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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

ht t p//:i cci ma.i r /f a/mat boat .ht ml  

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

.ئیدبهره مند فرما  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 آب
 آیانا 7338بهمن  63, شنبه

ترین مشکل توسعه آبیاری تحت فشار، وجود کشاورزان بدهکار و تولید مازاد ترین مشکل توسعه آبیاری تحت فشار، وجود کشاورزان بدهکار و تولید مازاد ترین مشکل توسعه آبیاری تحت فشار، وجود کشاورزان بدهکار و تولید مازاد    بزرگبزرگبزرگ

   هزار هکتار روش نوین آبیاری تاکنون هزار هکتار روش نوین آبیاری تاکنون هزار هکتار روش نوین آبیاری تاکنون    421421421اجرای اجرای اجرای / / / استاستاست

هزار  486 درصد از تعهد 06های نوین آبیاری در کشور در دست اجرا است و با وجود آنکه  هزار هکتار از روش 421در سال جاری 

 .درصد اعتبار تخصیص گرفتیم 2222هکتاری سال جاری به انجام رسیده است، تنها 

با اعالم ( ایانا)های نوین آبیاری در معاونت آب، خاک و صنایع امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مجری سامانه 

های آبیاری  ای بر اجرای هرچه بیشتر طرح کشور، توجه و تأکید ویژه ریزی و اقتصادی با وجودی که معاونت برنامه: این خبر گفت

درصد از تعهد  06کند، امسال توانستیم  تحت فشار دارد و وزیر جهاد کشاورزی نیز در زمینه کارسازی برای تأمین اعتبار تالش می

 .هزار هکتار بود، عملیاتی کنیم 486را که اجرای  41برنامه سال 

هزار هکتار دیگر  02های نوین آبیاری در سال جاری تجهیز کردیم و  هزار هکتار از اراضی کشور را به روش 02 :عباس زارع افزود

 .درصد تعهد سال جاری است 06هزار هکتار تاکنون به انجام رسیده که  421نیز در حال اجرا است، بنابراین حدود 

درصد بود، اما  2222آبیاری تحت فشار در سال جاری تنها در حالی که میزان تخصیص اعتبار در بخش : وی خاطرنشان کرد

 .ها توانستند برای دسترسی به هدف برنامه تالش کنند برداران بخش کشاورزی و سایر بخش بهره

برداران بخش کشاورزی اگر تا پایان سال بودجه مناسبی تخصیص یابد،  با توجه به وجود توان فنی و استقبال بهره: زارع ادامه داد

 .واهیم توانست به تعهد سال جاری عمل کنیمخ

واردکننده ادوات  26تولیدکننده لوازم آبیاری تحت فشار داخلی و  066مشاور،  166پیمانکار،  866در حال حاضر : وی تصریح کرد

هزار هکتار  166یم ساله بتوان 46ای  تر به انجام برسد و در برنامه های آبیاری تحت فشار هرچه سریع خارجی آمادگی دارند تا طرح

 .های نوین آبیاری تجهیز کنیم از اراضی را به روش

 های آبیاری نوین، نیازمند بازارسازی برای محصوالت کشاورزی است ارتقاء تولید با روش 

تحت های آبیاری  به دلیل آنکه با اجرای طرح: های آبیاری تحت فشار یادآور شد مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره مشکالت طرح

یابد، اما هنوز بازارسازی برای آن انجام نشده و  گیری افزایش می فشار شاهد هستیم که ظرف سه ماه میزان تولیدات به میزان چشم

 .ادوات مکانیزه مورد نیاز نیز تکمیل نشده است

یافت و متأسفانه شاهد مازاد تن ارتقاء  46به  06تن رسید و تولید ذرت نیز از  12به  22زمینی از  تولید سیب: زارع تأکید کرد

 .شد زمینی بودیم، در حالی که باید با افزایش تولید فکری به حال بازار آن نیز می تولید سیب

ای دوبرابر شد، اما کشش بازار دوبرابر نبود که بتواند این مقدار  زمینی و ذرت علوفه با وجود آنکه عملکرد سیب: وی اظهار داشت

 .های آبیاری نوین حادث شده است، جوابگو باشد وشتولیدی را که با تجهیز ر

 تأکید حجتی و نوبخت بر تخصیص اعتبارات آبیاری تحت فشار از سایر منابع 

ریزی و اقتصادی کشور بر اختصاص  های نوین آبیاری در معاونت آب، خاک و صنایع از تأکید رئیس سازمان برنامه مجری سامانه

های آبیاری تحت فشار  صورت تسهیالت ضمانتی برای اجرای هرچه بیشتر روش وسعه ملی بهمیلیون دالر از محل صندوق ت 266

هزار میلیارد تومان از بودجه  شده و همچنین اختصاص یک ریزی هزار هکتار برنامه 166هزار هکتار به جای  266یعنی اجرای 
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های نوین آبیاری  ها بتواند سامانه ها و بودجه یر هزینهوزیر جهاد کشاورزی نیز پیگیر آن است تا از محل سا: مصوب خبر داد و گفت

 .را در کشور تحقق دهد

هزار هکتار طی سال از محل  266های نوین آبیاری حداقل در  در برنامه ششم توسعه، اجرای عملیات سامانه: زارع همچنین افزود

هایی را در  صندوق توسعه ملی نیز قرار است کمکهای عمومی دولت و تأمین سایر منابع مالی تأکید شده است و همچنین  بودجه

 .شود این بخش داشته باشد که پس از تأکید رهبر انقالب، این قضیه عملیاتی می

درصد مابقی  82برداران استفاده شود و  درصد از آورده بهره 42های نوین آبیاری باید  در راستای توسعه روش: وی خاطرنشان کرد

های  سفانه در حال حاضر تولیدکنندگان آورده خود را در عرصه دارند و برای آورده دولت نیز وعدهرا دولت تأمین کند که متأ

شوند، زیرا دولت به تعهدات  کنند و به سازندگان وسایل آبیاری مقروض می ریزی می شنوند که بر اساس آن برنامه ماهه می شش

 .کند خود عمل نمی

دی از کشاورزان بدهکار در حوزه آبیاری تحت فشار در کشور وجود دارد که باید هرچه در حال حاضر تعداد زیا: زارع ادامه داد

 .تر برای جلوگیری از چالش اساسی آنها، فکری شود سریع

وجود آورده، از  های نوین آبیاری با توجه به چالش آب و مشکالتی که خشکسالی در کشور به استفاده از روش: وی تصریح کرد

 ./توان قائل شد، فکری اساسی شود های مورد نیاز و تسهیالتی که در این بخش می باید برای تأمین بودجهضروریات است، اما 

ht ml.4-24211/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/27544-1.html
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 آب
 آیانا 7338بهمن  68, یکشنبه

   درصدی راندمان آبیاری در بخش کشاورزی هرمزگان طی دو سال اخیر درصدی راندمان آبیاری در بخش کشاورزی هرمزگان طی دو سال اخیر درصدی راندمان آبیاری در بخش کشاورزی هرمزگان طی دو سال اخیر    585858افزایش افزایش افزایش 

های آبیاری نوین مجهز شده است که این امر باعث  هکتار از اراضی کشاورزی هرمزگان به سیستم 466هزار و  8طی دو سال اخیر، 

 . شاورزی شده استدرصدی راندمان آب در بخش ک 82میلیون متر مکعب آب و افزایش  80228جویی  صرفه

پوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان این که به دلیل محدود بودن منابع  به گزارش ایانا از هرمزگان، ناصر حیدری

احداث شبکه فرعی آبیاری زهکشی، تجهیز و نوسازی : ناپذیر است، گفت های شیرین، حفظ و نگهداری این منابع امری اجتناب آب

هایی بود  رشته قنات از مهمترین برنامه 44های کوچک تامین آب و مرمت   دهای مخزنی و اراضی سنتی، اجرای طرحاراضی زیر س

 .که در راستای مدیریت مصرف آب انجام شده است

میلیون متر مکعب با  224های کوچک تامین آب دو سد خاکی زاکین و زرد شمع با حجم مخزن  در راستای طرح: وی افزود

 .درصد در حال اجراست 82و 10یزیکی پیشرفت ف

درصدی در  42همچنین عملیات اجرایی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت جگین با پیشرفت فیزیکی : پوری ادامه داد حیدری

 .هکتاری در حال اجراست466مساحت 

هکتار از شهرستان میناب و  166در دو سال اخیر عملیات تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی در سطح : وی تصریح کرد

 .های بندرعباس، میناب و رودان اجرا شده است هکتار از اراضی سنتی شهرستان 146

به مواد غذایی افزایش یافته است و در  به دلیل افزایش جمعیت، نیاز: رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خاطرنشان کرد

های کشاورزی گسترش پیدا کرده است، به همین دلیل توسعه سامانه نوین آبیاری  نتیجه به میزان تولید بیشتر مواد غذایی، فعالیت

 ./های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان است های برنامه با هدف افزایش تولید و مدیریت مصرف آب، از اولویت

4=pr i nt&component=t mpl?ht ml.4-24284/i t em/wat er/i r.i ana.www//:ht t p 
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 اقتصاد کالن
 - 38/77/69فارس

   شودشودشود   های حمایت از توسعه کشاورزی و باغداری تشکیل میهای حمایت از توسعه کشاورزی و باغداری تشکیل میهای حمایت از توسعه کشاورزی و باغداری تشکیل می   صندوقصندوقصندوق

 .شود های حمایت از توسعه کشاورزی و باغداری تشکیل می منظور حمایت، صندوق به: جهاد کشاورزی گفتمعاون باغبانی وزیر 

از اهواز، محمدعلی طهماسبی عصر امروز در نهمین کنگره علوم باغبانی با اشاره به متفاوت بودن اقلیم  خبرگزاری فارسبه گزارش 

به تولید رساندن بذرهای هیبریدی و مناسب : ای ساخته شود، اظهار کرد که ساخت گلخانه باید به صورت هوای منطقهکشور و این

های ما برای تولید  هایی است که برای کم کردن وابستگی به بیرون، دانشگاه از جمله برنامه... ای و  جات، سبزی، کشت گلخانه صیفی

 .آن نیرو آموزش دهند

بینی شده  های پیش ای متناسب با شرایط اقلیمی کشور از جمله برنامه به ارتقای دانش مدیریت در تولید پایه و گلخانهوی با اشاره 

های  کار کنند وگرنه در بخش... های امور باغ داری و التحصیالن دانشگاهی ما باید در زمینه فارغ: ها است، افزود برای دانشگاه

 .ودکشاورزی با مشکل مواجه خواهیم ب

هایی  ای در کشور از جمله طرح های گلخانه توسعه طرح: معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت

بینی شده و بر این اساس کاهش مصرف آب و زیاد کردن میزان تولید و محصوالت سالم در نظر گرفته  است که در این برنامه پیش

 .شده است

هزار میلیارد ریال از طریق بانک  26ها مبلغی معادل  بخش اعتبار دهی صندوق ملی توسعه برای کارگروه: ردطهماسبی اضافه ک

 .های دیگر در نظر گرفته است کشاورزی و همراهی بانک

 066نهالستان کشور تنها  266هزار و  هم اینک از یک: های دارای مجوز در سطح کشور تصریح کرد وی با اشاره به نهالستان

هایی است که در راستای طرح اقتصاد مقاومتی انجام  ها از دیگر برنامه نهالستان دارای مجوز هستند که ساماندهی به این نهالستان

 .خواهد شد

حمایت از تولیدات داخلی و مکانیزاسیون باغبانی، برقراری خط : های وزارت جهاد کشاورزی گفت طهماسبی با اشاره به فعالیت

های صورت گرفته بوده  از جمله برنامه... موسسه تحقیقاتی باغبانی، توسعه بیمه باغات، تامین نیروی کارشناس و ارتباطی، تشکیل 

 .است

اینک صندوق حمایت از چای فعال : های حمایت از توسعه عنوان کرد معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تشکیل صندوق

 .ز در آینده فعال خواهد شدشده و در کنار آن نهال و زعفران نی

40414462664240=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p 
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 اقتصاد کالن
 - 38/77/68فارس

   اطالعاتی در بازار محصوالت با عرضه در بورس کاالی کشاورزیاطالعاتی در بازار محصوالت با عرضه در بورس کاالی کشاورزیاطالعاتی در بازار محصوالت با عرضه در بورس کاالی کشاورزی      حذف رانتحذف رانتحذف رانت

های اطالعاتی در حوزه بازار محصوالت  توسعه بورس کاالی کشاورزی موجب حذف رانت: موسسه پژوهشهای کشاورزی گفتمعاون 

 .شود کشاورزی می

ریزی   موسسه برنامهراد معاون پژوهشی  به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی کیانی خبرگزاری فارسبه گزارش 

های موثر و خوب را   اگر بورس کاالی کشاورزی تقویت شود و دولت واسطه: افزود ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارتخانه

 .شوند  متشکل کند، واسطه هایی که دارای رانت اطالعاتی هستند، حذف می

زنجیره عرضه محصوالت و در راستای افزایش زنجیره ارزش خوب در هیچ نظام اقتصادی کارآمد، دالالنی که در فرآیند : وی گفت

کنند، حذف نمی شوند و این در حالی است که در بازار محصوالت کشاورزی ما، اغلب دالالن، به همان صورت که محصول  عمل می

 .انجام نمی دهندرا خریداری می کنند به همان صورت به مصرف کننده تحویل می دهند و هیچ ارزش افزایی روی محصوالت 

های کشاورزی و فرهنگ سازی در زمینه مبادله محصوالت در بورس   کیانی راد، متشکل کردن تولیدکنندگان،توانمندسازی تشکل

تر شوند،  های کشاورزی قوی هر چقدر تشکل: کاالی کشاورزی را از عوامل موثر در تقویت بورس کاالی کشاورزی عنوان کرد و افزود

 .یابد افتد و تمایل برای فروش محصوالت کشاورزی در بورس کاال افزایش می بورس بیشتر اتفاق می فرآیند شناسایی

های قبلی دولت و سیاستگذاران، توجه کمتری به بورس کاال داشتند چون فکر می کردند، بورس کاال ابزار   در دوره: وی ادامه داد

 .های بورس کاال، شفافیت در مبادله کاال است کی از ویژگیکارآمدی در شفاف سازی مبادله کاال نیست در حالی که ی

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با بیان این که در دولت یازدهم، نگاه به بورس  های برنامه معاون پژوهشی موسسه پژوهش

های وزارت   در سیاستگذاریها، اتاق بازرگانی، مجمع صنفی و مجمع نخبگان کشاورزی  تغییر کرده و ظرف دو سال اخیر تشکل

اکنون تشکل ها مایلند گندم نیز در قالب سیاست قیمت تضمینی وارد : اند، اظهار داشت جهاد کشاورزی، مشارکت بیشتری داشته

 .بورس کاالی کشاورزی شود

بورس کاال و سازی در مورد مبادله کاالی کشاورزی در بورس باید توسط  فرهنگ: سازی نیز تصریح کرد وی در مورد فرهنگ

 .های فراگیر نظیر صدا و سیما صورت گیرد، ضمن آن که تبلیغات در این زمینه یک حدی دارد و نباید توقع زیاد ایجاد کند  رسانه

دانند مبادله کاالی کشاورزی در بورس چه   سازوکار بورس کاال برای همه شناخته شده نیست و مردم نمیژ: راد گفت کیانی

های دامی در بورس کاالی کشاورزی می توانند خود را در مقابل   ی مثال اگر دامداران بدانند که با خرید نهادههای دارد؛ برا مزیت

 .نوسانات قیمت این محصول بیمه کنند، از آن استقبال خواهند کرد

ورس، خریدار باید در ب: وی بر استاندارد سازی محصوالت کشاورزی برای تقویت بورس کاالی کشاورزی تاکید کرد و بیان داشت

 .کاال را با استانداردی که می خواهد، تحویل بگیرد

هایی برای تعریف استانداردهای ملی در مورد محصوالت کشاورزی با همکاری   ظرف سه سال گذشته، اقدام: کیانی راد ادامه داد

 .امه داردسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان استاندارد انجام شده و کار اد

در حالی که در بورس کاالها در دنیا از : وی نبود تنوع قرارداد را از دالیل توسعه نیافتگی بورس کاالی کشاورزی عنوان کرد و گفت

انواع قراردادها مانند قرارداد نقدی، آتی و قرارداد اختیارمعامله برای مبادله کاال استفاده می شود در بورس کاالی کشاورزی ایران 

وری  قانون افزایش بهره( 00)تر از طریق قراردادهای نقدی، مبادله کاال انجام می گیرد و دو محصول ذرت و کلزا براساس ماده بیش

http://www.farsnews.com/
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کشاورزی و منابع طبیعی به صورت خرید نقدی با قبض انباری و با تاریخ تحویل توافقی انجام می شود و اخیرا هم یک قرارداد آتی 

 .رفته استبرای کنجاله سویا انجام گ

این پژوهشگر، بورس کاالی کشاورزی را به عنوان یک ابزار حمایتی در کنار سایر ابزار حمایتی دیگر مانند تعرفه واردات، خرید 

کننده بخش  تواند از تولید کننده و مصرف  بورس کاالی کشاورزی به تنهایی نمی: تضمینی و قیمت تضمینی دانست و تاکید کرد

و بار تمام مشکالت را به دوش بکشد، زیرا هدف اصلی بورس کاالی کشاورزی ، کاهش آثار زیانبار مخاطرات کشاورزی حمایت کند 

 .قیمت و بازار است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اغلب محصوالت کشاورزی قابلیت عرضه و مبادله در بورس کاالی کشاورزی را دارند، اذعان 

توانند در بورس کاال معامله شوند و باید شرایطی مانند عدم فسادپذیری و  ی شده نمیهمه محصوالت کشاورزی و فرآور: داشت

امکان تعریف استاندارد برایشان وجود داشته باشد، ضمن آن که مخاطره قیمتی و یا نوسانات قیمتی محصوالت باید به اندازه ای 

تامین کننده سرمایه برای تولیدکننده و از سوی دیگر یک باشد که برای معامله جذابیت ایجاد کند، زیرا بورس کاال از یک طرف 

 .شود فرصت برای سرمایه گذاری محسوب می

40414461664184=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 7338بهمن  63, شنبه

تشریح شرایط بازرگانی تشریح شرایط بازرگانی تشریح شرایط بازرگانی / / / نظام بانکی برای ورود به پساتحریم در وقت اضافه قرار گرفتنظام بانکی برای ورود به پساتحریم در وقت اضافه قرار گرفتنظام بانکی برای ورود به پساتحریم در وقت اضافه قرار گرفت

   بخش کشاورزی پس از برجام بخش کشاورزی پس از برجام بخش کشاورزی پس از برجام 

های صادراتی و از طریق تجهیز امکانات،  المللی، باید با بازمهندسی سیاست بخش کشاورزی پس از برجام برای ورود به بازارهای بین

ای  گونه های پذیرش کشورهای خارجی به های بهداشتی و استانداردهای غذایی پشتیبانی شود و سیاست حمل و نقل، قانونمنابع، 

 .میلیونی برای کاالهای اروپایی نیست 46باشد که نشان دهد ایران بازار هدف 

  

بعد : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ورزی ایران کارشناس اقتصاد کشاورزی و استاد دانشگاه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشا

ها در حوزه اقتصادی و بانکی  ترین اتفاقی که در حوزه اقتصاد کشور حادث خواهد شد، رفع برخی حصرها و محدودیت از برجام، مهم

 .شود می ای حل خواهد شد و در واقع مسیر مبادالت اقتصادی تسهیل شود و مشکالت بیمه ها برداشته می سوئیفت. است

ها، چندان درگیر حصرهای پیچیده نبود، اما در حوزه نقل و انتقال  بخش کشاورزی بر خالف سایر بخش: محمدعلی کمالی افزود

توان انتظار داشت تسهیل در حوزه بازرگانی و تجاری بخش  پول و بیمه، مشکالتی داشت که با به نتیجه رسیدن برجام می

 .د شودکشاورزی به معنی تام کلمه ایجا

شد و مبادالت و مراوداتی که موانعی برای آنها  های کلی کشور می برخی مسائل سیاسی که دامنگیر بخش: وی خاطرنشان کرد

های بازرگانی حوزه تولید به شکل  وجود داشت، پس از برجام رفع خواهد شد و الزم است تا صادرات محصوالت کشاورزی و سیاست

 .ختیار تولیدکنندگان قرار گیردجدی تدوین شده و با سرعت در ا

 میلیونی کشورهای اروپایی نیست 07ایران بازار  

آنچه مشخص است، کشورهای اروپایی ایران را : ریزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ادامه داد معاون فنی، پژوهشی و برنامه

محصوالت اروپایی که از زرق و برق و لعاب تواند هدف مناسبی برای عرضه  بینند که می میلیونی می 46عنوان یک بازار  به

 .تری برخوردار است، باشند رنگین

المللی به بازارهای داخلی کشور است که  انداز اجازه ورود کشورهای اروپایی و بین گیری چشم هوشمندی و جهت: کمالی تصریح کرد

ای دیده شود که  گونه مبادالت بازرگانی بهدهد ایران بازار مصرف کاالهای اروپایی و خارجی نیست و باید تراز  نشان می

 .تولیدکنندگان داخلی شرایط توسعه و پویایی اقتصادی را تجربه کنند

ای که چغندرقند در  گونه نژاد به های احمدی نباید تجربه واردات گسترده نظیر سناریوی تلخ واردات شکر در دولت: وی یادآور شد

 .رسد نظر می ار شود؛ لذا لزوم توجه در حوزه پذیرش و سیاست مرزهای کشور ضروری بهاین کشور به کلی از هم پاشیده شد، تکر

 نظام بانکی به وقت اضافه نزدیک شد 

با به نتیجه : کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به شرایط اقتصادی جدیدی که در حوزه کشاورزی پدید آمده است، تأکید کرد

 .تر روزآمد شده و برای قرار گرفتن در دامنه رقابت، تجهیز شوند ی کشور هرچه سریعهای اقتصاد رسیدن برجام باید سیستم

نظام بانکی کشور به لحاظ تکنولوژی طی دوره هشت ساله تحریم از روزآمدی و پویاسازی منطبق با توسعه : کمالی اظهار داشت

 .وژی سیستم بانکی جدید، وارد گود شودتر برای رسیدن به تکنول جهانی دور مانده است؛ لذا ضرورت دارد هرچه سریع
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ها در حال حاضر در آن حوزه فعالیت  بروکراسی غیرضروری موجود در سیستم بانکی ایران و شرایطی که بانک: وی همچنین گفت

های جهانی در داخل  اکنون که کشور با تقاضای تأسیس بانک کنند باعث شده سیستم بانکی در خدمت تولید نباشد، اما هم می

های خارجی آماده  ترین زمان ممکن به روزآمدی رسیده و برای رقابت با شعب بانک ها در کوتاه رو است، الزم است تا بانک ایران روبه

 .شوند تا اقتصاد کشور نیز در این مقوله دستخوش تغییرات مثبت شود

 استانداردسازی محصوالت کشاورزی، نیازمند بازمهندسی 

شمار  عنوان مزیت مطلق اقتصادی به حوزه محصوالت کشاورزی، صادرات بسیاری از کاالهای ایرانی به در: استاد دانشگاه افزود

بندی،  تواند مورد توجه کشورهای منطقه قرار گیرد و ضرورت دارد تا استانداردهای صادرات مواد غذایی، بسته رود که می می

هایی نظیر کدکس مورد توجه جدی قرار  ف سم و کود و قانونسورتینگ، حمل و نقل و همچنین استانداردهای الزم برای مصر

 .گیرد

علت عرضه نادرست  در زمان حاضر برخی محصوالت کشاورزی ایران هستند که با وجود مزیت نسبی، به: کمالی خاطرنشان کرد

و تجاری در دستور کار قرار های اقتصادی  العجل تدوین سیاست صورت ضرب المللی ندارند و باید به امکان ورود به بازارهای بین

 .گیرد

 تداوم، شرط نخست صادرات 

هایی که در چارچوب اقتصادی و بازرگانی باید  یکی از مؤلفه: های ورود بخش کشاورزی پس از برجام ادامه داد وی با اشاره به مؤلفه

 .مورد توجه قرار گیرد، تداوم عرضه محصوالت تولیدی است

گیرد، باید مختصات عرضه و همچنین تداوم و ثبات قیمت آن  در قد و قواره صادراتی قرار می وقتی محصولی: کمالی تصریح کرد

 .کننده دائمی نیاز خود نگاه کنند عنوان یک تأمین المللی بتوانند به ایران به های بین ای تدوین شود که مشتری گونه به

ف شود که صادرات کاالهای کشاورزی عالوه بر کیفیت، دارای صورت پایدار تعری تواند به مداری می زمانی مشتری: وی یادآور شد

 .کمیت قابل توجه باشد و با در نظر گرفتن ثبات قیمت، در فهرست محصوالت صادراتی بیاید

 !شرط صادرات ها و حمل و نقل، پیش تجهیز سردخانه 

هایی که پس از برجام باید به آن توجه  مقولهترین  از مهم: ریزی سازمان نظام مهندسی تأکید کرد معاون فنی، پژوهشی و برنامه

