیگرد قانونی  4295در دنیا از سال : اسماعیلی افزود

 . داشته است

پارامترهایی از نظر کیفیت و سالمت به افراد محصوالت پاستوریزه به سبب آزمایش و کنترل شیر میتواند : وی خاطر نشان کرد

 . بدهد در حالیکه محصوالت سنتی فاقد آزمایش های میکروبی و شیمایی هستند

 9055در واقع برای صنایع لبنی صرفه اقتصادی ندارد که از شیر خشک کیلویی : های لبنی تصریح کرد مدیر عامل اتحادیه فرآورده

 .نند این در حالیست که افراد سودجو میخواهند تولید وامنیت غذایی کشور را به خطر بیندازندتومان در محصوالت خود استفاده ک

های درمان واخذ مالیات از  درصدی هزینه 40الی  45های صادراتی، اختصاص  دولت با پرداخت مشوق:اسماعیلی تاکید کرد

 .مصرف کننده داشته باشد های غیر مضر میتواند تاثیر بسزایی در رونق و استقبال بازار نوشیدنی

در دنیا ممنوع بوده وبرخی افراد به سبب بی اطالعی تصوری مبنی بر  4295براساس این گزارش؛ فروش لبنیات سنتی از سال 

استفاده پالم و وایتکس در محصوالت لبنی پاستوریزه دارند این در حالیست که کارخانجات به سبب شناسنامه دار بودن محصول به 

توانند از وایتکس در محصوالت خود استفاده کنند اما از سویی گران بودن محصوالت پاستوریزه نسبت به محصوالت  نمیهیج وجه 

سنتی موجب شده افراد تمایل بیشتری به استفاده لبنیات سنتی و فله از خود نشان دهند که در این زمینه همواره الزم است دولت 

ط افراد، با حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده وهمچنین متخصصان تغذیه ورسانه ها با برای ادامه پیدا نکردن این تصورات غل

آگاه کردن و هشدارهای کافی و وافی در خصوص عواقب استفاده لبنیات سنتی را به افراد بدهند تا از بروز مشکالت وبیماری هایی 

 .نظیر تب مالت در کشور جلوگیری شود

http//:www.yjc.ir/fa/news/9321111 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 خبرنگاران جوان

 دار شدن محصوالت کشاورزی ضرورت شناسنامه

دار شدن محصوالت کشاورزی جزء ضروریات است زیرا اجرای این طرح از سودجویی  شناسنامه: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .کند کاذب جلوگیری می

دار  ، در خصوص شناسنامهخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواننیا عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با  محمد اسماعیل

ی جزء ضروریات است زیرا این دار شدن محصوالت کشاورزی و دامدار در واقع شناسنامه: شدن محصوالت کشاورزی اظهار داشت

 . کند های کاذب جلوگیری می تواند از سودجویی اجرای این طرح می

دامداران و کشاورزان نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارند و باید همانند کشورهای پیشرفته دنیا درصدهایی از فروش نفت : وی افزود

 .ا برای تولید انگیزه بیشتری داشته باشندبه عنوان یارانه به کشاورز و دامدار پرداخت شود تا آنه

بنابراین تا زمانی که شرایط دامداری و لبنیاتی کشور فرموله و مدیریت سیستمی نداشته باشد همه : نیا تصریح کرد اسماعیل

ز کشور را از طریق پذیر خواهند بود زیرا اگر تولید کننده نتوانند به تولید خود ادامه دهند به ناچار باید نیا قشرهای جامعه آسیب

 . واردات تامین کنیم در حالی که این امر مسبب افزایش تورم و از بین رفتن اشتغال شود

http//:www.yjc.ir/fa/news/9322271 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 اکونا - 137۱/ شهریور /  26, جمعه 

 میوه قاچاق از سکه افتاد
این وضعیت : برد گفت می رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار با اشاره به اینکه میوه در وضعیت فراواتی تولید و عرضه به سر

 . های وارداتی نخرند و قاچاق این محصول از رونق افتد باعث شده که دیگرمردم میوه

ای داشته که  های اخیردر مقایسه با گذشته کاهش قابل مالحظه قیمت میوه درهفته: کرد حسین مهاجران با اعالم این خبر اظهار

 .این امر به دلیل افزایش عرضه میوه در بازار مصرف و فراوانی تولید است

های نظیر  وهکنند و می های آلبالو و گیالس پایان فصل خود را تجربه می میوه: بار ادامه داد  رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره

 .های تازه وارد نیز متعادل است پرتقال و نارنگی درحال جایگزینی هستند که قیمت این میوه

هزار  9هزار تومان، هلو  9هزار تومان، انار  9تومان، لیو  055هزار و  0در حال حاضر هرکیلوگرم انگور از هزار تا: مهاجران تاکید کرد

 .رسد تومان در میادین مرکزی میوه و تره بار به فروش می 055هزار و 0ارنگی تخم ژاپنی هزار تومان و ن 9تومان، نارنگی رسمی 

و طالبی نیز با توجه به اینکه دیگر فصل  4055و خربزه هزار تا  955تا  405قیمت هرکیلوگرم هندوانه نیز درحال حاضر : وی گفت

 .رسد تومان به فروش می 9055تولید آن به پایان رسیده است 

درمیادین مرکزی میوه و تره بار : ای در یک ماه گذشته تغییری نداشته است یادآور شد ران با بیان اینکه قیمت محصوالت غدهمهاج

 .رسد تومان به فروش می 4555تا  455تومان و سیب زمینی  055تا  055هرکیلوگرم پیاز 

 خرند هزار تومانی را نمی 40مردم دیگر انگور قاچاق 

همچنین .هزار تومان رسیده است 9تا  055رس نیز تقریبا برابر شده است و به قیمت هزار و  ر گلخانه و بوتهقیمت خیا: وی گفت

تومان تغییر قیمتی داشته و به قیمت  455روز گشته تنها  05های اخیر از ثبات جالبی برخوردار بوده و در  موز نیز که در ماه

 .تومان رسیده است 9055

های داخلی در حجم  شود زیرا با آمدن میوه های قاچاق دیگربه ندرت در میادین میوه و تره بار مشاهده می وهمی: مهاجران تاکید کرد

 .باال و کاهش قیمت میوه، دیگر در بازار مصرف خریداری ندارد

رسد، دیگر انگور  می تومان در میادین مرکزی میوه به فروش 055هزار و  0زمانی که انگور تازه داخلی هزار تا : مهاجران یاد آورشد

 .هزار تومانی شیلی جایگاهی در میان مصرف کنندگان ندارد 40

گفتنی است که نرخ اعالم شده در این خبر مربوط به میادین مرکزی میوه و تره باراست و بنا بر اعالم رئیس اتحادیه فروشندگان 

 .فزایش یابددرصد ا 95میوه و تره بار قیمت این محصوالت ممکن است در سطح شهر تا 

http//:iranecona.com/11920 
 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/44526


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی 

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 رشهریو سوماهم اخبار هفته 
 

266 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 یسناا - 137۱شهریور  26جمعه 

  هزار هکتار در کشور تحت مبارزه بیولوژیک 366
هزار هکتار  955: ایم، گفت کنترل بیولوژیک را معرفی کردهعامل  45رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه بیش از 

 . در کشور تحت مبارزه بیولوژیک است

به گزارش خبرنگار ایسنا در لرستان، اسکندر زند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از رویکردهای وزارت بحث تغییر الگوی کشت است، 

ضی را در دست مطالعه دارد که ابتدا باید ما این تناسب را داشته باشیم، چون زیرساختی موسسه تحقیقات خاک و آب، تناسب ارا: اظهار کرد

 .برای الگوی کشت است

های روغنی بوده و مجری آن منصوب  گیری مهم وزارت، دانه خانه تغییرات را ایجاد خواهد کرد و جهت البته تا آن زمان وزارت: وی ادامه داد

 .شده است

شود و در  التی که آبداری زیادی دارند در الگوی جدید مورد رعایت قرار گرفته و برنج فقط در مناطق شمالی کشت میمحصو: زند یادآور شد

