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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبع اصلی و برای دستیابی به خبردر من

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 - 20/14/42فارس

 کند شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود تعیین تکلیف می

غ کند و ما منتظر هستیم تا فرامین به ما ابال شورای پول و اعتبار در این زمینه تعیین تکلیف می: مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

 .شود

، مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی امروز در نشست خبری در مورد کاهش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

فرامین به ما کند و ما منتظر هستیم تا  شورای پول و اعتبار در این زمینه تعیین تکلیف می: نرخ سود برای بخش کشاورزی، گفت

 .ابالغ شود

المللی و مرتبط با  های معتبر بین المللی بانک کشاورزی عضویت در سازمان های بین ترین تعامالت و همکاری مهم: وی افزود

 .کشاورزی است

که مقر آن ( آپراکا)در حال حاضر بانک کشاورزی در اتحادیه اعتبارات روستایی و کشاورزی آسیا و اقیانوسیه : شهیدزاده تصریح کرد

 .در بانکوک قرار دارد، عضو است

کشور آسیا و اقیانوسیه عضویت دارند که برخی از مزایای عضویت در ان برخورداری از  32عضو از  67در این اتحادیه : وی افزود

بارات خرد و های موفق اعت فرصت تبادل اطالعات و تجربیات ما بین کشورها و موسسات عضو و امکان آشنایی و مشارکت در طرح

 .فقرزدایی در چندین کشور عضو است

با همکاری سازمان توسعه صنعتی : مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به پروژه مشترک بانک کشاورزی و سازمان ملل اظهار داشت

سهم مستقیم های فرآوری و افزایش  و با هدف کمک به افزایش تولید زعفران در بخش کشاورزی، ارتقای فناوری( یونیدو)ملل 

های خرد و متوسط ایران در بازار جهانی زعفران که محل اجرای آن خراسان رضوی پروژه بهسازی زنجیره ارزش زعفران اجرا  بنگاه

 .شود می

پروژه بانکداری سبز در راستای توسعه پایدار و رشد فراگیر با همکاری دفتر عمران سازمان : مدیرعامل بانک کشاورزی اشاره کرد

 .حد به عنوان اولین پروژه مشترک سازمان ملل متحد و بانک تخصصی کشاورزی ایران در دنیا استملل مت

شود  هدف این پروژه که تحت رهبری جامع و مدیریت بانک کشاورزی و با همکاری دفتر عمران سازمان ملل انجام می: وی افزود

رویکرد اطمینان از رشد فراگیر و توسعه پایدار و با به کارگیری ارتقای نقش سیستم اعتباری بانک و بهبود روند اختصاص منابع با 

 .های محیط زیستی است شاخص

و پروژه ( ایپاد)المللی توسعه کشاورزی  پروژه مشترک فقرزدایی و بانکداری پیوندی با همکاری صندوق بین: شهیدزاده تصریح کرد

ای در بخش  کشاورزی آسیا و اقیانوسیه با هدف افزایش اعتبار منطقهمرکز تعالی بانوان با همکاری اتحادیه اعتبارات روستایی و 

ها  های سازمانی و ایجاد زمینه نوآوری و خالقیت از دیگر پروژه تامین مالی روستایی، ارتقای تخصص کارکنان، توسعه ظرفیت

 .شود محسوب می

دت اسالمی و اولین اجالس علوم و فناوری المللی وح های کنفرانس بین به دنبال تصمیم بانک در مورد همکاری: وی گفت

کشورهای اسالمی، پیشنهاد همکاری بانک کشاورزی و دبیرخانه توسعه علوم فناوری کشورهای اسالمی مطرح شده و بانک تصمیم 

 .المللی خود همکاری با کشورهای اسالمی را نیز در دستور کار قرار دهد های بین گرفت در راستای فعالیت

http://www.farsnews.com/
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در این ارتباط جلسات مختلفی با حضور نمایندگان دبیرخانه توسعه علوم و فنون کشورهای اسالمی و : یح کردشهیدزاده تصر

 .و مورد توافق قرار گرفت  واحدهای مرتبط بانک برگزار شده و پیشنهادهای مختلفی مطرح

های نوین کشاورزی در  ولین حامی فناوریها این است که بانک کشاورزی در نظر دارد، به عنوان ا از جمله مهمترین آن: وی افزود

کشورهای اسالمی فعالیت کند و همچنین در نظر دارد تا طرح حمایت از کسب و کارهای نوپا در ایران و کشورهای اسالمی را به 

 .اجرا درآورد

اساس نیازهای امروزی  بانک کشاورزی با هدف سهولت انجام امور بانکی و خلق ارزش افزوده برای مردم و مشتریان بر: وی افزود

 .سازی کرده است یک دهه است که بانکداری متمرکز متعارف در دنیا را منطبق با بانکداری بدون ربا در ایران بومی

های سیستم بانکداری یکپارچه  تراکنش در ثانیه برخی از قابلیت 54هزار و  9امکان انجام تا : مدیرعامل بانک کشاورزی اظهار داشت

 .است

بانکداری اسالمی در همه حال از جمله مباحث اصلی و دغدغه مدیران بانک کشاورزی بوده و بر اساس این : ه تصریح کردشهیدزاد

رویکرد هدف از استقرار نظام بانکداری اسالمی، تنها حذف ربا در معامالت نیست، بلکه تصدیق رفتار کاری، بازرگانی و بانکی با 

 .عقود اسالمی و تفکر اسالمی است

 .اندازی کارگروه بانکداری اسالمی در بانک است یکی از مهمترین اقدامات بانک کشاورزی در این زمینه راه: افزود وی

المللی وحدت اسالمی و اولین اجالس توسعه علوم و فناوری کشورهای اسالمی  بر اساس این گزارش بیست و نهمین کنفرانس بین

 .شود دی ماه در تهران برگزار می 8تا  7

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http32953443444637 
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 اقتصاد کالن
  ایران اکونا - 132۱/ دی /  4۰, شنبه 

 افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در محصوالت گاوداری صنعتی

، نسبت 3292تشر شده از سوی مرکز آمار ایران، شاخص تولید کننده محصوالت گاوداری صنعتی کشور در سال بر اساس آمار من

  .درصد افزایش یافته است 6043، 3293به 

 .های اخیر به دلیل مشکالت موجود در گاوداری سنتی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است بخش گاوداری صنعتی در ایران طی سال

، در دستور کار خود 3283، را از سال «شاخص قیمت تولید کننده محصوالت گاوداری صنعتی»ا، مرکز آمار ایران تهیه در این راست

 .شود منتشر می 3286قرار داده است که نتایج آن از سال 

، نسبت به 3292بنابر آخرین آمار منتشر شده در این زمینه، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری صنعتی کشور در سال 

 .رسیده است 332036درصد تغییر به شاخص  32027با  3293در سال  399039درصد افزایش یافته است و از  6043سال قبل 

درصد،  3064همواره دارای روند افزایشی بوده است به طوری که در بهار  3292شاخص کل طی فصول بهار، تابستان و پائیز 

 .درصد کاهش مواجه بوده است 4043-د و زمستان درص 4056درصد، پاییز  3024تابستان 

، گاو (درصد 8086)شیر( درصد 32037)، شاخص اغلب اقالم مربوط به گاوداری صنعتی کشور از قبیل کود 3292همچنین در سال 

ست و افزایش یافته ا(درصد 3308)، گاو ماده شیری (درصد 2088)، گاو نر دشتی(درصد 306)، گوساله پرواری(درصد 407)حذفی

 .افزایش نیافته است(درصد 9073منفی )و گوساله نر زیر چهار ماه ( درصد 32058منفی )فقط شاخص گاو ماده تلیسه

/com.iranecona://http44276D/%8%A6% 
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 اقتصاد کالن
  ایرنا - 41/14/1320 :تاریخ خبر

 بانک مرکزی از ارزان شدن و تثبیت نرخ چند گروه مواد خوراکی  گزارش

مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به  بانک -ایرنا -تهران

ارزان و نرخ تنها یک گروه با  آذرماه را اعالم کرد که بر این اساس قیمت چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته پیش از آن 22
  .گروه دیگر ثابت ماند 6رشد قیمتی مواجه شد؛ البته نرخ 

آذرماه نسبت به هفته پیش از آن، نرخ میوه های  36به گزارش ایرنا، بر اساس اعالم بانک مرکزی در حالی که در هفته منتهی به 

 507و حبوب چهار دهم درصد ارزان شده، قیمت تخم مرغ درصد  205درصد، گوشت مرغ  308درصد، سبزی های تازه  303تازه 

 .درصد گران شده است

 .در این هفته نرخ لبنیات، برنج، گوشت قرمز، قند و شکر، چای و روغن نباتی بدون تغییر بوده است

 لبنیات و تخم مرغ **

درصد  507قیمت تخم مرغ معادل . ت بوددر هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات نرخ همه اقالم این گروه نسبت به هفته پیش ثاب

 .هزار ریال فروش می رفت 334هزار ریال تا  94افزایش یافت و شانه ای 

 برنج و حبوب **

درصد کاهش و بهای  303در گروه حبوب، قیمت عدس معادل . در این هفته در گروه برنج، نرخ تمام اقالم این گروه بدون تغییر بود

 .بودسایر اقالم این گروه ثابت 

 میوه ها و سبزی های تازه **

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری، اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر 

الم میوه میوه فروشی های سطح شهر اق. میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد

درصد، انار  409درصد، نارنگی  306و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب زرد تخم لبنان معادل 

  .درصد کاهش داشت 3303درصد تا  403درصد افزایش یافت اما نرخ سایر اقالم این گروه بین  504درصد و کیوی  403

درصد ولوبیا سبز پنج درصد  203درصد، کدو سبز 403درصد، بادنجان  3308وجه فرنگی معادل در گروه سبزی های تازه، قیمت گ

 .درصد افزایش یافت 608تا  403کاهش اما بهای سایر اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ **

درصد  205شت مرغ معادل نرخ گو. در هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود

 .کاهش داشت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی **

 .در این هفته قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود

 تغییرات یک ساله **

 506درصد، برنج  802درصد، تخم مرغ  606آذرماه امسال، نرخ لبنیات 36بر اساس اعالم بانک مرکزی، در یک سال منتهی به 

درصد  406درصد و روغن نباتی  3408درصد، قندو شکر  802درصد، گوشت قرمز  408درصد، سبزی های تازه  3408درصد، حبوب 

 .درصد افت داشته است 405درصد و چای نیز  705درصد، گوشت مرغ  304افزیش و نرخ میوه های تازه 

/News/fa/ir.irna.www://http83889342/ 
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 اقتصاد محصوالت

  - 20/14/41فارس

 شده تولید بهترین راهکار کاهش قیمت تمام/ شکست توافق افزایش قیمت شیر خام

کنندگان، صنایع لبنی با افزایش ندادن  ف کنندگان و مصر جانبه بین صنایع لبنی، دامداران و سازمان حمایت تولید علیرغم توافق سه

 .حصوالت لبنی به دلیل عدم کشش بازار، توافق را شکستندقیمت م

رفت توافق سه جانبه صنایع لبنی، دامداران و سازمان حمایت  همانطور که انتظار می خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .انی قیمت خرید شیرخام به نتیجه نرسیدتوم 344کنندگان برای افزایش  کنندگان و مصرف از تولید

تومانی قیمت خرید شیرخام، قیمت سه محصول  344صنایع لبنی، دامداران و سازمان حمایت کرده بودند تا صنایع با افزایش 

 .افزایش دهند 92درصد نسبت به قیمت مصوب سال  7 را از امروز اول دی ماه( ماست، پنیر و شیر)پرمصرف 

 3554ماه است که برای اجرایی شدن مصوبه دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت  38کنندگان شیرخام که  دامداران و تولید

 .باز هم موفق نشدند امیدواری، اند، این بار علیرغم تومان تمام تالش و سعی خود را کرده

 توافق کنند کنندگان برای افزایش قیمت مصرف *

صورت  در مورد اینکه چرا علیرغم توافق خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ترضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گف

که مصرف سرانه شیر در آن  توان در کشوری چگونه می: گرفته این بار هم افزایش قیمت خرید شیرخام به اجرا در نیامد، گفت

 .صوالت لبنی را افزایش دادنصف استاندارد جهانی است، قیمت مح

 .یابد مردم قدرت خرید محصوالت لبنی را ندارند و با افزایش قیمت قطعا مصرف کاهش می: وی افزود

توافق برای افزایش قیمت شیرخام و محصوالت لبنی نباید با صنایع لبنی صورت گیرد، بلکه : دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .ه انجام شودکنند این توافق باید با مصرف

کننده در صورت افزایش قیمت حفظ شود، صنایع لبنی در محصوالتشان افزایش قیمت  اگر قدرت خرید مصرف: باکری تصریح کرد

 .توانیم افزایش قیمت بدهیم کنند، اما اگر مردم چنین توانایی نداشته باشند ما هم نمی اعمال می

رود و با این  های لبنی اضافه تولید است و به فروش نمی د از محصوالت کارخانهدرص 34تا  34: دبیر انجمن صنایع لبنی بیان داشت

 .شرایط امکان افزایش قیمت محصوالت لبنی وجود ندارد

کنندگان و  در یک سال و نیم گذشته جلسات متعددی بین دامداران، صنایع لبنی و سازمان حمایت از تولید: افزاید این گزارش می

شده برای افزایش قیمت شیرخام  اعالم و علیرغم اینکه دائما شیرخام برگزار شده است فزایش قیمت خریدکنندگان برای ا مصرف

 .اند با صنایع لبنی توافق شده است اما هر دفعه صنایع منکر این توافق شده

فق معتقد بود که افزایش در رابطه با این موضوع و توا این بار هم علیرغم اینکه احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران تهران

 .شود باز هم اجرایی نشد قیمت خرید شیر خام با توجه به پذیرش از سوی صنایع لبنی حتما اجرایی می

ای نداشته و دولت هم سازوکار  ظاهرا برگزاری جلسات متعدد و توافقات چند جانبه جز هدر رفتن وقت نتیجه: براساس این گزارش

 .اش ندارد برای اجرایی شدن مصوبه روشنی

رسد بهتر است به جای صرف وقت به منظور دست یافتن به هدفی ناممکن، دولت به فکر راه جدیدی برای  بنابراین به نظر می

. تواند باشد کنندگان باشد، کاهش قیمت تمام شده تولید با حمایت از تولید کنندگان یکی از راهکارهای اصلی می حمایت از تولید

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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شود، تولید  ای که با کاهش قیمت در این بخش ایجاد می توان از ارزش افزوده کردن در جیب مردم می دراین روش به جای دست

 .مند کرد کننده و مردم را بهره
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 اقتصاد محصوالت
 - 20/14/41فارس

پیشگیری از بیماری پوکی استخوان / رئیس جمهور افزایش قیمت لبنیات را متوقف کند

 با مصرف لبنیات است

لیتر  94ها،  سرانه مصرف شیر در قبل از هدفمندی یارانه: رئیس کمیسیون محیط زیست و سالمت شورای اسالمی شهر تهران گفت

درصدی  7لیتر کاهش یافته است، لذا برای جلوگیری از بیماری پوکی استخوان رئیس جمهور افزایش  74ه که بعد از آن به بود

 .قیمت لبنیات را متوقف کند

و هجدهمین جلسه شورای  اهلل حافظی در تذکرات پیش از دستور دویست ، رحمتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اجتماعی 

 .درصد قیمت لبنیات افزایش یافته است 7امروز : اسالمی تهران اظهار داشت

 .توان از این بیماری پیشگیری کرد گیر است و با مصرف لبنیات می بیماری پوکی استخوان بی سروصدا و همه: وی اظهار داشت

پیشگیری از این : کند، گفت به اقتصاد خانواده و دولت تحمیل می حافظی با اشاره به اینکه بیماری پوکی استخوان بار مالی را

 .تواند کامالً رایگان باشد و شکستگی استخوان از عالئم این بیماری است بیماری می

نفر زن مسن در کشور، یک نفر دچار پوکی  2از هر : رئیس کمیسیون محیط زیست و سالمت شورای اسالمی شهر تهران گفت

 .روز بستری نیاز دارد 24که در شرایط خوب شکستگی لگن به شود  استخوان می

درصد آنها بهبودی کامل  44کنند،  شوند، در سال اول فوت می درصد از افرادی که دچار شکستگی لگن می 34: حافظی بیان داشت

 .مدت در خانه سالمندان دارند های طوالنی درصد نیز نیاز به مراقبت 34کنند و  پیدا نمی

هزار مورد  584ها بستری و  دلیل پوکی استخوان در بیمارستان هزار نفر به 523، در آمریکا 3994در سال : شان کردوی خاطرن

 .میلیارد دالر برآورد شده است 803مدت در این خصوص بوده است که هزینه مستقیم درمان در آن سال  بستری طوالنی

، سازمان بهداشت جهانی از معضالت در WHO از نظر: هران افزودرئیس کمیسیون محیط زیست و سالمت شورای اسالمی شهر ت

 .باشد ، پوکی استخوان است و راه پیشگیری آن نیز مصرف لبنیات می3444قاره آسیا در سال 

 .درصد کاهش دهیم 34توانیم خط شکستگی لگن را  با مصرف لبنیات می: حافظی افزود

لیتر  74ها به  لیتر بوده که بعد از هدفمندی یارانه 94ات در طول سال در کشور ها، مصرف لبنی قبل از هدفمندی یارانه: وی گفت

 .کاهش یافته است

درصدی قیمت لبنیات دولت به دنبال  7با افزایش : رئیس کمیسیون محیط زیست و سالمت شورای اسالمی شهر تهران، گفت

 .های خود است، ولی مشکالت نیز افزایش خواهد یافت کاهش هزینه

 .جمهور افزایش قیمت لبنیات را متوقف کند با توجه به فصل سرما و افزایش آلودگی هوا، تقاضا داریم رئیس: ی افزودحافظ
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 اقتصاد محصوالت
 - 20/14/45فارس

 درصد افزایش یافت ۷صنعتی کشور   کننده گاوداری شاخص قیمت تولید

به  3292های صنعتی کشور در سال  کننده محصوالت گاوداری براساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولید

 .درصد رسیده است 33206

های صنعتی  کننده محصوالت گاوداری ، شاخص قیمت تولیدمرکز آمار ایرانبه نقل  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .ه استرسید 332036درصد افزایش یافته و به عدد  6043نسبت به سال قبل  3292کشور در سال 

درصد،  3064همواره دارای روند افزایشی بوده است به طوری که در بهار  3292شاخص کل طی فصول بهار، تابستان و پاییز 

 .درصد با کاهش مواجه بوده است 4043درصد و زمستان منفی  4056درصد، پاییز  3024تابستان 

نر زیر چهار ماه، افزایش یافته است، که   یسه و گوسالهشاخص قیمت تمامی اقالم مورد بررسی غیر از گاو تل 3292در سال 

 .باشد درصد می 32037ترین میزان افزایش مربوط به کود با  بیش

 .درصد مربوط به استان آذربایجان شرقی است 36084ترین افزایش در شاخص کل استان با  بیش

 3292درصد و درصد افزایش شاخص سال  32027نسبت به سال قبل  3293درصد افزایش شاخص سال  براساس این گزارش

 .درصد بوده است 6043نسبت به سال قبل 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا 1320دی  45, شنبه

بیشترین افزایش شاخص در / درصدی نصیب گاوداری های صنعتی شد ۷تورم 

 آذربایجان شرقی 

درصدی  8086خورشیدی، تورم  92در بین محصوالت گاوداری ها، شیرخام که همواره بیشترین ضریب اهمیت را دارد؛ در سال 

 .داشته است

قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری های صنعتی  به گزارش ایانا و براساس گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده است، شاخص  

 .درصدی داشت 32027، تورمی 93، نسبت به سال 93در حالی که این رقم در سال . درصد بوده است 6043، 92کشور در سال 

درصـد،  3064به طـوری کـه در بهـار . همواره دارای روند افزایشی بوده است 3292شاخص کل طی فصول بهار، تابستان و پاییز  

به این ترتیب، تنها در زمستان تورم . درصد کاهش مواجه بوده است -4043درصد و زمستان با  4056درصد، پاییز  3024تابسـتان 

 .تولیدکننده محصوالت گاوداری های صنعتی کشور با رشد منفی مواجه شده است

دکننده با تورم مواجه می شود، محصول نهایی او هم زمانی که تولی. این تورم های تولیدکننده، همان تورم های پیشرو هستند 

 .زمانی که به دست مصرف کننده می رسد، با تورم مواجه خواهد شد

خورشیدی شاخص قیمت تمامی اقالم مورد بررسی غیر از گاو  3292براساس آنچه که مرکز آمار منتشر کرده است، در سال  

 .است( درصد 32037با )ه اسـت کـه بـیش از میزان افزایش مربوط به کود تلیسه و گوساله نر زیر چهار سال، افزایش یافتـ

به این ترتیب، بیشترین تورم . درصد متعلق به استان آذربایجان شرقی بوده است 36084بیشترین افزایش در شاخص کل استان با  

 .در این استان رخ داده است
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  4۰: تاریخ

 های تولید اختالف فاحش قیمت مرغ با هزینه

بازار وضعیت مناسبی ندارد به طوری که با  در حال حاضر قیمت مرغ در: مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت

 .های تولید فاصله زیادی دارد هزینه

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با 

های تولید فاصله  ال حاضر قیمت مرغ در بازار وضعیت مناسبی ندارد و به طوری که هزینهدر ح: وضعیت قیمت مرغ اظهار داشت

 .زیادی دارند

هزار و  4و قیمت مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده کیلویی  544قیمت مرغ فعلی درب مرغداری کیلویی سه هزار و : وی افزود

 .تومان است 544

ها در بازار تولید تأثیر گذار بوده و الزم به ذکر است که بر نحوه مدیریت  بر کاهش قیمتدرواقع عوامل مختلفی : حجت ادامه داد

شرکت پشتیبان و مسائل عرضه نظارتی وجود ندارد به طوری که قیمت خرده فروشی سازمان میادین با عمده فروشی هماهنگی 

 .مت افزایش پیش رودها به س ندارد و حال الزم است که تناسب قیمت مراکز ابالغ شود تا قیمت

ها به اتحادیه در پی مازاد تولید  های صادراتی و واگذاری قیمت تاکنون طرح مشوق: های صادراتی یاد آور شد وی با اشاره به مشوق

دهد و این امر موجب شده با توجه به حجم مناسب  ها در موزها هم رخ می اجرایی نشده اما باید گفت که حق العمل کاری قیمت

 .ها آثار چندانی به ارمغان نداشته باشیم از نظر قیمت صادرات
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

یب قانون هوای تصو/ شود الیحه حفظ کاربری اراضی کشاورزی، یک ماه دیگر قانون می

 قانون اساسی  58پاک با استفاده از اصل 

تر از قانون است، اجرای خوب و درست آن است و نگاه مسئوالن باید اصالح شود و مردم نسبت به وضعیت کنونی خاک و  آنچه مهم

رام آرام به سمتی پیش رود ایم که زمین آ عنوان اشرف مخلوقات کاری کرده ها به تبعات خطرناک آن حساس شوند، چرا که ما انسان

 .که سکونت در آن سخت شود

، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ان در حال تخریب و شهر کشورم در آیین گرامیداشت سال جهانی خاک با بیان اینکه هر سال چهارهزار هکتار از اراضی شش کالن

 .صدم هکتار از اراضی کشورمان در حال نابودی است 58این بدین معنی است که در هر ساعت، : تغییر کاربری است، گفت

دلیل اصلی تخریب خاک : های کشورمان کمبود یک یا چند عنصر غذایی را دارد، افزود درصد خاک 44عباس رجائی با بیان اینکه 

 .ن هستنددر کشورمان خود مسئوال

آید هر  اند و زمانی که معضلی پیش می های دولتی وظایف خود را به دلیل روزمرگی فراموش کرده دستگاه: وی خاطرنشان کرد

 .کند آمده شانه خالی می دستگاهی مسئولیت را به گردن ارگان دیگری انداخته و از مسئولیت خود در معضل پیش

مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم باید کشاورزی  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

توانیم امنیت غذایی به وجود آوریم، به طوری که آب کمتری مصرف  من معتقدم با تکنولوژی نوین و بومی می: کنیم، ادامه داد

 .کرده و فشار بر خاک را کمتر و در بازار غذایی جهانی نیز سهمی داشته باشیم

قانون در مجلس نهم در حوزه آب و خاک تصویب شد که قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی یکی از : جائی تصریح کردر

 .شود قانون اساسی، قانون می 84دستاوردهای مجلس نهم بود که تا یک ماه دیگر بعد از مجوز گرفتن از ماده 

ا انجام اصالحیه آن در صحن مجلس در نوبت رسیدگی است که قانون هوای پاک نیاز به یک اصالحیه داشت که ب: وی یادآور شد

قانون اساسی مجوزش را خواهیم  84سعی داریم قبل از اتمام این مجلس تصویب آن را بگیریم و اگر این اتفاق نیفتد طبق ماده 

 .گرفت

تر از  آنچه مهم: ست، تأکید کردرجائی با اعالم اینکه قانون ارزیابی زیست محیطی، حفاظت از تاالب و خاک در نوبت رسیدگی ا

قانون است، اجرای خوب و درست آن است و نگاه مسئوالن باید اصالح شود و مردم نسبت به وضعیت کنونی خاک و تبعات 

ایم که زمین آرام آرام به سمتی پیش رود که  عنوان اشرف مخلوقات کاری کرده ها به خطرناک آن حساس شوند، چرا که ما انسان

 /.آن سخت شودسکونت در 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

لزوم تجدید نظر / استفاده معصومه ابتکار از سیب قرمز برای دفاع از جایگاه خاک

 ر کشاورزی مدیریت آب و خاک د

المللی و توسعه پایدار در سطح ملی و  های بین میالدی فرصت داریم به شاخص 3424تا  3434تنها در فاصله زمانی سال 

 .المللی دست پیدا کنیم بین

، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز در آیین گرامیداشت سال جهانی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های قرمز بین حاضران در این مراسم، سیب موجود در دستش را به کره زمین تشبیه  میالدی با پخش کردن سیب 3434اک خ

 .چهارم آن سهم خاک است چهارم آن آب و دریاهاست و تنها یک کرد که سه

چهارم آن برای  د سهاز این یک چهارم خاک، حدو: چهارم سیب در دستش را جدا کرده و گفت معصومه ابتکار در ادامه یک

 .کشاورزی غیرقابل استفاده است

عنوان  چهارم آن را کنار گذاشته و آنچه باقی مانده را به چهارم سیبی که به خاک شباهت داده بود، سه وی در این مراسم از یک

مانده از خاک کشورمان که چهارم باقی از این یک: خاک ارزشمند و قابل استفاده برای کشاورزی و تولید غذا شباهت داده و افزود

شود و ابتکار این کار را با  برای هفت میلیارد نفر رؤیا و یک سیاره ارزش دارد، مقداری مواد زائدی وجود دارد که کنار گذاشته می

ت و عنوان خاک ارزشمند، قابل زراع ای از سیب باقی ماند که به جدا کردن سیب از پوسته آن نشان داد که در ادامه تنها پوسته

 .تولید مواد غذایی معرفی شد

شده مشخص است، چگونه باید برای   حال از این مقدار خاک ارزشمندی که شباهت آن در سیب کنده: ابتکار خاطرنشان کرد

 ؟!برداری استفاده کنیم بهره

ند، چرا که در سایر کشاورزی پایدار و موضوع خاک در مدیریت بخش کشاورزی باید مانند تمامی دنیا تغییر ک: وی ادامه داد

 .شود قبل از موضوع کشت و کار، نخستین تکلیف حفاظت آب و خاک است کشورها طبق قراردادهایی که با کشاورزان بسته می

الیحه حفاظت از : توان زمان را از دست داد، تصریح کرد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در حفاظت از خاک نمی

 .مند شویم ریتی باید در مجلس به تصویب برسد تا از ظرفیت قانون برای حفاظت از خاک بهرهخاک حتی به شکل فو

ها، خاک را به هوا کشانده و منجر به آلودگی  خاک با آب ارتباط دارد و کاهش رطوبت خاک و آب سبز در خاک: ابتکار یادآور شد

 .شود هوا می

گرد و خاک تصویب شده و طبق آن قرار شده تمامی کشورهای جهان  هفته پیش قطعنامه جهانی مقابله با: وی تأکید کرد

 .هایی را برای مقابله با گردو غبار ارائه دهند گزارش

به : ای که به اجالس پاریس از سوی ایران ارائه داده شده بود، اظهار داشت ابتکار با اشاره به برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه

هایی که دچار فرسایش و در نهایت  زمین  شود و اکوسیستم متکی به خاک در این برنامه توجه می موضوع حفاظت از خاک، مرتع و

 .شود در بحث مدیریت خاک مورد توجه قرار گرفته است ای می منجر به انتشار گاز گلخانه

 36از : رسیده است، گفتوی با اشاره به اهداف جهانی توسعه پایدار که در شهریورماه سال گذشته در سازمان ملل به تصویب 

های مختلف از جمله  محور اهداف توسعه پایدار کشور ما یکی از آن محورها متعلق به خاک است که در سطح ملی با همکاری بخش

 .وزارت جهاد کشاورزی در حال اجرایی شدن است
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المللی و توسعه پایدار در سطح  نهای بی فرصت داریم به شاخص 3424تا  3434از سال : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود

 .المللی دست پیدا کنیم ملی و بین

برداری خاک برای خدمات تنوعی زیستی در اقتصاد، سالمت کشور، تولید غذا، جلوگیری از  امکان بهره: ابتکار خاطرنشان کرد

 .گیرد فرسایش خاک، سیل و رانش در برنامه توسعه پایدار کشاورزی مورد توجه قرار می

ها به اهمیت خاک سفارش شده و برای  در این سیاست: های کلی نظام در موضوع محیط زیست ادامه داد ا اشاره به سیاستوی ب

 .های دولتی اجرا کنیم های کالن در سطح ملی را با هماهنگی تمامی دستگاه جلوگیری از دست رفتن خاک باید برنامه

کنیم در حالی که  امروز از خاک صحبت می: شود، تصریح کرد تر می روز پیچیده همحیطی روزب های زیست ابتکار با بیان اینکه موضوع

 /.نحوه مدیریت منابع آب ما، روی خاک و در نهایت هوا تأثیر گذاشته است

/item/water/ir.iana.www://http37952-3html. 
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 اقلیم و نابع طبیعی
 آیانا 1320دی  46, یکشنبه

 های یوزپلنگ آسیایی مشخص شد  ساختار ژنتیکی جمعیت 

های  مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست از مشخص شدن ساختار ژنتیکی جمعیت 

آمیزی،  جمعیتی، وجود یا عدم وجود درون تنوع ژنتیکی درون و بین این ساختار با هدف بررسی: یوزپلنگ آسیایی خبر داد وگفت

 .های یوزپلنگ آسیایی مشخص شده است  ساختار ژنتیکی جمعیت

به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اصغر مبارکی مدیر کل  (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

بررسی "منظور مدیریت پایدار ژنتیکی یوزهای آسیایی، طرح پژوهشی با عنوان  به : ر ژنتیکی افزوددفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخای

با هدف بررسی تنوع ژنتیکی  " mtDNA و nDNA های  های یوزپلنگ آسیایی با استفاده از آنالیز ژن   ساختار ژنتیکی جمعیت

های   یزان جریان ژنی و برآورد فاصله ژنتیکی میان کلیه جمعیتآمیزی، تعیین م  جمعیتی، وجود یا عدم وجود درون  درون و بین

 .یوزپلنگ آسیایی، در بخش زیست فناوری دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، اجرا گردید

ورد گاه زیستکره توران، پارک ملی کویر، یزد و کرمان م  های مختلف یوزپلنگ آسیایی شامل ذخیره  مبارکی با بیان اینکه جمعیت 

  منظور بررسی جامع ژنتیکی جمعیت  بررسی قرار گرفت، تصریح کرد؛ بنا به توضیحات مجری پروژه خدرزاده، در این پژوهش، به

  جایگاه 34که از  این شکل  شد، به  ای و میتوکندریایی استفاده  ژن هسته 34ریزماهواره و   جایگاه 34های تحت مطالعه، از 

  ای برای آنالیز مسیر مادری و پدری، از توالی ژن هسته 9یابی   ایپینگ هر دو جنس نر و ماده، از توالیریزماهواره در راستای ژنوت

منظور آنالیز مسیر   به Y ناحیه در کروموزوم 3ژن مشتمل بر  3یابی   ژن میتوکندریایی برای آنالیز مسیر مادری و از توالی 5یابی 

 .پدری استفاده شد

های   بیشترین تنوع ژنتیکی جمعیت: ریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست افزودمدیر کل دفتر موزه تا 

گاه زیستکره توران و کمترین تنوع ژنتیکی نیز مربوط به یوزپلنگ پارک ملی کویر   یوزپلنگ در کرمان، سپس یزد و بعد ذخیره

 .گ پارک ملی کویر امری محتمل استآمیزی و افزایش همخونی در یوزپلن  قراردارد و لذا وجود درون

به گفته مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست ، کمترین فاصلۀ ژنتیکی در بین  

یوزپلنگ پارک ملی کویر و یوزهای یزد و بیشترین فاصلۀ ژنتیکی بین یوزپلنگ پارک ملی کویر و یوزهای کرمان مشاهده شده 

جز یوزپلنگ   گاه زیستکره توران و همچنین یوزهای یزد به یوزهای کرمان، بیشترین شباهت ژنتیکی را با یوزهای ذخیرهاست، که 

جمعیتی بوده   درصد از تنوع موجود، درون 74بافق، بیشترین شباهت ژنتیکی را با یوزپلنگ پارک ملی کویر دارند، طبق این نتایج، 

 .جمعیتی است ز تنوع بین گ رفته ا درصد آن نشأت 54و تنها 

که نتایج این تحقیق حکایت از وجود : های ارزشمند کشور است، افزود  وی با بیان اینکه یوزپلنگ موجود در ایران یکی از گونه 

تواند آن را از فرسایش  های موجود، می  سطح متوسط تنوع ژنتیکی در این گونه داشته و حفاظت ژنتیکی و مدیریت جمعیت

 .های موجود حفظ نماید شتر و نابودی در زیستگاه ژنتیکی بی

  مبارکی با استناد به نتایج حاصله مبنی بر وجود شباهت ژنتیکی در بین جمعیت های موجود و خلوص باالی ژنتیکی در جمعیت 

 انیم ،کاهش قدرت زنده(Fitness)امکان وجود همخونی و اثرات نامطلوب آن از جمله کاهش شایستگی: های مجزا، گفت

(Viability) های ژنتیکی و غیره امری محتمل به   های عفونی، کاهش تولید مثل، بروز ناهنجاری  ، افزایش حساسیت به بیماری
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شدت آنها را در خطر انقراض قرار  نظر رسیده و بروز این عوامل مخرب در این گونه، تداوم و بقاء آن را به مخاطره انداخته و به 

 .خواهد گرفت

دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد؛ برای حفاظت و مدیریت ژنتیکی، با مدیر کل 

به ( واجد بیشترین تفاوت ژنتیکی با جمعیت پذیرنده)یک یا چند جمعیت ( هر دو جنس)و یا مطلق ( ورود جنس نر)انتقال نسبی 

ن کاهش یافته و در روند افزایش جمعیت و بقاء افراد جمعیت پذیرنده، نقش جمعیت پذیرنده، میزان همخونی و اثرات مخرب آ

 /.مهمی را ایفا خواهد کرد

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http36443-3html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1320دی  45, بهشن

 مربع سطح آب دریاچه ارومیه افزایش یافت  کیلومتر ۷77

کیلومتر مربع است که نسبت  3246سطح آب دریاچه ارومیه نیز هم اکنون :مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت 

  .کیلومتر مربع افزایش یافته است 644روز گذشته بیش از  34به 

نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، پرویز آراسته در جلسه شورای اداری این استان  به گزارش ایانا به 

 .سانتیمتر باالتر از تراز ابتدای سال آبی جاری است 34متر رسیده که  3364032در حال حاضر سطح تراز دریاچه ارومیه به : افزود

لویت کاری خود را به احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده و در این خصوص برنامه دولت تدبیر و امید، نخستین او: وی اضافه کرد 

 .ریزی ها و اقدامات بسیاری را انجام داده است که با این اقدامات، امیدها برای احیای دریاچه بسیار بیشتر شده است

جلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی مشارکت قابل توجه کاندیداهای م: استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت 

 .در شهرستان های مختلف نشان دهنده وجود فضای شادابی و امید در استان است

نفر در استان ثبت نام  334نفر و در مجلس شورای اسالمی تاکنون بیش از  25در مجلس خبرگان رهبری : قربانعلی سعادت افزود 

 .گذشته استکرده اند که بسیار بیشتر از دوره های 

این شرایط نشان می دهد که توانسته ایم فضای شادابی و امید را در آذربایجان غربی افزایش دهیم و افراد کاندیدا : وی اضافه کرد 

 .و آحاد مردم در حال حاضر افق های روشنی را برای آینده شهرستان های مختلف متصور هستند

 .شرایط، زمینه مشارکت حداکثری در روز انتخابات را نیز فراهم کنیمتالش می کنیم با آماده کردن : وی اظهار کرد 

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسالمی به صورت همزمان در روز هفتم اسفندماه  

 .امسال برگزار می شود

بت نام کاندیداهای مجلس شورای اسالمی به اتمام می ثبت نام کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری به پایان رسیده و فردا نیز ث 

 .رسد

برای به بهره برداری  :پروژه نیمه تمام در استان در دو سال گذشته ادامه داد 894استاندار آذربایجان غربی با اشاره به افتتاح هزار و 

 .هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است 35رساندن آنها 

ین در ابتدای حضور دولت تدبیر و امید در آذربایجان غربی هفت هزار میلیارد ریال بدهی دستگاه های اجرایی همچن: سعادت گفت 

 .به پیمانکاران در استان وجود داشت که بیش از نیمی از آن در دو سال گذشته تسویه شده است

حیای دریاچه ارومیه تالش می کنیم که در این ما به صورت تمام قد برای ا: وی در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه نیز اظهار کرد 

 .راستا مردم نیز به صورت خودجوش کمک کار دستگاه های اجرایی بوده اند

برای اجرای بهتر طرح های احیای دریاچه ارومیه در حال حاضر نیازمند کمک های اعتباری بیشتر از سوی دولت : وی اضافه کرد 

 .دهستیم که امیدواریم این امر تحقق یاب

 38کیلومتر مربعی در شمال غرب کشور قرار دارد که در  4644دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی ایران با وسعت  

سال گذشته به دلیل خشکسالی، آب آن سال به سال کاهش یافته ودر حال حاضر حدود یک میلیارد متر مکعب آب در آن وجود 

 .دارد
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میلیارد متر مکعب رسیده بود و میزان آب آن در  23آب موجود در آن در باالترین سطح به حدود  این در حالی است که میزان 

 .میلیارد متر مکعب است 35تراز اکولوژیک آن حدود 

  

سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این جلسه با تبریک فرارسیدن سالروز میالد 

برای ما ( ص)محوری ترین یادگار پیامبر اعظم : و هفته وحدت گفت( ع)، والدت امام جعفر صادق (ص)بر بزرگوار اسالم پیام

 .مسلمانان قرآن و عترت است که ما باید به این گوهرهای ارزشمند توجه بیشتری داشته باشیم

به روایت اهل سنت آغاز شده و تا سه شنبه هفته آینده ( ص)سالروز والدت پیامبر بزرگوار اسالم ( پنجشنبه)هفته وحدت از امروز  

 .به روایت اهل تشیع ادامه دارد( ص)سالروز والدت پیامبر بزرگوار اسالم 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1320دی  45, شنبه

تالش برای تصویب سریع تر / تشکیل کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا با حضور ابتکار

 الیحه هوای پاک 

الیحه هوای پاک از اهمیت بسیار زیادی : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا گفت

محیط زیست کشور برخوردار است و تصویب این الیحه می تواند پشتوانه ای مستحکم و روزآمد برای فعالیت ها و برنامه  برای

  .ریزی ها در این زمینه باشد

، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در (پام)به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست 

ملی مقابله با آلودگی هوا که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع آلودگی هوا و مصوبه  جلسه کارگروه

بی شک به رغم تمام تالش های : هیات دولت در خصوص مقابله با آلودگی هوای کشور تشکیل شد، گفت 3292اردیبهشت ماه 

ی هوا، جبران تمام عقب ماندگی ها و غفلت های صورت گرفته طی سال صورت گرفته در دولت یازدهم برای مقابله با مسئله آلودگ

 .های گذشته در مدت زمان کوتاه میسر نیست

در حالی که شاهد پایداری شدید هوا در : معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به شرایط هوا طی هفته گذشته در تهران، اظهار کرد

د و این نشان دهنده نتایج مثبت اقداماتی است که برای بهبود کیفیت سوخت و تهران بودیم، اما شاخص ها به شرایط اضطرار نرسی

 .بنزین و گازوئیل صورت گرفته است

افزایش تعداد خودروها، افزایش ترددها، افزایش ساخت و ساز، نشان می دهد که  :رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد

به رشد است و عدم قرار گیری شاخص های هوای تهران در شرایط اضطرار ناشی تمام شاخص ها موثر در افزایش آالیندگی هوا رو 

 .از اقدامات کنترلی تاثیرگذار بوده است

وی کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا را ساز و کاری برای هماهنگی بین بخشی و نظارت بر میزان و حسن پیشرفت مصوبه دولت 

تشکیل منظم این جلسات در عالی ترین سطح، به  :فیت هوای کشور دانست و افزوددر خصوص وظایف دستگاه ها برای بهبود کی

 .ارزیابی از روند اجرای وظایف تعیین شده و رفع چالش ها و ضعف ها در این زمینه منجر خواهد شد

ا راهور ناجا، این سیستم با پیوستن شهرداری تهران به سیستم یکپارچه معاینه فنی، همچنین هماهنگی ب: ابتکار ابراز امیدواری کرد

 .دی ماه به صورت رسمی آغاز به کار کند 39از 

معاون رئیس جمهور راه اندازی سیستم یکپارچه معاینه فنی را گامی موثر در زمینه کاهش تخلفات صورت گرفته در این حوزه، 

شارکت در زمینه کاهش آلودگی هوا همچنین رفع نقاط ضعف موجود در این سیستم در حال حاضر و تشویق و ترغیب مردم برای م

برنامه ها و تصمیمات دولت یازدهم و کمیته ملی زمانی در خصوص مقابله با آلودگی هوا زمانی نتیجه بخش خواهد : دانست و گفت

 .بود که نگاه فرابخشی، هماهنگی و انطباق میان فعالیت های نهادهای مسئول وجود داشته باشد

یست مجلس شورای اسالمی خواست برای تصویب الیحه هوای پاک در مدت زمان باقی مانده از وی از رئیس فراکسیون محیط ز

 .مجلس نهم، تالشی ویژه داشته باشد

الیحه هوای پاک از اهمیت بسیار زیادی برای محیط زیست کشور برخوردار است  :رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد

 .ای مستحکم و روزآمد برای فعالیت ها و برنامه ریزی ها در این زمینه باشدو تصویب این الیحه می تواند پشتوانه 
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 سیاسی کردن موضوع آلودگی هوا، دور از اخالق و انصاف است

محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی نیز ضمن تقدیر از اقدامات نظارتی و اقدامات اجرایی 

: معدن و تجارت که منجر به کاهش آلودگی هوای کشور به ویژه در کالنشهرها شده است، گفتوزارتخانه های نفت و صنعت، 

 .گزارش وزارت کشور در خصوص سیستم یکپارچه معاینه فنی خودروها بسیار امیدوار کننده است

این سیاسی کردن مسئله بنابر: این نماینده مجلس با بیان اینکه پلیس راهور خط مقدم مقابله با آلودگی هوا است، اظهار کرد

 .آلودگی هوا و چشم پوشی از تالش های صورت گرفته و نتایج مثبت به دست آمده، کاری دور از اخالق و انصاف است

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر ضرورت آموزش و فرهنگ سازی در زمینه های مختلف 

ابزار رسانه می تواند در این زمینه : ز حمل و نقل عمومی و معاینه فنی خودروه، تصریح کردمرتبط با کیفیت هوا همچون استفاده ا

 .نقشی مهم بر عهده گیرد

احتماال برای به نتیجه : وی با اشاره به الیحه هوای پاک که در نوبت طرح در صحن علنی مجلس شورای اسالمی قرار دارد، گفت

 .استفاده شود 84ورای اسالمی از اصل رسیدن این الیحه و تصویب آن در مجلس ش

گفتنی است، بازنگری در آیین نامه شرایط اضطرار هوا، ارائه گزارش سیستم یکپارچه معاینه فنی در کشور، ارائه گزارش ساماندهی 

 /.وضعیت موتورسیکلت ها و استانداردسازی آن ها از جمله مباحث مطروحه در جلسه بود
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 اقلیم و منابع  طبیعی
 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

های روستایی برای  درصد از خانه 98نوسازی / باش کشوری برای رویارویی با النینو آماده

 عی مقابله با بالیای طبی

توانستند سطحی معادل دو برابر جغرافیای ایران را آبیاری کنند و این  شک می ها بود، بی اگر منابع آبی کشور ما در دست ژاپنی

 .مشکل ناشی از ناکارآمدی مدیریتی در سطح کشور است

حران کشور در نشست خبری ، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت ب(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

برگزاری نخستین رویداد جامع مدیریت بحران کشور که در محل هتل المپیک تهران برگزار شد، با بیان اینکه کشور ما در حوزه 

بالیای طبیعی  54از میان : خیز است، گفت پذیر کشوری حادثه خاطر مشکالت زیرساختی، اماکن و اقشار آسیب بالیای طبیعی به

 .دهنده پرخطر بودن کشور است کند که این امر نشان بالی طبیعی را تجربه می 24ده در جهان، ایران ش شناخته

مرتضی اکبرپور با اشاره به برگزاری همایش جامع مدیریت بحران با دو محور و هشت کارگروه آموزشی، از برگزاری نخستین 

 .نشست بحرانی برای رویارویی با پدیده النینو خبر داد

شک برای زمستان  بی: ها در سه ماهه پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود اشاره به افزایش پنج برابری بارش وی با

 .وجود آید های عملیاتی به پیش رو باید هماهنگی بیشتری میان دستگاه

احمر  کل بحران و مدیران هالل ها در سال جاری، نشست مدیران گیر بارش با توجه به افزایش چشم: اکبرپور خاطرنشان کرد

 .ها برای حل مشکالت و هماهنگی بیشتر جهت رویارویی با زمستانی سرد و پدیده النینو برگزار خواهد شد استان

ای که برای سال آینده  های مدیریت بحران و نحوه فعالیتشان در بودجه ها و زیرمجموعه ساله کارگروه وی با بیان اینکه عملکرد یک

های خوبی در سازمان مدیریت بحران برداشته شده، اما حجم باالی  گام :شود، ادامه داد اختصاص داده خواهد شد لحاظ میبه آنان 

ای باالی هفت ریشتر  بینی کرد اگر در تهران زلزله توان پیش ای است که حتی نمی گونه های کشوری به پذیری در زیرساخت آسیب

 افتد؟ رخ دهد، چه اتفاقی می

های رو به جلو در حال حرکت است،  مادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید بر اینکه مدیریت بحران با گاممعاون آ

 .شود سرعت حرکت سازمان، با توجه به منابع مالی و اختیارات سازمان در نظر گرفته می: تصریح کرد

باش دائمی  ها در آماده سال جاری، از شروع فصل پاییز تمامی استانهای باران در  درصدی بارش 444با افزایش : اکبرپور یادآور شد

 .هستند

ها سپرده  سال است که پرداخت خسارات واردشده از سوی بالیای طبیعی در بخش کشاورزی به بیمه 34بیش از : وی تأکید کرد

کشاورزان نباید در بیمه کردن زمین، هایی دولتی صورت گرفته است و  شده است و تنها در مواردی خاص و در صورت نیاز دخالت

 .محصوالت زراعی خود و تجهیزاتشان کوتاهی کنند

سال است که ما درگیر این بالیا  34بالیایی همچون خشکسالی یک حادثه غیرمترقبه نیستند و بیش از : اکبرپور اظهار داشت

 .باشندهای مسئول پاسخگو  ریزی شود و دستگاه هستیم و برای حل آنها باید برنامه

در : های چندساله بالیایی همچون خشکسالی را حل کند، گفت وی با بیان اینکه وزارت جهاد کحشاورزی باید بتواند با طرح برنامه

ریزی ریاست جمهوری داده شده است را به سازمان  دنبال این بودیم که اختیاراتی که به معاونت مدیریت برنامه برنامه ششم به

 .نیممدیریت بحران برگردا
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هزار  344هزار واحد مسکونی از پنج میلیون و  844معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور از نوسازی یک ملیون و 

هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن  344تا  344این رقم هرساله روند رو به رشدی دارد و ساالنه : در روستاها خبر داد و افزود

 .های روستایی را نوسازی کنیم کنیم طی سه برنامه پنج ساله بتوانیم تمامی خانه بینی می شود و پیش در روستاها نوسازی می

ها باید بهتر عمل  ما در تمامی زمینه: درصد آب کشور در اختیار بخش کشاورزی است، خاطرنشان کرد 94اکبرپور با بیان اینکه 

در زمینه کشاورزی نیز تغییر آبیاری غرقابی به آبیاری تحت فشار نیز یکی از  ای جبران کنیم، گونه کنیم و این هدررفت منابع را به

 .کارهایی بود که جهت اصولی کردن مدیریت آب اجرا شد، اما برای به نتیجه رسیدن نیازمند تالش زیادی هستیم

توانند بسیاری  دهند، در صورتی که می هایی را به لحاظ نبود منابع انجام می ها فرافکنی در حال حاضر برخی سازمان: وی ادامه داد

 .از کارها را در نبود منابع مالی مدیریت کرد

شد، دیگر نیازی به سایر صنایع نداشتیم، چون در بخش صنایع  خوبی مدیریت می کشور ما اگر در منابع آبی به: اکبرپور تصریح کرد

دیریت صحیح اگر سرمایه بخش صنایع وارد حوزه کشاورزی یافته بسیار عقب هستیم، در صورتی که با م نسبت به کشورهای توسعه

 .توانستیم عملکرد کلی بهتری داشته باشیم شد، می می

توانستند سطح معادل با دو برابر  شک می اگر این میزان منابع آبی کشور در دست کشور ژاپن بود، بی: وی در پایان یادآور شد

از ناکارآمدی مدیریتی در سطح کشور است و باید بتوانیم فکری به حال بحران جغرافیایی ایران را آبیاری کنند که این ناشی 

 .مدیریت کشور کنیم

های آموزشی از دوم  های نمایشگاهی، همایش مانور و کارگاه گفتنی است، نخستین رویداد جامع مدیریت بحران کشور شامل بخش

های تخصصی ملی و استانی همزمان با  همکاری اعضای کارگروه ماه سال جاری با محوریت سازمان مدیریت کشور و با تا پنجم دی

 /.شود هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی در محل ورزشگاه آزادی و هتل المپیک همزمان برگزار می
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - 132۱/ دی /  4۰, یکشنبه 

 متخلفان در حین قطع درختان آران و بیدگل دستگیر شدند

اصله درخت جنگلی تاغ در اراضی ملی شهر  344دو متخلف که به قطع : رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل گفت 

  . اقدام کرده بودند دستگیر شدندابوزیدآباد آران و بیدگل 

ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری نیروی انتظامی در پی گزارشی در این خصوص دو : رضا شفیعی اظهار داشت

 .متخلف را حین ارتکاب جرم و قطع درختان دستگیر و دو دستگاه تراکتور از متهمان را توقیف کردند

 .سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شدپرونده متخلفان جهت : وی افزود

دفاع از حقوق بیت المال : شفیعی پیشگیری از تصرف و تعرض به اراضی ملی را از اولویت های اداره منابع طبیعی بیان کرد و افزود

حفاظت منابع طبیعی نیز و برخورد قاطع با متصرفان متخلف و قطع درختان جنگلی را با جدیت پیگیری می کنیم و نیروهای یگان 

 .به صورت شبانه روزی به حفاظت از عرصه های منابع طبیعب مشغول هستند

مبنی بر حفاظت از جنگل ها و مراتع و پیشگیری از تصرفات به ضابطان اجازه می دهد با  44ماده  3تبصره : وی تصریح کرد

 .رخورد و مانع تصرف و یا تخریب اراضی ملی شوندهرگونه تخریب، تصرف و یا قطع درختان در اراضی ملی با متخلفان ب

به عنوان خط ارتباطی  3445شفیعی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف یا تعرض به اراضی ملی با شماره تلفن

 .یگان حفاظت منابع طبیعی تماس و موضوع را اطالع دهند

درصد از تاغزارهای استان اصفهان را در خود جای داده  54شت تاغ هزار هکتار جنگل های دست کا 334آران و بیدگل با داشتن 

 .است
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 41/14/1320 :تاریخ خبر

 کشاورزی گلستان سیاهی ریزگردهای صحرای قره قوم در طبیعت و اراضی 

در حوزه آسیای میانه و شمال ایران هم اینک به تهدیدی جدی ( شن سیاه)ریزگردها و گرد وغبار بیابان های قره قوم  -ایرنا  -گرگان 

  .هزار هکتار مزارع سرسبز گلستان و بویژه در شمال و شرق این استان تبدیل شده است 654در حوزه کشاورزی و 

درصد از مساحت کشور  64یکی از بزرگ ترین کویرهای شنی جهان بوده که حدود ( شن سیاه)ان های قره قوم به گزارش ایرنا بیاب

 .را شامل می شود( هزار کیلومتر مربع 244)ترکمنستان 

بارها بیشتر آثار زیانبار بیابان قره قوم ترکمنستان متوجه استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان است و پیش از این 

 .ورود گرد و غبار این منطقه از سوی کارشناسان دستگاه های مرتبط گزارش شده است

این بیابان که نواحی غربی، مرکزی و شمالی کشور ترکمنستان را در بر می گیرد از دریاچه آرال در شمال تا کوهستان های کپه 

 .ق تا دریای خزر در غرب گسترش داردآمودریا بیابان قیزیل قوم در شمال شر ٔ  داغ در جنوب و از رودخانه

نفر جمعیت زندگی می کنند و بارندگی نیز در آن بسیار  7٫4گفته می شود در سرزمین قره قوم در هر کیلومتر به طور میانگین 

 .سال یک بار مقداری باران می بارد 34کم است به طوری که در برخی مناطق هر 

متر از این بیابان برای انتقال آب از آمو دریا به دریای خزر و وجود  334کیلومتر و عرض  254ایجاد کانال آب بزرگ به طول هزار و 

مزارع وسیع پنبه، عبور راه آهن بین المللی از این بیابان، وجود منابع غنی نفت و گاز طبیعی و حفره آتشین به نام دروازه جهنم از 

 .م ترکمنستان به شمار می رودویژگی ها و مکان های دورافتاده و دیدنی بیابان قره قو

هر چند ایجاد کانال بزرگ در این بیابان توسط دولت ترکمنستان از سال های بسیار دور برای مقابله با بلند شدن ریزگردها انجام 

ایگی شد ولی امروز بلند شدن گرد و غبار از این منطقه و ورود آن به آسمان استان های شمالی کشور از جمله گلستان که در همس

 .ترکمنستان قرار دارند تهدیدی بزرگ به شمار می رود و مسئوالن ارشد استان را نگران کرده است

  .ورود گرد و غبار از بیابان قره قوم به آسمان سه استان گلستان، خراسان شمالی و رضوی در نیمه نخست سال بیشتر است

نی شدن این استان به واسطه در حال پیشرفت بودن بیابان قره قوم در تهدید بیابا: استاندار گلستان در این زمینه به ایرنا گفت

 .کشور جمهوری ترکمنستان است و باید برای مقابله با آن کار های زیربنایی در این خطه شمالی انجام شود

 .امروزه پیشرفت بیابان قره قوم در اراضی شمال استان گلستان بیشتر نمایان است: حسن صادقلو اظهار داشت

به گفته وی اکنون یکی از نیازها در گلستان پرداختن به این مساله مهم است که مراکز پژوهشی با انجام کارهای تحقیقاتی خود در 

 .شمال استان پیشنهادهای مقابله با این پدیده را با معرفی گونه های درختان برای کشت در اراضی مسیر آن ارائه دهند

ی یکی از ظرفیت هایی است که می تواند در خصوص مقابله با این پدیده به مسئوالن دستگاه جهاد دانشگاه: صادقلو اضافه کرد

 .های استان گلستان کمک کند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز با ابراز نگرانی از اینکه بخشی از این خطه شمالی ایران توسط سازمان جنگل ها و 

اراضی در معرض بیابانی شدن گلستان بیشتر در شمال استان و در : معرفی شده است، گفتمراتع کشور در معرض بیابانی شدن 

  .هزار هکتار است 544حوزه شهرستان های گنبدکاووس، مراوه تپه، گُمیشان و آق قال قرار داشته و سطح آن حدود 

 .در معرض بیابانی شدن استان گلستان انجام شودقرار است در سال جاری کار مطالعه نحوه مقابله با اراضی : ابوطالب قزلسفلو افزود

به اجرا در  'ترسیب کربن'با جذب اعتبار و در قالب طرح  94طرح مقابله با بیابان زایی در این اراضی نیز از سال : وی اضافه کرد
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 .خواهد آمد

 .منابع طبیعی استطرح ترسیب کربن در خصوص مسائل مربوط به منابع طبیعی، جذب کربن، توسعه فضای سبز و حفظ 

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان نیز معتقد است با روند کنونی گرد و غباری که از بیابان قره قوم به استان وارد می شود، 

 .آینده گلستان دچار چالش و تنش خواهد شد

کمنستان در گلستان می تواند اثر به وجود آمدن چالش ناشی از بلند شدن گرد و غبار از بیابان قره قوم تر: اسماعیل مهاجر افزود

 .زیانباری بر هوای استان و تنفس و سالمت مردم داشته باشد

تداوم ورود گرد و غبار بیابان قره قوم به گلستان اثرات سوء بر رشد درختان و کاهش تولید در واحد سطح زمین : وی اضافه کرد

 .های زراعی خواهد داشت

کار رفع این موضوع که آینده استان گلستان را تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد، مکاتبه با مهاجر تصریح کرد که برای یافتن راه

نمایندگی وزارت امورخارجه مستقر در گرگان انجام شد تا با مسئوالن ارشد ترکمنستان وارد مذاکره شده و راهکار مناسب برای 

 .ممانعت از آن اندیشیده شود

دارای تنوع اقلیمی از نیمه مرطوب معتدل تا نیمه خشک و خشک و گرم و سرد می باشد که  استان گلستان واقع در شمال کشور

میلی متر متغیر و موقعیت طبیعی این استان شامل کوهستان های مرتفع، دشت هموار، مناطق پست،  844تا  344بارندگی آن از 

 .شوره زار، جنگل، مرتع و دریاست

هزار  33داره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، منابع طبیعی این استان حدود طبق گزارش اخیر حوزه طرح و برنامه ا

هکتار  37هزار هکتار مرتع، بیش از  873هزار هکتار جنگل،  543هزار هکتار اراضی ملی،  544کیلومتر مربعی شامل یک میلیون و 

 .راضی موات استهزار هکتار اراضی مستحدث و ا 73هزار هکتار اراضی ساحلی و  34بیابان، 

هزار نفری گلستان پس از مواجه شدن با استمرار خشکسالی و کمبود آب در انتظار بحران دیگری با  844استان یک میلیون و 

 .عنوان ریزگردها و گرد و غبار است که الزم است قبل از بروز برای رفع آن با برنامه ریزی مطلوب چاره اندیشی شود

/News/fa/ir.irna.www://http83889574/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 46/14/1320 :تاریخ خبر

 متمم تفاهمنامه وزارت صنعت و سازمان جنگلها، فعالیت معدنی را سامان می دهد 

جارت ابالغ متمم تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و ت -ایرنا -تهران

  .سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری را فراهم کننده شرایط بهتری برای فعالیت معدنی در سطح کشور دانست

ری کرد پیش روز یکشنبه در نشست هم اندیشی خانه معدن ایران و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری یادآو« اسداهلل کشاورز»

از این معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری برای فعالیت 

  .معدنی در عرصه منابع طبیعی کشور توافقنامه امضا کرده بودند

ستانی وجود داشت که انتظار می رود با ابالغ به گفته او، مشکل هایی درباره شیوه اجرای این تفاهمنامه از سوی برخی مدیران ا

  .متمم یاد شده، بتوان با همکاری یکدیگر به اجرای بهتر برنامه ها جامه عمل بپوشانیم

برطرف شدن : کشاورز بهره برداری از معادن به روش نوین را ضامن حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب دانست و گفت

  .روز در معدن نقش موثری در استخراج بهینه به دنبال خواهد داشتتحریم ها و استفاده از فناوری 

انگلیس، فرانسه، ) 4+3که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسالمی ایران و گروه ( برجام)بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک 

رخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، در ازای کاهش ب( آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان

 .هسته ای علیه این کشور لغو خواهد شد

  .میلیارد تن است 74به گفته او، فعالیت معدنی در کشور عمری بیش از چهار هزار سال دارد و اکنون ذخایر شناسایی شده بالغ بر 

ع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است و سرمایه نو 78: مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد

  .گذاری در معدن ها اشتغالزایی و ارزآوری به همراه دارد

به گفته این مقام مسئول، نزدیک به دو دهه از عمر استخراج معادن سنگ به روش سیم برش الماسه سپری می شود، درحالی که 

  .و محیط زیست داشت پیش از آن روش انفجاری نقش مخربی در ذخایر معدنی

 کمیته اجرایی تشکیل می شود **

رئیس خانه معدن ایران، نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد با شکلگیری کمیته اجرایی مرکب از نمایندگان « محمدرضا بهرامن»

 .ائل این بخش را کاهش دادخانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بتوان مس

  .در برخی استان ها مجریان بخش منابع طبیعی به همفکری و هماهنگی بیشتر با تشکیالت ستادی خود نیاز دارند: وی گفت

شفاف سازی مسائل بخش معدن با دیگر تشکیالت مرتبط، می تواند در برطرف ساختن موانع نقش موثری داشته : بهرامن افزود

  .همه دستگاه ها در این زمینه اهمیت بسزایی دارد باشد و همپوشانی

هزار تن کاال و  379میلیون و  47( فروردین تا مهرماه)بر پایه آمار سازمان توسعه تجارت ایران، طی هفت ماه نخست امسال 

هزار تن به  444میلیون و  34میلیون دالر از کشور صادر شد که سهم بخش معدن  323میلیارد و  35میعانات گازی با ارزش 

  .میلیون دالر بود 596ارزش 

  .میلیون دالر صادر شد 893هزار تن کاال و میعانات گازی به ارزش  248میلیون و  35( فروردین تا مهرماه)در مدت مشابه پارسال 

  .میلیون تن مواد معدنی استخراج می شود 544معدن فعال کشور،  4544سالیانه از 

میلیون تن، یکی از پنج کشور برتر جهان از این نظر  34دن سنگ تزئینی و تولید سالیانه نزدیک به مع 3944جمهوری اسالمی با 
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 .است

در این نشست، شماری از نمایندگان خانه معدن ایران از کرمان، آذربایجان غربی، هرمزگان، کرمان، سمنان، خراسان رضوی و 

  .ن جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نظارت بیشتر را خواستار شدندجنوبی، تهران، البرز و قم با طرح مسائل خود از سازما

/News/fa/ir.irna.www://http83897948/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 46/14/1320 :تاریخ خبر

 وط های زاگرس آسیب دید میلیون هکتار ازبل4.4

 134آفات به یک میلیون و : مدیرکل دفتر فنی حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت -ایرنا -شهرکرد
  .هزار هکتار از جنگل های بلوط منطقه زاگرس خسارت وارد کرده است

آفت های قارچی و سوسک چوب خوار از  :هرکرد اظهار داشتبهمن افراسیابی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در ش

 .مهمترین آفاتی است که در سال های اخیر به عرصه های جنگلی بلوط زاگرس خسارت وارد کرده است

به گفته وی، تغییر اقلیم باعث بروز آفت سوسک چوب خوار و بیماری زغالی در جنگل های زاگرس و عامل اصلی خشکیدگی این 

 .جنگل هاست

سوسک چوب خوار در زیرپوست درختان بلوط النه می کند و با قطع آوندی و تغذیه از مواد غذایی درخت به : افراسیابی ادامه داد

 .تدریج باعث مرگ درختان کهنسال بلوط می شود

 95رس در سال به گفته وی برنامه های حفاظتی و پیشگیری از آفات در جنگلها باعث کاهش خسارت های وارده به جنگلهای زاگ

 .شده است

با توجه به محدودیت های بخش دولتی باید مردم با همفکری همکاری و توان اجرایی خود به حفاظت از منابع : افراسیابی ادامه داد

  .طبیعی کمک کنند

مدیریت منابع در زمینه اصالح، احیا، : مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآوری کرد

 .طبیعی و حفاظت باید نقش اساسی و کلیدی برای مردم تعریف شود

 .میلیون هکتار بیابان است 23میلیون هکتار جنگل و حدود  3503میلیون مرتع،  85ایران دارای 

زار هکتار ه 92هزار هکتار جنگل و یک میلیون و  246مساحت چهارمحال و بختیاری اراضی ملی شامل  8707به گزارش ایرنا، 

 .مرتع است

استان چهارمحال وبختیاری در منطقه زاگرس میانی از مهمترین عرصه های جنگلی زاگرس محسوب می شود که جنگل های بلوط 

 .این استان را خشکیدگی تهدید می کند

اظت از جنگل های مدیرکل دفتر فنی حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای بازدید از طرح های حف

 .چهارمحال وبختیاری به شهرکرد سفر کرده است

/News/fa/ir.irna.www://http83897496/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 46/14/1320 :تاریخ خبر

 اصله درخت جنگلی در آران و بیدگل  077قطع 

اصله درخت جنگلی تاغ در اراضی  244دو متخلف که به قطع : رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل گفت  -اایرن -کاشان

  . ملی شهر ابوزیدآباد آران و بیدگل اقدام کرده بودند دستگیر شدند

اظت منابع طبیعی با همکاری ماموران یگان حف :به گزارش ایرنا، رضا شفیعی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت

نیروی انتظامی در پی گزارشی در این خصوص دو متخلف را حین ارتکاب جرم و قطع درختان دستگیر و دو دستگاه تراکتور از 

 .متهمان را توقیف کردند

 .پرونده متخلفان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد: وی افزود

دفاع از حقوق بیت المال : و تعرض به اراضی ملی را از اولویت های اداره منابع طبیعی بیان کرد و افزودشفیعی پیشگیری از تصرف 

و برخورد قاطع با متصرفان متخلف و قطع درختان جنگلی را با جدیت پیگیری می کنیم و نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی نیز 

 .بیعب مشغول هستندبه صورت شبانه روزی به حفاظت از عرصه های منابع ط

مبنی بر حفاظت از جنگل ها و مراتع و پیشگیری از تصرفات به ضابطان اجازه می دهد با  44ماده  3تبصره : وی تصریح کرد

 .هرگونه تخریب، تصرف و یا قطع درختان در اراضی ملی با متخلفان برخورد و مانع تصرف و یا تخریب اراضی ملی شوند

به عنوان خط ارتباطی  3445واست در صورت مشاهده تخلف یا تعرض به اراضی ملی با شماره تلفنشفیعی در پایان از مردم خ

 .یگان حفاظت منابع طبیعی تماس و موضوع را اطالع دهند

درصد از تاغزارهای استان اصفهان را در خود جای داده  54هزار هکتار جنگل های دست کاشت تاغ  334آران و بیدگل با داشتن 

 .است

 .کیلومتری شمال استان اصفهان قرار دارد 344شهرستان در این 
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 بازار و قیمت ها

 یرناا - 45/14/1320 :تاریخ خبر

 هزارتومان فراهم شد  98کود اوره مورد نیاز کشاورزان به قیمت هرکیسه 

کود اوره مورد نیاز کشاورزان به منظور کودپاشی سرک تامین و هر : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم کرد -ایرنا  -تهران 

  .ردهزارتومان در اختیار بهره برداران قرار می گی 35کیلو گرمی با قیمت  54کیسه 

، کود اوره مورد نیاز (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی )به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

 . کشاورزان به روش سرک به میزان الزم توسط این شرکت ، تدارک شده است

  .به رطوبت سطحی خاک پخش می کنندبراساس شیوه کودپاشی سرک؛ پس از روئیدن گیاه، کود را در سطح خاک با توجه 

کشاورزان برای دریافت کود مورد نیاز به کارگزاران شرکت مزبور در استان ها مراجعه و نسبت به دریافت کود اوره کیسه پنجاه 

 .هزارتومان اقدام کنند 24کیلو گرمی با قیمت 

ت کشاورزی را برعهده دارد و سالنه بیش از به گزارش ایرنا، شرکت یاد شده مسوولیت تامین بذر، کود، سم و ماشین آال

 .کارگزاری در سراسر کشور در اختیار کشاورزان قرار می گیرد 844هزار تن انواع کود توسط سه هزار و  644چهارمیلیون و 

جهاد براساس اقدامات وزارت : چندی پیش عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

کشاورزی، امسال نه تنها کود مورد نیاز کشور تامین است ،بلکه قیمت کودهای شیمیایی تغییری نخواهد داشت و نرخ های سال 

 .گذشته اعمال می شود

به گفته وی؛ دولت از سوی کارخانه های تولیدکننده کود و پتروشیمی برای افزایش قیمت ، تحت فشار قرار داشته ، اما با مقاومت 

 .نست از افزایش نرخ کودشیمیایی امسال جلوگیری کندتوا
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا - 46/14/1320 :تاریخ خبر

 د اوره تداوم ثبات قیمت کو/ کود توزیع شده، یک چهارم نیاز سالیانه است

یک  توزیعمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تداوم ثبات قیمت کود اوره با وجود مخالفت پتروشیمی ها و  -ایرنا -تهران

  .هزار تن کود خبر داد 244ماه گذشته با توجه به نیاز سالیانه کشور به چهار میلیون و  2میلیون و یکصد هزار تن کودشیمیایی در 

هم اکنون مصرف : در نشست خبری درباره تامین و توزیع انواع کودشیمیایی به کشاورزان افزود( یکشنبه)مروز ا« یزدان سیف»

  .کیلوگرم در هکتار برابر با یک سوم استاندارد جهانی است 46کودشیمیایی بخش کشاورزی ایران، 

  .است کیلوگرم در هر هکتار 334به گفته او، میانگین مصرف عنصر پایه کود در دنیا 

کیلوگرم در هکتار بود که با توجه به عملکرد نامناسب دولت نهم و  334مصرف کود شیمیایی در ایران  3285در سال : وی گفت

  .کیلوگرم در هکتار کاهش یافت 27دهم، میزان مصرف کود کشور به 

برای غنی سازی خاک و تغذیه گیاهان  پارسال میزان مصرف کودشیمیایی: وی درباره اقدام های دولت یازدهم در این زمینه گفت

  .ارتقا داد 94کیلوگرم در هکتار رسید و رتبه ما را در جهان به  46به 

  .جهان را داشت 336ایران در مصرف کود رتبه ( خورشیدی 3293)میالدی  3433به گفته وی، در سال 