طور قطع نظام تولید و بازرگانی برای آنکه بتوانند در بازارهایی که  به. بندی است کرد، تجهیز امکانات نگهداری، حمل و نقل و بسته

د، باید عزم ملی برای ها، محدودیت برای ورود به آنها داشته، به شکل قدرتمندی حضور پیدا کنن علت حصر و تحریم تاکنون به

 .بندی، حمل و نقل و نگهداری ایجاد شود تجهیز، نوسازی و روزآمدی در حوزه بسته

های کشاورزی نظیر تولید مرغ گوشتی از مزیت قابل قبولی در قد و قواره کشورهای اروپایی  برخی حوزه: کمالی اظهار داشت

بندی، قوانین بهداشتی و استانداردهای غذایی مورد  یر وضعیت بستههای صادرات نظ شرط برخوردار است، اما الزم است تا پیش

 .توجه قرار گیرد

های کنونی و  تر مدیران ارشد اقتصادی کشور برای ورود به حوزه صادراتی، سیاست وی اظهار امیدواری کرد که هرچه سریع

ی عرض اندام در بازارهای صادراتی ایجاد چترهای حمایتی دولت را اعالم کنند و عزم ملی در بدنه دولت و بخش خصوصی برا

 ./شود

ht ml.4-24224/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

واگذاری واگذاری واگذاری / / / کندکندکند   میلیارد تومان پشتوانه مالی، هفته آینده آغاز به کار میمیلیارد تومان پشتوانه مالی، هفته آینده آغاز به کار میمیلیارد تومان پشتوانه مالی، هفته آینده آغاز به کار می   087087087با با با    """نپنپنپ"""

   های زراعی و باغی به نپ های زراعی و باغی به نپ های زراعی و باغی به نپ    درصد نهادهدرصد نهادهدرصد نهاده   070707توزیع توزیع توزیع 

میلیارد تومان  026های بخش کشاورزی و  های کشاورزی با پشتیبانی تشکل کننده نهاده ترین شرکت توزیع عنوان بزرگ به "نپ"

 .دیرعامل و مشخص شدن ارزش سهام اولیه، هفته آینده با حضور مسئوالن دولتی آغاز به کار خواهد کردمنابع مالی با انتخاب م

با اعالم این ( ایانا)معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

، از هفته "نپ"پخش با عنوان اقتصادی  های کشاورزی و شرکت نهاده زیع نهادهطرح ساماندهی و زنجیره تأمین و تو: خبر گفت

 .آینده به شکل رسمی آغاز به کار خواهد کرد

چهار ایراد اساسی در حوزه توزیع و سالمت کود و سم وجود داشت که نخستین آنها نبود استاندارد در : غالمحسین طباطبایی افزود

ای  شده دهنده سم و کود که به شکل کنترل ه این معنا که استاندارد مشخصی در توید مواد تشکیلدهنده بود؛ ب تولید مواد تشکیل

 .مورد رصد قرار گیرد، وجود نداشت

تواند کیفیت نهاده تولیدشده  هایی است که می ترین مؤلفه همچنین استاندارد در مراکز عرضه نهاده یکی از مهم: وی خاطرنشان کرد

از سوی دیگر، استاندارد در حمل و نقل و استاندارد در مصرف مواد کودی نیز . کننده حفظ کند دست مصرف را تا زمان رسیدن به

 .های مورد توجهی بودند که در شرکت نپ مورد توجه قرار گرفتند عنوان گلوگاه به

حمل از کارخانه تا زمان توزیع در  مکانیزم حمل و نقل سم و کود در گذشته تابع هیچ استاندارد نبود و پس از: طباطبایی ادامه داد

های دمایی، رطوبت و تأثیرات طبیعی بود که بتواند اثرگذاری مناسبی داشته باشد؛ لذا با در نظر  داخل مزرعه نیازمند مراقبت

و  گرفتن شرایط استاندارد حمل و نقل و تعریف استانداردهای مؤثر در محل عرضه، طی شش ماه طرح ساماندهی و زنجیره تأمین

 .وجود آمد های کشاورزی به توزیع نهاده

 های تولید و تعاون روستایی های پنبه، باغداران، تعاونی پشتیبانی اتحادیه 

کنند  عنوان پشتیبان اصلی نپ فعالیت می چهار اتحادیه به: معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد

برداران بخش کشاورزی را تحت  های بخش کشاورزی هستند که تعداد قابل توجهی از بهره لترین تشک توان گفت اصولی که می

های تولید، اتحادیه سراسری باغداران و  های تعاونی اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی کشور، اتحادیه. اند پوشش قرار داده

های  روند تا بتوانند در حوزه زراعی و باغی، نهاده شمار می هعنوان حامیان اصلی نپ ب های روغنی به همچنین اتحادیه پنبه و دانه

 .مورد نیاز را تأمین کنند

صورت ناقص سیستم حمل  کارگرفته در شرکت نپ عبارت است از شرکتی که پیش از این به خطوط حمل و نقل به: وی یادآور شد

ها به این  تفاده از بستر این شرکت حمل و نقل، بار توزیع نهادهداد، اما با اصالحات و ساماندهی و اس استان را انجام می 40و نقل در 

 .همچنین شرکت بازرسی محصوالت کشاورزی نیز عملیات نظارت بر عملکرد این سامانه را بر عهده دارد. شرکت سپرده شد

  

 پشتیبانی مالی صندوق تعاون روستایی ایرانیان
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ای با صندوق تعاون روستایی  نامه الی و همچنین افزایش عملکرد اقتصادی، تفاهممنظور نظارت بر عملیات م به: طباطبایی تأکید کرد

منظور توانمندسازی نپ از طریق این  های الزم به گذاری ماه سال جاری منعقد شد که بر اساس آن سرمایه دی 20ایرانیان در تاریخ 

 .صندوق صورت خواهد گرفت

میلیارد تومانی غیرمستقیم که از محل  226یلیارد تومانی و همچنین منابع م 466استفاده از منابع پولی : وی اظهار داشت

 .دهند شود، منابع اصلی نپ را تشکیل می واحدهای اعتباری تعاون روستایی تأمین می

جلسه فشرده تدوین شده که ابعاد مختلف حقوقی، مدیریتی، آموزشی و توسعه نیز  42ای در  نامه اساس: طباطبایی همچنین گفت

 .رای آن تعریف شده استب

صورت رسمی به ثبت  انتخاب مدیرعامل و پرداخت سهام اولیه طی هفته آینده صورت گرفته و شرکت نپ به: وی در ادامه افزود

 .رسد می

 رایزنی برای حضور معاون فناوری ریاست جمهوری جهت افتتاح نپ 

تواند  پخش که می عنوان یک شرکت نهاده نپ به: ان کردمعاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطرنش

ساله و  26گذاری خدمت  های مورد نیاز بخش کشاورزی داشته باشد، با هدف سازی و کیفیت نهاده اثرگذاری قابل توجهی در سالم

 .های تولید کشاورزی، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد در پوشش کامالً غیردولتی با اتکا به تعاونی

 .ساله توسط شرکت نپ توزیع خواهد شد های مورد نیاز بخش زراعی و باغی در یک برنامه پنج درصد نهاده 46: اطبایی ادامه دادطب

تواند در حوزه بازرگانی  های زراعی، باغی و گلخانه دیده شده، اما محدوده فعالیت نپ می نامه، تأمین نهاده در اساس: وی تصریح کرد

 .خارجی نیز متمرکز شود

 توسعه صادرات بذر در دستور کار نپ 

های شرکت نپ، توسعه تجارت در بخش  نگاه مؤسسه: معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یادآور شد

د، هایی که در حوزه داخلی وجود دار کشاورزی است و به همین منظور نگاه صادراتی در توسعه بذر وجود دارد و با توجه به قابلیت

 .المللی توسط شرکت نپ تجربه شود رود صادرات انواع بذر به بازارهای بین انتظار می

های تولید از  هزار تشکل فعال در تعاونی های مورد نیاز توسط پنج ظرفیت سه میلیون تنی انباری نهاده: طباطبایی تأکید کرد

های استانی در یک مسیر استفاده کند، تالش کرده  رفیتهمچنین نپ برای آنکه بتواند از ظ. های نپ است ترین پشتیبانی مهم

 .ها استفاده کند های تولید و تشکل های چندهزار فروشگاهی موجود در زیرمجموعه تعاونی صورت سیستمی عمل کرده و از شبکه به

مورد نیاز با قیمت مناسبی های  منظور عرضه مناسب و حذف زنجیره های افزایش قیمت از مبداء تولید، نهاده به: وی اظهار داشت

 .کنندگان از نپ داده خواهد شد هایی نیز به استفاده منظور مشوق مصرف، تخفیف توزیع خواهد شد و به

ها را  گرفته در زمینه توزیع نهاده های صورت سازی فعالیت کند با استانداردسازی و سالم طباطبایی با تأکید بر آنکه نپ تالش می

ها از مسیرهای منطقی و سیستماتیک نگاه کردن به توزیع کود و سم  سازی و درآمدزایی برای تشکل سالم: بازمهندسی کند، گفت

ترین هدفی بوده که در تأسیس نپ وجود  کیفیت مهم منظور جلوگیری از سوءاستفاده رقبای خارجی برای عرضه محصوالت بی به

 .داشته است

 اردها آمادگی پذیرش شرکت خدمات حمایتی را د تشکل 

پخش در ابتدا هیچ ادعایی برای گرفتن جای فعالیت نهاد یا سازمانی ندارد، اما بر اساس  هرچند شرکت نهاده: وی همچنین افزود

 .ها، امکان پذیرش شرکت خدمات حمایتی را دارد ها و مؤسسه تکالیف قانونی واگذاری شرکت
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بردار زیرمجموعه،  با داشتن امکانات بالقوه و بیش از چهارهزار بهره های فعال در حوزه نپ تشکل: طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد

های فعلی بعد  توانند از ظرفیت خود برای افزایش کارآمدی نهادها و مؤسسه ترین شبکه مویرگی توزیع را در اختیار دارند و می بزرگ

 ./از واگذاری محسوب شوند

ht ml.4-24014/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 7338بهمن  68, یکشنبه

   محیطی امضا کردند محیطی امضا کردند محیطی امضا کردند    زیستزیستزیست      ایران و چین یادداشت تفاهم همکاریایران و چین یادداشت تفاهم همکاریایران و چین یادداشت تفاهم همکاری

سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند که یادداشت تفاهم  44ایران و چین   همزمان با سفر رییس جمهور چین به تهران،

محیطی میان سازمان حفاظت محیط زیست، صندوق ملی محیط زیست ایران و کمیسیون ملی توسعه و  های زیست همکاری

 .اصالحات چین یکی از آنها بود

، جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین در راستای تعمیق و به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 

این اسناد همکاری در حضور . سند و یادداشت تفاهم همکاری امضاء کردند 44های مشترک  تحکیم مناسبات و همکاری

و کشور رتبه د روسای جمهوری دو کشور، توسط مقامات عالی"شی جین پینگ"االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی و  حجت

 .امضاء شد

بین دولت ایران و چین توسط وزیر امور  24یادداشت تفاهم ارتقاء کمربند اقتصادی جاده ابریشم و ایجاد جاده ابریشم دریایی قرن  

 .اقتصادی و دارایی کشورمان و رییس کمیسیون توسعه و اصالحات چین به امضاء رسید

آمیز انرژی توسط  انرژی اتمی چین در خصوص همکاری در زمینه مصارف صلحیادداشت تفاهم بین سازمان انرژی اتمی ایران و  

رییس سازمان انرژی اتمی ایران و رییس آژانس انرژی اتمی چین و معاهده بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین در 

ات مدنی و تجاری بین زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری و همچنین معاهده معاضدت قضایی در موضوع

 .جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین، توسط وزیر دادگستری ایران و وزیر امور خارجه چین به امضاء رسید

نامه همکاری میان معاونت علمی و  های مشترک دو کشور، تفاهم همچنین در مراسم امضاء اسناد و یادداشت تفاهم همکاری 

 .جمهوری و وزیر امور خارجه چین امضاء شد  تکنولوژی چین توسط معاون علمی و فناوری رییسفناوری ایران و وزارت علوم و 

محیطی میان سازمان حفاظت محیط زیست، صندوق ملی محیط زیست ایران و کمیسیون  های زیست یادداشت تفاهم همکاری 

جمهوری و رییس سازمان   هوا، توسط معاون رییسملی توسعه و اصالحات چین در خصوص ارایه کاال برای مقابله با تغییرات آب و 

های صنعتی، معدنی  حفاظت محیط زیست ایران و رییس کمیسیون توسعه و اصالحات چین و نیز یادداشت تفاهم تقویت همکاری

معدن مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و کمیسیون ملی توسعه و اصالحات چین، توسط وزیر صنعت،  گذاری فی و سرمایه

 .و تجارت ایران و رییس کمیسیون توسعه و اصالحات چین به امضاء رسید

در این مراسم و در حضور روسای جمهور ایران و چین، همچنین یادداشت تفاهم بین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران و  

عات توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات های ارتباطات و فناوری اطال وزارت صنعت و فناوری اطالعات چین در زمینه همکاری

مشهد بین  –السیر تهران  ایران و وزیر صنعت و فناوری اطالعات چین و یادداشت تفاهم تأمین اعتبار مالی پروژه خط آهن سریع

یم بانک چین چین توسط وزیر راه و شهرسازی ایران و رییس اگز« اگزیم»وزارت راه و شهرسازی ایران و بانک صادرات و واردات 

 .امضاء شد

های  یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و وزارت بازرگانی چین در زمینه تحکیم همکاری 

گذاری و یادداشت تفاهم توسعه همکاری توسعه نیروی انسانی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و وزارت بازرگانی  سرمایه

 .یر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزیر بازرگانی چین به امضاء رسیدچین توسط وز
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الی  4041های  برنامه مبادالت فرهنگی، هنری و آموزشی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین برای سال 

گمرک جمهوری اسالمی ایران و  توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران و وزیر امور خارجه چین و مشارکت راهبردی بین 4044

های گمرکی توسط وزیر امور اقتصادی و  گمرک جمهوری خلق چین به منظور اجرای موافقتنامه بین دولی در زمینه همکاری

دارایی ایران و وزیر گمرک چین و نیز یادداشت تفاهم میان سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسالمی ایران و وزارت نظارت 

 .ین توسط رییس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر امور خارجه چین امضاء شدجمهوری خلق چ

نامه همکاری در خصوص تأسیس صندوق علمی راه ابریشم میان معاونت علمی و فناوری ریاست  در این مراسم همچنین تفاهم 

نامه همکاری و  چین، تفاهمجمهوری و رییس آکادمی علوم   جمهوری و آکادمی علوم چین توسط معاون علمی و فناوری رییس

رسانی شورای دولتی جمهوری خلق چین  ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جمهوری اسالمی ایران و نهاد اطالع تبادالت رسانه

نامه جهت توسعه روابط همکاری  رسانی شورای دولتی چین و تفاهم توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران و وزیر نهاد اطالع

مابین سازمان منطقه آزاد قشم و دفتر منطقه آزاد تجاری پایلوت گوآنجو چین توسط رییس هیأت مدیره و مدیر عامل  ک فیمشتر

 .سازمان منطقه آزاد قشم و استاندار گوآنگ دونگ به امضاء رسید

ht ml.4-24204/i t em/j angal omar at e/i r.i ana.www//:ht t p 
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 اقتصاد کالن
 آیانابهمن  68, یکشنبه

   دولت با توانمندسازی تشکل ها، بورس کاالی کشاورزی را تقویت می کند دولت با توانمندسازی تشکل ها، بورس کاالی کشاورزی را تقویت می کند دولت با توانمندسازی تشکل ها، بورس کاالی کشاورزی را تقویت می کند 

 . شودتوسعه بورس کاالی کشاوری موجب حذف رانت های اطالعاتی در حوزه بازار محصوالت کشاورزی می 

راد، معاون پژوهشی موسسه برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارتخانه در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن  علی کیانی

اگر بورس کاالی کشاورزی تقویت شود و دولت واسطه های موثر و خوب را متشکل کند، واسطه هایی که : اعالم این مطلب افزود

 .ستند، حذف می شونددارای رانت اطالعاتی ه

در هیچ نظام اقتصادی کارآمد، دالالنی که در فرآیند زنجیره عرضه محصوالت و در راستای افزایش زنجیره ارزش خوب : وی گفت

عمل می کنند، حذف نمی شوند و این در حالی است که در بازار محصوالت کشاورزی ما، اغلب دالالن، به همان صورت که 

کنند به همان صورت به مصرف کننده تحویل می دهند و هیچ ارزش افزایی روی محصوالت انجام نمی محصول را خریداری می 

 .دهند

کیانی راد، متشکل کردن تولیدکنندگان،توانمندسازی تشکل های کشاورزی و فرهنگ سازی در زمینه مبادله محصوالت در بورس 

هر چقدر تشکل های کشاورزی قوی تر : رزی عنوان کرد و افزودکاالی کشاورزی را از عوامل موثر در تقویت بورس کاالی کشاو

 .شوند، فرآیند شناسایی بورس بیشتر اتفاق می افتد و تمایل برای فروش محصوالت کشاورزی در بورس کاال افزایش می یابد

کردند، بورس کاال ابزار  در دوره های قبلی دولت و سیاستگذاران، توجه کمتری به بورس کاال داشتند چون فکر می: وی ادامه داد

 .های بورس کاال، شفافیت در مبادله کاال است کارآمدی در شفاف سازی مبادله کاال نیست، در حالی که یکی از ویژگی

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با بیان این که در دولت یازدهم، نگاه به بورس  های برنامه معاون پژوهشی موسسه پژوهش

ها، اتاق بازرگانی، مجمع صنفی و مجمع نخبگان کشاورزی در سیاستگذاری های وزارت  و ظرف دو سال اخیر تشکل تغییر کرده

اکنون تشکل ها مایلند گندم نیز در قالب سیاست قیمت تضمینی وارد : جهاد کشاورزی، مشارکت بیشتری داشته اند، اظهار داشت

 .بورس کاالی کشاورزی شود

سازی در مورد مبادله کاالی کشاورزی در بورس باید توسط بورس کاال و رسانه  فرهنگ: نیز تصریح کرد سازی وی در مورد فرهنگ

 .های فراگیر نظیر صدا و سیما صورت گیرد، ضمن آن که تبلیغات در این زمینه یک حدی دارد و نباید توقع زیاد ایجاد کند

یست و مردم نمی دانند مبادله کاالی کشاورزی در بورس چه سازوکار بورس کاال برای همه شناخته شده ن: راد گفت کیانی

های دارد؛ برای مثال اگر دامداران بدانند که با خرید نهاده های دامی در بورس کاالی کشاورزی می توانند خود را در مقابل  مزیت

 .نوسانات قیمت این محصول بیمه کنند، از آن استقبال خواهند کرد

در بورس، خریدار باید : والت کشاورزی برای تقویت بورس کاالی کشاورزی تاکید کرد و بیان داشتوی بر استاندارد سازی محص

 .کاال را با استانداردی که می خواهد، تحویل بگیرد

ظرف سه سال گذشته، اقدام هایی برای تعریف استانداردهای ملی در مورد محصوالت کشاورزی با همکاری : کیانی راد ادامه داد

 .ام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان استاندارد انجام شده و کار ادامه داردسازمان نظ

در حالی که در بورس کاالها در دنیا از : وی نبود تنوع قرارداد را از دالیل توسعه نیافتگی بورس کاالی کشاورزی عنوان کرد و گفت

عامله برای مبادله کاال استفاده می شود در بورس کاالی کشاورزی ایران انواع قراردادها مانند قرارداد نقدی، آتی و قرارداد اختیارم

وری  قانون افزایش بهره( 00)بیشتر از طریق قراردادهای نقدی، مبادله کاال انجام می گیرد و دو محصول ذرت و کلزا براساس ماده 
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وافقی انجام می شود و اخیرا هم یک قرارداد آتی کشاورزی و منابع طبیعی به صورت خرید نقدی با قبض انباری و با تاریخ تحویل ت

 .برای کنجاله سویا انجام گرفته است

این پژوهشگر، بورس کاالی کشاورزی را به عنوان یک ابزار حمایتی در کنار سایر ابزار حمایتی دیگر مانند تعرفه واردات، خرید 

کننده بخش  تنهایی نمی تواند از تولید کننده و مصرف بورس کاالی کشاورزی به: تضمینی و قیمت تضمینی دانست و تاکید کرد

کشاورزی حمایت کند و بار تمام مشکالت را به دوش بکشد، زیرا هدف اصلی بورس کاالی کشاورزی ، کاهش آثار زیانبار مخاطرات 

 .قیمت و بازار است

بورس کاالی کشاورزی را دارند، اذعان وی در پاسخ به این پرسش که آیا اغلب محصوالت کشاورزی قابلیت عرضه و مبادله در 

همه محصوالت کشاورزی و فرآوری شده نمی توانند در بورس کاال معامله شوند و باید شرایطی مانند عدم فسادپذیری و : داشت

ه ای امکان تعریف استاندارد برایشان وجود داشته باشد، ضمن آن که مخاطره قیمتی و یا نوسانات قیمتی محصوالت باید به انداز

باشد که برای معامله جذابیت ایجاد کند، زیرا بورس کاال از یک طرف تامین کننده سرمایه برای تولیدکننده و از سوی دیگر یک 

 ./شود فرصت برای سرمایه گذاری محسوب می

ht ml.4-84242/i t em/t ashakkol/i r.i ana.www//:ht t p 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 7338بهمن  63, شنبه

   درصد شد درصد شد درصد شد    42۲242۲242۲2نرخ تورم دی ماه نرخ تورم دی ماه نرخ تورم دی ماه 

درصد اعالم  421درصد و تورم نقطه ای را  4222جاری را معادل  مرکز آمار ایران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال

 .کرد

درصد ذکر کرد و به رقم  621به گزارش ایانا، مرکز آمار ایران کاهش نرخ تورم میانگین در دی ماه امسال را نسبت به آذر به میزان  

 .درصد محاسبه کرد 421درصد کاهش برابر با  622درصد رسید، تورم نقطه به نقطه را با  4222

 620رسید که نسبت به ماه قبل  22021در این ماه به عدد ( 4046 برمبنای سال پایه)طبق اعالم مرکز آمارایران، شاخص کل  

درصد است که نسبت به ماه  421، (تورم نقطه به نقطه)درصد افزایش داشته و افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 .درصد کاهش یافته است 622قبل 

درصد افزایش 628رسید که نسبت به ماه قبل  20621اه به رقم شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، در این م 

. درصد افزایش داشت 628رسید که نسبت به ماه قبل 22820یافت و شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 

 4620اهه این گروهم 42درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم 424شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 .درصد ثبت شد

درصد افزایش داشته و درصد  424همچنین شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 

که نسبت به آذر ماه کاهش . درصد است 4624نسبت به دوره مشابه سال قبل  41ماه منتهی به دیماه  42تغییرات این گروه در 

 .است داشته

رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر  24620به رقم  41از سویی، شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات در دی ماه  

 42درصد بود و نرخ تورم  4622میزان افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل . بود

ماهه منتهی به  42درصد است که نسبت به تورم  4022نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ، 41ماهه منتهی به دی ماه 

 .درصدی دارد 622، کاهش 41آذرماه 

ht ml.4-24214/i t em/maj l es/i r.i ana.www//:ht t p 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس 7338بهمن ماه  8یک شنبه 

   درصدی کشاورزی در صادرات غیرنفتی درصدی کشاورزی در صادرات غیرنفتی درصدی کشاورزی در صادرات غیرنفتی    282828سهم سهم سهم 

 22درصد اشتغال و  22کشاورزی، صنعتی است که : رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور گفت< کشاورزی

کشور ضایعات قابل مصرف را تولید  میلیون نفر در 22کند و در عین حال معادل غذای  درصد صادرات غیر نفتی کشور را تامین می

 .درصد درآمد نفت است 42کنند که این میزان ضایعات برابر با  می

رفاه و امنیت : مجید موافق قدیری در آیین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اظهار کرد

توسعه بدون توجه ویژه دولتمردان به صنایع کشاورزی، دام، طیور و آبزیان ترین محورهای چشم انداز برنامه ششم  غذایی از اصلی

 .امکان پذیر نیست

قوانین تدوین شده دست متخصصان و فعاالن این صنعت را برای : وی با اشاره به قوانین دست و پاگیر حاکم بر این صنایع ادامه داد

 .ن از گمرک به سمت بیرون مرز با مشکالت متعددی روبرو هستندبندد و حتی صادر کنندگان برای خروج محصوالتشا صادرات می

گذاران  سیاست: رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با اشاره به ارزش افزوده باالی صنعت خوراک دام افزود

