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 آب

 آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

 شوند  ها می در بانک آب، کشاورزان ناظر دشت
 .ای یا مهندسی باشد، ناشی از بحران و ضعف مدیریتی است بحران آب کشور بیش از آنکه ناشی از مشکالت سازه

ترین معضالت حال حاضر کشور است که تمامی مسئوالن  بزرگ، بحران آب از (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کارهایی برای آن هستند و از این رو، هر روز اخبار جدیدی از احیای دریاچه ارومیه، تغییر رویکرد  دنبال راه را درگیر کرده و افراد به

 .رسد گوش می حل مشکل ریزگردها، تأمین آب از کشورهای همجوار یا مبادله آب با نفت به

از این رو، تیمی از استادان و کارشناسان دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران با این اعتقاد که بحران آب در ایران 

ای یا مهندسی باشد، ناشی از بحران و ضعف مدیریتی است و باید بر اساس این رویکرد به  بیش از آنکه ناشی از مشکالت صرف سازه

ویژه مدیریت منابع  های آب در ایران به وضوع پرداخت، پس از سه سال تحقیق روی موضوع مشکالت و چالشتحلیل و تبیین این م

عنوان راهکاری برای مدیریت جامع، یکپارچه و پایدار آب در  آب در کشور و مبادله آن بین کشاورزی و صنعت، ایده بانک آب را به

 .عنوان ایده برتر انتخاب شد در هفته پژوهش در دانشگاه تهران به 3131ایران مطرح کردند که این ایده در اسفندماه 

نامه خود در راستای تشکیل بانک آب ایران  طاهره شرقی، دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی دانشگاه تهران در جلسه دفاع از پایان

نعت و طراحی الگویی برای ساماندهی آن در نامه با موضوع تحلیل آثار راهبردی انتقال آب کشاورزی به ص با بیان اینکه این پایان

سازی استفاده شد و در کل به این نتیجه  های شبیه برای دستیابی به اهداف، از مدل: به انجام رسید، گفت 31تا  33های  سال

 .رسیدیم که اگر آب از بخش کشاورزی خارج شود و به بخش صنعت برود، اثرات منفی روی بخش کشاورزی خواهد گذاشت

در مسئله : وری آب کشاورزی اعالم کرد و افزود تواند به وضعیت حال حاضر کمک کند را بهره یکی از متغیرهایی که میوی 

دانند که سال به سال دسترسی به آب کاهش پیدا  وری آب کشاورزی، مشکل ندانستن کشاورز نیست، بلکه کشاورزان کامالً می بهره

های  وری آب در بخش کشاورزی توسط دولت هم نیست، زیرا دولت نیز با معرفی فناوری کند، حتی مسئله نخواستن بهبود بهره می

 .های گزاف سعی بر تسریع روند بهبود دارد جدید و هزینه

باید : وری آب، مشکل نتوانستن برقراری ارتباط و ایجاد مزیت است، خاطرنشان کرد شرقی با تأکید بر اینکه در مسئله بهبود بهره

وری را بهبود بخشیم و ما نیز برای تسریع این روند، پیشنهاد استحصال آب کشاورزی در قالب بانک  تغییر ساختار، بهرهبتوانیم با 

 .نامه ارائه کردیم آب را در این پایان

تعلق شود و در نهایت به کشاورز درآمد  گذاری می در بانک آب، آب حاصل از بهبود مدیریت و آب باقیمانده سپرده: وی ادامه داد

 .شود گیرد و آب به یک کاالی اقتصادی تبدیل می می

شوند و از  ها می خود کشاورزان ناظران دشت در این بانک خودبه: دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی دانشگاه تهران تصریح کرد

ان گفت آب به یک تو کند، چون آب برایشان تبدیل به یک سرمایه شده و در نتیجه می های غیرمجاز جلوگیری می احداث چاه

 .کاالی اجتماعی تبدیل شده است

محیطی است، ما یک کاالی  وری است و از آنجا که کاال مطابق با اهداف زیست در این روند رقابت در بهبود بهره: شرقی یادآور شد

 .محیطی نیز خواهیم داشت زیست
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در ایران آب یک کاالی امنیتی : ایم، تأکید کرد ا طراحی کردهای که م گونه وی با بیان اینکه بانک آب در دنیا وجود دارد، اما نه به

است و با توجه به آنکه کشور ما در یک منطقه خشک واقع شده است، خارج شدن آب از کشاورزی و افزایش بحران آب، تهدیدی 

 .در امنیت غذایی کشور است

ای دربر  تنها هزینه شود و نه وری برای کشاورز درآمدزا می هشده، تنها روشی است که در آن بهبود بهر ایده ارائه: شرقی اظهار داشت

 .ندارد، بلکه موجبات حفاظت از دشت را نیز فراهم خواهد کرد

وری، در  با تبدیل شدن آب به سرمایه برای کشاورز و علمی کردن کشاورزی، عالوه بر بهبود روند ضعیف بهره: وی همچنین گفت

 .شت و کاهش مصرف آب از این سرمایه محافظت خواهند کردنهایت کشاورزان با تغییر الگوی ک

های سیاسی نیز  شود که جلوی البی بینی می دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی دانشگاه تهران با عنوان اینکه در این ایده پیش

سرانجام رسیدن این طرح،  برای به: های آب که میلیاردها تومان سود دارد، جلوگیری خواهد شد، افزود گرفته شود و از فروش چاه

محیطی،  های دولتی هستیم و امیدواریم بتوانیم با تبدیل آب به یک کاالی اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و زیست نیازمند حمایت

 ./موجبات حفظ کشاورزی در کشور را فراهم کنیم
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 آب
 خبرنگاران جوان

 های آب غیرمجاز توقف کار کشاورزان با بستن چاه

ها و متوقف کردن کشاورزان بحث وضعیت اقتصادی انها را درنظر  دولت باید قبل از بستن چاه: عضو کمیسیون انرژی بیان کرد

 .بگیرد

، با توجه به وضعیت بحران آب در کشور ما و بیش از یک دهه خشکسالی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

درسطح کشور و بخصوص درجنوب کشور منابع آب موجود باید مدیریت شود و در گذشته مجوزهای بسیاری بدون کارشناسی 

مناسب به مردم داده شده درحال حاضر میزان آب موجود در چاه های بعضی مناطق به ثلث مقدار خود و در مناطق دیگر کامال 

 .خشک است

حفاری شده دارای مجوز و بقیه بدون مجوز هستند که باید درسایت  3136بر اساس این گزارش؛ برخی از چاه های که قبل از سال 

 . شود  نام کنند و تشکیل پرونده دهند درصورت داشتن شرایط و مجوز برای آنها صادر میمربوط به وزارت نیرو ثبت 

حفاری  36شوند و چاه هایی که بعد از سال  ثبت نام شده ولی نتیجه نگرفته بسته می 36چاه های بدون مجوز که قبل از سال 

 .شدند کامال غیرمجاز است که بسته و پر خواهند شد

، به این نکته خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با نادر فریدونی عضو ک

دولت باید قبل از بستن چاه ها و متوقف کردن کار کشاورزان بحث وضعیت اقتصادی انها را در نظر بگیرد و فکری : اشاره کرد

تواند با استفاده از روشهایی همچون مکانیزه کردن کشاورزی، قطره  برای جایگزینی و تامین معاش انها داشته باشد که می اساسی

 .ایی کردن، بارانی کردن باشد

عدد چاه مربوطه به سه کشاورز به  13بر اساس این گزارش به تازگی کارشناسان ما روشی تعبیه کردند که بر اساس آن برای مثال 

شود که پاسخگو نیاز کشاورز است و هم موجب صرفه جویی درمنابع اب زیرزمینی و هم به لحاظ اقتصادی  عدد چاه تبدیل می سه

 .شود به کشاورزان کمک می

افزاید؛ تبعات بسته شدن این چاه ها مختص کشاورزانی است که تنها درآمد زندگی شان با استفاده از این چاه ها  این گزارش می

 .شود که با بستن چاه ها با بحران و فشار اقتصادی روبه رو خواهند شد تامین می

رود وزارت نیرو با همکاری دولت در راستای مدیریت منابع آب های زیرزمینی تدبیری بیاندیشند تا این مشکل چندساله  انتظار می

 .پهنه خود را از کشور پهناور ما رفع کند

/news/fa/ir.yjc.www//:http2156233 
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 آب
 خبرنگاران جوان

 هزار هکتار از اراضی کشاورزی 022اجرای طرح های نوین آبیاری در 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی به شبکه آبیاری نوین مجهز می  533تا پایان امسال : معاون خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .شود

هزار هکتار از اراضی  433؛علی مراد اکبری با اشاره به اینکه تاکنون یک میلیون و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گزارشبه 

ع تامین شود طرح های چنانچه منابع و اعتبارات مالی به موق: کشاورزی تحت پوشش طرح های آبیاری نوین قرار گرفته است افزود

 . هزار هکتار از اراضی کشاورزی قابل اجراست 433نوین آبیاری تا 

 . میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به روش های نوین آبیاری مجهز می شود 4براساس برنامه ده ساله : وی گفت

طرح های سدسازی در کشور به اجرای معاون خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی همچنین پیشنهاد داد؛ منابع و اعتبارات مالی 

 . طرح های مصرف بهینه آب در بخش مصرف اختصاص یابد

این پیشنهاد در جلسات مشترک وزارت جهاد کشاورزی با مسئوالن وزارت نیرو مطرح شده است و عزم راسخی برای : اکبری گفت

 . عبور از بحران کم آبی در بین مسئوالن وجود دارد

 .بحران مشکل کم آبی در کشور باید قوای مقننه، قضائیه و مجریه با یکدیگر همکاری و همراهی کنندبرای رفع : وی افزود
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 آب-

 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  5۲, شنبه 

 درصدی مصرف آب کشاورزی ۰2پتانسیل کاهش 
یافته های علمی این مرکز نشان می دهد که می توان : مدیر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت

 . درصد کاهش داد 33مصرف آب کشاورزی در باغات میوه و درختان فضای سبز در استان های حاشیه دریاچه ارومیه را تا 

فناوری های دانش بنیان این مرکز به عنوان دستاورد سال ها تحقیق در زمینه مدیریت مصرف آب، به : افزود 'حسین لطفعلی زاده '

 . مرحله عرضه رسیده است و از آنها می توان برای کاهش چشمگیر مصرف آب در بخش کشاورزی در حوضه آبریز بهره برد

را عنوان برخی از این فناوری های دانش بنیان دانست و  'کیبات جاذب رطوبت و فیلتراسیونتر 'و  'سامانه سطوح آبگیر باران 'وی 

 .دستگاه های اجرایی و شهرداری ها با امضاء تفاهم نامه با این مرکز، می توانند از این فناوری ها بهره مند شوند: گفت

ضمن کمک به احیای دریاچه ارومیه، سرعت افت سطح آب  افزایش راندمان آب کشاورزی با استفاده از این فناوری ها: وی افزود

 .هزار هکتار کاهش می دهد 633های زیرزمینی را در اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه به وسعت 

به زودی با همکاری سازمان منطقه آزاد ارس و شهرداری تبریز شاهد استفاده عملی از این فناوری ها در برخی از مناطق : وی گفت

 . ف استان خواهیم بودمختل

 . به کارگیری وسیع این یافته های علمی را در استان های مشرف به حوضه آبریز دریاچه ارومیه مورد تاکید قرار داد 'لطفعلی زاده  '

کریم مهری، رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی چندی پیش تمامی فعالیت های کشاورزی این سازمان را در مسیر 

 .ازی مصرف آب کشاورزی با هدف احیای دریاچه ارومیه دانستبهینه س

میلیارد متر مکعب از سهم این دریاچه در  5نیز اعالم کرده است ساالنه  'عیسی کالنتری، دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه 

 .بخش کشاورزی مصرف می شود و همین عامل خشک شدن آن است

، هنوز بسیاری از کشاورزان با بی توجهی به حقوق 3133تا  3132میه طی سال های متری سطح دریاچه ارو 6با وجود کاهش 

 .جمعی از کاشت و برداشت محصوالت پرمصرفی همچون هندوانه و پیاز دست نمی کشند
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 اقتصاد کالن

 - 31/69/59فارس

 شود ای دگرگون نمی معیشت مردم با توافق هسته
ای نباید فکر کنیم خیلی اتفاق خاصی افتاده  در مورد مذاکرات هسته: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت

 .است و فردا مردم از مسئوالن توقعات سطح باالیی داشته باشند و فکر کنند قرار است معیشت مردم دگرگون شود

زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در بیست و  ، حسن قاضیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

جهاد، بسیج و سپاه مولود : گفت هفتمین گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در آستانه هفته دفاع مقدس،

 .انقالب هستند

 .ساز تحول در مدیریت بود در آغاز انقالب در دوران دفاع مقدس و سازندگی این نهادها حضور فعال داشتند و جهاد زمینه: وی افزود

کشور اکنون نیازمند جدی فرهنگ جهادی در کلیه ارکان اجرایی و توجه به محرومان و مقابله با : زاده هاشمی تصریح کرد قاضی

 .عدالتی از مهمترین وجوه این فرهنگ است فساد و بی

های  کارهای زیادی در اوایل انقالب توسط جهاد سازندگی انجام شد و شگفتی: آموزش پزشکی، تصریح کرد  وزیر بهداشت، درمان و

 .بسیاری توسط جهادگران خلق شد

های جهاد بودند که وسایل و امکانات  در بخش مهندسی رزمی چیزی وجود نداشت و همین بچه  در ابتدای جنگ: وی بیان داشت

 .کردند را روانه مناطق عملیاتی می

در کنار تالش جهادگونه جهادگران جهاد سازندگی در مناطق عملیاتی در شهرهایی که در زمان : زاده هاشمی تصریح کرد قاضی

 .جنگ آرام بود این جهادگران هدف اولیه خود را فراموش نکردند

و مسئولین نظام در آن زمان توانستند تعهد جدی را در بخش دفاعی ( ره)در سپاه بودند با حمایت امامدوستانی که : وی افزود

 .برد ایجاد کنند و هنوز انقالب سود آن را می

ها تصور کردند که دولتی شدن در پیشبرد اهداف  اما تالش ما در جهاد سازندگی به نتیجه نرسید زیرا در نیمه راه بعضی: وی افزود

الب مؤثرتر خواهد بود اگرچه این تفکر درست بود و بسیاری از مدیران جمهوری اسالمی ایران از دل جهاد سازندگی درآمدند انق

 . های دیگر بود تر از قسمت ولی مشکلی که وجود داشت این بود که در این بخش کار کردن خیلی سخت

م دچار تردید شدند در مورد اینکه از جهاد حمایت کنند یا جهاد مسئولین ما ه: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

 .را در دولت اقدام کنند و بنابراین دومین مسئله اتفاق افتاد

های انقالب اسالمی کوشا  المال حساس باشیم و همه در دفاع از آرمان همه ما باید نسبت به بیت: زاده هاشمی تصریح کرد قاضی

 .این روحیه جهادی در مجلس، در بخش اجرایی و یا قضایی باشدکند که  باشیم و فرق نمی

سال پیش برگردیم باید بگوییم به شرایط موجود معترضیم زیرا با  13اگر به : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

 .آنچه به عنوان فرهنگ جهادی و انقالبی انتظار داشتیم فاصله داریم

 .ن سمت حرکت کنیم که دیگر شاهد نباشیم مردم به علت نداشتن و نداری درمان نشوندامیدواریم به آ: وی افزود

ای در اختیار ماست که همان عزیزانی هستند که در دوران دفاع  زاده هاشمی با بیان اینکه میراث بسیار ارزشمند و پر هزینه قاضی

گری به سمتی  باید با تدبیر و بدون افراطی: ظهار داشتهرکدامشان یک ملت بودند، ا( ره)مقدس حضور داشتند و به تعبیر امام

 .حرکت کنیم که باالخره معیشت مردم و رفاه مردم حفظ شود
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 .به عقیده من امکان ندارد که یک حکومت و یک نظام موفق باشد بدون اینکه مردمش در آسایش باشند: وی افزود

آسایش و آرامش است و این به معنای دنیاپرستی نیست بلکه اقتدار دین برای : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

 .یک کشور در آسایش و آرامش است

بازی الزم  برای برخورداری مردم از یک رفاه نسبی همدلی و همزبانی و پرهیز از خودخواهی و پارتی: زاده هاشمی بیان داشت قاضی

شهدا و کسانی که جانشان را در راه اهداف این انقالب گذاشتند بسیار سخت است و اگر این اتفاقات نیفتد پاسخ دادن به خانواده 

 .است

های ارزشمندی از جمله  به هر حال دولت در شرایط سختی از نظر اقتصادی قرار دارد اما در کنار این مشکالت موفقیت: وی افزود

 .رسیدن به یک ثبات اقتصادی فراهم شده است

 .های اجتماعی جلوگیری شود مقطع کافی نیست و باید با ایجاد اشتغال از آسیب البته رسیدن به این: وی افزود

ای به خصوص در آستانه  کنم موفقیت دولت در موضوع هسته من فکر می: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

 .انتخابات نباید باعث دو دستگی شود و همچنین نباید از مذاکرات پشیمان شویم

ای نباید فکر کنیم که خیلی اتفاق خاصی افتاده که فردا مردم از مسئولین توقعات سطح باالیی  در مورد مذاکرات هسته  :دوی افزو

 .داشته باشند و فکر کنند که قرار است معیشت مردم دگرگون شود

های انسانی که در  درونی و سرمایه ما باید از این فرصت با عقالنیت استفاده کنیم و با استعدادهای  :زاده هاشمی تصریح کرد قاضی

 .اختیار داریم در جهت ایجاد ثروت و کاهش وابستگی تالش کنیم

همه به : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه طبیعی است که هر ملتی دنبال منافع خودش باشد، اظهار داشت

شود که همان سلطه اقتصادی است که منجر به  ث آسیب ما میهایی که باع دنبال نفوذ هستند ولی اگر هوشیار باشیم آن بخش

 .توانیم کنترل کنیم شود را بعضاً می سلطه سیاسی و فرهنگی می

 .ها تقدم و تأخر وجود دارد وی با بیان اینکه البته در سلطه اقتصادی و سلطه فرهنگی به نظر بعضی

دبیرکل   :هیزات با مشکل انتقال پول مواجه هستیم، اظهار داشتزاده هاشمی با اشاره به اینکه برای خرید برخی از تج قاضی

 .ایم پول را به آن طرف ارسال کنیم بالگرد یک سال است که نتوانسته 6احمر روز گذشته به من گفت که برای خرید  هالل

دو سال بود که برای در وزارت علوم هم چنین مشکلی وجود داشت و حدود : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

 .ها نبودند خرید مقاالت الکترونیکی قادر به ارسال پول به دلیل تحریم

 233وزارت بهداشت به کمک آقای زنگنه سال گذشته باالخره توانست پول مقاالت الکترونیک را که مورد استفاده   :وی افزود

 .ار پژوهشگران و دانشجویان قرار دهددانشگاه مختلف در کشور است، ارسال کند و این مقاالت را در اختی

ایم پول استفاده از  اما امسال با گذشت چندین ماه با تالش بنده وهمچنین دکتر سیف و حتی آقای زنگنه هنوز نتوانسته: وی افزود

 .مقاالت الکترونیک را ارسال کنیم

ها ببندیم و بایستی از  شمانمان را بر روی واقعیتبنابراین برای قضاوت نباید چ: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

 .های پیش آمده برای حفظ انقالب استفاده کنیم و در مسیری حرکت کنیم که به وحدت ملی افزوده شود فرصت

 .ای علیه و بر مطامع دشمنان گام بردارند نباید در انتخابات یک عده له و عده: وی افزود
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 اقتصاد کالن
 - 31/69/96فارس

ماهی   ها در تکثیر بچه گذاری فرانسوی سرمایه/ های مشترک ایران و فرانسه در حوزه کشاورزی آغاز همکاری
 در قشم

سند  ۶سال گذشته : نامه جدیدی بین وزرای کشاورزی دو کشور خبر داد و گفت وزیر جهاد کشاورزی از امضای تفاهم

نامه جدیدی با وزیر جهاد کشاورزی فرانسه به  همکاری کشاورزی بین دو کشور به امضاء رسیده بود و امروز نیز تفاهم

 .امضا رسید

های  های برجسته فرانسوی در حوزه نفر از مدیران شرکت 363بازرگانی ایران امروز میزبان به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، اتاق 

 .مختلف صنعت، کشاورزی و حمل و نقل بود که در رأس آنها وزیر امور تجارت خارجه فرانسه نیز حضور داشت

نی همکاری ایران و فرانسه اشاره کرد و در این دیدار محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان به جایگاه تاریخی و سابقه طوال

 .کند موقعیت استراتژیک ایران در منطقه لزوم توسعه روابط پایدار را بیشتر می: گفت

این سفر دستاوردهای مثبتی را در حوزه کشاورزی به همراه داشت و : وی به سفر سال گذشته خود به فرانسه اشاره کرد و گفت

 .رزی بین دو کشور تشکیل شودسبب شد نخستین کمیته مشترک کشاو

سند همکاری، کشاورزی در  6همچنین خرداد امسال اولین نشست مشترک در این زمینه برگزار شد و در نتیجه : وی ادامه داد

 .بخش دولتی و خصوصی به امضاء رسید

: بح امروز خبرداد و گفتحجتی همچنین از امضای تفاهم نامه جدید همکاری در حوزه کشاورزی با وزیر کشاورزی فرانسه در ص

پس از حصول توافق برجام، سیر تبادل دیپلماتیک بین دو کشور بیشتر شده و دولت فرانسه از فرصت پیش آمده باید نهایت 

 .استفاده را بکند

مهور در این سفر از رئیس ج: وی سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران را نشانگر توسعه روابط دیپلماتیک دو کشور برشمرد و گفت

های مختلفی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن،  توانند در حوزه کشورمان برای سفر به فرانسه دعوت به عمل آمد و دو کشور می

 .های مشترکی را داشته باشند حمل و نقل و روابط بانکی همکاری

میلیون یورو مربوط به  32در این بین میلیون یورو اعالم کرد که  465را  5334وی کل حجم روابط تجاری ایران و فرانسه در سال 

 .واردات از فرانسه به ایران بوده است

های  گذار فرانسوی آغاز همکاری ماهی در جزیره قشم را به همت سرمایه  برداری از طرح تکثیر بچه گذاری و بهره وی آغاز سرمایه

 .یره قشم آغاز کرده استاین طرح از صبح امروز کار خود را در جز: متقابل بین دو طرف دانست و گفت
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 اقتصاد کالن
 - 31/69/96فارس

 نامه مشترک توسعه کشاورزی امضا کردند ایران و فرانسه تفاهم

ای بر نقش  نامه وزیر جهاد کشاورزی کشورمان و وزیر کشاورزی فرانسه طرفین با تنظیم تفاهم در نشست مشترک بین

محوری کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی و همچنین همکاری دو جانبه در گسترش روابط تجاری و کشاورزی تاکید 

 .کردند

، در نشست مشترکی که بین وزیر جهاد کشاورزی کشورمان و وزیر کشاورزی فرانسه برگزاری فارسخبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ای بر نقش محوری کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی و  نامه در محل وزرات جهاد کشاورزی برگزار شد طرفین با تنظیم تفاهم

 .اکید کردندهمچنین اهمیت همکاری دوجانبه در گسترش روابط کشاورزی و تجاری ت

نامه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان و استفان لوفل وزیر کشاورزی فرانسه با توجه به اولین نشست  در این تفاهم

و توجه به عالقه و تمایل بخش خصوصی در توسعه  5332می  53برابر با  34خرداد  6کمیته مشترک کشاورزی دو کشور در 

 .سطح روابط دو طرف استقبال کردند های کشاورزی، از تقویت همکاری

های مختلفی از بخش کشاورزی از جمله تولیدات گیاهی، دام و بهداشت آن، تحقیقات، مسایل  بر اساس این گزارش دو وزیر زمینه

 .اقلیمی و اگرو، اکولوژی را مورد توافق قرار دادند

های حفظ نباتات از تولیدات گیاهی،  جدید و تبادل فرآوردههای  این گزارش می افزاید تبادل دانش فنی در زمینه معرفی واریته

همکاری در زمینه ارتقای سطح تولیدات بز و انتخاب نژادهای برتر گاو و گوسفند، گواهی بهداشتی و انتقال تجارب در زمینه کاهش 

 .نامه است وافق طرفین در این تفاهمها در بخش دام و ایجاد تورهای مطالعاتی در بخش تحقیقات از جمله موارد مورد ت بیوتیک آنتی

حمایت از اسامی )نامه لیسبون  در متن تنظیمی، طرف فرانسوی ضمن تقدیر از مسئوالن کشورمان در حمایت از بازنگری موافقت

 .پیشنهاد همکاری دو جانبه در این زمینه را اعالم کرد که مورد پذیرش و استقبال مسئوالن کشورمان قرار گرفت( مبدا

 .گذاری مشترک در بخش کشاورزی و غذا را مورد حمایت خود قرار دهند اتمه این نشست طرفین توافق کردند تا سرمایهدر خ

نامه یاد شده، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و نماینده  براساس این گزارش به دنبال این نشست و مفاد تنظیمی در تفاهم

هایی از قبیل  های مشترک را در بخش بهنژادی ویژگی نامه ای جداگانه انجام همکاری م تفاهمتام االختیار شرکت ام اف دی با تنظی

 .ها و ایجاد گسترش مواد ژنتیکی مورد تاکید قرار دادند زودرسی، تحمل به خشکی، مقاومت به بیماری

هوری اسالمی ایران و جمهوری فرانسه، نامه تنظیمی بین دولت جم عباس کشاورز و اچ آ ربانی دو طرف ایرانی و فرانسوی در تفاهم

 .رئوس کاری مشترک، روش کار، برنامه مشترک ارزیابی و حقوق معنوی این همکاری مشترک را تایید و امضا کردند
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 اقتصاد کالن
 - 31/69/53فارس

 تبدیل بناهای خاک خورده به سنگر تولید و اشتغال
یک کار آفرین در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی با تبدیل بناهای متروک دولتی به محلی برای پرورش قارچ 

 .خوراکی، یک الگوی عملی از اقتصاد مقاومتی و تولید نشان داد

راد  به نقل از سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، محمد یاسر خواجوی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بسیج  شهریور ماه مهمان سازمان 33که دارای فوق لیسانس رشته اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران است، صبح روز چهارشنبه 

 .مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی بود

او اولین فردی است که در تهران با نگاهی متفاوت به تولید و پرورش قارچ در اماکن بدون استفاده دولتی دست زده و توانسته در 

 .این زمینه به اشتغالزایی و کارآفرینی در این مناطق کمک کند

 :وگویی تفضیلی بپردازد این زمینه به گفت این موضوع باعث شد تا خبرنگار ما با او در

 در ابتدا کمی راجع به نحوه فعالیت تان و دستاورد خود در این زمینه بگویید؟

باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و دانش و تخصصی که در این 

 .ورود به عرصه عمل و تولید، گامی در جهت تحقق فرمایشات رهبرم بردارمرشته داشتم، بر خود واجب دیدم تا با 

دهم که طی آن فضاهای موجود بدون استفاده در اماکن  سال است انجام می 5بنده فعالیت تولیدی خود رابه صورت عملی حدود 

نفر  13جب ایجاد کارآفرینی و اشتغالزایی نظامی سپاه و ارتش را به مراکز تولید و پرورش قارچ خوراکی تبدیل کردم که این امر مو

 .در این رشته شد

توان به سالن تولید قارچ تبدیل کرد، شروع به کار کرده و  بنده با این دیدگاه که فضاهای بدون استفاده را با تغییراتی کوچک می

 .ها انجام می دهیم هم اکنون در چندین مکان سپاه و ارتش تولید و پرورش قارچ را بصورت مشارکتی با این نهاد

سالن دیگر درحال راه اندازی دارم، همچنین یک کارخانه تولید قارچ نیز در بومهن  5سالن فعال تولید قارچ و  1در حال حاضر 

 .دارم

 کمی در خصوص نحوه بهره برداری متفاوت و عملکرد موفقیت آمیز خود در تولید قارچ بگویید؟

ه صورت فله ای وارد بازار کنیم، با انجام یکسری عملیات نظیر آماده سازی برای تولید می توانیم عالوه بر اینکه قارچ را ب

های خانگی، خشک کردن و حتی فرآوردهای صنعتی از قبیل تهیه پوره برای ترکیبات عصاره های غذایی، ارزش افزوده را  فرآورده

 .باال برده و در نهایت سود دهی و درآمد را افزایش دهیم 

کنیم یک قسمت از آن اصطالحا بازار پسند است و قسمت دیگر که اگر برداشت شود، ارزش  ال، قارچ را که برداشت میبه طور مث

توانیم قسمتی که بازار پسند نیست و به عنوان ضایعات دور ریخته  غذای آن کامال مشابه اولی است، اما بازار پسند نیست ما می

 .به پوره کنیم و بعد وارد بازار کنیم البته این روش خیلی کم در کشور انجام می شودشود، را ارزش افزوده بدهیم و تبدیل  می

سود خالص و برگشت سرمایه در تمامی مراحل و فرآیندها از ابتدای تولید تا مرحله عرضه به بازار چه میزان است؟این فعالیت سود 

 .آن کامل و صحیح رعایت شوددهی باالیی دارد به شرط آنکه موازین علمی و تخصصی کشت و پرورش 
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توانیم میزان سود خالص را افزایش دهیم به این صورت است که قیمت فروش را باالتر ببریم بازار عرضه بهتری پیدا  روشی که می

عی و یا اینکه هزینه را کاهش دهیم و این موضو. کنیم، صادرات انجام دهیم و یا ارزش افزوده و یا کیفیت محصول را باالتر ببریم

 .بود که بنده پتانسیل آن را در مناطق نظامی دیدم و پیگیر شدم

 حسن و مزایای پرورش قارچ نسبت به تولید دیگر محصوالت کشاورزی در چیست؟

توانند در ابتدای  کار پرورش قارچ در مقایسه با دیگر انواع فعالیت های کشاورزی چندان وقت گیر و پرخطر نیست، لذا افراد می

از سوی دیگرپرورش قارچ خوراکی در ابعاد و اندازه . فعالیت در این زمینه این کار را به عنوان شغل دوم خود حساب کنندشروع به 

 .توانند کار خود را گسترش دهند های مختلف قابل اجرا است ، در صورتی که توانایی انجام و ادامه اینکار را درخود دیدند، می

 در تامین نهاده ها وجود دارد؟آیا در بحث تولید قارچ وابستگی 

خیر،در این زمینه به چند نوع مواد اولیه همچون کاه، کود مرغی و اسپور قارچ نیاز داریم که تولید و پرورش قارچ را شروع کنیم 

که به  تا جایی. این درحالی است که ما در کشور هیچ کدام از این مواد را وارد نمی کنیم و در این زمینه کامال خودکفا هستیم

 .توانیم قارچ خوراکی تولید داخل را جایگزین مواد وارداتی دیگر کنیم عقیده بنده می

 مزیت استفاده از این اماکن با اماکن خصوصی در تولید و پرورش قارچ چیست؟

رهبری در زمینه مزیت انجام این کار در اماکن بدون استفاده سپاه و ارتش این است که مسئوالن این اماکن باتوجه به فرمایشات 

دهند که حائز اهمیت  اقتصاد مقاومتی هماهنگی الزم جهت پیشرفت کار را به آسانی و با کمترین بوروکراسی های اداری انجام می

 .شود است، چرا که باعث ایجاد انگیزه مضاعف برای انجام کار می

شود، ولی هماهنگی جهت بهره برداری از آنها انرژی  یده میلذا در دیگر ارگان های دولتی نیز به وفور از این اماکن بدون استفاده د

 .زیادی از تیم کارآفرین خواهد گرفت

 این ایده چطور به ذهن شما رسید؟

سال پیش متوجه شدم در بسیاری از زمینه ها مانند بحث فرآوری در کشور خیلی کار نشده است، اما در بحث کارآفرینی  5حدود 

که یک خالقیت و نوآوری در همان زمینه انجام  دهند انجام بدهیم و زمانی ری را که افراد دیگر انجام میتوانیم کا و درآمد زایی می

 .بدهیم، می توان سود بیشتری را کسب کرد

در واقع هدفم این است که تولید را اقتصادی و هزینه های آن را کاهش داده و همچنین از مناطق نظامی بدون استفاده به مناسب 

 .ه بهره برداری کردترین را

 در زمینه نحوه آموزش خود در این زمینه بگویید؟

در واقع آموزش یک تعهد اخالقی است که بابت این امر هزینه ای دریافت نمی کنم و یک بعد آن هم بسیج است، افردا بسیجی که 

و عملی آموزش می بینند و از نزدیک  روزه به صورت تئوری 63عالقمند به تولید قارچ هستند، در سالن این مناطق طی یک دوره 

 .با فضا آشنا می شوند

 :اگر نکته و صحبتی ناگفته هست، بفرمایید

جوانان و فارغ التحصیالن در رشته کشاورزی نباید منتظر استخدام و پشت میز نشینی باشند، بلکه باید با آموزش و پشتکار و توکل 

که در صورت کار و تالش در رشته کشاورزی و خدمت به میهن عزیز اسالمی برخدا در این عرصه فعالیت کنند و مطمئن باشند 

 .نتایج مطلوبی به دست خواهند آورد
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 اقتصاد کالن
 - 31/69/53فارس

 ناهای خاک خورده به سنگر تولید و اشتغالتبدیل ب
یک کار آفرین در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی با تبدیل بناهای متروک دولتی به محلی برای پرورش قارچ 

 .خوراکی، یک الگوی عملی از اقتصاد مقاومتی و تولید نشان داد

راد  به نقل از سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، محمد یاسر خواجوی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شهریور ماه مهمان سازمان بسیج  33که دارای فوق لیسانس رشته اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران است، صبح روز چهارشنبه 

 .مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی بود

ر تهران با نگاهی متفاوت به تولید و پرورش قارچ در اماکن بدون استفاده دولتی دست زده و توانسته در او اولین فردی است که د

 .این زمینه به اشتغالزایی و کارآفرینی در این مناطق کمک کند

 :وگویی تفضیلی بپردازد این موضوع باعث شد تا خبرنگار ما با او در این زمینه به گفت

 وه فعالیت تان و دستاورد خود در این زمینه بگویید؟در ابتدا کمی راجع به نح

باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و دانش و تخصصی که در این 

 .بردارمرشته داشتم، بر خود واجب دیدم تا با ورود به عرصه عمل و تولید، گامی در جهت تحقق فرمایشات رهبرم 

دهم که طی آن فضاهای موجود بدون استفاده در اماکن  سال است انجام می 5بنده فعالیت تولیدی خود رابه صورت عملی حدود 

نفر  13نظامی سپاه و ارتش را به مراکز تولید و پرورش قارچ خوراکی تبدیل کردم که این امر موجب ایجاد کارآفرینی و اشتغالزایی 

 .در این رشته شد

توان به سالن تولید قارچ تبدیل کرد، شروع به کار کرده و  ه با این دیدگاه که فضاهای بدون استفاده را با تغییراتی کوچک میبند

 .هم اکنون در چندین مکان سپاه و ارتش تولید و پرورش قارچ را بصورت مشارکتی با این نهاد ها انجام می دهیم

سالن دیگر درحال راه اندازی دارم، همچنین یک کارخانه تولید قارچ نیز در بومهن  5سالن فعال تولید قارچ و  1در حال حاضر 

 .دارم

 کمی در خصوص نحوه بهره برداری متفاوت و عملکرد موفقیت آمیز خود در تولید قارچ بگویید؟

آماده سازی برای تولید می توانیم عالوه بر اینکه قارچ را به صورت فله ای وارد بازار کنیم، با انجام یکسری عملیات نظیر 

های خانگی، خشک کردن و حتی فرآوردهای صنعتی از قبیل تهیه پوره برای ترکیبات عصاره های غذایی، ارزش افزوده را  فرآورده

 .باال برده و در نهایت سود دهی و درآمد را افزایش دهیم 

پسند است و قسمت دیگر که اگر برداشت شود، ارزش کنیم یک قسمت از آن اصطالحا بازار  به طور مثال، قارچ را که برداشت می

توانیم قسمتی که بازار پسند نیست و به عنوان ضایعات دور ریخته  غذای آن کامال مشابه اولی است، اما بازار پسند نیست ما می

 .ر کشور انجام می شودشود، را ارزش افزوده بدهیم و تبدیل به پوره کنیم و بعد وارد بازار کنیم البته این روش خیلی کم د می

سود خالص و برگشت سرمایه در تمامی مراحل و فرآیندها از ابتدای تولید تا مرحله عرضه به بازار چه میزان است؟این فعالیت سود 

 .دهی باالیی دارد به شرط آنکه موازین علمی و تخصصی کشت و پرورش آن کامل و صحیح رعایت شود
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را افزایش دهیم به این صورت است که قیمت فروش را باالتر ببریم بازار عرضه بهتری پیدا  توانیم میزان سود خالص روشی که می

و یا اینکه هزینه را کاهش دهیم و این موضوعی . کنیم، صادرات انجام دهیم و یا ارزش افزوده و یا کیفیت محصول را باالتر ببریم

 .دمبود که بنده پتانسیل آن را در مناطق نظامی دیدم و پیگیر ش

 حسن و مزایای پرورش قارچ نسبت به تولید دیگر محصوالت کشاورزی در چیست؟

توانند در ابتدای  کار پرورش قارچ در مقایسه با دیگر انواع فعالیت های کشاورزی چندان وقت گیر و پرخطر نیست، لذا افراد می

از سوی دیگرپرورش قارچ خوراکی در ابعاد و اندازه . دشروع به فعالیت در این زمینه این کار را به عنوان شغل دوم خود حساب کنن

 .توانند کار خود را گسترش دهند های مختلف قابل اجرا است ، در صورتی که توانایی انجام و ادامه اینکار را درخود دیدند، می

 آیا در بحث تولید قارچ وابستگی در تامین نهاده ها وجود دارد؟

د اولیه همچون کاه، کود مرغی و اسپور قارچ نیاز داریم که تولید و پرورش قارچ را شروع کنیم خیر،در این زمینه به چند نوع موا

تا جایی که به . این درحالی است که ما در کشور هیچ کدام از این مواد را وارد نمی کنیم و در این زمینه کامال خودکفا هستیم

 .ن مواد وارداتی دیگر کنیمتوانیم قارچ خوراکی تولید داخل را جایگزی عقیده بنده می

 مزیت استفاده از این اماکن با اماکن خصوصی در تولید و پرورش قارچ چیست؟

مزیت انجام این کار در اماکن بدون استفاده سپاه و ارتش این است که مسئوالن این اماکن باتوجه به فرمایشات رهبری در زمینه 

دهند که حائز اهمیت  به آسانی و با کمترین بوروکراسی های اداری انجام می اقتصاد مقاومتی هماهنگی الزم جهت پیشرفت کار را

 .شود است، چرا که باعث ایجاد انگیزه مضاعف برای انجام کار می

شود، ولی هماهنگی جهت بهره برداری از آنها انرژی  لذا در دیگر ارگان های دولتی نیز به وفور از این اماکن بدون استفاده دیده می

 .از تیم کارآفرین خواهد گرفتزیادی 

 این ایده چطور به ذهن شما رسید؟

سال پیش متوجه شدم در بسیاری از زمینه ها مانند بحث فرآوری در کشور خیلی کار نشده است، اما در بحث کارآفرینی  5حدود 

خالقیت و نوآوری در همان زمینه انجام که یک  دهند انجام بدهیم و زمانی توانیم کاری را که افراد دیگر انجام می و درآمد زایی می

 .بدهیم، می توان سود بیشتری را کسب کرد

در واقع هدفم این است که تولید را اقتصادی و هزینه های آن را کاهش داده و همچنین از مناطق نظامی بدون استفاده به مناسب 

 .ترین راه بهره برداری کرد

 ید؟در زمینه نحوه آموزش خود در این زمینه بگوی

در واقع آموزش یک تعهد اخالقی است که بابت این امر هزینه ای دریافت نمی کنم و یک بعد آن هم بسیج است، افردا بسیجی که 

روزه به صورت تئوری و عملی آموزش می بینند و از نزدیک  63عالقمند به تولید قارچ هستند، در سالن این مناطق طی یک دوره 

 .با فضا آشنا می شوند

 :کته و صحبتی ناگفته هست، بفرماییداگر ن

جوانان و فارغ التحصیالن در رشته کشاورزی نباید منتظر استخدام و پشت میز نشینی باشند، بلکه باید با آموزش و پشتکار و توکل 

المی برخدا در این عرصه فعالیت کنند و مطمئن باشند که در صورت کار و تالش در رشته کشاورزی و خدمت به میهن عزیز اس

 .نتایج مطلوبی به دست خواهند آورد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31343653333114 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940629001334


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 شهریور چهارماهم اخبار هفته 
 

 اقتصاد محصوالت

 - 31/69/52فارس

 اعالم قیمت شکر در روزهای آتی/ شود یارانه شکر کم می
تومان است و  0۶22تومان، بیش از  072قیمت تمام شده شکر با چغندرقند کیلویی : به فارس گفتیک منبع آگاه 

 .تومان تعیین کند 0092تا  0022احتمال دارد که شورای اقتصاد قیمت این محصول را بین 

دو پیشنهاد برای تعیین قیمت شکر : در مورد قیمت شکر، گفت فارسخبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی   یک منبع آگاه در گفت

ای که دولت به این  وجود دارد، یکی اینکه قیمت این محصول تک نرخی شود و یا دو نرخی که اگر دو نرخی باشد، مبلغ یارانه

 .دهد، کمتر از سال گذشته خواهد بود محصول اختصاص می

تومان است و پیشنهاد وزارتخانه هم برای قیمت  5633تومان بیش از  533رقند کیلویی قیمت تمام شده شکر با چغند: وی افزود

 .تومان است 5633هر کیلوگرم شکر به دولت 

کنم، قیمت تعیین شده برای این  شود و فکر می به زودی قیمت شکر توسط شورای اقتصاد تعیین می: این منبع آگاه بیان داشت

 .باشد تومان 5213تا  5233محصول حدود 

سال : دهد، اظهار داشت درصد قیمت شکر را قیمت تمام شده ماده اولیه آن یعنی چغندر قند تشکیل می 62وی با بیان اینکه 

تومان داد و به  5333تومان توسط دولت تعیین شد، اما دولت به صنعت اجازه فروش شکر را با قیمت  5133گذشته قیمت شکر 

 .ومان یارانه پرداخت کردت 533ازای هر کیلوگرم به صنایع 
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 اقتصاد محصوالت
 - 31/69/53فارس

 درصد ظرفیت خالی 02ها با تکمیل  سوددهی قندی/ ها با وجود افزایش نرخ شکر کام تلخ قندی
ها و خشکسالی و کاهش عیار چغندر قند مانع سود  درصد ظرفیت کارخانه 02خالی بودن : کارشناسان عنوان کردند

 .های قند است آوری کارخانه

، شاهد 3133؛ طی یک ماه گذشته، در کنار ریزش شاخص بورس به مانند اواخر سال خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

درصد  54شهریور امسال به طور میانگین بیش از  51مرداد تا  53ای که از  رشد شرکتهای تولید کننده قند و شکر هستیم، به گونه

 .رشد را تجربه کرده است

با بیان اینکه وضعیت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس  در این ارتباط حامد فقرایی کارشناس سرمایه گذاری ساتا در گفت

کر در فعاالن صنعت قند و ش: بنیادی گروه قندی ها در بورس حاکی از وقوع رخداد های جدیدی در این صنعت نیست، معتقد است

تومانی دالر،  1433اند که در حال حاضر با احتساب نرخ  تومان سخن گفته 5233حالی از رایزنی برای افزایش نرخ شکر سفید به 

 .شود تومان تمام می 3333قیمت هر کیلو شکر خام وارداتی مبلغ 

: رسد، عنوان کرد ری کمی بعید به نظر میهای انتظاری کارخانجات قندی برای سال جا وی با بیان اینکه افزایش نرخ شکر به قیمت

درصد به  33دهد که از کل حجم سهمیه تخصیص یافته برای واردات شکر خام در نهایت  واقعیت موجود در این صنعت نشان می

 .شرکت های تولید کننده شکر می رسد و مابقی آن از سوی تجار و سایر اشخاص صاحب سرمایه وارد می شود

 وز نان می خوردتاجر شکر به نرخ ر

این اشخاص برای تصفیه شکر وارداتی خود با علم به سرمایه کوچک و ضعیف شرکت های قندی، اقدام به خرید سهام و : وی افزود

دهد، تسویه شکر وارداتی متعلق به تاجر در کارخانه به قیمت  بنابراین آنچه رخ می. کنند در دست گیری سکان مدیریتی آن می

بنابراین انتظار برای وقوع . سفید در بازار آزاد با کسب منافع حداکثری برای این دسته از سرمایه گذاران است پایین و فروش شکر

 .رخداد جدید برای سهامداران و یا سودآوری شگفت آور در این گروه دور از انتظار است

قندی در ابتدای سال مالی و مقایسه آن با های  فقرایی بر این باور است که نگاهی به صورت های مالی و بودجه برآوردی شرکت

های  از سوی دیگر با وجود برخی شرکت. آخر دوره مالی نشان دهنده انحراف های معنی دار در تحقق سود پیش بینی شده است

 .کم بازده، اما برایند کلی قیمت سهام در گروه قندی های بورس حاکی از ارزندگی نیست

روه قند و شکر با وجود تداوم رکود در بازار سهام، مورد توجه فعاالن بازار قرار گرفته است؛ پاسخ وی در برابر این پرسش که چرا گ

ای در مورد افزایش قیمت قند و شکر بود، همچنین سفته بازها  طی دو هفته گذشته اخیر، بازار سهام شاهد به راه افتادن شایعه: داد

مایه پایین و شناور اندک هستند، روی آورده اند و موجب رشد فزاینده به سمت گروه قندی که اغلب شرکت های کوچک با سر

 .اند قیمت سهام شده

 تولید شکر دیگر نمی صرفد

مطابق با این گزارش : های ساتا با اشاره به شفاف سازی برخی از شرکت های قندی در روزهای اخیر، گفت کارشناس سرمایه گذاری

ها و همچنین قیمت  رخ نداده است و همچنین با توجه به سیاست دولت در تثبیت قیمتها  ها هیچ گونه تغییری در پیش بینی

رسیده است، در نتیجه در بازارهای جهانی نیز  3133های جهانی شکر نیز تحت تاثیر کاهش قیمت جهانی به کمتر از نصف سال 

 .محرک خاصی برای افزایش نرخ وجود ندارد
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با استدالل افزایش قیمت های جهانی ، شرکت های داخلی افزایش قیمت گرفته اند، اما  3133در حالی که در سال : وی ادامه داد

 .رود که برخالف روند قیمت های جهانی ، در بازار داخل افزایش قیمت داده شود اکنون انتظار نمی

ده است که در نتیجه سبب فقرایی بر این باور است که خشکسالی سبب کاهش تولید و همچنین کاهش عیار چغندر قند تولیدی ش

شده تا کارخانه ها با ظرفیت پایین تری کار کنند و عالوه بر این عیار چغندر نیز کاهش یافته است که از این محل نیز کارایی و 

 .تولید کاهش می یابد

است و حتی  همچنین به دلیل کمبود عرضه چغندر قند در برخی مناطق، رقابت بین کارخانجات صورت گرفته: وی تصریح کرد

برخی از کارخانجات اقدام به خرید از مناطق دیگر نموده اند که عالوه بر افزایش قیمت چغندر قند، سبب افزایش هزینه حمل و 

 .نقل نیز شده است

 در قندی ها چه اتفاق جدیدی رخ داده؟

بت این شرکت ها از جمله زمین شود، ارزشمندی دارایی های ثا یکی از دالیلی که این روز ها مجددا مطرح می: وی افزود

کارخانجات و زمین کشاورزی است و با توجه به قدیمی بودن برخی از این کارخانجات، اکنون در محدوده نزدیک به شهر واقع شده 

 .تنیز مطرح بود، اما با گذشت زمان حتی در یک کارخانه نیز این موضوع رخ نداده اس 3133با این حال ، این موضوع در سال . اند

همچنین بسیاری از . به نظر نمی رسد که در میان مدت، شاهد توقف تولید در کارخانجات و تغییر کاربری باشیم : فقرایی افزود

 .زمین ها کشاورزی اصال قابلیت تغییر کاربری ندارند

حالی است که شرکتهای تولید این در : میلیون تنی ساالنه شکر در ایران را یادآور شد و گفت 5این کارشناس بازار سرمایه مصرف 

درصد از ظرفیت خود را می توانند تولید کنند و علت آن هم پایین بودن عیار چغندر تولیدی در داخل  23کننده قند و شکر حدود 

 .و یا کمبود آن است

ید پایین تر از تول. میلیون تن شکر در سال هستند 3.2با این حساب شرکتهای قندی تنها قادر به تولید : این کارشناس گفت

افزایش بهای تمام شده شکر تولیدی در . ظرفیت اسمی، می تواند موجب افزایش بهای تمام شده هر واحد از محصول نهایی شود

کنار روند کاهشی قیمت جهانی شکر، موجب شده است که واردات شکر هم ضروری باشد و هم بهای تمام شده به مراتب پایین 

 .اشته باشد که در نتیجه شرکت های داخلی توان رقابت پذیری ندارندتری نسبت به تولید داخل د

 از افزایش نرخ ها خوشحال باشیم؟

وگو با خبرنگار فارس از کاهش فزاینده قیمت  بهنام اوضح روشن مدیر سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صدا و سیما نیز در گفت

ه افت قیمت های جهانی شکر هم اکنون تصفیه شکر خام به شکر سفید با توجه ب: گوید، وی معتقد است جهانی شکر خام سخن می

از تولید و استحصال شکر حاصل از چغندر قند به مراتب با صرفه تر بوده و در کنار خشکسالی و کمبود آب در کشور ، تولید شکر 

 .مزیت رقابتی خود را از دست داده است

از : و منظر صنعتی و بنیادی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، عنوان کردوی با بیان اینکه تحلیل گروه قندی ها باید از د

ها  تواند خبر مسرت بخش برای ذینفعان و فعاالن گروه قندی های بورس تلقی شود، اما واقعیت منظر صنعتی افزایش نرخ شکر می

از سویی با توجه به زیان آوری اغلب . اهد افزودهای قندی نخو ها به افزایش ارزندگی سهام شرکت دهد که افزایش قیمت نشان می

 .ها، بازار به خوبی متوجه رفتار سفته بازی بر روی معامالت سهام این گروه است این شرکت

 مزیت های اندک گروه قندی های بورس
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سفته بازانه در این  های اوضح روشن عرضه سهام از سوی سهامدار عمده گروه قندی های بورس را ناشی از اعتقاد به وجود انگیزه

 .با این وجود در برخی از نماد های معامالتی حاضر در این گروه می توان مزیت های سرمایه گذاری را یافت: گروه دانست و افزود

های گروه قندی در آستانه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی هستند و برخی دیگر هم به  برخی از شرکت: وی افزود

عوای هیات مدیره بر سر کرسی های مدیریتی و یا ارزشمندی زمین های در شرف واگذاری مورد اقبال سرمایه گذاران دلیل د

اند، اکنون به قیمت های انتظاری خود  در مقابل آن دسته شرکت های قندی که پیش تر افزایش سرمایه خود را ثبت کرده. هستند

 .نها وجود ندارددر بازار رسیده و توجیهی برای رشد دوباره آ

تومانی قیمت شکر از سوی فعاالن صنعت قند  5633تا  5233این کارشناس بازار سرمایه با احتمال عدم موافقت دولت با پیشنهاد 

. درصدی اتفاق خاصی را برای سودآوری شرکت های قندی رقم نخواهد زد 32تا  33از منظر بنیادی افزایش نرخ : و شکر، افزود

 3323های پیشنهادی را نداشته و با تسویه شکر خام به شکر سفید قیمت تمام شده ای بالغ بر  کنون کشش قیمتبازار مصرف هم ا

 .تومانی در شرایط فعلی توجیه ندارد 5333بنابراین تولید شکر . تومان در هر کیلو برای تولید کننده داخلی رقم خواهد زد

درصدی واردات می توانند از سودآوری و ارزندگی  23اعمال عوارض سنگین  کارخانجات قند و شکر تنها در صورت: وی ادامه داد

سهام برخوردار شوند و یا اینکه از ترخیص شکر خام جلوگیری شود و این در حالی است که با توجه به خشکسالی و نیاز بازار 

 .مصرف داخلی چنین انتظاری فقط توهم است

 هشدار برای نوسان گیری دوباره

کند، بر این اساس چنانچه هیچ گزینه  اور است که بازار سهام همواره پس از حرکت خود اقدام به تحلیل دالیل آن میوی بر این ب

 53ای برای معامله گران بازار در روزهای آینده وجود نداشته باشد، به دلیل کوچکی و سرمایه اندک گروه قندی ها پس از اصالح 

 .ران نوسان گیر مواجه شوددرصدی قیمت ها دوباره با اقبال خریدا

 63فروش قندی ها چهار سال پیش به : های بورس معتقد است نیز با تحلیل از اوضاع دیروز و امروز گروه قندی احسان معتضدی

میلیارد تومان رسیده بود و سرمایه اغلب آنها نزدیک به سه میلیارد تومان بود و این یعنی پنج درصد تغییر در سود باعث می شد، 

 .دشان صد درصد رشد کندسو

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد، در آن زمان قیمت های جهانی در حالی افزایش می یافت که انجمن قند و شکر قادر به 

جایگزینی شکر سفید به قیمت پایین تر در بازار مصرف داخلی نبود، از این رو به افزایش نرخ شکر داخلی روی آورد و قیمت سهام 

 .ر افزایش سودآوری این شرکت ها جهش کردبه خاط

 فروش قندی ها با سرمایه متناسب نیست

هم اکنون قندی ها حدود هفتاد تا صد میلیارد تومان فروش دارند و سرمایه : های قندی گفت معتضدی با اشاره به فروش شرکت

درصد افزایش یابد که  52، باید حاشیه سودشان یعنی برای اینکه سودشان صد درصد افزایش یابد. میلیارد تومان دارند 53باالی 

 .با شرایط کنونی کمی بعید به نظر می رسد

درصد شده و با این وجود واردات شکر خام هم  12از طرفی دیگر تعرفه واردات شکر به دلیل حمایت از این صنعت : معتضدی افزود

 .شود تومان برای هر کیلو تمام می 3333اکنون حدود 

سوی دیگر هم اکنون فصل برداشت محصول و تولید شکر از چغندر در حالی آغاز شده که از هر هفت کیلو چغندر یک  از: وی افزود

تومان تمام می شود و این یعنی حدود دو  533قیمت چغندر قند با هزینه حمل برای هر کیلو مبلغ . آید کیلو شکر به دست می

 .نه های کارخانه حساب کردهزار تومان تفاله و مالس هم باید به عنوان هزی
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 تجربه تلخ سیمانی ها در گروه قندی

تومان تمام می شود و قیمت تولید  3333درصدی واردات مبلغ 12قیمت وارداتی شکر هم اکنون با احتساب عوارض : وی افزود

برای کارخانجات تومان است، حال فرض کنید قیمت فروش هرکیلو شکر سفید  5333شکر سفید حاصل از چغندر قند مبلغ 

 .تومان تعیین کنند 5633داخلی مبلغ 

با این حاشیه سود اتفاقی که رخ خواهد داد، مشابه صنعت سیمان خواهد بود که قیمت فروش هر تن : معتضدی در پایان گفت

 .رسد هزار تومان به فروش می 33هزار تومان تمام می شود، اما کمتر از  353سیمان مبلغ 
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 اقتصاد محصوالت
 - 31/69/96فارس

 استان در بورس کاالی ایران 3عرضه محصول کشاورزی 
های گرگان، گلستان، کرمانشاه، خوزستان، خراسان رضوی، شهریور ماه، محصوالت کشاورزی استان  92روز دوشنبه 

 .شود سیستان و بلوچستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان در بورس کاالی ایران عرضه می

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کاالی ایران، یکهزار تن گندم دوروم فارس،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

یکهزار تن گندم دوروم خوزستان، یکهزار تن گندم دوروم کهگیلویه و بویراحمد و یکهزار تن گندم دوروم کرمان راهی تاالر 

 233تن ذرت دانه ای کرمانشاه به همراه  523ن برنج گلستان، ت 43تن برنج گرگان،  533همچنین، . محصوالت کشاورزی می شود

تن شکرسفید کارخانه قند جوین خراسان رضوی روی تابلوی  533تن شکرسفید شرکت کشت و صنعت دهخدای خوزستان و 

 .عرضه می رود

 .زی عرضه می شودتن روغن خام سویای آرژانتین در تاالر محصوالت کشاور 23تن روغن خام آفتابگردان اوکراین و  23

تن انواع قیر شرکت  333هزار و  13هزار تن قیر شرکت نفت پاسارگاد،  43تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز شاهد عرضه 

تن انواع مواد  6333هزار تن وکیوم باتوم،  33عالوه بر این، . شرکت نگین فخر آذربایجان است 6333نفت جی و دو هزار تن قیر 

 .تن گوگرد کلوخه روانه تاالر مذکور می شود 5333پلیمری و 

 .تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی عرضه می شود 533و  6333هزار تن قیر  3گفتنی است، 

هزار تن انواع کاال روی تابلوی های معامالتی بورس کاالی ایران می  332براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، بیش از 

 .رود
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 اقتصاد محصوالت
  آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

 شود  ذرت خوزستان در بورس کاال اجرایی می تضمینیقیمت 
 . معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور از آغاز خرید تضمینی ذرت در کشور خبر داد

به مباشرت شرکت  34خرید تضمینی ذرت در سال : ، عباس والوزی در این باره گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .پشتیبانی امور دام کشور است

ه اعالمی در سطح کشور به جزء استان خوزستان که قرار است از طریق بورس کاال اجرا شود ذرت به با توجه به برنام: وی افزود

 .صورت تضمینی از کشاورزان خریداری خواهد شد ریال به 633هزار و  3قیمت مصوب حداکثر 

ید ذرت از کشاورزان از روز بر اساس برنامه ابالغی، خر: معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور خاطرنشان کرد

 ./گذشته آغاز و تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان

 ها در راستای افزایش مجدد قیمتزیان صنایع لبنی 

در واقع اگر افزایش مجدد قمیت ها با استقبال بازار همراه نباشد منجربه ضرر : های لبنی کشور بیان کرد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .و زیان صنایع لبنی و دامداران شود

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهای لبنی کشور در گفتگو با  محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

های لبنی افزیاش قیمت  درحال حاضر اتحادیه: درصد شیرخام اظهار داشت 3توافق صنایع لبنی و دامداران مبنی بر افزایش 

 .ا معتقدند اگر مصرف کننده نباشد کارخانه و دامدار معنایی ندارد دانند زیر محصوالت را با توجه به قدرت خرید مردم به صالح نمی

در واقع تاکنون هیچ توافقی بین اتحادیه لبنی و دامداران مبنی بر افزایش قیمت صورت نگرفته و از طرفی افزایش مجدد : وی افزود

 . ها و دامداران شود ضرر و زیان اتحادیهتواند منجربه  قیمت ها اگر با استقبال بازار همراه نباشد معنایی ندارد زیرا می

شود که عدم حمایت دولت  لبنیات محصول احتکاری نیست بلکه به روز خریداری و تولید و مصرف می: اسماعیلی در ادامه بیان کرد

 .از این صنعت منجر به خطر افتادن امنیت غذایی و بروز مشکالت برای دهک ها پایین جامعه خواهد شد

تومان از دامدار خریداری  3443درواقع صنایع لبنی زمانی شیر را به نرخ : ادیه فراورده های لبنی کشورتصریح کردمدیرعامل اتح

درصدی قیمت ها را داشته باشد و همواره دولت با تامین منابع باید از آسیب بیش از حد  53کنند که بازار و مردم توان افزایش  می

 .کند در حق دامدار و مصرف کننده جلوگیری
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 31/69/5۲فارس

 انتشار مواد تغییر ژن یافته حتی با داشتن مجوز حمل مجاز نیست
ونقل،  صادرات، واردات و حمل»صدور مجوز برای قانون ایمنی زیستی با  7نامه اجرایی بند ب ماده  بر اساس آیین

بندی شود که امکان  نحوی بسته ، این محصوالت باید به«یافته ژنتیکی بدون هدف رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل

 .وجود نداشته باشد  انتشار غیرمجاز آن

قانون ایمنی زیستی جمهوری ( 3)ماده ( ب)نامه اجرایی بند  ، آیینروزنامه رسمی کشوربه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

اسالمی ایران برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت 

 .حقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ابالغ شدعلوم، ت

قانون ( 3)ماده ( ب)به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند  3134/3/53شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه 

 :شرح زیر تصویب کرد ا بهنامه اجرایی بند یادشده ر ـ آیین 3133ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

 قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران( 3)ماده ( ب)نامه اجرایی بند  آیین

 :روند نامه اصالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در این آیین -3ماده 

 .مرزهای رسمی جمهوری اسالمی ایرانیافته ژنتیکی در داخل  جایی موجودات زنده تغییر شکل هرنوع جابه: ونقل داخلی ـ حمل الف

یافته ژنتیکی از داخل مرزهای رسمی جمهوری اسالمی ایران  جایی موجودات زنده تغییر شکل هرنوع جابه: ونقل فرامرزی ـ حمل ب

 .به خارج یا بالعکس

ور به سایر کشورها از طریق یافته ژنتیکی از یک کش جایی موجودات زنده تغییر شکل هرنوع جابه(: ترانزیت)ونقل عبوری  ـ حمل پ

 .مرزهای رسمی جمهوری اسالمی ایران

یافته ژنتیکی که دارای ساختار تراژن و محل ادخال منحصر به فرد  موجودات زنده تغییر شکل( الین)هر لینه (: Event)ـ رخداد  ت

 .خود با استفاده از فناوری زیستی جدید است

یافته ژنتیکی  دهنده محتوای یک محموله دربردارنده موجودات زنده تغییر شکل نشانهرگونه سند یا برگه اطالعاتی : ـ برچسب ث

 .شود که به همراه کاال بوده و یا بر روی آن نصب می

یافته ژنتیکی در یک محموله است که  باالترین درصد موجودات زنده تغییر شکل(: Acceptance threshold)ـ حد آستانه  ج

 .اردگذاری ند الزامی به برچسب

یافته ژنتیکی در یک محوله است که باالتر از آن اجازه ورود به  درصد موجودات زنده تغییر شکل(: Tolerance)ـ حد تحمل  چ

 .تولید یا مصرف در کشور را ندارد

 ونقل داخلی، فرامرزی یا عبوری صالح برای صادرات، واردات و حمل در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی ذی -5ماده 

بندی شوند که در حین  نحوی بسته یافته ژنتیکی بدون هدف رهاسازی، این محصوالت باید به موجودات زنده تغییر شکل( ترانزیت)

بندی ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه شرایط زیر را باید  ها وجود نداشته باشد، بسته ونقل متعارف امکان انتشار آن حمل

 :داشته باشد

 .ترین ابعاد قابل تکثیر و انتشار نمونه موجود زنده تغییریافته ژنتیکی درسته باشد بندی حداکثر نصف اندازه کوچک فذ بستهـ منا الف 
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ـ چنانچه موجود زنده دارای گرده یا زیگوت یا مشابه آن باشد باید اندازه منافذ بسته کوچکتر از نصف اندازه آن گرده یا  تبصره

 .زیگوت باشد

 .متعارف و از استحکام الزم برخوردار باشد ـ جنس بسته ب

 .بندی خود را اعالم کند های بسته ـ متقاضی باید ویژگی پ

ونقل  یافته ژنتیکی دارای مجوز بدون هدف رهاسازی در حین حمل های حاوی موجودات زنده تغییر شکل محموله یا بسته -1ماده 

 .ب و شناسنامه باشدباید دارای برچس( ترانزیت)داخلی، فرامرزی یا عبوری 

یافته ژنتیکی موجود در محموله باالتر از حد آستانه باشد، در برچسب  در صورتی که درصد موجودات زنده تغییر شکل -4ماده 

 :محموله باید موارد زیر درج شود

 «یافته ژنتیکی است این محموله حاوی موجودات زنده تغییر شکل»ـ عبارت  الف

 .المی ایرانـ شماره مجوز جمهوری اس ب

 :ت شناسنامه محموله متضمن اطالعات زیر پ

 .شماره رخداد یا شماره شناسایی اختصاصی -3

 (.خوراک انسان، دام یا هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم)مورد مصرف  -5

 .اعالم عدم رهاسازی -1

 .تر برای کسب اطالعات بیش( nBCH)آدرس اینترنتی اتاق ملی تهاتر ایمنی زیستی  -4

 .ـ حد آستانه دو درصد است 3تبصره 

 .یافته ژنتیکی بدون مجوز صف است ـ حد تحمل برای وجود موجودات تغییر شکل 5تبصره 

یافته ژنتیکی  موجودات زنده تغییر شکل( ترانزیت)ونقل داخلی و فرامرزی و عبوری  گذاری و حمل بندی، برچسب ـ بسته 1تبصره 

ـ از 3133قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب ( 33)و ماده ( 3)ماده ( ج)بند برای مقاصد پژوهش، با رعایت 

 .نامه مستنثنی است شمول این آیین

 :شرح زیر است یافته ژنتیکی دارای مجوز به ونقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییر شکل ـ شرایط حمل 2ماده 

 .ونقل در اسناد همراه توسط متصدی حملونقل  ـ درج تاریخ آغاز و پایان حمل الف

 .ونقل ونقل توسط متصدی حمل ـ اعالم مبدأ، مقصد و مسیر حمل ب

ونقل موجودات  در اسناد همراه، در حمل« یافته ژنتیکی است ونقل موجودات تغییر شکل این محموله حاوی حمل»ـ درج عبارت  پ

 .یافته ژنتیکی زنده تغییر شکل

 .ونقل نامه توسط متصدی حمل این آیین( 1)و ( 5)در مواد  ـ رعایت موارد مندرج ت

ونقل داخلی، فرامرزی یا عبوری  صالح برای صادرات، واردات و حمل ـ در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی ذی 6ماده 

 .بودبندی سایر محصوالت و موجودات خواهند  ونقل و بسته گذاری و شرایط حمل مشمول قوانین و مقررات برچسب

 .شود صالح تدوین و به مورد اجرا گذاشته می های اجرایی ذی های اجرایی این ماده توسط دستگاه ـ دستورالعمل تبصره

 .به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است 3134/6/32این مصوبه در تاریخ 
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 اقلیم و منابع طبیعی   
 ایسنا - 493۱شهریور  53یکشنبه 

 پایان الیحه بررسی خاک در کمیسیون کشاورزی

 .یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از پایان بررسی الیحه خاک درجلسه امروز این کمیسیون خبر داد

دو ماده از بررسی الیحه خاک باقی مانده بود که در جلسه امروز : وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا تصریح کرد در گفت محمدسادات ابراهیمی

 .بررسی و تصویب شد، بدین ترتیب الیحه خاک به پایان رسید و به صحن علنی ارجاع شد تا در صحن بررسی شود

و تفحص از وزارت نیرو نیز در دستور جلسه امروز این کمیسیون قرار داشته که  به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی، رای گیری بحث تحقیق

 .به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا به جلسه آینده موکول شده است
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منابع طبیعیاقلیم و   
 آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

 مغفول ماندن روز جهانی خاک در سال خاک / تعیین تکلیف الیحه حفاظت از خاک، پیش از پایان عمر مجلس نهم

 .به اجرا درخواهد آمد ۰0رود و با اعمال اصل  الیحه حفاظت از خاک پیش از اتمام مجلس نهم به صحن علنی می

از رسیدن به مراحل پایانی تصویب ( ایانا)خاک ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس انجمن علوم 

با توجه به اخبار رسیده، الیحه حفاظت از خاک پیش از اتمام سال جاری به : الیحه ایجاد قانون حفاظت از خاک خبر داد و گفت

 .آید را درمیبه اج 32رود و با اعمال اصل  صحن علنی مجلس می

ساله مدیریت خاک در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی  33منوچهر گرجی با بیان اینکه برنامه جامع 

بار برای منابع خاک در کشور بودجه اختصاص  با اجرای این برنامه و کسب بودجه در برنامه ششم توسعه، برای نخستین: است، افزود

 .شود داده می

تر شدن معاونت آب و خاک و با همکاری انجمن علوم خاک ایران، دفتر مستقل خاک در وزارت  اظهار امیدواری کرد که با فعالوی 

 .اندازی شود جهاد کشاورزی راه

رئیس انجمن علوم خاک ایران با اشاره به برگزاری جلسه با وزیر جهاد کشاورزی، از مساعدت وزیر برای توجه بیشتر به خاک و 

 .گرفتن خاک همانند آب خبر داد جدی

بنیان خاک و کسب بودجه الزم، خواهیم توانست ارزش و حاصلخیزی اراضی  های دانش با تشکیل شرکت: گرجی خاطرنشان کرد

 .کشاورزی کشور را حفظ کنیم

ئولیت اصلی برگزاری مس: گرجی در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره نحوه برگزاری روز جهانی خاک در سال جهانی خاک تصریح کرد

طور که باید به  روز جهانی خاک در سال جاری بر عهده مؤسسه تحقیقات خاک و آب است که متأسفانه تاکنون نتوانستیم آن

 ./اهدافمان در برگزاری این روز برسیم

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http54643-3html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24641-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 شهریور چهارماهم اخبار هفته 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

اعالم برنامه های رییس جدید سازمان جهاد کشاورزی تهران در / در استان تهران  مدرنهای  ایجاد باغ

 گفتگو با ایانا 
وجود دارد نیاز ... های دام، طیور، آبزیان، امور اراضی و هایی که در بخش برنامهبا توجه به محوری بودن استان تهران، 

 .به بازنگری دارد

های  رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی بازنگری در برنامه

با توجه به آنکه استان تهران از محوریت در تولید : داد و گفت خبر... های مختلف باغبانی، زراعت، صنایع آب و خاک و بخش

 .محصوالت کشاورزیف دامی و پروتئینی برخوردار است الزم بود برخی قوانین بازنگری شود

برنامه جامعی برای تولیدات بخش کشاورزی استان مدنظر است تا بتوانیم در توسعه کشاورزی استان : اشرف منصوری افزود علی

 .اقدامات مؤثری انجام دهیمتهران 

کنندگان اراضی  برخورد قاطع و جدی با تعرض: ترین بخش در استان عنوان کرد و ادامه داد وی حوزه امور اراضی را محوری

 .دنبال قطع ساخت و سازهای غیرمجاز در استان هستیم کشاورزی مدنظر است و به

 .قوانین محکم از تعرضات اراضی بکاهیم شود با وضع در این بخش تالش می: منصوری خاطرنشان کرد

بهره نیست و در این راستا برای باال بردن راندمان  استان تهران نیز از خشکسالی بی: وی با اشاره به مشکل خشکسالی تصریح کرد

 .های غیرمجاز آب را مدنظر داریم های سطحی و کنترل برداشت های آبیاری میکرو، مهار آب آبیاری، استفاده از روش

 های مدرن در استان تهران ایجاد باغ

های  ای با تأکید بر شهرک های متراکم و گلخانه توسعه کشت: رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان تهران یادآور شد

 .کنیم کشاورزی در حوزه باغبانی را اجرایی می

های مدرن و  ایجاد باغ: ی خواند و تأکید کردهای استان تهران ضرور منصوری اجرای برنامه الگوی کشت را با توجه به ظرفیت

های روز دنیا، تولید محصول سالم، کاهش مصرف سموم شیمیایی با تأکید بر رعایت کاربری اراضی در دستور  متناسب با اتکنولوژی

 .کار است

های صنعتی،  لفات در مرغافزایش ضریب تبدیل و کاهش ت: وی از توسعه طرح زنجیره تولید در حوزه طیور خبر داد و اظهار داشت

ها و توجه به بهداشت عمومی در راستای  بیوتیک در فارم های خالی استان، کاهش مصرف آنتی توسعه زنجیره تولید، تکمیل ظرفیت

 .ریزی داریم تر و کاهش تلفات را در حال برنامه تولید سالم

به شاخه ترویج و آموزش : را مورد تأکید قرار داد و گفت منصوری توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در راستای اقتصادی کردن تولید

 .هدفمند و اثرگذار توجه ویژه خواهد شد

 کنیم، ساماندهی مدنظر است نیروی انسانی را تعدیل نمی

بندی مراکز خدمات کشاورزی انجام خواهد شد و در بخش  ساماندهی و پهنه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود

 .انسانی نیز مالک انتخاب همکاران با توجه به تخصص و تجربه خواهد بودنیروی 

 .با توجه به اینکه کمبود نیرو در همکاران سازمانی وجود دارد، قصد تبدیل نداریم: وی خاطرنشان کرد
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شاورزی استان ریزی و امور مالی سازمان جهاد ک هایی چون معاون برنامه اشرف منصوری پیش از این در سمت گفتنی است، علی

ریزی اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و خاک  ایالم، مدیر طرح و برنامه، معاون برنامه

 ./استان ایالم، معاون استاندار ایالم و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه فعالیت داشته است
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 4931شهریور  53, یکشنبه

 قطعه ماهی در لرستان به دام افتادند  00صیادان 
رشته تور سالیک و  0و ضیط ( زردک و زرد پر)قطعه ماهی  00مدیر کل محیط زیست لرستان از دستگیری صیادان 

 . تور دامی سدی خبر داد۶

یگان اجرایی : به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست لرستان، فتحی گفت( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ریزی منظم اقدام به گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت این شهرستان انجام داد، در این شهرستان چگنی بر اساس برنامه 

صیاد حرفه ای رودخانه کشکان که سابقه بد کیفری نیز در این زمینه داشتند توسط نیروهای یگان اجرایی  5عملیات متاسفانه 

 .سرابدوره دستگیر شدند

رشته تور 5به همراه (زردک و زرد پر)قطعه ماهی  22ن افراد متخلف متاسفانه از ای: مدیر کل محیط زیست لرستان ادامه داد

هزار ریال است 333تور دامی سدی کشف و ضبط شد، در مصوبه جدید جرائم زیست محیطی هر قطعه ماهی 6سالیک و همجنین 

 .که از متخلفین اخذ می شود

ضایی که همیشه کمک حال محیط زیبست بوده اند، حکمی قاطع با توجه به سابقه کیفری این صیادان متخلف مرجع ق: وی افزود

 صادر فرمایند که به حبس این متخلفان منجر گردد و درس عبرتی برای دیگر متخلفان شکار و صید باشد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http54335-3html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 4931شهریور  53, یکشنبه

 گشت ویژه برخورد با کشاورزان متخلف در سوزاندن کاه و کلش به میدان می آید 
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیالن با تاکید بر اینکه با کشاورزان متخلف در سوزاندن کاه و کلش برخورد 

گشت های ویژه برای کنترل آلودگی هوا و معرفی خاطیان به مراجع قضایی در سطح استان : شود، گفتقانونی می 

 .تشکیل شده است

برای کنترل و مهار : به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، قربانعلی محمدپور افزود( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ساقه های برنج پس از برداشت محصول در استان سعی کرده است با هماهنگی با  آلودگی هوا ناشی از سوزاندن کاه و کلش و

استانداری، دادستانی استان، جهاد کشاورزی، علوم پزشکی، نیروی انتظامی ،پلیس راهور واطالع رسانی از طریق توزیع دستگاه های 

مصاحبه با رسانه های عمومی از میزان سوزاندن کاه بیلر برای بسته بندی توسط جهاد کشاورزی، توزیع بروشور وپوستر، نصب بنر، 

 .وکلش بکاهد

جلسه با دستگاه های مرتبط در سطح استان و شهرستان ها، تعیین دستگاه های مرتبط به منظور کنترل آتش  52وی، تشکیل 

مشکالت ، برگزاری کالس سوزی و انجام آموزش های مرتبط ، مساعدت صدا و سیما در اطالع رسانی و پخش تیزر، آسیب شناسی 

های ترویجی آموزشی و تولید بروشورهای هشداردهنده در سطح روستاها توسط سازمان جهاد کشاورزی، توزیع بروشورهای 