 .سایر مناطق کشور ممنوع شده و بقیه محصوالت در حال کنترل است

دوست هستند هم  مثل ذرت که آبجات در حال انتقال به گلخانه هستند و محصوالتی  سبزی و صیفی: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .شود سطح آنها مدیریت می

گیرد برای بقیه امور چیزی از دولت  جز حقوقی که از دولت می سازمان ما به: وی با اشاره به کمبود منابع مالی در سازمان تحقیقات یادآور شد

 .که البته این روند قابل تداوم نخواهد بودهای سازمان ناشی از درآمدهای خودمان است  درصد از فعالیت 05گیریم و حدود  نمی

های پس از تحریم شرایط مالی سازمان تحقیقات، آموزش و  کنیم اما امیدواریم برای سال ها را درک می شرایط سخت این سال: زند اضافه کرد

 .ترویج کشاورزی بهتر شود

رقم موسسات تحقیقاتی داخلی  055معرفی کرده که حدود  رقم سازمان تحقیقات 045در بخش زراعت تاکنون : وی در ادامه سخنانش گفت

درصد  90درصد ارقام را موسسات تحقیقاتی داخلی،  00رقم هم خارجی بوده و به عبارتی  955ها و  رقم مربوط به دانشگاه 45اند،  معرفی کرده

 .در این زمینه هستیمها  ارقام خارجی و یک درصد ارقام دانشگاهی است که خواهان بیشتر شدن فعالیت دانشگاه

. درصد این آمار را سازمان تحقیقات معرفی کرده است 29ایم که حاصل  رقم معرفی کرده 490در خصوص گندم تاکنون : زند خاطرنشان کرد

 .ایم رقم معرفی کرده 99در کلزا نیز 

آفت بیماری در کشور وجود دارد که برای  055 :ها بیان کرد رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به آفات و بیماری

 .خطر داریم سم ثبت و برای اکثر مشکالت کشور سموم کم 000عمده آنها دستورالعمل داریم و حدود 

پزشکی، تعیین حداقل سموم مجاز محصوالت بوده  کار مهم ما در زمینه گیاه: وی با اشاره به کاهش مصرف سموم شیمیایی در کشور، ادامه داد

 .ایم برای پایش به وزارت بهداشت داده  هک

http//:www.isna.ir/fa/news/71602612911/366- 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 یسناا - 137۱شهریور  17پنجشنبه 

 لنگدنظام دانشی کشور در بخش کشاورزی می
 .دلنگ معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که نظام آموزشی کشور در این حوزه می

ریزی تحقیقات دیم کشور که در جهاد کشاورزی  به گزارش خبرنگار ایسنا در لرستان، اسکندر زند در بیست و یکمین گردهمایی سالیانه برنامه

 .نگران خاک، آب و ذخایر ژنتیکی کشور هستیم: لرستان برگزار شد، بیان کرد

 .کشور به دانش بنیان کردن کشاورزی نیاز داریم با توجه به شرایط: وی بر کشاورزی دانش بنیان تأکید کرد و گفت

 رشته را  005در حال حاضر نزدیک به : الملل میدان بدهیم، افزود زند با بیان اینکه در بحث تحقیقات باید به بخش خصوصی و بین

 .تحقیقاتی کنیم ها هم کار شود که باید روی این رشته رشته هیچ تحقیقی اجرا نمی 955دهیم و در  ار تحقیقاتی انجام می

یک محقق تا تکلیف : رشته خیلی خوب هستیم، تأکید کرد 005معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در بعضی از این 

های جدید باشد و ابتدا باید طرح قبلی را تعیین تکلیف کند و بعد به  اش مشخص نشود نباید دنبال تصویب طرح های قبلی طرح

 .دهای جدید برو دنبال طرح

کنیم و این در حالیست  افزاری فعالیت می در بخش کشاورزی مهمترین مشکل ما این است که در زمینه سخت: وی در ادامه گفت

 .افزاری است که مشکل عمده ما بخش نرم

 .های دانشی دیم به ویژه در گندم و کلزا جزو ضروریات ماست اندازی شبکه راه: زند تأکید کرد

ساله دارد و در دهه  455ی  تحقیقات کشاورزی در ایران، سابقه: آموزش و ترویج کشاورزی یادآور شدرئیس سازمان تحقیقات، 

 .شد پایه کشاورزی دانش بنیان یک نظام تحقیقاتی درست قلمداد می 4205

نقص دارد و  نظام دانشی کشور در بخش کشاورزی: وی با اظهار نارضایتی از نظام دانش و اطالعات در حوزه کشاورزی تأکید کرد

 .دارند کنند و اطالعات کافی را درون خود نگه می لنگد و علت این مشکل محققانی هستند که در این حوزه فعالیت می می
http//:www.isna.ir/fa/news/71601712291 
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 نهاده 
 - 71/60/19فارس

 برند کود شیمیایی 266ثبت / گندم و کلزا به زودی رقم 246معرفی 
 .رقم گندم و کلزا خبر داد 935معاون وزیر جهاد کشاورزی از اعالم آمادگی برای معرفی 

ومین گردهمایی مدیران ، اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم سخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اقدام امیدوار کننده موسسه تحقیقات، آموزش و کشاورزی اعالم : وزارت جهاد کشاورزی در آستانه سال زراعی جدید، اظهار داشت

 .رقم گندم و کلزا است 925آمادگی برای معرفی 

اند و برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه  ها را کامالً در این عرصه به خدمت گرفته موسسات تحقیقاتی توانمندی: وی بیان داشت

 .آن به صورت جامع نوشته شده و دستورالعمل مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه به معنای عملیاتی رسیده است

 .براساس نسخه ارائه شده برنامه حاصل خیزی خاک و تغذیه یک فرآیند عملیاتی شود: وی اظهار امیدواری کرد

تا  05پزشکی، توفیقات چشم گیری حاصل شده، به طوری که در زمینه زنگ  همچنین در گیاه: فزودمعاون وزیر جهاد کشاورزی ا

 .هزار هکتار رسید 40هزار هکتار مزارع در زمستان امسال حدود  455

ور پیش آگاهی به موقع و معرفی ارقام مقاوم همکاری تنگاتنگ سازمان آموزش و ترویج کشاورزی، زنگ را به ط: زند بیان داشت

 .گیر کرد کامل زمین

 .های با کیفیت به موقع وارد عرصه شد در زمینه علفهای هرز عملکرد خوبی داشتیم و سم: وی اذعان کرد

های هرز مقدار مصرف سموم کم شده و یکی از  ها و علف علیرغم افزایش سطح مبارزه با آفات و بیماری: زند تصریح کرد

 .تدستاوردهای تحقیقات، کاهش مصرف سم اس

 .زمینه تولید بذر اکثر موارد نسبت به سال قبل افزایش تولید داشتیم 20همچنین در سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

ای  شود و توان تولید هسته به بخش خصوصی واگذار می 9از امسال تولید بذور پرورشی : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت

 .ا خواهد کردبذور در موسسات افزایش پید

نقشه کیفیت گندم در شهرستانهای مختلف آماده شده و در اختیار : رئیس سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی تصریح کرد

 .مسئوالن ذیربط برای ارتقای کیفیت گندم قرار خواهد گرفت

برند  4255بر کیفیت کود شروع شده و تا امروز های نظارتی از جمله نظارت  عالوه بر فعالیتهای تحقیقاتی، فعالیت: زند اظهار داشت

 .برند آن ثبت شده است 955اند که  فرمول کود تقاضای ثبت داده

نقطه به نقطه مناطق دارای علفهای هرز ایران شناسایی شده و این مناطق تحت کنترل سازمان حفظ نباتات قرار : وی بیان داشت

 .دارد

برداری، بزرگترین طرح آموزشی به صورت هرمی شروع شده است و  ر زمینه آموزش بهرهد: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ظرفیت صدا و سیما هم به خوبی استفاده شده است

فعالیتهای آموزشی ما از شبکه بازار به سمت شبکه شما در حال : رئیس سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی تصریح کرد

که با مسئوالن این شبکه انجام شده قرار است، این شبکه که دارای رویکرد کشاورزی و هایی  حرکت است و طبق صبحت