ین المللی بدهند، چرا که در حال های ب های رده باالی کشور مجال فعالیت اقتصادی باید با عنایت بیشتر به این صنعت به کارخانه

 .های جهانی قرار دارند ترین کارخانه تولیدخوراک دام و طیورکشور در رده با کیفیت 24حاضر 

عدم دخالت . دولت نباید در قیمت گذاری محصوالت پروتئینی وارد و قیمت را به تولید کننده تحمیل کند: موافق قدیری ادامه داد

تواند کمک بزرگی به این صنایع استراتژیک باشد و باعث شود قیمت تمام شده حتی در مواردی  دولت و آزادسازی قیمت می

 .کاهش پیدا کند

حال آنکه . میلیون نفر خواهد رسید و این جمعیت پیش از هر چیز نیاز به غذا دارد 466جمعیت کشور به زودی به: وی اضافه کرد

درصد مواد اولیه صنایع غذایی کشور توسط همین بخش  46کنند و  د میدرصد از غذای کشور را محصوالت کشاورزی تولی 82

 .درصد از ضایعات کشاورزی کاهش نیابد کشور به امنیت غذایی نخواهد رسید 26شود و تا زمانی که  تولید می

طیور با الجزایر  هزار تنی خوراک دام و 26رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با اشاره به انعقاد قرارداد 

نوع بسته بندی، خدمات پس از فروش، کیفیت، تبلیغات، تدارکات و ترانزیت، انبارداری و برندسازی از ملزومات : خاطرنشان کرد

 .صادرات موفق است
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 اقتصاد محصوالت
 - 38/77/60فارس

   حذف یارانه کود در صورت جبران خرید تضمینی محصوالت کشاورزیحذف یارانه کود در صورت جبران خرید تضمینی محصوالت کشاورزیحذف یارانه کود در صورت جبران خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

با حذف یارانه کود موافق هستیم مشروط بر اینکه معادل یارانه کود در خرید تضمینی محصوالت : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .کشاورزی جبران شود

های کشاورزی تهران  ، عباس کشاورز در افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی نهادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میت و شد به هیچ وجه از لحاظ ک بسیار آشفته بود و آنچه که در بازار به عنوان کود عرضه می 42وضعیت کود کشور در سال : گفت

 .کیفیت قابل قبول نبود

ها در این مسیر طلب کمک  بنابراین دولت برای ارتقای کیفیت سم چند گام برداشت و از نهادهای خصوصی و انجمن: وی افزود

 .کرد

دهد که کیفیت کود در حال حاضر نسبت  سال گذشته نشان می 422رصد کیفیت کود در : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .اصال قابل مقایسه نیست 42ال به س

شود و این همه تنوع  کشاورزی عرضه می  برند کود در جامعه 0266بر اساس آخرین گزارشات در حال حاضر : کشاورز بیان داشت

 .حاکی از آن است که جامعه فعال در عرصه تولید و واردات کود کار برایش حائز اهمیت است

درصد آن صفر بوده  46مورد آزمایش و تجزیه قرار گرفت ماده موثر  42مهر و آبان سال  نمونه کود که در46از : وی تصریح کرد

 .است

 .ایم و گام بسیار خوبی برداشته شده است اما در حال حاضر به نرم قابل قبولی رسیده: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

شود بنای وزارتخانه مشورت است  نفعان کود و سم اتخاذ می همچنین در مورد هر تصمیمی که در خانواده ذی: کشاورز تصریح کرد

 .دهد و به هیچ عنوان هیچ اقدامی را بدون مشورت با آنها انجام نمی

درصد موافق است اما در صورتی که حذف  466وزارت جهاد کشاورزی با حذف یارانه کود : وی درباره حذف یارانه کود اظهار داشت

 .نباشد و از این موضوع یقین داشته باشیم این کار را انجام می دهیمیارانه به ضرر تولید کننده 

بنابراین در صورت حذف باید یارانه کود مثال در قیمت تضمینی محصول کشاورزی لحاظ : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .شود

 .کود تضمین شودهمچنین در رابطه با حذف یارانه کود باید نگرانی از ارتقاء کیفیت : وی تصریح کرد

کند انجام شده است فقط یک مورد از نظر  نمونه آزمایشی که بر روی کودهایی که دولت تامین می 411از : کشاورز بیان داشت

عناصر خارج از استاندارد و مشخصاتی که بر روی لیبل آن ثبت شده بود است و دو مورد عناصر فلزات سنگین آن اندکی باالتر از 

 .بوده است 20باشد حدود  26ه عنوان مثال اگر میزان سرب مجاز آن باید ب. حد نرمال بود

 .های موثری را بردارند در شرایط پس از تحریم توقع داریم تا صاحبان کود و سم در انتقال تکنولوژی گام: وی بیان داشت

میلیون تن کود مصرف  222ود هزار تن کود در کشور مصرف ش 466میلیون و  1در حالی که باید حدود : کشاورز بیان داشت

 .درصد متوسط جهانی است 06شود و سهم مصرف سم در کشور  می

ها به  کش ها انتظار داریم تنوع آفت بعد از رفع تحریم: کش به جای سم استفاده شود اظهار داشت وی با بیان اینکه باید از کلمه آفت

 .هش یابدلحاظ کارایی و کم خطر شدن و همچنین آسیب به محیط زیست کا
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گذاران خارجی در عرصه تولید و سم در کشور  ها جذب سرمایه دومین خواسته ما بعد از رفع تحریم: کشاورز همچنین بیان داشت

 .هستیم

وگو آغاز به کار کرد و این  های کشاورزی تهران امروز در بوستان گفت بر اساس این گزارش سومین نمایشگاه تخصصی نهاده

 .پذیرای بازدیدکنندگان و عالقمندان استبهمن  4نمایشگاه تا 

40414460664044=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p 
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 اقتصاد محصوالت
 - 38/77/60فارس

   را افزایش دادندرا افزایش دادندرا افزایش دادند   صادرات گوشت را گران نکرد؛ دالالن قیمتصادرات گوشت را گران نکرد؛ دالالن قیمتصادرات گوشت را گران نکرد؛ دالالن قیمت

داند، رئیس مرکز اصالح نژاد دام  در حالی که رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی صادرات را یکی از دالیل افزایش قیمت گوشت می

 .گوید، نه تنها صادرات گوشت را گران نکرده بلکه این امر به نفع کشور است و دالالن نقش اصلی در گرانی گوشت را دارند می

هزار تومان افزایش یافته است و  1در یک ماه اخیر قیمت گوشت قرمز حدود  خبرگزاری فارسار اقتصادی به گزارش خبرنگ

 .کنند اندرکاران این بخش یکی از دالیل آن را کمبود دام و صادرات آن عنوان می دست

 تومان استهزار  44میانگین قیمت هر کیلو دام زنده کمتر از * 

وزارت جهاد : فارس گفت وگو با خبرنگار اقتصادی در این رابطه محمدرضا مالصاحی رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور در گفت

مشخص  گیری کشاورزی قیمت یک محصول مانند گوشت یا دام زنده را براساس میانگین کشوری توسط سیستم قیمت

  .نداشته است م زنده افزایشمیانگین کشوری قیمت دا براساس آن که کند می

کسانی که مباحثی از قبیل  :افزود هزار تومان است، 44وی با بیان اینکه براساس میانگین کشوری قیمت هر کیلو دام زنده کمتر از 

کنند که این مالک نیست، چرا که  کنند براساس قیمت مقطعی در یک یا چند نقطه شهر اظهار نظر می افزایش قیمت را مطرح می

 .هر کاالیی در نقاط مختلف شهر ممکن است با هم متفاوت باشد  قیمت

اتفاقا این : مالصالحی با بیان اینکه صادرات دام زنده به هیچ عنوان تأثیری در افزایش قیمت گوشت قرمز نداشته است، بیان داشت

قیمت گوشت قرمز، قیمت دام زنده افزایش  کنم که چرا علیرغم افزایش کنندگان دام زنده مطرح می سؤال را من از جایگاه تولید

 .نیافته است

سال گذشته قیمت دام زنده تغییر چشمگیری نداشته و در یک سال اخیر  0در : رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور تصریح کرد

 .هزار تومان بوده است 44تا  266هزار و  46قیمت هر کیلوگرم آن بین 

وقتی قیمت دام زنده افزایش نیافته، : قیمت گوشت قرمز صادرات دام زنده نیست، بیان داشتوی با تأکید بر اینکه عامل افزایش 

 .بنابراین باید به دنبال علل دیگری برای افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار مصرف بود

ش قیمت گوشت را صادرات ای با انحراف افکار عمومی در تالش هستند تا افزای رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور با بیان اینکه عده

 .صادرات نه تنها از منظر اقتصادی به ضرر کشور نیست بلکه منفعت هم دارد: دام زنده عنوان کنند، افزود

نفر از آنها زائد است و  2کنند که حداقل  واسطه، مداخله می 2تا  1در مسیر تبدیل دام زنده به گوشت درب مغازه : وی گفت

 .می شود موجب افزایش قیمت گوشت قرمز

کند، سپس در میدان دام واسطه دوم  کند و در میدان دام عرضه می دار، دام را از دامدار خریداری می چوب: مالصالحی بیان داشت

 .کند دار دام را خریداری و به کشتارگاه منتقل می از چوب

کنند  دوم دام را خریداری می  د از واسطههایی که در کشتارگاه هستن درب کشتارگاه هم قصاب: رئیس مرکز اصالح نژاد بیان داشت

دهد و توزیع  فروشد و به توزیع کننده تحویل می دهند و در مرحله بعد هم کشتارکننده دام کشتار شده را می و کشتار را انجام می

مبلغی سود،  کند، و در مرحله آخر هم صاحب فروشگاه یا همان فروشنده با اخذ کننده که الشه را به درب فروشگاه منتقل می

 .شوند می های زائد موجب افزایش قیمت شود که برخی واسطه فروشد و در طی این فرآیند مشاهده می گوشت را به خریدار می

 هزار تن گوشت قرمز صادر شد 48* 

http://www.farsnews.com/
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موع دام مج: وی با بیان اینکه اگر صادرات متوقف شود هیچ تأثیری بر روی پایین آمدن گوشت قرمز نخواهد داشت، اظهار داشت

هزار تن  42سبکی که در یک سال گذشته صادر شده حدود یک میلیون راس بوده که در صورت تبدیل شدن به الشه معادل 

 .گوشت قرمز است

هزار تن گوشت قرمز به کشور وارد شده است که  06در مقابل در یک سال گذشته حدود : رئیس مرکز اصالح نژاد دام گفت

 .صادرات را جبران کرده است

های زائد و ناکارآمدی  دامدار و صادرات دام به هیچ وجه در افزایش قیمت گوشت مؤثر نیست، بلکه واسطه: مالصالحی تاکید کرد

 .ها باعث افزایش قیمت گوشت قرمز است ها در حذف واسطه تشکل

 .هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شود 482 شود تا پایان سال می  بینی پیش: وی افزود

 صادرات و کمبود دام، گوشت را گران کرد *

افزایش صادرات، کمبود دام، پایین : مورد دالیل افزایش گوشت قرمز گفت علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی هم در

 .افزایش قیمت گوشت قرمز است و دنبه گوسفند از دالیل قیمت پوست آمدن

در حال حاضر هر کیلو : هزار تومان قیمت گوشت قرمز افزایش یافته است، گفت 1تا  0وی با بیان اینکه در یک ماه اخیر بین 

درصد  46شود و فروشنده هم با احتساب  هزار تومان به مغازه دار عرضه می 06تا  24گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه با قیمت 

  . کند خریدار عرضه می هزار تومان به 00سود آن را با قیمت هر کیلو حدود 

تومان به  266هزار و  44قیمت دام زنده از حدود : ر پاسخ به این سؤال که آیا قیمت دام زنده هم افزایش یافته است، گفتملکی د

 .هزار تومان در هر کیلو رسیده است 40حدود 

: ست، بیان داشتوی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت دام زنده فقط در تهران افزایش یافته یا در سایر شهرها هم افزایش یافته ا

 .قیمت دام زنده در کل کشور افزایش یافته است

تومان است و حتی قیمت دام مرغوب از این  266هزار و  40تا  40در حال حاضر قیمت هر کیلو دام زنده در تهران : ملکی افزود

 .رقم هم بیشتر است

هزار تومان قیمت گوشت  1د اما در تهران حدود ها ممکن است قیمت گوشت قرمز کمتر افزایش یافته باش در شهرستان: وی گفت

 .گوسفندی افزایش یافته است

40414462664121=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

   میلیارد تومان ارزیابی شد میلیارد تومان ارزیابی شد میلیارد تومان ارزیابی شد    070070070خسارت بارندگی فصل زراعی جدید خسارت بارندگی فصل زراعی جدید خسارت بارندگی فصل زراعی جدید 

های  های آبرسانی و زیرساخت های شدید باران باعث شد برخی شبکه های مهر و آبان، یعنی ابتدای سال زراعی جدید، بارش در ماه

های فوق انجام نشده  بازسازی مکانمیلیارد تومان برآورد شده است و هنوز از سوی  460عشایری آسیب ببیند که مبلغ خسارت آن 

 .است

میلیارد ریالی  866درباره اختصاص مبلغ ( ایانا)مقام سازمان امور عشایر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم 

د تصویب هیأت این اعتبار برای جبران خسارت خشکسالی در مناطق عشایری مور: به سازمان امور عشایر توسط هیأت دولت گفت

 .وزیران قرار گرفته، اما هنوز تخصیص نیافته است

درصد از اعتبارات سازمان امور عشایر در مرحله نهایی برای تخصیص  06ای از مشکالت،  در راستای رفع پاره: میرولی صفرزاده افزود

 .زودی بودجه را به سازمان بیاوریم است که امیدواریم بتوانیم به

های ارتباطی و برخی  های مهر و آبان باعث شد که راه خسارت باران در ابتدای سال زراعی جدید یعنی ماه: وی خاطرنشان کرد

 .های مواصالتی در حوزه عشایر تخریب شود که هنوز اعتباری برای آن تخصیص نیافته است شبکه

دیده جزو حوزه استحفاظی دولت  ای آسیبه های قشالقی و سایر بخش از آنجا که راه: مقام سازمان امور عشایر ادامه داد قائم

های  میلیارد تومان به بخش 460شده،  شود، باید برای بازسازی آن مبلغی اختصاص یابد که بر اساس برآوردهای انجام محسوب می

 .فوق آسیب رسیده است

زگشایی شده، اما همچنان نیازمند ها با پذیر باشد، در حد مختصری راه برای آنکه عبور و مرور عشایر امکان: صفرزاده تصریح کرد

 .بازسازی هستیم

های عشایر وارد  ها، مسکن و دام دلیل آرام بودن، خسارتی به ادوات عشایری، ساختمان های هفته گذشته به بارندگی: وی یادآور شد

 .نکرده است

اند که خسارت آن از  شایری آسیب دیدههای ع ماه سال جاری، بخشی از دام در بارندگی مهر و آبان: صفرزاده در پایان تأکید کرد

 ./شود صندوق بیمه محصوالت کشاورزی دریافت می
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

   طرح نظام نوین مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی اجرا می شود طرح نظام نوین مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی اجرا می شود طرح نظام نوین مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی اجرا می شود 

معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از استقرار آزمایشی نظام نوین مدیریت جنگل های هیرکانی به 

 . شمال خبر داد -هکتار از جنگل های پروژه تهران 401مدت پنج سال و پس گرفتن 

آزادراه : درباره اجرای پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی در جمع خبرنگاران گفت« بهزاد انگورج»زارش ایانا، به گ

سال در دست اجراست که در برخی مناطق، جنگل  42هکتار از زمین های جنگلی شمال کشور به مدت  401شمال در  -تهران

 .های ویژه ای قرار دارد که نباید تخریب شود

شمال واگذار شده بود تا از این محل کسب درآمد کنند اما به  -این میزان جنگل به مجریان اجرای طرح آزادراه تهران: وی افزود

شمال  -هکتار جنگل های آزادراه تهران 401دلیل شرایط جنگلی ویژه این مناطق در حال بازپس گیری هستیم و معتقدیم همه 

 .ده شودباید به سازمان جنگل ها بازگردان

وی همچنین از اجرای استقرار نظام نوین مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی به منظور ایجاد توانمندسازی ملی و منطقه 

 .ای به مدت پنج سال به شکل آزمایشی خبر داد

ی، یک طرح با حمایت تسهیالت محیط زیست جهان( UNDP -پی.دی.ان.یو)ایران و برنامه توسعه ملل متحد : انگورج گفت

 .مشترک پنج ساله درباره چارچوب های مدیریت مشارکتی در سیمای جنگل های هیرکانی اجرا می شود

، پایداری خدمات اکوسیستمی در سیمای (اکوسیستم)به گفته وی، این طرح با هدف حفظ تنوع زیستی، یکپارچگی زیست بوم 

هزار هکتار از استان های  426در ( پایلوت)ب چهار بخش آزمایشی جنگل های هیرکانی و تغییر مدیریت وابسته به چوب، در قال

چای استان گلستان، جنگل های دو هزار  16فریررود و زیلکی رود استان گیالن، منطقه . گیالن، مازندران و گلستان اجرا می شود

 .و سه هزار و همچنین منطقه بلیران استان مازندران مکان های اجرای این طرح است

 .هکتار از این میزان، به اجرای طرح های جنگلداری اجتماع محور اختصاص یافته است هزار 06

توانمندسازی چارچوب مقرراتی و سیاستگذاری برای : معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

تازه مدیریت و مدیریت جامع و چندمنظوره  مدیریت چندمنظوره جنگل، ارتقای ظرفیت سازمانی و پرسنلی برای اجرای رویکرد

 .جنگل با رویکرد جنگلداری اجتماع محور و جلب همکاری مردمی از دستاوردهای این طرح خواهد بود

به امضای مشترک نمایندگان دولت جمهوری اسالمی ایران و سازمان ملل متحد  4042به گفته وی، این طرح اردیبهشت ماه سال 

 .ون کلید می خوردرسید و اجرای آن اکن
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 68/77/7338ایرنا

   سنگ های سیالب در زمین های کشاورزی سنگ های سیالب در زمین های کشاورزی سنگ های سیالب در زمین های کشاورزی 

سنگ های بزرگ در زمین های شالیزاری چند روستای حاشیه رودخانه تالر در سیالب تیرماه امسال و باقی ماندن  -ایرنا-ساری

 . مازندران، دغدغه کشاورزان برای فصل زراعی آتی است

کشاورزان منطقه لفور از محرومترین اقشار جامعه هستند و قوت الیموت آنان تنها از طریق زمین های کشاورزی تامین می شود 

ور سال گذشته و در صورت اماده نشدن زمین های کشاورزی در سالجاری برای کشت، خسارت که برداشت نشدن برنج در شهری

 .سنگینی برای این کشاورزان محسوب می شود

هکتار از شالیزارهای روستاهای امامکال، رئیس کال،کالیکال و نیز چند روستای دیگر در منطقه لفور  46به گزارش خبرنگار ایرنا ، 

یه رودخانه تالر براثر سیالب دچار خسارت شدند و با گذشت حدود هفت ماه از وقوع سیالب همچنان سوادکوه شمالی در حاش

 .  سنگ های بزرگ ناشی از ریزش کوه در این زمین ها باقی مانده است

برنج تیرماه و زمان سیالب که فصل به ثمر رسیدن محصول برنج در سوادکوه شمالی بود با هجوم آب و سنگ های سیالب محصول 

این زمین ها بطور کامل از بین رفت و زحمت و هزینه یکساله کشاورزان به باد فنا رفت اما سریال خسارت و زیان سیالب همچنان 

 .  برای کشاورزان این منطقه ادامه دارد

می شود و با خزانه کشت برنج در مازندران از نیمه دوم اسفند ماه با شخم و شیار، آب تخت کردن و خزانه گیری شالیزارها آغاز 

گیری در روزهای پایانی اسفند و اوایل فروردین ادامه می یابد و حال این روزهای شالیکاران منطقه لفور سوادکوه شمالی روزهای 

 .  ناخوشی است

با ماشین براساس اعالم نظر مسئوالن جهاد کشاورزی مازندران، برآورد هزینه خروج سنگ از هر هکتار شالیزارهای سوادکوه شمالی 

 .  میلیون ریال است و با وجود درخواست متعدد این امر تاکنون محقق نشده است 426آالت سنگین 

احمد محمودی که خود را یکی از کشاورزان خسارت دیده منطقه لفور سوادکوه شمالی معرفی کرد به خبرنگار ایرنا گفت که 

 .  د بردسیالب تیرماه امسال تمام محصول برنج شالیزارم را با خو

دسترنج یکساله کار و فعالیت خودم و خانواده شش نفره با این سیالب برده شد و ما ماندیم به امید و انتظار گشایشی : وی ادامه داد

 .  برای سال زراعی آتی

رهای من به گفته این شالیکار روستای امامکالی سوادکوه شمالی، آنچه دیده می شود جاخوش کردن سنگهای بزرگی که در شالیزا

 . و اهالی روستایم باقی مانده است

وی امید دارد که مسئوالن فکری به حال وضعیت سنگ های زمین های کشاورزی بکنند تا امکان کشت محصول برنج برای سال 

 .  زراعی آتی فراهم شود

 مین های کشاورزی گالیه کردمحمد دیگر شالیکار سوادکوه شمالی از بی توجهی مسئوالن در برداشتن سنگ های باقی مانده در ز

اگر اقدامی برای برداشتن این سنگ ها صورت نگیرد امکان آماده سازی زمین ها درسال جاری برای کشت برنج : وی ادامه داد . 