هشداردهنده و آموزش از طریق بهورزان و مراکز بهداشت در سطح روستاها، هماهنگی با دهیاران و مساعدت با دستگاه های مرتبط 

آموزشی و همکاری با نیروهای گشت تعیین شده از مهمترین اقدامات انجام گرفته برای کاهش آتش سوزی عمدی برای انجام امور 

 .در مزارع برشمرد

 تعیین شعب ویژه برای برخورد قضایی با متخلفین سوزاندن کاه

یلر از استانهای همجوار و همکاری نیروی انتظامی با جلوگیری از ورود کمباین های بدون ب: بنابر این گزارش، محمد پور تصریح کرد

جهت تردد خودروهای حمل کاه و کلش در جاده های استان ؛ مشارکت در گشتهای پایش درمعیت نیروهای حفاظت محیط 

 .زیست و هدایت خاطیان به مراجع قضایی در کاهش آلودگی هوا ناشی سوزاندن کاه وکلش همکاری داشته است

 خرید کاه و کلش موجود در مزارع

همچنین تعیین شعبه های ویژه در سطح شهرستانها برای برخورد قضایی با متخلفین، خرید کاه و کلش موجود در مزارع با 

 .هماهنگی تعاونی دهیاران از دیگر اقدامات برای کنترل آلودگی هوا ناشی از سوزاندن کاه و کلش و ساقه های برنج بوده است

به منظور هماهنگی بیشتر فرمانداران با ایجاد بستر مناسب و : خاطر نشان کردمدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیالن 

 .تشکیل جلسات در سطح شهرستانها نسبت به درگیر نمودن همه متولیان با موضوع اقدام الزم بعمل آورده است

 تشکیل گشت های ویژه برای کنترل آلودگی ناشی از سوزندان کاه

گشت های ویژه ای برای : محیط زیست استان گیالن در تشریح اقدامات این اداره کل گفتقربانعلی محمدپور مدیر کل حفاظت 

انجام پایش محیطی به منظورکنترل و کاهش آلودگی ناشی از سوزندان کاه و کلش در هر شهرستان تشکیل که با مشارکت نیروی 

 .انتظامی نسبت به اطفاء آتش و معرفی خاطیان به مراکز قضایی اقدام شد 
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با کمک دهیاران : حمدپور با اشاره به فرهنگ سازی در سطح کشاورزان و روستاییان در اغلب روستاهای با وضعیت بحرانی افزودم

 .بنر و اطالعیه های آموزشی و هشداردهنده در سطح روستا ها نصب شدند

ویژه روستاهای اطراف شهرستان توزیع بروشور و پوستر حاوی نکات آموزشی در سطح روستاهای استان ب: وی خاطر نشان کرد

رشت و اطالعیه های مشترک با دادستانی استان در سطح شهرها و روستاها با مضمون ابالغ ممنوعیتهای قانونی و هشدار به منظور 

 .نصب شد 633اعمال مجازات ماده 

 پرونده تخلف سوزاندن کاه وکلش به مراجع قضایی 49۶ارجاع 

اتمام دوره برداشت برنج و شرایط بارندگی های پراکنده بیشترین احتمال سوزاندن کاه وکلش وجود  محمد پور با تاکید بر اینکه با

در حال حاضر در شهرستانهای استان گیالن با انجام گشتهای دوره ای و با مساعدت دستگاه های همکار، پایش : دارد، تصریح کرد

 .پرونده نیز به مراجع قضایی ارجاع شده است316های متعدد ، حدود های کنترلی انجام می پذیرد و تا کنون ضمن صدور اخطاریه 

ای از  شود که توسط عده گفتنی است، هر ساله پس از پایان برداشت برنج، کاه و کلش ناشی از دروی این محصول تولید می

 .شود کشاورزان به بهانه نابودی آفات، سوزانده و دود می

کند و  محیطی که نفس کشیدن را سخت می ن مربوطه عالوه بر آلودگی هوا و زیستسوزاندن کاه و کلش طبق نظر کارشناسا

 .شود دهد، خطرات گازهای حاصل از آن را تولید کرده و موجب بروز سرطان ریه می ها را آزار می چشم

بدیل به کاغذ شود و به تواند ت می  شود و کاه و کلش های کاه برنج در صنایع سبک، فیبرسازی و کاغذ دیده می مانده ساقه و ته

اما همچنان در   با وجود اینکه کاربردهای صنعتی این پسماندها مشخص شده. عنوان علوفه برای خوراک دام نیز مورد استفاده گیرد

 .است  گیالن به دلیل سوزاندن آنها توسط برخی کشاورزان به عنوان یک معضل ذهن کارشناسان را درگیر کرده

های زیست، زمین و شیمیایی اختالل به وجود آورد  تواند در چرخه وزاندن ضایعات برداشت محصول برنج میهای ناشی از س آلودگی

های برنج موجب از بین رفتن مواد آلی خاک و  گذارد و سوزاندن ساقه که این تغییرات بر روند فعالیت موجودات زنده تاثیر منفی می

 .شود تضعیف آن می

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http54333-3html. 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 آیانا 4931شهریور  53, یکشنبه

نجات دریاچه ارومیه در دنشگاه آمریکا / پشت پرده انتقال آب از دریاچه وان، رؤیای نفتی برای ترکیه است

 بررسی شد 
ها برای نجات دریاچه ارومیه پیشنهاد شده است، همراه با  انتقال آب از دریاچه وان در ترکیه که از سوی ترک

 .های پایاپای نفت با ایران بوده است وسوسه

ه و هرچند ترکی: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس انجمن دریاچه ارومیه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اند، اما در پس انتقال آب از دریای وان، انتقال نفت و انتقال  گرجستان پیشنهاد انتقال آب و نجات دریاچه ارومیه را پیشنهاد داده

 .آب از گرجستان نیز خرید گاز نهفته است

متر است که قرار  36چه وان ترین نقطه دریا کیلومتر است و عمیق 343فاصله دریاچه ارومیه تا دریاچه وان : فر افزود امید شایان

 .ساله با هزینه شش میلیارد دالری انجام شود 33است طی یک طرح 

 نجات دریاچه ارومیه در دنشگاه آمریکا بررسی شد

با همکاری دانشگاه تبریز و کالج آمریکا، بررسی چگونگی جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه مورد ارزیابی : وی خاطرنشان کرد

 .شده اساتید آمریکایی نیز فاصله زیادی با دستاوردهای داخلی نداشت آمریکایی قرار گرفت و پیشنهادهای ارائه اساتید کالج

کارشناسان آمریکایی نیز معتقد بودند که کاهش تلفات آب، اصالح الگوی کشت، توقف کشت افقی کشاورزی و : فر ادامه داد شایان

 .تواند از خشک شدن دریاچه ارومیه جلوگیری کند ایی است که میترین پارامتره های آب مهم گذاری قطره ارزش

هایی نیز  همچنین کارشناسانی از سوی سازمان ملل برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه به ایران آمدند و مقاله: وی تصریح کرد

 .درباره اثرگذاری خشک شدن دریاچه ارومیه بر اقلیم منطقه منتشر شده است

 ه آبریز ارومیهدرصدی حوض 43کاهش 

های سازمان هواشناسی، در مردادماه حوضه آبریز دریاچه ارومیه در میان  بر اساس گزارش: رئیس انجمن دریاچه ارومیه یادآور شد

 .شش حوضه آبریز کشور با رشد منفی همراه بوده است

درصد افزایش نسبت  33حوضه آبریز ارومیه با اند که در این میان  ها رشد منفی داشته سه حوضه آبریز دریاچه: فر تأکید کرد شایان

 .های آبریز کشور بوده است ترین حوضه به مردادماه سال گذشته جزو خشک

های منتشرشده این سازمان، همچنین تغییرات آب و هوایی استان آذربایجان شرقی و غربی در  بر اساس گزارش: وی اظهار داشت

درصد  3.2دهد؛ این در حالی است که آب و هوای فارس، یزد و سمنان بین نیم تا  نشان میای را  مردادماه افزایش دو تا سه درجه

 .تر بوده است نسبت به مدت مشابه سال گذشته خنک

 33بررسی چنین شرایطی در حالی است که کارشناسان آب معتقدند به ازای افزایش هر یک درجه دما، : فر همچنین گفت شایان

میلیارد مترمکعب آب  3.2رسد حوضه آبریز دریاچه ارومیه بین یک تا  نظر می آب بیشتر خواهد شد؛ لذا بهمیلیارد مترمکعب تبخیر 

 .از دست داده است

گرفته در شهریورماه وضعیت حوضه آبریز دریاچه ارومیه متناسب با افزایش بارندگی  های صورت وی اظهار امیدواری کرد که با بارش

 .در شرایط بهتری قرار گیرد

 ./فتنی است، پیش از این رئیس دریاچه ارومیه از انعقاد قرارداد با کشور ترکیه برای انتقال آب از دریاچه وان خبر داده بودگ
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 انتصابات

 - 31/69/53فارس

 رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان تهران منصوب شد

با حکم وزیر جهاد کشاورزی، علی اشرف منصوری به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان تهران 

 .منصوب شد

طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی اشرف منصوری به  فارسخبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران منصوب شد

 .علی اشرف منصوری پیش از این به مدت چهار سال رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بود: براساس این گزارش

 .تصاب منصوری، سید محمد موسوی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران را برعهده داشتپیش از ان: افزاید این گزارش می
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 بازار و قیمت ها

 آیانا 4931شهریور  53, یکشنبه

 میلیون تنی کود کشاورزان، بدون افزایش قیمت  پنجتأمین نیاز 
، نیاز کودی بخش کشاورزی که بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی حدود پنج میلیون 31 - 30با آغاز سال زراعی 

 .ها است در استانتن است، توسط شرکت خدمات حمایتی تأمین و در حال توزیع 

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برداران این بخش پنج میلیون تن است که با درصدی افزایش  شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای بهره امسال نیاز کودی اعالم

 .گذشته استمشابه سال 

ویژه کودهای شیمیایی افزایش  ها به کنیم که قرار نیست قیمت نهاده را در حالی آغاز می 34 - 32سال زراعی : علیرضا ولی افزود

 .داشته باشد

 31 - 30نوع کود آماده توزیع در سال زراعی  0۶

ن که شامل دو دسته کودهای پایه و غیر از آن شده، کودهای مصرفی کشاورزا های انجام ریزی بر اساس برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .نوع کود آماده شده است 56شود، امسال در هفت گروه کودی و شامل  می

 433هزار تن و در بخش کود ازته نیز  433شده در بخش فسفاته برای کشاورزان  در سال گذشته کودهای تأمین: ولی ادامه داد

 .هزار تن بود

هزار تن بوده است که امسال میزان کود پتاسه مورد  533برداران بخش کشاورزی  شده برای بهره مینکود پتاسه تأ: وی تصریح کرد

 .های استانی شده است هزار تن تاکنون آماده و تحویل کارگزاری 423نیاز بخش کشاورزی 

 333های استانی به مقدار  کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی در کارگزاری: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یادآور شد

 .سازی شده است هزار تن نیز تأمین و ذخیره

 .سازی آن انجام شده است ریزی برای تأمین و ذخیره به هر میزان که کود پتاسه مورد نیاز باشد نیز برنامه: ولی تأکید کرد

 .باشند نیز در سیستم توزیع موجود است ای به هر میزان که تولیدکنندگان نیاز داشته سایر کودهای غیریارانه: وی اظهار داشت

ای نخواهند داشت، زیرا نه کمبودی وجود دارد و نه قرار است تغییر  کشاورزان در سال زراعی جدید هیچ دغدغه: ولی در پایان گفت

 .قیمتی در کودهای شیمیایی وجود داشته باشد

شیمیایی در دستور کار مؤسسه تحقیقات خاک و آب و  ای که در راستای افزایش کیفیت کودهای گفتنی است، بر اساس برنامه

شرکت خدمات حمایتی قرار دارد، قرار است کود باکیفیت ازته و سایر کودها توسط تولیدکنندگان داخلی تحویل شود که 

 ./ترتیب با افزایش تولیدات داخل، از میزان واردات هرساله کاسته خواهد شد بدین
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 بازار و وقیمت ها
 - 31/69/5۲فارس

 رساند همزمانی عرضه دام عشایر و عیدقربان تنش قیمتی را به حداقل می
تقاضا برای گوسفند در عید قربان سال همزمانی عرضه دام عشایر و : مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفت

 .رساند جاری، تنش قیمت را به حداقل می

امسال زمان : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفت

دهد که مانند سالهای قبل  ن عرضه دام عشایری همزمان شده و این همزمانی این اطمینان را میبرگزاری مراسم عید قربان با زما

 .در این مقطع قیمت عرضه دام برای قربانی چندان افزایش نیابد

 .بنابراین همزمانی زمان عرضه با تقاضا از تنش قیمت تا حدود زیادی جلوگیری خواهد کرد: وی افزود

اما به هرحال افزایش تقاضا در روز عید قربان و روزهای منتهی به آن تأثیر خود را بر : دامداران ایران بیان داشتمدیر عامل اتحادیه 

 .ها می گذارد و این موضوع کامال طبیعی است افزایش ناچیز قیمت

وسفند زنده با قیمت هر کیلوگرم گ: براساس این گزارش در پایان هفته گذشته ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران گفت

شد و او همچنین قبال گفته بود که قیمت هر کیلو گوسفند زنده در روز عید قربان   تومان عرضه می 233هزار و  33هزار تا  33

 .تومان خواهد بود 233هزار و  35الی  35حدود 

با نظارت اداره کل دامپزشکی استان به گزارش فارس امروز قیمت گوسفند زنده در مراکز عرضه بهداشتی توسط شهرداری تهران و 

 .تومان است 233هزار و  31تهران هر کیلوگرم 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 4931شهریور  96, دوشنبه

 کند  تولیدکننده ایرانی هورمون مصرف نمی/ ماه بینی افزایش قیمت مرغ در آبان پیش

ریزی  دلیل افزایش قدرت خرید مردم، آغاز صادرات و اندکی کاهش جوجه علت نوسانات قیمت مرغ در ماه جاری به

 .شود نمیبینی  گونه افزایشی در قیمت مرغ پیش بوده است که در مهرماه سال جاری هیچ

با اعالم ( ایانا)دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

آغاز مجدد صادرات مرغ و افزایش قدرت خرید مردم باعث شد که اندکی قیمت مرغ در ابتدای شهریورماه باال برود و : این خبر گفت

 .تومان برسد 233ترین حد خود یعنی قیمت چهارهزار و  ای که در روز جاری مرغ زنده به پایین گونه یاید، بهدوباره پایین ب

از آنجا که مرغ همچون سایر کاالها تابع عرضه و تقاضا است، قدرت خرید مردم در ماه جاری افزایش یافت و : محمد یوسفی افزود

تومان رسید، این  233تومان برسد که دوباره امروز به چهارهزار و  333هارهزار و باعث شد که قیمت هر کیلوگرم مرغ به بیش از چ

 .تومان است 233هزار و  بار شش در حالی است که قیمت مرغ کشتارشده در میادین میوه و تره

ای کاهش  دازهریزی نیز به ان هیچ مشکل خاصی در واحدهای تولیدی مرغ وجود ندارد و عالوه بر آن، جوجه: وی خاطرنشان کرد

 .وجود آورد نیافته که باعث کمبود شود و افزایش قیمت را به

 دامپزشکی به شایعات مصرف هورمون مرغ پاسخ دهد

دهندگان مرغ گوشتی درباره شایعات اخیر مبنی بر استفاده از هورمون برای افزایش  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

عنوان یک تولیدکننده  مان دامپزشکی کشور باید به شایعات اخیر پاسخی جدی دهد، اما بهساز: سرعت رشد مرغ در کشور ادامه داد

باید بگویم که استفاده از هورمون ممنوعیت قانونی دارد و عالوه بر آن، به هیچ عنوان تولیدکنندگان ایرانی اجازه استفاده از چنین 

 .ها ندارند ای را در جیره غذایی مرغ ماده

گاه مقرون به صرفه حتی برای تولیدکنندگان متمایل به  عالوه بر آنکه قیمت هورمون بسیار باال است و هیچ: دیوسفی تصریح کر

 .تخلف از قانون نیز نیست

روزه به حداکثر وزن خود  42ای  های گوشتی موجود در کشور چندین سال است که اصالح نژاد شدند و در دوره مرغ: وی یادآور شد

 .نیازی به استفاده از هورمون نیسترسند؛ بنابراین  می

ماه قیمت مرغ اندکی افزایش یابد، اما در  شود که در آبان بینی می پیش: یوسفی همزمان با آغاز فصل پاییز در کشور تأکید کرد

 .مهرماه افزایش قیمت نخواهیم داشت

بودی وجود نداشته و مازاد تولید نیز در حال حاضر گاه کم باید به فکر تولید متعادل در کشور باشیم، بنابراین هیچ: وی اظهار داشت

 .برای صادرات در نظر گرفته شده است

 ./بین تولید، مصرف، توزیع و تقاضا باید همیشه تعادل ایجاد شود تا شاهد نوسانات در بازار مرغ نباشیم: یوسفی در پایان گفت
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان

 هزار رأس دام زنده در آستانه عید قربان 02بینی  پیش/ ثبات قیمت گوشت در بازار

عید قربان برای استان تهران در آستانه : رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به ثبات قیمت گوشت در بازار گفت

 .بینی شده است هزار رأس دام زنده پیش 23

، با اشاره به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

هزار تومان به  53تا  53هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت : تاکنون تغییری نکرده گفت اینکه قیمت گوشت از دو هفته گذشته

 .رسد فروش می

با توجه به نزدیکی ایام عید قربان عرضه دام افزایش یافته و کمبودی در این بخش نداریم و بر همین اساس افزایش : وی افزود

 .شود بینی نمی گیری برای گوشت پیش قیمت چشم

شود و ممکن است در هفته آینده  تومان عرضه می 233هزار و  33تا  33هم اکنون هر کیلو دام زنده به قیمت : یح کردملکی تصر

 .تومان نیز برسد 233هزار و  35تا  35این قیمت به 

بازار  تاکنون قیمت گوشت افزایش چشمگیری نداشته و هم اکنون 35به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از سال 

 .راکد است

گانه  55هایی که توسط سازمان میادین در مناطق  توصیه ما به مردم این است که برای خرید دام زنده به جایگاه: ملکی افزود

 .بینی شده است مراجعه کنند و دام خود را برای قربانی تهیه نمایند شهرداری پیش

 .ایی در نظر گرفته شده استه ها نیز جایگاه در برخی از شیرخوارگاه: وی ادامه داد

ها دامپزشک سالمت دام  در این جایگاه: بینی شده است گفت هزار رأس دام زنده پیش 23ملکی با اشاره به اینکه برای استان تهران 

 . کننده برسد کند تا گوشت سالم به دست مصرف کند و سالمت الشه را نیز تأیید می را قبل از ذبح بررسی می
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان

 قیمت مرغ کاهش یافت

 .کمبود تقاضا موجب کاهش قیمت شد: رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به کاهش قیمت مرغ گفت

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

 .شود رضه میکننده ع تومان به مصرف 333هزار و  6هم اکنون هر کیلو مرغ به قیمت : به کاهش قیمت مرغ در بازار گفت

 .مهر ماه نیز ادامه دارد 33تومانی قیمت مرغ کمبود تقاضا در بازار است و این کمبود تقاضا تا  433یکی از دالیل کاهش : وی افزود

 .مهر ماه با افزایش تقاضا قیمت مرغ نیز افزایش بیابد 33شود از  بینی می پیش: خانی تصریح کرد یوسف

 .درصد کاهش یافته است 43هم اکنون تقاضا نسبت به دو هفته گذشته : برد گفت غ در رکود به سر میوی با تأکید بر اینکه بازار مر

هر چند که در پاییز و زمستان : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به قیمت ماهی در آستانه خنک شدن هوا گفت

 .شود ماهی نیز در این فصول بیشتر می یابد اما صید مصرف مواد پروتئینی به خصوص ماهی افزایش می

جاری از شهریور ماه شروع شده و همین امر موجب شده تا قیمت ماهی شیر جنوب  خانی صید ماهی جنوب در سال به گفته یوسف

 .هزار تومان کاهش یافته است 53هزار تومان برسد و از شنبه این هفته نیز قیمت این ماهی به  52هزار تومان به  15از 

شود افزایش عرضه موجب شود تا  بینی می شود و پیش مهر ماه آغاز می 53صید ماهی شمال مانند ماهی سفید از : ادامه داد وی

 .قیمت ماهی تغییری نکند

 233هزار و  36ماهی قزل آال به قیمت : رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با اشاره به کاهش قیمت ماهی نیز گفت

هزار تومان و  33هزار تومان ، ماهی هامور جنوب به قیمت  53تومان، تیالپیال به قیمت  233هزار و  31کپور به قیمت  تومان،ماهی

 .تومان به مصرف کننده عرضه می شود 233هزار تومان و ماهی آزاد دزفول به قیمت شش هزار و  53حلوای سیاه به قیمت 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  53, یکشنبه 

 گذاری مرغ، برنامه مدون می خواهد قیمت
: گذاری مرغ عنوان کرد عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور با اشاره به تدوین یک برنامه مدون برای قیمت

های آن وجود ندارد به همین دلیل این صنعت فقط آرامش  متاسفانه هیچ گونه حساب و کتاب و نظارتی بر قیمت مرغ و نهاده

 . مت طوالنی مدت یا پایدار نداشته استکند و هیچ وقت ثبات قی نسبی را تجربه می

روز گذشته قیمت مرغ به حالت متعادل رسیده و به همین دلیل آرامش  33خوشبختانه از : محمد حسین زمانی راد اظهار کرد

 .ها نسبی بوده و تا یک ماه آینده افت تقاضا خواهیم داشت نسبی در صنعت مرغداری به وجود آمده است، اما این قیمت

شود؛ به همین منظور  متاسفانه همزمان با شروع مدارس نقدینگی مردم کم شده و میزان تقاضا برای خرید مرغ کمتر می: زودوی اف

 .کنیم تا یک ماه آینده کاهش تقاضا داشته باشیم بینی می پیش

کنند تا مقداری ثبات در این گذاری مرغ تدوین  خواهیم تا یک برنامه مدون برای قیمت از مسئولین می: زمانی راد خاطرنشان کرد

های سراسر کشور  صنعت به وجود آید و تداوم تولید داشته باشیم؛ در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری

 .هزار تومان است 2تومان تا  4233
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 بازار و قیمت ها  
 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  5۲, شنبه 

 افزایش قیمت روغن نباتی تایید نشده است
های اصلی مورد محاسبه در قیمت روغن نباتی، نرخ جهانی روغن خام است که در  یکی از شاخص: کاوه در عین حال بیان کرد

 . کند بلکه بیانگر روند کاهشی آن است های انجام شده نه تنها افزایش قیمت جهانی روغن خام را تایید نمی بررسی

صدور مجوز افزایش قیمت پنج درصدی روغن نباتی از سوی ستاد تنظیم بازار، به گفته دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با وجود 

اند اما در این زمینه سخنگوی سازمان  کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفته های روغن مورد تهدید سازمان حمایت مصرف کارخانه

نکرده و این موضوع را بارها به انجمن صنایع روغن  این سازمان به هیچ وجه، افزایش قیمت روغن نباتی را تایید و ابالغ: تاکید کرد

 .نباتی جهت مراقبت و اجرا ابالغ کرده است

ها، با توجه به حساسیت برخی از کاالهای مصرفی، روغن نباتی را در اولویت اول  ستاد هدفمندسازی یارانه: غالمرضا کاوه اظهار کرد

مت روغن نباتی باید طی فرآیند دقیق کارشناسی قرار گرفته و متناسب با آن سبد کاالیی قرار داده و به تبع آن هرگونه تغییر قی

توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هیات تعیین و تثبیت قیمتها و کارگروه تنظیم بازار تصمیم گیری شده و 

 .ابالغ شود

 .نونی استهای تفاهم یا توافق، فاقد وجاهت قا هرگونه تخطی به بهانه: وی افزود

های اصلی مورد محاسبه در قیمت روغن نباتی، نرخ جهانی روغن خام است که در  یکی از شاخص: کاوه در عین حال بیان کرد

 .کند بلکه بیانگر روند کاهشی آن است های انجام شده نه تنها افزایش قیمت جهانی روغن خام را تایید نمی بررسی

 .این سازمان کمافی السابق آماده دریافت شکایت هموطنان است 354سامانه :دسخنگوی سازمان حمایت همچنین تاکید کر

هایی که  نباتی به دلیل تحمیل هزینه  صنایع روغن: وگو با ایسنا گفته بود اما پیش از این دبیر انجمن صنایع روغن نباتی در گفت

ا اجبار شده بود، درخواست افزایش قیمت روغن نباتی ناشی از خرید دانه روغنی تولید داخلی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به آنه

 .را داشت که وزارت جهاد کشاورزی نیز وعده آن را داده بود

سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلوی ثبت سفارش روغن خام را گرفت و به انجمن صنفی   اسفند: محمد قبله عنوان کرده بود

های روغنی تولید داخل را خریداری کند تا مجددا ثبت  ی در این زمینه، دانها رغم نداشتن وظیفه روغن نباتی اجبار کرد علی

 .سفارش روغن خام باز شود

 333به گفته وی این انجمن نهایتا خرید دانه روغنی تولید داخل را تقبل کرد که برای خرید و فروش آن در بازار کیلویی حدود 

زارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار قرار داد تا بتوانند این ضرر و زیان روی و تومان زیان کرد؛ از این رو چهار سناریو پیش

بندی نظرات و جلسات کارشناسی این شد که وزیر جهاد  ناشی از خرید و فروش دانه روغنی تولید داخل را جبران کند و نهایتا جمع

 .را به ستاد تنظیم بازار ارائه کردامسال پیشنهاد افزایش پنج درصدی قیمت روغن نباتی   کشاورزی در اردیبهشت

های تفاهم شده با وزارت جهاد کشاورزی برای جبران ضرر و زیان ناشی از  با توجه به عملی نشدن تعهدات و وعده: قبله گفته بود

زار صادر های روغنی تولید داخل به ویژه افزایش پنج درصدی قیمت روغن نباتی که مجوز آن را از سوی ستاد تنظیم با خرید دانه

شده بود، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی از این به بعد هیچ تعهدی در قبال خرید دانه روغنی داخلی ندارد و ضرر و زیان ناشی از 

 .ها پرداخت کند هایی که در این زمینه تاکنون انجام شده است را نیز وزارت جهاد کشاورزی باید به کارخانه خرید

/com.iranecona//:http44333 

 

http://iranecona.com/44981


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 شهریور چهارماهم اخبار هفته 
 

 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 493۱شهریور  5۲شنبه 

 تومان ماند 7222مرغ روی / قیمت انواع گوشت در بازار

  صنعت، معدن، تجارت -اقتصدی :  سرویس
تومان قرار گرفته است اما  3333مرز کیلویی در بین محصوالت پروتئینی، قیمت گوشت مرغ نسبت به ماه گذشته با افزایش همراه شده و در 

 .قیمت سایر اقالم از جمله گوشت قرمز، انواع ماهی و میگو تقریبا بدون تغییر مانده است

شود، این در  تومان عرضه می 3333های سطح شهر به طور متوسط  بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ایسنا، هر کیلوگرم گوشت مرغ در مغازه

 .تومان بود 6333حدود ( مرداد)قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در اواخر ماه گذشته حالی است که 

تومان است و نباید بیش از این میزان  3333طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار قیمت منطقی برای هر کیلوگرم گوشت مرغ 

 . فروخته شود

 .تومان قیمت دارد 2233مرغ  هزار تومان و جگر 32همچنین هر کیلوگرم فیله مرغ 

هزار تومان، مخلوط گوسفند و  15ای که هر کیلوگرم گوشت گوساله  قیمت گوشت قرمز نسبت به ماه گذشته با ثبات همراه بوده است؛ به گونه

هر . شود ضه میهای سطح شهر عر هزار تومان در مغازه 14هزار تومان و مغز ران گوسفندی  53گوشت گوسفندی   هزار تومان، 15گوساله 

 .هزار تومان است 43هزار تومان و جگر گوسفندی  43کیلوگرم فیله گوسفندی نیز 

 .گیرد کنندگان قرار می هزار تومان در اختیار مصرف 32همچنین هر کیلوگرم گوشت بوقلمون 

هزار تومان و ماهی حلوا  31یده شکم خالی هزار تومان، ماهی شور 35در بازار ماهی نیز هر کیلوگرم ماهی قزل آالی تمیز نشده و ماهی کپور 

 .شود هزار تومان فروخته می 53همچنین هر کیلوگرم میگوی دریایی منجمد . هزار تومان است 33سیاه 

 .گذشته تغییر چندانی نداشته است  آوری شده از بازار، به طور کلی قیمت ماهی و میگو نسبت به ماه بر اساس قیمت های جمع

 (هر کیلوگرم)متوسط قیمت  بنیانواع محصوالت ل

 هزار تومان 15 گوشت گوساله

 هزار تومان 15 گوشت مخلوط گوسفند و گوساله

 هزار تومان 53 گوشت گوسفندی

 هزار تومان 14 مغز ران گوسفندی

 تومان 3333 گوشت مرغ

 هزار تومان 43 فیله گوسفندی

 هزار تومان 32 فیله مرغ

 هزار تومان 35 ماهی قزل آال

 هزار تومان 35 ماهی کپور

 هزار تومان 31 ماهی شوریده شکم خالی

 هزار تومان 33 ماهی حلوا سیاه

 هزار تومان 32 گوشت بوقلمون

 هزار تومان 43 جگر گوسفندی
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 تومان 2233 جگر مرغ

 هزار تومان 53 میگوی دریایی منجمد
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 493۱شهریور  5۲شنبه 

 برابری قیمت گوشت قرمز از تولید تا مصرف 9افزایش 

تومان است اما گوشت قرمز کیلویی هزار  33تا  233هزار و  33هاست کیلویی  قیمت خرید دام زنده سال: رییس اتحادیه مرکزی دامداران گفت

 . رسد کنندگان می هزار تومان به دست مصرف 43تا  12

وضعیت تولید گوشت قرمز در کشور مناسب است و برخالف گذشته، دامداران از : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد حسین نعمتی در گفت

 . د هستندمن شان گله وضعیت فروش خود و ماندن محصول تولید شده روی دست

توان آن را  درصد نیاز به واردات داریم که البته می 33ای بوده است که حدود  های اخیر به گونه میانگین تولید گوشت قرمز طی سال: وی افزود

 . های سبک جبران کرد تا دیگر نیازی به واردات گوشت وجود نداشته باشد از طریق بهبود وضعیت تولید و افزایش سن کشتار در دام

 پولی های سبک به خاطر بی کشتار زودهنگام دام
های سراسر کشور  های سبک در دامداری های به دست آمده از وضعیت کشتار دام براساس گزارش: رییس اتحادیه مرکزی دامداران ادامه داد

شان  های تولید وفه مورد نیاز خود و هزینهتر است، چرا که دامداران برای تامین عل میانگین سن کشتار در ایران نسبت به میانگین جهانی پایین

 . های پروار شده خود را زودتر به کشتارگاه بفرستند شوند دام هستند و مجبور می  با مشکل مواجه

د؛ کنن دادن می ها در روز عید قربان اقدام به کشتار دام و قربانی ای است که تعداد زیادی از خانواده فرهنگ در جامعه به گونه: نعمتی گفت

های  ای تغییر داد که مراکزی در محله توان این فرهنگ را به گونه کند که می بنابراین فروش دام زنده و کشتار آن در کشور افزایش پیدا می

 . اکنون بهتر از گذشته بوده است مختلف شهر برای کشتار بهداشتی و شهری در نظر گرفت که البته این وضعیت هم

 خرید تا مصرف گوشت قرمزفاصله چند برابری قیمت 
فاصله چند برابری بین قیمت خرید تا مصرف دام زنده و گوشت قرمز وجود دارد که البته این شکاف در قیمت خرید و فروش : وی اعالم کرد

 . همه محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت پروتئینی وجود دارد و باید دولت فکری برای بهبود و اصالح این روند کند

هزار تومان  33تا  233هزار و  33هاست کیلویی حدود  در حال حاضر قیمت خرید دام زنده سال: اتحادیه مرکزی دامداران اظهار کردرییس 

 . رسد کنندگان می هزار تومان به دست مصرف 43تا  12است و گوشت قرمز در بازار کیلویی 

نسبت به قیمت آن در مبدأ خرید شکاف باالیی داشته باشد تعدد باالی هایی که باعث شده قیمت گوشت در بازار  یکی از علت: نعمتی گفت

ای بزرگ مانند  های زنجیره مرکز عرضه این محصوالت و فروشندگان آن است، چرا که در کشورهای پیشرفته تعداد معدودی از فروشگاه

 . فروشند کنندگان می ها وجود دارند و این محصوالت را با حجم انبوه و قیمت منطقی به مصرف هایپرمارکت

ها به شکل  دیگر از مشکالتی که در بازار گوشت قرمز در ایام پرمصرفی مانند عید قربان وجود دارد، این است که قیمت یکی: وی تصریح کرد

یابد،  میهای دیگر هنگامی که فروش یک کاال افزایش  یابد که حاصل خرابکاری دالالن است، در حالی که در کشور غیرمنطقی افزایش می

 . یابد کنندگان کاهش می های ویژه برای مصرف قیمت آن نیز از سوی فروشندگان با اعالم تخفیف
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 برنامه و سیاست ها

 - 31/69/5۲فارس

 با داشتن مجوز حمل مجاز نیستانتشار مواد تغییر ژن یافته حتی 
ونقل،  صادرات، واردات و حمل»قانون ایمنی زیستی با صدور مجوز برای  7نامه اجرایی بند ب ماده  بر اساس آیین

بندی شود که امکان  نحوی بسته ، این محصوالت باید به«یافته ژنتیکی بدون هدف رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل

 .نداشته باشد وجود  انتشار غیرمجاز آن

قانون ایمنی زیستی جمهوری ( 3)ماده ( ب)نامه اجرایی بند  ، آیینروزنامه رسمی کشوربه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اسالمی ایران برای اجرا به وزارت ج

 .علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ابالغ شد

قانون ( 3)ه ماد( ب)به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند  3134/3/53شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه 

 :شرح زیر تصویب کرد نامه اجرایی بند یادشده را به ـ آیین 3133ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

 قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران( 3)ماده ( ب)نامه اجرایی بند  آیین

 :روند نامه اصالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در این آیین -3ماده 

 .یافته ژنتیکی در داخل مرزهای رسمی جمهوری اسالمی ایران جایی موجودات زنده تغییر شکل هرنوع جابه: ونقل داخلی ـ حمل الف

یافته ژنتیکی از داخل مرزهای رسمی جمهوری اسالمی ایران  جایی موجودات زنده تغییر شکل هرنوع جابه: ونقل فرامرزی ـ حمل ب

 .به خارج یا بالعکس

یافته ژنتیکی از یک کشور به سایر کشورها از طریق  جایی موجودات زنده تغییر شکل هرنوع جابه(: ترانزیت)ونقل عبوری  ـ حمل پ

 .مرزهای رسمی جمهوری اسالمی ایران

رد یافته ژنتیکی که دارای ساختار تراژن و محل ادخال منحصر به ف موجودات زنده تغییر شکل( الین)هر لینه (: Event)ـ رخداد  ت

 .خود با استفاده از فناوری زیستی جدید است

یافته ژنتیکی  دهنده محتوای یک محموله دربردارنده موجودات زنده تغییر شکل هرگونه سند یا برگه اطالعاتی نشان: ـ برچسب ث

 .شود که به همراه کاال بوده و یا بر روی آن نصب می

یافته ژنتیکی در یک محموله است که  صد موجودات زنده تغییر شکلباالترین در(: Acceptance threshold)ـ حد آستانه  ج

 .گذاری ندارد الزامی به برچسب

یافته ژنتیکی در یک محوله است که باالتر از آن اجازه ورود به  درصد موجودات زنده تغییر شکل(: Tolerance)ـ حد تحمل  چ

 .تولید یا مصرف در کشور را ندارد

ونقل داخلی، فرامرزی یا عبوری  صالح برای صادرات، واردات و حمل ز توسط دستگاه اجرایی ذیدر صورت صدور مجو -5ماده 

بندی شوند که در حین  نحوی بسته یافته ژنتیکی بدون هدف رهاسازی، این محصوالت باید به موجودات زنده تغییر شکل( ترانزیت)

بندی ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه شرایط زیر را باید  ها وجود نداشته باشد، بسته ونقل متعارف امکان انتشار آن حمل

 :داشته باشد

 .ترین ابعاد قابل تکثیر و انتشار نمونه موجود زنده تغییریافته ژنتیکی درسته باشد بندی حداکثر نصف اندازه کوچک ـ منافذ بسته الف 
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اشد باید اندازه منافذ بسته کوچکتر از نصف اندازه آن گرده یا ـ چنانچه موجود زنده دارای گرده یا زیگوت یا مشابه آن ب تبصره

 .زیگوت باشد

 .ـ جنس بسته متعارف و از استحکام الزم برخوردار باشد ب

 .بندی خود را اعالم کند های بسته ـ متقاضی باید ویژگی پ

ونقل  بدون هدف رهاسازی در حین حمل یافته ژنتیکی دارای مجوز های حاوی موجودات زنده تغییر شکل محموله یا بسته -1ماده 

 .باید دارای برچسب و شناسنامه باشد( ترانزیت)داخلی، فرامرزی یا عبوری 

یافته ژنتیکی موجود در محموله باالتر از حد آستانه باشد، در برچسب  در صورتی که درصد موجودات زنده تغییر شکل -4ماده 

 :محموله باید موارد زیر درج شود

 «یافته ژنتیکی است این محموله حاوی موجودات زنده تغییر شکل» ـ عبارت الف

 .ـ شماره مجوز جمهوری اسالمی ایران ب

 :ت شناسنامه محموله متضمن اطالعات زیر پ

 .شماره رخداد یا شماره شناسایی اختصاصی -3

 (.خوراک انسان، دام یا هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم)مورد مصرف  -5

 .دم رهاسازیاعالم ع -1

 .تر برای کسب اطالعات بیش( nBCH)آدرس اینترنتی اتاق ملی تهاتر ایمنی زیستی  -4

 .ـ حد آستانه دو درصد است 3تبصره 

 .یافته ژنتیکی بدون مجوز صف است ـ حد تحمل برای وجود موجودات تغییر شکل 5تبصره 

یافته ژنتیکی  موجودات زنده تغییر شکل( ترانزیت)ی و عبوری ونقل داخلی و فرامرز گذاری و حمل بندی، برچسب ـ بسته 1تبصره 

ـ از 3133قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب ( 33)و ماده ( 3)ماده ( ج)برای مقاصد پژوهش، با رعایت بند 

 .نامه مستنثنی است شمول این آیین

 :شرح زیر است یافته ژنتیکی دارای مجوز به شکل ونقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییر ـ شرایط حمل 2ماده 

 .ونقل ونقل در اسناد همراه توسط متصدی حمل ـ درج تاریخ آغاز و پایان حمل الف

 .ونقل ونقل توسط متصدی حمل ـ اعالم مبدأ، مقصد و مسیر حمل ب

ونقل موجودات  اسناد همراه، در حملدر « یافته ژنتیکی است ونقل موجودات تغییر شکل این محموله حاوی حمل»ـ درج عبارت  پ

 .یافته ژنتیکی زنده تغییر شکل

 .ونقل نامه توسط متصدی حمل این آیین( 1)و ( 5)ـ رعایت موارد مندرج در مواد  ت

ونقل داخلی، فرامرزی یا عبوری  صالح برای صادرات، واردات و حمل ـ در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی ذی 6ماده 

 .بندی سایر محصوالت و موجودات خواهند بود ونقل و بسته گذاری و شرایط حمل ین و مقررات برچسبمشمول قوان

 .شود صالح تدوین و به مورد اجرا گذاشته می های اجرایی ذی های اجرایی این ماده توسط دستگاه ـ دستورالعمل تبصره

 .رسیده استبه تأیید مقام محترم ریاست جمهوری  3134/6/32این مصوبه در تاریخ 
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/69/59فارس

 روند وزیران صنعت، کار و کشاورزی به مجلس می
 .روند و تجارت و جهاد کشاورزی به مجلس می وزیران کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن

 .های تخصصی مجلس شورای اسالمی اعالم شد ، دستور هفته آینده کمیسیونخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی 

ژی اتمی در کمیسیون آموزش و تحقیقات بر اساس این گزارش، متن برنامه جامع اقدام مشترک با حضور مسئولین سازمان انر

 .شود بررسی می

زاده هاشمی وزیر بهداشت  های بهداشت و عمران، سیدحسن قاضی حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون

های  سیونزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمی درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون بهداشت و درمان، محمدرضا نعمت

گویی به سواالت  صنایع و معادن و عمران و محمود حجتی وزیر کشاورزی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی جهت پاسخ

 .دهد های تخصصی مجلس را در هفته آتی تشکیل می چند تن از نمایندگان دیگر دستور کار مهم کمیسیون

 .بخوانیداینجا ی را در هفته آینده های تخصصی مجلس شورای اسالم سایر دستورات کمیسیون
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/69/59فارس

 شود ای دگرگون نمی معیشت مردم با توافق هسته
ای نباید فکر کنیم خیلی اتفاق خاصی افتاده  در مورد مذاکرات هسته: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت

 .است و فردا مردم از مسئوالن توقعات سطح باالیی داشته باشند و فکر کنند قرار است معیشت مردم دگرگون شود

زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در بیست و  ، حسن قاضیخبرگزاری فارسگزارش خبرنگار اقتصادی  به

جهاد، بسیج و سپاه مولود : گفت هفتمین گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در آستانه هفته دفاع مقدس،

 .قالب هستندان

 .ساز تحول در مدیریت بود در آغاز انقالب در دوران دفاع مقدس و سازندگی این نهادها حضور فعال داشتند و جهاد زمینه: وی افزود

کشور اکنون نیازمند جدی فرهنگ جهادی در کلیه ارکان اجرایی و توجه به محرومان و مقابله با : زاده هاشمی تصریح کرد قاضی

 .التی از مهمترین وجوه این فرهنگ استعد فساد و بی

های  کارهای زیادی در اوایل انقالب توسط جهاد سازندگی انجام شد و شگفتی: آموزش پزشکی، تصریح کرد  وزیر بهداشت، درمان و

 .بسیاری توسط جهادگران خلق شد

های جهاد بودند که وسایل و امکانات  بچهدر بخش مهندسی رزمی چیزی وجود نداشت و همین   در ابتدای جنگ: وی بیان داشت

 .کردند را روانه مناطق عملیاتی می

در کنار تالش جهادگونه جهادگران جهاد سازندگی در مناطق عملیاتی در شهرهایی که در زمان : زاده هاشمی تصریح کرد قاضی

 .جنگ آرام بود این جهادگران هدف اولیه خود را فراموش نکردند

و مسئولین نظام در آن زمان توانستند تعهد جدی را در بخش دفاعی ( ره)که در سپاه بودند با حمایت امام دوستانی: وی افزود

 .برد ایجاد کنند و هنوز انقالب سود آن را می

 ها تصور کردند که دولتی شدن در پیشبرد اهداف اما تالش ما در جهاد سازندگی به نتیجه نرسید زیرا در نیمه راه بعضی: وی افزود

انقالب مؤثرتر خواهد بود اگرچه این تفکر درست بود و بسیاری از مدیران جمهوری اسالمی ایران از دل جهاد سازندگی درآمدند 

 . های دیگر بود تر از قسمت ولی مشکلی که وجود داشت این بود که در این بخش کار کردن خیلی سخت

ما هم دچار تردید شدند در مورد اینکه از جهاد حمایت کنند یا جهاد مسئولین : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

 .را در دولت اقدام کنند و بنابراین دومین مسئله اتفاق افتاد

های انقالب اسالمی کوشا  المال حساس باشیم و همه در دفاع از آرمان همه ما باید نسبت به بیت: زاده هاشمی تصریح کرد قاضی

 .ه این روحیه جهادی در مجلس، در بخش اجرایی و یا قضایی باشدکند ک باشیم و فرق نمی

سال پیش برگردیم باید بگوییم به شرایط موجود معترضیم زیرا با  13اگر به : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

 .آنچه به عنوان فرهنگ جهادی و انقالبی انتظار داشتیم فاصله داریم

 .آن سمت حرکت کنیم که دیگر شاهد نباشیم مردم به علت نداشتن و نداری درمان نشوند امیدواریم به: وی افزود

ای در اختیار ماست که همان عزیزانی هستند که در دوران دفاع  زاده هاشمی با بیان اینکه میراث بسیار ارزشمند و پر هزینه قاضی

گری به سمتی  باید با تدبیر و بدون افراطی: اظهار داشت هرکدامشان یک ملت بودند،( ره)مقدس حضور داشتند و به تعبیر امام

 .حرکت کنیم که باالخره معیشت مردم و رفاه مردم حفظ شود
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 .به عقیده من امکان ندارد که یک حکومت و یک نظام موفق باشد بدون اینکه مردمش در آسایش باشند: وی افزود

ی آسایش و آرامش است و این به معنای دنیاپرستی نیست بلکه اقتدار دین برا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

 .یک کشور در آسایش و آرامش است

بازی الزم  برای برخورداری مردم از یک رفاه نسبی همدلی و همزبانی و پرهیز از خودخواهی و پارتی: زاده هاشمی بیان داشت قاضی

ه شهدا و کسانی که جانشان را در راه اهداف این انقالب گذاشتند بسیار سخت است و اگر این اتفاقات نیفتد پاسخ دادن به خانواد

 .است

های ارزشمندی از جمله  به هر حال دولت در شرایط سختی از نظر اقتصادی قرار دارد اما در کنار این مشکالت موفقیت: وی افزود

 .رسیدن به یک ثبات اقتصادی فراهم شده است

 .های اجتماعی جلوگیری شود ین مقطع کافی نیست و باید با ایجاد اشتغال از آسیبالبته رسیدن به ا: وی افزود

ای به خصوص در آستانه  کنم موفقیت دولت در موضوع هسته من فکر می: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

 .انتخابات نباید باعث دو دستگی شود و همچنین نباید از مذاکرات پشیمان شویم

ای نباید فکر کنیم که خیلی اتفاق خاصی افتاده که فردا مردم از مسئولین توقعات سطح باالیی  در مورد مذاکرات هسته  :زودوی اف

 .داشته باشند و فکر کنند که قرار است معیشت مردم دگرگون شود

های انسانی که در  ای درونی و سرمایهما باید از این فرصت با عقالنیت استفاده کنیم و با استعداده  :زاده هاشمی تصریح کرد قاضی

 .اختیار داریم در جهت ایجاد ثروت و کاهش وابستگی تالش کنیم

همه به : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه طبیعی است که هر ملتی دنبال منافع خودش باشد، اظهار داشت

شود که همان سلطه اقتصادی است که منجر به  اعث آسیب ما میهایی که ب دنبال نفوذ هستند ولی اگر هوشیار باشیم آن بخش

 .توانیم کنترل کنیم شود را بعضاً می سلطه سیاسی و فرهنگی می

 .ها تقدم و تأخر وجود دارد وی با بیان اینکه البته در سلطه اقتصادی و سلطه فرهنگی به نظر بعضی

دبیرکل   :تجهیزات با مشکل انتقال پول مواجه هستیم، اظهار داشتزاده هاشمی با اشاره به اینکه برای خرید برخی از  قاضی

 .ایم پول را به آن طرف ارسال کنیم بالگرد یک سال است که نتوانسته 6احمر روز گذشته به من گفت که برای خرید  هالل

دو سال بود که برای  در وزارت علوم هم چنین مشکلی وجود داشت و حدود: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

 .ها نبودند خرید مقاالت الکترونیکی قادر به ارسال پول به دلیل تحریم

 233وزارت بهداشت به کمک آقای زنگنه سال گذشته باالخره توانست پول مقاالت الکترونیک را که مورد استفاده   :وی افزود

 .یار پژوهشگران و دانشجویان قرار دهددانشگاه مختلف در کشور است، ارسال کند و این مقاالت را در اخت

ایم پول استفاده از  اما امسال با گذشت چندین ماه با تالش بنده وهمچنین دکتر سیف و حتی آقای زنگنه هنوز نتوانسته: وی افزود

 .مقاالت الکترونیک را ارسال کنیم

ها ببندیم و بایستی از  چشمانمان را بر روی واقعیتبنابراین برای قضاوت نباید : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

 .های پیش آمده برای حفظ انقالب استفاده کنیم و در مسیری حرکت کنیم که به وحدت ملی افزوده شود فرصت

 .ای علیه و بر مطامع دشمنان گام بردارند نباید در انتخابات یک عده له و عده: وی افزود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/69/59فارس

 بزرگترین مدال برای جهادگران است« سنگر سنگرسازان بی»
 .است« سنگر سنگرسازان بی»یعنی ( ره)جهادگران توصیف امام خمینیبزرگترین مدال :وزیر جهاد کشاورزی گفت

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم بیست و هفتمین گردهمایی سراسری خبرگزاری فارسبه گزارش اقتصادی 

جمع حاضر در این مراسم در زمان دفاع مقدس به : قدس، گفتفرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در آستانه هفته دفاع م

از جهادگران یعنی ( ره)جان خودشان را در طبق اخالص گذاشتند و بزرگترین مدال آنان توصیف امام( ره)فرمان امام خمینی

 .سنگر بود سنگرسازان بی

ترین زمان یعنی دفاع  د و به فرمان امام در ضروریدر این جمع افرادی حضور دارند که همرزمانشان به لقاءاهلل پیوستن: وی افزود

 .مقدس جام خودشان را ارزانی داشتند و تقدیم پروردگار کردند

جهادگران جهاد سازندگی بدون اینکه خودشان پناهی داشته باشند هدف دشمن بودند و آن دستگاهی که : حجتی اظهار داشت

 .نگری بسازند مورد هدف دشمن بودروی آن سوار بودند تا بتوانند برای همرزمانشان س

آنها در اولین : وی با بیان اینکه جهادگران جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس در خطوط مقدم جبهه حضور داشتند، گفت

 .رساندند تا بتوانند برای همرزمانشان پناهگاهی در مقابل دشمن بسازند ساعات خودشان را به خطوط مقدم می

سنگر را به آنان ارزانی داشت و  بنابراین امام راحل بزرگترین مدال یعنی توصیف سنگرسازان بی: یان داشتوزیر جهاد کشاورزی ب

 .امیدواریم خداوند اجر همه اینها را بدهد
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/69/96فارس

 نامه مشترک توسعه کشاورزی امضا کردند ایران و فرانسه تفاهم

ای بر نقش  نامه در نشست مشترک بین وزیر جهاد کشاورزی کشورمان و وزیر کشاورزی فرانسه طرفین با تنظیم تفاهم

همچنین همکاری دو جانبه در گسترش روابط تجاری و کشاورزی تاکید محوری کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی و 

 .کردند

، در نشست مشترکی که بین وزیر جهاد کشاورزی کشورمان و وزیر کشاورزی فرانسه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ای بر نقش محوری کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی و  نامه با تنظیم تفاهم در محل وزرات جهاد کشاورزی برگزار شد طرفین

 .همچنین اهمیت همکاری دوجانبه در گسترش روابط کشاورزی و تجاری تاکید کردند

نامه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان و استفان لوفل وزیر کشاورزی فرانسه با توجه به اولین نشست  در این تفاهم

و توجه به عالقه و تمایل بخش خصوصی در توسعه  5332می  53برابر با  34خرداد  6کمیته مشترک کشاورزی دو کشور در 

 .های کشاورزی، از تقویت سطح روابط دو طرف استقبال کردند همکاری

اشت آن، تحقیقات، مسایل های مختلفی از بخش کشاورزی از جمله تولیدات گیاهی، دام و بهد بر اساس این گزارش دو وزیر زمینه

 .اقلیمی و اگرو، اکولوژی را مورد توافق قرار دادند

های حفظ نباتات از تولیدات گیاهی،  های جدید و تبادل فرآورده این گزارش می افزاید تبادل دانش فنی در زمینه معرفی واریته

فند، گواهی بهداشتی و انتقال تجارب در زمینه کاهش همکاری در زمینه ارتقای سطح تولیدات بز و انتخاب نژادهای برتر گاو و گوس

 .نامه است ها در بخش دام و ایجاد تورهای مطالعاتی در بخش تحقیقات از جمله موارد مورد توافق طرفین در این تفاهم بیوتیک آنتی

حمایت از اسامی )یسبون نامه ل در متن تنظیمی، طرف فرانسوی ضمن تقدیر از مسئوالن کشورمان در حمایت از بازنگری موافقت

 .پیشنهاد همکاری دو جانبه در این زمینه را اعالم کرد که مورد پذیرش و استقبال مسئوالن کشورمان قرار گرفت( مبدا

 .گذاری مشترک در بخش کشاورزی و غذا را مورد حمایت خود قرار دهند در خاتمه این نشست طرفین توافق کردند تا سرمایه

نامه یاد شده، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و نماینده  دنبال این نشست و مفاد تنظیمی در تفاهم براساس این گزارش به

هایی از قبیل  های مشترک را در بخش بهنژادی ویژگی نامه ای جداگانه انجام همکاری تام االختیار شرکت ام اف دی با تنظیم تفاهم

 .ها و ایجاد گسترش مواد ژنتیکی مورد تاکید قرار دادند زودرسی، تحمل به خشکی، مقاومت به بیماری

نامه تنظیمی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فرانسه،  عباس کشاورز و اچ آ ربانی دو طرف ایرانی و فرانسوی در تفاهم

 .امضا کردندرئوس کاری مشترک، روش کار، برنامه مشترک ارزیابی و حقوق معنوی این همکاری مشترک را تایید و 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

 مغفول ماندن روز جهانی خاک در سال خاک / تعیین تکلیف الیحه حفاظت از خاک، پیش از پایان عمر مجلس نهم

 .به اجرا درخواهد آمد ۰0رود و با اعمال اصل  الیحه حفاظت از خاک پیش از اتمام مجلس نهم به صحن علنی می

از رسیدن به مراحل پایانی تصویب ( ایانا)کشاورزی ایران  رئیس انجمن علوم خاک ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری

با توجه به اخبار رسیده، الیحه حفاظت از خاک پیش از اتمام سال جاری به : الیحه ایجاد قانون حفاظت از خاک خبر داد و گفت

 .آید به اجرا درمی 32رود و با اعمال اصل  صحن علنی مجلس می

ساله مدیریت خاک در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی  33ه جامع منوچهر گرجی با بیان اینکه برنام

بار برای منابع خاک در کشور بودجه اختصاص  با اجرای این برنامه و کسب بودجه در برنامه ششم توسعه، برای نخستین: است، افزود

 .شود داده می

و خاک و با همکاری انجمن علوم خاک ایران، دفتر مستقل خاک در وزارت  تر شدن معاونت آب وی اظهار امیدواری کرد که با فعال

 .اندازی شود جهاد کشاورزی راه

رئیس انجمن علوم خاک ایران با اشاره به برگزاری جلسه با وزیر جهاد کشاورزی، از مساعدت وزیر برای توجه بیشتر به خاک و 

 .جدی گرفتن خاک همانند آب خبر داد

بنیان خاک و کسب بودجه الزم، خواهیم توانست ارزش و حاصلخیزی اراضی  های دانش با تشکیل شرکت: دگرجی خاطرنشان کر

 .کشاورزی کشور را حفظ کنیم

مسئولیت اصلی برگزاری : گرجی در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره نحوه برگزاری روز جهانی خاک در سال جهانی خاک تصریح کرد

طور که باید به  ر عهده مؤسسه تحقیقات خاک و آب است که متأسفانه تاکنون نتوانستیم آنروز جهانی خاک در سال جاری ب

 ./اهدافمان در برگزاری این روز برسیم
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هابرنامه و سیاست   
 آیانا 4931شهریور  96, دوشنبه

میلیون یورو  1۶3حجم مبادالت تجاری ایران و فرانسه / نشست صمیمی بخش خصوصی ایران و فرانسه

 برآورد شد 
 . میلیون یورو برآورد شده است 1۶3بر اساس آخرین آمار، کل حجم تجاری بین ایران و فرانسه در بخش کشاورزی 

ای که عصر  ، وزیر جهاد کشاورزی به همراه وزیر فرانسه و هیئت همراه در جلسه(ایانا)کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری 

: گذاری بخش خصوصی گفت های سرمایه امروز در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن برگزار شد، در جمع تولیدکنندگان و شرکت

ای که در گذشته ایران با کشور فرانسه  گونه گذشته شده است، به المللی منجر به توسعه روابط بیشتر نسبت به تحوالت بین

 .شود که این روابط گسترش یابد ارتباطاتی را داشته است، اما از این به بعد تالش می

های مختلف به امضاء رسید و صبح  نامه و سند همکاری بین بخش در نخستین نشست تهران، شش تفاهم: محمود حجتی افزود

نامه بین بخش خصوصی ایران و کشاورزی فرانسه در  اندازهای کشاورزی دو کشور و چهار تفاهم نامه درباره چشم تفاهم امروز نیز یک

 .های کشاورزی، بذر و دامپروری به امضاء رسید زمینه تکنولوژی

 .تواند به گسترش روابط دو کشور بینجامد های دیپلماتیک می تبادل هیئت: وی خاطرنشان کرد

میلیون یورو از دولت فرانسه به  433میلیون یورو بوده است که  463کل تبادالت تجاری دو کشور : کشاورزی ادامه داد وزیر جهاد

 .میلیارد یورو نیز واردات از کشور ما به فرانسه انجام شده است 23ایران وارد شده و 

های گسترش همکاری و  تواند زمینه خصوصی می القول هستند که اعتماد به بخش وزیر ایران و فرانسه متفق: حجتی تصریح کرد

 .ها را رقم بزند گذاری افزایش سرمایه

این : صورت ویدئوکنفرانس انجام شد، خبر داد و یادآور شد ماهی در جزیره قشم که صبح امروز به وی از افتتاح پروژه تکثیر بچه

 .آوردهای بین دو کشور را فراهم  تواند زمینه همکاری های مشترک می پروژه

های مختلف  های مشترک در حوزه اکنون در حال تفاهم های فرانسوی هم گفتنی است، نمایندگان بخش خصوصی ایران با شرکت

های  های نهایی، زمینه گسترش های کشاورزی هستند که پس از تفاهم بذر، دام، طیور، صنایع لبنی، خوراک دام و سایر زیربخش

 ./شود همکاری فراهم می
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 برنامه  و سیاست ها
 آیانا 4931شهریور  96, دوشنبه

 سند همکاری بین ایران و فرانسه  44امضای 
ها به امضاء  فرانسه در حوزه کشاورزی و سایر زیربخشسند همکاری بین ایران و  44از خردادماه سال گذشته تاکنون 

 .رسیده است

های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  الملل و همکاری مدیرکل دفتر امور بین

ای که  نفره 53الوه بر هیئت بلندپایه ع: اتحادیه، شرکت و انجمن در بین هیئت فرانسوی خبر داد و گفت 52از وجود ( ایانا)ایران 

داری و امور غذا و سخنگوی دولت فرانسه است، وزیر امور تجارت و گردشگری دولت فرانسه نیز  متشکل از وزیر کشاورزی، جنگل

 .حضور دارد

فر سال گذشته وی دنبال س فول و هیئت همراه به دعوت وزیر جهاد کشاورزی انجام شده و به سفر استیفان لی: هومن فتحی افزود

 .به پاریس بوده که نقطه عطف توسعه روابط دوجانبه دو کشور بوده است

عزم جدی وزیر کشاورزی فرانسه بر توسعه روابط فنی و اقتصادی دو کشور است که عالوه بر آن، مدیران حوزه : وی خاطرنشان کرد

 .مالی، اقدامات الزم را انجام دهندداری و بیمه دولت فرانسه هم حضور دارند تا در بخش تبادالت  خزانه

های بذر، صنایع غذایی، صنایع لبنی، گلخانه،  های مختلف و حوزه شرکت از بخش 52در هیئت بخش خصوصی، : فتحی ادامه داد

 .است... گذاری، خوراک دام و گیاهان دارویی، دام، آب و خاک، مشاوره حقوقی و سرمایه

ر دو مرحله با طرف فرانسوی متعاقب با سفر وزیر جهاد کشاورزی به فرانسه بوده است و قراردادهای امضاشده د: وی تصریح کرد

 .های فوق انجام شده است عالوه بر آن بازدیدهایی نیز توسط هیئت

شده در تهران و  در نشست نخست تشکیل: های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد الملل و همکاری مدیرکل دفتر امور بین

ها  دادماه سال جاری شش سند همکاری امضا شد و پنج سند همکاری نیز در حوزه اصالح نژاد دامی، اصالح بذر و سایر بخشدر خر

 .در حال عملیاتی شدن است

سند همکاری تاکنون بین ایران و فرانسه به امضاء رسیده است که امیدواریم بتوانیم شاهد  33در مجموع : فتحی تأکید کرد

 .های مختلف باشیم ای دو کشور در حوزه تحقیقات و تکنولوژی در زیربخشه گسترش همکاری

ویژه دام سبک، یک سند در حوزه  ها در بخش دام به گذاری در روز جاری سه سند در حوزه توسعه مشترک سرمایه: وی اظهار داشت

 ./یدهای مشترک دو کشور به امضاء رس تولید بذر الیت گندم و یک سند نیز در زمینه اولویت
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931شهریور  5۲, شنبه

 آمایش بخش کشاورزی متولی مشخصی ندارد : های کشاورزی مرکز پژوهش
ها، ایجاد  ها و استراتژی گذاری، تدوین برنامه ندارد که بتوان از آن در سیاستبخش کشاورزی متولی آمایش 

 .های تشکیالتی تحقیقاتی، آمار و اطالعات بهره برد زیرساخت

عنوان گزارشی است که مؤسسه  "آمایش سرزمین از نگاه بخش کشاورزی"، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در شهریورماه سال جاری با همکاری آتوسا بختیاری و سایر همکاران  برنامههای  پژوهش

 .منتشر کرده است

 .های کالن و بخشی قرار گرفته است ریزی عنوان یکی از مسائل مهم و کلیدی در کنار برنامه در این بررسی آمایش سرزمین به

کشور . ای و ملی است های منطقه گیری ریزی و تصمیم ای و به بیانی دیگر ابزار اصلی برنامه وسعه منطقهزیربنای امر سازماندهی ت

طور عام و آمایش سرزمین به تبعیت از شرایط  ریزی در خالل این مدت به ریزی را دارد و برنامه ایران سابقه حدود شش دهه برنامه

. های بسیار زیادی را شاهد بوده است هایی همراه و فراز و نشیب و دگرگونیاقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره با تغییرات 

این . شناخت این تحوالت برای رسیدن به راهکارهای علمی و رفع تنگناها و موانع فراروی آمایش سرزمین بسیار اهمیت دارد

 .استی در این ارائه خواهد شدهای سی گزارش به مطالعه بررسی آمایش سرزمین از نگاه بخش کشاورزی پرداخته و توصیه

های گذشته مبین تکوین و تکامل جایگاه این  بررسی تحوالت آمایش سرزمین در کشور ایران طی سال: در این بررسی آمده است

رغم فراز و  گیری کرد که مقوله آمایش سرزمین به توان چنین نتیجه ریزی کشور است و در حقیقت می مهم در نظام برنامه

ریزی کشور برخوردار است، اما بررسی ساختار فضایی  های قانونی بسیار مستحکمی در نظام برنامه راوان از پشتوانههای ف نشیب

های مناطق مختلف کشور در چارچوب  برداری بهینه از سرزمین، استفاده از قابلیت کشور حکایت از آن دارد که هرچند موضوع بهره

های  ترین دغدغه ریزی آمایش سرزمین همواره یکی از مهم رتراکم کشور در قالب برنامهتقسیم کار ملی و تمرکززدایی از مناطق پ

پیامد مشخص . مدت توسعه کشور عملیاتی شود های میان ها نتوانسته در چارچوب برنامه ریزان کشور بوده است، اما این برنامه برنامه

های فضایی از طریق جذب منابع و  مین و تشدید نابرابریهای توسعه در پهنه سرز این روند توزیع نامتعادل منابع و فرصت

تنها از عدم  در نتیجه نه. های ناشی از همجواری و مقیاس بوده است های رشد موجود به واسطه صرفه گذاری جدید در قطب سرمایه

 .های مزبور هستیم های فضایی سرزمین کاسته نشده است، بلکه شاهد تشدید و استمرار عدم تعادل تعادل

مند و نهادینه برای مدیریت سرزمین در سطوح مدیریتی و  فقدان تفکر نظام: افزاید این گزارش درباره عدم موفقیت این طرح می

های آمایشی، نبود مراکز تحقیقاتی  ریزی کشور، نبود نهاد قانونی مشخص و مسئول برای پیگیری و نظارت بر اجرای طرح برنامه

ها در همه مقاطع تحصیلی، عدم  های آمایش سرزمین در دانشگاه اصول و فنون آمایش و نبود رشته مناسب و عدم آگاهی مجریان از

شناخت وزراء و نمایندگان قانونی مجلس از اهمیت و فنون آمایش سرزمین و عالوه بر موارد یادشده ناهماهنگی بین ماهیت 

ریزی و اجرا در کشور  شدت تمرکزگرایی نظام برنامه بخشی و بهریزی آمایش سرزمین با ساختار نگر، فضایی و فرابخشی برنامه کالن

 .مدت توسعه کشور داشته است های میان های آمایش سرزمین در خالل برنامه گیری نیز نقش بسزایی در عملیاتی نشدن جهت

هایی  نیست و ضرورت های یادشده گفته تنها منحصر به چالش ریزی آمایشی با مختصات پیش هرچند ضرورت اتخاذ رویکرد برنامه

های اقتصادی در سطح سرزمین، توجه به شرایط اجتماعی، قومی و فرهنگی مناطق در  های الزم بین بخش نظیر ایجاد هماهنگی

برداری بهینه از منابع طبیعی، لزوم ساماندهی نظام اسکان  ها و بهره گذاری ها، توجه به سازگاری محیط زیستی سرمایه ریزی برنامه
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ها و امکانات در پهنه سرزمین و در نهایت لزوم توجه  بندی مراکز شهری و نواحی روستایی بر اساس توزیع فعالیت سطحجمعیت و 

 .های استراتژیک و بلندمدت است ریزی گونه مباحث در برنامه ای و ضرورت توجه به این به مناسبات و تعامالت جهانی و منطقه

ها نیز متأثر از سه دوره برنامه آمایش در  توان گفت این برنامه ز دیدگاه بخش کشاورزی میدرباره آمایش ا: در این بررسی آمده است

نظر  به. ها مجزا نیست های آمایش کل کشور و سایر بخش کشور بوده است و اقداماتی که در این بخش صورت گرفته از برنامه

گذاری، تدوین  منظور سیاست خش کشاورزی بهترین موضوع، مشخص نبودن متولی آمایش ب رسد در بخش کشاورزی مهم می

های آمایشی بخش  ها و پروژه های تشکیالتی، تحقیقاتی، آمار و اطالعات و مدیریت طرح ها، ایجاد زیرساخت ها و استراتژی برنامه

های  وسعه و فعالیتهای ت زیرا عزم و اراده کافی برای به کار بردن نتایج مطالعات آمایش سرزمین در تدوین و اجرای برنامه. است

ریزی  نفعان این حوزه در فرآیند برنامه مندی از مشارکت ذی یافته در بخش و همچنین بهره ارزشیابی آن نیازمند یک ساختار انسجام

یافته جهت تهیه و  لذا پس از برخرودرای از ساختار انسجام. ای است شده در سطوح ملی و منطقه های تدوین ها و طرح و اجرای پروژه

 .های آمایش بخش کشاورزی در سطح ملی باید به آنها توجه کرد، پرداخت توان به مواردی که در برنامه اجاری برنامه می

ریزی آمایشی در بخش کشاورزی باید به پینشهاداتی ازجمله مشخص کردن نهاد متولی آمایش در بخش کشاورزی  در برنامه

های تشکیالتی، تحقیقاتی، آماری و اطالعاتی و  ها، ایجاد زیرساخت ها و استراتژی هریزی، تدوین برنام گذاری، طرح منظور سیاست به

های معتبر  اندازی رشته آمایش کشاورزی در دانشگاه های آمایش بخش کشاورزی، ایجاد و راه ها و پروژه مدیریت و هماهنگی طرح

های  ها و پروژه اندرکاران طرح برای کلیه دستمدت و ضمن خدمت  های کوتاه کشور و تربیت نیروهای متخصص، اجرای آموزش

صورت گسترده و فراگیر، توسعه و ایجاد مراکز تحقیقاتی در کلیه مراکز استانی و شهرهای بزرگ جهت مطالعات  آمایش سرزمین به

طح مناطق و نفعان در بخش کشاورزی در س های آمایش با مشارکت ذی ریزی و تحقیقات در زمینه آمایش بخش کشاورزی و برنامه

 .ویژه تهران قابل ارائه است ها به های تمرکززدایی و کاهش وابستگی سیاست، اداری و اقتصادی به مراکز استان اجرای سیاست

های کشاورزی و  های جمعیتی برخوردار از طیفی از عملکردهای مرتبط با بخش همچنین این بررسی شناسایی مناطق و کانون

هایی که قطب  های ارتباطی و اطالعاتی در سطح مناطق روستایی و کانون پروری، توسعه زیرساخت آبزیدامپروری و شیالت و 

های کشاورزی در این مناطق، همچنین شناسایی مناطق بحرانی  کشاورزی هستند، شناسای مناطق مستعد و تسهیل توسعه فعالیت

های کشاوزی در سرزمین با تأکید بر  شده، توسعه فعالیتکاشت در مناطق یاد و نامناسب و اجرای اصول ممنوعیت کشت و به

های بخش کشاورزی، تجدیدنظر  های کشاورزی و بر اساس تعامالت آب و فعالیت ریزی و مدیریت توسعه بخش بر اساس دشت برنامه

ف آب، توجه به تناسب در الگوی کشت و تنظیم برنامه تولید بر اساس چهار مؤلفه امنیت غذایی، سودآوری، ارزآوری و میزان مصر

های کشاورزی  سازی برای افزایش فعالیت الگوی کشت با توان زارعان و شرایط اقلیمی و الزامات حفاظت از منابع طبیعی، زمینه

های اقلیمی هر ناحیه از سرزمین و  های ویژه متناسب با قابلیت در مراحل بعدی توسعه با قابلیت توسعه کشت( ای کشت گلخانه)

وری آب را پیشنهاد داده  ای خشکسالی و تدوین الگوی کشت بهینه در جهت بهبود بهره نامه جامع مدیریت ریسک منطقهتدوین بر

 ./است
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 برنامه و سیاست ها

  آیانا 4931ریور شه 96, دوشنبه

 گیرد  زودی در نوبت تصویب صحن علنی قرار می به/ ماده الیحه خاک به پایان رسید 0۶بررسی 
های قدیمی در مسیر کمیسیون کشاورزی قرار داشت، دیروز در  عنوان یکی از الیحه ماده الیحه خاک که به 0۶بررسی 

 .قرار گرفت کمیسیون خاتمه یافت و برای تصویب نهایی در نوبت رسیدگی

( ایانا)عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

زمان زیادی برای بررسی آن توسط اعضای  الیحه خاک یکی از لوایح اثرگذار بخش کشاورزی بود که مدت: با اعالم این خبر گفت

 .وجود آمد شد و کارگروه مستقلی برای بررسی جداگانه آن نیز در داخل کمیسیون بهکمیسیون وقت گذاشته 

های مجلس شورای اسالمی و  این کارگروه با حضور نمایندگانی از سازمان محیط زیست، مرکز پژوهش: سیدراضی نوری افزود

ها، یک  واحده جانبه اثرگذاری ماده تن همهمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی تشکیل شد و با در نظر گرف

 .به یک تصویب و روز گذشته بررسی آن در کمیسیون اصلی کشاورزی خاتمه یافت

این لحایه نظارت حداکثری بر آلودگی و حفاظت از خاک و همچنین آالیندگی کشور دارد و با ایجاد : وی خاطرنشان کرد

 .ها را نیز متوقف خواهد کرد خاک اطراف رودخانه ویژه تجارت هایی امکان برداشت خاک به حدودیت

سازد و حفاظت و مراقبت  الیحه نظارت بر خاک به شکل تخصصی آزمون خاک را برای کشاورزی ضروری می: نوری ادامه داد

 .خیز و مورد استفاده در حوزه کشاورزی دارد های حاصل بیشتری از خاک

 ./صورت عادی در سیر بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد به بینی کرد که این الیحه بدون فوریت و وی پیش
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931شهریور  53, یکشنبه

اتحادیه دامداران قزوین، الگویی / ها، دولت در سایه و بازوی واقعی وزارت جهاد کشاورزی هستند تشکل

 برای تشکل ها شد 
عنوان بازوی  های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که به عنوان یکی از سازمان سازمان تعاون روستایی به

های تعاونی  ها و شرکت تشکل. ای با کشاورزان ایجاد کند چهره به رهاجرایی این وزارتخانه توانسته ارتباط مستقیم و چه

های وزارتخانه متولی  بندی شود که کمتر در تقسیم دهنده بخش کشاورزی محسوب می عنوان عناصر اصلی تشکیل به

میزهای  ها باشند که در های این وزارتخانه همین تشکل رسد بازوی اجرایی سیاست نظر می آید، اما به به چشم می

با این وجود، ضریب اثرگذاری . شود گاهی نشانی از آنها پیدا می گیر این روزها با حضور وزیر دولت یازدهم گه تصمیم

های صنفی موجود در حوزه  چرا تشکل. بخش نیست ها و واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی رضایت تشکل

افته، مشاوران قدرتمندی برای مدیران دولتی محسوب شده ی اند به مثابه کشورهای توسعه گاه نتوانسته کشاورزی هیچ

در این باره با غالمحسین طباطبایی، معاون فنی . یا نظام عرضه و تقاضا را در اختیار بگیرند و بازار را مستقیم اداره کند

 :خوانید ایم که می و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گپ زده

 چه زمانی فعالیت خود را به شکل کنونی آغاز کرده است؟سازمان تعاون روستایی از 

 3143که دستخوش تغییرات اساسی شد و سیستم ارباب رعیتی از بین رفت، در سال  3143سازمان تعاون روستایی پس از دهه 

زراعی و  -سهامی های  ایجاد شد تا خالء نقدینگی و پشتیبانی را در بستر مزرعه برطرف کند و در کنار آن، سازمان امور شرکت

بردار  این دو سازمان از آن زمان به موازات یکدیگر فعالیت کردند و اکنون بیش از چهار میلیون بهره. های تولید تأسیس شد تعاونی

سازمان مرکزی دو بازوی اساسی دارد، فنی، اجرایی و بازرگانی که باید . کنند های تولید فعالیت می ها و تعاونی در قالب تشکل

 .انه هرکدام را مورد ارزیابی قرار دادجداگ

 کنید؟ عملکرد سازمان تعاون روستایی را چگونه ارزیابی می

عملکرد سازمان تعاون روستایی را باید در یک چرخه داخلی و در یک . هر سازمانی دارای منتقدان و موافقان قابل توجهی است

صورت مستقیم و  از سه سال گذشته که اینجانب به. زیابی قرار دادگرفته در داخل کشور مورد ار های صورت ارزیابی از فعالیت

های این سازمان هستم، معتقدم سازمان تعاون روستایی که پیش از این خود را نیازمند بخش کشاورزی  عملیاتی در جریان فعالیت

برداران و بدون مشاوره با  با بهره کرد کشاورزان هستند که به این سازمان نیاز دارند، اکنون بدون تماس دانست و فکر می نمی

های خود را ابتدا در مزارع و توسط کشاورزان ارزیابی  گیری مجزایی ندارد و تمام فعالیت تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تصمیم

ین گامی تر ترین و مهم این عملکرد سازمان تعاون روستایی مثبت. کند کرده و پس از آن تعمیم داده و در سطح باالتری دنبال می

 .یافته برداشته شود و این سازمان توانسته به آن ورود پیدا کند تواند در راستای کشاورزی توسعه است که می