 .ساعت را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد 40ها  ساعت زمان و با تکرار برنامه 0گردشگری است 

http://www.farsnews.com/
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استان به صورت  0ورزی در اقدام امیدوارکننده دیگر که با حمایت نظام نوین ترویج و ابالغیه وزیر جهاد کشا: زند تصریح کرد

بنیان شدن کشاورزی، مدیریت دانش و اطالعات و  هدف اصلی، یکی دانش 9شود که در این اقدام  پایلوت از هفته آینده آغاز می

 .سازماندهی مراکز جهاد کشاورزی است

آن  الزم است و هرجا هم که دانشبنیان شدن آن است و برای این کار دانش  مهمترین راه برای ارتقای کشاورزی، دانش: وی افزود

 .کنند و یا از تجربیات دنیا استفاده خواهد شد وجود نداشته باشد، محققان آن را خلق می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019666109 
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هاده هان  
 آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

درصدی مصرف کود  7.4رشد ساالنه / دهم درصد است سهم ایران در مصرف کود در مقایسه با جهان تنها هفت
 میالدی  2674در جهان تا سال 

تا های افزایش تولید محصوالت کشاورزی مصرف بهینه کود است، کشور ما از مرحله تدارک  در حالی که یکی از روش

ای که بر اساس آمار، سهم ایران در مصرف کود در مقایسه با جهان،  گونه برد، به برنامگی رنج می توزیع و مصرف از بی

 .دهم درصد برآورد شده است تنها هفت

عنوان  "یها و بخش کشاورزی با تأکید بر کودهای شیمیای تحوالت بازار نهاده"، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی منتشر شده است های برنامه تازگی توسط مؤسسه پژوهش گزارشی است که به

منظور تأمین نیازهای روزافزون جمعیت کشور به مواد غذایی، ملزم به افزایش  بخش کشاورزی به: در مقدمه این گزارش آمده است

های مختلفی که برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی ارائه شده است، افزایش  میان راهدر . تولید محصوالت کشاورزی است

محدودیت . رو است های جدید با مشکالت و تنگناهایی روبه و توسعه فناوری...( مانند زمین، آب و)های پایه  استفاده از منابع و نهاده

یت رو به تزاید ضرورت توجه به اهمیت حاصلخیزی خاک و افزایش منابع پایه در بخش کشاورزی برای تأمین نیازهای غذایی جمع

ترین عوامل حاصلخیزی  در این میان کود شیمیایی یکی از مهم. کند عملکرد در واحد سطح با استفاده از کود را بیشتر نمایان می

بین ( فائو)بار و کشاورزی ملل متحد خاک و تأثیرگذار در عملکرد تولید محصوالت کشاورزی است و بنا بر این گزارش، سازمان خوار

 .درصد افزایش تولید مواد غذایی در سه دهه گذشته در جهان، مرهون مصرف کودهای شیمیایی بوده است 05تا  99

روند رو به رشد مصرف کود در جهان و وجود منابع گازی، باعث شده ایران یکی از کشورهای تولیدکننده کود : افزاید این بررسی می

سازی واحدهای تولیدی بخش خصوصی، قسمت  های پتروشیمی و فعال اندازی مجتمع های اخیر با راه ن شود و در سالدر جها

های  های تکمیل و افتتاح مجتمع ای از انواع کودهای مورد نیاز کشور را تولید و مازاد آن را صادر کند در صورت تحقق برنامه عمده

ای از تولیدات داخلی  بخش عمده. ای تأثیرگذار در زمینه صادرات کود تبدیل خواهد شدجدید پتروشیمی، ایران به یکی از کشوره

انواع کودهای شیمیایی تولید داخل شامل اوره، اوره با پوشش گوگردی، نیترات آمونیوم، سولفات . دهد را کود اوره تشکیل می

های عناصر  ، انواع کیلیت(مصرف عناصر پرمصرف و کمحاوی )آمونیوم، سوپرفسفات ساده، انواع کودهای چندعنصری مایع و جامد 

مصرف فلزی، سولفات منیزیم، سولفات کلسیم، سولفات روی، سولفات آهن، سولفات مس، سولفات منگنز، اسیدبوریک، گوگرد  کم

 .کشاورزی و کودهای آلی و زیستی است

هزار تن از عناصر  900شاورزی معادل دوهزار و مؤسسه تحقیقات خاک و آب، انجام داده است حداقل عناصر مورد نیاز بخش ک

این عناصر با . است( هزار تن پتانسیم 940هزار تن فسفر و  050هزار تن نیتروژن،  000هزار و  شامل یک)نیتروژن، فسفر و پتاس 

زار تن، سوپرفسفات ه 049هزار و  بر همین اساس نیاز کشور به کودهای اوره سه. ترکیبات مختلفی در کودهای شیمیایی وجود دارد

. هزار تن است که این میزان از طریق کودهای دیگر نیز قابل تأمین است 090هزار تن و در نهایت سولفات پتاسیم  009تریپل 

همچنین مطالعات متعددی که توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام شده، مؤید آن است که میزان نیاز کشور به انواع کود 

 .یلیون تن استحدود چهار تا پنج م

هزار تن کود  094هزار و  ، مقدار سه4929کنندگان و تولیدکنندگان، در سال  شده توسط سازمان حمایت مصرف آخرین آمار ارائه

معادل  4929مقادیر توزیع انواع کود توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال . های پتروشیمی تولید شده است اوره توسط مجتمع

هزار تن کود اوره  424هزار تن توسط شرکت خدمات حمایتی و  002هزار و  از این میزان یک. ن بوده استهزار ت 005هزار و  یک
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شرکت خدمات  4929شایان ذکر است، در سال . های تعاون روستایی در مناطق مختلف کشور توزیع شده است توسط اتحادیه

تن کود اوره صادر  455هزار و  های پتروشیمی نیز یک تمعهزار تن کود وارد کشور کرده است و مج 005حمایتی کشاورزی حدود 

 .اند کرده

 درصد کودهای شیمیایی توسط دولت 35تدارک 

درصد تدارک و  25های دولتی شرکت خدمات حمایتی با حدود  رغم وجود تکالیف قانونی مبنی بر واگذاری تصدی همچنین به

شود و سهم بخش غیردولتی نیز درباره توزیع کودهای  امل محسوب میترین ع توزیع انواع کودهای بخش کشاورزی همچنان اصلی

 .درصد است 45شیمیایی حدود 

( فائو)آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد : این بررسی درباره میانگین مصرف کودهای شیمیایی در ایران آورده است

تار، ایران نبست به میانگین مصرف در مناطق مختلف دهنده این واقعیت است که بر اساس شاخص مصرف کود در یک هک نشان

جهان رتبه پایینی دارد، اما به دالیل گوناگونی که در خالل گزارش به آن اشاره خواهد شد، مصرف نامتناسب کود در کشور وجود 

 .دارد

در بخش کشاورزی بر  ها گذاری سیاست. در حال حاضر تأمین و توزیع کود به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سپرده شده است

ها یا حمایت به طرق  های دولتی و سپردن آنها به بخش غیردولتی تأکید دارند، لذا باید سازوکار تأمین و توزیع نهاده کاهش تصدی

البته تغییر نظام تأمین و توزیع کود شیمیایی از وضعیت فعلی که در آن . شود، به بخش غیردولتی سپرده شود می( دیگر

ولتی متولی موضوع هستند به وضعیتی که در آن امور به عهده بخش غیردولتی گذاشته شده، مستلزم مالحظاتی های د دستگاه

 .است که در متن گزارش به آن اشاره شده است

 میالدی 9540درصدی مصرف کود در جهان تا سال  420رشد ساالنه 

ای جهانی کود متأثر از اوضاع اقتصادی و رشد بازارهای تقاض: افزاید این گزارش درباره وضعیت جهانی مصرف و تقاضای کود می

بینی انجمن  انداز آینده حاکی از رشد تقاضای کود در سطح جهان بوده و بر اساس پیش روند گذشته و چشم. کشاورزی است

 .درصد است 4.0ای معادل  دارای رشد ساالنه 9540المللی کود، تقاضای کل کود در جهان تا سال  بین