 .  وجود ندارد

 .  ار شودوی گفت که خسارت سال گذشته برنجکاران آسیب دیده سوادکوه شمالی از سیالب نباید امسال نیز با بی توجهی ها تکر

هکتار براثر  06هکتار شالیزار این روستا ،  12رئیس شورای اسالمی روستای امامکالی سوادکوه شمالی به خبرنگار ایرنا گفت که از 
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 .  سیالب امسال تخریب شد

 28درآمد سیالب و ورود سنگ های بزرگ در شالیزارهای روستای امامکال باعث شده تا اشتغال و : محمد علی خادمی ادامه داد 

 .  شالیکار از بین برود

سیالب تیرماه امسال برنج شالیکاران روستای امامکال را از بین برده است و تاکنون، اقدامی برای کاهش خسارت و وقوع : وی افزود 

 .  خسارت های دیگر ناشی از کاشت نشدن برنج صورت نگرفته است

ر داشتن سنگ های بزرگ در شالیزارها باعث شده تا امکان آماده سازی برای قرا:  رئیس شورای اسالمی روستای امامکال ادامه داد

 .  کشت برنج وجود نداشته باشد

 . نفر می شود کشاورزی است 106خادمی تاکید کرد که شغل و منبع اصلی درآمد تمامی اهالی روستای امامکال که شامل 

یزارهای روستای امامکال بخش عمده ای از مردم این روستا درآمدی درصد شال86با شرایط موجود و از بین رفتن : وی ادامه داد 

 .  نخواهند داشت

هکتار  26هکتار شالیزار این روستا ،  46رییس شورای اسالمی روستای رئیس کالی سوادکوه شمالی به خبرنگار ایرنا گفت که از 

 .  براثر سیالب تیرماه امسال از بین رفته است

بهره بردار بخش کشاورزی دچار خسران و زیان ناشی از بین رفتن  12با تخریب این میزان شالیزار  :قاسم محمدی ادامه داد 

 .  محصول شدند

جابجا نشدن سنگ های بزرگ سیالب از داخل شالیزارها باعث شده تا شالیکاران روستای رئیس کال از تداوم خسارت : وی افزود

ستای رئیس کال پیگیری متعدد با دستگاه های اجرایی مرتبط ستاد حوادث غیر به گفته رئیس شورای اسالمی رو.  نگران باشند

مترقبه ، جهاد کشاورزی ، فرمانداری و نمایندگان مجلس شورای اسالمی دراین خصوص صورت گرفته که تاکنون نتیجه ای حاصل 

هستند و از تمکن مالی برخوردار ( ره)نی بیشتر اهالی روستای رئیس کال زیر پوشش کمیته امداد امام خمی: وی گفت .  نشده است

مردم : محمدی شغل اصلی اهالی روستای رئیس کال را کشاورزی وتنها منبع در آمدشان را از این شغل دانست و ادامه داد .  نیستد

بلیت کشت این روستا چشم انتظار همت و تالش مسئوالن برای رفع این مشکل هستند تا پیش از آغاز سال زراعی زمینهایشان قا

 .  محصول را داشته باشد

 .  هکتار از شالیزارهای این روستا بخاطر سیالب تیرماه امسال دچار آسیب شده است 26کالیکال دیگر روستای منطقه لفور که 

این هکتار از  26هکتار اعالم کرد و گفت که سیالب به  46رئیس شورای اسالمی روستای کالیکال وسعت شالیزارهای این روستا را 

 .  زمین ها آسیب زده است

 .  شالیزارهای این روستا هنوز زیر آوارهای سنگ و گل و الی باقی مانده است: محمد باقر پاداشی افزود

تخصیص اعتبار الزم برای رفع مشکل روستاییان منطقه لفور می تواند بارقه های امیدی برای تولید و اشتغال را ایجاد : وی گفت

هکتار شالیزار منطقه  46در سیالب تیرماه امسال : اورزی شهرستان سوادکوه شمالی به خبرنگار ایرنا گفت مدیر جهاد کش.  کند

 .  لفور این شهرستان دچار خسارت و آسیب شد

عالوه بر ورود سنگ های بزرگ در شالیزارهای لفور که موجب از بین رفتن محصول برنج امسال : مسعود حکمت شعار ادامه داد 

وی باقی ماندن چندماهه سنگ های بزرگ سیالب در شالیزارهای .  ها شد باقی ماندن آنها مشکل دیگر به شمار می رود این زمین

سوادکوه شمالی به عنوان چالش پیش روی کشاورزان نام برد و گفت که امکان کشت شالی در سال زراعی جاری برای این افراد 

ه لفور از قشر کم درآمد شهرستان به شمار می روند که کشاورزی شغل اصلی و به گفته حکمت بیشتر مردم منطق.  وجود ندارد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma//:ht t p                                                                                                                             4931 اول بهمناهم اخبار هفته 

 

27 
 

 .  منبع اصلی تامین درآمدشان به شمار می رود

با از بین رفتن محصول برنج امسال که خسارت مالی و درآمدی سنگینی به کشاورزان لفور وارد کرده است آنان : وی اظهارداشت

 .  وج سنگ از زمین هایشان هستندچشم انتظار تالش و همکاری برای خر

 426مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی برآورد هزینه خروج سنگ از هر هکتار شالیزار لفور با ماشین آالت سنگین را 

این درحالیست بودجه سال گذشته اداره جهادکشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی سه میلیارد : میلیون ریال اعالم کرد و ادامه داد 

 .  میلیون ریال بود 266و 

هرگونه اقدامی برای برداشتن سنگ ها از شالیزارهای مردم نیازمند توجه و اعتبار بیشتر واستانی است تا زمینه : ی تاکید کردو

 .  کشت محصول برای سال های آتی فراهم شود

متاسفانه : مدیر جهادکشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی به پیگیری ها و اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت 

 .  تاکنون پیگیری ها نتیجه ای نداشته است و همچنان سنگ ها در شالیزارها جا خوش کرده است

مدیر امور منابع آب شهرستان های سوادکوه شمالی ، سوادکوه ، سیمرغ ، جویبار و قائمشهر به خبرنگار ایرنا گفت که در جلسه 

 .ه امور منابع آب برای برداشتن سنگ ها نمی تواند اعتباری بگذاردستاد بحران شهرستان سوادکوه شمالی اعالم کردیم ک

هرچند : هادی نیک اختر برداشتن سنگ ها از شالیزارهای سوادکوه شمالی را جزو وظایف جهاد کشاورزی اعالم کرد و ادامه داد 

 . مهمی است آب منطقه ای در تالش است تا رفع این مشکل کشاورزان کمک نماید ولی کمبود اعتبار مساله

ترمیم سردهنه های زراعی تخریبی براثر سیالب : وی بهسازی و ترمیم سردهنه های زراعی را وظیفه امور منابع آب برشمرد و افزود

 .  امسال در روزهای پایانی سال انجام می شود

ان ، انجام ترمیم سردهنه ها می با توجه به قرار داشتن در فصل بار: مدیر امور منابع آب شهرستان سوادکوه شمالی ادامه داد 

 . بایست در زمان کم باران و نزدیک به اوایل سال آتی انجام شود

 .  جابجایی سنگ های بزرگ از شالیزارهای لفور هزینه زیادی دارد: فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی به خبرنگار ایرنا گفت 

انجام این کار از توان مالی و : نگ های درون شالیزارها ادامه داد محمدرضا منصوریان بدون اشاره به میزان هزینه جابجایی س

 .  تجهیزاتی شهرستان سوادکوه شمالی خارج است

دستگاه های اجرایی شهرستان سوادکوه شمالی در حد توان اعتباری و تجهیزاتی توانستند در زمان بروز سیالب بخشی از : وی افزود

 . سنگ ها را از زمین ها خارج بکنند

به گفته فرماندار سوادکوه شمالی مسئوالن آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان می بایست برای این منظور توجه ویژه ای به این 

 . شهرستان داشته باشند تا با رفع این مشکل زمین های کشاورزی امسال به زیر کشت محصول برنج بروند

الیزارهای منطقه لفور سوادکوه شمالی قابلیت کشت برنج برای سال آتی در صورت برداشته نشدن این سنگ ها ،ش: وی تاکید کرد

 . زراعی را ندارند

به نظر می رسد نیاز است تا مسئوالن دستگاه های اجرایی مرتبط با لحاظ کردن شرایط خاص کشاورزان منطقه لفور سوادکوه 

جلوگیری از خسارت های مالی بعدی ، هر چه زودتر  شمالی که امسال بدلیل از بین رفتن محصول برنجشان دچار ضرر شدند برای

 .  با تعامل و همکاری هر چه بیشتر برای برداشتن سنگ ها از زمین های کشاورزی اقدام کنند

هکتار شالیزار منطقه لفور که در حاشیه رودخانه تالر قرار داشتند،  46اواخر تیرماه امسال با طغیان رودخانه و بروز سیالب به 

 . میلیارد ریال اعالم شد 26رد آمد که در برآوردهای صورت گرفته میزان خسارت وارده به بخش های کشاورزی خسارت وا



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma//:ht t p                                                                                                                             4931 اول بهمناهم اخبار هفته 

 

28 
 

هکتار زمین شالیزاری و باغی است که اصلی ترین منبع درآمد غالب مردمان این شهرستان  266این شهرستان دارای چهار هزار و 

 1/ک. کشاورزی است 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 68/77/7338 ایرنا

   شمال پس گرفته می شود شمال پس گرفته می شود شمال پس گرفته می شود    ---هکتار جنگل آزادراه پروژه تهرانهکتار جنگل آزادراه پروژه تهرانهکتار جنگل آزادراه پروژه تهران   391391391

کشور از استقرار آزمایشی نظام نوین مدیریت جنگل معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  -ایرنا -تهران

 . شمال خبر داد -هکتار از جنگل های پروژه تهران 338های هیرکانی به مدت پنج سال و پس گرفتن 

آزادراه : عصر یکشنبه در نشست مطبوعاتی درباره اجرای پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی گفت« بهزاد انگورج»

سال در دست اجراست که در برخی مناطق، جنگل  42هکتار از زمین های جنگلی شمال کشور به مدت  401ر شمال د -تهران

 .های ویژه ای قرار دارد که نباید تخریب شود

شمال واگذار شده بود تا از این محل کسب درآمد کنند اما به  -این میزان جنگل به مجریان اجرای طرح آزادراه تهران: وی افزود

شمال  -هکتار جنگل های آزادراه تهران 401ایط جنگلی ویژه این مناطق در حال بازپس گیری هستیم و معتقدیم همه دلیل شر

 .باید به سازمان جنگل ها بازگردانده شود

وی همچنین از اجرای استقرار نظام نوین مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی به منظور ایجاد توانمندسازی ملی و منطقه 

 . به مدت پنج سال به شکل آزمایشی خبر داد ای

با حمایت تسهیالت محیط زیست جهانی، یک طرح مشترک ( UNDP -پی.دی.ان.یو)ایران و برنامه توسعه ملل متحد : انگورج گفت

 . پنج ساله درباره چهارچوب های مدیریت مشارکتی در سیمای جنگل های هیرکانی اجرا می شود

، پایداری خدمات اکوسیستمی در سیمای (اکوسیستم)هدف حفظ تنوع زیستی، یکپارچگی زیست بوم به گفته وی، این طرح با 

هزار هکتار از استان های  426در ( پایلوت)جنگل های هیرکانی و تغییر مدیریت وابسته به چوب، در قالب چهار بخش آزمایشی 

 .گیالن، مازندران و گلستان اجرا می شود

چای استان گلستان، جنگل های دو هزار و سه هزار و همچنین منطقه بلیران استان  16ان گیالن، منطقه فریررود و زیلکی رود است

 .مازندران مکان های اجرای این طرح است

 . هزار هکتار از این میزان، به اجرای طرح های جنگلداری اجتماع محور اختصاص یافته است 06

توانمندسازی چارچوب مقرراتی و سیاستگذاری برای : و آبخیزداری کشور گفتمعاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع 

مدیریت چندمنظوره جنگل، ارتقای ظرفیت سازمانی و پرسنلی برای اجرای رویکرد تازه مدیریت و مدیریت جامع و چندمنظوره 

 . هد بودجنگل با رویکرد جنگلداری اجتماع محور و جلب همکاری مردمی از دستاوردهای این طرح خوا

به امضای مشترک نمایندگان دولت جمهوری اسالمی ایران و سازمان ملل متحد  4042به گفته وی، این طرح اردیبهشت ماه سال 

 . رسید و اجرای آن اکنون کلید می خورد

بر پایه آخرین آمار : آبان ماه امسال، مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره برداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

 .هکتار برآورد شده است 042هزار و  404ارائه شده از سوی این سازمان مساحت دقیق جنگل های شمال ایران یک میلیون و 
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 انتصابات
 آیانا 7338بهمن  61, چهارشنبه

نتخاب هفت عضو هیأت علمی از پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در بین برترین نتخاب هفت عضو هیأت علمی از پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در بین برترین نتخاب هفت عضو هیأت علمی از پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در بین برترین ااا

   دانشمندان جهان دانشمندان جهان دانشمندان جهان 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران که هفت نفر آنان از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه بودند، در بین یک درصد  22

 .برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفتند

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در بین یک درصد دانشمندان برتر و  22، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .نخبگان علمی جهان قرار گرفتند

 های مختلف به سال اخیر پژوهشگران دانشگاه 46بر اساس فعالیت ( ISI - ESI) داران علم تامسون رویترز پایگاه استنادی طالیه

روزرسانی  الملل به بار و بر اساس آخرین تحوالت در شبکه علم بین ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد که هردو ماه یک

عضو هیأت علمی در میان یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان  22های اخیر این پایگاه، دانشگاه تهران با  شود و بر اساس داده می

 .های ایران به لحاظ فعالیت دانشمندان برتر در آن قرار گرفت ر دانشگاهعلمی جهان، در صد

حداد، دکتر علیرضا کیهانی، دکتر  ، دکتر امید بزرگ(ISI - ESI) داران علم تامسون رویترز در گزارش اخیر پایگاه استنادی طالیه

جمعه از پردیس کشاورزی و  و دکتر زهرا اماماهلل رضایی، دکتر محمود امید، دکتر شاهین رفیعی  سیدهادی رضوی، دکتر کرامت

معیار انتخاب پژوهشگران . اند منابع طبیعی دانشگاه تهران در فهرست یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفته

بر . ی این پایگاه استگانه مورد ارزیاب 22های موضوعی  گرفته به تولیدات علمی آنها در رشته و حوزه برتر، تعداد استنادهای صورت

سازی و سپس یک درصد برتر  اند، مرتب شده خود، باالترین استناد را داشته همین اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقاالت چاپ

 .شوند های مختلف انتخاب و معرفی می آنها، در حوزه

 محور شدن، نتیجه ورود آسان تحصیالت تکمیلی به هر دانشگاه مقاله 

این : نفره، در این باره گفت 22پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و یکی از منتخبین این فهرست عضو هیأت علمی 

 .گیرد داران علم تامسون رویترز و بر اساس کیفیت مقاالت و میزان استناد به آنها انجام می بندی از سوی پایگاه استنادی طالیه رتبه

توان در سطح کشور نیز کیفیت مقاالت را افزایش داد و مانع  ر ایانا درباره اینکه چگونه میشاهین رفیعی در پاسخ به پرسش خبرنگا

های الزم وجود ندارد، وظیفه اساتید رشد نیروهای جدید و  متأسفانه در حال حاضر زیرساخت: از نگاه صرفاً کمیتی شد، افزود

المللی دارند، اما برای ارتقای سطح  ن ما جایگاه خوبی در سطح بینارتقای جایگاه دانشجویان است، امروزه نیز بسیاری از دانشجویا

 .علمی کشور باید نگاه افراد تغییر کند

وی یکی از دالیل عمده بروز نگاه کمیتی به مقاالت را ورود سریع و آسان تحصیالت تکمیلی به هر دانشگاه و در نتیجه آن 

دانشگاه باید محلی باشد برای حل مشکالت، در حالی که اکنون با : خاطرنشان کردمحور شدن اساتید و دانشجویان دانست و  مقاله

 .بزرگ برخی از اساتید است  این رویه خود به یکی از مشکالت تبدیل شده است و تولید مقاله برای ارتقای علمی دغدغه

شد، چهار نفر بودند،  آالت گرفته می ماشیندر گذشته تعداد دانشجویی که در سطح کشور در مقطع دکترای رشته : رفیعی ادامه داد

شود و رقابت اصلی بر سر مقاله و تعداد آن  آالت گرفته می دانشجوی دکترای ماشین 46این در حالی است که امروزه و هرساله 

 .ایم است که این معضلی است که خود باعث آن شده
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شد که هر  ر مقطع دکتری حائز اهمیت نبود و به جای آن اعالم میاگر تعداد مقاالت دانشجویان برای قبولی آنها د: وی تصریح کرد

تواند در این مقطع ادامه تحصیل  فردی که بتواند مشکلی را در زمینه رشته خود حل کند و گواهی قابل استنادی ارائه دهد می

 .یمبدهد، تاکنون عالوه بر حل بسیاری از مشکالت موجود، تعداد زیادی ایده نو و جدید نیز داشت

 های علمی کشور انتشار مقاله بیشتر، تنها دغدغه سرمایه 

عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه امروزه تعداد زیادی از اساتید و دانشجویانی که 

آنچه : های بیشتر هستند، یادآور شد الهدنبال انتشار مق های کشوری به حل مشکالت بپردازند، تنها به عنوان سرمایه توانستند به می

دهند و میزان زیادی ارز از کشور  ای این کار را انجام می مایه تأسف بیشتر است، انتشار مقاالت در مجالتی است که با دریافت هزینه

 .شود خارج می

: دکترا عنوان کرد و اظهار داشترفیعی از راهکارهای حل این معضل را اصالح روش ارتقای اساتید و پذیرش دانشجویان در مقطع 

 .محوری تغییر دهیم محوری را به پژوهش محوری در پژوهش جدی است و باید بتوانیم مقاله چالش مقاله

ها بپردازیم، تا زمانی که  نامه برای حل مشکالت نیازمند تغییر رویکرد هستیم و در نخستین گام باید به اصالح آیین: وی تأکید کرد

 .توانیم از اساتید و دانشجویان انتظار داشته باشیم که دستورالعمل دیگری را اجرا کنند ه همین روال باشند، نمیها ب نامه آیین

در سایر کشورها : دنبال تعداد مقاالت و درگیر کمیت هستند، گفت رفیعی با اظهار تأسف از این امر که امروز استاد و دانشجو به

گذاری خروجی  گیرد، ما نیز باید ارزش پژوهش و کمیت آن است که مورد توجه قرار میکمیت مقاالت حائز اهمیت نیست و این 

 .استاد و دانشجو را بر اساس حل مشکالت جامعه بنا کنیم

های خود را در جلسات متعددی بیان کنیم، اما باید بپذیریم که معموالً همه در  ها و دغدغه سعی کرده ایم ایده: وی همچنین افزود

 .کنند ک شکل فکر نمیشورا به ی

 مشق امروز دانشگاهیان، تکلیفی از سوی دولت است 

توان مقصر این معضل را تنها وزارت علوم،  عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه نمی
زارت جهاد کشاورزی چه میزان از بخش تاکنون مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و: تحقیقات و فناوری دانست، خاطرنشان کرد

های  ای برای همکاری بیشتر با این مرکز داشته باشیم، اما متأسفانه دستگاه ایم حاضریم نماینده دانشگاهی استفاده کرده است؟ بارها گفته

اند دولتی استقبالی نکرده . 

ای نیست که بخواهند برای مشکالت خود درخواست  ونهگ از طرفی توان جامعه و وضعیت اقتصادی کشاورزان نیز به: رفیعی ادامه داد

 .دنبال راه حل باشد مستقل بدهند و باید یک مرکز دولتی با دریافت مشکالت آنها، به

: وی با بیان اینکه برای حل معضالت گفته شده نیازمند عزم ملی و دولتی و حضور وزرای مرتبط با این موضوع هستیم، تصریح کرد

 .وری پتانسیل دانشگاه ارائه شود و برخورد جدی صورت گیرد برای افزایش بهرهباید راهکارهایی 

توانیم از استاد گله کنیم، مشقی که امروز در  تا زمانی که سیستم دولتی اعتقاد به کار علمی ندارد، نمی: رفیعی در پایان تاکید کرد

 ./استشود، تکلیفی است که از سوی دولت خواسته شده  ها نوشته می دانشگاه

ht ml.4-24028/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

درصدی قیمت درصدی قیمت درصدی قیمت    878787کاهش کاهش کاهش / / / تومانی قیمت مرغ با ترفند خودداری از فروشتومانی قیمت مرغ با ترفند خودداری از فروشتومانی قیمت مرغ با ترفند خودداری از فروش   377377377افزایش افزایش افزایش 

   آبزیان با ایجاد مراکز عرضه مستقیم آبزیان با ایجاد مراکز عرضه مستقیم آبزیان با ایجاد مراکز عرضه مستقیم 

دلیل ترفند خودداری  تومان رسید که به 166هزار و  تومان به شش 266هزار و  شنبه هفته گذشته تاکنون، قیمت مرغ از پنج از پنج

 .گردد ها دوباره به وضعیت قبل برمی ما از امشب با اعالم بار توسط تولیدکنندگان، قیمتاز فروش توسط تولیدکنندگان بود، ا

تومانی قیمت مرغ در  466درباره افزایش ( ایانا)رئیس اتحادیه پرنده و ماهی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

تومان رسیده  166هزار و  تومان به شش 266هزار و  قیمت مرغ از پنج شنبه هفته گذشته تا به امروز، از پنج: چند روز اخیر گفت

 .هزار تومانی فاصله دارد است که هنوز با قیمت واقعی هفت

صورت هماهنگ خودداری کردند تا میزان عرضه کم شود  تولیدکنندگان با هماهنگی یکدیگر، از فروش به: خانی افزود مهدی یوسف

 .ای باال نگه داشته شود تهترتیب قیمت مرغ یک هف و بدین

شوند که این ترفند  صنعت مرغداری در شرایط حاضر مطلوب نبوده و مرغداران متقبل ضرر و زیان زیادی می: وی خاطرنشان کرد

 .تری نگه داشته شود ترتیب قیمت مرغ در حد منطقی تواند چند بار در سال تکرار شود و بدین می

کنیم که دوباره از فردا شاهد بازگشت  بینی می شود، پیش اعالم بار توسط تولیدکنندگان انجام میاز امشب که : خانی ادامه داد یوسف

 .تومانی باشیم 266هزار و  مرغ به قیمت حدود پنج

هایی همچون دان  ها نگهداری کرده و با وجود آنکه هزینه توانند محصول خود را در فارم مرغداران با این ترفند می: وی تصریح کرد

 .تواند برای آنها سودآور باشد یابد، می ها افزایش می شود، اما چون وزن مرغ آنها متقبل می بر

هزار تومان برسد تا تولیدکنندگان بیش از این ضرر و زیان  امیدواریم که قیمت مرغ منطقی شده و به هفت: خانی یادآور شد یوسف

تر شده است، برای تولیدکنندگان نفروختن  و میزان خرید مردم منطقینبینند، زیرا در شرایط حاضر که تولید افزایش یافته است 

 .شود مرغ ضرر محسوب می

شده در میدان بهمن و آنچه که  تومان به چهارهزار تومان و قیمت مرغ کشته 166هزار و  قیمت مرغ زنده از سه: وی تأکید کرد

 .تومان طی چند روز اخیر نوسان داشته است 166هزار و  به شش 266هزار و  اتحادیه اعالم کرده است، از پنج

 شود ها در مراکز عرضه مستقیم قطع می دست نیمی از واسطه 

اگر سازمان شیالت : رئیس اتحادیه پرنده و ماهی درباره ایجاد مراکز عرضه مستقیم و تأثیر آن بر بازار مصرف ماهی اظهار داشت

ها قطع شود، اما  درصد ممکن است دست واسطه 26ماهی ایجاد کنند، تا  ها میادین اصلی را برای عرضه ایران و سایر دستگاه

 .ای در این بین وجود نداشته باشد درصد مطمئن باشیم که واسطه 466توانیم  نمی

ها را نصف  ها را از دو به یک واسطه و در مجموع تعداد واسطه ایجاد مراکز عرضه مستقیم، تعداد واسطه: خانی همچنین گفت یوسف

 .کند قیمت ماهی در هفته اخیر تغییراتی در بازار نداشته است و روند ثابتی را طی می: وی در ادامه افزود.کند می

های  این مرکز توانسته است طی سال: خانی در پایان درباره میدان بعثت که مرکز عرضه مستقیم ماهی است، خاطرنشان کرد یوسف

 ./یابد آبزی از این بازار به بیرون انتشار می اخیر موفق عمل کند، زیرا قیمت اصلی محصوالت

ht ml.4-24010/i t em/t i yoor-daamo/i r.i ana.www//:ht t p 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – 733۱بهمن  63: تاریخ

   مرغ در بازارمرغ در بازارمرغ در بازار   دالیل افزایش قیمت تخمدالیل افزایش قیمت تخمدالیل افزایش قیمت تخم

 .مرغ عنوان کرد مرغ به عراق را دلیل افزایش قیمت تخم درصدی تخم 466اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران افزایش رئیس 

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

 .مرغ به عراق منجر به افزایش قیمت شد صادرات تخم: مرغ در بازار گفت به افزایش قیمت تخم

 .مرغ شد تومانی قیمت در هر کیلو تخم 266مرغ به عراق منجر به افزایش هزار و  درصدی صادرات تخم 466افزایش : وی افزود

تأثیر  افزایش تقاضای داخلی نیز در افزایش قیمت بی: ل ذکر کرد و گفتخانی دو برابر شدن مصرف داخلی را دومین عام یوسف

 122های خود به بیماری آنفوالنزا که منجر به معدوم شدن  رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در ادامه صحبت.نبود

 .مرغ بود یش قیمت تخماین موضوع نیز عامل موثری در افزا: گذار شد اشاره کرد و گفت میلیون قطعه مرغ تخم

سودجویی دالالن نیز منجر به افزایش قیمت : خانی سودجویی دالالن را از دیگر دالیل افزایش قیمت ذکر کرد و گفت یوسف

مرغ کاهش بیابد تا شاهد متعادل شدن قیمت در بازار داخلی  مرغ شد و در پی این مشکالت باید مجوزهای صادرات تخم تخم

 .باشیم

8D%/2146000/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 733۱بهمن  6۰: تاریخ

   !!!طرحی با پیش بینی ارزانیطرحی با پیش بینی ارزانیطرحی با پیش بینی ارزانی///قیمت روی جلد برخی کاالها حذف می شودقیمت روی جلد برخی کاالها حذف می شودقیمت روی جلد برخی کاالها حذف می شود
های جدیدی در رابطه  مانده است و بازار نیاز به آرامش و ثبات دارد اما مسئوالن خبر از شوک اگر چه تنها دو ماه به پایان سال باقی

 .با بازار می دهند

ت تا از کننده روی کاالها همواره مورد توجه دولت بوده اس درج قیمت مصرفخبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش 

 .این طریق از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری وبه حمایت از حقوق مصرف کننده به پردازد

در مجلس شورای اسالمی  88فصل دوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که سال  2و برهمین اساس بود که در ماده 

برچسب روی کاال، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، مصوب شد کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات مکلف شدند که با الصاق 

 .ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعالم نمایند قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه

های جدیدی در حال پس از مدتها قیمت گذاری به این شیوه و تنها زمانی که دو ماه به پایان سال باقی مسئوالن خبر از شوک 

 .رابطه با قیمت گذاری در بازار می دهند

کننده از روی برخی کاالهای غیراساسی مثل تنقالت حذف  براساس این گزارش قرار شده است که به طور آزمایشی، قیمت مصرف

 .درصد سود خرده فروشی عرضه شوند 42تا  42شود تا کاالها بر اساس سه درصد سود عمده فروشی و 

برای تغییر در شیوه  دبیر انجمن صنعت پخش ایران از درخواست این انجمن به وزارت صنعت  ت از زمانی شروع شد که ماجرا درس

متاسفانه قیمت گذاری در ایران هنوز به شیوه سنتی انجام می شود و در این راستا از وزیر صنعت : قیمتگذاری کاال خبر داد و گفت