 .رف کودها تامین شودوی تاکید کرد خاک به اصالح برخی امالح نیازمند است که باید از طریق مص

گیاهان ما از لحاظ تغذیه ای دچار فقر غذایی شده اند که همین امر در کاهش عملکرد و اقتصاد کشاورزان تاثیر : سیف افزود

  .بسزایی داشته است

 ماه گذشته  9میلیون تن کودشیمیایی در  303توزیع  **

اکنون بیش از یک میلیون و یکصد هزار تن انواع کودشیمیایی از آغاز امسال ت: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

  .در کشور توزیع شده است

 .با توجه به بارندگی ها احتمال می دهیم مصرف نهاده تا پایان سال افزایش یابد و تغذیه گیاهان نیز مناسب تر شود: وی اضافه کرد

هزار تن کود در سال نیاز دارد اما اکنون سالیانه یک میلیون و  644به گفته سیف، برآوردها نشان می دهد کشور به چهار میلیون و 

  .هزار تن کود استفاده می شود که در آینده بخش کشاورزی را با مشکل جدی روبرو می کند 744

 رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، از نیاز سالیانه بخش کشاورزی به چهار میلیون تن کود« کامبیز بازرگان»چندی پیش 

میلیون تن کود در سال های گذشته را سبب کاهش بنیه غذایی خاک و تهدیدکننده تولید محصول  3خبر داده و مصرف فقط 

 .های کشاورزی دانسته بود

در سال های گذشته بخش زیادی از کود کشور از چین و هند وارد می شد اما : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

  .ریم ها کود باکیفیت و استاندارد را از کشورهای اروپایی تامین کنیمتالش داریم در پساتح

 .پیش بینی می شود رفع تحریم ها در دو تا سه سال گذشته رشد قابل توجهی را در صنعت کود ایجاد کند: وی افزود

انگلیس، فرانسه، ) 4+3روه که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسالمی ایران و گ( برجام)بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک 

با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های ( آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان

  .هسته ای علیه این کشور لغو خواهد شد

 تغییری در قیمت کودشیمیایی نداریم  **
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هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت عرضه کود به کشاورزان وجود ندارد و کود : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

  .طبق روال پارسال توزیع خواهد شد

کود شیمیایی جزء کاالهای اساسی، حساس و ضروری است که مشمول قیمت گذاری می شود و قیمت آن در ستاد : وی افزود

  .تنظیم بازار تعیین شده است

کارگروه تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه  :مواد مورد نیاز این شرکت از پتروشیمی ها خبر داد و گفتسیف از ثبات قیمت خرید 

ها، از پتروشیمی ها خواستند اگر مدعی ضرر و زیانند، مستندات خود را برای تعیین قیمت، به سازمان حمایت اعالم کنند تا از آن 

  .طریق پرداخت شود

وره به عنوان یکی از تولیدهای پتروشیمی، تثبیتی است؛ بنابراین هم قیمت خرید ما از پتروشیمی ها و قیمت کود ا: وی اضافه کرد

  .هم قیمت فروش ما به کشاورزان تغییری نکرده است و تا این لحظه نیز هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت کود اوره وجود ندارد

، باید پتروشیمی 55قانون اجرای سیاست های اصل  94یابد به قاعده ماده اگر قیمت خوراک پتروشیمی ها افزایش : وی ادامه داد

  .ها ضرر و زیان خود را از دولت دریافت کنند

بنابراین به استناد قانون تعزیرات حکومتی، قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجراست و هیچ قانون : وی ادامه داد

 دیگری نمی تواند 

  .آن را تغییر دهد

پیش از این مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفته بود کود اوره جزء فهرست اولویت های کاالهای اساسی، حساس و 

به شمار می رود و به استناد این مصوبه کاالهای اولویت دار مشمول اقدام های  «3292موضوع مصوبه شانزدهم فروردین »ضروری 

، تعیین تعرفه، موجودی و قیمتگذاری است و از مصادیق ماده چهار (تولید داخل و واردات) تنظیم بازار مانند تعیین قیمت، تامین

قانون تعزیرات حکومتی به شمار می رود و هر گونه تخلف از آن مشمول جرایم این قانون می شود که مصوبه مجمع تشخیص 

 .مصلحت نظام است

نیز از رایزنی ها برای عرضه کود اوره در بورس کاالی ایران خبر داده و همان زمان، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی 

، در خرید محصوالت پتروشیمی از سوی «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»بر اساس قانون : گفته بود

دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دولت یا به دستور آن، قیمت بورس کاال مبنای عمل خواهد بود و یارانه مورد نظر 

 .دستگاه های ذیربط قرار می گیرد

اعمال قیمت های یارانه ای مصوب برای اینگونه محصوالت پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار »تاکید کرده بود « فریبرز کریمایی»

 .«مالی اضافی برای واحدهای پتروشیمی تولیدکننده شود

  3292انه روغنی در سال تن بذر د 334واردات  **

در زمینه کشت کلزا با چند مشکل مانند مقاوم نبودن بذرها به سرما و ریزش : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

  .زیاد آنها روبرو بودیم

ر گرفتیم بخشی از فرانسه یکی از کشورهایی است که مناطق سردسیر آن شرایطی همانند ایران دارد؛ بنابراین در نظ: وی ادامه داد

  .بذرهای مورد نیاز برای کشت دانه های روغنی را از این کشور وارد کنیم

 .تن از فرانسه و بقیه از دیگر کشورها بود 94تن بذر وارد کشور شد که بیش از  334پارسال : وی تصریح کرد

خلی درباره اقتصادی کردن تولید خواستار مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کمک دولت را برای بهره گیری از تحقیق دا
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  .شد

شرط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای واردات بذر، انتقال دانش فنی آن به کشور است؛ زیرا با واردات : سیف تصریح کرد

  .کیفی بذر می توان شاهد ارتقای عملکرد بخش کشاورزی بود

  .ی امکان پذیر نخواهد بودحفظ محیط زیست بدون توجه به اقتصاد کشاورز: وی افزود
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1320دى ماه  5شنبه 

 نمودار+درصدی لبنیات در دولت یازدهم 477تا  08گرانی 

درصدی شش محصول  344تا  34گزارش بانک مرکزی از قیمت انواع لبنیات در دولت یازدهم حاکی از گرانی  <صنایع غذایی

 .عمده لبنی است

این روزها مسئوالن دولت یازدهم با شعار آزادسازی قیمت ها بر طبل گرانی می کوبند و در تازه ترین اقدام، سازمان حمایت  

 .را ابالغ کردمصوبه افزایش شش درصدی قیمت لبنیات 

هر چند کارخانه های تولید محصوالت لبنی افزایش شش درصدی را اعمال نکردند، ولی گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده 

تا آذر  93فروشی شش محصول عمده لبنی در طول فعالیت دولت یازدهم نشان می دهد، قیمت این محصوالت از مرداد ماه سال 

 .درصد افزایش داشته است که نشان از گرانی قابل توجه این محصوالت دارد 344درصد تا  3408از  95ماه سال 

های دو سال و نیمه اخیر است که امروز کارخانه های لبنی زیر بار گران کردن بیشتر محصوالتشان نمی روند  بر اساس همین گرانی

ردم دیگر طاقت و تحمل گرانی بیشتر را و تاکید می کنند، که گرانی بیشتر مصرف را بیش از پیش دچار کاهش می کند و م

 .ندارند

 95آذر  36تومان در  3653به  93مرداد  33تومان در  3368بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت شیر پاستوریزه از لیتری 

 3733درصدی از کیلویی  3807قیمت ماست غیرپاستوریزه هم با رشد . درصدی را نشان می دهد 3408افزایش یافته که رشد 

 .رسیده است 95تومان در آذر  2274به  93تومان در مرداد 

به  93تومان در مرداد  34644بنابر آمارهای بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی انواع لبنیات، قیمت پنیر غیرپاستوریزه از کیلویی 

 2644نیر پاستوریزه هم از گرمی پ 544درصد را نشان می دهد، قیمت بسته  2705رسیده که افزایش  95تومان در آذر  33534

 .درصد گران شده است 2507تومان در آذر ماه سال جاری افزایش یافته و  5994به  93تومان در مرداد 

در . درصد افزایش داشته است 2708رسیده و  95تومان در آذر  2474به  93تومان در مرداد  3327ماست پاستوریزه از کیلویی  

هزار تومان در آذر ماه امسال رسیده  35به کیلویی  93در مرداد   هزار تومان 33کسته و از کیلویی این مدت کره رکورد گرانی را ش

 .درصدی را نشان می دهد 344که رشد 

  :نمودار افزایش قیمت محصوالت لبنی در دولت یازدهم به شرح زیر است
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 1320دی  46, یکشنبه

کیفیت  جذب باالی سموم بی/ ها گذار خارجی به کشور پس از رفع تحریم سرمایه ورود

 چینی در گیاه 

کنیم از  ها نیز سعی می های کشاورزی طی دو ساله گذشته مشکل خاصی نداشت و پس از برداشته شدن تحریم واردات نهاده

های  گذار خارجی در اولویت برنامه مبداءهای باکیفیت و ترجیحاً کشورهای اروپایی واردات نهاده داشته باشیم، اما واردات سرمایه

 .شرکت است

عاتی با ، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در مصاحبه مطبو(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .دهه، فعالیت تالش دارد تا رضایت حداکثری کشاورزان را فراهم آورد 9این شرکت با بیش از : اعالم این خبر گفت

جویی در آن بسیار مهم و اساسی است و با افزایش تولید، عجین شده،  برای بخش کشاورزی، مسئله آب و صرفه: یزدان سیف افزود

 .تولید فرام شود تا بتوانیم به تولید حداکثری دست پیدا کنیم وری عوامل بنابراین الزم است بهره

رو بوده و قرار هم  های بخش کشاورزی در یک سال و هفت ماهه گذشته با کمترین تنش قیمتی روبه بازار نهاده: وی خاطرنشان کرد

 .نیست از این پس افزایش قیمتی را شاهد باشیم

کند خدمات مختلفی را از طریق  این باشگاه تالش می: وین خبر داد و تصریح کردسیف از اجرای باشگاه مشتریان در استان قز

 .ای و تعیین وقت برای آزمایش خاک فراهم شده است سامانه هوشمند ارائه دهد و در حال حاضر سه خدمات هواشناسی، مشاوره

بردار بخش کشاورزی را دارد که  ر بهرههزا 544خط تلفن دارد و امکان عضویت یک میلیون و  24این سامانه : وی ادامه داد

 .توانند از خدمات فوق بهره بگیرند صورت غیرحضوری می به

 .شود آمیز بودن طرح، در سال آینده به کل کشور تعمیم داده می در صورت موفقیت: سیف یادآور شد

 هزار تن انواع کودهای شیمیایی به کشاورزان 477فروش یک میلیون و  

هزار تن از انواع کودهای شیمیایی به کشاورزان تاکنون  344مات حمایتی کشاورزی از فروش یک میلیون و مدیرعامل شرکت خد

های بخش کشاورزی افزایش یابد و امیدواریم بخشی از  شود تا پایان سال، مصرف نهاده بینی می پیش: خبر داد و تأکید کرد

 .شود گرسنگی گیاهان از طریق تأمین کودهای شیمیایی پاسخ داده

های  ویژه اروپایی در حوزه دانه نام به در حوزه بذور وارداتی، برنامه این شرکت انتقال تکنولوژی از کشورهای صاحب: وی اظهار داشت

 .روغنی است و در این راستا بذر کلزا، سویا و لوپن به کشور وارد شده و در مزارع به کشت رفته است

 .های معمول است یزش کمتری داشته و عملکرد در واحد سطح آن نیز بیشتر از رقمحضور کلزای وارداتی ر: سیف همچنین گفت

ای با اتحادیه تولیدکنندگان کودهای کشاورزی  نامه توافق: وی از مشارکت بخش خصوصی برای تقویت تولید داخل خبر داد و افزود

ود و در برنامه داریم شبکه توزیع در اختیار منعقد شده که به هر میزان تولید داخل افزایش یابد، ا زمیزان واردات کم ش

 .تولیدکنندگان بخش خصوصی قرار گیرد

 هزار تن رسید 077مصرف کودهای شیمیایی از چهار میلیون تن به یک میلیون و  

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره میزان مصرف کودهای کشاورزی در کشور 

هزار تن گندم از کشور  444حدود  3287شود که در سال  ازت، فسفت و پتاس از عناصر ضروری گیاه محسوب می: ن کردخاطرنشا
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میلیون تن گندم و رسیدن به خودکفایی را نوید داد و میزان  35صادر شد، در حالی که شرکت بازرگانی دولتی خبر از خرید 

 .لیون تن بودمصرف کود شیمیایی نیز در این سال حدود چهار می

چهارم رسید؛ یعنی یک  ای که میزان مصرف به یک گونه رو بودیم، به با کاهش مصرف کود شیمیایی روبه 93در سال : سیف ادامه داد

 .رو شدیم هزار تن کود شیمیایی در کشور به مصرف رسید و با افزایش عملکرد در هکتار محصول گندم روبه 344میلیون و 

هزار تن رسیده است، اما همچنان با  744های کودی در کشور به یک میلیون و  مصرف نهاده 3292 در سال: وی تصریح کرد

 .مصرف چهار میلیون تنی فاصله داریم

کیلوگرم است، در حالی که کشور چین با بیشترین میزان  334میانگین مصرف در هکتار عنصر پایه کودی در دنیا : سیف یادآور شد

شود در سال  بینی می کیلوگرم رسیده و پیش 27میزان مصرف به  93کند و در کشور ما در سال  اده میکیلوگرم استف 624مصرف، 

 .کیلوگرم رسیده باشد، اما همچنان با میانگین جهانی فاصله داریم 44جاری به بیش از 

 .رسد مصرف می کیلوگرم عناصر کودی در کشور به 364در کشورهای اروپایی همچون انگلستان، حدود : وی تأکید کرد

بود، اما در مقایسه با سال گذشته و میزان  336میالدی، رتبه ایران در مصرف کودهای شیمیایی  3433در سال : سیف اظهار داشت

شود که البته باز هم با میانگین  93نیز ایران صاحب رتبه  92شود که در سال  رسید و برداشت می 94مصرف، رتبه ایران به نزدیک 

 .داریم جهانی فاصله

 کاهش مصرف کودهای شیمیایی چگونه افزایش سرطان را باعث شده است؟ 

دلیل مصرف زیاد کودهای  ها در کشور به مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش سرطان

ای که  تر است، اما مسئله نی بسیار پاییندهد که مصرف کودهای شیمیایی در کشور از میانگین جها آمارها نشان می: شیمیایی گفت

 .رسد صورت نادرستی به مصرف می کیفیت است که متأسفانه به ها دامن بزند، مصرف کودهای کشاورزی بی تواند به بیماری می

و  ترین قیمت برخوردار است وی چین را از کشورهایی برشمرد که کودهای شیمیایی تولیدشده در آن از کمترین کیفیت و نازل

 .دلیل مشکالت تحریمی، به اجبار واردات از آن انجام شد های اخیر نیز به طی سال

شود و متأسفانه  شرکت که در شش کشور مطرح دنیا قرار دارند، تولید می 33درصد سموم دنیا توسط  94: سیف همچنین افزود

 .سموم تولیدشده در کشور چین جزو آن پنج درصدی است که کیفیت الزم را ندارد

 .شود که میزان جذب سموم در گیاه باال رود کیفیت چینی باعث می مصرف سموم بی: وی خاطرنشان کرد

 ورود کود اوره به بورس منتفی است 

کود، جزو : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به پرسش ایانا درباره قیمت کودهای شیمیایی نیز ادامه داد

های دیگری  ها یا ارگان گذاری در ستاد تنظیم بازار است؛ بنابراین پتروشیمی ست و مشمول قیمتکاالهای حساس و اولویت نخ

 .توانند با قیمت دستوری آن را تغییر دهند همچون بورس نمی

ها در حال خروج محصوالت خود از بورس  قیمت کود اوره تغییر نخواهد کرد و از آنجا که بیشتر پتروشیمی: سیف تصریح کرد

 .، دلیلی ندارد که کود اوره بخواهد به چرخه بورس وارد شودهستند

ریال است و فروش آن به کشاورزان  334هزار و  شده هر کیلوگرم کود اوره شش در حال حاضر قیمت خریداری: وی یادآور شد

 .معنا است پرمصرف بی شود و از آنجا که مشکلی در تأمین کود نداریم، بنابراین کمبود این کود تومان انجام می 644کیلویی 



 
 رزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاو

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 اول دیاهم اخبار هفته 
 

03 
 

دنبال  این شرکت به: نام دنیا یادآور شد ها از کشورهای صاحب ها و واردات نهاده سیف در پاسخ به پرسش دوم ایانا درباره رفع تحریم

ا به گذاران خارجی ر کنیم سرمایه ها نیز تالش می گذار و تکنولوژی از سایر کشورها است و با برداشته شدن تحریم واردات سرمایه

 .هایی همچون کود، تولید در داخل کشور انجام شود ایران وارد کنیم تا در حوزه نهاده

گذاران  کنیم تا با مشارکت سرمایه تالش می: های وارداتی ترجیح داد و تأکید کرد عنوان مبداء نهاده وی کشورهای اروپایی را به

 .بزنیمهای تولید کودهای باکیفیت را کلید  خارجی در کشور، پروژه

هزار تنی در کشور کلید  در حوزه پتاس، با کمک دولت چندین پروژه پنج: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت

 .هزار تنی نیز زده شده است 334خورده و عالوه بر آن، کلنگ تولید 

سل دوم این نوع بذر در کشور تولید شده است پس از واردات بذر مادری، ن: سیف از ورود بذر کلزا از کشور فرانسه خبر داد و گفت

تن مربوط به سایر کشورها است  24تن آن از بذور فرانسوی و  94هزار تن بذر کلزا در کشور توزیع شد که  334و در سال گذشته 

 .ج استکه عملکرد باالیی داشته، در مقابل ریزش و سرما مقاوم بوده و میزان عملکرد در هکتار آن بیشتر از ارقام رای

صورت ارزی  های کشاورزی طی دو ساله اخیر مشکلی وجود نداشت و مبادالت بانکی که به در حوزه واردات نهاده: وی در پایان افزود

های داخلی به تولید  های باکیفیت به کشور وارد کنیم و آن را در کارخانه کنیم باز هم نهاده شد نیز حل شد، اما تالش می انجام می

 /.یمانبوه برسان

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http36437-3html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

تصویب قانون هوای / شود الیحه حفظ کاربری اراضی کشاورزی، یک ماه دیگر قانون می

 قانون اساسی  58با استفاده از اصل  پاک

تر از قانون است، اجرای خوب و درست آن است و نگاه مسئوالن باید اصالح شود و مردم نسبت به وضعیت کنونی خاک و  آنچه مهم

پیش رود ایم که زمین آرام آرام به سمتی  عنوان اشرف مخلوقات کاری کرده ها به تبعات خطرناک آن حساس شوند، چرا که ما انسان

 .که سکونت در آن سخت شود

، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 شهر کشورمان در حال تخریب و در آیین گرامیداشت سال جهانی خاک با بیان اینکه هر سال چهارهزار هکتار از اراضی شش کالن

 .صدم هکتار از اراضی کشورمان در حال نابودی است 58این بدین معنی است که در هر ساعت، : تغییر کاربری است، گفت

دلیل اصلی تخریب خاک : های کشورمان کمبود یک یا چند عنصر غذایی را دارد، افزود درصد خاک 44عباس رجائی با بیان اینکه 

 .در کشورمان خود مسئوالن هستند

آید هر  اند و زمانی که معضلی پیش می های دولتی وظایف خود را به دلیل روزمرگی فراموش کرده دستگاه: شان کردوی خاطرن

 .کند آمده شانه خالی می دستگاهی مسئولیت را به گردن ارگان دیگری انداخته و از مسئولیت خود در معضل پیش

ی با بیان اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم باید کشاورزی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالم

توانیم امنیت غذایی به وجود آوریم، به طوری که آب کمتری مصرف  من معتقدم با تکنولوژی نوین و بومی می: کنیم، ادامه داد

 .کرده و فشار بر خاک را کمتر و در بازار غذایی جهانی نیز سهمی داشته باشیم

انون در مجلس نهم در حوزه آب و خاک تصویب شد که قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی یکی از ق: رجائی تصریح کرد

 .شود قانون اساسی، قانون می 84دستاوردهای مجلس نهم بود که تا یک ماه دیگر بعد از مجوز گرفتن از ماده 

ن در صحن مجلس در نوبت رسیدگی است که قانون هوای پاک نیاز به یک اصالحیه داشت که با انجام اصالحیه آ: وی یادآور شد

قانون اساسی مجوزش را خواهیم  84سعی داریم قبل از اتمام این مجلس تصویب آن را بگیریم و اگر این اتفاق نیفتد طبق ماده 

 .گرفت

تر از  چه مهمآن: رجائی با اعالم اینکه قانون ارزیابی زیست محیطی، حفاظت از تاالب و خاک در نوبت رسیدگی است، تأکید کرد

قانون است، اجرای خوب و درست آن است و نگاه مسئوالن باید اصالح شود و مردم نسبت به وضعیت کنونی خاک و تبعات 

ایم که زمین آرام آرام به سمتی پیش رود که  عنوان اشرف مخلوقات کاری کرده ها به خطرناک آن حساس شوند، چرا که ما انسان

 /.سکونت در آن سخت شود

/item/water/ir.iana.www://http37954-3html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1320دی  46, یکشنبه

کاهش قدرت خرید مردم / گذاری برای مجازات صنایع لبنی متخلف لزوم قانون

 بهانه مناسبی نیست 

کند، باید نحوه برخورد با متخلفان را نیز در  و تولیدکنندگان زمانی که دستورالعملی را وضع میکنندگان  سازمان حمایت مصرف

 .اند، مجازات شوند ترتیب صنایعی که با افزایش قیمت مخالفت کرده دسترس داشته باشد تا بدین

درباره اعمال نکردن افزایش ( ایانا)ایران  مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

طور قطع زمانی  به: شده گفت درصدی برای هر کیلوگرم شیرخام توسط صنایع و افزایش شش درصدی محصوالت تهیه 34قیمت 

 .کند، باید قوانینی نیز وضع شود که با متخلفان برخورد کند که سازمان حمایت، دستورالعملی را صادر می

شده  عنوان متخلف محسوب شده و از خرید شیرخام با قیمت تعیین در حال حاضر صنایع لبنی به: هی افزودعلیرضا عزیزالل

 .کنند خودداری می

هزار و  ای را اجرایی کرده است تا به مرور قیمت شیرخام به یک عنوان مدافع تولیدکننده، چنین مصوبه دولت به: وی خاطرنشان کرد

 .ست، برسدتومان که قیمت کارشناسی ا 554

 برای سرپا ماندن دامداران، ناگزیر از افزایش قیمت هستیم 

تواند سرپا باقی بماند و  با افزایش قیمت شیرخام، به مرور صنعت دامداری می: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران ادامه داد

ز عدم سود آنها است، به هیچ عنوان به نفع ای از مشکالتش کاسته شود، اما بهانه اخیر صنایع لبنی که البته ناشی ا پاره

 .کننده و تولیدکننده نیست مصرف

و کاهش یافتن سرانه مصرف شیر از اعمال افزایش قیمت سر باز  "کنندگان نفع مصرف"صنایع به بهانه : عزیزاللهی تصریح کرد

صرف مردم رو به افزایش است و اگر مردم زنند، در حالی که باید گفت در جامعه کنونی قیمت بیشتر محصوالت اساسی مورد م می

تمامی محصوالت کاهش  ترتیب افزایش سرانه  توانند خرید کنند و بدین یک از آنها را نمی مشکلی در خرید داشته باشند، هیچ

 .یابد می

اران شود و از ضرر و برای آنکه صنعت دامداری بتواند تولیداتش را ادامه دهد، الزم است تا سود منطقی عاید دامد: وی یادآور شد

 .زیان آنها جلوگیری کنیم

کیلوگرم است و در ایران که  444رو هستیم که سرانه مصرف شیر در آنها  در حال حاضر با کشورهایی روبه: عزیزاللهی تأکید کرد

 .کیلوگرم سرانه مصرف دارد، فاصله زیادی وجود دارد 94

 دامدار از چرخه خارج شود، تولیدی نخواهیم داشت 

این حجم از تولید، باید به سبد مصرفی مردم وارد شود، اما نه به بهانه بیرون : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران اظهار داشت

 !رفتن دامداران از چرخه تولید و کار

خ شیرخام کرده کنندگان و تولیدکنندگان با نظرخواهی از دامداران اقدام به افزایش نر سازمان حمایت مصرف: وی همچنین گفت

 .تومانی برسیم 554هزار و  است تا به مرور به قیمت کارشناسی یک

 .مرحله بعدی هم وجود دارد که با افزایش دوباره قیمت شیر، بتوانیم به نرخ فوق دست پیدا کنیم: عزیزاللهی در ادامه افزود
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طور قطع می تواند باالنسی  مت شیرخام بهتومانی قی 344افزایش شش درصدی محصوالت پرمصرف لبنی و : وی خاطرنشان کرد

 .وجود آورد نسبی در صنعت به

کس نیست و الزم است  صنعت در حال حاضر مانع ایجاد کرده است، اما باید بداند که این امر به نفع هیچ: عزیزاللهی ادامه داد

 /.سازمان حمایت نیز قوانینی برای مجازات متخفان وضع کند

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http36434-3html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/27010-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 42/14/1320 :تاریخ خبر

ضرورت کوچک سازی شرکت /جلو فساد کاالهای ذخیره سازی گرفته شود:حجتی

  بازرگانی دولتی

وزیرجهاد کشاورزی در واکنش به اخبار فروش برنج فاسد شرکت بازرگانی دولتی در بازار، مدیریت کاالهای ذخیره  -ایرنا -تهران

باید فروش و جایگزین کردن کاالهای استراتژیک ذخیره شده برای : شده را یکی از فعالیت های مهم این شرکت برشمرد و تاکید کرد

  .مه ریزی دقیق انجام تا جلوی فساد کاالهای ذخیره سازی گرفته شودنیاز مصرفی مردم با برنا

: به گزارش ایرنا، محمود حجتی در نشست مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و معاونان و مشاوران شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود

 .ید عملیاتی می شوداین موضوع با فروش به موقع و خارج کردن کاالها از انبارها و جایگزینی کاالهای جد

خرید کاالهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران باید در بهترین زمان یعنی با کمترین : وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد

هزینه، قیمت تمام شده، با رعایت صرفه و صالح کشور انجام و اصول محاسبه سود و زیان ریاضی در انجام عملکردها جاری و ساری 

 .ه مفهوم واقعی بنگاه داری اقتصادی دست یابیمشود تا ب

خسارت معطل شدن )وی با بیان اینکه همواره دولت از این شرکت پشتیبانی کرده و خواهد کرد، بر لزوم حذف دموراژ کشتی ها

  .در زمینه خرید و واردات کاالهای اساسی تاکید کرد( کشتی

ای اساسی باید به خوبی تحلیل و بررسی و دالیل ایجاد آن توصیف و موانع پرداخت دموراژ بابت واردات کااله: حجتی اظهارداشت

جایزه تسریع در )برطرف شود؛ از این به بعد تعلق دموراژ به کاالهای وارداتی قابل قبول نیست و به جای آن انتظار دریافت دیسپچ 

  .در واردات را داریم( تخلیه

باید به جای دریافت علی الحساب از دولت برای : ی گندم نیز اشاره کرد و افزودوزیر جهاد کشاورزی به منابع مالی خرید تضمین

  .خرید، در سال آینده از منابع مالی تخصیص یافته برای جلوگیری از ضرر و زیان به شرکت استفاد شود

ی دولتی ایران باید چابک شرکت بازرگان :وی اصالح ساختارها و فرآیندهای عملیاتی شرکت را از ضروریات بر شمرد و تاکید کرد

  .سازی وکوچک شود و ادغام و کم کردن تعداد شرکت های تابعه باید در دستور کار قرار گیرد

باید هزینه های جاری و عملیاتی : وی، صرفه جویی و کاهش هزینه ها را یکی دیگر از اصول مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت

  .ش یافته و برای درآمدزایی و سودآوری شرکت فعالیت شودشرک درباره تامین و توزیع کاالها کاه

 شرط وزیر برای صادرات گندم **

صادرات گندم و آرد در صورتی که اقتصادی، سودآور و دارای ارزش : وزیر جهاد کشاورزی درباره صادرات گندم و آرد نیز گفت

 .افزوده باشد باید انجام شود

ت آردسازی برای افزایش تولید و صادرات آن در صورتی قابل اجراست که از طرف کارخانه همچنین تحویل امانی گندم به کارخانجا

ها، تضمین های الزم برای برگشت اصل و سود کاالهای در اختیار شرکت که به عنوان سرمایه در گردش به کارخانجات داده می 

 .شود، گرفته شود

درامور تجارت نیز در این جلسه، یکی از کارهای بزرگ شرکت را در کنار  همچنین علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی

تامین و خرید کاالهای اساسی داخلی و خارجی، رسیدگی به حساب های مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت های تابعه بر 

  .شمرد
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حی نظام جدید تحویل امانی گندم به کارخانجات وی با بیان اینکه صادرات گندم در اختیار هیات مدیره شرکت است، بر لزوم طرا

  .برای صادرات آرد تاکید کرد

اعضای هیات مدیره شرکت نیز ضمن بیان مشکالت خرید گندم و سایر کاالهای اساسی، عدم تامین به موقع منابع مالی را از 

 .دغدغه های شرکت اعالم کردند

ده گندم و چهار میلیون تن مازاد مصرف آن در سال آینده، با توجه به همچنین اعضای هیات مدیره از افزایش موجودی سال آین

اینکه پیش بینی شده تولید داخلی این محصول افزایش پیدا کند، اظهارنگرانی کردند و بر ضرورت کاهش واردات گندم توسط 

  .بخش خصوصی و بازبینی تکلیف میزان ذخیره سازی کاالهای اساسی تاکید کردند

مربوط به سال های ( خسارت ناشی از معطلی کشتی ها)دیره همچنین اعالم کردند که دموراژ کاالهای اساسی اعضای هیات م

به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی بوده و امسال تاکنون انجام واردات مشمول دریافت جایزه سرعت در تخلیه  3293و  3293

 .شده اند و تاخیری در این رابطه وجود نداشته است

/News/fa/ir.irna.www://http83893429/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irna.ir/fa/News/81891039/
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 برنامه  و سیاست ها
 آیانا 1320دی  41, سه شنبه

درصد مرغ گلستان در قالب  87حدود / راهکار مشکالت مرغداران هنوز نپخته است

 زنجیره تولید 

شکالت مرغداران، راهکاری تعبیه شده که در تالش هستیم با اتحادیه مرغداران گوشتی، شرکت پشتیبانی امور در راستای حل م

های تولیدکننده و معاون وزیر جهاد کشاورزی به پختگی کامل رسیده و بتوانیم با استفاده از آن، باالنس جامعی برای  دام، استان

 .مرغ کشور ارائه دهیم

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)اورزی استان گلستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان جهاد کش 

ایم که بتوانیم تولید را طبق استاندارد انجام دهیم،  کننده مرغ پایتخت بوده و تالش کرده هایی است که تأمین گلستان یکی از استان

 .ها کامالً مشهود است ایم و تفاوت قیمتی این نوع مرغ با سایر وزن مرغ را جا انداختهای که در بین مرغداران، سایز  گونه به

دهند، مرغ سایز استاندارد را هر  مرغدارانی که محصول تولیدی خود را به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل می: مختار مهاجر افزود

دهند، هر کیلوگرم مرغ سایز را  اد محصول خود را انجام میفروشند و کسانی که فروش آز تومان می 344کیلوگرم چهارهزار و 

 .فروشند تومان می 844هزار و  سه

 544هزار و  کنند که هر کیلوگرم سه های غیرسایز مناسب می ای از مرغداران اقدام به تولید مرغ متأسفانه عده: وی خاطرنشان کرد

 .شود ها نمی ورزی و سایر بخشفروشند، اما هیچ حمایتی از سوی جهاد کشا تومان آن را می

صورت مناسبی انجام  گذاری به ها، قیمت ها و کشتارگاه کنیم در یک تعامل چندجانبه با مرغداران، اتحادیه تالش می: مهاجر ادامه داد

 .شود

 تن مرغ برای استان تهران 057تأمین  

تن است که تالش  244به مرغ از گلستان حدود نیاز استان تهران : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان تصریح کرد

 .صورت گرم آماده و عرضه کنیم شده را به تن و در صورت تولید بیشتر تا مرز تعیین 384تا  344کنیم حدود  می

ان درصد از تولیدات این است 24ای که  گونه کنند، به های تولید حرکت می مرغداران استان گلستان در قالب زنجیره: وی یادآور شد

 .صورت غیرمستقیم با زنجیره همکاری دارند درصد دیگر نیز به 34کنند و  ها فعالیت می درصدی زنجیره 344در قالب 

شود و مابقی واحدهای تولیدی نیز  ها انجام می ها اقدامات الزم در قالب زنجیره ها و اتحادیه با هماهنگی کشتارگاه: مهاجر تأکید کرد

 .کنند تا شرایط آنها نرمال شده و به زنجیره بپیوندند ایت میمدیریت خوب سایزبندی را رع

ای نیاز دارد تا بتواند به  زمان یک تا دو هفته شود و مدت نوسانات قیمت مرغ در استان گلستان در ابتدا آغاز می: وی اظهار داشت

 .شرایط عادی برگردد

موقع رسیدن مرغ به بازار مصرف راهکاری پیشنهاد شده  ن و بهدر راستای جلوگیری از ضرر و زیان مرغدارا: مهاجر در پایان گفت

های تولیدکننده مرغ و معاون  است که در تالشیم در نشستی با حضور اتحادیه مرغداران گوشتی، شرکت پشتیبانی امور دام، استان

 /.رسانی خواهد شد امل رسید، اطالعوزیر جهاد کشاورزی این راهکار را به سرانجام برسانیم و پس از آنکه راهکار فوق به پختگی ک

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http37899-3html. 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26899-1.html
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 برنامه و سیاست ها

 ایرنا - 41/14/1320 :تاریخ خبر

تژی برای نبود استرا/کشور ۷7معرفی صنایع و محصوالت غذایی ایران در بیش از 

 ماندگاری در بازارهای جهانی 

کشور جهان  24رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران به معرفی صنایع و محصوالت غذایی ایران در بیش از  -ایرنا  -تهران 

رهای جهانی محصوالت غذایی ایران با وجود دارا بودن کیفیت رقابتی مناسب هنوز به جایگاه شایسته خود در بازا: اشاره کرد و گفت

  .دست نیافته اند

در این رابطه می توان به دالیل و عوامل متعددی همچون تحریم : به گزارش روابط عمومی این انجمن، محمدحسین عزیزی افزود

ها، ضعف مدیریت و عملکرد غیرحرفه ای در بازاریابی و از همه مهمتر نبود استراتژی برای ماندگاری در بازار، معرفی نکردن و 

 .اساندن کاالها و محصوالت ایرانی در خارج از مرزها اشاره کردشن

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران با تاکید بر اینکه با رفع تحریم ها فضای مناسبی برای حضور قدرتمندانه کاالهای ایرانی 

همراه با یک مدیریت قوی، حرفه ای و بویژه محصوالت غذایی در بازارهای هدف ایجاد می شود، ابراز امیدواری کرد، این حضور 

 .رعایت استانداردهای بین المللی بتواند به ماندگاری در این بازارها منجر شود

براساس این گزارش، انجمن علوم و صنایع غذایی ایران با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 

 .م افزار معرفی صنایع برتر غذایی کشور به دو زبان فارسی و انگلیسی کرده استغذا و دارو اقدام به انتشار کتاب و نر

به گزارش ایرنا، مواد غذایی صادر شده در نیمه نخست امسال با توجه به ارزش آنها بطور عمده مربوط به بخش های محصوالت 

 .رینی، محصوالت کاکائو و فرآورده های آن بودلبنی، فراورده های حاصل از میوه و سبزی، نان و غالت، محصوالت قند و شکر، شی

 .درصدی دارد 7میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته افزایش  334محصوالت لبنی صادر شده در نیمه نخست امسال به رقم 

ت استخراج بیشترین آمار صادرات صنایع غذایی پس از محصوالت لبنی مربوط به فرآورده هایی است که از میوه، مرکبات و سبزیجا

این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته . میلیون دالر اعالم شده است 333می شود که ارزش محصوالت صادر شده آن 

 .کاهش هفت درصدی داشته است

میلیون دالر از محصوالت غذایی صادراتی در نیمه نخست امسال مربوط به فرآورده های غالت و غیره  367آمارها نشان می دهد 

  .درصد از این مبلغ به صادرات بیسکویت اختصاص داشت 24ود؛ بیش از ب
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 برنامه و سیاست ها

 ایرنا - 45/14/1320 :تاریخ خبر

 جلوی رانت را گرفت « ییامضای طال»دولت یازدهم با حذف : وزارت جهاد کشاورزی

: وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به خبر منتشر شده مبنی بر وجود انحصار و رانت در نهاده های دامی اعالم کرد -ایرنا -تهرن

که در دولت گذشته ایجاد شده بود، جلوی رانت و مجوز های « امضای طالیی»این وزارتخانه در دولت یازدهم با حذف 

  .غیرضروری را گرفت

پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به انتشار اخباری مبنی بروجود انحصار و رانت در واردات نهاده های دامی آورده 

اتخاذ راهبرد حمایت از تولید داخلی و تامین امنیت غذایی با اتکاء به تولیدات داخلی و تامین کسری نیاز کشور از طریق : است

  .های وزارت جهاد کشاورزی استواردات از اولویت 

در این راستا رقابت پذیری، شفاف سازی، رانت زدایی و حذف انحصار از محوری ترین سیاست های وزارت : این گزارش می افزاید

جهاد کشاورزی در این دوره بوده و به همین منظور با اعالم عمومی آن، مجوزهای های غیرضروری و موردی و رانت زای موسوم به 

از سوی وزارت جهاد کشاورزی که پیش از استقرار دولت یازدهم در اثر سیاست های واردات محور ایجاد شده بود، « امضای طالیی»

 .حذف شد

براین اساس با اعالم عمومی سیاست های مرتبط با واردات، همه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت ضمن آگاهی از کم و 

ردات آنها مجاز است، می توانند در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر واردات و رعایت اصول کیف آن بخش از کاالهایی که وا

 .بهداشتی و قرنطینه ای و بدون نیاز به هیچ گونه مجوز و مراجعه ای به وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به واردات اقدام کنند

ای دامی تکذیب می شود و انتظار از جریان رسانه ای کشور براساس این گزارش، وجود هرگونه انحصار و رانت در واردات نهاده ه

این است که وزارت جهاد کشاورزی را در اجرای سیاست های کلی نظام در زمینه حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و 

 .اقتصاد مقاومتی همراهی کنند
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 برنامه و سیاست ها

 ایرنا - 40/14/1320 :تاریخ خبر

 ضرورت حمایت دولت از توسعه کشاورزی ارگانیک 

متخصصان توسعه کشاورزی ارگانیک در نشست توسعه این نوع کشاورزی بر ضرورت توسعه محصول های  -ایرنا -تهران

  .کنندگان آن تاکید کردند ارگانیک و حمایت دولت از تولید

به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی انجمن ارگانیک ایران، در نشست توسعه کشاورزی ارگانیک و چالش های فراروی این 

صنعت که با حضور نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، انجمن ارگانیک ایران و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 

 .زارشد، ضرورت استفاده از محصول ارگانیک مورد تاکید قرار گرفتبرگ

 درصدی در جامعه 94سوء تغذیه *

: درصدی مصرف کننده های محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت 94رئیس انجمن ارگانیک ایران در این نشست به سوء تغذیه 

 .الی ارگانیک و محصول های دیگر نمی شناسندخیلی از مردم نمی دانند چه خوراکی میل می کنند و تفاوتی بین کا

تولید مواد غذایی ما از لحاظ سالمت در قاره آسیا در رده یکم قرار دارد اما محصوالت ارگانیک جدی  :سید رضا نورانی بیان کرد

 .ده استگرفته نشده است و به رغم حمایت یک سری افراد، امروز ضعیف تر شدن تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک بیشتر ش

درصد محصول های آنان ارگانیک است، بقیه مواد غذایی را نیز محصول های سالم و طبیعی  34به گفته نورانی، در کشورهایی که 

  .تشکیل می دهد

 تولیدکننده ارگانیک با عرق ملی به تولید خود ادامه داده و از سرمایه های خود هزینه کرده: رئیس انجمن ارگانیک ایران ادامه داد

  .اند

بر این اساس و با توجه به تاکید رهبر انقالب : وی به ابالغیه مقام معظم رهبری مبنی بر حفاظت از محیط زیست اشاره کرد و افزود

اسالمی بر حفاظت از منابع طبیعی کشور مسئوالن مربوطه نیز باید اقدام های شایسته ای را در باال بردن تولید محصوالت ارگانیک 

 .چرا که این محصوالت در نخستین قدم حفاظت از آب و خاک کشور را تضمین می کنندداشته باشند 

اکنون آمار بیماری ها نشان می دهد که جامعه ما از تغذیه سالم برخوردار نیست و دولتمردان باید در این راه بزرگ، : نورانی گفت

 .یعنی حمایت از تولیدات ارگانیک قدم بردارند

باید سطح تولید محصول ارگانیک به میزان قابل قبولی برسد تا مردم آن را بشناسند، اگر سیب : نوان کردرئیس انجمن ارگانیک ع

زمینی در کشور ما امحاء می شود به دلیل ضعف بازرگانی است وگرنه سیب زمینی جزو محصول های پرمصرف در دنیاست و می 

  .شد آن را حتی با قیمت پایین به کشورهای همسایه صادر کرد

 شهرداری به حمایت هایش ادامه می دهد*

رئیس سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نیز در این نشست به نقش این سازمان در برگزاری جشنواره هفته ارگانیک 

ای برای برگزاری با وجود این که شهرداری تهران و سازمان میادین میوه و تره بار از لحاظ قانونی وظیفه : تهران اشاره کرد و گفت

چنین نمایشگاهی ندارند اما با توجه به سیاست های شهردار تهران و همچنین یکی از شعارهای محوری مدیریت سازمان میادین 

 .در این راستا حمایت هایی را انجام داد و به آن ادامه داده خواهد شد «غذای سالم، شهر سالم، شهروند سالم»مبنی بر 

مردم نشان داده اند که برای حفظ سالمت خود بهای آن را می پردازند، در این میان نقش سازمان : دعبدالحسین رحیمی افزو
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میادین در حوزه عرضه محصول ارگانیک است که عالوه بر مساعدت برای برگزاری جشنواره ارگانیک در میادین میوه و تره بار غرفه 

  .نیک اختصاص داده استدرصدی برای عرضه محصول های ارگا 24هایی را با تخفیف 

به گفته وی، تمام دستگاه های اجرایی و رسانه ای باید دست به دست هم دهند تا فرهنگ استفاده از محصول ارگانیک در جامعه 

 .رواج پیدا کند

ارد به رحیمی با بیان این که وقتی پلی خراب می شود به سرعت برای بازسازی آن اقدام می شود و ما همیشه صبر می کنیم تا ک

بر این اساس استفاده : استخوان برسد در حالی که با اقدام های پیشگیرانه بسیاری از مسائل به هیچ وجه به وجود نخواهد آمد گفت

  .از محصول ارگانیک و داشتن تغذیه سالم از بروز بسیاری از بیماری ها پیشگیری خواهد کرد

وزارت جهاد کشاورزی باید در این میان به عنوان متولی اصلی بخش : افزود رئیس سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

 .کشاورزی پیش قدم باشد و دانشگاه ها نیز به عنوان بازوی علمی یاری کنند

 هزار هکتار می رسد 344باغ های ارگانیک به *

تولید ارگانیک یک فرایند است و اگر  :فتمشاور معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه درباره تولید محصول ارگانیک گ

 24تا 34نهاده ارگانیک نداشته باشید، نمی توانید محصول تولید کنید اکنون اغلب نهاده های ارگانیک در ایران وجود دارد و حدود

 .درصد این نهاده ها در کشور وجود دارد

: العملی درباره فرایند ارگانیک و آموزش آن ندارد، افزوداحمد اصغرزاده با بیان اینکه معاونت باغبانی طی این مدت هیچ دستور

ماه گذشته کار نوشتن دستورالعمل محصوالت مختلف کشاورزی شروع شده تا در  5-2بسترسازی در کشور صورت گرفته و در 

 .برنامه ششم که در دست تدوین است، گنجانده شود

سال آینده کاربردی شود و بتوان سطح زیر کشت باغ های ارگانیک  4ش در انتظار می رود این برنامه با همه جزییات: وی اعالم کرد

 .هزار هکتار رساند 344کشور را تا پایان برنامه ششم به 

مصرف همزمان کودهای آلی و بیولوژیک : اصغرزاده با بیان اینکه تولید اقتصادی و به صرفه الزمه ادامه تولید است، اضافه کرد

 .واند نیاز کشور را تامین کندمتناسب با رشد علمی می ت

 حجم باالی تولید، رسالت وزارت کشاورزی*

نماینده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه حمایت از محصول های ارگانیک مسائل متنوعی 

یک بودن یا نبودن ندارد که در تمام زمینه های یکی از بحث ها بازاریابی است که ربطی هم به ارگان: را شامل می شود، اظهار کرد

 .بازاریابی مشکل وجود دارد

مهم ترین وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی است و در این میان ورود جدی به مقوله  :جهانفر دانشیان ادامه داد

 .یک پروسه زمان بر استارگانیک به طوری که بتواند غذای مورد نیاز جامعه را به طور کامل تامین کند 

در واقع ارگانیک یک بحث علمی است که بر مبنای آن تمام نیاز مزرعه باید از خود آن تامین شود و در تولید : وی خاطرنشان کرد

 .آن نباید از کود و سموم شیمیایی استفاده کرد

. ی دیگر ما با مشکل تامین آب روبه رو هستیمیک درصد از زمین های کشاورزی دنیا در ایران وجود دارد و از سو: دانشیان افزود

 .باید در گام نخست کشاورزی از لحاظ تکنولوژی به روز شود و از سیستم های گلخانه ای و آبیاری قطره ای بهره مند شد

ی شد نداشتیم، این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال های دورتر ما هیچ گونه اطالعی از تاثیر کودها و سم هایی که استفاده م

سال پیش این روند رو به تغییر گذاشت و این مسائل اکنون کنترل می شود، در بخش ارگانیک هم نباید این  34اما از  :عنوان کرد
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  .گونه تصور کرد که تمام بار به دوش وزارت جهاد کشاورزی است بلکه دانشگاه ها در زمینه تحقیقاتی باید وارد میدان شوند

برای ارائه استانداردهای ارگانیک نیز باید سعی کرد : ریزی برای ورود دانشگاهیان به این بخش خبر داد و اضافه کردوی از برنامه 

 .که به طور گروهی این استانداردها را اخذ کرد و اکنون برای خراسان و سیستان عملی شده است

 .دقیق و جامعی در این خصوص داشت باید به فکر بازارهای آینده بود و برنامه ریزی: دانشیان تاکید کرد

 ضرورت برنامه ریزی *

سال است که کودهای وارداتی و داخلی را پاالیش کرده و وزارت  3حدود : کارشناس زراعت وزرات جهاد کشاورزی نیز گفت

  .بهداشت هم در این زمینه کمک هایی انجام داده است تا محصول سالم تولید شود

با برنامه ریزی برای تولید ارگانیک سطح تولید این محصول از یک درصد بیشتر شود که نیازمند  باید: حسن خدنگی ادامه داد

 .همکاری تمام ارگان ها با یکدیگر است

ما در زمینه تولید ارگانیک برنامه : خدنگی با بیان اینکه انجمن ارگانیک هر برنامه ای داشته باشد حمایت خواهیم کرد، اضافه کرد

 .دنبال این هستیم که تولید محصوالت سالم توسعه پیدا کند خاصی نداشته و

 درد دل تولیدکنندگان*

سال است که تولید ارگانیک داشته و در  35در ادامه این نشست رحمانی، یکی از تولیدکنندگان ارگانیک کشور با اشاره به اینکه 

فقط انجمن ارگانیک حامی ما بوده است و سازمان  در این میان: تمام این سال ها هیچ گونه حمایتی نشده است، عنوان کرد

  .میادین میوه و تره بار نیز غرفه هایی را به محصول های ارگانیک اختصاص داده است

نیازمند تجهیزات کشاورزی هستیم و این در : وی عمده مشکل در تولید ارگانیک را میزان سرمایه در گردش عنوان کرد و افزود

 .اتی نیز در راستای شناساندن محصوالت ارگانیک به مردم صورت نمی گیردحالی است که هیچ تبلیغ

سال است که پسته ارگانیک تولید می کنیم  33: بارانی، تولیدکننده و صادرکننده پسته نیز درباره فعالیت های ارگانیک خود گفت

 3در باغ احداث کرده ایم تا زمان برداشت تا فرآوری به  در همین راستا کارخانه بهره برداری را نیز .و از اتحادیه اروپا تائیدیه داریم

 .ساعت برسد

 نظر کارشناس

اگر می خواهیم به سوی تولید ارگانیک حرکت کنیم باید ابتدا آن را از آلودگی ها : فریدون گل افرا به عنوان یک کارشناس گفت

 .دور کرد

 راه مبارزه با آفات، . هم پیش بروندباید تولید در کنار بازاریابی و فروش به موازات : وی افزود

 .سم پاشی های غیر استاندارد شده است که این خیلی اثر بدی دارد: گل افرا ادامه داد

وزارت کشاورزی تمرکز خود را بر کمیت تولید گذاشته و برای رسیدن به آن کود و سم شیمایی تجویز و : این کارشناس عنوان کرد

 .که در نهایت به تخریب آب و خاک انجامیده است برای آن یارانه پرداخت می کند

سال طول می کشد تا ضررهای ناشی از مصرف این مواد به آب و خاک ترمیم شود و در چنین شرایطی اگر از  34: وی ادامه داد

 .بذرهای پیشرفته استفاده نکنیم بهتر است

میلیارد  64خاک در نتیجه شخم زدن ها جابه جا می شود، میلیارد تن  54با توسعه کشاورزی صنعتی ساالنه : گل افرا بیان کرد

 .لیتر گازوئیل می سوزد و اگر همین طور پیش برویم خاک های حاصلخیز نابود خواهد شد
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نشست توسعه کشاورزی ارگانیک و چالش های فراروی این صنعت در آخرین روز هفته ارگانیک و در محل نمایشگاه بوستان گفت 

 .و گو برگزارشد
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا 1 - 42/14/1320 :تاریخ خبر

 ایران با روسیه و عراق برای رفع موانع صادرات محصوالت کشاورزی گفت وگو کرد 

 موانعجمهوی اسالمی ایران با روسیه و عراق برای رفع : م مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی گفت قائ - ایرنا -تهران 

  .صادرات محصوالت کشاورزی کشورمان در چندماه گذشته گفت و گوهای فشرده ای را با طرف های روسی و عراقی انجام داد

ر ، محمد علی مهرفرد در نخستین همایش سراسری مدیران بازرگانی و صنایع به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارتخانه مزبو

رفع موانع فنی مانند مسایل قرنطینه گیاهی و دامی، بخشی از مسیر صادرات را هموار می سازد و موافقت نامه : کشاورزی افزود

 .ز باید انجام شودهای همکاری متعددی بین ایران ، روسیه و عراق امضا شده و مبادله موافقت نامه نی

وی الزمه توسعه صادرات محصوالت کشاورزی کشور را رشد کیفیت تولید، ارتقای بسته بندی و رفع مسایل حمل و نقل در این 

 . بخش دانست

سرمایه گذاری، سیاست های تجاری ،خرید تضمینی ، تعرفه و ارزش افزوده از برنامه های مهم بخش بازرگانی : مهرفرد افزود

 .کشاورزی است محصوالت

این مقام مسئول ، استفاده از ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی را به منظور دستیابی به اهداف بخش تجارت و صنایع تبدیلی 

به گفته وی ، توسعه تجارت در کشور نیاز به بهره گیری از ظرفیت تشکل های کشاورزی و صنایع . و تکمیلی مورد تاکید قرار داد

 .ت برخی تشکل ها ی از شکل سنتی خود خارج شوند و یا تشکل های جدید و توانمندی تاسیس شوددارد و الزم اس

گردش اطالعات باید در تشکل های بخش کشاورزی بوجود آید و ضرورت دارد فعاالن مربوطه به سمت : مهرفرد خاطرنشان ساخت 

 .ورزی گام بردارندایجاد زنجیره پایدار و توانمند برای بنگاه های اقتصادی در بخش کشا

بازار دارای پیچیدگی های زیادی است و مدیریت این موضوع با همکاری و مشارکت تشکل ها و ایجاد زنجیره های پایدار : وی افزود

 .انجام می شود

ت میلیارد دالر انواع محصوال 308مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی پیشتر گفته بود سال گذشته 

باغی به کشورهای مختلف صادر شد که با توجه به افزایش تولیدات کشاورزی پیش بینی می شود میزان صادرات محصوالت باغی 

  .در پایان امسال به حدود سه میلیارد دالر برسد

میلیون دالر می  444تجارت مستقیم ایران و روسیه به حدود : پیش از این رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اعالم کرد

 .رسد که به راحتی می توان در کوتاه مدت به یک میلیارد دالر افزایش داد
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 42/14/1320 :تاریخ خبر

 ن با کشورهای حوزه دریای بالتیک توسعه می یابد همکاری های مشترک کشاورزی ایرا

براساس برنامه دولت یازدهم : مدیر کل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی گفت  - ایرنا -تهران 

  .توسعه بسترهای همکاری مشترک کشاورزی با کشورهای حوزه دریای بالتیک در دستور کار قرار دارد

جمهوری اسالمی : ش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارتخانه مزبور، هومن فتحی در حاشیه نشست با سفیر لتونی افزودبه گزار

تدابیری را اتخاذ کرده که براساس آن در عرصه روابط خارجی می توان با بهره برداری مناسب از این دیدارها ، در چارچوب ارتقای 

 .اری های مشترک در مسیر نیل به اهداف ترسیم شده ،گام برداشتشاخص های مختلف بخش کشاورزی و همک

رایزنی های گسترده ای با تمامی کشورهایی که می توانند در ابعادی از بخش کشاورزی با ایران همکاری کنند، : وی اظهارداشت

ت و مسائل فنی به جذب سرمایه آغاز شده ،که انتظار می رود این گفت وگو ها به تامین بخشی از منافع کشاورزی در عرصه تجار

 .گذاری منجر شود

کشورهای حوزه بالتیک مشخصه هایی دارند که از جمله بهره برداری خوب از فناوری در بخش کشاورزی است و این : فتحی گفت 

 . کشورها بازارهای بسیار خوبی برای بخشی از محصوالت کشورمان بشمار می روند

ی با فنالند آغاز شده و تبادل هیات های مناسبی داشته ایم و در اسفند ماه سال جاری نیز سفر فعالیت های بسیار خوب:وی افزود 

 .وزیر کشاورزی فنالند به ایران انجام خواهد شد

کشور لیتوانی نیز طرف گفت وگوهای  :مدیر کل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد

 . یر کشاورزی این کشور در نمایشگاه دام و طیور آذرماه امسال در تهران حضور یافتایران بوده و وز

به گفته وی، همکاری با لهستان در حوزه مسائل فناوری و تبادل هیات های تخصصی ذیربط انجام شده و سفر رئیس سازمان حفظ 

 . نباتات ایران به لهستان نیز در چارچوب توسعه مناسبات صورت گرفت

قام مسوول ضمن اظهار امیدواری برای مشارکت بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در حوزه های مورد عالقه در بخش این م

انتظار می رود مسئوالن دولتی نیز اهداف مربوطه در عرصه تحقیقات، تبادل تجربیات، رفع نیازهای فناوری،  : کشاورزی ، گفت

 .ری نمایندسرمایه گذاری و غیره را با جهت گیری مناسب پیگی

کشور عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد ،بیشترین توانمندی صادراتی ایران به  34ظرفیت های تجاری کاالیی دوجانبه بین ایران و 

 .آلمان بوده و ایتالیا، هلند، فرانسه و بلژیک در رتبه های بعدی قرار دارند

 . ، لتونی، اسلواکی، استونی و مالت اعالم شدکمترین توانمندی صادراتی ایران به کشورهای اسلوونی، لیتوانی

همچنین، برآورد نیاز وارداتی ایران از اتحادیه اروپا نشان می دهد، بیشترین زمینه وارداتی ایران به آلمان مربوط می شود و ایتالیا، 

  .فرانسه و بلژیک در رتبه های بعدی جای دارند

 . یتوانی، لتونی، استونی و مالت مربوط می شودکمترین ارزش وارداتی ایران به کشورهای قبرس، ل
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 42/14/1320 :تاریخ خبر

ف سازمان حمایت با صنایع متخل/تومانی شیرخام باید اجرایی شود 477مصوبه افزایش 

 برخورد کند 

طبق مصوبه جدید سازمان حمایت از : مدیرکل مرکز اصالح نژاد معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی گفت -ایرنا -تهران

تومان به  144درصدی شیر و فرآورده های لبنی، باید برای هرکیلوگرم شیرخام  6تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مبنی بر افزایش 

  .اضافه شود قیمت شیرخام دامداران

محمدرضا مالصالحی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با قدردانی از ابالغیه اخیر سازمان حمایت از 

درصدی قیمت خرید شیرخام اجرا نشده که  7در حالی افزایش : تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در حمایت از دامداران افزود

تومان بود که از یکسال و نیم گذشته  3554ار، قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم شیرخام از دامداران طبق مصوبه ستاد تنظیم باز

 .تاکنون اجرا نشده و دامداران زیان سنگینی از این بابت متحمل شده اند

بخشی از زیان تومانی قیمت خرید شیرخام از دامداران، سازمان حمایت به دنبال جبران  344با ابالغیه جدید افزایش : وی گفت

  .دامداران است تا روند تولید بهبود و استمرار یابد

انتظار می رود سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در احقاق حق دامداران از ابالغیه خود دفاع و با  :وی اظهارداشت

 .صنایع لبنی متخلف به طور جدی برخورد کند

 داریمادعای انجمن صنایع لبنی را قبول ن **

درصد به نرخ فراورده های لبنی  7ماهه گذشته،  7براساس شنیده ها در پنج تا : این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .اضافه شده بنابراین امکان افزایش دوباره نرخ محصوالت لبنی از سوی صنایع وجود ندارد

ما این ادعای انجمن : در مدت یادشده را تکذیب کرد و گفت مالصالحی ادعای صنایع لبنی مبنی بر پرداخت پول به دامداران

صنایع لبنی را قبول نداریم؛ تاکنون مبلغی براساس مصوبات دولتی به دامداران پرداخت نشده و در این مدت دامداران متضرر شده 

 .اند

از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان،  مدیرکل دفتراصالح نژاد وزارت جهاد کشاورزی براین باور است که بدون مجوز سازمان حمایت

ماه اخیر مبلغی به فراورده های لبنی اضافه و حتی مبلغی به دامداران نیز پرداخت کرده باشند، به طور قطع 7اگر صنایع لبنی در 

 .تخلف بوده است

ی رسد صنایع لبنی پشتوانه ای با اعالم صنایع لبنی مبنی برعدم تمکین از ابالغیه سازمان حمایت، به نظر م: مالصالحی ادامه داد

 .دارند که از اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سرباز می زنند

به گزارش ایرنا، براساس این ابالغیه، طبق مصوبه ششم مردادماه امسال ستاد هدفمندسازی یارانه ها و مذاکرات نوزدهم آبان ماه 

ارتباط با قیمت فرآورده های لبنی، قرار است همه کارخانه های لبنی از اول دیماه نسبت به افزایش یک هزار ریالی  امسال در

  .قیمت خرید کنونی هرکیلوگرم شیر خام از دامداران اقدام کنند

ازار، رکود حاکم بر صنایع اما دبیر انجمن صنایع لبنی اعالم کرده که به دلیل نبود قدرت خرید برای مصرف کنندگان، عدم کشش ب

درصدی قیمت شیر و فرآورده های لبنی است و صنایع این مصوبه را اعمال  7لبنی، دپو کاال در کارخانه ها مانع از اجرای افزایش 

 .نمی کنند
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ت ، بنابراین انتظار رضا باکری به ایرنا گفته بود، پرداخت یارانه و حمایت از بخش کشاورزی و دامداران توسط دولتها در دنیا رایج اس

 .درصدی پیدا کند 7می رود برای حمایت از این بخش، دولت راهکاری به غیر از افزایش قیمت 

میلیون  9هزار تن شیر خام در کشور تولید شد که پیش بینی می شود امسال تولید شیر در کشور به  844پارسال هشت میلیون و 

  .هزار تن برسد 344و 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1320دى ماه  5شنبه 

 سازمان حمایت برخورد کند/ واکنش وزارت جهاد کشاورزی به تعلل صنایع لبنی

اگر این بارهم صنایع لبنی مصوبه دولت را اجرا نکنند باید سازمان : گفتیک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی  <صنایع غذایی

 .حمایت در جهت صیانت از حکم خود وارد عمل شود و با این مساله برخورد قانونی کند

گر انجام ای با یکدی گونه مذاکره محمدرضا مالصالحی با بیان اینکه پس از ابالغیه جدید سازمان حمایت، دامداران و صنایع لبنی هیچ

اگر قرار باشد این بار هم کارخانجات مصوبه دولت را اجرا نکنند، این سازمان حمایت است که باید با ابزارهایی : ندادند، اظهارداشت

 .که در اختیار دارد، وارد عمل شود و از حکم خود صیانت کند

 7تماال استناد کارخانجات این است که ما قبال این اح: وی با بیان اینکه دلیلی ندارد کارخانجات این حکم را اجرا نکنند، گفت

 .درصد را اضافه و در مقابل آن حق دامداران را هم پرداخت کردیم

در مقابل این  :ها به طور نامحسوس در حال افزایش یافتن است، افزود مالصالحی با بیان اینکه ما قبال هم گفتیم که قیمت فرآورده

اند، االن باید  ت نشده است، بنابراین اگر کارخانجات لبنی قبال قیمت محصوالت خود را باال بردهموضوع، چیزی به دامداران پرداخ

 .هایشان را هم گران نکنند تومان را به دامداران بدهند و فرآورده 344

ه، کامال واضح مجوزی که سازمان حمایت داد :رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد

های مصوب سال گذشته که سازمان حمایت روی آن  درصد به قیمت 7و روشن است که براساس آن، کارخانجات مجاز هستند 

 .قیمت خرید فعلی شیرخام افزوده شود  تومان به 344   نظارت داشته است، اضافه کنند و در مقابل آن،

: ها بدون نظر سازمان حمایت انجام شده، تخلف صورت گرفته است، افزود آوردهمالصالحی با بیان اینکه اگر قبال افزایش قیمت فر

ها، پول دامدارن را بدهند و بنده معتقد هستم این کار امکان پذیر است که  بنابراین االن باید صنایع بدون گران کردن فرآورده

 .تومان را پرداخت کنند 344صنایع بدون افزایش قیمت، این 

ای که  تومان در مقابل مطالبه 344نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه این  رئیس مرکز اصالح

 3344تومان به میانگین فعلی نرخ خرید شیرخام که حدود  344اگر : دامداران از یک سال و نیم گذشته دارند، عددی نیست، گفت

تومان فاصله دارد،  3554تومان به نرخ مصوب  94رسد که بازهم  تومان می 3244تومان است، افزوده شود، این رقم به حدود 

 .شود دامداران خریداری می  تومان از 3344ضمن اینکه در حال حاضر در برخی نقاط شیرخام به قیمت 

تومان رضایت  3554ز تر ا مالصالحی با اشاره به اینکه دامداران برای اینکه بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند به نرخی پایین

صنایع به این حداقل هم رضایت ندهند، واقعا جا دارد سازمان حمایت در جهت صیانت از حکم خود وارد   اگر: اند، اضافه کرد داده

   .عمل شود و به نحوی محکم با ابزارهایی که در اختیار دارد، با این مساله برخورد قانونی کند

و   های دامداران ما را پوشش دهد تواند بخشی از زیان می  است که  قاد دارد این حداقل کاریوزارت جهادکشاورزی اعت: وی افزود

 .اگر این امر محقق نشود، واقعا ضربه بزرگی به بخش تولید شیرخام خواهد خورد

بارها هم روی آنها گذاری نیست و  های کارخانجات مشمول قیمت مالصالحی با بیان اینکه به جز شیر، ماست و پنیر مابقی فرآورده

ای از شیرخام با قیمتی  نکته دومی که باید مدنظر قرار بگیرد، این است که بخش عمده: افزایش قیمت اعمال شده است، گفت

 .شود شود، خریداری خواهد شد و همه شیر تولیدی با این نرخ خریداری نمی تومانی که اعالم می 3244تر از این  رزان

ام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه مقاومت کارخانجات در این زمینه هیچ رئیس مرکز اصالح نژاد د
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بخش تولید شیرخام : شود، ادامه داد منطقی ندارد و اگر آنان نخواهند حق دامداران را بدهند، تولید شیرخام با مشکل مواجه می

 .ن امر را بپذیرند و همکاری کنند تا شرایط برای دامداران هم قابل تحمل شودکشور بیش از این توان ندارد و باید کارخانجات ای
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1320دى ماه  3پنج شنبه 

 حصوالت کشاورزی با ایران امضا شد تفاهم تجارت آزاد م

رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور بر توسعه روابط « دقیق»معاون اول نخست وزیر فدراسیون روسیه از نظارت  <کشاورزی

 .اقتصادی با ایران و امضای تفاهم تجارت آزاد دو کشور در بخش محصوالت کشاورزی خبر داد

د همکاری با رئیس ایرانی کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی ایران و روسیه در محل ایگور شووالوف در حاشیه امضای اسنا

هم رئیس جمهوری روسیه و هم نخست وزیر بر توسعه روابط اقتصادی با ایران نظارت : وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت

 .دقیق دارند

امروز در این زمینه یک : ش محصوالت کشاورزی خبر داد و افزودشووالوف از اولویت ایجاد شرایط تجارت آزاد به ویژه در بخ

 .یادداشت تفاهم امضا شد و امیدواریم در آینده نزدیک بازار دو کشور برای صادرات کاالهای متقابل بازتر شود

ر روابط خارجی معاون اول نخست وزیر فدراسیون روسیه حضور هیات های بلندپایه روس در ایران را نشان دهنده اهمیت ایران د

انتظار می رود سطح کنونی روابط رئیسان دو کشور بین نمایندگان بخش خصوصی نیز تسری یابد و به : روسیه دانست و افزود

 .توسعه اقتصاد دو کشور منجر شود

رش حجم این تبادل اکنون تبادل کاال بین ایران و روسیه در سطح پایینی قرار دارد و انتظار ما از توسعه روابط گست: شووالوف گفت

 .کاالهاست

در چارچوب کار : وی به موافقت رئیسان جمهوری دو کشور درباره پروژه ساخت خط آهن و نیروگاه حرارتی اشاره کرد و افزود

 .پروژه در دست بررسی است که انتظار می رود زمینه تحقق آنها فراهم شود 54کمیسیون مشترک اقتصادی بیش از 

 .نه فقط همکاری در سطح دو کشور توسعه یابد، بلکه به توسعه همکاری در کشورهای ثالث نیز منجر شودعالقه مندیم : وی گفت
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1320دى ماه  3نج شنبه 

 های مجاز خوراکی خواستار منطقی شدن تعرفه واردات هستند  نندگان افزودنیتولیدک

های  متأسفانه غیرمنطقی بودن تعرفه واردات افزودنی: های صنایع غذایی گفت دبیر انجمن تولیدکنندگان افزودنی <صنایع غذایی

 .ه امکان تولید آن وجود داردای از این مواد شده در حالی ک مجاز خوراکی منجر به واردات ارقام قابل مالحظه

با بیان اینکه کلیه مواد افزودنی مجاز خوراکی در ایران با نظارت سازمان استاندارد و وزارت بهداشت تولید   سیروس اسکندری

ن های مجاز خوراکی امکا ای است که بیشتر کارخانجات تولیدکننده افزودنی در شرایط فعلی تعرفه واردات به گونه: شود، گفت می

 .رقابت با مشابه خارجی را ندارند

های  های مجاز خوراکی وارداتی با قیمت های تولید در کشور افزایش یافته شاهد هستیم که افزودنی در حالی که هزینه: وی افزود

 .دکنن شوند و به نوعی به تولید داخلی در این بخش صدمه وارد می تر نسبت به مشابه ایرانی وارد کشور می بسیار پایین

های مجاز خوراکی به کشورهای همجوار نظیر  های گذشته ایران صادرات محدودی در بخش افزودنی اسکندری با بیان اینکه در سال

های مجاز خوراکی تولید ایران، عمال صادرات این  در حال حاضر به دلیل باال بودن قیمت تمام شده افزودنی: عراق داشته، گفت

 .رنگ شده است کممحصوالت از کشورمان به شدت 

 .کند های مجاز خوراکی را صادر می ایران به کشورهای اتحادیه اروپا و چین انواع افزودنی: وی افزود

های صنایع غذایی خواستار منطقی شدن تعرفه واردات این محصوالت شد چرا که تعرفه پایین  دبیر انجمن تولیدکنندگان افزودنی

 .یر ظرفیت اسمی خود کار کنندموجب شده تا عمال کارخانجات داخلی ز

به گفته اسکندری کمبود نقدینگی در تأمین مواد اولیه کارخانجات یاد شده موجب شده تا بخشی از دلیل پایین بودن میزان تولید 

 .معطوف به این مسئله باشد
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1320دى ماه  2دو شنبه 

 ها برای ایران  دیوارکشی روس

کنند؛ یعنی  ها را اعمال می گذاری خودشان تعرفه ها بر اساس قیمت روس. شود یکی از مسائل به تعرفه مربوط می <مواد غذایی

 .کنند دارند و بر اساس همان، تعرفه را اعمال می هایی شود، قیمت برای کاالهایی که به روسیه وارد می

برای گسترش روابط اقتصادی ایران و روسیه بسیار چشمگیر شده است اما به گفته رئیس اتاق مشترک ایران   های اخیر تالش در ماه

 .ود داردهستند، مشکالت زیادی برای توسعه تجارت بین دو کشور وج« ناپز»ها کمی  و روسیه، که اعتقاد دارد روس

داند و ضمن  ساله اتاق مشترک می 34های  اسداهلل عسگراوالدی این حجم نه چندان زیاد تجارت ایران و روسیه را مدیون تالش

گوید که با  گالیه از پیگیرنبودن مقامات روس برای حل مشکالت، از تصمیم برای دوبرابرکردن صادرات ایران به روسیه می

 .ای یورو و دالر، مسیر هموارتری در پیش خواهد داشتج  جایگزینی ریال و روبل به

در این مدت آیا تغییری در وضعیت تجارت ایران و روسیه به وجود آمده . گذرد های تجاری دو کشور می مدتی است که از رایزنی 