درصد و برای کودهای  4.0برای کودهای ازته  9540تا سال  9544 - 49همین گزارش، متوسط رشد ساالنه از سال پایه بر اساس 

بررسی آمار منتشرشده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد . درصد خواهد بود 9.0و  4.2فسفاته و پتاسه به ترتیب 

یژه کودهای ازته و ثبات نسبی مصرف کودهای فسفاته و پتاسه در سطح جهان از سال و ، بیانگر روند افزایش مصرف کودها به(فائو)

 .است 9549تا سال  9559

با توجه به اطالعات و مستندات صنعت پتروشیمی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این بررسی وضع موجود تأمین کود در 

های پتروشیمی تولید شده است که در مقایسه با سال  ره توسط مجتمعهزار تن کود او 094هزار و  ، مقدار سه4929ایران در سال 

از سوی شرکت  4929شده در سال  مقادیر کود توزیع. درصد کاهش داشته است 44.9( هزار تن 00به میزان چهارهزار و )، 4924

هزار تن کود پتاسه بوده است  2هزار تن کود فسفاته و  004هزار تن کود ازته،  429هزار و  خدمات حمایتی کشاورزی شامل یک

هزار تن انواع کود  005هزار و  های تعاونی روستایی توزیع شده و در مجموع یک هزار تن کود اوره توسط اتحادیه 424در ضمن 

 .دهم درصد افزایش داشته است ، حدود هفت(هزار تن 094هزار و  به میزان یک) 4924توزیع شده که نسبت به توزیع سال 

ری از این بررسی، وضعیت واردات کودهای شیمیایی عنوان شده است که بر این اساس نیاز ساالنه کشور به کود اوره در بخش دیگ

شود از  حدود دو میلیون تن است و در حال حاضر تولید کشور حدود چهار میلیون تن است که این تولید مازاد بر نیاز صادر می
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پتروشیمی کمتر از مقدار مورد نیاز کشور است کودهای پتاسه نیز در کشور تولید  های طرفی میزان تولید کودهای فسفاته مجتمع

ترین اقالم کودهای وارداتی را کودهای فسفاته و پس از آن کودهای پتاسه  ترتیب مهم بدین. شوند و عمدتاً وارداتی هستند نمی

لی کودها، اعتبارات تخصیصی به کود، وضعیت نوسانات سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی، میزان تولید داخ. دهند تشکیل می

 .های جهانی و مناسبات سیاسی از عوامل مؤثر بر روند واردات یا صادرات کودهای شیمیایی هستند قیمت

بیانگر نوسانات واردات انواع کودها در ایران ( فائو)بررسی وضعیت واردات کود بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

واردات کود روند افزایشی و پس از آن روند کاهشی داشته  9550به نحوی که تا سال . است 9549سال منتهی به سال  45در 

ویژه کودهای ازته و تأمین نیازهای  توان به کاهش مقدار مصرف و افزایش تولیدات داخلی به ترین دلیل این تغییرات را می مهم. است

 .ر نسبت دادداخلی از این محل، در چند سال اخی

 برد کشور از نداشتن قوانین مناسب کود رنج می

سال از  05دهد با گذشت بیش از  ای به قوانین مرتبط با کود و خالءهای موجود در ان داد که نشان می این بررسی در ادامه اشاره

افزاری برای تبیین روابط  عنوان نرم به مصرف انواع کودها در کشور، تاکنون قانونی جامع که دربرگیرنده نظام تدارک و توزیع بوده و

برداران عمل کند، به تصویب نرسیده است و آنچه که موجود  نفعان و سایر بهره گذاران، مدیران، ذی های سیاست و هماهنگی جایگاه

ایی مربوط به های اجر نامه ای و ضوابط و آیین ساله توسعه های پنج طور پراکنده در برنامه است قوانین و ضوابطی است که به

، قانون برنامه چهارم توسعه 04ماده ( ب)بند "نمونه بارز آن، . های دولتی به تصویب رسیده است های مذکور و دستورالعمل برنامه

منظور  است که به موجب آن دولت مکلف شده است به "(4900 - 4909)اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، اتخاذ روشی کند که موجبات استفاده بیشتر از کود  یجلوگیری از افزایش ب

ضوابط ورود، ساخت، فرموالسیون و مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات . کمپوست و مبارزه بیولوژیک به تدریج فراهم شود

های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازما حفاظت  همحیطی را توسط وزارتخان نباتی از جهت تأثیرات زیست

نامه پس از رفت و  محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند این آیین

ویژه درباره  به)لی خاص دلیل نداشتن متو های فراوان و پس از گذشت چند سال از شروع برنامه به تصویب رسید، اما به برگشت

 .رو شد عمالً اجرای آن نیز با مشکل روبه( کودها

شود که سهم ایران در مصرف کود نسبت به میانگین مصرف جهانی ناچیز  مالحظه می: بندی آورده است این گزارش در بخش جمع

ارشناسان است، اما مسئله مهم دهم درصد است و میزان تدارک کودهای مورد نیاز بخش کمتر از برآوردهای ک و حدود هفت

برد و همین مسئله باعث توزیع  برنامگی رنج می مدیریت استفاده از کودها در کشور است که از تدارک تا توزیع و مصرف از یک بی

 .محیطی شده است نامناسب کودها، بدمصرفی و مشکالت زیست

تواند  ای که در گزارش ذکر شد نمی د مشکالت عدیدههمچنین چالش اصلی این است که سیستم دولتی تدارک و توزیع با وجو

 .پاسخگوی تأمین این نهاده برای کشاورزان باشد

دلیل نبود  رغم توسعه واحدهای تولید کود و توانایی کشور در تولید انواع کود به بررسی آمار موجود بیانگر این واقعیت است که به

رغم تصویب قانون افزاش  ردات منابع اولیه کودهای مذکور وابسته است و بهمنابع اولیه کودهای پتاسه و فسفاته، کشور به وا

ها تصریح شده است، اما اتفاق قابل توجهی در  های کشاورزی به تشکل ویژه تأمین نهاده ها به وری که در آن بر واگذاری تصدی بهره

ارد، مسئوالن با احتیاط با موضوع آزادسازی و هایی که برای افزایش قمیت وجود د این عرصه نیافتاده و با توجه به حساسیت

رسد برای رفع مشکالت تأمین توزیع کود وجود یک قانون جامع و یک متولی  نظر می کنند؛ لذا به واگذاری تدارک کود برخورد می
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ف واقعی جانبه و قوی بر تأمین و مصرف کود اعمال کند ضروری است و عدم وجود آمار متقن از مصر که بتواند نظارت همه

ریزی دقیق و متناسب با نیاز کودی  ویژه کود و گاهی تضاد در آمار ارائه شده از مراجع مختلف کار برای برنامه های کشاورزی به نهاده

کشور و همچنین انجام مطالعات در این باره را مشکل کرده است؛ لذا باید سازوکاری وضع شود تا وضعیت مصرف کود در کشور 

 .پایش شود

های کلی و نظارتی توسط دولت است،  سپاری تدارک و توزیع کودها به بخش غیردولتی و اعمال سیاست ن گزارش بروندر ای

این تجربه درباره سموم شیمیایی از سال . اند کمااینکه تکالیف قانونی که قبالً برشمرده شدند این موضوع را مورد تأکید قرار داده

اندیشی  های بهداشتی مطرح است و باید در آن باره چاله یز مسئله کیفیت سموم و نظارتوجود دارد هرچند درباره سموم ن 4900

های مهم در زمینه تدارک سموم بود،  موقع که یکی از چالش شود، اما سیاست آزادسازی این نهاده، در موارد مهمی مانند تدارک به

 .موفق عمل کرده است

های  منظور مصرف بهینه نهاده های جایگزین به ارانه مستقیم به کود به روشهای حمایتی از پرداخت ی همچنین تغییر سیاست

های قیمتی، افزایش آگاهی مردم،  های دیگری نظیر حمایت صورت های حمایتی خود را به کشاورزی که الزم است دولت سیاست

امانه فراگیر پایش مصرف نهاده کود در داشته باشد و ایجاد س... های جایزین، ترغیب مشارکت مردم، بسیج و منابع و ترویج روش