 .کاالها بازنگری شوددرخواست کرده ایم که در قیمت گذاری 

از  قیمت گذاری برخی  با تصمیم وزارت صنعت : وی از موافقت وزیر صنعت با تغییر در شیوه قیمتگذاری کاالها خبر داد و گفت

 .کاالها با توجه به عرضه و تقاضا و صورت خواهد گرفت 

مشکالتی در بازار می شد و سالها این آرزوی ما  متاسفانه این موضوع منجر به: درج قیمت بر روی کاال گفت جارودی با اشاره به 

بود که این مشکل حل شود و بتوان هر کاالیی را به قیمت روز به فروش رساند که با درج قیمت در کارخانه ها این امکان وجود 

بحث درج  نداشت و در این راستا در جلسه برگزار شده با وزیر صنعت تصمیم گرفته شد که کارگروهی تخصصی تشکیل شود و

 .قیمت در واحدهای صنفی بر روی کاال و همچنین تغییر شیوه قیمت گذاری بر روی کاال را بررسی نماید

  تغییر در شیوه قیمتگذاری کاال*** 

مجتبی خسروتاج قائم مقام وزی صنعت نیز پیش از این در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به درخواست انجمن شرکت های 

موضوع نصب قیمت بر روی کاالهای بسته بندی شده در دستور کار کارشناسی با حضور دستگاهها و تشکل های : پخش گفت

 .مربوط قرار گرفته است

قانون تعزیرات حکومتی  0قانون نظام صنفی و ماده  42قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ماده  2بر اساس ماده : وی افزود

دمات مکلف اند با نصب برچسب قیمت بر روی کاال و یا نصب تابلو در محل کسب قیمت واحد کاال تمام عرضه کنندگان کاال و خ

 .یا دستمزد خدمات را به طور روشن و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد اعالم کند

در حال حاضر برای بخشی از کاالهای بسته بندی شده به خصوص مواد غذایی وغیر آن توسط واحدهای : خسرو تاج تصریح کرد

تولیدی برچسب قیمت روی کاالی تولید شده انجام میشود اما با توجه به تاریخ مصرف، تغییرات در فضای رقابت برای فروش کاال و 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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برای واحدهای تولیدی به وجود آمده که تا چه اندازه مصرف کنندگان محصوالت میتوانند در  مازاد بودن عرضه بر تقاضا این سوال

 . شرایط فراوانی از تخفیفات مناسب برخوردار شوند

به گفته قائم مقام وزیر صنعت از نگاه واحدهای تولیدی، الصاق برچسب قیمت روی کاال به دلیل تحوالتی که در زنجیره تامین کاال 

یرد به خصوص در شرایط فراوانی کاال به نفع مصرف کننده نیست و اگر این کار توسط واحدهای صنفی انجام شود صورت میگ

شرایطی پیش خواهد امد تا کارخانجات بتوانند با قیمت های رقابتی و در شکل صدور فاکتور رسمی کاال را به شبکه توزیع بفروشند 

 .ولید میتواند قیمت را تعیین و روی کاال بچسباندو واحد صنفی باتوجه به هزینه های زنجیره ت

که قانون گذار عرضه کننده کاالهارا موظف به نصب قیمت برو روی کاال نموده و میتوان این اقدام را :وی به این نکته نیز اشاره کرد

از دستگاه های ماشینی الزم  متوجه واحدهای صنفی نمود ولی باید زمینه اجرایی این طرح در واحدهای صنفی به نحوی که بتوانند

 .برای برچسب قیمت بر روی کاالها استقاده کنند فراهم اورد

در مرحله اول میتوان برای تعدادی از اقالم مصرفی غیر ضروری کار راشروع کرد تابه تدریج تمام واحدهای صنفی :خسرو تاج گفت

 . برای این امر مهیا شوند

 ضاقیمت چیپس و پفک تابع عرضه و تقا*** 

در مرحله اول :بر اساس این گزارش محمد آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از اجرای این طرح خبر داد و گفت

این طرح در تنقالتی مانند چیپس و پفک اجرا می شود و عرضه کنندگان موظف هستند بعد از احتساب سود خود آن را به خریدار 

 .بفروشند

 .ه با اجرای این طرح و نظارت بر اجرای درست آن قیمت کاالها ارزان تر از سابق می شودوی پیش بینی کرده ک

 امید مردم به تدبیر دولت***

اگر چه این روزها بازار هنوز در خواب زمستانی است و رکودموجب از رونق افتادن بازار شده است اما در کل با درج قیمت بر روی 

 .شور از قیمت آن مطمئن بوده و با خیال راحت بهای آن را می پرداختندکاالها مردم در هر نقطه شهر یا ک

اما با اجرای این طرح این طور که به نظر می رسد باز مردم باید هزینه آن را بپردازند و باید دید که اگر قیمتگذاری به واحد های 

ای جلوگیری از سوء استفاده افراد وجود خواهد صنفی سپرده شود و قیمت یک کاال بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود تضمینی بر

داشت یا خیر؟ چرا که به عنوان مثال قیمت یک چیپس در شمال شهر با جنوب شهر متفاوت خواهد شد و حتی افراد برای تهیه 

 .یک پفک باید قیمت متفاوتی را در شهرهای مختلف بپردازند

د است اما مردم همچنان امیدوارند که دولت در تصمیمات مرتبط با بازار اگرچه هنوز قضاوت در باره خوب یا بد بودن این طرح زو

 .با نزدیکی به ایام پایانی سال تدبیر بیشتری نماید آن هم 

4%D%/2141406/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 733۱بهمن  6۰: تاریخ

   نارنگی بر مدار گرانینارنگی بر مدار گرانینارنگی بر مدار گرانی/ / / درصدی میوه در شب عیددرصدی میوه در شب عیددرصدی میوه در شب عید   474747پیش بینی افزایش پیش بینی افزایش پیش بینی افزایش 

فروردین  42باتوجه به ذخیره سازی کافی محصوالت پیش بینی می شود که قیمت میوه تا پایان : رئیس اتحادیه میوه وسبزی گفت

 .درصد افزایش یابد 46ماه تنها 

، در خصوص تحوالت قیمت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با 

هرکیلو قیمت پیاز و سیب زمینی نسبت به دو هفته گذشته تغییری نداشته به طوری که قیمت : میوه در شب عید اظهار داشت

 .تا دو تومان است 266و پیاز هزار و  466تا هزار و  026سیب زمینی بین 

الی دو  266هزار تومان است ودرجه دو هزا رو  1الی  266قیمت هرکیلوگرم سیب سفید و قرمز ممتاز بین سه هزار و : وی افزود

ساری دو الی سه هزار تومان ، پرتغال تامسون دو الی  تومان ، پرتغال 266الی سه هزار دو  866تومان، موز دو هزار و  266هزار و 

 . تومان است 266دو هزار و 

با توجه به اینکه سیب و پرتغال اصلی ترین میوه های شب عید است ذخیره سازی : مهاجران در خصوص میوه شب عید بیان کرد

درصد افزایش داشته باشد و  46ه تنها قیمت ها فروردین ما 42این محصوالت به طور کافی انجام نشده لذا پیش بینی می شود تا 

گفتنی است که تنها قیمت نارنگی به سبب اتمام فصل تولید و موز به سبب افزایش تقاضا در عید باالست به طوری که پیش بینی 

 .هزار تومان در این ایام باشد 8الی  0می شود قیمت نارنگی بندر عباس بین 

قاچاق نارنگی پاکستان به وفور به کشور : وص قاچاق نارنگی پاکستان به کشور اظهار داشترئیس اتحادیه میوه و سبزی در خص

صورت می گیرد و حال الزم است در راستای نفع کشاورزان به سبب اینکه قیمت نارنگی پاکستان از نارنگی بندر عباس ارزانتر است 

 .نظارت برقاچاق صورت گیرد

%DB%BE4%D%/2140206/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5473260/%D9%BE%DB%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma//:ht t p                                                                                                                             4931 اول بهمناهم اخبار هفته 

 

38 
 

ها قیمتبازار و   
 ایران اکونا - 733۱/ بهمن /  63, شنبه 

   نرخ مرغ و ماهی در نقاط مختلف شهرنرخ مرغ و ماهی در نقاط مختلف شهرنرخ مرغ و ماهی در نقاط مختلف شهر

هزار ریال تعیین و در  22( شنبه ) نرخ هرکیلوگرم مرغ در میدان بهمن امروز: اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی اعالم کرد 

 . هزار ریال نرخ داشت04بازار مصرف 

 هزار ریال است 22نرخ هرکیلوگرم مرغ در میدان بهمن 

براساس معامالت امروز، هر کیلوگرم مرغ زنده در : مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی اظهارداشت

هزار ریال قیمت دارد و هر کیلوگرم  20هزار ریال و تحویل درب واحد های صنفی  22کشتارگاه هزار ریال،  04محل مرغداری ها 

 .هزار ریال به فروش می رسد 24ران مرغ به نرخ 

  هزار ریال 02قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ ** 

هزار ریال، در  22غداری امروز نرخ هرکیلوگرم تخم مرغ در محل مر: رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت

 .هزار ریال به فروش رسید 02هزار ریال و در خرده فروشی ها  28واحدهای صنفی 

 .به گفته وی، تخم مرغ مارک دار با چهار درصد افزایش نسبت به قیمت های اعالمی عرضه می شود

هزارریال به فروش  426رغ با قیمت حدود مطابق نرخ های اعالم شده، قیمت هر شانه دو کیلوگرمی تخم م: یوسف خانی یادآورشد

 .هزار ریال بود 42تا  46می رسد ،اما حدود یک ماه قبل نرخ هر شانه تخم مرغ دو کیلوگرمی در خرده فروشی ها برابر با 

 قیمت ماهی بدون تغییر** 

هزار ریال، حلوای  266ی شیرجنوب این مقام مسئول ،نرخ انواع ماهی را برای معامالت در عمده فروشی ها به ازای هرکیلوگرم ماه

 .هزار ریال اعالم کرد 266هزار ریال و هامور جنوب  426هزارریال، شیرنیزه ای  226سیاه 

هزار ریال، کپور  426( سفید پرورشی آزاد)هزار ریال، آمور 446هزارریال، قزل آال  486به گفته وی ، ماهی تیالپیا هرکیلوگرم 

 .هزار ریال معامله شد 02هزار ریال و آزاد دزفول  426

هزار  226هزار ریال، حلوای سیاه  226به گفته این مقام مسئول، قیمت خرده فروشی ها برای عرضه هرکیلوگرم ماهی شیر جنوب 

 .هزار ریال ثبت شد 226هزار ریال و هامور جنوب  416ریال، شیرنیزه ای 

سفید )هزارریال، آمور  422هزار ریال، قزل آال  266فروشی ها با نرخ هرکیلوگرم ماهی تیالپیا امروز در خرده : یوسف خانی افزود

 .هزار ریال به فروش می رسد 86هزار ریال و آزاد دزفول  416هزار ریال، کپور  416( پرورشی آزاد

هزار ریال  42تا  46پیش از این اعالم شد، بر پایه برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت مرغ بین 

 .هزار ریال است 16و تخم مرغ حدود 

عدد در سال رسیده  444به  406آمارهای منتشر شده نشان می دهد در چهار سال گذشته سرانه مصرف تخم مرغ در کشور از 

گوشت، کیلوگرم در سال اعالم شده و به این ترتیب میزان مصرف این نوع  2221سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران بیش از .است

( 4222)و کره جنوبی( 4022)، ژاپن(028)، اندونزی(220)، هند(4824)، اتحادیه اروپا(2124)، کلمبیا(کیلوگرم 420)بیشتر از چین

( فائو)کیلوگرم اعالم شده، اما براساس گزارش سازمان جهانی خواربار کشاورزی  4422میانگین سرانه مصرف ماهی در جهان .است

 .کیلوگرم است 422ان مصرف سرانه ماهی در ایر

8%D4%B8%D4%80%D%/24486/com.i r anecona//:ht t p 
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 برنامه و سیاست ها
 - 38/77/61فارس

   های آلوده استهای آلوده استهای آلوده است   کمیسیون ویژه مجلس در حال بررسی موضوع برنجکمیسیون ویژه مجلس در حال بررسی موضوع برنجکمیسیون ویژه مجلس در حال بررسی موضوع برنج

های  کمیسیون ویژه مجلس در حال بررسی شبهه رانت و موضوع برنج: گفترئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس 

 .آلوده است

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت

قرار بود در : های آلوده و تاریخ مصرف گذشته منتسب به شرکت بازرگانی دولتی گفت برنج نتایج بررسی کمیسیون ویژه در مورد

 .اند ای را اعالم نکرده های آلوده و تاریخ مصرف گذشته اعالم شود که تاکنون نتیجه این هفته گزارش کمیسیون ویژه بررسی برنج

میکروب باشد، آن را  اگر برنجی آلوده به فلزات سنگین و: برنج آلوده تعاریف مشخص خود را دارد، اظهار داشت با بیان اینکه وی

 .توان در زمره برنج آلوده قرار داد می

همچنین در صورتی که در برنج بر اثر ماندن و کهنگی حشره ایجاد : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت

 .وب کردتوان آن را جزء برنج آلوده یا تاریخ مصرف گذشته محس شود، می

کدام از موارد مذکور در آن مشاهده نشود، آن برنج  ولی اگر تاریخ مصرف برنج هم گذشته باشد، اما با آزمایش هیچ: رجایی گفت

 .توان تاریخ مصرف آن را تمدید و دوباره به چرخه مصرف برگرداند شود و می برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته محسوب نمی

های شرکت بازرگانی دولتی در کمیسیون  موارد مختلف در مورد برنج: و منابع طبیعی تصریح کرد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب

ها رانتی صورت  ویژه در حال بررسی است، همچنین این کمیسیون در حال بررسی است، تا تشخیص دهد که در معامله این برنج

 .گرفته است یا خیر

: در حال بررسی است، گفت پلمب شده توسط وزارت بهداشت توسط این کمیسیون وی در پاسخ به این سؤال که آیا برنج انبارهای

 .توان اطالعات دقیقی ارائه داد از این موضوع هم دقیقا اطالعی در دست ندارم و تا گزارش دقیق کمیسیون را دریافت نکنم، نمی
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 برنامه و سیاست ها
 - 38/77/69فارس

   وری بخش کشاورزی ابالغ شدوری بخش کشاورزی ابالغ شدوری بخش کشاورزی ابالغ شد   قانون افزایش بهرهقانون افزایش بهرهقانون افزایش بهره   999نامه اجرایی ماده نامه اجرایی ماده نامه اجرایی ماده    آیینآیینآیین

 -وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  قانون افزایش بهره( 0)نامه اجرایی ماده  آیین»جمهور،  اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس

 .را که به تصویب هیأت دولت رسیده برای اجرا ابالغ کرد« 4084مصوب 

آیین نامه اجرایی » اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور،  پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

را که به تصویب هیئت دولت رسیده برای اجرا « -4084مصوب  -قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ( 0)ماده 

 .ابالغ کرد

 :شرح زیر استبه گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، متن آیین نامه به 

 -4084مصوب  -قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ( 0)آیین نامه اجرایی ماده 

 :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در این آیین -4ماده 

 . - 4084مصوب  –وری بخش کشاورزی و منایع طبیعی  قانون افزایش بهره: قانون -الف

 .سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران: زمان نظام مهندسیسا -ب

 .سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران: سازمان نظام دامپزشکی -پ

های  شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه یا مجوز یا هرگونه مدرک قانونی برای فعالیت تولیدی در یکی از بخش: بردار بهره -ت

 .کشاورزی و منابع طبیعی

های تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی، دامپزشکی و محیط زیست که دانشنامه آنها   دانش آموختگان رشته: دانش آموختگان -ث

های نظام مهندسی و نظام دامپزشکی   ای آنها به تأیید سازمان مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و صالحیت حرفه

 .ه باشدرسید

های مورد نظر قانون و سهم برخورداری   های قانونی، اعطای تسهیالت و مشوق وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حمایت -2ماده 

های کشاورزی و منابع طبیعی از آنها را ساالنه تا پایان مرداد ماه تعیین و عالوه بر ارسال به مراجع ذیربط، اعالم  هر یک از زیربخش

 .عمومی نماید

قانون، به ترتیب زیر در اولویت قرار ( 02)و ( 04)قانون با رعایت مفاد مواد ( 0)بهره برداران برای استفاده از تسهیالت ماده  -0ماده 

 :می گیرند

 .کنند بهره بردارانی که در مجموعه خود از دانش آموختگان به صورت تمام وقت استفاده می -الف

 .دهند قانون انجام می( 2)لیت خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده بهره بردارانی که کل فرایند فعا -ب

 .دهند قانون انجام می(2)بردارانی که بخشی از فرایند فعالیت خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده  بهره -پ

ستمر از دانش آموختگان های موضوع این آیین نامه منوط به وجود مدارک مثبته مبنی بر استفاده م برخورداری از حمایت -1ماده 

 .قانون می باشد( 2)و یا قرارداد منعقده با دانش آموختگان و یا مراکز موضوع ماده 

های نظام مهندسی و نظام دامپزشکی موظفند به منظور نظارت، پایش و تأیید صالحیت برخورداری بهره برداران  سازمان -4تبصره 

ایجاد و راه اندازی یک سامانه نرم افزاری برخط برای ثبت مستندات این ماده اقدام نامه، نسبت به  های موضوع این آیین از حمایت

 .نمایند
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های نظام دامپزشکی و نظام مهندسی موظفند ظرف یک ماه نسبت به بررسی و ارزیابی مستندات ثبت شده در  سازمان -2تبصره 

های موضوع این  هره برداران به مراجع اعطاکننده حمایتسامانه فوق اقدام و در صورت تأیید، نسبت به اعالم احراز صالحیت ب

 .نامه اقدام نمایند آیین

وزارت جهادکشاورزی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه و کلیه فعالیت های انجام گرفته در زمینه اعطای  -2ماده 

های نظام دامپزشکی و  ها و سازمان کننده حمایتهای قانونی، تسهیالت و مشوق ها را پس از اخذ گزارش از مراجع اعطا حمایت

 .نظام مهندسی به صورت سالیانه تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کند

برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت علوم،  4041246240 اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ

 .ی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کردتحقیقات و فناور
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7338بهمن  68, یکشنبه

زنان روستایی فاقد ردیف بودجه ملی زنان روستایی فاقد ردیف بودجه ملی زنان روستایی فاقد ردیف بودجه ملی / / / هزار زن روستاییهزار زن روستاییهزار زن روستایی   کسب و کار پایدار برای پنجکسب و کار پایدار برای پنجکسب و کار پایدار برای پنج

   بوده و مغفول در سرشماری نفوس و مسکن بوده و مغفول در سرشماری نفوس و مسکن بوده و مغفول در سرشماری نفوس و مسکن 

هزار نفر از زنان روستایی و عشایری،  44نامه بین وزارت جهاد کشاورزی و دفتر امور زنان ریاست جمهوری، برای  بر اساس موافقت

شود و با توجه به فقدان  هزار نفر نیز کسب و کار پایدار ایجاد می ت و نوآوری ایجاد شده و برای پنجهای کارآفرینی، خالقی آموزش

و برنامه ششم، ساختار تنظیم بودجه و دریافت  42ردیف بودجه برای زنان روستایی و عشایری، پیشنهاد شد در بودجه سال 

 . ردبرداران روستایی مورد بازمهندسی قرار گی اطالعات از بهره

بر : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تصویب شد، طرح  41ای که بین وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ساله  نامه اساس موافقت

 .شود رینی زنان روستایی و عشایری به صورت ملی اجرایی میآموزش و ترویج کارآف

هزار نفر از زنان روستایی و عشایری کارآفرین و تولیدکننده و  44با اجرایی شدن این طرح، بیش از : هاشم افزود السادات بنی فروغ

شاورزی برخوردار شده و برای های کارآفرینی، خالقیت و نوآوری در بخش ک های اعتبار خرد از آموزش همچنین اعضای صندوق

 .شود هزار نفر از آنها کسب و کار پایدار ایجاد می پنج

های  های محلی زمینه مشارکت زنان روستایی و عشایری را در حوزه عنوان تشکل های اعتبار خرد به صندوق: وی خاطرنشان کرد

 .کنند و تسهیالت، تسهیل میاقتصادی و اجتماعی فراهم کرده و زمینه دسترسی آنها را به منابع مالی 

گیری از  ها زمینه مساعد و فرصت مناسبی هستند تا زنان روستایی با بهره طرح مذکور و همچنین صندوق: هاشم ادامه داد بنی

 .های کارآفرینی، بازاریابی، خالقیت و نوآوری، فضای کسب و کار پایدار را توسعه دهند آموزش

کند و این نظام متکی به  های زراعی خرد فعالیت می برداران بخش کشاورزی در نظام هدرصد بهر 46بیش از : وی تصریح کرد

 .خانواده و زنان در آن نقش اثرگذاری دارند

افزایش مهاجرت روستا به شهر باعث شده تعداد خانوارهایی که با سرپرستی زنان به معیشت خود ادامه : هاشم یادآور شد بنی

تنها مهاجرت  توان امیدوار بود که نه یابد؛ لذا با توانمندسازی زنان روستایی و توسعه کسب و کار پایدار میدهند، روزانه افزایش  می

 .توان امیدوار بود مهاجرت معکوس رخ دهد مردان تبدیل به مهاجرت خانوادگی نشود، بلکه می

 صندوق اعتبار خرد تشکیل شد 587 

 44های خرد از سال  شاورزی با اشاره به اجرایی شدن فاز مطالعاتی ایجاد صندوقمدیرکل دفتر روستایی و عشایری وزارت جهاد ک

صندوق خرد در سراسر کشور تشکیل شده و کار  826تاکنون : با مرکز تحقیقات توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد

 .ها نیز ادامه دارد افزایش این صندوق

دلیل فقدان مالکیت و تضامین قابل قبول و  نقش مؤثری در اقتصاد خانوار دارند، اما به زنان روستایی و عشایری: وی اظهار داشت

کند منابع مالی و اعتباری الزم را جهت توسعه  ها تالش می منابع مالی و اعتباری رسمی دسترسی ندارند؛ لذا این صندوق

 .های زنان فراهم کند فعالیت
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ها، وجود سرمایه اجتماعی  ترین ویژگی این تشکل مهم: ان یک تشکل ملی یاد کرد و گفتعنو های اعتبار خرد به هاشم از صندوق بنی

 .بستگی گروهی است و هم

افزایی اجتماعی،  دنبال فرآیند توان شود، در واقع به وقتی گروهی خواستار تشکیل صندوق اعتبار خرد می: وی همچنین افزود

 .های گروهی استگری و مشارکتی و همچنین انجام کار آموزش تسهیل

کند و  اند، حمایت می هایی که مردم تشکیل داده دنبال ایجاد صندوق نیست، بلکه از صندوق این دفتر به: هاشم خاطرنشان کرد بنی

 .ها به معنی تام کلمه تقاضامحورند این صندوق

خواهند  و اعتبار در اختیار افرادی که می ها جمع شده و در قالب وام اندازهای غیرمولد روستاییان در این صندوق پس: وی ادامه داد

 .گیرد فعالیت اقتصادی انجام دهند، قرار می

 ایجاد زمینه نوآوری و فناوری برای اشتغال زنان 

: های خرد را مجرایی برای دستیابی به اشتغال پایدار دانست و تصریح کرد مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان صندوق

های الزم در جهت توسعه کسب و  د هدف نیستند، بلکه ظرفیتی هستند که اعضاء بتوانند با کسب توانمندیهای اعتبار خر صندوق

 .کارهای محلی گام بردارند

های فردی،  کنند، صرفاً مالی نیست، بلکه توانمندی ها برای اعضای خود ایجاد می توانمندی که این صندوق: هاشم یادآور شد بنی

 .شود همراه آنها ایجاد میاجتماعی و مدیریتی نیز 

ای  نامه فنی و حرفه ای شده و گواهی های فنی و حرفه توانند وارد آموزش ها می تعداد قابل توجهی از اعضای صندوق: وی تأکید کرد

 .تر استفاده کنند دریافت کنند تا بتوانند از تسهیالت بانکی راحت

های خرد در سطح روستاها تشکیل شده و اعضای آن، ساکنان یک  دوقمنظور حفظ وفاق اجتماعی، صن به: هاشم اظهار داشت بنی

 .روستا هستند

درصد نیز سهم دولت  14درصد سهم آورده،  24ها بر اساس قانون تجارت موظف شدند به ازای  این صندوق: وی همچنین گفت

 .های خرد و توسعه کسب و کار خواهد شد دریافت کنند که باعث افزایش سرمایه صندوق

ای که در گذشته بین معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و وزیر جهاد  نامه منعقدشده بر اساس موافقت: هاشم افزود یبن

های آموزشی  صندوق اعتباری خرد متعلق به صندوق عشایر است که بر تسهیالت و برنامه 86صندوق از  48کشاورزی تصویب شد، 