 است؟

نها داریم که هنوز حل نشده چند اشکال ساختاری با آ. شود تجارت مستقیم با روسیه هنوز به صورتی که دلخواه ماست انجام نمی

جمهوری روسیه  قبل از او هم رئیس. اخیرا وزیر صنعت و تجارت روسیه که به ایران آمده بود، قول داد مسئله را پیگیری کند. است

 .در ایران بود که او هم قول داد اما هنوز اتفاقی نیفتاده است

 مقامات روسی برای حل چه مسائلی قول مساعد داده بودند؟  

کنند؛ یعنی برای کاالهایی که  ها را اعمال می گذاری خودشان تعرفه ها بر اساس قیمت روس. شود یکی از مسائل به تعرفه مربوط می

هزار تومان باشد و به  مثال اگر کاالیی در ایران . کنند هایی دارند و بر اساس همان، تعرفه را اعمال می شود، قیمت به روسیه وارد می

کنند  هزار تومان خودشان، تعرفه را اعمال می گذاری خودشان را در گمرک دارند و مثال روی نرخ دو  د، آنها قیمتروسیه صادر شو

 .شود شده آنها، رقم تعرفه پرداختی دو برابر می با نرخ تصنعی و دیکته. که غلط است

 شود؟ ران اعمال میشده برای واردات از همه کشورهاست یا فقط برای ای های تصنعی و دیکته این نرخ  

یعنی نرخ برای هر کشوری با توجه به اینکه از کدام . ها در هر بندر و هر استانی یک نرخ دارند برای همه کشورهاست اما روس

شویم که  های تصنعی این استان می کنیم و مشمول نرخ ما از بندر آستاراخان استفاده می .کند، متفاوت است ورودی استفاده می

 .المللی است های بین تر از نرخاکثرا باال

 علت چیست؟  

گوییم اشتباه  به آنها می. شود با آنها حرف زد نمی. «همینی که هست»گویند  جورهایی می یک. ها اصال یک حالت ویژه دارند روس

رکی وضع کرده اما با درصد عوارض گم 36های تصنعی، روسیه برای ما بین چهار تا  جدای از این قیمت. ای ندارد کنید اما فایده می

 .دیگر همسایگان خود تعرفه صفر دارد

 ترکیه در تجارت با روسیه چه شرایطی داشت؟  

برند و از مسیر این  کنند؛ کاالهای خودشان را به این کشورها می ها هم از تعرفه صفر کشورهای همسایه روسیه استفاده می ترک

توانیم کاال را مثال به آذربایجان بفرستیم و از آنجا به روسیه صادر  ما هم می. ندفرست کشورها با تعرفه صفر، کاال را به روسیه می

 .توانیم این مسیر را انتخاب کنیم ای به آذربایجان بپردازیم، برای توسعه تجارت نمی کنیم اما جدا از اینکه باید برای این کار هزینه
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اگر . ع اقتصادی اوراسیا هستند و به همین دلیل تعرفه صفر دارندوزیر صنعت و تجارت روسیه گفته بود این کشورها عضو مجم  

 گونه باشد، برای حل معضل تعرفه چه باید کرد؟ این

 .ایران هم به عنوان ناظر در مجمع حضور دارد و تقاضای عضویت هم کرده است و در جلسه آتی این مجمع هم حاضر خواهد بود

 شود؟ ییعنی اگر عضو این مجمع شویم، مشکل حل م  

 .شود اما مشکالت ما فقط منحصر به این حوزه نیست قسمتی از مشکالت حل می

 درباره مشکل تعرفه، کدام کشور مقصر است و چه کسی باید برای رفع آن اقدام کند؟  

به امسال این کمیسیون با حضور وزیر ارتباطات، . هر دو کشور مقصر هستند و کمیسیون مشترک دو کشور مسئول حل آن است

حتی وزیر روس . عنوان نماینده ایران، در مسکو برگزار شد که سه روز برای حل مشکالت تالش کردیم، همه قول دادند تالش کنند

 .امضا کرده که مسائل حل شود، اما در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده است

 ای دارند؟ ها برای واردات به ایران چه مشکالت تعرفه روس  

کنند، ما هم کمی آنها را برای واردات  رو می برای واردات به ایران ندارند؛ اما وقتی صادرات ما را با مانع روبه ای ها مشکل تعرفه روس

 .ای هم نداریم کنیم، چاره به ایران اذیت می

 چه اذیتی؟  

اگر بدون تسهیل صادرات . گوییم صادرات را باز کن تا اجازه واردات بدهیم می. گذاری و عوارض گمرکی و تعرفه داریم ما هم قیمت

 .میلیارد واردات خواهیم داشت بدون اینکه صادراتی داشته باشیم  به روسیه، راه واردات از روسیه را باز کنیم، دو، سه

 مشکالت دیگر چیست؟  

اما ما  بیشتر خریداران محصوالت ایران در جنوب روسیه هستند. ترین مشکالت هستند ونقل و روادید از مهم مشکالت حوزه حمل

ترکیه روزانه پنج پرواز به مناطق جنوبی روسیه دارد اما ما یک پرواز به مسکو داریم که برای  .پرواز مستقیم به این مناطق نداریم

توانیم انتظار داشته باشیم که روسیه  نمی. البته این نقص کامال از جانب ماست. ساعت معطل شویم 34، 34رفتن به جنوب، باید 

در حوزه دریایی، ظرفیت . آهن در خدمت تجارت خارجی نیست ونقل ریلی هم راه در حوزه حمل. یما بفرستدبرای ما هواپ

ها باید از داغستان چچن رد  ونقل زمینی هم از آنجا که کامیون حمل. رانی برای افزایش حجم تجارت با روسیه ضعف دارد کشتی

 .دهند نمیشوند، مقامات امنیتی روسیه به رانندگان ایرانی ویزا 

 با این تفاسیر، حجم مبادالت ایران و روسیه چقدر است؟  

میلیون دالر، واردات ایران و   544میلیاردو  میلیارد دالر است که از این میزان، حدود یک مجموع تجارت ایران و روسیه حدود دو 

 .ن حجم را دو برابر کنیممیلیون دالر هم صادرات ایران است که همه هدف ما این است که ای  744، 444حدود 

 کل حجم واردات و صادرات را؟  

 .ما دنبال افزایش صادرات هستیم

آیا در ازای افزایش واردات به ایران اجازه صادرات به  .ها هم گویا قصد دارند کل بازار ایران را با واردات در دست بگیرند  روس  

 دهند؟ روسیه را به ما می

ها خریدار و دوستدار لبنیات و مرغ ایران هستند اما یک پروتکل دامپزشکی داریم که همه با آن  روس. کنند متأسفانه اذیت می

 .کند اند، ولی مسئول دامپزشکی روسیه آن را امضا نمی موافقت کرده

 اند؟ شدن آن اقدامی هم انجام داده اند برای نهایی مقامات روسی که این پروتکل را امضا کرده  
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گویند مشکل را حل  زنیم می اند این مشکل را حل کنند، هر بار با هم حرف می و وزیر اقتصاد روسیه قول دادهوزیر صنعت و تجارت 

ها داریم؛ کمی به اصطالح من  ما همیشه این مشکالت را با روس. شوند شویم پیگیر حل آن نمی کنیم، اما وقتی از هم جدا می می

 .هستند« ناپز»

 دهد؟ ه فعال است، آیا کاری برای توسعه روابط اقتصادی انجام میاتاق بازرگانی ایران و روسی  

سه عضو . هشت نفر از ایران و چهار نفر از روسیه در این اتاق حضور دارند. کند و من هم مسئول اتاق هستم بله، فعالیت می

سال است این اتاق  34. ق حضور دارددهند و وابسته بازرگانی روسیه هم در این اتا مدیره را افسران اقتصادی روس تشکیل می هیأت

 .کردیم حاال تجارت با روسیه صفر بود اگر اتاق نبود و تالش نمی. فعال است

 این فرایند چگونه خواهد بود؟. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از تجارت با روسیه با ریال و روبل خبر داد  

. جای یورو و دالر، پول خودمان یعنی ریال و روبل را جایگزین کنیمقرار شده در تجارت ایران و روسیه، به . این مسئله مهمی است

نامه  این توافق باید روی کاغذ بیاید و به پروتکل و موافقت. اند بانک مرکزی ایران و روسیه مطالعات را انجام داده و توافق کرده

 .در تجارت استفاده کنیمتبدیل شود تا در یکی، دو ماه آینده از شر آمریکا خالص شویم و پول خودمان را 

 ها حاضرند با ریال کار کنند؟ روس  

هزار تومان تعیین شد، در  فرضا اگر در بودجه ما، دالر سه . کنند طرفین برابری ریال و روبل را تضمین می. ای ندارند بله، چاره

 .دکنن ها هم برای روبل این کار را می متقابال روس. کنند تبدیل هم این رقم را رعایت می

 مشکالت بانکی چقدر بر توسعه تجارت ایران و روسیه تأثیرگذار است؟  

میر بیزینس بانک، که در حقیقت یک بانک مشترک است و بانک )فعال با یک بانک . ایم وگوهایی را انجام داده در این حوزه هم گفت

ای یک بانک، چهار بانک وارد حوزه تجارت دو ایم به ج پیشنهاد داده. کنیم کار می( شود دار عمده آن محسوب می ملی هم سهام

،  ها را از ترس آمریکایی  شدن آن با چارچوب آن موافقت شده است اما اجرائی. کشور شود؛ یعنی هر کشور سه بانک دیگر اضافه کند

 .اند به پساتحریم موکول کرده

 ها؟ ترس به دلیل تحریم  

های ضد ایرانی  گفتیم شما که ادعا داشتید به تحریم. نکی با ایران، جریمه شوندترسند به دلیل ارتباط با های روسی می بله، بانک

  .آورید پایبند نیستید و کاری به تحریم ندارید پس چرا بهانه می
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1320دى ماه  6به یک شن

کاهش قدرت خرید مردم، بهانه / لزوم قانونگذاری برای مجازات صنایع لبنی متخلف

 مناسبی نیست 

کند، باید نحوه برخورد با  کنندگان و تولیدکنندگان زمانی که دستورالعملی را وضع می سازمان حمایت مصرف <صنایع غذایی

 .اند، مجازات شوند ترتیب صنایعی که با افزایش قیمت مخالفت کرده ا بدینمتخلفان را نیز در دسترس داشته باشد ت

درصدی برای هر کیلوگرم شیرخام توسط صنایع و  34مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران درباره اعمال نکردن افزایش قیمت 

کند، باید قوانینی  تورالعملی را صادر میطور قطع زمانی که سازمان حمایت، دس به: شده گفت افزایش شش درصدی محصوالت تهیه

 .نیز وضع شود که با متخلفان برخورد کند

شده  عنوان متخلف محسوب شده و از خرید شیرخام با قیمت تعیین در حال حاضر صنایع لبنی به: علیرضا عزیزاللهی افزود

 .کنند خودداری می

هزار و  ای را اجرایی کرده است تا به مرور قیمت شیرخام به یک صوبهعنوان مدافع تولیدکننده، چنین م دولت به: وی خاطرنشان کرد

 .تومان که قیمت کارشناسی است، برسد 554

 برای سرپا ماندن دامداران، ناگزیر از افزایش قیمت هستیم

سرپا باقی بماند و  تواند با افزایش قیمت شیرخام، به مرور صنعت دامداری می: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران ادامه داد

ای از مشکالتش کاسته شود، اما بهانه اخیر صنایع لبنی که البته ناشی از عدم سود آنها است، به هیچ عنوان به نفع  پاره

 .کننده و تولیدکننده نیست مصرف

یش قیمت سر باز و کاهش یافتن سرانه مصرف شیر از اعمال افزا "کنندگان نفع مصرف"صنایع به بهانه  :عزیزاللهی تصریح کرد

زنند، در حالی که باید گفت در جامعه کنونی قیمت بیشتر محصوالت اساسی مورد مصرف مردم رو به افزایش است و اگر مردم  می

تمامی محصوالت کاهش   ترتیب افزایش سرانه توانند خرید کنند و بدین یک از آنها را نمی مشکلی در خرید داشته باشند، هیچ

 .یابد می

برای آنکه صنعت دامداری بتواند تولیداتش را ادامه دهد، الزم است تا سود منطقی عاید دامداران شود و از ضرر و : ر شدوی یادآو

 .زیان آنها جلوگیری کنیم

کیلوگرم است و در ایران که  444رو هستیم که سرانه مصرف شیر در آنها  در حال حاضر با کشورهایی روبه: عزیزاللهی تأکید کرد

 .گرم سرانه مصرف دارد، فاصله زیادی وجود داردکیلو 94

 دامدار از چرخه خارج شود، تولیدی نخواهیم داشت

این حجم از تولید، باید به سبد مصرفی مردم وارد شود، اما نه به بهانه بیرون : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران اظهار داشت

 !رفتن دامداران از چرخه تولید و کار

کنندگان و تولیدکنندگان با نظرخواهی از دامداران اقدام به افزایش نرخ شیرخام کرده  سازمان حمایت مصرف: گفت وی همچنین

 .تومانی برسیم 554هزار و  است تا به مرور به قیمت کارشناسی یک

 .خ فوق دست پیدا کنیممرحله بعدی هم وجود دارد که با افزایش دوباره قیمت شیر، بتوانیم به نر: عزیزاللهی در ادامه افزود
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طور قطع می تواند باالنسی  تومانی قیمت شیرخام به 344افزایش شش درصدی محصوالت پرمصرف لبنی و : وی خاطرنشان کرد

 .وجود آورد نسبی در صنعت به

ت و الزم است کس نیس صنعت در حال حاضر مانع ایجاد کرده است، اما باید بداند که این امر به نفع هیچ: عزیزاللهی ادامه داد

 .سازمان حمایت نیز قوانینی برای مجازات متخفان وضع کند
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 برنج

 - 20/14/42فارس

ها بیخود  خبرگزاری /توزیع نکرده است   شرکت بازرگانی دولتی برنج تاریخ گذشته

 اند کرده

 .ای را توزیع نکرده و نخواهد کرد شرکت بازرگانی دولتی هیچگونه برنج آلوده: وزیر جهاد کشاورزی گفت

یدار با وزیر ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه نشست خبری دخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  

چه کسی این : های تاریخ مصرف گذشته و آلوده گفت امور خارجه مغولستان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، درباره توزیع برنج

 .است  موضوع را مطرح کرده

 .اند ها بیخود کرده خبرگزاری: ها، گفت حجتی وقتی پاسخ شنید خبرگزاری

ای را توزیع نکرده ،مجاز به  توزیع نشده و شرکت بازرگانی دولتی هیچ گونه برنج آلوده برنج آلوده: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .توزیع نیست و توزیع نخواهد بود

حجتی در پاسخ به سوال خبرنگاران که گفتند سازمان غذا و دارو نسبت به این مسئله خرده گرفته و موضوع را پیگیری 

 .من از این داستان خبر ندارم: کند،گفت می

اید  اید و به آنها تذکر داده حجتی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته شده شما نشستی را با شرکت بازرگانی دولت ایران داشته

 .ما با همکاران به طور مرتب جلسه داریم و این جلسات ربطی به برنج ندارد: که در خرید و توزیع کاالها دقت کنند، اظهار داشت

 .ذایی تاریخ مصرف و مشخصات فنی و شرایط نگهداری داردمحصوالت غ: وی افزود

اگر به هر دلیلی امکان توزیع محصولی در زمان خودش وجود نداشته باشد پس از بررسی و تست : وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ای برای مصرف آن تمدید شود و آزمایش و ارزیابی ممکن است دوره

 .ای توزیع نشده و نخواهد شد ای توزیع نشده و همچنین هیچ برنج تاریخ گذشته م برنج آلودهتا آنجا که من اطالع دار: وی افزود

های مربوطه تمدید و سپس عرضه  برنجی که عرضه شده تاریخ مصرف آن پس از تست و بررسی توسط دستگاه: حجتی تصریح کرد

 .شده است و این طبیعی است و اتفاق جدیدی نیست

ای که حضور داشتم همکاران به من  دانم صدا و سیما دنبال چیست؟ امروز در جلسه من نمی: داشت وزیر جهاد کشاورزی بیان

 .گفتند رادیو روی بحث توزیع برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته معرکه گرفته است

در برنامه ششم  گیری بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره بازپس

 .ایم از این مباحث زیاد است اما هنوز ما در این رابطه بحثی نداشته :تصریح کرد

شود اما ما در  چیزهای زیادی منتشر می: وی در واکنش به اینکه این موضوع پیشنهاد سازمان مدیریت است که منتشر شده، گفت

اریم، به عنوان متولی تولید این است که درهای واردات به روی کشور باز نسبت به آنچه که اصرار داشته و د. این رابطه بحثی نداریم

شود با ارز حاصل از محل فروش نفت بدون حساب و کتاب به  نشود تا محصولی که با تالش و مشقت و گرفتاری در کشور تولید می

بینیم  موقع در دستور کار قرار گرفت میاین موضوع هنوز در برنامه ششم در دستور کار دولت نیست،هر : وی گفت.کشور وارد شود

 .کنیم گیری می چه چیزی مطرح شده و برای آن تصمیم
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 برنج
 آیانا 1320دی  46, یکشنبه

 ی یک میلیون تن برنج از سوی دبیر انجمن برنج تکذیب ادعای مفقود

بار نوبت به برنج که یکی از کاالهای  های نفتی، ظاهرا این بعد از ماجرای گم شدن دکل :(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

بودن آن نیز پرمصرف است، رسیده و شایعات مختلفی درباره ناپدید شدن یک میلیون تن برنج دولتی مطرح شده که شائبه آلوده 

عنوان ارشدترین مسئول تولیدات بخش کشاورزی، در  ها عنوان شده است؛ اما وزیر جهاد کشاورزی به ها و برخی خبرگزاری در سایت

اند و فروش اقالم و کاالهای تاریخ گذشته غیرقانونی و جرم است؛ بنابراین هر  های توزیعی سالم بوده برنج":باره معتقد است این

 ".باره نیز دروغ است خبری در این

شود، برای  طور معمول کاالها و محصوالت موجود در انبار زمانی که به پایان تاریخ مصرف نزدیک می به: افزاید محمود حجتی می

شود و در صورت  آزمایش و تأیید بهداشت و سالمت به سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع می

 .، مجوز توزیع و تمدید تاریخ مصرف برای آن صادر خواهد شدتأیید سالمت

ای در کشور وجود  هایی که تاکنون در کشور توزیع شده است، هیچ مشکلی ندارد و اگر هم برنج مانده برنج: کند وی خاطرنشان می

 .داشته باشد، توسط وزارت بهداشت تأیید شده است

دیناروند معاون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت از پلمپ انبارهای  در مقابل این گفته وزیر جهاد کشاورزی، رسول

ای امکان ورود به بازار را پیدا  طور قطع هیچ برنج آلوده به :گوید دهد و می برنج تاریخ مصرف گذشته در چهار استان کشور خبر می

آن به سازمان غذا و دارو برسد، جلوی ورود آن به بازار گرفته  ای در کشور وجود داشته باشد و گزارش نخواهد کرد و اگر برنج آلوده

 .های تاریخ گذشته پلمپ شده است شده و در این راستا حداقل در چهار استان کشور، محل نگهداری برنج

کشور ای که در  بر اساس ادعای یک خبرگزاری که به اتخاذ مواضع مخالف دولت یازدهم شهره است؛ یک میلیون تن برنج آلوده

توزیع شده، توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در سنوات گذشته به کشور وارد شده است، اما معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس 

تمامی ": کند شده آلوده نبوده و وزارت بهداشت سالمت آنها را تأیید کرده است، تاکید می های توزیع این شرکت با بیان اینکه برنج

 ".رگانی دولتی تا پایان سال جاری تاریخ مصرف دارندهای شرکت باز برنج

این  :دهد علی قنبری با اعالم اینکه وزارت بهداشت در تمامی انبارهای بازرگانی دولتی در سراسر کشور نماینده دارد، ادامه می

کنند؛  رجع این وزارتخانه منتقل میها را به آزمایشگاه م برداری کرده و نمونه های موجود در انبارها نمونه نمایندگان از کلیه برنج

 .ماند ها باقی نمی ای برای آلودگی و گذشتن تاریخ مصرف برنج بنابراین جای هیچ شبهه

ها اجازه توزیع ندارند؛ بنابراین هیچ مشکلی از لحاظ آلودگی  تا زمانی که جواب آزمایشگاه مرجع نیامده، برنج: شود وی یادآور می

 .وجود نخواهد داشت

های مربوط به سالمت و سایر موارد آن قبل از واردات تحت پررسی قرار  های وارداتی نیز آزمایش درباره برنج: کند تأکید میقنبری 

 .شود گیرد و سپس اقدامات الزم برای واردات آن انجام می می

نقل از وی ادعای جنجال برانگیز های کشور که درآن به  از اساس گفتگو با یکی از خبرگزاری  در این بین، دبیر انجمن برنج کشور

گاه واردات انجام نداده است و تنها در  دولت هیچ": گوید ناپدید شدن یک میلیون تن برنج دولتی را عنوان کرده، تکذیب کرده و می

، اقدامات هایی که کسری برنج وجود داشته باشد، وزارت جهاد کشاورزی میزان نیاز را اعالم کرده و پس از انجام ثبت سفارش زمان
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، مصاحبه (....)ضمن این که بسیار متاسفم که یکی از خبرنگاران خبرگزاری. شود مربوط به واردات توسط واردکنندگان انجام می

 "!ای که با او انجام نداده ام را از قول من به عنوان خبر منتشر کرده است

ها، عدم واردات برنج  سال جاری درباره ساماندهی ثبت سفارشاقدام جدید وزیر جهاد کشاورزی در ": افزاید شایق می جمیل علیزاده

تومان سود بازرگانی برای  444درصدی برای برنج در تمامی طول سال و دریافت  54ماه، وضع تعرفه  از ابتدای تیرماه تا آخر آبان

چنین قوانین مناسبی را  ای که این خانههر کیلوگرم برنج وارداتی توانسته است وضعیت بازار برنج را سروسامان دهد؛ بنابراین وزارت

 .گاه در صدد واردات برنج آلوده نیز برنخواهد آمد کند، هیچ وضع می

یعنی قبل از شروع دولت یازدهم، واردات دو میلیون تن برنج انجام شد که ثبت سفارش آن  3293در سال : کند وی خاطرنشان می

 .گردد برمی 3293به سال پیش از آن یعنی سال 

هزار تا یک میلیون تن بوده، در حالی که دو میلیون تن برنج به  844میزان کسری حدود : دهد یر انجمن برنج کشور ادامه میدب

شد که برای ذخایر استراتژیک  منتقل می 92دهد که یک میلیون تن برنج باید به سال  کشور وارد شده است و محاسبات نشان می

 .نیز کافی بود

هزار تن برنج تا مهرماه به کشور وارد شده است  525با وجود ذخایر کافی در کشور، در سال جاری نیز : کند می شایق تصریح علیزاده

 .که البته بخشی از آن برای حفظ ذخایر استراتژیک بوده و بخش دیگری نیز در بازارهای داخلی به فروش رفته است

شود، اما  جاری کسری داشته باشیم که از طریق واردات تأمین می هزار تن باید در سال 744تا  444حدود : شود وی یادآور می

های دردسرساز  های پیش در کشور وجود داشته است، بعد از چند سال فاسد شده و حال به برنج توان گفت برنجی که از سال نمی

 ".تبدیل شده است

ای مفقوده بوده  عنوان حلقه های اخیر به سد، طی سالر دسترسی به آمار دقیق واردات برنج و آنچه که در جامعه به مصرف واقعی می

اند و در دولت یازدهم و  گاه سر این موضوع به توافق نرسیده های گذشته وزارت بازرگانی سابق و جهاد کشاورزی هیچ که در زمان

 /.، مشکالت فوق مرتفع شودوزارت محمود حجتی، قرار بر آن بسته شده که با سروسامان دادن اوضاع و تعیین نیاز دقیق به واردات
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 برنج
 فودپرس 1320دى ماه  2چهار شنبه 

 روز  08میلیون تن برنج خارجی در  4.1سفارش واردات  ثبت

تومان تعرفه و مابه التفاوت از واردات برنج دریافت می  444جمن وارد کنندگان برنج با بیان اینکه دولت هزار و دبیران <مواد غذایی

 .آذر تا به امروز تا به امروز یک میلیون و چهارصد هزار تن برنج برای واردات ثبت سفارش شده است 5از : کند گفت

آذر سال  5) از ابتدای آزاد شدن ثبت سفارش برنج : اری تسنیم، اظهار کردوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگز مسیح کشاورز در گفت

 .تا به امروز یک میلیون و چهارصد هزار تن برنج برای واردات ثبت سفارش شده است (جاری

 
از : شد، افزود وی با بیان اینکه این رقم ثبت سفارش برای واردات برنج دو روز گذشته در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی به ما اعالم

 .یابند شود و مابقی آنها فرصتی برای واردات نمی درصد آن وارد می 24این میزان برنج طبق روال هر ساله حداکثر 

میلیون تن برنج ثبت سفارش شده است اما لزوما  6تا  7ایم که  های گذشته شاهد بوده در سال: دبیر انجمن وارد کنندگان ادامه داد

 .شود فارش شده وارد نمیهای ثبت س همه برنج

با توجه به تعرفه باالی واردات این محصول به نظر می رسد که در سال جاری استقبال زیادی از واردات این : وی خاطر نشان کرد

واردات این محصول به گمرک و پرداخت مابه تفاوت ( هزار تومانی) درصدی 54محصول نشود، به طوری که با در نظر گرفتن تعرفه 

 .ومانی به وزارت جهاد کشاورزی، واردات این محصول به صرفه نباشدت 444

 .آید های برنج وارداتی به کشور می این محصوالت در حال بارگیری به کشور است و از هفته آینده اولین محموله: کشاورز گفت

آذرماه  5مصوبه شورای اقتصاد از تاریخ گفتنی است، وزیرجهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به وزیر صنعت، واردات برنج را بر اساس 

  .ماه با حداکثر یک ماه زمان تمدید، آزاد اعالم کرده است 2سال جاری به مدت 
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 تامین منابع مالی

 - 20/14/41فارس

 تقویت می شود 38منابع مالی بخش کشاورزی در بودجه سال 

 .معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از حمایت و تقویت منابع مالی بخش کشاورزی در سال آینده خبر داد

، حمید پور محمدی در نشست معاونان و مدیران ه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزیپایگابه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

به رغم محدودیت های منابع مالی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سعی در تقویت تامین منابع : ارشد وزارت جهادکشاورزی گفت

زشکی ، آبیاری تحت فشار و حمایت از تولید دانه مالی وزارت جهادکشاورزی و زیر مجموعه های آن از جمله بخش تحقیقات ، دامپ

 .دارد 94های روغنی در سال 

وی اهتمام وزارت جهادکشاورزی در مورد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار 

سال ،  34ا اهداف کمی دوسال ، پنج سال و در اقتصاد مقاومتی برای حوزه کشاورزی تفاوت هایی قایل شدیم و قرار است ب: داشت

بسته های تامین مالی ، بسته های مشارکت مردمی ، بسته های برش استانی و بسته های دانش بنیان کردن تحقیقات همراه برنامه 

 .های وزارت جهادکشاورزی شود

روز آینده به ستاد  34تصاد مقاومتی طی بخش کشاورزی را به عنوان مدلی برای سایر بخش های اقتصادی در قالب اق: وی افزود 

 .ارایه خواهیم داد

برنامه تولید ملی ، امنیت غذایی یکی از برنامه ها است که تبدیل  33در : پور محمدی با اشاره به برنامه تولید ملی نیز اذعان داشت

 .پروژه بزرگ شده که دارای زیر پروژه هایی است 34به 

نان و روسای سازمان های جهادکشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان مسووالن این نفر از معاو 38: وی تصریح کرد 

 .پروژه ها معرفی شده اند
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لیتامین منابع ما  
 - 20/14/46فارس

اندیشی  های بخش کشاورزی چاره برای تامین هزینه/ ها توجهی به کشاورزان ندارند بانک

 شود

ها به تعهداتشان عمل  عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران نسبت به اینکه برای اعطای تسهیالت بانکی به بخش کشاورزی، بانک

 .انتقاد کرد  کنند، نمی

وگوی دولت و بخش  از یزد، خلیل روشن ابرقویی، ظهر امروز در سیزدهمین نشست شورای گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

... بخش کشاورزی سهم باالیی در تولید ناخالص ملی، اشتغال و  :ها به کشاورزان اظهار داشت توجهی بانک خصوصی با انتقاد از بی

 .ها به تعهدات خود و مصوبات بانک مرکزی توجهی ندارند رو هستیم و بانک یافت تسهیالت به شدت با مشکل روبهدارد اما برای در

آالت و نگهداری آن را  هزینه تولید در زمینه کشاورزی بسیار باالست به طوری که کشاورزان حتی توان تامین ماشین: وی ادامه داد

 .ندارند زیرا بازگشت سرمایه پایین است

ها به تعهداتشان آن  چرا برای اعطای تسهیالت بانکی به بخش کشاورزی سایر بانک: ضو شورای مرکزی خانه کشاورز اضافه کردع

 .کنند کنند و کشاورزان را همراهی نمی طور که باید عمل نمی

 بازده سرمایه در بخش کشاورزی پایین است

فروش مستقیم و یا صادرات محصوالت برای کشاورزان فراهم نیست و دولت با توجه به اینکه امکان : این فعال کشاورزی تاکید کرد

 .اندیشی شود های بخش کشاورزی چاره طرف معامله و خریدار محصوالت است، الزم است برای تامین هزینه

یدی وجود متاسفانه بازده سرمایه در بخش کشاورزی پایین است و روی فروش محصوالت کشاورزی کنترل و نظارت شد: وی افزود

 .شویم دارد و قیمت مشخصی برای فروش معین شده که متضرر می

ها به بخش  در حالی که در همه دنیا بیشتر از سایر بخش: توجهی دولت به بخش کشاورزی عنوان کرد روشن ابرقویی با انتقاد از بی

 .شود شود به این بخش توجه نمی امین میکنند، در ایران با وجود اینکه قوت غالب مردم از راه کشاورزی ت کشاورزی توجه می

متاسفانه کشاورزان همیشه متهم به مصرف : وی یکی دیگر از مشکالت این عرصه را کشت آبیاری در ایران برشمرد و اظهار داشت

 .آب در کشور هستند

 در کشاورزی امکان رقابت با دنیا را نداریم

شان از طریق دیم است در حالی که  درصد کشت 64اری از کشورهای دنیا بسی :عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران تصریح کرد

 .شود نتوانیم با دنیا رقابت کنیم گیرد که سبب می های بسیار باال صورت می تولیدات کشاورزی ایران آبی بوده و با هزینه

برای تغییر روش آبیاری و بهبود شود که اگر دولت  برای تولید هر کیلو گندم آب بسیار زیادی مصرف می: وی خاطر نشان کرد

 .توان از هدر رفت آب نیز جلوگیری کرد اوضاع حمایت کند، می

متاسفانه در شرایط فعلی مرغ زیادی : این فعال کشاورزی با اشاره به تولیدات دامی در سطح استان و وضعیت اسفبار آن ادامه داد

رسیده که اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا کند، در چند ماه آینده  هزار تومان 2در استان دپو شده چرا که قیمت مرغ زنده به 

 .ریزی نخواهند داشت بسیاری از مرغداران به واسطه ضرر زیاد جوجه

 ریزی و افزایش قیمت مرغ در بازار احتمال کاهش جوجه

http://www.farsnews.com/
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این امر به طور قطع قیمت گوشت مرغ را رو کند که  تواند بازار را با کاهش مرغ روبه ریزی می عدم تعادل در جوجه: وی تصریح کرد

 .افزایش خواهد داد

درصد از اعتبارات را در بخش کشاورزی هزینه  93نماینده بانک کشاورزی در استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه بیش از 

 .متاسفانه کمبود منابع در استان به یک معضل بزرگ تبدیل شده است: ایم، گفت کرده

شود اما با این وجود تمام تالش ما بر این است تا  تسهیالت بانک کشاورزی با نرخ ترجیحی پرداخت می: ظهار داشتعلی کمندی ا

 .شود با تامین منابع در اختیار متقاضیان بخش کشاورزی قرار دهیم اعتباراتی که مصوب می

مواردی  "د"در سطح استان حتی پیش از ابالغ بند بانک کشاورزی : نامه امهال تسهیالت کشاورزی گفت وی با اشاره به ابالغ آیین

 .کرد را که متقاضی دچار خسارت شده بود و از بازپرداخت تسهیالت بازمانده بود امهال می
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 تامین منابع مالی
 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

  38پیش بینی یک هزار میلیارد تومان یارانه صادرات کشاورزی در بودجه 

برای مشوق ها و  94با همکاری سازمان توسعه و تجارت و شورای عالی صادرات، در الیحه بودجه : وزیر جهاد کشاورزی گفت

  .ورزی صادراتی یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شدپشتیبانی محصوالت کشا

در نشست « محمود حجتی»به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،  (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ارد به طوری که برای دولت در بستن الیحه بودجه سال آینده به پشتیبانی صادرات توجه د: بررسی تجارت ایران با روسیه افزود

 .مشوق های صادراتی مبلغ یک هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داد

 .وی ابراز امیدواری کرد که این تسهیالت در افزایش توسعه صادرات تاثیر بسزایی داشته باشد

 .بخش صادرات اصرار داردبه گفته او، این مبلغ می توانست مشکل چند وزارتخانه را حل کند اما دولت به توانمندسازی 

تجارت ما از طریق ارتباط بلندمدت امری مهم برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی است و نگاه ما در این بخش نباید : وی افزود

 .مقطعی باشد زیرا تجارت پیله وری عاقبت خوبی ندارد و شرایط رقابتی را فراهم نمی کند

 ایران روسیه، بازار صادرات محصوالت کشاورزی 

زمانی که اقدام به صادرات می کنیم نباید انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت به نتیجه و سودآوری : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .بازار محصوالت کشاورزی روسیه نیز بر همین اساس است. برسیم بلکه یک افق بلندمدت را باید در نظر داشت

ا به دلیل مسائل نرم افزاری و سخت افزاری، به صادرات کاالهای کشاورزی به روسیه در گذشته م: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

نپرداخته بودیم به طوری که وقتی در دولت یازدهم من روی کار آمدم، هیچ موافقتنامه ای برای مبادله کاال به روسیه یا گواهی 

 .تاییدیه ای رد و بدل نشده بود

ه صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق کشورهای اوراسیا به روسیه صادر می شد که با در گذشته کاالهای کشاورزی ب: وی گفت

 .افت قیمت روبل برابر دالر آن رویه نیز دچار مشکل شد و رسیدن محصوالت صادراتی غیرمستقیم ایران به روسیه محدود شد

شرایط صادراتی فراهم برای ترکیه تا پیش از  به گفته وزیر جهاد کشاورزی، بتازگی رئیس جمهوری روسیه اعالم کرده است همان

از این رو، با جایگزینی وزیر تازه کشاورزی روسیه انتظار می رود شرایط مناسبی برای صادرات . این، باید برای ایران نیز وضع شود

 .به روسیه فراهم شود

برای صادرات ایران به بازار روسیه بیش از پیش  باید تالش کنیم با بسته بندی محصوالت بتوانیم شرایط بهتری را: حجتی ادامه داد

 .فراهم کنیم تا جایگاه دائمی و بلندمدتی را در بازار روسیه داشته باشیم

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، تعرفه صادرات آبزیان به روسیه صفر شده است اما متاسفانه هنوز عملکرد خوبی در زمینه صادرات 

 .محصوالت آبزی پروری نداریم

 .جتی اعالم کرد روسیه بازار کشمش، خرما، سیب درختی، سبزی و صیفی ایران استح

امیدواریم طی یک تا دو روز آینده در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی مانند لبنیات و مرغ با طرفین روسی به توافق : وی افزود

 .برسیم

 میلیون دالر صادرات محصوالت لبنی077 
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هم اکنون لبنیات از لحاظ ظرفیت و سرمایه گذاری و تنوع تولید محصول از : صادرات لبنیات گفتوزیر جهاد کشاورزی درباره 

 .میلیون دالر صادرات محصوالت لبنی داشته ایم 744بستر خوبی برخوردار است؛ به طوری که نزدیک 

از واحدهای دامی اروپا بهترند و در واحدهای دامپروری ما از لحاظ کیفیت، بازده، رکورد و ضریب تبدیل مشخصات فنی : وی افزود

 .عین حال با قاطعیت می گویم واحدهای دامی ایران با واحدهای بزرگ صنعتی اروپا و آمریکا نیز قابل رقابت است

به دلیل قطع یارانه شیر با مشکل روبرو شده ایم اما در عین حال صنایع لبنی ما مدرن، به روز و : حجتی درباره یارانه شیر گفت

 .نه اند و با تنوع تولیدی که در صنایع لبنی ایجاد شده است در مسائل بهداشتی و فنی برای صادرات مشکلی نداریمبهی

درصد ظرفیت های تولیدی  24ماه هر نوع محصول کشاورزی را تولید کند اما اکنون  7به گفته او، کشور ایران توانایی دارد در 

 .ایران خالی است

 درات مرغهزار تنی صا 877ظرفیت  

هزار تن صادرات مرغ  444با توجه به ظرفیت های موجود در بخش طیور، ظرفیت بالقوه دست کم : وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد

 .را داریم که این موضوع نیز قابلیت توسعه دارد

ارد که دست کم یک هزار هزار واحد تولیدی د 33به گفته او، ایران یکی از کشورهای تولیدکننده عمده مرغ در منطقه است که 

 .واحد آن پیشرفته و دارای تولید بهینه است

ما نیز ده ها زنجیره . هم اکنون در دنیا کشاورزی صنعتی در قالب تولید زنجیره ای انجام می شود: وی درباره تولید زنجیره ای گفت

 .مان کاهش هزینه داشته باشیمتو 944تا  844تولید مرغ مادر تا مصرف را داریم و با حذف واسطه ها می توانیم 

 تخصیص سه هزار میلیارد تومان برای توسعه کشت گلخانه ای

 .برای توسعه کشت گلخانه ای سه هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته است: حجتی گفت

ول است اما هنوز این در زمینه تولید سیب درختی نیز ایران دارای مزیت هایی در تولید و انباشت و صادرات محص: وی اضافه کرد

 .محصول به شکل پیله وری به پاکستان صادر می شود

 .متاسفانه صادرات بیشتر محصوالت ما به کویت مانند هندوانه به شکل فله ای است: وی گفت

 ایران یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان کشمکش 

چرا باید بورس منطقه ای کشمش در : د و گفتحجتی ایران را یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان کشمش در طول تاریخ برشمر

 ازمیر ترکیه باشد؟ چرا این بورس منطقه ای متعلق به ایران نیست؟

پارسال درباره صادرات کشمش با مشکل روبرو بوده ایم اما امیدواریم بتوانیم این محصول را به بازار روسیه و دیگر : وی اضافه کرد

 .بازارهای جهانی صادر کنیم

به جای اینکه تولید سرریز خود را به دیگر کشورها صادر کنیم، باید تالش کنیم تولید صادراتی داشته : کشاورزی گفت وزیر جهاد

 /.باشیم تا محصول کیفی و مناسب به دیگر کشورها صادر شود

/item/majles/ir.iana.www://http37923-3html. 
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 تامین منابع مالی
 فودپرس 1320دى ماه  2چهار شنبه 

 روسیه در بازار آزاد  به  از صادرات  عرضه ارز حاصل

های  کل بانک مرکزی از پیشنهاد به روسیه برای برقراری حساب مشترک و ایجاد روابط کارگزاری بین بانک رییس <مواد غذایی

ایم که ارز خود را در بازار آزاد به  ه با صادرات به روسیه به صادرکنندگان اجازه دادهدر رابط :مرکزی دو کشور خبر داد و گفت

 .فروش برسانند

کل بانک مرکزی، امروز در دیدار هیات روسی، با مهم دانستن برقراری  اهلل سیف، رییس عمومی بانک مرکزی، ولی  به گزارش روابط

هایی که به گسترش حجم تجارت دو کشور منجر شود،  با تمام توان از طرحبانک مرکزی : مراودات تجاری ایران و روسیه گفت

 .کند در این خصوص شخص رئیس جمهوری نیز تأکید ویژه دارد حمایت می

در : وی با اشاره به ظرفیت باالی تجارت بین دو کشور، عدم وجود روابط بانکی مناسب را مانعی برای ارتقای آن دانست و افزود

های مرکزی دو کشور را  کل بانک مرکزی روسیه، پیشنهاد برقراری حساب مشترک و ایجاد روابط کارگزاری بین بانک دیدار با رییس

 .های تحریم، انجام نشد؛ اما امروز شرایط برای انجام این کار فراهم است دلیل محدودیت مطرح کرده بودم که شاید در آن زمان به

عنوان قدم بعدی در گسترش روابط تجاری نقش مهمی دارد، تصریح  های تجاری به ین بانکسیف با تأکید بر اینکه برقراری روابط ب

های  منظور بررسی زمینه های تجاری دو کشور تشکیل شود که با برگزاری جلسات کارشناسی و به باید هیئتی متشکل از بانک: کرد

 .های عملی را آغاز کنند ابط بانکی، اقدامایجاد شده و فراهم کردن بستر الزم برای رفع موانع موجود و گسترش رو

ای فنی برای تعیین سازوکارهای اقدام برای عملیاتی کردن خطوط اعتباری بین دو کشور شد و  وی همچنین خواستار ایجاد کمیته

های خارجی وجود  دلیل شرایط تحریم، دو نرخ برای ارز در ایران به: در مورد نرخ مناسب ارز برای صادرکنندگان ایرانی اظهار کرد

ایم که ارز خود را در بازار  در رابطه با صادرات به روسیه، ما به صادرکنندگان اجازه داده. بانکی و یکی بازار آزاد یکی نرخ بین: دارد

 .آزاد به فروش برسانند و این حمایت خوبی از صادرکنندگان است

های زیادی بین دو کشور به توافق رسیده  ه در حال حاضر پروژهدینیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه با اشاره به اینک

دوطرف سعی   ها وابسته به برقراری سازوکارهای بانکی و مالی مورد نیاز است که در دیدارهای اجرای این توافق: است، گفت

صورت مرتب  و روسیه بههایی در خصوص نحوه پرداخت، تعیین کنیم و با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران  کنیم راهکار می

های تجاری دو طرف نیز مسایل خود را هرچه سریعتر حل کنند و شاهد ایجاد و توسعه روابط  مذاکراتی دارند، امیدواریم بانک

  .اقتصادی دو کشور باشیم

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http 
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 قات و نوآوری هاتحقی

 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

 های نوین کشاورزی توسط بانک کشاورزی  تشکیل مرکز حمایت از فناوری

های کشورهای  المللی وحدت اسالمی و نخستین اجالس توسعه علوم و فناوری ونهمین کنفرانس بین در آستانه برگزاری بیست

 .شود رزی در بانک کشاورزی ایجاد میهای نوین کشاو اسالمی، مرکز حمایت از فناوری

، مدیرعامل بانک کشاورزی امروز در نشست خبری در آستانه برگزاری (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های کشورهای اسالمی که از ششم  المللی وحدت اسالمی و نخستین اجالس توسعه علوم و فناوری ونهمین کنفرانس بین بیست

الملل و تبادل دانش و  المللی با تأکید بر گسترش روابط بین اتخاذ رویکرد جدید بین :شود، گفت در تهران برگزار می ماه دی

های تخصصی و افزایش  های نوین و تأکید مدیریت ارشد بانک بر ارتقاء سطح دانش تخصصی کارکنان، تعامل با سازمان فناوری

عنوان تنها بانک  ثر از شرایط پساتحریم فراروی کشور قرار گرفته است که این بانک بهالمللی و نیز افق جدیدی که متأ حضور بین

المللی  های بین های نوین در صنعت بانکداری و خدمات مالی بر تقویت فعالیت کارگیری فناوری تخصصی و پیشرو در نوآوری و به

 .خود تأکید کند

المللی بانک کشاورزی  المللی بانک کشاورزی عبارت از عضویت بین های بین ترین تعامالت و همکاری مهم: مرتضی شهیدزاده افزود

های مالی توسعه ملی کشورهای عضو بانک  ، اتحادیه مؤسسه(آپراکا)در اتحادیه اعتبارات روستایی و کشاورزی آسیا و اقیانوسیه 

ای اعتبارات کشاورزی خاور نزدیک و  منطقه ، اتحادیه(سیکا)المللی اعتبارات کشاورزی  ، کنفرانس بین(ادفیمی)توسعه اسالمی 

 .است( ایپرا)المللی روابط عمومی  ، هیأت خدمات مالی اسالمی و اتحادیه بین(نناراکا)شمال آفریقا 

توان به  ترین آن می های مشترکی را با سازمان ملل در حال برگزاری دارد که از مهم این بانک همچنین پروژه: وی خاطرنشان کرد

و با هدف کمک به ( یونیدو)سازی زنجیره ارزش زعفران اشاره کرد که با همکاری سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل پروژه به

های خرد و متوسط ایران در بازار  های فرآوری و افزایش سهم مستقیم بنگاه افزایش تولید زعفران در بخش کشاورزی، ارتقاء فناوری

 .ن استان خراسان رضوی استجهانی زعفران در حال اجرا است و محل آ

 اجرای پروژه بانکداری سبز در سه استان زنجان، مرکزی و خراسان شمالی 

این پروژه با : مدیرعامل بانک کشاورزی به پروژه بانکداری سبز در راستای توسعه پایدار و رشد فراگیر اشاره کرد و ادامه داد

پروژه مشترک سازمان ملل متحد و یک بانک تخصصی در دنیا اجرا  عنوان نخستین همکاری دفتر عمران سازمان ملل متحد به

شود که هدف آن ارتقاء نقش سیستم اعتباری بانک و بهبود روند اختصاص منابع با رویکرد اطمینان از رشد فراگیر و توسعه  می

 .راسان شمالی استهای محیط زیستی است که محل اجرای آن سه استان زنجان، مرکزی و خ کارگیری شاخص پایدار و به

های این بانک برشمرد و تصریح  شهیدزاده پروژه مشترک فقرزدایی و بانکداری پیوندی و پروژه مرکز تعالی بانوان را از دیگر پروژه

ونهمین کنفرانس  بار در اجالس علوم و فناوری کشورهای اسالمی که همزمان با برگزاری بیست بانک کشاورزی باری نخستین: کرد

المللی  های بین شود، همکاری خواهد کرد و بانک تصمیم گرفته در راستای فعالیت للی وحدت اسالمی در تهران برگزار میالم بین

 .خود، همکاری با کشورهای اسالمی را در دستور کار قرار دهد

اسالمی و واحدهای مرتبط در این باره جلسات متعددی با حضور نمایندگان دبیرخانه توسعه علوم و فنون کشورهای : وی یادآور شد

های نوین کشاورزی در کشورهای  عنوان نخستین حامی فناوری بانک برگزار شده و پیشنهاد شده است که بانک کشاورزی به

 .اسالمی فعالیت کند
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 های نوین کشاورزی با حمایت بانک کشاورزی و همکاری مرکز تقریب قرار است مرکز حمایت از فناوری: شهیدزاده تأکید کرد

 .مذاهب و دبیرخانه توسعه علوم و فناوری کشورهای اسالمی در بانک تأکید شود

هایی همچون برگزاری همایش، دوره آموزشی و بازدید مطالعاتی، ارائه خدمات  پس از تشکیل این مرکز، فعالیت: وی اظهار داشت

های انتشاراتی و  های نوین کشاورزی، انجام فعالیت های مربوط به فناوری ای و پشتیبانی فنی، حمایت از نوآوری در موضوع مشاوره

 .شود های فنی و آموزشی اجرایی می ای و تدوین دستورالعمل چندرسانه

بانک کشاورزی در نظر دارد طرح حمایت از کسب و کارهای نوپا در ایران و کشورهای اسالمی را به اجرا : شهیدزاده همچنین گفت

کشور اسالمی عضو کنفرانس وحدت اسالمی  46های نوین کشاورزی با مشارکت  فناوری همچنین تشکیل صندوق مشترک. درآورد

 .نیز از دیگر اقدامات پیشنهادی است

 تراکنش در ثانیه در بانک کشاورزی 3118انجام   امکان 

قرار : سازی کند، افزود مدیرعامل بانک کشاورزی با اعالم اینکه بانک کشاورزی توانسته است بانکداری بدون ربا در ایران را بومی

تراکنش در ثانیه  554هزار و  9های سیستم بانکداری یکپارچه را در این بخش اجرایی کند، زیرا امکان انجام تا  است برخی قابلیت

 .شود های این سیستم محسوب می های بانک از قابلیت و قابلیت اتصال و ارتباط تمام سامانه

های مدیران این بانک بوده است و بر اساس رویکرد مدیریت ارشد بانک،  همیشه از دغدغهبانکداری اسالمی : وی خاطرنشان کرد

هدف از استقرار بانکداری اسالمی، تنها حذف ربا در معامالت نیست، بلکه تصدیق رفتار کاری، بازرگانی و بانکی با عقود اسالمی و 

 .شود تفکر اسالمی از مزایای آن محسوب می

اندازی کارگروه بانکداری اسالمی است که هدف آن  ترین اقدامات بانک کشاورزی در این زمینه راه یکی از مهم :شهیدزاده ادامه داد

ای که کتابی نیز  گونه تصدیق هرچه بیشتر نحوه ارتباط با مشتریان و ارائه خدمات و تسهیالت بر مبنای بانکداری اسالمی است؛ به

 .در این زمینه منتشر شده است

بهای بانک کشاورزی باعث شده تا این بانک از ظرفیت صدور الگوی بانکداری اسالمی به سایر  تجربیات گران: ردوی تصریح ک

 .مند شود و آمادگی کامل برای انتقال تجارب وجود دارد کشورها بهره

 .کشاورزی فراهم استویژه کشورهای اسالمی برای بانک  امکان گسترش همکاری با سایر کشورهای دنیا به: شهیدزاده یادآور شد

برای اجرایی کردن کاهش نرخ سود بانکی منتظر : وی در پایان در حاشیه این نشست درباره کاهش نرخ سود بانکی تأکید کرد

 .تعیین تکلیف توسط شورای پول و اعتبار هستیم، زیرا ما منتظر فرامین صادرشده از سوی این شورا هستیم تا به ما تکلیف کنند

های کشورهای اسالمی از ششم تا  المللی وحدت اسالمی و نخستین اجالس توسعه علوم و فناوری نفرانس بینونهمین ک بیست

 /.شود ماه در محل سالن اجالس سران در تهران برگزار می هشتم دی

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http37953-3html. 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایرنا 1 - 42/14/1320 :تاریخ خبر

 اولین اجالس توسعه علوم و فناوری کشورهای اسالمی در تهران برگزار می شود 

اولین اجالس توسعه علوم و فناوری کشورهای اسالمی همزمان با گرامیداشت هفته وحدت از ششم تا هشتم دی ماه به  -ایرنا-تهران

  .انی جمهوری اسالمی ایران برگزار می شودمیزب

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، دبیر اولین اجالس توسعه علوم و فناوری کشورهای اسالمی امروز چهارشنبه در نشست خبری 

دی  8تا  7 ربیع االول در ایران برگزار می شود که این تاریخ امسال با 36تا  34همه ساله کنفرانس وحدت اسالمی از  :اظهارداشت

 .ماه مصادف شده که همزمان با آن، اولین اجالس توسعه علوم و فناوری کشورهای اسالمی نیز برگزار خواهد شد

دوره برگزاری کنفرانس وحدت علمی به این درجه از بلوغ رسیده ایم که از لحاظ فقهی و مبانی  36بعد از  :محمد رضا گلرو افزود

ده و اظهر من الشمس بینیم؛ از همین رو از دو سال قبل تصمیم مجمع تقریب مذاهب دینی، وحدت را یک موضوع اثبات ش

 .اسالمی بر این شد که عالوه بر فقهای جهان اسالم، سایر اقشار جوامع اسالمی نیز در این کنفرانس حضور داشته باشند

از سال گذشته شاهد تشکیل اتحادیه مستقل در طی اقدامات انجام گرفته : معاون اجرایی مجمع تقریب مذاهب اسالمی ادامه داد

بانوان کشورهای اسالمی در حاشیه کنفرانس وحدت بودیم و مشابه این کار برای ایجاد اتحادیه ویژه جوانان جهان اسالم و علمی 

 .حوزه مقاومت در کنار کنفرانس وحدت اسالمی بودیم

فناوری کشورهای اسالمی نیز به برنامه های کنفرانس وحدت اسالمی  وی با بیان این که از امسال با برگزاری اجالس توسعه علوم و

با برگزاری این اجالس درصدد هستیم فرصتی برای به اشتراک گذاشتن دستاوردهای ایران در حوزه های : اضافه شده است،گفت

 .علمی و فناوری و همچنین گسترش همکاری میان کشورهای اسالمی ایجاد کنیم

مباحث اجالس در پنج کمیسیون : کشور اسالمی از پنج قاره در این اجالس خبر داد و گفت 54نشمند از دا 54گلرو از حضور 

 .تخصصی شامل توسعه صادرات، کشاورزی و صنایع غذایی، تحقیق و توسعه، برند سازی و فناوری هوافضا مطرح خواهد شد

از استقرار کارگروه بانکداری اسالمی در این بانک خبر داد مدیرعامل بانک کشاورزی نیز در این نشست خبری  'مرتضی شهید زاده'

در حال حاضر بسیاری از اساتید حوزه و دانشگاه در این کار گروه حضور دارند و عملیات اجرایی عقود اسالمی بانک : و گفت

 .کشاورزی را رصد می کنند

ذاهب اسالمی و با حمایت مالی بانک کشاورزی اولین اجالس توسعه علوم و فناوری کشورهای اسالمی به همت مجمع تقریب م

 .برگزار می شود

/News/fa/ir.irna.www://http83893483/ 
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 تخم مرغ

 - 20/14/45فارس

 زند صادرات امسال رکورد می/ ماه 3مرغ طی  هزار تن تخم ۷7صادرات 

ماه  9مرغ صادر شد امسال طی  هزار تن تخم 64در حالی که سال گذشته : گذار میهن، گفت  ری مرغ تخممدیرعامل اتحادیه سراس

 .مرغ صادر شده است این مقدار تخم

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار میهن در گفت سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه

به رکورد جدیدی در صادرات این محصول دست  شود امسال بینی می مرغ در سال جاری، پیش با توجه به میزان صادرات تخم: گفت

 .یابیم

به میزان  ماه از سال گذشته 9مرغ صادر شد، اما امسال با وجود اینکه هنوز  هزار تن تخم 64سال گذشته در مجموع : وی افزود

 .تن رسیدیم هزار 64مرغ سال گذشته یعنی  تخم صادرات

 94رود که امسال به صادرات  اگر روند صادرات در سال جاری مطابق شرایط کنونی ادامه یابد احتمال می: ترکاشوند اظهار داشت

 .تخم مرغ دست یابیم  هزار تن

مرغ روال معمول را دارد و از حدود  تولید تخم شرایط: گذار میهن تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

 .مرغ به تعادل و ثبات رسیده است روز پیش تاکنون قیمت تخم 34

هزار تومان است و با توجه به این قیمت  5مرغ درب مرغداری حدود  در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم تخم: ترکاشوند گفت

 .آورد دست میدرصد سود ب 34کننده تقریبا به ازای هر کیلو  تولید

ای باشد که  ریزی برای صادرات باید به گونه برنامه شود ضمن اینکه مرغ صادر می تن تخم 544تا  244روزانه حدود : وی بیان داشت

 .دچار نوسان قیمت نشویم

دراتی ما به عراق، افغانستان و ترکمنستان از بازارهای صا: گذار میهن گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

 .مرغ ایران افزایش یافته است رود و در حال حاضر تقاضای ترکمنستان برای تخم شمار می

 .کند مرغ مورد نیازش را از طریق کشور پاکستان تأمین می افغانستان بخشی از تخم: وی افزود 

غ به این کشور وجود دارد ولی تقاضایی از مر آمادگی برای صادرات تخم: مرغ به روسیه اظهار داشت ترکاشوند در مورد صادرات تخم

 .سوی این کشور به ما اعالم نشده است

مرغ مورد نیازش را از اکراین تأمین  احتماال روسیه تخم: گذار میهن گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

 .کند می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http32953444444579 
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 (سایر )تولیدات باغی 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 20/14/45فارس

هزار میلیارد تومان انرژی در  5هدرروی ساالنه /هزار تن مرغ مازاد در کشور 077تولید 

 ها مرغداری

 .درصد است 37درصد است، این تلفات در کشورمان بیش از  3ها در دنیا  تلفات مرغداریدر حالی که 

، موضوع پایین بودن قیمت فروش مرغ نسبت به قیمت تمام شده مشکلی است خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .کنند هاست که با آن دست و پنجه نرم می مدت کنندگان این محصول پروتئینی، تولید که

ریزی  هزار تنی این محصول و عدم برنامه 344شود، اما به دلیل تولید مازاد  قیمت مرغ در بازار از طریق عرضه و تقاضا تعیین می

 .رود تر از قیمت تمام شده به فروش می تومان پایین 3344برای صادرات مازاد، هر کیلوگرم مرغ با حدود 

کنندگان صنعت مرغ وزارت جهاد کشاورزی از طریق شرکت پشتیبانی امور دام مازاد مرغ را با  لبته در راستای حمایت از تولیدا

ای برای صادرات محصول خریداری شده وجود ندارد، مرغ  کند، اما از آنجا که برنامه تومان از بازار خریداری می 7444قیمت 

اندرکاران این صنعت، ورود  کنندگان و دست شود که به گفته تولید ز فساد دوباره وارد بازار میسازی شده پس از مدتی قبل ا ذخیره

 .رود افت قیمت به شمار می مجدد مرغ مازاد خریداری شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام، خود عاملی برای

 کنند دالالن قیمت مرغ را تعیین می *

شود، اما در  قیمت مرغ اگر چه از طریق عرضه و تقاضا تعیین می: گوید می گوشتی محمد یوسفی رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ

 .اصل، دالالن تعیین کننده قیمت مرغ در میدان بهمن هستند

درصد مرغداران به علت قیمت پایین فروش مرغ دچار مشکل هستند و اگر  344به گفته رئیس هیات مدیره انجمن مرغ گوشتی 

 2844گرم مرغ زنده کمتر از  بخش باشد، نباید هر کیلو تنظیم بازار مرغ توسط وزارت جهاد کشاورزی نتیجهقرار باشد که مسئولیت 

 .تومان به فروش رود

 مرغ تومانی مرغداران به ازای تولید هر کیلو تخم 4077ضرر  *

ار تومان درب مرغداری است و هز 2قیمت مرغ کشته هر کیلو  :گوید کنندگان بزرگ مرغ می اکبری یکی از تولید ابوالفضل حاج

 .شوند تومان متضرر می 3344تا  3344مرغداران به ازای هر کیلو مرغ 

ریزی در سطوح باالتر  در دو سال گذشته نوسانات قیمت مرغ شدت داشته و این موضوع حاصل عدم برنامه: اکبری اظهار داشت حاج

 .است

 هزار تن مرغ مازاد 077تولید ساالنه  *

، در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   گفت رنژاد مدیر شورای هماهنگی تشکیالت مرغداران ایران همسید موسی می

های تأسیس مرغداری بدون در نظر گرفتن  یکی از مشکالت صنعت مرغداری کشور صدور مجوز: گوید مشکالت صنعت مرغداری می

 .های مختلف بوده است صادراتی محصول در دولت  زیرساخت

گاه برای این سه  در این صنعت هیچ: وی با بیان اینکه در صنعت مرغداری اشتغال، تولید و صادرات پایدار حلقه مفقوده است، افزود

 .ریزی نشد موضوع برنامه

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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هزار قطعه پروانه  344غداری با میانگین تولید تا هزار مر 644ساالنه بطور متوسط بین  84میرنژاد با اشاره به اینکه در دهه 

 .شد گذاری نمی ریزی و هدف این اقدام در حالی بود که برای صادرات و عرضه محصول برنامه: گرفتند، گفت تاسیس می

وجود میلیون تن مرغ در کشور  504مدیرعامل شرکت و شورای هماهنگی تشکیالت مرغداران ایران با اشاره به اینکه توان تولید 

 .هزار تن آن مازاد بر مصرف است 344شود که  میلیون تن مرغ در کشور تولید می 3در حال حاضر ساالنه حدود : دارد، گفت

صادر نشدن مازاد منجر به رکود حاکم در این : کیلوگرم است، تصریح کرد 34وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف مرغ در کشور 

 .صنعت شده است

مرغ مازاد خریداری شده توسط این : د از توزیع مرغ مازاد خریداری شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام، گفتمیرنژاد با انتقا

شود ضمن اینکه این شرکت  ریزی وارد بازار شود چرا که توزیع آن در مقاطعی باعث افت قیمت مرغ می شرکت نباید بدون برنامه

 .رات را فراهم کندهای مازاد خریداری شده باید شرایط صاد برای مرغ

گوید، در حالی که تاکنون  هزار تنی صادرات می 444معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی از توان : وی بیان داشت

 .ایم هزار تن هم نبوده 44ساالنه قادر به صادرات 

 .رود صنعت به شمار می صنعت مرغداری فاقد یک تشکل واحد است و این موضوع یکی از نواقص این: وی تصریح کرد

تومان  5744مدیرعامل شرکت و شورای هماهنگی تشکیالت مرغداران ایران با اشاره به اینکه قیمت تمام شده هر کیلو مرغ حدود 

 .کنند تومان ضرر می 444این در حالی است که مرغداران در هر کیلو مرغ هزار تا هزار و : است، تصریح کرد

ها شده در حالی که به علت رکود حاکم در این صنعت این سرمایه ها خوابیده  صرف ساخت مرغداری های هنگفتی هزینه: وی گفت

 .اند و مرغداران،واحدهای مرغداری خود را رها کرده

گیری قیمت مرغ در کشور در دست دالالن این  تصمیم: وی با بیان اینکه صنعت مرغداری در پرتگاه ورشکستگی قرار دارد، گفت

 .دان بهمن استصنعت در می

گرم است در حالی که مرغ تولیدی در کشور بین  244گرم تا یک کیلو و  344وزن مرغ استاندارد در دنیا یک کیلو و : میرنژاد گفت

 .کیلوگرم وزن دارد 2تا  3

یب تبدیل قیمت تمام شده مرغ در کشور باالست و ضر: مدیرعامل شرکت و شورای هماهنگی تشکیالت مرغداران ایران تصریح کرد

 .مرغ در کشور به ازای هر کیلو دان یک کیلو مرغ است

به ازای  3434گذاری آن برای سال  در جهان ضریب تبدیل مرغ به ازای یک کیلو و نیم دان، یک کیلو مرغ است و هدف: وی افزود

 .گرم دان یک کیلو گرم مرغ است 344هر یک کیلو و 

 .کند میلیارد لیتر ساالنه گازوئیل مصرف می 3ها بیش از  استاندارد نبودن مرغداریصنعت مرغداری به علت : میرنژاد تصریح کرد

ها در کشورهای  تلفات مرغداری: های کشور عدم برخورداری از استانداردهای تولید است، گفت وی با بیان اینکه مشکل مرغداری

هزار  3درصد است و به این ترتیب ساالنه حدود  37های کشور بیش از  درصد است در حالی که تلفات در مرغداری 3دیگر دنیا 

 .شود سوزی می میلیارد تومان الشه

هزار میلیارد  2شود و در اینجا هم حدود  درصد دان تبدیل به چربی می 24های درشت در کشور  به علت تولید مرغ: وی افزود

به این : رود گفت ها هدر می ان هم بر اثر سوخت در مرغداریهزار میلیارد توم 8میرنژاد با بیان اینکه ساالنه .شود تومان دور ریز می

 .شود هزار میلیارد تومان از پول کشور نابود می 32ترتیب ساالنه 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http32954937443343 
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ورتولیدات دام و طی  
 آیانا 1320دی  45, شنبه

بیشترین افزایش شاخص در / درصدی نصیب گاوداری های صنعتی شد ۷تورم 

 آذربایجان شرقی 

درصدی  8086خورشیدی، تورم  92در بین محصوالت گاوداری ها، شیرخام که همواره بیشترین ضریب اهمیت را دارد؛ در سال 

 .داشته است

که مرکز آمار منتشر کرده است، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری های صنعتی به گزارش ایانا و براساس گزارشی   

 .درصدی داشت 32027، تورمی 93، نسبت به سال 93در حالی که این رقم در سال . درصد بوده است 6043، 92کشور در سال 

درصـد،  3064به طـوری کـه در بهـار . است همواره دارای روند افزایشی بوده 3292شاخص کل طی فصول بهار، تابستان و پاییز  

به این ترتیب، تنها در زمستان تورم . درصد کاهش مواجه بوده است -4043درصد و زمستان با  4056درصد، پاییز  3024تابسـتان 

 .تولیدکننده محصوالت گاوداری های صنعتی کشور با رشد منفی مواجه شده است

زمانی که تولیدکننده با تورم مواجه می شود، محصول نهایی او هم . رم های پیشرو هستنداین تورم های تولیدکننده، همان تو 

 .زمانی که به دست مصرف کننده می رسد، با تورم مواجه خواهد شد

خورشیدی شاخص قیمت تمامی اقالم مورد بررسی غیر از گاو  3292براساس آنچه که مرکز آمار منتشر کرده است، در سال  

 .است( درصد 32037با )اله نر زیر چهار سال، افزایش یافتـه اسـت کـه بـیش از میزان افزایش مربوط به کود تلیسه و گوس

به این ترتیب، بیشترین تورم . درصد متعلق به استان آذربایجان شرقی بوده است 36084بیشترین افزایش در شاخص کل استان با  

 .در این استان رخ داده است
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 تولیدات دام و طیور
  ایران اکونا - 132۱/ دی /  4۰, شنبه 

 افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در محصوالت گاوداری صنعتی

، نسبت 3292نتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، شاخص تولید کننده محصوالت گاوداری صنعتی کشور در سال بر اساس آمار م

  .درصد افزایش یافته است 6043، 3293به 

 .های اخیر به دلیل مشکالت موجود در گاوداری سنتی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است بخش گاوداری صنعتی در ایران طی سال

، در دستور کار خود 3283، را از سال «شاخص قیمت تولید کننده محصوالت گاوداری صنعتی»تا، مرکز آمار ایران تهیه در این راس

 .شود منتشر می 3286قرار داده است که نتایج آن از سال 

، نسبت به 3292بنابر آخرین آمار منتشر شده در این زمینه، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری صنعتی کشور در سال 

 .رسیده است 332036درصد تغییر به شاخص  32027با  3293در سال  399039درصد افزایش یافته است و از  6043سال قبل 

درصد،  3064همواره دارای روند افزایشی بوده است به طوری که در بهار  3292شاخص کل طی فصول بهار، تابستان و پائیز 

 .درصد کاهش مواجه بوده است 4043-صد و زمستان در 4056درصد، پاییز  3024تابستان 

، گاو (درصد 8086)شیر( درصد 32037)، شاخص اغلب اقالم مربوط به گاوداری صنعتی کشور از قبیل کود 3292همچنین در سال 

است و افزایش یافته (درصد 3308)، گاو ماده شیری (درصد 2088)، گاو نر دشتی(درصد 306)، گوساله پرواری(درصد 407)حذفی

 .افزایش نیافته است(درصد 9073منفی )و گوساله نر زیر چهار ماه ( درصد 32058منفی )فقط شاخص گاو ماده تلیسه

/com.iranecona://http44276D/%8%A6% 
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 چای

 آیانا 1320دی  46, یکشنبه

تراشی  درخواست پایان مانع/ های چای نیست تر از کارخانه خون صنایع لبنی پررنگ

 سازمان چای برای صادرات 

مقاومت صنایع لبنی برای خرید شیرخام از دامداران در حالی که مصوبه قانونی آن به شکل رسمی ابالغ شده، چرا با وجود گالیه 

 .شود پاسخ باقی مانده و عدم تمکین صنایع لبنی پاسخ داده نمی شاورزی بیعمومی وزیر جهاد ک

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  

های شمالی کشور، نباید بدون پاسخ باقی  ر استانعدم تمکین صنایع لبنی از خرید شیرخام د: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .بماند

های  کند و بر اساس قانون همه بخش شورای اقتصاد برای همه کاالهای کشاورزی قیمت مشخصی تعیین می: قاسم رضاییان افزود

 .فعال در حوزه کشاورزی باید از آن تبعیت و تمکین کنند

سازی پس از آنکه دولت قیمت برگ سبز درجه یک و دو را مشخص کرده و  چایهای  گونه که کارخانه همان: وی خاطرنشان کرد

شوند، صنایع لبنی نیز باید از قانون تمکین کرده و شیر  های تولیدشده به همین قیمت می ها موظف به خریداری برگ کارخانه

 .دامداران را به قیمت مصوب خریداری کنند

تومان نیز ابالغ شده  344هزار و  صورت رسمی تا یک های شمالی کشور به در استان در حالی که مصوبه شیر: رضاییان ادامه داد

کنند و  هزار تومان اقدام به خریداری شیر می و بعضاً زیر یک 44هزار و  هزار، یک ها بر حسب سلیقه خود به قیمت یک است، کارخانه

کنند، به تحویل شیر خود  متی که صنایع لبنی مشخص میاز آنجا که این محصول فسادپذیر است، دامداران ناگزیرند با هر قی

 .های دولتی و خصوصی وجود دارد بپردازند؛ این در حالی است که انتظار تمکین از قانون برای همه بخش

گوید، اما سازمان بازرسی و  بازی صنایع لبنی برای خریداری شیر سخن می وزیر جهاد کشاورزی رسماً از لج: وی تصریح کرد

های مختلف برای افزایش قمیت محصوالت خود یا  کنند، در حالی که صنایع بارها و به بهانه رات به این داستان ورود پیدا نمیتعزی

 .پاسخ باقی بماند اند، اما مقاومت آنها برای اجرا نکردن قانون نباید بی بندی محصوالت اقدام کرده تغییر بسته

 دهید تازی سازمان چای در بازار خاتمه به یکه 

های سازمان چای برای صادرات چای تبدیل به معضلی برای فعاالن  تراشی مانع :بازرگان چای و فعال بخش خصوصی یادآور شد

 .حوزه بازرگانی چای شده است

های قانونی به صادرکنندگان داده شده است، قانون جدیدی در  در حالی که پروانه صادراتی توسط سازمان: رضاییان تأکید کرد

 .شود و آن نامه سازمان چای برای مجوز صادرات این محصول است رک و مرزهای صادراتی اعمال میگم

ها است که  دلیل مافیای قدرتمند واردات عمالً به حاشیه رانده شده و سال در حالی که چای تولیدشده در ایران به: وی اظهار داشت

اند بازارهای  تکیه بر کیفیت چای ناب ایرانی و تالش برای بازاریابی توانستهنتوانسته در متن بازار خودنمایی کند، صادرکنندگان با 

گرفته برای صادرات انگیزه فعالیت را از کشاورزان  های صورت تراشی جدیدی برای چای کشور دست و پا کنند؛ با این وجود، مانع

 .گیرد می
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بندی مورد تأیید سازمان استاندارد و  همچنین نوع بسته کننده چای و آالت فرآوری در حالی که ماشین: رضاییان همچنین گفت