ریزی مناسب تدارک و توزیع کود و تصویب قانون جامع کود و توزیع کود در کشور  منظور برآورد دقیق مصرف کود و برنامه کشور به

 ./نوان شده استعنوان راهکار پیشنهادی ع منظور مصرف بهینه و متناسب با نیاز خاک و گیاه به های خاک و گیاه به بر مبنای آزمون

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21061-1.html 
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 نهاده ها  
 آیانا 1371شهریور  23, دوشنبه

 واد کودی تمدید نخواهد شد مهلت ثبت م/ ها در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل کمیته نظارت کود استان
با ثبت درخواست برای اخذ شماره ثبت برای دوهزار برند محصول تاکنون و با پایان مهلت دریافت شماره ثبت مواد 

 .یابد های ثبت اختصاص می کودی، تا پایان پاییز گواهی

با اشاره به پایان ( ایانا)اری کشاورزی ایران مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگز قائم

نیز کلیه  20ماه  آبان 94ها همچنان ادامه خواهد داشت و تا تاریخ  ثبت درخواست: مهلت ثبت مواد کودی تولیدی و وارداتی گفت

یقات خاک و آب تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد کودی موظف به ثبت کلیه مواد کودی تولیدی و وارداتی خود در مؤسسه تحق

 .هستند

سعید سعادت با بیان اینکه در حال حاضر کودی که شماره ثبت یا درخواست برای اخذ شماره ثبت نداشته باشد غیرمجاز تلقی 

 .شود، از ثبت درخواست اخذ شماره ثبت برای دوهزار برند محصول تاکنون خبر داد می

طی هفته گذشته از تعدادی گواهی ثبت مواد کودی : اره ثبت را دارند، افزودبرند، شرایط اخذ شم 955اکنون  وی با اعالم اینکه هم

 .رونمایی شد

سازمان تعزیرات : شود، خاطرنشان کرد سعادت با عنوان اینکه وجود کودهای بدون شماره ثبت به منزله قاچاق محسوب می

 .حکومتی با متخلفان برخورد خواهد کرد

: ها کمیته نظارت و کنترل کیفی کود تشکیل داده است، ادامه داد ات حکومتی در تمامی استانوی با اشاره به اینکه سازمان تعزیر

گیرد و در صورت  طور مستمر برای جلوگیری از بروز هرگونه تخلف، پایش بازار انجام می پس از پایان مهلت ثبت مواد کودی به

 .ن برخورد خواهد شدمشاهده هرگونه تخلف و وجود کودهای غیرمجار در بازار با متخلفا

در صورت آنکه : های ثبت را دو سال اعالم کرد و یادآور شد مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی اعتبار شماره قائم

شده وجود نداشته باشد و شکایتی نیز از مواد کودی صورت  هیچ تخلفی صورت نگیرد و تغییراتی در ضوابط و همچنین کود ثبت

 .های ثبت، برای تمدید آن اقدام کنند توانند قبل از تمام شدن اعتبار شماره ولیدکنندگان و واردکنندگان مینگرفته باشد، ت

 .در صورت بروز هرگونه تخلف و مشکل، باید افراد پس از رفع آن مجدداً مراحل را طی کنند: سعادت تصریح کرد

دهای وارداتی باید از ابتدای سال جاری با اخذ شماره ثبت اقدام به وی با عنوان اینکه طبق قانون کتاب واردات و صادرات تمامی کو

تمدید شده بود، اما با رسیدن  20مردادماه  94گرفته با گمرک این مدت تا تاریخ  های صورت نگاری با نامه: واردات می کردند، گفت

 .به این تاریخ هیچ کودی بدون شماره ثبت اجازه ورود به کشور را نخواهد داشت

 ./مهلت ثبت مواد کودی قابل تمدید نخواهد بود: ادت در پایان خاطرنشان کردسع

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/21917-1.html 
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 نهاده ها 
 فودپرس :1371شهریور ماه  11چهار شنبه 

کلیه اظهارنامه های صادراتی انواع خوراک دام و طیور بررسی مجدد می :کرد گمرک طی بخشنامه ای اعالم
 <شودکشاورزی

کلیه اظهارنامه های صادراتی برای انواع خوراک دام و طیور و همچنین کاه نخود جهت جلوگیری از تضییع حقوق  -اقتصاد غذا  

، مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی «سفود پر»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .دولت بررسی مجدد می شود

باعنایت به بررسی روند پذیرش اظهارنامه های صادراتی اقالم مشمول عوارض :ایران طی بخشنامه ای به شرح زیر اعالم کرد

و (ی ردیف تعرفه های اقالم مشمول عوارض صادرات 90مبنی بر اعالم  90/49/29مورخ  099مندرج در بخشنامه ردیف)صادراتی 

 00090/20همچنین نحوه نمونه گیری از محموالت اظهاری خوراک دام وکاه نخود باتوجه به استعالم بعمل آمده طی نامه شماره 

 245/054/20از دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی استعالم گردید و پاسخ آن طی نامه شماره  9/0/20مورخ 

ه و جایگاه دام معاونت امور دام وزارت متبوع و اعالم اینکه نمونه ارسالی مخلوطی از کاه های دفتر بهبود تغذی 45/0/20مورخ 

به موجب مصوبه  4940و  49495555لذا با توجه به اینکه کاه و پوست غالت تحت ردیف تعرفه .گرامینه و عمدتا گندم می باشد

ریال می باشد وگاها  0555صادراتی به میزان هرکیلو  هیئت وزیران مشمول عوارض 4/0/04ک مورخ /92440ت /29952شماره 

به جهت عدم پرداخت عوارض متعلقه محموله اظهاری را تحت عنوان کاه حبوبات در گمرک اظهار می نمایند به جهت جلوگیری از 

تی برای انواع تضییع حقوق دولت خواهشمنداست دستور فرمایید دراسرع وقت نسبت به بررسی مجدد کلیه اظهارنامه های صادرا

خوراک دام وطیور و همچنین کاه نخود اقدام و در صورت احراز هرگونه تخلف از حیث اظهار کاال تحت عنوان تعرفه دیگر به منظور 

ضمنأ به هنگام پذیرش .عدم پرداخت عوارض صادراتی در اسرع وقت نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدام نمایند

رابطه ضمن نظارت کامل در زمان ارزیابی و نمونه برداری ، نسبت به ارسال نمونه الک ومهرشده کاال به  محموالت بعدی در این

 همراه ارسال نامه اداری به سازمان حفظ نباتات استان مربوطه به منظور تعیین ماهیت کاال اقدام نمایند

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی 

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 رشهریو سوماهم اخبار هفته 
 

216 
 

 نهاده ها   
 اکونا - 137۱/ شهریور /  19, سه شنبه 

 برنامه جامع خاک پس از چهل سال تدوین شد
برنامه جامع خاک به منظور حاصلخیزی این منبع پایه پس از چهل سال : رییس سازمان تبلیغات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت

 . اتی رسیده استدستورالعمل آن تدوین شده و به مرحله عملی

هم اکنون نیز : ، افزود20 - 20اسکندر زند در سومین گردهمایی سراسری مدیران وزارت جهادکشاورزی برای آغاز سال زراعی 

 . آزمون خاک براساس نسخه نویسی تدوین شده است

درصد آن مربوط به  20ان رقم گندم به کشاورزان معرفی شده که از این میز 490در حوزه تحقیقات تاکنون : وی اظهار داشت

 . تولیدات داخلی بوده و در زمینه گندم دروم نیز صد درصد تولیدات داخلی است

 . درصد ارقام مربوط به تولیدات داخلی می باشد 95به گفته وی، در زمینه تولید بذر کلزا نیز 

از تولید به کشاورزان معرفی شود در همین ارقامی که هنوز الین آن را معرفی نکرده ایم در دست تکثیر است و پس : وی افزود

 . راستا چهار بذری که قبال معرفی شده تکثیر و آماده توزیع است

 . رقم جدید برای گندم و کلزا را معرفی می کند 925سال آینده  45موسسات مادری که اعالم شده تا : وی ادامه داد