 .کند میبه تناسب نیاز زنان عشایر ارائه 

شود انتقال نوآوری و فناوری برای زنان روستایی و عشایری  نامه تالش می به موازات اجرایی شدن این موافقت: وی خاطرنشان کرد

 .فراهم شود

 کانتینرهای بهداشتی قارچ، شغل جدید زنان روستایی 

د ایجاد مشاغل خانگی برای زنان روستایی، های جدی مدیرکل دفتر روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت

 .عنوان یک شغل خانگی در دستور کار قرار دارد پرورش قارچ از طریق کانتینرهای بهداشتی به: ادامه داد

 - در صورت نهایی شدن این موضوع، دفتر امور زنان با همکاری مرکز کارآفرینی مؤسسه آموزش علمی: هاشم تصریح کرد بنی

 .کند استفاده از این دستگاه را برای زنان روستایی فراهم می کاربردی، زمینه

 های عشایری میلیارد ریالی صندوق 47اعتبار  
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های عشایری  منظور حمایت از صندوق به 41های رئیس سازمان امور عشایر در سال  بار با پیگیری برای نخستین: وی یادآور شد

 .یافت ها اختصاص میلیارد ریال به این صندوق 46زنان، 

 .های زنان عشایری را دربر خواهد داشت سازی و توسعه تشکل نظیر قطعاً تحول جدی در ظرفیت این اقدام بی: هاشم تأکید کرد بنی

 زنان روستایی فاقد ردیف بودجه و اطالعات ملی هستند 

کشاورزی برای تدوین برنامه ششم اظهار مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان با اشاره به پیشنهاد دفتر امور زنان وزارت جهاد 

های خاص شده است؛ لذا زنان روستایی و  ریزی کشور مانع از توجه به گروه ریزی و بودجه وجود رویکرد کالن در نظام برنامه: داشت

است که جایگاه بنابراین پیشنهاد ما آن . مانند رغم جایگاهی که در توسعه عشایری و روستایی دارند، مغفول باقی می عشایری به

 .ای برای توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در نظام کشاورزی و خانوادگی پیشنهاد شود ویژه

های اقتصادی روستا  ای در فعالیت بر اساس مشاهدات و مطالعات موردی، زنان روستایی و عشایری نقش عمده: وی همچنین گفت

در هر دو سرشماری نفوس . اما در سطح ملی اطالعاتی در این زمینه وجود ندارد ویژه تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی دارند، به

دلیل آنکه فاقد مالکیت  و مسکن و کشاورزی، مبنای اخذ اطالعات، مالکیت واحدهای تولیدی است و اطالعات مربوط به زنان به

 .شود شوند، دریافت نمی بردار محسوب نمی هستند و بهره

نسبت به زنان شاغل در  46تا  82بین سال . مشارکت و اقبال زنان بر اساس آمارهای رسمی مشهود است: ودهاشم در پایان افز بنی

چنین آمار و ارقامی، ضرورت تشکیل . درصد افزایش داشته، در حالی که افزایش مردان دودهم درصد بوده است 20حوزه کشاورزی 

و توجه خاص به آنان در برنامه ششم توسعه را فراهم  42سی بودجه سال ردیف بودجه برای زنان روستایی و عشایری در جریان برر

ها نزی با توجه به نوع فعاالن تعیین شود تا بتوان بر پایه اطالعات شفاف برای زنان  کند و ضرورت دارد ساختار سرشماری می

 ./ریزی کرد روستایی برنامه

ht ml.4-24282/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7338بهمن  63, شنبه

آذربایجان آذربایجان آذربایجان / / / نامه منابع زنده دریای خزر در هفته جارینامه منابع زنده دریای خزر در هفته جارینامه منابع زنده دریای خزر در هفته جاری   بینی تصویب موافقتبینی تصویب موافقتبینی تصویب موافقت   پیشپیشپیش

   نخستین نامزد مدیریت منابع دریای خزر نخستین نامزد مدیریت منابع دریای خزر نخستین نامزد مدیریت منابع دریای خزر 

نامه منابع زنده دریای خزر دستور  از میان پنج کشور حاشیه دریای خزر تنها مجلس ایران است که باید برای اجرایی شدن موافقت

 .هفته جاری این مسئله قطعی شودشود در  بینی می صادر کند که پیش

درباره ( ایانا)های تخصصی شیالت ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  الملل و سازمان رئیس گروه امور بین 

ین ا: نامه منابع زنده دریای خزر که از مهرماه سال گذشته به مجلس شورای اسالمی رفته است، گفت وضعیت تصویب موافقت

 .های مربوطه بررسی شده و به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد نامه قرار است در هفته جاری در کمیسیون موافقت

شود که در این هفته تعیین تکلیف شده و  بینی می شود و پیش نامه دیده نمی مشکل خاصی در این موافقت: پور افزود مرتضی مهران

 .آینده اجرایی شودپس از ارجاع به شورای نگهبان، از سال 

فوریتی است و جزئیات ندارد و نمایندگان زیادی موافق اجرایی شدن آن  نامه یک از آنجا که این موافقت: وی خاطرنشان کرد

 .طور قطع در هفته جاری به تصویب خواهد رسید هستند، به

ابق، مدیریت خوبی برای ذخایر دریای خزر وجود بعد از فروپاشی شوروی س: ای ادامه داد نامه پور درباره لزوم چنین موافقت مهران

 .تن خاویار تولیدشده در سال رو به کاهش رفت و در حال حاضر به یک تا دو تن رسیده است 266ای که  گونه نداشت؛ به

دریای خزر، دلیل آنکه ماهیان خاویاری مهاجم بوده و الزم است برای جلوگیری از انقراض آنها پنج کشور حاشیه  به: وی تصریح کرد

درستی این منابع  ای توسط مجلس هر کشور به تصویب برسد تا بتوان به نامه ای را اعمال کنند، باید چنین موافقت مدیریت یکپارچه

 .را مدیریت کرد

 زودی بینی کمیسیون مشترک منابع دریای خزر به پیش 

نامه توسط  مقرر است که پس از تصویب این موافقت: دهای تخصصی شیالت ایران یادآور ش الملل و سازمان رئیس گروه امور بین

ها و مدیریت واحد بر ذخایر دریای خزر  روز از اعالم آخرین کشور، کمیسیونی مشترک تشکیل شود و برنامه 06کشورها، پس از 

 .اعمال شود

زودی  یران نیز آن را تصویب و اجرای آن بهنامه را به امضاء رساندند و امیدواریم ا چهار کشور دیگر این موافقت: پور تأکید کرد مهران

 .آغاز شود

بار به ترتیب حروف الفبا، مدیریت  ای هر دو سال یک صورت دوره مقرر است بعد از تصویب تمامی کشورها، به: وی اظهار داشت

د مدیریت ذخایر دریای ترتیب کشور آذربایجان نخستین نامز ذخایر دریای خزر بر عهده یکی از این پنج کشور قرار گیرد که بدین

 .خزر خواهد بود

ماهیان و صید و جلوگیری از صید غیرمجاز مدیریت شده  نامه، بر رهاسازی بچه با اجرایی شدن این موافقت: پور در پایان گفت مهران

 ./های مؤثری اتخاذ خواهد شد ترتیب برای حفظ ذخایر تصمیم و بدین

ht ml.4-24221/i t em/t i yoor-daamo/i r.i ana.www//:ht t p 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7338بهمن  69, دوشنبه

ایجاد ایجاد ایجاد / / / بار در بخش دام، طیور و آبزیانبار در بخش دام، طیور و آبزیانبار در بخش دام، طیور و آبزیان   ارائه خدمات تخصصی بیمه تجاری برای نخستینارائه خدمات تخصصی بیمه تجاری برای نخستینارائه خدمات تخصصی بیمه تجاری برای نخستین

   ه تجاری کشاورزی در کل کشور ه تجاری کشاورزی در کل کشور ه تجاری کشاورزی در کل کشور شبکه الکترونیکی بیمشبکه الکترونیکی بیمشبکه الکترونیکی بیم

بار  نامه شرکت سهامی بیمه ایران و سازمان نظام دامپزشکی کشور، ارائه خدمات تخصصی بیمه تجاری برای نخستین با امضای تفاهم

 . پذیر شد در بخش دام، طیور و آبزیان امکان

ه مدیریت ساختمان مرکزی بیمه ایران برگزار شد، ، در این نشست که در حوز(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور ضمن ابراز خشنودی از بذل توجه سیدعباس حسینی، مدیرعامل بیمه ایران به بخش 

به  شود، واحدهای تولیدی که هیچ راهی برای بازگشت رو می های زیادی روبه از آنجا که بخش کشاورزی با خسارت: کشاورزی گفت

 80در قزوین است که طی سال  "دشت رز"شوند که نمونه آن باغ  کنند، ناگزیر به خروج از گردونه تولید می چرخه تولید پیدا نمی

ها، گرفتار سرمای زیر  و هنگام ریاست اینجانب در سازمان جهاد کشاورزی قزوین، با وجود مکانیزه بودن باغ و به بار نشستن میوه

 .گذار آن به آمریکا شد بیمه نبودن آن، منجر به بازگشت سرمایه درجه شد و ماحصل 26

تنها محصول، بلکه همه ساختارهای تولید  گذاران کشاورزی باید نه محمدرضا صفری با بیان اینکه برای افزایش امنیت خاطر سرمایه

آالت را اجبار  صوالت، ابنیه، شاغالن و ماشینقانون نظام جامع دامپروری، بیمه مح 4خوشبختانه از آنجا که ماده : بیمه شوند، افزود

گزاران فعال بیمه در نظام مهندسی کشاورزی و منابع  پور از پایه های ایرج ساالری و عصمت باقری کرده است، حال با پیگیری

مپزشکی کشور طبیعی کشور، ایده کارآمد و خوبی برای آغاز بیمه تجاری در بخش کشاورزی بنیان گذاشته شد که سازمان نظام دا

 .نیز خواستار تعمیم آن به این حوزه شده است

 محمدرضا صفری، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور 

: وی با بیان اینکه سازمان نظام دامپزشکی کشور متولی صدور پروانه برای واحدهای صنفی تحت پوشش نیز هست، خاطرنشان کرد

نامه، واحدهای  ری نیز سه هفته پیش هیأت وزیران تصویب شد که بر اساس این آیینو قانون افزایش بهره( 0)نامه اجرایی ماده  آیین

تواند یکی از آنها باشد، برخوردار  های مهندسی و دامپزشکی کشور که بیمه می تولیدی باید از حمایت خدمات کارشناسی نظام

 .شوند

اکنون مورد حمایت دولت است و ساالنه صدها  ی همرئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با بیان اینکه بیمه محصوالت کشاورز

صورت پراکنده از طریق بیمه آسیا خدماتی ارائه  اگرچه در سنوات گذشته به: یابد، ادامه داد میلیارد تومان به آن اختصاص می

نظام مهندسی  شد، اما پس از دو سال مطالعه هدفمند و اجرایی ارائه خدمات تخصصی بیمه در بخش کشاورزی توسط سازمان می

ای خود را به بیمه  گزاران آن، به مدیریت سازمان نظام دامپزشکی کشور محرض شد که تمام امور بیمه کشاورزی به اهتمام پایه

های دولتی را نیز وارد  ایران واگذار کند و حتی تالش خواهیم کرد تا با جلب حمایت وزیر جهاد کشاورزی، بخشی از حمایت

 .مان نظام دامپزشکی با بیمه ایران کنیمای ساز تعامالت بیمه

: ای، شاهد ارتقای کمی و کیفی تولیدات کشاورزی خواهیم بود، تصریح کرد صفری با بیان اینکه در صورت افزایش خدمات بیمه

ان حضور کمااینکه در مذاکرات اخیر با روسیه، آشکار شد که اگر بیمه قوی مشمول واحدهای تولیدی دام و طیور ایران باشد، امک

 .شود محصوالت کشورمان در بازار آن کشور یا سایر کشورها نیز دوچندان می
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شرکت  466آزمایشگاه و  066داروخانه،  466هزار و  کلینیک دامپزشکی، یک 266هزار و  وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج

با توجه به این گستردگی : نند، یادآور شدک میلیون تن محصول پروتئینی ایفای نقش می 26تا  42پخش دارو درمسیر تولید 

 .ای سازمان نظام دامپزشکی کشور بسیار متنوع است توان گفت که سبد بیمه می

 ایجاد شبکه الکترونیکی بیمه تجاری کشاورزی در کل کشور  

اینکه پس از دو سال های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز با اعالم  مدیرعامل صندوق مشترک استان

از : ها تشخیص داده شد، اظهار داشت تر از سایر بیمه مطالعه و بررسی دقیق کارشناسی، شرایط برای همکاری با بیمه ایران مناسب

آنجا که فلسفه بیمه در ابتدا بر مهیا کردن شرایط الزم برای رعایت ضوابط و استانداردها تأکید دارد و سپس در صورت بروز 

بخشی به  تواند ضمن اطمینان کند؛ لذا استفاده از شبکه خدماتی بیمه کارآمد و تجاری می بادرت به جبران آن میخسارت م

 .افزاری و خدمات کیفی در واحدهای تولیدی یا خدماتی بخش کشاورزی نیز شود تولیدکنندگان، باعث ارتقاء تجهیزات سخت

 زی گذار بیمه تجاری در بخش کشاور ایرج ساالری، پایه 

حسین صفری، مدیرعامل )ای توافقنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی  ایرج ساالری با بیان اینکه پیرو همکاری مجری بیمه 

اندازی شده است که از طریق دفاتر اختصاصی با  ای الکترونیکی در کل کشور راه ، شبکه(آوران صفری ای تأمین شرکت خدمات بیمه

با توجه به تأمین گستردگی ارائه خدمات بیمه : کند، تأکید کرد ای الزم را به متقاضیان ارائه می کارشناسان مربوطه خدمات بیمه

ای، این شرکت همچنین  سال سابقه فعالیت بیمه 22آوران صفری با بیش از  تخصصی در بخش کشاورزی توسط شرکت تأمین

 .ه شدنامه سازمان نظام دامپزشکی نیز برگزید عنوان مجری اجرای توافق به

لذا حجم متقاضیان در ابتدا : وری دولت مکلف به پرداخت سهم بیمه است، افزود وی با بیان اینکه بر اساس قانون افزایش بهره

خیلی زیاد بود و در سال نخست امکان ارائه خدمات مناسب فراهم نبود، اما در سال دوم با ایجاد شعبه بیمه تجاری کشاورزی و 

کارشناسان به ارباب رجوع، روال مناسبی پیدا کرده است؛ اگرچه باید به سمتی برویم که تحت مدیریت پاسخگویی بیشتر و بهتر 

 .ترین شرایط فراهم شود بیمه ایران، امکان خدمات اختصاصی در کیفی

فقط در : ددلیل صف انتظار طوالنی از دست رفتند، خاطرنشان کر ساالری با بیان اینکه بسیاری از مشتریان بیمه این شرکت به

های با تکنولوژی و در شرایط نزدیک به صنایع  بردار وجود دارد که با نظارت بیمه در فهرست بیمه میلیون بهره 222بخش دامپروری 

 .گیرند قرار می

 های اقتصادی  ای با ریسک باالتر در بخش کننده خدمات بیمه بیمه ایران، ارائه 

این اهمیت تا : بیان اینکه امنیت غذایی، ارزشمندترین بحث در حوزه تولید است، گفتمدیرعامل بیمه ایران نیز در این نشست با 

دهند و حتی در مصوبات دولت بحث کشت فراسرزمینی  آنجا قابل توجه است که مقام معظم رهبری بارها آن را مورد تأکید قرار می

 .شود دیده می

 سیدعباس حسینی، مدیرعامل بیمه ایران 

نامه در راستای تحقق امنیت غذایی، دستاوردهای خوبی را در افزایش  با بیان اینکه امضاء و اجرای این تفاهمسیدعباس حسینی  

برداران بخش کشاورزی، نقطه مثبت  ضمن آنکه آرامش بهره: وری بیشتر به همراه خواهد داشت، ادامه داد فناوری واحدها و بهره

 .ی تولیدی آنها استبرداران و واحدها قابل اتکای دیگر بیمه بهره

برد،  های حاکمیت را پیش می ساله، دغدغه 86ای کشور و با قدمت  ترین شرکت بیمه عنوان بزرگ وی با بیان اینکه بیمه ایران به

 .های اقتصادی است ای با ریسک باالتر در بخش ها ارائه خدمات بیمه ازجمله این دغدغه: تصریح کرد
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 .ای رو به جلو، خدمات کاملی را با ابزارهای نوین ارتباطی هزاره سوم ارائه دهد کند در رویه می به گفته حسینی، بیمه ایران تالش 

اش در مقام معاونت اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الزم دید به ذکر خاطراتی از شدت  وی در پایان با توجه به سابقه

های وزیر جهاد کشاورزی،  ی بپردازد و حتی بگوید تحت تأثیر نوع پیگیریعالقه و پیگیری جدی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورز

های وجودی محمود حجتی، دغدغه بخش کشاورزی را دارد و برای آن از تمام وجود مایه  به این اطمینان رسیده که تمام سلول

 ./گذارد می

ht ml.4-24006/i t em/t i yoor-daamo/i r.i ana.www//:ht t p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/27630-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma//:ht t p                                                                                                                             4931 اول بهمناهم اخبار هفته 

 

49 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7338بهمن  69, دوشنبه

از بیمه مسئولیت از بیمه مسئولیت از بیمه مسئولیت / / / ای سازمان نظام دامپزشکی به بیمه ایران واگذار شدای سازمان نظام دامپزشکی به بیمه ایران واگذار شدای سازمان نظام دامپزشکی به بیمه ایران واگذار شد   تمام امور بیمهتمام امور بیمهتمام امور بیمه

   مدنی اعضا گرفته تا تأسیسات واحدهای تولیدی مدنی اعضا گرفته تا تأسیسات واحدهای تولیدی مدنی اعضا گرفته تا تأسیسات واحدهای تولیدی 

ای نظام  سهامی بیمه ایران و سازمان نظام دامپزشکی کشور برای تحت پوشش قرار دادن تمام امور بیمهنامه شرکت  توافق

 .دامپزشکی کشور به امضا رسید

نامه که با حضور سیدعباس حسینی، مدیرعامل بیمه ایران و  ، این توافق(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

قانون نظام جامع دامپروری  4مان نظام دامپزشکی کشور به امضا رسید، در راستای اجرای مفاد ماده محمدرضا صفری، ریاست ساز

وری مجلس شورای اسالمی تنظیم و امضا شده  قانون افزایش بهره 020ماده ( ج)و ( ب)کشور و فراهم شدن امکان اجرای بندهای 

 .است

های  گذاری در عرصه اهداف قوانین یاد شده و رونق بازار بیمه و افزایش سرمایهنامه که تحقق  بنا بر این گزارش، بر اساس این تفاهم

ها و افزایش کارایی صاحبان  گذاری ای با هدف تضمین سرمایه کند، توسعه خدمات بیمه تولید و خدمات کشاورزی را دنبال می

 .گیرد سرمایه در بخش دام، طیور و آبزیان در دستور کار قرار می

قانون نظام جامع دامپروری  4های تولید و خدمات کشاورزی؛ اجرای ماده  گذاری در عرصه یمه و افزایش امنیت سرمایهرونق بازار ب

برداران بخش و  کشور؛ افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت بیمه بخش کشاورزی؛ کاهش ریسک برای فعاالن و بهره

ری و کارایی نیروی انسانی متخصص در مراکز، واحدهای تولیدی و خدماتی؛ و گذاری؛ ارتقای بهره تأمین امنیت مالی و سرمایه

ارتقای آگاهی علمی و فنی فعاالن بخش کشاورزی زیر بخش دام، طیور و آبزیان و تبیین اهمیت بیمه مسئولیت مدنی و همچنین 

 .نامه است توافقهای محوری این  ارائه خدمات تخصصی و کیفی بیمه در بخش دام، طیور و آبزیان از موضوع

به گزارش ایانا، بیمه مسئولیت مدنی اعضای سازمان، دامپزشکان، مسئوالن فنی شامل تحت پوشش قرار گرفتن تمامی خسارات 

ای آن در قبال کارفرما و اشخاص ثالث؛ بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان  بدنی و مالی بیمه شده در راستای وظایف حرفه

های پزشکی، فوت و نقص عضو کارکنان واحدهای تولیدی و خدماتی کشاورزی؛ بیمه تأسیسات دامداری،  شامل پوشش هزینه

های  ؛ انجام فعالیت...سوزی، زلزله، صاعقه، انفجار، سیل، طوفان و مرغداری، شیالت و واحدهای تولیدی و خدماتی شامل آتش

شریات آموزشی؛ استفاده از توان فنی، تخصصی و اجرایی اعضای آموزشی مشترک در جهت توسعه صنعت بیمه؛ انتشار اطالعیه و ن

های جدید در زمینه ارائه  نامه؛ استفاده از فناوری حقیقی و حقوقی سازمان نظام دامپزشکی کشور در فرآیند تحقق موضوع توافق

اورزی و در نهایت برگزاری گذاران؛ انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقای خدمات بیمه در بخش کش خدمات بیمه به بیمه

های همکاری بین سازمان نظام  نامه، ازجمله زمینه های آموزشی و بازدیدهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع توافق کارگاه

ای تأمین  شرکت خدمات بیمه"نامه از طرف شرکت سهامی بیمه ایران،  مجری اجرای این توافق.دامپزشکی کشور و بیمه ایران است

کارگیری  گری و به ساله در بیمه 22ای  های بزرگ تابعه بیمه ایران است و سابقه انتخاب شده است که یکی از شرکت "فریآوران ص

شرکت برتر خصوصی  466های بزرگ دولتی و بیش از  نفر نیروی انسانی مجرب و متخصص و تحت پوشش قرار دادن وزارتخانه 46

 ./ای را عرضه کند های بیمه یز در تمامی رشتهای از خدمات متما دارد که توانسته مجموعه

ht ml.4-24044/i t em/t i yoor-daamo/i r.i ana.www//:ht t p 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

   جرا می شود جرا می شود جرا می شود طرح نظام نوین مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی اطرح نظام نوین مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی اطرح نظام نوین مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی ا

معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از استقرار آزمایشی نظام نوین مدیریت جنگل های هیرکانی به 

 . شمال خبر داد -هکتار از جنگل های پروژه تهران 401مدت پنج سال و پس گرفتن 

آزادراه : چندمنظوره جنگل های هیرکانی در جمع خبرنگاران گفت درباره اجرای پروژه مدیریت« بهزاد انگورج»به گزارش ایانا، 

سال در دست اجراست که در برخی مناطق، جنگل  42هکتار از زمین های جنگلی شمال کشور به مدت  401شمال در  -تهران

 .های ویژه ای قرار دارد که نباید تخریب شود

شمال واگذار شده بود تا از این محل کسب درآمد کنند اما به  -تهران این میزان جنگل به مجریان اجرای طرح آزادراه: وی افزود

شمال  -هکتار جنگل های آزادراه تهران 401دلیل شرایط جنگلی ویژه این مناطق در حال بازپس گیری هستیم و معتقدیم همه 

 .باید به سازمان جنگل ها بازگردانده شود

چندمنظوره در جنگل های هیرکانی به منظور ایجاد توانمندسازی ملی و منطقه وی همچنین از اجرای استقرار نظام نوین مدیریت 

 .ای به مدت پنج سال به شکل آزمایشی خبر داد

با حمایت تسهیالت محیط زیست جهانی، یک طرح ( UNDP -پی.دی.ان.یو)ایران و برنامه توسعه ملل متحد : انگورج گفت

 .ارکتی در سیمای جنگل های هیرکانی اجرا می شودمشترک پنج ساله درباره چارچوب های مدیریت مش

، پایداری خدمات اکوسیستمی در سیمای (اکوسیستم)به گفته وی، این طرح با هدف حفظ تنوع زیستی، یکپارچگی زیست بوم 

ان های هزار هکتار از است 426در ( پایلوت)جنگل های هیرکانی و تغییر مدیریت وابسته به چوب، در قالب چهار بخش آزمایشی 

چای استان گلستان، جنگل های دو هزار  16فریررود و زیلکی رود استان گیالن، منطقه . گیالن، مازندران و گلستان اجرا می شود

 .و سه هزار و همچنین منطقه بلیران استان مازندران مکان های اجرای این طرح است

 .ع محور اختصاص یافته استهزار هکتار از این میزان، به اجرای طرح های جنگلداری اجتما 06

توانمندسازی چارچوب مقرراتی و سیاستگذاری برای : معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

مدیریت چندمنظوره جنگل، ارتقای ظرفیت سازمانی و پرسنلی برای اجرای رویکرد تازه مدیریت و مدیریت جامع و چندمنظوره 

 .رویکرد جنگلداری اجتماع محور و جلب همکاری مردمی از دستاوردهای این طرح خواهد بودجنگل با 

به امضای مشترک نمایندگان دولت جمهوری اسالمی ایران و سازمان ملل متحد  4042به گفته وی، این طرح اردیبهشت ماه سال 