های صادراتی برای رسیدن نامه  بهداشت بوده است و به شکل قانونی امکان صادرات آن وجود دارد، معطل نگه داشتن محموله

 !تواند داشته باشد؟ سازمان چای چه معنایی می

های شمالی کشور به خاتمه  مآبانه این سازمان در استان رفتارهای قیم وی با اشاره به اینکه دیگر دوران اتوریته سازمان چای و

 /.رسیده است، خواستار تسهیل زمینه برای صادرات چای شد
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 خرید تضمینی

 آیانا 1320دی  45, شنبه

 اثر کرد  زمینی در میان نیازمندان، خرید تضمینی را بی توزیع سیب

هرچند دولت با مشخص کردن منبع مشوق صادراتی و خرید تضمینی و کمک تنظیم بازار این محصول آمد، اما از آنجا که 

شود و شرایط صادراتی نیز  شود، عمالً بخشی از تقاضا از بازار خارج می شده در میان نیازمندان توزیع می زمینی خرید تضمینی بسی

 .زمینی همچنان وخیم باشد مجموع شرایط مذکور باعث شده شرایط سیب. پیرو برنامه منظمی نیست

در حالی که : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ار خبرگزاری کشاورزی ایران زمینی بذری امروز در گفتگو با خبرنگ مدیرعامل کانون سیب 

زمینی و بازار آن جلب شود، با وجود تعیین منبع  ای پس از امحاء باعث شد توجه دولت و بخش خصوصی به سیب هیاهوهای رسانه

 .گذارد میزمینی شرایط وخیمی را پشت سر  تومانی، همچنان بازار سیب 344پرداخت مشوق صادراتی 

تصویب شده بود، اما پس از امحاء با مشخص کردن منبع پرداختی  92زمینی از بهمن  مشوق صادراتی سیب: مجید سجادی افزود

آن، تغییر روانی در بازار حاکم شد، اما هنوز اتفاق جدیدی که منجر به کاهش ضرر و زیان کشاورزان و خارج کردن بازار 

 .نگرفته استزمینی از رکود شود، صورت  سیب

 ای خاتمه دهید های جزیره گیری به تصمیم 

صورت متمرکز و با در نظر گرفتن همه  زمینی باید به رسد برای خارج کردن وضعیت بازار سیب نظر می به: وی خاطرنشان کرد

 .تواند به بهبود شرایط بازار منجر شود ای نمی های جزیره ریزی صورت گیرد و تدوین برنامه جوانب برنامه

های  زمینی زمینی کرده است، اما از آنجا که سیب هرچند سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید تضمینی سیب: سجادی ادامه داد

شود؛ لذا معضل رکود  کند، عمالً بخشی از تقاضا از بازار خارج می صورت رایگان در میان نیازمندان تقسیم می شده را به خریداری

 .پابرجاست زمینی همچنان بازار سیب

صورت نامنظم  شود، به از سوی دیگر، صادرات منظمی به کشورهای اطراف وجود ندارد و آنچه بارگیری و صادر می: وی تصریح کرد

 .و مقطعی بوده است

 عراق، مشتری پروپاقرص محصوالت ایران نیست 

عنوان مشتری دائمی  انی از عراق، کشوری بهدر حالی که تصور تولیدکنندگان ایر: زمینی بذری یادآور شد مدیرعامل کانون سیب

زده، پذیرای همه واردکنندگانی است که بتوانند با  عنوان یک کشور جنگ محصوالت ایرانی است، باید توجه داشت که عراق به

 .تری محصوالت خود را به این کشور صادر کنند تر و در شرایط ساده قیمت پایین

گاه منجر به قرارداد  زمینی از ایران است و هیچ صوصی کشور عراق متقاضی واردات سیباز آنجا که بخش خ: سجادی تأکید کرد

ریزی منظم به این  شده در یک برنامه های صادراتی بارگیری زمینی و محموله کتبی دارای تعهد مالی نشده است، صادرات سیب

 .شوند رو می بهشوند و با توقف و ممانعت گمرک عراق در برخی مواقع رو کشور بارگیری نمی

جز عراق، بازار کشورهای افغانستان، آذربایجان و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از همین معادله پیروی  به: وی اظهار داشت

 .ایم ای که منجر به تعهد شود، نشده زمینی با هیچ کشوری وارد مذاکره توان گفت برای صادرات سیب کنند و می می

عنوان بازار  تواند بازار ایمنی برای مازاد محصوالت ایرانی باشد و نباید تنها به کشور عراق به راق نمیکشور ع: سجادی در پایان گفت

توان بازارهای هدف بیشتری برای محصوالت ایرانی دست و پا کرد که  بندی می هدف بسنده کرد، بلکه با افزایش کیفیت و نوع بسته
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های جهاد  ها و توافق وزارتخانه ه از مسیرهای صادراتی در وزارت امور خارجه و سفارتخانهتنها نیازمند بازاریابی، بازارسازی و استفاد

 /.کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور خارجه است

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http37982-3html. 
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 دانه های روغنی

 خبرنگاران جوان - 132۱دی  42: تاریخ

 شود؟ های روغنی کی خاموش می چراغ سبز واردات دانه

پتانسیل یابد لذا باید از حداکثر توان  های روغنی اختصاص می ساالنه ارز قابل توجهی به واردات دانه:عضوکمیسیون کشاورزی گفت

 .کشور برای کاهش واردات استفاده کرد

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

ه اینکه دانه های روغنی یکی از محصوالت استراتژیک و موضوعات حال با توجه ب: در خصوص واردات دانه های روغنی اظهار داشت

مهم در بخش کشاورزی است که ساالنه ارز قابل توجهی به واردات آن اختصاص می یابد و الزم است که بنابر فرمایش مقام معظم 

 .رهبری از حداکثر توان پتانسیل کشور در جهت کاهش واردات استفاده کنیم

های  وزارت جهاد کشاورزی با حمایت دولت بایستی بخش از اعتبارات الیحه بودجه را به توسعه کشت دانهدر واقع : وی افزود

روغنی اختصاص دهد تا بتوانیم کشت این محصول را توسعه دهیم و باید گفت که تخصیص اعتبارات در این زمینه را نباید هزینه 

 .بدانیم

ها چراغ سبزی برای حضور دالالن و  های جانبی از تشکل های داخل و عدم حمایت بی توجهی به ظرفیت: میر مراد زهی تصریح کرد

 .ای مواجه کند تواند اقتصاد کشور را با مشکالت عدیده واردات بی حد محصوالت بی کیفیت خواهد بود و از طرفی هم این امر می
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 دانه های روغنی
 - 20/14/42فارس

 روغنی کشاورزان در سال جاری  هزار تن دانه 497خرید 

 324تاکنون : های روغنی در سال جاری هنوز به پایان نرسیده است، گفت قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید دانه

 .خریداری شده استهزار تن دانه 

طبق : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی در گفت علی

 .ی کرده استروغنی خریدار  هزار تن دانه 82ماه دوم سال جاری،  7بخش خصوصی در  آخرین آمار و گزارش واصله

هزار تن کلزا و  82امسال در مجموع  ماه نخست 7در : های روغنی به پایان نرسیده است، افزود وی با بیان اینکه هنوز خرید دانه

 .گلرنگ خریداری شد

 5دود هزار تن کلزا و ح 57در نیمه اول سال جاری نیز در مجموع : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی تصریح کرد

 .هزار تن گلرنگ از کشاورزان خریداری شد

ماه اول سال کار برداشت کلزا و گلرنگ و در نیمه دوم سال برداشت  7در  :قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی گفت

 .شود گردان انجام می سویا و آفتاب

مشکالتی وجود  به هرحال در هر کاری: وصی گفتشان به بخش خص وی در مورد مشکالت کشاورزان برای فروش محصول تولیدی

 .های روغنی وجود نداشت و بخش خصوصی در حال خرید است ای برای فروش دانه دارد، اما در مجموع مشکل عمده
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 دانه های روغنی   
 - 20/14/46فارس

 جایگاه خوبی در تولید بذر نداریم/ تن بذر دانه روغنی از فرانسه 37واردات 

 94درصد در تامین روغن کشور وابسته است که مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از واردات  94در حالی ایران بیش از 

 .در تولید بذر با استاندارد جهانی فاصله داریم :گوید دهد و می ز فرانسه خبر میتن بذر دانه روغنی ا

مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز  ، یزدان سیف عضو هیأتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های روغنی با  ار فارس مبنی بر اینکه کشاورزان برای تأمین بذر مناسب، برای کشت دانهدر نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگ

در زمینه کشت کلزا چند مشکل بزرگ داشتیم، یکی اینکه : مشکل مواجه هستند، این شرکت چه اقداماتی را انجام داده است، گفت

 .داشته باشد از بذوری استفاده کنیم که مقاوم به سرما باشد و همچنین ریزش کمتری

هایی که بذرهایی با این دو ویژگی تولید  های مختلف انجام شده و شرکت با تالش معاونت زراعت مذاکراتی با شرکت: وی افزود

 .کردند، شناسایی شد می

راین بناب: سیف با بیان اینکه فرانسه یکی از کشورهایی است که مناطق سردسیر آن شرایطی مشابه با ایران دارد، اظهار داشت

 .های روغنی وارد کردیم بخشی از بذور مورد نیاز را از این کشور برای کشت دانه

تن آن با دو ویژگی مذکور از  94تن بذر وارد کشور کرد که  334در مجموع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،  :وی بیان داشت

 .کشور فرانسه وارد شد

های روغنی را  بته شرکت خدمات حمایتی تمام بذر مورد نیاز کشت دانهال :مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان داشت

 .های دیگر یا تولیدات داخل تأمین شده است وارد نکرده است و قسمتی از بذر مورد نیاز توسط شرکت

تولید دانش داخلی  کنیم، اما اگر قرار باشد فرصت کشاورزان برای ما از هرگونه تحقیقات در زمینه تولید بذر استقبال می: وی افزود

 .کنیم به هدر رود، از طریق دیگر برای تأمین بذر مثالً واردات، اقدام می

 .توانیم این فرصت را به هدر دهیم فرصت کشاورزان برای اقتصادی کردن بنگاه کم است و ما نمی: سیف افزود

 .قال تکنولوژی آن بوده استشرط ما برای واردات بذر انت: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .ها باشد مزیت نسبی انرژی در کشور تنها نباید متعلق به پتروشیمی: سیف در ادامه اظهار داشت

باشد و قیمت آن  گذاری می کود شیمیایی جزو کاالهای اساسی، حساس و ضروری است که اولویت اول و مشمول قیمت: وی افزود

 .در ستاد تنظیم بازار، تعیین شده است

 .ها تغییر نخواهد کرد بنابراین قیمت خرید ما هم از پتروشیمی: وی افزود

اند که مستندات خود را  ها اعالم کرده ها، طی جلساتی به پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه: سیف بیان داشت

ند تا از آن طریق اگر ضرر و زیانی به آنها وارد برای تعیین قیمت، اگر مدعی ضرر و زیان هستند به سازمان حمایت اعالم کن

 .شود، پرداخت شود می

لذا به استناد برخی قوانین قانون تعزیرات حکومتی، قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قانون : سیف تصریح کرد

 .تواند آن را تغییر دهید اولی است و هیچ قانون دیگری نمی

ها و هم  ن یکی از تولیدات پتروشیمی، قیمت آن تثبیتی است، بنابراین هم قیمت خرید ما از پتروشیمیعنوا کود اوره به: وی افزود

قیمت فروش ما به کشاورزان تغییری نداشته است و تا به این لحظه هم هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت کود اوره وجود ندارد و 
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ها  ، باید ضرر و زیان را پتروشیمی55های اصل  قانون اجرای سیاست 94ماده ها افزایش یابد، به قاعده  اگر قیمت خوراک پتروشیمی

 .از دولت بگیرند

تالش ما در راستای افزایش رضایتمندی کشاورزان با مشارکت بخش : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .تگذاران بخش برای رسیدن به تولید پایدار اس وری از سرمایه خصوصی و بهره

نهادهای کشاورزی، نتوانیم سطح تولید را   اگر به اقتصاد کشاورزی توجه نشود و اگر با کارآمدسازی زنجیره  :سیف بیان داشت

 .پذیر نیست افزایش دهیم، با ابزار دیگری هم امکان

 .پذیر نیست انآموزد که حفظ محیط زیست بدون توجه به اقتصاد کشاورزی امک قاعده کشورهای دیگر به ما می  :وی گفت

امروز نسبت به متوسط جهانی در حوزه تغذیه گیاه، در هکتار وضعیت خوبی نداریم و همچنین در حوزه تولید : سیف تصریح کرد

 .تر باشد تر و پربازده و با کیفیت  تر ها فاصله داریم؛ چراکه تولید بذر باید پیشرفته رغم تالش بذر علی

ایم و با توجه به  هزار تن انواع کودهای شیمیایی را به کشاورزان فروخته 344ون یک میلیون و از ابتدای سال تاکن: وی تصریح کرد

 .تر شود تا پایان سال افزایش یابد و تغذیه گیاهان نیز مناسب  دهیم مصرف نهاده ها احتمال می بارندگی

تولید کنندگان توان تولید داخلی را داشته باشند از مقرر شده تا اگر   ای با اتحادیه تولید کنندگان کود نامه طی توافق: وی افزود

 .واردات آن کم کنیم

 .ایم مان را به عنوان بزرگترین شبکه توزیع مویرگی در اختیار بخش خصوصی قرار داده همچنین شبکه توزیع: سیف اظهار داشت

صرف کود و سموم در کشور کمتر از نرم شود م رغم اینکه گفته می مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه علی

ای  گیاه موجود زنده: جهانی است اما تصور افکار عمومی چیز دیگری است و برای تغییر این تصور چه اقدامی را انجام دهید، گفت

 .است که برای رشد نیاز به سه منبع غذایی ازت، فسفر و پتاس دارد

بر است بنابراین الزمه تغذیه گیاه این است که با استفاده از کود  شوند اما زمان اگرچه این عناصر در طبیعت تولید می: وی افزود

 .شیمیایی این کار را انجام دهیم

 .تغذیه خاک باید متعادل باشد: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

ط شرکت بازرگانی دولت خریداری شد میلیون تن گندم توس 35هزار تن گندم صادر و  34حدود  3287در سال : وی تصریح کرد

بنابراین با توجه به استفاده مناسب از کود هم تولید افزایش یافت و هم . میلیون تن هم کود مصرف شد 5که در آن سال حدود 

 .واردات کاهش داشت

رف کود روی هزار تن کاهش یافت و بنابراین کاهش مص 344مصرف کود شیمایی به یک میلیون و  3293در سال : وی افزود

 .میزان تولید گندم و کاهش تولید آن اثرگذار و بر میزان واردات آن هم اثرگذار بود

هزار تن رساندیم و نتیجه آن هم  744در دولت یازدهم با اقدامات مطالعاتی مصرف نهاده را به یک میلیون و : سیف تصریح کرد

 .افزایش خرید گندم بود

کیلوگرم در هکتار  334میانگین مصرف دنیا از عنصر پایه کود نزدیک به  :زی تصریح کردمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاور

 .کیلوگرم در هکتار است 624است و بیشترین مصرف مربوط به چین با 

 44کیلوگرم رسید ولی امروز این رقم به باالی  27میزان مصرف کودک در هر هکتار در کشورمان به  93در سال : سیف تصریح کرد

 .وگرم رسیده، با این وجود هنوز با میانگین جهانی فاصله داریمکیل

 .شود تر می کشورها هرچقدر منابع آب برایشان با ارزش باشد تغذیه خاک هم برای آنها ارزشمند: وی تصریح کرد
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کنند  استفاده می کیلوگرم کود در هر هکتار 364کشورهای اروپایی که سطح سالمتی باالتری نسبت به ما دارند : سیف تصریح کرد

 .کیلوگرم است 384و مصرف کود هندوستان در هر هکتار بالغ بر 

برآورد ما این است که این رتبه هم : بوده است و اظهار داشت 336، 3432وی با بیان اینکه رتبه ایران در مصرف کود در سال 

 .رسیده باشد 93اکنون به حدود 

سال گذشته با  8شود اما سوال من این است که در  یمیایی موجب سرطان میبرخی معتقدند که مصرف کود ش: وی تصریح کرد

 .ها کم شده است کاهش مصرف کود شیمیایی آیا سرطان

ای از بذر ذرت و کنجاله سویا به  امروز محققان ما اجازه تولید بذور تراریخته را ندارند در حالی که بخش عمده: سیف تصریح کرد

 .شود ید میصورت تراریخته در دنیا تول

برابر ایران جمعیت دارد اما دهمین صادر کننده  39هندوستان  :مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان داشت

 .محصوالت کشاورزی در جهان است و این اتفاق به واسطه مصرف کود رخ داده است

و ما به دنبال بهینه کردن مصرف به این دو میزان مصرف و روش مصرف کود و سموم دو مقوله جدا از یکدیگر هستند : وی افزود

 .نهاده توسط کشاورزان در کشاورزی هستیم

تولید ... کشور دنیا از جمله آمریکا، سوئیس، آلمان، ژاپن و  7شرکت در  33درصد سموم دنیا توسط  94: سیف تصریح کرد

 .شود می

کیفت است و قدرت جذب آن در گیاه زیاد  ه این سموم بیدرصد از چین است در حالی ک 344مبدا واردات سموم ایران : وی افزود

 .است

در این طرح : اندازی سامانه ارتباط مردمی کشاورزی به صورت آزمایشی در استان قزوین خبرداد و گفت سیف همچنین از راه

ریق هوشمند به گذاری آزمایش آب و خاک از ط قبیل اطالعات هواشناسی، ارتباط با مشاوران و سفارش  خدمات خود را از

 .کنیم کشاورزان ارائه می

شود  بهمن سال جاری اجرای رسمی این سامانه در قزوین آغاز می 33تا : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

کشور  در تمام 94کنیم که احتماال تا پایان سال  و پس از بررسی بازخوردها و رفع نواقص احتمالی طرح را در کل کشور اجرا می

 .اجرایی شود

 .برداری کنند هزار نفر کشاورز در سراسر کشور از این سامانه بهره 544شود حدود یک میلیون و  بینی می پیش: وی افزود
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 روغن

 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

جدول + تحت تاثیر روغن پالم افزایش می یابد  0740بهای روغن نباتی از ژانویه تا ژوئن 

 و تحلیل بازار 

دالر رشد همراه بود، در حالیکه روغن  94-344هفته اخیر افزایش داشت، بهای روغن سویای آمریکا با  5بهای روغن سویا طی 

 .دالری را در همین بازه زمانی تجربه کردند 24-44ریکای جنوبی افزایش سویای اروپا و آم

هفته اخیر بهای روغن پالم نتوانست  5  انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، در  به نقل از (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

بنا به گزارش های . نی وسیع و گسترده استدر حال حاضر عرضه روغن پالم جها. روند صعودی روغن سویا را الگو برداری کند

 .میلیون تن روغن پالم است که رکوردی در نوع خود می باشد 3093رسیده تا پایان ماه نوامبر ذخایر مالزی نیز انباشته از 

یر تقاضای جهانی برای روغن پالم نیز به صورت موقتی کم شده است که این موضوع موجب افزایش بیش از میزان معمول ذخا 

میلیون تن بیش از  307به نظر می رسد ذخایر روغن پالم تا پایان سال جاری میالدی . روغن پالم در اندونزی و مالزی شده است

 .سال گذشته گردد

  اما تغییرات در راه است 

از سال گذشته  بعلت شرایط آب و هوای گرم و خشک النینو ثابت و یا کمتر 3437میزان تولید جهانی پالم از ژانویه تا مارس 

 .که این موضوع تناسب عرضه و تقاضا را بر هم خواهد زد( یک رخداد غیر متعارف)د ظخواهد 

دالر  344-324ذخایر روغن پالم به شدت کاهش خواهد یافت، انتظار داریم بهای روغن پالم حداقل  3437از ژانویه تا ژوئن  

 .افزایش همراه گردد

 : ماهه اول سال جاری میالدی 0در از عمده دالیل این تغییر قیمت  

 میزان افزایش تقاضای روغن جهت مصارف غذایی -3 

 شریط آب و هوایی -3 

 میزان تولید روغن پالم -2 

 میزان تولید روغن جهت استفاده بیودیزل در اندونزی و آمریکا -5 

 .میلیون تن کاهش همراه گردد 303ن و چربی با نوع روغ 36تخمین زده می شود میزان ذخایر جهانی  3437از ژانویه تا سپتامبر  

اما انتظار می رود میزان ذخایر روغن سویا . از دالیل کاهش ذخایر روغن جهانی می توان به کاهش روغن پالم و روغن کلزا نام برد 

 .و زیتون بهبود یابد

ن پالم کمتری را به علت افزایش قیمت از دو مصرف کننده ها در کشورهای وارد کننده میزان روغ 3434در ماه نوامبر و دسامبر  

 .کشور مالزی و اندونزی خریداری نموده اند

این مساله موقتی خواهد بود، بعد از آنکه میزان روغن ذخیره شده در مخازن کشورهای وارد کننده مصرف گردد تقاضای روغن  

بنابراین انتظار می رود . پالم را می تواند جبران نمایدروغن سویا تنها بخش کوچکی از کاهش تقاضای روغن . افزایش خواهد یافت

 .فراتر از تولید آن گردد 3437مصرف روغن پالم از ژانویه تا مارس 

 :گزیده ای از خبرهای روغن پالم مالزی در ماه نوامبر
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سال  5در طی ماههای نوامبر میلیون تن رسید، این میزان کمترین میزان  3074درصد کمتر از ماه اکتبر به  39تولید روغن پالم  ·

 .گذشته است

 سال اخیر شد 4درصد کمتر از میانگین بهره وری  33میزان بهره وری به ازای هر هکتار   

میلیون تن سال گذشته بسیار بیشتر  3038میلیون تن رسید که از  3093ذخایر روغن پالم در پایان این ماه افزایش داشت و به  ·

 .است

 .فزایش ذخایر مالزی می توان به کاهش صادرات، افزایش واردات و کاهش تولید سوخت بیودیزل نام برداز دالیل اصلی ا · 

 .درصد کمتر از ماه قبل و یک درصد کمتر از سال گذشته است 33میلیون تن رسید که  3044صادرات روغن پالم در این ماه به  · 

شور آفریقایی بود، اما در صادرات به هند ، اروپا، ترکیه و فیلیپین کاهش صادرات بیشتر به کشورهای چین، ویتنام و چند ک · 

 .افزایش صادراتی مشاهده گردید

  

/item/food/ir.iana.www://http37929-3html. 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - 132۱دی  42: تاریخ

 تعلل وزارت جهاد در ارائه آمار تولید/ در بازار کاذب است های زعفران قیمت

روز گذشته پایان یافته اما تاکنون وزارت جهاد کشاورزی آمار  34با توجه به اینکه فصل برداشت : عضو شورای ملی زعفران گفت

 .تولید را اعالم نکرده است

، در خصوص میزان برداشت طالی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با 

روز گذشته پایان یافته، اما تاکنون وزارت جهاد کشاورزی  34الی  34با توجه به اینکه فصل برداشت در حدود : سرخ اظهار داشت

 .ران و اتحادیه منتظر اعالم آمار از سوی وزارت جهاد هستندها، تاج آمار تولید را اعالم نکرده و از طرفی تشکل

جاری بیش از سال گذشته است و بر اساس اطالعات  با توجه به سطح زیر کشت و عملکرد کشاورزان میزان تولید در سال: وی افزود

و از طرفی این امر منوط به  تن زعفران تولید شده 244رسد که در دو استان خراسان رضوی و جنوبی بیش از  میدانی به نظر می

 .آمار دقیق از سوی وزارت جهاد است تا صادرکنندگان تکلیف خود را بدانند

افزایش تولید منوط به افزایش صادرات نیست بلکه : حسینی با اشاره به اینکه افزایش تولید مسبب افزایش صادرات است، بیان کرد

 .های کاذب و نجومی بستگی دارد و عدم قیمت به عوامل دیگری همچون بازاریابی بسترسازی مناسب

کیلوگرم بوده اما معتقد هستیم که تولید پنج  5با توجه به اطالعات کشاورزان تولید ما در هر هکتار حدود : وی در ادامه گفت

 .کیلوگرم زعفران در هر هکتار حد اعتدال است

د بایستی برنامه مدونی برای افزایش صادرات خود داشته باشیم به در واقع قبل از افزایش تولی: عضو شورای ملی زعفران یادآور شد

 .محابا توسعه کشت محصول را نداشته باشیم طوری که بی

شود و به همین  های کاذب تنها منجر به رشد رقبا می در واقع افزایش قیمت: های کاذب اظهار داشت حسینی با اشاره به قیمت

 .کنیم تا دچار چالش حضور رقبا در بازارهای هدف نباشیم ها را مدیریت خاطر الزم است که قیمت

های کاذب در بازار هستیم اما نباید  ها ثابت نیستند به طوری که با حضور دالالن شاهد قیمت در حال حاضر قیمت :وی گفت

 .هزار تومان و باالتر از آن کاذب است 444میلیون و  5فراموش کرد که قیمت واقعی زعفران حدود 

/news/fa/ir.yjc.www://http4524565D/%9%83% 
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 زعفران
 فودپرس 1320دى ماه  1سه شنبه 

 روز اخیر 1افزایش یک میلیون تومانی قیمت زعفران در 

روز اخیر  5یون تومانی قیمت طالی سرخ در حدود نایب رئیس شورای ملی زعفران از افزایش نزدیک به یک میل <صنایع غذایی

 .خبر داد

از عصر روز : روز اخیر خبر داد و اظهارداشت 5غالمرضا میری از افزایش نزدیک به یک میلیون تومانی قیمت زعفران در حدود 

 .اند ها روند کاهشی به خود گرفته گذشته این افزایش قیمت متوقف شده و نرخ

ای این محصول را  عده: هزار تومان گران شده بود، گفت 244دود دو هفته قبل نیز قیمت زعفران تقریبا وی با بیان اینکه در ح

 .شود ها می کنند که همین عدم عرضه به بازار سبب افزایش قیمت خریداری و به قصد سودجویی در منازل خود نگهداری می

ان خارجی و صادرکنندگان از افزایش قیمت طالی سرخ سبب عدم استقبال خریدار: نایب رئیس شورای ملی زعفران اضافه کرد

 .شده از عصر روز گذشته قیمت این محصول در بازار روند کاهشی پیدا کند

میلیون تومان و زعفران درجه یک  4حداقل   هر کیلوگرم زعفران دسته از کشاورزان  به گفته میری، در حال حاضر قیمت خرید

 .مان استهزار تو 844میلیون و  7  نگین

Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http 
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 زیتون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 رزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاو

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 اول دیاهم اخبار هفته 
 

112 
 

 سالمت

 آیانا 1320دی  41, سه شنبه

مصرف آب یک / اصالح رژیم غذایی ایرانیان، راهکار دستیابی به خودکفایی پایدار

 برابر هندوانه  87شت گاو، معادل کیلوگرم گو

لیتر آب نیاز دارد، چرا هیچ توجهی به تولید یک کیلوگرم گوشت گاو با  244شود تولید هر کیلوگرم هندوانه،  زمانی که گفته می

 شود؟ هزار لیتر آب نمی 34مصرف 

با تأکید بر ( ایانا)زاری کشاورزی ایران عضو هیأت علمی معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگ 

متأسفانه امروزه در کشور مردم بیش از حد : اینکه اصالح رژیم غذایی راهی برای رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی است، گفت

 .کنند نیاز کالری به بدن خود وارد می

ستفاده از سم و کود نیز در کشور هستیم، اما شرط در حال حاضر قادر به تولید محصوالت کشاورزی بدون ا: پرست افزود رضا حق

 .دستیابی به این امر کم کردن توقع است

با توجه به بحران آبی : وی با بیان اینکه مصرف گندم، برنج و گوشت در جامعه ایرانی بیش از حد تصور است، خاطرنشان کرد

 .یت غذایی باید فرهنگ غذایی جامعه را تغییر دهیمموجود در کشور و تغییرات اقلیمی و خشکسالی پیش رو برای تأمین امن

کشور انگلیس با وجود : پرست با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید برای رفع این معضل دست به کار شود، ادامه داد حق

خواهند،  می بر که انرژی کمی برای تولید آب پربارانی و عدم وجود مشکالت آبی برای سوق دادن مردم به مصرف محصوالت کم

 .شان را تغییر دهد ریزی کرده است تا بتواند در آینده و به تدریج فرهنگ غذایی برنامه

های  دنبال تکنولوژی ما مجبور به ورود به این راه هستیم و باید این راه را طی کنیم و در صورت نتیجه نگرفتن به: وی تصریح کرد

 .پرریسک باشیم

در استان کرمانشاه، کشاورزان تنها با رعایت اصول کشت : یقات کشاورزی دیم یادآور شدعضو هیأت علمی معاونت مؤسسه تحق

 .برابر افزایش بدهند 34اند تولید گندم خود را تا  توانسته

روند و به فکر آینده مردم جامعه خود  پرست با بیان اینکه برخی افراد به بهانه تأمین امنیت غذایی، غیرمنطقی پیش می حق

سرانه مصرف مواد غذایی مضر در ایران وحشتناک است، چرا باید اراضی مناسب در کشور زیر کشت نیشکر و : أکید کردنیستند، ت

کیلوگرم گندم مصرف کند که چندین  374کیلوگرم باشد؟ چرا باید هر ایرانی ساالنه  24چغندرقند باشد و سرانه مصرف قند ما 

 کیلوگرم است؟ 53هر ایرانی در سال  برابر سرانه مصرف جهانی است؟ چرا مصرف برنج

اگر سرانه مصرف محصوالتی همچون برنج، گندم، : خوار شدهاست، اظهار داشت گیاه وی که خودش نیز بیش از دو سال است خام

د، تر زندگی خواهند کر گوشت و قند را بتوانیم به نصف کاهش بدهیم و حتی محصولی را جایگزین نکنیم، عالوه بر آنکه مردم سالم

 .قادر خواهیم بود غذای جمعیتی معادل دو برابر حال حاضر کشور را نیز بدون فشار به منابع آب و خاک کشور تأمین کنیم

کس از سالم زندگی  هیچ: های مصرف را کاهش دهیم، گفت سازی مردم، سرانه رسانی و آگاه پرست با بیان اینکه باید با اطالع حق

مند کردن مردم به غذای سالم همچون حبوبات و تغییر فرهنگ غذایی  سازی و عالقه با فرهنگ کردن ناراضی نخواهد بود و تنها

 .خواهیم توانست عالوه بر رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی، به صادرات بیشتر تولیدات نیز بپردازیم

  

 مقایسه سرانه مصرف ساالنه مواد غذایی در ایران و جهان
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 نمصرف جها مصرف ایران موضوع

 کیلوگرم 34 کیلوگرم 374 نان

 کیلوگرم 35 کیلوگرم 8 مرغ تخم

 کیلوگرم 244 کیلوگرم 94 شیر

 کیلوگرم 4 کیلوگرم 24 شکر

 کیلوگرم 34 کیلوگرم 404 سویا

 لیتر 34 لیتر 53 نوشابه

 کیلوگرم 2 کیلوگرم 7 نمک

 کیلوگرم 334 کیلوگرم 24 میوه و سبزیجات

 مکیلوگر 38 کیلوگرم 6 ماهی

 دارو
و  7میانگین سرانه اقالم دارو در هر نسخه در ایران 

 قلم است 3در جهان 

 تر از میانگین جهانی درصد پایین 34 طول عمر

  

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http37898-3html. 
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 سالمت
 ایران اکونا - 132۱/ دی /  4۰, ه شنب

 هشدار دامپزشکی نسبت به شیوع بیماری ها خطرناک دامی

علی رغم اینکه :های دامی مانند تب مالت و سل گاوی در کشور هشدار داد و گفت رئیس سازمان دامپزشکی نسبت به شیوع بیماری

، واکسیناسیون دامی  ناکی مانند تب مالت و سل گاوی استهای خطر درصد نیاز آن برای مبارزه با بیماری 24اعتبارات سازمان 

  .درصد افزایش یافته است 24علیه تب مالت 

های مشترک  درصد نیاز برای انجام وظایف حاکمیتی اش و مبارزه با بیماری 24اعتبارات سازمان دام پزشکی :گفت مهدی خلج 

های سل گاوی و تب مالت  ز همه ظرفیت خود برای مبارزه با بیماریانسان و دام است که علی رغم این کمبود اعتبارات سازمان ا

های موجود طی هشت ماهه امسال میزان واکسیناسیون علیه این  کند و براساس آمار و گزارش استفاده می( برسلوز )انسانی 

 .درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است 24ها  بیماری

شناسایی و حذف دام های آلوده بایستی غرامت سنگینی بپردازیم و اگر در این زمینه هزینه نکنیم باعث برای : وی تصریح کرد

 .ای مواجه شود های مانند شیر و غیره به انسان منتقل شود و کشور با مشکالت عدیده ها از طریق دام و راه شود که این بیماری می

ها در جمعیت دامی هزینه ناچیزی بپردازیم و اعتبارات بسیار کمی نسبت به اعتبارات  اگر برای مقابله با این بیماری:خلج ادامه داد

 .بهداشتی و درمانی کشور در اختیار سازمان دامپزشکی قرار بگیرد نتیجه آن کاهش بیماران انسانی خواهد بود

م رهبری بهداشت و پیشگیری مقدم بر بر اساس اسناد باالدستی کشور و سیاست های کالن ابالغ شده از سوی مقام معظ: وی افزود

درمان است و اگر در این زمینه به سازمان دامپزشکی بیشتر توجه شود در واقع در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری حرکت 

 .ایم کرده

سائل و در این جلسه م: وی با اشاره به جلسه معاونین و مدیران ارشد جهاد کشاورزی با معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد

ها  مشکالت بخش دامپزشکی کشور ازجمله هشدار شیوع تب مالت و نیاز این سازمان به اعتبارات بیشتر برای مقابله با این بیماری

 .مطرح شد که امیدواریم مورد توجه مسئوالن و دولت قرار بگیرد و بتوانیم کمک بیشتری دریافت کنیم

های بیماری در مناطق مختلف پراکنده است که مبارزه با آن  ان وجود ندارد و کانونخلج با اشاره به اینکه هیچ جایی در کشور بحر

های گذشته به خوبی و با تالش محققان این موسسه  گرچه تولید واکسن از سوی موسسه رازی طی سال :جریان دارد اعالم کرد

و تحقیق بیشتری در موسسه واکسن و سرم سازی رازی هایی مانند تب مالت نیاز به کار  انجام شده است اما برای مقابله با بیماری

ای در  های گذشته مانند گنجینه ها را ارتقا دهیم گرچه موسسه رازی طی سال وجود دارد تا بتوانیم اثربخشی و کیفیت این واکسن

 .های بسیاری در این مجموعه صورت گرفته است خدمت کشور بوده و تالش
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 سالمت
 فودپرس 1320دى ماه  5شنبه 

 سوزاند  ها را می ورزشی که کالری فست فود

توسط کالری نیاز دارد که برای جلوگیری از بروز مشکالت باید بیشتر از این مقدار  3444یک فرد بالغ روزانه به  <غذا و تغذیه

 .های متناسب سوزانده شود فعالیت

تواند میزان چربی  مصرف یک عدد پیتزای معمولی به دلیل پنیر و محتویات آن به راحتی می: گفت  دکتر رحمانی متخصص تغذیه

چرب،  تحرکی است مصرف غذاهای پرکالری و و کالری دریافتی را در بدن افزایش دهد و با توجه به اینکه مشکل اصلی جامعه ما بی

همان اندازه هم    کند به ای که بدن کالری دریافت می همان اندازه   شود به اضافه وزن و کبد چرب را به دنبال دارد بنابراین توصیه می

متاسفانه پیتزا یک غذای بسیار پرکالری است به طوریکه یک پیتزای معمولی حدود . فعالیت جسمی برای سوزاندنش انجام شود

   .د که برای نیاز یک فرد بالغ در طول روز کافی است البته این یک کالری مازاد و زیان آور استکالری دار 3444

همبرگر هم میزان کالری بسیار باالیی دارد به طوری که یک همبرگر معمولی  :این متخصص تغذیه درباره همبرگر نیز اظهار داشت

کالری باشد این میزان کالری همبرگر حدود یک چهارم کالری  3444برای فردی که نیاز روزانه بدنش . کالری دارد 244حدود 

   .کند البته این به معنی تامین کالری بدن بدون نیاز به سوزاندن نیست بدنش را تامین می

این همان اندازه هم فعالیت جسمی برای سوزاندنش انجام گیرد در غیر    شود باید به هر اندازه کالری که وارد بدن می: وی افزود

   .شود هایی نظیر مشکالت قلبی، دیابت و حتی چاقی تهدید کننده می صورت بیماری

: دکتر رحمانی در پاسخ به این سوال که برای سوزاندن کالری این دو غذای مدرن چقدر فعالیت بدنی نیاز است، خاطرنشان کرد

خورد  ه سواری و کسی که یک همبرگر معمولی میبرای سوزاندن کالری یک پیتزای معمولی حدود پنج ساعت و نیم ورزش دوچرخ

 .باید برای سوزاندن کالری آن یک ساعت و نیم ورزش مقاومتی انجام دهد
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 سالمت
 فودپرس 1320دى ماه  0جمعه 

 سردگی مواد مغذی ضد اف

 .باشند منابع غنی اسیدفولیک، گروه سبزیجات مخصوصاً سبزیجات برگی به رنگ سبز مثل اسفناج می <غذا و تغذیه

، گروه سبزیجات (شود خونی می روانی، افسردگی و کم –که کمبود آن موجب بروز اختالالت روحی )منابع غنی اسیدفولیک 

( ها نباید غافل بود که به عنوان یک سبزی ضدافسردگی از مصرف آن)مخصوصاً سبزیجات برگی به رنگ سبز مثل اسفناج 

 .باشند می

، گروه (شود خونی می روانی، افسردگی و کم –که کمبود آن موجب بروز اختالالت روحی )منابع غنی اسیدفولیک  :اسیدفولیک

ها نباید غافل  سردگی از مصرف آنکه به عنوان یک سبزی ضداف)سبزیجات مخصوصاً سبزیجات برگی به رنگ سبز مثل اسفناج 

عالوه بر تأثیر مثبت بر میزان کلسترول خون، در  (مثالً بورانی اسفناج با سیر)همچنین استفاده از سیر خام و پخته . باشند می (بود

 .ایجاد نشاط و سرحالی و برطرف نمودن افسردگی اثر مثبتی دارد

و یا کاهش سطح آن در بدن، عالوه بر گسترده شدن میزان افسردگی، عوارض  B3 عدم تأمین نیاز بدن به ویتامین :B3 ویتامین

اشتهایی، کاهش یادگیری، از دست دادن وزن بدن،  روانی، سردرد، بی –دیگری از قبیل احساس خستگی مفرط، اختالالت روحی 

 .ها و پاها را نیز به همراه دارد تهوع، یبوست، دل درد و گزگز شدن دست

باشد، بلکه عدم توجه به تأمین نیاز بدن  سازی و گسترش افسردگی تأثیرگذار می بود این ویتامین نه تنها در زمینهکم :B7 ویتامین

از طریق تغذیه یا مکمل بنا بر توصیه متخصصان، سبب ایجاد کم خونی، کاهش ایمنی بدن، ریزش مو، ضایعات پوستی، اختالل در 

ها، کرختی در پاها و اختالل در تعادل  دن عمق تنفس، گزگز و سوزن سوزن شدن دستتر ش دل درد، استفراغ، کوتاه. رشد کودکان

. زمینی، تخمه آفتابگردان، برنج، آلو جگر گوساله، گوشت مرغ، شیر، موز، سیب: منابع غذایی عمده این ویتامین عبارتند از.شود می

 .فرنگی و کره بادام زمینی آب پرتقال طبیعی و خانگی، گل کلم، گوجه

خصوص در افرادی که بنا بر  است و کمبود و یا عدم دسترسی به دریافت آن به B های گروه از خانواده ویتامین :B33 ویتامین

از جمله این . شود باشند، عوارض متعددی را عالوه بر افسردگی موجب می ضرورت و یا به دالیل اعتقادی گیاهخوار صرف می

اشتهایی، کاهش حافظه و وزن، التهاب عصب و  خوابی، بی اط و زخم زبان و دهان، بیخونی، التهاب مخ توان به کم عوارض می

مرغ، پنیر و  جگر، گوشت گوساله جوان، مرغ، ماهی تن، شیر، تخم: منابع غذایی این ویتامین عبارتند از. اختالالت روحی اشاره نمود

 .ماست کم چرب
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 سالمت
 فودپرس 1320دى ماه  3پنج شنبه 

 بهترین نوشیدنی بعد از شیر مادر را بشناسید

 .شیر نارگیل، بهترین نوشیدنی بعد از شیر مادر است <غذا و تغذیه

ی بعد از شیر مادر، شیر نارگیل است که خواص زیادی محققان آمریکایی در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که بهترین نوشیدن

 .دارد و انتخاب خوبی برای افراد است

است که هضم آن برای بسیاری از افراد مشکل بوده، اما شیر  (نوعی قند)های انجام شده نشان داده است شیر حاوی الکتوز بررسی

 .کند نمینارگیل حاوی این ترکیب نیست و مشکلی برای هضم در افراد ایجاد 

کیلو کالری در هر  64میزان کلسترول نارگیل در سطح صفر است و . الزم به ذکر است که شیر نارگیل با آب نارگیل متفاوت است

 .درصد است 37تا  34لیتر، چربی آن یک تا سه درصد و کربوهیدرات آن  میلی 344
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 سالمت
 فودپرس 1320دى ماه  2چهار شنبه 

 در صد مردم دچار کمبود کلسیم هستند 37

  .درصد مردم کشور دچار کمبود کلسیم هستند94آمار وزارت بهداشت نشان می دهد،  <صنایع غذایی

با : ن، مدیر تضمین کیفیت شرکت پگاه هم در میزگرد ایرنا با اشاره به اینکه آمار فوق گفتبه گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایرا

  .توجه به چنین معضلی باید فرهنگ سازی در خصوص مصرف شیر صورت گیرد زیرا شیر منبع مهمی برای جذب کلسیم است

ران کننده است زیرا پوکی استخوان هزینه های کاهش مصرف شیر در میان مردم به ویژه زنان بسیار نگ: شهریار دبیریان افزود

باالیی برای بخش درمان ایجاد می کند و بهتر است پیش از شکستگی استخوان به فکر پیشگیری باشیم که همان مصرف درست 

  .کلسیم بجای درمان پس از وقوع حادثه است

 مصرف نوشابه در ایران باالتر از استاندارد جهانی است 

  .متاسفانه مصرف نوشابه در ایران علیرغم ضررهایی که این ماده غذایی دارد باالتر از استاندارد جهانی است: اددبیریان توضیح د

با وجود این فاصله باز هم .تومان است 3644تومان است در حالیکه قیمت یک لیتر شیر 3244یک لیتر نوشابه : وی اظهار داشت

  .مردم نوشابه را به شیر ترجیح می دهند

 انه باید به شیر تعلق بگیرد یار

برای مصرف شیر باید یارانه را به شیر تخصیص دهیم به طوری که قیمت آن در حدی باشد که همه مردم بتوانند : وی اظهار داشت

  .این ماده غذایی ارزشمند را مصرف کنند

شدن شیر، مردم تمایل بیشتری به مصرف  در صورت تخصیص یارانه و ارزان: دبیریان با تاکید بر اینکه شیر غذای کامل است،گفت

  .شیر پیدا می کنند

علیرغم تنوع باالی شیر در ایران اما آموزش و پرورش فقط شیر : این کارشناس با اشاره به شیر مصرفی در مدارس ابتدایی گفت

  .ی کنندساده می خواهد که در برخی از مدارس مشاهده شده که تعدادی از دانش آموزان شیر خود را مصرف نم

 تبلیغات نادرست،مصرف شیر را کاهش می دهد 

یک سری ناخواسته بحث هایی را مطرح می کنند که متاسفانه : عضو رسمی در کمیته های ایمنی مواد غذایی و سالمت دام گفت

اد نگهدارنده که به طور مثال در کتاب علوم سوم دبستان تصاویری است در خصوص استفاده از مو. در کاهش مصرف شیر تاثیر دارد

  .پاکت شیری در میان کاالهایی که این نوع مواد را دارند، نشان داده شده است

چنین تصویری در ذهن کودکان نقش می بندد و تمایل آنها را به مصرف شیر کاهش می دهد و این رویه حتی در : وی ادامه داد

  .بزرگسالی ادامه می یابد

اعث می شود که شیرهای مدت دار عاری از هر گونه میکروبی شوند و علت ماندگاری شش ماهه روش فرا دما ب: دبیریان تاکید کرد

  .این شیرها پس از باز شدن باید در یخچال نگه داری و مصرف شوند.آنها همین موضوع است

چربی حیوانی و کامالٌ  هم اکنون در لبنیات پرچرب هم از روغن پالم استفاده نمی کنند و چربی محصوالت لبنی از: وی یادآور شد

  .طبیعی است

 مصرف شیر در ایران یک سوم جهانی است 

به عبارتی این میزان یک سوم کف .هم اکنون سرانه مصرف شیر در ایران یک سوم میانگین مصرف جهانی است: وی اظهار داشت
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  .میانگین مصرف شیر در جهان است

 برخوردهای غیر کارشناسی در خصوص شیر 

صحبت های غیر مسئوالنه در خصوص شیر : یغات نادرست را از علل مهم کاهش مصرف شیر دانست و اظهار داشتدبیریان تبل

ریخته و روز دیگر ( وایتکس)یک روز اعالم می کنند که در شیر مواد سفید کننده. باعث می شود که میزان مصرف کاهش یابد

  .می شودمدعی می شوند که در شیر مقدار زیادی چربی پالم استفاده 

همه اینها دست بدست هم می دهند و جامعه را سوی مصرف نکردن شیر هدایت می کنند و این در حالی : وی در ادامه اضافه کرد

  .است که قدرت خرید مردم به دلیل کاهش درآمد، تقلیل یافته است که این موضوع هم در کاهش مصرف شیر بی تاثیر نیست

  .کس در حوزه ای که مسئولیتی بر عهده دارد غیر مسئوالنه اظهار نظر کندبه گفته این کارشناس، نباید هر

دیگر باید از فرهنگ سازی در میان مردم عبور کنیم و به فرهنگ سازی در خصوص متخصصانی که در حوزه شیر : وی معتقد است

ص شیر صحبت کنند یکبار هم که شده الزم است کسانی که می خواهند در خصو. اشراف ندارند اما اظهار نظر می کنند بپردازیم

به کارخانه های تولید شیر مراجعه و از نزدیک با عمل آوری این محصول ارزشمند آشنا شوند تا مردم را با خبرهای نادرست به 

  .سوی عدم مصرف شیر سوق ندهند

 تخلف یک یا دو کارخانه را نباید به حساب همه کارخانه ها گذاشت 

تی که یک یا دو کارخانه تخلف کردند باید با همان کارخانه ها برخورد کرد نه اینکه تخلف را به همه در صور: وی معتقد است

  .شرکت های لبنیات تعمیم داد

  .حتی برخورد با تخلفات نباید به گونه ای باشد که مردم را در مصرف شیر دچار اضطراب کند: دبیریان گفت

 مردم بیشتر به دنبال طعم غذا هستند 

بیشتر : با اشاره به اینکه مردم وقتی مهر استاندارد را بر روی محصولی مشاهده کنند ، خیالشان آسوده می شود، بیان داشتوی 

  .مردم به دنبال طعم غذا هستند و کیفیت از دیدگاه مشتری عطر،رنگ و مزه غذا است

 استفاده از شیر فله ای ممنوع 

ایی که لبنیات غیر پاستوریزه عرضه می کنند افزایش یافته است که این خود عاملی طی چند سال اخیر فروشگاه ه: وی توضیح داد

  .برای افزایش بیماری تب مالت است

این بیماری می تواند از طریق جراحات پوستی که با شیر آلوده در : دبیریان با اشاره به دیگر راه های انتقال بیماری تب مالت گفت

  .تماس باشد هم رخ دهد

تنها با جوشاندن شیر میکروب ها از بین می روند در حالیکه دیگر مواد مغذی شیر با جوشاندن از بین خواهد رفت و : مه دادوی ادا

  .در صورت پاستوریزه کردن شیر بسیاری از مواد مغذی شیر حفظ می شوند
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 سالمت
 فودپرس 1320دى ماه  2دو شنبه 

 در زمان آلودگی هوا ماهی نخورید 

متخصص طب سنتی با اشاره به اینکه افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف بدنی، مقامت کمتری در برابر آلودگی هوا  <غذا و تغذیه

 .کرددارند، بخور و نخورهای روزهای آلوده از دیدگاه طب سنتی را تشریح 

  :مهدی برهانی در رابطه با تأثیر آلودگی هوا بر سالمتی بدن و راهکارهای برون رفت از این مشکل از طریق طب سنتی اظهار داشت

  جزء اصلی بوده که جهت حفظ سالمتی حائز اهمیت است و در صورتی که آلوده شود بدن را تحت 7از دیدگاه طب سنتی هوا جزء 

 .از در معرض قرار گرفتن هوای آلوده نهی شده است  های سنتی نیز مام آموزهدر ت. دهد تأثیر قرار می

های دیگر بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار گرفته و  های بدن همچنین عوامل مانند بیماری برخی از افراد به دلیل ویژگی: وی افزود

ا، صفرا، خون و بلغم بیشتر باشد به همین میزان بیشتر توان گفت افرادی که مواد زائد بدن آنها شامل اخالط چهارگانه در سود می

 .گیرند در معرض عوارض ناشی از آلودگی هوا قرار می

شان بیشتر است بنابراین  افرادی که مزاج آنها به سمت بلغم است امکان ایجاد عفونت در بدن: متخصص طب سنتی ایران ادامه داد

 .بینی کرد دن پیشباید راهکارهایی را جهت کاهش این مسئله در ب

کند در  فود و غذاهایی که در بدن سردی ایجاد می تنظیم خواب و بیداری جلوگیری از پرخوری و مصرف فست: برهانی بیان داشت

 .کاهش تأثیر آلودگی هوا بر بدن مؤثر هستند

ین کسانی که به صورت شان ضعیف باشد مقامت کمتری در برابر آلودگی دارند همچن افرادی که سیستم ایمنی بدن: وی گفت

 .پذیر هستند شان با این مسئله سازگاری نداشته باشد بیشتر آسیب مداوم ماهی مصرف کنند و طبع

کنند نسبت به ساکنان شمال و  نشینان و سایر مردمانی که در مرکز ایران زندگی می پایتخت: متخصص طب سنتی ایران افزود

بنابراین با مصرف مداوم این ماده غذایی احتمال تأثیر آلودگی هوا در . ماهی داردشان سازگاری کمتری با مصرف  جنوب کشور طبع

 .شان بیشتر می شود بدن

مصرف عدس، کلم، گوشت گوساله، بادمجان، قارچ و ماکارونی و همچنین ساالد الویه در بدن ایجاد سردی کرده  :برهانی تصریح کرد

استکان عرق  3کنیم جهت جلوگیری از این مسئله روزانه  بنابراین توصیه می .کند میو مقاومت افراد را در برابر آلودگی هوا کمتر 

های مختلف همچون  نعنا به همراه یک قاشق مرباخوری عسل مصرف کنند تا عالوه بر افزایش مقاومت بدن از ابتال به بیماری

 .سرماخوردگی جلوگیری شود
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 سالمت
 فودپرس 1320دى ماه  6ک شنبه 

 نمک دریا مجوز ندارد /ها کاهش یافت سن ابتال به فشار خون در ایرانی

بت به درصد مردم کشور تغذیه ناسالم دارند، نس 88رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه  <مواد غذایی

 .عوارض جدی ناشی از الگوی غذایی نادرست هشدار داد

دکتر زهرا عبداللهی در همایش تغذیه سالم که در وزارت بهداشت برگزار شد درباره تاثیر تغذیه پیشگیرانه در کاهش بروز انواع 

ها کاهش پیدا  درصد سرطان 24های قلبی و  درصد بیماری 84در دنیا ثابت شده است که با تغذیه پیشگیرانه : ها، گفت بیماری

های غیرواگیر است که  سالگی به دلیل ابتال به بیماری 64درصد تمام موارد مرگ و میر در دنیا در سنین قبل از  55. کند می

 .های غیرواگیر است درصد این مرگ و میرها به علت ابتال به بیماری 58سالگی به بعد نیز  64از . مرتبط با تغذیه هستند

درصد علت مرگ و میر را  43های مزمن تنفسی  عروقی و همچنین بیماری -های قلبی  بیماری  سرطان، دیابت نوع دو، :دوی افزو

 .کنند درصد مردم در کشور تغذیه ناسالم دارند؛ یعنی روزانه کمتر از پنج واحد سبزی و میوه مصرف می 88. شوند شامل می

از هفت عامل خطر، پنج مورد به الگوی نادرست تغذیه . ن هم در کشور شایع استکلسترول، چاقی، فشار خون و اختالالت قند خو

 .گردد بازمی

عبدالهی با بیان اینکه مصرف قند، شکر و روغن در ایران بسیار بیشتر از مقدار توصیه شده آن در سبد مطلوب غذایی است، ادامه 

این . ای غیرواگیر هستند از مقدار توصیه شده آن کمتر استه مصرف سبزی، میوه و لبنیات که عامل پیشگیری از بیماری: داد

سال نیز دچار  24تا  34درصد جوانان گروه سنی  44. الگوی مصرف شیوع اضافه وزن و چاقی را در کشور به شدت باال برده است

درصد  44درصد زنان و  6306سال نیز  44تا  54در گروه سنی . درصد آنها چربی خون باال دارند 32. اضافه وزن و چاقی هستند

 .مردان دچار اضافه وزن هستند

را   های قلبی و عروقی، آن رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به تاثیر فشار خون باال در ابتال به بیماری

 74تا  54درصد افراد  58. درصد است 39سال  74تا  34شیوع فشار خون در جمعیت  :ترین علت مرگ و میر دانست و افزود مهم

 .ساله نیز مبتال به فشار خون هستند

ما در کشور دو برابر میانگین توصیه شده جهانی : وی با تاکید بر اینکه سن ابتال به فشار خون در کشور پایین آمده است، ادامه داد

 .سال کمتر از پنج گرم 44فراد زیرسال باید کمتر از سه گرم در روز نمک مصرف کنند و ا 44سنین باالی . کنیم نمک مصرف می

از نان مصرفی روزانه سه گرم نمک به دست : ترین منبع نمک دریافتی است، ادامه داد عبداللهی با بیان اینکه نان در ایران مهم

زا، زیتون ، پیت ها، سوپ آماده، چیپس و پفک تمام مواد غذایی ما که شامل دسرها، سس. گرم نمک دارد 3گرم پنیر نیز  74. آید می

انواع مختلفی از نمک دریا، نمک طعام طبیعی و شفا که در  .هستند به طور پنهان در خود نمک دارند... و سوسیس و کالباس و 

های زیادی هستند که مشکالت متعددی را  بازار وجود دارند، مجوز تولید از وزارت بهداشت ندارند و شامل فلزات سنگین و ناخالصی

 .کنند ایجاد می

وجود . شوند های سینه، پروستات و کولون می ه گفته وی، مصرف زیاد روغن و چربی عالوه بر اضافه وزن باعث ابتال به سرطانب

های جامد، نیمه جامد و مواد غذایی فراوری شده مثل کیک و کلوچه باعث اختالل در چربی خون  اسید چرب ترانس در روغن

 .شود می

روی تند روزانه، افزایش فیبر  دقیقه پیاده 24حفظ و کنترل وزن مطلوب،   در مصرف مواد غذایی،عبدالهی تعادل و تنوع و تناسب 
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دریافتی، مصرف نان، سبزی و حبوبات، مصرف روزانه دو تا سه واحد شیر و ماست و پنیر کم چربی، کاهش مصرف چربی و روغن، 

ی قرمز و محدود کردن سوسیس و کالباس که خطر حذف روغن جامد و نیمه جامد، استفاده بیشتر از گوشت سفید به جا

 .زایی دارند را به عنوان رهنمودهای غذایی ایران عنوان کرد سرطان

وی همچنین توصیه کرد که مردم از غذاهای کنسرو شده، سس کچاپ، غذاهای نمک سود و دودی کمتر استفاده کنند و اگر فشار 

 .ین آجیل را به صورت خام و بدون نمک استفاده کنندهمچن. خون باال دارند مصرف زیتون را حذف کنند
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 سیب درختی
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 سیب زمینی

 آیانا 1320دی  41, سه شنبه

 برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می شود  ریالی 4877یارانه 

در راستای سیاست حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در کمک به صادرات و توسعه بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی مازاد بر 

  .ریال برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می شود 3444نیاز داخل، یارانه 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در راستای سیاست حمایتی  (ایانا)اورزی ایرانبه گزارش خبرگزاری کش 

ریال  3444وزارت جهاد کشاورزی در کمک به صادرات و توسعه بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی مازاد بر نیاز داخل، یارانه 

 .برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می شود

که تاریخ خروج درج شده در پشت ( خصوصی یا تعاونی)کلیه صادرکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی: گزارش می افزاید این

به بعد می باشد، الزم است جهت تکمیل مدارک دریافت یارانه صادراتی سیب زمینی به  92پروانه صادراتی آنها از اول بهمن 

 .ارت بازرگانی مراجعه نمایندسازمان جهاد کشاورزی استان صادرکننده ک

در دولت یازدهم، وزارت جهاد کشاورزی مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها را به منظور : در ادامه این گزارش آمده است

پشتیبانی از تولید داخلی و فراهم کردن زمینه های توسعه بازارهای صادراتی در دستور کار قرار داده و در این راستا با گسترش 

عامالت بین المللی و ایجاد زیرساخت های الزم نسبت به گسترش همکاری های بین المللی و انعقاد تفاهم نام ها و موافقت نامه ت

 .های بهداشت دامی و گیاهی با کشورهای هدف اقدام کرده است

اخل صادر شده و همچنین برای هزارتن سیب زمینی مازاد بر نیاز د 544در پرتو این سیاست ها، بیش از : این گزارش می افزاید

 /.هزارتن مرغ و تخم مرغ به ثبت رسیده است 344اولین بار رکورد صادرات 

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http37945-3html. 
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 سیب زمینی
 آیانا 1320دی  45, شنبه

 اثر کرد  زمینی در میان نیازمندان، خرید تضمینی را بی سیب توزیع

هرچند دولت با مشخص کردن منبع مشوق صادراتی و خرید تضمینی و کمک تنظیم بازار این محصول آمد، اما از آنجا که 

شود و شرایط صادراتی نیز  شود، عمالً بخشی از تقاضا از بازار خارج می شده در میان نیازمندان توزیع می زمینی خرید تضمینی سیب

 .زمینی همچنان وخیم باشد مجموع شرایط مذکور باعث شده شرایط سیب. پیرو برنامه منظمی نیست

در حالی که : با اعالم این خبر گفت( ایانا)زمینی بذری امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل کانون سیب 

زمینی و بازار آن جلب شود، با وجود تعیین منبع  حاء باعث شد توجه دولت و بخش خصوصی به سیبای پس از ام هیاهوهای رسانه

 .گذارد زمینی شرایط وخیمی را پشت سر می تومانی، همچنان بازار سیب 344پرداخت مشوق صادراتی 

با مشخص کردن منبع پرداختی تصویب شده بود، اما پس از امحاء  92زمینی از بهمن  مشوق صادراتی سیب: مجید سجادی افزود

آن، تغییر روانی در بازار حاکم شد، اما هنوز اتفاق جدیدی که منجر به کاهش ضرر و زیان کشاورزان و خارج کردن بازار 

 .زمینی از رکود شود، صورت نگرفته است سیب

 ای خاتمه دهید های جزیره گیری به تصمیم 

صورت متمرکز و با در نظر گرفتن همه  زمینی باید به ردن وضعیت بازار سیبرسد برای خارج ک نظر می به: وی خاطرنشان کرد

 .تواند به بهبود شرایط بازار منجر شود ای نمی های جزیره ریزی صورت گیرد و تدوین برنامه جوانب برنامه

های  زمینی آنجا که سیب زمینی کرده است، اما از هرچند سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید تضمینی سیب: سجادی ادامه داد

شود؛ لذا معضل رکود  کند، عمالً بخشی از تقاضا از بازار خارج می صورت رایگان در میان نیازمندان تقسیم می شده را به خریداری

 .زمینی همچنان پابرجاست بازار سیب

صورت نامنظم  شود، به و صادر می از سوی دیگر، صادرات منظمی به کشورهای اطراف وجود ندارد و آنچه بارگیری: وی تصریح کرد

 .و مقطعی بوده است

 عراق، مشتری پروپاقرص محصوالت ایران نیست 

عنوان مشتری دائمی  در حالی که تصور تولیدکنندگان ایرانی از عراق، کشوری به: زمینی بذری یادآور شد مدیرعامل کانون سیب

زده، پذیرای همه واردکنندگانی است که بتوانند با  ک کشور جنگعنوان ی محصوالت ایرانی است، باید توجه داشت که عراق به

 .تری محصوالت خود را به این کشور صادر کنند تر و در شرایط ساده قیمت پایین

گاه منجر به قرارداد  زمینی از ایران است و هیچ از آنجا که بخش خصوصی کشور عراق متقاضی واردات سیب: سجادی تأکید کرد

ریزی منظم به این  شده در یک برنامه های صادراتی بارگیری زمینی و محموله مالی نشده است، صادرات سیب کتبی دارای تعهد

 .شوند رو می شوند و با توقف و ممانعت گمرک عراق در برخی مواقع روبه کشور بارگیری نمی

لیج فارس نیز از همین معادله پیروی جز عراق، بازار کشورهای افغانستان، آذربایجان و کشورهای حوزه خ به: وی اظهار داشت

 .ایم ای که منجر به تعهد شود، نشده زمینی با هیچ کشوری وارد مذاکره توان گفت برای صادرات سیب کنند و می می

ازار عنوان ب تواند بازار ایمنی برای مازاد محصوالت ایرانی باشد و نباید تنها به کشور عراق به کشور عراق نمی: سجادی در پایان گفت

توان بازارهای هدف بیشتری برای محصوالت ایرانی دست و پا کرد که  بندی می هدف بسنده کرد، بلکه با افزایش کیفیت و نوع بسته
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های جهاد  ها و توافق وزارتخانه تنها نیازمند بازاریابی، بازارسازی و استفاده از مسیرهای صادراتی در وزارت امور خارجه و سفارتخانه

 /.نعت، معدن و تجارت با وزارت امور خارجه استکشاورزی، ص

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http37982-3html. 
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 سیب زمینی
 ایرنا - 41/14/1320 :تاریخ خبر

 به خارج از کشور صادر شد  هزار تن سیب زمینی از استان اردبیل

هزار تن سیب زمینی تولیدی استان از ابتدای امسال تاکنون از گمرکات  28: رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت -ایرنا -اردبیل

  .مختلف به خارج از کشور صادر شده است

یزان از گمرکات آستارا و بیله سوار به هزار تن از این م 44: عدیل سروی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در اردبیل افزود

 .هزار تن نیز از دیگر گمرکات به کشورهای افغانستان ، عراق و ترکمنستان صادر شده است 58جمهوری آذربایجان و 

درصد کل صادرات سیب زمینی کشور را به خود اختصاص داده و این در حالی  2804این میزان محصول صادراتی : وی بیان کرد

  .درصد سیب زمینی ایران در اردبیل تولید می شود 34است که 

در این : سروی با اشاره به نشست دهمین اجالس اخیر کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و آذربایجان اظهار کرد

  .نشست طرفین برای تقویت ارتباط اقتصادی و مبادالت تجاری بویژه سیب زمینی تاکید کردند

 444بر اساس مصوبه نهایی دولت برای هر کیلوگرم سیب زمینی صادراتی یک هزار و : استان اردبیل گفت رئیس جهاد کشاورزی

دی ماه تمام  34ریال بعنوان مشوق صادراتی پرداخت می شود و بنا به اظهار رئیس اتحادیه صادر کنندگان اردبیل مقرر شده تا 

 95و هشت ماهه اول سال  92روز آخر سال  54یب زمینی مربوط به صادر کنندگان سیب زمینی برای تکمیل پرونده صادراتی س

 .به دفتر اتحادیه مراجعه کنند

وی تاکید کرد که روسیه و آذربایجان می توانند مقصد بسیار مهمی برای صادرات محصول های کشاورزی و مواد غذایی استان 

زنی های الزم با کشور روسیه، آذربایجان و ارمنستان برای اردبیل باشد و برای توسعه صادرات این محصول ها در حال حاضر رای

  . تدوین تفاهم نامه کمیسیون مشترک اقتصادی صورت می گیرد

امسال به دلیل تولید مازاد بر نیاز ، کشاورزان در فروش محصول خود . استان اردبیل یک ششم سیب زمینی کشور را تولید می کند

 .با مشکل مواجه بودند

/News/fa/ir.irna.www://http83889984/ 
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 سیب زمینی
 آیانا 1320دی  41, سه شنبه

 ریالی برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می شود  4877یارانه 

بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی مازاد بر  در راستای سیاست حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در کمک به صادرات و توسعه

  .ریال برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می شود 3444نیاز داخل، یارانه 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در راستای سیاست حمایتی  (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ریال  3444ک به صادرات و توسعه بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی مازاد بر نیاز داخل، یارانه وزارت جهاد کشاورزی در کم

 .برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می شود

که تاریخ خروج درج شده در پشت ( خصوصی یا تعاونی)کلیه صادرکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی: این گزارش می افزاید

به بعد می باشد، الزم است جهت تکمیل مدارک دریافت یارانه صادراتی سیب زمینی به  92صادراتی آنها از اول بهمن پروانه 

 .سازمان جهاد کشاورزی استان صادرکننده کارت بازرگانی مراجعه نمایند

برنامه ها را به منظور  در دولت یازدهم، وزارت جهاد کشاورزی مجموعه ای از سیاست ها و: در ادامه این گزارش آمده است

پشتیبانی از تولید داخلی و فراهم کردن زمینه های توسعه بازارهای صادراتی در دستور کار قرار داده و در این راستا با گسترش 

تعامالت بین المللی و ایجاد زیرساخت های الزم نسبت به گسترش همکاری های بین المللی و انعقاد تفاهم نام ها و موافقت نامه 

 .های بهداشت دامی و گیاهی با کشورهای هدف اقدام کرده است

هزارتن سیب زمینی مازاد بر نیاز داخل صادر شده و همچنین برای  544در پرتو این سیاست ها، بیش از : این گزارش می افزاید

 /.هزارتن مرغ و تخم مرغ به ثبت رسیده است 344اولین بار رکورد صادرات 

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http37945-3html. 
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 شیالت

 - 20/14/42فارس

ها تخم  غربی/ آال و بزرگترین وارد کننده تخم ماهی ایران پنجمین تولید کننده قزل

 ماهی عقیم و بعضا بیمار به ما می فروشند

در عین حال بزرگترین وارد  :آال است، گفت آال با بیان این که ایران پنجمین تولید کننده ماهی قزل ی قزلیک پرورش دهنده ماه

 .کننده تخم ماهی است

، سرانه تولید ماهی قزل آال اگرچه در ایران باالست و مصرف آن نیز سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .رو به رشد است، اما کشورمان در واردات تخم بچه ماهی کامال وابسته به کشورهای اروپایی است

یش را باال بزند وارد عرصه تولید بچه ماهی دغدغه وابستگی کشور در این عرصه موجب شده تا عباسعلی حاجی بیگلو آستین ها

 .او دارای مدرک دکتری شیالت است و در هیات علمی دانشگاه گرگان عضویت دارد. قزل آال شود

مشخصه بارز این ماهیها داشتن باله چربی است و البته . ماهی قزل آال از خانواده ماهیان آزاد و از گرانبهاترین ماهیان بشمار میرود

کیلومتر  64شکل این ماهی را نیز نباید از یاد برد، این ماهی با بدن و فیزیک خاص خود می تواند آبی با فشار و سرعت  بدن دوکی

 .بر ساعت را بشکافد و مسیر خود را طی کند

. داراست را 2نوع ماهی انجام شد، ماهی قزل آال بیشترین میزان امگاـ 24براساس تحقیقاتی که برای نخستین بار در شیراز روی 

مصرف این ماهی اسید چرب، خستگی، درد عضالنی، خشکی و خارش پوست، سردرد، بی خوابی، شکنندگی مو و ناخن ها و عدم 

تمرکز را کاهش می دهد و برای التیام بیماری های قلبی ـ عروقی، رماتیسم مفصلی، آسم و کاهش التهاب آرتریت روماتوئید موثر 

 .است

 .زنان باردار بسیار توصیه می شود زیرا موجب رشد مغزی و افزایش ضریب هوشی جنین می شود مصرف ماهی قزل آال برای

قزل آال به عنوان منبع غنی پروتئین، به آسانی در دستگاه گوارش هضم و جذب می شود و تقریبا به طور کامل در بدن به مصرف 

جنسی نوجوانان تاثیر مهمی دارد و مصرف آن در دوران رشد  موجود در قزل آال در رشد کودکان و در تنظیم بلوغ« روی». می رسد

 .را داراست 2بد نیست بدانیم سر و کبد این ماهی بیشترین میزان امگاـ. از کوتاهی قد پیشگیری می کند

 میلیارد تخم چشم زده 0واردات ساالنه 

در برنامه اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار  عرصه پرورش ماهی قزل آال به دلیل نقشی که در امنیت غذایی و سالمت مردم دارد

  .گرفته است

، اما کشورمان در واردات تخم بچه ماهی کامال سرانه تولید ماهی قزل آال اگرچه در ایران باالست و مصرف آن نیز رو به رشد است

دغدغه وابستگی کشور در این عرصه موجب شده، تا عباسعلی حاجی بیگلو آستین هایش را باال . وابسته به کشورهای اروپایی است

. ن عضویت دارداو دارای مدرک دکتری شیالت است و در هیات علمی دانشگاه گرگا. بزند وارد عرصه تولید بچه ماهی قزل آال شود

 .خبرنگار ما در همین زمینه با او به گفت و گو نشسته است

ایران در حال حاضر پنجمین تولید کننده ماهی قزل آال در ": حاجی بیگلو درباره وضعیت پرورش ماهی قزل آال در کشور می گوید

ره مردم باز کرده و با ذائقه ایرانی سازگار مصرف این ماهی نیز جای خود را در سف. جهان است و از این حیث وضعیت خوبی داریم

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3801018


 
 رزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاو

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 اول دیاهم اخبار هفته 
 

134 
 

میلیارد تخم چشم زده در سال بزرگترین وارد کننده تخم ماهی چشم زده در جهان  3اما در نقطه مقابل ما با واردات . است

 ".اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آمریکا تامین کنندگان نیاز ایران به تخم ماهی چشم زده هستند .هستیم

 م ماهی عقیم و بعضا بیمار به ما می فروشندغربی ها تخ

ما بعد از . تخم های چشم زده ای که کشورهای اروپایی و غربی به ما صادر می کنند عقیم و غیر قابل باروری هستند": او می افزاید

آن ها این است که ما  هدف. پروار کردن این ماهی ها و مصرف آن در کشور دوباره مجبور هستیم از خارج این تخم ها را وارد کنیم