نه گیاه پزشکی توفیقات زیادی به دست آورده به طوری که توانسته در این زمی: وی در زمینه حوزه آفات و بیماری ها نیز گفت

 . بیماری سیاهک را حذف، زنگ را کاهش و سن زدگی گندم را به حداقل میزان برساند

سموم جدیدی معرفی شده به طوری که سم اوتلو مقاوم به علف های هرز : وی در خصوص کنترل علف های هرز هم اظهار داشت

 . ر هکتار در اراضی انجام شده و نتایج خوبی نیز در بر داشته استهزا 05تا  45در 

به رغم افزایش بیماری و آفات، مصرف سم روند نزولی داشته که علت آن پشتیبانی خوب تحقیقات، ترویج و اجرای : وی اضافه کرد

 . درست دستورالعمل ها توسط بخش اجرایی مربوطه بوده است

که امکان افزایش تولید بذر در سال های آینده را داشته باشیم و بتوانیم در حوزه های بذرهای  این امید وجود دارد: زند گفت

 . پرورشی و هسته اولیه به تمام تعهدات مان عمل کنیم

با این اقدام تولید هسته های اولیه آن در موسسات افزایش پیدا : به بخش خصوصی خبر داد و گفت 9وی از واگذاری بذر پرورشی 

 . ندمی ک

برند  4255نقشه کیفیت گندم در کل استان های کشور پایش شده و در اختیار شهرستان ها قرار می گیرد، البته : وی اضافه کرد

 . برند آن تاکنون به ثبت رسیده و مابقی آن نیز تا پایان آذرماه ثبت می شود 955در حوزه سموم فرموله شده ارایه شده که 

http//:iranecona.com/11313 
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 گزارشات جهانی
 گزارشات جهانی

 - 71/60/19فارس

 وزیر کشاورزی مصر به اتهام بزرگترین فساد مالی این کشور دستگیر شد

 .نفر از کارکنانش دستگیر شد 9ه همراه میلیون دالر ب 4وزیر کشاورزی مصر به اتهام دریافت رشوه به ارزش حدود 

، صالح الدین هالل، وزیر کشاورزی مصر، پس از دیدار دویچه ولهبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

 .با نخست وزیر این کشور به دستور رئیس جمهور از کار برکنار و دستگیر شد

این وزیر مصری به دلیل تحقیقات در ارتباط با یک فساد بزرگ مالی در وزارتخانه اش از سوی مقامات این کشور دستگیر شده 

 .است

 .ر از مقامات این وزارتخانه نیز در ارتباط با این فساد در بازداشت به سر می بردندسه نف

 .این مقام مصری هدایایی به ارزش یک میلیون دالر را در ازای واگذاری مجدد زمین دریافت کرده است

 .این بزرگترین اختالس است که از سوی دولت مصر تا کنون مورد تحقیق قرار گرفته است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716019661661 
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 گزارشات جهانی
 - 71/60/23فارس

 کنند؟ کشورهای پیشرفته چگونه از کشاورزان حمایت می

کنند از کشاورزان خود  ها تالش می برخوردار است و تمام دولت ای بین کشورهای جهان، کشاورزی از اهمیت ویژه

واردات محصوالت   ای است که در بسیاری کشورها، به ویژه کشورهای صنعتی، تعرفه گونه این حمایت به. حمایت کنند

 .واردات کاالهای غیرکشاورزی است  کشاورزی به مراتب باالتر از تعرفه

که   ، حمایت از بخش کشاورزی تا جایی برای کشورهای جهان اهمیت داشتهخبرگزاری فارس الملل به گزارش گروه اقتصاد بین

اند به اجماعی بر سر کاهش  کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، با وجود برگزاری جلسات متعدد در این زمینه، تا امروز نتوانسته

یش تجارت محصوالت کشاورزی دست یابند؛ درحالیکه در مورد محصوالت غیر کشاورزی، کشورهای عضو این ها به منظور افزا تعرفه

علت . اند و امروزه تعرفه واردات کاالهای صنعتی کشورهای عضو این سازمان بسیار اندک است سازمان به نتایج مشترکی رسیده

 .صنعتی به تداوم حمایت از بخش کشاورزی جست و جو کرد اصلی این عدم موفقیت را باید در اصرار کشورهای پیشرفته و

ی اخذ شده از واردات در برخی کشورها به تفکیک کاالهای کشاورزی و غیر کشاورزی به نقل از  برای نمونه میانگین تعرفه

macmap است نشان داده شده. 

 میانگین تعرفه واردات کشورها

 (درصد)کل محصوالت وارداتی (درصد)اورزیمحصوالت غیر کش (درصد)محصوالت کشاورزی کشور

 2.9 0.0 00.0 کره جنوبی

 0.0 9.0 04.0 ترکیه

 0.0 4.5 00.0 سوئیس

 9.0 5.9 00.0 نروژ

 40.5 49.2 04.0 مصر

 49.2 44.0 09.9 هند

 9.0 4.4 90.0 کانادا

 2.0 0.9 90 مکزیک

 49.9 44.0 99.0 چین

 0.9 0.9 95.4 مالزی

 9.2 4.0 42.0 ژاپن

 9.4 9.4 40.4 اتحادیه اروپا

 4.9 0.0 40 آفریقای جنوبی

 0.4 0.0 49.2 روسیه

http://www.farsnews.com/
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 9.4 4.0 0.4 آمریکا

 4.9 0.9 99.9 میانگین

واردات محصوالت غیر   واردات محصوالت کشاورزی بسیار بیشتر از تعرفه  همانطور که مشخص است در کشورهای پیشرفته تعرفه

ی چون کره جنوبی، ترکیه، سوئیس و نروژ در زمینه باال بردن تعرفه واردات محصوالت کشاورزی همچنین کشورهای. کشاورزی است

درصد  05ها بیش از  ی اخذ شده از واردات محصوالت کشاورزی آن در مقایسه با دیگر کشورها پیشرو هستند و میانگین تعرفه

 .است

وضع شده برای   تعرفه. ند میزان تعرفه اخذ شده کاالهای وارداتی هستندا هایی در جدول باال آورده شده البته باید توجه داشت تعرفه

ها بسیار اندک است و به همین دلیل تأثیر کمتری در میانگین  واردات کاالهای کشاورزی به قدری باالست که میزان واردات آن

ی باالیی دارند پایین تر است،  تی که تعرفهدر واقع از آنجا که میزان واردات محصوال. حقوق ورودی اخذ شده در کل واردات دارند

 .باشد های وضع شده می ی اخذ شده کمتر از متوسط نرخ میانگین تعرفه

کشورهای پیشرفته جهان از ابزارهای دیگری چون اعمال . ی واردات تنها نوع حمایت از کشاورزان نیست باالبردن تعرفه

های اجباری، اعطای یارانه مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزان مانند بیمه ای واردات مانند استاندار های غیر تعرفه محدودیت

مسئولین این کشورها در طول سالیان . کنند ها حمایت می کشاورزی و اعطای خدماتی به منظور تسهیل فعالیت کشاورزان نیز از آن

ورزی، مصرف کشور را تا حد ممکن از طریق های کشا اند با حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصوالت و فرآورده سال تالش کرده

 .تولید داخلی تأمین کنند و بدین ترتیب امنیت غذایی باال به همراه اشتغال را برای کشورشان تأمین کنند

طبق آمار این سازمان که کشورهایی چون . توان به آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اشاره کرد ای دیگر می به عنوان نمونه

ا، کانادا، ژاپن، سوئیس، نروژ و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آن عضویت دارند، میزان یارانه پرداختی به کشاورزان در آمریک

در جدول زیر سهم یارانه پرداختی به کشاورزان از کل . شود کشورهای مختلف حتی تا نیمی از کل درآمد کشاورزان را شامل می

 .است ها نشان داده شده درآمد آن

 هم یارانه پرداختی به کشاورزان از کل درآمدس

 درصد کشور

 00.0 نروژ

 00.0 سوئیس

 04.4 کره جنوبی

 02.9 ژاپن

 04.4 ایسلند

 99.0 اندونزی

 99.0 ترکیه

 95.9 چین
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 40.5 اتحادیه اروپا