اند ضریب توسعه کشاورزی  های بخش کشاورزی که در داخل سازمان تعاون روستایی قرار دارند چقدر توانسته تشکل

 شود؟ ها در این سازمان چگونه ارزیابی می تعاونیها و  پایدار را افزایش دهند و اساساً عملکرد تشکل

برداران تشکیل  صورت خودجوش و بر اساس نیازسنجی خود بهره شده در سازمان تعاون روستایی به های تعریف بخشی از تشکل

ا یکدیگر داشته ها فعالیت به این نکته رسیدند که برای حیات ناگزیرند ارتباط تنگاتنگ و همکاری قدرتمندی ب اند و طی سال شده
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اتحادیه دامداران و مرغداران نظیر اتحادیه دامداران قزوین که وزیر جهاد کشاورزی مستقیماً در گردهمایی مدیران سراسری . باشند

میلیارد تومان گردش  133هزار و  این اتحادیه توانسته است یک. گیرند بندی قرار می بخش کشاورزی از آن نام برد، در همین دسته

 .گی داشته باشد که بسیار قابل توجه بوده و توانسته همه نهادهای مورد نیاز خود را تأمین کندنقدین

اند، در قالب لباس متفاوت  رو بوده های خود با چالش روبه ها برای انجام سیاست های گذشته هرگاه دولت از سوی دیگر، طی سال

درصد  13توان گفت تنها  دولتی چندان موفق نبودند و می های خودساخته اند که این تشکل اقدام به تشکیل تشکل کرده

های موجود در حوزه کشاورزی آنجا  رسد تشکل نظر می با این وجود، به. اند نمره قبولی بگیرند های دولتی ایجادشده توانسته شرکت

تنها نمره قبولی و  لت نیستند، نههای مالی دو کنند و برای رفع نیازهای خود منتظر حمایت که به شکل توانمند و صنفی فعالیت می

اکنون . شوند عنوان شاخص در کل ایران شمرده می تر عمل کرده و به آورند، بلکه برخی از دولت سریع دست می موفقیت به

های پیر خود کند، منتظر کلید زدن دولت  گیرند برای کنترل بازار اقدام به حذف مرغ های مرغداری زمانی که تصمیم می تشکل

های فعال در حوزه کشاورزی است که باعث جلو رفتن کشاورزی  ای از تشکل چنین کارنامه. شوند ند و مستقل وارد عمل مینیست

 .کشور شده است

های دولتی  بندی توانند اثرگذاری بیشتری در حوزه کشاورزی داشته باشند، اما در تقسیم ها می رسد تشکل نظر می به

 چرا؟. آیند کمتر به چشم می

های بخش کشاورزی است، باید دید این اقدامات توسط کدام بازوها صورت  بندی فعالیت امروز صحبت از ثبت کودی و رتبهاگر 

درصد بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، بخش خصوصی همان  32شود  واقعیت آن است که اگر گفته می! گیرد می

گیرند، اما در واقع بازوی  بندی به خود می های دولت عنوان بلوک بندی های تعاونی هستند که گاهی در تقسیم ها و شرکت تشکل

صورت اعیانی نام برده  های تولید هستند که کمتر از آنها به ها و تعاونی ها، تشکل های دولت در همه زیربخش اجرایی سیاست

 .شود می

 دانید؟ ها دخیل می سهم اعتبارات دولتی را چقدر در توسعه تشکل

های موجود در  ها است، اما تشکل یافته نظیر تشکل ترین عامل پیشرفت و توسعه هر فعالیت سازمان عی اعتبارات مهمبه شکل طبی

های جاری، وابستگی به دولت ندارد؛ به همین دلیل برای ساماندهی اعتبارات، با انجام چند کار اساسی موفق  این سازمان، جز هزینه

توانند مراودات بانکی داشته باشند؛ لذا در راستای  برداران نمی طبیعی است که بهره. کنیم روزرسانی ها را به شدیم اداره تشکل

های اعتباری، واحدهای اعتباری  های کشاورزی و توسعه تعاون و مشابه صندوق های تخصصی مثل بانک سوسازی فعالیت بانک هم

آوری کرده و اکنون  تبار رسیده که سرمایه خرد مردم را جمعواحد اع 133هزار و  در شبکه ایجاد شد که اکنون تعداد آنها به یک

 .آوری شده است ترین کمکی از سوی دولت جمع میلیارد تومان سهم آورده آنها است که بدون کوچک 143

نظر شما در . شود تشکیل بانک دیگری در کنار بانک کشاورزی مدتی است از سوی مدیران بخش کشاورزی دنبال می

 ؟این باره چیست

های  گذاری در فعالیت کنند، تمایل چندانی به سرمایه ها جز بانک کشاورزی که مشخصاً در حوزه کشاورزی فعالیت می بانک

های بخش کشاورزی  ها، از تشکل کشاورزی ندارند؛ لذا از بانک مرکزی درخواست کردیم ضمن احترام به قانون و فعالیت بانک

شعبه  23های کشور شکل گرفته و حدود  نوعی قبل از فعالیت عمده بانک به 53از دهه  حمایت کرده و صندوق تعاون روستایی که

صورت کالن  کنند، بتواند به ها فعالیت می نوعی حامی واحدهای اعتباری است که در دل شرکت ها دارد و به در استان و شهرستان
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گیری بانک مرکزی در این باره مشخص نشده  ت و جهتفعالیت کرده و مجوز تأسیس بانک بگیرد، اما هنوز در مرحله رایزنی اس

 .است

 کند؟ این صندوق در حال حاضر چه وظایفی را دنبال می

میلیارد تومان سرمایه در  133میلیارد تومان منابع مالی و  43نظارت و حمایت از واحدهای اعتباری از وظایف این است که با 

 ./شود برداران محسوب می ی کمک به کشاورزان و بهرههای واحدهای اعتباری، منبع مناسبی برا صندوق

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http54334-3html. 
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 ها سیاستبرنامه و 
 آیانا 4931شهریور  96, دوشنبه

 آب معدنی دماوند با حکم قضایی پلمپ شد  تولیدخط 
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو ضمن اعالم نام یکی از شرکت های متخلف تولید آب معدنی از مردم 

این شرکت به دلیل عدم توجه به رفع آلودگی میکروبی : خواست از مصرف آب معدنی دماوند پرهیز کنند و تاکید کرد

 . و توقف تولید با حکم قضایی مورد پیگرد قانونی است

به نقل از پایگاه خبری وزارت بهداشت، رسول دیناروند در خصوص تخلف شرکت آب ( ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به

علی رغم اینکه شرکت تخلفش را پذیرفته بود و : معدنی دماوند که منجر به صدور حکم قضایی و پلمپ این شرکت شد، گفت

شد، متاسفانه عالوه بر عدم توجه به دستور پلمپ و عدم فعالیت، شرکت آب معدنی  بایستی تولید و توزیع تا رفع نقایص متوقف می

 .دماوند به تخلف خود ادامه داد و اقدام به توزیع محصوالت غیر سالم خود در بازار کرده است

ع مجدد محصول در تخلف دیگر این شرکت عالوه بر عدم توجه به دستور پلمپ و جلوگیری از تولید و توزی: دیناروند تاکید کرد

بازار، توزیع آب معدنی ها با تاریخ تولید قدیمی و قبل از دستور پلمپ در بازار بوده که هم اکنون با توجه به دو تخلف مهم صورت 

 .گرفته دستگاهها قضایی نیز حکم صادر کرده و شرکت تحت پیگرد قانونی قرار دارد

اشاره به اینکه علت دستور پلمپ شرکت آب معدنی آلودگی میکروبی بوده، تاکید معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با 

بر اساس ارزیابی های سازمان غذا و دارو و پس از اعالم عمومی در خصوص تخلف تعدادی از شرکت های آب معدنی به : کرد

مجدد بازرسان سازمان برای کسب  شرکت آب معدنی دماوند نیز دستور توقف تولید و پلمپ داده شد که متاسفانه در بازدید

اطمینان خاطر از عدم تولید و توزیع تا رفع نقایص و برطرف کردن آلودگی میکروبی متوجه شدیم شرکت به تولید محصول و 

 .تخلف دیگری در تغییر تاریخ تولید آب معدنی ها دست زده است

/item/food/ir.iana.www//:http54316-3html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931شهریور  59, پنجشنبه

 برنامه ویژه اصالح ساختاری روابط کار و تشکل های کارفرمایی و کارگری  42 تدوین
طرح جدید نظام طبقه بندی مشاغل از مهمترین این طرح هاست که امسال با اجرای داوطلبانه و آزمایشی در چند 

 . واحد تولیدی دارای محصوالت دانش بنیان، فراگیر خواهد شد

رفاه اجتماعی، سید کار و  به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون،( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

کار و رفاه اجتماعی استان  حسن هفده تن در نشست هم اندیشی با معاونین روابط کار استان سمنان که در محل اداره تعاون،

 .برنامه ویژه اصالح ساختاری روابط کار و تشکل های کارفرمایی و کارگری خبر داد 33سمنان برگزار شد، از تدوین 

طبقه بندی مشاغل از مهمترین این طرح هاست که امسال با اجرای داوطلبانه و آزمایشی در چند واحد  طرح جدید نظام: وی افزود

 .تولیدی دارای محصوالت دانش بنیان، فراگیر خواهد شد

ی وی تغییر نگاه صرف حمایتی و کسب درآمد مالی به درآمد زایی جدید با استفاده از ظرفیت های رقابتی هر استان را از رویکردها

 .این برنامه برشمرد

وی از پیگیری ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی به امور بهداشتی و درمانی کاگران مشاغل پر خطر نیز خبر داد 

کارگران معادن ذغال سنگ در صدر این حمایت ها قرار می گیرند تا با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : و افزود

 .مخاطرات شغلی محفوظ باشنداز 

نشاط و لذت در زندگی مردم نباشد باید بدانیم که ما درست عمل نکردیم و کشور ایران با منابع  اگر شادابی، : هفده تن افزود

 .طبیعی و منابع انسانی گسترده باید جایگاهی باالتر داشته باشد

  کرامت و ارتقا  صیانت،  حفظ،. یک رویکرد ما نگاه به کارگر بود  :افزودوی با بیان اینکه رویکردهای روابط کار را تغییر داده ایم 

 .معیشت نیروی کاراولین و اصلی ترین سیاست ما بوده و هست

ما رویکرد توانمند سازی نیروی کار را نیز در پیش گرفتیم و منظور ما از توانمند سازی این است که به : معاون روابط کار تاکید کرد

 .هارت های الزم را آموزش دهیم که کارفرما دنبال کارگر باشدنیروی کار م

کمک به رفع موانع تولید رویکرد دیگر ماست چرا که امروز عرضه و تقاضای نیروی کار به هم خورده و این ناشی از   :وی افزود

 .مشکالت اقتصادی کشور است

ما اعتقاد داریم تضارب آرا با شرکای   :سه جانبه گرایی خاطر نشان کردکار و رفاه اجتماعی با تاکید بر  معاون روابط کار وزارت تعاون،

 .اجتماعی دولت باعث افزایش تصمیمات دولت می شود

حوادث ناشی از کار کم می شود و به این ترتیب از هزینه های  اگر سیستم خود بازرسی کار بتواند موفق باشد ،  :وی تاکید کرد

 .آن هزینه های کشور کاهش می یابد سازمان تامین اجتماعی و به تبع

/item/majles/ir.iana.www//:http54663-3html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

 زمینه کیفیت مواد غذایی، تنوع زیستی و تحقیقات آزمایشگاهی  درهمکاری ایران و پرتغال 
های متقابل بین دو کشور ایران و پرتغال با حضور نونو ویرا، مشاور وزیر در امور غذا و تحقیقات  جلسه بررسی همکاری

 .کشاورزی کشور پرتغال در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد

های متقابل بین دو کشور ایران و پرتغال با حضور نونو  ، جلسه بررسی همکاری(ایانا)برگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خ

ویرا، مشاور وزیر در امور غذا و تحقیقات کشاورزی کشور پرتغال و هیات همراه و اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان 

های تحقیقاتی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  ز برخی مؤسسهتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و نمایندگانی ا

 .برگزار شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه همکاری ایران با کشور پرتغال بسیار باسابقه است و با اشاره به انتخابات پارلمانی این 

 .بین دو کشور با انگیزه بیشتر ادامه یابدکشور ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک همکاری های علمی 

مؤسسه و مرکز تحقیقات  54های تحقیقاتی که شامل  های سازمان تحقیقات کشاورزی و مؤسسه اسکندر زند ضمن معرفی فعالیت

تحقیقاتی و های  ساله اشاره کرد و زمینه 333ها است، به سابقه تحقیقاتی مجموعه با قدمتی  ملی و سایر مراکز تحقیقاتی در استان

های مشترکی را  ها و مراکز تحقیقاتی دو طرف بتوانند فعالیت طوری که دانشگاه آموزشی دو کشور را مستعد همکاری دانست، به

 .ارائه دهند

پزشکی، دامپزشکی، آموزش  های همکاری بین دو کشور در زمینه شیالت، امور دام، باغبانی، صنایع غذایی، گیاه وی به زمینه

 .های علمی کاربردی و فعالیت در زمینه ترویج کشاورزی و منابع طبیعی اشاره کرد ران کشاورزی، برگزاری دورهبردا بهره

مشاور وزیر در امور غذا و تحقیقات کشاورزی کشور پرتغال ضمن اشاره به سفر خود و هیئت همراه به کشور ایران، آن را فرصت 

در سال های اخیر تحقیقات زیادی روی مواد غذایی در کشورش : و گفت مناسبی برای همکاری متقابل بین دو کشور دانست

دلیل بحران مالی در اروپا ایجاد شده، بخش کشاورزی آن کشور، توانسته  ها و تغییراتی که به رغم تغییر سیاست صورت گرفته و به

 .تجربه خوبی کسب کند

های  مندی جوانان به فعالیت اورزی پرتغال انجام شده را علت عالقههای اخیر در بخش کش گذاری زیادی که در سال نونو ویرا سرمایه

 .ایم های جدید و بازاریابی متمرکز کرده های خود را در زمینه غذا و فناوری ما فعالیت: اقتصادی، اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد

سازی غذا و کشاورزی اشاره  المللی ایی، بینهای چهارساله خود در مقوله کیفیت و ایمنی غذا، مدیریت ضایعات غذ وی به فعالیت

ها مناسب نبود، اما در سیاست جدید، با تعدادی از کشورهای اروپایی،  در گذشته فضای کشورش برای این فعالیت: کرد و افزود

 .های مشترکی آغاز کرده و اهمیت زیادی برای بخش کشاورزی پرتغال دارد چین، کره جنوبی، ژاپن و کوبا همکاری

ابراز آمادگی کرد در بحث کیفیت مواد غذایی و تنوع زیستی و تحقیقات آزمایشگاهی با کشور ایران همکاری کند و بیان داشت  وی

هایی چون  هایی در این زمینه به تصویب رسانده است، همچنین مقوله کشورش بر تحقیقات تأکید داشته و مقررات و دستورالعمل

 .یم، استفاده کارآمد از آب از اهمیت زیادی برخوردار استتولید محصوالت کشاورزی، تنوع اقل

های تحقیقاتی دو طرف، به معرفی حوزه کاری خود پرداخته و زمینه همکاری  در ادامه برخی از نمایندگان حاضر از مؤسسه

 ./مشترک بین دو کشور در بخش کشاورزی و غذا را بررسی کردند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931شهریور  96, دوشنبه

 آیین نامه تعیین تکلیف بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی ابالغ شد 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور را که به ( 4)یی ماده معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرا

 . تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابالغ کرد

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ( 3)به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، براساس ماده ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 :دولت موظف شده است -3134مصوب  -نظام مالی کشورو ارتقای 

را در سه طبقه « جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی»االجراء شدن این قانون،  ماه از تاریخ الزم ظرف مدت شش

 :های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند شرح زیر تهیه و به کمیسیون  به

 تفکیک اشخاص  مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به: طبقه اول

 تفکیک مؤسسه  مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به: طبقه دوم

 تفکیک بانک ها  مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به: طبقه سوم

 .های مذکور ارایه شود  روزرسانی شده، به کمیسیون  بار به  ماه یک جدول مزبور باید هر سه 

شده و تعهدات  بعد، همزمان با ارایه الیحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی   به 3134همچنین دولت موظف است از سال 

ا به دولت را دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنه

 .که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسالمی ارایه کند

ای در وزارت امور اقتصادی و  واحد جداگانه 3132این ماده، از ابتدای سال ( پ)و ( ب)منظور اجرای احکام مذکور در بندهای   به

های  ت، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و عالوه بر گزارشاین واحد موظف است خالصه مطالبا. شود دارایی ایجاد می

های ساالنه باید به تأیید سازمان  گزارش. جمهور و مجلس شورای اسالمی تهیه نماید های ساالنه جهت ارائه به رییس  فصلی، گزارش

ارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصالح ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وز سازمان مدیریت و برنامه. حسابرسی کشور برسد

شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط . ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند

 .شود ریزی کشور تهیه و ابالغ می وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز  ت و برنامهسازمان مدیری

نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از  آیین. آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد ساالنه بودجه کشور تأمین کند

 .رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می تاریخ ابالغ این قانون، به پیشنهاد

نامه اطالعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی  های اجرایی مکلفند در راستای اجرای این آیین ، دستگاه(5)طبق ماده 

ا رعایت مقررات قانونی مربوط توسط نامه که حسب ضرورت ب های اجرایی موضوع این آیین ها و دستورالعمل را بر اساس بخشنامه

 .وزارت ابالغ خواهد شد، ارایه نمایند

ها و مطالبات  جدول بدهی"االجرا شدن قانون،  ، وزارت یادشده موظف است ظرف مدت شش ماه پس از الزم(1)بر اساس ماده 

دی و برنامه و بودجه و محاسبات های اقتصا را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون "های دولتی دولت و شرکت

 .مجلس شورای اسالمی به رییس جمهور ارایه نماید
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ها و مطالبات  زمان با ارایه الیحه بودجه ساالنه کل کشور، جدول بدهی ، هم3132، وزارت موظف است از سال (4)به موجب ماده

مجلس شورای اسالمی به رییس جمهور ارایه  قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به

 .نماید

 :متن کامل آیین نامه بدین شرح است

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور( 3)آیین نامه اجرایی ماده 

 :روند نامه اصطالحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می در این آیین -3ماده 

 . - 3134مصوب  –پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  انع تولید رقابتقانون رفع مو: قانون -الف 

 .های دولتی و غیردولتی بانک: ها بانک -ب 

 مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی: مؤسسات اعتباری -پ 

 .جمهوری اسالمی ایران

 .وزارت امور اقتصادی و دارایی: وزارت -ت 

 .قانون مدیریت خدمات کشوری( 2)های اجرایی موضوع ماده  ه دستگاهکلی: های اجرایی دستگاه -ث

های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر  اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت: طبقات اشخاص -ج

 :گیرند قرار می

 اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص: طبقه اول-3

 دها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک موسسهنها: طبقه دوم -5

 ها و مؤسسات اعتباری ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک بانک: طبقه سوم -1

ای  های سرمایه های تملک دارایی ها، مؤسسات دولتی و طرح وزارتخانه( اعم از جاری و غیرجاری)مطالبات : مطالبات دولت -چ

شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و  از محل بودجه عمومی دولت تأمین میها  هایی که اعتبارات آن طرح)

 .شود که درچارچوب قوانین و مقررات ایجاد می( باشد های دولتی می شرکت

ای  ایههای سرم های تملک دارایی ها، مؤسسات دولتی و طرح وزارتخانه( اعم از جاری و غیرجاری)های  بدهی: های دولت بدهی -ح

شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و  ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می هایی که اعتبارات آن طرح)

 .شود که درچارچوب قوانین و مقررات ایجاد می( باشد های دولتی می شرکت

دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات های  های دولتی مشتمل بر شرکت مطالبات شرکت: های دولتی مطالبات شرکت -خ

 .جاری و غیرجاری

های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از  های شرکتهای دولتی مشتمل بر شرکت بدهی: های دولتی های شرکت بدهی -د

 .های جاری و غیرجاری بدهی

 .شود مان حسابرسی قطعی محسوب میهای دولتی پس از تأیید ساز ها و مطالبات دولت و شرکت بدهی -3تبصره 

های اجرایی ذیربط اعالم نشده باشد، با اعالم وزارت و تأیید سازمان  ه ها و مطالبات دولت که توسط دستگا بدهی -5تبصره 

 .شود حسابرسی قطعی تلقی می
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ها و  ر اساس بخشنامهنامه اطالعات مورد درخواست وزارت را ب های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین دستگاه -5ماده 

نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابالغ خواهد شد،  های اجرایی موضوع این آیین دستورالعمل

 .ارایه نمایند

 .شود بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می میزان وکیفیت اطالعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان -3تبصره 

افزاری الزم برای تبادل برخط اطالعات مالی  افزاری و نرم های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت تگاهدس -5تبصره 

 .های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی

های دولتی را  مطالبات دولت و شرکت ها و االجرا شدن قانون، جدول بدهی وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از الزم -1ماده 

های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی به رییس  در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون

 .جمهور ارایه نماید

 .روزرسانی و ارایه شود بار به جدول مذکور باید هر سه ماه یک -تبصره 

ها و مطالبات قطعی شده  زمان با ارایه الیحه بودجه ساالنه کل کشور، جدول بدهی ، هم3132 وزارت موظف است از سال -4ماده

 .دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسالمی به رییس جمهور ارایه نماید

ایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه سازمان های اجر قانون و تبصره آن، دستگاه( 3)ماده ( پ)در راستای بند  -3تبصره

های اخذ شده از سازمان  تأییدیه. این آیین نامه اقدام نمایند( 5)حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 

 .شود برسی تلقی میهای ساالنه توسط سازمان حسا حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می شود، در حکم تایید گزارش

این ماده ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح ( 3)اعتبار الزم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره  -5تبصره 

 .شود های اجرایی مربوط، پیش بینی می بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه

 .های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد مربوط را در محل دستگاهوزارت مجاز است راساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارک  -2ماده 

ای در وزارت با  مرکز جداگانه 3132قانون، از ابتدای سال ( 3)ماده ( پ)و ( ب)به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای  -6ماده 

 .شود داری کل کشور ایجاد می مسوولیت خزانه

نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد  ریزی کشور موظف است سازمان مدیریت و برنامه

این مرکز موظف است خالصه . نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور تأمین نماید

این آیین ( 4)موضوع ماده )های ساالنه  صلی، گزارشهای ف ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و عالوه بر گزارش مطالبات، بدهی

 .جمهور و مجلس شورای اسالمی تهیه نماید را برای ارایه به رییس( نامه

 .شود کان لم یکن تلقی می 4/1/3131هـ مورخ 23331ت/51633پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب نامه شماره  -تبصره

قانون نسبت به اصالح ساختار ( 3)یزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده ر وزارت و سازمان مدیریت و برنامه -3ماده 

 .اقدام نمایند( 6)سازمانی وزارت و تهیه و ابالغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده 

برنامه  اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و

 .ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931شهریور  53, یکشنبه

 شوند  کشاورزی صاحب میز کار در بانک کشاورزی می بیمهکارگزاران 
ای برای ورود کارگزاران بیمه  فوریتی استخدام کارگزاران بیمه محصوالت کشاورزی، امیدهای تازه با تصویب طرح یک

 .صورت رسمی در بانک کشاورزی ایجاد شده است به

( ایانا)ی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران نماینده مردم نقده و اشنویه آذربایجان غربی در مجلس شورای اسالم

رأی ممتنع  3رأی موافق و  13رأی موافق،  332فوریتی استخدام کارگزاری بیمه محصوالت کشاورزی که امروز با  درباره طرح یک

های اجتماعی و  کمیسیون های مربوطه ازجمله این طرح در کمیسیون: توسط نمایندگان مجلس مورد موافقت قرار گرفت، گفت

فوریتی قرار  های یک گیرد و سپس به صحن علنی مجلس خواهد رفت و در بین اکثریت طرح کشاورزی تحت بررسی قرار می

 .گردد گیرد و پس از اعاده به شورای نگهبان، دوباره به مجلس برمی می

شد، برطرف  باره افزودن بار مالی به دولت احساس میاز آنجا که مشکل اساسی طرح که نگرانی در: زاده افزود عبدالکریم حسین

 .شده؛ بنابراین راه زیادی برای تصویب نهایی باقی نمانده است

های بیشتر قرار گیرد تا پس از عودت طرح به صحن علنی مجلس،  جزئیات طرح باید تحت بررسی: وی خاطرنشان کرد

 .گیری کنند تصمیم کارگماری نیروهای موجود های مربوطه درباره به کمیسیون

مقرر است که به مرور زمان با بازنشسته شدن نیروهای بانک کشاورزی، : عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ادامه داد

ای کشاورزی جایگزین نیروهای رسمی شوند؛ بنابراین جذب این نیروها بار مالی برای دولت  کارگزاران، بازرسان و ناظران بیمه

 .نخواهد داشت

اند و دارای تجارب  های الزم را در این بخش دیده ای که آموزش ترتیب بانک کشاورزی از نیروهای بالقوه بدی: زاده تصریح کرد سینح

کند و از آنجا که ورود هریک از این کارگزاران در محلی با عنوان میز کار کارگزاران بیمه محصوالت  ارزنده هستند، استفاده می

 .شود ای دیگر از بانک جلوگیری می ، از ورود این افراد در رتبهشود کشاورزی تعریف می

 ./ای بخش کشاورزی مشخص شود تر تکلیف کارگزاران بیمه امیدواریم که هرچه سریع: وی یادآور شد

/item/majles/ir.iana.www//:http54332-3html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931شهریور  53, یکشنبه

موافقت مجلس با یک فوریت طرح استخدام کارگزاران بیمه محصوالت : پیگیری های ایانا جواب داد

 کشاورزی 
 .نمایندگان مجلس شورای اسالمی با یک فوریت طرح استخدام کارگزاران بیمه محصوالت کشاورزی موافقت کردند

رأی  13رأی موافق،  332؛ نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس با (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزارش 

 .نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این طرح موافقت کردند 535رأی ممتنع از مجموع  3مخالف و 

وضعیت : یک فوریتی به عنوان طراح آن اظهارداشتمهرداد بائوج الهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در توضیح این طرح 

اشتغال کارگزاران بیمه روستایی بالتکلیف بوده و سرنوشت نامعلومی در زمینه استخدام دارند که باید هر چه سریع تر تعیین 

 .تکلیف شوند تا جایی که وزارت جهاد کشاورزی نیز خواهان آن است

قالب مجوزهایی است که مجلس در گذشته برای آنها صادر کرده و حال باید وضعیت تعیین تکلیف این افراد در : وی ادامه داد

 .استخدام آنها پیگیری شود در این میان قرار نیست اتفاق جدیدی رخ دهد

 .این طرح مورد استقبال وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است: نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد

شاورزی ایران احقاق حقوق و مطالبات کارگزاران بیمه محصوالت کشاورزی از جمله مباحثی بود که به گزارش خبرگزاری ک

خبرگزاری تخصصی کشاورزی ایران طی هفته های اخیر به طور جدی در دستور کار تحریریه قرار گرفت و پس از انتشار اخبار 

خبرنگاران ما با برخی نمایندگان حال خوشبختانه با رای باالی متعدد در این باره و انتشار درددل کارگزاران و همچنین مذاکرات 

 .نمایندگان مجلس تصویب شده است که امید می رود هر چه سریع تر ابالغ شود

/item/majles/ir.iana.www//:http54334-3html. 
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سیاست هابرنامه و   
 ایسنا - 493۱شهریور  5۲پنجشنبه 

 ای عاقالنه تصمیم بگیریم درباره توافقات هسته/پرهیز از ایجاد دو دستگی در آستانه انتخابات

ها و اهداف انقالب اسالمی در دوران دفاع مقدس همچنان فاصله داریم، اما باید در  گرچه با آرمان: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت

ای نیز عاقالنه اظهارنظر و  توافقات هسته  ین شرایط که نزدیک به انتخابات هستیم از ایجاد دودستگی و اختالف پرهیز کنیم؛ همچنین دربارها

 .زده باشیم گیری کنیم و نه بدبین و نه ذوق تصمیم

دسی رزمی جنگ جهاد در سالن و هفتمین گردهمایی فرماندهان مهن حسن هاشمی در بیست ایسنا،« سالمت»به گزارش خبرنگار 

های انقالب و دفاع مقدس حمایت کنیم و  که همچنان از آرمان فرهنگ جهادی یا غیرجهادی یعنی این: وسیما اظهار کرد های صدا همایش

 . المال وارد شود که در این زمینه همه باید اعم از دستگاه اجرایی و قضایی حساب باشند نگذاریم آسیبی به بیت

های دفاع مقدس  جهادگران عرصه دفاع مقدس به شرایط موجود معترضند چرا که با آرمان: بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزودوزیر 

ها فاصله دارد و باید به جایی برسیم که دیگر نبینیم که کسی به  رود با آرمان همچنان فاصله داریم و آنچه که انتظار از قوه اجرایی و قضایی می

 . های اجتماعی مبتال شده است به بیماری یا اسیب خاطر نداری

اند بنگریم  شباهت به گذشته نیست اما اگر به میراث خودمان و شهدایی که جانشان را فدا کرده چهره برخی شهرهای کشور بی: وی تصریح کرد

اش بوده  است در گرو آرامش، رفاه و آسایش مردمباید از معیشت مردم دفاع کنیم و احترام مردم را نگه داریم، چرا که اگر حکومتی موفق شده 

 . است

های ارزشمندی به دست آورده  دولت در شرایط کنونی از نظر اقتصادی در وضعیت سختی قرار دارد و در عین حال موفقیت: هاشمی اظهار کرد

 . استها بوده  که به تعبیر رهبر معظم انقالب آرامش به وجود آمده در جامعه یکی از همین موفقیت

ای نبایستی به ویژه در آستانه انتخابات باعث  ای و توافقات هسته هسته  موفقیت دولت در مساله: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود

جا  ار بیکه تصور کنیم اتفاق خاصی افتاده است تا مردم انتظ دو دستگی شود و باید از این مساله پرهیز کنیم که نه از آن پشیمان شویم نه این

های به وجود آمده استفاده کنیم تا با عقالنیت و امکاناتی که داریم در جهت از بین بردن فقر  از دولت و مسووالن پیدا کنند بلکه باید از فرصت

 . و ایجاد آرامش نسبی جامعه تالش کنیم

مرکز تحقیقاتی  233ت الکترونیک را که در بیش از های بسیار و با کمک وزیر نفت توانستیم مقاال در وزارت بهداشت پس از تالش: وی گفت

هایی است که هنوز دولت  گرفت به خارج از کشور بفرستیم تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید و این همان محدودیت مورد استفاده قرار می

 . برای انتقال پول و ارز با آن مواجه است

/news/fa/ir.isna.www//:http34365636632 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 493۱شهریور  53یکشنبه 

 پایان الیحه بررسی خاک در کمیسیون کشاورزی

 .یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از پایان بررسی الیحه خاک درجلسه امروز این کمیسیون خبر داد

دو ماده از بررسی الیحه خاک باقی مانده بود که در جلسه امروز : وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا تصریح کرد گفتمحمدسادات ابراهیمی در 

 .بررسی و تصویب شد، بدین ترتیب الیحه خاک به پایان رسید و به صحن علنی ارجاع شد تا در صحن بررسی شود

فحص از وزارت نیرو نیز در دستور جلسه امروز این کمیسیون قرار داشته که به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی، رای گیری بحث تحقیق و ت

 .به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا به جلسه آینده موکول شده است

/news/fa/ir.isna.www//:http34365333633 
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 سیاست هابرنامه و 
 فودپرس 4931ماه  شهریور 94سه شنبه 

 محصول اساسی  ۰جزئیات کامل طرح خوداتکایی 

محصول اساسی در راستای مطالبات رهبر معظم انقالب از وزیر جهادکشاورزی و  3جزئیات کامل طرح خوداتکایی < کشاورزی

 .های اقتصادمقاومتی منتشر شد اجرای سیاست

امنیت غذایی کشور انکارناپذیر است و کارشناسان معتقدند بین استقالل هر کشور و تامین امنیت نقش بخش کشاورزی در تامین 

هایی  بخش کشاورزی و پایداری تولید در این بخش سبب ایجاد مقاومت در برابر بحران. غذایی آن، ارتباط مستقیم وجود دارد

 .شود شود که گاه از سوی بیگانگان بر کشور تحمیل می می

این موضوع تا حدی است که رهبر معظم انقالب بارها و بارها بر خودکفایی در محصوالت اساسی بخش کشاورزی تاکید اهمیت 

بخش کشاورزی مهم است؛ آن چیزی که ما از وزیرجهاد و از مجموعه »: ایشان در دیدار اخیر هیات دولت تاکید کرده اند. اند کرده

وجود بیاید؛ یعنی خودکفایی را به حرف و  ه در تولید محصوالت حیاتی باید خودکفایی بهتوقّع داریم، این است ک خانه  این وزارت

ما باید به خودکفایی برسیم؛ در موادّ حیاتی باید به . تر است، و مانند اینها گپ این و آن نگاه نکنید که آقا گندم، بیرون ارزان

 «.خودکفایی برسیم

ای  امور زراعت وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به این پرسش که معاونت زراعت چه برنامهدر پی این اظهارات، عباس کشاورز، معاون 

محصول  3ما برای : برای خودکفایی در محصوالت اساسی که بیشتر آنها نیز در حوزه مسئولیت این معاونت است دارد؟ به مهر گفت

 .ها مشخص شده است طرحایم که ضریب خوداتکایی آنها در این  اساسی طرح خوداتکایی تهیه کرده

های روغنی هستند که مسئوالن مربوطه در گفتگو با  محصول شامل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و دانه 3این 

 .های خوداتکایی این محصوالت را تشریح کردند مهر جزئیات طرح

 طرح خوداتکایی برنج

سی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه طرح خوداتکایی برنج آماده شده و کاوه خاکسار، مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اسا

طرح اقتصاد مقاومتی است که بناست در برنامه ششم  3برنج جزو : منتظر تامین اعتبار است تا اجرای آن آغاز شود، اظهارداشت

 .توسعه در دستور کار قرار گیرد و اعتبار مورد نیاز آن تامین شود

: ها اجرا می شود، گفت های گیالن و مازندران و کاهش تدریجی سطح در سایر استان ه این طرح با تمرکز در استانوی با بیان اینک

ها و پروژه ها به افزایش تولید کمک کرده و  این طرح شامل پروژه هایی است که وزارت جهادکشاورزی براساس آن با ارایه طرح

را ارایه می دهد، برای مثال روی بذر مورد نیاز یارانه به کشاورزان پرداخت می کند، های الزم  برای اجرای آنها تسهیالت و حمایت

 .های یاد شده تنها در دو استان گیالن و مازندران انجام می گیرد ضمن اینکه حمایت

: شود، اظهارداشتهایی غیر از گیالن و مازندران کشت ن خاکسار با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی توصیه می کند برنج در استان

 .برنج گیاهی با مصرف آب باالست که فقط در دو استان نام برده کشت آن توجیه دارد

ما در این طرح پروژه : خاکسار با بیان اینکه در طرح خوداتکایی برنج کاهش سطح زیر کشت پیش بینی شده است، اظهارداشت

 .شوند هایی داریم که سبب افزایش عملکرد در واحد سطح می

 ح خوداتکایی جوطر

به اعتقاد بنده، با اجرای : این مقام مسئول همچنین با اشاره به تدوین طرح افزایش ضریب خوداتکایی جو در کشور اظهارداشت
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 .شویم نیاز کشور به واردات جو را تقریبا برطرف کنیم طرح مذکور ما موفق می

های افزایش تولید  گیرد، و رشد تقاضا برای آن بستگی به طرح ار میخاکسار با بیان اینکه جو محصولی است که مورد استفاده دام قر

 .شود برطرف می 3434با اجرای طرح مذکور نیاز کشور به واردات جو تا سال : در امور دام دارد، گفت

افزایش عملکرد ما قصد داریم با : وی با اشاره به اینکه تاکید وزارت جهادکشاورزی بر روی افزایش سطح زیرکشت نیست، ادامه داد

 .در واحد سطح تولید جو را باال ببریم

طرح اقتصاد مقاومتی است که بناست در  3این طرح جزو : خاکسار با بیان اینکه اجرای این طرح هنوز آغاز نشده است، اضافه کرد

 .برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گیرد و اعتبار مورد نیاز آن تامین شود

میزان : هزار تن اعالم کرد و گفت 533میلیون و  4وزارت جهادکشاورزی، نیاز سالیانه کشور به جو را حدود این مقام مسئول در 

 1جاری پیش بینی تولید آن احتماال به حدود  هزار تن بوده است اما در سال 623تولید این محصول سال قبل حدود دو میلیون و 

 .میلیون تن خواهد رسید

توانیم  این عملکرد پایین است و ما می: تن در هکتار اعالم کرد و گفت 1ارع آبی جوی کشور را حدودخاکسار، متوسط عملکرد مز

 .و نیم تن در هکتار افزایش دهیم 4تا  4آن را به 

متوسط : هزار هکتار است، اضافه کرد 333تا یک میلیون و  623وی با بیان اینکه کل سطح زیرکشت جو در کشور یک میلیون و 

 .کیلوگرم است3333تا  333عملکرد در مزارع دیم کشور نیز بین 

 طرح خوداتکایی ذرت

در حال حاضر سطح : این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی همچنین طرح خوداتکایی ذرت را مورد اشاره قرار داد اظهارداشت

 .هزار هکتار است 513حدود  ( ای علوفه)ار و ذرت سیلویی هزارهکت 332ای حدود  زیر کشت ذرت دانه

بدین ترتیب که اگر شرایط کشت مناسب باشد، : کنند، گفت وی با بیان اینکه بسیاری از کشاورزان ذرت را دو منظوره کشت می

 .کنند رداشت میای ب ای برداشت و در غیر این صورت، آن را به صورت علوفه محصول را نگهداری و ذرت را به صورت دانه

ای  هزار تن و ذرت علوفه 433جاری حدود یک میلیون و  ای در سال شود میزان تولید ذرت دانه بینی می پیش: خاکسار اضافه کرد

میلیون تن باشد، ضمن اینکه از نظر تولید ذرت سیلویی ما هیچ مشکلی نداریم و همچنین ممکن است مقداری از  2.33حدود 

 .ای افزوده شود ویی کاسته و به تولید ذرت دانهمیزان تولید ذرت سیل

مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح خوداتکایی تولید ذرت در 

یی مصرف آب است، یکی از اهداف ما در این طرح افزایش کارا: ادامه دارد، افزود 3434شود و تا افق  برنامه ششم توسعه آغاز می

 .ضمن اینکه ذرت یکی از گیاهانی است که مصرف آب زیادی دارد

قصد داریم به تدریج شیوه آبیاری را از : خاکسار، نخستین اقدام در اجرای طرح مذکور را تغییر سیستم آبیاری عنوان کرد و افزود

 .ثقلی به استفاده از روش آبیاری تیپ تغییر دهیم

هزار  442از سطح کشت حدود  3434ما قصد داریم تا افق : اینکه این اقدامات از سال گذشته آغاز شده است، گفتوی با اشاره به      

 .هزار هکتار را از ثقلی به تیپ تغییر دهیم 163هکتار ذرت، روش آبیاری 

های  یی امسال در استانکشت نشا: این مقام مسئول، اقدام دوم را بررسی بحث کشت نشایی این محصول عنوان کرد و ادامه داد

 .هکتار انجام شد 13اصفهان، البرز، خوزستان، فارس، گلستان، خراسان رضوی و هرمزگان در سطحی حدود 

دهد اما چند مزیت دارد، این اقدام سبب کاهش  با وجود آنکه کشت نشایی هزینه تولید را مقداری افزایش می: وی اضافه کرد
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ها کنترل و همچنین استقرار گیاه بسیار بهتر  آید، بعضی از آفات و بیماری مطلوب به دست می در پی آن تراکم شود،  مصرف آب می

 .شود انجام می

در سال : خاکسار، اقدام سوم را استفاده از ارقام زودرس و میان رس با نیاز آبی کمتر و متحمل تر به خشکی عنوان کرد و افزود

درصد بوده است و برای سال  56به  34جاری  درصد و در سال 3به  35زودرس  گذشته نسبت مصرف ارقام دیررس به میان رس و

 .گیرد، بتوانیم این نسبت را به نفع افزایش کارایی مصرف آب تغییر دهیم آینده نیز امیدواریم با اقداماتی که انجام می

های متفاوتی دارند اما کشاورزان  متبذور مختلف قی: مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت

 .توانند ارقام مورد نظر خود را انتخاب کنند براساس کیفیت می

وی با بیان اینکه کشاورزانی که با مشکل آب و طول دوره رشد کوتاه روبرو هستند، بهتر است از ارقام زودرس و میان رس استفاده 

 .و بنابراین مصرف آب آنها نیز زیاد است طول دوره رشد ارقام دیررس بیشتر است: کنند، افزود

به گفته خاکسار، ارقام دیررس عملکرد بیشتری دارند اما ما به دنبال استفاده از ارقام زودرسی هستیم که طول دوره رشد کوتاه 

 .تری دارند و با نیاز آبی کمتراز کیفیت و عملکرد باالیی برخوردارند

های دیگری برای افزایش ضریب  ارت جهادکشاورزی با بیان اینکه این وزارتخانه پروژهمدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وز

های  های آبیاری، مقایسه روش بحث تغذیه گیاه و ارزیابی اثر بخشی آن، ارزیابی اثر بخشی شیوه: خوداتکایی ذرت دارد، ادامه داد

ها و علف های هرز،  سیدگی، مبارزه با آفات، بیماریهای مختلف ر مختلف کاشت، مقایسه تراکم و تاریخ کاشت براساس گروه

 .ها است  از جمله این پروژه( دیررس، زود رس و میان رس)های مقایسه ارقام مختلف  کشاورزی حفاظتی و طرح

 وقتی طرح رسما آغاز و اعتبارات تامین شود،: های مذکور در حال حاضر در حال اجراست، گفت خاکسار با اشاره به اینکه طرح

 .گیرد عملیات اجرایی آن شیب تندتری می

در طرح افزایش ضریب خوداتکایی ذرت، تحقیق، آموزش و ترویج به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است و حتی : وی اضافه کرد

 .های تحقیقاتی که باید اجرا شوند کامال مشخص هستند پروژه

 3مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه ما در طرح مذکور قصد داریم عملکرد تولید را از 

امیدواریم سطح زیر کشت نیز با اقداماتی که انجام می : کیلو گرم برسانیم، افزود 523هزار و  3کیلو گرم در هکتار به  433هزار و 

 .هزار هکتار برسد 433شود، از سطح فعلی به 

 .تن در هکتار باید برسد 63تن به حدود  23به گفته خاکسار، در این طرح عملکرد تولید ذرت علوفه ای نیز از 

 طرح خوداتکایی حبوبات

حبوبات جز آن دسته از محصوالت زراعی هستند که از اهمیت بسیار : خاکسارهمچنین درباره طرخ خوداتکایی حبوبات اظهارداشت

 .برخوردارند و از چند جنبه قابل بررسی هستند باالیی

این محصوالت منبع غنی پروتئین گیاهی هستند و در جیره غذایی مردم : وی با اشاره به ارزش غذایی باالی حبوبات اضافه کرد

 .نقش بسیار مهمی دارند

گیاهی است که مصرف آب زیادی دارد اما لوبیا : خاکسار با بیان اینکه تولید نخود و عدس در شرایط دیم انجام می شود، افزود

اقداماتی شروع شده که مصرف آب این گیاه را به میزان قابل توجهی از طریق استفاده از روش آبیاری تیپ و استفاده از ارقام 

 .زودرس تر و متحمل به خشکی کاهش می دهد

خیزی خاک دارند، ضمن اینکه  ثبیت نیتروژن و حاصلبه گفته این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی، حبوبات تاثیر زیادی در ت
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 .های زراعی و بحث تناوب زراعی نیز گیاهان مهمی هستند در نظام

هدف کلی این طرح ساماندهی تولید حبوبات، : خاکسار طرح افزایش ضریب خوداتکایی در حبوبات را مورد اشاره قرار داد و گفت

 .بازار مناسب برای صادرات آنهاستخوداتکایی در تولید این محصوالت و ایجاد 

به اعتقاد ما، اگر در زمینه تولید حبوبات کار شود، امکان صادرات این محصوالت برای ما ایجاد خواهد شد، ضمن : وی ادامه داد

 .اینکه در حال حاضر نیز این محصوالت را صادر می کنیم اما میزان آن زیاد نیست

از دیگر اهداف این طرح کاهش : از کشور نسبت به واردات این محصوالت کمتر است، افزود خاکسار با بیان اینکه صادرات حبوبات

 .هزینه های تولید و رقابتی کردن تولید حبوبات نسبت به دیگر محصوالت زراعی است

یی حبوبات، هدف دیگر طرح افزایش ضریب خوداتکا: وی، سختی تولید و کشت سنتی حبوبات را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت

کاهش دشواری تولید و ارتقای بهره وری است ضمن اینکه یکی از اهداف دیگر این طرح توسعه مکانیزاسیون است تا بتوان کاشت و 

 .برداشت محصول را به شکل مکانیزه انجام داد

 .افزایش تولید در واحد سطح از دیگر اهداف ما در این طرح است: خاکسار ادامه داد

در این طرح پروژه های مختلفی در نظر گرفته شده : غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی اظهارداشتمدیر کل دفتر 

است که تحقق اهداف فوق را امکان پذیر می کنند و از جمله آنها می توان به پروژه ساماندهی بذر حبوبات و همچنین پروژه 

 .تحقیقات، آموزش و ترویج اشاره کرد

 .حوزه تحقیقات کاربردی، بحث توجه ویژه به ارقام جدید و مناسب مطرح است در: خاکسار افزود

به گفته وی، پروژه مدیریت فنی، ارتقای بهره وری و بهبود عملیات زراعی و همچنین پروژه مکانیزاسیون و تکنولوژی و کاهش 

 .ضایعات قرار است در این طرح اجرا شود

 32ت جهادکشاورزی اظهارامیدواری کرد که عملیات اجرایی این پروژه ها از سال مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزار

 .آغاز شود

حمایت از تولیدکنندگان : وی، پروژه تکمیل زنجیره عرضه را آخرین پروژه طرح افزایش ضریب خوداتکایی حبوبات دانست و گفت

 .با بحث بیمه نیز مدنظر ماست

حبوبات محصوالتی : کیلوگرم افزایش یابد، افزود 3.2به  3.5بات در کشور قرار است از خاکسار با بیان اینکه مصرف سرانه حبو

هستند که گاهی جایگزین گوشت قرمز می شوند و شاهد هستیم با افزایش قیمت گوشت قیمت این محصوالت نیز باال می رود، 

 .چراکه مصرف آنها باال می رود

هزار تن  333به حدود  3434درصدی جمعیت، در افق  5ا در نظر گرفتن افزایش به گفته وی، قرار است میزان تولید حبوبات ب

 .برسد

تا پایان این سال : ، تراز تجاری این محصوالت مثبت می شود، گفت(33سال )خاکسار با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه

 .این محصوالت ثابت در نظر گرفته شده است هزارتن خواهد رسید، ضمن اینکه سطح زیرکشت 333میزان تولید به حدود 

هزار  433جاری حدود  سطح زیرکشت نخود در سال: مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد

 .هزار هکتار است 333هزار هکتار و برای لوبیا حدود  343هکتار، عدس حدود 

هزار تن نخود، حدود  553پیش بینی ما این است که امسال : خاکسار درباره میزان تولید این محصوالت در سال جاری اظهارداشت

 . هزار تن عدس در کشور تولید شود 31هزارتن لوبیا و حدود  543
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 طرح خوداتکایی چغندر قند

کشاورزی درباره وضعیت فعلی و جزئیات طرح  در همین حال، پیمان حصادی، رئیس گروه محصوالت صنعتی وزارت جهاد

هزار هکتار و میزان  33تا  31در حال حاضر سطح زیر کشت بهاره چغندر قند بین : خوداتکایی چغندر قند در کشور اظهارداشت

 .هزار تن است 523میلیون و  4هزار تا  633میلیون و  1تولید آن بین 

این محصول کاهش و کشت پاییزه آن افزایش پیدا کند اما در حال حاضر این مساله قرار بود سطح زیر کشت بهاره : وی ادامه داد

 .هزار هکتار برسد 63به  3434منتفی و قرار است سطح زیر کشت بهاره ثابت بماند اما سطح کشت پاییزه افزایش یابد و در افق 

هزار تن چغندر قند  113که از این سطح  هکتار است 333هزار و  4حصادی با بیان اینکه سطح کشت پاییزه در سال جاری 

 63تن در هکتار و عملکرد کشت بهاره را به  33در این برنامه قصد داریم در کشت پاییزه عملکرد را تا : برداشت شده است، گفت

 .تن در هکتار برسانیم

زار هکتار برسد اما سطح بهاره ه 63به گفته رئیس گروه محصوالت صنعتی وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت پاییزه باید به 

 .ثابت خواهد ماند

 .برای کشت بهاره افزایش عملکرد و همچنین افزایش ضریب استحصال شکر پیش بینی شده است: حصادی اضافه کرد

ضریب استحصال مربوط به صنعت است و : یابد، گفت وی با بیان اینکه ضریب استحصال شکر در کشت پاییزه نیز افزایش می

 .ات باید روی این موضوع کار کنندکارخانج

به  3434این میزان در افق : هزار تن اعالم کرد و افزود 523میلیون و  4حصادی، میزان تولید چغندر قند را درحال حاضر حدود 

 .شود هزار تن خواهد رسید و تقریبا بیش از دو برابر می 333میلیون و  3حدود 

درصد خواهد  33ضریب خوداتکایی شکر به  3434رئیس گروه محصوالت صنعتی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه تا افق 

های  دوران داشت این محصول در فصل پاییز مصادف با بارندگی: رسید، درباره علت انتقال کشت چغندر قند از بهار به پاییز، گفت

 .درصد صرفه جویی آب داریم 23شود و ما در این کشت  پاییزه می

مرحله داشت : کند، اضافه کرد ماه ادامه پیدا می شود و تا اواسط آبان حصادی با بیان اینکه کاشت چغندر قند از مهرماه شروع می

، افتد، ضمن اینکه برداشت آن نیز در فروردین این محصول نیز از آذر تا اسفندماه است که در طول این مدت بارندگی اتفاق می

 .شود اردیبهشت و حداکثر تا اواخر خردادماه انجام می

هم اکنون به ازای : رود، افزود وی با اشاره به اینکه در طرح خوداتکایی، ضریب تولید شکر به ازای هر متر مکعب آب مصرفی باال می

تا یک کیلو و  333یلو و شود که این عدد در اجرای طرح مذکور به بیش از یک ک گرم شکر تولید می 423هر متر مکعب آب 

 .گرم شکر خواهد رسید533

شود،  چقدر شکر تولید می 3434هزار تن چغندر تولیدی در افق  333میلیون و  3حصادی در پاسخ به این پرسش که از حدود 

 .هزار تن فقط از چغندر قند تولید خواهد شد 423حدود یک میلیون و : ادامه داد

ای  برنامه: شود، اظهارداشت درصد آن از نیشکر تولید می 23درصد شکر از چغندر قند و  23ی حدود وی با بیان اینکه در شرایط فعل

 .برای توسعه سطح زیر کشت نیشکر نداریم و در مقابل این موضوع، سطح زیر کشت پاییزه چغندر قند افزایش خواهد یافت

هزارتن شکر از چغندر قند و بین  423ن یک میلیون و بنابرای: رئیس گروه محصوالت صنعتی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد

 .کنیم هزار تن از نیشکر تولید می 333تا  633
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 برنج

 خبرنگاران جوان

 جاسازی برنج خارجی در کیسه برنج ایرانی

تواند آینده بازار را تعیین  کننده و تولیدکننده بسیار مهم است و می اعتماد سازی بین مصرف: گفت نائب رئیس کمیسیون کشاروزی

 .کند

های ایرانی از  برنج: ، سید رضی نوری نائب رئیس کمیسیون کشاورزی افزوداقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

های نامرغوب خود را تحت  باشد اما برخی سودجویان مدتی است برنج های خارجی می ظر کیفیت و مرغوبیت بسیار بهتر از برنجن

تواند برای آینده بازار برنج ایرانی در داخل کشور  کنند که این حربه ایست برعلیه تولید برنج واقعی و می عنوان برنج ایرانی عرضه می

 .اک باشد و باید با اشد مجازات با این مسائل برخورد کردو هم بیرون کشور خطرن

های نظارتی به  بایست سازمان می: نائب رئیس کمیسیون کشاورزی در خصوص پیگیری و برطرف نمودن این مشکالت اظهار داشت

کنترل شود و این اطمینان تری اقدام نمایند، زمانی که برنج ایرانی دارای عالمت استاندارد باشد و از نظر آزمایشگاهی  طور جدی

 .کننده و تولیدکننده بیشتر خواهد شد  بدست آید که برنج ایرانی است اعتماد بین مصرف

تواند آینده بازار را تعیین کند اگر مشکالت این  کننده و تولیدکننده بسیار مهم است و می اعتمادسازی بین مصرف: وی یادآور شد

 .تواند هشدار خطرناکی باشد زار برنجکاران ایرانی میچنینی ادامه پیدا کند برای آینده با
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 پسته

 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  96, دوشنبه 

 فراوری بقایای پسته برای خوراک دام
تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان از برگزاری کارگاه آموزشی فراوری بقایای پسته در شهرستان  بهبودمعاون 

 . دامغان خبرداد

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان سمنان، مصطفی شاه حسینی با اشاره به نحوه اجرای برگزاری کارگاه آموزشی 

معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان سمنان، با همکاری اداره کل : پسته، گفت تامین خوراک دام از دور ریز محصول

تغذیه و بهبود جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دامغان و همچنین با دعوت از اساتید موسسه 

 .ته را برگزار کرده استتحقیقات علوم دامی کشور، کارگاه آموزشی نحوه سیلوسازی بقایای پس

این کارگاه با حضور سی نفر از دامداران شهرستان های سمنان، دامغان، میامی و کارشناسان در یکی از مراکز فراوری و : وی افزود

پسته پوست کنی دامغان برگزار و با ارائه مطالب فنی و آموزشی توسط اساتید فن، سیلو سازی بقایای پسته به صورت عملی اجرا 

 .دش

 هزار تن کسری علوفه دارد533استان سمنان 

هزار تنی علوفه مورد نیاز  533معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان با بیان اینکه این استان با کسری

فی با توجه به وجود استفاده از پس مانده ها و بقایای کشاورزی در تغذیه دام اجتناب ناپذیر است و از طر: دام روبرو است، گفت

هزار هکتار باغ پسته و تولیدات قابل مالحظه، ساالنه حجم قابل توجهی از بقایای پوست و سرشاخه های پسته که از  36بیش از 

 .حیث کمی و ارزش غذایی برای تغذیه دام حائز اهمیت است قابل جمع آوری و تبدیل است

ه این بقایا برای سالمت دام و محصول تولیدی عوارض دارد لذا این محصول استفاده خام و به شکل تاز: شاه حسینی تاکید کرد

فرعی باید در وهله اول به یکی از روش های علمی فرآوری شود و سپس دامداران با نظر کارشناسان و لحاظ محدودیت مصرف آن 

 .در جیره دام استفاده کنند

درصد در جیره غذایی دام  32الی  33لو کردن فراوری کرد و با رعایت بقایای پسته را می توان با خشک و سی: وی در خاتمه، گفت

 .از آن استفاده کرد

 مبارزه با آفات در دستور کار جهاد کشاورزی گرمسار

هکتار از مزارع و باغ ها  233مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمسار نیز با بیان اینکه درسال جاری، مبارزه با آفات در سه هزار و 

در این مدت با نظارت کارشناسان حفظ نباتات و مشارکت کشاورزان در سطح یک هزار و : در ماه جاری انجام شده است، گفت

 .هکتار از مزارع و باغ ها با علف هرز نیز مبارزه شد 333

لیتر سموم مورد نیاز برای مبارزه با  233سه هزار و : افشین مشیری درباره مبارزه با جوندگان مضر بخش کشاورزی نیز بیان داشت

 .هکتار از اراضی دامغان توزیع شده است 323جوندگان مضر در مزارع و باغات درسطح 

ر در راستای مقابله با آفات از دیگر اقدامات انجام شده تن بذور غالت دیگ 23همچنین بوجاری و ضد عفونی : وی در خاتمه افزود

 .در بدنه جهاد کشاورزی شهرستان گرمسار بوده است
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 پسته
 ایسنا - 493۱شهریور  5۲چهارشنبه 

 پسته ایرانی جای پسته آمریکایی را گرفت

ایران مجددا : هزار تنی پسته در سال گذشته خبر داد و گفت 543میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از تولید مدیرکل دفتر 

 . هزار تنی تولید خواهیم داشت 33جایگاه نخست تولید و صادرات پسته را از آمریکا گرفت و امسال نیز افزایش بیش از 

 335استان کشور تولید شد که بالغ بر  33هزار تن پسته در  543در سال گذشته : سنا، اظهار کردوگو با خبرنگار ای تن در گفت رمضان رویین

 . کشور جهان صادر شد 333میلیارد دالر به  3.6هزار تن آن به ارزش 

کننده این  ننده صادرک هایی که سبب کاهش تولید و صادرات پسته و تنزل رتبه جهانی به دومین کشور تولید ایران پس از خشکسالی: وی افزود

اکنون  محصول شده بود، از اواخر سال گذشته تاکنون مجددا جایگاه نخست تولید و تجارت جهانی این محصول ارزآور را از آمریکا گرفت و هم

 . کرد هزار تن پسته تولید 513های بعدی قرار دارند، چرا که آمریکا براساس اظهارات خود سال گذشته  آمریکا و ترکیه در جایگاه

های کشور و کیفیت  با توجه به آغاز فصل برداشت پسته در استان: مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

هزار تن برسد و انتظار برای صادرات این محصول مسلما بیشتر از سال  563رسد تولید امسال به حدود  و وضعیت تولید این محصول به نظر می

 . ذشته خواهد بودگ

 هیچ مشکلی برای تامین پسته شب عید وجود ندارد
های غیرمعقول بر بازار قیمت پسته به صورت  ها و فشار های مدیریت دولت گذشته به دلیل ایجاد برخی رانت که در سال تن با اشاره به این رویین

شود  مدیریت بازار آن از سوی بخش خصوصی که به خوبی انجام میبا توجه به روند افزایشی تولید پسته و : غیرمنطقی افزایش یافت، گفت

مشکلی برای تامین پسته شب عید وجود ندارد و قیمت بازار آن نیز از سوی بخش خصوصی مدیریت شده و از این به بعد نیز مدیریت خواهد 

 . شد؛ بنابراین وزارت جهاد کشاورزی نیز قصد دخالت در تنظیم بازار آن را ندارد

 هزار تومان است 43ت منطقی هر کیلو پسته قیم
هزار تومان  14هزار تومان تا  51هر کیلوگرم پسته از باغداران : مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

جهاد کشاورزی برای محصولی که شود که البته قیمت منطقی وزارت  هزار تومان عرضه می 63تا  43شود و در بازار داخلی از  خریداری می

 . هزار تومان در بازار است 43شود، تقریبا  هزار تومان خریداری می 13حدود 

قیمت : فروشند، افزود هزار تومان نیز می 23که برخی از باغداران نمونه با توجه به کیفیت تولید هر کیلوگرم پسته را حدود  وی با بیان این

کنگ، ژاپن، کره،  هایی مانند چین، هنگ دالر است که در این میان کشور 33تا  3های جهانی بین  نی در بازارصادراتی هر کیلوگرم پسته ایرا

 . روند شمار می ترین مشتریان پسته ایرانی به روسیه، کشورهای خلیج فارس، کشورهای تازه استقالل یافته، اتحادیه اروپا و غیره عمده

پسته در ایران از جایگاه بسیار مناسبی برخوردار است و با توجه : گذار بوده است، گفت ر بازار پسته نیز تاثیرها د که تحریم تن با بیان این رویین

 . رغم مشکالت موانع سر راه خود را بردارند ها نداشته و همواره توانسته است علی ها نیز تاثیر چندانی روی بازار به کیفیت آن همواره تحریم

تولید پسته در سال جاری از نظر کمی و کیفی بسیار مناسب : ردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اظهار کردمدیرکل دفتر میوه های س

های اتحادیه اروپا و  های شیمیایی نداریم که گواه کیفیت و سالمت پسته ایرانی، تاییدیه مانده شود و هیچ مشکلی از نظر آفات و باقی ارزیابی می

 .استصادرات به کشورهای اروپایی 
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 پسته
 ایسنا - 493۱شهریور  5۲شنبه 

 زیر حد مجاز کشورهای اروپایی آفالتوکسین پسته یزد 

  یزد -استان ها :  سرویس
 .وجود آفالتوکسین در محصول پسته یزد زیر حد مجاز کشورهای اروپایی است: مدیر صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان یزد گفت

جاری،  هزار تنی پسته استان در سال 42باف با اشاره به ظرفیت تولید  ، منطقه یزد، علیرضا طاقه(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران

 .گونه مشکلی از نظر بیماری آفالتوکسین ندارند های انجام شده، محصوالت فرآوری شده، هیچ براساس آزمایش: افزود

تواند به عنوان یک محصول ملی و صادراتی، ارزآوری خوبی برای کشور و استان داشته باشد که این امر  این محصول می: وی خاطرنشان کرد

 .ی مسئوالن به این محصول است نیازمند نگاه ویژه

برداری و مابقی  مورد از این واحدهای فراوری دارای پروانه بهره 62: ته در استان، اظهار کردواحد فرآوری پس 332باف با اشاره به وجود  طاقه

ای که  اند با ارائه خدمات خود، اعتماد باغداران استان را جلب کنند به گونه های فرآوری پسته استان توانسته مجتمع. دارای جواز تأسیس هستند

 .شود و برای فرآوری نیازی نیست که محصوالت به خارج استان منتقل شوند می محصول پسته استان در داخل استان فرآوری

تولید پسته در : های اول تا پنجم در زمینه فراوری پسته عنوان کرد و گفت های مهریز، خاتم ، تفت، اردکان و یزد را در رتبه باف، شهرستان طاقه

تا صادرات، یک منبع ارزشمند برای کشورهای همجوار در جهت کسب درآمد ارزی استان یزد عالوه بر ایجاد اشتغال در مراحل مختلف تولید 

 .ریزی جدی صورت گیرد باید برای شناساندن پسته تولیدی استان در بازارهای داخلی و خارجی، برنامه. شود محسوب می
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 پسته
 آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

 درختان پسته تامین می شود  پیوندهزینه 
 . سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل برای حمایت از پسته کاران، اعتبار هزینه پیوند را تامین می کند

عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، عدیل سروی در بازدید از به نقل از روابط ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

درخت پسته از لحاظ علم بوتانیک و : باغات پسته در منطقه رضی از توابع شهرستان مشکین شهر این خبر را اعالم کرد و افزود

. هردرخت پسته مشخص است گیاه شناسی یک درخت چند ساله و دوپایه است یعنی پایه پدری و مادری به صورت مستقل در

به همین منظور برای افزایش باردهی و محصول پسته انجام عملیات . پایه پدری یک درخت و پایه مادری درختی دیگر است

پیوندی در درخت پسته جزو ضروریات علم مدیریت باغبانی است و دراین راستا در تامین اعتبار مورد نیاز برای حمایت پسته کاران 

یم و در این مناطق که به لحاظ شرایط آب و هوایی و اقلیمی سازگاری خوبی برای کشت و توسعه باغات پسته وجود مشکلی ندار

دارد متقاضیان می توانند با مراجعه به مراکز خدمات و مدیریت جهاد کشاورزی در شهرستان ها و مدیریت باغبانی درسازمان؛ مرکز 

تائیدیه کارشناسان ذیربط مراحل پیوند زنی در مجموعه باغات پسته و برروی درختان  استان درخواست های خود را اعالم و پس از

 .عملی شود تا به صورت فنی زمان باردهی کاهش و از طرفی باردهی درختان پسته افزایش یابد 

لویت های اول این عدیل سروی با اشاره به اهمیت اصالح الگوی کشت که جزو سیاست های مهم وزارت جهاد کشاورزی و نیز از او

سازمان در استان می باشد توصیه ما به افزایش سطح زیرکشت ، چه در زراعت و چه در باغات استفاده از گونه هایی است که با نیاز 

آبی کمتر محصول بیشتری تولید نمایند که پسته و زعفران در این راستا بوده و ما نیز توصیه می کنیم باغداران زحمتکش در 

 .صالح الگوی کشت سازمان را یاری و همراهی نمایندتغییر و ا

هکتار از راضی استان به کشت پسته اختصاص یافته که امیدواریم رفته  13در حال حاضر بیش از : وی در آخر سخنان خود گفت

 ./کشور باشد رفته به صورت علمی و فنی با آوردن واریته های اصالح شده و مورد قبول موسسه تهیه و توزیع نهال گواهی شده
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 تامین منابع مالی

 آیانا 4931شهریور  96, دوشنبه

 کشاورزان همچنان منتظر کاهش نرخ سود تسهیالت مکانیزاسیون 
های ضمنی انجام شده بود، اما  نامه درصد موافقت 4۰به  04با وجود آنکه برای کاهش سود تسهیالت مکانیزاسیون از 

 .شود برداران داده می درصدی به بهره 04همچنان تسهیالت با نرخ 

در حوزه مکانیزاسیون از نگرانی وزیر جهاد کشاورزی در ( ایانا)ار خبرگزاری کشاورزی ایران یک مقام آگاه امروز در گفتگو با خبرنگ

های  نرخ سود تسهیالت مکانیزاسیون قرار بود پس از صحبت: عملیاتی نشدن کاهش نرخ سود تسهیالت این حوزه خبر داد و گفت

 .د نیامده استوجو درصد برسد که کماکان تغییری در آن به 33به  53شده از  انجام

هایی را  برداران و کسانی که پرونده عدم تغییر نرخ تسهیالت حوزه مکانیزاسیون باعث مردد شدن و منتظر ماندن بهره: وی افزود

 .اند، شده است برای استفاده از تسهیالت مکانیزاسیون را داشته

کشاورزی برای استفاده از تسهیالت مکانیزاسیون به ثبت میلیارد تومان تقاضا از بانک  333تا این تاریخ حدود : او خاطرنشان کرد

 .میلیارد تومان آن پرداخت شده است 33رسیده است که تنها کمتر از 

های ضمنی برای کاهش سود تسهیالت بانک کشاورزی و عدم اقدامات عملیاتی  نامه رغم موافقت متأسفانه به: این مقام آگاه ادامه داد

 .کماکان ادامه دارددر این حوزه از سوی بانک 

کشاورزان در فصل پاییز نیازمند آن هستند که بتوانند از تسهیالت فوق در جهت تولیدی موفق و اقتصادی بهره : وی تصریح کرد

 .شوند رو می مهری بانک کشاورزی روبه ببرند، اما متأسفانه با بی

و کاهش نیافتن سود تسهیالت بانکی نیز مزید بر علت  رود خط شماره سه مکانیزاسیون همچنان با کندی پیش می: او یادآور شد

 ./شده است
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 تامین منابع مالی
 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  59, جمعه 

 بدون محدودیت برای احداث گلخانه در تمام نقاط کشوراختصاص تسهیالت 
از طریق صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی تسهیالت مورد نیاز متقاضیان : معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

شود و  ی و صیفی ارائه میها در اقصی نقاط کشور چه در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی و چه در زمینه سبز برای احداث گلخانه

 . محدودیتی در این زمینه وجود ندارد

ای با  تولیدات گلخانه: ها عنوان و اظهار کرد های وزارت جهاد کشاورزی را تولید گلخانه محمد علی طهماسبی ، یکی از سیاست

 .ت صادراتی داشته باشندبازدهی خوبی که دارند و با صرفه جویی در مصرف آب، می توانند کمک شایانی در تولید محصوال

میلیون دالری گل و گیاهان زینتی محالت طی پنج ماهه نخست سال بیانگر این مهم است  33صادرات : طهماسبی خاطرنشان کرد

 .که زحمات به بار نشسته است

این پایانه به عنوان : گفت درصد باقیمانده پایانه گل و گیاه محالت به همت مسئوالن به اتمام برسد و 33وی ابراز امیدواری کرد که 

 .اولین پایانه صادراتی گل و گیاه کشور باید فعالیت خود را در سطح وسیعی آغاز کند

های وزارتخانه در زمینه تسهیالت امور باغبانی در دو بخش طرح  سیاست: معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد

ر آبیاری تحت فشار تدوین شده است که در بخش اول محدودیتی برای ارائه های آبیاری تحت فشار و طرح تجمیع د سامانه

 .تسهیالت به متقاضیان وجود ندارد

طرح تجمیع در آبیاری تحت فشار نیز در قالب یک تشکل داوطلبانه مخصوص مناطق خشک و کم آب است و در : وی ادامه داد

 .های مختلف کشور انجام شده است استان

متقاضیانی که در قالب طرح : دهد، گفت درصد یارانه می 32اینکه برای این طرح وزارت جهاد کشاورزی تا طهماسبی با بیان 

 .شوند درصد از یارانه برخوردار می 32تجمیع، سیستم آبیاری تحت فشار را اجرا کنند تا 
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 قیقات و نوآوری هاتح

 آیانا 4931شهریور  5۲, شنبه

 آمایش بخش کشاورزی متولی مشخصی ندارد : های کشاورزی مرکز پژوهش
ها، ایجاد  ها و استراتژی گذاری، تدوین برنامه بخش کشاورزی متولی آمایش ندارد که بتوان از آن در سیاست

 .بردهای تشکیالتی تحقیقاتی، آمار و اطالعات بهره  زیرساخت

عنوان گزارشی است که مؤسسه  "آمایش سرزمین از نگاه بخش کشاورزی"، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در شهریورماه سال جاری با همکاری آتوسا بختیاری و سایر همکاران  های برنامه پژوهش

 .منتشر کرده است

 .های کالن و بخشی قرار گرفته است ریزی عنوان یکی از مسائل مهم و کلیدی در کنار برنامه سی آمایش سرزمین بهدر این برر

کشور . ای و ملی است های منطقه گیری ریزی و تصمیم ای و به بیانی دیگر ابزار اصلی برنامه زیربنای امر سازماندهی توسعه منطقه

طور عام و آمایش سرزمین به تبعیت از شرایط  ریزی در خالل این مدت به را دارد و برنامهریزی  ایران سابقه حدود شش دهه برنامه

. های بسیار زیادی را شاهد بوده است هایی همراه و فراز و نشیب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره با تغییرات و دگرگونی

این . موانع فراروی آمایش سرزمین بسیار اهمیت داردشناخت این تحوالت برای رسیدن به راهکارهای علمی و رفع تنگناها و 

 .های سیاستی در این ارائه خواهد شد گزارش به مطالعه بررسی آمایش سرزمین از نگاه بخش کشاورزی پرداخته و توصیه

اه این های گذشته مبین تکوین و تکامل جایگ بررسی تحوالت آمایش سرزمین در کشور ایران طی سال: در این بررسی آمده است

رغم فراز و  گیری کرد که مقوله آمایش سرزمین به توان چنین نتیجه ریزی کشور است و در حقیقت می مهم در نظام برنامه

ریزی کشور برخوردار است، اما بررسی ساختار فضایی  های قانونی بسیار مستحکمی در نظام برنامه های فراوان از پشتوانه نشیب

های مناطق مختلف کشور در چارچوب  برداری بهینه از سرزمین، استفاده از قابلیت چند موضوع بهرهکشور حکایت از آن دارد که هر

های  ترین دغدغه ریزی آمایش سرزمین همواره یکی از مهم تقسیم کار ملی و تمرکززدایی از مناطق پرتراکم کشور در قالب برنامه

پیامد مشخص . مدت توسعه کشور عملیاتی شود های میان ه در چارچوب برنامهها نتوانست ریزان کشور بوده است، اما این برنامه برنامه

های فضایی از طریق جذب منابع و  های توسعه در پهنه سرزمین و تشدید نابرابری این روند توزیع نامتعادل منابع و فرصت

تنها از عدم  در نتیجه نه. بوده است های ناشی از همجواری و مقیاس های رشد موجود به واسطه صرفه گذاری جدید در قطب سرمایه

 .های مزبور هستیم های فضایی سرزمین کاسته نشده است، بلکه شاهد تشدید و استمرار عدم تعادل تعادل

مند و نهادینه برای مدیریت سرزمین در سطوح مدیریتی و  فقدان تفکر نظام: افزاید این گزارش درباره عدم موفقیت این طرح می

های آمایشی، نبود مراکز تحقیقاتی  ر، نبود نهاد قانونی مشخص و مسئول برای پیگیری و نظارت بر اجرای طرحریزی کشو برنامه

ها در همه مقاطع تحصیلی، عدم  های آمایش سرزمین در دانشگاه مناسب و عدم آگاهی مجریان از اصول و فنون آمایش و نبود رشته

و فنون آمایش سرزمین و عالوه بر موارد یادشده ناهماهنگی بین ماهیت  شناخت وزراء و نمایندگان قانونی مجلس از اهمیت

ریزی و اجرا در کشور  شدت تمرکزگرایی نظام برنامه ریزی آمایش سرزمین با ساختاربخشی و به نگر، فضایی و فرابخشی برنامه کالن

 .مدت توسعه کشور داشته است ی میانها های آمایش سرزمین در خالل برنامه گیری نیز نقش بسزایی در عملیاتی نشدن جهت

هایی  های یادشده نیست و ضرورت گفته تنها منحصر به چالش ریزی آمایشی با مختصات پیش هرچند ضرورت اتخاذ رویکرد برنامه

های اقتصادی در سطح سرزمین، توجه به شرایط اجتماعی، قومی و فرهنگی مناطق در  های الزم بین بخش نظیر ایجاد هماهنگی

برداری بهینه از منابع طبیعی، لزوم ساماندهی نظام اسکان  ها و بهره گذاری ها، توجه به سازگاری محیط زیستی سرمایه ریزی امهبرن
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ها و امکانات در پهنه سرزمین و در نهایت لزوم توجه  بندی مراکز شهری و نواحی روستایی بر اساس توزیع فعالیت جمعیت و سطح

 .های استراتژیک و بلندمدت است ریزی گونه مباحث در برنامه ای و ضرورت توجه به این ی و منطقهبه مناسبات و تعامالت جهان

ها نیز متأثر از سه دوره برنامه آمایش در  توان گفت این برنامه درباره آمایش از دیدگاه بخش کشاورزی می: در این بررسی آمده است

نظر  به. ها مجزا نیست های آمایش کل کشور و سایر بخش ته از برنامهکشور بوده است و اقداماتی که در این بخش صورت گرف

گذاری، تدوین  منظور سیاست ترین موضوع، مشخص نبودن متولی آمایش بخش کشاورزی به رسد در بخش کشاورزی مهم می

های آمایشی بخش  ا و پروژهه های تشکیالتی، تحقیقاتی، آمار و اطالعات و مدیریت طرح ها، ایجاد زیرساخت ها و استراتژی برنامه

های  های توسعه و فعالیت زیرا عزم و اراده کافی برای به کار بردن نتایج مطالعات آمایش سرزمین در تدوین و اجرای برنامه. است

ریزی  نفعان این حوزه در فرآیند برنامه مندی از مشارکت ذی یافته در بخش و همچنین بهره ارزشیابی آن نیازمند یک ساختار انسجام

یافته جهت تهیه و  لذا پس از برخرودرای از ساختار انسجام. ای است شده در سطوح ملی و منطقه های تدوین ها و طرح و اجرای پروژه

 .های آمایش بخش کشاورزی در سطح ملی باید به آنها توجه کرد، پرداخت توان به مواردی که در برنامه اجاری برنامه می

ر بخش کشاورزی باید به پینشهاداتی ازجمله مشخص کردن نهاد متولی آمایش در بخش کشاورزی ریزی آمایشی د در برنامه

های تشکیالتی، تحقیقاتی، آماری و اطالعاتی و  ها، ایجاد زیرساخت ها و استراتژی ریزی، تدوین برنامه گذاری، طرح منظور سیاست به