 .همواره در تولید ماهی قزل آال وابسته به آن ها باشیم تا منافعشان تامین شود

این میزان وابستگی به کشورهای . تعجبی هم ندارد، غربی ها عاشق چشم و ابروی ما نیستند و فقط به سود خودشان فکر می کنند

 ".غذایی ماستغربی بدون شک در تناقض با اقتصاد مقاومتی و امنیت 

تخم های چشم زده ": عضو هیات علمی دانشگاه گرگان درباره خطر واردات تخم چشم زده از کشورهای غربی، خاطرنشان می کند

خارجی ها به . ای که از فرانسه، ایتالیا و آمریکا وارد می شوند بعضا دچار بیماری هایی هستند که برای سالمتی مردم مضر است

ضمن اینکه واردات تخم چشم زده باعث افزایش . مت مردم ما را به خطر بیاندازند و این جای تاسف داردراحتی می توانند سال

اگر روزی واردات تخم چشم  .قیمت تمام شده ماهی قزل آال می شود و حاشیه سود تولید کنندگان کشورمان را محدود می کند

 ".اندزده متوقف شود، چیزی از تولید قزل آالی کشور باقی نمی م

 تصمیم گرفتیم از وابستگی کشور به واردات تخم تریپلویید بکاهیم

دکتر حاجی بیگلو با وجود عضویت در هیات علمی دانشگاه و استغنای مالی، خودش دست به کار شده و وارد عرصه پرورش ماهی 

شیالت محدود به کالس درس و پای  نمی خواستم استفاده از تحصیالتم در رشته": او در این باره می گوید. قزل آال شده است

به همین خاطر با کمک . عالقمند بودم در عمل و در عرصه تولید از آموخته هایم در رشته شیالت بهره بگیریم. تخته محدود بماند

ریم در سال سه دوره پرورش ماهی دا. هزار متر برای پرورش ماهی قزل آال راه اندازی کردم 2بسیج سازندگی استخری به مساحت 

 ".هزار قطعه ماهی قزل آال به بازار ارائه می کنیم 34و در هر دوره 

در ابتدا فعالیت تولیدی ما محدود به پروار کردن بچه ماهی های قزل آال بود تا اینکه به ": این فعال اقتصاد مقاومتی می افزاید

تریپلویید بکاهیم و خودمان تخم چشم زده را حتی همراه همکارانم تصمیم گرفتیم در حد توان از وابستگی کشور به واردات تخم 

در حال حاضر نیاز مزرعه خودمان به تخم چشم زده را به طور کامل تامین می کنیم و بی نیاز از خرید . با کیفیتی بهتر تولید کنیم

اری کند و تکنولوژی میلیاردی کشور به تخم چشم زده دولت باید سرمایه گذ 3برای تامین نیاز ساالنه . تخم چشم زده هستیم

ما در روستا به تکنولوژی تولید تخم چشم زده رسیدیم، حاال نوبت دولت است که . مورد نیاز را در همه نقاط کشور گسترش دهد

 ".آن را گسترش دهد، می توانیم کاری کنیم صارکنندگان فرانسوی، آمریکایی و ایتالیایی انگشت به دهان بمانند

 یات علمی دانشگاه از پرورش ماهیمیلیونی عضو ه 977درآمد 

مزرعه پرورش ماهی قزل آالی ما ساالنه ": عضو هیات علمی دانشگاه گرگان درباره میزان درآمد واحد تولیدی اش، اظهار می کند

میلیون  84ضمن اینکه با بی نیازی از خرید تخم ماهی چشم زده، رقمی نزدیک به . میلیون تومان در سال سودآوری دارد 244

. از درآمد مزرعه بسیار راضی هستم، هر چند زمانی که این کار را شروع نکرده بودم نیاز مالی نداشتم. ومان صرفه جویی می کنیمت

 ".نفر در این مزرعه اشتغالزایی شده است 4در حال حاضر برای 

کار اداری ظرفیت ": ی، می گویدحاجی بیگلو با انتقاد از عالقه فارغ التحصیالن رشته شیالت به پشت میزنشینی و شغل دولت

در حال حاضر حقوق کارگری که در مزرعه پرورش ماهی من کار می کند، از یک مهندس در اداره دولتی گرگان . محدودی دارد
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جوانان باید به خودباوری برسند و فقط به دنبال کار دولتی نباشند مخصوصا اگر در رشته هایی چون کشاورزی، . بیشتر است

جوانان نباید بترسند، آنا باید با احتیاط . طیور و شیالت تحصیل کرده باشند باید پشت میز نشینی را بر خود حرام کنند دامپروری،

 ".و مشورت وارد فعالیتهای تولیدی و اقتصاد مقاومتی شوند

 سبک زندگی مان را در جهت پیشرفت کشور تنظیم کنیم

تنها فرمول اقتصادی که در ایران جواب می دهد و راهگشاست، اقتصاد " :عضو هیات علمی دانشگاه گرگان خاطرنشان می کند

اگر بخواهیم پیشرفت کنیم باید به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم و فاکتورهایی را که مقام معظم رهبری . مقاومتی است

پیشرفت کشور و افزایش تولید  باید سبک سبک زندگی مان را در جهت. فرموده اند رعایت کنیم می توانیم به خودکفایی برسیم

 ".تنظیم کنیم

ماهی غذایی بسیار سالم است اما در هنگام خرید باید دقت زیادی به ": حاجی بیگلو توصیه ای هم به خریداران ماهی قزل آال دارد

بشش هایش مردم در هنگام خرید باید دقت کنند که ماهی زخم خوردگی نداشته باشد و آ. خرج داد تا ماهی خوبی پیدا کرد

. بالفاصله پس از فشار انگشت روی گوشت، باید به سرعت به حالت اولیه بازگردد و بوی نامطبوع هم نداشته باشد. سرخرنگ باشد

 ".اینها شروط خرید مطمئن ماهی است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http32953443444867 
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 شیالت
 آیانا 1320دی  42, دوشنبه

های وارداتی، معاف از  ماهی/ بر جلوه خوش رنگ ماهیان زینتی وارداتلکه ننگ مافیای 

 قرنطینه 

قیمت  سال گذشته 34شود، طی  صورت رسمی وارد کشور می میلیون تومان ماهی وارداتی به 344در حالی که هفتگی بیش از 

پشتی رشد کرده است؛ چرا که مافیای واردات ماهی، بازارهای داخلی را فلج کرده  صورت الک ماهی در بازار داخلی ثابت بوده یا به

 است؟

با اعالم این خبر ( ایانا)دهندگان ماهیان زینتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه پرورش 

رش ماهیان زینتی در ایران هرچند یک فرصت شغلی با حاشیه سود مناسب تلقی شده است، اما مافیای واردات به قدری پرو: گفت

 .قدرتمند در بازار داخلی ظاهر شدند که عمالً نفس تولیدکنندگان داخلی گرفته شده است

میلیون  344تا  344اند هفتگی بین  زی توانستهواردکنندگان ماهی از کشورهای چین، تایلند، سنگاپور و مال: مسعود صالحی افزود

رو بوده  سال گذشته با کمترین رشد ممکن روبه 34یافته داخلی، طی  های پرورش تومان ماهی وارد کنند، در حالی که قیمت ماهی

 .است

یمت این ماهی در رسد، ق فروش می تومان به 844هزار و  بند در ایران یک در حالی که یک ماهی آنجل سه: وی خاطرنشان کرد

 .دهنده قدرت مافیا برای رونق واردات ماهی است شود که نشان هزار تومان برآورد می 44بازارهای صادراتی بیش از 

 قدرت مافیای واردات، توان سازمان شیالت را نیز گرفته است 

توانسته است با قدرت پول، ( الف.م)ینتی مافیای واردکننده ماهیان ز: دهندگان ماهیان زینتی ادامه داد مدیرعامل اتحادیه پرورش

های شیالت اثرگذار بوده و هرگونه توان را از تولیدکنندگان داخلی بگیرد، چنانکه با وجود مصوب شدن منع  گیری حتی بر تصمیم

ت مصوبه علت قدرت این شرکت بزرگ فعال در حوزه واردات ماهی، سازمان شیالت نتوانس بند، به های کوچک و نیم واردات ماهی

 .خود را اجرایی کند

شود که بخش قابل توجهی از آن  های بازار داخلی از طریق واردات تأمین می درصد ماهی 84تا  64اکنون : صالحی تصریح کرد

 .شود صورت قاچاق به بازارهای داخلی تزریق می صورت رسمی وارد کشور شده و بخش کوچکی نیز به به

های زینتی در بازار داخلی به قدری ثابت بوده یا رشد محدود داشته است  قیمت فروش ماهیسال گذشته  34طی : وی یادآور شد

اند از سود متعارفی برخوردار شوند،  که با هیچ عدد و رقمی قابل مقایسه نیست و همین علت باعث شده تولیدکنندگان که نتوانسته

 .المللی صادر کنند را به بازارهای بین ای بنیه اقتصادی داشته باشند تا محصوالت خود گونه نتوانند به

 ماهی، بدون قرنطینه واردات بچه 

میلیون پروانه تولید ماهی است که عمده  74الف دارای .تنها شرکت م: دهندگان ماهیان زینتی تأکید کرد مدیرعامل اتحادیه پرورش

ن شرکت بزرگ همراهی کنند که جزو زیرمجموعه این توانند با ای دهندگانی می آن از بازارهای وارداتی تأمین شده و تنها پرورش

زنی  تواند در قالب یک تشکل صنفی فعالیت کرده و از قدرت چانه دهندگان می شرکت باشند، در حالی که تعداد قابل توجه پرورش

 .الزم برخوردار شوند
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کند، اما  المللی می های بین ر نمایشگاهصورت شرکتی اقدام به حضور د های زینتی به مافیای قدرتمند ماهی: صالحی اظهار داشت

دهندگان در بازار سنتی داخلی، عمالً امکان بالندگی و پویایی را از  علت محدود کردن بازار داخلی ایران و نگه داشتن پرور به

 .دهندگان ماهیان زینتی گرفته است پرورش

ماهی کنند و بدون نگه  اشته باشند، اقدام به واردات بچهتوانند در هر حجمی که تمایل د واردکنندگان ماهی می: وی همچنین گفت

 34تا  34های داخلی حتماً باید بین  داشتن آنها در قرنطینه، آنها را در بازارهای داخلی عرضه کنند؛ این در حالی است که ماهی

 .روز در قرنطینه باشند

 ها هم وارداتی است غذای ماهی 

های مختلفی در حوزه تأمین غذای ماهیان زینتی فعال هستند، اما واردات غذای ماهی  شرکت با وجود آنکه: صالحی در ادامه افزود

 .از کشورهای جنوب شرقی آسیا باعث شده تولید از صرفه اقتصادی خارج شود

اکنون تولیدکنندگان غذای ماهی با اعالم ورشکستگی مبدل به واردکنندگان غذای ماهی شدند و چنین : وی خاطرنشان کرد

 .دهندگان ماهی و قدرت بالفصل مافیای قدرتمند واردات است علت نبود انسجام صنفی بین پرورش رایطی بهش

 صادرات ماهی به کشورهای عربی و حاشیه دریای خزر 

دهندگان ماهیان زینتی با اشاره به شرایط سیاسی جدید ایران و نقش آن در بازارهای اقتصادی و تالش  مدیرعامل اتحادیه پرورش

دهندگان ماهیان  ترین پرورش عنوان یکی از قدیمی هرچند کشور روسیه به: برای عرضه محصوالت ایرانی به کشور روسیه ادامه داد

زینتی در کنار آلمان نام گرفته است، اما پس از پیشی گرفتن آلمان و قدرت گرفتن این کشور بعد از جنگ جهانی دوم، روسیه 

 .آلمان و حتی جنوب شرقی آسیا در این حوزه فعالیت کند نتوانست به تناسب کشورهای نظیر

اند برای بازاریابی کاالهای خود در  دهندگان ماهی زینتی نتوانسته علت نبود توان اقتصادی، هنوز پرورش به: صالحی تصریح کرد

 .را از رکود مطلق خارج کند رسد شرایط کنونی فعلی بتواند بازار داخلی نظر می های روسیه حضور پیدا کنند، اما به نمایشگاه

های زینتی به کشور ارمنستان و کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین امارات و قطر ارسال  هایی از ماهی محموله: وی یادآور شد

 .ریزی کرد صورت نامنظم و مقطعی بوده و برای توسعه صادرات باید برنامه شده است، اما به

عنوان یک فرصت شغلی با حداقل هزینه و  تواند به ینتی در ایران یله و رها است و با وجود آنکه میبازار ماهیان ز: صالحی تأکید کرد

علت نداشتن متولی و جوالن واردکنندگان، عمالً صرفه خود را از دست داده  گذاری شود، به امکانات مبدل به یک فرصت سرمایه

 /.است
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 شیالت

 آیانا 3295دی  047 یکشنبه

دو شناور صیادی / ای برای شکار دزدان دریایی دنبال تأمین ادوات ماهواره به شیالت

 هنوز باز نگشته است 

دان دریایی را در بخش شناورهای صیادی حل کند که هنوز این برنامه ای است که بتواند مسئله دز دنبال برنامه سازمان شیالت به

 .به سرانجام نرسیده است

درباره امنیت ( ایانا)معاون بنادر صیادی و ماهیگیری سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ای از شمال غرب اقیانوس هند  یریت صحیح، ناامنی در منطقهدلیل عدم مد متأسفانه به: های صیادی در اقیانوس هند گفت کشتی

 .شود، وجود دارد که مربوط به منطقه شاخ آفریقا می

دار هستند، گوشزد شده است که در  ماهیان را عهده های صیادی که صید تن بر اساس اطالعیه به کشتی: اصغر مجاهدی افزود علی

یح مسئوالن منطقه، حضور نداشته باشند، اما از آنجا که بحث ماهی و مهاجرت دلیل عدم امنیت و مدیریت ناصح منطقه فوق به

 .دنبال صید خود حرکت کنند های مختلف مطرح است، صیادان مجبور به آن هستند که به گونه

ای توسط  ژهربط صحبت شده و قرار است برنامه وی های ذی ها و ارگان برای حل مسئله دزدان دریایی با سازمان: وی خاطرنشان کرد

 .سازمان شیالت ترتیب داده شود که بخشی از سفر رئیس سازمان شیالت به آفریقا نیز مربوط به حل این مسئله است

تواند تا حدودی از حمله دزدان دریایی جلوگیری  های هوایی می ای برای کنترل ناوگان استفاده از ادوات ماهواره: مجاهدی ادامه داد

 .تواند مسئله فوق را حل کند طور کامل نمی بهها  کند، اما رفع تحریم

اند و پرونده دو  ایم که پنج مورد آنها آزاد شده و برگشته تاکنون هفت مورد خطر حمله دزدان دریایی را شاهد بوده: وی تصریح کرد

 .مورد آنها هنوز باز است

ربط  های امنیتی و سایر مراجع ذی ارجه، دستگاهبا وزارت امور خ: معاون بنادر صیادی و ماهیگیری سازمان شیالت یادآور شد 

 .صورت کامل حل شود ریزی کنیم تا این مسئله به صحبت شده تا بتوانیم امنیت را به منطقه برگردانیم و برنامه

ن گیری و دزدا های نظارتی، امنیتی و حتی سیستم دیپلماسی کشور در تالش هستند تا مسئله گروگان دستگاه: مجاهدی تأکید کرد

 .تر برطرف کنند دریایی را هرچه سریع

های ایران نیز دچار  شود که گاهی کشتی سایر کشورها در آب های دریایی به کرات دیده می این مسئله در آب: وی اظهار داشت

ن اتفاقی های صیادی ایرانی نیز ممکن است چنی شود و درباره کشتی شوند، اما پس از رفع آن به کشورشان بازگردانده می تخلف می

 .بیفتد

گیران سواحل سومالی دو ایرانی را نیز  گفتنی است، چندی پیش دو شناور صیادی از سوی دزدان دریایی ربوده شده و گروگان

 /.کشته و تعدادی را مجروح کردند که تالش برای آزادسازی مابقی افراد ادامه دارد
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 شیالت
 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

 های روستایی  ماهی به سبد کاال خانواده کردنبرنامه شیالت برای وارد 

مختلف در کشور در  هزار تن انواع آبزیان 264مدیر کل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیالت ایران، از تولید ساالنه حدود 

  .هزار تن رتبه نخست دنیا را به خود اختصاص داده است 354آال با  ایران در تولید ماهی قزل: های شیرین خبر داد و افزود آب

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مرتضی افراسیابی در نخستین کارگاه آموزشی ملی توسعه 

در دهه : ری در مناطق غیرساحلی کشور، با بیان این که ایران در بحث میگو و آب شور نیز رشد خوبی داشته است، گفتپرو آبزی

پروری کشور در این مدت، توانسته جایگاه خوبی  پروری در کشور رشد و شتاب خوبی داشته است به طوری که آبزی گذشته آبزی

 .در دنیا پیدا کند

تواند  شود و می ها محسوب می ترین این زیربخش های کشاورزی است که یکی از اقتصادی روری از زیربخشپ وی با بیان اینکه آبزی

های آینده  های خوبی برای افق ریزی پروری در کشور برنامه برای توسعه آبزی: گذاران ایجاد کند، یادآور شد سود خوبی برای سرمایه

 .صورت گرفته است

در حال حاضر تمرکز و توجه سازمان شیالت به پرورش آبزیان در : سازمان شیالت ایران اضافه کردمدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین 

های خوبی صورت گرفته و  ریزی های شور در سواحل شمالی و جنوبی است که برای این موضوع برنامه قفس و استفاده از آب

 .اند گذاران توانمندی در این زمینه ورود کرده سرمایه

های شور  این که برای اجرای طرح پرورش آبزیان در قفس در سواحل شمالی و جنوبی کشور برای استفاده از آبوی با بیان 

هزار تن  944تا پایان برنامه ششم توسعه برای اجرای این طرح یک ظرفیت : مطالعات اولیه و اقدامات خوبی شده است، اضافه کرد

شود و  هزار تن از این طریق تولید می 344ینی شده و در حال حاضر حدود ب برای تولید از طریق پرورش آبزیان در قفس پیش

 .سازی است بخش خصوصی به طور جدی وارد شده و برای توسعه این امر نیاز به فرهنگ

ورها هزار تن ماهی گرمابی به دیگر کش 74ساالنه حدود : افراسیابی با اشاره به صادرات آبزیان تولیدی در کشور اشاره کرد و افزود

 .گذران این بخش رغبت ایجاد کند شود که این امر توانسته برای سرمایه به ویژه کشورهای همسایه صادر می

ریزی شده  توانیم ورود یابیم و در این زمینه برنامه های سردآبی می با فراهم شدن بازار روسیه برای صادرات ماهی: وی ادامه داد

 .است

استفاده از  :های اجرای طرح پرورش آبزیان در قفس، گفت زمان شیالت ایران، با اشاره به مزیتمدیر کل دفتر آبزیان آب شیرین سا

گذاری بیشتر به موضوع پرورش آبزیان  تر و با کیفیت بیشتر و سرمایه های غیرمتعارف، پرورش ماهی به صورت طبیعی آب دریا و آب

برای افزایش پرورش آبزیان در  :پروری وجود ندارد، یادآور شد بزیوی با بیان این که اتالف آب در آ. در مناطق خشک کشور است

 .وری است ها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی و باالبردن بهره خراسان جنوبی تمرکز و توجه سازمان شیالت کشور استفاده از چاه

پرورش آبزیان مشکل وجود دارد، یادآور  ها در مورد عدم گرایش کشاورزان به امر افراسیابی با بیان این که در یک سری از استان

سازی وجود دارد و حسن این کار  برای گرایش کشاورزان به سمت پرورش آبزیان با استفاده از منابع آبی خرد نیاز به فرهنگ: شد

 .های روستایی است وارد کردن ماهی به سبد کاال خانواده

هزار تن بچه ماهی به صورت  344وری در خراسان جنوبی حدود پر بینی شده امسال برای رشد آبزی پیش: وی خاطرنشان کرد

 .رایگان در اختیار فعاالن این بخش قرار گیرد
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میگو و ماهیان گرمایی : مدیر کل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیالت ایران در خصوص بحث صادرات آبزیان کشور تصریح کرد

 .شود به کشورهای همسایه صادر می هزار تن صادرات در طی سال داریم که بیشتر 74تا  44

توانیم به بازار بزرگ  آوری اقداماتی انجام شود می در بحث آبزیان آب سرد اگر اقداماتی در خصوص فرآوری و عمل: وی ادامه داد

 .دشو ها در کشور صید می هزار تن ماهی از دریا 444تا  544به گفته وی در حال حاضر ساالنه حدود .روسیه ورود پیدا کرد

پروری در مناطق غیرساحلی کشور با نگرش بر کشت آکواپونیک با حضور  گفتنی است؛ نخستین کارگاه آموزشی ملی توسعه آبزی

پروری، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان  مدیر کل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیالت ایران، مدیر فنی و امور آبزی

 .ان و جمعی از مدیران و معاونین و کارشناسان شیالت در خراسان جنوبی برگزار شدجنوبی، مدیر شیالت و امور آبزیان است

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http37924-3html. 
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 شیالت
 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

 شد ( آکواپونیک)رورش ماهی توام با گیاه قم پایلوت پ استان

  .در استان خبر داد( آکواپونیک)مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان قم از توسعه پرورش ماهی توام با گیاه 

شور به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قم، محمدرضا طاهری با اشاره به این که برای نخستین بار در ک

توسط بخش خصوصی در استخرهای پرورش ماهی به مساحت ( آکواپونیک)پایلوت پرورش توام ماهی و گیاه  92در پائیز سال 

پروری که ضمن عدم  های نوین آبزی محدودیت منابع آبی و توسعه روش: یکصد متر مربع در استان قم به اجرا درآمد، گفت

 .باشد، از جمله اهداف شیالت قم برای استفاده از روش آکواپونیک و توسعه آن استوری باال  وابستگی زیاد به آب، دارای بهره

در این سیستم از ماهیان کپور معمولی، گلدفیش و گوپی و از گیاهان کاهو، نعناع، ریحان، مارچوبه، گل شیپوری : وی اظهار داشت

عالوه بر تولید خوراک ماهی کنسانتره همچنین همچنین این سیستم . و نخل مرداب برای پرورش و تولید استفاده شده است

 .اندازی شده است سیستم تولید انبوه انواع غذای زنده مانند دافنی، روتیفر و آرتمیا جهت تغذیه ماهیان راه

های  مدیر شیالت قم با اشاره به این که آکواپونیک ترکیبی از پرورش ماهی و پرورش گیاهان در بستر بدون خاک در سیستم

و ترکیبات غیرنیتروژنی   دار از قبیل آمونیاک در این سیستم مواد دفعی ماهیان که عمدتا ترکیبات نیتروژن: است، افزود گردشی

 .شوند مثل فسفر است، به وسیله گیاهان جذب شده و از آب و محیط زندگی ماهیان حذف می

زیستی است که پساب ناشی از فعالیت زیستی ماهی به آکواپونیک علم تلفیق تولید ماهی و گیاه در یک رابطه هم: وی تصریح کرد

 .یابد عنوان کود برای گیاه مورد استفاده قرار گرفته و آب تصفیه شده توسط گیاه هم به استخر پرورش ماهیان انتقال می

ن غذا یا کود برای طاهری با اشاره به این که از جمله اهداف اصلی آکواپونیک این است که مواد اضافی و دفعی یک سیستم به عنوا

این موضوع به وضوح در این پروژه مشاهده و تجربه شده است به طوری که آب استخرهای : سیستم دیگر عمل کند، بیان داشت

پرورش ماهی که دارای تعداد و تراکم بیشتر ماهیان و در نتیجه از تغذیه بیشتری برخوردار بودند باعث رشد بیشتر و کامال 

 .پرورش در همان مخازن شده استمحسوس گیاهان مورد 

محیطی و هم از  کند که این موضوع هم از لحاظ زیست وی با تاکید بر این که تصفیه زیستی آب، عناصر موجود در آن را حذف می

آب استخر پرورش ماهی پس از عبور از فیلترهای مکانیکی به بستر هیدروپونیک : جویی اقتصادی مهم است، ادامه داد لحاظ صرفه

کند که به  ها از جمله نیتروزوموناس و نیتروباکتر ایجاد می ارد شده و این بستر به عنوان بیوفیلتر محیط مناسبی برای رشد باکتریو

دهند و آب تصفیه شده در سیستم  ترتیب کار تبدیل آمونیاک و نیتریت آب پرورش ماهی را به نیتریت و سپس نیترات انجام می

 .شود ماهی میدوباره وارد استخر پرورش 

در آکواپونیک عناصر غذایی موجود در آب استخر پرورش ماهی به عنوان کود در  :مدیر شیالت جهاد کشاورزی قم خاطرنشان کرد

شود و این عمل برای ماهی نیز سود دارد چون تجمع مواد تولید شده ناشی از  سیستم هیدروپونیک و در بستر گیاهان مصرف می

ها در بستر استخر و ترکیبات ازته و فسفر ناشی از تغذیه ماهیان در آب تجمع یافته و عامل  میکروارگانیسم تجزیه بقایای گیاهان و

 .شود محدود کننده شرایط زیست ماهیان می

تواند به عنوان کود مورد استفاده گیاه قرار گیرد به عبارت دیگر بستر  اگر این پساب برای گیاهان مصرف شود می: وی تصریح کرد

های موجود در  سازد، در این میان باکتری کند و کیفیت آب را برای زیست ماهیان مناسب می ت، مانند یک بیوفیلتر عمل میکش

 .کند بستر کشت نقش مهمی را در چرخه عناصر دارند که بدون وجود آن سیستم خوب عمل نمی
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محصوالت تولیدی : یک منبع کودی آلی است، اضافه کردطاهری با اشاره به این که آب یا پساب حاصل از پرورش ماهیان به عنوان 

شوند و در فروش و بازاریابی ماهیان و گیاهان تولید شده نقش  در چنین سیستمی به عنوان محصول سالم و ارگانیک شناخته می

ند قم که با خشک مان شود و در مناطق خشک و نیمه مهمی دارد، ضمن این که از یک واحد تولیدی، دو نوع محصول تولید می

 .کمبود آب مواجه هستند آکواپونیک نقش مهمی داشته و مدلی برای کشاورزی پایدار است

جویی بسیار زیاد در مصرف آب  به طورکلی کشت گیاهان در تلفیق با پرورش ماهی محاسن متعددی همچون صرفه: وی ادامه داد

از اجرای سیستم آکواپونیک ضمن بهبود کیفیت آب به یک پنجم به طوری که نیاز آبی در یکی از مزارع پرورش ماهی استان بعد 

کاهش یافته است، افزایش عملکرد در واحد سطح تولید ماهیان و گیاه، بهبود طعم و کیفیت محصوالت کشاورزی حاصل از این 

جویی در  سیستم، بهبود کیفیت آب استخرهای پرورش ماهی، کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش هزینه تامین آب و صرفه

 .دارد... مصرف کودهای شیمیایی، تولید دو محصول از یک منبع آبی و 

مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان قم، با تاکید بر این که توسعه و ترویج سیستم آکواپونیک در جوار استخرهای ذخیره 

د مراکز پرورش ماهی استان به روش آکواپونیک از آب دومنظوره پرورش ماهی در دستور کار قرار داشته و تا پایان سال جاری تعدا

دو مرکز آن در واحدهای تولید محصوالت گلخانه ای است و در سال جاری نخستین مرکز : یک به سه واحد خواهد رسید، گفت

 عرضه آبزیان زنده شهر قم با هدف کاهش مصرف آب شهری، به سیستم آکواپونیک مجهز شد و جهت اجرای پرورش آبزیان به

 .شود روش آکواپونیک تسهیالت بانکی با بهره کم به متقاضیان پرداخت می

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http37922-3html. 
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 شیالت
 ایران اکونا - 132۱/ دی /  41, سه شنبه 

 رآمد ارزی ایران از محل فروش آبزیاندرصدی د 08افزایش 

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان از بازگشت کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بازار محصوالت شیالتی در 

که در گذشته جزو  کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان: ها خبر داد و گفت ای و برداشته شدن تحریم پی توافقات هسته

درصد درآمد ارزی  34تواند  آمدند، مجددا به بازار آبزیان بازگشتند که می مشتریان محصوالت شیالتی ایران به حساب می

  .محصوالت شیالتی را افزایش دهد

ریم نیز انواع گاه برای محصوالت شیالتی بسته نشده است و حتی در دوران تح بازارهای اروپایی هیچ: عیسی گلشاهی اظهار کرد

 .شد آبزیان ایران به کشورهای اروپایی صادر می

مشکلی که صادرات محصوالت شیالتی به کشورهای اروپایی در دوران تحریم داشت، این بود که نقل و انتقاالت مالی و : وی افزود

 .واجه شدتبادالت بانکی با مشکل مواجه شده بود و در پی آن صادرات محصوالت شیالتی ایران با مشکل م

 ها ایتالیا اولین مشتری آبزیان ایران پس از لغو تحریم

بالفاصله پس از توافقات ژنو و برجام ایتالیا : مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ادامه داد

کشور ارسال شده است و مطمئنا هر نوع  محموله به این 33متقاضی میگوی ایرانی شد که تاکنون از محل تولید میگوی امسال 

 .تر باز خواهند گشت های اروپایی سریع مبادالت مالی در این زمینه تسهیل شود، بازار

به جمع مشتریان  4+3ای بین ایران و کشورهای  به گفته گلشاهی ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان پس از نهایی شدن توافقات هسته

آال، کنسرو ماهی،  ازگشتند و تقاضای خود را برای خرید محصوالتی مانند میگو، انواع ماهی مرکب، قزلمحصوالت شیالتی ایران ب

 .میگوی ارس اعالم کردند خاویار و شاه

 آوری آبزیان ایران پس از تحریم میلیون دالری ارزی 344افزایش 

کشورهای مختلف صادر شد و تراز تجاری مثبت میلیون دالر انواع محصوالت شیالتی به  245سال گذشته : وی خاطر نشان کرد

 .میلیون دالر رسید 347این بخش به حدود 

ای و برجام و  اجرایی شدن مفاد توافقات هسته: مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت گفت

خود را تا سه ماه آینده نشان خواهد داد، بنابراین از اواخر  گذاری برقراری ارتباطات بانکی در حوزه صادرات محصوالت شیالتی تاثیر

میلیون دالری ارزآوری از محل صادرات محصوالت شیالتی در هر سال  344توانیم شاهد افزایش  سال جاری یا اوایل سال آینده می

 .باشیم

 ها جای مشتریان واقعی آبزیان ایران را در دوران تحریم گرفتند واسطه

های گذشته کاهش نیافته و همچنان روند افزایشی  گاه درآمد ارزی صادرات محصوالت شیالتی طی سال که هیچ ان اینگلشاهی با بی

یکی از اتفاقاتی که در صادرات محصوالت شیالتی افتاد تغییر جهت بازارهای صادراتی بود که اصال برای  :داشته است، اظهار کرد

درصد میگو و دیگر محصوالت صادراتی شیالتی ایران به اسپانیا و دیگر  44از تحریم های قبل  ایران خوب نبود، چرا که در سال

 .های تحریم امارات و ویتنام جای آنها را گرفتند شد که طی سال کشورهای اروپایی صادر می
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د صادرات محصوالت درص 44های تحریم  در سال: مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت افزود

شد و از آنجا که این کشورها واسطه بودند نه بازارهای اصلی، باعث  شیالتی مانند میگو به کشورهای امارات و ویتنام صادر می

 . کاهش درآمد ارزی ایران از محل صادرات آبزیان می شدند

های صادراتی شیالتی و تنها از  زایش میزان و محمولهتوان امیدوار بود که بدون اف ها می پس از برداشته شدن تحریم: وی اعالم کرد

درصد درآمد ارزی ایران در این بخش  34طریق صادرات مستقیم به کشورهای اروپایی به عنوان مشتریان اصلی این محصوالت، 

 .افزایش پیدا کند

محصوالت صادراتی شیالتی مانند میگو که های تحریم نیز ایران بیکار ننشسته بود و به غیر از افزایش تولید  در سال: گلشاهی گفت

توان به پرورش  هزار تن رسیده است، می 34اکنون به حدود  هزار تن بود و هم 9های پیش از تحریم تولید آن حدود  در سال

رآمد تواند د های جدید صادراتی اشاره کرد که می ها و ظرفیت ماهیان خاویاری، پرورش ماهی در قفس و غیره به عنوان پتانسیل

 .ارزی ایران را در بخش شیالت افزایش دهد
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 شیالت
 ایرنا - 46/14/1320 :تاریخ خبر

 بهداشت پرورش میگو با حساسیت بیشتری رعایت می شود 

با توجه به بروز بیماری لکه سفید موارد : دفتر بهداشت و بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور گفت مدیرکل -ایرنا -تهران

  .بهداشتی در همهمراحل تکثیر و پرورش میگو با حساسیت بیشتری انجام خواهد شد

در همه مراحل تکثیر و پرورش موارد بهداشتی باید : افزود« امراهلل قاجاری»به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، 

میگو شامل تولید با ورود مولدها، آماده سازی و ارتقای شرایط بهداشتی مرکزهای تکثیر میگو، نظارت بر آماده سازی اولیه مزرعه 

، های پرورشی، نمونه برداری و انجام آزمایش ها از بچه میگوهای تولید شده، نظارت بر ذخیره سازی میگو طبق دستورالعمل ها

الزام به رعایت زمان و دوره پرورش میگو، اجرای نظام مراقبت از بیماری های میگو بویژه لکه سفید ویروسی در مرکزهای تکثیر و 

 .مزرعه های پرورشی با دقت بیشتر انجام شود

ندگان و پرورش با توجه به بروز بیماری لکه سفید میگو در استان بوشهر، مقرر شد با برگزاری نشستی با تکثیرکن: وی گفت

 .دهندگان میگو برنامه ریزی مدون بهداشتی و قرنطینه ای برای سال آینده داشته باشیم

به دلیل سرد شدن هوا، کانون های جدید بیماری به وجود آمد اما خوشبختانه با اقدام های مناسب، بخش زیادی : قاجاری ادامه داد

 .فزایش یافت و خسارت هایی نیز به این بخش وارد شداز میگو برداشت شد اما تلفات در برخی مزرعه ها ا

خورشیدی برای نخستین بار در کشور گزارش شد و استان های  3283بیماری لکه سفید میگو سال : قاجاری پیش از این گفته بود

 .خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان را درگیر کرد

پرورش صادرات آبزیان کشور، پارسال میزان کل تولید میگوی پرورشی در مدیرعامل اتحادیه تکثیر و « ارسالن قاسمی»به گفته 

هزارتن برسد اما شیوع بیماری لکه سفید این میزان را  34هزارتن رسید و پیش بینی می شد امسال این میزان به  37کشور به 

 .کاهش داده است

/News/fa/ir.irna.www://http83897973/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irna.ir/fa/News/81896961/


 
 رزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاو

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 اول دیاهم اخبار هفته 
 

102 
 

 شیالت
 ایرنا - 42/14/1320 :تاریخ خبر

 بهره برداری دو برابری ایران نسبت به مجموع کشورهای همسایه از منابع دریایی 

ر میزان بهره برداری ایران از منابع دریایی بیش از دو براب: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت گفت  -ایرنا  -کیش 

  . همسایه است کشورهایمجموع استفاده 

اصغر مجاهدی روز چهارشنبه در حاشیه هفدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریا نوردی در کیش در گفت 

در منطقه  شرایط موجود صنعت شیالت به عنوان یک زیر بخش از کشاورزی که در دریا هم فعالیت دارد،: وگو با خبرنگار ایرنا افزود

 .از نظر بهره برداری در شرایط خوبی قرار دارد

از نظر ناوگان دریایی ثبت شده در اقیانوس هند : وی با بیان اینکه در اقیانوس هند هم از این نظر شرایط نسبتا خوبی داریم، افزود

 . هم ایران رتبه دوم رادارد

شناور ایرانی در خارج از آبهای تحت حاکمیت کشور در  844 هم اکنون: معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت اظهار داشت 

اقیانوس هند صیادی می کنند و شاهد توسعه قابل مالحظه ای در ماهیگیری هستیم اما در عین حال ضرورت هایی وجود دارد که 

 .باید در آینده به آنها بیشتر توجه شود

بدین منظور باید این  : در بخش دریایی و صنایع دریایی هستیم ، افزود وی در ادامه با تاکید بر اینکه نیازمند یک توسعه متوازن

  . حوزه را به عنوان صنعت با همه زیربخش ها و پیوستگی های آن دیده و برای آن برنامه ریزی کنیم

 3545در افق هزار تن و 644هزار تن است که در برنامه ششم  464در حال حاضر مجموع تولیدات دریایی کشور : مجاهدی افزود 

 .حدود یک میلیون تن حجم بهره برداری از منابع دریایی هدف گذاری شده است

عالوه بر بهره برداری از منابع دریایی در حال حاضر نگاه جدیدی در بخش توسعه دریایی ایجاد شده که بحث : وی ادامه داد 

 . ای پرورش آبزیان و غیره استفاده کنیمپرورش دریایی است به گونه ای که با استفاده از منابع آب دریایی بر

این برنامه در چند بخش طراحی : اصغر مجاهدی با اشاره به سیاست های توسعه ای شیالت در برنامه ششم توسعه کشور گفت 

شده و قابل دستیابی است که محور نخست توسعه صید فراساحلی است بر این اساس تمرکز شیالت بر آن متمرکز شده که ناوگان 

را به سمت آبهای فراساحلی اعم از آبهای عمیق ، آزاد و سواحل سایر کشور ها البته با هماهنگی های مربوطه است تا بهره برداری 

 .را افزایش دهد

: وی بخشی دیگر از این برنامه را هم مربوط به دخایر بهره برداری نشده و یا کمتر توجه شده در بخش دریایی عنوان کرد و گفت 

 .اساس تالش می شود در توسعه مورد نظر برنامه ششم این حوزه نقش بیشتری پیدا کنندبر این 

بر اساس برنامه توسعه ای ، این حوزه نیازمند چند اهرم از جمله توسعه ناوگان : معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت اظهار کرد 

 .بدفراساحلی است تا دسترسی به منابع غیر ساحلی و دور دست افزایش یا

وی با بیان اینکه زمینه هایی برای این امر فراهم شده و به شکلی کار پیش رود که همه بخش های داخلی در آن نقش بیشتری 

از سویی باید مدیریت منطقه ای توسعه یابد در حالی که تا امروز الگویی که عمل شده و می شود مدیریت ملی است : یابند، افزود 

 . توسعه صید در آبهای فراساحلی باید ظرفیت های منطقه ای را توسعه دهیمو اینک برای حرکت به سمت 

اصغر مجاهدی در عین توجه به توسعه مدیریت منطقه ای ،پرداختن به به آبهای ساحلی و سرزمین را که نیازمند تامین کیفیت 

 .مناسب در این منابع است را ضروری خواند
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یطی که ایجاد شده امروز شیالت به هیچ وجه برنامه توسعه ای شیالتی ندارد و در در دریای خزر به دلیل شرایط مح: وی گفت 

درصد در ماهیگیری کشور به هشت درصد کاهش یافته که به دلیل از بین رفتن  34شرایط کنونی سهم دریای خزر از حدود 

 . عوامل پایه ای زیست محیطی است

یی و دریا نوردی و هفتمین نمایشگاه دریایی دو ساالنه کیش به میزبانی هفدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریا

جزیره کیش از تاریخ یکم تا چهارم دی ماه سال جاری با حضور شرکت های داخلی و خارجی در محل دایمی نمایشگاههای بین 

  .المللی کیش برگزار می شود

لمللی، ارائه توانمندی ها و آخرین دستاوردهای صنایع وابسته، شناسایی و معرفی فرصت های بزرگ سرمایه گذاری داخلی وبین ا

تأسیسات و همچنین سامانه های دریایی و بندری در فضای باز و سر پوشیده ازجمله اهداف مهم برگزاری هفتمین نمایشگاه و 

  . همایش بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی در جزیره کیش است

/News/fa/ir.irna.www://http83893633/ 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 - 20/14/41فارس

انبارها مملو از شکر / سابقه چغندر قند کشاورزان به رکود صنایع خورد تولید بی

 خریدار بی

مصرف شکر با رکود : قند در کشور تولید شده است، گفت چغندرمیلیون تن  4دبیر انجمن صنایع قند و شکر با بیان اینکه امسال 

 .ها انبار شده است حاکم بر صنایع، کاهش یافته و بخشی از شکر تولیدی در کارخانه

قند   تولید چغندر: ، گفتفارس خبرگزاریوگو با خبرنگار اقتصادی  های قند و شکر در گفت بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .سابقه بوده است سال گذشته بی 8امسال نسبت به 

 404این رقم احتماال تا پایان برداشت به : میلیون تن گذشته است، اظهار داشت 4قند از مرز   وی با بیان اینکه برداشت چغندر

 .میلیون تن برسد

 .هزار تن چغندر قند تولید شد 644میلیون و  5در مجموع  92سال : دانایی بیان داشت

هزار تن  744میلیون و  7رقم  84میزان تولید چغندر در کشور در سال  :های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .میلیون تن رسید 3به کمتر از  88و  86های  ل قند در سا  واردات شکر، تولید چغندر به علت افزایش بود، اما از آن سال به بعد

این رکورد تولید در تاریخ صنعت ایران : هزار تن شکر در سال جاری اظهار داشت 544وی با ابراز امیدواری از تولید یک میلیون و 

 .نظیر خواهد بود بی

: صنایع قند و شکر زنده کرده است، گفت دانایی با بیان اینکه جلوگیری از واردات شکر به کشور امید را در بین کشاورزان و

 .ها برای فروش شکر به قیمت مصوب دولت، از عوامل مؤثر بر افزایش تولید بوده است کارخانه واری کشاورزان وامید

میلیون تن شکر به کشور وارد  از بیش 95و  92های  در مجموع در سال :های قند و شکر بیان داشت رئیس انجمن صنفی کارخانه

هزار تن هم امسال برای تأمین  244 های قبلی وارد شد و حدود سفارش هزار تن آن سال گذشته و از ثبت 844شده که حدود 

 .ذخایر استراتژیک وارد شده است

از آنجا که که این واردات برای تأمین ذخایر استراتژیک  :وی با بیان اینکه شکر وارداتی در سال جاری وارد بازار نشده است، افزود

 .شته استبود، شکر وارداتی تأثیری بر بازار داخلی ندا

ای نقشی در رکود بازار شکر نداشته است بلکه رکود  هیچ فرد و یا وزارتخانه: دانایی با اشاره به رکود حاکم بر بازار شکر، اظهار داشت

 .اقتصادی حاکم بر اقتصاد مانع به فروش رفتن شکر تولیدی داخل کشور شده است

کننده شکر هستند،  ایع تولید شیرینی، شکالت و نوشابه که مصرفصن :های قند و شکر تصریح کرد رئیس انجمن صنفی کارخانه

 .درصد کاهش یافته و همین امر خود به خود درخواست خرید شکر را به همان میزان کاهش داده است 44تا  54تولیدشان 

دات حاکم بود، قطعا تا خوشبختانه در شرایط رکود فعلی جلوی واردات شکر گرفته شده و اگر وضعیت قبلی در مورد وار: وی افزود

 .های قند و شکر تعطیل شده بودند االن کارخانه

میلیون تن شکر  3ها  میزان واردات شکر بیش از یک میلیون تن بود و حتی در یکی از این سال 93تا  84های  در سال: دانایی گفت

 .به کشور وارد شد

http://www.farsnews.com/
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هزار تن شکر به دلیل رکود حاکم بر این بازار در  644تا  744حدود  :های قند و شکر بیان داشت رئیس انجمن صنفی کارخانه

 .مانده و به فروش نرفته است انبارهای صنایع قند و شکر

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http32953443444333 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  4۰: تاریخ

 قیمت های متعادل بازار واردات را کساد کرد/ واردات شکر منتفی شد

ها دیگر  با توجه به پیش بینی افزایش تولید شکر نسبت به سالهای گذشته و متعادل بودن قیمت: معاون وزیر کشاورزی جهاد گفت

 .نیازی به واردات نخواهیم داشت

، در خصوص واردات شکر اظهار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانرز معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با باس کشاو

تند اما ها مشغول تولید شکر هس پاییز فصل برداشت چغندر بوده و از طرفی اکنون در مزارع برداشت ادامه دارد و کارخانه: داشت

 .هزار تن واردات بعید است که دیگر نیازی به واردات داشته باشیم 544گفتنی است که با توجه به شرایط مطلوب تولید و 

درصدی برخوردار بوده و نباید فراموش شود  8میزان تولید چغندر در سال جاری در مقایسه با سال گذشته از افزایش  :وی افزود

 .تولید شکر در کشور استکه این امر بیانگر افزایش 

ها دیگر نیازی به  های گذشته و متعادل بودن قیمت با توجه به پیش بینی افزایش تولید شکر نسبت به سال: کشاورز تصریح کرد

 .واردات نخواهیم داشت

/news/fa/ir.yjc.www://http4528726D/%9%88%D8%A 
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 شکر
 ایران اکونا - 132۱/ دی /  4۰, شنبه 

 چغندرکاران هنوز از دولت طلبکاراند

در صورت : درصد مطالبات چغندرکاران پرداخت نشده است، گفت 74های قند و شکر با بیان اینکه  دبیر انجمن صنفی کارخانه

  .شود مطالبات معوق کشاورزان پرداخت میمیلیارد تومان طلب صنایع از دولت،  344دریافت 

درصد از مطالبات کشاورزان به ازای فروش چغندرقند به  24حدود : گفت بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر 

 .ها پرداخت شده است کارخانه

رکود حاکم بر بازار شکر برای  با توجه به: شود، افزود وی با بیان اینکه در صورت فروش شکر مطالبات کشاورزان پرداخت می

 .پرداخت مطالبات کشاورزان با مشکل مواجه هستیم

التفاوت شکر از دولت طلب  میلیارد تومان بابت مابه 344از سال قبل حدود : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .مین اعتبار آن را پرداخت خواهد کردداریم که دولت این مبلغ را در اولویت پرداخت قرار داده و در صورت تأ

 .شود التفاوت شکر به کارخانجات فعال محاسبه نشده و یک ماه آینده مبلغ آن مشخص می بدهی دولت به ازای مابه: دانایی گفت

 3344ها شکر تولیدی را با قیمت  تومان مصوب کرد و مقرر شد تا کارخانه 3244دولت سال گذشته قیمت شکر را : وی افزود

 .ها از دولت دریافت شود تومانی توسط کارخانه 344التفاوت  تومان درب کارخانه به مشتریان عرضه کنند و در مقابل یک مابه

با : هزار تنی شکر در سال گذشته، اظهار داشت 244های قند و شکر با اشاره به تولید یک میلیون و  دبیر انجمن صنفی کارخانه

ای هر کیلو شکر، دولت مبلغی به صنایع قند و شکر بدهکار بود که بخشی از آن را پرداخت کرد و تومان یارانه به از 344اختصاص 

 .میلیارد تومان آن را به صنایع پرداخت نکرده است 344هنوز 

الی ها نشده است، در ح التفاوت قیمت شکر به کارخانه دولت به دلیل مشکالت مالی هنوز موفق به پرداخت وجه مابه: دانایی افزود

ها پرداخت شود، صنایع هم قادر خواهند بود، تا هر چه سریعتر مطالبات کشاورزان را بابت فروش  که اگر این مبلغ زودتر به کارخانه

 .ها دریافت کنند چغندر به کارخانه

 .میلیون تن برسد 404میلیون تن چغندرقند از کشاورزان خریداری شده و امیدواریم این رقم به  4در سال جاری تاکنون : وی افزود

 .تومان عنوان کرد 364را  92 - 95وی قیمت خرید هر کیلو چغندر در سال زراعی 

تومان به  3344تومان مصوب شد اما قیمت این محصول برای مصرف کننده از  3424قیمت شکر امسال : براساس این گزارش

 .تومان توسط دولت به کارخانجات پرداخت شود 324تومان افزایش یافت و به ازای هر کیلو گرم مقرر شد تا مبلغ  3244

 364و  394 به ترتیب  95-94گرم چغندر قند بهاره و پاییزه برای سال زارعی  نرخ خرید تضمینی هر کیلو: افزاید این گزارش می

 .تومان مصوب شد

/com.iranecona://http44286DA/%%87 
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 شیر و فراوردهها

 - 20/14/41فارس

 شده تولید بهترین راهکار کاهش قیمت تمام/ شکست توافق افزایش قیمت شیر خام

کنندگان، صنایع لبنی با افزایش ندادن  ف کنندگان و مصر جانبه بین صنایع لبنی، دامداران و سازمان حمایت تولید علیرغم توافق سه

 .شش بازار، توافق را شکستندقیمت محصوالت لبنی به دلیل عدم ک

رفت توافق سه جانبه صنایع لبنی، دامداران و سازمان حمایت  همانطور که انتظار می خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تیجه نرسیدتومانی قیمت خرید شیرخام به ن 344کنندگان برای افزایش  کنندگان و مصرف از تولید

تومانی قیمت خرید شیرخام، قیمت سه محصول  344صنایع لبنی، دامداران و سازمان حمایت کرده بودند تا صنایع با افزایش 

 .افزایش دهند 92درصد نسبت به قیمت مصوب سال  7 را از امروز اول دی ماه( ماست، پنیر و شیر)پرمصرف 

 3554است که برای اجرایی شدن مصوبه دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت  ماه 38کنندگان شیرخام که  دامداران و تولید

 .باز هم موفق نشدند امیدواری، اند، این بار علیرغم تومان تمام تالش و سعی خود را کرده

 توافق کنند کنندگان برای افزایش قیمت مصرف *

صورت  در مورد اینکه چرا علیرغم توافق خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت

که مصرف سرانه شیر در آن  توان در کشوری چگونه می: گرفته این بار هم افزایش قیمت خرید شیرخام به اجرا در نیامد، گفت

 .نصف استاندارد جهانی است، قیمت محصوالت لبنی را افزایش داد

 .یابد مردم قدرت خرید محصوالت لبنی را ندارند و با افزایش قیمت قطعا مصرف کاهش می: وی افزود

توافق برای افزایش قیمت شیرخام و محصوالت لبنی نباید با صنایع لبنی صورت گیرد، بلکه : دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .کننده انجام شود این توافق باید با مصرف

کننده در صورت افزایش قیمت حفظ شود، صنایع لبنی در محصوالتشان افزایش قیمت  اگر قدرت خرید مصرف: کردباکری تصریح 

 .توانیم افزایش قیمت بدهیم کنند، اما اگر مردم چنین توانایی نداشته باشند ما هم نمی اعمال می

رود و با این  لبنی اضافه تولید است و به فروش نمیهای  درصد از محصوالت کارخانه 34تا  34: دبیر انجمن صنایع لبنی بیان داشت

 .شرایط امکان افزایش قیمت محصوالت لبنی وجود ندارد

کنندگان و  در یک سال و نیم گذشته جلسات متعددی بین دامداران، صنایع لبنی و سازمان حمایت از تولید: افزاید این گزارش می

شده برای افزایش قیمت شیرخام  اعالم و علیرغم اینکه دائما گزار شده استشیرخام بر کنندگان برای افزایش قیمت خرید مصرف

 .اند با صنایع لبنی توافق شده است اما هر دفعه صنایع منکر این توافق شده

در رابطه با این موضوع و توافق معتقد بود که افزایش  این بار هم علیرغم اینکه احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران تهران

 .شود باز هم اجرایی نشد مت خرید شیر خام با توجه به پذیرش از سوی صنایع لبنی حتما اجرایی میقی

ای نداشته و دولت هم سازوکار  ظاهرا برگزاری جلسات متعدد و توافقات چند جانبه جز هدر رفتن وقت نتیجه: براساس این گزارش

 .اش ندارد برای اجرایی شدن مصوبه روشنی

رسد بهتر است به جای صرف وقت به منظور دست یافتن به هدفی ناممکن، دولت به فکر راه جدیدی برای  می بنابراین به نظر

. تواند باشد کنندگان باشد، کاهش قیمت تمام شده تولید با حمایت از تولید کنندگان یکی از راهکارهای اصلی می حمایت از تولید

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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شود، تولید  ای که با کاهش قیمت در این بخش ایجاد می از ارزش افزوده توان دراین روش به جای دست کردن در جیب مردم می

 .مند کرد کننده و مردم را بهره

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http32953443444833 
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رآورده هاشیر و ف  
 - 20/14/41فارس

پیشگیری از بیماری پوکی استخوان / رئیس جمهور افزایش قیمت لبنیات را متوقف کند

 با مصرف لبنیات است

لیتر  94ها،  سرانه مصرف شیر در قبل از هدفمندی یارانه: رئیس کمیسیون محیط زیست و سالمت شورای اسالمی شهر تهران گفت

درصدی  7تر کاهش یافته است، لذا برای جلوگیری از بیماری پوکی استخوان رئیس جمهور افزایش لی 74بوده که بعد از آن به 

 .قیمت لبنیات را متوقف کند

اهلل حافظی در تذکرات پیش از دستور دویست و هجدهمین جلسه شورای  ، رحمتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اجتماعی 

 .درصد قیمت لبنیات افزایش یافته است 7امروز : سالمی تهران اظهار داشتا

 .توان از این بیماری پیشگیری کرد گیر است و با مصرف لبنیات می بیماری پوکی استخوان بی سروصدا و همه: وی اظهار داشت

پیشگیری از این : کند، گفت لت تحمیل میحافظی با اشاره به اینکه بیماری پوکی استخوان بار مالی را به اقتصاد خانواده و دو

 .تواند کامالً رایگان باشد و شکستگی استخوان از عالئم این بیماری است بیماری می

نفر زن مسن در کشور، یک نفر دچار پوکی  2از هر : رئیس کمیسیون محیط زیست و سالمت شورای اسالمی شهر تهران گفت

 .روز بستری نیاز دارد 24لگن به شود که در شرایط خوب شکستگی  استخوان می

درصد آنها بهبودی کامل  44کنند،  شوند، در سال اول فوت می درصد از افرادی که دچار شکستگی لگن می 34: حافظی بیان داشت

 .مدت در خانه سالمندان دارند های طوالنی درصد نیز نیاز به مراقبت 34کنند و  پیدا نمی

هزار مورد  584ها بستری و  دلیل پوکی استخوان در بیمارستان هزار نفر به 523ر آمریکا ، د3994در سال : وی خاطرنشان کرد

 .میلیارد دالر برآورد شده است 803مدت در این خصوص بوده است که هزینه مستقیم درمان در آن سال  بستری طوالنی

سازمان بهداشت جهانی از معضالت در  ،WHO از نظر: رئیس کمیسیون محیط زیست و سالمت شورای اسالمی شهر تهران افزود

 .باشد ، پوکی استخوان است و راه پیشگیری آن نیز مصرف لبنیات می3444قاره آسیا در سال 

 .درصد کاهش دهیم 34توانیم خط شکستگی لگن را  با مصرف لبنیات می: حافظی افزود

لیتر  74ها به  لیتر بوده که بعد از هدفمندی یارانه 94ها، مصرف لبنیات در طول سال در کشور  قبل از هدفمندی یارانه: وی گفت

 .کاهش یافته است

درصدی قیمت لبنیات دولت به دنبال  7با افزایش : رئیس کمیسیون محیط زیست و سالمت شورای اسالمی شهر تهران، گفت

 .های خود است، ولی مشکالت نیز افزایش خواهد یافت کاهش هزینه

 .جمهور افزایش قیمت لبنیات را متوقف کند سرما و افزایش آلودگی هوا، تقاضا داریم رئیس با توجه به فصل: حافظی افزود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http32953443444353 
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 شیر و فرآورده ها   
 آیانا 1320دی  46, یکشنبه

کاهش قدرت خرید مردم / گذاری برای مجازات صنایع لبنی متخلف لزوم قانون

 بهانه مناسبی نیست 

کند، باید نحوه برخورد با متخلفان را نیز در  کنندگان و تولیدکنندگان زمانی که دستورالعملی را وضع می سازمان حمایت مصرف

 .اند، مجازات شوند ت مخالفت کردهترتیب صنایعی که با افزایش قیم دسترس داشته باشد تا بدین

درباره اعمال نکردن افزایش ( ایانا)مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

نی طور قطع زما به: شده گفت درصدی برای هر کیلوگرم شیرخام توسط صنایع و افزایش شش درصدی محصوالت تهیه 34قیمت 

 .کند، باید قوانینی نیز وضع شود که با متخلفان برخورد کند که سازمان حمایت، دستورالعملی را صادر می

شده  عنوان متخلف محسوب شده و از خرید شیرخام با قیمت تعیین در حال حاضر صنایع لبنی به: علیرضا عزیزاللهی افزود

 .کنند خودداری می

هزار و  ای را اجرایی کرده است تا به مرور قیمت شیرخام به یک افع تولیدکننده، چنین مصوبهعنوان مد دولت به: وی خاطرنشان کرد

 .تومان که قیمت کارشناسی است، برسد 554

 برای سرپا ماندن دامداران، ناگزیر از افزایش قیمت هستیم 

تواند سرپا باقی بماند و  ر صنعت دامداری میبا افزایش قیمت شیرخام، به مرو: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران ادامه داد

ای از مشکالتش کاسته شود، اما بهانه اخیر صنایع لبنی که البته ناشی از عدم سود آنها است، به هیچ عنوان به نفع  پاره

 .کننده و تولیدکننده نیست مصرف

مصرف شیر از اعمال افزایش قیمت سر باز  و کاهش یافتن سرانه "کنندگان نفع مصرف"صنایع به بهانه : عزیزاللهی تصریح کرد

زنند، در حالی که باید گفت در جامعه کنونی قیمت بیشتر محصوالت اساسی مورد مصرف مردم رو به افزایش است و اگر مردم  می

کاهش  تمامی محصوالت ترتیب افزایش سرانه  توانند خرید کنند و بدین یک از آنها را نمی مشکلی در خرید داشته باشند، هیچ

 .یابد می

برای آنکه صنعت دامداری بتواند تولیداتش را ادامه دهد، الزم است تا سود منطقی عاید دامداران شود و از ضرر و : وی یادآور شد

 .زیان آنها جلوگیری کنیم

ت و در ایران که کیلوگرم اس 444رو هستیم که سرانه مصرف شیر در آنها  در حال حاضر با کشورهایی روبه: عزیزاللهی تأکید کرد

 .کیلوگرم سرانه مصرف دارد، فاصله زیادی وجود دارد 94

 دامدار از چرخه خارج شود، تولیدی نخواهیم داشت 

این حجم از تولید، باید به سبد مصرفی مردم وارد شود، اما نه به بهانه بیرون : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران اظهار داشت

 !ه تولید و کاررفتن دامداران از چرخ

کنندگان و تولیدکنندگان با نظرخواهی از دامداران اقدام به افزایش نرخ شیرخام کرده  سازمان حمایت مصرف: وی همچنین گفت

 .تومانی برسیم 554هزار و  است تا به مرور به قیمت کارشناسی یک

 .قیمت شیر، بتوانیم به نرخ فوق دست پیدا کنیم مرحله بعدی هم وجود دارد که با افزایش دوباره: عزیزاللهی در ادامه افزود
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طور قطع می تواند باالنسی  تومانی قیمت شیرخام به 344افزایش شش درصدی محصوالت پرمصرف لبنی و : وی خاطرنشان کرد

 .وجود آورد نسبی در صنعت به

کس نیست و الزم است  ین امر به نفع هیچصنعت در حال حاضر مانع ایجاد کرده است، اما باید بداند که ا: عزیزاللهی ادامه داد

 /.سازمان حمایت نیز قوانینی برای مجازات متخفان وضع کند

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http36434-3html. 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا 1320دی  41, سه شنبه

 صنایع لبنی زیر بار افزایش قیمت لبنیات نرفت / ناکامی طرح دستوری سازمان حمایت

گونه  شود، امروز محصوالت لبنی بدون هیچ ماه اعمال می با وجود دستور افزایش شش درصدی قیمت شیر، ماست و پنیر از یکم دی

  .ار دستور افزایش قیمت لبنیات و به تبع آن شیرخام نرفتافزایش قیمتی به بازار عرضه شد و صنایع لبنی زیر ب

های اخیر به موضوعی پرچالش بین دامداران  ، تعیین قیمت لبنیات که طی ماه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

  شده تولید، قیمت دن هزینه تمامدلیل باال بو کنند که به و صنایع لبنی تبدیل شده است که از سویی دامداران همواره اعالم می

توانند  گردد، معتقدند نمی های تولیدشان به شیر خام برمی درصد هزینه 64فروش شیرخام باید افزایش یابد، اما صنایع لبنی که 

ن های آ های کنونی هم کشش خرید ندارد و تقاضای خرید شیر و فرآورده قیمت شیرخام را افزایش دهند و بازار مصرف با قیمت

 .کاهش داشته است

کنندگان بدون مالحظه شرایط مورد نظر صنایع لبنی که افزایش  کنندگان و تولید ها سازمان حمایت مصرف در میان این اختالف

گونه افزایش  دیدند و برخالف نظر این سازمان و دولت موافق هیچ های بازار می قیمت لبنیات را اقدامی غیرمنطقی و بدون واقعیت

تنها استقبال نکردند که مخالفت خود را با این  د، از مجوز افزایش شش درصدی قیمت سه قلم محصول لبنی پرمصرف نهنرخ نبودن

تنها این افزایش قیمت اجرایی نشد، بلکه دبیر انجمن صنایع لبنی اعالم کرد که صنایع لبنی  تصمیم ابراز کردند تا آنجا که امروز نه

 .دانند ردم و صنایع لبنی و در کل تولید شیر در کشور میعمالً این اقدام را مخل منافع م

تومانی قیمت خرید هر  344های لبنی نسبت به افزایش  ماه کلیه کارخانه بر اساس مصوبه سازمان حمایت قرار بود از تاریخ یکم دی

را با افزایش حداکثر شش ( ست و پنیرشیر، ما)های لبنی پرمصرف  کیلوگرم شیرخام از دامداران اقدام کنند و متقابالً قیمت فرآورده

این خبر از سوی دبیر انجمن صنایع لبنی تکذیب  -ماه یکم دی-اما امروز . افزایش دهند 3292درصد نسبت به قیمت مصوب سال 

 /.گونه تغییر قیمتی مشاهده نشده است شد و در بازار مصرف نیز هیچ

/item/food/ir.iana.www://http37934-3html. 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان – 132۱آذر  34: تاریخ

افزایش قیمت تنها به نفع صنایع / افزایش قیمت شیر خام کمکی به دامداران نکرده است

 لبنی

تومان  44از سی روز گذشته قیمت هر کیلو شیر خام را  صنایع لبنی: پروری کشور گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دام

 .کاهش دادند

، درخصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهای لبنی کشور در گفتگو با  محمدرضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فراورده

هیچ فردی از مزایای مصرف شیر بی اطالع نیست و همه : یر از اول دی ماه اظهار داشتدرصدی قیمت شیر، ماست و پن 7افزایش 

کند بلکه  شود و به همین خاطر گران شدن محصول دردی را دوا نمی می دانیم با افزایش مصرف شیر سالمتی جامعه تضمین می

 .بایستی باتحریک تقاضا به سالمت افراد و تولید کمک کنیم

ها به سبب کاهش قدرت خرید مردم مقاومت کردند و  ه لبنی از سال گذشته تا کنون علی رغم افزایش هزینهاتحادی: وی افزود

 .کند پروری کشور وارد می تواند ضربه مهلکی به صنعت دام ها می ها را افزایش ندادند و گفتنی است که این افزایش قیمت قیمت

ای برای حل مشکالت  چاره ها را در تصمیمات خود دخیل کند تا راه  اتحادیه در واقع الزم است که دولت: اسماعیلی در ادامه گفت

 .ها ابالغ کند این صنعت اندیشیده شود نه اینکه بعد از گرفتن تصمیم مصوبه آن را به اتحادیه

درصدی  24صنعت لبنیات یکی از محصوالت استراتژیک و تعیین کننده : های لبنی تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه فراورده

ها باالیی را برای خرید محصوالت لبنی بپردازند الزم  نفره بایستی هزینه 4حال با وجود اینکه یک خانواده  های مردم است  سفره

 .های مربوطه از این صنعت حمایت کنند تا سرانه مصرف لبنیات افزایش یابد است که تمامی وزارتخانه

 تافزایش قیمت تنها به نفع صنایع لبنی اس ** 

پروری کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص  جواد آزاد مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دام

تومان کاهش دادند و نباید  44صنایع لبنی از سی روز گذشته قیمت هر کیلو شیر خام را : افزایش قیمت شیرخام اظهار داشت

 .ها تنها به نفع صنایع لبنی کشور است فراموش کرد که این افزایش قیمت

تومانی آن در نظر گرفته نشده و از طرفی با توجه به اینکه  344در متن بخشنامه پایداری برای قیمت شیرخام و افزایش  :وی افزود

 .تومانی شیرخام کمکی به دامداران نخواهد کرد 344نرخ شیر خام متفاوت است افزایش 

توان گفت که تاحدودی از  تومان باشد می 3244متن بخش نامه میانگین هر کیلو شیر خام از دامداران  اگر در: آزاد در ادامه گفت

 .شود مشکالت دامداران کاسته می

درواقع دولت بایستی خرید تضمینی شیرخام را همانند سایر محصوالت : پروری کشور تصریح کرد مدیر عامل اتحادیه صنعت دام

رفی ما به التفاوت خرید توسط صنایع لبنی کشور را به دامداران بپردازند تا دامداران بتوانند به کار خود کشاورزی انجام دهد و از ط

 .پروری کشور به نابودی خواهد رفت ادامه دهند زیرا در غیر این صورت صنعت دام
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 132۱آذر  34: تاریخ

 نهایی شدن پروتکل صادرات لبنیات به روسیه تا چند روز گذشته

علی رغم سازمان دامپزشکی هنوز نهایی نشده اما امیدواریم که در ظرف چند روز : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت

 .آینده شاهد خبرهای خوبی باشیم

، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی آب وصنایع غذایی اتاق تهران در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

با اتحادیه اروپا ای بود که تعامل آن  اواسط مردادماه سال گذشته شرایط روسیه به گونه: نشست خبری ایران و روسیه اظهار داشت

به هم خورد و همین امر فرصت بزرگی برای افزایش صادرات به کشور ما بود که متاسفانه نتوانستیم از آن فرصت به درستی 

 .استفاده کنیم زیرا بر اساس آمار گمرک ترکیه توانست با استفاده از فرصت موجود بیشترین صادرات را به روسیه داشته باشد

میلیون دالر است در بخش کشاورزی و صنایع غذایی است و گفتنی است  482یه از بازار روسیه یک میلیارد و سهم ترک: وی افزود

میلیون دالر آن مربوط به ترکیه  879میلیارد و  5میلیون دالر آن بود که  387میالدی  3435که کل واردات روسیه از کل دنیا در 

 .است

کنیم متوجه  ات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ایران را با ترکیه مقایسه میدر واقع وقتی صادر: زرگران در ادامه گفت

 .شویم که صادرات محصوالت کشاورزی ترکیه به روسیه بیش از کشور ما بوده است می

و از میلیون دالر برای ما ارز آوری داشته  752سال گذشته صادرات لبنیات حدود : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران بیان کرد

اند و تنها منتظر  طرفی از مرداد ماه سال گذشته تولید کنندگان آمادگی الزم برای صادرات محصوالت لبنی به روسیه را داشته

امیدواریم که در ظرف چند روز آینده شاهد خبرهای خوبی باشیم و بدهی است که در حال . پروتکل دام پزشکی کشور بوده اند

 .شود ه عراق صادر میدرصد محصوالت لبنی ب 84حاضر 

میلیون دالر ارز آوری  308میلیون تن است و از طرفی هر کیلو لبنیات  33های لبنی حدود  میزان تولید فراورده: وی یاد آور شد

 .سنت برابر برای کشور ما ارز آوری در بر دارد 33دارد این در حالی است که هر بشکه نفت تنها 

برابر هر بشکه نفت ارز آوری دارد و امیدواریم با نهایی شدن پروتکل  33از کاالهای لبنی  برخی: زرگران در ادامه اظهار داشت

 .روز آینده بتوانیم ارز آوری خوبی را نصیب کشورمان کنیم 4صادرات لبنیات به روسیه ظرف 

تعرفه و یارانه صادراتی  در شرایط پیش آمده که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده، با کاهش: رئیس کمیسیون اتاق تصریح کرد

 .تواند جایگزین مناسب و راهگشای افزایش صادرات و ارز آوری برای کشورمان باشد و حل شدن پروتکل، دامپزشکی کشور می
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 شیر و فرآورده ها
 ایرنا - 42/14/1320 :تاریخ خبر

سازمان حمایت با صنایع متخلف /تومانی شیرخام باید اجرایی شود 477مصوبه افزایش 

 برخورد کند 

طبق مصوبه جدید سازمان حمایت از : مدیرکل مرکز اصالح نژاد معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی گفت -ایرنا -تهران

تومان به  144درصدی شیر و فرآورده های لبنی، باید برای هرکیلوگرم شیرخام  6تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مبنی بر افزایش 

  .قیمت شیرخام دامداران اضافه شود

محمدرضا مالصالحی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با قدردانی از ابالغیه اخیر سازمان حمایت از 

درصدی قیمت خرید شیرخام اجرا نشده که  7در حالی افزایش : مداران افزودتولیدکنندگان و مصرف کنندگان در حمایت از دا

تومان بود که از یکسال و نیم گذشته  3554طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم شیرخام از دامداران 

 .تاکنون اجرا نشده و دامداران زیان سنگینی از این بابت متحمل شده اند

تومانی قیمت خرید شیرخام از دامداران، سازمان حمایت به دنبال جبران بخشی از زیان  344ا ابالغیه جدید افزایش ب: وی گفت

  .دامداران است تا روند تولید بهبود و استمرار یابد

ه خود دفاع و با انتظار می رود سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در احقاق حق دامداران از ابالغی :وی اظهارداشت

 .صنایع لبنی متخلف به طور جدی برخورد کند

 ادعای انجمن صنایع لبنی را قبول نداریم **

درصد به نرخ فراورده های لبنی  7ماهه گذشته،  7براساس شنیده ها در پنج تا : این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .والت لبنی از سوی صنایع وجود ندارداضافه شده بنابراین امکان افزایش دوباره نرخ محص

ما این ادعای انجمن : مالصالحی ادعای صنایع لبنی مبنی بر پرداخت پول به دامداران در مدت یادشده را تکذیب کرد و گفت

شده  صنایع لبنی را قبول نداریم؛ تاکنون مبلغی براساس مصوبات دولتی به دامداران پرداخت نشده و در این مدت دامداران متضرر

 .اند

مدیرکل دفتراصالح نژاد وزارت جهاد کشاورزی براین باور است که بدون مجوز سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، 

ماه اخیر مبلغی به فراورده های لبنی اضافه و حتی مبلغی به دامداران نیز پرداخت کرده باشند، به طور قطع 7اگر صنایع لبنی در 

 .تخلف بوده است

با اعالم صنایع لبنی مبنی برعدم تمکین از ابالغیه سازمان حمایت، به نظر می رسد صنایع لبنی پشتوانه ای : مالصالحی ادامه داد

 .دارند که از اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سرباز می زنند

، طبق مصوبه ششم مردادماه امسال ستاد هدفمندسازی یارانه ها و مذاکرات نوزدهم آبان ماه به گزارش ایرنا، براساس این ابالغیه