 40.0 کلمبیا

 49.9 مکزیک

 2.0 آمریکا

 2.0 رژیم صهیونیستی

 2.5 کانادا

 0.2 روسیه

های مختلف از آن حمایت  توان گفت کشورهای پیشرفته و صنعتی، بخش کشاورزی خود را رها نکرده و به روش براین میبنا

هایی را در زمینه حمایت  کنند و الزم است جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به اهمیت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال، سیاست می

 .رار دهدهوشمندانه از کشاورزان در دستور کار ق

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716023666316 
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 گزارشات جهانی
 - 71/60/22فارس

 کشور برای گرسنگان جهان و مقابله با تغییرات آب و هوایی .73نسخه نهایی 
کنند،گرم شدن کره زمین و تغییرات آب  درصد غذای تولیدی جهان را ثروتمندان استفاده می 05بیش از  9505ل تا سا

ایجاد   های نوپدید،تولید غذا را بیش از پیش تهدید خواهد کرد، آورد که بیماری و آفت و هوایی وضعیتی را بوجود می

انگلیس بزرگترین بانک ژن گیاهی . گرسنگی در آینده استبانک بذر و ژن و مبادله آن بین کشورها راه مقابله با 

 .جهان را دارد

شود، این تغییرات تولید  ، تغییرات آب و هوایی امروزه با سرعت بیشتری ایجاد میخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

کند، در یک قرن گذشته که بشر مداخله خود را به طبیعت بیشتر  ه به شدت تهدید میمحصوالت کشاورزی و غذایی را در آیند

 .اند های گیاهی دنیا از بین رفته بیش از سه چهارم گونه کرده است،

های اهلی پرمحصول و مقاوم به بیماری تولید کنند،  کند تا با اصالح ژنتیکی گونه های وحشی گیاهشناسان را کمک می گونه

های گرانقیمتی برای اصالح محصوالت پرمحصول از بین رفته است، در این میان  ها، فرصت با از بین رفتن این گونه بنابراین

 .اند قادر خواهند بود از این فرصت استفاده کنند کشورهایی که بانک ژن و بانک بذر تولید کرده

هایی برای افزایش ظرفیت  ، امروزه کشاورزی بسیار کارآتر از گذشته است با این وجود محققان به دنبال راهاکونومسیتبه گزارش، 

ترین  محصول کشاورزی از گندم گرفته تا ذرت به عنوان اصلی 95بیش از در حال حاضر . بیشتر تولید محصوالت کشاورزی هستند

 .شود منبع تامین کننده نیاز بشر محسوب می

تک کشتی که برای درآمد بیشتر . بر اساس این گزارش کشاورزی دنیا به عنوان منبع غذایی بشر با مخاطرات جدی نیز روبرو است

ها یا مزارعی که تنها به  تواند تک کشت خطر قرار دارد و وجود بیماری و آفت می بین کشاورزان رایج شده است بیشتر در معرض

 .یک کشت اختصاص دارند را نابود کند

در کشاورزی مکانیزه برای انجام بهتر عملیات کشاورزی، آبیاری، برداشت و عرضه به بازار یک نوع محصول در یک زمین بزرگتر و 

 .کارند حتی در یک منطقه می

درصد  05بیش از  9505ای برای آینده وجود دارد و آن این است که تا سال  انداز هشدار دهنده دیگر چشم از سوی

 .غذای تولیدی جهان توسط ثروتمندان استفاده خواهد شد

ن شود که تغییرات آب و هوایی که در حال وقوع است را هم به آن اضافه کنیم با گرم شد این خطر زمانی بیشتر حائز اهمیت می

بینی نشده در منطقه آسیا بیشتر شده و شمال آمریکا از  های پیش شود احتمال وقوع سیل کره زمین بادهای موسمی هم تشدید می

های بیشتری پخش شده و آفات کشاورزی روز به روز  های کشاورزی در گستره برند، بیماری های شدیدتری رنج می سالی خشک

 .یابند اشاعه می

کیلومتر بیشتر  9زا رشد بیشتری داشته و توسعه آن به طرف قطب ساالنه به طور متوسط  ن حشرات بیماریتا کنو 4205از سال 

 .شده است

توانند از  شناسان می گیاه. های گیاهان وحشی نهفته است به گزارش اکونومیست راه برطرف کردن بسیاری از این مسایل در ژن

 .محصوالت زراعی استفاده کنند های گیاهان وحشی، در اصالح ویژگی ارزشمند ژن

http://www.farsnews.com/
http://www.economist.com/news/leaders/21664144-storing-wild-seeds-will-save-harvestsand-lives-growing-pains?fsrc=scn/tw/te/pe/ed/growingpains


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی 

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 رشهریو سوماهم اخبار هفته 
 

219 
 

های وحشی با برنج معمولی به وجود آمده است و این روند معموال  سال پیش با اختالط گونه 05های آسیایی  به عنوان مثال برنج

 .را آزمایش کنیم( گونه)تری نسبت به اصالح ژنتیکی است اگرچه برای موفقیت در این مسیر باید هزاران واریته راه کم هزینه

ها بسیار ارزشمند است در  بر اساس این گزارش، حفظ تنوع ذخایر گیاهی به ویژه محصوالتی که ارزش غذایی دارند برای دولت

توسعه و حفظ . های بیوتکنیک تنها روی تعدادی از محصوالت بازرگانی و نیز کنترل و توزیع بذور آنها تمرکز دارند حالی که کارخانه

های  های بذر در فاصله سال شناسی دنیا به ثبت رسیده است اما اکثر بانک یلیون نمونه در مخازن گیاهم 4.0بانک بذور اکنون به 

 .های بسیار اندکی در این باره شده است گذاری ساخته شده و از آن موقع تاکنون سرمایه 4205تا  4245

از . اند ها در فیلیپین از بین رفته سوزی به واسطه آتش ها مثال در افغانستان و یا های بذر به واسطه وقوع جنگ بسیاری از این بانک

زدایی و یا منجمد کردن آنها کافی  های قانونی است و تنها آب های ارزشمند نیازمند دستورالعمل سوی دیگر حفظ سالمت این نمونه

های جدید انجام  تحقیق بر روی گونهشناسان زیادی در این زمینه آموزش ببینند تا بتوانند  مفهوم آن این است که باید گیاه. نیست

 .دهند

کشور و از جمله اتحادیه اروپا آن  490، 9550کنند که در سال  المللی بذر فعالیت می های بین بانک بذر جهانی در چارچوب معاهده

ه تنوع ژنتیکی این گیرد ک محصول کشاورزی ضروری برای تامین امنیت غذایی جهان را در بر می 90این معاهده . اند را امضاء کرده

 .اند با وجود این برخی کشورها اجرای درست این معاهده را متوقف کرده. محصوالت باید در جهان افزایش یابد

در قرن گذشته حدود سه چهارم تنوع ژنتیکی محصوالت جهان از بین رفته است و امروزه تامین امنیت غذایی دنیا تغییرات آب و 

 .شود هوایی تهدید می

بانک بذر هزاره انگلیس به  های بیشتر را خواهد گرفت، ه از بانک بذر و ژن برای کشورها بسیار حیاتی است و جلوی خسارتاستفاد

در حالی که خسارت یک نوع حشره برای . هزینه داشت 9545میلیون دالر در سال  449ترین بانک بذر جهان  عنوان بزرگ

های بانک بذر و ژن را توزیع کنند که این کار  رسد دولتها باید گونه د دالر میمحصوالت کشاورزی در برخی موارد به یک میلیار

 .تواند برای تامین امنیت غذایی و مقابله با گرسنگی جهانی بسیار حائز اهمیت باشد می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13716022666301 
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 گزارشات جهانی
 اکونا - 137۱/ شهریور /  26, جمعه 

 کاهش شدید بهای محصوالت کشاورزی جهان در ماه اوت
بهای محصوالت کشاورزی جهان که درماه اوت ثبت شده، به  کردروز پنجشنبه اعالم ( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 . د طی هفت سال گذشته رسیده استکمترین سطح خو

فائو در شاخص ماهانه خود درباره بهای مواد غذایی اعالم کرد این کاهش قیمت جیره های غذایی اصلی مانند شیر، روغن های 