های معتبر  اندازی رشته آمایش کشاورزی در دانشگاه ایجاد و راه های آمایش بخش کشاورزی، ها و پروژه مدیریت و هماهنگی طرح

های  ها و پروژه اندرکاران طرح مدت و ضمن خدمت برای کلیه دست های کوتاه کشور و تربیت نیروهای متخصص، اجرای آموزش

و شهرهای بزرگ جهت مطالعات صورت گسترده و فراگیر، توسعه و ایجاد مراکز تحقیقاتی در کلیه مراکز استانی  آمایش سرزمین به

نفعان در بخش کشاورزی در سطح مناطق و  های آمایش با مشارکت ذی ریزی و تحقیقات در زمینه آمایش بخش کشاورزی و برنامه

 .ویژه تهران قابل ارائه است ها به های تمرکززدایی و کاهش وابستگی سیاست، اداری و اقتصادی به مراکز استان اجرای سیاست

های کشاورزی و  های جمعیتی برخوردار از طیفی از عملکردهای مرتبط با بخش این بررسی شناسایی مناطق و کانونهمچنین 

هایی که قطب  های ارتباطی و اطالعاتی در سطح مناطق روستایی و کانون پروری، توسعه زیرساخت دامپروری و شیالت و آبزی

های کشاورزی در این مناطق، همچنین شناسایی مناطق بحرانی  فعالیت کشاورزی هستند، شناسای مناطق مستعد و تسهیل توسعه

های کشاوزی در سرزمین با تأکید بر  کاشت در مناطق یادشده، توسعه فعالیت و نامناسب و اجرای اصول ممنوعیت کشت و به

ای بخش کشاورزی، تجدیدنظر ه های کشاورزی و بر اساس تعامالت آب و فعالیت ریزی و مدیریت توسعه بخش بر اساس دشت برنامه

در الگوی کشت و تنظیم برنامه تولید بر اساس چهار مؤلفه امنیت غذایی، سودآوری، ارزآوری و میزان مصرف آب، توجه به تناسب 

های کشاورزی  سازی برای افزایش فعالیت الگوی کشت با توان زارعان و شرایط اقلیمی و الزامات حفاظت از منابع طبیعی، زمینه

های اقلیمی هر ناحیه از سرزمین و  های ویژه متناسب با قابلیت در مراحل بعدی توسعه با قابلیت توسعه کشت( ای ت گلخانهکش)

وری آب را پیشنهاد داده  ای خشکسالی و تدوین الگوی کشت بهینه در جهت بهبود بهره تدوین برنامه جامع مدیریت ریسک منطقه

 ./است

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http54634-3html. 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24684-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 شهریور چهارماهم اخبار هفته 
 

 تخم مرغ

 - 31/69/52فارس

 روز به افغانستان صادر شد 9مرغ طی  تن تخم 0۶2
آغاز از : روز گذشته به افغانستان آغاز شده است، گفت 9مرغ از  معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه صادرات تخم

 .مرغ به این کشور صادر شده است تن تخم 0۶2مجدد صادرات تخم مرغ به عراق تاکنون 

مرغ به  از آغاز مجدد صادرات تخم خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

مرغ به افغانستان به دلیل مباحث مربوط به شیوع آنفلوانزا  ماه وقفه در صادرات تخم 5پس از حدود : افغانستان خبرداد و گفت

 .مرغ ایرانی صادرات این محصول به افغانستان از سر گرفته شد باالخره با حصول اطمینان این کشور از سالمت تخم

افغانستان : مرغ از ابتدای سال تاکنون به کشور افغانستان بوده است، افزود درصد از کل صادرات تخم 33بیان اینکه حدود وی با 

 .شود جزء واردکنندگان اصلی تخم مرغ ایران محسوب می

مرغ ایرانی به این  تن از محصول تخم 263روز گذشته که صادرات تخم مرغ به افغانستان آغاز شده حدود  1از : رکنی تصریح کرد

 .کشور وارد شده است

مرغ به دو مشتری عمده  به دنبال مباحث مربوط به شیوع آنفلوانزای پرندگان در ایران صادرات تخم: براساس این گزارش

ه هم مرغ به عراق آغاز شد و از سه روز گذشت های ایرانی یعنی عراق و افغانستان قطع شده بود که مدتی پیش صادرات تخم مرغ تخم

 .مرغ به افغانستان آغاز شد صادرات تخم
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 تخم مرغ
 - 31/69/52فارس

 صادرات تخم مرغ به افغانستان دوباره آغاز شد
در : گذار با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به افغانستان آغاز شده است، گفت مرغ تخمرئیس هیات مدیره اتحادیه 

 .شود تن تخم مرغ به کشورهای عراق و افغانستان صادر می 022تا  102مجموع روزانه حدود 

صادرات مجدد : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار در گفت پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 .مرغ به افغانستان از دو روز پیش آغاز شده است تخم

تن تخم مرغ به عراق  133تن تخم مرغ به افغانستان و حدود  323طبق جدیدترین آمار در حال حاضر روزانه حدود : وی افزود

 .شود صادر می

 .شد مرغ به این کشورها صادر می تن تخم 333در گذشته روزانه تقریبا حدود : ذار بیان داشتگ رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

هزار تومان  9قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری : مرغ اظهار داشت پور با انتقاد از قیمت پایین صادرات تخم نبی

 .ستتومان ا ۶22هزار و  9است و قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ صادرات در مرز 

تومان است در حالی که وزارت جهاد  333هزار و  1قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ بدون سود برای مرغدار : وی بیان داشت

 .کند تومان عنوان می 533هزار و  4کشاورزی قیمت این محصول را 

میزان تولید متاسفانه ما به کشورهای خریدار ریزی غلط در  به دلیل برنامه: گذار اظهار داشت رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .کند کننده ما با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می دهیم در حالی که تولید یارانه می

 .تومان درب مرغداری به فروش برسد 333هزار و  4مرغ باید به قیمت  درصد سود هر کیلوگرم تخم 33با : زاده بیان داشت نبی
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 تخم مرغ   
 - 31/69/5۲فارس

 درصد افزایش یافت 9۰۰تولید تخم مرغ در آسیا 
 .درصد رشد داشته است 400جهان درصد و در  9۰۰سال گذشته تولید تخم مرغ در آسیا  92فائو اعالم کرد طی 

درصد تخم مرغ جهان  33تولید ( فائو)، به نقل از سازمان خواربار جهانی خبرگزاری فارسالملل  به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین

 .شود هندوستان، اندونزی و ژاپن تولید می ،اکراین، ترکیه،  برزیل  آمریکا، مکزیک،  در کشورهای چین، روسیه،

درصد، روسیه، مکزیک،  2درصد، هندوستان  3کند و بعد از آن آمریکا  درصد تخم مرغ جهان را تولید می 13چین به تنهایی 

 .کنند درصد تخم مرغ جهان را تولید می 3درصد و ترکیه  5درصد، اندونزی و اکراین هرکدام  1برزیل، ژاپن هر کدام 

کل  شود، درصد به صورت خشک انجام می 1درصد به صورت مایع و  34درصد صادرات تخم مرغ با پوسته،  31اساس گزارش فائو بر

 .میلیون تن است  5.5حجم صادرات تخم مرغ در جهان 

 5جنوبی  عدد، آسیای 35عدد، در آسیای شرقی  4براساس گزارش فائو در منطقه آسیا سرانه تولید تخم مرغ در آسیای مرکزی 

 .عدد است 4عدد، آسیای جنوب شرقی و آسیای غربی 

شود که بیش از نیاز کشور است و همواره به دلیل نبودن  به گزارش فارس، بیش از یک میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید می

 .الت زیادی مواجه استصنایع فرآوری و صنایع تبدیل آنها به تخم مرغ مایع و خشک در زمینه صادرات این محصول کشور با مشک

 .کند مدت زمان ماندگاری کم تخم مرغ و شرایط سخت حمل و نقل امکان صادرات را کمتر می

 31درصد ریبوفالوین،  B35  ،32درصد ویتامین  52درصد سلنیوم،  53گرمی،  23براساس اعالم فائو در یک تخم مرغ حدود 

 6درصد ویتامین بی  4درصد انرژی،  4درصد آهن،  6درصد ویتامین آ  3درصد ویتامین بی  3درصد فسفر،  33درصد پروتئین، 

 .وجود دارد Eدرصد ویتامین  5درصد، و 4
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 تخم مرغ 
 - 31/69/5۲فارس

 هزار تن مرغ صادر شد 02/ مرغ هزار تنی مرغ و تخم 022گذاری صادرات  هدف
گذاری ما  هدف: هزار تن مرغ صادر شده است، گفت 02معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از ابتدای سال 

 .جاری است مرغ در سال هزار تنی مرغ و تخم 022صادرات 

های  زیرساخت: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در گفت

ند، کمی خوبی در تولید مرغ و گوشت مرغ در کشور وجود دارد، اما از آنجا که کشورهای مختلف در مصرف مرغ سالیق مختلفی دار

 .شود، متفاوت است مرغ که تقریبا با یک اندازه استاندارد در همه جای دنیا تولید می کار صادرات این محصول نسبت به تخم

پسندند، بنابراین ممکن است آن اندازه از مرغ که در  برخی کشورها مرغ سبک، برخی متوسط و برخی هم سنگین را می: وی افزود

 .پسند کشورهای دیگر از جمله افغانستان و عراق نباشدشود، مورد  کشور عرضه می

بنابراین باید بر اساس سلیقه مخاطبان نوع تولید را تغییر و سفارش تولید بگیریم که این : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .دارد  ریزی دقیق کار نیاز به برنامه

: مرغ صادر شد، اظهار امیدواری کرد هزار تن مرغ و تخم 323جموع معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته در م

 .هزار تن برسانیم 533امسال هم بتوانیم صادرات این دو محصول را به 

بنابراین، تجار ایرانی در هر جا که امکان ورود داشته باشند، : رکنی با ابراز امیدواری از یافتن بازارهای مختلف صادراتی تصریح کرد

 .کنیم  شود و خودمان را محدود نمی عملیاتی تجاری انجام می بالفاصله

در مجموع از : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به توقف صادرات مرغ در تیرماه و مرداد ماه اظهار داشت

 .هزار تن مرغ صادر شده است 53ابتدای سال تاکنون 

هزار  433میلیون و  3از ابتدای سال تا آخر مرداد : بع قیمت در داخل کشور است، افزودوی با بیان اینکه صادرات گوشت مرغ تا

 .میلیون قطعه جوجه صادر شده است 3دار و همچنین تا پایان تیرماه   عدد تخم مرغ نطفه
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 تخم مرغ
 - 31/69/59فارس

 تالش برای به دست آوردن بازار کل منطقه/ درصد افزایش یافت 92صادرات تخم مرغ 
هزار تن تخم مرغ به کشورهای مختلف صادر شده  9۶معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 

مرغ ایرانی هستند به طوری که از ابتدای سال تاکنون  کشورهای عراق و افغانستان مشتریان عمده تخم: است،گفت

 .تن به افغانستان صادر شده است ۶22هزار و  ۶مرغ به عراق و  هزار تن تخم 07

، با تاکید بر اینکه صادرات تخم مرغ به خبرگزاری فارسگو با خبرنگار اقتصادی و حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

کشورهای افغانستان، بحرین، تاجیکستان، ترکمنستان، عمان و عراق جزو مشتریان تخم : افغانستان از سر گرفته شده است گفت

 .مرغ ایران هستند

درصد از این مقدار  32: هزار تن تخم مرغ به کشورهای مذکور صادر شده است، افزود 16از ابتدای سال تاکنون وی با بیان اینکه 

 .تن تاکنون به عراق و افغانستان صادر شده است 633هزار و  6درصد آن معادل  33هزار تن و  53تخم مرغ صادراتی معادل 

دای سال تاکنون حدود هزار و پانصد تن تخم مرغ به ترکمنستان، کمتر از همچنین از ابت: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .هزار تن به تاجیکستان و حدود صد تن به بحرین و بقیه به کشورهای دیگر صادر شده است

 هیچ واحد تخم مرغ صنعتی آلوده به: رکنی با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد آنفلوانزای پرندگان در کشور اظهار داشت

ویروس آنفلوانزا نداشتیم و با آزمایشات مکرری هم که از واحدهای کوچک بومی به عمل آمده تمام این واحدها از این ویروس پاک 

 .اند و مسائل مطرح شده در این زمینه کامال رفع شده است بوده

درصدی صادرات را نشان  13افزایش  مقایسه مقدار صادرات تخم مرغ از ابتدای سال تاکنون با مدت مشابه سال گذشته: وی افزود

 .دهد می

در سه روز : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه از روز دوشنبه گذشته صادرات تخم مرغ به عراق آغاز شده است گفت

 .تن تخم مرغ به این کشور صادر شده است 263ابتدایی از سرگیری صادرات 

توان برای تنظیم  از ظرفیت صادراتی کشور مذکور می: تخم مرغ بسیار باالست،اظهار داشترکنی با بیان اینکه نیاز افغانستان به 

 .بازار داخلی این محصول استفاده کرد، ضمن اینکه این کشور منبع ارزآور خوبی است

و با مسلح شدن  اند تجار ما در صادرات این محصول توانایی و تجربیات خوبی بدست آورده: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .های استاندارد امیدواریم بخش زیادی از بازارهای منطقه را پوشش دهیم های مختلف از جمله بسته بندی به آیتم

شود در مدتی که ایران در منطقه به علت مباحث مربوط به آنفوالنزای پرندگان  وی در پاسخ به این سوال که درست است گفته می

صادرات مشکل است و : ا گرفته است و بازگشت به بازار صادراتی تخم مرغ کار سختی است، گفتحضور نداشت ترکیه جای ما ر

کنند و این طور نیست که ما دست روی دست بگذاریم و انتظار داشته باشیم دیگران گوی  کشورهای دیگر هم به شدت رقابت می

 .سبقت از ما نگیرند

تر  یدی ما و همچنین سهولت دسترسی به مرزهای کشورهای همسایه راحتاما با توجه به کیفیت تخم مرغ تول: رکنی افزود

 .توانیم صادرات انجام دهیم می

تومانی برای صادرات تخم مرغ صرفه اقتصادی دارد،  633هزار و  1معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت 

 .شود دالر خریداری می 3.1تا  3.5تخم مرغ صادراتی هر کیلو با قیمت حدود : گفت
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اند، البته سود متغیر است و  تولیدکنندگان و تجار ایرانی برای حفظ بازار صادراتی تخم مرغ به منافع حداقل قناعت کرده: وی افزود

ط مذکور اند و خودشان را با شرای ه شود اما در مجموع برای حفظ بازارهای صادراتی منافع کم را به زیاد ترجیح داد کم و زیاد می

 .اند تطبیق داده
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 تخم مرغ
 آیانا 4931شهریور  5۲, شنبه

 شود  زودی دارای کد بهداشتی اتحادیه اروپا می ایران به مایعمرغ  تخم
مرغ مایع کشور  زودی ایران کد اتحادیه اروپا را برای تخم گرفته برای اخذ پروتکل بهداشتی، به با تبادالت صورت

 .مرغ مایع به سراسر دنیا آغاز خواهد شد دریافت خواهد کرد و پس از آن صادرات تخم

مرغ مایع  تخم: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دار امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  اسنامهمرغ شن دبیر انجمن تخم

مرغ است که ایران برای شروع صادرات خود به کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا باید  های صادراتی تخم ترین فرآورده یکی از مهم

 .پروتکل بهداشتی آن را دریافت کند

ای از سوی اتحادیه اروپا در اختیار این اتحادیه قرار گرفته که توسط سازمان  نامه به این منظور، پرسش: فرزاد طالکش افزودسید

 .شود های ایرانی، مراحل اداری ارائه کد اتحادیه اروپا آغاز می دامپزشکی و صنف فعال پاسخ داده خواهد شد و پس از ارائه پاسخ

نامه ممکن است کارشناسانی از سوی این اتحادیه برای نظارت بر روند  شده در پرسش های داده پاسخ بنا به: وی خاطرنشان کرد

مرغ مایع به ایران سفر کنند، اما ارائه کد بهداشتی اتحادیه اروپا پیش از این به میگو، خاویار و تن ماهی  بندی و تولید تخم بسته

 .است داده شده و صادرات آن به سراسر دنیا تسهیل شده

 رو است مرغ به روسیه با محدودیت روبه صادرات تخم

های  های دور و مسافت دار به راه صورت پوسته مرغ در همه جای دنیا به تجارت تخم: مرغ ادامه داد مدیرعامل ستاد ترویج مصرف تخم

ها و شانه  خیس شدن کارتنکند که باعث  مرغ داخل پوسته از خود رطوبتی خارج می پذیر نیست، چرا که تخم طوالنی امکان

مرغ به همراه پوسته تنها به  مرغ شده و از سوی دیگر امکان شکستن پوسته فراهم است؛ لذا در همه جای دنیا صادرات تخم تخم

 .کشورهای همسایه میسر است

رو است و  ودیت روبهمرغ به کشور روسیه که دارای مسافت طوالنی بوده، با محد بر همین اساس، صادرات تخم: طالکش تصریح کرد

علت کاهش ارزش روبل نیز باید مقرون به صرفه بودن و ارزش افزوده را در نظر گرفت؛ لذا با توجه به آنکه تولیدکنندگان مرغ و  به

 .کنند گذاری بیشتری استفاده می مرغ خواستار حفظ بازار روسیه هستند، اما برای سایر بازارهای همسایه ایران از سرمایه تخم

 های پیر هنوز پرداخت نشده است مرغ پول

آوری  اتحادیه میهن وظیفه جمع: اند ای خیر، یادآور شد آوری شده گذار جمع های پیر تخم وی در پاسخ به این پرسش که آیا مرغ

، هنوز ماه امسال به تصویب رسید گذار را بر عهده داشت، اما با وجود آنکه این مصوبه در اردیبهشت های پیر در بخش تخم مرغ

 .های پیر پرداخت نشده است آوری مرغ مطالبات اتحادیه عامل برای جمع

های پیر از چرخه تولید شده  آوری مرغ عدم تزریق منابع اعتباری الزم به اتحادیه عامل باعث کند شدن جمع: طالکش تأکید کرد

 .تواند بر نتیجه تصویب مصوبه دولت اثر سوء بگذارد است که می

 اند ا به فرموالسیون غذای مرغ راه پیدا نکردهه کمپوست ورمی

شود یا  کمپوست استفاده می دار در پاسخ به این پرسش که آیا در فرموالسیون غذای مرغ از ورمی مرغ شناسنامه دبیر انجمن تخم

ده است که هنوز به ها مطرح ش ای برای اثرگذاری کرم پودرشده در فرموالسیون غذای مرغ نشده ادعاهای اثبات: خیر، اظهار داشت

 .نتیجه نرسیده است
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شده برای  رسد، اما مهم آن است که قیمت تمام نظر می آمیز به سومی طول پرورش مرغ کمی اغراق کاهش یک: وی همچنین گفت

 .کمپوست دیده نشده است مرغدار به صرفه باشد که چنین همتی در میان تولیدکنندگان ورمی

گرم برآورد شده است، کشورهای  333که بهترین وزن ضریب الشه مرغ در ایران یک کیلو و در حالی : طالکش در ادامه افزود

گرم معرفی کنند که  233کنندگان را یک کیلو و  اند با تمرکز بر فرهنگ مصرف مرغ، بهترین الشه برای مصرف یافته توانسته توسعه

 .های تولید است جویی در زمان و سایر هزینه این به معنای صرفه

وری باید در ایران مورد تجدیدنظر  همچنین ضریب تبدیل یک کیلوگرم دان در تولید مرغ به عنوان ضریب بهره: ی خاطرنشان کردو

 .ویژه آنکه ضریب تبدیل در حوزه مرغ گوشتی بسیار پایین است و باید دالیل زیادی را مورد واکاوی قرار داد قرار گیرد، به

تر  ها و همچنین تغییر فرموالسیون غذای مرغ به نحوی که باعث غنی یت تولید در مرغداریمدیر: طالکش در پایان تصریح کرد

کمپوست یا سایر  ها شده و در عین حال به نفع مرغدار باشد، اقدامی است که هنوز از سوی تولیدکنندگان ورمی شدن غذای مرغ

 ./نهادها جدی گرفته نشده است

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http54633-3html. 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان

 مرغ ایرانی عراق و افغانستان مشتریان عمده تخم

افغانستان شد و از سویی عراق و های تخم مرغ وارد  هفته گذشته اولین محموله: گذار بیان کرد مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .افغانستان مشتریان عمده تخم مرغ ایرانی هستند

، درخصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گذار در گفتگو با رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم

روند صادرات تخم مرغ به عراق مطلوب بوده به گونه ای که در حال حاضر باتوجه درخواست :اشتصادرات تخم مرغ اظهار د

 .متقاضیان بازار هدف و براساس ضوابط و مقررات صورت میگیرد

در واقع هفته گذشته اولین محموله تخم : وی درخصوص اینکه صادرات تخم مرغ به افغانستان از سر گرفته شد، خاطرنشان کرد

رد کشور شده و از سویی عراق و افغانستان مشتریان عمده تخم مرغ ایرانی هستند به گونه ای که بعد از پاک شدن کشور از مرغ وا

تن صادرات به عراق صورت گرفته این آمار حاکی از افزایش روند میزان صادرات  123آنفوالنزا بر اساس آمار تا هفته گذشته روزانه 

 .است 

با شروع فصل پاییز خنک شدن هوا و بازگشایی مدارس از جمله عواملی است که در افزایش تخم مرغ : ن کردترکاشوند در ادامه بیا

بینی شده قیمت تخم مرغ با توجه به روند مناسب تولید و آغاز صادرات مجدد باید  تاثیر به سزایی داشته است و همواره پیش

 .افزایش یابد

تومان است و همواره  1533الی  1درحال حاضر قمیت تخم مرغ درب مرغداری بین : ردمدیر عامل اتحادیه مرغ تخم گذار بیان ک

 .تومان بیش از قیمت داخل است 633الی  233قیمت صادرات با احتساب هزینه های صادراتی 

/news/fa/ir.yjc.www//:http2153333 
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 (سایر )باغی  تولیدات

 آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

 ای در سراسر کشور اجرا خواهد شد  گلخانه های سازهبیمه 
تواند  باغداران و تولیدکنندگان گل و گیاه به بازار صادرات توجه داشته باشند، چراکه بازار داخلی اشباع شده و نمی

 .درآمد اقتصادی خوبی در پی داشته باشد

، معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه (ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش 

ساالنه دو : میلیون تن محصوالت باغی کشور در سال گذشته خبر داد و گفت 36ملی گل و صنایع وابسته در محالت، از تولید 

 .شود ور تولید میمیلیون گل شاخه بریده در کش 225میلیارد و 

جوار  هزار تن مرکبات و محصوالت باغی به ارزش دو میلیارد دالر به کشورهای هم 23محمدعلی طهماسبی با بیان اینکه امسال نیز 

هزار هکتار به سیستم  333هزار هکتار اعالم کرد که این میزان حدود  633های کشور را دو میلیون و  شود، سطح باغ صادر می

 .فشار مجهز شده استآبیاری تحت 

وی با اشاره به اینکه ایران در زمینه صادرات پسته، خرما، زعفران، انار، انجیر و کشمکش مقام خوبی در دنیا دارد و این محصوالت 

هزار تنی مرکبات در سال خبر داد و میانگین صادرات  133های صادراتی خوبی برخوردارند، از تولید چهار میلیون و  از فرصت

 .هزار تن اعالم کرد 23تا  13ت را ساالنه حدود مرکبا

های بسیار باال در این بخش  ها و با تکیه بر ظرفیت طهماسبی اظهار امیدواری کرد که با بهبود کیفیت و افزایش کمیت در امور باغ

 .توان صادرات دو میلیارد دالری محصوالت باغی در سال را افزایش داد می

هکتار آن در  555هکتاری گل و گیاهان زینتی در کشور که دوهزار و  331هزار و  زیر کشت ششوی با اشاره به مجموع سطح 

شود و با تأکید بر مثبت کردن تراز تجاری کشور با تکیه بر تولیدات  هکتار در فضای باز کشت می 333هزار و  ای و سه فضای گلخانه

باغداران و تولیدکنندگان گل و گیاه به بازار صادرات توجه : د مقاومتی افزودهای اقتصا عنران یکی از سیاست داخلی با نگاه به بازار به

 .تواند درآمد اقتصادی خوبی در پی داشته باشد داشته باشند، چراکه بازار داخلی اشباع شده و نمی

ها در چهار استان  انههای گلخ در سال جاری برای نخستین بار به صورت آزمایشی سازه: معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .ای در سراسر کشور اجرا خواهد شد های گلخانه های آینده بیمه سازه شود و در سال کشور بیمه می

با تکمیل : رود ادامه داد شمار می های مهم تولید و صادرات گل کشور به طهماسبی با اشاره به اینکه شهرستان محالت یکی از قطب

الت زنجیره تولید گل شامل نیروی انسانی ماهر، پژوهشکده ملی تحقیقات گل و گیاه زینتی و پایانه برداری از پایانه گل مح و بهره

 .شود گل تکمیل می

های اخیر در محالت گل این شهرستان دارای برند جهانی شده است،  های گل و گیاه در سال وی با بیان اینکه با برگزاری نمایشگاه

های کشور به پرورش گل وگیاه اختصاص دارد و دولت برای افزایش تولید و صادرات،  باغ هزار هکتار از حدود شش: تصریح کرد

 .کند تولیدکنندگان را حمایت می

مترمربع  433های صادراتی در وسعت دوهزار و  گفتنی است، سیزدهمین نمایشگاه ملی گل و صنایع وابسته محالت در محل پایانه

منظور عرضه و نمایش گل و گیاه،  غرفه به 333در این نمایشگاه . ی دایر شده استدر پنج سالن نمایش با طراحی خاص محیط

 .سالن فروش مستقیم و ادوات کشاورزی و دو سالن عرضه و نمایش صنایع وابسته برپا شده است

 ./مندان قرار دارد شب در معرض دید عالقه 53صبح تا  33مهر ماه از ساعت  53این نمایشگاه تا 
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 تولیدات باغی
 آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

 ای در سراسر کشور اجرا خواهد شد  گلخانه های سازهبیمه 
تواند  گیاه به بازار صادرات توجه داشته باشند، چراکه بازار داخلی اشباع شده و نمیباغداران و تولیدکنندگان گل و 

 .درآمد اقتصادی خوبی در پی داشته باشد

، معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ساالنه دو : میلیون تن محصوالت باغی کشور در سال گذشته خبر داد و گفت 36محالت، از تولید ملی گل و صنایع وابسته در 

 .شود میلیون گل شاخه بریده در کشور تولید می 225میلیارد و 

ر جوا هزار تن مرکبات و محصوالت باغی به ارزش دو میلیارد دالر به کشورهای هم 23محمدعلی طهماسبی با بیان اینکه امسال نیز 

هزار هکتار به سیستم  333هزار هکتار اعالم کرد که این میزان حدود  633های کشور را دو میلیون و  شود، سطح باغ صادر می

 .آبیاری تحت فشار مجهز شده است

محصوالت وی با اشاره به اینکه ایران در زمینه صادرات پسته، خرما، زعفران، انار، انجیر و کشمکش مقام خوبی در دنیا دارد و این 

هزار تنی مرکبات در سال خبر داد و میانگین صادرات  133های صادراتی خوبی برخوردارند، از تولید چهار میلیون و  از فرصت

 .هزار تن اعالم کرد 23تا  13مرکبات را ساالنه حدود 

های بسیار باال در این بخش  ظرفیت ها و با تکیه بر طهماسبی اظهار امیدواری کرد که با بهبود کیفیت و افزایش کمیت در امور باغ

 .توان صادرات دو میلیارد دالری محصوالت باغی در سال را افزایش داد می

هکتار آن در  555هکتاری گل و گیاهان زینتی در کشور که دوهزار و  331هزار و  وی با اشاره به مجموع سطح زیر کشت شش

شود و با تأکید بر مثبت کردن تراز تجاری کشور با تکیه بر تولیدات  کشت می هکتار در فضای باز 333هزار و  ای و سه فضای گلخانه

باغداران و تولیدکنندگان گل و گیاه به بازار صادرات توجه : های اقتصاد مقاومتی افزود عنران یکی از سیاست داخلی با نگاه به بازار به

 .اقتصادی خوبی در پی داشته باشدتواند درآمد  داشته باشند، چراکه بازار داخلی اشباع شده و نمی

ها در چهار استان  های گلخانه در سال جاری برای نخستین بار به صورت آزمایشی سازه: معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .ای در سراسر کشور اجرا خواهد شد های گلخانه های آینده بیمه سازه شود و در سال کشور بیمه می

با تکمیل : رود ادامه داد شمار می های مهم تولید و صادرات گل کشور به ینکه شهرستان محالت یکی از قطبطهماسبی با اشاره به ا

برداری از پایانه گل محالت زنجیره تولید گل شامل نیروی انسانی ماهر، پژوهشکده ملی تحقیقات گل و گیاه زینتی و پایانه  و بهره

 .شود گل تکمیل می

های اخیر در محالت گل این شهرستان دارای برند جهانی شده است،  های گل و گیاه در سال اری نمایشگاهوی با بیان اینکه با برگز

های کشور به پرورش گل وگیاه اختصاص دارد و دولت برای افزایش تولید و صادرات،  هزار هکتار از باغ حدود شش: تصریح کرد

 .کند تولیدکنندگان را حمایت می

مترمربع  433های صادراتی در وسعت دوهزار و  ایشگاه ملی گل و صنایع وابسته محالت در محل پایانهگفتنی است، سیزدهمین نم

منظور عرضه و نمایش گل و گیاه،  غرفه به 333در این نمایشگاه . در پنج سالن نمایش با طراحی خاص محیطی دایر شده است

 .نایع وابسته برپا شده استسالن فروش مستقیم و ادوات کشاورزی و دو سالن عرضه و نمایش ص

 ./مندان قرار دارد شب در معرض دید عالقه 53صبح تا  33مهر ماه از ساعت  53این نمایشگاه تا 
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 تولیدات باغی
 آیانا 4931شهریور  5۲, شنبه

 تومانی انار از باغداران  9222تا  0022خرید 
دالر تخمین زده  42هزار تومان و برای صادرات سه تا  تا سه 022قیمت خرید انار از باغداران در سال جاری دوهزار و 

 .شده است

باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری گرمسیری معاونت  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

ها برای پایین نگه داشتن  کرده در مردادماه با قیمت پایین توسط واسطه از صادرات انارهای نامرغوب و ریزش( ایانا)کشاورزی ایران 

ین محصول را در حد معقول نگه داریم تا با تالش مسئوالن و باغداران سعی خواهیم کرد قیمت ا: قیمت انار خبر داد و گفت

 .ای بر جایگاه انار ایرانی وارد نشود خدشه

توصیه ما این است که هر ایرانی طی دو ماه از سال که انار تازه در بازار موجود است، هر روز از این : پور افزود ابوالقاسم حسن

 .امکان در کشور مصرف شودمحصول مصرف کند و انار ایرانی، نماد شب یلدای ایرانیان تا حد 

وی کشورهای هدف برای صادرات انار را عراق، ژاپن، چین، آذربایجان، روسیه، کره جنوبی و برخی کشورهای اروپایی اعالم کرد و 

 .بینی کرد هزار تن پیش 333میزان صادرات در سال جاری را 

از : هتکار باغ انار موجود در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد 35ز هزار هکتار باغ بارور ا 63پور از تولید یک میلیون تن انار در  حسن

یک ماه گذشته برداشت انار زودرس و شیرین شروع شده و تا اواخر شهریورماه نیز ادامه دارد، اما بیشترین میزان برداشت با کیفیت 

 .داشتماه ادامه خواهد  مناسب و صادراتی از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا اواسط آبان

بینی ما این است که بر حسب منطقه،  پیش: وی با بیان اینکه هنوز قیمتی برای خرید انار از باغدار تعیین نشده است، ادامه داد

هزار  تا سه 233بندی و چگونگی حمل و نقل، خرید انار از باغداران در سال جاری به قیمت دوهزار و  کیفیت انار، رقم، نوع بسته

 .دالر به فروش رسد 33و برای صادرات نیز بین سه تا  تومان انجام گیرد

گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه زادگاه این محصول،  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

ز لحاظ میزان تولید، سطح زیر کشت کجای دنیا کیفیت انار ایرانی وجود ندارد، ایران را برترین تولیدکننده انار ا ایران است و در هیچ

شود و اختالف دمای شب و روز در این مناطق  با توجه به آنکه انار ایران در حاشیه کویر تولید می: و کیفیت اعالم کرد و یادآور شد

 .یابد زیاد است، باعث افزایش ساخت آنتوسیانین در انار شده و در نتیجه کیفیت انار ایرانی افزایش می

این محصول با توجه به آنتوسیانین باالی : اقتصادی کشور است، تصریح کرد -با بیان اینکه انار از محصوالت مهم باغبانی پور  حسن

 ./آن جنبه دارویی نیز پیدا کرده و در دنیا مصرف باالیی دارد

/item/arzikeshav/ir.iana.www//:http54632-3html. 
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 تولیدات باغی
 ایسنا - 493۱شهریور  53یکشنبه 

  کاهش محصول انار در استان یزد

 .مدیر باغبانی جهادکشاورزی استان یزد، علت کاهش برداشت امسال را سرمازگی باغات انار اعالم کرد

هکتار  6233استان یزد در سال جاری نزدیک به : ابراهیمی توضیح داد، منطقه یزد، محمدرضا (ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران

هزار تن محصول انار برداشت  36شود که از این سطح   بینی می هکتار آن بارور است و پیش 6333سطح زیرکشت انار دارد که از این میزان، 

 .شود

ت کاهش تولید سال جاری در مقایسه با سال گذشته را سرمازدگی هزار تن اعالم کرد و عل 33وی، میزان تولید انار سال گذشته استان را 

 .باغات در اسفند سال گذشته دانست

: های میبد، تفت، یزد، مهریز، اردکان و اشکذر دانست و گفت ابراهیمی، بیشترین سطح زیرکشت انار استان را به ترتیب مربوط به شهرستان

های استان مانند بافق و خاتم نیز محصول انار استحصال   گیرد ولی در دیگر شهرستان  رت میها صو  عمده تولید انار استان در این شهرستان

 .شود می

 .انار تولیدی استان را ملس یزدی، میخوش، گِل تفت و انار شیرین شهوار ذکر کرد  وی، عمده ارقام

شود و سپس در در    نیمه شهریور فصل برداشت آن آغاز می رسد به نحوی که از   انار شیرین زودتر به فصل برداشت می: این مسئول اظهار کرد

 .نیمه مهر و اوایل آبان، برداشت کلی انار استان را شاهد خواهیم بود

های دیگر، انار شیرین به مقادیر کمتری،   در شهرستان: های ابرکوه و عقدا دانست و گفت  وی، بیشترین انار شیرین استان را مربوط به شهرستان

 .شود  رداشت میکشت و ب

به دلیل ترش بودن در هنگام برداشت، پس از مدتی قابل مصرف خواهد بود، ( گِل تفت)ابراهیمی با بیان اینکه برخی ارقام انار مانند انار تفت

علت نیز باغداران به همین . شود کم طعم انار شیرین می  توان تا اسفند نگهداری کرد به طوری که کم  این رقم محصول را به راحتی می: افزود

های  کنند و نزدیک به اواخر بهمن یا اسفندماه، آن را به بازار که غالباً استان  تفتی عمدتاً انار تولیدی خود را در انبارهای سنتی نگهداری می

 .کنند  تهران، شیراز و اصفهان است، عرضه می

این کشورها عمده : ی استان به کشورهای پاکستان و هند خبر داد و گفتمدیر باغبانی جهادکشاورزی استان همچنین از صادرات اناردانه تولید

 .کنند جات در غذاها استفاده می خریداران اناردانه یزد هستند که آن را آسیاب و به عنوان ادویه
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 31/69/5۲فارس

 درصد افزایش یافت 9۰۰تولید تخم مرغ در آسیا 
 .درصد رشد داشته است 400درصد و در جهان  9۰۰سال گذشته تولید تخم مرغ در آسیا  92فائو اعالم کرد طی 

درصد تخم مرغ جهان  33تولید ( فائو)، به نقل از سازمان خواربار جهانی خبرگزاری فارسالملل  به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین

 .شود هندوستان، اندونزی و ژاپن تولید می ،اکراین، ترکیه،  برزیل  آمریکا، مکزیک،  در کشورهای چین، روسیه،

درصد، روسیه، مکزیک،  2درصد، هندوستان  3کند و بعد از آن آمریکا  درصد تخم مرغ جهان را تولید می 13چین به تنهایی 

 .کنند درصد تخم مرغ جهان را تولید می 3درصد و ترکیه  5درصد، اندونزی و اکراین هرکدام  1برزیل، ژاپن هر کدام 

کل  شود، درصد به صورت خشک انجام می 1درصد به صورت مایع و  34درصد صادرات تخم مرغ با پوسته،  31براساس گزارش فائو 

 .میلیون تن است  5.5صادرات تخم مرغ در جهان حجم 

 5عدد، آسیای جنوبی  35عدد، در آسیای شرقی  4براساس گزارش فائو در منطقه آسیا سرانه تولید تخم مرغ در آسیای مرکزی 

 .عدد است 4عدد، آسیای جنوب شرقی و آسیای غربی 

شود که بیش از نیاز کشور است و همواره به دلیل نبودن  یبه گزارش فارس، بیش از یک میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید م

 .صنایع فرآوری و صنایع تبدیل آنها به تخم مرغ مایع و خشک در زمینه صادرات این محصول کشور با مشکالت زیادی مواجه است

 .کند مدت زمان ماندگاری کم تخم مرغ و شرایط سخت حمل و نقل امکان صادرات را کمتر می

 31درصد ریبوفالوین،  B35  ،32درصد ویتامین  52درصد سلنیوم،  53گرمی،  23م فائو در یک تخم مرغ حدود براساس اعال

 6درصد ویتامین بی  4درصد انرژی،  4درصد آهن،  6درصد ویتامین آ  3درصد ویتامین بی  3درصد فسفر،  33درصد پروتئین، 

 .وجود دارد Eدرصد ویتامین  5درصد، و 4
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 تولیدات دام  و طیور
 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  5۲, شنبه 

 بومی شدن تولید اسپرم منجمد بز شیری در کشور
رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی از بومی شدن تکنیک فراوری و تولید اسپرم منجمد بز شیری 

میلیون دالر صرفه جویی برای کشور به همراه داشته  5با توجه به شرایط فعلی کشور این تکنیک می تواند ساالنه : خبر داد و گفت

 . باشد

هزار تن شیر و یک سوم گوشت مورد نیاز کشور از بز تولید و تامین می شود،  133بیان آنکه ساالنه حدود  محمدرضا مالصالحی با

توسعه پرورش بز در واحدهای بومی و صنعتی با هدف افزایش تولید شیر و گوشت یکی از طرح های معاونت امور دام وزارت : افزود

 .جهاد کشاورزی است

سال آینده با  33طبق برنامه قصد داریم طی : برای تولید پنیر در دنیا بکار گرفته می شود، اظهار داشتوی با اشاره به اینکه شیر بز 

 633توسعه اصالح نژادی و تکنیک فرآوری و تولید اسپرم منجمد بز شیری تولید شیر بز را در واحدهای بومی و صنعتی به بیش از 

 .هزارتن در سال برسانیم

ضر تمام شیر بز تولیدی کشور از واحدهای بومی روستایی و عشایری کوچک تولید و عرضه می شود و در حال حا: وی تصریح کرد

 .از واحدهای صنعتی نیست

البته در نظر داریم در کنار اصالح نژاد بز در واحدهای کوچک بومی واحدهای صنعتی بز شیری را نیز در کشور احداث : وی گفت

 .بزهای نژاد سانن و آپاین متکی است کنیم که تمام اینها به توسعه پرورش

در این روش می : مالصالحی یکی از طرح های مهم تکنیکی اصالح نژادی را تلقیح مصنوعی به جای تلقیح طبیعی دانست و افزود

ه توانیم ژن های خوب دام های با ارزش ژنتیکی باال همچون نژاد سانن و آلپاین را به سرعت در جامعه هدف توزیع کنیم تا ب

 .پیشرفت ژنتیکی برسیم که این امر با تلقیح طبیعی امکان پذیر نخواهد بود

طی سالهای گذشته تکنیک تلقیح مصنوعی از اروپا به کشور ما وارد : رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی، اظهار داشت

زه بز دریافت و به دلیل پائین بودن مدت زمان شد که در این روش تلقیح به دو صورت انجام می گرفت که در روش اول اسپرم تا

 .ساعت تلقیح انجام می شد 31تا  35نگهداری باید ظرف مدت 

در روش دوم اسپرم منجمد بز به کشور وارد می شد که می توانستیم سالهای طوالنی از آنها نگهداری و استفاده : وی ادامه داد

 .کنیم

اسپرم منجمد بز به دلیل شرایط خاصی که بز دارد، امکان پذیر نبود، بنابراین بخشی از  به گفته مالصالحی، تاکنون در ایران تولید

دانش فنی تکنیک فراوری اسپرم منجمد بزشیری از اروپا وارد کشور ما شده بود و بخشی دیگر از این دانش به دلیل رقابتی بودن 

ما در گروه تولید مثل مرکز اصالح نژاد دامی موفق به بومی کمپانی های معتبر دراختیار ما قرار نگرفت که با همکاری محققان 

 .ماه گذشته به انجام رسیده است 6سازی این تکنیک شدیم و مراحل آزمایشگاهی آن در 

درصد  63خوشبختانه محققان ما توانستند از هر دز اسپرم منجمد باالی : رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی گفت

 .کنند باروری دریافت

هزار دزاسپرم منجمد بز شیری مورد نیاز کشور تولید و تامین  333با دستیابی به این تکنیک ساالنه : مالصالحی پیش بینی کرد

 .می شود که اگر این تکنیک بومی نمی شد باید به واردات متکی می شدیم
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میلیون دالر برای این روش  5است که باید ساالنه دالر  53هر دز اسپرم بز شیری : وی قیمت اسپرم بز را گران عنوان کرد و گفت

 .تلقیح مصنوعی از کشور خارج می شد

در حال حاضر نژادهای وارداتی سانن و آلپاین : مالصالحی نژادهای بومی بز شیری کشور را مهابادی و ندوشن عنوان کرد و افزود

 .برای افزایش تولید شیر و گوشت وارد کشور می شود

ر تالش هستیم طرح توسعه اصالح نژادی بز شیری در واحدهای کوچک روستایی و عشایری و همچنین واحدهای د: وی ادامه داد

 .صنعتی همگام با یکدیگر در اغلب استان های مستعد اجرایی شود

یک راس بز سانن در فیروزکوه راه اندازی شد و قرار است بزودی  323به گفته وی، چندی پیش یک واحد صنعتی بز شیری با 

 .واحد صنعتی پرورش بز شیری دیگر در استان مازندران ایجاد شود
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 تولیدات دام و طیور
 - 31/69/5۲فارس

 رساند همزمانی عرضه دام عشایر و عیدقربان تنش قیمتی را به حداقل می
همزمانی عرضه دام عشایر و تقاضا برای گوسفند در عید قربان سال : اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفتمدیر عامل 

 .رساند جاری، تنش قیمت را به حداقل می

امسال زمان : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفت

دهد که مانند سالهای قبل  برگزاری مراسم عید قربان با زمان عرضه دام عشایری همزمان شده و این همزمانی این اطمینان را می

 .در این مقطع قیمت عرضه دام برای قربانی چندان افزایش نیابد

 .قیمت تا حدود زیادی جلوگیری خواهد کردبنابراین همزمانی زمان عرضه با تقاضا از تنش : وی افزود

اما به هرحال افزایش تقاضا در روز عید قربان و روزهای منتهی به آن تأثیر خود را بر : مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران بیان داشت

 .ها می گذارد و این موضوع کامال طبیعی است افزایش ناچیز قیمت

هر کیلوگرم گوسفند زنده با قیمت : ه ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران گفتبراساس این گزارش در پایان هفته گذشت

شد و او همچنین قبال گفته بود که قیمت هر کیلو گوسفند زنده در روز عید قربان   تومان عرضه می 233هزار و  33هزار تا  33

 .تومان خواهد بود 233هزار و  35الی  35حدود 

گوسفند زنده در مراکز عرضه بهداشتی توسط شهرداری تهران و با نظارت اداره کل دامپزشکی استان  به گزارش فارس امروز قیمت

 .تومان است 233هزار و  31تهران هر کیلوگرم 
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 تولیدات دام و طیور   
 - 31/69/96فارس

 مردم مراقب بیماری مشترک انسان و دام باشند/ مرکز خریداری و ذبح دام با نظر دامپزشکی 70اندازی  راه
 70امسال برای خریداری و ذبح دام در روزهای عرفه و عید قربان در مجموع : مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت

 .مرکز موقت تحت نظر دامپزشکی استان تهران در نظر گرفته شده است

نژاد مدیر کل دامپزشکی استان تهران امروز در نشست خبری به  ، سید اصغر برائیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هماهنگی مدیریت عالی استان و مصوبه ستاد تنظیم بازار و با مساعدت ویژه هر ساله دامپزشکی با : مناسبت عید قربان گفت

هایی موقت در  شهرداری مناطق مختلف استان اقدام به برپایی مراکزی برای عرضه بهداشتی دام زنده و همچنین ایجاد قربانگاه

 .کند سطح استان می

ها و  تنظیم بازار استان تهران و همچنین شهرداری امسال هم مانند سنوات گذشته جلسات متعددی با ستاد: وی افزود

مرکز موقت در استان تهران به عنوان  35های مناطق مختلف شهر تهران برگزار کردیم و در نهایت تصمیم گرفته شد تا  فرمانداری

 .مراکز عرضه دام و کشتار به صورت موقت احداث شود

 33مرکز موقت تحت پوشش شهرداری،  45کز موقت عرضه و کشتار دام مر 35از : مدیرکل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد

 .کشتارگاه دام است 35مرکز موقت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و  3مرکز موقت تحت پوشش بهزیستی، 

ا معاینات و هدف ما این است که مشکالت و مخاطرات ذبح دام را برای شهروندان به حداقل برسانیم و ب: نژاد بیان داشت برائی

شود شهروندان تهرانی حداقل مخاطرات را داشته باشند و  های بهداشتی و شرعی که توسط دامپزشگان و روحانیون انجام می نظارت

 .به راحتی نسبیت به انجام فرایض دینی و نذورات خود اقدام کنند

نفر از آنها  563کنند که  عید قربان فعالیت می نفر عامل اجرایی بخش خصوصی و دولتی در دو روز عرفه و 451در کل : وی افزود

نفر کارشناس دولتی هستند که به وظایف حاکمیتی خودشان به عنوان  332نفر روحانی و  43دکتر دامپزشک بخش خصوصی، 

 .کنند ناظر در این طرح فعالیت می

ما از مردم : در استان تهران فعالیت دارند، گفتمدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه قطعاً مراکزی هم به صورت غیر مجاز 

خواهیم که برای خریداری و ذبح دام از مراکزی که مورد تایید دامپزشکی است استفاده کنند، زیرا در این مراکز امکانات الزم  می

 .آوری هرگونه ضایعات دام و الشه آن وجود دارد های بهداشتی و همچنین جمع برای نظارت

های بهداشتی که بر روی دام زنده و همچنین الشه دام ذبح شده در روز عرفه و عید قربان توسط  با توجه به نظارت :وی بیان داشت

ها که بین انسان و  شود و انتقال بیماری مراکز مذکور تحت نظارت دامپزشکی است، اطمینان قابل قبولی از سالمت دام حاصل می

 .رسد دام مشترک است، به حداقل ممکن می

مرکز موقت معین شده را برای ذبح دام خود ندارند،  35همچنین در این دو روز افرادی که امکان مراجعه به : نژاد تصریح کرد رائیب

ها از آنها بخواهند که به مکان مورد نظرشان برای ذبح  های سیار سطح شهر استفاده کنند و با تماس با این گشت توانند از گشت می

 .دام مراجعه کنند

ای بابت ذبح دام  مرکز موقت یاد شده هیچ گونه هزینه 35نفر آموزش دیده در  453یرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه مد

 .شود تمامی منابع این امر توسط دولت تامین می: و خدمات بهداشتی و شرعی از هموطنان دریافت نخواهند کرد، گفت
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توانند از طریق این سامانه پیام خود را به دامپزشکی استان تهران  دازی شده که مردم میان راه 235ای با شماره  سامانه: وی افزود

 .منتقل کنند، تا در اسرع وقت ناظران بهداشتی و دامپزشکی نسبت به خدمات درخواست شده از سوی شهروندان اقدام کنند

هایی مثل تب تریمه کنگو،  بیماری: گرفته شود، تصریح کردهای مشترک بین انسان و دام جدی  نژاد با بیان اینکه باید بیماری برائی

 .تواند از طریق دام به انسان منتقل شود سیاه زخم و بروسلوز می های گوارشی، عفونت

مرکز ثابت وابسته به شهرداری در مناطق  1مرکز موقت خریداری و ذبح دام در عرفه و روز عید قربان  35به جز : وی بیان داشت

 تهران آماده ارائه خدمات برای خرید دام و ذبح شرعی آن موجود است  4و  32، 33

مرکز موقت که برای ذبح و خریداری دام در روز عرفه و عید قربان در نظر گرفته  35مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه 

کنند سعی کنند، برای ذبح آن به مراکز  میمردم حتی اگر دام خود را از این مراکز خریداری ن: ساعته فعال هستند گفت 54شده 

 .یاد شده مراجعه کنند

هزار راس دام در هر یک از این مراکز عرضه شود و  5تا  3233بینی ما این است که نزدیک حدود  پیش: نژاد تصریح کرد برائی

 .درصد در این مراکز ذبح شود 33حداقل 

: یت عشایر استان تهران دام تولیدی عشایر در این مراکز عرضه شود گفتوی با بیان اینکه شرایطی فراهم شده تا با کمک مدیر

مرکز موقت تحت  35های خود را در دو روز عرفه و عید قربان در  براساس کارگروه تنظیم بازار مقرر شد تا عشایر استان تهران دام

 .نظارت دامپزشکی عرضه کنند

مرکز در سطح شهر تهران برای خریداری و ذبح دام در  62ه در مجموع سال گذشت: مدیرکل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد

 .هزار راس دام هم در این مراکز ذبح شد 43هزار راس دام در آن عرضه شد و  22نظر گرفته شده بود که 

ضبط شده های  هزار کیلوگرم دام 2همچنین در مراکزی که سال گذشته تحت نظر سازمان دامپزشکی بود، در مجموع : وی افزود

 .ها بودند به دست آمد دار و آلوده به انگل و سایر بیماری که عمدتا الشه تب

توانیم در این مساله وارد شویم و  طبق قانون در اعیادی مثل عید قربان کشتار دام در منازل قانونی است و ما نمی: نژاد افزود برائی

 .ت دهند و از مراکز بهداشتی دام خرید کنندفقط توصیه ما به مردم این است که به سالمتی خودشان اهمی

سرد  ساعت در پیش 54ها دام ذبح شده  به طور معمول در کشتارگاه: سرد کردن در مراکز ذبح اظهار داشت وی درمورد شرایط پیش

ه قطعه شده دام ها این است که مردم الشه قطع شود، اما توصیه ما برای قربانی کردن دام گیرد و سپس به بازار عرضه می قرار می

 .زایی که در دام وجود دارد، از بین برود ها و عوامل بیماری نذری را چند ساعت در یخچال نگهداری کنند، تا بدین وسیله میکروب
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  96, دوشنبه 

 ترین هدف اصالح نژاد دام است افزایش حداکثری سود، مهم
ترین و  افزایش و حداکثر کردن سود مهم: مسئول بخش مرکز پرورش اصالح نژاد بز و گوسفند مرکز اصالح و نژاد کشور گفت

 . ترین هدف اصالح نژاد است اصلی

طاهری یگانه در همایش اهمیت اصالح نژاد و مدیریت تولید مثل در گوسفند نژاد شال که با حضور معاونان، مدیران، کارشناسان و 

دار کشور  های مزیت ریزی مناسب و توجه ویژه در راستای پایداری و توسعه پرورش دام باید برنامه: امداران برگزار شد اظهار کردد

 .شود

درصد این ظرفیت مراتع ضعیف یا متوسط است که وسعت  33میلیون هکتار است که  3وسعت مراتع ایران حدود : وی افزود

 .ن هکتار استمیلیو 3های کشاورزی حدود  زمین

های آینده دانست که در شرایط اقتصادی، طبیعی و  طاهری یگانه هدف از اصالح نژاد را تغییر شایستگی ژنتیکی حیوانات در نسل

 .شود اجتماعی آینده محصوالت مورد نظر نسبت به نسل فعلی یا بازدهی بیشتر تولید می

های گروه پرورش اصالح نژاد گوسفند و بز در  الح و نژاد کشور سیاستمسئول بخش مرکز پرورش اصالح نژاد بز و گوسفند مرکز اص

در بخش مرتعی، کاهش تعداد دام مولد متکی به مرتع، : بسته برشمرد و تصریح کرد -ای ای و مزرعه مزرعه -کشور را مرتعی، مرتعی

 .نقش دارند حفظ و حراست از نژادهای بومی، ارتقاء صفات تولیدی با استفاده از روش اصالح نژادی

های  های گوسفند و بز و تولید و توسعه ترکیب وی افزایش جمعیت دام مولد بربازده، ارتقا صفت تولیدی در داخل و بین جمعیت

 .ای مهم دانست مزرعه –ژنتیکی را در گروه مرتعی 

 .تکنولوژی ژنتیک مولکولی ذکر کردگری و  های اصلی اصالح نژاد را انتخاب داخل نژاد، بین نژاد، آمیخته طاهری یگانه استراتژی

این استراتژی در هر جمعیت دامی قابل اجراست و : ها اضافه کرد این مقام مسئول، با اشاره به استراتژی انتخاب داخل نژاد یا سویه

وری است، که سازوکارهای عملی الزم در این  هدف آن افزایش میانگین شایستگی ژنتتیکی یک جمعیت برای افزایش بهره

بینی ارزش اصالحی افراد جامعه و انتخاب  استراتژی اغلب شامل؛ ثبت مشخصات، رکوردگیری، برآورد پارامترهای ژنتیکی، پیش

 .افراد برتر برای تولید مثل است

مسئول بخش مرکز پرورش اصالح نژاد بز و گوسفند مرکز اصالح و نژاد کشور نیاز به ایجاد تغییرات میانگین صفات اقتصادی در 

مانی کوتاه، عدم دستیابی سریع بهبود ژنتیکی صفات در نژادهای موجود و عدم داشتن زمان مناسب با توجه به نیازهای بازار را از ز

 .سازوکارهای عملی در انتخاب بین نژادها دانست
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 - 31/69/59فارس

 میلیون تن در سال زراعی جدید 49کشت گندم آغاز شد؛ برنامه تولید 
برای : مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت گندم در برخی مناطق سردسیر آغاز شده، گفت

 .گذاری شده است هزار تن گندم در سال زراعی جدید هدف 322میلیون و  40تولید 

از آغاز کشت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت

میلیون  5شود امسال در سطح  بینی می ریزی انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی پیش با توجه به برنامه: گندم خبرداد و گفت

 .هزار هکتار، گندم دیم کشت شود 333میلیون و  1هزار هکتار، گندم آبی و در سطح  533و 

امسال در مجموع کشت گندم در : هزار هکتار گندم کشت شد، افزود 533میلیون و  6وی با بیان اینکه سال گذشته در سطح 

 .هزار تن است 333میلیون و  35د گذاری وزارت جهاد برای تولی میلیون هکتار خواهد بود و هدف 6سطح 

از روز گذشته در مناطق سردسیر  34-32مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشت گندم دیم سال زراعی 

های آذربایجان غربی شهرستان ارومیه و چند استان نواحی سرد از جمله خراسان شمالی،  در استان: کشور آغاز شده، گفت

 .شرقی، همدان، کردستان و دیگر مناطق کشت این محصول آغاز شده است آذربایجان

توصیه ما به گندمکاران مناطق سرد دیم این است که کشت گندم دیم به صورت خشکه کاری انجام : اسفندیاری پور بیان داشت

شت استفاده کنند تا در اولین بارندگی درصد کود ازته و اوره را همزمان با کا 33شود و کود مورد نیاز فسفاته را به صورت کامل و 

 .شاهد سبز شدن مطلوب مزارع باشیم

حتما این کشاورزان بذرشان را : کنند، توصیه کرد و گفت وی به کشاورزانی که بذر مورد نیاز برای کشت گندم را خودشان تهیه می

 .بوجاری و ضدعفونی کنند

مصرف بذر برای کشت گندم حتما براساس توصیه کارشناسان و  مقدار: مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

مروجین هر منطقه باشد و با استفاده از دستگاه خطی کار گندم اقدام به کشت گندم کنند تا عملکرد مورد انتظار از کشت در هر 

 .هکتار محقق شود

کارشناسان و ناظرین مستقر در خدمات : ریح کرداسفندیاری پور با بیان اینکه مسئولیت اصلی تولید بر عهده کشاورزان است، تص

 .دانند که با کشاورزان همکاری خوبی داشته باشند و بر مزارع نظارت داشته باشند وزارت جهاد کشاورزی خودشان را موظف می

 گیرد هزار تن بذر گندم در اختیار کشاورزان قرار می 122

های فنی را کشاورزان  که از ابتدای شروع کشت تمامی اقدامات و توصیهمجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این

هزار تن بذر گواهی شده از ارقام اصالح شده در سراسر کشور برای کشت گندم تهیه شد که در اختیار  433: بکارگیرند، گفت

 .گیرد کشاورزان قرار می

 تومان است 4132قیمت هر کیلو بذر گندم در سال زراعی جدید 

 .گیرد تومان در اختیار کشاورزان قرار می 3433بذر تهیه شده در حد کفایت است و هر کیلوگرم آن با قیمت : فزودوی ا

 .بذر فسفاته و ازته هم به میزان الزم موجود است: مجری طرح گندم تأکید کرد

 33تن را داشتیم که تاکنون  هزار 63میلیون و  33گذاری تولید  هدف 31-34برای سال زراعی : اسفندیاری پور اظهار داشت

 .میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری شده است 3هزار تن تولید شده و بیش از  233میلیون و 
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 چای

 آیانا 4931شهریور  53, یکشنبه

 میلیارد تومانی مطالبات چایکاران  90 ماندنباقی 
ای حدود  میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز شده و مطالبه ۰۶از ابتدای فصل برداشت برگ سبز چای، تاکنون 

 .میلیارد تومان باقی مانده است 90

هزار تن  32تاکنون : با اعالم این خبر گفت( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان چای کشور امروز در 

درصد آن درجه یک و مابقی آن را برگ سبز درجه دو تشکیل  41صورت تضمینی از چایکاران خریداری شده که  برگ سبز چای به

 .دهد می

هزار تن برگ سبز  32هزار تن بود، تاکنون  62چای در سال گذشته در حالی که کل تولید برگ سبز : محمدولی روزبهان افزود

 .چینی ادامه خواهد داشت چای از چایکاران خریداری شده و تا سه هفته آینده نیز برگ

شود و با توجه به شرایط آب و هوایی، چیدن برگ سبز چای  وضعیت تولید در سال جاری مناسب ارزیابی می: وی خاطرنشان کرد

 .امه خواهد داشتهمچنان اد

های سنواتی موجود در کشور نیز به هیچ عنوان به بازار مصرف راه پیدا نخواهد کرد و  چای: رئیس سازمان چای کشور ادامه داد

 .هایی مدنظر داریم تا بتوانیم آن را برای تهیه کمپوست یا صادرات در نظر بگیریم برنامه

 .شدن کار صادرات یا تبدیل چای سنواتی در حال انجام استریزی برای اجرایی  برنامه: روزبهان تصریح کرد

میلیارد  36میلیارد تومان برآورد شده است که تاکنون  353شده از چایکاران حدود  کل بهای برگ سبز خریداری: وی یادآور شد

تر نسبت به پرداخت  هرچه سریعمیلیارد تومان دیگر باقی مانده است که امیدواریم  12تومان آن به حساب آنها واریز شده و تنها 

 ./آن اقدام کنیم

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http54335-3html. 
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 چای
 خبرنگاران جوان

 !کشور از طریق وارداتهزار تن چای  32تامین / شود میلیون دالر صرف واردات چای می ۶22ساالنه 

 .های دولت در افزایش محصول و کاهش واردات تأثیر بسزایی خواهد گذاشت استمرار حمایت: رئیس سازمان چای بیان کرد

از نظر طعم و رنگ نسبت به چای  های جهان ، چای ایرانی یکی از بهترین چایاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

گیرد که در حال حاضر  هزار تن چای در کشور مورد استفاده قرار می 333وارداتی آغشته به رنگ و اسانس است در واقع ساالنه 

ز هزار تن چای مورد نیاز کشور ا 33هزار تن چای در کشور هستند و به همین خاطر باید حدود  53چایکاران تنها قادر به تولید 

هزار هکتار باغات رها شده چای به سطح  1طریق واردات تأمین شوند همچنین با اقدامات حمایتی دولت در سال گذشته حدود 

همواره با ایجاد . ای که این اقدامات در توسعه محصول و کاهش واردات تأثیر بسزایی داشته است زیر کشت برگردانده شده به گونه

 .توانیم محصول را از نظر کمی تا سه برابر و از بعد کیفی تا دو برابر ارتقا دهیم های آبیاری تحت فشار می شبکه

رود در حالی که متأسفانه این  ، چای یک محصول مهم و استراتژیک برای کشور به شمار میباشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ای از این محصول به  ها حمایت ویژه برخی از سالمحصول در لیست محصوالت استراتژیک قرار ندارد و همین امر موجب شده در 

الی  233اند همچنین ساالنه حدود  ای به چایکاران داشته توجه ویژه 34و  31عمل نیاید هر چند که دولت تدبیر و امید در سال 

اخل کشور و انبارها شود که از سویی برای تعیین میزان واردات باید میزان چای موجودی د میلیون دالر صرف واردات چای می 633

جاری با توجه به اقبال خوبی که مردم از چای ایرانی  را در نظر بگیریم تا تولید کشور به خوبی به فروش برسد هر چند که در سال

های بعدی استمرار پیدا کند باید میزان واردات بیش  داشتند این محصول به خوبی به فروش رسیده اما برای اینکه این امر در سال

 دهیم که چای کشور در انبارها باقی بماند و موجودی بازار نباشد زیرا در این صورت احتمال می.حد نیاز  از

بر اساس این گزارش، با استمرار اقدامات حمایتی دولت و وزارت جهاد کشاورزی در دو برنامه پنج ساله به خودکفایی این محصول 

 .خواهیم رسید

، در این خصوص اظهار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار در این راستا محمدولی روزبهان رئ

با توجه به میزان مصرف سرانه چای در کشور و محدودیت مناطق چایکاری و با توجه به شرایط اقلیمی این محصول که تنها : داشت

 .شود عمدتا واردکننده چای هستیم یالن و مازندران کشت میهای گ در استان

زراعی، افزایش قیمت تضمینی در دو سال اخیر و تشکیل   خوشبختانه دولت با اقدامات حمایتی از جمله اجرای طرح به: وی افزود

یر کشت برگرداند که در هزار هکتار باغات رها شده را به سطح ز 1صندوق حمایت از صنعت چای توانسته در سال گذشته حدود 

 .هزار نفر شده است 1نهایت این امر بر اساس محاسبات کارشناسی به طور متوسط موجب اشتغال 

هزار تن چای  5هزار تن برگ سبز و حدود  32هزار باغ چای احیا شده  1جاری از  بنابراین در سال: روزبهان در ادامه بیان کرد

 .میلیون دالری شده است 3ب افزایش تولید و کاهش واردات خشک به دست آمده که طبعا این امر مسب

بنابراین برای تعیین میزان واردات باید میزان چای موجودی داخل کشور و انبارها را در نظر : رئیس سازمان چای خاطرنشان کرد

جاری با توجه به اقبال  د سالبگیریم زیرا باید واردات رقم دقیقی باشد تا تولید کشور به خوبی به فروش برسد هر چند که تولی

های بعدی استمرار پیدا کند باید  خوبی که مردم از چای ایرانی داشتند به خوبی به فروش رسیده اما برای اینکه این امر در سال

 .میزان واردات بیش از حد نیاز و موجودی بازار نباشد
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رت جهاد کشاورزی در دو برنامه پنج ساله، افزایش باغات چای از در واقع با استمرار اقدامات حمایتی دولت و وزا: وی در ادامه گفت

 .توانیم در آینده به خودکفایی این محصول دست یابیم های آبیاری می هزار هکتار و توسعه شبکه 23هزار هکتار به  53

درصدی در  53و  31سال  درصدی در 23دولت تدبیر و امید با اقداماتی اعم از افزایش نرخ خرید تضمینی : روزبهان تصریح کرد

و همچنین تشکیل صندوق حمایتی از صنعت چای، پرداخت به موقع طلب چایکاران، تسهیالت به زراعی مسبب افزایش  34سال 

 .توسعه این محصول و رضایت چایکاران شده است

اقدامات حمایتی اعم از ایجاد  شود که با میلیون دالر صرف واردات چای در کشور می 633الی  233ساالنه حدود : وی اظهار داشت

 .دهد و توسعه شبکه آبیاری باید تولیدات داخلی را ارتقا بخشیم زیرا این امر میزان واردات را کاهش می

 53گیرد در حالی که چایکاران تنها قادر به تأمین  هزار تن چای در کشور مورد استفاده قرار می 333بر اساس این گزارش، ساالنه 

ر کشور هستند و به همین خاطر عمدتا کشور ما واردکننده چای است در حالی که با استمرار اقدامات حمایتی هزار تن چای د

 .توانیم به خودکفایی این محصول در آینده نزدیک دست یابیم دولت از چایکاران می

/news/fa/ir.yjc.www//:http2153233 
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 چای
 خبرنگاران جوان

 هزار تن چای ایرانی 42صادرات / میلیارد تومان مطالبات چایکاران ۰۶پرداخت 

جاری به کشورهای  هزار تن انواع چای سال گذشته و سنواتی در پنج ماه نخست سال 33در مجموع : رئیس سازمان چای بیان کرد

 .همسایه صادر شد

، در خصوص صادرات چای در پنج خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با 

نخست هزار تن انواع چای که شامل چای سال گذشته و سنواتی در پنج ماه  33در مجموع : جاری اظهار داشت ماه نخست سال

جاری به کشورهای همسایه عراق، افغانستان و ترکیه و بعضا انواع چای مرغوب و کیفی همچون چای سفید را به کشورهای  سال

 .ایم اروپایی صادرات داشته

فارس تمایل زیادی به خرید این نوع چای دارند اما از طرفی این چای مرغوب و  در واقع کشورهای عربی و حوزه خلیج: وی افزود

 .شود هزار تومان توزیع می 333فید هم در داخل کشور با قیمت حدود س

درصد  41میلیارد تومان برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده که از این مقدار حدود  353تاکنون : روزبهان در ادامه بیان کرد

صد مطالبات چایکاران پرداخت شده و در 35میلیارد تومان معادل  36درصد درجه دو است و از طرفی در مجموع  23درجه یک و 

 .مابقی آن نیز در اسرع وقت پرداخت خواهد شد

خرید تضمینی چای تا پایان فصل برداشت که معموال نیمه دوم مهر ماه است : وی در خصوص خرید تضمینی محصول اظهار داشت

 .ادامه دارد

هزار تن است اما چون گیاه زنده  32الی  33ن فصل حدود بینی تولید برگ سبز چای تا پایا پیش: رئیس سازمان چای تصریح کرد

 .گذارد است هر گونه افزایش و کاهش دما در میزان محصول تأثیر بسزایی می

/news/fa/ir.yjc.www//:http2156236 
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 خرما 

 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  53, یکشنبه 

 نبود صنایع بسته بندی و فرآوری خرما مشکل اصلی نخل کاران قصرشیرین
نبود صنایع بسته بندی، تبدیلی و فرآوری خرما مشکل عمده نخل کاران قصرشیرین است که سال هاست با آن دست و پنجه نرم 

 . می کنند

خاستگاه اصلی خرما و بویژه رقم مرغوب اشرسی بوده است ولی این شهرستان گرمسیری با  قصرشیرین از گذشته های بسیار دور

وجود داشتن دو مرز رسمی خسروی و پرویزخان از نداشتن صنایع تبدیلی و امکان بسته بندی و فروش بهتر این محصول رنج می 

 .برد

بندی با نام دیگر شهرهایی که امکان بسته بندی این این امر باعث فروش خرمای قصرشیرین بصورت فله ای و در نهایت بسته 

 .محصول مهم را دارند شده است

ایجاد صنایع بسته بندی و فرآوری خرما در این منطقه مرزی عالوه بر اشتغالزایی مناسب موجب بهبود وضعیت معیشتی باغداران و 

 .این محصول با ارزش می شودتولید کنندگان خرما و اهرمی برای تشویق سایرین برای گرایش به تولید 

 خرما اکسیر جوانی ** 

خرما دارای خواص بسیار زیادی از جمله بازگشت انرژی و جوانی از دست رفته است که در قرآن و دیگر کتاب های مقدس نیز به 

 .خواص این میوه شفابخش اشاره ویژه شده است

رستان استان گرمسیری استان کرمانشاه درگیر برداشت محصول این روزها نخل کاران شهرستان مرزی قصرشیرین بعنوان تنها شه

خرمای خود هستند که مجبورند به دلیل مشکالتی از جمله نبود صنایع بسته بندی مناسب آن را با قیمت ارزان و یا بصورت فله 

 .ای به دالالن می فروشند

ن درخت می توان استفاده کرد و یک ضرب المثل درخت خرما خواص بی شماری دارد و می توان گفت که از تمام قسمت های ای

 .عربی می گوید که خواص درخت خرما به اندازه روزهای سال است

محصول خرما در صنعت مصارف مختلفی دارد که از این میوه با ارزش شیره خرما، شهد خرما، قند مایع، سرکه خرما، کلمپه خرما، 

وت و مارماالد تهیه می شود و از ضایعات این محصول نیز در ترکیب خوراک حلوای خرما، چیپس، لواشک، شکالت، سس، رب، کمپ

دام و طیور و از برگ آن در ساخت، جارو، انواع ظروف بافتنی، حصیر و از تنه و چوب خرما نیز می توان در کارخانه های نئوپان 

 .سازی، کاغذسازی و همچنین پوشش ساختمان ها و پل ها استفاده کرد

 .ارزش غذایی فراوان در بحران های مختلف مانند سیل، زلزله، جنگ و خشکسالی استفاده های فراوانی داردخرما به علت 

با توجه به خشکسالی های اخیر و بحران کم آبی خرما به دلیل ویژگی های منحصر به فرد در برابر کم آبی و تحمل شرایط نامساعد 

نخل کاران مناطق مختلف به ویژه منطقه گرمسیری که با مشکل کم آبی آب و خاک مقاومت خوبی دارد و همین موجب شده تا 

 .مواجه هستند از کاشت این درخت استقبال کنند

 ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی و فرآوری خرما خواسته نخل کاران ** 

نون قصرشیرین تنها مرکز تولید خرما هم اک: ساله در امر تولید خرما می گوید 13یکی از نخل کاران با سابقه قصرشیرین با فعالیت 

در غرب کشور است ولی نبود صنایع بسته بندی و فرآوری در این شهرستان باعث افزایش ضایعات این محصول شده و برای 

 .جلوگیری از خسارت بیشتر مجبوریم آن را ارزان بفروشیم
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های مختلفی را متحمل می شویم اما نبود کارخانجات و  برای تولید این محصول با ارزش زحمات بسیار و هزینه: صیادی افزود -م 

صنایع بسته بندی و فرآوری باعث شده تا این محصول برای بسته بندی و فرآوری به دیگر شهرهای کشور که امکان بسته بندی را 

 .دارند منتقل و در نهایت با عنوان و یا برند همان شهر در بازار بفروش برسد

ه نبود کارخانه بسته بندی خرما مشکالت زیادی را برای کشاورزان و نخل کاران ایجاد کرده بگونه ای که متاسفان: غ نیز گفت-ح 

هم اکنون مجبوریم خرمای خود را به صورت فله ای و سنتی در بازار بفروش برسانیم و این امر باعث می شود از کیفیت، ارزش و 

 . قیمت خرما کاسته شود

مجبوریم تولیدات خود را به : ساله در این بخش نیز می گوید 52تان قصرشیرین با سابقه فعالیت یکی دیگر از نخلکاران شهرس

 . قیمت پایین و قبل از برداشت به دالالن بفروش برسانیم

در صورت احداث و راه اندازی کارخانه صنایع تبدیلی و بسته بندی خرما در این منطقه عالوه بر اشتغالزایی : صیادی گفت -ح 

 .نان این شهرستان درآمد نخل کاران نیز افزایش می یابد و بخشی از مشکالت آنها نیز رفع خواهد شدجوا

 آمادگی برای پرداخت تسهیالت به سرمایه گذاران بخش خصوصی ** 

ی مدیر جهاد کشاورزی قصرشیرین از آمادگی این نهاد برای پرداخت تسهیالت به متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی برا

 .ایجاد صنایع بسته بندی و فرآوری محصول خرما در این شهرستان خبر داد

ایجاد صنایع فرآوری و بسته بندی خرما موجب حذف دالالن و واسطه ها و فروش بهتر محصول خرما و : رضا محمدی بیان کرد

 .صادرات آن به سایر استان های کشور با توجه به مرغوبیت خرمای قصرشیرین می شود

تن خرما برداشت و  233هکتار از نخلستانهای بارور این شهرستان دو هزار و  433پیش بینی می شود که امسال از : امه دادوی اد

 .روانه بازار مصرف شود

کار برداشت خرما از نیمه اول شهریور ماه امسال آغاز شده و تا اوایل مهر ماه نیز ادامه دارد و عملکرد این محصول در هر : وی افزود

 .کتار شش تن استه

مدیر جهاد کشاورزی قصرشیرین زاهدی، اشرسی، کبکاب، جعفری، ازرق، دیری و خضراوی را عمده ارقام خرماهای تولیدی در این 

 .شهرستان ذکر کرد

هکتار از نخلستانهای این شهرستان گرمسیری تاکنون به مرحله باروری نرسیده است اظهار  446محمدی با بیان اینکه همچنین 

امسال شاهد افت تولید محصول به علت خشکسالی و بحران کم آبی در کنار دمای باال که موجب تخریب بخشی از : ردک

 .نخلستانهای بارور این شهرستان شده، هستیم

رقم اشرسی از ارقام خاص کشت : وی عمده خرمای تولیدی رقم اشرسی کشور را مربوط به شهرستان قصرشیرین دانست و افزود

 .منطقه گرمسیری است که خاستگاه اصلی آن عراق بوده است شده این

همه انواع این رقم درشت و گوشتی با کیفیت و بسیار خوش طعم : وی رقم اشرسی را دارای دو نوع خشک و نرم عنوان کرد و گفت

 .است

پاجوش تولید شده با هدف  اصله نهال خرما که بصورت 464براساس برنامه ریزی انجام شده امسال دو هزار و : وی اظهار کرد

 .توسعه سطح زیرکشت به مجموع نخلستانهای شهرستان اضافه شد

با توجه به وسعت سطح زیرکشت خرما و مرکبات و استقبال ذائقه های : معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قصرشیرین نیز گفت

 .محصول خرما در این شهرستان کامال مشهود است متفاوت از این دو محصول خال و نبود صنایع نگهداری، بسته بندی و فرآوری
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در صورت آمادگی بخش خصوصی برای احداث صنایع نگهداری، بسته بندی و فرآوری محصول خرما : نعمت اهلل نازپرورده گفت

 .شرایط برای پرداخت تسهیالت به متقاضیان واجد شرایط وجود دارد

ورزان و نخل کاران منطقه کمک خواهد کرد و خرمای این شهرستان با برند همچنین احداث این صنایع به اقتصاد کشا: وی افزود

خود منطقه بسته بندی و در نهایت به فروش می رسد که این امر نقش موثری در تولید، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای 