امسال در ارتباط با قیمت فرآورده های لبنی، قرار است همه کارخانه های لبنی از اول دیماه نسبت به افزایش یک هزار ریالی 

  .قیمت خرید کنونی هرکیلوگرم شیر خام از دامداران اقدام کنند

اما دبیر انجمن صنایع لبنی اعالم کرده که به دلیل نبود قدرت خرید برای مصرف کنندگان، عدم کشش بازار، رکود حاکم بر صنایع 

درصدی قیمت شیر و فرآورده های لبنی است و صنایع این مصوبه را اعمال  7لبنی، دپو کاال در کارخانه ها مانع از اجرای افزایش 

 .نمی کنند
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ایرنا گفته بود، پرداخت یارانه و حمایت از بخش کشاورزی و دامداران توسط دولتها در دنیا رایج است ، بنابراین انتظار رضا باکری به 

 .درصدی پیدا کند 7می رود برای حمایت از این بخش، دولت راهکاری به غیر از افزایش قیمت 

میلیون  9ش بینی می شود امسال تولید شیر در کشور به هزار تن شیر خام در کشور تولید شد که پی 844پارسال هشت میلیون و 

  .هزار تن برسد 344و 
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 شیر و فرآورده ها   
 فودپرس 1320دى ماه  5شنبه 

 ارنمود+درصدی لبنیات در دولت یازدهم 477تا  08گرانی 

درصدی شش محصول  344تا  34گزارش بانک مرکزی از قیمت انواع لبنیات در دولت یازدهم حاکی از گرانی  <صنایع غذایی

 .عمده لبنی است

این روزها مسئوالن دولت یازدهم با شعار آزادسازی قیمت ها بر طبل گرانی می کوبند و در تازه ترین اقدام، سازمان حمایت  

 .ی قیمت لبنیات را ابالغ کردمصوبه افزایش شش درصد

هر چند کارخانه های تولید محصوالت لبنی افزایش شش درصدی را اعمال نکردند، ولی گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده 

تا آذر  93فروشی شش محصول عمده لبنی در طول فعالیت دولت یازدهم نشان می دهد، قیمت این محصوالت از مرداد ماه سال 

 .درصد افزایش داشته است که نشان از گرانی قابل توجه این محصوالت دارد 344درصد تا  3408از  95ماه سال 

های دو سال و نیمه اخیر است که امروز کارخانه های لبنی زیر بار گران کردن بیشتر محصوالتشان نمی روند  بر اساس همین گرانی

اهش می کند و مردم دیگر طاقت و تحمل گرانی بیشتر را و تاکید می کنند، که گرانی بیشتر مصرف را بیش از پیش دچار ک

 .ندارند

 95آذر  36تومان در  3653به  93مرداد  33تومان در  3368بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت شیر پاستوریزه از لیتری 

 3733از کیلویی درصدی  3807قیمت ماست غیرپاستوریزه هم با رشد . درصدی را نشان می دهد 3408افزایش یافته که رشد 

 .رسیده است 95تومان در آذر  2274به  93تومان در مرداد 

به  93تومان در مرداد  34644بنابر آمارهای بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی انواع لبنیات، قیمت پنیر غیرپاستوریزه از کیلویی 

 2644گرمی پنیر پاستوریزه هم از  544سته درصد را نشان می دهد، قیمت ب 2705رسیده که افزایش  95تومان در آذر  33534

 .درصد گران شده است 2507تومان در آذر ماه سال جاری افزایش یافته و  5994به  93تومان در مرداد 

در . درصد افزایش داشته است 2708رسیده و  95تومان در آذر  2474به  93تومان در مرداد  3327ماست پاستوریزه از کیلویی  

هزار تومان در آذر ماه امسال رسیده  35به کیلویی  93در مرداد   هزار تومان 33ورد گرانی را شکسته و از کیلویی این مدت کره رک

 .درصدی را نشان می دهد 344که رشد 

  :نمودار افزایش قیمت محصوالت لبنی در دولت یازدهم به شرح زیر است
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 صادرات و واردات

 - 20/14/42فارس

 روغنی کشاورزان در سال جاری  هزار تن دانه 497خرید 

 324تاکنون : های روغنی در سال جاری هنوز به پایان نرسیده است، گفت قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید دانه

 .تن دانه خریداری شده است هزار

طبق : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی در گفت علی

 .نی خریداری کرده استروغ  هزار تن دانه 82ماه دوم سال جاری،  7بخش خصوصی در  آخرین آمار و گزارش واصله

هزار تن کلزا و  82امسال در مجموع  ماه نخست 7در : های روغنی به پایان نرسیده است، افزود وی با بیان اینکه هنوز خرید دانه

 .گلرنگ خریداری شد

 5کلزا و حدود  هزار تن 57در نیمه اول سال جاری نیز در مجموع : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی تصریح کرد

 .هزار تن گلرنگ از کشاورزان خریداری شد

ماه اول سال کار برداشت کلزا و گلرنگ و در نیمه دوم سال برداشت  7در  :قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی گفت

 .شود گردان انجام می سویا و آفتاب

مشکالتی وجود  به هرحال در هر کاری: به بخش خصوصی گفتشان  وی در مورد مشکالت کشاورزان برای فروش محصول تولیدی

 .های روغنی وجود نداشت و بخش خصوصی در حال خرید است ای برای فروش دانه دارد، اما در مجموع مشکل عمده
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 صادرات و واردات
 - 20/14/46فارس

 جایگاه خوبی در تولید بذر نداریم/ تن بذر دانه روغنی از فرانسه 37واردات 

 94درصد در تامین روغن کشور وابسته است که مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از واردات  94در حالی ایران بیش از 

 .در تولید بذر با استاندارد جهانی فاصله داریم :گوید دهد و می روغنی از فرانسه خبر میتن بذر دانه 

مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز  ، یزدان سیف عضو هیأتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های روغنی با  ل خبرنگار فارس مبنی بر اینکه کشاورزان برای تأمین بذر مناسب، برای کشت دانهدر نشست خبری در پاسخ به سؤا

در زمینه کشت کلزا چند مشکل بزرگ داشتیم، یکی اینکه : مشکل مواجه هستند، این شرکت چه اقداماتی را انجام داده است، گفت

 .ش کمتری داشته باشداز بذوری استفاده کنیم که مقاوم به سرما باشد و همچنین ریز

هایی که بذرهایی با این دو ویژگی تولید  های مختلف انجام شده و شرکت با تالش معاونت زراعت مذاکراتی با شرکت: وی افزود

 .کردند، شناسایی شد می

بنابراین : تسیف با بیان اینکه فرانسه یکی از کشورهایی است که مناطق سردسیر آن شرایطی مشابه با ایران دارد، اظهار داش

 .های روغنی وارد کردیم بخشی از بذور مورد نیاز را از این کشور برای کشت دانه

تن آن با دو ویژگی مذکور از  94تن بذر وارد کشور کرد که  334در مجموع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،  :وی بیان داشت

 .کشور فرانسه وارد شد

های روغنی را  البته شرکت خدمات حمایتی تمام بذر مورد نیاز کشت دانه :اشتمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان د

 .های دیگر یا تولیدات داخل تأمین شده است وارد نکرده است و قسمتی از بذر مورد نیاز توسط شرکت

ان برای تولید دانش داخلی کنیم، اما اگر قرار باشد فرصت کشاورز ما از هرگونه تحقیقات در زمینه تولید بذر استقبال می: وی افزود

 .کنیم به هدر رود، از طریق دیگر برای تأمین بذر مثالً واردات، اقدام می

 .توانیم این فرصت را به هدر دهیم فرصت کشاورزان برای اقتصادی کردن بنگاه کم است و ما نمی: سیف افزود

 .بذر انتقال تکنولوژی آن بوده استشرط ما برای واردات : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .ها باشد مزیت نسبی انرژی در کشور تنها نباید متعلق به پتروشیمی: سیف در ادامه اظهار داشت

باشد و قیمت آن  گذاری می کود شیمیایی جزو کاالهای اساسی، حساس و ضروری است که اولویت اول و مشمول قیمت: وی افزود

 .شده استدر ستاد تنظیم بازار، تعیین 

 .ها تغییر نخواهد کرد بنابراین قیمت خرید ما هم از پتروشیمی: وی افزود

اند که مستندات خود را  ها اعالم کرده ها، طی جلساتی به پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه: سیف بیان داشت

عالم کنند تا از آن طریق اگر ضرر و زیانی به آنها وارد برای تعیین قیمت، اگر مدعی ضرر و زیان هستند به سازمان حمایت ا

 .شود، پرداخت شود می

لذا به استناد برخی قوانین قانون تعزیرات حکومتی، قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قانون : سیف تصریح کرد

 .تواند آن را تغییر دهید اولی است و هیچ قانون دیگری نمی

ها و هم  عنوان یکی از تولیدات پتروشیمی، قیمت آن تثبیتی است، بنابراین هم قیمت خرید ما از پتروشیمی بهکود اوره : وی افزود

قیمت فروش ما به کشاورزان تغییری نداشته است و تا به این لحظه هم هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت کود اوره وجود ندارد و 
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ها  ، باید ضرر و زیان را پتروشیمی55های اصل  قانون اجرای سیاست 94قاعده ماده  ها افزایش یابد، به اگر قیمت خوراک پتروشیمی

 .از دولت بگیرند

تالش ما در راستای افزایش رضایتمندی کشاورزان با مشارکت بخش : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .یدار استگذاران بخش برای رسیدن به تولید پا وری از سرمایه خصوصی و بهره

نهادهای کشاورزی، نتوانیم سطح تولید را   اگر به اقتصاد کشاورزی توجه نشود و اگر با کارآمدسازی زنجیره  :سیف بیان داشت

 .پذیر نیست افزایش دهیم، با ابزار دیگری هم امکان

 .پذیر نیست رزی امکانآموزد که حفظ محیط زیست بدون توجه به اقتصاد کشاو قاعده کشورهای دیگر به ما می  :وی گفت

امروز نسبت به متوسط جهانی در حوزه تغذیه گیاه، در هکتار وضعیت خوبی نداریم و همچنین در حوزه تولید : سیف تصریح کرد

 .تر باشد تر و پربازده و با کیفیت  تر ها فاصله داریم؛ چراکه تولید بذر باید پیشرفته رغم تالش بذر علی

ایم و با توجه به  هزار تن انواع کودهای شیمیایی را به کشاورزان فروخته 344ال تاکنون یک میلیون و از ابتدای س: وی تصریح کرد

 .تر شود تا پایان سال افزایش یابد و تغذیه گیاهان نیز مناسب  دهیم مصرف نهاده ها احتمال می بارندگی

تا اگر تولید کنندگان توان تولید داخلی را داشته باشند از مقرر شده   ای با اتحادیه تولید کنندگان کود نامه طی توافق: وی افزود

 .واردات آن کم کنیم

 .ایم مان را به عنوان بزرگترین شبکه توزیع مویرگی در اختیار بخش خصوصی قرار داده همچنین شبکه توزیع: سیف اظهار داشت

شود مصرف کود و سموم در کشور کمتر از نرم  یرغم اینکه گفته م مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه علی

ای  گیاه موجود زنده: جهانی است اما تصور افکار عمومی چیز دیگری است و برای تغییر این تصور چه اقدامی را انجام دهید، گفت

 .است که برای رشد نیاز به سه منبع غذایی ازت، فسفر و پتاس دارد

بر است بنابراین الزمه تغذیه گیاه این است که با استفاده از کود  شوند اما زمان لید میاگرچه این عناصر در طبیعت تو: وی افزود

 .شیمیایی این کار را انجام دهیم

 .تغذیه خاک باید متعادل باشد: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

ندم توسط شرکت بازرگانی دولت خریداری شد میلیون تن گ 35هزار تن گندم صادر و  34حدود  3287در سال : وی تصریح کرد

بنابراین با توجه به استفاده مناسب از کود هم تولید افزایش یافت و هم . میلیون تن هم کود مصرف شد 5که در آن سال حدود 

 .واردات کاهش داشت

کاهش مصرف کود روی هزار تن کاهش یافت و بنابراین  344مصرف کود شیمایی به یک میلیون و  3293در سال : وی افزود

 .میزان تولید گندم و کاهش تولید آن اثرگذار و بر میزان واردات آن هم اثرگذار بود

هزار تن رساندیم و نتیجه آن هم  744در دولت یازدهم با اقدامات مطالعاتی مصرف نهاده را به یک میلیون و : سیف تصریح کرد

 .افزایش خرید گندم بود

کیلوگرم در هکتار  334میانگین مصرف دنیا از عنصر پایه کود نزدیک به  :ی کشاورزی تصریح کردمدیرعامل شرکت خدمات حمایت

 .کیلوگرم در هکتار است 624است و بیشترین مصرف مربوط به چین با 

 44 کیلوگرم رسید ولی امروز این رقم به باالی 27میزان مصرف کودک در هر هکتار در کشورمان به  93در سال : سیف تصریح کرد

 .کیلوگرم رسیده، با این وجود هنوز با میانگین جهانی فاصله داریم

 .شود تر می کشورها هرچقدر منابع آب برایشان با ارزش باشد تغذیه خاک هم برای آنها ارزشمند: وی تصریح کرد
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کنند  ر هکتار استفاده میکیلوگرم کود در ه 364کشورهای اروپایی که سطح سالمتی باالتری نسبت به ما دارند : سیف تصریح کرد

 .کیلوگرم است 384و مصرف کود هندوستان در هر هکتار بالغ بر 

برآورد ما این است که این رتبه هم : بوده است و اظهار داشت 336، 3432وی با بیان اینکه رتبه ایران در مصرف کود در سال 

 .رسیده باشد 93اکنون به حدود 

سال گذشته با  8شود اما سوال من این است که در  ف کود شیمیایی موجب سرطان میبرخی معتقدند که مصر: وی تصریح کرد

 .ها کم شده است کاهش مصرف کود شیمیایی آیا سرطان

ای از بذر ذرت و کنجاله سویا به  امروز محققان ما اجازه تولید بذور تراریخته را ندارند در حالی که بخش عمده: سیف تصریح کرد

 .شود نیا تولید میصورت تراریخته در د

برابر ایران جمعیت دارد اما دهمین صادر کننده  39هندوستان  :مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان داشت

 .محصوالت کشاورزی در جهان است و این اتفاق به واسطه مصرف کود رخ داده است

هستند و ما به دنبال بهینه کردن مصرف به این دو  میزان مصرف و روش مصرف کود و سموم دو مقوله جدا از یکدیگر: وی افزود

 .نهاده توسط کشاورزان در کشاورزی هستیم

تولید ... کشور دنیا از جمله آمریکا، سوئیس، آلمان، ژاپن و  7شرکت در  33درصد سموم دنیا توسط  94: سیف تصریح کرد

 .شود می

کیفت است و قدرت جذب آن در گیاه زیاد  حالی که این سموم بی درصد از چین است در 344مبدا واردات سموم ایران : وی افزود

 .است

در این طرح : اندازی سامانه ارتباط مردمی کشاورزی به صورت آزمایشی در استان قزوین خبرداد و گفت سیف همچنین از راه

اک از طریق هوشمند به گذاری آزمایش آب و خ قبیل اطالعات هواشناسی، ارتباط با مشاوران و سفارش  خدمات خود را از

 .کنیم کشاورزان ارائه می

شود  بهمن سال جاری اجرای رسمی این سامانه در قزوین آغاز می 33تا : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

در تمام کشور  94کنیم که احتماال تا پایان سال  و پس از بررسی بازخوردها و رفع نواقص احتمالی طرح را در کل کشور اجرا می

 .اجرایی شود

 .برداری کنند هزار نفر کشاورز در سراسر کشور از این سامانه بهره 544شود حدود یک میلیون و  بینی می پیش: وی افزود
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 صادرات و واردات
 - 20/14/45فارس

 زند صادرات امسال رکورد می/ ماه 3مرغ طی  هزار تن تخم ۷7صادرات 

ماه  9مرغ صادر شد امسال طی  هزار تن تخم 64در حالی که سال گذشته : گذار میهن، گفت  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخم

 .مرغ صادر شده است این مقدار تخم

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار میهن در گفت سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم وند مدیرعامل اتحادیهرضا ترکاش

به رکورد جدیدی در صادرات این محصول دست  شود امسال بینی می مرغ در سال جاری، پیش با توجه به میزان صادرات تخم: گفت

 .یمیاب

به میزان  ماه از سال گذشته 9مرغ صادر شد، اما امسال با وجود اینکه هنوز  هزار تن تخم 64سال گذشته در مجموع : وی افزود

 .تن رسیدیم هزار 64مرغ سال گذشته یعنی  صادرات تخم

 94ود که امسال به صادرات ر اگر روند صادرات در سال جاری مطابق شرایط کنونی ادامه یابد احتمال می: ترکاشوند اظهار داشت

 .تخم مرغ دست یابیم  هزار تن

مرغ روال معمول را دارد و از حدود  شرایط تولید تخم: گذار میهن تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

 .مرغ به تعادل و ثبات رسیده است روز پیش تاکنون قیمت تخم 34

هزار تومان است و با توجه به این قیمت  5مرغ درب مرغداری حدود  هر کیلوگرم تخم در حال حاضر قیمت: ترکاشوند گفت

 .آورد درصد سود بدست می 34کننده تقریبا به ازای هر کیلو  تولید

ای باشد که  ریزی برای صادرات باید به گونه برنامه شود ضمن اینکه مرغ صادر می تن تخم 544تا  244روزانه حدود : وی بیان داشت

 .چار نوسان قیمت نشویمد

عراق، افغانستان و ترکمنستان از بازارهای صادراتی ما به : گذار میهن گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

 .مرغ ایران افزایش یافته است رود و در حال حاضر تقاضای ترکمنستان برای تخم شمار می

 .کند د نیازش را از طریق کشور پاکستان تأمین میمرغ مور افغانستان بخشی از تخم: وی افزود 

مرغ به این کشور وجود دارد ولی تقاضایی از  آمادگی برای صادرات تخم: مرغ به روسیه اظهار داشت ترکاشوند در مورد صادرات تخم

 .سوی این کشور به ما اعالم نشده است

مرغ مورد نیازش را از اکراین تأمین  احتماال روسیه تخم: گذار میهن گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

 .کند می
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 صادرات و واردات
 آیانا 1320دی  41, سه شنبه

 صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می شود  ریالی برای 4877یارانه 

در راستای سیاست حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در کمک به صادرات و توسعه بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی مازاد بر 

  .ریال برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می شود 3444نیاز داخل، یارانه 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در راستای سیاست حمایتی  (ایانا)ایران به گزارش خبرگزاری کشاورزی 

ریال  3444وزارت جهاد کشاورزی در کمک به صادرات و توسعه بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی مازاد بر نیاز داخل، یارانه 

 .برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می شود

که تاریخ خروج درج شده در پشت ( خصوصی یا تعاونی)کلیه صادرکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی: ش می افزایداین گزار

به بعد می باشد، الزم است جهت تکمیل مدارک دریافت یارانه صادراتی سیب زمینی به  92پروانه صادراتی آنها از اول بهمن 

 .ازرگانی مراجعه نمایندسازمان جهاد کشاورزی استان صادرکننده کارت ب

در دولت یازدهم، وزارت جهاد کشاورزی مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها را به منظور : در ادامه این گزارش آمده است

پشتیبانی از تولید داخلی و فراهم کردن زمینه های توسعه بازارهای صادراتی در دستور کار قرار داده و در این راستا با گسترش 

ت بین المللی و ایجاد زیرساخت های الزم نسبت به گسترش همکاری های بین المللی و انعقاد تفاهم نام ها و موافقت نامه تعامال

 .های بهداشت دامی و گیاهی با کشورهای هدف اقدام کرده است

ادر شده و همچنین برای هزارتن سیب زمینی مازاد بر نیاز داخل ص 544در پرتو این سیاست ها، بیش از : این گزارش می افزاید

 /.هزارتن مرغ و تخم مرغ به ثبت رسیده است 344اولین بار رکورد صادرات 

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http37945-3html. 
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 صادرات و واردات
 ران جوانخبرنگا - 132۱آذر  34: تاریخ

 نهایی شدن پروتکل صادرات لبنیات به روسیه تا چند روز گذشته

علی رغم سازمان دامپزشکی هنوز نهایی نشده اما امیدواریم که در ظرف چند روز : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت

 .آینده شاهد خبرهای خوبی باشیم

، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی آب وصنایع غذایی اتاق تهران در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ای بود که تعامل آن با اتحادیه اروپا  اواسط مردادماه سال گذشته شرایط روسیه به گونه: نشست خبری ایران و روسیه اظهار داشت

رای افزایش صادرات به کشور ما بود که متاسفانه نتوانستیم از آن فرصت به درستی به هم خورد و همین امر فرصت بزرگی ب

 .استفاده کنیم زیرا بر اساس آمار گمرک ترکیه توانست با استفاده از فرصت موجود بیشترین صادرات را به روسیه داشته باشد

در بخش کشاورزی و صنایع غذایی است و گفتنی است میلیون دالر است  482سهم ترکیه از بازار روسیه یک میلیارد و : وی افزود

میلیون دالر آن مربوط به ترکیه  879میلیارد و  5میلیون دالر آن بود که  387میالدی  3435که کل واردات روسیه از کل دنیا در 

 .است

کنیم متوجه  مقایسه میدر واقع وقتی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ایران را با ترکیه : زرگران در ادامه گفت

 .شویم که صادرات محصوالت کشاورزی ترکیه به روسیه بیش از کشور ما بوده است می

میلیون دالر برای ما ارز آوری داشته و از  752سال گذشته صادرات لبنیات حدود : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران بیان کرد

اند و تنها منتظر  گی الزم برای صادرات محصوالت لبنی به روسیه را داشتهطرفی از مرداد ماه سال گذشته تولید کنندگان آماد

امیدواریم که در ظرف چند روز آینده شاهد خبرهای خوبی باشیم و بدهی است که در حال . پروتکل دام پزشکی کشور بوده اند

 .شود درصد محصوالت لبنی به عراق صادر می 84حاضر 

میلیون دالر ارز آوری  308میلیون تن است و از طرفی هر کیلو لبنیات  33های لبنی حدود  ردهمیزان تولید فراو: وی یاد آور شد

 .سنت برابر برای کشور ما ارز آوری در بر دارد 33دارد این در حالی است که هر بشکه نفت تنها 

و امیدواریم با نهایی شدن پروتکل  برابر هر بشکه نفت ارز آوری دارد 33برخی از کاالهای لبنی : زرگران در ادامه اظهار داشت

 .روز آینده بتوانیم ارز آوری خوبی را نصیب کشورمان کنیم 4صادرات لبنیات به روسیه ظرف 

در شرایط پیش آمده که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده، با کاهش تعرفه و یارانه صادراتی : رئیس کمیسیون اتاق تصریح کرد

 .تواند جایگزین مناسب و راهگشای افزایش صادرات و ارز آوری برای کشورمان باشد شور میو حل شدن پروتکل، دامپزشکی ک
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 صادرات و واردات
 - 20/14/42فارس

 0.8درات کشاورزی ایران صا/ ایران متقاضی شتر دو کوهانه و گوشت از مغولستان

 میلیارد دالر

تمایل داریم برای : کشاورزی صادرات داشتیم، گفت  میلیارد دالر در زیربخش 704وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته 

 .کاهش هزینه واردات بخشی از گوشت مورد نیاز وارداتی را از طریق مغولستان تأمین کنیم

پورسورن وزیر خارجه  ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در دیدار با لوندگخبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی

روابط سیاسی دو کشور در وضعیت خوبی قرار دارد و امیدواریم روابط تجاری بین دو کشور نیز توسعه : مغولستان در تهران، گفت

 .یابد

ها شرایطی بعد از انقالب اسالمی به وجود آمد، تا با اتکا به ملت و  ها بر اساس تحریم با توجه به محدودیت: اشتوی اظهار د

 .های خوبی نائل شویم خودمان در بخش کشاورزی به پیشرفت  توانمندی

آبی است، اما  ی و کماقلیمی با توجه به اینکه کشورمان دچار خشک  علیرغم همه محدودیت: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .های خوبی برداریم وری در جهت تولید محصوالت کشاورزی گام درصددیم، با افزایش بهره

سال گذشته : وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصوالت باغی در منطقه است، اظهار داشت

 .ی مختلف کشاورزی انجام شدها میلیارد دالر صادرات محصول در زیربخش 704

ایم و در  های خوبی حاصل کرده های مختلف کشاورزی از جمله شیالت، دامپروری و طیور موفقیت در زیربخش: حجتی تصریح کرد

 .ایم زمینه مربوط به مسائل تکنولوژی، تولید بذر هم به نتایج خوبی دست یافته

شویم، اعالم آمادگی  اولین تولیدکننده در منطقه محسوب می( آال یان سردابی قزلماه)وی با بیان اینکه در ارتباط با پرورش آبزیان 

 .ها با کشور مغولستان همکاری کنیم، آنچه که در اختیار داریم، متعلق به کشور مغولستان بدانیم در تمام زیربخش کرد،

ها در زمینه تجاری با  همکاری: ار امیدواری کردحجتی با بیان اینکه تمایل داریم تا تجار دو کشور با یکدیگر همکاری کنند، اظه

 .توجه به روابط سیاسی که بین دو کشور وجود دارد، افزایش یابد

امیدواریم قرنطینه امور دامی تا یک ماه دیگر : های بهداشتی بین دو کشور، تصریح کرد نامه وزیر جهاد کشاورزی در مورد موافقت

 .له داشته باشیمآماده شود، تا با کشور مغولستان مباد

زایی نیم قرن تجربه دارد و در این مورد یک برند شناخته شده توسط  ایران در زمینه مقابله با بیابان: وی همچنین تصریح کرد

 .ایم سازمان فائو معرفی شده

ه با کاشت درختان های روان قرار دارد ک میلیون هکتار از اراضی کشور ایران بیابانی است و در معرض شن 34حدود : حجتی افزود

 .های روان را تثبیت کرده و شهرها را از معرض آن محفوظ نگه داریم ایم، شن توانسته

ایم که  آبی هم تجربیات خوبی داریم و آماده در ارتباط با تولید محصوالت کشاورزی در شرایط کم: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .این تجربیات را در اختیار مغولستان قرار دهیم

های کشور مغولستان است که ما تمایل  شتر دو کوهانه یکی از قابلیت :حجتی از وزیر امور خارجه مغولستان خواست و اظهار کرد

 .داریم، در این زمینه همکاری داشته باشیم و مبادله دام بین دو کشور صورت گیرد

http://www.farsnews.com/
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کشور مغولستان کشوری است که دارای جمعیت  با توجه به اینکه :وی همچنین خطاب به وزیر خارجه مغولستان اظهار داشت

رود، ما هم برای تأمین بخشی از گوشت مورد نیاز وارداتی خود تمایل  دامی بزرگی است و جزء صادرکنندگان گوشت به شمار می

 .داریم تا آن را از کشور مغولستان تأمین کنیم

از کشورهای دور دست وارد کند از کشورهایی که به آن  تر است به جای اینکه گوشت را برای ایران به صرفه: وی بیان داشت

 .تر هستند اقدام به واردات گوشت نماید نزدیک

امیدواریم بتوانیم بخشی از نیاز کشور مغولستان به این دو : وزیر جهاد کشاورزی همچنین در زمینه میگو و خشکبار اظهار داشت

 .کاال را تأمین کنیم

 .کنیم ها را فراهم می کاری در بخش کشاورزی با مغولستان هستیم و در آینده زمینه این همکاریما آماده هر نوع هم: حجتی گفت

وی همچنین در مورد کشت فراسرزمینی که وزیر امور خارجه مغولستان از طریق ظریف وزیر امور خارجه کشورمان شنیده بود، 

 .های این موضوع برای ایران فراهم شود و امیدواریم زمینه مند هستیم ما به کشت فراسرزمینی در این کشور عالقه: اظهار داشت

گیری بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ششم  وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره بازپس

 .ایم از این مباحث زیاد است، اما هنوز ما در این رابطه بحثی نداشته :تصریح کرد

شود، اما ما  چیزهای زیادی منتشر می: به اینکه این موضوع پیشنهاد سازمان مدیریت است که منتشر شده، گفتحجتی در واکنش 

متولی تولید این است که درهای واردات به روی در این رابطه بحثی نداریم و نسبت به آنچه که اصرار داشته و داریم، به عنوان 

شود، با ارز حاصل از محل فروش نفت بدون حساب  و گرفتاری در کشور تولید میکشور باز نشود تا محصولی که با تالش و مشقت 

 .و کتاب به کشور وارد شود

موضوع جداسازی بخش بازرگانی از جهاد هنوز در برنامه ششم در دستور کار دولت نیست، هر موقع در دستور کار قرار : وی گفت

 .کنیم ری میگی بینیم چه چیزی مطرح شده و برای آن تصمیم گرفت می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http32953443443565 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  4۰: تاریخ

 اد کردقیمت های متعادل بازار واردات را کس/ واردات شکر منتفی شد

ها دیگر  با توجه به پیش بینی افزایش تولید شکر نسبت به سالهای گذشته و متعادل بودن قیمت: معاون وزیر کشاورزی جهاد گفت

 .نیازی به واردات نخواهیم داشت

، در خصوص واردات شکر اظهار ی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با 

ها مشغول تولید شکر هستند اما  پاییز فصل برداشت چغندر بوده و از طرفی اکنون در مزارع برداشت ادامه دارد و کارخانه: داشت

 .واردات داشته باشیمهزار تن واردات بعید است که دیگر نیازی به  544گفتنی است که با توجه به شرایط مطلوب تولید و 

درصدی برخوردار بوده و نباید فراموش شود  8میزان تولید چغندر در سال جاری در مقایسه با سال گذشته از افزایش  :وی افزود

 .که این امر بیانگر افزایش تولید شکر در کشور است

ها دیگر نیازی به  ته و متعادل بودن قیمتهای گذش با توجه به پیش بینی افزایش تولید شکر نسبت به سال: کشاورز تصریح کرد

 .واردات نخواهیم داشت
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  42: تاریخ

 شود؟ های روغنی کی خاموش می نهچراغ سبز واردات دا

یابد لذا باید از حداکثر توان پتانسیل  های روغنی اختصاص می ساالنه ارز قابل توجهی به واردات دانه:عضوکمیسیون کشاورزی گفت

 .کشور برای کاهش واردات استفاده کرد

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

حال با توجه به اینکه دانه های روغنی یکی از محصوالت استراتژیک و موضوعات : در خصوص واردات دانه های روغنی اظهار داشت

ن اختصاص می یابد و الزم است که بنابر فرمایش مقام معظم مهم در بخش کشاورزی است که ساالنه ارز قابل توجهی به واردات آ

 .رهبری از حداکثر توان پتانسیل کشور در جهت کاهش واردات استفاده کنیم

های  در واقع وزارت جهاد کشاورزی با حمایت دولت بایستی بخش از اعتبارات الیحه بودجه را به توسعه کشت دانه: وی افزود

نیم کشت این محصول را توسعه دهیم و باید گفت که تخصیص اعتبارات در این زمینه را نباید هزینه روغنی اختصاص دهد تا بتوا

 .بدانیم

ها چراغ سبزی برای حضور دالالن و  های جانبی از تشکل های داخل و عدم حمایت بی توجهی به ظرفیت: میر مراد زهی تصریح کرد

 .ای مواجه کند تواند اقتصاد کشور را با مشکالت عدیده رفی هم این امر میواردات بی حد محصوالت بی کیفیت خواهد بود و از ط
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 صادرات و واردات
 ایرنا - 41/14/1320 :تاریخ خبر

 ان اردبیل به خارج از کشور صادر شد هزار تن سیب زمینی از است

هزار تن سیب زمینی تولیدی استان از ابتدای امسال تاکنون از گمرکات  28: رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت -ایرنا -اردبیل

  .مختلف به خارج از کشور صادر شده است

از این میزان از گمرکات آستارا و بیله سوار به  هزار تن 44: عدیل سروی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در اردبیل افزود

 .هزار تن نیز از دیگر گمرکات به کشورهای افغانستان ، عراق و ترکمنستان صادر شده است 58جمهوری آذربایجان و 

 درصد کل صادرات سیب زمینی کشور را به خود اختصاص داده و این در حالی 2804این میزان محصول صادراتی : وی بیان کرد

  .درصد سیب زمینی ایران در اردبیل تولید می شود 34است که 

در این : سروی با اشاره به نشست دهمین اجالس اخیر کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و آذربایجان اظهار کرد

  .نشست طرفین برای تقویت ارتباط اقتصادی و مبادالت تجاری بویژه سیب زمینی تاکید کردند

 444بر اساس مصوبه نهایی دولت برای هر کیلوگرم سیب زمینی صادراتی یک هزار و : د کشاورزی استان اردبیل گفترئیس جها

دی ماه تمام  34ریال بعنوان مشوق صادراتی پرداخت می شود و بنا به اظهار رئیس اتحادیه صادر کنندگان اردبیل مقرر شده تا 

 95و هشت ماهه اول سال  92روز آخر سال  54صادراتی سیب زمینی مربوط به صادر کنندگان سیب زمینی برای تکمیل پرونده 

 .به دفتر اتحادیه مراجعه کنند

وی تاکید کرد که روسیه و آذربایجان می توانند مقصد بسیار مهمی برای صادرات محصول های کشاورزی و مواد غذایی استان 

حاضر رایزنی های الزم با کشور روسیه، آذربایجان و ارمنستان برای  اردبیل باشد و برای توسعه صادرات این محصول ها در حال

  . تدوین تفاهم نامه کمیسیون مشترک اقتصادی صورت می گیرد

امسال به دلیل تولید مازاد بر نیاز ، کشاورزان در فروش محصول خود . استان اردبیل یک ششم سیب زمینی کشور را تولید می کند

 .با مشکل مواجه بودند

/News/fa/ir.irna.www://http83889984/ 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1320دى ماه  2چهار شنبه 

 روز  08میلیون تن برنج خارجی در  4.1سفارش واردات  ثبت

تومان تعرفه و مابه التفاوت از واردات برنج دریافت می  444هزار و دبیرانجمن وارد کنندگان برنج با بیان اینکه دولت  <مواد غذایی

 .آذر تا به امروز تا به امروز یک میلیون و چهارصد هزار تن برنج برای واردات ثبت سفارش شده است 5از : کند گفت

آذر سال  5) ثبت سفارش برنج از ابتدای آزاد شدن : وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد مسیح کشاورز در گفت

 .تا به امروز یک میلیون و چهارصد هزار تن برنج برای واردات ثبت سفارش شده است (جاری

 
از : وی با بیان اینکه این رقم ثبت سفارش برای واردات برنج دو روز گذشته در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی به ما اعالم شد، افزود

 .یابند شود و مابقی آنها فرصتی برای واردات نمی درصد آن وارد می 24ساله حداکثر  این میزان برنج طبق روال هر

میلیون تن برنج ثبت سفارش شده است اما لزوما  6تا  7ایم که  های گذشته شاهد بوده در سال: دبیر انجمن وارد کنندگان ادامه داد

 .شود های ثبت سفارش شده وارد نمی همه برنج

با توجه به تعرفه باالی واردات این محصول به نظر می رسد که در سال جاری استقبال زیادی از واردات این : وی خاطر نشان کرد

واردات این محصول به گمرک و پرداخت مابه تفاوت ( هزار تومانی) درصدی 54محصول نشود، به طوری که با در نظر گرفتن تعرفه 

 .حصول به صرفه نباشدتومانی به وزارت جهاد کشاورزی، واردات این م 444

 .آید های برنج وارداتی به کشور می این محصوالت در حال بارگیری به کشور است و از هفته آینده اولین محموله: کشاورز گفت

آذرماه  5گفتنی است، وزیرجهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به وزیر صنعت، واردات برنج را بر اساس مصوبه شورای اقتصاد از تاریخ 

  .ماه با حداکثر یک ماه زمان تمدید، آزاد اعالم کرده است 2جاری به مدت سال 

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http 
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 صنایع غذایی

 آیانا 1320دی  45, شنبه

پیگیری /یت می کنندپنج هزار واحد صنایع غذایی کوچک در بخش کشاورزی فعال

 پایداری سیستم سالمت غذا همچون کشورهای پیشرفته 

 ما به دنبال افزایش بکارگیری فرآیندهای سالمت: مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذای وزارت جهادکشاورزی گفت

HACCP در صنایع تبدیلی و تکمیلی کوچک بخش کشاورزی هستیم. 

محمد شجاع الدینی در سومین جلسه کارگروه دائمی سالمت   طالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،به گزارش ایانا به نقل از پایگاه ا 

کمتر : غذا که با هدف بررسی فعالیت های سالمت غذا در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کوچک بخش کشاورزی برگزار شد، افزود

جهادکشاورزی فعالیت می کنند که همگی مشمول  درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی کوچک با مجوز وزارت 34از 

الزامات قانونی و رعایت مسایل بهداشتی و سالمت تولید هستند و الزم است از نظام استانداردهای تشویقی برای ارتقای سالمت و 

 .بازار پسندی محصوالت خود برخوردار شوند

 .دیلی کوچک تاکید کردوی در عین حال بر هدفمندتر شدن چارچوب تشویق واحدهای صنایع تب

شجاع الدینی خواستار تقویت همکاری ها میان دفتر محیط زیست و سالمت غذا با دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی 

از طریق این همکاری می توان مشاوره های فنی و بهداشتی به منظور ارتقای سطح بهداشت در : وزارتخانه شد و اظهار داشت 

 . اری و بازاررسانی به دفتر صنایع تبدیلی ارایه دادفرآیند فرآوری، نگهد

ما انتظار داریم که دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی نسبت به سالمت غذا در فرآیند فرآوری، حساس تر : وی افزود

 .شود

زمینه سالمت تولید فعالیت های زیادی در زیر بخش های مختلف کشاورزی در  :رئیس کارگروه دائمی سالمت غذا ادامه داد

 .محصوالت کشاورزی انجام می گیرد که مهم هستند ، اما کافی نیستند

در این کارگروه، مرزی برای فعالیت ها تعیین : وی با بیان این که سالمت در زنجیره تولید تا مصرف محصول اتفاق می افتد ، گفت 

رز عرضه محصوالت به بازار دنبال می کنیم و طبق قانون شده و در حال حاضر موضوع سالمت و بهداشت تولید محصول را تا م

 .وظیفه نظارت بر سالمت محصوالت خام و فرآوری شده کشاورزی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

دائمی  مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا ، قاعده مند کردن سالمت غذا در عرصه تولید را از اهداف کوتاه مدت کارگروه

در کوتاه مدت ، انتظار می رود ، مدیریت های استانی بخش کشاورزی با اجرای ابالغیه وزیر : سالمت غذا، عنوان کرد و اظهار داشت

جهاد کشاورزی در مورد سالمت تولید، همسو و هم جهت شوند و با ادبیاتی مشترک بر مساله ارتقای سالمت تولید محصوالت 

 .کشاورزی متمرکز شوند

هماهنگی میان دستگاه های دولتی و جلب همکاری بخش خصوصی و تشکل های کشاورزی و مهندسی بخش را از اهداف  وی

 .میان مدت کارگروه دائمی سالمت غذا دانست

ما قصد داریم، سیستم سالمت غذا همچون کشورهای پیشرفته، در کشورما قانونی و پایدار شود و وزیر : شجاع الدینی افزود

 .زی نیز بر این موارد تاکید داردجهادکشاور

 .دولت وظیفه دارد ابزارهای اقتصادی الزم برای حمایت از تولید و مصرف محصوالت سالم و ارگانیک را ایجاد کند: وی تصریح کرد
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 .تولید کننده محصول سالم باید از انگیزه اقتصادی الزم برای تولید محصوالتی با شاخص های باالتر باشد: وی ادامه داد

این  :مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذا در باره جایگاه سالمت غذا و تولید محصول سالم در برنامه ششم توسعه اعالم کرد

دفتر در تدوین برنامه راهبردی بخش کشاورزی به عنوان سند پشتیبان احکام پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی در برنامه ششم 

این برنامه وجود دارد به طوری که وضع کنونی، وضع مطلوب ،چالش ها ،فرصت ها و راهکارهای توسعه فعال بوده و سالمت غذا در 

 .برنامه ششم توسعه برای ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی در این سند دیده شده است

  

 میلیارد تومانی نوسازی شالیکوبی 07سرمایه گذاری 

و نوسازی و خط تولید آنها برای تولید محصول سالم،استاندارد شده  واحد شالی کوبی در کشور اصالح 744طی هشت سال اخیر 

 .است

در ادامه سومین جلسه کارگروه دائمی سالمت غذا، رقیه سکوتی فر یکی از اعضای این کارگروه و نماینده دفتر صنایع تبدیلی و 

میلیارد تومان توسط  74شالیکوبی برای اصالح و نوسازی واحدهای : تکمیلی کوچک بخش کشاورزی با اعالم این مطلب گفت

 .وزارت جهادکشاورزی سرمایه گذاری شده است

وی خواستار حمایت کامل فنی ، علمی و مالی از استقرار سیستم های بهداشتی در واحدهای صنایع غذایی کوچک زیر نظر وزارت 

 .جهاد کشاورزی شد

خگویی سالمت غذا در کشور دانست و در عین حال اظهار سکوتی فر، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را مسوول پاس

به دریافت استانداردهای   بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده مواد اولیه کارخانه و صنایع غذایی می تواند این واحدها را :داشت

 .متنوع بهداشتی تشویق کند

، فرآورده نهایی اعمال یارانه ها ی صادراتی و تعرفه وی تشویق واحدهای تولیدی دارای گواهینامه کنترل بهداشت مواد اولیه

، آموزش کارشناسان و نیروهای کارخانه های 36434مناسب، تجهیز آزمایشگاه های کنترل کیفیت کارخانه ها مطابق استاندارد 

ت مواد غذایی در عرصه به منظور ارتقای سالم APO مواد غذایی و اجرای پروژه های مشترک با سازمان بین المللی فائو، یونیدو و

 .فرآوری را از سوی دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی به کارگاه پیشنهاد داد

سکوتی فر با اشاره به این که طبق گزارش سال گذشته، پنج هزار واحد صنایع غذایی کوچک در بخش کشاورزی فعالیت دارند، 

های غرب، مشکالت داخلی، مسایل مربوط به مواد اولیه و بازار مناسب، با ظرفیت  اکثر این واحدها به علت تحریم: اذعان داشت

 /.کامل خود کار نمی کنند

/item/food/ir.iana.www://http37983-3html. 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  43: تاریخ

 برابر نانوایی سنتی در کشور است 9واحدهای نانوایی غیرسنتی  مالیات

درصد و نانوایی  24در حال حاضر مالیات واحدهای نانوایی غیرسنتی : حجیم تهران گفت های حجیم و نیمه رئیس اتحادیه نان

 .درصد است 34سنتی 

های گذشته سیاست دولت بر  ، با اشاره به اینکه در سالخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان محمدجواد کرمی در گفتگو با

ریزی شاهد هستیم  رغم چنین برنامه متأسفانه علی: حجیم بنا شده بود، گفت مبنای حرکت بیشتر به سمت تولید نان حجیم و نیمه

 .شود تر می و صنعتی تنگکه هر روز عرصه بر فعالیت واحدهای تولیدکننده نان حجیم 

های تولید آن نسبت به واحدهای سنتی است و علت این  یکی از مشکالت واحدهای نانوایی غیرسنتی باال بودن هزینه: وی افزود

 .مسئله نیز اعمال مالیات و بیمه بیشتر از سوی مسئولین و نیز آزادپز بودن این واحدها است

این : الیات و بیمه واحدهای غیرسنتی سه برابر از واحدهای سنتی بیشتر است، اظهار کردکرمی با تأکید بر اینکه در حال حاضر م

در حالی است که نان حجیم و صنعتی به دلیل ماندگاری باال امکان دورریز بسیار کمتر دارد و از سوی دیگر ارزش غذایی آن نیز به 

 .نان سنتی باالتر است

های تولید نان سنتی و نان حجیم شده برابر شود خواهید دید که  حجیم چنانچه هزینه یمههای حجیم و ن به گفته رئیس اتحادیه نان

 .های سنتی دارند های حجیم شده نسبت به نان مردم رغبت و تمایل بیشتری به استفاده از نان

ها بیشترین  انیم این نانشود که بد درصد از نان مصرفی خانوار ایرانی از طریق نان سنتی تأمین می 88در حالی : وی ادامه داد

 .ضایعات و دورریز را دارند

ترین راهکار  های حجیم شده در تمامی کشورهای جهان از جمله کشورهای توسعه یافته به عنوان مهم گفتنی است؛ استفاده از نان

راتژیک در کاهش رود این سیاست به عنوان یک سیاست است برای کاهش ضایعات و دورریز نان و به تبع آن گندم به کار می

توان  گیرد اهمیت اجرای چنین سیاستی را به طور مثال می های دولت و مردم در دیگر کشورها مورد توجه قرار گرفته و می هزینه

 های درصد نان مصرفی خود را از طریق نان 94بیش از  3264در کشور ترکیه مورد ارزیابی قرار داد چرا که این کشور در سال 

(FLAT) درصد مصرف نان خانوار در کشور ترکیه نان حجیم شده با دورریز  98کرد در حالی که امروز شاهد هستیم  یتأمین م

 .بسیار پایین است

/news/fa/ir.yjc.www://http4527845/% 
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 صنایع غذایی
 ایران اکونا - 132۱/ دی /  4۱, جمعه 

 !های آزادپز ای به نانوایی فروش آردهای یارانه

به دلیل : ها اظهار کرد ضمن انتقاد از نحوه ادامه طرح آزادسازی نانوایی( حجیم و نیمه حجیم)رییس اتحادیه نان های فانتزی 

های دولتی،  ی نانواییهای آزادپز شده در حال تعطیلی هستند و شاهدیم برخ رقابت ناسالمی که در این زمینه شکل گرفته، نانوایی

  .فروشند ای خود را به قیمت باالیی به نانوایی های آزادپز شده می آردهای یارانه

سازی نان در گام های بعدی اقدامات الزم را برای  قرار بود دولت حدود شش ماه بعد از اجرای فاز اول آزاد: محمدجواد کرمی گفت

درصد از نانوایان این موضوع متوقف شد و این در حالی است که  34از آزاد پز شدن آزادسازی بقیه نانوایان انجام دهد ولی بعد 

 .نانوایی های آزادپز شده به دلیل وجود فضای ناعادالنه در حال تعطیلی هستند

د، دوباره شون واحد صنفی را شامل می 6444درصدی که آزادپز شدند و حدود  34ها آزادپز شوند یا  باید همه نانوایی: وی تاکید کرد

 .به روال قبلی برگردند

: ها هزینه شود، افزود های درمانی یا دیگر بخش کرمی با بیان اینکه یارانه نان مستقیما می تواند به مردم داده شود یا در بخش

ای حجیم حذف ه ماه سال گذشته آغاز و یک ماه بعد از آن یعنی از اول اسفندماه سهمیه آرد دولتی نان سازی نان از یکم بهمن آزاد

 .شد و هر واحد تولیدی آنالیز قیمت خود را مشخص کرد و براساس فاکتورهایی که در نظر داشت قیمت نان را تعیین کرد

کنندگان  درصد از تولید 34همه این اتفاقات در حالی است که دولت اعالم کرده بود باید : رییس اتحادیه نان های فانتزی ادامه داد

های سنتی را آزادپز کردند و  صنعتی هستند آزادپز شوند ولی مسئوالن اجرایی فقط هشت درصد از نانوایی نان که شامل سنتی و

 .های صنعتی بود درصد بقیه شامل نانوایی 33

دهد و با این اقدام  های کشور را تشکیل می درصد کل نانوایی 33صنعتی   های نان این در حالی است که تعداد واحد: وی اضافه کرد

 .های صنعتی به یکباره آزادپز شدند؛ بنابراین تناسب و عدالت در این زمینه رعایت نشده است نانوایی کل

البته واحدهای ما این تصمیم را پذیرفتند ولی از آن زمان تاکنون اقدام دیگری در این زمینه صورت : کرمی در عین حال بیان کرد

ویژه برای هشت درصد نانوایی های سنتی به وجود آورده است، چون مردم به نگرفته است و همین موضوع چالش های زیادی را به 

 .روند و رقابت ناسالمی در این زمینه ایجاد شده است پزها می دنبال دولتی

تواند به بحث رقابت سالم و کیفیت  سازی تنها راه نجات این صنعت است و می آزاد: رییس اتحادیه نان های فانتزی تصریح کرد

 .ان بینجامدمناسب ن
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 صنایع غذایی
  ایرنا - 41/14/1320 :تاریخ خبر

 گزارش بانک مرکزی از ارزان شدن و تثبیت نرخ چند گروه مواد خوراکی 

ده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خر بانک -ایرنا -تهران

آذرماه را اعالم کرد که بر این اساس قیمت چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته پیش از آن ارزان و نرخ تنها یک گروه با  22
  .گروه دیگر ثابت ماند 6رشد قیمتی مواجه شد؛ البته نرخ 

آذرماه نسبت به هفته پیش از آن، نرخ میوه های  36الم بانک مرکزی در حالی که در هفته منتهی به به گزارش ایرنا، بر اساس اع

 507درصد و حبوب چهار دهم درصد ارزان شده، قیمت تخم مرغ  205درصد، گوشت مرغ  308درصد، سبزی های تازه  303تازه 

 .درصد گران شده است

 .قند و شکر، چای و روغن نباتی بدون تغییر بوده استدر این هفته نرخ لبنیات، برنج، گوشت قرمز، 

 لبنیات و تخم مرغ **

درصد  507قیمت تخم مرغ معادل . در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات نرخ همه اقالم این گروه نسبت به هفته پیش ثابت بود

 .هزار ریال فروش می رفت 334هزار ریال تا  94افزایش یافت و شانه ای 

 حبوب برنج و **

درصد کاهش و بهای  303در گروه حبوب، قیمت عدس معادل . در این هفته در گروه برنج، نرخ تمام اقالم این گروه بدون تغییر بود

 .سایر اقالم این گروه ثابت بود

 میوه ها و سبزی های تازه **

دی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری، اقالم میوه و سبزی تازه که تعدا

میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه . میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد

درصد، انار  409درصد، نارنگی  306و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب زرد تخم لبنان معادل 

  .درصد کاهش داشت 3303درصد تا  403درصد افزایش یافت اما نرخ سایر اقالم این گروه بین  504درصد و کیوی  403

درصد ولوبیا سبز پنج درصد  203درصد، کدو سبز 403درصد، بادنجان  3308در گروه سبزی های تازه، قیمت گوجه فرنگی معادل 

 .درصد افزایش یافت 608تا  403گروه بین  کاهش اما بهای سایر اقالم این

 گوشت قرمز و گوشت مرغ **

درصد  205نرخ گوشت مرغ معادل . در هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود

 .کاهش داشت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی **

 .وغن نباتی ثابت بوددر این هفته قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع ر

 تغییرات یک ساله **

 506درصد، برنج  802درصد، تخم مرغ  606آذرماه امسال، نرخ لبنیات 36بر اساس اعالم بانک مرکزی، در یک سال منتهی به 

درصد  406درصد و روغن نباتی  3408درصد، قندو شکر  802درصد، گوشت قرمز  408درصد، سبزی های تازه  3408درصد، حبوب 

 .درصد افت داشته است 405درصد و چای نیز  705درصد، گوشت مرغ  304فزیش و نرخ میوه های تازه ا
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 صنایع غذایی
 ایرنا 1 - 46/14/1320 :تاریخ خبر

 ر گرو کاهش مصرف سموم کشاورزی تولید محصوالت غذایی سالم د: کارشناسان

برخی کارشناسان بر این باورند که تولید محصوالت سالم وارگانیک با هدف کاهش تاثیر جبران ناپذیر سموم  -ایرنا -شیراز 

  .کشاورزی بر سالمت انسانها مدتی است مورد توجه تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار گرفته است

استان فارس بدلیل توانمندی باال در تولید محصوالت غذایی و دارا بودن قطب زراعی و : رنا افزودندآنان درگفت و گو با گزارشگر ای

 .باغی در برخی محصوالت باید تولید محصول سالم و عاری از سم را مد نظر داشته باشد

محصوالت به بازار را این عده مصرف نامناسب آفت کش ها، رعایت نکردن مصرف دوز و بی توجهی به دوره سم پاشی و ورود 

 .موجب باالرفتن اثر باقیمانده سموم در محصول و در نهایت امر به خطر افتادن سالمت و ایجاد خطر برای محیط زیست می دانند

بر اساس تعریف سازمان های بهداشتی و غذایی جهانی محصوالتی که فاقد باقیمانده غیرمجاز سموم و مواد شیمیایی باشد محصول 

 .می شوند سالم تلقی

میلیون لیتر انواع سم در مزارع و باغهای کشور مصرف می شود که سهم هر ایرانی از  34بر اساس آمارها ی رسمی ، ساالنه حدود 

 .گرم است که این مهم در بروز بیماریهای مختلف بویژه سرطانها اثرگذار است 224این میزان ساالنه 

جات تالش می کنند که بدن خود را در برابر بیماریها مصون نگه دارند در حالیکه غافل مردم روزانه با مصرف انواع میوه ها و سبزی

 .از مصرف سموم بیماری زا هستند

کارشناسان بر این باورند که یکی از علل افزایش بیماریهای سرطانی در جامعه استفاده بیش از حد از سم در پروسه تولید 

 . محصوالت غذایی و کشاورزی است

استان فارس به عنوان یکی از قطب های کشاورزی کشور در تولید محصوالت غذایی : زمان جهاد کشاورزی فارس گفترییس سا

 .سهم بسزایی دارد و این مهم تالش برای تولید محصوالت سالم را بیش از پیش کرده است

میزان مصرف در دوره بسیار مهم در این راستا کنترل مصرف سموم کشاورزی ، نحوه مصرف و : محمد مهدی قاسمی اظهار کرد

 .است

وی ، شناسنامه دار کردن محصوالت کشاورزی سالم، آموزش بهره برداران و کشاورزان، واگذاری سمپاشی مزارع به بخش خصوصی 

ن توانمند،حمایت از واردکنندگان سموم کشاورزی بی خطر، نظارت بر فروش سموم استاندارد را در تولید محصوالت سالم مهم عنوا

 .کرد

مصرف محصوالت سالم و ارگانیک نیاز به فرهنگ سازی دارد تا هم کشاورزان و هم مردم با این نوع محصوالت : قاسمی بیان داشت

آشنایی پیدا کنند که رسانه ها در فرهنگ سازی و اطالع رسانی به مردم و حرکت در مسیر مصرف غذای سالم می توانند موثر واقع 

 .شوند

ولید محصوالت سالم به دلیل هزینه های باالی تولید نیازمند اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی است که این ت: وی اضافه کرد

 .مهم باید مد نظر مسئوالن قرار گیرد

درصد از سطوح تولید کشاورزی با هدف افزایش کیفیت محصوالت تحت پوشش 34تا پایان برنامه پنجم توسعه حداقل  :وی گفت

 .یی و تلفیقی با آفات و استفاده از کودهای آلی و زیستی قرار می گیرندمبارزه غیرشیمیا

آفت کشهای شیمیایی ترکیب یا مخلوطی از چند ماده شیمیایی هستند که برای از بین بردن وکاهش دادن جمعیت حشرات ، 
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 .خته می شوند مصرف می شوندجوندگان ، قارچ ها ، علف های هرز، ویروس ها ،باکتری ها و میکروارگانیسم هایی که آفت شنا

هرکشوری قوانین خاصی برای ثبت و مصرف سموم مختلف ، درداخل کشور تدوین کرده ، درایران سازمان حفظ نباتات ، زیر 

نظرهیات نظارت بر سموم ، به ترکیبات مختلف اجازه ورود و مصرف درداخل کشور را می دهد ، قبل از ورود آفت کش به داخل 

آفت کشی آن به وسیله مرکز تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی و یا سازمان های مسئول دیگر مورد تایید قرا کشور باید اثر 

 . گیرد

  . آفت کش هایی که اجازه مصرف در داخل کشور را دارند ، به نام سموم مجاز خوانده می شوند

کش های نباتی یکی از حساسترین کاالهای مورد  آفت: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت

 .نیاز در بخش کشاورزی است که تأثیر زیادی در چرخه های زیست محیطی ، حیات و بهداشت انسانی دارد

نگهداشت و سالمت محصوالت کشاورزی ضرورت کنترل مصرف، موجودی و گردش این کاال را اجتناب ناپذیر : محمد صادقی افزود

 . می نماید

متاسفانه سموم کشاورزی به صورت بی رویه توزیع و مصرف می شود و ساالنه منابع قابل مالحظه ای از سرمایه : اضافه کردوی 

 .های کشور در ارتباط با این کاال هزینه می گردد

مطالعه، سازمان حفظ نباتات کشور به منظور ساماندهی واردات، تولید، توزیع و مصرف آفت کش های نباتی طرح : صادقی گفت

 . طراحی، ساخت و استقرار سامانه مونیتورینگ آفت کش های نباتی را در دستور کار خویش قرار داده است

این سامانه با هدف اطالع از وضعیت مصرف، جلوگیری از استفاده بی رویه و مصارف غیر صحیح سم ، آسیب شناسی ، : وی افزود

 .م غیرمجاز و معیوب و قاچاق سم راه اندازی شده استکنترل فرآیند توزیع سم، جلوگیری از توزیع سمو

سامانه مانیتورینگ سموم توسط حفظ نباتات استان فارس نیز در راستای جلوگیری از مصرف بی رویه سموم و : وی بیان داشت

 . تولید محصوالت سالم و ارگانیک راه اندازی و آغاز بکار کرده است

بهره گیری از فناوری ساخت در بستر اینترنت می تواند اطالعات مورد نیاز را در سطح کشور این سامانه با : صادقی خاطر نشان کرد

 . به صورت لحظه ای در پایگاه داده متمرکز نگهداری کند

ویبا اشاره به اینکه اقتصادی کردن ، حفظ منابع پایه و پایداری تولید در کنار تولید محصوالت سالم و ارگانیک در بخش کشاورزی 

در راستای تولید محصول سالم و ارگانیک در طول برنامه پنجم توسعه باید در :از مهمترین اهداف این بخش است یادآور شد یکی

 . درصد اراضی زراعی و باغی استان مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی صورت پذیرد 34

اری که بوسیله ویروس ها ، باکتری ها ، میکوپالسماها ، قارچ ها و هزار بیم 344تا  84بر اساس منابع تحقیقاتی ، گیاهان در مقابل 

 .جلبکها ایجاد می شود حساس هستند

هزار  84نوع از آنها باعث کاهش شدید میزان محصول می شوند ،  844هزار گونه علف هرز وجود دارد که یک هزار و  24همچنین 

  . میزان محصول و بروز خسارات اقتصادی می شوند گونه حشره وجود دارد که هزار گونه از آنها موجب کاهش

این داده ها گویای آن است که تقریباً یک سوم مواد غذایی جهان در حین داشت ، برداشت و انبار کردن توسط آفات از بین می 

ذرت ، سیب  رود ، خسارت ناشی از آفات و بیماری ها و علف های هرز روی هشت نوع محصول کشاورزی ، گندم ، برنج ، جو ،

 . است% 3/32و علفهای هرز % 2/32، بیماری ها  %7/34برآورد شده که سهم آفات % 3/53زمینی ، سویا ، پنبه و قهوه ، در جهان 

درصد آن کم  72نوع سم شیمیایی به ثبت رسیده که  348درسطح کشور : مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت

آن ها در ردیف پرخطر قرار دارند که با برنامه ریزی های انجام شده سموم بیولوژیک جایگزین سموم خطر بوده و تنها نه درصد 
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 .شیمیایی پرخطر می شوند

سامانه مانیتورینگ سموم برای جلوگیری از فعالیت عوامل فروش غیر مجاز و کنترل سموم قاچاق در : عزیزاله امیری اظهار کرد

 .بهداشت و سالمت جامعه راه اندازی شده استراستای تولید محصول سالم و حفظ 

با : وی استفاده از کارشناسان و تشکل های بخش خصوصی برای تحقق تولید محصوالت سالم را مورد تاکید قرارداد و تصریح کرد

م شده توجه به قوانین و مقررات موجود هماهنگی های الزم برای اجرای طرح ساماندهی عوامل فروش سموم درسطح استان انجا

 .است

امید است که با آموزش های الزم و بموقع به کشاورزان شرایطی فراهم گردد که شاهد تولید و عرضه محصوالت سالم در جامعه 

باشیم و از قبل این مهم شاخص های رشد فزاینده بیمارهای ناشی از استفاده نامناسب سموم بخش کشاورزی را در کوتاه مدت 

 5/ک.شاهد باشیم 
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 صنایع غذایی
 ایرنا - 40/14/1320 :تاریخ خبر

 فراخوان نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، نوشیدنی و مواد مسکو 

مهوری اسالمی ایران، با هدف افزایش حضور فعاالن اقتصادی ایرانی در شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج -ایرنا -تهران

  .بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، نوشیدنی و مواد اولیه مسکو، فراخوان داد

ت و سومین ایران، بیس.ا.به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج

بهمن ماه سال جاری در کشور روسیه برگزار می  32لغایت  39نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، نوشیدنی و مواد اولیه مسکو از 

 شود، 

نظر به اهمیت ارتقای سطح تعامل تجاری برون مرزی به ویژه استمرار حرکت در مسیر توسعه صادرات : این فراخوان تاکید دارد

ور مؤثر در بازارهای هدف صادراتی به منظور ارائه ظرفیت های صادراتی درحوزه محصول و توانمندی های غیرنفتی و حض

تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان، همچنین حفظ جایگاه و بسط حضور در بازارهای مهم اروپایی، شرکت های تولیدی و 

جه به تحوالت کمک کننده در جهت گسترش سهم محصوالت ایرانی صادراتی در حوزه صنایع غذایی ایران در این نمایشگاه با تو

 .در بازار مواد غذایی روسیه، حضوری فعال خواهند داشت

کشور مختلف از جمله جمهوری اسالمی ایران در فضایی بالغ بر  75نمایشگاه روسیه سال گذشته با حضور مشارکت کنندگانی از 

زار شرکت داخلی و خارجی ارائه کننده محصوالت و توانمندی ها در حوزه های مختلف یکصد هزار مترمربع و مشارکت بالغ بر دو ه

صنایع غذایی از جمله انواع کنسرو، سبزی میوه ، محصول های لبنی ، انواع نوشیدنی های گرم و سرد و آب میوه، نان، شیرینی و 

ما، غذاهای دریایی و منجمد، روغن، ادویه و افزودنی ها، شکالت و فرآورده های مربوط، حلوا، پاستیل، ژله، آدامس، مربا، عسل، خر

انواع سس، مرغ، تخم مرغ، گوشت ، محصول ها و فرآورده های گوشتـی نیمه آمـاده، محصول های کـشاورزی ، آب معدنی، 

ماکارونی، چیپس و  پودرهای نوشیدنی، انواع ماهی، خاویار و فرآورده های مربوطه، انواع میوه های تازه و خشکبار، حبوب ،آرد،

 .تنقالت، سوپ های نیمه آماده و کنستانتره برگزار شده است

با توجه به ظرفیت های صادراتی و توانمندی ها و مزیت های رقابتی جمهوری اسالمی ایران در بسیاری از انواع محصول ها و 

المی ایران در این نمایشگاه، توسط شرکت فرآورده های غذایی، شرایط حضور شرکت های ایرانی در چارچوب پاویون جمهوری اس

  .سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران فراهم شده است

عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و مشارکت در این عرصه صادراتی به وب سایت شرکت سهامی نمایشگاه های 

 .مراجعه کنند www.iranfair.comایران به آدرس .ا.بین المللی ج
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 قارچ

 خبرنگاران جوان - 132۱دی  41: تاریخ

 تولیدکنندگان قارچ مدام دچار ضرر و زیان می شوند

ها در بازار  تواند تا حدودی از افت شدید قیمت افزایش صادرات و خروج مازاد تولید می: نجمن تولیدکنندگان قارچ گفترئیس ا

 .جلوگیری کند

، در خصوص ن جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارامحمدحسن افشار رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ کشور در گفتگو با 

ها با کاهش مواجه بوده به طوری که قیمت  در حال حاضر با افزایش تولید و کاهش تقاضا قیمت: وضعیت قیمت قارچ اظهار داشت

  .تومان است 444هزار و  2هزار تومان، درجه دو،  4قارچ فله درجه یک کیلویی 

تومان بوده و این در حالی است که هزینه قارچ تمام شده  244هزار و  5گفتنی است که متوسط دریافتی تولیدکنندگان حدود 

تومانی تولیدکنندگان را در تولید هر کیلو قارچ  444تومان است و از طرفی این امر زیان هزار و  844هزار و  4برای تولیدکنندگان 

 .دهند نشان می

ود دارد به طوری که به سبب عدم وسیله حمل و نقل در واقع در صادرات قارچ مشکالت ساختاری وج: وی با اشاره به صادرات گفت

های هوایی صادرات  توانیم قارچ را با کیفیت خوب در بازارهای هدف عرضه کنیم و از طرفی به سبب باال بودن قیمت مناسب نمی

 .محدودی داریم

یش صادرات بخشی از مازاد تولید را خارج تالش بر این است که با افزا: افشار با اشاره به راهکار و تمهیدات مازاد تولید بیان کرد

ها شده و باید گفت که روسیه با  کنیم زیرا بازار داخل مازاد تولید را به خوبی جذب نکرده و همین امر موجب افت شدید قیمت

 .تواند بازار مناسبی برای صادرات قارچ باشد توجه به کاهش تعرفه واردات مواد غذایی می

جاری وضعیت تولید به دلیل مشکالتی که در تولید کمپوست  در شش ماه ابتدای سال: ن قارچ افزودرئیس انجمن تولیدکنندگا

توانیم آماری از علت  وجود داشته مناسب نبوده و به همین خاطر با افت شدید تولید در تابستان مواجه شدیم که هنوز هم نمی

جاری با  ست اما نباید فراموش کرد که تولیدکنندگان از ابتدی سالمشکالت تولید در تابستان دهیم زیرا این امر در حال بررسی ا

 .زیان مواجه بودند

ها و کاهش زیان تولیدکنندگان افتتاح نشده و از طرفی وزارت  اکنون صندوق تضمینی قارچ نیز برای ثبات قیمت: وی تصریح کرد

 .جهاد کشاورزی این امر را به سال آینده موکول کرده است
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 قارچ
 ایران اکونا  – 132۱/ دی /  42, چهارشنبه 

 زیان پی در پی تولیدکنندگان قارچ به دنبال افزایش قیمت ها در بازار

ها در بازار  تواند تا حدودی از افت شدید قیمت و خروج مازاد تولید میافزایش صادرات : رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ گفت

  .جلوگیری کند

در حال حاضر با افزایش : محمدحسن افشار رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ کشور در خصوص وضعیت قیمت قارچ اظهار داشت

هزار  2هزار تومان، درجه دو،  4درجه یک کیلویی  ها با کاهش مواجه بوده به طوری که قیمت قارچ فله تولید و کاهش تقاضا قیمت

  .تومان است 444و 

تومان بوده و این در حالی است که هزینه قارچ تمام شده  244هزار و  5گفتنی است که متوسط دریافتی تولیدکنندگان حدود 

تولیدکنندگان را در تولید هر کیلو قارچ تومانی  444تومان است و از طرفی این امر زیان هزار و  844هزار و  4برای تولیدکنندگان 

 .دهند نشان می

در واقع در صادرات قارچ مشکالت ساختاری وجود دارد به طوری که به سبب عدم وسیله حمل و نقل : وی با اشاره به صادرات گفت

های هوایی صادرات  قیمتتوانیم قارچ را با کیفیت خوب در بازارهای هدف عرضه کنیم و از طرفی به سبب باال بودن  مناسب نمی

 .محدودی داریم

تالش بر این است که با افزایش صادرات بخشی از مازاد تولید را خارج : افشار با اشاره به راهکار و تمهیدات مازاد تولید بیان کرد

فت که روسیه با ها شده و باید گ کنیم زیرا بازار داخل مازاد تولید را به خوبی جذب نکرده و همین امر موجب افت شدید قیمت

 .تواند بازار مناسبی برای صادرات قارچ باشد توجه به کاهش تعرفه واردات مواد غذایی می

جاری وضعیت تولید به دلیل مشکالتی که در تولید کمپوست  در شش ماه ابتدای سال: رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ افزود

توانیم آماری از علت  تولید در تابستان مواجه شدیم که هنوز هم نمیوجود داشته مناسب نبوده و به همین خاطر با افت شدید 

جاری با  مشکالت تولید در تابستان دهیم زیرا این امر در حال بررسی است اما نباید فراموش کرد که تولیدکنندگان از ابتدی سال

 .زیان مواجه بودند

ا و کاهش زیان تولیدکنندگان افتتاح نشده و از طرفی وزارت ه اکنون صندوق تضمینی قارچ نیز برای ثبات قیمت: وی تصریح کرد

 .جهاد کشاورزی این امر را به سال آینده موکول کرده است
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 گل و گیاهان صنعتی

 اآیان 1320دی  42, چهارشنبه

میلیارد تومان تسهیالت به  4777/ های جهان  ترین گل گران تولیدکنندهایران، 

 شود  داران پاکدشتی پرداخت می گلخانه

های اردوغان به نفع ایران  گیری در حالی که وضعیت سیاسی ترکیه و روسیه پس از موضع :(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ط اقتصادی کشاورزی برخی محصوالت، باعث شده نتوانند از این فرصت طالیی استفاده ای داشته است، اما شرای درجه 384گردش 

 .طلب بگیرند کنند و جای ایران را رقبای دیگر فرصت

با وجود آنکه ایران در شمار هفدهمین تولیدکننده بزرگ گل و گیاه دنیا قرار دارد، اما نام ایران در فهرست صادرکنندگان در شمار 

 244روسیه با وجود جمعیت . المللی است رنگ ایران در بازارهای بین دهنده حضور کم گیرد که نشان رار مییکصدوهفتمین ق

ترین بازارهای گل و گیاه دنیا است که کشورهای بزرگ تولیدکننده نظیر هلند، کنیا، اکوادور و آلمان  میلیونی، یکی از بزرگ

های گل  علت سنتی بودن گلخانه با این وجود، به. برداری را داشته باشند ایت بهرهاند در غیاب ترکیه از این بازار بزرگ نه توانسته

ترین گل دنیا را  به تعبیری، ایران گران. شده، امکان رقابت ایران در بازار گل تقریباً فلج شده است کشور و باال بودن قیمت تمام

 .کند تولید می

 روسیه گرفتند تایلند و اکوادور جای ایران را در بازارهای گل 

دهم کشور هلند است،  پانزدهم و قیمت کارگر یک تولیدکنندگان گل و گیاه ایرانی معتقدند با وجود آنکه قیمت سوخت در ایران یک

 .شده گل در ایران بسیار باالتر از کشورهای بزرگ تولیدکننده است اما قیمت تمام

ترین آنها باال  بخش صادرات گل در ایران به دالیل زیادی که مهم: گوید مهدی کبریایی، تولیدکننده بزرگ گل و گیاه در کشور می