 . درصد از قیمت آنها کاسته شده است 40گیاهی، شکر یا غالت را دربرمی گیرد و طی یک سال 

 . ره غذایی پایه، کاهش پنج و دو دهم درصدی را طی یک ماه نشان می دهدشاخص محاسبه شده برروی یک سبد جی

بهای روغن های گیاهی نیز در همین دوره . بنابراعالم این نهاد، غالت نیز در مقایسه با ماه ژوئیه کاهش هفت درصدی داشته است

 .به کمترین حد خود رسیده است 9552بهای این دو نوع محصول همچنین از مارس . هشت و شش دهم درصد کاهش یافته است

 . محصوالت لبنی مانند شیر، پنیر، کره نیز در پی کاهش تدریجی تقاضای چین در بازارهای بین المللی کاهش نه درصدی داشته اند

خود صادرکننده  9540برزیل در مقایسه با دالر و همچنین افزایش تولید در هند که در سال (  realرئال ) کاهش ارزش پول 

 .درصد کاهش پیدا کند 45خواهد بود همچنین سبب شده است بهای شکر طی یک ماه به 

http//:iranecona.com/11921 
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 گزارشات جهانی
 یسناا - 137۱شهریور  26جمعه 

 تر شد قیمت جهانی مواد غذایی ارزان
اعالم کرد قیمت جهانی مواد غذایی تحت تاثیر عرضه باالتر و عواملی همچون افت قیمت انرژی و ( فائو)بار و کشاورزی ملل متحد سازمان خوار

 .نگرانی نسبت به کندی اقتصاد چین در ماه اوت با بزرگترین کاهش ماهانه در هفت سال گذشته روبرو شد

کند، در ماه اوت  های روغنی، گوشت و شکر را بررسی می ماهانه سبدی از غالت، دانهبه گزارش ایسنا، شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات 

 .درصد نسبت به ژوییه کاهش یافت 0.9واحد یا  0.0

 .بود 9550فائو اعالم کرد این بزرگترین کاهش ماهانه از دسامبر سال 

ترکیبی از . ی چین و قوی شدن دالر آمریکا رو به کاهش استقیمت جهانی بیشتر کاالهای غذایی به دلیل واهمه درباره وخامت اوضاع اقتصاد

 .کند این عوامل و انتظارات برای عرضه باالتر، بر قیمتهای مواد غذایی سنگینی می

 .های آتی وجود دارد های اندکی از معکوس شدن روند قیمت در ماه نشانه: عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد فائو اظهار کرد

رود، منعکس شده  های کندی اقتصادی چین در واردات کاالهایی مانند سویا که این کشور بزرگترین واردکننده آن به شمار می هنشان: وی گفت

 .گذارد ها از جمله کشاورزی تاثیر می کندی اقتصاد کشوری با این جمعیت و اندازه بر همه بخش. است

 40قیمت گوشت نسبت به ماه ژوییه تغییری نداشت اما . ه اوت کاهش پیدا کردقیمت همه کاالهای موجود در شاخص فائو به جز گوشت در ما

 .کاهش نشان داد 9540درصد در مقایسه با اوت سال 

میلیارد تن افزایش داد که همچنان  9.00را به  954بر اساس گزارش رویترز، فائو رقم مورد پیش بینی برای میزان تولید جهانی غالت در سال 

 .است 9540داشت سال پایین رکورد بر

 این بازبینی صعودی به دلیل دورنمای بهتر برای تولید گندم و برنج و عمدتا به دلیل شرایط رشد بهتر از حد مطلوب در آرژانتین، برزیل و

 .آمریکا است

ظارات را از بازده محصول پایین افزایش تولید در این منطقه، تنزل دورنمای تولید ذرت در اتحادیه اروپا را که در آنجا هوای گرم و خشک انت

 کند آورده است، جبران می

http//:www.isna.ir/fa/news/71602612096 
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 یسناا - 137۱شهریور  21شنبه 

  تالمللی صید و شکار در امارا افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بین
 .المللی صید و شکار در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی افتتاح شد سیزدهمین دوره از نمایشگاه بین

المللی صید و شکار با حضور مسئولین محلی در شهر ابوظبی، پایتخت  به گزارش خبرنگار ایسنا در دوبی، سیزدهمین دوره از نمایشگاه بین

 .شود امارات متحده عربی برگزار می

کشور جهان حضور دارند و دستاوردهای خود را در زمینه تجهیزات و وسایل صیادی و  05شرکت از  055این دوره از نمایشگاه بیش از در 

 .شکار به نمایش گذاشته اند

با استفاده از های ابوظبی برگزار شده و در حاشیه آن مسابقه شکار  هزار متر مربع در مرکز نمایشگاه 05این نمایشگاه در مساحتی بالغ بر 

 .وسایل اولیه و ساده شکار نیز برگزار خواهد شد

http//:www.isna.ir/fa/news/71602113301 
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  فودپرس 1371شهریور ماه  23دو شنبه 

 <غذا و تغذیه ثانیه 76روش برای کاهش کلسترول در  
مطالعات محققان دانشگاه جانز هاپکینز نشان می دهد که پیاده روی روزانه، مصرف آجیل، چای سبز، گریپ فروت و غالت سبوس  

جنس غشای سلول ها از جنس کلسترول است و بدن برای اعمال حیاتی خود .دار و نوشیدن آب به کاهش کلسترول کمک می کند

بعضی از مواد غذایی مانند زرده تخم مرغ، گوشت و فرآورده های لبنی حاوی .به این ماده حیاتی نیاز دارداز جمله تولید هورمون ها 

دو نوع از لیپوپروتئین ها، کلسترول و دیگر موارد را از . کلسترول هستند ولی قسمت عمده این ماده توسط بدن تولید می شود

، کلسترول اضافی را HDL کلسترول مفید یا. نام دارند LDL و HDL ئیناین دو نوع لیپوپروت. طریق جریان خون حمل می کنند

برای سالمت قلب مفید است و از بروز حمله قلبی و سکته مغزی  HDL سطح باالی. وارد کبد کرده و از بدن خارج می کند

رگ های خونی می  ، کلسترول اضافی بدن را وارد جریان خون می کند و سبب ضخیم شدن LDL کلسترول. جلوگیری می کند

مطالعات محققان دانشگاه جانز هاپکینز نشان . این کلسترول برای سالمت قلب مضر است و احتمال سکته را افزایش می دهد. شود

آب بنوشیدتحقیقات نشان می -4.ثانیه کاهش داد 45روش کوتاه و ساده می توان سطح کلسترول بد را در مدت  2می دهد که با 

درصد کاهش  05تا  05ی پنج لیوان یا بیشتر آب، سبب کاهش کلسترول شده و احتمال بیماری های قلبی را دهد که نوشیدن روز

دقیقه پیاده روی نقش  95دقیقه پیاده روی کنیدمطالعات محققان کلینیک مایو نشان می دهد که روزی  95روزی -9.می دهد

گریپ فروت بخوریدمصرف روزانه یک عدد گریپ -9.قلبی داردموثری در کاهش کلسترول و کاهش احتمال ابتال به بیماری های 

این میوه عالوه بر کاهش کلسترول، به کاهش وزن کمک می کند و . درصد کلسترول خون می شود 44فروت سبب کاهش 

اوی فیبر در وعده های غذایی از سبوس استفاده کنیدغالت و مواد ح-0.خاصیت ضد سرطانی دارد و اختالل خواب را از بین می برد

از چای سبز غافل نشویدچای سبز یکی از موثرترین -0.درصد کاهش می دهند 95و سبوس، مرگ ناشی از بیماری های قلبی را 

کره و غذاهای چرب -4.از سبزی های حاوی برگ سبز استفاده کنید و زیاد ساالد بخورید-0.مواد غذایی در کاهش کلسترول است

قبل از خرید، برچسب مواد -2.درصد کاهش می دهد 95است و احتمال بیماری های قلبی را  آجیل بهترین میان وعده-0.نخورید

 غذایی را با دقت بخوانید و مواد غذایی چرب مانند سس مایونز را وارد خانه نکنید
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