 .رسید و اجرای آن اکنون کلید می خورد

ht ml.4-24010/i t em/j angal omar at e/i r.i ana.www//:ht t p 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانابهمن  68, یکشنبه

   دولت با توانمندسازی تشکل ها، بورس کاالی کشاورزی را تقویت می کند دولت با توانمندسازی تشکل ها، بورس کاالی کشاورزی را تقویت می کند دولت با توانمندسازی تشکل ها، بورس کاالی کشاورزی را تقویت می کند 

 . بازار محصوالت کشاورزی می شودتوسعه بورس کاالی کشاوری موجب حذف رانت های اطالعاتی در حوزه 

راد، معاون پژوهشی موسسه برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارتخانه در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن  علی کیانی

که  اگر بورس کاالی کشاورزی تقویت شود و دولت واسطه های موثر و خوب را متشکل کند، واسطه هایی: اعالم این مطلب افزود

 .دارای رانت اطالعاتی هستند، حذف می شوند

در هیچ نظام اقتصادی کارآمد، دالالنی که در فرآیند زنجیره عرضه محصوالت و در راستای افزایش زنجیره ارزش خوب : وی گفت

صورت که عمل می کنند، حذف نمی شوند و این در حالی است که در بازار محصوالت کشاورزی ما، اغلب دالالن، به همان 

محصول را خریداری می کنند به همان صورت به مصرف کننده تحویل می دهند و هیچ ارزش افزایی روی محصوالت انجام نمی 

 .دهند

کیانی راد، متشکل کردن تولیدکنندگان،توانمندسازی تشکل های کشاورزی و فرهنگ سازی در زمینه مبادله محصوالت در بورس 

هر چقدر تشکل های کشاورزی قوی تر : وثر در تقویت بورس کاالی کشاورزی عنوان کرد و افزودکاالی کشاورزی را از عوامل م

 .شوند، فرآیند شناسایی بورس بیشتر اتفاق می افتد و تمایل برای فروش محصوالت کشاورزی در بورس کاال افزایش می یابد

بورس کاال داشتند چون فکر می کردند، بورس کاال ابزار  در دوره های قبلی دولت و سیاستگذاران، توجه کمتری به: وی ادامه داد

 .های بورس کاال، شفافیت در مبادله کاال است کارآمدی در شفاف سازی مبادله کاال نیست، در حالی که یکی از ویژگی

دهم، نگاه به بورس ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با بیان این که در دولت یاز های برنامه معاون پژوهشی موسسه پژوهش

ها، اتاق بازرگانی، مجمع صنفی و مجمع نخبگان کشاورزی در سیاستگذاری های وزارت  تغییر کرده و ظرف دو سال اخیر تشکل

اکنون تشکل ها مایلند گندم نیز در قالب سیاست قیمت تضمینی وارد : جهاد کشاورزی، مشارکت بیشتری داشته اند، اظهار داشت

 .ی شودبورس کاالی کشاورز

سازی در مورد مبادله کاالی کشاورزی در بورس باید توسط بورس کاال و رسانه  فرهنگ: سازی نیز تصریح کرد وی در مورد فرهنگ

 .های فراگیر نظیر صدا و سیما صورت گیرد، ضمن آن که تبلیغات در این زمینه یک حدی دارد و نباید توقع زیاد ایجاد کند

س کاال برای همه شناخته شده نیست و مردم نمی دانند مبادله کاالی کشاورزی در بورس چه سازوکار بور: راد گفت کیانی

های دارد؛ برای مثال اگر دامداران بدانند که با خرید نهاده های دامی در بورس کاالی کشاورزی می توانند خود را در مقابل  مزیت

 .ردنوسانات قیمت این محصول بیمه کنند، از آن استقبال خواهند ک

در بورس، خریدار باید : وی بر استاندارد سازی محصوالت کشاورزی برای تقویت بورس کاالی کشاورزی تاکید کرد و بیان داشت

 .کاال را با استانداردی که می خواهد، تحویل بگیرد

کشاورزی با همکاری  ظرف سه سال گذشته، اقدام هایی برای تعریف استانداردهای ملی در مورد محصوالت: کیانی راد ادامه داد

 .سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان استاندارد انجام شده و کار ادامه دارد

در حالی که در بورس کاالها در دنیا از : وی نبود تنوع قرارداد را از دالیل توسعه نیافتگی بورس کاالی کشاورزی عنوان کرد و گفت

نقدی، آتی و قرارداد اختیارمعامله برای مبادله کاال استفاده می شود در بورس کاالی کشاورزی ایران  انواع قراردادها مانند قرارداد

وری  قانون افزایش بهره( 00)بیشتر از طریق قراردادهای نقدی، مبادله کاال انجام می گیرد و دو محصول ذرت و کلزا براساس ماده 
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بض انباری و با تاریخ تحویل توافقی انجام می شود و اخیرا هم یک قرارداد آتی کشاورزی و منابع طبیعی به صورت خرید نقدی با ق

 .برای کنجاله سویا انجام گرفته است

این پژوهشگر، بورس کاالی کشاورزی را به عنوان یک ابزار حمایتی در کنار سایر ابزار حمایتی دیگر مانند تعرفه واردات، خرید 

کننده بخش  بورس کاالی کشاورزی به تنهایی نمی تواند از تولید کننده و مصرف: د کردتضمینی و قیمت تضمینی دانست و تاکی

کشاورزی حمایت کند و بار تمام مشکالت را به دوش بکشد، زیرا هدف اصلی بورس کاالی کشاورزی ، کاهش آثار زیانبار مخاطرات 

 .قیمت و بازار است

کشاورزی قابلیت عرضه و مبادله در بورس کاالی کشاورزی را دارند، اذعان وی در پاسخ به این پرسش که آیا اغلب محصوالت 

همه محصوالت کشاورزی و فرآوری شده نمی توانند در بورس کاال معامله شوند و باید شرایطی مانند عدم فسادپذیری و : داشت

انات قیمتی محصوالت باید به اندازه ای امکان تعریف استاندارد برایشان وجود داشته باشد، ضمن آن که مخاطره قیمتی و یا نوس

باشد که برای معامله جذابیت ایجاد کند، زیرا بورس کاال از یک طرف تامین کننده سرمایه برای تولیدکننده و از سوی دیگر یک 

 ./شود فرصت برای سرمایه گذاری محسوب می

ht ml.4-24284/i t em/t ashakkol/i r.i ana.www//:ht t p 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7338 بهمن 68, یکشنبه

مخالفت کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت جهاد مخالفت کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت جهاد مخالفت کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت جهاد 

   کشاورزی کشاورزی کشاورزی 

خود به نقد و بررسی برخی بندهای الیحه برنامه  اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در یازدهمین نشست

ششم پرداختند که یکی از مواردی که کمیسیون به مخالفت با آن برخاست، طرح انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی 

 .به وزارت اقتصاد و دارایی بود

از بررسی الیحه برنامه ششم، رییس کمیسیون کشاورزی، به گزارش ایانا به نقل از اتاق تهران، در ابتدای این نشست و پیش از آغ 

ریزی سازمان مدیریت و  آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به برخی اخبار و رویدادهای مهم این حوزه، به نقل از معاون برنامه

عالم این که ظاهرا گران شدن قیمت او با ا. ریزی کشور از حمایت و تقویت منابع مالی بخش کشاورزی در سال آینده خبر داد برنامه

با توجه به ابالغیه چندی قبل »: های لبنی کشور اشاره کرد و گفت لبنیات منتفی شده است، به سخنان مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 «.یستها از اول دی ماه، با توجه به کمبود تقاضا در بازار این اقدام ممکن ن سازمان حمایت مبنی بر افزایش شش درصدی قیمت

زمینی، ممنوعیت  ریالی برای صادرات هر کیلوگرم سیب 4266نهایی شدن پروتکل صادرات لبنیات به روسیه، پرداخت یارانه 

آال به روسیه به فرآوری آن، از جمله مسایلی بود که رییس کمیسیون کشاورزی آب و  واردات میوه و مشروط شدن صادرات قزل

 .تصار به آن اشاره کردصنایع غذایی اتاق تهران به طور اخ

 جدایی تولید و تجارت به زیان تولید است 

پس از ورود به دستورجلسه این نشست و آغاز بررسی الیحه پیشنهادی برنامه ششم، اشرف مرتضایی پس از قرائت بندهایی از 

های اخیر در  ت در هفتهاز وزارتخانه صنعت، معدن و تجار( تجارت)موضوع تفکیک بخش بازرگانی »: الیحه برنامه ششم گفت

موضوع »: او ادامه داد« .مجلس شورای اسالمی مطرح شده و طرحی برای انتزاع وظایف بازرگانی از این وزارتخانه نیز ارائه شده است

تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عالوه بر طرح انتزاع مجلس شورای اسالمی، در الیحه پیشنهادی برنامه 

های تولید و تجارت برای به ثمر رسیدن تولید،  سیاستگذاری واحد در بخش»: مرتضایی گفت« .خورد توسعه نیز به چشم می ششم

های زیادی صورت گرفته و  ها، هزینه برای ادغام وزارتخانه. های تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرد ضروری است و سیاست

های پیش و پس از انقالب  وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال. شود دولت می تفکیک این دو بخش، موجب خسارت به بدنه

تفکیک »: او افزود« .آورد ثبات در ساختار این وزارتخانه مشکالت متعددی را به بار می بارها دستخوش تغییر شده است و عدم

ز امور بازرگانی در وزارت امور اقتصاد و دارایی وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و تمرک

تر شدن وزارت اقتصاد و  تحقق اهداف قوانین تمرکز صنعت و تجارت، فربه اگرچه ممکن است مزایایی به همراه داشته باشد اما عدم

از آنجا که »: رتضایی گفتم« .تجانس قوانین و مقررات تولید، توزیع و بازرگانی از معایب آن است دوباره کاری، ناهماهنگی و عدم

گیرد، سازماندهی آنها در قالب  های بازرگانی قرار می های تولید محصوالت کشاورزی و غذایی در ارتباط مستقیم با فعالیت فعالیت

و های تولید  بینی نتایج حاصله خصوصاً در ارتباط با تولیدات کاالهای اساسی و تنظیم بازار در عرصه سه وزارتخانه و عدم پیش

 «.تواند پاسخگوی مسوولیت توسعه و رشد کشاورزی و صنعتی کشور باشد بازرگانی نمی
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جنوبی به عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در  کره»: او در ادامه به تجارب برخی کشورها در این زمینه اشاره کرد و گفت

در ژاپن نیز وزارت تجارت خارجی و . تأسیس کردوزارت صنعت و تجارت را  4410همان آغاز تأسیس جمهوری کره در سال 

کنگ و  بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر مالزی، هنگ. دار وظایف سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است صنعت عهده

 «.سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند

 تکلیف بخش بازرگانی مشخص نیست 

کمیسیون این انتقاد را مطرح کردند که وزارت جهاد کشاورزی به وظایف بخش بازرگانی آن  در این میان برخی از حاضران این

محمد شریعتمدار، مشاور وزیر جهادکشاورزی و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز در . گونه که شایسته بوده، نپرداخته است

زرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود، در زمانی که قرار بود، اختیارات و وظایف حوزه با»: این باره گفت

اما این بخش عمالً به وزارت جهادکشاورزی ملحق نشده و . های بسیاری شد و قانونگذار در نهایت آن را به تصویب رساند بحث

اکنون که . ش را رها کرداما پس از مدتی وزارت صنعت نیز این بخ. وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل این انتزاع مقاومت کرد

شریعتمدار پیشنهاد کرد « .یک سال از طرح انتزاع سپری شده، برای قضاوت عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این بخش زود است

 .در این باره کارگروهی تشکیل شود تا پیشنهاد سازمان مدیریت با موشکافی بیشتری مورد بررسی قرار گیرد

 شود اقتصاد باعث پیچیدگی بیشتر می واگذاری بازرگانی به وزارت 

ای دارد که این وظایف با وظایف وزارت اقتصاد همخوانی  اله سعیدی نیز بر این عقیده بود که حیطه بازرگانی شمولیت گسترده لطف

دیگر حاضران نیز  پس از آنکه« .های امور بازرگانی خواهد افزود الحاق امور بازرگانی به وزارت اقتصاد به پیچیدگی»: او گفت. ندارد

های مرتبط با حوزه  بندی این موضوع گفت که کمیسیون در این باره نظرات تشکل نظرات خود را اعالم کردند، زرگران در جمع

 .کند شود و سپس در این باره اعالم نظر می کشاورزی را جویا می

 کاهش معافیت مالیاتی به نفع صادرکنندگان نیست 

او عنوان کرد که در الیحه برنامه ششم به لغو معافیت . های مالیاتی بود آن اشاره کرد، کاهش معافیت موضوع بعدی که مرتضایی به

ها اشاره شده است که در صورت اجرایی شدن، شرایط برابر و رقابتی در اقتصاد کشور برای بخش  مالیاتی برخی نهادها و سازمان

ارشناس کمیسیون کشاورزی البته این نظر را هم داشت که حذف برخی ک. ها نیز حذف خواهد شد شود و رانت خصوصی ایجاد می

های  شده برای صادرکنندگان را افزایش خواهد داد که این اقدام با حمایت از صادرات و سیاست های مالیاتی، هزینه تمام معافیت

 .اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

ها تا  درصدی بدنه دولت، ادامه هدفمندی یارانه 42سازی  ظیر کوچکدر ادامه این نشست بندهای دیگری از الیحه برنامه ششم ن

وکارهای کوچک و سیستم توانمندسازی فقرا و موارد دیگری نیز مورد بررسی قرار  پایان برنامه ششم، ایجاد بانک دولتی کسب

ی نظرات، نظر نهایی خود را درباره بند های خود را بیان کردند و در نهایت مقرر شد، کمیسیون پس از جمع گرفت و حاضران دیدگاه

ریزی برای تدوین برنامه ششم را اعالم کند تا در روند تصویب این برنامه به کمک دولت  الیحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه

 ./و مجلس بیاید

ht ml.4-24242/i t em/t ashakkol/i r.i ana.www//:ht t p 
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 ها سیاستبرنامه و 
 ایران اکونا - 733۱/ بهمن /  63, شنبه 

   لزوم ایجاد موازنه بین افزایش تعرفه محصوالت کشاورزی و درآمد مردملزوم ایجاد موازنه بین افزایش تعرفه محصوالت کشاورزی و درآمد مردملزوم ایجاد موازنه بین افزایش تعرفه محصوالت کشاورزی و درآمد مردم

 . به صالح نیست در شرایط موجود اصالح تعرفه:عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت

محمدتقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه یک میلیون تن برنج در کشور 

اگر تعرفه افزایش پیدا کند قیمت برنج نیز افزایش خواهد یافت و این امر اصال به صالح نیست زیرا برنج یکی از : نیاز است، گفت

 .مردم استنیازهای مهم 

کنترل کردن واردات برنج در زمان برداشت و توزیع برنج داخلی با تعیین : نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

توان بار کمبود برنج را با واردات جبران کرد اما تعرفه آن باید به مقداری باشد که از  تکلیف تمام کشاورزان نیاز است و بعد از آن می

 .تر تمام شود داخلی مقداری گرانبرنج 

های داخلی  تر از برنج های خارجی درصدی گران ای را که وزارتخانه تعیین کرده مناسب است زیرا برنج تعرفه: وی معتقد است

 .هستند

 لزوم ایجاد موازنه بین افزایش تعرفه و درآمد مردم 

عی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه اهلل میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبی هدایت

با توجه به تورم موجود در کشور و پایین بودن سطح درآمد مردم افزایش تعرفه نباید شامل حال مواد لبنی، : خبرنگاران جوان، گفت

 .پروتئینی و کشاورزی شود

هر ساله نباید تعرفه افزایش پیدا کند اما حقوق : عنوان کردوی معتقد است افزایش تعرفه باید متناسب با رشد تعرفه باشد و 

 .بایست بین این دو موازنه برقرار شود کارمندان و درآمد مردم همچنان ثابت باشد بلکه می

4%81D%/24420/com.i r anecona//:ht t p 
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 برنامه و سیاست ها
 - 68/77/7338ایرنا

   توسعه بورس کاالی کشاورزی رانت اطالعاتی را حذف می کند توسعه بورس کاالی کشاورزی رانت اطالعاتی را حذف می کند توسعه بورس کاالی کشاورزی رانت اطالعاتی را حذف می کند : : : یک مقام مسئولیک مقام مسئولیک مقام مسئول

معاون پژوهشی موسسه برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی از تمایل تشکل های گندم برای ورود به  -ایرنا -تهران
وسعه این بورس را سبب حذف رانت های اطالعاتی در بازار بورس کاالی کشاورزی در قالب سیاست قیمت تضمینی خبر داد و ت

 . کشاورزی دانست

توسعه بورس کاالی کشاوری موجب حذف رانت های : گفت« علی کیانی راد»به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، 

 . اطالعاتی در حوزه بازار محصوالت کشاورزی می شود

کشاورزی و متشکل شدن واسطه های موثر و خوب توسط دولت، حذف واسطه های برخوردار از تقویت بورس کاالی : وی افزود

 . رانت اطالعاتی را به دنبال خواهد داشت

به گفته این مقام مسئول، بسیاری از دالالن در بازار محصوالت کشاورزی ایران به همان صورت که محصول را خریداری می کنند 

 . هیچ ارزش افزایی روی محصوالت انجام نمی دهند به مصرف کننده تحویل داده و

کیانی راد، متشکل کردن تولیدکنندگان، توانمندسازی تشکل های کشاورزی و فرهنگ سازی در زمینه مبادله محصوالت در بورس 

 . کاالی کشاورزی را از عوامل موثر در تقویت بورس کاالی کشاورزی عنوان کرد

نگ سازی در مورد مبادله کاالی کشاورزی در بورس باید از سوی این نهاد و رسانه های فراگیر فره: این مقام مسئول تصریح کرد

 . مانند صدا و سیما انجام شود اما تبلیغات در این زمینه اندازه ای دارد و نباید توقع زیادی ایجاد کند

ها، اتاق بازرگانی، مجمع صنفی و مجمع وی بر تقویت تشکل های کشاورزی، شفافیت در مبادله کاال و افزایش همکاری تشکل 

 .نخبگان در سیاستگذاری های وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد

اکنون تشکل ها گندم نیز مایلند در قالب سیاست : معاون پژوهشی موسسه برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت

 .قیمت تضمینی وارد بورس کاالی کشاورزی شوند

سازوکار بورس کاال برای همه شناخته شده نیست و مردم نمی دانند مبادله کاالی کشاورزی در بورس چه مزیت : فتکیانی راد گ

هایی دارد؛ برای نمونه اگر دامداران بدانند با خرید نهاده های دامی در بورس کاالی کشاورزی می توانند خود را در برابر نوسان 

 . بال می کنندقیمت این محصول بیمه کنند، از آن استق

همه محصوالت کشاورزی و فراوری شده را نمی توان در بورس کاال معامله کرد و باید شرایطی مانند فسادناپذیری : وی تصریح کرد

 . و امکان تعریف استاندارد برای آنها وجود داشته باشد

ه برای معامله جذابیت ایجاد کند، زیرا بورس کاال مخاطره یا نوسان قیمتی محصوالت باید به اندازه ای باشد ک: کیانی راد ادامه داد

 . از یک طرف تامین کننده سرمایه برای تولیدکننده و از سوی دیگر یک فرصت برای سرمایه گذاری محسوب می شود

 کمبود تنوع قرارداد؛ عاملی برای توسعه نیافتگی بورس کشاورزی ** 

و توسعه روستایی بر استانداردسازی محصوالت کشاورزی برای تقویت بورس معاون پژوهشی موسسه برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی 

اقدام هایی برای تعریف استانداردهای ملی در مورد محصوالت کشاورزی با همکاری سازمان : کاالی کشاورزی تاکید کرد و ادامه داد

 .شده است و این کار ادامه دارد نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان استاندارد در سه سال گذشته انجام

در دنیا از انواع قراردادها مانند : کیانی راد کمبود تنوع قرارداد را از دالیل توسعه نیافتگی بورس کاالی کشاورزی عنوان کرد و گفت
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ی ایران بیشتر از قرارداد نقدی، آتی و قرارداد اختیارمعامله در بورس کاال استفاده می شود اما مبادله های بورس کاالی کشاورز

 . طریق قراردادهای نقدی، انجام می گیرد

قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی، ذرت و کلزا به صورت خرید نقدی با  00به گفته این مقام مسئول، بر پایه ماده 

 . اله سویا امضا شده استقبض انباری و با تاریخ تحویل توافقی تبادل می شود و بتازگی نیز یک قرارداد آتی برای کنج

این پژوهشگر، بورس کاالی کشاورزی را به عنوان یک ابزار حمایتی در کنار سایر ابزار مانند تعرفه واردات، خرید تضمینی و قیمت 

بورس کاالی کشاورزی به تنهایی نمی تواند از تولیدکننده و مصرف کننده بخش کشاورزی حمایت »تضمینی برشمرد و تاکید کرد 

 . «زیرا هدف اصلی بورس کاالی کشاورزی، کاهش اثر زیانبار نوسان قیمت و بازار است کند

گروه اصلی شامل انواع ذرت، شکر، برنج، گندم، پسته، پنبه، زیره، زعفران، عدس، نخود، جو،  48تاکنون محصوالت کشاورزی در 

منجمد و تخم مرغ در بورس کاالی ایران پذیرش شده  کنجاله، تفاله و کنسانتره ها، دانه های روغنی، خرما، کشمش، چای، مرغ

 . است
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 برنج
 - 38/77/61فارس

   های آلوده استهای آلوده استهای آلوده است   کمیسیون ویژه مجلس در حال بررسی موضوع برنجکمیسیون ویژه مجلس در حال بررسی موضوع برنجکمیسیون ویژه مجلس در حال بررسی موضوع برنج

های  کمیسیون ویژه مجلس در حال بررسی شبهه رانت و موضوع برنج: آب و منابع طبیعی مجلس گفت رئیس کمیسیون کشاورزی

 .آلوده است

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت

قرار بود در : های آلوده و تاریخ مصرف گذشته منتسب به شرکت بازرگانی دولتی گفت برنج یسیون ویژه در موردنتایج بررسی کم

 .اند ای را اعالم نکرده های آلوده و تاریخ مصرف گذشته اعالم شود که تاکنون نتیجه این هفته گزارش کمیسیون ویژه بررسی برنج

میکروب باشد، آن را  اگر برنجی آلوده به فلزات سنگین و: خود را دارد، اظهار داشتبرنج آلوده تعاریف مشخص  با بیان اینکه وی

 .توان در زمره برنج آلوده قرار داد می

همچنین در صورتی که در برنج بر اثر ماندن و کهنگی حشره ایجاد : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت

 .یا تاریخ مصرف گذشته محسوب کردتوان آن را جزء برنج آلوده  شود، می

کدام از موارد مذکور در آن مشاهده نشود، آن برنج  ولی اگر تاریخ مصرف برنج هم گذشته باشد، اما با آزمایش هیچ: رجایی گفت

 .توان تاریخ مصرف آن را تمدید و دوباره به چرخه مصرف برگرداند شود و می برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته محسوب نمی

های شرکت بازرگانی دولتی در کمیسیون  موارد مختلف در مورد برنج: ئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کردر

ها رانتی صورت  ویژه در حال بررسی است، همچنین این کمیسیون در حال بررسی است، تا تشخیص دهد که در معامله این برنج

 .گرفته است یا خیر

: در حال بررسی است، گفت ال که آیا برنج انبارهای پلمب شده توسط وزارت بهداشت توسط این کمیسیونوی در پاسخ به این سؤ

 .توان اطالعات دقیقی ارائه داد از این موضوع هم دقیقا اطالعی در دست ندارم و تا گزارش دقیق کمیسیون را دریافت نکنم، نمی
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 برنج
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

اعالم اعالم اعالم / / / میالدیمیالدیمیالدی   274027402740میلیون تن شالی در ایران توسط فائو در سال میلیون تن شالی در ایران توسط فائو در سال میلیون تن شالی در ایران توسط فائو در سال    2۲52۲52۲5بینی تولید بینی تولید بینی تولید    پیشپیشپیش

   دالیل کاهش حجم تولید ایران دالیل کاهش حجم تولید ایران دالیل کاهش حجم تولید ایران 

میلیون تن شالی در ایران تولید  228میالدی  2640در سال ( فائو)های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  بینی بر اساس پیش

 .رو است های دولت و خشکسالی، با کاهش روبه دلیل عدم حمایت های قبل به شود که این رقم در مقایسه با سال می

بینی تولید شالی جهان برای سال  درباره پیش( ایانا)دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

میلیون تن شالی خواهد بود که سهم کشورهای  41622تولید جهان : میالدی که اخیراً توسط فائو منتشر شده است، گفت 2640

 .میلیون تن است 2224یافته  میلیون تن و کشورهای توسعه 44224در حال توسعه 

بینی شده است که تولید شالی  شود که پیش ایران جزو کشورهای آسیایی در حال توسعه محسوب می: شایق افزود جمیل علیزاده