 .جوانان این دیار به همراه خواهد داشت

 .هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد 333هزار و  53هزار نفر جمعیت  53یش از شهرستان قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه با ب

/com.iranecona//:http42323 
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 خرید تضمینی

 - 31/69/59فارس

 شود نرخ خرید تضمینی گندم هفته آینده اعالم می
وزیر جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جدید : کشاورزی گفتمعاون وزیر جهاد 

 .اعالم کرده است و امیدواریم حداکثر تا هفته آینده این نرخ در شورای اقتصاد به تصویب برسد

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

هفتمین گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در آستانه هفته دفاع مقدس در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس 

ط حجتی وزیر جهاد کشاورزی نرخ تضمینی گندم توس: در رابطه با تعیین قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی جدید گفت

 .پیشنهاد شده است

 .های تخصصی سازمان مدیریت در هفته گذشته بررسی شد این نرخ در کمیسیون: وی افزود

امیدواریم حداکثر تا هفته آینده نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم در شورای اقتصاد به : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .تصویب نهایی برسد

 .نده در مورد افزایش تقریبی قیمت تضمینی گندم اظهار نظری نکردبخش

تومان بود و تاکنون میزان خرید تضمینی گندم از مرز  3322براساس این گزارش، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری 

 .میلیون تن گذشته است 3

این در حالی است که هنوز  شروع به کشت گندم خواهند کرد،کاران  به زودی سال زراعی جدید آغاز و گندم: افزاید این گزارش می

 .نرخ تضمینی گندم که باید قبل از سال زراعی جدید آغاز شود اعالم نشده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31343656333153 
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 خرید تضمینی
 آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

 شود  ذرت خوزستان در بورس کاال اجرایی می تضمینیقیمت 
 . معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور از آغاز خرید تضمینی ذرت در کشور خبر داد

به مباشرت شرکت  34خرید تضمینی ذرت در سال : گفت ، عباس والوزی در این باره(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .پشتیبانی امور دام کشور است

با توجه به برنامه اعالمی در سطح کشور به جزء استان خوزستان که قرار است از طریق بورس کاال اجرا شود ذرت به : وی افزود

 .ری خواهد شدصورت تضمینی از کشاورزان خریدا ریال به 633هزار و  3قیمت مصوب حداکثر 

بر اساس برنامه ابالغی، خرید ذرت از کشاورزان از روز : معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور خاطرنشان کرد

 ./گذشته آغاز و تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http54613-3html. 
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 خرید تضمینی
 جوان خبرنگاران

 آغاز خرید تضمینی ذرت

 .انجام عملیات خرید تضمینی ذرت با حضور معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در استان کرمانشاه آغاز شد

با مباشرت شرکت  34خرید تضمینی ذرت در سال : ، عباس والوزی گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .شود پشتیبانی امور دام کشور انجام می

طریق بورس کاال اجرا شود، ذرت به با توجه به برنامه اعالمی در سطح کشور به جز استان خوزستان که قرار است از : وی افزود

 .ریال به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری خواهد شد 3633قیمت مصوب حداکثر 

براساس برنامه ابالغی، خرید ذرت از کشاورزان از روز گذشته آغاز : معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور ادامه داد

 .هد داشتو تا پایان فصل برداشت ادامه خوا

/news/fa/ir.yjc.www//:http2154343 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان

 ها پرداخت شد درصد بهای گندم 30/ میلیون تن گذشت ۰تضمینی گندم از مرز خرید 

میلیارد  233ی اخیر، هم اکنون مطالبات گندمکاران به حدود  با تداوم و سرعت گرفتن پرداخت بهای تضمینی گندم طی چند هفته

 .تومان رسیده است

 4میلیون و  3تاکنون : علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروهبه گزارش 

میلیارد تومان به  333هزار و  3میلیارد تومان از کشاورزان سراسر کشور خریداری و حدود  133هزارو 3هزار تن گندم به ارزش 

 . حساب گندمکاران واریز شده است

است و هم اکنون  مطالبات گندمکاران به سرعت و بطور مداوم در حال پرداخت : ل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفتمدیر عام

شود با این روند پرداخت، طی چند روز آینده، یعنی تا آخر  میلیارد تومان به کشاورزان بدهکاریم، که پیش بینی می 233حدود 

 . فصل خرید، کلیه مطالبات تسویه شود

استان کشور مستقر شدند و عملیات تحویل و خرید بیش از یک میلیون  13مرکز خرید در سالجاری در  3335: قنبری تشریح کرد

 . هزار محموله گندم عرضه شده را انجام دادند 136و 

هزار تن،  334س با هزار تن، فار 333هزار تن، گلستان با  361معاون وزیر جهاد کشاورزی به ترتیب استانهای خوزستان با خرید 

 . هزار تن به عنوان بیشترین خریداران گندم کشور معرفی کرد 233هزارتن و اردبیل را با بیش از  213کردستان با

وی با بیان اینکه موجودی گندم از سال گذشته و خرید تضمینی مطلوب گندم در سال جاری، سبب افزایش ذخایر این محصول 

در حال حاضر موجودی ذخایر گندم کشور : تامین نان رسیده است، افزود ٔ  امنیت غذایی در زمینهاستراتژیک شده و جامعه به یک 

سابقه در دولت  باشد که نیاز یکسال کشور برای تولید آرد نانوایی را پاسخگو است و این ثبت یک رکورد بی میلیون تن می 33حدود 

 . رود تدبیر و امید به شمار می

 . میزان خرید و ذخایر مطلوب موجود، امسال نیاز به واردات گندم از خارج نداریم با این: قنبری اضافه کرد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2152443 
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 خرید تضمینی
 ایسنا - 493۱شهریور  59جمعه 

 آیندههای تضمینی محصوالت کشاورزی تا هفته  ابالغ نرخ

 .های تضمینی محصوالت کشاورزی تا هفته آینده خبر داد معاون وزیر جهاد کشاورزی از تصویب و ابالغ نرخ

و هفتمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی  وهفتمین در حاشیه بیست به گزارش خبرنگار ایسنا، عبدالمهدی بخشنده در حاشیه بیست

های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای محصوالت کشاورزی از جمله گندم  قیمت: ظهار کردوسیما ا های صدا جنگ جهاد در سالن همایش

 .های تخصصی این سازمان مورد بررسی قرار گرفت ریزی پیشنهاد شد و هفته گذشته در کمیسیون به سازمان مدیریت و برنامه

 .ر شورای اقتصاد بررسی، تصویب و ابالغ شودهای تضمینی محصوالت کشاورزی د امیدواریم در هفته آینده نرخ: وی افزود

که چند درصد قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی نسبت به سال گذشته  معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال مبنی بر این

 .ید منتظر ماندهنوز هیچ چیز مشخص نیست و تا تصویب و ابالغ نهایی قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی با: افزایش یافته است، گفت

های تضمینی محصوالت کشاورزی را  نرخ( مهرماه)به گزارش ایسنا، براساس قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است پیش از آغاز فصل کشت 

غ رو ابال های نهایی تضمینی محصوالت کشاورزی آن را به کشاورزان برای آغاز فصل زراعی پیش به دولت پیشنهاد و ضمن دریافت مصوبه قیمت

 .کند

/news/fa/ir.isna.www//:http34365333365 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی

 آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

ها از بانک ژن  صدور بذر به استان/ رود اراضی کلزا در استان مرکزی زیر کشت ارقام اروپایی می درصد 02

 لوبیا 
درصدی در خرید و  02متر کاهش داشت، اما افزایش  میلی ۶2ها در سال جاری حدود  با وجود آنکه میزان بارندگی

 .تولید گندم استان محقق شد

با وجود : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان مرکز

 .درصد افزایش تولید داشته باشیم 53آبی در استان مرکزی وجود دارد، اما توانستیم در تولید پاییزه بیش از  آنکه مشکالت کم

اورزان استان مرکزی خریداری شد، در حالی که امسال این هزار تن گندم از کش 556در سال گذشته : غالمحسین خدرایی افزود

 .هزار تن رسیده است 533رقم به 

ای که در سال گذشته میزان بارندگی  گونه متر نسبت به سال گذشته بوده، به میلی 62ها حدود  کاهش بارندگی: وی خاطرنشان کرد

 .هم شاهد کاهش محصول نبودیم متر کاهش یافت، اما باز میلی 553متر بود و امسال به  میلی 536

: شده برشمرد و ادامه داد های جدید و بذور اصالح خدرایی یکی از دالیل افزایش تولید در شرایط خشکی را استفاده از تکنولوژی

ها نیز در  های کشاورزی حفاظتی، ضدعفونی و بوجاری بذرها و استفاده مناسب از کودهای زیستی و ریزمغذی استفاده از روش

 .زایش تولید مؤثر استاف

 های آبیاری در مزارع استان مرکزی تغییر الگوی کشت و روش

ایم با  اما توانسته آبی دارد، ها مشکل کم استان مرکزی مانند تمامی استان: مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد

و پاییزه محصوالتی چون گندم و جو به تولید مناسبی  های بهاره های آبیاری تیپ در کشت تغییر الگوی کشت و استفاده از روش

 .دست پیدا کنیم

ارقام جدید فرانسوی که : های روغنی از کشور فرانسه به مزارع کشاورزان استان خبر داد و یادآور شد وی از ورود ارقام جدید دانه

 .اند عملکرد مناسبی نیز داشته هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را زیر کشت دارند که شده بودند، یک اصالح

 .تن محصول کلزا در کشور تولید شده است 353از این سطح : خدرایی تأکید کرد

درصد آن را ارقام  23هزار هکتار از اراضی را داریم که  های روغنی برای پنج در سال جاری برنامه کشت دانه: وی اظهار داشت

 .دهد فرانسوی، مجارستانی و آلمانی تشکیل می

مندی  های جدید به کشور وارد شود و کشاورزان استان مرکزی نیز عالقه تالش شده است که تکنولوژی: خدرایی همچنین گفت

 .خود را برای استفاده از ارقام فوق نشان دادند

 وضعیت قیمتی مناسب لوبیا در قطب تولید آن

زمینی از عمده محصوالت استان  ای و سیب رت علوفهگندم، جو، ذ: مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان مرکزی در ادامه افزود

 .مرکزی هستند که از نظر عملکرد رتبه هشت تا دهم کشور در گندم را داریم

 .عنوان قطب تولید کشور دارای رتبه برتر است در جو رتبه پنجم و تولید حبوبات نیز در استان مرکزی به: وی خاطرنشان کرد

های دیگر صادر  لوبیا در استان مرکزی باعث شده است بتوانیم تولید بذر کنیم و آن را به استان وجود بانک ژن: خدرایی ادامه داد

 .کنیم
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قیمت این محصول به تدریج در حال افزایش است، بنابراین مشکل خاصی : وی از بهبود وضعیت قیمتی لوبیا خبر داد و تصریح کرد

 .در سال جاری وجود ندارد

های کشور است که برای رهایی از آن در تالش هستیم  ترین مشکل استان مرکزی و تمامی استان بزرگ آبی کم: خدرایی یادآور شد

 ./ویژه تیپ بهره بگیریم های آبیاری به ارقام جدید را به عرصه ببریم و از روش

/temi/keshavarzi/ir.iana.www//:http54613-3html. 
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 روغن

 - 31/69/59فارس

 های وارداتی از مبادی قانونی سالم هستند روغن
هر   :وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه مردم باید نسبت به میزان مصرف روغن دقت کنند، گفت

 .را دارد و مصرف آن مشکلی نداردمیزان روغنی که از مبادی قانونی وارد کشور شود سالمت الزم 

زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در حاشیه  ، حسن قاضیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ته دفاع مقدس در پاسخ به سؤال مراسم بیست و هفتمین گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در آستانه هف

توانند نسبت به  های وارداتی از سالمت الزم برخوردار هستند و مردم می مبنی براینکه آیا روغن خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی 

د کشور شود سالمت الزم را دارد و مصرف آن هر میزان روغنی که از مبادی قانونی وار: مصرف آن اطمینان داشته باشند، گفت

 .مشکلی ندارد

ای جایز است و بهتر است که مردم به  اما مردم باید نسبت به میزان مصرف آن دقت کنند چرا که مصرف روغن تا اندازه: وی افزود

 .های پزشکان در این رابطه دقت کنند توصیه

ف زیاد برخی از مواد از جمله شکر، نمک و روغن برای سالمتی مضر است مصر: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان داشت

 .های بهداشتی در مورد آن عمل کنند و بنابراین مردم باید به توصیه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31343656333335 
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 روغن
 ایران اکونا – 493۱/ شهریور /  59, جمعه 

 اند های واردشده از مبادی رسمی قابل استفاده روغن
 . شوند، قابل استفاده هستند های وارداتی که از مبادی رسمی وارد کشور می روغن: وزیر بهداشت گفت

های روغنی مسئولیت با  زمینه توجه به سالمت واردات دانهدر : زاده هاشمی وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران گفت سیدحسن قاضی

کنم اما درباره واردات روغن به کشور باید گفت که هرآنچه از مبادی  وزارت جهاد کشاورزی است و من در این زمینه اظهار نظر نمی

 .شود، قابل استفاده است رسمی وارد کشور می

 .های آنها را رعایت کنند ن و وزارت بهداشت توجه و توصیهرسانی پزشکا مردم باید به اطالع: وی ادامه داد

روی  آنچه در زمینه روغن گفته شده است و مشکالت پیرامون آن، ناشی از زیاده: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد

 .در مصرف بوده که ما این مشکل را در مواردی مشابه مانند نمک، قند و شکر نیز داریم

های فشار خون، سکته مغزی و قلبی،  کنند، به بیماری افرادی که الگوی مصرف را رعایت نمی: ه هاشمی تصریح کردزاد قاضی

 .شوند گرفتگی عروق، کور شدن چشم و از کار افتادن کلیه دچار می

/com.iranecona//:http44323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/44959


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 شهریور چهارماهم اخبار هفته 
 

 روغن
 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  5۲, شنبه 

 افزایش قیمت روغن نباتی تایید نشده است
های اصلی مورد محاسبه در قیمت روغن نباتی، نرخ جهانی روغن خام است که در  یکی از شاخص: کاوه در عین حال بیان کرد

 . کند بلکه بیانگر روند کاهشی آن است های انجام شده نه تنها افزایش قیمت جهانی روغن خام را تایید نمی بررسی

صدور مجوز افزایش قیمت پنج درصدی روغن نباتی از سوی ستاد تنظیم بازار، به گفته دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با وجود 

اند اما در این زمینه سخنگوی سازمان  کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفته های روغن مورد تهدید سازمان حمایت مصرف کارخانه

نکرده و این موضوع را بارها به انجمن صنایع روغن  این سازمان به هیچ وجه، افزایش قیمت روغن نباتی را تایید و ابالغ: تاکید کرد

 .نباتی جهت مراقبت و اجرا ابالغ کرده است

ها، با توجه به حساسیت برخی از کاالهای مصرفی، روغن نباتی را در اولویت اول  ستاد هدفمندسازی یارانه: غالمرضا کاوه اظهار کرد

مت روغن نباتی باید طی فرآیند دقیق کارشناسی قرار گرفته و متناسب با آن سبد کاالیی قرار داده و به تبع آن هرگونه تغییر قی

توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هیات تعیین و تثبیت قیمتها و کارگروه تنظیم بازار تصمیم گیری شده و 

 .ابالغ شود

 .نونی استهای تفاهم یا توافق، فاقد وجاهت قا هرگونه تخطی به بهانه: وی افزود

های اصلی مورد محاسبه در قیمت روغن نباتی، نرخ جهانی روغن خام است که در  یکی از شاخص: کاوه در عین حال بیان کرد

 .کند بلکه بیانگر روند کاهشی آن است های انجام شده نه تنها افزایش قیمت جهانی روغن خام را تایید نمی بررسی

 .این سازمان کمافی السابق آماده دریافت شکایت هموطنان است 354سامانه :دسخنگوی سازمان حمایت همچنین تاکید کر

هایی که  نباتی به دلیل تحمیل هزینه  صنایع روغن: وگو با ایسنا گفته بود اما پیش از این دبیر انجمن صنایع روغن نباتی در گفت

ا اجبار شده بود، درخواست افزایش قیمت روغن نباتی ناشی از خرید دانه روغنی تولید داخلی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به آنه

 .را داشت که وزارت جهاد کشاورزی نیز وعده آن را داده بود

سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلوی ثبت سفارش روغن خام را گرفت و به انجمن صنفی   اسفند: محمد قبله عنوان کرده بود

های روغنی تولید داخل را خریداری کند تا مجددا ثبت  ی در این زمینه، دانها رغم نداشتن وظیفه روغن نباتی اجبار کرد علی

 .سفارش روغن خام باز شود

 333به گفته وی این انجمن نهایتا خرید دانه روغنی تولید داخل را تقبل کرد که برای خرید و فروش آن در بازار کیلویی حدود 

زارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار قرار داد تا بتوانند این ضرر و زیان روی و تومان زیان کرد؛ از این رو چهار سناریو پیش

بندی نظرات و جلسات کارشناسی این شد که وزیر جهاد  ناشی از خرید و فروش دانه روغنی تولید داخل را جبران کند و نهایتا جمع

 .را به ستاد تنظیم بازار ارائه کردامسال پیشنهاد افزایش پنج درصدی قیمت روغن نباتی   کشاورزی در اردیبهشت

های تفاهم شده با وزارت جهاد کشاورزی برای جبران ضرر و زیان ناشی از  با توجه به عملی نشدن تعهدات و وعده: قبله گفته بود

زار صادر های روغنی تولید داخل به ویژه افزایش پنج درصدی قیمت روغن نباتی که مجوز آن را از سوی ستاد تنظیم با خرید دانه

شده بود، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی از این به بعد هیچ تعهدی در قبال خرید دانه روغنی داخلی ندارد و ضرر و زیان ناشی از 

 .ها پرداخت کند هایی که در این زمینه تاکنون انجام شده است را نیز وزارت جهاد کشاورزی باید به کارخانه خرید

/com.iranecona//:http44333 
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 روغن
 فودپرس 4931شهریور ماه  5۲شنبه 

 ماجرای رانت در واردات روغن پالم 

اجازه نمی دهیم بیش از سقف تعیین شده روغن پالم : معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، تاکید کرد< صنایع غذایی

 .وارد شود

دکتر رسول دیناروند در حاشیه بازدید از نمایشگاه آشامیدنی ها و صنایع وابسته، با بیان اینکه سقف تعیین شده برای واردات روغن 

ماهه نخست  6با توجه به میزان واردات بیش از این سقف تعیین شده در : درصد مصرف روغن کشور است، اظهارداشت 13پالم 

 .ان شهریور ممنوع استامسال ترخیص روغن پالم تا پای

هزار تن آن باید از طریق روغن پالم  433حدود : میلیون تن روغن در کشور مصرف می شود، گفت 3.4وی با اشاره به اینکه ساالنه 

 .هزار تن واردات پالم داشته ایم 323، 35این در حالی است که در سال . تامین شود

با توجه به اینکه قیمت روغن پالم ارزان تر و میزان اشباع اسید چرب : نیست، افزود دیناروند با بیان اینکه مصرف روغن پالم ممنوع

 .آن باالتر است توصیه بر محدود شدن مصرف آن است

درصدی واردات روغن پالم، از سال  13مجوز واردات و ثبت سفارش با وزارت بهداشت نیست اما برای رعایت سقف : وی ادامه داد

 .درصد مجاز بیشتر شود اجازه ترخیص نمی دهیم 13نترل می کنیم از این رو اگر سقف واردات از میزان واردات را ک 31

صنایع قنادی، شیرینی، شکالت، بستنی ها و روکش بستنی از مواردی است که به مصرف روغن پالم نیاز دارد و از : دیناروند گفت

هزار  333و وزارت جهاد کشاورزی درخواست کردیم مجوز واردات آنجا که روغن پالم به این صنایع نرسیده است از انجمن روغن 

 .تن روغن پالم برای صنایع غذایی در اولویت باشد

: هزار تن هم در صنعت روغن برای تولید روغن های خانوار نیمه جامد و سرخ کردنی نیاز داریم، افزود 523وی با بیان اینکه 

دیگر کمک کنند، ترجیح ما این است روغن پالم در صنایع غذایی مصرف شود  واردکنندگان نمی توانند از یک قسمت به قسمت

درصد استفاده شود  5زیرا درصد استفاده این روغن کم است یعنی در شیرینی، شکالت و بستنی ممکن است از روغن پالم به اندازه 

 .درصد از روغن پالم استفاده شود 63اما در در روغن های خوراکی ممکن است تا 

روغن پالم برای روغن مخصوص سرخ کردنی هم در حد نیاز باید تامین شود چرا که در غیر اینصورت به علت قیمت : ناروند گفتدی

 .پایین، جایگزین سایر روغن ها در جایی می شود که نیاز نیست

صنایع روغن خوراکی : گفتوی با بیان اینکه عمده روغن هایی که از ترخیص آن ممانعت شده است مربوط به روغن خوراکی است، 

 .در حالی که سهم روغن پالم خود را دریافت کرده اند مازاد بر نیاز خود روغن پالم می خواهند که هم اکنون میسر نیست

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود شما در برخورد با امضاهای طالیی ممنوعیت ترخیص روغن پالم را وضع کردید، 

پیش از این اعالم کرده بود که برای ممانعت از رانت احتمالی موجود در این بخش باید تعرفه واردات روغن  وزارت بهداشت: گفت

 .پالم افزایش یابد

درصد تعرفه روغن پالم در مقایسه با روغن های دیگر بیشتر شود اختالف قیمتی که موجب سودجویی می  53اگر : دیناروند افزود

دیگر واردات صرف جاهایی می شود که ضرورت دارد اما اگر تعرفه اصالح نشود این روغن چون ارزان شود از بین می رود به عبارت 

 .تر است عالقمندی به افزایش واردات آن خواهد بود

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان این مطلب که سهمیه بندی واردات و ثبت سفارش بر عهده وزارت بهداشت نیست، تاکید 
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 .هزار تن روغن پالم می تواند وارد شود 333ما می گوییم هر سه ماه : کرد

برای اینکه رانت از بین برود باید اصالحاتی صورت گیرد که پیشنهاد ما در ستاد تنظیم بازار، اصالح : معاون وزیر بهداشت افزود

روغن پالم از سایر روغن ها ارزان تر نباشد، رانت شکل تعرفه واردات روغن پالم بود که مورد استقبال اعضای ستاد قرار گرفت و اگر 

 .نمی گیرد

اجازه نمی : وی با تاکید بر اینکه صنایع غذایی به روغن پالم نیاز دارد و نمی توانیم جایگزینی برای آن داشته باشیم، تصریح کرد

ست و ما تعهد کرده ایم ضمن اینکه مردم دهیم روغن پالم بیشتر از سقف تعیین شده وارد شود این مصوبه شورای عالی سالمت ا

 .هم انتظار دارند وزارت بهداشت به وظیفه خود عمل کند
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 زعفران

 خبرنگاران جوان

 درصدی صادرات زعفران37افزایش 

درصد افزایش  354درصد و از نظر ارزشی  33پنج ماهه نخست سال جاری صادرات زعفران از نظر وزنی بر اساس آمار گمرک در 

 .یافت

میلیون دالر  11.3، بر اساس آمار گمرک در پنج ماهه نخست سال جاری اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

 .گرم از ایران به سایر کشورها صادر شد 13بندی پیش از  ر بستهزعفران د

درصد افزایش را  354.23درصد و از نظر ارزشی  33.55این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد نشان می

 .دالر است 413بر اساس این گزارش قیمت هر کیلو زعفران صادرات هزار و 

فروشی از ایران صادر شد  گرمی آماده برای خرده 33-13بندی  میلیون دالر انواع زعفران در بسته 13.6ر مدت یاد شده همچنین د

درصد کاهش را  56.33درصد و از نظر ارزشی  53.13و این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد نشان می

  انگلستان،  چین، ژاپن، آفریقای جنوبی، آلمان، اسپانیا، استرالیا، افغانستان، امارات متحده عربی، بر اساس این گزارش پاکستان،

مالزی،  لبنان،  کانادا،   عربستان سعودی، فرانسه، قطر، ایتالیا، بحرین، بلژیک، تایوان، ترکیه، جمهوری چک، سنگاپور، سوئد، عراق،

 .ی ایران هستندهنگ کنگ، هند و یونان مقصد زعفران صادرات
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 زعفران
 خبرنگاران جوان

 آثار سوء قاچاق پیاز زعفران از کشت این محصول

و بلندمدت در بحث کشاورزی وارد  مدت های کوتاه تواند آسیب قاچاق پیاز زعفران می: عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران گفت

 .کند

، در خصوص قاچاق اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار  علی حسینی عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران در گفت

های نظارتی با عزم جدی جلوی قاچاق این محصول را  دستگاهزعفران محصول استراتژیکی است که باید : پیاز زعفران اظهار داشت

ها وانت پیاز زعفران است که  های منتهی به مرز افغانستان ده کنار جاده  بگیرند زیرا با مراجعه به شهرهای مرزی ایران در گذرگاه

 .این محصول را بگیرندتوانند با مشاهده این امر جلوی قاچاق  های نظارتی و نیروی انتظامی به راحتی می دستگاه

ای که به خطر افتادن منافع ملی و ذخایر  کنند به گونه قاچاقچیان این محصول تنها منافع آنی خود را دنبال می: وی افزود

 .استراتژیکی کشور ما هیچ اهمیتی برای آنها ندارد

مدت و بلندمدت در بخش کشاورزی وارد  اههای کوت تواند آسیب در حال حاضر قاچاق پیاز زعفران می: حسینی در ادامه بیان کرد

کند زیرا قاچاق این محصول مسبب افزایش سطح زیر کشت کشورهای دیگر خواهد شد و از سویی اگر با افزایش سطح زیر کشت 

 این محصول کشاورزان ما قادر به رقابت از نظر کیفیت و قیمت مناسب در دنیا نباشند باید با کشت این محصول خداحافظی کنند

 .گیرند زیرا بازار این محصول را کشورهای دیگر در دست می

در واقع در گذشته جریان کشت و تجارت زعفران بین اسپانیا و ایران عملی شد : عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران تصریح کرد

بب اینکه توانست در بازارهای دنیا ای که در چهار دهه گذشته اسپانیا تولیدکننده اصلی بود اما در حال حاضر کشور ما به س به گونه

 .زعفران با کیفیت و قیمت مناسب عرضه کند دیگر اسپانیا تولیدکننده اصلی این محصول نیست
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 زعفران
 خبرنگاران جوان

 آزاد شدن صادراتافزایش قیمت طالی سرخ با 

 .هزار تومان رسیده است 333میلیون و  6قیمت هرکیلو زعفران درحال حاضر به حدود : یک کارشناس زعفران گفت

ت زعفران اظهار ، در خصوص افزایش قیمخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدعلی آهنی کارشناس زعفران در گفتگو با 

هزار تومان  13هزار تومان بوده که در حال حاضر این قیمت به  52الی  56قیمت هر مثقال زعفران تا چندماه پیش بین : داشت

 .هزار تومان است 333میلیون و  6رسیده است و قیمت هر کیلو زعفران حدود 

یزان این محصول در داخل و نیز سرمازدگی و علت افزایش قیمت این محصول صادرات آن و کاهش م: وی در ادامه گفت

 .خشکسالی است

 .که هیچ اقدامی درحال حاضر صورت نگرفته است: ها اظهار داشت آهنی در خصوص انجام اقداماتی درجهت تثبیت قیمت

 .نداشته استدرگذشته به این میزان مصرف داخلی : وی مهمترین عامل این نوسانات را آزاد شدن صادرات زعفران دانسته و گفت
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 زعفران
 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  59, جمعه 

 عوامل افزایش قیمت زعفران دربازار
 . هزار تومان رسیده است 333میلیون و  6قیمت هرکیلو زعفران درحال حاضر به حدود : یک کارشناس زعفران گفت

قیمت هر مثقال زعفران تا چندماه پیش بین : محمدعلی آهنی کارشناس زعفران در خصوص افزایش قیمت زعفران اظهار داشت

میلیون و  6هزار تومان رسیده است و قیمت هر کیلو زعفران حدود  13به هزار تومان بوده که در حال حاضر این قیمت  52الی  56

 .هزار تومان است 333

علت افزایش قیمت این محصول صادرات آن و کاهش میزان این محصول در داخل و نیز سرمازدگی و : وی در ادامه گفت

 .خشکسالی است

 .که هیچ اقدامی درحال حاضر صورت نگرفته است: تها اظهار داش آهنی در خصوص انجام اقداماتی درجهت تثبیت قیمت

 .درگذشته به این میزان مصرف داخلی نداشته است: وی مهمترین عامل این نوسانات را آزاد شدن صادرات زعفران دانسته و گفت
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 زیتون

 - 31/69/53فارس

 شود هزار تن زیتون در سال جاری تولید می 422
  بینی پیش: هزار تن است، گفت 40مجری طرح زیتون با بیان اینکه مصرف ساالنه روغن زیتون در کشور حدود 

 .هزار تن زیتون در کشور تولید شود 422شود، امسال حدود  می

هزار هکتار باغ بارور  43از : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد رمضانی ملک رودی مجری طرح زیتون در گفت

 .شود، در سال جاری همین میزان تولید شود بینی می هزار تن محصول به دست آمد و پیش 333زیتون در سال گذشته حدود 

های شمالی و سمنان آغاز شده است، اما برداشت زیتون برای تبدیل به روغن زیتون  برداشت کنسروی زیتون در استان: وی افزود

 .شود هفته آینده آغاز می 5تقریبا از 

رانه مصرف مصرف ساالنه روغن زیتون با س: شود، گفت هزار تن روغن به کشور وارد می 333وی با بیان اینکه ساالنه یک میلیون و 

 .هزار تن است 32تا  35گرم در کشور بین  323تا  313

 هزار تن روغن زیتون در سال جاری  0تولید * 

بینی  هزار تن روغن زیتون در کشور تولید شد و پیش 4حدود  31سال : مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 . شود و مابقی روغن مورد نیاز از طریق واردات تأمین میهزار تن افزایش یابد  2شود که امسال این رقم به  می

: شود، بیان داشت وارد کشور می( تفاله زیتون)رودی با اشاره به اینکه بخشی از روغن زیتون با عنوان روغن پومیس  رمضانی ملک

 .این روغن برای مصارف خوراکی اصال مناسب نیست

اما انواع کنسرو زیتون به فراوانی در : کنسرو زیتون را ممنوع کرده است، افزودوی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی واردات 

 .رود های سطح شهر به فروش می ها و مغازه فروشگاه

 احتمال واردات روغن پومیس از طریق نقض قوانین * 

ها از  اینکه این روغن: داشتافتد، اظهار  مجری طرح زیتون در پاسخ به این سؤال که واردات روغن پومیس از چه طریق اتفاق می

شود، اطالعی ندارم، ولی ممکن است واردات روغن پومیس از طریق زیر پا گذاشتن قوانین اتفاق بیفتد،  چه طریق وارد کشور می

 .بر است وری برای واردکنندگان بصرفه نیست و هزینه زیرا قطعا واردات از طریق پیله

وزارت جهاد کشاورزی : ستاندارد مصرف روغن پومیس را ممنوع کرده است، تصریح کردرودی با بیان اینکه سازمان ا رمضانی ملک

 .رسد دهد، ولی متاسفانه در کشور با عنوان روغن پومیس به راحتی به فروش می مجوزی برای واردات نمی

وزارت جهاد کشاورزی،  مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در مورد سطح زیر کشت باغات زیتون براساس اعالم اداره آمار

ها و خارج شدن برخی از باغات از عرصه تولید سطح زیر کشت باغات زیتون کشور حدود  در حال حاضر پس از خشکسالی: گفت

 .درصد آن بارور است 23هزار هکتار است که  35

، قزوین و زنجان، محصول زیتون های پیشرو تولید زیتون از جمله گیالن امسال به دلیل وزش باد گرم در برخی استان: وی افزود

 .شود حفظ می 31خوبی از این مناطق نخواهیم داشت، اما با جبران تولید در مناطق دیگر سطح تولید سال 

هکتاری  3تن در هر هکتار است اما یک کشاورز در باغ  5.2تا  5.1متوسط عملکرد باغات کشور : مجری طرح زیتون بیان داشت

تن بوده که این میزان  23.2تن محصول تولید کند و به عبارتی متوسط برداشت، از هر هکتار این باغ  423خود در سمنان توانسته 

 .تولید در دنیا شگفت انگیز است
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این محصول قابلیت جایگزینی در باغاتی که به علت خشکسالی از بین رفته : وی با بیان اینکه مصرف آب در زیتون کم است، گفت

 .است، را دارد
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 زیتون
 ایسنا - 493۱شهریور  59جمعه 

 !های نجومی عرضه روغن تفاله زیتون قاچاقی با قیمت

هزار تومان در بازار  43تا  52های نجومی  های شکیل با قیمت بندی عرضه روغن تفاله زیتون قاچاقی در بسته عضو شورای ملی زیتون نسبت به

های باال در  این محصول که به تنهایی قابل مصرف نیست به دلیل ناآگاهی مردم به صورت قاچاق به کشور وارد شده و با قیمت: خبر داد و گفت

 .ی نظارتی باید بیش از این مراقب باشندها شود که دستگاه بازار عرضه می

باقیمانده روغن تفاله زیتون است که در  «Pomace» روغن تفاله زیتون یا همان: و گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد نادر جاللت در گفت

اما علیرغم غیر . فروشند ینه ندارند میکشورهای دیگر با ماده شیمیایی به نام هگزان از تفاله جدا شده و به کشورهای دیگر که آگاهی در این زم

 های شکیل، قیمت های نجومی و به نام پومیس بندی شود و جالبتر اینکه با بسته قابل مصرف بودن این نوع روغن به کشور قاچاق می

«Pomace» شود که قطعا برای سالمت مردم مضر است به بازار عرضه می. 

ترین قیمت در  که بهترین نوع روغن زیتون است با نازل «extra version» و «Pomace» از در دنیا از این روغن با ترکیبی: وی افزود

دانند که چه نوع محصولی را با چه  دهند که در این صورت زیانی برای مصرف کننده ندارد و مردم نیز می اختیار مردم کشورشان قرار می

 .کنند قیمتی مصرف می

درصد است، اما همچنان  53یوه زیتون به کشور ممنوع است و تعرفه واردات روغن زیتون نیز حدود واردات م: عضو شورای ملی زیتون گفت

شود و باید گمرکات کشور بیشتر از گذشته نسبت به قاچاق محصوالت کشاورزی حساس  این محصوالت به صورت قاچاق به کشور وارد می

های بسیاری مواجه کرده  ها و مشقت شور است و باغداران و دولت را با هزینهسال است که آفت مگس زیتون مهمان باغات ک 35باشند چرا که 

 .که این آفت نیز به علت قاچاق میوه زیتون به کشور وارد شد

اند  در حال حاضر به دلیل شرایط جوی و اقداماتی که باغداران و وزارت جهادکشاورزی به صورت جسته و گریخته انجام داده: جاللت اظهار کرد

های قزوین، زنجان و گیالن بهتر است، اما باغداران باید هر لحظه برای مبارزه با  وضعیت باغات زیتون از نظر آفت مگس زیتون به ویژه در استان

 .این آفت آماده باشند

آب را با   ن بتوانند یخکردن آب در پای درختا  های مبارزه با این آفت آن است که باغدارن در زمستان با جمع بهترین راه: وی تصریح کرد

هایی که خود را برای طغیان در تابستان آینده  آب درست شده شفیره استفاده دمای پایین هوا ایجاد کنند و پس از شخم زدن زمین زیر یخ

آن به باغداران آموزش داده های غیر شیمیایی است که باید زمان نحوه استفاده از  آماده کرده اند از بین ببرند و دومین راه نیز استفاده از فرمول

 .شود
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 سالمت

 - 31/69/96فارس

 مردم مراقب بیماری مشترک انسان و دام باشند/ مرکز خریداری و ذبح دام با نظر دامپزشکی 70اندازی  راه
 70امسال برای خریداری و ذبح دام در روزهای عرفه و عید قربان در مجموع : مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت

 .مرکز موقت تحت نظر دامپزشکی استان تهران در نظر گرفته شده است

نژاد مدیر کل دامپزشکی استان تهران امروز در نشست خبری به  برائی، سید اصغر خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هر ساله دامپزشکی با هماهنگی مدیریت عالی استان و مصوبه ستاد تنظیم بازار و با مساعدت ویژه : مناسبت عید قربان گفت

هایی موقت در  ایجاد قربانگاه شهرداری مناطق مختلف استان اقدام به برپایی مراکزی برای عرضه بهداشتی دام زنده و همچنین

 .کند سطح استان می

ها و  امسال هم مانند سنوات گذشته جلسات متعددی با ستاد تنظیم بازار استان تهران و همچنین شهرداری: وی افزود

به عنوان  مرکز موقت در استان تهران 35های مناطق مختلف شهر تهران برگزار کردیم و در نهایت تصمیم گرفته شد تا  فرمانداری

 .مراکز عرضه دام و کشتار به صورت موقت احداث شود

 33مرکز موقت تحت پوشش شهرداری،  45مرکز موقت عرضه و کشتار دام  35از : مدیرکل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد

 .کشتارگاه دام است 35مرکز موقت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و  3مرکز موقت تحت پوشش بهزیستی، 

هدف ما این است که مشکالت و مخاطرات ذبح دام را برای شهروندان به حداقل برسانیم و با معاینات و : نژاد بیان داشت برائی

شود شهروندان تهرانی حداقل مخاطرات را داشته باشند و  های بهداشتی و شرعی که توسط دامپزشگان و روحانیون انجام می نظارت

 .ایض دینی و نذورات خود اقدام کنندبه راحتی نسبیت به انجام فر

نفر از آنها  563کنند که  نفر عامل اجرایی بخش خصوصی و دولتی در دو روز عرفه و عید قربان فعالیت می 451در کل : وی افزود

نفر کارشناس دولتی هستند که به وظایف حاکمیتی خودشان به عنوان  332نفر روحانی و  43دکتر دامپزشک بخش خصوصی، 

 .کنند ر در این طرح فعالیت میناظ

ما از مردم : مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه قطعاً مراکزی هم به صورت غیر مجاز در استان تهران فعالیت دارند، گفت

کانات الزم خواهیم که برای خریداری و ذبح دام از مراکزی که مورد تایید دامپزشکی است استفاده کنند، زیرا در این مراکز ام می

 .آوری هرگونه ضایعات دام و الشه آن وجود دارد های بهداشتی و همچنین جمع برای نظارت

های بهداشتی که بر روی دام زنده و همچنین الشه دام ذبح شده در روز عرفه و عید قربان توسط  با توجه به نظارت: وی بیان داشت

ها که بین انسان و  شود و انتقال بیماری قبولی از سالمت دام حاصل می مراکز مذکور تحت نظارت دامپزشکی است، اطمینان قابل

 .رسد دام مشترک است، به حداقل ممکن می

مرکز موقت معین شده را برای ذبح دام خود ندارند،  35همچنین در این دو روز افرادی که امکان مراجعه به : نژاد تصریح کرد برائی

ها از آنها بخواهند که به مکان مورد نظرشان برای ذبح  استفاده کنند و با تماس با این گشتهای سیار سطح شهر  توانند از گشت می

 .دام مراجعه کنند

ای بابت ذبح دام  مرکز موقت یاد شده هیچ گونه هزینه 35نفر آموزش دیده در  453مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه 

 .شود تمامی منابع این امر توسط دولت تامین می: فت نخواهند کرد، گفتو خدمات بهداشتی و شرعی از هموطنان دریا

http://www.farsnews.com/
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توانند از طریق این سامانه پیام خود را به دامپزشکی استان تهران  اندازی شده که مردم می راه 235ای با شماره  سامانه: وی افزود

 .واست شده از سوی شهروندان اقدام کنندمنتقل کنند، تا در اسرع وقت ناظران بهداشتی و دامپزشکی نسبت به خدمات درخ

هایی مثل تب تریمه کنگو،  بیماری: های مشترک بین انسان و دام جدی گرفته شود، تصریح کرد نژاد با بیان اینکه باید بیماری برائی

 .تواند از طریق دام به انسان منتقل شود سیاه زخم و بروسلوز می های گوارشی، عفونت

مرکز ثابت وابسته به شهرداری در مناطق  1مرکز موقت خریداری و ذبح دام در عرفه و روز عید قربان  35به جز : وی بیان داشت

 تهران آماده ارائه خدمات برای خرید دام و ذبح شرعی آن موجود است  4و  32، 33

رفه و عید قربان در نظر گرفته مرکز موقت که برای ذبح و خریداری دام در روز ع 35مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه 

کنند سعی کنند، برای ذبح آن به مراکز  مردم حتی اگر دام خود را از این مراکز خریداری نمی: ساعته فعال هستند گفت 54شده 

 .یاد شده مراجعه کنند

ین مراکز عرضه شود و هزار راس دام در هر یک از ا 5تا  3233بینی ما این است که نزدیک حدود  پیش: نژاد تصریح کرد برائی

 .درصد در این مراکز ذبح شود 33حداقل 

: وی با بیان اینکه شرایطی فراهم شده تا با کمک مدیریت عشایر استان تهران دام تولیدی عشایر در این مراکز عرضه شود گفت

مرکز موقت تحت  35عید قربان در  های خود را در دو روز عرفه و براساس کارگروه تنظیم بازار مقرر شد تا عشایر استان تهران دام

 .نظارت دامپزشکی عرضه کنند

مرکز در سطح شهر تهران برای خریداری و ذبح دام در  62سال گذشته در مجموع : مدیرکل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد

 .دهزار راس دام هم در این مراکز ذبح ش 43هزار راس دام در آن عرضه شد و  22نظر گرفته شده بود که 

های ضبط شده  هزار کیلوگرم دام 2همچنین در مراکزی که سال گذشته تحت نظر سازمان دامپزشکی بود، در مجموع : وی افزود

 .ها بودند به دست آمد دار و آلوده به انگل و سایر بیماری که عمدتا الشه تب

توانیم در این مساله وارد شویم و  انونی است و ما نمیطبق قانون در اعیادی مثل عید قربان کشتار دام در منازل ق: نژاد افزود برائی

 .فقط توصیه ما به مردم این است که به سالمتی خودشان اهمیت دهند و از مراکز بهداشتی دام خرید کنند

د سر ساعت در پیش 54ها دام ذبح شده  به طور معمول در کشتارگاه: سرد کردن در مراکز ذبح اظهار داشت وی درمورد شرایط پیش

ها این است که مردم الشه قطعه قطعه شده دام  شود، اما توصیه ما برای قربانی کردن دام گیرد و سپس به بازار عرضه می قرار می

 .زایی که در دام وجود دارد، از بین برود ها و عوامل بیماری نذری را چند ساعت در یخچال نگهداری کنند، تا بدین وسیله میکروب

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31343613333533 
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 سالمت
 آیانا 4931شهریور  5۲, شنبه

 های دامپزشکی از ابتدای مهر توسط بخش خصوصی  صدور پروانه داروخانه

 .شود های دامپزشکی توسط سازمان نظام دامپزشکی کشور انجام می داروخانههای  از مهرماه سال جاری، صدور پروانه

در سال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

آن، صدور مجوز تأسیس ( ج)که در بند وری بخش کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید  قانون افزایش بهره 3133

کوبی به سازمان نظام دامپزشکی کشور محول  ها و مراکز مایه ها، بیمارستان ها، داروخانه های درمانی، آزمایشگاه ها، مجتمع درمانگاه

سوی  ها و ضوابط حاکمیتی اعالمی از در همین بند به صراحت قید شده است که صدور این مجوزها در قالب سیاست. شود

 .های حاکمیتی که در این بخش منظور سازمان دامپزشکی است، لحاظ شود سازمان

کرد؛  های الزم را برای این واسپاری مهیا می سازمان نظام دامپزشکی کشور از آن پس باید زیرساخت: محسن مشکات افزود

 .ای که در گذشته نیز پروانه تأسیس برخی امور به آنها محول شده است گونه به

از تاریخ یکم مهرماه سال جاری سازمان نظام دامپزشکی کشور آمادگی خود را برای صدور مجوز تأسیس : ی خاطرنشان کردو

 .های دامپزشکی اعالم کرده است داروخانه

ها و ضوابط حاکمیتی درباره  شهریورماه سال جاری برگزار شد، سیاست 53ای که در  بر اساس جلسه: مشکات ادامه داد

ترتیب سازمان نظام دامپزشکی کشور نیز سازوکارهای الزم را برای بر  ها ابالغ شد و بدین های دامپزشکی اعالم و به استان داروخانه

 .عهده گرفتن این وظیفه فراهم کرده است

 33و  3اده های این بخش صادر نشده و طبق قانون در م ای از سوی نظام دامپزشکی درباره داروخانه تاکنون پروانه: وی تصریح کرد

 .های این بخش بوده است سازمان دامپزشکی کشور مسئول تعیین ضوابط و صدور پروانه

 پروانه داروخانه دامپزشکی تاکنون 4704صدور 

های دامپزشکی  پروانه برای داروخانه 323هزار و  تاکنون یک: مدیر ساماندهی بخش غیردولتی سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد

 .شود سط دستگاه حاکمیتی بوده است، اما از این پس صدور این بخش توسط بخش خصوصی انجام میصادر شده که تو

های دامپزشکی از این پس بر عهده شوراهای استانی خواهد بود و عالوه بر آن،  وظیفه نظارت بر کار داروخانه: مشکات تأکید کرد

 .قوانین نقض شود را دارد سازمان دامپزشکی کشور نیز حق نظارت در مواردی که انطباق با

ها، بخشی از وظایف خود را به حوزه غیردولتی سپرده  گری سازمان دامپزشکی کشور در راستای کاهش تصدی: وی اظهار داشت

 .های فوق وجود نخواهد داشت معنا نیست که نظارتی بر کار دستگاه تر باشد، اما این بدان ریزی فعال است تا بتواند در بحث برنامه

از طریق بازرسان موجود در سازمان دامپزشکی کشور، هر از چندگاهی : مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین گفت

 .صورت سرزده بر کار مراکز فوق نظارت خواهیم کرد به

وبی در مرکز ک هزار مرکز مایه بیمارستان دامپزشکی، یک 42داروخانه غیردولتی،  342هزار و  حدود یک: مشکات در ادامه افزود

 .آزمایشگاه توسط بخش غیردولتی در حوزه دامپزشکی مشغول فعالیت هستند 513کشور و 

توان گفت که  پروانه صادر شده است و می 233های درمانی نیز بیش از دوهزار و  ها و مجتمع در بخش درمانگاه: وی خاطرنشان کرد

 .ذار شده استدرصد وظایف به بخش خصوصی واگ 333ها حدود  در برخی حوزه
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ها بوده که در برنامه است بتوانیم  گری های پیشرو در واگذاری تصدی سازمان دامپزشکی کشور ازجمله سازمان: مشکات تصریح کرد

 ./ها را واگذار کنیم گری سایر تصدی

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http54635-3html. 
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 سالمت
 آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

 شود  روز آینده در سراسر کشور آغاز می 42حاد پرندگان از  پایش آنفلوآنزای فوق ملیبرنامه 
آینده در سراسر کشور با توجه ویژه دولت در اختصاص مبلغ روز  42حاد پرندگان از  برنامه ملی پایش آنفلوآنزای فوق

 .شود میلیارد ریال برای عملیات کنترل و مقابله بیماری و تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی آغاز می 02

 نامه هیئت دولت از بابت موافقت( ایانا)رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  نگرانی: حاد پرندگان تشکر کرد و گفت میلیارد ریالی که برای کنترل و مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق 23اختصاص اعتبار 

موقع هیئت دولت در این بخش باعث شده است که دلگرمی خاصی در سازمان دامپزشکی  های به وزیر جهاد کشاورزی و کمک

 .تری برداریم های محکم های پیش رو در صنعت دام و طیور کشور قدم این بیماری و سایر بیماری وجود آید و برای مقابله با کشور به

با تصویب این مبلغ که توسط هیئت وزیران در جلسه یکم شهریورماه سال جاری به پیشنهاد وزارت کشور و : مهدی خلج افزود

های الزم هستیم تا آن را تدوین کرده و اعتبار این  نامه ال موافقتدنب ریزی کشور انجام شده است، به تأیید سازمان مدیریت و برنامه

 .بخش را دریافت کنیم

عنوان نخستین اقدام پس از پاک شدن کشور به سازمان جهانی  حاد پرندگان به در مسئله آنفلوآنزای فوق: وی خاطرنشان کرد

ده، افکار عمومی در این مسئله تنویر شد؛ بنابراین هچ نگرانی های الزم انجام شد و با تدابیر علمی اتخاذش رسانی هداشت دام اطالع

 .خاصی در این بخش وجود ندارد

های خاصی را در  اندرکاران سالمت کشور در سازمان دامپزشکی و سایر مجامع نگرانی وزیر جهاد کشاورزی و دست: خلج ادامه داد

 .به آینده بنگریماین مسئله داشتند که باعث شد بتوانیم با نگاهی امیدوارانه 

 های بعدی دولت برای آنفلوآنزا در صورت نیاز وجود کمک

کند، اما بر  شده برای اقدامات حال حاضر دامپزشکی کفایت می داده اعتبار اختصاص: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

 .ز در دستور کار داردهای بعدی را با مصوبات جدیدتر در صورت نیا شده، دولت کمک های انجام اساس رایزنی

ترین زمان  نامه خواهیم کرد تا بتوانیم در کوتاه زودی مبادله موافقت ریزی کشور نیز به با سازمان مدیریت و برنامه: وی یادآور شد

 .ممکن نسبت به دریافت اعتبار فوق اقدام کنیم

های مختلفی به  ریزی برنامه: ه خبر داد و تأکید کردروز آیند 33حاد پرندگان از  خلج از اجرای برنامه ملی پایش آنفلوآنزای فوق

های مورد نیاز برای پایش را وارد و این  ژن ترین زمان ممکن مواد مصرفی ازجمله سوآپ و آنتی انجام رسیده تا بتوانیم در کوتاه

 .روز آینده در سراسر کشور اجرایی کنیم 33برنامه ملی را تا 

ریزی  یکم شهریورماه سال جاری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامهگفتنی است، هیئت دولت در تاریخ 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب  313کشور و ابالغ این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهوری و به استناد اصل 

قانون  35تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده  قانون 33ای از محل ماده  صورت هزینه میلیارد ریال به 23کرد که مبلغ 

بخشی از مقررات مالی  قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم( 53)ماده ( م)تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند 

اقبت و شناسایی بیماری، عملیات مر)حاد پرندگان  منظور کنترل و مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق ، به3131مصوبه ( 5)دولت 

سازی،  شده، عملیات معدوم های آلوده معدوم شده، پرداخت خسارت نهاده پرداخت خسارت به صاحبان پرندگان بومی معدوم

 ./گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می( ای و بهداشتی قرنطینه



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 شهریور چهارماهم اخبار هفته 
 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http54643-3html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/24649-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 شهریور چهارماهم اخبار هفته 
 

 سالمت
  فودپرس 4931شهریور ماه  59جمعه 

 <انواع چای های مفید برای سالمتی غذا و تغذیه
شما حتما می دانید که چای انواع دارد، و احتماال تاکنون چندتا از آنها را . استچای دومین نوشیدنی پرطرفدار جهان بعد از آب  

چای سبزعطر چای سبز بیشتر  -3.بهتر است بدانید که که نوشیدن چای برای سالمتی شما مفید است.خریده و یا امتحان کرده اید

هر فنجان . یش جلوی تخمیر آن گرفته می شودبعد از چیدن و خشک کردن برگ چای از طریق فرایند گرما. از چای سیاه است

میلگرم کافئین دارد، غنی از آنتی اکسیدانت است، که از بیماریهایی همچون مشکالت قلبی و سرطان پیشگیری می  52چای سبز 

تر و میزان کافیئن آن کم. چای سفیدبرگ چای سفید را هنگامی که هنوز تازه سبز شده می چینند تا عطر آن حفظ شود -5.کند

بغیر از خواص ضد سرطان و . میلیگرم در هر فنجان است، اما میزان آنتی اکسیدانت آن به دلیل فراوری کمتر بیشتر است 32

چای گیاهیاینها به معنی واقعی چای نیستند، بلکه مخلوطی از گیاهان،  -1.بیماریهای قلبی، چای سفید برای دیابت هم مفید است

از چای های گیاهی الغری پرهیز کنید زیرا حاوی مسهل های مضر . این چای کافئین ندارد .گلها و میوه های خشک هستند

بار چای 1اگرچه هنوز تحقیق کمی بر روی چای های گیاهی انجام شده، اما یک تحقیق نشان می دهد که نوشیدن . هستند

که چای پپرمینت برای آرام کردن دل شواهدی هم در دست است . هیبیسکوس در روز می تواند به کاهش فشار خون کمک کند

. درصد چای مصرفی جهان چای سیاه است 32چای سیاهبیش از  -4.درد، و چای کامومیل هم برای کمک به بیخوابی موثر هستند

این چای در هر فنجان . بدست می آید "کاملیا سیننسیس"چای سیاه، مانند باقی چای های جهان، از برگ گیاهی به نام علمی 

این چای به دلیل وجود موادی در آن از میزان کلسترول بدن کم می کند، و . میلیگرم کافئین است و مزه تلخی دارد 43حاوی 

چای اوالنگبه دلیل زمان تخمیر  -2.درصد از حمله قلبی جلوگیری کند 53نوشیدن سه نوبت چای سیاه می تواند به میزان 

به گفته یک متخصص مواد تغذیه، مصرف . میلیگرم کافئین دارد 13از این چای هر فنجان . کوتاهتر، چای اوالنگ مزه قوی دارد

چای عطریاین نوع از چای از ترکیب برگ چای سبز، سفید و سیاه و آمیختن  -6.چای اوالنگ می تواند به کاهش وزن کمک کند

سیدانت آن مشابه دیگر چای هاست، اما خاصیت آنتی اک. آن با مواد معطر مانند پوست پرتقال، دارچین و الواندر بدست می آید

اما متخصصان بعضی از انواع این . آنها که با عطر بلوبری و دیگر سوپر میوها آمیخته هستند خاصیت آنتی اکسیدانت بیشتری دارند

ای می همانگونه که می بینید نوشیدن چ.چای را با احتیاط تجویز می کنند، زیرا ممکن است همه خواص چای را نداشته باشند

 . تواند خواص بهداشتی زیادی داشته باشد، و به همین دلیل عادت نوشیدن چای شما را سالمتر نگاه می دارد
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 سالمت
  فودپرس 4931شهریور ماه  59جمعه 

 و تغذیهفست فودها، مغز را کوچک می کندغذا 
پژوهش محققان دانشگاه دیکین نشان می دهد بخشی از مغز موسوم به هیپوکامپ که به یادگیری، حافظه و سالمت مغزی < 

مرتبط است در افرادی که به طور منظم فست فود و غذاهای ناسالم نظیر نوشیدنی های شیرین، میان وعده های شور و گوشت 

به منظور انجام این پژوهش، محققان با استفاده از تصویربرداری مغناطیسی اندازه .های فرآوری شده می خورند، کوچکتر است

نتایج نشان می داد در سالمندانی که غذاهای .ساله را مورد بررسی قرار دادند 64تا  63هیپوکامپ مغز گروهی از استرالیایی های 

است که غذاهای مغذی نظیر سبزی، میوه و ماهی می ناسالم بیشتری می خوردند هیپوکامپ چپ آنها کوچکتر از سایر افرادی 

به گفته محققان گرچه این نتایج از مطالعه بر افراد سالمند به دست آمده است اما به تمام افراد و به ویژه کوکان قابل تعمیم . خورند

 منتشر شده است" BMC Medicine" این پژوهش در مجله.است
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 سالمت
  فودپرس 4931شهریور ماه  94سه شنبه 

 <وعده غذایی برای کودکان چاق غذا و تغذیه  بهترین میان
یک متخصص تغذیه مصرف هویج برای کودکان چاق را بهترین میان وعده برای آنها دانست و مصرف روزانه آن را برای کودکان  

هویج یکی از سبزیجاتی بوده که حاوی ویتامین بتاکاروتن است و این ویتامین خود : اظهار داشت مرتضی صفوی ،.کردتوصیه 

وی با اشاره به اینکه هویج .شود لذا مصرف آن برای افراد به صورت روزانه توصیه می. رود در بدن به شمار می A ساز ویتامین پیش

هویج پخته قند بیشتری نسبت به هویج خام دارد بنابر این : رای کودکان چاق است، افزودهای غذایی ب یکی از بهترین میان وعده

  :این متخصص تغذیه ادامه داد.برای افرادی که دارای بیماری قند یا دیابت هستند بهتر است هویج را به صورت خام مصرف کنند

ها در آب هویج پخته شده است و مصرف  سیاری از ویتامینافراد در صورت پخت هویج بهتر است آب آن را نیز میل کنند چرا که ب

کند،  اکسیدان بوده و از سرطان جلوگیری می صفوی با اشاره به اینکه بتاکاروتن موجود در هویج آنتی.شود آن برای افراد توصیه می

همچنین هویج از چاقی . شود ها و حفظ سالمتی آنها بسیار توصیه می مصرف سبزیجات خیار و هویج برای میان وعده بچه  :گفت

افراد در صورتی که نسبت به   :وی در رابطه با مصرف خیار گفت.ها مفید است کند و فیبر موجود در آن نیز برای روده جلوگیری می

وجود سموم در روی پوست خیار شک دارند باید از مصرف آن با پوست خودداری کنند و اگر که پوست خیار فاقد سم باشد نیازی 

 . پوست کندن آن نیست چرا که پوست خیار حاوی ویتامین بوده و برای سالمتی بدن و پوست مفید استبه 
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 سالمت
 فودپرس 4931شهریور ماه  96دو شنبه 

 ابالغ دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی طعم دهنده ها 

مدیرکل نظارت بر فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو،دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی طعم < مواد غذایی

 .دهنده ها جهت صدور پروانه های بهداشتی ساخت و ورود را تشریح کرد

دهنده ها جهت صدور پروانه نحوه بررسی طعم "دستورالعمل اجرایی :مدیرکل نظارت بر فرآورده های خوراکی و آشامیدنی گفت

و ترخیص مواد اولیه ( گشایش)را مطابق با آخرین تجدید نظر دستورالعمل اجرایی صدور مجوز ورود  "های بهداشتی ساخت و ورود

 غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو را به معاونان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور ابالغ

 .نموده است

: قانون مواد خوراکی و آشامیدنی درخصوص شرایط ترخیص مواد اولیه وارداتی گفت 36دکتر هدایت حسینی با اشاره به مفاد ماده 

برای ورود کاالهایی نظیر روغن خام، شکر، برنج، حبوبات، ادویه جات، انواع تخمه و مغزهای خوراکی، پودر کاکائو و قهوه و سایر 

 .ی که استفاده از آنها در صنایع غذایی محدودیت یا ممنوعیت مصرف ندارد، نیازی به اخذ پروانه ساخت نمی باشدمواد اولیه ا

در صورتیکه وارد کنندگان دارای انبار مشخص تایید شده و مسئول فنی باشند به جای ارائه پروانه ساخت : وی همچنین ادامه داد

ظر بهداشتی توسط وزارت بهداشت و پروانه مسئول فنی و تعهد نظارت بر کنترل کیفیت و می توانند ، پروانه انبار تائید شده از ن

 . فروش به مراکزی که دارای مجوز استفاده از اقالم مورد نظر از وزارت بهداشت می باشند را ارائه دهند

اشتی ورود معتبر از وزارت بهداشت هستند دکتر حسینی با بیان اینکه برای مواد اولیه ای که ثبت منبع شده اند و دارای پروانه بهد

نیازی به اخذ پروانه ساخت نمی باشد اظهار داشت جهت واردات مواد اولیه صنفی، شناسه نظارت کارگاهی معتبر می تواند به جای 

 .پروانه ساخت ارائه گردد

یه وارداتی که در برخی از صنایع خوراکی و برای مواد اول: مدیرکل نظارت بر فرآورده های خوراکی و آشامیدنی در خاتمه تاکید کرد

آشامیدنی محدودیت یا ممنوعیت مصرف دارند، در صورتیکه مشمول بندهای فوق نگردند اخذ پروانه ساخت معتبر و مرتبط با ماده 

 .اولیه در زمان صدور مجوز ترخیص الزامی است
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 سالمت
 فودپرس 4931 ماهشهریور  96دو شنبه 

 دمنوشی که موجب تسکین سر درد در فصل گرم و سرد می شود

عضو هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران با اشاره به این که سردرد انواع مختلفی دارد و هر فرد باید بر < غذا و تغذیه

 .درمان شود؛ دمنوش بابونه را برای تسکین انواع سردرد مفید دانستاساس تشخیص نوع آن 

بابونه به عنوان یک دمنوش قابل استفاده است، اما نه به این معنی که موجب درمان قطعی تمامی : دکتر مامک هاشمی اظهارکرد

 .سردردها شود اما اثر تسکینی کلی دارد

به ابتالیشان به مشکالت گوارشی دقت کافی را داشته باشند زیرا در طب سنتی هر  افراد دچار سردرد باید در رابطه: وی توصیه کرد

 .نوع سوء هاضمه عاملی برای سردرد نیز به شمار می رود

در برخی افراد که در فصل گرما و زیر آفتاب دچار سردرد می شوند مصرف سکنجبین نیز برای :متخصص طب سنتی بیان کرد

در فصل سرما با باد سرد، سر دردشان عود می کند؛استفاده از دمنوش های دارای طبع گرم مانند  حال اگر. تسکین آن مفید است

 .دارچین؛بابونه و اسطوخودوس نیز در راستای کاهش درد موثر است

ا یعنی فرد دراز بکشد و فردی دیگر خیلی آرام کف پایش ر. به گفته هاشمی یک کار عملی برای تسکین سردرد ماساژ کف پا است

 .دقیقه ماساژ دهد 13تا  32به مدت 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 شهریور چهارماهم اخبار هفته 
 

 سالمت
  فودپرس 4931شهریور ماه  96دو شنبه 

 ها را نخورید غذا و تغذیه با مصرف شیر این خوراکی
های آن نظرات مختلفی  ای و درمانی شیر و فرآورده گونه که امروزه کارشناسان و متخصصان علوم غذایی درباره خواص تغذیه همان 

های غذایی زیادی شده اما یکی از  دهند، در طب سنتی نیز براساس نوع مزاج فرآورده لبنی و طبع افراد، توصیه ارائه می

هایی  ی طب سنتی درخصوص لبنیات این است که در برخی منابع قدیمی، مصرف فرآوردهها های مردم درباره توصیه سردرگمی

دکتر نازلی نمازی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو انجمن تحقیقات طب .طور کلی منع شده است چون شیر، ماست و دوغ به

نباید آن را اجرا کرد، به بررسی شیر و تعدادی  ها صحت علمی ندارد و سنتی ایران، ضمن اشاره به این موضوع که این قبیل توصیه

دهد که طب سنتی  پردازد و به این سوال پاسخ می های لبنی همچون ماست و دوغ و کشک از دیدگاه طب سنتی می از فرآورده

تر  اسبشیر چه حیوانی من.کند های لبنی مصرف کدام فرآورده را بیشتر توصیه می برای تامین کلسیم بدن، از میان فرآورده

. است؟بهترین شیر، شیر گاو جوان، چاق و سالم است که در مراتع چریده باشد و آن شیر، طعم و بوی نامطبوع نداشته باشد

تر است، باید گفت شیر حیوانی  از نظر این که شیر چه حیوانی برای انسان مناسب: گوید دکترنمازی ضمن اشاره به این موضوع می

شیر گاو که مدت بارداری آن همچون . تر است مدت زمان بارداری انسان باشد، از نظر تغذیه مناسب که مدت حاملگی آن نزدیک به

این متخصص . تر بوده، در درجه بعد شیر بز و سپس شیر گوسفند مفید است ماه است، برای تغذیه بخصوص اطفال مناسب 3انسان 

تر،  بود عالئم پیش از قاعدگی، داشتن ناخن و دندان و موی سالمها به گیری و استحکام استخوان افزاید، شیر گاو برای شکل می

کنترل دیابت نوع دو و پیشگیری از سرطان پستان و روده بزرگ بسیار مفید است و از نظر طب سنتی در افراد گرم مزاج، اشتها آور 

مصلح، خوراکی : دهد پاسخ می مصلح چیست؟این پژوهشگر طب سنتی.شود کننده است و سبب لینت مزاج و رفع یبوست می و چاق

کند یا به   کند یعنی اگر همراه با غذایی مصرف شود، ضرر آن خوراکی را رفع می است که مزاج خوردنی یا آشامیدنی را اصالح می

این متخصص در پاسخ این پرسش که شیر در چه کسانی سبب تشدید ناراحتی .کند  اثر بیشتر آن کمک یا قوت آن را حفظ می

بیماران با مشکالت طحال، مبتالیان التهاب کبد، مبتالیان صرع، کسانی که تپش قلب و معده ضعیف دارند و : گوید می شود، می

روی  های ناشی از سوء مزاج بلغمی از جمله دردهای مفصلی، سردرد و ضعف اعصاب، نباید در مصرف شیر زیاده افراد دچار بیماری

های ترش و شور  و خوراکی( به صورت شیرموز)ان شیر با گوشت، تخم مرغ، ماهی، میوه به توصیه دکتر نمازی، مصرف همزم. کنند

مصرف چه ماستی .شود آور است، ضمن این که مصرف غذا بالفاصله پس از نوشیدن شیر و خوابیدن به دنبال آن توصیه نمی زیان

به گفته دکتر نمازی، طبیعت . او تهیه شده باشدشود؟از دیدگاه طب سنتی بهترین ماست، ماستی است که از شیر تازه گ توصیه می

مصلح ماست، مربای زنجبیل، زنیان، نعناع، . سردی و تری آن زیادتر میشود تر باشد،  تر و رقیق تر است و هر چه ترش ماست، سرد و 

آن فلفل اضافه نکنید، زیرا  افزاید، برای رفع سردی ماست به این پژوهشگر می. آویشن، سیر، کاکوتی، زیتون، سیاه دانه و پونه است

شود، برای افراد الغری که تمایل به افزایــش  چون ماست سبب افزایش رطوبت بدن می. ترکیب حاصل از آن برای بدن مضر است

همچنین برای کاهش تشنگی و تقویت نیروی جنسی گرم . تواند مناسب باشد های غذایی می وزن دارنــــد در کنار دیگر توصیه

دکتر نمازی ضمن اشاره به این که ماست دیر هضم است و مصرف زیاد آن برای سرد مزاجان و افرادی .زینه مناسبی استمزاجان گ

مصرف همزمان ماست با گوشت یا ماهی برای همه بخصوص مبتالیان دردهای مفصلی : گوید که معده سرد دارند مناسب نیست، می

ضمن این که مداومت بر مصرف همزمان گوشت یا ماهی با ماست به دلیل  تواند سبب تشدید بیماری شود، مناسب نیست و می

دار، ماست چکیده  به گفته این پژوهشگر، یکی از منابع غنی کلسیم. تواند احتمال ابتال به لک و پیس را افزایش دهد تولید بلغم می
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افرادی که با مصرف ماست و . ع خشک استتر است و مصلح آن مغز گردو، آویشن، عسل و نعنا  طبیعت ماست چکیده گرم و. است

طب سنتی درباره کشک چه نظری .توانند از ماست چکیده به همراه مصلح استفاده کنند شود، می شان تشدید می شیر، درد مفصلی

افرادی که تحمل الکتوز . دارد؟یکی از مواد غذایی که در طب سنتی برای حفظ سالمت استخوان به آن اشاره شده، کشک است

شود،  را ندارند و قادر به مصرف شیر نیستند یا کسانی که درد مفصلی دارند و با مصرف ماست، دردشان تشدید می( قند شیر)

( ترکیب کشک، پیاز داغ، نعناع و گردو)توانند برای تامین بخشی از کلسیم مورد نیاز بدن از کشک به صورت کاله جوش  می

تواند در پیشگیری از پوکی استخوان و جلوگیری از  م به فسفر کشک مناسب است، میبه دلیل آن که نسبت کلسی. استفاده کنند

پونه، نعناع، . کنند دهد، در برخی مناطق ایران، دوغ را با پونه استفاده می دوغ چطور؟دکتر نمازی ادامه می.پیشرفت آن موثر باشد

در کتب طب سنتی آمده است این گیاهان . لسیم شوندتوانند باعث جذب بیشتر ک کرفس، جعفری و زیره گیاهانی هستند که می

به توصیه این پژوهشگر طب سنتی، افراد با مزاج سرد بخصوص سرد و تر، باید .ساز شوند های استخوان توانند سبب تقویت سلول می

دار مانند  نابع کلسیملبنیات را همراه مصلح مصرف کنند و افرادی که به هر دلیل قادر به مصرف شیر و ماست نیستند، از سایر م

 کشک و ماست چکیده استفاده کنند
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 سیب درختی
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 سیب زمینی

 آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

درصد  40جذب فقط / ها بندی و توزیع هدفمند محصول در فروشگاه زمینی با بسته تنظیم بازار سیب

 زمینی در صنایع تبدیلی  سیب
شود که در ایران کمتر  های تولیدی جذب صنایع تبدیلی می زمینی درصد سیب ۶2در حالی که در کشورهای اروپایی تا 

 .شود ول ثانویه وارد بازار میعنوان محص درصد آن فرآوری شده و به 40از 

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)زمینی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل کانون تولیدکنندگان سیب

 زمینی علت عدم اجرای الگوی کشت، دامنه کاهش قیمت سیب زمینی به بازارهای داخلی کشور آغاز شده، اما به روند عرضه سیب

 .ادامه دارد

هزار تومان برآورد شده است، در  زمینی برای کشاورزان یک شده هر کیلوگرم سیب در حالی که قیمت تمام: مجید سجادی افزود

تومان زیر  433تا  133شود که عمالً  تومان خریداری می 333تا  633زمینی از کشاورز به قیمت  زمان حاضر هر کیلوگرم سیب

 .شده است قیمت تمام

تومان کاهش پیدا کرد که زیان قابل توجهی به  233زمینی تا سقف  هفته گذشته قیمت فروش سیب: خاطرنشان کرد وی

کشاورزان تحمیل کرد، در حالی که در صورت اختصاص سطح زیر کشت کمتر به تولید این محصول از سوی تولیدکنندگان 

 .تری ماندگاری پیدا کند ار داشت وضعیت قیمت در شرایط طبیعیتوان انتظ زمینی در جنوب کشور نظیر جیرفت و دزفول، می سیب

 های ضایعاتی فعال نیست زمینی تنها کارخانه جذب سیب

زمینی بسیار باال است و میزان ضایعات نسبت به سایر محصوالت در  در حالی که حجم ضایعات محصول سیب: سجادی ادامه داد

های ضایعاتی را جذب و فرآوری آن را در دستور کار  زمینی تواند سیب ای که می خانهشود، تنها کار مختصات قابل توجهی برآورد می

 .قرار دهد، کارخانه نشاسته صنعتی همدان است که عمالً فعال نیست

های باکیفیت  زمینی آماده نیز خواستار سیب های نیمه زمینی های صنایع تبدیلی تولید برنج، چیپس و سیب کارخانه: وی تصریح کرد

 .زمینی نقش مؤثری ایفا کنند توانند در جذب سیب هستند و نمی

 شود زمینی جذب صنایع تبدیلی می درصد سیب 40کمتر از 

هزار تن آن جذب  333زمینی کشور کمتر از  میلیون تن تولید سیب 4.2از : زمینی یادآور شد مدیرعامل کانون تولیدکنندگان سیب

 .گیرد یار کوچکی از محصول تولیدشده کشور را دربر میشود که عمالً حجم بس صنایع تبدیلی می

شود،  زمینی تولیدشده جذب صنایع تبدیلی و فرآوری می درصد سیب 33تا  63یافته بین  سجادی با بیان اینکه در کشورهای توسعه

 .یادی داردزمینی در ایران فاصله ز این میزان ضریب بسیار باالیی است که با میزان ضریب تبدیل سیب: تأکید کرد

کند با تغییر ارقام  در حال حاضر دولت تالش می: وی با اشاره به اصالح سبد غذایی مردم و تکلیف برنامه پنجم توسعه اظهار داشت

هایی را وارد بازار کند که  زمینی ویژه به ارقامی که دارای ماده خشک باالتری هستند، سیب زمینی و تبدیل ارقام کیفی به سیب

زمینی صورت نگرفته  التر است؛ با این وجود، هنوز اقدامی برای اصالح سبد غذایی مردم و افزایش سرانه مصرف سیبکیفیت آن با

 .است

 زمینی تناسبی با پخت آن ندارد مصرف سیب
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ود، ش منظور استفاده و نوع پخت متفاوتی تولید می زمینی با ارقام متنوع به هرچند در حال حاضر نیز سیب: سجادی همچنین گفت

های متفاوت توزیع  زمینی با ارقام متفاوت برای مصرف در پخت کننده، سیب بندی و عدم آگاهی مصرف علت عدم دقت در بسته اما به

 .شود نمی

زمینی برای سرخ کردن دارای ارقام متفاوتی  پز یا سیب زمینی متناسب آب زمینی متناسب ساالد، سیب سیب: وی در پایان افزود

بندی و  ها را بسته زمینی دار سیب صورت هدف توان به کننده، می های متنوع و افزایش آگاهی مصرف بندی بسته است که در صورت

 ./توزیع کرد

/item/food/ir.iana.www//:http54613-3html. 
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 شیالت

 - 31/69/96فارس

ماهی   ها در تکثیر بچه گذاری فرانسوی سرمایه/ های مشترک ایران و فرانسه در حوزه کشاورزی همکاریآغاز 

 در قشم
سند  ۶سال گذشته : نامه جدیدی بین وزرای کشاورزی دو کشور خبر داد و گفت وزیر جهاد کشاورزی از امضای تفاهم

نامه جدیدی با وزیر جهاد کشاورزی فرانسه به  ز تفاهمهمکاری کشاورزی بین دو کشور به امضاء رسیده بود و امروز نی

 .امضا رسید

های  های برجسته فرانسوی در حوزه نفر از مدیران شرکت 363به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، اتاق بازرگانی ایران امروز میزبان 

 .فرانسه نیز حضور داشتمختلف صنعت، کشاورزی و حمل و نقل بود که در رأس آنها وزیر امور تجارت خارجه 

در این دیدار محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان به جایگاه تاریخی و سابقه طوالنی همکاری ایران و فرانسه اشاره کرد و 

 .کند موقعیت استراتژیک ایران در منطقه لزوم توسعه روابط پایدار را بیشتر می: گفت

این سفر دستاوردهای مثبتی را در حوزه کشاورزی به همراه داشت و : کرد و گفتوی به سفر سال گذشته خود به فرانسه اشاره 

 .سبب شد نخستین کمیته مشترک کشاورزی بین دو کشور تشکیل شود

سند همکاری، کشاورزی در  6همچنین خرداد امسال اولین نشست مشترک در این زمینه برگزار شد و در نتیجه : وی ادامه داد

 .ه امضاء رسیدبخش دولتی و خصوصی ب

: حجتی همچنین از امضای تفاهم نامه جدید همکاری در حوزه کشاورزی با وزیر کشاورزی فرانسه در صبح امروز خبرداد و گفت

پس از حصول توافق برجام، سیر تبادل دیپلماتیک بین دو کشور بیشتر شده و دولت فرانسه از فرصت پیش آمده باید نهایت 

 .استفاده را بکند

در این سفر از رئیس جمهور : وزیر خارجه فرانسه به ایران را نشانگر توسعه روابط دیپلماتیک دو کشور برشمرد و گفتوی سفر 

های مختلفی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن،  توانند در حوزه کشورمان برای سفر به فرانسه دعوت به عمل آمد و دو کشور می

 .رکی را داشته باشندهای مشت حمل و نقل و روابط بانکی همکاری

میلیون یورو مربوط به  32میلیون یورو اعالم کرد که در این بین  465را  5334وی کل حجم روابط تجاری ایران و فرانسه در سال 

 .واردات از فرانسه به ایران بوده است

های  گذار فرانسوی آغاز همکاری ایهماهی در جزیره قشم را به همت سرم  برداری از طرح تکثیر بچه گذاری و بهره وی آغاز سرمایه