 .شده گل در ایران است، نتوانسته از فرصت ایجادشده در روسیه و سایر کشورها استفاده کند بودن قیمت تمام

برند و حتی هندوستان  اده را میوجودآمده فعلی در بازارهای روسیه، اکوادور و آلمان و کنیا نهایت استف از شرایط به: افزاید وی می

 .ترین تولیدکننده گل در منطقه، پس از ترکیه در بازارهای صادراتی حضور پررنگی دارد عنوان بزرگ به

وجودآمده و بازارهای روسیه به نفع خود  کنند از شرایط طالیی به اکنون اکوادور و تایلند تالش می: کند کبریایی خاطرنشان می

 .درات خود را افزایش دهنداستفاده کنند و صا

 قیمت، تولید گل را از صرفه خارج کرده است اعتبارات بانکی گران 

شاخه در  74شده گل در ایران حدود  های برداشت در حالی که تعداد شاخه: دهد تولیدکننده نمونه گل و گیاه کشور ادامه می

و در هر هکتار دو میلیون شاخه  344در کنیا در هر مترمربع  های تولیدشده هزار شاخه در هکتار است، تعداد گل 744مترمربع و 

 .است

دهد تولید پایین و سنتی گل در کشور باعث شده ایران نتواند در بازارهای  نگاهی به آمار و ارقام باال نشان می: کند وی تصریح می

 .شده در ایران بسیار باال است های تمام صادراتی حضور داشته باشد، چرا که هزینه

 38ساله، شش سال و با سود  در حالی که در ایران گرفتن اعتبارات بانکی با در نظر گرفتن تنفس یک: شود کبریایی یادآور می

ساله،  34ساله و بازپرداخت  ساله، مشارکت یک توانند با سود سه درصد، تنفس سه درصد است، تولیدکنندگان گل در هلند می
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گیرند،  طبیعتاً حاشیه سودی که تولیدکنندگان گل در نظر می. سال پرداخت کنند 35ی را طی شده از سیستم بانک اعتبارات گرفته

 .با آنچه تولیدکنندگان ایرانی ناچارند محاسبه کنند، معادله متفاوتی دارد

شده،  های تمام نهطور مثال در ایران دوهزار تومان است، با در نظر گرفتن هزی شده رز به در حالی که قیمت تمام: کند وی تأکید می

شده  های تمام علت هزینه تولیدکننده ناگزیر است آن را به قیمت چهارهزار تومان در بازار برساند، در حالی که یک هلندی به

تومان در بازار عرضه کند که به معنای فروش بیشتر  344تواند گل تولیدشده دوهزار تومانی خود را حداکثر با قیمت دوهزار و  می

 .تر است اییندر سود پ

 های گل را بشناسید های واردکننده نهاده دالل 

ها در بازار  زمان بازپرداخت آن حضور دالل در کنار باال بودن نرخ سود بانکی و مدت: تولیدکننده نمونه گل و گیاه کشور معتقد است

 .ه خارجی آن باشدتر از مشاب ها بسیار گران ویژه واردات نهاده باعث شده قیمت ابتدایی برخی گل گل به

های مورد نیاز تولیدکنندگان گل محاسبه  ترین نهاده عنوان یکی از مهم در حالی که واردات پیاز آنتریوم به: گوید کبریایی می

رسد؛ لذا تولیدکننده از همان  درصد سود در کشور به فروش می 344های ناآشنا به بازار گل، هر پیاز با  علت ورود واسطه شود، به می

 .شدت غیررقابتی خواهد کرد کند که این تولید این گل را به شده آنتریوم دریافت می تر از قیمت تمام تدا پیاز گل را بسیار گراناب

 های صنعتی انقالب در تولید گل با تولد گلخانه 

رود وضعیت صادراتی ایران در  یوجودآمده در شرایط سیاسی انتظار م با تغییرات به: افزاید وی با اشاره به شرایط صادراتی ایران می

وجود آمده و تعداد تولیدکنندگانی که  های سنتی به مدرن به روندی که در تغییر گلخانه. المللی تغییر جدی پیدا کند بازارهای بین

تواند  یهای مدرن تغییر دهند، م های سنتی خود را به گلخانه ها، گلخانه گذاری بخش خصوصی و مشارکت کنند با سرمایه تالش می

 .وجود آورد های آینده به انقالبی در تولید گل در سال

تر خواهد  منظور انتقال دانش فنی ساده حضور کارشناسان آلمانی و فرانسوی پس از بهبود روابط سیاسی، به: دهد کبریایی ادامه می

سادگی در ایران دفتر دایر  توانند به می شود که تجار هلندی از سوی دیگر، تبادالت تجاری ایران و هلند به سویی هدایت می. بود

 .شود های گل کمتر می ها برای واردات نهاده کنند و حضور واسطه

های جایگزینی نظیر فاینانس وجود دارد که  حل با این وجود، برای مسئله اعتبارات بانکی همچنان راه: کند وی خاطرنشان می

 .تغییر دهد تواند با کنترل نرخ ارز، شرایط صادراتی گل را می

 میلیارد تومان تسهیالت برای تولیدکنندگان پاکدشت 4777 

رسد  نظر می عنوان یک معضل اصلی همواره مورد بحث قرار گرفته است، اما به های صنعتی در حوزه تولید گل به نبود گلخانه

 .ورت گرفته استو برنامه ششم، تغییراتی در حوزه تولید و اقتصاد کشاورزی ص 94همزمان با تدوین بودجه 

هزار  یک: گوید های اخیر دولت در حوزه گل و گیاه می گیری رئیس اتحادیه گل و گیاه کشور همچنین با اشاره به تصمیم نایب

 .هزار نفر از تولیدکنندگان گل و گیاه پاکدشت در نظر گرفته شده است میلیارد تومان اعتبار برای یک

های  تواند یک میلیارد تومان تسهیالت بانکی دریافت کند تا تغییر گلخانه ر نفر میه: کند محمدی تصریح می غالمحسین سلطان

 .تری قرار گیرد سنتی به صنعتی در روند سریع

های  شده گل در ایران، نبود تشکل عالوه بر باال بودن قیمت تمام: شود وی با اشاره به مشکالت تولید گل در کشور یادآور می

 .زنی تولیدکنندگان گل در مقابل دولت کاهش پیدا کند رت چانهقدرتمند نیز باعث شده قد
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های گل را برجسته و نقش آن را در بازار پررنگ کند،  تواند تشکل هایی که می ترین مؤلفه یکی از مهم: کند محمدی تأکید می سلطان

 .تبرداری و احداث گلخانه اس ها در مبادی اداری نظیر صدور پروانه بهره قرار گرفتن تشکل

ها را وزارت جهاد کشاورزی، برخی را سازمان نظام مهندسی و برخی را نظام صنفی و  اکنون بخشی از پروانه: وی معتقد است

 .ها نتوانند توانمند جلوه کنند شود تشکل چنین ناهماهنگی باعث می. کنند ها پرداخت می اتحادیه

 

 تبادالت نمایشگاهی ایران افزایش یابد

المللی برجسته کند،  تواند گل ایران را در بازارهای بین یکی از پارامترهایی که می: گوید گل و گیاه کشور می رئیس اتحادیه نایب

 .های داخلی است های گل در کشورها و امکان دعوت از تولیدکنندگان سایر کشورها در نمایشگاه حضور ایران در نمایشگاه

المللی پیدا نکند و  تولیدکنندگان گل باعث شده امکان حضور در بازارهای بین ضعیف بودن بنیه اقتصادی: افزاید محمدی می سلطان

در نتیجه، شرایطی که . دست نیاورد های داخلی نیز به در مقابل امکان دعوت از تجار گل و گیاه و تولیدکنندگان را در نمایشگاه

 .های ایرانی در معرض دید جهانی قرار گیرد، وجود ندارد گل

های صنعتی و  کند که در برنامه ششم توسعه دولت با در نظر گرفتن بودجه مناسب برای تشکیل گلخانه دواری میوی اظهار امی

 /.ویژه بخش کشاورزی، توجه خاص خود را به حوزه گل و گیاه معطوف کند همچنین حمایت از صادرات کاالهای غیرنفتی به

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http37932-3html. 
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 گندم

 آیانا 1320دی  45, شنبه

درصد اراضی به کشت  33/ درصد 58به  0۷بینی رشد ضریب خوداتکایی گندم از  پیش

 گندم رفت 

به بیش  76جا بوده است، ضریب خوداتکایی از  به شده برای محصول گندم های فنی در نظر گرفته از آنجا که ارقام مناسب و توصیه

 .بینی است درصد برای سال زراعی جدید قابل پیش 84از 

درصد اراضی گندمکاری کشور در  99از کشت ( ایانا)مجری طرح گندم امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .اند و تنها مقدار اندکی باقی مانده است را کشت کردهبیشتر کشاورزان اراضی خود : کشت پاییزه خبر داد و گفت

کشت پاییزه با فراهم شدن امکانات مختلف در زمینه بذور و کودهای شیمیایی خوب رقم خورده : پور افزود اسماعیل اسفندیاری

 .های پاییز امسال سطح سبز مناسبی دارد است و بیشتر مزارع با بارش

های فنی و  میانگین بارندگی نسبت به دو سال گذشته کاهش داشته است، اما استفاده از توصیهبا وجود آنکه : وی خاطرنشان کرد

 .باشد بینی شده باعث شد که تولید مناسبی قابل پیش های مناسب کشت رقم

ن رشد درصد رشد خرید گندم داشتیم و در سال جاری نیز میزا 54حدود  93نسبت به سال  92در سال : پور ادامه داد اسفندیاری

 .درصد رسانده است 84به  76درصد نسبت به سال قبل از آن بوده است که ضریب خوداتکایی را از  33

کننده بوده، بنابراین تمامی  تومانی از سوی دولت برای گندمکاران راضی 364هزار و  اعالم قیمت تضمینی یک: وی تصریح کرد

 .ایم رار گرفته است و افزایش سطح کشت نیز نداشتهشد، مورد استفاده ق اراضی که برای گندم باید کشت می

هزار تن  544هزار تن بذر تهیه شد و مورد استفاده قرار گرفت و امسال نیز  232در سال گذشته : مجری طرح گندم یادآور شد

ی سازمان حفظ کش جدیدی از سو شده مورد استفاده کشاورزان قرار گرفته است و عالوه بر آن، سموم علف بذور گواهی و اصالح

 .نباتات کشور تدارک شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز کود ازته و فسفاته موردن یاز کشت گندم را به اندازه تأمین کرده : پور تأکید کرد اسفندیاری

ها تهیه  انبارهای شرکت خدمات حمایتی و کارگزاریشود که کود اوره مورد نیاز خود را از  است، فقط از کشاورزان درخواست می

 .کرده و در انبارهای خود نگهداری کنند تا در زمان مصرف بتوانند از آن استفاده کنند

ها قرار داده است و از آنجا که بهتر است  ها کود مورد نیاز را تأمین و در اختیار کارگزاری در حال حاضر پتروشیمی: وی اظهار داشت

برداری شود، الزم است کشاورزان منتظر زمان نبوده و زودتر از موعد مقرر کود را خریداری و در  مناسب از کودها بهره در تاریخ

 .انبارهای خود نگهداری کنند

برداران  های اخیر با توجه به نیاز خاک نبوده، بنابراین الزم است که بهره مصرف کود ازته در سال: پور در پایان گفت اسفندیاری

 /.خش کشاورزی با مصرف به اندازه کودهای شیمیایی، محصول خوبی را تولید کنندب

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http37983-3html. 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26982-1.html


 
 رزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاو

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 اول دیاهم اخبار هفته 
 

124 
 

 گندم
 ایرنا - 46/14/1320 :تاریخ خبر

 از کشاورزان خریداری شد  هزار تن گندم امسال 877هشت میلیون و 

هزار تن گندم از  544با حمایت دولت، امسال بیش از هشت میلیون و : معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت -ایرنا -اصفهان 

  .کشاورزان خریداری و در سیلوهای استاندارد ذخیره سازی شد

ری استان اصفهان، علی قنبری در آیین تجلیل و معارفه به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاو

به اندازه کافی محصوالت غذایی شامل گندم، برنج، روغن و شکر : کشور، افزود 34مدیرعامل شرکت خدمات بازرگانی وغله منطقه 

  .ذخیره سازی شده است

 .بات قیمت این محصوالت در کشور هستیمبا تدبیر دولت یازدهم شاهد افزایش تولید محصوالت کشاورزی و ث: وی ادامه داد

بخشی از این میزان گندم خریداری شده به کشور : رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت

  .ترکیه صادر شد و ایتالیا نیز برای تهیه ماکارونی و سایر محصوالت فرآوری از ایران درخواست خرید گندم کرده است

  .تا هفت میلیون تن گندم وارد کشور شد 7حدود  3293در سال : بری همچنین یادآور شدقن

باید ترتیبی اتخاذ شود تا برای : درصد فعال است، اظهارکرد 44کارخانه آرد کشور با ظرفیت زیر  244وی با اشاره به اینکه بیش از 

روز در اختیار  334یجاد اشتغال، گندم بصورت امانی در مدت افزایش فعالیت صنایع آرد سازی و توسعه صنایع وابسته همچنین ا

 .کارخانه های صنعت آرد قرارگیرد

مسئولیت : در این آیین، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان با اشاره به قانون تمرکز و اختیارات بخش کشاورزی گفت

یف بازرگانی محصوالت در راستای ایجاد هماهنگی بیشتر به به بعد وظا 93وزارت جهادکشاورزی در گذشته تولید بود که از سال 

 .وزارت جهادکشاورزی واگذار شد

تامین امنیت غذایی جامعه از مهمترین مسئولیت های وزارت جهاد کشاورزی است و توسط شرکت : قدرت اهلل قاسمی افزود

مه ریزی و برای بازار مصرف مدیریت و تنظیم می مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، محصوالت گندم ، برنج ، روغن و شکر برنا

  .شود

کشور در  34در این آیین از زحمات مسعود کالنتری قدردانی و رضا نیک نداف به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات بازرگانی منطقه 

 . استان اصفهان معرفی شد

/News/fa/ir.irna.www://http83897395/ 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 - 20/14/42فارس

 تبادل دانش ژنتیکی دام با مغولستان/ دنبال افزایش واردات گوشت قرمز نیستیم

نش ژنتیکی دام با تبادل دا: معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه قصد افزایش واردات گوشت قرمز به کشور را نداریم، گفت

 .مغولستان یکی از اهداف ایران در توسعه روابط با این کشور است

حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه نشست خبری وزیر جهاد  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

متاسفانه مصوبه تیرماه سال  :زیر خارجه مغولستان در مورد قیمت خرید شیر خام گفتکشاورزی کشورمان با لوندگ پورسورن و

 .تومان از دامداران تاکنون اجرا نشده است 3554دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت  گذشته

در مورد قیمت خرید  کنندگان عملیاتی شدن مصوبه ستاد تنظیم بازار کنندگان و مصرف وی با بیان اینکه سازمان حمایت از تولید

 .قیمت خرید شیر خام از دامداران باید توسط صنایع لبنی افزایش یابد: دار است، افزود شیر را عهده

دامداران در این جلسه : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جلسه اخیر معاون اول رئیس جمهور با تعدادی از دامداران، گفت

 .ن اول رئیس جمهور خواستار شدند و وی هم دستور پیگیری جدی ان موضوع را دادندخام را از معاو اصالح قیمت شیر

ای را به انجمن صنفی صنایع لبنی  کنندگان و تولیدکنندگان ابالغیه بنابراین هفته گذشته سازمان حمایت از مصرف: رکنی گفت

 344درصدی قیمت محصوالت لبنی،  7ید به ازای افزایش تا از ابتدای دی ماه کارخانجات با ابالغ کرد و طی این ابالغیه اعالم شد،

 .کنندگان را افزایش دهند تومان قیمت خرید شیرخام از تولید

 .کنندگان و تولید کنندگان نسبت به این موضوع تاکید بسیاری دارند دولت و سازمان حمایت از مصرف: وی افزود 

تمال پرداخت یارانه به شیرخام در راستای حمایت از دامداران وجود دارد، معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی که آیا اح

تومان یارانه در قالب  544  که در سال جاری مبلغ  ای از صنایع لبنی و دامداران داشته بطوری دولت همواره حمایت ویژه: گفت

 .شیر مدارس اختصاص داده است

: گفت  مذاکرات انجام شده برای صادرات گوشت قرمز به ایران در مورد خبرگزاری فارسرکنی در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی 

شود و مغولستان هم که تعداد واحد دامی زیادی دارد، در این نشست  فکر می قطعا به تبادالت تجاری در مذاکرات بین کشورها

 .را مطرح کردانگیزه صادرات گوشت به ایران مسائلی  با

درصدی گوشت قرمز، قصد افزایش واردات گوشت قرمز را نداریم و تالش  94با توجه به ضریب خودکفایی : رکنی بیان داشت

 .تا از منابع ژنتیکی دیگر کشورها استفاده کنیم کنیم می

ی دارد که از این تعداد یک میلیون واحدی دام 64میلیون نفر جمعیت و  2مغولستان : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .میلیون نفر آن شتر است

توانیم  بنابراین با توجه به تنوع ژنتیکی شتر در مغولستان می: هزار واحد شتر داریم، گفت 344در ایران  وی با اشاره به اینکه

 .تغییراتی در سیر بهبود گوشت در این زمینه در کشور ایجاد کنیم

الیاف دامی و صادرات آن در جهان ارزآوری باالیی دارد و : ن ایجاد تنوع ژنتیکی است نه واردات، گفترکنی با بیان اینکه ترجیح ایرا

رود و بخش قابل توجهی از این الیاف را به اروپا و چین صادر  مغولستان هم در این زمینه جزء کشورهای مطرح به شمار می

 .کنند می

 .توان اقداماتی را انجام داد ن زمینه میگذاری مشترک در ای بنابراین با سرمایه: وی گفت

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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در برخی : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دو سال گذشته روند واردات گوشت قرمز کاهشی بوده است، تصریح کرد

 .هزار تن هم رسید 344ها واردات گوشت قرمز به  سال

تن به  344تا  74بین  ا باال ببریم، ضمن اینکه در حال حاضردر تالش هستیم تا ضریب خودکفایی تولید گوشت قرمز ر: وی افزود

 .واردات گوشت قرمز نیاز داریم
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 گوشت قرمز
 فودپرس 1320دى ماه  6یک شنبه 

 دلیل گرانی گوشت قرمز و پایین بودن سرانه مصرف 

مدیر کل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از فاصله زیاد قیمت دام زنده تا بازار گوشت  <مواد غذایی

رانه مصرف آن در کشور هستند که در این میان شمار عامل گرانی گوشت قرمز و پایین بودن س دالالن بی :قرمز انتقاد کرد و گفت

 .شوند کنندگان متضرر می کنندگان و مصرف تولید

ای که به طور  ایم؛ به گونه سه سال گذشته شاهد حداقل نوسان قیمت دام زنده در کشور بوده -طی دو : اظهار کرد  علی مالصالحی

مان بوده است اما هنگامی که دام زنده برای کشتار به کشتارگاه هزار تو 33متوسط قیمت هر کیلوگرم دام زنده در کشور حدود 

شود، شاهد فاصله زیاد قیمت این محصول از دامداری تا بازار مصرف هستیم که  رود و گوشت قرمز تولید و به بازار عرضه می می

کننده افزایش  دامدار و مصرف شماری هستند که با سودجویی، قیمت این محصول را به نفع خود و به زیان عامل آن دالالن بی

 .دهند می

های صورت گرفته  ها و توصیه کیلوگرم است که براساس حداقل استاندارد 34متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز حدود : وی افزود

آن را کیلوگرم باشد اما زمانی که قیمت گوشت قرمز در بازار باالست و بسیاری از مردم توان خرید و مصرف مناسب  35باید حدود 

توانند از فروش دام زنده به سود معقولی برسند در این  کند و دامداران نمی ندارند، از سویی تقاضا برای دام زنده کاهش پیدا می

کنند که هر یک برای خود  ها منتقل می میان دالالن بسیاری دام زنده را تا کشتارگاه و گوشت تولید شده را از کشتارگاه تا قصابی

 .شود گیرند و نتیجه آن گرانی گوشت قرمز در بازار مصرف می طقی در نظر میسودهای غیرمن

رود و  از زمانی که دام زنده به کشتارگاه می: مدیر کل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

کنند که این تعداد زیاد دالالن از تولید تا بازار  یگری م شود، حداقل چهار دالل واسطه گوشت استحصال شده آن به بازار منتقل می

 .مصرف، عامل گرانی گوشت قرمز است

وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به این وضعیت و افزایش قیمت گوشت قرمز که دامداران و مردم از آن : مالصالحی تصریح کرد

کنندگان، دالالن موجود در بازار گوشت قرمز حذف  ن و مصرفکنندگا هیچ انتفاعی ندارند منتقد است و باید در راستای منافع تولید

 .شدن قیمت این محصول در بازار باشیم کنندگان به بازار ورود پیدا کنند تا شاهد منطقی های تولیدی و تولید شوند و تشکل

ر صادرات دام زنده اگ: که آیا افزایش صادرات دام زنده عامل گرانی گوشت قرمز نشده است؟ گفت وی همچنین در خصوص این

های  ها و بررسی عامل افزایش قیمت گوشت قرمز باشد، باید قیمت دام زنده افزایش پیدا کند، در حالی که در براساس ارزیابی

سه سال اخیر قیمت این محصول  - های گذشته تاکنون حداقل نوسان قیمت در عرضه دام زنده وجود داشته است و طی دو سال

توان گفت قیمت هر  طور میانگین می هزار تومان در نوسان بوده است که به 33تومان تا کمتر از  9444از در دامداری از بیش 

هزار تومان بوده است، البته همچنان دام زنده پروار شده مازاد وجود دارد  33کیلوگرم دام زنده در این بازه زمانی چند ساله حدود 

 .بخشی به بازار صادر کرد ا در راستای تعادلتوان آن ر که با توجه به پتانسیل موجود می
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - 132۱دی  4۰: تاریخ

 های تولید اختالف فاحش قیمت مرغ با هزینه

در حال حاضر قیمت مرغ در بازار وضعیت مناسبی ندارد به طوری که با : گفتمدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور 

 .های تولید فاصله زیادی دارد هزینه

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با 

های تولید فاصله  در حال حاضر قیمت مرغ در بازار وضعیت مناسبی ندارد و به طوری که هزینه: یت قیمت مرغ اظهار داشتوضع

 .زیادی دارند

هزار و  4و قیمت مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده کیلویی  544قیمت مرغ فعلی درب مرغداری کیلویی سه هزار و : وی افزود

 .تومان است 544

ها در بازار تولید تأثیر گذار بوده و الزم به ذکر است که بر نحوه مدیریت  درواقع عوامل مختلفی بر کاهش قیمت: مه دادحجت ادا

شرکت پشتیبان و مسائل عرضه نظارتی وجود ندارد به طوری که قیمت خرده فروشی سازمان میادین با عمده فروشی هماهنگی 

 .ها به سمت افزایش پیش رود کز ابالغ شود تا قیمتندارد و حال الزم است که تناسب قیمت مرا

ها به اتحادیه در پی مازاد تولید  های صادراتی و واگذاری قیمت تاکنون طرح مشوق: های صادراتی یاد آور شد وی با اشاره به مشوق

با توجه به حجم مناسب  دهد و این امر موجب شده ها در موزها هم رخ می اجرایی نشده اما باید گفت که حق العمل کاری قیمت

 .ها آثار چندانی به ارمغان نداشته باشیم صادرات از نظر قیمت
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http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5438507


 
 رزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاو

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 اول دیاهم اخبار هفته 
 

126 
 

 گوشت مرغ
 فودپرس 1320دى ماه  3پنج شنبه 

 وزن استاندارد مرغ چقدر است؟ 

در حال : تومان خبر داد و گفت 4444رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از کاهش مجدد قیمت مرغ در رنج  <مواد غذایی

های زنده تولیدی کشور باالی سه کیلوگرم وزن دارند و این در حالی است که با این افزایش وزن، ارزش  درصد مرغ 84حاضر 

 .یابد غذایی مرغ نیز کاهش می

رسد  گرم می 344روز پرورش مرغ که وزن مرغ زنده به دو کیلو و  54تا  24یان اینکه مرغداران به جای خانی با ب مهدی یوسف

در کشور ما نسبت به : یابد، اظهار کرد دهند که وزن مرغ به باالی سه کیلوگرم افزایش  روز افزایش می 44تا  44تعداد روزها را به 

پسندند، این در حالی است که وزن مناسب مرغ  م نیز مرغ باالی دو کیلوگرم را میاندازه و وزن مرغ نگاه سنتی وجود دارد و مرد

 .های برزیلی و فرانسوی این وزن را دارند گرم باشد و مرغ 844گرم تا یک کیلو و  344باید بین یک کیلو و 

ال را مصرف کنند ولی آن ها فاقد های با وزن با این موضوع در کشور ما مرسوم شده و مردم نیز دوست دارند مرغ: وی تصریح کرد

 .سازی در این زمینه است ارزش غذایی مناسب هستند؛ بنابراین یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه شود فرهنگ

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه در کشور ما تولید، مازاد بر مصرف است و مرغداران نیز از این موضوع متضرر 

صادرات بسیار ضعیف و حدود هشت درصد است درصورتیکه اگر مصرف داخلی را با میزان صادرات جمع کنیم با : وند، افزودش می

کند؛ بنابراین باید به غیر از دو کشور عراق و افغانستان به کشورهای دیگر هم صادرات داشته باشیم یا اینکه میزان  تولید برابری نمی

 .فزایش دهیم، چون در حال حاضر کشورهای عربی بازار مصرف بسیار خوبی دارندصادرات به این دو کشور را ا

یوسف خانی همچنین با اشاره به اینکه مرغ ایرانی از کیفیت و استاندارد مناسب برخوردار نیست که باید در این زمینه اقداماتی 

غداران و وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاداتی داده و بارها به اتحادیه مر: صورت گیرد تا میزان صادرات افزایش یابد، اضافه کرد

 .جلساتی داشتیم تا وضعیت تولید ساماندهی شود

با این روال شاهد : ریزی در سال از پنج نوبت به چهار نوبت عنوان کرد و افزود وی راهکار دیگر در این زمینه را کاهش تعداد جوجه

رمنطقی مرغ نخواهیم بود که البته این کار نیاز به هماهنگی بسیار نزدیک رویه و غی تولید کمتر و به دنبال آن کاهش قیمت بی

 .ریزی را هدفمند کنند ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است های مختلف دارد تا جوجه اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با استان

از ضروریات بسیار مهم برشمرد و عنوان رییس اتحادیه فروشندگان پرنده وماهی در بخشی از سخنان خود افزایش کیفیت مرغ را 

کیفیت مرغ را حداقل باید به کشور ترکیه نزدیک کنیم؛ البته کیفیت مرغ ترکیه کمتر از برزیل و فرانسه است ولی باید گام به : کرد

 .گام در این زمینه پیش برویم

غاز مراسم های عروسی تقاضا برای خرید مرغ شد با پایان ایام سوگواری محرم و صفر و آ بینی می پیش :وی همچنین اظهار کرد

 4544تومان رسید ولی دوباره به  7444افزایش یابد ولی افزایش تقاضا فقط در هفته اول ربیع االول بود که قیمت مرغ به مرز 

 .تومان کاهش یافت
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 ماشین آالت

  ایرنا - 42/14/1320 :تاریخ خبر

 راه اندازی خط تولید کمباین با مشارکت بخش خصوصی ایران و روسیه 

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای تفاهم نامه ای برای راه اندازی خط تولید کمباین، با  -ایرنا  -تهران 

 –این تفاهم نامه در حاشیه مراسم افتتاح گفتمان تجاری صنعتی روسیه : ه خبر داد و گفتمشارکت بخش خصوصی ایران و روسی

  .ایران به امضا رسید

خط تولید کمباین در خاک ایران و در استان البرز راه اندازی : محسن صالحی نیا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود

 .خواهد شد

ه، کمباین های در اندازه های متوسط و بزرگ برای برداشت محصول گندم و محصوالتی از این براساس این تفاهم نام: وی گفت

 .دست تولید خواهد شد

پیش از این، سرمایه گذاری این طرح توسط طرح شرکت ایرانی انجام شده و زیرساخت های : معاون امور صنایع وزیر صنعت افزود

 .شده است خط تولید از نظر ماشین آالت و تجهیزات فراهم

درصدی قطعات  44مشارکت طرف روس بیشتر در زمینه انتقال فناوری است؛ تولید کمباین در ایران با سهم حداقل : وی گفت

 .ایرانی آغاز می شود و به تدریج این سهم افزایش می یابد

 .زارهای خارجی عرضه شودقرار است محصوالت تولیدی این مجموعه در بازارهای داخلی و همچنین با: صالحی نیا اضافه کرد

ایران دوشنبه این هفته با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن  –به گزارش ایرنا، مراسم گفتمان تجاری صنعتی روسیه 

و تجارت و دنیس مانتوروف وزیر تجارت و صنعت فدراسیون روسیه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و در 

 .فاهم نامه مشارکت بخش های خصوصی ایران و روسیه در راه اندازی خط تولید کمباین به امضا رسیدحاشیه آن، ت

ایران، نمایشگاه ملی روسیه نیز در محل نمایشگاه های بین المللی تهران  –همچنین در حاشیه گفتمان تجاری صنعتی روسیه 

 .برگزار شده که امروز به کار خود پاین می دهد

شرکت فعال در زمینه های انرژی، صنایع هوایی، مهندسی حمل و نقل، ماشین های کشاورزی،  344اه، نزدیک به در این نمایشگ

 .مهندسی صنایع سنگین و تجهیزات دارویی و پزشکی حضور دارند

این کشور را میلیون دالر و حجم صادرات به  644به گزارش ایرنا، وزیر صنعت پیش از این حجم واردات ایران از روسیه را حدود 

در روابط تجاری : میلیون دالری در روابط تجاری پارسال با روسیه گفت 544میلیون دالر بیان کرد و درباره تراز منفی  244حدود 

 .خود با روسیه به دنبال ایجاد تعادل در میزان صادرات و واردات هستیم
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 متفرقه

 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

 های نوین کشاورزی توسط بانک کشاورزی  تشکیل مرکز حمایت از فناوری

های کشورهای  المللی وحدت اسالمی و نخستین اجالس توسعه علوم و فناوری ونهمین کنفرانس بین در آستانه برگزاری بیست

 .شود های نوین کشاورزی در بانک کشاورزی ایجاد می از فناوریاسالمی، مرکز حمایت 

، مدیرعامل بانک کشاورزی امروز در نشست خبری در آستانه برگزاری (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

اسالمی که از ششم های کشورهای  المللی وحدت اسالمی و نخستین اجالس توسعه علوم و فناوری ونهمین کنفرانس بین بیست

الملل و تبادل دانش و  المللی با تأکید بر گسترش روابط بین اتخاذ رویکرد جدید بین :شود، گفت ماه در تهران برگزار می دی

های تخصصی و افزایش  های نوین و تأکید مدیریت ارشد بانک بر ارتقاء سطح دانش تخصصی کارکنان، تعامل با سازمان فناوری

عنوان تنها بانک  و نیز افق جدیدی که متأثر از شرایط پساتحریم فراروی کشور قرار گرفته است که این بانک به المللی حضور بین

المللی  های بین های نوین در صنعت بانکداری و خدمات مالی بر تقویت فعالیت کارگیری فناوری تخصصی و پیشرو در نوآوری و به

 .خود تأکید کند

المللی بانک کشاورزی  المللی بانک کشاورزی عبارت از عضویت بین های بین ترین تعامالت و همکاری مهم: مرتضی شهیدزاده افزود

های مالی توسعه ملی کشورهای عضو بانک  ، اتحادیه مؤسسه(آپراکا)در اتحادیه اعتبارات روستایی و کشاورزی آسیا و اقیانوسیه 

ای اعتبارات کشاورزی خاور نزدیک و  ، اتحادیه منطقه(سیکا)کشاورزی المللی اعتبارات  ، کنفرانس بین(ادفیمی)توسعه اسالمی 

 .است( ایپرا)المللی روابط عمومی  ، هیأت خدمات مالی اسالمی و اتحادیه بین(نناراکا)شمال آفریقا 

توان به  آن می ترین های مشترکی را با سازمان ملل در حال برگزاری دارد که از مهم این بانک همچنین پروژه: وی خاطرنشان کرد

و با هدف کمک به ( یونیدو)پروژه بهسازی زنجیره ارزش زعفران اشاره کرد که با همکاری سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل 

های خرد و متوسط ایران در بازار  های فرآوری و افزایش سهم مستقیم بنگاه افزایش تولید زعفران در بخش کشاورزی، ارتقاء فناوری

 .در حال اجرا است و محل آن استان خراسان رضوی استجهانی زعفران 

 اجرای پروژه بانکداری سبز در سه استان زنجان، مرکزی و خراسان شمالی 

این پروژه با : مدیرعامل بانک کشاورزی به پروژه بانکداری سبز در راستای توسعه پایدار و رشد فراگیر اشاره کرد و ادامه داد

عنوان نخستین پروژه مشترک سازمان ملل متحد و یک بانک تخصصی در دنیا اجرا  لل متحد بههمکاری دفتر عمران سازمان م

شود که هدف آن ارتقاء نقش سیستم اعتباری بانک و بهبود روند اختصاص منابع با رویکرد اطمینان از رشد فراگیر و توسعه  می

 .استان زنجان، مرکزی و خراسان شمالی است های محیط زیستی است که محل اجرای آن سه کارگیری شاخص پایدار و به

های این بانک برشمرد و تصریح  شهیدزاده پروژه مشترک فقرزدایی و بانکداری پیوندی و پروژه مرکز تعالی بانوان را از دیگر پروژه

ونهمین کنفرانس  بار در اجالس علوم و فناوری کشورهای اسالمی که همزمان با برگزاری بیست بانک کشاورزی باری نخستین: کرد

المللی  های بین شود، همکاری خواهد کرد و بانک تصمیم گرفته در راستای فعالیت المللی وحدت اسالمی در تهران برگزار می بین

 .خود، همکاری با کشورهای اسالمی را در دستور کار قرار دهد

عه علوم و فنون کشورهای اسالمی و واحدهای مرتبط در این باره جلسات متعددی با حضور نمایندگان دبیرخانه توس: وی یادآور شد

های نوین کشاورزی در کشورهای  عنوان نخستین حامی فناوری بانک برگزار شده و پیشنهاد شده است که بانک کشاورزی به

 .اسالمی فعالیت کند
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رزی و همکاری مرکز تقریب های نوین کشاورزی با حمایت بانک کشاو قرار است مرکز حمایت از فناوری: شهیدزاده تأکید کرد

 .مذاهب و دبیرخانه توسعه علوم و فناوری کشورهای اسالمی در بانک تأکید شود

هایی همچون برگزاری همایش، دوره آموزشی و بازدید مطالعاتی، ارائه خدمات  پس از تشکیل این مرکز، فعالیت: وی اظهار داشت

های انتشاراتی و  های نوین کشاورزی، انجام فعالیت های مربوط به فناوری وعای و پشتیبانی فنی، حمایت از نوآوری در موض مشاوره

 .شود های فنی و آموزشی اجرایی می ای و تدوین دستورالعمل چندرسانه

بانک کشاورزی در نظر دارد طرح حمایت از کسب و کارهای نوپا در ایران و کشورهای اسالمی را به اجرا : شهیدزاده همچنین گفت

کشور اسالمی عضو کنفرانس وحدت اسالمی  46های نوین کشاورزی با مشارکت  مچنین تشکیل صندوق مشترک فناوریه. درآورد

 .نیز از دیگر اقدامات پیشنهادی است

 تراکنش در ثانیه در بانک کشاورزی 3118انجام   امکان 

قرار : سازی کند، افزود ن ربا در ایران را بومیمدیرعامل بانک کشاورزی با اعالم اینکه بانک کشاورزی توانسته است بانکداری بدو

تراکنش در ثانیه  554هزار و  9های سیستم بانکداری یکپارچه را در این بخش اجرایی کند، زیرا امکان انجام تا  است برخی قابلیت

 .شود های این سیستم محسوب می های بانک از قابلیت و قابلیت اتصال و ارتباط تمام سامانه

های مدیران این بانک بوده است و بر اساس رویکرد مدیریت ارشد بانک،  بانکداری اسالمی همیشه از دغدغه: ن کردوی خاطرنشا

هدف از استقرار بانکداری اسالمی، تنها حذف ربا در معامالت نیست، بلکه تصدیق رفتار کاری، بازرگانی و بانکی با عقود اسالمی و 

 .ودش تفکر اسالمی از مزایای آن محسوب می

اندازی کارگروه بانکداری اسالمی است که هدف آن  ترین اقدامات بانک کشاورزی در این زمینه راه یکی از مهم: شهیدزاده ادامه داد

ای که کتابی نیز  گونه تصدیق هرچه بیشتر نحوه ارتباط با مشتریان و ارائه خدمات و تسهیالت بر مبنای بانکداری اسالمی است؛ به

 .تشر شده استدر این زمینه من

بهای بانک کشاورزی باعث شده تا این بانک از ظرفیت صدور الگوی بانکداری اسالمی به سایر  تجربیات گران: وی تصریح کرد

 .مند شود و آمادگی کامل برای انتقال تجارب وجود دارد کشورها بهره

 .ورهای اسالمی برای بانک کشاورزی فراهم استویژه کش امکان گسترش همکاری با سایر کشورهای دنیا به: شهیدزاده یادآور شد

برای اجرایی کردن کاهش نرخ سود بانکی منتظر : وی در پایان در حاشیه این نشست درباره کاهش نرخ سود بانکی تأکید کرد

 .لیف کنندتعیین تکلیف توسط شورای پول و اعتبار هستیم، زیرا ما منتظر فرامین صادرشده از سوی این شورا هستیم تا به ما تک

های کشورهای اسالمی از ششم تا  المللی وحدت اسالمی و نخستین اجالس توسعه علوم و فناوری ونهمین کنفرانس بین بیست

 /.شود ماه در محل سالن اجالس سران در تهران برگزار می هشتم دی

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http37953-3html. 
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 متفرقه
 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

 از برند اسالمی در اجالس علوم و فناوری کشورهای اسالمی  رونمایی

شود، از برند  ماه در تهران برگزار می همزمان با برگزاری نخستین اجالس توسعه علوم و فناوری کشورهای اسالمی که از ششم دی

  .شود ر زمینه محصوالت غذایی کشورهای اسالمی رونمایی میاسالمی د

المللی وحدت اسالمی و  ونهمین کنفرانس بین ، رئیس ستاد اجرایی بیست(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

این : ن کنفرانس گفتهای کشورهای اسالمی امروز در نشست خبری در آستانه برگزاری ای نخستین اجالس توسعه علوم و فناوری

های خروج  زا و راه های جهان اسالم و عوامل بحران کنیم که چالش شود و تالش می ماه برگزار می اجالس، ششم، هفتم و هشتم دی

 .آنها را بررسی کنیم

اما امسال توسعه در سنوات گذشته رویکرد این اجالس تنها فقهی بود و میهمانان آن نیز علمای دینی بودند، : محمدرضا گلرو افزود

 .علوم و فناوری در کشورهای اسالمی را نیز مدنظر داریم

بهترین عنوان برای خیلی از کشورهای اسالمی، ثروتمند فقیر است؛ زیرا بیشتر کشورهای اسالمی با وجود آنکه : وی خاطرنشان کرد

تواند کمک بزرگی  برند و حوزه فناوری و علم می ر میس ذخایر عظیم معنوی دارند، اما درباره نحوه استفاده از این ذخایر در فقر به

 .محسوب شود

 بانک کشاورزی حامی اجالس توسعه علوم و فناوری کشورهای اسالمی است 

بار است که  اجالس علوم و فناوری برای نخستین: ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ادامه داد معاونت اجرایی و برنامه

ماه در سالن تالش جنب هتل  ت و حمایت بانک کشاورزی خواهد بود که این اجالس بعد از ظهر ششم دیتشکیل شده و با مشارک

 .بینی شده است های ایران برای به نمایش گذاشتن میهمانان پیش شود و عالوه بر آن، نمایشگاهی از فناوری استقالل آغاز می

 .شود که امیدواریم منشاء تحوالت خوبی باشد رپا میپنج کمیسیون تخصصی در حاشیه این اجالس ب: گلرو تصریح کرد

های  وی کمیسیون تحول صادرات، کشاورزی و صنایع غذایی، تحقیق و توسعه، برند اسالمی و کسب و کار هوا و فضا را از کمیسیون

 .تخصصی برشمرد

 .های رایج نباشد یادآور خوراکیدر حاشیه این کنفرانس، از برند اسالمی رونمایی خواهد شد که نام آن : گلرو یادآور شد

 .المللی وحدت اسالمی برپا خواهد شد اختتامیه این کنفرانس همزمان با کنفرانس بین: وی تأکید کرد

های مرتبط با علوم و فناوری ازجمله بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این  از وزارتخانه: گلرو در پایان اظهار داشت

 /.تهمایش دعوت شده اس

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http37953-3html. 
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 متفرقه
 آیانا 1320دی  46, یکشنبه

 تمبر یادبود موسسه رازی رونمایی می شود 

دی ماه جاری، تمبر یادبود  37و سرم سازی رازی در همزمان با همایش بزرگداشت نودمین سال تاسیس موسسه تحقیقات واکسن 

  .این موسسه به عنوان تنها و بزرگ ترین موسسه علمی، تحقیقاتی و تولیدی جهان اسالم رونمایی می شود

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، به پاس نزدیک به یک قرن فعالیت علمی، تحقیقاتی و تولیدی و کنترل و 

مان بیماری های مهلک توسط محققان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، تمبرهای یادبود این موسسه همزمان با در

دی ماه جاری در مرکز همایش های بین المللی  37همایش بزرگداشت نود سالگی موسسه رازی با حضور مقامات بلندپایه کشوری، 

 .صدا و سیما رونمایی می شود

قطعه منقش به تصاویر پیشکسوتان، محصوالت و ساختمان های  37همکاری شرکت پست جمهوری اسالمی در این تمبرها با 

 .سالگی این موسسه رونمایی خواهد شد 94قدیمی موسسه تهیه شده است که در مراسم نکوداشت 

بوط به ساختمان های قدیمی قطعه منقش به تصاویر چهره محققان پیشکسوت؛ و تصاویر مر 5تمبرهای یادبود موسسه رازی شامل 

 .و محصوالت موسسه هر کدام در شش قطعه تهیه شده است

ساله سابقه در زمینه تحقیق و تولید واکسن و فرآورده های بیولوژیک در راستای خدمت رسانی به  94موسسه رازی با بیش از 

 .و از معدود مراکز تحقیقاتی بزرگ دنیا استسالمت انسانها و صنعت دام و طیور، در کشور و خاورمیانه منحصر به فرد بوده 

در این موسسه بزرگ دانشمندان، نخبگان و محققان بنامی همچون زنده یاد پروفسور میرشمسی پدر علم واکسن ایران، وظایفی 

 .بزرگ و رسالتی ارزشمند برای تامین سالمت انسان، دام و طیور و آبزیان دنبال کرده و می کنند

حجم تولید، تنوع محصول و وظایف محوله، در نوع خود در کشور و خاورمیانه بی نظیر و در جهان کم نظیر  این موسسه به دلیل

 .این مجموعه مفتخر است وظیفه تحقیق و تولید را همگام با هم به پیش می برد. است

حضور مقامات بلندپایه گفتنی است؛ همایش نکوداشت نودمین سالگرد تاسیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، با 

دی ماه جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می  37کشور و شخصیت های برجسته علمی و اصحاب رسانه، 

 /.شود

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http36439-3html. 
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 متفرقه
  ایرنا - 42/14/1320 :تاریخ خبر

 بنیانگذار علم مرتعداری ایران درگذشت 

دکتر محمدرضا مقدم، بنیانگذار علم مرتعداری در ایران و استاد تمام دانشگاه تهران دیروز سه شنبه در منزل شخصی  -ایرنا -کرج

  .خود در تهران جان به جهان آفرین تسلیم کرد

ئول روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج روز چهارشنبه در گفت طیبه مصباح زاده مس

در تبریز و دارای مدرک تحصیلی دکترای مرتعداری از دانشگاه  3239مرحوم مقدم متولد  : وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت

 .دربخش علمی، پژوهشی و آموزشی خدمات ارزنده ای ارایه کردمونیلیه فرانسه، استاد و متخصص در علم مرتعداری بود که 

پدر علم مرتعداری ایران نیز سال ها به عنوان استاد تمام پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در : وی ادامه داد

 .کرج دانشجویان فراوانی در این رشته تربیت کرد

الی رتبه و ارشد مرتعداری و همچنین تعدادی از اعضای هیات علمی کنونی کشور در بسیاری از کارشناسان ع: مصباح زاده گفت

 .کالس های درس این استاد آموزش های الزم را فرا گرفته اند

مرحوم مقدم در ایجاد برخی رشته های جدید کارشناسی ارشد و دکترا نقش اساسی داشته و در زمینه علم : وی ادامه داد

منحصر به فرد بودند که حاصل تجارب ارزنده این استاد تدوین وانتشار سه کتاب مرجع در زمینه علم  مرتعداری چهره شاخص و

 .مرتعداری در انتشارات دانشگاه تهران است

مقاله ارزنده آن مرحوم در مجالت معتبر علمی و خارجی به چاپ رسیده و بسیاری از پروژه های ملی و بین  84همچنین بیش از 

 .ا انجام دادندالمللی کشور ر

/News/fa/ir.irna.www://http83894935/ 
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 متفرقه
 ایرنا - 40/14/1320 :تاریخ خبر

 آغاز فعالیت نسل جدید بازار خرده فروشی در فروشگاه های زنجیره ای رفاه 

فروشی در فروشگاه های زنجیره ای رفاه فعالیت خود را آغاز کرد؛ در این فروشگاه ها  نسل جدید بازار خرده -ایرنا -تهران

  .بازارهای خرده فروشی با توجه به نیازهای مشتریان و سبک جدید زندگی مردم طراحی شده است

ای کلیدی مشتریان از یک به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در نسل جدید بازار خرده فروشی، فروشگاه ها با توجه به خواسته ه

رفاه اکسپرس، رفاه مارکت و »تعریف شده و در سه شکل « دسترسی، اطمینان، کیفیت، ارزانی و انتخاب»خرده فروشی از جمله 

 .شکل گرفته اند« رفاه اکسترا

سترده تری ویژگی بخش نخست، دسترسی آسان مشتریان به کاالست؛ در شکل دوم به دلیل تنوع بیشتر، مشتری حق انتخاب گ

 .پیدا می کند و می تواند عالوه بر کاالهای سوپرمارکتی، مواد غذایی تازه مانند میوه و سبزیجات، گوشت و نان را نیز تهیه کند

، تنوع محصوالت فراتر از مواد خوراکی و مصرفی روزمره است و مشتریان می توانند زیر یک سقف، بیشتر «رفاه اکسترا»در شکل 

 .از خود مانند پوشاک، لوازم خانگی، لوازم اداری و سایر نیازهای خود را تهیه کنندکاالهای مورد نی

بودیم؛ این فروشگاه در محل  (تهرانسر)تهران  33در هفته ای که گذشت، شاهد بازگشایی یکی از این فروشگاه ها در منطقه 

 .میلیارد ریال راه اندازی شد 34 فروشگاه قدیمی و در محیطی به مساحت سه هزار متر مربع و با سرمایه گذاری

فروشگاه زنجیره  334در حال حاضر : مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در مراسم راه اندازی فروشگاه تهرانسر گفت

 .ای رفاه در سراسر کشور فعال است و از این تعداد تاکنون سه مجموعه به نسل جدید فروشگاه ها تبدیل شده است

فروشگاه و  33براساس برنامه ریزی های انجام شده، تعداد فروشگاه های نسل جدید رفاه تا پایان سال به : اده افزودفرشید گل ز

 .فروشگاه افزایش خواهد یافت 44طبق برنامه ریزی بلندمدت، به 

ره ای، چگونگی تامین کاال در نسل جدید فروشگاه های زنجی: گل زاده با تاکید بر اعمال کنترل کیفیت در فروشگاه های رفاه، گفت

تغییر کرده است و کاالهای نامرغوب از مجموعه کاالهای قابل عرضه خارج کرده ایم؛ عالوه بر این، کنترل کیفی سختی روی 

 .کاالهایی قابل عرضه اعمال می کنیم

 برای مصرف کننده نهایی کاهش در حوزه تامین کاال، بسیاری از واسطه ها را حذف کرده ایم تا هزینه تامین کاال: وی ادامه داد

یابد؛ همسو با این، نزدیک به سه هزار قلم کاال در گروه بهداشتی و آرایشی و پنچ هزار قلم کاال در گروه مواد غذایی همیشه با 

 .درصد به مشتری ها عرضه می شود 34تخفیف بیش از 

درصدی نیز  44تا  34دائمی، هر ماه تخفیف های ویژه  در کنار تخفیف های: مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه گفت

برای یک هزار قلم کاال در گروه های مختلف درنظر می گیریم که با هدف شفاف سازی، همه این تخفیف ها و کاالهایی که مشمول 

 .این تخفیف ها می شوند، از طریق پایگاه اطالع رسانی به مردم اعالم می شود

هم اکنون کاالهای بیش از سه هزار : ین کاالی فروشگاه های رفاه اولویت با کاالهای ایرانی است، افزودوی با بیان اینکه در تام

تولیدکننده داخلی در فروشگاه های رفاه عرضه می شود؛ البته درکنار تولیدهای داخلی، سلیقه مشتری ها ایجاب می کند که 

 .کاالهای خارجی نیز تامین و عرضه شود

در این ارتباط با کشورهای عراق، عمان و : از برنامه ریزی برای تاسیس شعبه های خارج از کشور خبر داد و گفتگل زاده همچنین 

ترکیه مذاکره هایی انجام شده اما به دلیل شرایط منطقه، راه اندازی شعبه های خارج از کشور با مشکل مواجه شده است؛ 
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 .ور فروشگاه های زنجیره ای رفاه را راه اندازی کنیمامیدواریم تا پایان سال، نخستین شعبه خارج از کش

وی تاسیس شعبه های خارج از کشور را ایجاد ویترینی برای کاالهای ایرانی و عرضه محصوالت ایرانی در خارج از کشور بیان کرد و 

های زنجیره در خارج از  انتظار داریم دولت با هدف حمایت از تولید داخل، ضمانت ها و تسهیالتی برای تاسیس فروشگاه: گفت

 .کشور در نظر بگیرد

/News/fa/ir.irna.www://http83892285/ 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 20/14/46فارس

 زی آیندهانداز کشاور کشاورزی دقیق؛ چشم

ترین راهکارها برای کاربرد ابزار و ماشین در عملیات کشاورزی پا به عرصه دنیای تکنولوژی  عنوان یکی از نوین کشاورزی دقیق به

 .جدید نهاد

های عصر حاضر و آینده  کی از چالشعنوان ی شک اهمیت غذا و امنیت غذایی به از شهرستان ساری، بی خبرگزاری فارسبه گزارش 

های قابل کشت از سوی دیگر، بشر را به سمت افزایش  افزون جمعیت از یک سو و کمبود زمین از کسی پوشیده نیست و افزایش روز

 .عملکرد در واحد سطح سوق داده است

های  بر آن داشت تا با ایجاد شیوهزیست و حفظ منابع انرژی، متخصصین علوم کشاورزی را  کمبود آب و حساسیت در حفظ محیط

ها، عملکرد را نیز افزایش داده و بازده اقتصادی را باال ببرند که چنین  سازی مصرف نهاده نوین در مدیریت مزرعه، عالوه بر بهینه

ی پا به عرصه ترین راهکارها جهت کاربرد ابزار و ماشین در عملیات کشاورز عنوان یکی از نوین اهدافی بود تا کشاورزی دقیق به

 .دنیای تکنولوژی جدید نهاد

 های بلندمدت برای اجرای کشاورزی دقیق ریزی برنامه *

اندازی از کشاورزی آینده است  کشاورزی دقیق چشم: اظهار کرد گو با فارس، و نور مازندران در گفت عضو هیئت علمی دانشگاه پیام

 .دورسنجی را به کمک کشاورز آورده تا سبب باالتر رفتن دقت عمل آنها شود های حاصل از ها و داده گرها، نقشه ها، حس که ماهواره

 .جنبه واقعی بیشتری پیدا کرده است 3994قوت گرفت، اما در سال  3934ایده اصلی کشاورزی دقیق در سال : بابک مومنی افزود

از طرف دیگر توجیه اقتصادی چنین سیستمی با طلبد و  ای را می در نگاه اول کاربرد کشاورزی دقیق مدیریت پیچیده: وی بیان کرد

های آینده ناگزیر به روی آوردن به چنین  های موجود در جهان امروز، نسل رسد با چالش نظر می هایی مواجه است، اما به تردید

 .هایی هستند شیوه

مدیریت مزرعه در کشورهای پیشرفته  نور مازندران با بیان اینکه در حال حاضر نیز این نوع سیستم عضو هیئت علمی دانشگاه پیام

سهولت دسترسی به ابزارها و تکنولوژی پیشرفته در این : ویژه آمریکا در حال تبدیل به سیستم رایج کشاورزی است، اضافه کرد به

 .کشورها و سطح وسیع اغلب مزارع، از دیگر عوامل روی آوردن این کشورها به این نوع سیستم کشاورزی است

های حاکم بر  ها از جمله محدودیت ها و عدم بیان علت ها با واقعیت ها و نقشه هزینه باال، لزوم تصحیح اولیه داده: دادمومنی ادامه 

 .تکنولوژی دقیق در کشاورزی است

و به  کارگیری آن بپردازد هایی در کشاورزی دقیق، کشاورز ابتدا باید به ارزیابی اقتصادی و به دلیل محدودیت به: وی خاطرنشان کرد

 .محاسبه و برآورد اختالف در مزرعه خود اقدام کند و اگر اختالف مزرعه، از حدی باالتر بود از تکنولوژی دقیق استفاده کند

تواند اختالف در پستی و بلندی، مقدار عنصر خاصی  اختالف در مزرعه می :نور مازندران اظهار کرد عضو هیئت علمی دانشگاه پیام

 .ک و عمق خاک زراعی باشدخیزی خا در خاک، حاصل

اهمیت کشاورزی دقیق و تکنولوژی آن با توجه به محدودیت منابع و افزایش روزافزون جمعیت، بسیار روشن : مومنی اضافه کرد

 .مدت کشور با تکنولوژی است های بلندمدت و کوتاه ریزی های کالن و برنامه است اما آنچه باید مورد بحث قرار گیرد، سیاست

 سازی سود را به همراه دارد ی دقیق، بهینهکشاورز *

http://www.farsnews.com/
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شود که از آن  کشاورزی دقیق به روشی از مدیریت محصول گفته می: اظهار کرد گو با فارس، و ارشد کشاورزی در گفت کارشناس

 شود که این مدیریت بستگی به ظرفیت ها مدیریت می طریق واحدهای مختلف از یک زمین زراعی با سطوح مختلفی از نهاده

 .عملکرد محصول در منطقه موردنظر دارد

واسطه  محیطی به کاهش هزینه تولید محصول در منطقه موردنظر و به حداقل رسیدن خطر آلودگی زیست: مهدی خلیلی افزود

 .استفاده بهینه از کودها و مواد شیمیایی از مزایای انجام کشاورزی دقیق است

: یافته بوده که شامل تعداد زیادی تکنولوژی است، گفت یریت کشاورزی تکاملوی با بیان اینکه کشاورزی دقیق یک سیستم مد

یاب جهانی، سیستم اطالعات جغرافیایی، سیستم سنجش و کنترل بازده، تکنولوژی  ابزارهای تکنولوژی شامل سیستم موقعیت

 .پخش متغیر و سنجش از راه دور است

سیستم فنی مدیریت با   ای در سیستم زراعی است که توسعه ایده کشاورزی دقیق: ارشد کشاورزی خاطرنشان کرد کارشناس

 .سازی سود را به همراه دارد محوریت دانش و با هدف بهینه

سیستم مدیریت کشاورزی دقیق همان ایده مدیریت جز به جز مزرعه و توانایی الزم برای مدیریت عملیات زراعی : خلیلی یادآور شد

 .ای که از نظر فنی و اقتصادی سودمند و باصرفه باشد هگون در مکان خاص مزرعه است، به

ها و عملیات شخم،  ها و ورودی کار بردن نهاده سیستم مدیریت کشاورزی دقیق شامل توانایی تغییر یا تعدیل در میزان به: وی افزود

 .ها، عملیات کاشت و آبیاری است مقدار بذر، مبارزه با علف هرز، کنترل آفات و بیماری

افزارها و  های پیشرفت کشاورزی دقیق، پیشرفت در نرم ترین جنبه از نظر فنی یکی از مهم: ارشد کشاورزی اضافه کرد سکارشنا

 .صورت متغیر است های کشاورزی به افزارها برای کاربرد نهاده سخت

 گیرد در کشاورزی دقیق اختالفات موجود در زمین زراعی مورد توجه قرار می *

هدف از کشاورزی دقیق : فارس، اظهار کرد گو با و کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت مدیر هماهنگی ترویج

های  وری از نهاده های خاک و شرایط متغیر تولید محصول، برای افزایش بهره های مرتبط با تنوع ویژگی آوری و پردازش داده جمع

تیابی به حداکثر راندمان، اختالفات موجود در زمین زراعی باید مورد مصرفی در واحدهای کوچک از زمین زراعی است که برای دس

 .توجه قرار گیرد

هایی مانند کودها و  های تولید محصول، به معنای استفاده کمتر از نهاده مجید بهادری با بیان اینکه افزایش بازده در مصرف نهاده

محیطی  های زیست گیری هزینه محیطی مورد توجه است و اندازه زیستاین اقدام از دو جنبه اقتصادی و : مواد شیمیایی است، افزود

تواند فواید قابل  های کشاورزی می های زیرزمینی حاصل از فعالیت های تجاری سخت است اما کاهش آلودگی خاک و آب در روش

 .توجهی برای کشاورز و جامعه به همراه داشته باشد

دهنده سیستم  یستم اطالعات جغرافیایی و مانیتورهای محصول از اجزای تشکیلیاب جهانی، س سیستم موقعیت: وی تصریح کرد

 .کشاورزی دقیق است

های  های کشاورزی و مواد شیمیایی مصرفی مانند کود توان استفاده از نهاده به گزارش فارس، با اجرای کشاورزی دقیق می

کار برده شود، نه بیشتر و نه کمتر  ز هر بخش کوچک از مزرعه، بهها دقیقاً به همان میزان مورد نیا کش ها و علف کش شیمیایی، آفت

 .که امیدواریم این امر در بخش کشاورزی مازندران نیز محقق شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http32953447444363 
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انی، بازدیدهامصاحبه، سخنر  
 - 20/14/40فارس

 توانند یک کامیون ذرت یا سویا وارد کنند هزار مرغداری نمی 0۷

 نفر است 3های دامی در انحصار  واردات نهاده/ کننده قیمت مرغ هستند دالالن تعیین

امی را ندارند و واردات آن را های د هزار واحد مرغداری در کشور اجازه واردات نهاده 36هیچ کدام از : کننده عمده مرغ گفت تولید

 .دهند  نفر انجام می 3یک یا 

ها بالی جان صنعت مرغداری، با حضور حسن رکنی معاون  ، موضوع دالالن و واسطهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کننده مرغ  اکبری تولید یس اتحادیه مرغداران گوشتی و ابوالفضل حاجامور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، محمد یوسفی رئ

 .وگوی ویژه خبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت در گفت

قیمت مرغ : شود، گفت محمد یوسفی رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوشتی در پاسخ به این سوال که قیمت مرغ چگونه تأمین می

 .شود، اما در اصل این دالالن هستند که سلسله جنبان عرضه و تقاضا هستند میاگر چه از طریق عرضه و تقاضا تعیین 

قیمت تضمینی مرغ را وزارت جهاد تعیین : وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت تضمینی برای مرغ وجود دارد، اظهار داشت

 .تومان است 6444تا  7444کند که در حال حاضر  می

شرکت پشتیبانی امور دام خرید خود را بر مبنای قیمت تضمینی انجام : تی اظهار داشترئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوش

 .دهد می

تواند در تنظیم بازار مرغ موفق باشد که وقتی شرکت پشتیبانی امور دام مرغ را به قیمت  زمانی وزارت جهاد کشاورزی مِی: وی افزود

 .تومان به فروش برود 5344مرغ زنده با قیمت منطقی یعنی کند، هر کیلو  تومان خریداری می 6444تا  7444هر کیلو 

 .ها است هزار تومان است و این کار دالل 2در حالی که مرغ زنده هر کیلو : وی افزود

 .درصد مرغداران به علت قیمت پایین فروش مرغ دچار مشکل هستند 344: وی گفت

بخش باشد، نباید مرغ زنده کمتر از  ط وزارت جهاد کشاورزی نتیجهاگر قرار باشد که مسئولیت تنظیم بازار مرغ توس: یوسفی گفت

 .تومان به فروش رود 2844

های استانی هر کدام باید سکان استان خود را به دست گیرند و معامالت با شرکت پشتیبانی امور دام توسط آنها  تشکل  :وی افزود

 .انجام شود

 .اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند ها تا به امروز نتوانسته نجیرهز: رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوشتی تصریح کرد

 .روش خرید و فروش شرکت پشتیبانی امور دام اشتباه است: وی گفت

کننده قیمت مرغ کشته در میدان بهمن دالالن هستند و همین موضوع قیمت مرغ زنده را نیز تحت  تعیین: یوسفی بیان داشت

 .دهد تأثیر قرار می

شود،  صادرات مرغ به مقدار کمی انجام می: توانیم صادرات مرغ داشته باشیم، اظهار داشت در پاسخ به این سوال که چرا نمییوسفی 

 .توانیم صادر کنیم ها رقابت کنیم، نمی ولی الزمه صادرات رقابت است و اگر نتوانیم با برزیلی

 .ار هستیم، اما توان رقابتی نداریماز استانداردهای الزم در مورد صادرات مرغ برخورد: وی افزود

 شود قیمت تضمینی مرغ رعایت نمی *
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کنندگان بزرگ مرغ که میهمان تلفنی این برنامه بود، در مورد اینکه آیا قیمت  اکبری یکی از تولید در ادامه این برنامه ابوالفضل حاج

 .شود تومان است که رعایت نمی 6444تا  7444قیمت تضمینی خرید مرغ بین : تضمینی برای مرغ وجود دارد یا خیر، گفت

تومان  3344تا  3344هزار تومان درب مرغداری است و مرغداران به ازای هر کیلو مرغ  2قیمت مرغ کشته هر کیلو : وی افزود

 .شوند متضرر می

 8قیمت هر کیلو مرغ  ایم، به طوری که شب عید گذشته در دو سال گذشته دچار نوسان قیمت مرغ بوده: اکبری اظهار داشت حاج

 .هزار تومان رسیده است 5هزار تومان شد، اما امروز قیمت هر کیلو مرغ کشته به کمتر از 

ریزی در سطوح باالتر است و وقتی تولید اجداد، مرغ  نوسانات قیمت حاصل از عدم برنامه: کننده عمده مرغ تصریح کرد این تولید

 .توان از بازار مرغ داشت قعی غیر از این نمییابد، تو مادر و جوجه یک روزه افزایش می

در حالی که  :شود، اظهار داشت های دامی انحصاری است و یا به صورت رقابتی انجام می وی در پاسخ به این سوال که واردات نهاده

 .ا سویا وارد کنندتوانند یک کامیون ذرت ی هزار واحد مرغداری در سطح کشور وجود دارد، اما هیچکدام از این واحدها نمی 36

 .شود کنندگان می های دامی توسط تولید های گذشته ایجاد شده مانع از واردات نهاده رانتی که طی سال: وی افزود

کنندگان زحمتکش ما اسیر این سوداگری  های دامی ایران یک یا دو نفر هستند و تولید واردکنندگان نهاده: اکبری تصریح کرد حاج

 .اند شده
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 20/14/40فارس

های دامی انحصاری  واردات نهاده/ تومان 0877ها به قیمت  خرید مرغ مازاد از تشکل

 نیست

ها با قیمت  اون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار، مرغ تولیدی مازاد را از تشکلمع

 .های دامی انحصاری نیست واردات نهاده: کند، در زمینه واردات نهادها تاکید کرد تومان خریداری می 7444

ها بالی جان صنعت مرغداری، با حضور حسن رکنی معاون  ، موضوع دالالن و واسطهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کننده مرغ  اکبری تولید امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، محمد یوسفی رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی و ابوالفضل حاج

 .ی قرار گرفتوگوی ویژه خبری مورد بحث و بررس در گفت

در این برنامه حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی که مهمان تلفنی این برنامه بود، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش 

کنند، وزارت جهاد چه  وزارت جهاد کشاورزی در نظارت بر بازار مرغ چگونه است و با توجه به اینکه قیمت مرغ را دالالن تعیین می

ای را در مورد نیاز کشور به مرغ  وزارت جهاد برآورد اولیه: اظهار داشت  کند، ین زمینه و کنترل این موضوع ایفا مینقشی را در ا

 .کنیم ها اعالم می دهد و طبیعتاً بر اساس همان برآورد نظرمان را به استان انجام می

کند، تا آن  فته و با ورود قدرتمند به این قضیه سعی میتشکل مرکزی مرغداران این موضوع را در زمینه تنظیم بازار پذیر: وی افزود

 .چیزی را که مورد نیاز کشور است، تأمین کند

شود محصول مازاد هم صادر و مدیریت  بینی می ای که پیش بنابر این بر اساس برنامه: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .شود می

 .کند ها نیاز به مرغ را در کشور به صورت مستمر رصد می باط با کل استانتشکل مرکزی مرغداران با ارت: رکنی تصریح کرد

 .ساله است و خطای آن بسیار پایین است 34برآوردی که ما داریم حاصل تجربه : وی افزود

باه بوده رکنی در پاسخ به این سوال وقتی که بازار مرغ با مازاد تولید مواجه است، حاکی از آن است که برآورد وزارت جهاد اشت

ها در  ریزی بر اساس اعالم ما توسط تشکل شود و مقدار جوجه ریزی انجام می تولید بر اساس میزان جوجه: است، تصریح کرد

 .شود ها مدیریت می استان

 ریزی دچار نوسان شود و طول دوره پروش بنا به هر علتی افزایش یابد، میزان تولید را دچار هر زمان که جوجه: وی بیان داشت

کند، بنابر این در این شرایط تولید با مازاد ممکن است مواجه شود و وزارت جهاد کشاورزی هم از طریق شرکت  نوسان می

 .دهد پشتیبانی امور دام با ورود به بازار به هر میزان که الزم باشد، در راستای تنظیم بازار خرید انجام می

مرغ جزء : شود، گفت خرید مرغ وجود دارد و اگر وجود دارد، چرا رعایت نمیرکنی در پاسخ به این سؤال که قیمت تضمینی برای 

 .گذاری دولت نیست اقالم پروتئینی است که مشمول قیمت

بینی شود و بر اساس آن خرید  برای مرغ قیمت تضمینی وجود ندارد، یعنی قیمت تضمینی به آن معنا که در بودجه پیش: وی گفت

 .انجام شود، نداریم

تواند  اگر چه قیمت تضمینی برای خرید مرغ وجود ندارد، اما می: زیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی اظهار داشتمعاون و

 .قیمت یا خرید تضمینی برای این کاال اتفاق افتد و پتانسیل آن برای همه اقالم وجود دارد

 .شود کل آزمایشی انجام میها به ش اجرای قیمت تضمینی برای خرید مرغ در یکی از استان :وی گفت
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در این رابطه یک برنامه حمایتی توسط وزارت جهاد کشاورزی و به دستور وزیر برای حمایت از مرغداران در حال  :رکنی تصریح کرد

 .انجام است

 .بودجه خرید تضمینی باید از سال قبل مشخص شود: وی افزود

تومان  7444ها با قیمت  رای تنظیم بازار، مرغ تولیدی مازاد را از تشکلب شرکت پشتیبانی امور دامبنابر این : رکنی تصریح کرد

 .کند خریداری می

های محتلف توسط پشتیبانی امور دام ارسال شده است، اولویت تحویل مرغ به این شرکت  ای که به استان مطابق نامه: وی افزود

ها فرآوری آن را انجام  مرغ زنده را خریداری و در کشتارگاهها  ها است، یعنی خود تشکل ها و زنجیره برای خریداری توسط تشکل

 .فروشند تومان به شرکت پشتیبانی امور دام می 7444دهند و بعد با قیمت  می

 .تومان باشد 5344تومان تا  2844اگر قرار باشد، مرغ زنده به قیمت منطقی فروخته شود، این قیمت باید بین : وی افزود

ها در سراسر  هزار تن مرغ مازاد از تشکل 34طی یک ماه گذشته برای تنظیم بازار مرغ : زی تصریح کردمعاون وزیر جهاد کشاور

 .کشور خریداری شده است

ها باید با ورود به این امر منافع صنف خودشان را  کند، تشکل وقتی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید مازاد مرغ اقدام می :وی افزود

 .حفظ کنند

ها باید برای حفظ منابع  دهد، بنابر این تشکل دولت با تمام فشارها و کمبودها منابعی را به این امر اختصاص می  :ردرکنی تصریح ک

 .مرغدار با خرید مرغ به قیمت منطقی در استان اقدام به این کار کنند

رکت پشتیبانی امور دام هم مرغ را در اند و ش ها مثل مازندران در یک ماه اخیر خرید خوبی داشته برخی از استان: وی بیان داشت

 .هزار تومان خریداری کرده است 5صورت داشتن شرایط استاندارد از جمله سایز مناسب مرغ را با قیمت 

کننده یا تشکل برای فروش مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام ورود  البته در بعضی از جاها ممکن است تولید: وی بیان داشت

و با مباشرت فروش خود به شخص حقیقی و یا حقوقی این کار را انجام دهد که طبیعتا در صورت چنین مستقیم نداشته باشد 

 .شود کننده حفظ نمی اقدامی منافع تولید

 های دامی انحصاری نیست  واردات نهاده *

با این   :ری است، اظهار داشتهای دامی انحصا معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ایا واردات نهاده

 .های دامی افتاده است، بر هیچ کس پوشیده نیست ، در دو سال گذشته اتفاقاتی که در زمینه تأمین نهاده موضوع مخالفم

ها  اولین اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی در دولت فعلی انجام داد، این بود که رقابت وسیعی در تأمین و تسهیل نهاده: وی افزود

 .جاد کندای

ها دعوت کردیم و به  خوشبختانه این موضوع خیلی جواب داد، به طوری که از همه تشکل: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

ها، افراد حقیقی و حقوقی که توان واردات  های دامی در اولویت قرار دارید، بنابر این همه شرکت آنها اعالم شد که برای واردات نهاده

ها کاهش  ها در قیمت امی را داشتند، به فراگیری فراخواندیم و در نتیجه با افزایش رقابت در تأمین واردات نهادههای د نهاده

 .مرغ صادر شد هزار تن مرغ و تخم 344سال گذشته : رکنی در مورد صادرات مرغ اظهار داشت.داشتیم

مرغ فرصت ارزآوری برای  این است که با صادرات مرغ و تخمامسال هم برنامه صادراتی روند افزایشی دارد و بنای ما : وی افزود