 .این طرح از صبح امروز کار خود را در جزیره قشم آغاز کرده است: متقابل بین دو طرف دانست و گفت

=nn?php.printable/com.farsnews.www//:http31343613333363 
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 شیالت
 - 31/69/96فارس

 بزرگترین طرح مشترک شیالتی ایران و فرانسه راه اندازی شد
بزرگترین پروژه مشترک شیالتی ایران و فرانسه امروز از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور وزرای کشاورزی ایران و 

 .فرانسه افتتاح شد

مشترک بین وزرای کشاورزی جمهوری اسالمی   نامه ، امروز در مراسم امضای تفاهمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

طرح تکثیر و پرورش آبزیان در قشم از راه دور و از طریق ویدئو   کشاورزی،  ی ایران و فرانسه در تهران در زمینه توسعه همکار

 .کنفرانس افتتاح شد

 .شد وزرای کشاورزی ایران و فرانسه حضور داشتند در مراسم افتتاح این پروژه که از طریق ویدئوکنفرانس پخش می

 .گذاری مشترک ایران و فرانسه انجام شده است بر اساس این گزارش، پروژه تکثیر و پرورش آبزیان در قشم با سرمایه

میلیون قطعه بچه ماهی است که در  33ه مشترک شیالتی بین ایران و فرانسه افزاید، ظرفیت تولیدی بزرگترین پروژ این گزارش می

 .شود میلیون قطعه بچه ماهی برای پرورش ماهیان دریایی تولید می 1فاز اول آن 

کرد، اظهار  حسین عبدالحی معاون رئیس سازمان شیالت که از طریق ویدئو کنفرانس گزارشی را در مورد این پروژه اعالم می

مورد نیاز را   هزار تنی بچه ماهی در قفس داریم که از این طریق امیدواریم بخشی از بچه ماهی 533یک برنامه پرورش  :داشت

 .تامین کنیم

های بومی است، البته در حال حاضر کار را با پرورش یک گونه  ماهی هدف ما تشکیل گونه در پروژه پرورش بچه: وی اظهار داشت

 .ایم غاز کردهاروپایی به نام سیبرین آ

های انجام شده امیدواریم بتوانیم به کشورهای  ریزی بر اساس برنامه: وی همچنین در مورد صادرات اظهار امیدواری کرد و افزود

 .منطقه بچه ماهی صادر کنیم
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 شیالت
 خبرنگاران جوان

 های جدید کپور ماهیان هندی واردات گونه

 .های جدید کپور ماهیان هندی را به ایران وارد کرده است گونه 33شیالت ایران در سال : مدیرعامل ماهیان گرم آبی بیان کرد

، درخصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان آبی کشور در گفتگو با گرمحسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان 

با  33درواقع شیالت ایران با همکاری موسسه تحقیقات از سال : تحقیقات شیالت در بخش تلفات ماهیان گرم ابی اظهار داشت

ن هندی به ایران اقدام به تکثیر این نوع ماهی نمودند و از سویی هموراه قرار بود کپور ماهیان واردات گونه های جدید کپورماهیا

های بسیار گزاف نگهداری این نوع ماهیان را به  هندی را به بخش خصوصی بدهند اما شیالت ایران تابه امروز با توجه به هزینه

 .بخش خصوص معرفی نکرده است

کثیر این نوع ماهیان کارایی باالیی نداشته که تاکنون شیالت به بخش خصوصی معرفی نکرده است اما بنده معتقدم که ت: وی افزود

 .در این خصوص هنوز نتیجه قطعی به دست ما نرسیده است

 افتد که همواره کارشناسان شیالت در واقع در هر فصل تلفات ماهیان به سبب تغییرات دما اتفاق می: آقازاده در ادامه بیان کرد

دراین خصوص تدابیری داشته باشند زیرا تغییرات دما و کمبود اکسیژن ازجمله مسائلی است که از حیطه مدیریت مزرعه خارج 

 .است

افتد که باید شیالت ایران با مدیریت  هرساله با توجه به گرم شدن دما تلفات در این بخش اتفاق می: مدیر عامل اتحادیه تصریح کرد

 .اهکارهایی در این زمینه داشته باشد درحالی که متاسفانه تا به امروز راهکاری ارائه نکرده استکالن و سیاست گذاری ر
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 شیالت
 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  53, یکشنبه 

 حضور در بازار روسیه انحصار دولتی ها برای
: های وزارت جهاد در زمینه صادرات آبزیان به روسیه گفت مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با انتقاد از سیاست

 . اند های دامپزشکی و شیالت برای حضور در بازار روسیه، انحصار ایجاد کرده سازمان

هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده : محصوالت شیالتی به روسیه، اظهارداشتارسالن قاسمی درباره آخرین وضعیت صادرات 

 .است

صادرات نیاز به بازاریابی، حضور مستقیم در بازار هدف، شناخت کافی : وی با بیان اینکه صادرات نیازمند شرایط خاصی است، افزود

 .ن موارد در کشور ما محقق نشده استاز این بازار و ایجاد شرایط ویژه دارد که تاکنون هیچ یک از ای

های دامپزشکی و شیالت برای حضور در بازار روسیه،  رئیس اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با اشاره به اینکه سازمان

 .کرده استشرکت محدود  33سازمان دامپزشکی حضور صادرکنندگان در بازار روسیه را به : اند، اضافه کرد انحصار ایجاد کرده

دو سازمان مذکور در بازار روسیه ایجاد انحصار و بسیار بد عمل کردند، ضمن اینکه وزارت جهادکشاورزی به عنوان : قاسمی افزود

متولی صادرات محصوالت کشاورزی، وظیفه خود را در این زمینه به درستی انجام نداده و بدون اینکه در بازار بسیار بزرگ روسیه، 

 .ازار یابی شود، اقداماتی انجام داده که دراین اقدامات در واقع ضدصادرات بوده استبازارسازی و ب

اعتقاد داریم مشکل ما بیش از : وی با بیان اینکه در زمینه با صادرات به روسیه با طرف روس نیز مشکالت زیادی داریم، ادامه داد

 .آنکه با طرف روس باشد، در داخل کشور است

این : تن میگو به روسیه را مورد اشاره قرار داد و گفت 53کثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران، صادرات مدیرعامل اتحادیه ت

هزارتنی روسیه به واردات  333تنی ما در مقایسه با نیاز بیش از  53اند، ضمن اینکه صادرات  محصوالت به عنوان نمونه صادر شده

 .میگو، اصال عددی نیست

مان در  با وجودی که ما همسایه این کشور هستیم اما کشورهای رقیب: بازار مصرفی بزرگی دانست و گفت قاسمی، بازار روسیه را

 .کنند این بازار فعالیت می

 .به گفته وی، مقدار بسیار ناچیزی ماهی نیز از کشور به روسیه صادر شده است

چه میزان صادرات به روسیه را داریم؟ با بیان اینکه  قاسمی در پاسخ به این پرسش که در صورت فراهم شدن امکانات، ما توانایی

اگر بازار روسیه برای ما باز شود، امکان : هزار تن بوده است، اظهارداشت 36تا  32کل تولید میگوی کشور در سال گذشته بین 

 .ستپذیر ا تولید دو برابری میگو در کشور وجود دارد؛ بنابراین وقتی بازار باشد، تولید در داخل امکان
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 - 31/69/52فارس

 اعالم قیمت شکر در روزهای آتی/ شود یارانه شکر کم می
است و تومان  0۶22تومان، بیش از  072قیمت تمام شده شکر با چغندرقند کیلویی : یک منبع آگاه به فارس گفت

 .تومان تعیین کند 0092تا  0022احتمال دارد که شورای اقتصاد قیمت این محصول را بین 

دو پیشنهاد برای تعیین قیمت شکر : در مورد قیمت شکر، گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   یک منبع آگاه در گفت

ای که دولت به این  وجود دارد، یکی اینکه قیمت این محصول تک نرخی شود و یا دو نرخی که اگر دو نرخی باشد، مبلغ یارانه

 .دهد، کمتر از سال گذشته خواهد بود محصول اختصاص می

تومان است و پیشنهاد وزارتخانه هم برای قیمت  5633تومان بیش از  533کیلویی  قیمت تمام شده شکر با چغندرقند: وی افزود

 .تومان است 5633هر کیلوگرم شکر به دولت 

کنم، قیمت تعیین شده برای این  شود و فکر می به زودی قیمت شکر توسط شورای اقتصاد تعیین می: این منبع آگاه بیان داشت

 .دتومان باش 5213تا  5233محصول حدود 

سال : دهد، اظهار داشت درصد قیمت شکر را قیمت تمام شده ماده اولیه آن یعنی چغندر قند تشکیل می 62وی با بیان اینکه 

تومان داد و به  5333تومان توسط دولت تعیین شد، اما دولت به صنعت اجازه فروش شکر را با قیمت  5133گذشته قیمت شکر 

 .یارانه پرداخت کرد تومان 533ازای هر کیلوگرم به صنایع 
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 شکر
 - 31/69/53فارس

 درصد ظرفیت خالی 02ها با تکمیل  سوددهی قندی/ ها با وجود افزایش نرخ شکر کام تلخ قندی
ها و خشکسالی و کاهش عیار چغندر قند مانع سود  درصد ظرفیت کارخانه 02خالی بودن : کارشناسان عنوان کردند

 .های قند است آوری کارخانه

، شاهد 3133به مانند اواخر سال  ؛ طی یک ماه گذشته، در کنار ریزش شاخص بورسخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

درصد  54شهریور امسال به طور میانگین بیش از  51مرداد تا  53ای که از  رشد شرکتهای تولید کننده قند و شکر هستیم، به گونه

 .رشد را تجربه کرده است

با بیان اینکه وضعیت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس  در این ارتباط حامد فقرایی کارشناس سرمایه گذاری ساتا در گفت

فعاالن صنعت قند و شکر در : بنیادی گروه قندی ها در بورس حاکی از وقوع رخداد های جدیدی در این صنعت نیست، معتقد است

تومانی دالر،  1433ر با احتساب نرخ اند که در حال حاض تومان سخن گفته 5233حالی از رایزنی برای افزایش نرخ شکر سفید به 

 .شود تومان تمام می 3333قیمت هر کیلو شکر خام وارداتی مبلغ 

: رسد، عنوان کرد های انتظاری کارخانجات قندی برای سال جاری کمی بعید به نظر می وی با بیان اینکه افزایش نرخ شکر به قیمت

درصد به  33م سهمیه تخصیص یافته برای واردات شکر خام در نهایت دهد که از کل حج واقعیت موجود در این صنعت نشان می

 .شرکت های تولید کننده شکر می رسد و مابقی آن از سوی تجار و سایر اشخاص صاحب سرمایه وارد می شود

 تاجر شکر به نرخ روز نان می خورد

ضعیف شرکت های قندی، اقدام به خرید سهام و این اشخاص برای تصفیه شکر وارداتی خود با علم به سرمایه کوچک و : وی افزود

دهد، تسویه شکر وارداتی متعلق به تاجر در کارخانه به قیمت  بنابراین آنچه رخ می. کنند در دست گیری سکان مدیریتی آن می

انتظار برای وقوع بنابراین . پایین و فروش شکر سفید در بازار آزاد با کسب منافع حداکثری برای این دسته از سرمایه گذاران است

 .رخداد جدید برای سهامداران و یا سودآوری شگفت آور در این گروه دور از انتظار است

های قندی در ابتدای سال مالی و مقایسه آن با  فقرایی بر این باور است که نگاهی به صورت های مالی و بودجه برآوردی شرکت

های  از سوی دیگر با وجود برخی شرکت. تحقق سود پیش بینی شده است آخر دوره مالی نشان دهنده انحراف های معنی دار در

 .کم بازده، اما برایند کلی قیمت سهام در گروه قندی های بورس حاکی از ارزندگی نیست

پاسخ  وی در برابر این پرسش که چرا گروه قند و شکر با وجود تداوم رکود در بازار سهام، مورد توجه فعاالن بازار قرار گرفته است؛

ای در مورد افزایش قیمت قند و شکر بود، همچنین سفته بازها  طی دو هفته گذشته اخیر، بازار سهام شاهد به راه افتادن شایعه: داد

به سمت گروه قندی که اغلب شرکت های کوچک با سرمایه پایین و شناور اندک هستند، روی آورده اند و موجب رشد فزاینده 

 .اند قیمت سهام شده

 ید شکر دیگر نمی صرفدتول

مطابق با این گزارش : های ساتا با اشاره به شفاف سازی برخی از شرکت های قندی در روزهای اخیر، گفت کارشناس سرمایه گذاری

ها و همچنین قیمت  ها رخ نداده است و همچنین با توجه به سیاست دولت در تثبیت قیمت ها هیچ گونه تغییری در پیش بینی

رسیده است، در نتیجه در بازارهای جهانی نیز  3133ر نیز تحت تاثیر کاهش قیمت جهانی به کمتر از نصف سال های جهانی شک

 .محرک خاصی برای افزایش نرخ وجود ندارد
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با استدالل افزایش قیمت های جهانی ، شرکت های داخلی افزایش قیمت گرفته اند، اما  3133در حالی که در سال : وی ادامه داد

 .رود که برخالف روند قیمت های جهانی ، در بازار داخل افزایش قیمت داده شود انتظار نمیاکنون 

فقرایی بر این باور است که خشکسالی سبب کاهش تولید و همچنین کاهش عیار چغندر قند تولیدی شده است که در نتیجه سبب 

عیار چغندر نیز کاهش یافته است که از این محل نیز کارایی و شده تا کارخانه ها با ظرفیت پایین تری کار کنند و عالوه بر این 

 .تولید کاهش می یابد

همچنین به دلیل کمبود عرضه چغندر قند در برخی مناطق، رقابت بین کارخانجات صورت گرفته است و حتی : وی تصریح کرد

ش قیمت چغندر قند، سبب افزایش هزینه حمل و برخی از کارخانجات اقدام به خرید از مناطق دیگر نموده اند که عالوه بر افزای

 .نقل نیز شده است

 در قندی ها چه اتفاق جدیدی رخ داده؟

شود، ارزشمندی دارایی های ثابت این شرکت ها از جمله زمین  یکی از دالیلی که این روز ها مجددا مطرح می: وی افزود

ی از این کارخانجات، اکنون در محدوده نزدیک به شهر واقع شده کارخانجات و زمین کشاورزی است و با توجه به قدیمی بودن برخ

 .نیز مطرح بود، اما با گذشت زمان حتی در یک کارخانه نیز این موضوع رخ نداده است 3133با این حال ، این موضوع در سال . اند

همچنین بسیاری از . کاربری باشیم  به نظر نمی رسد که در میان مدت، شاهد توقف تولید در کارخانجات و تغییر: فقرایی افزود

 .زمین ها کشاورزی اصال قابلیت تغییر کاربری ندارند

این در حالی است که شرکتهای تولید : میلیون تنی ساالنه شکر در ایران را یادآور شد و گفت 5این کارشناس بازار سرمایه مصرف 

ید کنند و علت آن هم پایین بودن عیار چغندر تولیدی در داخل درصد از ظرفیت خود را می توانند تول 23کننده قند و شکر حدود 

 .و یا کمبود آن است

تولید پایین تر از . میلیون تن شکر در سال هستند 3.2با این حساب شرکتهای قندی تنها قادر به تولید : این کارشناس گفت

افزایش بهای تمام شده شکر تولیدی در . شود ظرفیت اسمی، می تواند موجب افزایش بهای تمام شده هر واحد از محصول نهایی

کنار روند کاهشی قیمت جهانی شکر، موجب شده است که واردات شکر هم ضروری باشد و هم بهای تمام شده به مراتب پایین 

 .تری نسبت به تولید داخل داشته باشد که در نتیجه شرکت های داخلی توان رقابت پذیری ندارند

 ل باشیم؟از افزایش نرخ ها خوشحا

وگو با خبرنگار فارس از کاهش فزاینده قیمت  بهنام اوضح روشن مدیر سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صدا و سیما نیز در گفت

با توجه به افت قیمت های جهانی شکر هم اکنون تصفیه شکر خام به شکر سفید : گوید، وی معتقد است جهانی شکر خام سخن می

اصل از چغندر قند به مراتب با صرفه تر بوده و در کنار خشکسالی و کمبود آب در کشور ، تولید شکر از تولید و استحصال شکر ح

 .مزیت رقابتی خود را از دست داده است

از : وی با بیان اینکه تحلیل گروه قندی ها باید از دو منظر صنعتی و بنیادی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، عنوان کرد

ها  تواند خبر مسرت بخش برای ذینفعان و فعاالن گروه قندی های بورس تلقی شود، اما واقعیت افزایش نرخ شکر میمنظر صنعتی 

از سویی با توجه به زیان آوری اغلب . های قندی نخواهد افزود ها به افزایش ارزندگی سهام شرکت دهد که افزایش قیمت نشان می

 .سفته بازی بر روی معامالت سهام این گروه استها، بازار به خوبی متوجه رفتار  این شرکت

 مزیت های اندک گروه قندی های بورس
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های سفته بازانه در این  اوضح روشن عرضه سهام از سوی سهامدار عمده گروه قندی های بورس را ناشی از اعتقاد به وجود انگیزه

 .حاضر در این گروه می توان مزیت های سرمایه گذاری را یافتبا این وجود در برخی از نماد های معامالتی : گروه دانست و افزود

های گروه قندی در آستانه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی هستند و برخی دیگر هم به  برخی از شرکت: وی افزود

اقبال سرمایه گذاران  دلیل دعوای هیات مدیره بر سر کرسی های مدیریتی و یا ارزشمندی زمین های در شرف واگذاری مورد

اند، اکنون به قیمت های انتظاری خود  در مقابل آن دسته شرکت های قندی که پیش تر افزایش سرمایه خود را ثبت کرده. هستند

 .در بازار رسیده و توجیهی برای رشد دوباره آنها وجود ندارد

تومانی قیمت شکر از سوی فعاالن صنعت قند  5633تا  5233این کارشناس بازار سرمایه با احتمال عدم موافقت دولت با پیشنهاد 

. درصدی اتفاق خاصی را برای سودآوری شرکت های قندی رقم نخواهد زد 32تا  33از منظر بنیادی افزایش نرخ : و شکر، افزود

 3323ای بالغ بر  های پیشنهادی را نداشته و با تسویه شکر خام به شکر سفید قیمت تمام شده بازار مصرف هم اکنون کشش قیمت

 .تومانی در شرایط فعلی توجیه ندارد 5333بنابراین تولید شکر . تومان در هر کیلو برای تولید کننده داخلی رقم خواهد زد

درصدی واردات می توانند از سودآوری و ارزندگی  23کارخانجات قند و شکر تنها در صورت اعمال عوارض سنگین : وی ادامه داد

وند و یا اینکه از ترخیص شکر خام جلوگیری شود و این در حالی است که با توجه به خشکسالی و نیاز بازار سهام برخوردار ش

 .مصرف داخلی چنین انتظاری فقط توهم است

 هشدار برای نوسان گیری دوباره

ن اساس چنانچه هیچ گزینه کند، بر ای وی بر این باور است که بازار سهام همواره پس از حرکت خود اقدام به تحلیل دالیل آن می

 53ای برای معامله گران بازار در روزهای آینده وجود نداشته باشد، به دلیل کوچکی و سرمایه اندک گروه قندی ها پس از اصالح 

 .درصدی قیمت ها دوباره با اقبال خریداران نوسان گیر مواجه شود

 63فروش قندی ها چهار سال پیش به : های بورس معتقد است دینیز با تحلیل از اوضاع دیروز و امروز گروه قن احسان معتضدی

میلیارد تومان رسیده بود و سرمایه اغلب آنها نزدیک به سه میلیارد تومان بود و این یعنی پنج درصد تغییر در سود باعث می شد، 

 .سودشان صد درصد رشد کند

نی در حالی افزایش می یافت که انجمن قند و شکر قادر به این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد، در آن زمان قیمت های جها

جایگزینی شکر سفید به قیمت پایین تر در بازار مصرف داخلی نبود، از این رو به افزایش نرخ شکر داخلی روی آورد و قیمت سهام 

 .به خاطر افزایش سودآوری این شرکت ها جهش کرد

 فروش قندی ها با سرمایه متناسب نیست

هم اکنون قندی ها حدود هفتاد تا صد میلیارد تومان فروش دارند و سرمایه : های قندی گفت ا اشاره به فروش شرکتمعتضدی ب

درصد افزایش یابد که  52یعنی برای اینکه سودشان صد درصد افزایش یابد، باید حاشیه سودشان . میلیارد تومان دارند 53باالی 

 .با شرایط کنونی کمی بعید به نظر می رسد

درصد شده و با این وجود واردات شکر خام هم  12از طرفی دیگر تعرفه واردات شکر به دلیل حمایت از این صنعت : معتضدی افزود

 .شود تومان برای هر کیلو تمام می 3333اکنون حدود 

ر هفت کیلو چغندر یک از سوی دیگر هم اکنون فصل برداشت محصول و تولید شکر از چغندر در حالی آغاز شده که از ه: وی افزود

تومان تمام می شود و این یعنی حدود دو  533قیمت چغندر قند با هزینه حمل برای هر کیلو مبلغ . آید کیلو شکر به دست می

 .هزار تومان تفاله و مالس هم باید به عنوان هزینه های کارخانه حساب کرد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 شهریور چهارماهم اخبار هفته 
 

 تجربه تلخ سیمانی ها در گروه قندی

تومان تمام می شود و قیمت تولید  3333درصدی واردات مبلغ 12شکر هم اکنون با احتساب عوارض قیمت وارداتی : وی افزود

تومان است، حال فرض کنید قیمت فروش هرکیلو شکر سفید برای کارخانجات  5333شکر سفید حاصل از چغندر قند مبلغ 

 .تومان تعیین کنند 5633داخلی مبلغ 

ود اتفاقی که رخ خواهد داد، مشابه صنعت سیمان خواهد بود که قیمت فروش هر تن با این حاشیه س: معتضدی در پایان گفت

 .رسد هزار تومان به فروش می 33هزار تومان تمام می شود، اما کمتر از  353سیمان مبلغ 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31343653333535 
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 شیر و فراوردهها

 آیانا 4931شهریور  5۲, شنبه

 آموزان است  مهری به دانش برای مدارس بی ای مناقصهخرید شیر 
کند،  کمترین قیمت اقدام میاز آنجا که وزارت آموزش و پرورش با برگزاری مناقصه نسبت به خرید شیر مدارس با 

 .الزم است از برندهای برتر در این بخش استفاده شود تا کیفیت محصول تولیدی آنها باالتر باشد

های لبنی امروز در آستانه نزدیک شدن به ایام مهرماه و تعیین تکلیف شیر مدارس در گفتگو با خبرنگار  دبیر انجمن صنایع فرآورده

 .تا این لحظه هیچ مورد مطلوبی درباره نحوه اجرای شیر مدارس اعالم نشده است: گفت( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

از آنجا که بودجه مورد نیاز برای توزیع شیر مدارس تأمین شده است، بنابراین مشکلی از لحاظ اجرا نباید وجود : رضا باکری افزود

 .رو هستیم ی است که با آن روبهکیفیت معضل داشته باشد، اما روش مناقصه و توزیع شیر بی

کند و شیرهایی که با قیمت ارزان  وزارت آموزش و پرورش برای خرید شیر مدارس اقدام به مناقصه می: وی خاطرنشان کرد

 .شود، امکان رعایت حداکثری استاندارد برای آن وجود ندارد خریداری می

نام و باکیفیت برای سالمت فرزندانمان معرفی شود و این  م برندهای صاحبامیدواری: های لبنی ادامه داد دبیر انجمن صنایع فرآورده

 .ای خود تغییر ایجاد کند وزارتخانه نیز در روش مناقصه

دار است، سازمان ملی استاندارد و تحقیقات  ای که وظیفه تأمین شیر مدارس را عهده در انتخاب نام کارخانه: باکری تصریح کرد

 .تواند نظر دهد اروی کشور میصنعتی و سازمان غذا و د

های پاستوریزه کردن و سانتریفیوژ کردن  هایی انتخاب شوند که تجهیزات الزم را از لحاظ دستگاه الزم است کارخانه: وی یادآور شد

 .های جداشده داشته باشند های باکتری الشه

ظ سالمت آن وجود داشته باشد، نه آنکه ارزانی الزم است شیری تحویل مدارس شود که اطمینان خاطر از لحا: باکری تأکید کرد

 .فدای کیفیت شود

 مهری است درآمد، بی استفاده از شیرخشک برای اقشار کم

استفاده از شیرخشک و تبدیل آن به شیر برای : های لبنی درباره وضعیت شیر خام نیز اظهار داشت دبیر انجمن صنایع فرآورده

شود و اگر بخواهیم شیر که برای سالمتی مردم ضروری  آموزان محسوب می صنایع لبنی و دانشمهری به  درآمد، نوعی بی اقشار کم

اندیشد، برای  است را در سبد خانوار قرار دهیم، الزم است از شیر پاستوریزه استفاده کنیم و با تمهیداتی که دولت در این راستا می

 .کاهش قیمت آن اقداماتی انجام دهیم

آید که در افزایش  نظر می ای دربر نخواهد داشت و به بر بوده و نتیجه یل شیرخشک به شیر پاستوریزه هزینهتبد: وی همچنین گفت

 .کند سرانه مصرف هیچ توفیری ایجاد نمی

 .امیدواریم دولت و صنایع لبنی قدمی اساسی برای افزایش مصرف سرانه شیر در کشور بردارند: باکری در ادامه افزود

هایی در این باره انجام شده  با وجود آنکه صحبت: دن راه واردات محصوالت لبنی به کشور روسیه خاطرنشان کردوی درباره آزاد ش

 ./ای بارگیری نشده است اند، اما هنوز محموله نامی در این بخش معرفی شده های صاحب و شرکت

/item/food/ir.iana.www//:http54631-3html. 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان

 ها زیان صنایع لبنی در راستای افزایش مجدد قیمت

در واقع اگر افزایش مجدد قمیت ها با استقبال بازار همراه نباشد منجربه ضرر : های لبنی کشور بیان کرد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .شود و زیان صنایع لبنی و دامداران

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهای لبنی کشور در گفتگو با  محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

های لبنی افزیاش قیمت  اتحادیهدرحال حاضر : درصد شیرخام اظهار داشت 3توافق صنایع لبنی و دامداران مبنی بر افزایش 

 .دانند زیرا معتقدند اگر مصرف کننده نباشد کارخانه و دامدار معنایی ندارد  محصوالت را با توجه به قدرت خرید مردم به صالح نمی

افزایش مجدد در واقع تاکنون هیچ توافقی بین اتحادیه لبنی و دامداران مبنی بر افزایش قیمت صورت نگرفته و از طرفی : وی افزود

 . ها و دامداران شود تواند منجربه ضرر و زیان اتحادیه قیمت ها اگر با استقبال بازار همراه نباشد معنایی ندارد زیرا می

شود که عدم حمایت دولت  لبنیات محصول احتکاری نیست بلکه به روز خریداری و تولید و مصرف می: اسماعیلی در ادامه بیان کرد

 .به خطر افتادن امنیت غذایی و بروز مشکالت برای دهک ها پایین جامعه خواهد شد از این صنعت منجر

تومان از دامدار خریداری  3443درواقع صنایع لبنی زمانی شیر را به نرخ : مدیرعامل اتحادیه فراورده های لبنی کشورتصریح کرد

د و همواره دولت با تامین منابع باید از آسیب بیش از حد درصدی قیمت ها را داشته باش 53کنند که بازار و مردم توان افزایش  می

 .در حق دامدار و مصرف کننده جلوگیری کند

/news/fa/ir.yjc.www//:http153343 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس 4931شهریور ماه  53یک شنبه 

 سرانه مصرف شیر در ایران یک چهارم اروپاست 

تن شیر در کشور تولید می کنیم که مردم نمی خرند  5333رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه < صنایع غذایی

ما در کشورمان هیچ وقت مشکل امنیت غذایی نداشتیم اما آمارهای جدید نشان می دهد که از این نظر به وضعیت هشدار : گفت

 .نزدیک می شویم

موجود بودن غذا، دسترسی : ظهار کردبه گزارش اتاق بازرگانی تهران، کاوه زرگران، درباره وضعیت کشورمان از نظر امنیت غذایی ا

امروز امنیت غذایی از مهم ترین موضوعات مورد توجه . به غذا و پایداری در دریافت غذا، سه رکن مهم در امنیت غذایی کشورهاست

 .کشورها در فرایند توسعه است

یی نداشتیم اما آمارهای جدید نشان ما در کشورمان هیچ وقت مشکل امنیت غذا: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد

 .می دهد که از این نظر به وضعیت هشدار نزدیک می شویم

این مسئله نه فقط از نظر امنیت غذایی بلکه از نظر : عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره مسئله دیگر در تامین غذا گفت

 .سالمت غذایی هم مطرح است

درصد  36ما : کیلوست ادامه داد 33کیلو و در ایران  123رف سرانه شیر در کشورهایی اروپایی زرگران با اشاره به اینکه متوسط مص

 .تن شیر داریم که توسط مردم خریداری نمی شود 5333مازاد شیر در کشور داریم یعنی روزانه 

. ا این زنگ خطر جهت بگیرداین یک زنگ خطر است و سیاست ها باید در ارتباط ب: دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی گفت

 . این اتفاق نباید زمانی بیفتد که درصد باالیی از مردم به دلیل پوکی استخوان و بیمارهای مشابه دچار مشکل شده باشند
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس 4931شهریور ماه  53یک شنبه 

 دهند مردم واکنش منفی نشان می/ امکان افزایش قیمت لبنیات وجود ندارد

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه هنوز هیچ تصمیمی در حوزه قیمت شیرخام و لبنیات اخذ < صنایع غذایی

 .یم، چراکه مردم به این موضوع واکنش منفی نشان خواهند دادها را باال ببر توانیم قیمت ما نمی: نشده است، گفت

 3123محمد فربد با بیان اینکه در جلسه بین دامداران و صنایع لبنی قرار شد ما پیشنهاد دامداران را که خرید شیرخام به قیمت 

کنیم، این مساله را به آنان منتقل و  میما با دعوتی که از صاحبان صنعت : تومان بود، به صنعت لبنیات منتقل کنیم، اظهارداشت

 .کنیم و نتیجه آن را اعالم خواهیم کرد بررسی می

 .قرار است این جلسه احتماال در اوایل ماه مهرماه برگزار شود: وی اضافه کرد

ازهم تاکید می کنیم صنایع همواره اعالم کرده و ب: فربد با اشاره به اینکه در جلسه با دامداران هیچ تصیم گیری انجام نشد، گفت

 .های یک زنجیر و به یکدیگر وابسته هستیم مند هستیم به دامداران کمک کنیم، چراکه ما حلقه که عالقه

توانند قیمت مواد اولیه را باال ببرند و این امر جزو وظایف  های صنفی نمی عضو هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه انجمن

های تولیدی است و آنان باید بپذیرند قیمتی را بخصوص در حوزه مواد  موضوع در حوزه اختیارات شرکت این: آنان نیست، افزود

 .اولیه تغییر دهند

بنابراین انجمن صنایع لبنی مجاز به تصمیم گیری در این خصوص نیست و اگر قرار است اتفاقی رخ دهد باید : فربد اضافه کرد

 .گران انجام شود توسط خود صنعت

 .ها نیز خارج است فته وی، باال بردن قیمت محصول هم که یک پروسه خاص دولتی دارد و از حوزه اختیارات شرکتبه گ

تر بخرید، دولت  دامداران گفتند اگر شما شیرخام را گران: فربد، پیشنهاد دامداران در جلسه مذکور را مورد اشاره قرار داد و گفـت

 .هم اجازه افزایش قیمت خواهد داد

ها در حوزه محصوالت لبنی به نفع این صنعت نیست، چراکه ما در  افزایش قیمت: هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد عضو

 .ها را باال ببریم، ضمن اینکه مردم به این موضوع واکنش منفی نشان خواهند داد توانیم قیمت شرایط خاص زمانی قرار داریم و نمی

مسئولیت قانونی : صنایع کمک به دامدار است اما ما مسئولیت قانونی در این زمینه نداریم، ادامه دادفربد با تاکید بر اینکه قصد 

های دولت و اینکه بودجه کافی برای پشتیبانی از  در عین حال، صنایع از گرفتاری. دفاع از صنعت دامداری به عهده دولت است

 .ه استبینی نکرده و در اختیار ندارد، آگا صنعت دامداری پیش

بهترین راه این : عضو هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی در پاسخ به این پرسش که بهترین راه حل برای این موضوع چیست؟ گفت

 .است که ما با یکدیگر تعامل کنیم، همیشه تولید وتجارت سود ندارد و باید بپذیریم گاهی زیان می کنیم

تردیدی در این نیست که همه عالقمند به یاری : مل خود را باال ببرند، اضافه کردوی با اشاره به اینکه دامداران باید آستانه تح

 .دامداران هستند
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 شیر و فرآورده ها
 - 31/69/52فارس

 کار نیستتوافقی با دامداران برای افزایش قیمت شیرخام در 
تواند در مورد  رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه صنایع لبنی بدون مشورت با صاحبان صنایع نمی

 .ایم هیچ توافقی با دامداران بر سر افزایش قیمت شیرخام نداشته: گیری کند، گفت افزایش قیمت شیرخام تصمیم

ای که  در جلسه: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد فربد نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی در گفت

اقدامی انجام  با مشارکت صنایع لبنی، اتحادیه دامداران و انجمن صنفی دامداران برگزار شد، مباحثی در مورد اینکه صنایع لبنی چه

 .دهند، تا بتوانند به دامداران کمک کنند مطرح شد، ولی در این جلسه تصمیمی در مورد افزایش پلکانی قیمت شیرخام اتخاذ نشد

تواند روی افزایش قیمت مواد اولیه   وی با تأکید بر اینکه انجمن صنایع لبنی به تنهایی و بدون حضور صاحبان صنایع نمی

های تولیدی بار مالی دارد و ممکن است، برخی صنایع از انجام آن  افزایش قیمت شیرخام برای شرکت: افزودگیری کند،  تصمیم

 .خودداری کنند

ای که دو روز پیش برگزار شد مقرر شد، تا انجمن صنایع لبنی، صنعتگران و اعضای انجمن را دعوت کند  در جلسه: فربد بیان داشت

پیرامون قیمت شیرخام و قیمت محصوالت لبنی و همچنین چگونگی کمک به دامداران شده   و روی موضوعات مختلف مطرح

 .گیری شود تصمیم

ای که بین انجمن صنایع لبنی و اتحادیه دامداران و انجمن صنفی برگزار شد، جلسه بحث و بررسی بود و  جلسه: وی اظهار داشت

 .در آن تصمیمی خاصی گرفته نشد

: ع لبنی با تأکید بر اینکه بعضی از تصمیمات در حیطه وظایف انجمن صنایع لبنی نیست، گفترئیس هیئت مدیره انجمن صنای

 .شود و بنابراین باید منتظر ماند  نتیجه گردهمایی انجمن صنفی و صاحبان صنایع بعد از برگزاری جلسه مشخص می

نی قیمت شیرخام و همچنین تعیین قیمت شیرخام شود در این جلسه در مورد افزایش پلکا فربد در پاسخ به این سوال که گفته می

دامداران مباحثی مطرح کردند ولی از آنجا : تومان بین صنایع و دامداران توافق حاصل شده است، تصریح کرد 3133در مرحله اول 

 .گردد، هنوز تصمیمی اتخاذ نشده و توافقی هم حاصل نشد ها به صنایع لبنی برمی که بازتاب افزایش قیمت

کنم، زیرا هر توافقی بر سر افزایش قیمت ماده اولیه منجر به افزایش  تومان را برای قیمت شیرخام تأیید نمی 3133رقم : فزودوی ا

 .قیمت محصوالت لبنی است و باید به تایید مراجع ذیربط برسد

د و بعد نتایج حاصل از توافق به ابتدا باید با صاحبان صنایع توافق صورت گیر: رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .ای نوشته و مراحل آن به ترتیب انجام شود جلسه دامداران منتقل شود و صورت

به گزارش فارس علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران پیش از این به خبرنگار فارس گفته بود، که در جلسه 

صنفی دامداران روی این موضوع که افزایش قیمت شیرخام برای حفظ صنعت مشترک صنایع لبنی، اتحادیه دامداران و انجمن 

دامپروری یک کار واجب و الزم است، تاکید شد و حتی کارگزاران صنعت لبنیات به این موضوع اذعان داشتند که باید قیمت 

 .شیرخام برای حفظ صنعت دامپروری افزایش یابد

خام از  گیری شد که به جای افزایش ناگهانی قیمت شیر این جلسه در نهایت تصمیم در: رئیس اتحادیه مرکزی دامداران کشور گفت

 .، قیمت شیرخام به صورت پلکانی و در چند مرحله افزایش یابد31تومان مصوب دولت در تیرماه  3443قیمت کنونی به 
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بنابراین در این جلسه مقرر شد تا با : اشتوی با اشاره به توافق ستاد تنظیم بازار مبنی بر افزایش قیمت محصوالت لبنی اظهار د

تومان ارتقا یابد تا در مراحل  3133به  3523درصدی قیمت خرید شیرخام در مرحله اول قیمت خرید این محصول از  3افزایش 

 .بعدی با ایجاد شرایط مساعدتر زمینه برای افزایش قیمت خرید شیرخام فراهم شود

ای توسط انجمن صنایع لبنی با  جلسه  بنابراین در این جلسه مقرر شد، صورت: تصریح کردمدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران 

نامه به  نامه مبادله شود و بعد از مبادله این توافق روز آینده این توافق 4یا  1کارخانجات اثرگذار در این مورد تنظیم شود و ظرف 

 .ستاد تنظیم بازار ارسال شود

 .کند را ستاد تنظیم بازار بررسی خواهد کرد و بخشنامه خود را برای اجرای این مهم ابالغ می تبعات این موضوع: وی افزود

تومان هم تعیین نشده  3133هنوز صورت جلسه نهایی امضا نشده و زمان انجام خرید شیرخام به قیمت : عزیزالهی اظهار داشت

 .است، اما احتماال به زودی این تصمیم به مرحله اجرا برسد

تومان مصوب شد اما از آن زمان تاکنون به علت  3443تیرماه سال گذشته قیمت خرید شیرخام توسط دولت : افزاید گزارش میاین 

 .شود تومان از دامداران خریداری می 3523عدم خرید شیر با قیمت مذکور توسط صنایع لبنی شیر با قیمتی کمتر و در حدود 

یابد و در حال حاضر به  شیرخام محصول تمام شده صنایع لبنی هم افزایش قیمت میصنایع لبنی معتقدند که با افزایش قیمت 

 .شود دلیل عدم کشش بازار این امر منجر به کاهش مصرف می

توان انتظار داشت در  درصدی در گام اول می3درصد است که با افزایش 32بر اساس این گزارش افزایش مصوب قیمت شیرخام 

 .خواست دامداران محقق شودمرحله دوم این افزایش و 
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 صادرات و واردات

 - 31/69/52فارس

 روز به افغانستان صادر شد 9مرغ طی  تن تخم 0۶2
از آغاز : روز گذشته به افغانستان آغاز شده است، گفت 9مرغ از  جهادکشاورزی با بیان اینکه صادرات تخممعاون وزیر 

 .مرغ به این کشور صادر شده است تن تخم 0۶2مجدد صادرات تخم مرغ به عراق تاکنون 

مرغ به  از آغاز مجدد صادرات تخم خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

مرغ به افغانستان به دلیل مباحث مربوط به شیوع آنفلوانزا  ماه وقفه در صادرات تخم 5پس از حدود : افغانستان خبرداد و گفت

 .غانستان از سر گرفته شدمرغ ایرانی صادرات این محصول به اف باالخره با حصول اطمینان این کشور از سالمت تخم

افغانستان : مرغ از ابتدای سال تاکنون به کشور افغانستان بوده است، افزود درصد از کل صادرات تخم 33وی با بیان اینکه حدود 

 .شود جزء واردکنندگان اصلی تخم مرغ ایران محسوب می

مرغ ایرانی به این  تن از محصول تخم 263شده حدود  روز گذشته که صادرات تخم مرغ به افغانستان آغاز 1از : رکنی تصریح کرد

 .کشور وارد شده است

مرغ به دو مشتری عمده  به دنبال مباحث مربوط به شیوع آنفلوانزای پرندگان در ایران صادرات تخم: براساس این گزارش

عراق آغاز شد و از سه روز گذشته هم  مرغ به های ایرانی یعنی عراق و افغانستان قطع شده بود که مدتی پیش صادرات تخم مرغ تخم

 .مرغ به افغانستان آغاز شد صادرات تخم
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 صادرات و واردات
 - 31/69/52فارس

 دوباره آغاز شدصادرات تخم مرغ به افغانستان 
در : گذار با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به افغانستان آغاز شده است، گفت رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شود تن تخم مرغ به کشورهای عراق و افغانستان صادر می 022تا  102مجموع روزانه حدود 

صادرات مجدد : گفت خبرگزاری فارسو با خبرنگار اقتصادی وگ گذار در گفت پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 .مرغ به افغانستان از دو روز پیش آغاز شده است تخم

تن تخم مرغ به عراق  133تن تخم مرغ به افغانستان و حدود  323طبق جدیدترین آمار در حال حاضر روزانه حدود : وی افزود

 .شود صادر می

 .شد مرغ به این کشورها صادر می تن تخم 333در گذشته روزانه تقریبا حدود : گذار بیان داشت رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

هزار تومان  9قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری : مرغ اظهار داشت پور با انتقاد از قیمت پایین صادرات تخم نبی

 .تومان است ۶22هزار و  9مرغ صادرات در مرز  است و قیمت هر کیلوگرم تخم

تومان است در حالی که وزارت جهاد  333هزار و  1قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ بدون سود برای مرغدار : وی بیان داشت

 .کند تومان عنوان می 533هزار و  4کشاورزی قیمت این محصول را 

ریزی غلط در میزان تولید متاسفانه ما به کشورهای خریدار  به دلیل برنامه: ر داشتگذار اظها رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .کند کننده ما با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می دهیم در حالی که تولید یارانه می

 .به فروش برسد تومان درب مرغداری 333هزار و  4مرغ باید به قیمت  درصد سود هر کیلوگرم تخم 33با : زاده بیان داشت نبی
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 صادرات و واردات
 - 31/69/5۲فارس

 هزار تن مرغ صادر شد 02/ مرغ هزار تنی مرغ و تخم 022گذاری صادرات  هدف
گذاری ما  هدف: هزار تن مرغ صادر شده است، گفت 02وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از ابتدای سال معاون 

 .جاری است مرغ در سال هزار تنی مرغ و تخم 022صادرات 

های  زیرساخت: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در گفت

خوبی در تولید مرغ و گوشت مرغ در کشور وجود دارد، اما از آنجا که کشورهای مختلف در مصرف مرغ سالیق مختلفی دارند، کمی 

 .متفاوت استشود،  مرغ که تقریبا با یک اندازه استاندارد در همه جای دنیا تولید می کار صادرات این محصول نسبت به تخم

پسندند، بنابراین ممکن است آن اندازه از مرغ که در  برخی کشورها مرغ سبک، برخی متوسط و برخی هم سنگین را می: وی افزود

 .شود، مورد پسند کشورهای دیگر از جمله افغانستان و عراق نباشد کشور عرضه می

لیقه مخاطبان نوع تولید را تغییر و سفارش تولید بگیریم که این بنابراین باید بر اساس س: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .دارد  ریزی دقیق کار نیاز به برنامه

: مرغ صادر شد، اظهار امیدواری کرد هزار تن مرغ و تخم 323معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته در مجموع 

 .زار تن برسانیمه 533امسال هم بتوانیم صادرات این دو محصول را به 

بنابراین، تجار ایرانی در هر جا که امکان ورود داشته باشند، : رکنی با ابراز امیدواری از یافتن بازارهای مختلف صادراتی تصریح کرد

 .کنیم  شود و خودمان را محدود نمی بالفاصله عملیاتی تجاری انجام می

در مجموع از : به توقف صادرات مرغ در تیرماه و مرداد ماه اظهار داشت معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره

 .هزار تن مرغ صادر شده است 53ابتدای سال تاکنون 

هزار  433میلیون و  3از ابتدای سال تا آخر مرداد : وی با بیان اینکه صادرات گوشت مرغ تابع قیمت در داخل کشور است، افزود

 .میلیون قطعه جوجه صادر شده است 3ین تا پایان تیرماه دار و همچن  عدد تخم مرغ نطفه
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 صادرات و ورادات
 خبرنگاران جوان

 توقف صادرات مرغ به افغانستان

براساس آخرین آمار بعد از پاک شدن کشور از آنفوالنزای مرغی تاکنون هیچ : اتحادیه مرغداران گوشتی بیان کردمدیرعامل 

 .ای به افغانستان صادر نشده است محموله

، درخصوص روند صادرات گاه خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با 

ای به افغانستان به سبب  براساس آخرین آمار بعد از پاک شدن کشور از آنفوالنزای مرغی تاکنون هیچ محموله: مرغ اظهار داشت

صادرات استفاده عدم تقاضا از این کشور صادر نشده و از طرفی بنده معتقدم که ظاهرا کشورهای دیگر از توقف دو ماهه پروسه 

 .کرده و بازار را تحت کنترل خود درآورد

در چند روز اخیر مشکالتی در روند حمل و نقل مرغ از ایران به عراق ایجاد شده : وی در خصوص صادرات مرغ به عراق افزود

که امروز نمایندگان ای  ها بوده که از طرفی طی جلسه چنانچه این مشکالت به سبب کنترل و نظارت دامپزشکی عراق بر محموله

ها   ایران با دامپزشکی عراق در مرز شلمچه دارند قرار است این موضوع بررسی شود تا نیاز به کنترل مجدد در مرز عراق برمحموله

گیرد هر چند که طی این چند روز در روند  نباشد زیرا اگر روند قبلی ادامه یابد قطعا تسهیلی در سرعت بخشی صادرات صورت می

 .ایم ت به عراق توقف نداشتهصادرا

 133هزار و  5الی  533براساس آخرین آمار بعد از پاک شدن کشور از آنفوالنزا تاکنون حدود دو هزار و : حجت در ادامه بیان کرد

ا رو هز 6بین  533هزار و  6های صادراتی به عراق از ابتدای سال تاکنون بین  ایم و در حالی که قیمت تن صادرات به عراق داشته

 .تومان بوده است 333

ها قیمت مرغ توجیه اقتصادی دارد و از طرفی میزان جوجه و  در حال حاضر با توجه به ثبات نسبی قیمت نهاده: وی خاطرنشان کرد

های کاذب نخواهد  ای که افزایش تقاضا در بازار منجر به افزایش قیمت ظرفیت کافی برای تولید مرغ در کشور وجود دارد به گونه

 .شد

تا  333هزار و  6در حال حاضر قیمت مرغ برای مصرف کننده در مراکز مختلف از :مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی تصریح کرد

 .تومان است  333هزا رو  4تومان متفاوت است و چنانچه متوسط قیمت مرغ زنده درب مرغداری  533هزار و  3
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 صادرات و واردات  
 - 31/69/59فارس

 تالش برای به دست آوردن بازار کل منطقه/ درصد افزایش یافت 92صادرات تخم مرغ 
هزار تن تخم مرغ به کشورهای مختلف صادر شده  9۶معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 

مرغ ایرانی هستند به طوری که از ابتدای سال تاکنون  کشورهای عراق و افغانستان مشتریان عمده تخم: است،گفت

 .تن به افغانستان صادر شده است ۶22هزار و  ۶مرغ به عراق و  هزار تن تخم 07

، با تاکید بر اینکه صادرات تخم مرغ به خبرگزاری فارسگو با خبرنگار اقتصادی و حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

کشورهای افغانستان، بحرین، تاجیکستان، ترکمنستان، عمان و عراق جزو مشتریان تخم : افغانستان از سر گرفته شده است گفت

 .مرغ ایران هستند

درصد از این مقدار  32: هزار تن تخم مرغ به کشورهای مذکور صادر شده است، افزود 16از ابتدای سال تاکنون وی با بیان اینکه 

 .تن تاکنون به عراق و افغانستان صادر شده است 633هزار و  6درصد آن معادل  33هزار تن و  53تخم مرغ صادراتی معادل 

دای سال تاکنون حدود هزار و پانصد تن تخم مرغ به ترکمنستان، کمتر از همچنین از ابت: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .هزار تن به تاجیکستان و حدود صد تن به بحرین و بقیه به کشورهای دیگر صادر شده است

 هیچ واحد تخم مرغ صنعتی آلوده به: رکنی با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد آنفلوانزای پرندگان در کشور اظهار داشت

ویروس آنفلوانزا نداشتیم و با آزمایشات مکرری هم که از واحدهای کوچک بومی به عمل آمده تمام این واحدها از این ویروس پاک 

 .اند و مسائل مطرح شده در این زمینه کامال رفع شده است بوده

درصدی صادرات را نشان  13افزایش  مقایسه مقدار صادرات تخم مرغ از ابتدای سال تاکنون با مدت مشابه سال گذشته: وی افزود

 .دهد می

در سه روز : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه از روز دوشنبه گذشته صادرات تخم مرغ به عراق آغاز شده است گفت

 .تن تخم مرغ به این کشور صادر شده است 263ابتدایی از سرگیری صادرات 

توان برای تنظیم  از ظرفیت صادراتی کشور مذکور می: تخم مرغ بسیار باالست،اظهار داشترکنی با بیان اینکه نیاز افغانستان به 

 .بازار داخلی این محصول استفاده کرد، ضمن اینکه این کشور منبع ارزآور خوبی است

و با مسلح شدن  اند تجار ما در صادرات این محصول توانایی و تجربیات خوبی بدست آورده: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .های استاندارد امیدواریم بخش زیادی از بازارهای منطقه را پوشش دهیم های مختلف از جمله بسته بندی به آیتم

شود در مدتی که ایران در منطقه به علت مباحث مربوط به آنفوالنزای پرندگان  وی در پاسخ به این سوال که درست است گفته می

صادرات مشکل است و : ا گرفته است و بازگشت به بازار صادراتی تخم مرغ کار سختی است، گفتحضور نداشت ترکیه جای ما ر

کنند و این طور نیست که ما دست روی دست بگذاریم و انتظار داشته باشیم دیگران گوی  کشورهای دیگر هم به شدت رقابت می

 .سبقت از ما نگیرند

تر  یدی ما و همچنین سهولت دسترسی به مرزهای کشورهای همسایه راحتاما با توجه به کیفیت تخم مرغ تول: رکنی افزود

 .توانیم صادرات انجام دهیم می

تومانی برای صادرات تخم مرغ صرفه اقتصادی دارد،  633هزار و  1معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت 

 .شود دالر خریداری می 3.1تا  3.5تخم مرغ صادراتی هر کیلو با قیمت حدود : گفت
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اند، البته سود متغیر است و  تولیدکنندگان و تجار ایرانی برای حفظ بازار صادراتی تخم مرغ به منافع حداقل قناعت کرده: وی افزود

ط مذکور اند و خودشان را با شرای ه شود اما در مجموع برای حفظ بازارهای صادراتی منافع کم را به زیاد ترجیح داد کم و زیاد می

 .اند تطبیق داده
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 صادرات و واردات
 - 31/69/59فارس

 های وارداتی از مبادی قانونی سالم هستند روغن
هر   :بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه مردم باید نسبت به میزان مصرف روغن دقت کنند، گفتوزیر 

 .میزان روغنی که از مبادی قانونی وارد کشور شود سالمت الزم را دارد و مصرف آن مشکلی ندارد

زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در حاشیه  ، حسن قاضیرسخبرگزاری فابه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مراسم بیست و هفتمین گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در آستانه هفته دفاع مقدس در پاسخ به سؤال 

توانند نسبت به  های وارداتی از سالمت الزم برخوردار هستند و مردم می ینکه آیا روغنمبنی برا خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی 

هر میزان روغنی که از مبادی قانونی وارد کشور شود سالمت الزم را دارد و مصرف آن : مصرف آن اطمینان داشته باشند، گفت

 .مشکلی ندارد

ای جایز است و بهتر است که مردم به  ند چرا که مصرف روغن تا اندازهاما مردم باید نسبت به میزان مصرف آن دقت کن: وی افزود

 .های پزشکان در این رابطه دقت کنند توصیه

مصرف زیاد برخی از مواد از جمله شکر، نمک و روغن برای سالمتی مضر است : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان داشت

 .در مورد آن عمل کنند های بهداشتی و بنابراین مردم باید به توصیه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31343656333335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940626000182


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 شهریور چهارماهم اخبار هفته 
 

 صادرات و واردات
 آیانا 4931شهریور  53, یکشنبه

 گرمسیری به مؤسسه تحقیقات مرکبات  های نیمه ورود میوه/ آووکادو و صادرات آن از شمال ایران انبوهتولید 
گرمسیری به مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور، این مؤسسه به پژوهشکده  های نیمه ای نزدیک با ورود میوه در آینده

 .ه کشت و پرورش آووکادو خواهد پرداختگرمسیری تغییر نام خواهد داد و در نخستین قدم ب های نیمه مرکبات و میوه

از کشت و پرورش آووکادو در ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .تجاری برسانیمدر تالش هستیم بتوانیم این محصول را طی پنج سال آینده به تولید انبوه و : شمال ایران در آینده خبر داد و گفت

شود، اما هیچ اطالعاتی از میزان تولید، سطح زیر  اکنون آووکادو در کشور به میزان محدود تولید می هم: محمدی افزود مرتضی گل

 .شده در دسترس نیست کشت و ارقام کاشته

دن ارقام موجود در جهان و مزایای شده روی آووکادو، در مرحله ارزیابی، رصد کر وی با بیان اینکه در حال حاضر با تحقیقات انجام

آووکادو دارای ارقام گوناگون است که برخی مقاوم و برخی حتی حساس به : بریم، خاطرنشان کرد اقتصادی این محصول به سر می

 .گرفته بهترین این ارقام را در کشور کشت کنیم های صورت سرما هستند و در نظر داریم با بررسی

وجه به آنکه تاکنون تحقیق چندانی روی این محصول صورت گرفته است، سعی داریم با شناساندن با ت: محمدی ادامه داد گل

ای که از حالت لوکس بودن خارج شده و تا پنج سال آینده  گونه مزایای کشت این محصول به مردم آن را وارد فاز تجاری کنیم، به

 .ادرات و ارزآوری این محصول را نیز فراهم کنیمراحتی در دسترس مردم قرار گیرد، موجبات ص عالوه بر آنکه به

های  طی چند ماه آینده پژوهشکده مرکبات و میوه: گرمسیری به این مؤسسه خبر داد و تصریح کرد های نیمه وی از پیوستن میوه

ن، انار، انجیر گرمسیری همانند زیتو های نیمه گرمسیری جایگزین مؤسسه تحقیقات مرکبات خواهد شد و تحقیقات روی میوه نیمه

 ./بر عهده این پژوهشکده خواهد بود... و
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 صادرت و واردات
 خبرنگاران جوان

 درصد خوراک دام وارداتی است 72

 .شود درصد خوراک دام در بخش طیور از طریق واردات تامین می 33:کشاورزی بیان کردعضو کمیسیون 

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانزاده بالنگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  عباس پاپی

شود و حال  درصد خوراک دام در بخش طیور از طریق واردات تامین می 33در واقع : اظهار داشت درخصوص واردات خوراک دام

 .اگر بخواهیم آن را از جیره غذایی طیور حذف کنیم قطعا در بحث عملکرد تولید مرغ دچار مشکل خواهیم شد

ور مستقیم تحت تاثیر کنجاله سویا وارداتی میلیون تن تولید داریم به گونه ای که تولید به ط 5در بخش طیور حدود : وی افزود

 .توانیم به خود کفایی گوشت قرمز هم دست یابیم نیاز شویم قطعا می است و حال اگر در تامین خوراک دام از واردات بی

توانیم در واقع عمدتا خوراک دام کنجاله سویا و ذرت است و از طرفی اگر در داخل ب: عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه بیان کرد

 .روغن مورد نیاز را تامین کنیم قطعا در بحث کنجاله سویا هم میتونیم به خودکفایی برسیم

بنابراین به سبب عدم کشت دانه های روغن ناچار به واردات کنجاله سویاهستیم اما این دو موضوع به شرط :پاپی زاده بیان کرد

 .توسعه کشت دانه های روغنی قابل حل است 
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 صنایع غذایی

  فودپرس 4931شهریور ماه  52چهار شنبه 

های ناسالم برای حذف رقیب  پرهیز از شیوه: انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران طی بیانیه ای اعالم کرد

 <غذاییوظیفه ملی استصنایع 
های ناسالم برای حذف رقیب  پرهیز از شیوه: ای اعالم کردند اعضای انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران در بیانیه -اقتصاد غذا  

، ، در پی نشر خیرخواهانه یا مغرضانه شایعات گوناگون در فضاهای «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .وظیفه ملی است

در این بیانیه .ای مواضع عمومی خود را اعالم کرد ازی پیرامون برخی از محصوالت غذایی کشور این انجمن در بیانیهاجتماعی و مج

شرایط خطیر اقتصادی کشور، تورم، رکود، گرانی و ورشکستگی شماری از واحدهای تولیدی، افت تولید بسیاری از : آمده است

زایش همه مسئوالن بلندپایه و فعاالن اقتصادی را به اتخاذ تدابیر و اقدامات عاجل در واحدها، بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی رو به اف

هنگامی که چرخه اقتصاد از روند عادی خود خارج شده و رقابت سالم که به : در ادامه بیان شد.سازد راستای منافع ملی ملزم می

گران و  محور، پرهیز صنعت ت، پشتیبانی از تولیدات سالمترساند، جای خود را به تخریب داده اس رونق و رشد اقتصادی یاری می

اعضای انجمن صنایع همگن غذایی و .ای ملی است های مخرب برای حذف رقیب وظیفه تولیدکنندگان از رقابت ناسالم و شیوه

: اندازد، تصریح کردند شان را به خطر می دارویی مازندران با اعالم اینکه مردم حق دارند نگران مصرف کاالهایی باشند که سالمت

در بخش دیگر .همزمان ضروری است که مردم هوشیارانه از افتادن در دام شایعاتی که تولید ملی را هدف گرفته است دوری گزینند

ویژه در شرایط کنونی اقتصادی با هدف رشد صنعت و  بر کارشناسان کیفیت و نخبگان تولید الزم است به: از این بیانیه آمده

موقع، از هیجانات کاذب اجتماعی پیشگیری کنند و اصحاب رسانه همزمان با  دهی به کنندگان با آگاهی حقوق مصرف حفاظت از

در این .کننده است، بپرهیزند رسانی درست، از انتشار اخبار غیرکارشناسانه که در عمل علیه تولید و در نهایت به زیان مصرف اطالع

های اعتماد عمومی متزلزل شد، ایجاد  رسانی مطمئن شده و پایه گر جایگزین اطالع یرانزمانی که شایعات و: بیانیه اعالم شد

رسانی مطمئن برای احیای اعتماد عمومی و پیشگیری از شایعات مخل تولید و برخورد موثر با  های پژوهشی، نظارتی و اطالع پایگاه

: صنایع همگن غذایی و دارویی مازندران در پایان یادآور شدنداعضای انجمن .یافته تکلیف مسئوالن دولتی است سازی سازمان شایعه

افزایش اشتغال و کاهش بیکاری با تقویت تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان و نیروی کار داخلی از جمله در زمینه تولید مواد 

  –ست ویژه لبنیات که با سالمت مردم آمیخته است، حق مسلم ملت و تکلیف عاجل حکومت ا غذایی به
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 صنایع غذایی
  فودپرس 4931شهریور ماه  96دو شنبه 

سرمایه گذاران بین المللی برای حضور در ابرپروژه مجتمع فرآوری عمیق غالت زر صف کشیدندصنایع 

 <غذایی
همزمان با افزایش عالقه مندی صنعتگران و تجار بین المللی به حضور بیش از پیش، در اقتصاد ایران، طرح ابرپروژه  -اقتصاد غذا  

به گزارش روابط .مجتمع کارخانجات فرآوری عمیق غالت زر یکی از اهداف عمده فعاالن صنعت و تجارت بین المللی غذا قرار گرفت

ر طی چند روز گذشته هیأتهای متعددی از کشورهای اوکراین و ترکیه برای مذاکره و عمومی گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر، د

سرمایه گذاری در فازهای مختلف این کالن طرح به ایران سفر کرده و ضمن بازدید از سایت مجتمع، مذکرات تجاری مؤثری را به 

انی از قبیل دسترسی به شبکه ریلی اختصاصی، ذخیره این کالن طرح که به عنوان بندر خشک از قابلیتهای فراو.انجام رسانده اند

سازی و واحدهای متعدد فرآوری غالت در دست احداث و مطالعه برخوردار است، به محض راه اندازی به عنوان بزرگترین مجموعه 

 . صنعتی در حوزه فرآوری عمیق غالت خاورمیانه شناخته خواهد شد

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 شهریور چهارماهم اخبار هفته 
 

 صنابع غذایی
 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  96, دوشنبه 

 آخرین تغییرات آماری بانک مرکزی از نرخ مواد خوراکی
شهریور ماه  53برای هفته منتهی به بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را  -

گروه دیگر افزایش یافته البته  2اعالم کرد که براساس آن نرخ دو گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن کاهش اما قیمت  34

 .نرخ چهار گروه دیگر ثابت ماند

صد در هفته مذکور کاهش یافته اما نرخ تخم در 5.2درصد و میوه های تازه  3.5براساس اعالم بانک مرکزی در حالی که نرخ برنج 

 .درصد رشد داشته است 3.3درصد و قندو شکر  4.3درصد، گوشت مرغ  3.3درصد، سبزی های تازه  3.3درصد، حبوب  5.6مرغ 

 .البته نرخ لبنیات، گوشت قرمز، چای و روغن درهفته مذکور ثابت ماند

 لبنیات و تخم مرغ** 

درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقالم این گروه نسبت  3.6گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه معادل در هفته مورد گزارش، در 

 .هزار ریال فروش می رفت 36تا  31درصد افزایش داشت وشانه ای  5.6بهای تخم مرغ معادل . به هفته قبل ثابت بود

 برنج و حبوب** 

غیرتایلندی بدون تغییر بود و بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی 

درصد و  3.4بهای لوبیا چشم بلبلی معادل . در گروه حبوب، قیمت لوبیا قرمز ثابت بود. درصد و یک درصد کاهش یافت 3.3معادل 

 .صد افزایش داشتدر 3.3تا  3.3درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  5.2لوبیا سفید 

 میوه ها و سبزی های تازه** 

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک، نارنگی و لیمو شیرین عرضه نمی شد و انار و طالبی عرضه 

ها متفاوت بودند، به  کمی داشت ولی سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی درمقایسه با سایر میوه فروشی

 .نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید

میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل 

 33.1تا  3.4لی قیمت سایر اقالم این گروه بین درصد کاهش و 3.3درصد و هندوانه  3.2درصد، خربزه  5.5درصد، انگور  34.3

 3.3تا  3.5درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  3.1در گروه سبزی های تازه بهای خیارمعادل . درصد افزایش یافت

 .درصد افزایش داشت

 گوشت قرمز و گوشت مرغ** 

درصد  4.3اله بدون تغییر بود و قیمت گوشت مرغ معادل در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوس

 .افزایش یافت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی** 

 .درصد افزایش داشت و قیمت شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود 3.3در این هفته بهای قند معادل 

 تغییرات یک ساله ** 

 4.3درصد، میوه های تازه  54درصد، حبوب  3.5درصد، برنج  2.4رخ لبنیات براساس اعالم بانک مرکزی در یک سال اخیر نیز ن
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 3.3درصد و روغن نباتی  2.3درصد، قندو شکر  2.3درصد، گوشت مرغ  3.5درصد، گوشت قرمز  5.2درصد، سبزی های تازه 

 .ه استدرصد با کاهش مواجه شد 3.3درصد و چای  33.3درصد رشد داشته البته نرخ تخم مرغ در این مدت 
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 عسل

 آیانا 4931شهریور  5۲, شنبه

 اندازی شد  معامالت صنعت زنبورداری راه سامانه
برداری قرار خواهد  مورد بهره زودی اندازی شد که به سامانه معامالت صنعت زنبورداری با همکاری بانک کشاورزی راه

 .گرفت

سامانه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

که بتوانند در عنوان بستری برای فعالیت همه زنبورداران به نوعی  معامالت صنعت زنبورداری کشور با همکاری بانک کشاورزی به

 .اندازی شده است یک فضای ایمن و در بستر فضای مجازی تبادالت تجاری خود را افزایش دهند، راه

کننده آن صندوق و بانک کشاورزی  اندازی شده و پشتیبان مالی و تضمین هرچند این سازمانه مشابه بورس راه: پور افزود بهزاد بانکی

 .آن در فضای مجازی آماده شده است خواهد بود، اما در واقع تابلوی بورس

بندی فعالیت  کنندگان، تولیدکنندگان عسل و واحدهای بسته در فضای مجازی تابلوی بورس که همه تأمین: وی خاطرنشان کرد

به توانند با رصد قیمت با بهترین شرایط ممکن نسبت  شفاف دارند، برای تبادالت تجاری اعالم آمادگی خواهند کرد و خریداران می

 .انجام عمل اقتصادی خود اقدام کنند

زودی از آن رونمایی  اندازی شده است، اما به صورت آزمایشی راه برداری شده و به این سامانه طی دو هفته بهره: پور ادامه داد بانکی

 .گیرد شده و در اختیار عموم قرار می

 .قابل دسترسی خواهد بود www.stz.bki.irسامانه معامالت صنعت زنبورداری در آدرس اینترنتی : وی تصریح کرد

 های تقلبی گری و عسل حذف داللی

رود با شروع به فعالیت این صندوق، رقابت در فضای شفاف و  انتظار می: مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری یادآور شد

 .ها قدم مثبتی بردارد ها و دالل حذف واسطهکنندگان و تولیدکنندگان عسل ایجاد کند و برای  بر اساس کیفیت در میان مصرف

رود  طوری که انتظار می از دیگر دستاوردهای این سامانه، ایجاد زنجیره بررسی کیفیت عسل خواهد بود، به: پور تأکید کرد بانکی

 .خود شناسایی شده و از میدان رقابت خارج شوند های تقلبی خودبه عسل

درصد افزایش  523طی سال گذشته و پایان سال مالی، : ت به سال گذشته اظهار داشتوی در اشاره با وضعیت تولید عسل نسب

 .میلیارد تومان تسهیالت در اختیار سهامداران صندوق قرار گرفته است 35عملکرد مبادالت تجاری عسل بوده و 

 .زنبورداران قرار گرفته استمیلیارد تومان از این مبلغ از منابع بانکی در اختیار  33هشت تا : پور همچنین گفت بانکی

 ./درصدی در این صنف گزارش شده است 353های زنبورداری، رشد  به لحاظ تعداد تشکل: وی در پایان افزود
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 عسل
 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  5۲, چهارشنبه 

 انتقاد از کم توجهی به تولید عسل گیاهی
توانیم از گیاهان مختلف بومی، عسل  تولید عسل گیاهی ظرفیت خاصی است که می: خوزستان گفت زنبوردارانرییس اتحادیه تعاونی 

 . شود با کیفیت و با خاصیت باال تولید کنیم اما متاسفانه به این بخش توجهی نمی

اسفانه مدیران بخش تولید عسل گیاهی نیاز به حمایت زنبورداران دارد تا تولید را باال ببرند که مت: امین کریمی اظهار کرد

 .شوند کشاورزی برای این نوع عسل ارزشی قائل نمی

ای را در کنار گیاهی تولید کنیم  اگر بخواهیم در زنبورداری درآمدزایی بیشتری داشته باشیم، باید عسل تغذیه: وی خاطرنشان کرد

 .که باید به آن توجه ویژه شوداما عسل گیاهی به دلیل خاصیت باال و بومی بودن از اهمیت باالیی برخوردار است 

در حال حاضر زنبورداران استان به مناطق شمالی استان حرکت کرده و کندوهای خود را برای تولید عسل کُنار یا : کریمی افزود

ان، زنبوردارانی که تمایل به تولید عسل کنار دارند، اکنون در مناطق شوشتر، دزفول، گتوند، بهبه. کنند سازی می پاییزه آماده

 .اند مسجدسلیمان و رامهرمز مستقر شده

با توجه به اینکه امسال برای : شود، افزود وی با بیان اینکه عسل کنار یا پاییزه عمدتا از نیمه دوم مهر تا اوایل آبان برداشت می

رسید و البته ما در تولید  میتن  2تن بود در حالی که قبال این حجم به بیش از  5.2زنبورداران سال خوبی نبود، میانگین تولید 

 .مشکلی نداشتیم اما این نوع عسل مالک تولید نیست( شکری)ای  عسل تغذیه

کنند و چون میزان تولید  ای و گیاهی را با هم جمع آوری می متاسفانه بخش دولتی، آمار تولید عسل تغذیه: کریمی تصریح کرد

 .شود عسل گیاهی پوشانده میای باالست، معضالت و مشکالت کاهش تولید  عسل تغذیه
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 قارچ

 خبرنگاران جوان

 اندازی صندوق تضمینی های راه مزیت/ تعادل قیمت قارچ در شش ماهه دوم سال

در واقع با خنک شدن هوا و خرید کامپوست از سوی تولید کنندگان همواره پیش : کنندگان قارچ گفترئیس هیئت مدیره تولید 

 .بینی شده که قیمت قارچ در اواخر این ماه و ماه آینده به تعادل برسد

های گذشته در فرهنگ مصرف غذایی  ل گوناگون جهان طی ساهای  کشور اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

خود از فواید ارزشمند قارچ برخوردار بودند و در حال حاضر، اکثر کشورهای دنیا آن را به عنوان محصولی کشاورزی قلمداد می 

اجرا می کنند به گونه ای مدت و بلندمدت  های کوتاه کنند و حتی به منظور توسعه هرچه بیشتر تولید و مصرف این محصول برنامه

 .دهند های بسیاری را به تحقیقات مربوط به آن اختصاص می که ساالنه هزینه

در واقع بهترین زمان برای پرورش قارچ در دو ماهه اول سال است که این محصول متاسفانه به سبب افزایش عرضه و کاهش تقاضا 

هزار تومان بوده  4الی  233هزارو 1ای که در این مدت قیمت قارچ بین  افت قیمت شدیدی را در ابتدای سال تجربه کرده به گونه

 .است 

همچنین با گرم شدن هوا بسیاری از تولید کنندگان از چرخه تولید به سبب عدم تعادل قیمت تمام شده و فروش متحمل ضرر 

عرضه قارچ را نداشتند که در نهایت این وزیان فراوانی شدند به گونه ای که بسیاری از واحدهای تولیدی توان خرید کامپوست و

 .مسئله افزایش قیمت قارچ را به دنبال داشته است 

البته با خنک شدن هوا تولید کنندگان شروع به خرید کامپوست و پر کردن سالن های خود می کنند وازسویی پیش بینی شده که 

تعادل است برسد زیرا در این شرایط با توجه به ریسک شدید هزار تومان که م 3اواخر این ماه و ماه آینده قیمت قارچ به حدود 

 .درصد سود عاید تولید کننده خواهد شد 53تولید 

یر این اساس؛ وزارت جهاد کشاورزی با انجمن تولید کنندگان قارچ برای وضعیت ثبات قیمت هاصندوق تضمینی قیمت قارچ را 

آن به سمت صنایع تبدیلی از افزایش قیمت که به زیان مصرف کننده است افتتاح خواهند کرد که در صورت مازاد تولید وهدایت 

 .جلوگیری خواهد شد

هزار تن صادرات به این  33به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ عمده ترین صادرات قارچ ایران به عراق است به گونه ای که ساالنه 

تابستان از مصرف قارچ امتناع می کنند صادرات این محصول کشور صورت می گیرد اما به خاطر دیدگاه خاص مردم عراق که در

هزار تن به  1هزار تن صادرات به عراق و  2افت کاهشی را به خود اختصاص داده که امیدوارم با خنک شدن هوا و ماهیانه حداقل 

 .کشورهای دیگرشاهد نوسانات قیمت در بازار نباشیم

هزار تن بوده، که از سویی پیش بینی تولید قارچ  332ید قارچ کشوردر سال گذشته براساس این گزارش؛ طبق آمار وزارت جهاد تول

 .هزارتن خواهد بود 353در سال جاری به سبب افزایش تولید وعرضه قارچ در شش ماه دوم سال 

گاران جوان در این در این راستا محمد حسن افشار رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کننده قارچ در ایران در گفتگو با باشگاه خبرن

بسیاری از واحد های تولیدی مجهز به سیستم سرمایش نیستندودر حالیکه تابستان سال جاری گرمای : خصوص اظهار داشت

ناگهانی و خشکی هوا موجب شد که بسیاری از تولیدکنندگان در سالن های تولید خود دچار مشکل شوند که از طرفی با کاهش 

 .ها به شدت افزایش پیدا کرد عرضه قارچ در تابستان قیمت

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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در واقع با خنک شدن هوا، تولیدکنندگان شروع به خرید کامپوست و پرکردن سالن های خود می کنند و همواره این امر : وی افزود

 .طبیعی است که با افزایش تولید قیمت قارچ متعادل شود

هزارتن صادرات به این کشور  33به گونه ای که ساالنه حدود بیشترین صادرات قارچ کشور به عراق است : افشار در ادامه بیان کرد

هزارتن به کشورهای حوزه خلیج فارس،  5هزار تن صادرات به عراق و کمتر از  33صورت می گیرد وچنانچه در سه ماه اول سال 

 .ایران وافغانستان داشتیم

ت که با توجه به شرایط تورمی و قیمت تمام شده دالر اس 5.2در حال حاضر قیمت صادرات قارچ در سطح جهان حدود : وی گفت

قارچ سودی نصیب صادر کننده نخواهد شد اما از سویی صادر کننده ترجیح می دهد که برای حفظ بازارهای جهانی صادرات را 

 .انجام دهد

هزار  2داقل ماهیانه در واقع در شش ماه دوم سال پیش بینی شده که ح: رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان قارچ خاطر نشان کرد

 . هزار تن به کشورهای دیگر داشته باشیم 1تن صادرات به عراق و 

وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان عضو انجمن برای وضعیت ثبات قیمت قارچ صندوق : افشار در ادامه اظهار داشت

یت آن به سمت صنایع تبدیلی از افزایش بی رویه قیمت تضمینی قیمت قارچ را افتتاح خواهند کرد تادر صورت مازاد تولید و هدا

درصدی  43در بازار جلوگیری شود که از طرفی متاسفانه به سبب مشکالت اعتباری دولت وزارت جهاد کشاورزی تا کنون سهم 

 .خود را برای ایجاد صندوق اختصاص نداده است

واحد فعال و بقیه  433واحد مرکز تولید قارچ در ایران تنها  3363، از35براساس آمار مرکز ایران در اواخر سال : وی تصریح کرد

واحد در ایران مشغول فعالیت هستند که در واقع این اختالف  143واحدها تعطیل بوده واز طرفی طبق آمار وزارت جهاد حدود 

د واحد های مرکزتولید قارچ آمار برای واحدهای فاقد مجوز است درحالیکه براساس اطالعات حاصله انجمن تولیدکنندگان تعدا

 .بیش از این است 

درصد کل تولید قارچ ایران مربوط به استان تهران بوده که در  63در گذشته : رئیس هیئت مدیره تولید کنندگان قارچ تاکید کرد

سیاری از حال حاضر ریزش جمعیت استان تهران به شهرستان های اطراف وسرمایه گذاری در استان های دیگر موجب تعطیلی ب

 . واحدهای تولیدی قارچ در تهران شد که در پیاین مسئله دیکر تهران قطب تولید قارچ نیست

براساس این گزارش؛در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری تولیدکنندگان به سبب افزایش عرضه و کاهش تقاضا،افت قیمت 

و افزایش صادرات به عراق قیمت قارچ به تعادل برسد واز  شدیدی را در این مدت تجربه کردند که امیدوارم با خنک شدن هوا