 .کشور را فراهم کنیم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 20/14/42رسفا

 تبادل دانش ژنتیکی دام با مغولستان/ دنبال افزایش واردات گوشت قرمز نیستیم

تبادل دانش ژنتیکی دام با : معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه قصد افزایش واردات گوشت قرمز به کشور را نداریم، گفت

 .ور استمغولستان یکی از اهداف ایران در توسعه روابط با این کش

حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه نشست خبری وزیر جهاد  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اه سال متاسفانه مصوبه تیرم :کشاورزی کشورمان با لوندگ پورسورن وزیر خارجه مغولستان در مورد قیمت خرید شیر خام گفت

 .تومان از دامداران تاکنون اجرا نشده است 3554دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت  گذشته

کنندگان عملیاتی شدن مصوبه ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خرید  کنندگان و مصرف وی با بیان اینکه سازمان حمایت از تولید

 .امداران باید توسط صنایع لبنی افزایش یابدقیمت خرید شیر خام از د: دار است، افزود شیر را عهده

دامداران در این جلسه : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جلسه اخیر معاون اول رئیس جمهور با تعدادی از دامداران، گفت

 .دندخام را از معاون اول رئیس جمهور خواستار شدند و وی هم دستور پیگیری جدی ان موضوع را دا اصالح قیمت شیر

ای را به انجمن صنفی صنایع لبنی  کنندگان و تولیدکنندگان ابالغیه بنابراین هفته گذشته سازمان حمایت از مصرف: رکنی گفت

 344درصدی قیمت محصوالت لبنی،  7تا از ابتدای دی ماه کارخانجات باید به ازای افزایش  ابالغ کرد و طی این ابالغیه اعالم شد،

 .کنندگان را افزایش دهند ام از تولیدتومان قیمت خرید شیرخ

 .کنندگان و تولید کنندگان نسبت به این موضوع تاکید بسیاری دارند دولت و سازمان حمایت از مصرف: وی افزود 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی که آیا احتمال پرداخت یارانه به شیرخام در راستای حمایت از دامداران وجود دارد، 

تومان یارانه در قالب  544  که در سال جاری مبلغ  ای از صنایع لبنی و دامداران داشته بطوری دولت همواره حمایت ویژه: فتگ

 .شیر مدارس اختصاص داده است

: گفت  برای صادرات گوشت قرمز به ایرانمذاکرات انجام شده  در مورد خبرگزاری فارسرکنی در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی 

شود و مغولستان هم که تعداد واحد دامی زیادی دارد، در این نشست  فکر می قطعا به تبادالت تجاری در مذاکرات بین کشورها

 .انگیزه صادرات گوشت به ایران مسائلی را مطرح کرد با

رمز، قصد افزایش واردات گوشت قرمز را نداریم و تالش درصدی گوشت ق 94با توجه به ضریب خودکفایی : رکنی بیان داشت

 .تا از منابع ژنتیکی دیگر کشورها استفاده کنیم کنیم می

میلیون واحدی دامی دارد که از این تعداد یک  64میلیون نفر جمعیت و  2مغولستان : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .میلیون نفر آن شتر است

توانیم  بنابراین با توجه به تنوع ژنتیکی شتر در مغولستان می: هزار واحد شتر داریم، گفت 344در ایران  وی با اشاره به اینکه

 .تغییراتی در سیر بهبود گوشت در این زمینه در کشور ایجاد کنیم

ن ارزآوری باالیی دارد و الیاف دامی و صادرات آن در جها: رکنی با بیان اینکه ترجیح ایران ایجاد تنوع ژنتیکی است نه واردات، گفت

رود و بخش قابل توجهی از این الیاف را به اروپا و چین صادر  مغولستان هم در این زمینه جزء کشورهای مطرح به شمار می

 .کنند می

 .توان اقداماتی را انجام داد گذاری مشترک در این زمینه می بنابراین با سرمایه: وی گفت

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


 
 رزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاو

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 اول دیاهم اخبار هفته 
 

213 
 

در برخی : ن اینکه در دو سال گذشته روند واردات گوشت قرمز کاهشی بوده است، تصریح کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیا

 .هزار تن هم رسید 344ها واردات گوشت قرمز به  سال

تن به  344تا  74بین  در تالش هستیم تا ضریب خودکفایی تولید گوشت قرمز را باال ببریم، ضمن اینکه در حال حاضر: وی افزود

 .رمز نیاز داریمواردات گوشت ق

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http32953443443724 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیده
 - 20/14/42فارس

 سرزمینی هستیمآماده همکاری با ایران برای کشت فرا: وزیر مغولستان

وزیر خارجه مغولستان در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی در تهران از اعالم آمادگی کشورش برای همکاری با ایران در کشت 

 .فراسرزمینی خبرداد

روز در دیدار با محمود حجتی وزیر جهاد ، لوندگ پورسورن وزیر خارجه مغولستان امخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ای با ایران در مورد مسائل تجاری  دولت مغولستان تمایل دارد تا روابط دو جانبه: کشاورزی در محل این وزارتخانه در تهران گفت

 .داشته باشد

و سال آینده چهل و پنجمین  ما خواستار تقویت روابط با ایران هستیم: وی با اشاره به سفر رئیس جمهور کشورشان به ایران گفت

 .گیریم سالگرد آغاز روابط با ایران را جشن می

ای با یکدیگر دارند و دولت مغولستان عالقه مند به برقراری  ایران و مغولستان روابط دیرینه: وزیر خارجه مغولستان تصریح کرد

 .تجاری و اقتصادی است  روابط اقتصادی سودمند و گسترش همکاری

میلیون نفر  2کشور مغولستان به لحاظ وسعت سرزمین وسیعی است، در حالی که جمعیت این کشور فقط : یح کردپورسورن تصر

 .است

میلیون رأس است  64های موجود در مغولستان  تعداد دام: وی با دعوت از وزیر جهاد کشاورزی برای سفر به مغولستان اظهارداشت

 .ر این کشور وجود داردو ظرفیت وسیعی در بخش کشاورزی و دامپروری د

های  سال گذشته تعداد زیادی دام و گوسفند از مغولستان به ایران صادر شد و درخواستهای زیادی از شرکت: پورسورن تصریح کرد

 .ایران برای واردات گوسفند وجود دارد

 .ادل دام بین دو کشور نهایی کنیمبنابراین عالقه مند هستیم تا اسناد مربوط به مجوزهای دامپزشکی را برای تب: وی بیان داشت

بنابراین بسیار عالقه مندیم تا با برقراری بیشتر : مغولستان اظهارداشت  وزیر خارجه مغولستان با اشاره تشابه شرایط اقلیمی ایران و

 .روابط با ایران در زمینه بیایان زدایی و همچنین کشت محصوالت کشاورزی استفاده کنیم

 .درصد کشور مغولستان با مشکل بیابان مواجه است 64: بیان داشتوزیر خارجه مغولستان 

های مختلف ایران در زمینه  ایشان از فعالیت: ای که با آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران داشت، گفت وی با اشاره به جلسه

ور ما در زمینه کشاورزی استفاده های کش توانید از امکانات و ظرفیت کشاورزی در کشورهای دیگر خبرداده، بنابراین شما هم می

 .کنید

میلیون نفر است، ولی با ورود به بازار این کشور زمینه را برای صادرات  2اگرچه جمعیت کشور مغولستان : وی بیان داشت

 .توانید فراهم کنید محصوالتتان به چین و روسیه می

 .رداشته شود و روابط بین دو کشور توسعه یابدها علیه ایران ب امیدوار هستیم تحریم: وزیر خارجه مغولستان افزود

توانیم این دام را در اختیار ایران قرار دهیم و  ما می: وی همچنین در مورد تقاضای ایران در مورد شتر دو کوهانه از مغولستان گفت

 .مشکلی در این زمینه وجود ندارد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http32953443443432 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

 آغاز مراسم روز جهانی خاک در ایران، در واپسین روزهای سال جهانی خاک 

ه تحقیقات خاک و آب و سازمان حفاظت آیین گرامیداشت روز جهانی خاک در واپسین روزهای سال میالدی با همکاری مؤسس

 .های سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شد محیط زیست، دقایقی پیش در سالن همایش

از سوی سازمان  "سال جهانی خاک"به نام  3434، در این ایین که پیرو نامگذاری سال (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

اگرچه با تاخیر خیلی زیاد، اما همچون تمامی کشورها که فائو از آن ها خواسته بود تا برای ملل متحد برگزار می شود، ایران نیز 

ارج نهادن به خاک و هشدار به مسئوالن و آحاد جامعه برای داشتن رفتار مناسب با خاک مراسمی برگزار کنند، چنین مراسمی را 

 .تدارک دیده است

ای نیز از سوی این مؤسسه با همکاری  رسالت مؤسسه تحقیقات خاک و آب، برنامه با توجه به: سعید سعادت در این رابطه افزود

های این سازمان برای ارج نهادن به خاک برگزار می  ماه سال جاری در سالن همایش دی 3امروز   سازمان حفاظت محیط زیست

 .شود

ن حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی های سازما هایی با موضوع سیاست در این جشنواره، سخنرانی :وی خاطرنشان کرد

ها در این زمینه پیش رو دارد، انجام  هایی که دولت درباره، ترویج و دانشگاه های مرتبط با خاک و سیاست و دولت درباره پژوهش

 . شود می

ک و آب که حاوی بانک در مراسم روز جهانی خاک که از دقایقی پیش آغاز شده است، قرار است از ژئوپورتال مؤسسه تحقیقات خا

اطالعاتی خاک و مطالعات و تحقیقات مربوط به آن است و همچنین سایت استانداردهای خاک سازمان حفاظت محیط زیست 

 .رونمایی شود

رئیس کمیسیون ) ، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی؛ عباس رجائی(رئیس سازمان حفاظت محیط زیست)معصومه ابتکار 

رئیس ) ، کامبیز بازرگان(معاون آب و خاک جهاد کشاورزی) مراد اکبری ، علی(طبیعی مجلس شورای اسالمی کشاورزی، آب و منابع

 .در این مراسم حضور دارند(رئیس انجمن علوم خاک ایران  )و منوچهر گرجی( مؤسسه تحقیقات خاک و آب 

خاک و آب و سازمان حفاظت محیط زیست،  آیین روز جهانی خاک در واپسین روزهای سال میالدی با همکاری مؤسسه تحقیقات

 .برگزارمی شود 35تا  9های سازمان حفاظت محیط زیست از ساعت  ماه سال جاری در سالن همایش امروز دوم دی

  

آذر ماه هر  35 -دسامبر  4برگزار می شود که در تقویم جهانی ( البته فقط در ایران)گرامیداشت روزجهانی خاک در حالی امروز 

میالدی که در واپسین روزهای آن  3434ه عنوان روز جهانی خاک نامگذاری شده است و امسال با توجه به نامگذاری سال ب -سال

 /.هستیم، این روز باید از اهمیت به مراتب بیشتری برای کارشناسان جهانی کشاورزی و محیط زیست برخوردار می شد

/item/water/ir.iana.www://http37926-3html. 

 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/water/item/26937-1.html


 
 رزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاو

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 اول دیاهم اخبار هفته 
 

216 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

آیین تجلیل از تولید کنندگان برتر کشاورزی با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار 

 نمونه در پنج کمیته تخصصی  ۷0معرفی / می شود

 .خورشیدی برگزار می شود 95دی  35دگان برتر بخش کشاورزی با حضورمعاون اول رئیس جمهوری در آیین تجلیل از تولید کنن

، درجلسه ستاد انتخاب و معرفی تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی در سال جاری، که (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

موزش و ترویج کشاورزی با حضور معاون وزیر و رییس تات در محل ستاد سازمان تحقیقات، آ 95روز سه شنبه اول دی ماه 

برگزارشد، زند با اشاره به اهمیت برگزاری این مراسم، به اعضای ستاد معرفی و تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی ابالغ 

 .تا این مراسم با حفظ کرامت کشاورزان و مدعوان به نحوی شایسته برگزارشود  کرد

هاد کشاورزی انتخاب کشاورزان برتر را به مثابه تکریم افرادی دانست که درعرصه تولید محصوالت غذایی درکشور با معاون وزیر ج

 .همه محدودیت ها ازهیچ کوششی کوتاهی ننموده و آنان را مصداق بارز پیش قراوالن اقتصاد مقاومتی درکشور دانست

یز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از نحوه فعالیت کارگروه ها و کمیته های شاه پسند، مشاور و قائم مقام معاونت ترویج سازمان ن

این ستاد، برنحوه انتخاب کشاورزان برتر اشاره کرد و یاد آور شد که این ستاد با بهره گیری از تجارب چندین ساله خود سعی دارد 

 .تا این مراسم را به نحو شایسته ای با حضور مسووالن کشور برگزارکند

انتخاب این کشاورزان در مراکز دهستان های کشور : درخصوص فرآیند انتخاب تولید کنندگان نمونه بخش کشاورزی یاد آورشد وی

با ثبت نام از آنان به عنوان تولیدکنندگان برتر توسط نماینده ترویج صورت گرفته و پس از بررسی و داوری فرم ها در سطح 

و سپس استان، توسط دبیرخانه ستاد به مدیریت های هماهنگی ترویج کشاورزی استان ها دهستان و ارسال اطالعات به شهرستان 

 .ارسال خواهد شد

قائم مقام معاون ترویج وصول پرونده ها در ستاد ملی، ثبت، بررسی و رفع نواقص پرونده های تولید کنندگان را در این مرحله مهم 

ونت یا سازمان ها از فعالیت ها و تشکیل جلسه نهائی در کمیته های فنی و دانست و بازدید میدانی با مشارکت نمایندگان معا

 .تعیین نفرات برتر در هر رشته را ازمراحل این فرآیند بیان کرد

وی همچنین بررسی پرونده ها در پنج کمیته تخصصی زراعت و باغبانی، اموردام و آبزیان، ترویج و تشکل های بخش کشاورزی، آب 

شاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری را ازجمله این اقدام ها برشمرد و تعداد رشته ها را به ترتیب زراعت، باغبانی و خاک و صنایع ک

، تولیدات دامی، شیالت و آبزیان، ترویج و آموزش کشاورزی، آب، خاک و صنابع، تشکل های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و 

نفر درمجموع از بین این رشته ها انتخاب  63توضیح داد و یادآور شد که حدود  آبخیزداری، امور اراضی و امور عشایر تشریح و

 /.خواهند شد

/item/majles/ir.iana.www://http37927-3html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1320دی  41, سه شنبه

لزوم اصالح / جاری شدن زبان ریاضی در شرکت بازرگانی دولتی شد خواستارحجتی 

 فرایندها و ساختار شرکت بازرگانی دولتی 

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت اصالح فرایندها و ساختار شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد و جاری شدن زبان ریاضی مبتنی 

داری اقتصادی در شرکت بازرگانی دولتی ایران  سازی سیستم بنگاه لیت ها و پیادهبر محاسبه ی سود و زیان در اجرای تکالیف و فعا

 .را خواستار شد

به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، محمود حجتی در جمع مدیران  (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

سی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران باید در بهترین زمان یعنی، با خرید کاالهای اسا: ارشد شرکت بازرگانی دولتی ایران، گفت

کمترین هزینه و قیمت تمام شده و با رعایت صرفه و صالح کشور انجام شود و اصول محاسبه سود و زیان ریاضی در انجام 

 .داری اقتصادی برسیم عملکردها، جاری و ساری شود تا به مفهوم واقعی به بنگاه

ها در زمینه خرید و  ن که همواره دولت از این شرکت پشتیبانی کرده و خواهد کرد، بر لزوم حذف دموراژ کشتیوی با بیان ای

 .واردات کاالهای اساسی تاکید کرد

پرداخت دموراژ بابت واردات کاالهای اساسی باید به خوبی تحلیل و بررسی و دالیل ایجاد آن توصیف و موانع : حجتی اظهار کرد

جایزه تسریع در )از این به بعد تعلق دموراژ به کاالهای وارداتی قابل قبول نیست و در عوض انتظار دریافت دیسپچ برطرف شود؛ 

 .در واردات را داریم( تخلیه

باید فروش و جایگزین کردن کاالهای : های مهم شرکت دانست و گفت وی، مدیریت کاالهای ذخیره شده را یکی از فعالیت

ریزی دقیق و تالش و همت بیشتر انجام شود، تا جلوی فساد کاالهای  برای نیاز مصرفی مردم با برنامه استراتژیک ذخیره شده

سازی شده گرفته شود، که این موضوع با فروش به موقع و خارج کردن کاالها از انبار و جایگزینی کاالهای جدید عملیاتی  ذخیره

 .شود می

الحساب از دولت برای خرید،  باید به جای دریافت علی: مینی گندم اشاره و تاکید کردوزیر جهاد کشاورزی، به منابع مالی خرید تض

 .در سال آینده از منابع مالی تخصیص یافته برای جلوگیری از ضرر و زیان به شرکت استفاد شود

دولتی ایران باید شرکت بازرگانی : وی، اصالح ساختارها و فرآیندهای عملیاتی شرکت را از ضروریات برشمرد و تاکید کرد

 .های تابعه باید در دستور کار قرار گیرد سازی و کوچک شود و ادغام و کم کردن تعداد شرکت چابک

های جاری و عملیاتی  باید هزینه: ها را یکی دیگر از اصول مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت جویی و کاهش هزینه حجتی، صرفه

 .اهش یافته و در جهت درآمدزایی و سودآوری شرکت فعالیت شودشرکت در خصوص تامین و توزیع کاالها ک

صادرات گندم و آرد در صورتی اقتصادی بودن، باال بودن ارزش افزوده و سودآور  :وی در خصوص صادرات گندم و آرد نیز گفت

ها  ر صورتی که از طرف کارخانههای آردسازی برای افزایش تولید و صادرات آن، د بودن، انجام شود و تحویل امانی گندم به کارخانه

شود اخذ  ها داده می تضامین الزم برای برگشت اصل و سود کاالهای در اختیار شرکت که به عنوان سرمایه در گردش به کارخانه

 .شود، قابل اجراست

وظایف و  های مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران و کارکنان شرکت در راستای انجام وزیر جهاد کشاورزی از تالش

 .های خود برای تامین کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم تقدیر و تشکر کرد ماموریت
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بنابه این گزارش، علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز تامین اعتبار خرید کاالهای اساسی را یکی از مشکالت 

 .اساسی انجام خرید تضمینی توسط این شرکت اعالم کرد

دلیل ایجاد مشکل در توزیع و فروش : عنوان کرد و گفت  سازی برنج روی شرکت را اشکال در ذخیره دیگر از مشکالت پیش وی یکی

های در اختیار، فرا رسیدن فصل برداشت برنج در کشور و عملیات طوالنی فرایند واردات است؛ به دلیل این که در زمان فصل  برنج

سازی شده متوقف شد، این   های ذخیره رر به کشاورزان و برنجکاران داخلی، فروش برنجبرداشت برنج داخلی، برای جلوگیری ض

ها نیز از دالیل ایجاد این مشکل بود که  فرصت را از دست دادیم، عالوه بر این که فرایند طوالنی واردات از خرید تا تخلیه برنج

 .زین شودها با کاالهای تازه در انبارها جایگ امیدواریم باقیمانده برنج

کار خرید برنج از این کشور در تیر : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص خرید و واردات برنج از آمریکا تصریح کرد

ماه سال جاری انجام شده و مربوط به قبل از صدور بخشنامه تحریم کاالهای آمریکایی است و پس از بخشنامه ممنوعیت واردات 

 .در آبان ماه صادر شده استکاال از آمریکا که 

گونه برنجی را  با وجود این که برنج جزو کاالهای ممنوع شده وارداتی از آمریکا نبوده، این شرکت پس از این تاریخ، هیچ: وی افزود

 .الذکر رعایت شود از این کشور خریداری و وارد کشور نکرده است تا مفاد بخشنامه فوق

وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی یکی از کارهای بزرگ شرکت را در کنار تامین و خرید در این نشست، مهرفرد قائم مقام 

های تابعه و برگزاری به موقع  های مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت کاالهای اساسی داخلی و خارجی، رسیدگی به حساب

های حسابرسی برشمرد و این اقدام را از عملکرد قابل  ارشمجامع و حل و فصل بندهای مالی و کاهش آنها به حداقل بندهای گز

 .تقدیر شرکت بازرگانی دولتی دانست

ها  وی با بیان این که صادرات گندم در اختیار هیات مدیره شرکت است، بر لزوم طراحی نظام جدید تحویل امانی گندم به کارخانه

 .برای صادرات آرد تاکید کرد

نشست، اعضای هیات مدیره شرکت نیز ضمن بیان مواردی از مشکالت خرید گندم و سایر کاالهای این گزارش حاکی است، در این 

میلیون تن مازاد  5های شرکت اعالم کردند و از افزایش موجودی سال آتی و  اساسی، عدم تامین به موقع منابع مالی را از دغدغه

لید داخلی این محصول افزایش پیدا کند، اظهار نگرانی و بر بینی شده تو مصرف گندم در سال آینده، با توجه به این که پیش

 .سازی کاالهای اساسی تاکید کردند ضرورت کاهش واردات گندم توسط بخش خصوصی و بازبینی تکلیف میزان ذخیره

اعمال  به دلیل 93و 93های  همچنین اعضای هیات مدیره اعالم کردند که به طور عمده دموراژ کاالهای اساسی مربوط به سال

اند و تاخیری در این  های اقتصادی بوده و در سال جاری تاکنون انجام واردات مشمول دریافت جایزه سرعت در تخلیه شده تحریم

 .رابطه وجود نداشته است

/item/majles/ir.iana.www://http37939-3html. 
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 به، سخنرانی، بازدیدهامصاح
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  4۱: تاریخ

 تولید محصوالت ارگانیک نیاز به عزم ملی دارد

های تولید میوه ارگانیک، همچنان این بحث در  با توجه به باال بودن هزینه: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت

 .کشور ما راکد است

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  اهلل میر مرادزهی عضو هدایت

های ارگانیک در کشور ما آن گونه که باید مورد توجه قرار  متأسفانه تولید میوه: خصوص تولید محصوالت ارگانیک اظهار داشت

 .های گوناگون بستگی دارد های عاری از سموم و آفت این در حالی است که سالمت مردم به میوهنگرفته و 

های تولید میوه ارگانیک، همچنان  گیرد اما با توجه به باال بودن هزینه های ارگانیک در دنیا صورت می وی افزود در واقع تولید میوه

 .طلبد که این امر یک عزم ملی برای تولید میاین بحث در کشور ما راکد بوده و نباید فراموش شود 

تر را خریداری کنند و از طرفی به سبب گران  های با قیمت پایین متأسفانه بیشتر افراد سعی دارند میوه: میر مرادزهی در ادامه گفت

ارگانیک در کشور ما باال  های های ارگانیک توجه چندانی به تولید آن نشده اما گفتنی است که ماندگاری و کیفیت میوه بودن میوه

 .است

سازی و حمایت دولت، مدیریت و  در واقع بایستی با فرهنگ: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

 .ترین امتیازی به تولید محصوالت ارگانیک داده نشده است ریزی این امر در کشور محقق شود اما تاکنون کوچک برنامه

/news/fa/ir.yjc.www://http4526643D/%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا 1 - 40/14/1320 :تاریخ خبر

 کشت گلخانه ای ازسیاست های اقتصادمقاومتی درحوزه کشاورزی است 

توسعه کشت گلخانه ای از سیاست های اصلی اقتصاد مقاومتی در  :فتمعاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گ -ایرنا-بوشهر

  .حوزه کشاورزی است

با توسعه کشت گلخانه ای : به گزارش ایرنا، محمدعلی طهماسبی روز جمعه در دیدار با کشاورزان بخش سعدآباد استان بوشهر افزود

ل خواهیم بود و محصول در تمام طول سال به رغم کم شاهد صرفه جویی قابل توجهی در مصرف آب، تولید سالم و خارج از فص

 .آبی در دسترس است

هزار هکتار سطح زیر کشت سبزی و صیفی و چهار هزار هکتار نیز سطح زیر کشت گوجه  32با توجه به اینکه : وی اظهار کرد

 .ت را اقتصادی تر کنیمفرنگی دراستان بوشهر وجود دارد، امیداوریم با توسعه کشت های گلخانه ای تولید این محصوال

دراین راستا وزارت جهاد کشاورزی تمام تمهیدات الزم را برای کشت گلخانه ای در نظر گرفته که این امر توسعه : طهماسبی گفت

 .یابد

 اگر کشت گلخانه ای در منطقه َشهرستان دشتی بوشهر فراگیر بود محصوالت: معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .کشاورزان این منطقه بر اثر سرمای شدید اخیر دچار خسارت و ضرر و زیان کشاورزان نمی شد

توسعه کشت گلخانه ای در شهرستان جم و ریز استان بوشهر به عنوان پایلوت کشوری و انتقال کشت سبزی و صیفی از : وی افزود

 .شاورزی قرار گرفته استفضای باز به محیط های گلخانه ای نیز در دستور کار وزارت جهاد ک

تسهیالت الزم نیز با تعامل، مشارکت و حمایت بانک کشاورزی در اختیار کشاورزان برای اجرای طرح گلخانه ای : طهماسبی گفت

 .در شهرستان جم و ریز قرار خواهد گرفت

 .ای مهم جهاد کشاورزی استبازسازی و نوسازی ارقام کشاورزی غیرتجاری به تجاری نیز از برنامه ه: طهماسبی همچنین گفت

 .ارقام سازگار و تجاری از نظر اقتصادی درآمد خوبی برای کشاورزان دارد: وی افزود

نخیالت، سبزی، صیفی، و شیالت از مزیت های کشاورزی استان بوشهر است که : مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز گفت

 .ی و صنایع مرتبط رقم زده استتوانایی باالیی برای استان بوشهر در عرصه کشاورز

 .استان بوشهر از استان های پیش رو در امر تولید خرما و گوجه فرنگی خارج از فصل در کشور است: محمدتقی منوچهری افزود

میلیون متر مکعب آب از طریق آب منطقه ای برای آبیاری نخیالت در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و  234سالیانه : وی گفت

 .انه دو تا سه بار نخیالت بیشتر آبیاری نمی شوند که این موضوع باعث پایین آمدن کیفیت محصول نخیالت شده استسالی

/News/fa/ir.irna.www://http83892736/ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - 42/14/1320 :تاریخ خبر

 صنایع لبنی عوام فریبی می کنند : من صنفی گاودارانانج

 لبنیاتماه گذشته به شکل چراغ خاموش چند بار نرخ  18رئیس انجمن صنفی گاوداران با ادعای اینکه صنایع لبنی در  -ایرنا -تهران

  .و عوام فریبی می کندانجمن صنایع لبنی مدعی است بازار کشش توان خرید را ندارد؛ از این ر: را افزایش داده اند، گفت

اقدام صنایع لبنی مبنی بر اینکه به دلیل نبود توان  :سید احمد مقدسی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود

 .خرید مردم و بازار، نرخ محصوالت خود را گران نمی کنیم، عوام فریبی بیش نیست

تومانی شیرخام از سال گذشته، باید ابتدا نرخ شیر خام به شکل مصوب  3554بر خرید با ابالغ مصوبه دولت مبنی : وی اظهارداشت

 .خریداری و پس از آن نرخ فرآورده های لبنی افزایش می یافت

ماه گذشته اجرایی نشده بلکه صنایع لبنی چراغ خاموش در چند  38این درحالیست که نه تنها این مصوبه دولتی در : وی ادامه داد

 .خ فراورده های خود را افزایش دادند آنهم بدون آنکه پولی به دامداران پرداخت کنندمرحله نر

در واقع صنایع لبنی در مدت یادشده، عالوه بر گران کردن محصوالت خود، نه تنها از مصرف کنندگان پول بیشتری : وی اضافه کرد

 .نیز پرداخت نکرده اندبابت مصوبه ای که اجرا نشد، گرفته اند بلکه حق سهمی به دامداران 

ماه گذشته قیمت هرکیلوگرم شیرخام در مناطق محروم با قیمت یک هزار تومان تومان،  38به گفته رئیس انجمن گاوداران، در 

 .تومان است 3374تومان و متوسط کشورزی  3344شیرخام درجه یک 

ارائه دادیم که به « اهش شیرخام کشور به صدا درآمدزنگ خطر ک»نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری با عنوان : وی اضافه کرد

 .دنبال آن، اجرای مصوبه دولت در دستور کار قرار گرفت

بنابراین در هفت ماه گذشته در جلسات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با صنایع لبنی و انجمن  :مقدسی گفت

 .تومان افزایش یابد 344سازمان حمایت، قیمت شیر به شکل پلکانی از  صنفی گاوداران، پیشنهاد دادیم برای اجرای مصوبه

 7در همین زمینه به تازگی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بخشنامه ای مبنی بر افزایش : وی ادامه داد

 .درصدی قیمت شیر و فرآورده های لبنی را به صنایع ابالغ کرد

ه کارخانجاتی که از سال گذشته قیمت فرآورده های لبنی خود را افزایش نداده اند شامل این مصوبه به گفته وی، طبق این بخشنام

تومان به پایه قیمت هر کیلوگرم شیرخام بیافزایند و این  344درصدی نرخ محصوالت خود، موظفند  7می شوند و در ازای افزایش 

 .مبلغ را به دامداران بپردازند

  .د چنین کارخانجاتی محدود استبه گفته وی، البته تعدا

ماه اخیر قیمت لبنیات را افزایش  38سازمان حمایت از تولیدکنندگان، پرونده صنایع لبنی که در : رئیس انجمن گاوداران ادامه داد

مان تعزیرات داده اما تاکنون حق دامداران را پرداخت نکرده اند در دست بررسی دارد تا برای برخورد با متخلفان، آنها را به ساز

 .معرفی کند

 .تعداد کارخانجاتی که در مدت یاشده افزایش قیمتی در فرآورده های خود نداشته اند بسیار محدود هستند: مقدسی یادآورشد

 344درصدی محصوالت خود به ازای خرید هرکیلوگرم شیرخام،  7فقط این کارخانجات محدود می توانند با افزایش : وی افزود

 .شیر دامداران اضافه کنند تومان به مبلغ

تومان، شیر درجه  3344طبق مصوبه جدید سازمان حمایت، هرکیلوگرم شیرخام در مناطق محروم به قیمت : وی خاطرنشان کرد
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 .تومان خریداری شود 3374تومان و متوسط کشوری  3244یک 

ا وزیر، مدیران و معاونان وزارت جهاد به گزارش ایرنا، چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در نشست ب

کشاورزی با اشاره به وجود برخی مشکالت اقتصادی در بخش کشاورزی، بر اجرای مصوبه دولت برای خرید شیرخام از دامداران 

 .تاکید کرد

ه امسال در ارتباط با براساس این ابالغیه، طبق مصوبه ششم مردادماه امسال ستاد هدفمندسازی یارانه ها و مذاکرات نوزدهم آبان ما

قیمت فرآورده های لبنی، قرار است همه کارخانه های لبنی از اول دیماه نسبت به افزایش یک هزار ریالی قیمت خرید کنونی 

  .هرکیلوگرم شیر خام از دامداران اقدام کنند

 9، تولید شیر در کشور به هزار تن شیر خام در کشور تولید شد که پیش بینی می شود امسال 844پارسال هشت میلیون و 

 .میلیون و یکصد هزار تن برسد

/News/fa/ir.irna.www://http83893232/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irna.ir/fa/News/81891323/


 
 رزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاو

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 اول دیاهم اخبار هفته 
 

223 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1320دى ماه  1سه شنبه 

 به روسیه اعالم شد نام کاالهای دارای قابلیت صادراتی باال 

میلیارد دالر است که  387حجم واردات روسیه از کلیه کشورها حدود : رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت <مواد غذایی

میلیارد دالر بود و با کنار رفتن این کشور بازار مناسبی برای صادرات محصوالت ما بویژه در بخش  5سهم ترکیه از این بازار 

 .شود م میکشاورزی فراه

حجم واردات روسیه از کلیه کشورها حدود   :در نشست بررسی تجارت ایران و روسیه با اعالم این خبر اظهار کرد  کاوه زرگران

 .میلیارد دالری داشت 5میلیارد دالر است که در این ترکیه سهم  387

ر انواع میوه و آجیل از ترکیه به روسیه صادر میلیون دال 844میالدی حدود  3435براساس آمار گمرک ترکیه در سال : وی افزود

  .میلیون دالر است 53میلیون دالر و سهم غذای کنسرو شده  484شده است که سهم سبزیجات از این رقم 

میلیون دالر بود  539حدود  3435واردات گوجه فرنگی روسیه از ترکیه در سال  :رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد

فرنگی  درصدی در بازار گوجه 53که صدردرصد گوجه فرنگی صادرات ترکیه به روسیه رفته است و در مجموع ترکیه سهم  به طوری

  .این کشور داشته است که اکنون با خروج ترکیه از این بازار فرصت مناسبی برای ما فراهم شده است

میلیون دالر  387یون دالر بوده که کشور ترکیه حدود میل 38حجم صادرات کشمش ایران در سال گذشته در حالی : زرگران گفت

  .کشمش صادر کرده است و در سایر اقالم نیز ترکیه سهم باالتری در مقایسه با ایران در بازار روسیه داشته است

ه روسیه با توجه به اتفاقات اخیر میان ترکیه و روسیه فرصت مناسبی برای صادرات محصوالت کشاورزی ایران ب: وی یادآور شد

 .توانیم سهم خود را در این بازار افزایش دهیم است و ما می

: میلیون دالر اعالم کرد و گفت 752رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران همچنین ارزش صادرات لبنیات ایران در سال گذشته را 

تنها منتظر امضای پروتکل تولیدکنندگان بخش صنایع لبنی کشور آمادگی مناسبی برای صادرات محصوالت خود دارند و 

 .دامپزشکی ایران با روسیه هستند تا بتوانند محصوالت خود را به این کشور صادر کنند

  .به گزارش تسنیم، با ورود هیات اقتصادی روسیه به ایران در روزهای اینده امکان امضای این پروتکل بین دو کشور وجود دارد

درصد لبنیات ایران به عراق  84در حال حاضر  :میلیون تن لبنیات در ایران وجود دارد گفت 33زرگران با بیان اینکه توانایی تولید 

  .شود که در صورت گشایش بازارهای جدیدی مانند روسیه امکان افزایش حجم تولید وجود دارد صادر می

ت تمام شده زیاد در کشور و عدم تعرفه باال، قیم: های صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیه گفت وی در ارتباط با چالش

اعتماد شرکتهای روسی به شرکتهای ایرانی مسائل حمل و نقل و پرواز مستقیم و مشکالت بانکی از جمله مهمترین مسائل پیش 

 .روی تجارت ما با کشور روسیه است

+4=Id?xasp.Post/ir.foodpress.www://http 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیده
 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

ما حق نداریم مانند / سرقت آینده در زمان حال و فروش آن به نام تولید ناخالص ملی

 گذشتگان منافع آیندگان را به خطر اندازیم 

ما حق نداریم مانند گذشتگان منافع آیندگان را  های کره زمین را عامل تخریب آن است و برداری بیش از حد انسان از ظرفیت بهره

 .هایی که در جهان ارائه شده بهره ببریم اندیشی به خطر اندازیم بلکه باید از چاره

، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

، خاک را یکی از ارکان توسعه پایدار عنوان کرد و بر ضرورت آن 3434گرامیداشت سال جهان خاک  کشاورزی امروز در مراسم

 .تأکید کرد

ما حق نداریم مانند : های کره زمین را عامل تخریب آن دانست و افزود برداری بیش از حد انسان از ظرفیت اسکندر زند بهره

 .هایی که در جهان ارائه شده بهره بریم اندیشی باید از چارهگذشتگان منافع آیندگان را به خطر اندازیم، بلکه 

 .تر شده و کمک ما به طبیعت بسیار ناچیز است روز تنگ امروز با افزایش جمعیت ردپای اکولوژیک روزبه: وی خاطرنشان کرد

 .امان نمانده است ای از تعرض بشر در جمعیت جهان برای تأمین غذا و سود بیشتر تخریب زیادی انجام داده و هیچ عرصه

رفت  آنچه مسلم است برای برون: هایی چون امنیت غذایی، انرژی، تغییر اقلیم، حفاظت تنوع زیستی ادامه داد زند با اشاره به چالش

های جهانی راهی جز توسعه پایدار وجود ندارد، به عبارتی تولید محصول برای نسل کنونی جهان بدون آن که طبیعت  از چالش

 .در توسعه پایدار مد نظر است تخریب شود

ها  برای شروع کار باید به اولویت: وی با اشاره به لوایحی که برای حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار ارائه شده است، تصریح کرد

 های مربوط بپردازیم، فرسایش و تخریب منابع خاک، شور شدن اراضی، کاهش مواد آلی خاک سه اولویتی است که در صدر چالش

ها  با توجه به این اولویت. های کشاورزی مطرح است عنوان سه شاخص برای تشخیص ناپایداری اکوسیستم به خاک قرار دارد و به

 .توانیم گام مهمی را به سمت کشاورزی پایدار برداریم می

ارزش  :ور نیست، یادآور شدمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این موضوع که تنها وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کش

ها موظفند به  های مختلف با کشاورزی دارند، تمامی دستگاه دلیل ارتباطات بسیار نزدیکی که بخش خاک از آب کمتر نیست و به

 /.این مقوله توجه کافی داشته باشند

/mite/water/ir.iana.www://http37957-3html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1320دی  42, چهارشنبه

 خاک کشور بیمار است / بیشترین آلودگی آب ناشی از آلودگی خاک است، نه فاضالب

ر حال ای مصرف گوشت کمتر را پیشنهاد داده بود و با اینکه دنیا د دنیا حدود دو تا سه سال پیش برای کاهش گازهای گلخانه

پیشروی به سوی مصرف کم است، ما در حال مصرف بیشتر هستیم و با افزایش جمعیت مان فشار را روی خاکی که بیمار است 

 .کنیم بیشتر می

، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، امروز در آیین (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

مان به دلیل استفاده بیش از حد ظرفیت آن بیمار  ی خاک، با بیان اینکه امروزه در کشور ما خاک سرزمینگرامیداشت سال جهان

 .خاک را در دست داریم  اکنون تنها شکل ظاهری: شده، اظهار داشت

: کند، افزود ده میعنوان نخستین منبع آلو ها بر طبیعت منبع خاک را به سعید متصدی با اشاره به اینکه رهاسازی پسماند و فاضالب

آمده، بیشترین  عمل شود، در حالی که طی تحقیقات جدید به ها آلوده می کنند آب بیشتر از طریق ورود فاضالب اکثر مردم فکر می

 .آلودگی آب ناشی از آلودگی خاک است

ها  عاً به جسم و جان انسانآورد و سم و کود موجود در خاک قط وی با تأکید بر اینکه خاک سالم زندگی سالم را به ارمغان می

ویژه وزارت جهاد کشاورزی و  های دولتی به العاده کارآمد با کمک تمامی دستگاه ای فوق الیحه: آسیب خواهد زد، خاطرنشان کرد

 .کند محیط زیست تدوین شده که مراحل تصویب خود را در مجلس طی می

های  ل تخریب خاک و هم آلودگی آن ذکر شده تا بتوانیم معضل خاکدر این الیحه هم عوام: متصدی درباره الیحه خاک ادامه داد

 .بیمار کشورمان را حل کنیم

وری باالیی داریم،  امروزه به دلیل تولید مواد غذایی برای جمعیتی که رو به رشد است از خاک بیمارمان انتظار بهره: وی تصریح کرد

 .یمارمان انتظار تولیدات بیشتری را داشته باشیممان اکنون طوری نیست که بتوانیم از خاک ب  اما شرایط

کود : معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وجود سم و کودهای بر جای مانده در خاک یادآور شد

ت مصرف رو کرده که دنیا به سم های متعددی روبه کننده تولیدات کشاورزی را به قدری با آسیب و سم سالمت خاک و مصرف

 .رود کمتر، غذای سالم و ارگانیک پیش می

باید راندمان : بندی، انتقال، برداشت، توزیع و حمل و نقل تأکید کرد متصدی با اشاره به ضایعات محصوالت کشاورزی در بحث بسته

تولید بدون ضایعات بینی کنیم به طوری که فشار بر آب و خاک کم شده و  مان را متناسب با توانایی خاک امروزمان پیش مصرف

 .افزایش یابد

که اسراف نکرده  طوری شود و ما باید مصرف را بهینه کنیم به مان بیش از حد عادی می برخی از مواقع مصرف: وی اظهار داشت

 .ای مصرف گوشت کمتر را پیشنهاد داده بود دنیا حدود دو تا سه سال پیش برای کاهش گازهای گلخانه. باشیم

با اینکه دنیا در حال پیشروی به سوی مصرف کم است ما در حال مصرف بیشتر هستیم و با افزایش : متصدی همچنین گفت

 .کنیم جمعیت مان فشار را روی خاکی که بیمار است بیشتر می

مردم کشورمان را باید در چرخه مصرف بهینه و کاهش فشار کمتر بر روی خاک مشارکت دهیم تا نسل آینده : وی در پایان افزود

 /.ه بودن ما افتخار کنندب

/item/water/ir.iana.www://http37955-3html. 
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 نهاده 

 آیانا 1320دی  45, شنبه

چراغ سبز حفظ / معرفی یک شرکت متخلف توزیع سموم دفع نباتی به مراجع قضایی

  "نوردوکس"نباتات به شاکیان 

هشدار جدی  "نوردوکس"کش اکسیدمس با نام تجاری  کننده سموم دفع نباتی ازجمله قارچ ان حفظ نباتات به شرکت توزیعسازم

 .داد

، بر اساس نامه معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات به شرکت (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های واصله مبنی بر فعالیت غیرمجاز آن شرکت در زمینه تدارک و توزیع سموم  گزارش ، این سازمان با استناد به"میناراشتهارد"

 .، موضع رسمی خود را اعالم کرد"نوردوکس"کش اکسیدمس با نام تجاری  دفع نباتی ازجمله قارچ

ور، اقدام آن شرکت در با توجه به لزوم اخذ مجوز برای هرگونه فعالیت در حوزه سموم دفع آفات نباتی از سازمان حفظ نباتات کش

شده و هرگونه خسارت به محصوالت کشاورزی و مسائل بهداشتی، متوجه  تولید غیرمجاز و مجعول ترکیب مذکور تخلف محسوب

 .توانند از طریق مراجع قضایی پیگیری الزم را معمول دارند آن شرکت بوده و شاکیان می

، (سموم دفع آفات نباتی)ری شرکت یادشده از تداوم تولید این ترکیبات بر اساس این نامه، سازمان یادشده با تأکید بر خوددا

آوری ترکیب یادشده از سطح مناطق اقدام و سازمان یادشده را از نتیجه آگاه  خواستار آن شده تا در اسرع وقت نسبت به جمع

 .کنند

کنندگان و  مان حمایت مصرفرونوشت این نامه به سازمان تعزیرات حکومتی برای صدور دستور عاجل رسیدگی، ساز

 /.های صنفی سموم کشور ارسال شده است برای طرح دعوی در مراجع قضایی و تشکل "خوشه جنوب زرین"تولیدکنندگان، شرکت 
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 هانهاده 
  ایران اکونا - 132۱/ دی /  4۰, یکشنبه 

ای برای افزایش قیمت کود  برنامه/ شود ها در کشور جایگزین کود چینی می کود اروپایی

 نداریم

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مصرف پایین کود شیمیایی در بخش کشاورزی نسبت به میانگین جهانی خبر داد 

کیفیت  ها به دنبال افزایش واردات کودهای شیمیایی باکیفیت از کشورهایی اروپایی به جای کودهای بی مپس از لغو تحری: و گفت

  .ای برای افزایش قیمت نداریم چینی هستیم و برنامه

با  تغذیه گیاه ایران وضعیت مناسبی ندارد و فاصله زیادی  در زمینه: اظهار کرد( یکشنبه)یزدان سیف در نشست مطبوعاتی امروز  

کیلوگرم است و بیشترین  334میانگین مصرف کود در دنیا داریم، چرا که میانگین مصرف جهانی عناصر پایه کودی در هر هکتار 

کیلوگرم در هر هکتار در ایران مصرف  27، 3293کیلوگرم اختصاص دارد در حالی که در سال  624میزان مصرف آن به چین با 

 .یلوگرم رسیده استک 44شد و در حال حاضر به بیش از 

شود  تر باشد، باعث کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد می تغذیه مناسب گیاه از نظر عناصر کودی هر قدر بهتر و مناسب: وی افزود

توان به مصر اشاره  کند که به عنوان مثال می و هر کشوری حفظ منابع آب برایش اهمیت داشته باشد به تغذیه گیاه بیشتر توجه می

 .رود، چرا که این کشور با مشکل تامین منابع آب مواجه است شمار می ی تغذیه گیاهی به چهاردهمین کشور در زمینه کرد که

 کننده کود ایران نودمین کشور مصرف

ی تغذیه گیاهی و میزان مصرف  در زمینه 3433را در سال  336ایران رتبه : مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد

 .ایم رسیده 94کودی در هر هکتار داشته است که در سال جاری میالدی به حدود رتبه  عناصر

برخی کارشناسان با برقراری رابطه بین مصرف کود بیش از حد در بخش کشاورزی و افزایش آمار سرطان در : سیف تصریح کرد

صر کودی در تولید محصوالت ایران باالتر از دیگر کنند که میزان مصرف عنا پردازند و ادعا می کشور به اظهارات غیرکارشناسی می

های موجود تغذیه گیاهی در ایران و میزان مصرف کود در بخش کشاورزی نه تنها باال  کشورهاست در حالی که براساس بررسی

غذیه گیاهی تر از دیگر کشورهاست و اتفاقا در دولت فعلی در راستای افزایش مصرف در جهت بهبود ت نیست، بلکه بسیار پایین

 .حرکت شده است

های مختلف وضعیت تولید مناسبی  ایران با مصرف بیش از چهار میلیون تن کود شیمیایی در ترکیب 3287به گفته وی در سال 

هزار تن از این محصول  444میلیون تن گندم از سوی دولت خریداری شد و بیش از  35ای که در این سال بالغ بر  داشت به گونه

میلیون تن کاهش یافت، اما  303میزان مصرف کود شیمیایی به کمتر از  3293ی مختلف صادر شد در حالی که در سال به کشورها

 .میلیون تن افزایش دهیم 307های صورت گرفته توانستیم در راستای بهبود تغذیه گیاهی میزان مصرف کود را به حدود  با تالش

 ای برای افزایش قیمت کود نداریم برنامه

ها از آن استفاده کنند و اگر  مزیت نسبی کشور را تنها نباید پتروشیمی: ر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم کردمدی

 .های کشور از این موضوع منتفع شوند مند از منابع گازی است باید همه بخش کشور بهره

گذاری هستند و تا افزایش قیمت کود  یمتکودهای شیمیایی جزو محصوالت ضروری با اولویت اول و مشمول ق: سیف افزود

 .شیمیایی به تصویب ستاد تنظیم بازار نرسد، هیچ کس اجازه افزایش قیمت ندارد
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کننده درخواست شده تا در صورت زیان جدول آنالیز محاسبه شده آن را به سازمان حمایت  های تولید از کارخانه: وی ادامه داد

قانون اساسی دولت مکلف است  55اصل  94اگر ضرر و زیانی حادث شده باشد براساس ماده  بفرستند تا مورد بررسی قرار گیرد و

تومان  644تومان است و این محصول کیلویی  734های پتروشیمی  آن را بپردازد، اما در حال حاضر نرخ خرید کود اوره از شرکت

 .رسد به دست کشاورزان می

ای برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی وجود ندارد، اظهار  که برنامه اکید بر اینمدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با ت

ای از ایران به کود شیمیایی نیاز دارد شرکت پشتیبانی امور دام با موجودی مناسب در اختیار خود  هر کشاورزی در هر نقطه: کرد

 .های کشاورزی وجود ندارد ادهاکنون هیچ کمبودی در کشور از نظر نه تواند آن را تامین کند و هم می

 تن بذر فرانسوی کلزا طی سال گذشته 94واردات 

با توجه به کشت کلزا در مناطق سردسیری بذور مدنظر بود که به سرما و ریزش حین برداشت محصول مقاومت : سیف ادامه داد

تن آن از طریق  94کلزا تامین شد که  تن بذر 334های مختلف سال گذشته قریب به  داشته باشد و در این راستا پس از بررسی

ها و تولید داخلی در اولویت  البته در صورت تولید داخلی این بذر از طریق انتقال تکنولوژی استفاده از ظرفیت. فرانسه صورت گرفت

 .قرار دارد

 کننده در باشگاه کشاورزان میلیون تولید 305عضویت 

سامانه ارتباط مردمی کشاورزان از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد و  اندازی آزمایشی باشگاه کشاورزان و وی از راه

ها به کشاورزان  در این سامانه خدماتی از جمله اطالعات هواشناسی، کارشناسی و مشاوره به کشاورزان و سفارش تلفنی نهاده: گفت

 .و غیره در دستور کار قرار دارد گذاری آزمایش خاک و آب، اخذ کارت اعتباری نهاده شود و سفارش ارائه می

اندازی شد و حدود  باشگاه کشاورزان به صورت آزمایشی در قزوین راه: مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم کرد

ین شود اما در صددیم پس از افتتاح و رفع نواقص احتمالی ا ماه امسال افتتاح می بهمن 33نفر عضو این باشگاه هستند که تا  5444

کننده را به عضویت این باشگاه در آوریم که البته این سامانه و باشگاه کشاورزان بسته نیست و  سه سال آینده تولید -طرح، تا دو 

 .ای به جامعه کشاورزان انجام دهد رسانی گسترده تواند خدمات در آینده می

/com.econairan://http44539A%DA/%9%D9%88 
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 نهاده
 ایرنا - 46/14/1320 :تاریخ خبر

 تداوم ثبات قیمت کود اوره / کود توزیع شده، یک چهارم نیاز سالیانه است

 یک توزیعمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تداوم ثبات قیمت کود اوره با وجود مخالفت پتروشیمی ها و  -ایرنا -تهران

  .هزار تن کود خبر داد 244ماه گذشته با توجه به نیاز سالیانه کشور به چهار میلیون و  2میلیون و یکصد هزار تن کودشیمیایی در 

هم اکنون مصرف : در نشست خبری درباره تامین و توزیع انواع کودشیمیایی به کشاورزان افزود( یکشنبه)امروز « یزدان سیف»

  .کیلوگرم در هکتار برابر با یک سوم استاندارد جهانی است 46یران، کودشیمیایی بخش کشاورزی ا

  .کیلوگرم در هر هکتار است 334به گفته او، میانگین مصرف عنصر پایه کود در دنیا 

کیلوگرم در هکتار بود که با توجه به عملکرد نامناسب دولت نهم و  334مصرف کود شیمیایی در ایران  3285در سال : وی گفت

  .کیلوگرم در هکتار کاهش یافت 27میزان مصرف کود کشور به  دهم،

پارسال میزان مصرف کودشیمیایی برای غنی سازی خاک و تغذیه گیاهان : وی درباره اقدام های دولت یازدهم در این زمینه گفت

  .ارتقا داد 94کیلوگرم در هکتار رسید و رتبه ما را در جهان به  46به 

  .جهان را داشت 336ایران در مصرف کود رتبه ( خورشیدی 3293)میالدی  3433به گفته وی، در سال 

 .وی تاکید کرد خاک به اصالح برخی امالح نیازمند است که باید از طریق مصرف کودها تامین شود

زان تاثیر گیاهان ما از لحاظ تغذیه ای دچار فقر غذایی شده اند که همین امر در کاهش عملکرد و اقتصاد کشاور: سیف افزود

  .بسزایی داشته است

 ماه گذشته  9میلیون تن کودشیمیایی در  303توزیع  **

از آغاز امسال تاکنون بیش از یک میلیون و یکصد هزار تن انواع کودشیمیایی : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

  .در کشور توزیع شده است

 .می دهیم مصرف نهاده تا پایان سال افزایش یابد و تغذیه گیاهان نیز مناسب تر شودبا توجه به بارندگی ها احتمال : وی اضافه کرد

هزار تن کود در سال نیاز دارد اما اکنون سالیانه یک میلیون و  644به گفته سیف، برآوردها نشان می دهد کشور به چهار میلیون و 

  .مشکل جدی روبرو می کند هزار تن کود استفاده می شود که در آینده بخش کشاورزی را با 744

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، از نیاز سالیانه بخش کشاورزی به چهار میلیون تن کود « کامبیز بازرگان»چندی پیش 

میلیون تن کود در سال های گذشته را سبب کاهش بنیه غذایی خاک و تهدیدکننده تولید محصول  3خبر داده و مصرف فقط 

 .ته بودهای کشاورزی دانس

در سال های گذشته بخش زیادی از کود کشور از چین و هند وارد می شد اما : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

  .تالش داریم در پساتحریم ها کود باکیفیت و استاندارد را از کشورهای اروپایی تامین کنیم

 .ذشته رشد قابل توجهی را در صنعت کود ایجاد کندپیش بینی می شود رفع تحریم ها در دو تا سه سال گ: وی افزود

انگلیس، فرانسه، ) 4+3که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسالمی ایران و گروه ( برجام)بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک 

اتمی تهران، تحریم های با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، در ازای کاهش برخی فعالیت های ( آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان

  .هسته ای علیه این کشور لغو خواهد شد

 تغییری در قیمت کودشیمیایی نداریم  **



 
 رزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاو

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 اول دیاهم اخبار هفته 
 

234 
 

هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت عرضه کود به کشاورزان وجود ندارد و کود : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

  .طبق روال پارسال توزیع خواهد شد

یی جزء کاالهای اساسی، حساس و ضروری است که مشمول قیمت گذاری می شود و قیمت آن در ستاد کود شیمیا: وی افزود

  .تنظیم بازار تعیین شده است

کارگروه تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه  :سیف از ثبات قیمت خرید مواد مورد نیاز این شرکت از پتروشیمی ها خبر داد و گفت

اگر مدعی ضرر و زیانند، مستندات خود را برای تعیین قیمت، به سازمان حمایت اعالم کنند تا از آن  ها، از پتروشیمی ها خواستند

  .طریق پرداخت شود

قیمت کود اوره به عنوان یکی از تولیدهای پتروشیمی، تثبیتی است؛ بنابراین هم قیمت خرید ما از پتروشیمی ها و : وی اضافه کرد

  .غییری نکرده است و تا این لحظه نیز هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت کود اوره وجود نداردهم قیمت فروش ما به کشاورزان ت

، باید پتروشیمی 55قانون اجرای سیاست های اصل  94اگر قیمت خوراک پتروشیمی ها افزایش یابد به قاعده ماده : وی ادامه داد

  .ها ضرر و زیان خود را از دولت دریافت کنند

بنابراین به استناد قانون تعزیرات حکومتی، قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجراست و هیچ قانون  :وی ادامه داد

 دیگری نمی تواند 

  .آن را تغییر دهد

پیش از این مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفته بود کود اوره جزء فهرست اولویت های کاالهای اساسی، حساس و 

به شمار می رود و به استناد این مصوبه کاالهای اولویت دار مشمول اقدام های  «3292صوبه شانزدهم فروردین موضوع م»ضروری 

، تعیین تعرفه، موجودی و قیمتگذاری است و از مصادیق ماده چهار (تولید داخل و واردات)تنظیم بازار مانند تعیین قیمت، تامین 

گونه تخلف از آن مشمول جرایم این قانون می شود که مصوبه مجمع تشخیص  قانون تعزیرات حکومتی به شمار می رود و هر

 .مصلحت نظام است

همان زمان، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی نیز از رایزنی ها برای عرضه کود اوره در بورس کاالی ایران خبر داده و 

، در خرید محصوالت پتروشیمی از سوی «بخشی از مقررات مالی دولت الحاق برخی مواد به قانون تنظیم»بر اساس قانون : گفته بود

دولت یا به دستور آن، قیمت بورس کاال مبنای عمل خواهد بود و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار 

 .دستگاه های ذیربط قرار می گیرد

نه ای مصوب برای اینگونه محصوالت پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار اعمال قیمت های یارا»تاکید کرده بود « فریبرز کریمایی»

 .«مالی اضافی برای واحدهای پتروشیمی تولیدکننده شود

  3292تن بذر دانه روغنی در سال  334واردات  **

ما و ریزش در زمینه کشت کلزا با چند مشکل مانند مقاوم نبودن بذرها به سر: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

  .زیاد آنها روبرو بودیم

فرانسه یکی از کشورهایی است که مناطق سردسیر آن شرایطی همانند ایران دارد؛ بنابراین در نظر گرفتیم بخشی از : وی ادامه داد

  .بذرهای مورد نیاز برای کشت دانه های روغنی را از این کشور وارد کنیم

 .تن از فرانسه و بقیه از دیگر کشورها بود 94کشور شد که بیش از تن بذر وارد  334پارسال : وی تصریح کرد

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کمک دولت را برای بهره گیری از تحقیق داخلی درباره اقتصادی کردن تولید خواستار 
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  .شد

ن به کشور است؛ زیرا با واردات شرط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای واردات بذر، انتقال دانش فنی آ: سیف تصریح کرد

  .کیفی بذر می توان شاهد ارتقای عملکرد بخش کشاورزی بود

  .حفظ محیط زیست بدون توجه به اقتصاد کشاورزی امکان پذیر نخواهد بود: وی افزود

/News/fa/ir.irna.www://http83897373/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irna.ir/fa/News/81896162/


 
 رزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاو

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 اول دیاهم اخبار هفته 
 

232 
 

 نهاده ها 
 ایرنا - 45/14/1320 :تاریخ خبر

 هزارتومان فراهم شد  98کود اوره مورد نیاز کشاورزان به قیمت هرکیسه 

کود اوره مورد نیاز کشاورزان به منظور کودپاشی سرک تامین و هر : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم کرد -ایرنا  -تهران 

  .هزارتومان در اختیار بهره برداران قرار می گیرد 35کیلو گرمی با قیمت  54کیسه 

، کود اوره مورد نیاز (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی )به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

 . کشاورزان به روش سرک به میزان الزم توسط این شرکت ، تدارک شده است

  .از روئیدن گیاه، کود را در سطح خاک با توجه به رطوبت سطحی خاک پخش می کنند براساس شیوه کودپاشی سرک؛ پس

کشاورزان برای دریافت کود مورد نیاز به کارگزاران شرکت مزبور در استان ها مراجعه و نسبت به دریافت کود اوره کیسه پنجاه 

 .هزارتومان اقدام کنند 24کیلو گرمی با قیمت 

د شده مسوولیت تامین بذر، کود، سم و ماشین آالت کشاورزی را برعهده دارد و سالنه بیش از به گزارش ایرنا، شرکت یا

 .کارگزاری در سراسر کشور در اختیار کشاورزان قرار می گیرد 844هزار تن انواع کود توسط سه هزار و  644چهارمیلیون و 

براساس اقدامات وزارت جهاد : اد کشاورزی اعالم کردچندی پیش عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جه

کشاورزی، امسال نه تنها کود مورد نیاز کشور تامین است ،بلکه قیمت کودهای شیمیایی تغییری نخواهد داشت و نرخ های سال 

 .گذشته اعمال می شود

ت ، تحت فشار قرار داشته ، اما با مقاومت به گفته وی؛ دولت از سوی کارخانه های تولیدکننده کود و پتروشیمی برای افزایش قیم

 .توانست از افزایش نرخ کودشیمیایی امسال جلوگیری کند

/News/fa/ir.irna.www://http83895662/ 
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 نهاده ها
 فودپرس 1320دى ماه  1سه شنبه 

 د اولیه از طریق تشکیل صندوق ملی حمایتسوآپ نهاده های دامی و موا

در میان تولیدات مختلف هر کشور آن دسته از محصوالتی که با امنیت غذایی جامعه ارتباط دارند از اهمیت ویژه ای  <کشاورزی

به واردات در این میان نقش صنایع تبدیلی به ویژه صنایع خوراک دام ،طیور و آبزیان در کاهش وابستگی اقتصاد . برخوردار است

 .نهاده های کشاورزی و حفظ کیفیت تولیدات پروتئینی ارزشمند است

به دلیل نقش موثر خوراک دام : با بیان این مطلب گفت  مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

در  85م و طیور و آبزیان کشور از سال در اقتصاد کشور، موضوع تشکیل صندوق ملی حمایت از توسعه کارخانجات خوراک دا

درصدی منابع مالی  58وزارت جهاد کشاورزی مطرح و پس از پیگیری های این انجمن امسال تاسیس شد اما به دلیل کمبود 

 .دولتی، هنوز اجرایی نشده است

و آبزیان به عنوان یکی از  در واقع صنایع خوراک دام، طیور: وی در حاشیه جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود

مهم ترین چرخه های تولید و تبدیل مواد اولیه کشاورزی به تغذیه دام صنعتی پرورش دام و طیور و آبزیان موجب کاهش ضایعات 

 .مواد اولیه، افزایش کیفیت و بهره وری تولید محصوالت پروتئین حیوانی را فراهم می آورند

ظور با عنایت به مصوبات قبلی شورای گفت وگو و ابالغ صریح مقام عالی وزارت جهاد به همین من: موافق قدیری اضافه کرد

کشاورزی در حضور معاون محترم وزیر در امور تولیدات دامی و هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و 

مقرر شد به دلیل اهمیت موضوع و همچنین همچنین موافقت معاونت امور تولیدات دامی و صندوق مادر محصوالت کشاورزی 

 .موارد بودجه ای دولت که برای سال آینده وجود دارد این صندوق با سرمایه کمتر نسبت به مصوبات قبلی تشکیل شود

میلیارد تومان بود اما  344سرمایه اولیه این صندوق طبق مصوبات و طرح توجیهی مصوب وزارت جهاد کشاورزی : وی اظهار کرد

لیل کمبود بودجه در صندوق های ملی، در شورا و با حضور آقای پورمحمدی معاون محترم سازمان برنامه و بودجه مصوب شد به د

 .میلیارد تومانی آغاز شود 34در بودجه سال آینده و برای شروع به کار این صندوق با سرمایه 

 .درصد درنظر گرفته شده است 43خصوصی درصد و سهم بخش 58سهم دولت در این صندوق : موافق قدیری تاکید کرد

از اثرات مثبت تشکیل این صندوق کاهش تاثیر واسطه ها در فرآیند تامین : عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود

ن صادراتی از مواد اولیه،کاهش واردات نهاده های دامی از طریق فرآوری پسماندهای کشاورزی در واحد های صنعتی، ایجاد تواز

طریق فرآوری پسماندهای کشاورزی و سوآپ مواد اولیه و محصوالت واسطه تولید و همچنین جلوگیری از اتالف واستهالک ظرفیت 

 .های بدون استفاده سرمایه گذاری های قبلی اشاره کرد

قانون  33امه پنجساله توسعه، ماده قانون برن 335و 395و  352قانون افزایش بهره وری، مواد  39و  36مواد : موافق قدیری گفت

هیات محترم وزیران، مفاد قانونی  83/33/37مورخ  -42423ت /22434مصوبه  3تشکیل وزارت جهاد کشاورزیو همچنین بند 

بنابراین با عنایت به مصوبه اخیر شورای گفت وگوی . حمایت از تشکیل صندوق های دولتی را به طور شفاف تصریح کرده است

ش خصوصی، شایسته است سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی از این گروه صنعتی در جهت تخصیص دولت و بخ

 .بودجه این صندوق حمایت ویژه کند
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 گزارشات جهانی

 آیانا 1320دی  45, شنبه

 ایرانیان به لحاظ داشتن خاک مرغوب خوش شانس هستند : مدیر اورالیس فرانسه

  .کلزاکاران با بکارگیری تکنولوژی و دانش فنی تولید کلزای هیبرید فرانسوی کلزای بیشتری خواهد کرد

فرانسه، یکی از بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده فرد ریک، مدیر شرکت اورالیس   ،(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

بذر در دنیا به عنوان استاد این کارگاه آموزشی که با عنوان کارگاه آموزشی انتقال آخرین تکنولوژی و دانش فنی کلزای هیبرید 

از، مشهد و اردبیل بازدید از مزارع کلزای استان های همدان، قزوین، شیر: زمستانه در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد، گفت

 .کرده ام و زمان کشت و مدیریت آفات مزارع را مطلوب دیده ام

مشکل مزارع کلزای ایران باال بودن تراکم کشت آن است و با این رویه نمی توان در تولید این محصول به هدف های : وی افزود

 .بزرگ دست یافت

اگر کلزا با تراکم کم : جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی اظهار کردوی در آخر سخنان علمی خود با قدردانی از سازمان 

 .کشت شود، رشد طولی ریشه های آن در خاک افزایش خواهد یافت و در برابر یخبندان، گرمای زیاد و کم آبی مقاوم خواهد بود

ی، جلوگیری از رشد طولی ساقه و تراکم کم کلزا در مرحله کشت باعث تسریع در رسیدن گیاه به هشت برگ: فردریک بیان کرد

 .موجب ذخیره شدن مواد غذایی و آب الزم گیاه در ریشه آن می شود

تراکم کم کشت کلزا رشد تعداد گل ها و تولید دانه های روغنی بیشتر را تضمین می کند و زارعان اگر با مراحل : او ادامه داد

 .نخواهند یافت حساس رشد این گیاه آشنا نباشند، به بهره وری زیاد دست

معموال زارعان کلزا از زیاد بودن سبزینه و خالی نماندن سطح مزارع اظهار خوشنودی  :مدیر شرکت تولید بذر اورالیس فرانسه گفت

 .درصد بهره وری محصول به آن ارتباط دارد، غفلت می ورزند 74می کنند، اما از توجه به رشد ریشه کلزا که 

لحاظ داشتن خاک مرغوب خوش شانس هستند و باید از این نظر خوشحال باشند؛ چون که نظیر این ایرانیان به : فردریک افزود

 .خاک در فرانسه و اروپا کم است

هرچه قدر ریشه کلزا بزرگ و عمیق باشد، گیاه آن در برابر برخی آفات، علف های هرز و یخبندان مقاومت خواهد : وی بیان کرد

 .کشت، ریشه کلزا را تقویت کرد کرد و نمی توان با تراکم باالی

اگر کلزا دارای ریشه قوی باشد در برابر بادهای زمان گلدهی مقاوم خواهد بود و در برخی مواقع، آبیاری بیش از حد : وی اظهار کرد

 .کلزا موجب تنبلی ریشه آن می شود

ان اردبیل نیز در ادامه این کارگاه تخصصی میرجمال الدین پورپیغمبر، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی است

. ترویج کشت ارقام هیبرید کلزا و انتقال دانش فنی الزم به زارعان این محصول در استان در دستور کار این سازمان قرار دارد :افزود

هزار  4رد و امسال بیش از هزار تن تولید کلزا رتبه اول کشور را در تولید این محصول احراز ک 34استان اردبیل در سال گذشته با 

 . هکتار به کشت ارقام جدید فرانسوی کلزا اختصاص یافته است 3444هکتار از اراضی استان به زیر کشت کلزا رفته که از آن 

رقم از ارقام  36رقم از ارقام زمستانه این گیاه در شهرستان اردبیل و  33وضعیت مزارع کلزای استان مطلوب است و : وی افزود

دانه های روغنی و کلزا بعد از غالت در تامین غذای انسان نقش مهمی دارند و . ه آن در شهرستان پارس آباد کشت شده استبهار

 /.بهره وری بیشتر، مقاومت در برابر سرما و مناسب بودن برای کشت های تاخیری از مزایای ارقام هیبرید کلزا است

/item/water/ir.iana.www://http37984-3html. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1320دی  43, پنجشنبه

سرعت رشد سالمون / صدور مجوز ارایه نخستین ماهی تراریخته در جهان به بازار 

 تراریخته، دو برابر هم خانواده 

این نخستین بار است که اجازه . ته را برای انسان ها صادر کردسازمان غذا و داروی آمریکا اجازه مصرف نخستین ماهی تراریخ

 .مصرف گوشت حیوانی که ژن های آن دستکاری شده اند، برای انسان ها صادر می شود

به نقل از سازمان غذا و دارو، این ماهی برای گرفتن تایید مسووالن راهی طوالنی  (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

میالدی آغاز شد و از پنج سال پیش اجازه پرورش آن در دریاچه های آزمایشگاهی  3989کار روی این ماهی از سال پیموده و 

 .مصنوعی صادر شده است

حاصل کار مهندسان ژنتیک، ماهی سالمونی . تغییر ژن های ماهی سالمون با این هدف انجام شده که سرعت رشد آن بیشتر شود 

 .دیگر ماهی های این خانواده رشد می کنداست که با سرعت دو برابر 

جالب است بدانید ماهی های ارایه شده به بازار، دارای برچسب ویژه ای نخواهند بود و مانند بقیه ماهی های سالمون به فروش می 

شت دیگر ماهی چرا که سازمان غذا و داروی آمریکا پس از بررسی به این نتیجه رسیده که گوشت این ماهی کامال مشابه گو. رسند

 .های سالمون است

هدف . جنسیت تمام آنها ماده است و عقیم شده اند. نسل جدید ماهی های سالمون در حوضچه های پرورش ماهی رشد می کنند

 /.این بوده که امکان مخلوط شدن ماهی های دستکاری شده با ماهی های موجود در طبیعی وجود نداشته باشد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http37972-3html. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1320دی  41, سه شنبه

 روسیه راه صادرات مواد غذایی اوکراین به کشورش را هم بست 

این کشور از اول ژانویه تحریم هایی بر مواد غذایی اوکراین وضع دیمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه روز دوشنبه اعالم کرد که 

  .خواهد کرد

به گزارش ایانا به نقل از یورونیوز، این تحریم ها همزمان با اجرایی شدن موافقتنامه مبادالت آزاد تجاری میان اوکراین و اتحادیه  

 .اروپا اعمال می شود

 .علیه اروپا اعمال کرده است 3435شابه محدودیت هایی است که مسکو از سال به گفته نخست وزیر روسیه، تحریم های جدید م

فکر نمی کنم که اوکراین منطقه نفوذ روسیه یا هر کشور دیگری »: یکی از اعضای پارلمان اوکراین در واکنش به این خبر گفت

 «.این موضوع یک مساله داخلی و مربوط به حاکمیت ماست. باشد

ش تهدید کرده بود که در صورت شکست مذاکرات با اتحادیه اروپا و اوکراین، تحریم های جدیدی علیه کی روسیه از چند ماه پی

 .یف اعمال خواهد کرد

متعهد کردن روسیه به مذاکرات سه جانبه ابتکار اتحادیه اروپا برای آرام »: سرجیو کانتونه، خبرگار یورونیوز در کی یف می گوید

روسیه موافقتنامه میان اتحادیه اروپا و اوکراین یک تهدید عمده علیه تجارت و منافع ملی این کشور  اما از دید. کردن مسکو بود

 /«.محسوب می شود

/item/food/ir.iana.www://http37948-3html. 
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	بانکها توجهی به کشاورزان ندارند/ برای تامین هزینههای بخش کشاورزی چارهاندیشی شود
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	گرانی ۲۵ تا ۱۰۰ درصدی لبنیات در دولت یازدهم+نمودار
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	چراغ سبز واردات دانههای روغنی کی خاموش میشود؟
	هزار تن سیب زمینی از استان اردبیل به خارج از کشور صادر شد
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