 .طرفی افتتاح صندوق تضمینی قارچ در جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها در بازار تاثیر بسزایی خواهد گذاشت
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 گل و گیاهان صنعتی

 ایسنا - 493۱شهریور  5۲شنبه 

 محالتالمللی گل  جایگاه بین

 .المللی کسب کرده است وگیاه جایگاه بین های شهرستان محالت در عرصه گل ظرفیت: علیرضا سلیمی گفت

منطقه ( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی در گفت

های گل کشور است که هرساله با  ترین نمایشگاه این نمایشگاه یکی از قدیمی: وگیاه محالت گفت لمرکزی با اشاره به برگزاری نمایشگاه گ

 .شود کیفیت بیشتر برگزار می

وجود : درصد از اراضی زیرکشت گل در کشور در این شهرستان وجود دارد، افزود 53وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط اقلیمی محالت 

وگیاه در کنار وجود نیروهای ماهر و  های متعدد و پایانه صادراتی گل قات گل و گیاه، تنها دهکده گل کشور، گلخانهپژوهشکده ملی تحقی

 .باتجربه مجموعه کاملی را در شهرستان ایجاد کرده است

ای را شاهد بود  وان چنین تجربهت ای از کشور می وگیاه افراد ماهری فعال هستند که در کمتر نقطه در بخش تولید انواع گل: سلیمی تصریح کرد

ها محالت را از دیگر نقاط کشور متمایز و  این ویژگی. وگیاه باشیم و این امر باعث شده است که در این بخش شاهد تنوع بسیار زیاد انواع گل

 .نظیر کرده است بی

ظرفیت سیزدهمین نمایشگاه : رود، افزود شمار مینظیری برای محالت به  وگیاه ظرفیت بی وی با تاکید بر اینکه شرایط کنونی در عرصه گل

رایزن اقتصادی و سفرا در این نمایشگاه نشان  31المللی را عرضه کرده است، حضور  وگیاه محالت از سطح استانی باالتر است و قالبی بین گل

 .وگیاه جهان کسب کرده است المللی را در بازار گل دهد که این شهرستان جایگاه بین می

 برگزاری این نمایشگاه توانسته است : نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به شتاب گرفتن صادرات در این عرصه گفت

های  وانمندی شهرستان را بیش از پیش به نمایش بگذارد و حضور مسئوالن ملی و فعاالن عرصه گل کشور این نمایشگاه را از دیگر نمایشگاه

 .کند می کشور متمایز

تواند مراودات تجاری در بخش گل را با سایر کشورها توسعه بخشد و مسلما این امر جهش بزرگی را برای  حضور سفرا می: وی اظهار کرد

 .شهرستان به دنبال دارد

این : ل است، گفتهای مهم شهرستان در عرصه گ وگیاه در کنار اراضی زیر کشت که از ویژگی سلیمی با اشاره به وجود مرکز تحقیقات گل

اتفاق کمک شایانی در افزایش سطح کار و راندمان تولید گل داشته است و امروز شاهدیم که تولیدکنندگان گل با آخرین استانداردهای جهان 

 .شود کنند و این امر از نقاط قوت فعاالن این عرصه در محالت محسوب می در عرصه تولید و تنوع بخشی کار می
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 گندم

 - 31/69/59فارس

 میلیون تن در سال زراعی جدید 49کشت گندم آغاز شد؛ برنامه تولید 
برای : شده، گفتمجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت گندم در برخی مناطق سردسیر آغاز 

 .گذاری شده است هزار تن گندم در سال زراعی جدید هدف 322میلیون و  40تولید 

از آغاز کشت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت

میلیون  5شود امسال در سطح  بینی می ریزی انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی پیش ا توجه به برنامهب: گندم خبرداد و گفت

 .هزار هکتار، گندم دیم کشت شود 333میلیون و  1هزار هکتار، گندم آبی و در سطح  533و 

مسال در مجموع کشت گندم در ا: هزار هکتار گندم کشت شد، افزود 533میلیون و  6وی با بیان اینکه سال گذشته در سطح 

 .هزار تن است 333میلیون و  35گذاری وزارت جهاد برای تولید  میلیون هکتار خواهد بود و هدف 6سطح 

از روز گذشته در مناطق سردسیر  34-32مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشت گندم دیم سال زراعی 

های آذربایجان غربی شهرستان ارومیه و چند استان نواحی سرد از جمله خراسان شمالی،  در استان: کشور آغاز شده، گفت

 .آذربایجان شرقی، همدان، کردستان و دیگر مناطق کشت این محصول آغاز شده است

ام توصیه ما به گندمکاران مناطق سرد دیم این است که کشت گندم دیم به صورت خشکه کاری انج: اسفندیاری پور بیان داشت

درصد کود ازته و اوره را همزمان با کاشت استفاده کنند تا در اولین بارندگی  33شود و کود مورد نیاز فسفاته را به صورت کامل و 

 .شاهد سبز شدن مطلوب مزارع باشیم

رزان بذرشان را حتما این کشاو: کنند، توصیه کرد و گفت وی به کشاورزانی که بذر مورد نیاز برای کشت گندم را خودشان تهیه می

 .بوجاری و ضدعفونی کنند

مقدار مصرف بذر برای کشت گندم حتما براساس توصیه کارشناسان و : مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

مروجین هر منطقه باشد و با استفاده از دستگاه خطی کار گندم اقدام به کشت گندم کنند تا عملکرد مورد انتظار از کشت در هر 

 .هکتار محقق شود

کارشناسان و ناظرین مستقر در خدمات : اسفندیاری پور با بیان اینکه مسئولیت اصلی تولید بر عهده کشاورزان است، تصریح کرد

 .دانند که با کشاورزان همکاری خوبی داشته باشند و بر مزارع نظارت داشته باشند وزارت جهاد کشاورزی خودشان را موظف می

 گیرد ر گندم در اختیار کشاورزان قرار میهزار تن بذ 122

های فنی را کشاورزان  مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه از ابتدای شروع کشت تمامی اقدامات و توصیه

تیار هزار تن بذر گواهی شده از ارقام اصالح شده در سراسر کشور برای کشت گندم تهیه شد که در اخ 433: بکارگیرند، گفت

 .گیرد کشاورزان قرار می

 تومان است 4132قیمت هر کیلو بذر گندم در سال زراعی جدید 

 .گیرد تومان در اختیار کشاورزان قرار می 3433بذر تهیه شده در حد کفایت است و هر کیلوگرم آن با قیمت : وی افزود

 .استبذر فسفاته و ازته هم به میزان الزم موجود : مجری طرح گندم تأکید کرد

 33هزار تن را داشتیم که تاکنون  63میلیون و  33گذاری تولید  هدف 31-34برای سال زراعی : اسفندیاری پور اظهار داشت

 .میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری شده است 3هزار تن تولید شده و بیش از  233میلیون و 
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 گندم
 - 31/69/59فارس

 شود نرخ خرید تضمینی گندم هفته آینده اعالم می
کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جدید  وزیر جهاد: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .اعالم کرده است و امیدواریم حداکثر تا هفته آینده این نرخ در شورای اقتصاد به تصویب برسد

هاد کشاورزی امروز در حاشیه مراسم بیست و ، عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هفتمین گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در آستانه هفته دفاع مقدس در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس 

نرخ تضمینی گندم توسط حجتی وزیر جهاد کشاورزی : در رابطه با تعیین قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی جدید گفت

 .هاد شده استپیشن

 .های تخصصی سازمان مدیریت در هفته گذشته بررسی شد این نرخ در کمیسیون: وی افزود

امیدواریم حداکثر تا هفته آینده نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم در شورای اقتصاد به : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .تصویب نهایی برسد

 .ت تضمینی گندم اظهار نظری نکردبخشنده در مورد افزایش تقریبی قیم

تومان بود و تاکنون میزان خرید تضمینی گندم از مرز  3322براساس این گزارش، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری 

 .میلیون تن گذشته است 3

این در حالی است که هنوز  کرد،کاران شروع به کشت گندم خواهند  به زودی سال زراعی جدید آغاز و گندم: افزاید این گزارش می

 .نرخ تضمینی گندم که باید قبل از سال زراعی جدید آغاز شود اعالم نشده است
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 گندم

 ها پرداخت شد درصد بهای گندم 30/ میلیون تن گذشت ۰گندم از مرز خرید تضمینی 

میلیارد  233ی اخیر، هم اکنون مطالبات گندمکاران به حدود  با تداوم و سرعت گرفتن پرداخت بهای تضمینی گندم طی چند هفته

 .تومان رسیده است

 4میلیون و  3تاکنون : علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه به گزارش 

میلیارد تومان به  333هزار و  3میلیارد تومان از کشاورزان سراسر کشور خریداری و حدود  133هزارو 3هزار تن گندم به ارزش 

 . حساب گندمکاران واریز شده است

است و هم اکنون  مطالبات گندمکاران به سرعت و بطور مداوم در حال پرداخت : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

شود با این روند پرداخت، طی چند روز آینده، یعنی تا آخر  میلیارد تومان به کشاورزان بدهکاریم، که پیش بینی می 233حدود 

 . فصل خرید، کلیه مطالبات تسویه شود

استان کشور مستقر شدند و عملیات تحویل و خرید بیش از یک میلیون  13مرکز خرید در سالجاری در  3335: قنبری تشریح کرد

 . هزار محموله گندم عرضه شده را انجام دادند 136و 

هزار تن،  334فارس با هزار تن،  333هزار تن، گلستان با  361معاون وزیر جهاد کشاورزی به ترتیب استانهای خوزستان با خرید 

 . هزار تن به عنوان بیشترین خریداران گندم کشور معرفی کرد 233هزارتن و اردبیل را با بیش از  213کردستان با

وی با بیان اینکه موجودی گندم از سال گذشته و خرید تضمینی مطلوب گندم در سال جاری، سبب افزایش ذخایر این محصول 

در حال حاضر موجودی ذخایر گندم کشور : تامین نان رسیده است، افزود ٔ  یک امنیت غذایی در زمینهاستراتژیک شده و جامعه به 

سابقه در دولت  باشد که نیاز یکسال کشور برای تولید آرد نانوایی را پاسخگو است و این ثبت یک رکورد بی میلیون تن می 33حدود 

 . رود تدبیر و امید به شمار می

 . این میزان خرید و ذخایر مطلوب موجود، امسال نیاز به واردات گندم از خارج نداریمبا : قنبری اضافه کرد
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 گندم
 خبرنگاران جوان

 های مثبت در خودکفایی تولید گندم گام

گندم محصول استراتژیکی است که امکانات مورد نیاز کشت این محصول در تمامی مراحل : بیان کرددبیر دوم کمیسیون کشاورزی 

 .برای کشاورزان فراهم بوده است

باشگاه خبرنگاران خبرنگار اقتصادی سیدمحمد سادات ابراهیمی دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

در واقع با توجه به شرایط آب و هوایی کشور این محصول استراتژیک در نقاط مختلف : ، در خصوص کشت گندم اظهار داشتجوان

 .قابل کشت است و از طرفی کشاورزان با کشت سنتی این محصول آشنایی کامل را دارند

توان گفت اگر مصارف صنعتی را  ی این محصول برداشته شده چنانکه میهای مثبتی برای خودکفای های اخیر قدم  در سال: وی افزود

 .ایم در نظر نگیریم به خودکفایی نزدیک شده

قیمت خرید تضمینی گندم تا حدودی نسبت سایر محصوالت بیشتر است هر چند : دبیر دوم کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرد

را ندارند و از طرفی هم کمیسیون کشاورزی طی جلساتی با وزیر که کشاورزان از قیمت خرید تضمینی فعلی رضایت کامل 

کشاورزی موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را در دستور کار خود قرار داده زیرا اعتقاد وزیر کشاورزی مبنی بر این است 

 .که باید خرید تضمینی این محصول افزایش پیدا کند

وقعیت افراد و امکانات مورد نیاز کشت این محصول در تمامی مراحل کاشت، داشت گندم محصول استراتژیکی است که م: وی گفت

ها  ای این امر موجب شده که کشاورزان کشت این محصول را به نسبت سایر کشت و برداشت برای کشاورزان فراهم بوده و به گونه

 .ترجیح دهند

 233ی تمام شده این محصول به خرید تضمینی هزار و کشاورزان با توجه به قیمت بها: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .تومان تمایل دارند
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 گندم
 خبرنگاران جوان

 ها پرداخت شد درصد بهای گندم 30/ میلیون تن گذشت ۰خرید تضمینی گندم از مرز 

میلیارد  233ی اخیر، هم اکنون مطالبات گندمکاران به حدود  تداوم و سرعت گرفتن پرداخت بهای تضمینی گندم طی چند هفته با

 .تومان رسیده است

 4میلیون و  3تاکنون : ی ایران گفتعلی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولت ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

میلیارد تومان به  333هزار و  3میلیارد تومان از کشاورزان سراسر کشور خریداری و حدود  133هزارو 3هزار تن گندم به ارزش 

 . حساب گندمکاران واریز شده است

است و هم اکنون  م در حال پرداخت مطالبات گندمکاران به سرعت و بطور مداو: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

شود با این روند پرداخت، طی چند روز آینده، یعنی تا آخر  میلیارد تومان به کشاورزان بدهکاریم، که پیش بینی می 233حدود 

 . فصل خرید، کلیه مطالبات تسویه شود

استان کشور مستقر شدند و عملیات تحویل و خرید بیش از یک میلیون  13مرکز خرید در سالجاری در  3335: قنبری تشریح کرد

 . هزار محموله گندم عرضه شده را انجام دادند 136و 

هزار تن،  334هزار تن، فارس با  333هزار تن، گلستان با  361معاون وزیر جهاد کشاورزی به ترتیب استانهای خوزستان با خرید 

 . هزار تن به عنوان بیشترین خریداران گندم کشور معرفی کرد 233را با بیش از هزارتن و اردبیل  213کردستان با

وی با بیان اینکه موجودی گندم از سال گذشته و خرید تضمینی مطلوب گندم در سال جاری، سبب افزایش ذخایر این محصول 

در حال حاضر موجودی ذخایر گندم کشور : تامین نان رسیده است، افزود ٔ  استراتژیک شده و جامعه به یک امنیت غذایی در زمینه

سابقه در دولت  باشد که نیاز یکسال کشور برای تولید آرد نانوایی را پاسخگو است و این ثبت یک رکورد بی میلیون تن می 33حدود 

 . رود تدبیر و امید به شمار می

 . اردات گندم از خارج نداریمبا این میزان خرید و ذخایر مطلوب موجود، امسال نیاز به و: قنبری اضافه کرد
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 گوجه فرنگی

 جوان خبرنگاران

 میلیون دالری صادرات رب گوجه 32ارز آوری 

 .میلیون دالر صادر شد 33.2ارزش هزار تن رب گوجه به  23.3بر اساس آمار گمرک در پنج ماهه نخست سال جاری 

هزار تن رب گوجه  23.3، بر اساس آمار گمرک در پنج ماهه نخست سال جاری اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانه گزارش خبرنگار 

 .میلیون دالر از ایران صادر شد 33.2فرنگی به ارزش 

درصد افزایش را نشان  53.53درصد و از نظر ارزشی  33.33مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی  این میزان صادرات در

 .میدهد

 .میلیون دالر از ایران صادر شد 36.3هزار تن رب گوجه فرنگی به ارزش  3همچنین در مرداد ماه 

درصد افزایش را  3.64درصد کاهش و از نظر ارزشی  51.33این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .نشان میدهد
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان

 عید قربانهزار رأس دام زنده در آستانه  02بینی  پیش/ ثبات قیمت گوشت در بازار

در آستانه عید قربان برای استان تهران : رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به ثبات قیمت گوشت در بازار گفت

 .بینی شده است هزار رأس دام زنده پیش 23

، با اشاره به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

هزار تومان به  53تا  53هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت : اینکه قیمت گوشت از دو هفته گذشته تاکنون تغییری نکرده گفت

 .رسد فروش می

کمبودی در این بخش نداریم و بر همین اساس افزایش با توجه به نزدیکی ایام عید قربان عرضه دام افزایش یافته و : وی افزود

 .شود بینی نمی گیری برای گوشت پیش قیمت چشم

شود و ممکن است در هفته آینده  تومان عرضه می 233هزار و  33تا  33هم اکنون هر کیلو دام زنده به قیمت : ملکی تصریح کرد

 .تومان نیز برسد 233هزار و  35تا  35این قیمت به 

تاکنون قیمت گوشت افزایش چشمگیری نداشته و هم اکنون بازار  35ه رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از سال به گفت

 .راکد است

گانه  55هایی که توسط سازمان میادین در مناطق  توصیه ما به مردم این است که برای خرید دام زنده به جایگاه: ملکی افزود

 .عه کنند و دام خود را برای قربانی تهیه نمایندبینی شده است مراج شهرداری پیش

 .هایی در نظر گرفته شده است ها نیز جایگاه در برخی از شیرخوارگاه: وی ادامه داد

ها دامپزشک سالمت دام  در این جایگاه: بینی شده است گفت هزار رأس دام زنده پیش 23ملکی با اشاره به اینکه برای استان تهران 

 . کننده برسد کند تا گوشت سالم به دست مصرف کند و سالمت الشه را نیز تأیید می ررسی میرا قبل از ذبح ب
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان

 آرامش بازار گوشت در آستانه عید قربان

هزار  53تا  53هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت : فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به ثبات قیمت گوشت گفترئیس اتحادیه 

 .شود کننده عرضه می تومان به مصرف

، با اشاره به باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادیوگو با خبرنگار  اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفت علی

هزار تومان به مشتری  53تا  53در حال حاضر هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت : ثبات قیمت گوشت در آستانه عید قربان گفت

 .شود عرضه می

و دام زنده به قیمت بینی شده و هم اکنون هر کیل هزار رأس دام زنده برای تهران پیش 23در آستانه عید قربان : وی تصریح کرد

 .شود تومان عرضه می 233هزار و  33تا  33

 .هزار تومان نیز برسد 35ممکن است در روز عید قربان قیمت دام زنده با هزار تومان افزایش به : ملکی افزود

ان افزایش به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در آستانه عید قربان در بازار گوشت آرامش حاکم است و امک

 .قیمت بیشتر وجود ندارد

بار و همچنین  های مشخص در سازمان میادین میوه و تره توصیه ما به مردم این است که به هنگام خرید از جایگاه: وی ادامه داد

 .شود ها نظارت می ها دام خود را تهیه کنند چرا که بر سالمت دام در این جایگاه ها و شیرخوارگاه خیریه

/news/fa/ir.yjc.www//:http2113643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5330647


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 شهریور چهارماهم اخبار هفته 
 

 گوشت قرمز
 ایسنا - 493۱شهریور  5۲شنبه 

 تومان ماند 7222مرغ روی / قیمت انواع گوشت در بازار

  صنعت، معدن، تجارت -اقتصدی :  سرویس
تومان قرار گرفته است اما  3333مرغ نسبت به ماه گذشته با افزایش همراه شده و در مرز کیلویی در بین محصوالت پروتئینی، قیمت گوشت 

 .قیمت سایر اقالم از جمله گوشت قرمز، انواع ماهی و میگو تقریبا بدون تغییر مانده است

شود، این در  تومان عرضه می 3333متوسط های سطح شهر به طور  بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ایسنا، هر کیلوگرم گوشت مرغ در مغازه

 .تومان بود 6333حدود ( مرداد)حالی است که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در اواخر ماه گذشته 

تومان است و نباید بیش از این میزان  3333طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار قیمت منطقی برای هر کیلوگرم گوشت مرغ 

 . فروخته شود

 .تومان قیمت دارد 2233هزار تومان و جگر مرغ  32همچنین هر کیلوگرم فیله مرغ 

هزار تومان، مخلوط گوسفند و  15ای که هر کیلوگرم گوشت گوساله  قیمت گوشت قرمز نسبت به ماه گذشته با ثبات همراه بوده است؛ به گونه

هر . شود های سطح شهر عرضه می هزار تومان در مغازه 14ران گوسفندی هزار تومان و مغز  53گوشت گوسفندی   هزار تومان، 15گوساله 

 .هزار تومان است 43هزار تومان و جگر گوسفندی  43کیلوگرم فیله گوسفندی نیز 

 .گیرد کنندگان قرار می هزار تومان در اختیار مصرف 32همچنین هر کیلوگرم گوشت بوقلمون 

هزار تومان و ماهی حلوا  31هزار تومان، ماهی شوریده شکم خالی  35الی تمیز نشده و ماهی کپور در بازار ماهی نیز هر کیلوگرم ماهی قزل آ

 .شود هزار تومان فروخته می 53همچنین هر کیلوگرم میگوی دریایی منجمد . هزار تومان است 33سیاه 

 .گذشته تغییر چندانی نداشته است  هآوری شده از بازار، به طور کلی قیمت ماهی و میگو نسبت به ما بر اساس قیمت های جمع

 (هر کیلوگرم)متوسط قیمت  انواع محصوالت لبنی

 هزار تومان 15 گوشت گوساله

 هزار تومان 15 گوشت مخلوط گوسفند و گوساله

 هزار تومان 53 گوشت گوسفندی

 هزار تومان 14 مغز ران گوسفندی

 تومان 3333 گوشت مرغ

 هزار تومان 43 فیله گوسفندی

 هزار تومان 32 فیله مرغ
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 تومان 2233 جگر مرغ

 هزار تومان 53 میگوی دریایی منجمد
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 گوشت قرمز   
 ایسنا - 493۱شهریور  5۲شنبه 

 برابری قیمت گوشت قرمز از تولید تا مصرف 9افزایش 

هزار تومان است اما گوشت قرمز کیلویی  33تا  233هزار و  33هاست کیلویی  زنده سال قیمت خرید دام: رییس اتحادیه مرکزی دامداران گفت

 . رسد کنندگان می هزار تومان به دست مصرف 43تا  12

وضعیت تولید گوشت قرمز در کشور مناسب است و برخالف گذشته، دامداران از : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد حسین نعمتی در گفت

 . مند هستند شان گله خود و ماندن محصول تولید شده روی دست وضعیت فروش

توان آن را  درصد نیاز به واردات داریم که البته می 33ای بوده است که حدود  های اخیر به گونه میانگین تولید گوشت قرمز طی سال: وی افزود

 . تا دیگر نیازی به واردات گوشت وجود نداشته باشدهای سبک جبران کرد  از طریق بهبود وضعیت تولید و افزایش سن کشتار در دام

 پولی های سبک به خاطر بی کشتار زودهنگام دام
های سراسر کشور  های سبک در دامداری های به دست آمده از وضعیت کشتار دام براساس گزارش: رییس اتحادیه مرکزی دامداران ادامه داد

شان  های تولید تر است، چرا که دامداران برای تامین علوفه مورد نیاز خود و هزینه انی پایینمیانگین سن کشتار در ایران نسبت به میانگین جه

 . های پروار شده خود را زودتر به کشتارگاه بفرستند شوند دام هستند و مجبور می  با مشکل مواجه

کنند؛  دادن می د قربان اقدام به کشتار دام و قربانیها در روز عی ای است که تعداد زیادی از خانواده فرهنگ در جامعه به گونه: نعمتی گفت

های  ای تغییر داد که مراکزی در محله توان این فرهنگ را به گونه کند که می بنابراین فروش دام زنده و کشتار آن در کشور افزایش پیدا می

 . تر از گذشته بوده استاکنون به مختلف شهر برای کشتار بهداشتی و شهری در نظر گرفت که البته این وضعیت هم

 فاصله چند برابری قیمت خرید تا مصرف گوشت قرمز
فاصله چند برابری بین قیمت خرید تا مصرف دام زنده و گوشت قرمز وجود دارد که البته این شکاف در قیمت خرید و فروش : وی اعالم کرد

 . فکری برای بهبود و اصالح این روند کند همه محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت پروتئینی وجود دارد و باید دولت

هزار تومان  33تا  233هزار و  33هاست کیلویی حدود  در حال حاضر قیمت خرید دام زنده سال: رییس اتحادیه مرکزی دامداران اظهار کرد

 . رسد کنندگان می هزار تومان به دست مصرف 43تا  12است و گوشت قرمز در بازار کیلویی 

هایی که باعث شده قیمت گوشت در بازار نسبت به قیمت آن در مبدأ خرید شکاف باالیی داشته باشد تعدد باالی  ی از علتیک: نعمتی گفت

ای بزرگ مانند  های زنجیره مرکز عرضه این محصوالت و فروشندگان آن است، چرا که در کشورهای پیشرفته تعداد معدودی از فروشگاه

 . فروشند کنندگان می محصوالت را با حجم انبوه و قیمت منطقی به مصرفها وجود دارند و این  هایپرمارکت

ها به شکل  دیگر از مشکالتی که در بازار گوشت قرمز در ایام پرمصرفی مانند عید قربان وجود دارد، این است که قیمت یکی: وی تصریح کرد

یابد،  های دیگر هنگامی که فروش یک کاال افزایش می کشور یابد که حاصل خرابکاری دالالن است، در حالی که در غیرمنطقی افزایش می

 . یابد کنندگان کاهش می های ویژه برای مصرف قیمت آن نیز از سوی فروشندگان با اعالم تخفیف
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 گوشت مرغ

 آیانا 4931شهریور  96, دوشنبه

 کند  تولیدکننده ایرانی هورمون مصرف نمی/ ماه بینی افزایش قیمت مرغ در آبان پیش
ریزی  دلیل افزایش قدرت خرید مردم، آغاز صادرات و اندکی کاهش جوجه علت نوسانات قیمت مرغ در ماه جاری به

 .شود بینی نمی قیمت مرغ پیشگونه افزایشی در  بوده است که در مهرماه سال جاری هیچ

با اعالم ( ایانا)دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

د و آغاز مجدد صادرات مرغ و افزایش قدرت خرید مردم باعث شد که اندکی قیمت مرغ در ابتدای شهریورماه باال برو: این خبر گفت

 .تومان برسد 233ترین حد خود یعنی قیمت چهارهزار و  ای که در روز جاری مرغ زنده به پایین گونه دوباره پایین بیاید، به

از آنجا که مرغ همچون سایر کاالها تابع عرضه و تقاضا است، قدرت خرید مردم در ماه جاری افزایش یافت و : محمد یوسفی افزود

تومان رسید، این  233تومان برسد که دوباره امروز به چهارهزار و  333کیلوگرم مرغ به بیش از چهارهزار و باعث شد که قیمت هر 

 .تومان است 233هزار و  بار شش در حالی است که قیمت مرغ کشتارشده در میادین میوه و تره

ای کاهش  ریزی نیز به اندازه آن، جوجههیچ مشکل خاصی در واحدهای تولیدی مرغ وجود ندارد و عالوه بر : وی خاطرنشان کرد

 .وجود آورد نیافته که باعث کمبود شود و افزایش قیمت را به

 دامپزشکی به شایعات مصرف هورمون مرغ پاسخ دهد

دهندگان مرغ گوشتی درباره شایعات اخیر مبنی بر استفاده از هورمون برای افزایش  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

عنوان یک تولیدکننده  سازمان دامپزشکی کشور باید به شایعات اخیر پاسخی جدی دهد، اما به: در کشور ادامه داد سرعت رشد مرغ

باید بگویم که استفاده از هورمون ممنوعیت قانونی دارد و عالوه بر آن، به هیچ عنوان تولیدکنندگان ایرانی اجازه استفاده از چنین 

 .ندارند ها ای را در جیره غذایی مرغ ماده

گاه مقرون به صرفه حتی برای تولیدکنندگان متمایل به  عالوه بر آنکه قیمت هورمون بسیار باال است و هیچ: یوسفی تصریح کرد

 .تخلف از قانون نیز نیست

خود  روزه به حداکثر وزن 42ای  های گوشتی موجود در کشور چندین سال است که اصالح نژاد شدند و در دوره مرغ: وی یادآور شد

 .رسند؛ بنابراین نیازی به استفاده از هورمون نیست می

ماه قیمت مرغ اندکی افزایش یابد، اما در  شود که در آبان بینی می پیش: یوسفی همزمان با آغاز فصل پاییز در کشور تأکید کرد

 .مهرماه افزایش قیمت نخواهیم داشت

گاه کمبودی وجود نداشته و مازاد تولید نیز در حال حاضر  یم، بنابراین هیچباید به فکر تولید متعادل در کشور باش: وی اظهار داشت

 .برای صادرات در نظر گرفته شده است

 ./بین تولید، مصرف، توزیع و تقاضا باید همیشه تعادل ایجاد شود تا شاهد نوسانات در بازار مرغ نباشیم: یوسفی در پایان گفت
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان

 قیمت مرغ کاهش یافت

 .کمبود تقاضا موجب کاهش قیمت شد: رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به کاهش قیمت مرغ گفت

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

 .شود رضه میکننده ع تومان به مصرف 333هزار و  6هم اکنون هر کیلو مرغ به قیمت : به کاهش قیمت مرغ در بازار گفت

 .مهر ماه نیز ادامه دارد 33تومانی قیمت مرغ کمبود تقاضا در بازار است و این کمبود تقاضا تا  433یکی از دالیل کاهش : وی افزود

 .مهر ماه با افزایش تقاضا قیمت مرغ نیز افزایش بیابد 33شود از  بینی می پیش: خانی تصریح کرد یوسف

 .درصد کاهش یافته است 43هم اکنون تقاضا نسبت به دو هفته گذشته : برد گفت غ در رکود به سر میوی با تأکید بر اینکه بازار مر

هر چند که در پاییز و زمستان : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به قیمت ماهی در آستانه خنک شدن هوا گفت

 .شود ماهی نیز در این فصول بیشتر می یابد اما صید مصرف مواد پروتئینی به خصوص ماهی افزایش می

جاری از شهریور ماه شروع شده و همین امر موجب شده تا قیمت ماهی شیر جنوب  خانی صید ماهی جنوب در سال به گفته یوسف

 .هزار تومان کاهش یافته است 53هزار تومان برسد و از شنبه این هفته نیز قیمت این ماهی به  52هزار تومان به  15از 

شود افزایش عرضه موجب شود تا  بینی می شود و پیش مهر ماه آغاز می 53صید ماهی شمال مانند ماهی سفید از : ادامه داد وی

 .قیمت ماهی تغییری نکند

 233هزار و  36ماهی قزل آال به قیمت : رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با اشاره به کاهش قیمت ماهی نیز گفت

هزار تومان و  33هزار تومان ، ماهی هامور جنوب به قیمت  53تومان، تیالپیال به قیمت  233هزار و  31کپور به قیمت  تومان،ماهی

 .تومان به مصرف کننده عرضه می شود 233هزار تومان و ماهی آزاد دزفول به قیمت شش هزار و  53حلوای سیاه به قیمت 
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 گوشت مرغ
 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  53, یکشنبه 

 گذاری مرغ، برنامه مدون می خواهد قیمت
: گذاری مرغ عنوان کرد عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور با اشاره به تدوین یک برنامه مدون برای قیمت

های آن وجود ندارد به همین دلیل این صنعت فقط آرامش  متاسفانه هیچ گونه حساب و کتاب و نظارتی بر قیمت مرغ و نهاده

 . مت طوالنی مدت یا پایدار نداشته استکند و هیچ وقت ثبات قی نسبی را تجربه می

روز گذشته قیمت مرغ به حالت متعادل رسیده و به همین دلیل آرامش  33خوشبختانه از : محمد حسین زمانی راد اظهار کرد

 .ها نسبی بوده و تا یک ماه آینده افت تقاضا خواهیم داشت نسبی در صنعت مرغداری به وجود آمده است، اما این قیمت

شود؛ به همین منظور  متاسفانه همزمان با شروع مدارس نقدینگی مردم کم شده و میزان تقاضا برای خرید مرغ کمتر می: زودوی اف

 .کنیم تا یک ماه آینده کاهش تقاضا داشته باشیم بینی می پیش

کنند تا مقداری ثبات در این گذاری مرغ تدوین  خواهیم تا یک برنامه مدون برای قیمت از مسئولین می: زمانی راد خاطرنشان کرد

های سراسر کشور  صنعت به وجود آید و تداوم تولید داشته باشیم؛ در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری

 .هزار تومان است 2تومان تا  4233
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 متفرقه

 متفرقه
 آیانا 4931شهریور  5۲, شنبه

 نخستین پارک کروکودیل در دهکده گردشگری زیتون قم / گیرند های کروکودیل ، مجوز گردشگری می پارک

 منظور جذب گردشگرهای داخلی و های کروکودیل به های اقتصادی کشور، پارک ها و تغییر سیاست با رفع تحریم

 .خارجی مجوز خواهند گرفت

با اعالم این خبر ( ایانا)دهندگان تمساح امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن پرورش رئیس هیئت

مذهبی هستند،  -های اصفهان، مشهد و شیراز که دارای گردشگرهای ملی  های کروکودیل در استان در صورتی که پارک: گفت

هزار تومان ورودی، بیش  33شود با جذب تنها یک میلیون نفر گردشگر و در نظر گرفتن  بینی می اولیه را دریافت کنند، پیشمجوز 

 .میلیارد تومان ارزش افزوده و نقدینگی برای کشور به ارمغان بیاورد 33از 

ی توسط سازمان نظام دامپزشکی شناخته شده عنوان یکی از مراکز گرشگر های کروکودیل به احداث پارک: پور افزود پیمان شیرازی

های الزم را برای نگهداری انواع کروکودیل فراهم کنند، مجوز ارائه  دهندگانی که بتوانند زیرساخت و این مرکز به همه پرورش

 .خواهد کرد

منازعه قرار گرفته هرچند در زمان حاضر واردات بچه کروکودیل با سازمان محیط زیست در یک دور باطل : وی خاطرنشان کرد

های اقتصادی دولت برای حمایت از فعاالن حوزه اقتصادی این پروسه هرچه  رود با توجه به تغییر سیاست است، اما انتظار می

 .تر تسهیل شود سریع

ر که مقاوم به آب شو "پروسس"های موسوم به  سازمان محیط زیست معتقد است استفاده از کروکودیل: پور ادامه داد شیرازی

ها ارزش اقتصادی باالیی ندارد و  این در حالی است که پوست این کروکودیل. های کروکودیل نگهداری شوند هستند، باید در پارک

کنند و پوست باارزشی دارند، برای استفاده دومنظوره  های مینی که در آب شیرین پرورش پیدا می توان کروکودیل به جای آن می

 .وارد کرد

کارگیری  رچند هدف از پرورش کروکودیل به هیچ وجه کشتن آنها برای استفاده از پوست این جانور نیست، اما بهه: وی تصریح کرد

 .عنوان یک فرآورده دارای ارزش افزوده باال در دستور کار قرار گرفته است از خون این کروکودیل به

 ها بیوتیک تر از آنتی سرم خون کروکودیل، قوی

حلی برای درمان بسیاری  تواند راه تحقیقات نشان داده پرورش کروکودیل می: آزاد اسالمی کرج یادآور شد علمی دانشگاه عضو هیئت

 .های خونی نظیر ایدز باشد از بیماری

های آلوده محل  های سنگین و قطعی دست و پای آنان در آب ها و بروز جراحت مشاهده درگیری کروکودیل: پور تأکید کرد شیرازی

ها وا داشت و نشان داد که  هرگونه عفونت در بدن این حیوانات، دانشمندان را به بررسی نوع خون و ژنتیک کروکودیلزندگی و عدم 

 .های موجود در بازار است بیوتیک تر از آنتی برابر قوی 233ها  سرم خون کروکودیل

های مجروحان شیمیایی  ماری ایدز و عفونتها توانسته برای از بین بردن بی سرم خون کروکودیل در آزمایشگاه: وی اظهار داشت

 .کاربرد داشته باشد
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سال گذشته آغاز شده و بر خالف سایر صنایع دامپروری  33در ایران تحقیق برای پرورش این جانور از : پور همچنین گفت شیرازی

خون آن مورد بررسی محققان قرار پردازند، استفاده از گوشت و  که ابتدا وارد کشور شده و سپس به تحقیقات علمی درباره آن می

 .گرفته است

های کروکودیل، استفاده از گوشت این حیوان برای درمان بیماری آسم و  عالوه بر جذب گردشگر و پارک: وی در ادامه افزود

 .ها استفاده کرد توان برای درمان برخی سرطان های عضالنی مفید است و از پودر استخوان آن نیز می بیماری

 شود وکودیل در دهکده گردشگری زیتون احداث میپارک کر

نظیرترین  عنوان یکی از کم سازی به هزار متر محوطه 35هزار متر بنا و  33روز و در  64فاز نخست دهکده گردشگری زیتون طی 

تومان  میلیارد 13گذاری بخش خصوصی و بیش از  شود که با سرمایه مراکز گردشگری در خاورمیانه و حتی چین استفاده می

 .سازی است هزینه، در حال آماده

کیلومتری در شهر قم وارد شده است،  53دهکده توریستی سبز در مجموعه گردشگری زیتون که در آزادراه قم و در فاصله حدود 

رود که پذیرای  شمار می های دارای مجوز سازمان شیالت به عنوان یکی از نخستین مجموعه با احداث پارک کروکودیل به

 .های داخلی و خارجی خواهد بود ریستتو

های آب  های کمیاب از ماهی های مختلف با انواع گونه گفتنی است، مدیر دهکده گردشگری زیتون پیش از این از وجود آکواریوم

 ./مدل گیاه جدید خبر داده است 35شور و شیرین و همچنین گلخانه توریستی با بیش از 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http54636-3html. 
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 متفرقه
 آیانا 4931شهریور  59, پنجشنبه

، بزرگ ترین مدال برای «سنگر سنگرسازان بی»/ مهندسی رزمی جنگ جهاد فرماندهانگردهمایی سراسری 

 جهادگران 
حاضر در گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در زمان دفاع مقدس که بزرگ ترین مدال جمع 

از جهادگران یعنی ( ره)جان خودشان را در طبق اخالص گذاشتند، توصیف امام( ره)به فرمان امام خمینی

 .بود "سنگر سنگرسازان بی"

اورزی امروز در آیین بیست و هفتمین گردهمایی ، محمود حجتی وزیر جهاد کش(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

در این جمع افرادی حضور دارند که : افزود: سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در آستانه هفته دفاع مقدس، گفت

تند و تقدیم ترین زمان یعنی دفاع مقدس جام خودشان را ارزانی داش همرزمانشان به لقاءاهلل پیوستند و به فرمان امام در ضروری

 .پروردگار کردند

جهادگران جهاد سازندگی بدون اینکه خودشان پناهی داشته باشند هدف دشمن بودند و آن دستگاهی که : حجتی اظهار داشت

 .روی آن سوار بودند تا بتوانند برای همرزمانشان سنگری بسازند مورد هدف دشمن بود

آنها در نخستین : ان دفاع مقدس در خطوط مقدم جبهه حضور داشتند، گفتوی با بیان اینکه جهادگران جهاد سازندگی در دور

 .رساندند تا بتوانند برای همرزمانشان پناهگاهی در مقابل دشمن بسازند ساعات خودشان را به خطوط مقدم می

ا به آنان ارزانی داشت و سنگر ر بنابراین امام راحل، بزرگ ترین مدال یعنی توصیف سنگرسازان بی: وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .امیدواریم خداوند اجر همه اینها را بدهد

جهاد کشاورزی با : به گزارش ایانا، در این گردهمایی، جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت

سال دفاع مقدس داشته که  3دسی رزمی شهید، نقش بی بدیلی در مهن 1133هزار رزمنده و جهادگر و تقدیم  223حضور بیش از 

 .این افتخاری بزرگ برای وزارت جهاد کشاورزی است

بیست و هفتمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در سالن همایش های صدا وسیما با حضور سید حسن خمینی، 

 .جهادی دوران دفاع مقدس برگزار شد وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از فرماندهان

همچنین در این مراسم جمعی از فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد حضور داشتند و شخصیت هایی مانند حسن صالحی 

رییس سازمان شیالت و محمدعلی جوادی معاون مدیریت منابع وزارت جهاد کشاورزی به سخنرانی و یاد و خاطره دفاع مقدس و 

 .زندگی پرداختندشهدای جهاد سا

/item/majles/ir.iana.www//:http54664-3html. 
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 متفرقه
 ایسنا - 493۱شهریور  5۲چهارشنبه 

 آغاز به کار اولین آمبوالنس حیوانات خانگی در کشور

دغدغه اصلی ما : التحصیالن رشته دامپزشکی در مقاطع تحصیلی مختلف ندارد، گفت از فارغرئیس نظام دامپزشکی کشور با بیان اینکه آماری 

 .های مختلف است تا اشتغال بیکاران حفظ حقوق شاغالن این حرفه در بخش

خبرنگار ایسنا کار خدمات سیار دامپزشکی و اولین آمبوالنس حیوانات خانگی کشور در شیراز، در پاسخ به  محمدرضا صفری در حاشیه آغاز به

 .اندازی شده است یک کمیته کاری برای بررسی وضعیت اشتغال در حرفه دامپزشکی راه: در فارس، اظهار کرد

های مختلف درمانی، آزمایشگاهی و  التحصیالن در رده التحصیالن دکترای دامپزشکی، به واسطه آنکه فارغ البته در خصوص فارغ: وی اضافه کرد

التحصیالن  طوریکه عمدتا فارغ خوبی دیده نشده است؛ به ها فضای کاری به ند، مشکل چندانی وجود ندارد اما در سایر ردهکار هست مشغول به... 

 .ها مشغول به کار هستند در بحث واکسیناسیون دام

غال در این بخش عنوان وری را یکی از راهکارهای قابل دسترس برای حل مشکل اشت قانون بهره 5های موضوع ماده  اندازی شرکت صفری راه

هایی وجود دارد که یکی از مهمترین مباحث رفع وابستگی مالی ناظران بر امر سالمت غذا  از بعد حقوق همکاران شاغل دغدغه: کرد و گفت

 .است

دازی مراکز ان های موجود برای صدور مجوز راه رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور همچنین در پاسخ به سئوال ایسنا در مورد محدودیت

های مردم نهاد مانند نظام دامپزشکی، براساس قانون شکل  تمام سازمان: های درمان، واکسیناسیون و دارو، گفت تخصصی دامپزشکی در حوزه

 .ای که برعهده دارند، بحث حفظ حقوق اعضا است گرفته و مهمترین وظیفه

های  های اجرایی به بخش های دولتی تدوین و در قالب دستورالعمل ستگاههای حاکمیتی از سوی د قوانین مربوطه به سیاست: او ادامه داد

 .های فعالیت است دنبال اجرایی کردن بهترین شیوه برای صدور پروانه  شود، اما این سازمان به مختلف ابالغ می

های صنفی  ضای شورا و نماینده انجمنای با عضویت رئیس نظام دامپزشکی، نماینده اداره کل دامپزشکی و اع براین اساس کمیته: صفری گفت

ها ایجاد شده که کار را کامال شفاف و براساس ضوابط و شرایط دنبال  های مختلف و یک دامپزشک معتمد در هر بخش، در سطح استان بخش

 .خواهد کرد

در استان فارس هم با توجه به جایگاه : گفت او با بیان اینکه کار در استان مازندران آغاز شده و اولین پروانه جدید نیز شنبه صادر خواهد شد،

ها و صدور پروانه براساس  شود و از ابتدای مهر شاهد فعال شدن کمیته مورد نظر برای بررسی درخواست این استان، همین شیوه عملیاتی می

 .ضوابط و شرایط مد نظر قانونی، خواهیم بود

از طرفی . اد رانت و استفاده از آن در صدور مجوز و پروانه را از بین خواهد بردها امکان ایج ترکیب اعضای این کمیته: صفری تصریح کرد

 .تشکیالت نظارتی نیز تعریف شده که بر روند همه امور از جمله صدور پروانه، نظارت خواهد داشت

آخرین : است، گفت وی با بیان اینکه نیازسنجی جدید برای مشخص کردن تعداد واحدهای تخصصی دامپزشکی در کشور انجام نشده

 .روز شود سال قبل است که باید به 2نیازسنجی مربوط به 

های دامپزشکی اصالحاتی در قوانین انجام شده است که هنوز از آنها اطالع کامل  در موضوع تاسیس داروخانه: حال تصریح کرد صفری در عین

 .به مجلس محترم ارائه خواهد شد تردید اگر ایراداتی وجود داشته باشد، نظرات کارشناسی ندارم اما بی

اما تاکید . های تخصصی دامپزشکی بود در اصالح قوانین صدور مجوز، بحث بر سر تجمیع مراکز واکسیناسیون در درمانگاه: وی همچنین گفت

 .های تدوین شده باید با هماهنگی سازمان نظام دامپزشکی کشور باشد ما این است که سیاست

آزمایشگاه و هزار مرکز واکسیناسیون دامپزشکی فعالیت دارند، لذا اصالح  133داروخانه،  3333کلینک،  2533ور اکنون در کش: صفری گفت

 .های فعلی دچار مشکل نشود ای باشد که فعالیت گونه قوانین باید به
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ی مشترک انسان و دام و سالمت ها در حرفه دامپزشکی وظیفه اصلی حفظ سالمت دام و مبارزه با بیماری: رئیس نظام دامپزشکی کشور گفت

 .ای خود هستیم غذای تولید شده از دام برای انسان است و ما نیز موظف به انجام وظیفه حرفه

ما همواره : صفری با بیان اینکه تعیین شیوه نگهداری حیوانات خانگی و نظارت بر آن، جزو حوزه وظایف سازمان نظام دامپزشکی نیست، گفت

های نگهداری و جلوگیری  کنیم که این همکاری در مسیر آموزش شیوه ایم و تالش می ارائه و در این زمینه همکاری کردهنظرات کارشناسی را 

 .های مشترک انسان و دام تداوم داشته باشد از انتقال بیماری

ک حیوان خاص نیست و محدوده رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با تاکید براینکه نگهداری و حمل و نقل حیوانات خانگی محدود به ی

اصول غامض و دور از دسترس نیست، حتی در موضوع حمل و نقل : شود، گفت وسیعی را از پرندگان، آبزیان و سایر حیوانات، شامل می

 .حیواناتی نظیر سگ، هفتاد هشتاد سال قبل قوانینی تعریف شده است

 .ریف و وضع شود، حتما ما در ارائه نظرات کارشناسی همراهی خواهیم داشتکند که قوانین جدیدی تع اما اگر ضرورت ایجاب می: وی گفت

های نگهداری یا حمل  هیچ عنوان در تعارض با قوانین منع کننده در خصوص شیوه توسعه خدمات تخصصی دامپزشکی را به: صفری تاکید کرد

 .ت جامعه تعریف شده استدانیم زیرا عملکرد ما در نهایت در راستای سالم و نقل حیوانات خانگی، نمی

ها در بحث دامپزشکی و مباحث تخصصی این امر،  ترین استان رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور همچنین استان فارس و شیراز را از فعال

انات اهلی اندازی اولین آمبوالنس ویژه حیو در شیراز شاهد فعالیت یکی از بهترین مراکز درمانی تخصصی دامپزشکی و راه: دانست و گفت

 .خانگی و آغاز ارائه خدمات سیار دامپزشکی در سطح کشور هستیم

/news/fa/ir.isna.www//:http34365236333 
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 مرکبات

 خبرنگاران جوان

 تن پرتقال قاچاق در هرمزگان 40کشف بیش از 

تن پرتقال قاچاق از  32کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان هرمزگان از کشف بیش از 

 .یک دستگاه تریلر خبر داد

هورستان در شهرستان خمیر پس از توقیف یک ؛ ماموران انتظامی پاسگاه کگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 . تن پرتقال خارجی کشف و ضبط کردند 32دستگاه تریلر که دارای پوشش کاالی ترانزیت بود بیش از 

بر اساس این گزارش، این تریلر به مقصد استان فارس در حرکت بود که ماموران پس از وارد عمل شدن موفق به کشف این مقدار 

 . میلیون ریال شدند 233ارزش حدود پرتقال قاچاق به 

این میزان کشف مرکبات در استان هرمزگان بر اساس مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز این استان مبنی بر برخورد با 

 . شبکه ها و محموله های بزرگ قاچاق کاال روی داد

 .ای عضو کمیسیون استان قرار گرفته استتشدید برخورد با قاچاق در استان هرمزگان در دستور کار دستگاه ه

/news/fa/ir.yjc.www//:http2153623 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/69/53فارس

 تبدیل بناهای خاک خورده به سنگر تولید و اشتغال
مقاومتی با تبدیل بناهای متروک دولتی به محلی برای پرورش قارچ یک کار آفرین در راستای سیاست اقتصاد 

 .خوراکی، یک الگوی عملی از اقتصاد مقاومتی و تولید نشان داد

راد  ر خواجویبه نقل از سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، محمد یاس خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شهریور ماه مهمان سازمان بسیج  33که دارای فوق لیسانس رشته اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران است، صبح روز چهارشنبه 

 .مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی بود

ست زده و توانسته در او اولین فردی است که در تهران با نگاهی متفاوت به تولید و پرورش قارچ در اماکن بدون استفاده دولتی د

 .این زمینه به اشتغالزایی و کارآفرینی در این مناطق کمک کند

 :وگویی تفضیلی بپردازد این موضوع باعث شد تا خبرنگار ما با او در این زمینه به گفت

 در ابتدا کمی راجع به نحوه فعالیت تان و دستاورد خود در این زمینه بگویید؟

ظم رهبری مبنی بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و دانش و تخصصی که در این باتوجه به فرمایشات مقام مع

 .رشته داشتم، بر خود واجب دیدم تا با ورود به عرصه عمل و تولید، گامی در جهت تحقق فرمایشات رهبرم بردارم

آن فضاهای موجود بدون استفاده در اماکن دهم که طی  سال است انجام می 5بنده فعالیت تولیدی خود رابه صورت عملی حدود 

نفر  13نظامی سپاه و ارتش را به مراکز تولید و پرورش قارچ خوراکی تبدیل کردم که این امر موجب ایجاد کارآفرینی و اشتغالزایی 

 .در این رشته شد

قارچ تبدیل کرد، شروع به کار کرده و  توان به سالن تولید بنده با این دیدگاه که فضاهای بدون استفاده را با تغییراتی کوچک می

 .هم اکنون در چندین مکان سپاه و ارتش تولید و پرورش قارچ را بصورت مشارکتی با این نهاد ها انجام می دهیم

سالن دیگر درحال راه اندازی دارم، همچنین یک کارخانه تولید قارچ نیز در بومهن  5سالن فعال تولید قارچ و  1در حال حاضر 

 .دارم

 کمی در خصوص نحوه بهره برداری متفاوت و عملکرد موفقیت آمیز خود در تولید قارچ بگویید؟

می توانیم عالوه بر اینکه قارچ را به صورت فله ای وارد بازار کنیم، با انجام یکسری عملیات نظیر آماده سازی برای تولید 

تهیه پوره برای ترکیبات عصاره های غذایی، ارزش افزوده را های خانگی، خشک کردن و حتی فرآوردهای صنعتی از قبیل  فرآورده

 .باال برده و در نهایت سود دهی و درآمد را افزایش دهیم 

کنیم یک قسمت از آن اصطالحا بازار پسند است و قسمت دیگر که اگر برداشت شود، ارزش  به طور مثال، قارچ را که برداشت می

توانیم قسمتی که بازار پسند نیست و به عنوان ضایعات دور ریخته  ازار پسند نیست ما میغذای آن کامال مشابه اولی است، اما ب

 .شود، را ارزش افزوده بدهیم و تبدیل به پوره کنیم و بعد وارد بازار کنیم البته این روش خیلی کم در کشور انجام می شود می

تولید تا مرحله عرضه به بازار چه میزان است؟این فعالیت سود  سود خالص و برگشت سرمایه در تمامی مراحل و فرآیندها از ابتدای

 .دهی باالیی دارد به شرط آنکه موازین علمی و تخصصی کشت و پرورش آن کامل و صحیح رعایت شود

http://www.farsnews.com/
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دا توانیم میزان سود خالص را افزایش دهیم به این صورت است که قیمت فروش را باالتر ببریم بازار عرضه بهتری پی روشی که می

و یا اینکه هزینه را کاهش دهیم و این موضوعی . کنیم، صادرات انجام دهیم و یا ارزش افزوده و یا کیفیت محصول را باالتر ببریم

 .بود که بنده پتانسیل آن را در مناطق نظامی دیدم و پیگیر شدم

 حسن و مزایای پرورش قارچ نسبت به تولید دیگر محصوالت کشاورزی در چیست؟

توانند در ابتدای  ش قارچ در مقایسه با دیگر انواع فعالیت های کشاورزی چندان وقت گیر و پرخطر نیست، لذا افراد میکار پرور

از سوی دیگرپرورش قارچ خوراکی در ابعاد و اندازه . شروع به فعالیت در این زمینه این کار را به عنوان شغل دوم خود حساب کنند

 .توانند کار خود را گسترش دهند ورتی که توانایی انجام و ادامه اینکار را درخود دیدند، میهای مختلف قابل اجرا است ، در ص

 آیا در بحث تولید قارچ وابستگی در تامین نهاده ها وجود دارد؟

شروع کنیم خیر،در این زمینه به چند نوع مواد اولیه همچون کاه، کود مرغی و اسپور قارچ نیاز داریم که تولید و پرورش قارچ را 

تا جایی که به . این درحالی است که ما در کشور هیچ کدام از این مواد را وارد نمی کنیم و در این زمینه کامال خودکفا هستیم

 .توانیم قارچ خوراکی تولید داخل را جایگزین مواد وارداتی دیگر کنیم عقیده بنده می

 پرورش قارچ چیست؟ مزیت استفاده از این اماکن با اماکن خصوصی در تولید و

مزیت انجام این کار در اماکن بدون استفاده سپاه و ارتش این است که مسئوالن این اماکن باتوجه به فرمایشات رهبری در زمینه 

دهند که حائز اهمیت  اقتصاد مقاومتی هماهنگی الزم جهت پیشرفت کار را به آسانی و با کمترین بوروکراسی های اداری انجام می

 .شود ا که باعث ایجاد انگیزه مضاعف برای انجام کار میاست، چر

شود، ولی هماهنگی جهت بهره برداری از آنها انرژی  لذا در دیگر ارگان های دولتی نیز به وفور از این اماکن بدون استفاده دیده می

 .زیادی از تیم کارآفرین خواهد گرفت

 این ایده چطور به ذهن شما رسید؟

جه شدم در بسیاری از زمینه ها مانند بحث فرآوری در کشور خیلی کار نشده است، اما در بحث کارآفرینی سال پیش متو 5حدود 

که یک خالقیت و نوآوری در همان زمینه انجام  دهند انجام بدهیم و زمانی توانیم کاری را که افراد دیگر انجام می و درآمد زایی می

 .بدهیم، می توان سود بیشتری را کسب کرد

واقع هدفم این است که تولید را اقتصادی و هزینه های آن را کاهش داده و همچنین از مناطق نظامی بدون استفاده به مناسب در 

 .ترین راه بهره برداری کرد

 در زمینه نحوه آموزش خود در این زمینه بگویید؟

و یک بعد آن هم بسیج است، افردا بسیجی که در واقع آموزش یک تعهد اخالقی است که بابت این امر هزینه ای دریافت نمی کنم 

روزه به صورت تئوری و عملی آموزش می بینند و از نزدیک  63عالقمند به تولید قارچ هستند، در سالن این مناطق طی یک دوره 

 .با فضا آشنا می شوند

 :اگر نکته و صحبتی ناگفته هست، بفرمایید

ید منتظر استخدام و پشت میز نشینی باشند، بلکه باید با آموزش و پشتکار و توکل جوانان و فارغ التحصیالن در رشته کشاورزی نبا

برخدا در این عرصه فعالیت کنند و مطمئن باشند که در صورت کار و تالش در رشته کشاورزی و خدمت به میهن عزیز اسالمی 

 .نتایج مطلوبی به دست خواهند آورد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31343653333114 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4931شهریور  53, یکشنبه

 هکتار دشت سیستان  022اجرای طرح آبیاری با لوله در یک هزار و : حجتی خبر داد
 .هزار هکتار اراضی آن تاکنون اجرا شده است 1۶هکتار از  022 طرح آبیاری با لوله دشت سیستان در یک هزار و

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .ت داشته استدرصد پیشرف 32هکتار از این طرح تاکنون  233آبیاری با لوله در هزار و : این طرح گفت

هزار 3پمپاژهای ثانویه و اجرای عملیات شبکه لوله کشی تا مزارع را جهاد کشاورزی انجام خواهد داد که : محمود حجتی افزود

 .کیلومتر لوله کشی را شامل می شود و پمپاژهای اولیه نیز در وزارت نیرو انجام خواهد شد 333و

ار هکتاری در منطقه شیب آب و شهرستان هامون پیش بینی و مراحل اجرایی آن هز 1وی با بیان اینکه در فاز اول ، یک سایت 

 .درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است 32ناحیه تقسیم شده است با  36این مرحله از طرح که به : شروع شده است ، گفت

: اری دشت سیستان انجام می شود ، گفتهزار هکت 533هزار هکتار از سطح  46وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه این عملیات در 

هزار هکتار نهایی و بتوانیم عملیات اجرایی آن را تا پایان کار دولت یازدهم به  46امیدواریم تا پایان سال بتوانیم مناقصات را برای 

 .اتمام برسانیم

وی آبیاری را دولت به عنوان تسهیالت درصد از هزینه تغییر الگ 32با پیش بینی هایی که دولت و مجلس کرده اند ، : حجتی افزود

 .بالعوض به کشاورزان می دهد

: وی درباره صنایع تبدیلی و غذایی، بسته بندی و صنایع تکمیلی بخش کشاورزی با توجه به خلق ارزش افزوده ای که دارد ، گفت

 .ه ایجاد خواهد شدصنایع مرتبط در هر منطقه با توجه به نوع محصول و الگوی کشت پیش بینی شده در آن منطق

/item/water/ir.iana.www//:http54336-3html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4931شهریور  5۲, شنبه

 و توزیع آب به دشت سیستان  انتقالبازدید جهانگیری از پروژه ی 
هزار هکتار  1۶ی انتقال و توزیع آب به  با حضور در دشت زهک، از نزدیک پروژه( شنبه)جهانگیری صبح امروزاسحاق 

از اراضی دشت سیستان را مورد بازدید قرار داد و با توضیحات مجریان این طرح در جریان جزئیات فنی و برنامه 

 .زمانبندی اجرای این پروژه قرار گرفت

تا  333رسانی دولت انتقال و توزیع آب مورد نیاز آبیاری مزارع در این طرح با استفاده از خطوط لوله به قطر به گزارش پایگاه اطالع 

 .هکتار اجرا شود 5تا  3میلی متر طراحی شده تا این آب به روش کم فشار برای هر قطعه کشاورزی با مساحت متوسط  3633

شود و در  ی لوله انتقال آب می خیر و هدر رفت، از مخزن چاه وارد شبکهدر این طرح آب بصورت مستقیم با هدف جلوگیری از تب

 .های جدید بصورت حجمی به بهره بردار تحویل داده خواهد شد مسیر، بعد از رسیدن به مزرعه، داخل مزارع توسط سیستم

/item/water/ir.iana.www//:http54634-3html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4931شهریور  52, چهارشنبه

سبقت کشورهای حاشیه دریای خزر در صادرات زالو / رسد های ایرانی به کشورهای اروپایی می آوازه قورباغه

 از ایران 
اندازهای مکرر قانونی هنوز نتوانسته  علت دست به لحاظ شرعی مشکلی ندارد، اما بهصادرات قورباغه با وجود آنکه 

 .صورت قاچاق ادامه پیدا کرده است مجوز بگیرد و به

با اعالم این خبر ( ایانا)دهندگان تمساح امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن پرورش رئیس هیئت

های شمالی کشور وجود داشته و صادرات آن نیز به شکل قانونی ادامه  های دور در استان قورباغه که از گذشته مزارع پرورش: گفت

 .های داخلی کشور عمالً رهاشده و متوقف بودند علت تغییر سیاست داشته است، بعد از انقالب به

تواند دارای ارزش اقتصادی  ان یک فعالیت مکمل که میعنو پرورش قورباغه در کنار مزارع پرورش ماهی به: پور افزود پیمان شیرازی

های  تراشی اندازهای متعدد و مانع علت دست ها پیش مورد توجه تولیدکنندگان قرار گرفته، اما به قابل توجه باشد، از سال

 .های متولی، تاکنون مجوز صادرات قورباغه صادر نشده است دستگاه

کنند، پرورش قورباغه را نیز در  دهندگان ماهی که اقدام به صادرات این محصول می پرورشبا این وجود، برخی : وی خاطرنشان کرد

های گوشتی را به مرکز اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکایی از مرز  های خود صادرات قورباغه دستور کار قرار داده و در میان محموله

 .کنند ترکیه دنبال می

های گوشتی است که در تاالب انزلی به وفور وجود دارد و از  های قورباغه ترین گونه یکی از مهم "نارا"قورباغه : پور ادامه داد شیرازی

منظور  گذشته نیز تولید بومی آن در این مناطق وجود داشته است، با این حال، صادرات قورباغه که به فتوای مراجع تقلید حتی به

 .کند، مجوز قانونی نگرفته است استفاده خوراکی در کشورهای خارجی مشکلی پیدا نمی

 کشورهای دریای خزر در صادرات زالو از ایران پیشی گرفتند

های  ترین گونه عنوان یکی از مهم در حالی که زالوی دریای خزر به: دهندگان تمساح تصریح کرد مدیره انجمن پرورش رئیس هیئت

عنوان یک فرصت اشتغال و ارزش افزوده  ول باقی مانده و به آن بهزالو در دنیا شناخته شده است، در ایران همچنان ناشناخته و مغف

 .شود نگریسته نمی

های نفتی این کشور ادامه دارد و حتی کشورهایی نظیر  پای فعالیت صادرات روسیه از محل زالوی دریای خزر هم: وی یادآور شد

اند، با اینکه این فرصت اقتصادی در  دستور کار قرار داده های متنوع در ریزی آذربایجان نیز برای صادرات زالوی دریای خزر برنامه

 .ایران به دست فراموشی سپرده شده است

اند که خواستار زالوهای ایرانی هستند و زالوهای پرورشی  در زمان حاضر تجاری از ترکیه وارد ایران شده: پور تأکید کرد شیرازی

عنوان فرصت اقتصادی برای فعاالن  ی ارزش افزوده قابل توجهی است و بهکنند که دارا کشور را داخل شیشه از ایران خارج می

 .شود حوزه کشاورزی شمرده می

اند و برای صادرات و همچنین  در حال حاضر زالوهای دریای خزر به انگلستان رسیده و در این کشور تکثیر شده: وی اظهار داشت

 .شوند زالودرمانی به سایر کشورهای دنیا صادر می
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دهندگان داخلی  با این وجود، هنوز آماری از فعالیت پرورش: دهندگان تمساح همچنین گفت مدیره انجمن پرورش هیئت رئیس

اند که هرگز در قد و  های محدودی برای پرورش این جانور در دستور کار قرار داده صورت مستقل برنامه ها به وجود ندارد و استان

 .نبوده استخنرانی، بازدیدهامصاحبه، سهای کشورهای همسایه  قواره

وجه قابل  سازمان دامپزشکی و شیالت برنامه منسجمی برای نظارت در پرورش زالو دارند که به هیچ: پور در ادامه افزود شیرازی

 .کمپوست در داخل کشور نخواهد بود مقایسه با سرنوشت ورمی

های موجود در این بخش شناسایی  ر بخش کشاورزی، فرصتوی در پایان اظهار امیدواری کرد که با تجدید نظر و بازمهندسی د

عنوان یک بخش با درآمد  های مختلف مسکن، سکه و طال، بخش کشاورزی به های سرگردان در بخش شده و به جای انتقال سرمایه

 ./گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد سرشار مورد توجه سرمایه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4931شهریور  59, پنجشنبه

 شوند  پرتغال، سفیران معرفی خشکبار ایران می تجاریهیئت 
 .پرتغال قرار گرفت پسته و خرمای ایران مورد اقبال هیئت تجاری

در حاشیه نشست هیئت تجاری ( ایانا)گذاری پرتغال در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس سازمان سرمایه نایب

کنم اعضای هیئت تجاری  پسته و خرمای ایران باکیفیت و لذیذ است و فکر می": کشور پرتغال با هیئت تجاری کشورمان گفت

 ".رفی محصوالت خشکبار ایرانی در پرتغال خواهند شدکشورم، سفیران مع

ترین موضوع در روابط تجاری  مهم: پدرو اورتگاکورآ درباره چگونگی فعالیت همکاران اقتصادی دو کشور در بخش کشاورزی افزود

 .های تولیدی و صادراتی بشناسند ایران و پرتغال این است که دو طرف یکدیگر را به لحاظ توانمندی ظرفیت

شود و بازرگانان دو کشور در نشست امروز طی نخستین  در واقع دوستی بر اثر ارتباط و تعامل حاصل می: وی خاطرنشان کرد

ها،  شود که افزایش این همکاری های مشترکی منجر می هایی که با یکدیگر داشتند، اطمینان دارم به همکاری مالقات و تماس

 .ستانه دو کشور را دربر خواهد داشتتوسعه کمی و کیفی روابط و مراودات دو

در این نشست تا حدودی با : اورتگاکورآ نشست امروز هیئت تجاری پرتغال و ایران را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت

 .ویژه در زمینه خشکبار و آبیاری نوین آشنا شدیم های تولید محصوالت کشاورزی ایران با شرایط همکاری به توانمندی

شنبه هفته جاری به ایران آمده بودند و  لی به ریاست وزیرمشاور در امور غذا، تحقیقات کشاورزی و دریایی کشور از سههیئت پرتغا

 ./تهران را به مقصد لیسبون ترک خواهند کرد( آدینه)فردا 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4931شهریور  59, پنجشنبه

 توصیه به جلوگیری از ابتالی جهاد سازندگی به آفت پوپولیسم / امام از آرم جهاد سازندگی یادگارتحلیل 
انرژی جامعه مانند موتور محرکه ای است که باید در دست کارشناسان قرار گیرد و در غیر این صورت گرفتار 

 . پوپولیسم بی ریشه می شویم

به نقل از پایگاه خبری جماران، حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی امروز ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هفتمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد که در سالن مرکز همایش های صدا و سیما طی سخنانی در بیست و 

نخستین کالم : برگزار شد، با اشاره به توصیه های بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در هنگام تأسیس جهاد سازندگی، اظهار داشت

آماده بوده و هستند؛ ایشان همچنین یادآوری می کنند که با  امام در خصوص جهاد متوسل شدن به مردمی است که برای فداکاری

فداکاری ملت مراحلی را که بسیار اهمیت داشت پشت سر گذاشتیم و در ادامه هم تأکید می کنند که برای سازندگی ناچاریم به 

 .ملت متوجه شویم

سنگین ترین کارها در : یجه نمی رسد، یادآور شدوی با تأکید بر اهمیت این نکته که بدون همدلی و همراهی مردم هیچ کاری به نت

حوزه سازندگی در کشورهای بلوک شرقی انجام شد که از جمله آن می توان به پروژه های بزرگ تولید گندم در شوروی اشاره کرد؛ 

یت توجه نشده بود که اما سرانجام در کشورهای این بلوک، به رغم ابرقدرت بودن شوروی، سازندگی اتفاق نیفتاد؛ زیرا به این واقع

 .برای سازندگی و رفع مشکالت، حضور ملت و فداکاری ملی الزم است

همان اندیشه ای که می گفت مذهب افیون توده هاست و کلیساها و مساجد را تبدیل به انبار و اصطبل کرد، : یادگار امام یادآور شد

را در آن مقطع حضور مذهب برای به صحنه آمدن مردم مورد در مقطع جنگ جهانی دوم کلیساهای ارتدوکس را بازگشایی کرد، زی

 .نیاز بود

جمله نقش بسته بر آرم جهاد سازندگی : وی با تأکید بر اینکه همه مردم با یکدیگر باید برای کاری تصمیم بگیرند، تصریح کرد

این تصمیم گیری مکانیزم های مشخصی باید با هم تصمیم بگیرند؛ گرچه « همه»این معنای مهم را بیان می کند که ( همه با هم)

 .دارد، اما نباید فراموش کرد که شرط سازندگی، همدلی و همراهی مردم است

امام جلوی این مغالطه را : سید حسن خمینی در ادامه با اشاره به دیگر نکته مهم در سخنان امام در خصوص جهاد سازندگی گفت

سخن ملت را همان چیزی بداند که خودش می گوید؛ این مسأله از مغالطات  می گیرند که وقتی کسی سوار بر مسند امور شد،

برای . تاریخی است که چپ و راست، انقالبی و ضد انقالبی گرفتار آن هستند و هرکس از راه می رسد از قول مردم سخن می گوید

جوان، دانشگاهی و دانشجو، مهندسین و  جلوگیری از این موضوع امام در سخن خود از تمام اقشار ملت اعم از زن و مرد، پیر و

 .نشود« خود مردم پنداری»متخصصین، شهری و دهاتی، سخن می گویند تا در آینده کسی گرفتار 

مسئولیت های یک آزادیخواه و : را به عنوان مرحله دوم پس از انقالب عنوان کرده اند، گفت« سازندگی»وی با اشاره به اینکه امام 

صبی رسمی در کشور دارد متفاوت است؛ یک مقام مسئول باید به فکر معیشت و مشکالت جامعه از جمله فقر، مبارز با کسی که من

 .بیکاری و تبعیض باشد

احساس تبعیض از خود آن بدتر است؛ گرچه موفقیت هیچ گاه به یک اندازه تقسیم نمی شود اما فرصت ها : یادگار امام تأکید کرد

 .کرد و هرکس به میزان تالش خود باید از فرصت ها بهره مند شودرا باید به طور یکسان ایجاد 
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از نقاط درخشان انقالب و جمهوری اسالمی تالش بسیار موفق در توزیع مناسب فرصت ها تا اقصی نقاط کشور بوده : وی ادامه داد

 .و اجتماعی آسان تر شده است که یکی از آنها توسعه دانشگاه هاست؛ همچنین در این مدت تغییر و ارتقاء در طبقه اقتصادی

بنا، بر این بوده است که اینطور ایران ( تا پیش از انقالب)سید حسن خمینی با اشاره به بخش دیگری از سخنان امام مبنی بر اینکه 

م خواستار در میان میان حکمرانان برخی خواهان پیشرفت بوده اند اما قادر نبوده اند و برخی دیگر ه: را خراب کنند، اظهار داشت

پیشرفت بودند، اما به دنبال منافع شخصی هم بودند؛ عده ای دیگر هم اساسا بنای پیگیری چنین هدفی را نداشته اند، همانطور که 

در مقاطعی از دوران قاجار حکام وقت نمی خواستند پیشرفتی صورت گیرد و برخی افراد چون میرزا حسین خان سپهساالر و 

 .شتند، اما برایشان مقدور نشدامیرکبیر این قصد را دا

جریانی که اصل برای او : وی با بیان اینکه در دوره پهلوی کسانی به دنبال پیشرفت بودند اما راه آن را نمی دانستند، تصریح کرد

 .منافع خودش باشد به جایی می رسد که کاری به ساخته شدن کشور نداشته باشد

وقتی : جریانات مختلف اجتماعی و مقامات رسمی در ایران به قدرت های خارجی، تأکید کردیادگار امام با اشاره به وابستگی 

 .سیاسیون اعم از حاکمیت و اپوزسیون نگاهشان به خارجی ها باشد، طبیعی است که نتیجه کار، عقب گرد کشور باشد

امام پس از تأکید بر حضور اقشار : ور شدسید حسن خمینی سپس به بیان یکی از دیگر نکات مهم در سخنان امام پرداخت و یادآ

مختلف مردم، برای جلوگیری از ابتالی جهاد سازندگی به آفت پوپولیسم توصیه می کنند که سازندگی تحت نظر اشخاص 

 .کارشناس و مأمورین دولت انجام شود و به طور توده وار کارها پیش نرود

ست که باید در دست کارشناسان قرار گیرد و در غیر این صورت گرفتار انرژی جامعه مانند موتور محرکه ای ا: وی ادامه داد

پوپولیسم بی ریشه می شویم؛ پوپولیسم مانند قرص مخدر، به شدت نشاط آور است و همه فکر می کنند طوفان شده است؛ در 

از درون این وضعیت ! یل شدچنین فضایی کارها هیأتی می شود و همه خوشحال هستند ولی بعد از مدتی می بینند که کارها تعط

 .می کنند« بَل ّعتُ»فساد حاصل می شود و عده ای در این میان به تعبیر طلبگی، 

پوپولیسم مانند چرخ خودش را زیر می گیرد و آن کسی که روی کار بود با فاصله کمی به زیر کشیده می : یادگار امام تصریح کرد

 .سر کار آمد سرش زیر گیوتین رفت و بعدا برای همان فرد این اتفاق افتاد شود؛ همانطور که در انقالب کبیر فرانسه هرکس

در این فضا هرکس قوی تر شعار . پوپولیسم تخدیر اجتماعی است و انرژی جامعه را از بین می برد: سید حسن خمینی اظهار داشت

این فضای . به مرتبه ای باالتر از نفر قبل برساند می دهد نفر اول است و اگر کسی بخواهد باالتر از او برود باید شعالرهای خود را

 .احساسی، انرژی جامعه را بدون هیچ نتیجه و بلکه با پیامدهایی کامال منفی تخلیه می کند

امام به این افراد توصیه می کنند، : یادگار امام در ادامه به دیگر توصیه امام خمینی به جهادگران سازندگی اشاره کرد و اظهار داشت

انی که برای سازندگی می آیند در بین آنها اشخاصی نباشد که بر خالف رویّۀ ملت و اسالم، مسائلی داشته باشند و تأکید می کس

امام با این سخن . کنند اگر چنین اشخاصی را دیدند فوراً کنار بگذارند، و نگذارند در بین جوانان و روستاییان تبلیغات سوئی کنند

 .کار جهاد نظارت امری الزم است خود توجه می دهند که در

مراقب باشید دین زدایی و معنویت زدایی در جامعه صورت نگیرد؛ همانطور که باید مراقب باشیم بر : وی خطاب به جهادگران گفت

 .خالف رویه و مسیر ملت کاری انجام نشود

از سخنان امام را مورد اشاره قرار داد و یادآور  سید حسن خمینی با تأکید بر اولویت بخشی به امور در اداره کشور، نکته ای دیگر

امام از کسانی که قصد تشرف به مکه، مدینه و عتبات عالیات به قصد انجام اعمال مستحبی را دارند تقاضا می کنند که امروز : شد

است و این کار از هر عبادت  یعنی وظیفه اولیه، ساختن جامعه. ثوابی باالتر از اینکه به برادرهای خودتان کمک کنید، وجود ندارد
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لذا شما می توانید با ساختن یک پیچ یا مهره وابی باالتر از . مستحبی، مهم تراست و می توان به قصد قربت الهی مشغول کار شد

 .حج عمره نصیب خود کنید

ای کارها را با هم گم می کنیم، ما بعضا ج: وی با بیان اینکه این دیدگاه ثمره نگاه یک فقیه در پایان عمر فقهی اوست، تصریح کرد

 .در حالی که باید توجه کنیم کارهای بر جا مانده زیادی در کشور وجود دارد

امام به در این پیام می فرمایند که : یادگار امام در ادامه سخنان خود به یکی از پیام های امام به جهادگران سازندگی یادآور شد

، قدرتمدران بازیگر و مقدس مآبان بی هنر هستند؛ زیرا کسی که به دنبال منافع خود دشمنان حقیقی اسالم، زرمداران حیله گر

است به حیله روی می آورد، کسی که دنبال قدرت است الجرم به بازیگری مقابل مردم روی می آورد و کسانی که تقدس می 

 .فروشند با مردم معامله کرده و آنان را تحقیر می کنند

امام در سخنان و پیام های خود هدف، راه و وسیله : ل جهاد سازندگی اتفاقی بزرگ در انقالب بود، گفتوی با بیان اینکه تشکی

 .جهاد را مشخص کرده اند و امروز باید بسنجیم که چقدر به آنها دست یافته ایم

ست که با هیچکدام از سید حسن خمینی با تقدیر از زحمات جهادگران سازندگی در دوران دفاع مقدس، آن دوران را مقطعی دان

 .ادوار تاریخ قابل قیاس و تشابه نیست

افتخار نسل ما لمس دورانی است که گرچه مزه خون، سختی، یتیمی و اسارت می داد اما حس آن با تمام دوران تاریخ : وی گفت

 تفاوت داشت زیرا دری از بهشت به روی انسانها باز شده بود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان

 جاسازی برنج خارجی در کیسه برنج ایرانی

تواند آینده بازار را تعیین  و میکننده و تولیدکننده بسیار مهم است  اعتماد سازی بین مصرف: نائب رئیس کمیسیون کشاروزی گفت

 .کند

های ایرانی از  برنج: ، سید رضی نوری نائب رئیس کمیسیون کشاورزی افزوداقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

های نامرغوب خود را تحت  برخی سودجویان مدتی است برنجباشد اما  های خارجی می نظر کیفیت و مرغوبیت بسیار بهتر از برنج

تواند برای آینده بازار برنج ایرانی در داخل کشور  کنند که این حربه ایست برعلیه تولید برنج واقعی و می عنوان برنج ایرانی عرضه می

 .و هم بیرون کشور خطرناک باشد و باید با اشد مجازات با این مسائل برخورد کرد

های نظارتی به  بایست سازمان می: ئیس کمیسیون کشاورزی در خصوص پیگیری و برطرف نمودن این مشکالت اظهار داشتنائب ر

تری اقدام نمایند، زمانی که برنج ایرانی دارای عالمت استاندارد باشد و از نظر آزمایشگاهی کنترل شود و این اطمینان  طور جدی

 .کننده و تولیدکننده بیشتر خواهد شد  ین مصرفبدست آید که برنج ایرانی است اعتماد ب

تواند آینده بازار را تعیین کند اگر مشکالت این  کننده و تولیدکننده بسیار مهم است و می اعتمادسازی بین مصرف: وی یادآور شد

 .تواند هشدار خطرناکی باشد چنینی ادامه پیدا کند برای آینده بازار برنجکاران ایرانی می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان

 ایجاد سردخانه محصوالت کشاورزی موجب تعادل قیمت

 .ها دارد  ها تاثیر به سزایی درتعادل قیمت در سردخانهنگهداری به موقع محصوالت : نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی بیان کرد

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران سید راضی نوری نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

ها و  های گذشته مسئله سردخانه درواقع طی سال:ن داشتهای نگهداری محصوالت کشاورزی بیا ، درخصوص سردخانهجوان

ریزی صحیح تاکنون  های کشاورزان بوده که متاسفانه این امر به سبب عدم برنامه نگهداری محصوالت کشاورزی یکی از دغدغه

 .محقق نشده است

محصول کشاورزی دریک فصل باید  های تولید محصول تا بازار مصرف و همچنین تولید چند برخی اوقات به سبب وقفه: وی افزود

هایی برای نگهداری محصوالت کشاورزی وجود داشته باشد زیرا با ذخیره سازی و خراب شدن محصوالت درانبارها امنیت  سردخانه

 .غذایی کشور به خطر خواهد افتاد

ها دربازار دارد زیرا این امر موجب  ها تاثیر به سزایی درتعادل قیمت نگهداری به موقع محصوالت در سردخانه: نوری خاطرنشان کرد

 .های گزاف و سرسام آور نباشیم شود تا در بازار مصرف شاهد قیمت می

ی جنوبی کشور به سبب شرایط خاص دما باید  ها وزارت جهاد کشاورزی در استان:نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .ا محصوالت تولیدی همراه با قارچ و آفت های دیگر نباشدهایی را برای نگهداری محصوالت فراهم کند ت سردخانه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان

 گذاری ایران کشوری سودآور برای سرمایه

 .گذاری است ای امن برای سرمایه ایران کشوری سودآور و منطقه: به رابطه تاریخی ایران و فرانسه گفترئیس اتاق ایران با اشاره 

، محسن جاللپور رئیس اتاق بارزگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران امروز اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

در یک بازه زمانی : جلسه دیدار با هیئت فرانسوی با تاکید براینکه روابط تجاری ایران و فرانسه دارای قدمتی تاریخی است گفت در

 .حجم روابط کاهش یافت

های دو جانبه میان دو کشور افزایش یافته و در این راستا به جای نگاه به پشت سر  در شرایط پساتحریم امکان همکاری: وی افزود

اید به آینده نگاه کرد و از گذشته و تجربیات آن باید درس گرفت و دولت فرانسه نیز نباید اجازه دهد که مسائل سیاسی بر روابط ب

 .اقتصادی سایه افکند 

کند و از نظر ما روابط تجاری به معنای خرید  های تجاری میان دو کشور به گسترش روابط کمک می تبادل هیات: جاللپور ادامه داد

 .کند و فروش نیست بلکه سرمایه گذاری مشترک نیز به توسعه روابط میان دو کشور کمک می

آور است و به  های سود ایران یک مقصد مناسب برای سرمایه گذاری: رئیس اتاق بارزگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران ادامه داد

 .تواند نقش ایفا کند عنوان هاب منطقه می

 .های ایرانی و فرانسوی امضا شد ی با اعضای اتاق ایران دو سند تفاهم نامه میان شرکتپس از دیدار فرانسو
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 493۱/ شهریور /  96, دوشنبه 

 سوز کشاورزی به دنبال قاچاق بی حساب و کتاب میوه های خانمان آفت
متاسفانه به دلیل عدم نظارت دقیق در مرزهای کشور شاهد قاچاق میوه و محصوالتی مانند گردو : رییس سازمان حفظ نباتات گفت

سوزی را برای کشاورزی به ارمغان خواهد آورد و همه مسئوالن باید به  ن به کشور هستیم که مانند گذشته آفات خطرناک و خانما

 . کنندصورت جدی با این قضیه برخورد 

ای و خطرناک است که سوغاتی  آفت در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها جزو آفات قرنطیه 653: محمدعلی باغستانی اظهار کرد

توان به آفت مگس  حساب و کتاب و قاچاق میوه و محصوالت کشاورزی به کشور است که به عنوان مثال می و ارمغان واردات بی

 .گیر باغداران زیتون است با قاچاق زیتون به این کشور وارد شد و همچنان گریبان3135 زیتون اشاره کرد که از سال

اگر آفتی در کشور افزایش یابد آخرین راه و تنها راه برای مقابله با آن، استفاده از سمومی است که نه تنها به محیط : وی افزود

کند چرا که بر اساس  بهداشت جامعه را با تهدید مواجه میرساند بلکه سالمت مردم را دچار مخاطره کرده و  زیست آسیب می

تواند ضمن داشتن  شود که می تن گردو با پوست به کشور قاچاق می 23های رسیده طی دو هفته گذشته روزانه بالغ بر  گزارش

 .آفات خطرناک، آفالتوکسین نیز داشته باشد

های رسیده از نیروی انتظامی،  بر اساس گزارش: و اشاره کرد و گفتهایی مانند پرتقال و لیم باغستانی همچنین به قاچاق میوه

دهد که علیرغم  تنی پرتقال و لیمو در پایتخت کشف شد که از سردشت به کشور وارد شده بود و این نشان می 24محموله قاچاق 

وری حل  و کتاب آن از طریق پیله حساب های ذیربط همچنان مساله قاچاق میوه و واردات بی های صورت گرفته با دستگاه هماهنگی

نشده و این در حالی است که مقام معظم رهبری همواره به این مساله توجه ویژه دارند و در آخرین دیدارشان با مسئوالن به 

 .واردات میوه و محصوالت به صورت قاچاق اشاره و تاکید کردند که باید جلوی این نوع واردات گرفته شود

خواهد بیاید که همه به عنوان یک  مشخص نیست چه بالیی بر سر کشاورزی ایران می: اتات تصریح کردرییس سازمان حفظ نب

وقتی یک محصول به کشور به صورت قاچاق وارد . دغدغه ملی به قاچاق، میوه و محصوالت کشاورزی به کشور حساس باشیم

در آن را ارزیابی کنیم و البته ناظری برای این نوع واردات توانیم آفات احتمالی موجود  شود از آنجا مبدا آن مشخص نیست نمی می

تری از آفت کرم خراط داشته باشد  تواند آفات نسل جدید و خطرناک وجود ندارد و به عنوان مثال گردوی قاچاق شده به کشور می

 .که نیمی از محصول تولیدی کشور را از بین برده است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 4931شهریور ماه  52چهار شنبه 

 آذربایجان غربی میزبان دومین نشست استانی انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

 . صنایع خوراک دام، طیور وآبزیان ایران استآذربایجان غربی میزبان دومین نشست استانی انجمن -اقتصاد غذا < شاورزیظ

پیرو برگزاری موفق اولین نشست : مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اعالم این خبر گفت

مدیران و سهامداران استانی انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در مشهد مقدس و به منظور بهره مندی از نقطه نظرات 

استان های مختلف کشور، دومین نشست استانی صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان هشت مهر ماه با مشارکت شرکت تعاونی تامین 

نیاز کارخانجات خوراک دام استان آذربایجان غربی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با حضور مدیران و 

احدهای تولیدی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، مدیران استانی، اعضای هییت نمایندگان اتاق بازرگانی پیشکسوتان و

 .استان و با مشارکت نخبگان خبره و مطلعین کلیدی این حوزه برگزار می شود

ی نقطه نظرات مرتبط با این جلسه تخصصی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان با هدف بررس: موافق قدیری در ادامه گفت

 :بهبود فضای کسب و کار با رئوس دستور جلسه ذیل برگزار می شود

 ارائه گزارش انجمن صنایع خوراک دام و طیور وآبزیان در رابطه با برنامه های اجرایی-3

 بررسی دیدگاه های مدیران تشکل استانی و مدیران منتخب صنایع خوراک دام استان-5

 مسئولین استانی در رابطه با مسائل صنعتارائه نقطه نظرات -1

 ارائه قطعنامه بهره وری تولید صنعتی خوراک دام و طیور و آبزیان استان آذربایجان غربی -4
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  فودپرس 4931شهریور ماه  96دو شنبه 

 سوز کشاورزیکشاورزی های خانمان قاچاق میوه و آفت
متاسفانه به دلیل عدم نظارت دقیق در مرزهای کشور شاهد قاچاق میوه و محصوالتی مانند : رییس سازمان حفظ نباتات گفت 

برای کشاورزی به ارمغان خواهد آورد و همه مسئوالن سوزی را  ن گردو به کشور هستیم که مانند گذشته آفات خطرناک و خانما

آفت در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها  653: محمدعلی باغستانی اظهار کرد.باید به صورت جدی با این قضیه برخورد کنند

کشاورزی به کشور  حساب و کتاب و قاچاق میوه و محصوالت ای و خطرناک است که سوغاتی و ارمغان واردات بی جزو آفات قرنطیه

با قاچاق زیتون به این کشور وارد شد و همچنان 3135توان به آفت مگس زیتون اشاره کرد که از سال  است که به عنوان مثال می

اگر آفتی در کشور افزایش یابد آخرین راه و تنها راه برای مقابله با آن، استفاده از : وی افزود.گیر باغداران زیتون است گریبان

رساند بلکه سالمت مردم را دچار مخاطره کرده و بهداشت جامعه را با تهدید  است که نه تنها به محیط زیست آسیب می سمومی

تن گردو با پوست به کشور قاچاق  23های رسیده طی دو هفته گذشته روزانه بالغ بر  کند چرا که بر اساس گزارش مواجه می

هایی مانند پرتقال  باغستانی همچنین به قاچاق میوه.آفالتوکسین نیز داشته باشد تواند ضمن داشتن آفات خطرناک، شود که می می

تنی پرتقال و لیمو در پایتخت کشف  24های رسیده از نیروی انتظامی، محموله قاچاق  بر اساس گزارش: و لیمو اشاره کرد و گفت

های ذیربط  های صورت گرفته با دستگاه هنگیدهد که علیرغم هما شد که از سردشت به کشور وارد شده بود و این نشان می

وری حل نشده و این در حالی است که مقام معظم رهبری  حساب و کتاب آن از طریق پیله همچنان مساله قاچاق میوه و واردات بی

اق اشاره و تاکید همواره به این مساله توجه ویژه دارند و در آخرین دیدارشان با مسئوالن به واردات میوه و محصوالت به صورت قاچ

مشخص نیست چه بالیی بر سر کشاورزی : رییس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد.کردند که باید جلوی این نوع واردات گرفته شود

وقتی یک . خواهد بیاید که همه به عنوان یک دغدغه ملی به قاچاق، میوه و محصوالت کشاورزی به کشور حساس باشیم ایران می

توانیم آفات احتمالی موجود در آن را ارزیابی  شود از آنجا مبدا آن مشخص نیست نمی صورت قاچاق وارد میمحصول به کشور به 

تواند آفات نسل جدید و  کنیم و البته ناظری برای این نوع واردات وجود ندارد و به عنوان مثال گردوی قاچاق شده به کشور می

 از محصول تولیدی کشور را از بین برده است تری از آفت کرم خراط داشته باشد که نیمی خطرناک
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 نهاده 

 آیانا 4931شهریور  53, یکشنبه

 میلیون تنی کود کشاورزان، بدون افزایش قیمت  پنجتأمین نیاز 
کشاورزی که بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی حدود پنج میلیون ، نیاز کودی بخش 31 - 30با آغاز سال زراعی 

 .ها است تن است، توسط شرکت خدمات حمایتی تأمین و در حال توزیع در استان

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برداران این بخش پنج میلیون تن است که با درصدی افزایش  شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای بهره کودی اعالمامسال نیاز 

 .مشابه سال گذشته است

ویژه کودهای شیمیایی افزایش  ها به کنیم که قرار نیست قیمت نهاده را در حالی آغاز می 34 - 32سال زراعی : علیرضا ولی افزود

 .داشته باشد

 31 - 30نوع کود آماده توزیع در سال زراعی  0۶

شده، کودهای مصرفی کشاورزان که شامل دو دسته کودهای پایه و غیر از آن  های انجام ریزی بر اساس برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .نوع کود آماده شده است 56شود، امسال در هفت گروه کودی و شامل  می

 433هزار تن و در بخش کود ازته نیز  433شده در بخش فسفاته برای کشاورزان  أمیندر سال گذشته کودهای ت: ولی ادامه داد

 .هزار تن بود

هزار تن بوده است که امسال میزان کود پتاسه مورد  533برداران بخش کشاورزی  شده برای بهره کود پتاسه تأمین: وی تصریح کرد

 .های استانی شده است گزاریهزار تن تاکنون آماده و تحویل کار 423نیاز بخش کشاورزی 

 333های استانی به مقدار  کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی در کارگزاری: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یادآور شد

 .سازی شده است هزار تن نیز تأمین و ذخیره

 .سازی آن انجام شده است أمین و ذخیرهریزی برای ت به هر میزان که کود پتاسه مورد نیاز باشد نیز برنامه: ولی تأکید کرد

 .ای به هر میزان که تولیدکنندگان نیاز داشته باشند نیز در سیستم توزیع موجود است سایر کودهای غیریارانه: وی اظهار داشت

ر است تغییر ای نخواهند داشت، زیرا نه کمبودی وجود دارد و نه قرا کشاورزان در سال زراعی جدید هیچ دغدغه: ولی در پایان گفت

 .قیمتی در کودهای شیمیایی وجود داشته باشد

ای که در راستای افزایش کیفیت کودهای شیمیایی در دستور کار مؤسسه تحقیقات خاک و آب و  گفتنی است، بر اساس برنامه

یل شود که شرکت خدمات حمایتی قرار دارد، قرار است کود باکیفیت ازته و سایر کودها توسط تولیدکنندگان داخلی تحو

 ./ترتیب با افزایش تولیدات داخل، از میزان واردات هرساله کاسته خواهد شد بدین

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http54333-3html. 
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان

 درصد خوراک دام وارداتی است 72

 .شود درصد خوراک دام در بخش طیور از طریق واردات تامین می 33:کمیسیون کشاورزی بیان کردعضو 

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانزاده بالنگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  عباس پاپی

شود و حال  درصد خوراک دام در بخش طیور از طریق واردات تامین می 33در واقع : وراک دام اظهار داشتدرخصوص واردات خ

 .اگر بخواهیم آن را از جیره غذایی طیور حذف کنیم قطعا در بحث عملکرد تولید مرغ دچار مشکل خواهیم شد

لید به طور مستقیم تحت تاثیر کنجاله سویا وارداتی میلیون تن تولید داریم به گونه ای که تو 5در بخش طیور حدود : وی افزود

 .توانیم به خود کفایی گوشت قرمز هم دست یابیم نیاز شویم قطعا می است و حال اگر در تامین خوراک دام از واردات بی

ر داخل بتوانیم در واقع عمدتا خوراک دام کنجاله سویا و ذرت است و از طرفی اگر د: عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه بیان کرد

 .روغن مورد نیاز را تامین کنیم قطعا در بحث کنجاله سویا هم میتونیم به خودکفایی برسیم

بنابراین به سبب عدم کشت دانه های روغن ناچار به واردات کنجاله سویاهستیم اما این دو موضوع به شرط :پاپی زاده بیان کرد

 .توسعه کشت دانه های روغنی قابل حل است 
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 نهاده
 آیانا 4931شهریور  5۲, شنبه

 پایان مهلت ارسال تقاضای ثبت مواد کودی تا دو ماه آینده 
فرمول نیز  -برند  132تقاضای ثبت را دارند و گواهی  فرمول وارداتی -برند  432هزار و  فرمول داخلی و یک -برند  326تاکنون 

 .صادر شده است

با بیان اینکه کاربرد کودها ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

البته تأثیر : بر هیچ کس پوشیده نیست، گفت رو به افزایش گذاشت و تأثیر آنها بر عملکرد محصوالت کشاورزی 43در کشور از دهه 

 .نامطلوب مصرف زیاد کودها نیز بر همگان مشخص است

در بخش دولتی بدون توجه به نیاز خاکی کود در : کامبیز بازرگان با اشاره به نقص سامانه توزیع در بخش دولتی و خصوصی افزود

سید، اما در بخش خصوصی کود با عرضه متنوع، باکیفیت و در زمان ر تر به دست کشاورزی می های نامناسب با قیمت ارزان زمان

 .رسد مناسب با قیمت بیشتر به دست کشاورز می

وی کمترین حق کشاورزان و خریداران کود را اطالع از هویت و محتوای کود عنوان کرد که عدم درج حداقل اطالعات روی 

 .م کرده بودهای کود کشاورزان را از داشتن این حق نیز محرو کیسه

برای پایان دادن به ماجرای کیفیت پایین کودها، مؤسسه تحقیقات خاک و آب با محوریت توصیه وزیر : بازرگان خاطرنشان کرد

ها و توجه جدی به مشکالت بخش کشاورزی مسئولیت  ها و عدم بزرگنمایی نداشته جهاد کشاورزی مبنی بر تمرکز بر داشته

 .شرطی به عهده گرفت دی را بدون هیچ پیشاستانداردسازی و ثبت مواد کو

اندازی پایگاه جامع اطالعات مواد کودی کشور از سوی دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی برای سهولت در ثبت  وی با اشاره به راه

 .فرمول به مؤسسه تحقیقات خاک و آب خبر داد -تقاضای ثبت برند  121مواد کودی، از ارسال دوهزار و 

فرمول وارداتی  -برند  432هزار و  فرمول تولید داخلی و یک -برند  326سه تحقیقات خاک و آب کشور با عنوان اینکه رئیس مؤس

آذرماه  53کنند و تا  های خود را دریافت می زودی گواهی فرمول کامل شده و به -برند  132ثبت : اند، ادامه داد تقاضای ثبت داده

 .مول دیگر تکمیل خواهد شدفر -برند  633هزار و  نیز ثبت یک

 ./تا نهادینه کردن برنامه کنترل کیفیت کودها هنوز راه طوالنی را در پیش داریم: بازرگان تصریح کرد
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 گزارشات جهانی

 - 31/69/59فارس

 سازمان تجارت جهانی مدتهاست به بن بست رسیده است
های اخیر و در پی عدم توفیق سازمان تجارت جهانی در دستیابی به یک توافق جامع،رویکرد کشورهای بزرگ  در سال

تجارت جهانی خارج شده و این کشورها در دنیا در گسترش تعامالت تجاری خود با دیگر کشورها از محوریت سازمان 

 .تالشند از طریق برقراری قراردادهای تجاری دوجانبه منافع تجاری خود را افزایش دهند

مندی از  بهره، پس از پایان جنگ جهانی دوم، تعدادی از کشورهای جهان برای خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

هدفی که . را منعقد کردند« گات»موسوم به « نامه عمومی تعرفه و تجارت موافقت» 3343مزایای افزایش تجارت جهانی، در سال 

این قانونمندی به این دلیل برای کشورها مهم . مدنظر داشتند برقراری تجارت جهانی قانونمند بود« گات»کشورها از انعقاد پیمان 

ی عمل دیگر کشورها در این  افزایش تجارت خارجی، اطمینان خاطر از نحوه  ریزی بلندمدت کشورها در زمینه برنامه  بود که الزمه

 .زمینه بود

ها پیوستند و تا سال  کشور این پیمان را منعقد کردند ولی به مرور زمان کشورهای دیگر جهان نیز به جمع آن 51در ابتدا تنها 

موفق شدند در مذاکراتی طوالنی با نام « گات»در این سال کشورهای عضو . را پذیرفته بودند« گات» کشور دنیا پیمان 353، 3334

 .بود[ 5]«سازمان تجارت جهانی»و شروع سازمانی جدید با نام « گات»دور اروگوئه به توافقی دست یابند که به معنی پایان کار 

برگزار شد  3334تا  3336های  این دور که در خالل سال. بود« گات»دور اروگوئه، هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی 

شد  ها پرداخته می عموما به تعرفه« گات»در دورهای قبلی مذاکرات . شد ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب می طوالنی

تانداردهای محصوالت و خریدهای ای از جمله اس های تجاری غیر تعرفه بارز در خصوص دور اروگوئه توجه به محدودیت  ولی نکته

از آنجا که نتایجی که در این دور . ای بود های تعرفه دولتی، تجارت خدمات، مالکیت فکری و قواعد کشور مبدأ در کنار بحث

ترجیح دادند سازمان « گات»بگنجد، کشورهای عضو « گات»مذاکرات حاصل شده بود فراتر از مباحثی بود که در قالب عنوان 

 .ی روند مذاکرات تأسیس کنند هانی را به منظور پیشبرد ادامهتجارت ج

دیگری که در این زمینه قابل توجه است این مسئله است که تا پیش از تأسیس سازمان تجارت جهانی، توافقاتی که در   نکته

محصوالت غیر کشاورزی را دورهای مختلف هشتگانه به منظور تسهیل تجارت بین کشورهای جهان به امضاء رسیده بود عمدتا 

  در واقع کشورهای جهان نتوانسته بودند در زمینه. است شدند و توافقات در زمینه محصوالت کشاروزی بسیار ناچیز بوده شامل می

تسهیل تجارت محصوالت کشاورزی، به یک توافق گسترده، مطابق آنچه در زمینه کاالهای غیر کشاورزی به آن دست یافته بودند، 

 .ابنددست ی

کشورهای جهان در دور . آغاز شد 5333پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی تنها یک دور مذاکراتی با نام دور دوحه در سال 

ها شکستن طلسم عدم موفقیت در توافق بر سر تسهیل تجارت محصوالت  ترین آن کردند، اما مهم دوحه اهداف متنوعی را دنبال می

به دلیل عدم توافق کشورهای توسعه یافته چون آمریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن از یک سو و  جالب است بدانیم. کشاورزی بود

  ها تعرفه کشورهای درحال توسعه چون برزیل، چین، هند و آفریقای جنوبی از سوی دیگر بر سر مسائل مختلف، که مهمترین آن

های اصلی اینکه دور  کارشناسان یکی از علت. سیده استواردات محصوالت کشاورزی است، دور دوحه هنوز به هیچ دستاوردی نر

« سازمان تجارت جهانی»و « گات»در توافقات ذیل « همه یا هیچ»است را وجود قاعده  دوحه تاکنون به هیچ دستاوردی نرسیده
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مذاکرات به تفاهم  است تا زمانی که کشورهای مذاکره کننده به اتفاق بر سر تمامی مفاد رعایت این قاعده سبب شده. دانند می

 .اند، هیچکدام از مفاد توافقنامه به امضاء نرسد و عملی نشود نرسیده

جانبه در تسهیل تجارت جهانی مدتهاست که به بن  در دستیابی به یک توافق همه« سازمان تجارت جهانی»توان گفت  در واقع می

ی توافقات قبلی از طریق سازوکار داوری خود و همچنین در این مدت تنها دستاورد این سازمان مدیریت اجرا. بست رسیده است

 .عضویت برخی دیگر از کشورهای جهان بوده است  بزرگتر شدن ابعاد این نهاد در نتیجه

کشور  55اند و  کشور دیگر نیز به عضویت این سازمان درآمده 14تاکنون  3334از آغاز تأسیس سازمان تجارت جهانی در سال 

کشور عضو سازمان ملل هیچ درخواستی برای عضویت در این  3اند و به این ترتیب تاکنون تنها  ت را آغاز کردهدیگر نیز روند عضوی

با این وجود عدم موفقیت در دستیابی به یک توافق جامع از آغاز تأسیس سازمان تجارت جهانی . اند سازمان جهانی ارائه نکرده

اقتصادی، به توافقات تجاری دوجانبه روی   عامالت تجاری با کمترین هزینهاست کشورهای جهان به منظور افزایش ت موجب شده

 .بیاورند

شواهد این تغییر سیاست در عملکرد بسیاری از کشورهای دنیا قابل مشاهده است چراکه امروزه بسیاری از کشورهای عضو سازمان 

ای هستند  حال انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و منطقهتجارت جهانی چون آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، برزیل و روسیه در

کشور  31به عنوان مثال کشور آمریکا دست کم با . کنند به گسترش تعامالت تجاری خود بپردازند و از این طریق تالش می

ور توافق تجاری دوجانبه منعقد جنوبی، کانادا، مکزیک، استرالیا، شیلی، کلمبیا، مراکش، اردن، عمان، پاناما، بحرین، پرو و سنگاپ کره

کشور  53کشور چین نیز دست کم با . ای حضور دارد کرده است و به همراه بسیاری از کشورها در توافقات چندجانبه و منطقه

ین، سوئیس، پاکستان، شیلی، تایلند، کاستاریکا، هنگ کنگ، ایسلند، اندونزی، الئوس، ماکائو، مالزی، میانمار، نیوزلند، پرو، فیلیپ

سنگاپور، چین تایپه، کامبوج، برونئی، ویتنام و اخیراً استرالیا توافق تجاری دوجانبه دارد و در بسیاری از توافقات چندجانبه و 

 .ای عضویت دارد منطقه

 و همچنین( تجارت دو سوی اقیانوس اطلس)ترین اقدامات خود قصد دارد با کشورهای منطقه اروپا کشور آمریکا همچنین در تازه

در قالب دو قرارداد تجارت آزاد جداگانه، روابط تجاری ( تجارت دو سوی اقیانوس آرام)برخی کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه

 .خود با این کشورها را افزایش دهد

عالوه بر در واقع کشورهای دنیا با استفاده از رویکرد توافقات تجاری دوجانبه به عنوان رویکرد اصلی در گسترش تعامالت تجاری 

تر به یک توافق، قدرت عمل بیشتری در تنظیم مناسب شرایط آن خواهند داشت و به این ترتیب با صرف زمان و  دستیابی سریع

 .رسند هزینه اقتصادی کمتر، به اهداف مدنظر خود می

ستیابی به یک توافق جامع، های اخیر و در پی عدم توفیق سازمان تجارت جهانی در د رسد در سال بنابرآنچه گفته شد به نظر می

روند حرکتی کشورهای جهان تغییر کرده و رویکرد کشورهای بزرگ دنیا در گسترش تعامالت تجاری خود با دیگر کشورها از 

محوریت سازمان تجارت جهانی خارج شده و این کشورها در تالشند از طریق برقراری قراردادهای تجاری دوجانبه منافع تجاری 

 .دهند خود را افزایش
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 گزارشات جهانی
 - 31/69/96فارس

 کند فرانسه از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت می
: فرانسه با اعالم حمایت فرانسه از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی گفتوزیر مشاور در امور تجارت خارجه 

 .های کوچک و متوسط ایران تمایل دارند ها برای همکاری با بنگاه فرانسوی

نفره تجاری فرانسوی که در اتاق بازرگانی  363به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، متیاس فوکل بعد از ظهر امروز در دیدار هیأت 

با ایران را فصل جدیدی در روابط دو  2+3ایران با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جالل پور رئیس اتاق ایران برگزار شد توافق 

ها اهمیت زیادی در پیشبرد اهداف  حضور هیئت فرانسوی هم از نظر تعداد و هم از نظر کارایی شرکت: کشور دانست و گفت

 .اقتصادی دو کشور دارد

ایم که  ها را از سوی فرانسه به همراه آورده ترین بنیان و برجسته های دانش در این سفر به نوعی نمایندگان شرکت :وی افزود

 .توانند متناسب با نیاز روز ایران وارد همکاری شوند می

های  مایلند در بخشها  این هیأت: های دیگر تجاری از سمت فرانسه به ایران طی روزهای آینده خبرداد و گفت وی از حضور هیأت

 .گذاری شوند کوچک و متوسط وارد سرمایه

در صورت وقوع این مسأله، ایران : فوکل همچنین از حمایت فرانسه برای پیوست ایران به سازمان تجارت جهانی خبرداد و گفت

 .تواند سهم بیشتری را از تجارت جهانی پیدا کند می

درصد سود حاصل از تجارت جهانی به سمت کشورهای توسعه  62اعالم کرد، حدود  بار جهانی اخیرا به گزارش فارس سازمان خوارو

 .درصد است 12شود و سود کشورهای در حال توسعه تنها  یافته سرازیر می
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 گزارشات جهانی
 - 31/69/96فارس

عدم استفاده از محصوالت تراریخته در /دهد فرانسه روشهای مقابله با بحران آب را در اختیار ایران قرار می
 فرانسه

 جویی در مصرف آب کشاورزی داریم که هایی برای صرفه غذا و جنگلداری فرانسه با بیان اینکه شیوه  وزیر کشاورزی،

 .کنند مردم فرانسه از محصوالت تراریخته استفاده نمی: گفت کنیم، آن را به کشورهای دیگر و از جمله ایران صادر می

ن و های ایران و فرانسه وزرای کشاورزی ایرا ، در نشست مشترک با خبرنگاران رسانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .فرانسه به سواالت خبرنگاران پاسخ دادند

( تولید ماهی در قفس)پروری در دریا  در این کنفرانس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی در رابطه با آبزی

 .فیت داردایران برای تولید یک میلیون تن انواع آبزیان از طریق آبزی پروری در دریای شمال و جنوب کشور ظر: اظهارداشت

 .شود ها اقدام می برداری از این ظرفیت بنابراین با مشارکت سایر کشورها از جمله کشور فرانسه در جهت بهره: وی افزود

های بین کشور فرانسه و ایران در تولید بذر اصالح شده گندم  حجتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فقط همکاری

ها از سال  های مربوط به بخش کشاورزی است و پایه این همکاری های ما در تمام ابعاد و زیربخش کاریهم: خواهد بود اظهار داشت

 .گذشته به دنبال سفر هیات ایرانی به فرانسه آغاز شد

های مختلف مربوط به جنگل، دام و طیور، باغداری، خدمات پیش و بعد از  های مشترک ایران و فرانسه در بخش همکاری: وی افزود

 .تولید و بازاریابی است

های مختلف  در زمینه: ها را شتاب و توسعه بیشتری دهیم گفت حجتی با بیان اینکه امیدواریم با توافقات برجام بتوانیم این همکاری

ز جمله های روغنی ا تولید بذور با کشور فرانسه همکاری خواهیم کرد و انحصاری در بحث گندم نداریم و ما در زمینه تولید بذر دانه

های مجدد ادامه  گذاری ها به صورت سرمایه هایی داشته ایم و امیدواریم این همکاری های فرانسوی همکاری کلزا در گذشته با شرکت

 .یابد

غذا و جنگلداری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کشور فرانسه حاضر است دو نژاد دام  استفان لوفل وزیر کشاورزی،

های ایرانی در اختیار کشور ایران قرار دهد  را برای اصالح نژاد دام( گوشتی و شیری)و نژاد مونته بیلیارد ( شیری و گوشتی)شقوله 

های این دو نژاد را در اختیار ایران قرار دهیم اما این موضوع بستگی به  ما مشکلی در این رابطه نداریم و آمادگی داریم تا ژن: گفت

ورزی ایران دارد اگر آنها از ما چنین درخواستی را دارند ما هم ژن این دو نوع دام را در اختیار آنها قرار درخواست مسئوالن کشا

 .خواهیم داد

های ایران و فرانسه را در آینده چگونه  وزیر کشاورزی فرانسه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه همکاری

 .طلبانه خواهد بود همکاری بین ایران و فرانسه خیلی جاه آینده: بینید اظهار داشت می

 .توانیم در زمینه تحقیقات و آموزش دنبال کنیم اهداف زیادی را می: لوفل تصریح کرد

وزیر کشاورزی فرانسه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در کشور فرانسه مسایل و مشکالت کم آبی وجود دارد و با این موضوع 

هایی را هم برای  بله ما در جنوب شرقی فرانسه با مشکل کمبود آب مواجه هستیم و طرح: شود اظهار داشت رخورد میچگونه ب

 .استفاده بهینه از آب داریم
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جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی دارا هستیم که می توانیم آن را به کشورهای دیگر و از  هایی برای صرفه شیوه: وی افزود

 .ر کنیمجمله ایران صاد

در ادامه این نشست خبری، وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه فیگارو مبنی بر اینکه هدف ایران از 

 .کشور فرانسه در ارتباط با بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا سرآمد است: کشاورزی با فرانسه چیست؟ گفت  برقراری همکاری

مان را در بخش کشاورزی با این  روزی است و ما عالقه زیادی داریم که روابط سه یک سیستم کارآمد و بهکشاورزی فران: وی افزود

 .کشور توسعه دهیم

های اقلیمی مختلفی که در کشورمان وجود دارد، امیدواریم بتوانیم از ظرفیت کشاورزی  با توجه به ظرفیت: حجتی تصریح کرد

 .اشیمکشور فرانسه استفاده مطلوبی داشته ب

فرانسه برای توسعه همکاری کشاورزی با : در ادامه این کنفرانس مطبوعاتی، وزیر کشاورزی، غذا و جنگلداری فرانسه اظهار داشت

های نوین آبیاری آمادگی کامل  ایران به ویژه در زمینه تحقیقات، آموزش، اصالح ژنتیک، تولید بذر و همچنین به کارگیری روش

 .دارد

دهنده  اند که این دیدارها نشان مقامات بلندپایه فرانسه با وزرا و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران دیدارهایی داشته :لوفل تصریح کرد

 33جمهور ایران در  ای برای فرانسه است و فرانسه هم در حال تدارک دیدن شرایطی است که از رئیس های ویژه اهداف و اولویت

 .نوامبر استقبال کند

های ایران و فرانسه در مورد اصالح  زی کشورمان در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر همکاریوزیر جهاد کشاور

ها برای تولید دام  های خصوصی فرانسوی قرار است این شرکت براساس تفاهمنامه شرکت خصوصی کوثر و شرکت: نژاد دام گفت

 .له کنندسبک اصالح نژاد شده بز و گوسفند، مواد ژنتیکی را مباد

های مختلف اصالح نژاد دام سبک استفاده  های فرانسوی در بخش های ایرانی از تجربیات شرکت شرکت  در این زمینه: وی افزود

 .خواهند کرد

حجتی در ادامه این کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اعتبارات مالی برای توسعه مبادالت اقتصادی ایران و 

ای است که در گذشته علیه ایران و ملت  هایی ظالمانه این مشکل بیشتر مربوط به تحریم: شود، تصریح کرد چگونه تأمین میفرانسه 

ها رفع شده تا بتوانیم با بصورت مثبت و سازنده با طرف  ایران اعمال شده بود، اما امیدواریم در مراحل اجرایی برجام این محدودیت

 .فرانسوی تعامل داشته باشیم

در این زمینه در : استفان لوفل وزیر کشاورزی، غذا و جنگلداری فرانسه هم در مورد صادرات محصوالت کشاورزی و باغی گفت

 .المللی همکاری خواهیم کرد چارچوب قراردادهای بین

 کنند مردم فرانسه از محصول تراریخته استفاده نمی: وزیر کشاورزی فرانسه

فرانسه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد استفاده از محصوالت تراریخته در  وزیر کشاورزی، غذا و جنگلداری

شود و این محصوالت  ای همچون سویا از سایر کشور به فرانسه وارد می محصوالت تغییر ژن یافته: کشور فرانسه گفت

 .گیرد مورد استفاده خوراک دام و طیور قرار می

استفاده از این محصوالت رهنمودهایی دارد اما استفاده از آن را به مردم واگذار فرانسه و اروپا در مورد : وی افزود

 .گیرد کرده و مردم خود در مورد آن تصمیم می
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کنند،  توان مردم را از نوع محصولی که استفاده می گذاری بر روی محصوالت می استفان لوفل با بیان اینکه با برچسب

 .اند عدم استفاده از این محصول را انتخاب کردهمردم فرانسه : مطلع کرد، بیان داشت
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 گزاشات جهانی
 - 31/69/53فارس

 کنند؟ مصرف میمردم کدام کشورها گوشت بیشتری 
مجمع جهانی اقتصاد با اعالم اینکه مصرف گوشت قرمز با سرانه تولید ناخالص ملی کشورها ارتباط مستقیمی دارد 

 .فهرست کشورهای پرمصرف را اعالم کرد

ترین  زارشی با این عنوان که کدام کشورها بیش، مجمع جهانی اقتصاد در گخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

عنوان یک شاخص اقتصادی و با سرانه تولید ناخالص ملی  کنند، اشاره کرده است، مصرف گوشت به میزان گوشت مصرف می

 .شود تر می تر باشد، میزان مصرف گوشت در کشورها نیز بیش هرچه سرانه تولید ناخالص ملی بیش. کشورها ارتباط مستقیمی دارد

های مذهبی و فرهنگی برای مصرف گوشت داشته باشند،  در این گزارش اضافه شده است در برخی کشورها مردم احتماالً محدودیت

 .اما به استثنای آن مصرف گوشت در کشورها با اقتصاد آن مرتبط است

ها  تری دارند و مشخصا درآمد آن بیشکنند که پول  تر مصرف می در انگلستان این عقیده وجود دارد که مردمانی گوشت بیش

کیلوگرم  333هزار دالر است، هر نفر حدود  33عنوان مثال در لوگزامبورگ که سرانه تولید ناخالص ملی حدود  به. تر است بیش

کیلوگرم  22هزار دالر است، مردم این کشور مصرف ساالنه  33در چین که سرانه تولید ناخالص ملی . کنند گوشت مصرف می

 .شت دارندگو

کند که عالوه بر تولید ناخالص ملی رشد سریع درآمد خانوارها در اقتصادهای نوظهور نیز  گزارش مجمع جهانی اقتصاد اضافه می

 .ها کمک کرده و آنها را به سمت مصرف محصوالت پروتئینی که قیمت باالیی دارند، سوق دهند تواند به تغییر رژیم غذایی آن می

 .کنند تری به خوردن گوشت، محصوالت لبنی و غذاهای دریایی پیدا می ردم گرایش بیشبا افزایش درآمد م

ترین مردم جهان از این نوع غذا  کیلوگرم گوشت در سال پرمصرف 363کنگ با مصرف نزدیک به  براساس این گزارش مردم هنگ

کیلوگرم در جایگاه سوم و  313یا با مصرف حدود کیلوگرم در جایگاه دوم، استرال 312بعد از آن نیوزیلند با مصرف حدود . هستند

انگلستان، دانمارک، سوئیس،  بعد از آن کشورهایی لوکزامبورگ، برزیل، . کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار دارد 353آمریکا با مصرف 

 .اند نروژ، چین، ژاپن، اندونزی و هند قرار گرفته

 .کیلوگرم است 35دود به گزارش فارس، سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران ح
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 گزارشات جهانی

 آیانا 4931شهریور  96, دوشنبه

های مدیریت خاک را به اشتراک  روش/ روزه فائو برای برنده شدن در مسابقه ویدئویی خاک 02مهلت 

 بگذارید 
 آیا شیوه مناسبی برای مدیریت پایدار خاک در جهت بهبود سالمت خاک در نظر دارید؟

به سهم خود در سال جهانی ( فائو)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های مدیریت خاک  ای برای مدیریت بهتر آن، مسابقه ویدئویی روش خاک برای جلب توجه مردم و حمایت آنها از خاک و ارائه شیوه

 .کند برگزار می "مدیریت پایدار خاک برای کشاورزان برای افزایش خاک سالم"را با موضوعیت اصلی 

 .است( 3134مهرماه  53) 5332اکتبر  35کنندگان در این مسابقه ویدئویی  آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت

 .درصد خاک جهان در حال تخریب و زمان رو به پایان است 11تخمین زده شده است 

مساحتی در اندازه )هزار کیلومتر مربع خاک  23هزار سال زمان الزم است و هرساله  برای تشکیل دو تا سه سانتیمتر خاک، یک

روند، این در حالی است  های مدیریتی نادرست، چرای بیش از حد و تغییرات آب و هوایی از بین می دلیل شیوه به( استاریکاکشور ک

 .گیرد دلیل گسترش شهرها مورد استفاده قرار می هکتار خاک در اروپا به 33که در هر ساعت 

معیشت روستایی و محیط زیست سالم برای نسل آینده  ارتقاء مدیریت خاک و زمین پایدار تضمینی برای امنیت غذایی، بهبود

 .است

دهنده خدمات کشاورزی هستید که  پا یا ارائه مند هستید؟ آیا شما یک کشاورز خرده های مدیریت خاک پایدار عالقه آیا شما به شیوه

 کنید؟ مستقیم با کشاورزان روی مدیریت خاک فعالیت می

کنند و اثرات مثبت بر سالمت  های مدیریت خاک که در جامعه استفاده می ذاری شیوهگ کشاورزان و تمامی مردم برای اشتراک

ای است که در سالمت  یافته های محلی توسعه حل گذاری راه هدف از این مسابقه ویدئویی، اشتراک. خاک دارند، دعوت شده اند

 .خاک تأثیر داشته است

 .شوند رسانه اجتماعی فائو ترویج می به ویدئوهای برتر جایزه تعلق خواهد گرفت و از طریق

 ./ثبت شوند 5332اکتبر  35ظهر دوشنبه  35الزم به ذکر است، ویدئوها باید تا قبل از ساعت 
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 گزاشات جهانی
 آیانا 4931شهریور  96, دوشنبه

 شادباش گویی سازمان ملل به ایران در مورد اجرای پروتکل مونترال 
با همکاری : نماینده مقیم سازمان ملل متحد در تهران با تاکید بر اینکه ایران در حل مشکالت خود پیشرو است، گفت

زمان حفاظت محیط زیست میزان مصرف مواد دفتر عمران و توسعه سازمان ملل متحد و دفتر حفاظت الیه ازن، سا

 .آسیب زا به ازن کاهش یافته است

، مورالی نماینده مقیم سازمان ملل متحد در تهران در مراسم بیست و هشتمین سالگرد (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها  امین سالگرد کنوانسیون وین با اشاره به گذشت سه دهه حفاظت الیه ازن توسط دولت پروتکل مونترال و روز جهانی ازن و سی

موضوع امسال است و حفاظت از سالمت انسان یکی از دالیل شکل گیری کنوانسیون وین و « UVما و بین ش  ازن تنها الیه»: گفت

 .پروتکل مونترال بوده است

این روزها ثابت . دهد ها را تحت تاثیر قرار می این کنوانسیون پاسخی جهانی برای حل مشکالتی است که سالمت انسان: وی افزود

های  قرار دارند که باعث ایجاد سرطان پوست، آسیب به چشم و سیستم UVبازتاب اشعه  ها بیش از حد در معرض شده انسان

 .شود ها می ایمنی بدن انسان

مورالی با بیان اینکه پروتکل مونترال مثال موفقیت آمیزی از همکاری جهانی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست و 

ها را اندازه گیری کنند و در جریان  کند که سالمت انسان ها درخواست می می دولتکنوانسیون وین از تما: ها است اظهارکرد انسان

کنند باشند، در نتیجه فعالیت آنها از الیه ازن و محیط زیست حافظت شده و  سالمت آنها و خطراتی که محیط زیست را تهدید می

 .شود اثرات سوء آن برطرف می

که با مشارکت دفتر عمران و توسعه سازمان ملل متحد و دفتر حفاظت الیه ازن سال است  53در حال حاضر بیش از : وی افزود

الزم است نقش ایران را در اجرای پروتکل مونترال . سازمان محیط زیست، میزان مصرف مواد آسیب زا به ازن کاهش یافته است

 .بررسی کنیم که در اجرای آن موفقیت آمیز عمل کرده است

توانسته مصرف گازهای مخرب را کاهش دهد،  3333متحد در تهران با اشاره به اینکه ایران از سال  نماینده مقیم سازمان ملل

است حال زمان آن فرا   با همکاری سازمان ملل متحد مدیریت حذف گازهای مخرب را عملیاتی کرده 5335این کشور از : گفت

 .مخرب تبریک بگوییم رسیده تا به دولت ایران بخاطر اجرای تعهدات خود و کاهش گازهای

ها صورت  ها همیشه باید از سوی دولت درخواست: ها است، افزود مورالی با اشاره به اینکه سازمان ملل متحد آماده همکاری با دولت

قدم شدن برای  تواند مثال خوبی برای سایر کشورها در پیش بنابراین این کشور می. ایران در حل مشکالت خود پیشرو است. بگیرد

 .مشکالت باشد حل

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http54313-3html. 
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 اخبار اختصاصی

 سال قبل  92سال زمان برای برگشتن به  02

از . دهد به سؤاالت، کوتاه پاسخ می. زند میکند و کمتر حرف  بیشتر فکر می. بندد کمتر زمانی خنده بر لبانش نقش می

تر است؛ اما گویی سکوت جزئی از خصوصیات  به نسبت گذشته غمگین. گذرد سالی می وگوی ما با وی یک آخرین گفت

های  در میان وزرای دولت یازدهم که دغدغه. اش است؛ هرچند این رفتار در نحوه مدیریتش هم مشهود است اخالقی

شاید برای همین است که در دوسال گذشته پا . شان کرده است، آرامش وی زبانزد است می مضطربامروزین اقتصاد ک

دانست پا  روز اول می. و هر بار سعی کرده است با آرامش مشکل را حل کند  به عرصه مدیریت چند وزارتخانه گذاشته

وزارتخانه متبوعش سپری کرده بود، چند سالی از عمر خود را در . گذارد که چندان هم هموار نیست به مسیری می

ها را کم کند و  گالیه و شکایت بسیار دارد، اما سعی دارد گالیه. برد حال شاید کمتر کسی گمان به وزیرشدنش می این با

پولی،  کند که نبض حیاتی کشور است؛ صنعتی که بی روزها صنعتی را اداره می این. در سکوت به فکر حل آنها باشد

چیان، وزیر نیرو دولت  شود؛ هرچند حمید چیت تر می روز ضعیف ی برایش باقی نگذاشته است و روزبهاعتبار چندان

وجو  کردن قیمت آب و برق جست حل آن را در واقعی توان این صنعت را نجات داد و راه یازدهم، معتقد است می

کاهش محبوبیت خود در میان  رسد از بارها با صراحت از افزایش قیمت سخت گفته است و به نظر می. کند می

هراسد و فقط به دنبال راهی برای نجات صنعتی است که اگر یک روز نباشد، قطعا  مشترکان خانگی آب و برق نمی

از آرزوها و « شرق»وگو با  چیان، وزیر نیرو دولت یازدهم، در گفت حمید چیت. افتد حیات ایران و ایرانی به خطر می

 .ها قرار گرفته است آبی و خاموشی که در چند قدمی ایرانی نگران بی. ن استگوید و نگرا هایش می دغدغه

 خواهید چه کنید؟ مانده است، در این مدت می آقای وزیر دوسال به پایان دولت یازدهم باقی 

یان کار دولت نفس ها این دو را حل کنم، قطعا در پا اگر بتوانم به یاری خدا و با کمک مردم و سایر دستگاه. دو مسئله اصلی دارم

. راحتی خواهم کشید؛ اول آنکه بتوانم اقتصاد آب و برق را اصالح کنم تا تعادلی بین هزینه و درآمدهای این صنعت ایجاد شود

ترین  های غیرقانونی از منابع آب را بگیریم و به نظر من این یکی از مهم دومین مسئله این است که بتوانیم جلوی برداشت

 .تواند در حوزه صنعت آب و برق به آن دست یابد اهد بود که در این دوره دولت میهایی خو موفقیت

این . تأکید داشت؛ اما این برنامه محقق نشد 31شدن قیمت آب و برق تا پایان سال  ها بر واقعی قانون هدفمندی یارانه 

 ای به صنعتی که مدیریت آن را برعهده دارید، زده است؟ نشدن لطمه محقق

اگر واقعا آب و برق . واقعی شود( 34پایان سال )ها حکم کرده بود قیمت آب و برق تا پایان برنامه پنجم  سازی یارانه هدفمندقانون 

گذاری  کند که با آرامش بیشتری به سمت سرمایه گذاران ایجاد می ای برای سرمایه به قیمت واقعی عرضه شود، این مسئله پشتوانه

های خود را  تواند هزینه گذار از این مسئله اطمینان نداشته باشد که خود پروژه می ما اگر سرمایهدر این صنایع حرکت کنند؛ ا

هایی را  برگرداند، ناچار است به ابزارهای بوروکراتیکی مثل تضمین دولت بپردازد که همین مسئله هم باالخره ممکن است ریسک

ها متوجه صنعت شده این  اجرانشدن قانون هدفمندی یارانه نی که از درستترین زیا بزرگ. گذار به همراه داشته باشد برای سرمایه

تر از قیمت  دوم اینکه، درآمدهای حاصل از عرضه آب و برق بسیار پایین. شدت کاهش پیدا کرده است ها به گذاری است که سرمایه
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صورت کامل ندارد  های خود را به پرداخت بدهیدلیل بدهی بزرگی برای صنعت ایجاد شده است و صنعت توان باز این واقعی بوده و به

آمده این  وجود به  سومین مسئله. انجامد ها می گذاری در صنعت آب و برق و نیز کاهش مشارکت بانک و طبیعتا به کاهش سرمایه

تعمیر و نگهداری  ها، ها، قدرت صنعت برای اصالح شبکه دلیل وجود فاصله معناداری بین درآمد و هزینه و انباشت بدهی است که به

گیری کنم، باید بگویم  در یک کلمه اگر بخواهم نتیجه. کاهش پیدا کرده و این خود شبکه برق را با خطراتی مواجه کرده است

هستند که دائم در معرض خطر قطعی آب و برق قرار ( مردم)کنندگان  بیشترین متضرران از این شرایط خود مشترکان و مصرف

گذاری به اندازه مکفی انجام شود، صنعت هر اندازه توسعه یابد برق و آب بیشتری برای مشترکان  ر سرمایهکه اگ درحالی. دارند

 .تأمین خواهد شد

 بحران آبی کشور به کجا رسید؟ 

درجه افزایش  3.5  متر رسیده، به اضافه اینکه متوسط درجه حرارت کشور هم میلی 533متوسط بارش کشور در چند سال اخیر به 

ته است و افزایش درجه حرارت موجب تبخیر بیشتر منابع آب شده است؛ در نتیجه با کاهش بارندگی و افزایش تبخیر از میزان یاف

 333میلیارد مترمکعب به حدود  313که این رقم از  به شدت کاسته شده است، به نحوی( پذیر آب تجدید)آب در دسترس ما 

با افزایش جمعیت و مصرف باال در این . شدت افزایش یافته است مقابل مصرف به در. میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است

در چند سال اخیر ساالنه تقریبا . ایم های زیرزمینی قرار گرفته ویژه در رابطه با آب روزها از نظر منابع آبی در یک شرایط خاص به

شود و  ینی نسبت به آبی که دوباره به زیر زمین وارد میهای زیرم ایم؛ یعنی برداشت ما از آب مترمکعب بیالن منفی داشته 2.3

های  آب ما در رودخانه های سطحی نیز میزان روان در رابطه با آب. مترمکعب اضافه است 2.3کند،  های زیرزمینی را تنظیم می سفره

درصد  23ها به زیر  آب م روانها را مالک قرار دهی های سابق کاهش پیدا کرده و اگر ایستگاه آب درصد روان 63کشور به حدود 

 .شود طور غیرمجاز توسط مردم برداشت می متأسفانه بخشی از این آب در میانه راه به. کاهش یافته است

 درباره آب شرب وضعیت چگونه است؟ 

سر  پشت ای را طور خاص به آن توجه دارند، باید بگویم ما در چهار استان شرایط بسیار جدی درباره آب شرب هم که مردم به

  . جاری داشت آب شرب در شهرهای سنندج، کرمان، بندرعباس و بوشهر شرایط بسیار حادی در سال. ایم گذاشته

 سال آبی امسال چطور بود؟ 

دهد میزان متوسط بارش کشور  مانده است، اما آمارها نشان می  دقیقا با وجود آنکه کمتر از یک ماه دیگر به پایان سال آبی باقی

درصد نسبت به متوسط بلندمدت کاهش  53درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و  31متر بوده است و این رقم  میلی 333

 .دهد نشان می

حاضر به چه  شد؛ درحال متر اعالم می  میلی 002با توجه به روند کاهشی بارش در کشور، در گذشته متوسط بارش  

 رقمی رسیده است؟

 533متوسط بارش ( حدود هفت سال گذشته)متر رسیده است؛ هرچند در چند سال اخیر  میلی 544البته االن متوسط بارش به 

 .متر بوده است میلی

 کند؟ بندی آب شرب، کشور را تهدید می همچنان خطر جیره 

اس و بوشهر آب شرب در شهرهای سنندج، کرمان، بندرعب. ایم سر گذاشته باید بگویم ما در چهار استان شرایط بسیار حادی را پشت

الحمداهلل با اقداماتی که در شهر سنندج انجام شد، در قالب دو طرح اضطراری و یک طرح . جاری داشت شرایط بسیار حادی در سال

شاهلل با همکاری مردم  ان. مدت، بر مشکل فائق آمدیم؛ ولی در سه شهر دیگر ما همچنان با مشکالت جدی آبی مواجه هستیم دراز
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هیچ مشکلی امسال پشت سر بگذاریم تا با اقداماتی که در نظر  ب، بتوانیم تأمین آب شرب در این شهرها را بیدر مدیریت مصرف آ

 .داریم بتوانیم از ایجاد مشکل در سال آینده جلوگیری کنیم

 تا چه اندازه به این باور که جنگ جهانی سوم برای آب صورت خواهد گرفت، معتقدید؟ 

طور که استعداد و پتانسیل این را دارد که زمینه  ها قرار گیرد و همین تواند مبنای همکاری بین ملت میاعتقادم بر این است که آب 

ای برای همکاری  تضاد و برخورد کشورهای مختلف قرار گیرد؛ اما اگر این مطلب را در نظر بگیریم که منابع آب مشترک زمینه

 .ل همکاری و دوستی بدل کنیمتوانیم آن را به یک پتانسی کشورهای همسایه است، می

تا چه اندازه در این بخش . های زیرزمینی تشکیل شده بود های زیرزمینی و حفاظت از آب ای برای حفظ سفره کمیته 

 اید؟ موفق بوده

مصوبه براساس . معنا که در این تعداد دشت، بیالن آب زیرزمینی منفی است  این اند؛ به دشت، ممنوعه 113دشت کشور االن  633از 

. مدت بتوانیم میزان بیالن منفی را حذف کنیم گذاری انجام شده است؛ هدف اول این است که ما در کوتاه عالی آب، دو هدف شورای

کشد،  سال طول می 53ها و ورود آب به منابع زیرزمینی تعادل ایجاد کنیم و در مرحله دوم که حدود  یعنی بین برداشت

 .ا مثبت کنیم و هر سال مقداری از بیالن منفی گذشته را جبران کنیمآهسته سعی کنیم بیالن ر آهسته

گویند اگر تا پنج سال دیگر فکری به حال  طور که کارشناسان می کار زمان داریم؟ چون آن سال برای این 02به نظرتان  

 ؟های زیرزمینی کرد توان برای سفره های بعد از آن کار چندانی نمی ها نشود، در سال این سفره

ها گرفته  برداشت یعنی جلو اضافه. فکر همین است که ما در مرحله اول در پنج سال آینده سعی کنیم بیالن منفی را متوقف کنیم

 13منتها تعادل ساالنه است حاال اگر بخواهیم آن را برگردانیم به ایستایی . شود همان تعادلی که باید صورت بگیرد این می. شود

 .مان بیشتری الزم داردسال گذشته این مسئله ز

 سال قبل بازگردیم؟ 92سال تالش کنیم تا به شرایط  02یعنی باید  

 .بله دقیقا

درصدی آب در بخش کشاورزی 32روزها در میان مردم بسیار باب شده، تأکید بر مصرف  آقای مهندس بحثی که این 

چه پاسخی . مشکل در بخشی دیگر استکه اصل  است و فشار مسئوالن به بخش خانگی برای مدیریت مصرف، درحالی

 به این گالیه مردم در مقابل تأکیدهای بسیار برای مدیریت مصرف توسط مردم دارید؟

ای که برای  یعنی میزان هزینه. برای اینکه کیفیت آب کشاورزی با کیفیت آب شرب بسیار متفاوت است. این برداشت درست نیست

بنابراین اگر ما یک . برابر آب کشاورزی هزینه دارد 33این تقریبا یک مترمکعب آب شرب بنابر. شود بسیار بیشتر است آب شرب می

مطلب دوم بسیاربسیار . برابر آب کشاورزی برای ما بازدهی خواهد داشت 33جویی کنیم  مترمکعب آب را در بخش شرب صرفه

کنیم  کیلومتر آب شرب را منتقل می 133قات او هایی که در مراکز جمعیتی داریم، گاهی تر است؛ ما به دلیل محدودیت مهم

در مشهد . کنیم کیلومتر فاصله آب را منتقل می 323االن در زاهدان از . مدت نداریم که برای آب کشاورزی ما انتقال طوالنی درحالی

مپاژهای متعدد همین این فاصله انتقال همراه است با پ. کنیم کیلومتر فاصله از سد دوستی آب را به این شهر منتقل می 333از 

. پذیرد بنابراین یک هزینه بسیاربسیار باالیی برای تأمین آب شرب، انجام می. مشهد که مثال زدم ما شش ایستگاه پمپاژ داریم

نتیجه آنکه هم باید در آب شرب و هم در . دلیل سختی تأمین آب شرب هم از نظر کیفی و هم از نظر فاصله، هزینه بسیاری دارد به

 .جویی کنیم اما ارزش این دو با همدیگر مشابه نیست ورزی صرفهآب کشا
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 سر گذاشته شده است؟ درخصوص برق چطور؟ پیک مصرف پشت

بینانه است چراکه در تاریخ  ایم هرچند که این نگاه خوش سر گذاشته رسد که پیک مصرف برق را پشت خوشبختانه امسال به نظر می

دهد که پیک برق امسال را  ها نشان می بینی اما پیش. برق در شهریورماه اتفاق افتاده استبرق کشور دو یا چهاربار پیک مصرف 

الحمدهلل شرایط خوبی از لحاظ برق در تابستان امسال داشتیم که البته این امر با تدابیری که اندیشیده شد، . ایم پشت سر گذاشته

البته در برخی از مناطق خاموشی . مدت مواجه نشدیم ترده و طوالنیهای گس برای مدیریت بار تحقق یافت که در نتیجه با خاموشی

شده عبور کنیم و این  ریزی خوشبختانه امسال توانستیم از خطر خاموشی برنامه. ای نبود داشتیم اما خاموشی بلندمدت و آزاردهنده

 .مسئله واقعا اتفاق بزرگی برای ما بود

هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شود اما آمارهای جنابعالی  ، پنجآقای وزیر قرار بود ساالنه براساس برنامه 

 چرا از برنامه عقب ماندیم؟. حکایت از حدود پنج هزار مگاوات در دو سال گذشته داشت

به این طرف ما شاهد روند نزولی  33از سال . های گذشته است ها در سال گذاری علت روشن این مسئله کاهش میزان سرمایه 

 .های برق هستیم گذاری در نیروگاه سیاربسیار بدی در سرمایهب

 ها به چه دلیلی بوده است؟ گذاری کاهش سرمایه 

های  تنها اعتبار خاصی برای احداث نیروگاه دولت نه. ها و درآمدهای صنعت برق یک فاصله بسیاربسیار بزرگی وجود دارد بین هزینه

. گذاری را انجام دهد رای وزارت نیرو وجود دارد که حتما باید بخش خصوصی این سرمایهجدید در نظر نگرفته بلکه موانع قانونی ب

. برداری برسد تواند به بهره هایی هم که انجام دادیم و قراردادهایی که امضا شده، اینها با یک فاصله دو تا سه ساله می ریزی برنامه

آید  شدت کاهش یافته بود، االن نیروگاهی که به مدار می ر این بخش بهها د گذاری دلیل آنکه از سه سال پیش سرمایه بنابراین به

های آینده، از  بنابراین ما با این روند نزولی مواجه هستیم که امیدواریم در سال. های سه سال پیش است گذاری متعلق به سرمایه

 .آید افزایش یابد مدار میهایی که به  تدریج ظرفیت شدن این جریان باشیم و به بعد شاهد برعکس به 36سال 

نکردن در این  گذاران برای مشارکت ترین مشکالت سرمایه کنید آزادنشدن قیمت آب و برق یکی از اساسی فکر نمی 

 ای دارید؟ ها برنامه صنایع است؟ برای آزادسازی قیمت

دات خود تضامین دیگری از دولت هم گذاران خارجی غیر از تعه ما تالش کردیم برای سرمایه. مطلب شما کامال بجا و درست است

 .فراهم کنیم

 حاضر چقدر است؟ قیمت واقعی آب و برق درحال 

شده آب به ازای هر مترمکعب  های دفتری ما یعنی براساس حسابداری دفاتر رسمی صنعت آب و برق، االن قیمت تمام مطابق هزینه

اگر هزینه سوخت را هم حساب کنیم، . منهای هزینه سوخت تومان است، 33برق هم حدود . برای شهرها حدود هزار تومان است

 شود، مبلغی به این رقم اضافه خواهد شد براساس قیمتی که برای گاز در نظر گرفته می

 اید؟ آقای وزیر در دو سال گذشته در صنعت برق چه کرده 

شده  ترتیب، ظرفیت اسمی نصب این ایم و به مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه کردته 33در طول دو سال گذشته قریب چهارهزارو 

 .هزار مگاوات رسیده است 34ها به نزدیک  نیروگاه

 کنید در سال آینده چند مگاوات برق وارد مدار شود؟ با تمام این توضیحات، فکر می  

کردن نیروگاه برق  اضافه .بینی ما این است که تا پیک سال آینده کمتر از دو هزار مگاوات به ظرفیت شبکه برق اضافه کنیم پیش
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 .بری است پذیر نیست؛ بلکه فرایند زمان شدن پول آن، به سرعت امکان حتی با فراهم

گذارها از وجود بوروکراسی اداری برای گرفتن مجوز ساخت نیروگاه و مراحل اداری آن و همچنین  برخی از سرمایه 

 اید؟ رای کاهش این مسئله چه کردهب. ها برای ارائه تسهیالت گالیه دارند نکردن بانک همکاری

توانم این را با سرافرازی بیان کنم که این فرایند به  می. آنچه در اختیار خودمان است، فرایند صدور مجوز در داخل وزارت نیروست

ی نیز این های حرارت درباره نیروگاه. شود های تجدیدشونده رسیده و در کمتر از یک هفته صادر می حداقل مدت درباره نیروگاه

ایم،  سرعت بسیار خوبی در صدور مجوز پیدا کرده. پذیرد که قطعا بیشتر از سه ماه نخواهد بود فرایند با سرعت بیشتری انجام می

کند، نهادهای دیگر مانند شرکت ملی گاز و سازمان محیط زیست  منتها مطلع هستید که غیر از مجوزهایی که وزارت نیرو صادر می

های عامل صورت  فرایند دریافت تسهیالت از طریق صندوق توسعه ملی که از طریق بانک. هایی را صادر کنندنیز باید مجوز -

ها را به حداقل  ربط بوده تا این زمان توانستیم انجام دهیم، تشکیل جلساتی با نهادهای ذی کاری که ما می. بر است گیرد هم زمان می

صدور مجوز به نسبت گذشته، بسیار کاهش یافته است؛ اما هنوز به شرایط مطلوب توانم بگویم زمان  طورقطع می به. برسانیم

شدن سایه تحریم،  رنگ نرسیده است؛ برای نمونه االن یکی از شرایط خوبی که برای صنعت پیش آمده، این است که با کم

ایم و  ها را صادر کرده تی و بادی برای خارجیهای حرار ما االن اولین مجوزهای احداث نیروگاه. اند  گذاران خارجی وارد شده سرمایه

گذاران داخلی هم با شرایط جدید از منابع مالی خارجی  امیدوارم سرمایه. این موضوع در مدت بسیار کوتاهی انجام شده است

رعت در جریان گرفتن و س تر کند و شاهد رونق رنگ هایی را که تاکنون وجود داشته است، کم استفاده کنند و این مسئله محدودیت

 .های جدید باشیم احداث نیروگاه

اگر بخواهیم صادقانه با مردم صحبت کنیم باید این شده وجود دارد؟ ریزی های برنامه نظر شما سال آینده احتمال خاموشی به 

ممکن است دچار بینی ما این است در سال آینده  شدن صنایع وجود دارد، پیش را بگویم با امیدی که برای خروج از رکود و فعال

تواند به این مسئله کمک کند، موضوع مدیریت بار و مدیریت مصرف است که اگر بتوانیم  تنها چیزی که می. خاموشی شویم

باره داشته باشیم، باز امیدواریم سال آینده را بتوانیم بدون خاموشی سپری کنیم؛ اما اگر این امر محقق    تری دراین توفیقات بزرگ

 .ای جدید نیروگاهی در سال آینده خیلی عالمت خوبی برای ما دربر ندارده نشود، ظرفیت

 جای نفت هستید؟ آقای وزیر، تا چه اندازه معتقد به جایگزینی صادرات برق به 

افزوده بسیار  فارس باشد، ارزش ها مشابه کشورهای همسایه مثل روسیه یا کشورهای جنوبی خلیج معتقدم اگر عرضه گاز به نیروگاه

ادی از محل صادرات برق عاید کشور خواهد شد؛ اما اگر ما در تعیین قیمت گاز خطا کنیم، ممکن است کامال صادرات برق را از زی

های توسعه و  واقعا با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و شرایط کشورهای همسایه، یکی از بهترین گزینه. توجیه اقتصادی بینداریم

 .ت از صادرات برقرونق در کشور ما عبارت اس

 زمینه صورت گرفته است؟ بررسی اقتصادی هم دراین 

 ها نایع پتروشیمی درباره نیروگاهبرای فروش گاز به ص 31بله، اعتقاد ما این است که اگر همان مبلغی که در قانون بودجه سال

توانیم معادل درآمد  می.شته باشیمتوانیم درآمد و سود بسیار خوبی حاصل از صادرات برق برای کشور دا رعایت شود، ما می

خیر، قطعا میزان درآمد حاصل از آن با فروش نفت قابل مقایسه نخواهد بود؛ خام روی آن حساب کنیم؟ ناشی از صادرات نفت

 .تواند درآمد چشمگیری را نصیب کشور کند هرحال می اما به
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 اختصاصیاخبار 

 استان 42سال خشکسالی شدید در 7

 46:53 - 493۱شهریور  44: تاریخ

 33سال گذشته و  3استان طی  33رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، از بروز خشکسالی شدید در 

 .ماه گذشته خبر داد 1استان طی 

که به نوعی هم میزان بارش و هم میزان تبخیر و تعرق  SPEI مدت بر اساس شاخص کوتاه: مهر افزود  وگو با شاهرخ فاتح در گفت

 .عمده مناطق کشور با خشکسالی مواجه بوده است 34گیرد در دوره سه ماهه گذشته تا پایان مرداد  را در نظر می

 ماه گذشته 9استان طی  47خشکسالی شدید در 

هایی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایالم، زنجان، قزوین،  بخشبه گفته وی، در این مدت 

وبلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس و سمنان با خشکسالی  جنوبی، سیستان رضوی، خراسان گلستان، خراسان شمالی، خراسان

 .اند شدید دست و پنجه نرم کرده

 ماه گذشته 9استان طی  0۰خشکسالی متوسط تا خفیف در 

بر اساس همین شاخص و در طی سه ماه گذشته تا پایان : رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی تصریح کرد

وبختیاری،  ، تمام استانهای مذکور به عالوه استانهای همدان، مرکزی، البرز، تهران، گیالن، مازندران، اصفهان، چهارمحال34مرداد 

 .اند سر گذاشته وبویراحمد، بوشهر و خوزستان خشکسالی خفیف تا متوسط را پشت یهکهگیلو

دهند، در این مدت در  بر اساس این شاخص، سایر مناطق کشور که البته بخش بسیار کوچکی را تشکیل می: فاتح اظهار داشت

 .اند شرایط نرمال بوده

 .شود گیرد، استفاده می ش را بدون تبخیر و تعرق در نظر میکه صرفا بار SPI برای بررسی بلندمدت از شاخص: وی افزود

ماه  34بر اساس این شاخص، در هفت سال گذشته یا : رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی تاکید کرد

ای سمنان، تهران، هایی از استان ه اند که شامل بخش بسیاری از استانها دچار خشکسالی شدید بوده 34گذشته تا پایان مرداد 

 .شود جنوبی، فارس، بوشهر، خوزستان و کرمانشاه می رضوی، خراسان مرکزی، مازندران، خراسان

 سال گذشته 7استان طی  43خشکسالی متوسط تا خفیف در 

، کهگیلویه و در این مدت تمام استان های مذکور بعالوه استان های قزوین، البرز، قم، لرستان، ایالم، کردستان: فاتح اظهار داشت

 .اند سر گذاشته وبلوچستان خشکسالی خفیف تا متوسط را پشت بویراحمد، هرمزگان و سیستان

 استان 42سال خشکسالی شدید در  7

شرقی، اردبیل  غربی، شمال آذربایجان ، شمال آذربایجان 34ماه گذشته تا پایان مرداد  34بر اساس این شاخص در : وی تصریح کرد

 .دهند شمالی، کرمان، یزد، اصفهان و زنجان شرایط ترسالی را نشان می مدان، خراسانهایی از ه و بخش
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 اخبار اختصاصی

یکی از علل . شود باعث سوءهاضمه میهمراه با غذا آب خوردن خیلی مضر است و : متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی گفت

 . بروز کبد چرب و تجمع چربی در کبد مصرف بالفاصله آب بعد از غذا است

ب پزشکان ط: محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی اظهار داشت, خبرگزاری تسنیمبه گزارش خبرنگار سالمت 

 .شود کند و موجب اختالل هضم می سنتی بر این عقیده هستند که خوردن چند نوع غذا با یکدیگر به معده آسیب وارد می

 دردهای مفصلی نیز از پیامدهای خوردن چند غذا با یکدیگر است

ا هم خوری بسیار به بر هم خوری و ب. دردهای مفصلی نیز از پیامدهای خوردن چند غذا با یکدیگر است: دریایی همچنین گفت

خوردن غذا با معده پر در حالی که معده در حال هضم . کند، سالمت معده یعنی سالمت همه اعضای بدن معده آسیب وارد می

 .اندازد غذای قبلی است بسیار برای معده مضر است چرا که سیستم هوشمند بدن را به تحیر می

 دهد یافزودن گالب و زعفران به غذا اشتها را افزایش م

بخشد و  افزودن گالب و زعفران به غذا خود مشام سیستم گوارش را صفا می: این متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی افزود

توان از اینجا  همیشه زمانی که عطش واقعی وجود دارد آب خورده شود، عطش غیرواقعی را می. افزاید اشتهای افراد را به غذا می

اصطالح تشنگی کاذب دارد و در این زمان بیشتر به آب  شود و به اش برطرف نمی وردن تشنگیتشخیص داد که شخص با آب خ

 .کند میل پیدا می

 افراد برای رفع تشنگی کاذب خود از آب گرم استفاده کنند

ل در آن در این زمان بهتر است که افراد برای رفع تشنگی خود از آب گرم استفاده کنند و مقداری عس: دریایی خاطرنشان کرد

. شود همچنین همراه با غذا آب خوردن خیلی مضر است و باعث سوءهاضمه می. تواند بهتر تشنگی را برطرف کند بریزند که می

مخصوصاً اگر آب بسیار سرد باشد چرا که . و تجمع چربی در کبد مصرف بالفاصله آب بعد از غذا است  یکی از علل بروز کبد چرب

. ها ترشی. همچنین نوشیدن آب سرد بعد از غذاهای گرم. کند د توانایی کارش کاهش پیدا میشود و کب هضم غذا مختل می

 .شدت مضر است ها و بعد از حمام به شیرینی
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 اختصاصیاخبار 

 کند  درصد برنج جهان را وارد می 44ایران 
درصد صادرات برنج جهان به مقصد ایران انجام می شود خواستار  33رئیس اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان با اشاره به این که 

 . ران شدایجاد یک سازوکار جامع و ترتیبات انتقال ارزی مناسب از سوی بانک دولتی پاکستان برای صدور برنج پاکستانی به ای

به نقل از پایگاه خبری بیزینس ریکوردر، اتحادیه صادر کنندگان برنج پاکستان نگران است که اسالم  خبرگزاری تسنیمبه گزارش 

تی این کشور شده، نتواند از شروع مجدد آباد به دلیل بحران انرژی و نبود تحقیق و توسعه که موجب غیر رقابتی شدن برنج صادرا

 .نهایت استفاده را ببرد 5332صادرات برنج به ایران از اکتبر 

رفیق سلیمان، رئیس اتحادیه صادر کنندگان برنج پاکستان خواستار ایجاد یک سازوکار جامع و ترتیبات انتقال ارزی مناسب از 

 .ثری از شروع مجدد تجارت برنج با ایران شدسوی بانک دولتی پاکستان به منظور بهره برداری حداک

میلیارد دالر را  5.2درصد برنج جهان به ارزش  33ایران یکی از بزرگترین وارد کنندگان برنج در جهان است که حدود »: وی افزود

واردات برنج ایران بیش از   سال گذشته، 2دو برابر شده و در  5335-31تقاضا واردات برنج در ایران در طی سال ... وارد می کند

پاکستان که قبل از تحریم ها . از این رو، فرصت عظیمی برای صادر کنندگان برنج پاکستان وجود دارد. درصد رشد داشته است 12

هند  درصد برنج وارداتی به ایران از 33بزرگترین صادر کننده برنج به ایران بود، این جایگاه را به هند واگذار کرده و اکنون حدود 

 «.تامین می شود، در حالی که واردات از پاکستان اقتصادی تر است

صادرات برنج پاکستان در سال های گذشته به دلیل بحران انرژی و سیاست های صادراتی ناامیدکننده و »: سلیمان در ادامه گفت

. میلیارد دالر قرار داشته است 5معادل  میلیون تن، 4ناهماهنگ دولت، هم از نظر حجم و هم از نظر ارزش راکد بوده و در حدود 

اما بانک دولتی پاکستان از ... درصدی ارزش روپیه اش وارد بازار جهانی برنج شده است 53هند با تولید مازاد فراوان و کاهش 

گان همچنان اما صادر کنند. تحریم ها علیه ایران تبعیت کرده و این موجب کاهش شدید صادرات برنج باسماتی به ایران شده است

 «.سهم خود را حفظ کرده اند و قادرند سهمی از بازار را به دست بیاورند

درصدی را تجربه  53صادرات برنج پاکستان در ماه نخست سال مالی جاری کاهش شدید »: وی گفت، بر اساس آمارهای جدید

 «.کرده که عمدتا ناشی از کاهش قیمت دربازار جهانی بوده است

 .میلیون دالر بود 352، بالغ بر 5334میلیون دالر برنج صادر کرد، در حالی که این رقم در جوالی  33، 5332 پاکستان در جوالی
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