 .در مقایسه با سال گذشته از کاهش برخوردار استمیلیون تن برسد؛ این رقم  228آن به 

دلیل  ها همچون اصفهان، ایالم و لرستان به دلیل پایین آمدن سطح زیر کشت برنج در برخی استان به: وی خاطرنشان کرد

 .رو بوده است شده، تولید جهانی نیز با کاهش روبه های حادث خشکسالی

های حمایتی از ارقام پرمحصول  یل کاهش تولید شالی ایران، عدم حمایت و نبود برنامهیکی دیگر از دال: شایق ادامه داد  علیزاده

شود یک رقم  است، زیرا این ارقام توسط دولت به کشاورزان معرفی شده، اما در نحوه خرید تضمینی و سایر مراحلی که باعث می

 .ترویج شود، کوتاهی شده است

شده  بینی طور قطع تولید جهانی نیز بیش از مقدار پیش گرفت، به حمایت دولت قرار میاگر ارقام پرمحصول مورد : وی تصریح کرد

 .فعلی بود

 میلیون تن برنج به ایران را کرد، در حالی که یک میلیون نیاز است 4۲2بینی واردات  فائو پیش 

میلیون تن برنج وارد کند، در  422ران بینی کرده است که ای میالدی، فائو پیش 2640در سال : دبیر انجمن برنج کشور یادآور شد

هزار تن مازاد خواهد  266حالی که امیدواریم میزان واردات برنج به یک میلیون تن برسد، زیرا با توجه به ذخایر موجود در کشور، 

 .بود

ریزی شود،  ی صادرات آن برنامهای نیست که برا میزان تولید به اندازه: شایق درباره صادرات احتمالی برنج از ایران تأکید کرد علیزاده

کنند که رقم آن به بیش از  صورت تهاتری در قبال فروش کاال به جای بهای آن برنج درجه یک ایرانی طلب می اما برخی کشورها به

 .رسد تن نمی 466تا  26

فته و آسیایی وارد یا میالدی توسط کشورهای در حال توسعه، توسعه 2640کل برنجی که در جهان طی سال : وی اظهار داشت

یافته  میلیون تن و سهم کشورهای توسعه 0421میلیون تن است که سهم کشورهای در حال توسعه  1220شود، رقمی معادل  می

 .میلیون تن برآورد شده است 224

برنج جهان  های قبل صادراتی نخواهد داشت، اما کل میزان صادرات همچون سال 2640ایران در سال : شایق همچنین گفت علیزاده

میلیون تن  122یافته،  میلیون تن و کشورهای توسعه 1424میلیون تن برآورد شده است که سهم کشورهای در حال توسعه  1220

 .برآورد شده است
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 کشورهای صادرکننده برنج آسیایی عبارتند از هندوستان، پاکستان، ویتنام و ایاالت متحده آمریکا که به ترتیب: وی در ادامه افزود

 .میلیون تن صادرات دارند و مابقی متعلق به سایر کشورهای جهان است 020و  820، 4621، 4620

آمار فائو همچنین نشان از آن دارد که بیشترین تولید شالی در جهان در سال : پایان خاطرنشان کرد  دبیر انجمن برنج کشور در 

میلیون تن رتبه بعدی را از آن خود  42224ور هندوستان با میالدی مربوط به برخی کشورهای آسیایی بوده و سپس کش 2640

 ./کرده است
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 پسته
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

   جدول میزان تامین نیاز سرمایی باغات پسته برای تیمار روغن پاشی اعالم شد جدول میزان تامین نیاز سرمایی باغات پسته برای تیمار روغن پاشی اعالم شد جدول میزان تامین نیاز سرمایی باغات پسته برای تیمار روغن پاشی اعالم شد 

تحلیل های سازمان هواشناسی کشور و کارشناسان ایستگاه تحقیقات پسته دامغان در مورد نیاز سرمایی اکثر استان های پسته 

بهمن، روغن پاشی با روغن ولک را انجام  06ا بهمن ت 42شده از تاریخ   خیز با توجه به جدول اعالم و به باغداران پسته توصیه

 .دهند

اگر تغییرات جوی به همین منوال ادامه . به گزارش ایانا، یکی از نتایج گرم شدن زمین و اثرات آن بر کشاورزی و تولید غذا است 

خصوص در میوه های یابد باعث مشکالت عدیده ای در بخش کشاورزی خواهد شد که یکی از این مشکالت در محصوالت باغی به 

پسته نیز یکی از این محصوالت باغی است که جهت تولید محصول نیاز به زمستان های . مناطق معتدله و نیمه گرمسیری است

پسته به عنوان یک محصول مهم اقتصادی جایگاه خاصی را در بین تولیدات کشاورزی ایران داشته و . سرد و تابستان گرم دارد

 .ت غیر نفتی کشور را تشکیل می دهدبخش عمده ای از صادرا

درختان پسته همانند سایر درختان میوه مناطق معتدله در چرخه رشد سالیانه خود به یک دوره سرما نیاز دارند تا بعد از آن با • 

 4166ا ت 066این مقدار سرما با توجه به رقم از . مهیا شدن شرایط مناسب جهت رشد، شکوفایی طبیعی جوانه ها اتفاق بیفتد 

 .درجه سلسیوس خواهد بود 4ساعت بین صفر تا 

ساعت دارد، در حالی که رقم اکبری بیشترین نیاز  066بین ارقام تجاری ایران رقم کله قوچی نیاز سرمایی بسیار پایین در حدود • 

 .ساعت را دارد و ارقام احمد آقایی و فندقی بین این دو رقم هستند 4266سرمایی یعنی 

م تأمین نیاز سرمایی پسته، اثرات نامطلوبی همچون کاهش رشد میانگره ای،کاهش تعداد برگچه و کاهش سطح برگ، در اثر عد• 

کاهش وزن تر و خشک برگ، افزایش درصد برگهای غیرطبیعی، کاهش تولید گرده، ریزش زیاد جوانه ها، تأخیر در گلدهی و 

ل به صورت جانبی و انتهایی بر روی شاخه های فصل جاری و در برگدهی، تشکیل میوه کم حتی در سال پر محصول، تولید گ

 .نهایت کاهش عملکرد را خواهیم داشت

 1درصد  0بر اساس مطالعات انجام یافته بهترین تیمارها جهت شکستن رکود و غلبه بر کمبود نیاز سرمایی محلول روغن ولک • 

یمارهای باال عالوه بر برطرف کردن نیاز سرمایی موجب یکنواختی ت( . بهمن 06بهمن تا  42)هفته قبل از فعال شدن گیاه است 

 .رشد میوه ها، کاهش انس، کاهش درصد پوکی، موجب افزایش وزن صد دانه و افزایش وزن محصول تر در هر درخت خواهد شد

در سال جاری نیز در  بر اساس تحلیل های انجام شده در سازمان هواشناسی کشور و کارشناسان ایستگاه تحقیقات پسته دامغان

 42اکثر استان های پسته خیز با توجه به جدول ذیل، نیاز سرمایی تامین نگردیده و لذا به باغداران پسته توصیه می گردد از تاریخ 

 .بهمن روغن پاشی با روغن ولک را انجام دهند 06بهمن تا 

 یه تیمار روغن پاشیدرجه سلسیوس و توص 6-4جدول میزان تامین نیاز سرمایی بر اساس مدل  

 شهرستان ردیف
 6 - 4میزان تأمین نیاز سرمایی بر اساس مدل 

 درجه سلسیوس

پاشی برای  نیاز به روغن

 رقم اکبری

پاشی برای رقم  نیاز به روغن

در شرایط ( اوحدی)فندقی 

 آب و خاک شور

 - * 824 تهران 4
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 - * 822 سمنان 2

 * * 228 نهبندان 0

 - * 428 تبریز 1

 * * 020 مروست 2

 - * 404 نائین 0

 * * 068 بیرجند 4

 - * 444 قزوین 8

 - * 844 زهرا بوئین 4

 - * 800 کرج 46

 - * 846 جلفا 44

 * * 224 کرمان 42

 * * 001 طبس 40

 - * 464 شهر رضا 41

 - * 001 اصفهان 42

 - * 428 گناباد 40

 * * 200 رفسنجان 44

 - * 022 شیراز 48

 * * 248 مهریز 44

 * * 168 خاش 26

 - - 4628 شاهرود 24

 - * 824 تربت جام 22

 - * 808 کاشان 20

 * * 248 یزد 21

 - * 420 فردوس 22

 * * 261 زاهدان 20

 - * 812 نیشابور 24

 - * 020 میبد 28

 - * 844 مشهد 24

 - - 4664 جاجرم 06
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 - * 222 مراوه تبه 04

 * * 244 شهربابک 02

 * * 814 قم 00

 - * 844 حیدریه تربت 01

 * * 184 بافق 02

 - * 818 اسفراین 00

 * * 200 عقدا 04

 * * 242 فسا 08

 - * 044 سرخس 04

 - * 414 قائن 16

 * * 266 سیرجان 14

 - * 822 سبزوار 12

 - * 814 گرمسار 10

 - * 404 کاشمر 11

 - * 020 ساوه 12

 4041بهمن  0آبان ماه تا  42از  تاریخ محاسبه نیاز سرمایی * 

 نیاز به روغن پاشی دارد* 

 ندارد  نیاز به روغن پاشی -
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 پسته

  - 61/44/4041ایرنا

   و تحریم های ایران و تحولی عظیم در انتظار بازار پسته جهانی و تحریم های ایران و تحولی عظیم در انتظار بازار پسته جهانی و تحریم های ایران و تحولی عظیم در انتظار بازار پسته جهانی لغلغلغ

روزنامه انگلیسی تایمز روز شنبه در گزارشی با اشاره به ترس آمریکایی ها از بازگشت قدرتمندانه ایران به بازار  -ایرنا  -لندن 

انتظار این بازار است پسته جهانی با توجه به لغو تحریم ها علیه این کشور ، عنوان کرد که تحولی عظیم در  . 

برداشته شدن تحریم ها علیه ایران تاثیر گسترده تری را به غیر از بازار نفت : به گزارش ایرنا، روزنامه تایمز در این گزارش نوشت

 . این مساله را حتی یک کالیفرنیایی پرورش دهنده پسته نیز تائید می کند. خام در پی خواهد داشت

 . درصد صادرات پسته جهان، یعنی چهار برابر میزان صادرات آمریکا را در اختیار داشت 06دهه پیش ایران  یک: این روزنامه افزود

میالدی آمریکا با بهره برداری از تحریم ها، از ایران پیشی گرفت و عالوه بر آن  2668با این حال در سال : این روزنامه ادامه داد

 . علت گردید خشکسالی سال گذشته در ایران نیز مزید بر

 066خواهان اعمال تعرفه  -درصدشان کالیفرنیایی هستند  44که  -اما حاال پرورش دهندگان پسته در آمریکا : تایمز نوشت

 . به آن تعلق می گیرد، هستند( ایران)درصدی علیه واردات پسته ایران، که به گفته آنها سوبسید دولتی 

ر اجرایی یکی از بزرگترین شرکت های صادر کننده پسته در آمریکا می گوید که این مدی« ریچارد ماتویان»: این روزنامه افزود

برای پسته های وارداتی )شرکت با مقامات آمریکایی در حال مذاکره است تا ضرب االجلی برای اجرای مالیات های آنتی دامپینگ 

 . در نظر گرفته شود(ایران 

میالدی و از زمان گروگانگیری  46بار افتاده است؛ تحریم ها علیه ایران از اواخر دهه این اتفاق چندین : تایمز به نقل از وی نوشت

 . میالدی به صورت یکی در میان رخ داده است 4444سال 

جنگ بر سر تجارت پسته تنها یک نمونه از شوکی است که قرار است بازگشت ایران به مدار : این روزنامه انگلیسی عنوان کرد

 . پی داشته باشد اقتصاد جهانی در

توافق هسته ای سبب خواهد شد تا فرش ایرانی، خاویار و زعفران این کشور که قیمتش از طال هم گراتنر است به بازار : تایمز نوشت

 .جهانی بازگردد

و وصل نبودن  اگرچه تجارت با ایران در اروپا منع نشده بود اما تحریم ها علیه نظام بانکی این کشور: این روزنامه انگلیسی نوشت

 . مشکل آفرین شده بود( سرویس انتقال پول)ایران به خدمات بانکی سوئیفت 

درصد زعفران دنیا را تولید می کند، اما تحریم ها به اسپانیا اجازه داد تا به  46در حالی که تخمین زده می شود ایران : تایمز افزود

 . که کیفیت کمی دارند ارائه دهداین بازار ورود کند و به گفته کارشناسان محصوالتی را 

میالدی، به زیر یک تن در سال  2666تن در سال  16همچنین در این مدت صادرات خاویار ایران از : این روزنامه انگلیسی افزود

 . گذشته رسید که البته بخشی از آن نیز به کم شدن ماهی های خاویار در دریای خزر مربوط بوده است

انگلیسی، برداشته شدن تحریم ها حتی سبب شده است تا ایرانیان دوباره عالقه مند به ورود به بازار مسکن  به نوشته این روزنامه

 .انگلیس، به ویژه در لندن شوند

در لندن آژانس های درجه یک معامالت امالک که شاهد خمودگی در بازار تقاضای مسکن از سوی سرمایه گذاران : تایمز نوشت

 . یل ایرانیان به سرمایه گذاری ابراز خرسندی می کنندخارجی هستند، از تما

که اخیر یک خانه بیست میلیونی به یک « همپستد»یک مدیر آژانس مسکن منطقه « ابراهام سون» : این روزنامه انگلیسی نوشت
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نمی خرند، بازگشت ایرانی ها در حالی که خارجی ها در انگلیس خانه . ایرانی ها دوباره دارند باز می گردند: ایرانی فروخته می گوید

 . به خوبی قابل تشخیص است

: از اعضای یک شرکت حقوقی انگلیسی که اخیرا به تهران سفر کرده نوشت« جان وایتکیر»این روزنامه انگلیسی همچنین به نقل از 

تهران بیشتر شبیه میالن . به نظر من هر بیننده ای که به ایران برود، از ابعاد فروشگاه ها و طیف محصوالت متعجب خواهد شد

 .است

موسس شرکت حقوقی زایواال که در جریان شکایت بانک ملت از وزارت دارایی انگلیس  'سروش زایواال'با این حال : تایمز نوشت

 موفق ظاهر شد، قانون جدید ویزای آمریکا در منع سفر به این کشور از سوی افرادی که به ایران سفر کرده اند را دست کم برای

 .مدتی عامل تاخیر بازگشت سرمایه گذاران خارجی به ایران دانسته است

/84402024/News/f a/i r.i r na.www//:ht t p 
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 تامین منابع مالی
 - 38/77/63فارس

   میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت خشکسالی در مناطق عشایریمیلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت خشکسالی در مناطق عشایریمیلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت خشکسالی در مناطق عشایری   577577577اختصاص اختصاص اختصاص 

با تصویب هیأت وزیران، مبلغ هشتصد میلیارد ریال بابت جبران خسارات وارده به عشایر ناشی از خشکسالی و پیشگیری از حوادث 

 .غیرمترقبه اختصاص یافت

ریال از محل منابع ( 866ر666ر666ر666)به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مبلغ هشتصد میلیارد  خبرگزاری فارسبه گزارش 

، (به نسبت مساوی)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ( 42)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ( 46)ماده 

، بابت  - 4040مصوب  -( 2)د به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون الحاق برخی موا( 28)ماده ( م)موضوع بند 

جبران خسارات وارده به عشایر ناشی از خشکسالی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق کمک به تأمین علوفه مورد نیاز دام و 

قرار می گیرد تا با رعایت ( امور عشایر ایرانسازمان )آبرسانی به مناطق عشایری دچار خشکسالی در اختیار وزارت جهادکشاورزی 

 .قوانین و مقررات مربوط هزینه شود

توسط بانک ( با سود و کارمزد چهار درصد)ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت ( 4ر666ر666ر666ر666)مبلغ یکهزار میلیارد  -2

عشایر ایران بین عشایر آسیب دیده ناشی از های عامل با معرفی سازمان امور  مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق بانک

باشد و بدهی احتمالی آسیب دیدگان  طول دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال می. شود ای پرداخت می خشکسالی با ضمانت زنجیره

 .ها مانع از دریافت این تسهیالت نخواهد بود به بانک

های مصوب  ما به التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت یارانه سود  -0

این تصویب ( 2)و مانده مطالبات معوض شامل اصل و سود تسهیالت اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند ( شورای پول و اعتبار

ان در الیحه بودجه سال بعد های یادشده پس از اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایر نماید که هزینه نامه را تضمین و تعهد می

های عامل در وصول مطالباتشان  پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانک

 .نیست

وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یادشده، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را  -1

 .مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید در

40414460664402=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p 
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 تامین منابع مالی
 فودپرس 7338بهمن ماه  8یک شنبه 

   383838هزار میلیارد تومان اعتبار کشاورزی در الیحه بودجه هزار میلیارد تومان اعتبار کشاورزی در الیحه بودجه هزار میلیارد تومان اعتبار کشاورزی در الیحه بودجه    414141

درصد سرمایه مورد نیاز برای احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی  86مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این که < کشاورزی

 .شود نیز برای احداث گلخانه پرداخت میهزار میلیارد تومان  26: شود، گفت به صورت تسهیالت پرداخت می

مرتضی شهیدزاده در نشست خبری که در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد، در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه یکی از مشکالت 

رار اندرکاران تولید کشاورزی نبود صنایع تبدیلی متناسب با آن است و این بانک چه تسهیالتی را در اختیار این بخش ق دست

های وزیر جهاد کشاورزی اولویت اول پرداخت تسهیالت به زنجیره تولید است و یکی از  بر اساس سیاست: دهد، اظهار داشت می

 .های تولید همین صنایع تبدیلی است زنجیره

صنایع تبدیلی  درصد منابع برای ایجاد 86بر این اساس و در جهت توسعه صنایع تبدیلی بر اساس ابالغیه بانک مرکزی : وی افزود

 .درصد منابع مورد نیاز آن باید توسط بخش خصوصی تأمین شود 26توسط بانک و 

 .بر این اساس باید آورده و سرمایه تسهیالت گیرنده کامالً مشخص و شفاف باشد: شهیدزاده بیان داشت

از این مبلغ : خبر داد و اظهار داشت ها هزار میلیارد ریال برای توسعه گلخانه 26مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین از اختصاص 

 .یابد بخشی هم به استان سیستان و بلوچستان اختصاص می

متقاضی وام پس از اعالم درخواست خود از طریق : شهیدزاده همچنین در مورد اختصاص تسهیالت خرد به کشاورزان اظهار داشت

 .میلیون تومان تسهیالت بانکی دریافت کند 26تا  06تواند  های الکترونیک به بانک کشاورزی حداکثر پس از یک هفته می سیستم

شود و برای دریافت این مبلغ نیاز به وثیقه ملکی  اخذ این تسهیالت برای کشاورزان بعد از اعتبارسنجی انجام می: وی بیان داشت

 .سال بعد هم دارای اعتبار خواهد بود 0نیست و اعتبارسنجی کشاورز تا 

میلیون تومان تسهیالت بخواهد این رقم جزو تسهیالت متوسط و  26اگر کشاورز باالتر از : ی بیان داشتمدیرعامل بانک کشاورز

 .رود میلیون تومان جزو تسهیالت کالن به شمار می 266بیشتر از 

کشاورزی  های مدیران های کشاورزی و سفته های بانک کشاورزی بدون وثیقه ملکی با ضمانت درصد وام 42: شهیدزاده اظهار داشت

 .شود پرداخت می

این در حالی : های تجاری باید به پرداخت تسهیالت کشاورزی اختصاص یابد، اظهار داشت درصد از منابع بانک 22وی با بیان اینکه 

ها تمایل چندانی برای پرداخت وام و تسهیالت به بخش کشاورزی نداشته،  است که با توجه به سود کم بخش کشاورزی این بانک

ها را به این جلسه دعوت کردیم  های بانک مدیره  ریزی داشتیم و تمامی هیأت ای با سازمان مدیریت برنامه در هفته گذشته جلسهاما 

 .و با بیان بازده بخش کشاورزی در این جلسه آنها را به این بخش آشنا کردیم و امیدواریم نتایج مثبت خود را داشته باشد

 .شود درصد پرداخت تسهیالت به بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی انجام می 42بیش از  :مدیرعامل بانک کشاورزی افزود

هزار میلیارد ریال بدهی این بانک  16منابع بانک کشاورزی دو برابر افزایش یافته ضمن اینکه در دو سال گذشته : شهیدزاده گفت

 .به بانک مرکزی پرداخت شده است

: المللی بوده است، اظهار داشت ها در روابط بین ترین بانک کشاورزی در دوران تحریم یکی از فعالوی همچنین با بیان اینکه بانک 

 .است  بانک اروپایی فعالیت کارگزاری را شروع کرده 22ای داشت، چنانچه با  روز پس از برجام این بانک فعالیت گسترده

امسال در کمترین زمان ممکن بیشترین خرید تضمینی : داشتمدیرعامل بانک کشاورزی در مورد خرید تضمینی گندم نیز اظهار 
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گندم توسط بانک کشاورزی انجام شد و این بانک در اسرع وقت مطالبات کشاورزان را بابت فروش گندم به بانک تأمین کرد و در 

 .کاران به آنها پرداخت شد درصد پول گندم 44پایان شهریور ماه امسال 

اثرگذاری نرخ تسهیالت کمتر از سه درصد : رگذاری نرخ تسهیالت در قیمت تمام شده تولید گفتشهیدزاده همچنین در مورد اث

 .های جدید را در این بخش رونق دهیم نرخ تسهیالت خیلی مؤثر نیست است و اگر بتوانیم تکنولوژی

 .دهد انجام می  نامه صدور ضمانت های الزم را برای در زمینه توسعه تجارت با روسیه این بانک همکاری: وی همچنین اظهار داشت

امسال : شهید زاده در ادامه با اشاره به اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در بورس کاال گفت

 شود، تا سال آینده برای ریزی می خرید ذرت در استان خوزستان به صورت قیمت تضمینی در بورس کاال به اجرا درآمد و برنامه

 .آید ای به اجرا در های روغنی و ذرت دانه محصوالتی غیر از گندم مثل دانه

بانک کشاورزی قبل و در حین تحریم عضو سوئیفت بود و در دوران : مدیرعامل بانک کشاورزی در مورد سوئیفت هم اظهار داشت

 .متحریم عضویت این بانک لغو نشد و روز پس از برجام هم ورژن خودمان را باال آوردی

باز کرده  LC میلیون دالر 16تا  06در روزهای اخیر بانک کشاورزی : اظهار داشت LC وی در مورد بازگشایی خط اعتبار اسنادی

است، اما برنامه بانک کشاورزی تامین منابع خارجی به صورت فاینانس به طور موقت و طوالنی مدت است و در این مورد در حال 

 .تیمهای خارجی هس مکاتبه با بانک

سیاست دولت پس از برجام توسعه این : بخش کشاورزی اظهار داشت  مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین در مورد توسعه تکنولوژی

 .بخش است

در حال حاضر با صندوق توسعه ملی قرارداد داریم و مبلغ : وی در مورد قرارداد بانک کشاورزی با صندوق توسعه ملی اظهار داشت

 .شده است  ها از منابع این صندوق قرارداد بسته رای توسعه گلخانهمیلیون دالر ب 426

شود قرارداد ارزی است و کسانی که  البته قراردادی که با صندوق توسعه ملی بسته می: مدیرعامل بانک کشاورزی بیان داشت

 1ها حداقل  من اینکه نرخ سود این واممند شود ض توانند از این تسهیالت بهره های خود را به صادرات منتهی کنند، می بتوانند طرح

 .درصد است

هزار میلیارد ریال از محل  2مبلغ  41تبصره قانون بودجه « م»بر اساس بند : وی درباره توسعه منابع بانک کشاورزی اظهار داشت

اورزی مقرر شده تا این یابد که با توجه به اولویت دولت در بخش کش ها اختصاص می فروش اموال دولتی برای افزایش سرمایه بانک

کنم تا پایان بهمن ماه مراحل آن به اتمام  مبلغ به بانک کشاورزی اختصاص یابد و مراحل آن در حال نهایی شدن است و فکر می

 .برسد و ثبت شود

 .رسد میلیارد تومان می 2066میلیارد تومان به  266سرمایه بانک کشاورزی با افزایش مبلغ : وی بیان داشت

: ل بانک کشاورزی همچنین به کمک دولت در برنامه ششم توسعه برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی اشاره کرد و گفتمدیرعام

با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و سیف رئیس کل بانک مرکزی و همچنین نوبخت مقرر شده تا 

ها به بانک کشاورزی اختصاص یابد و در صورت اختصاص این  ودجه در بین بانکقانون ب 24باالترین رقم افزایش سرمایه در ماده 

هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک کشاورزی افزوده خواهد شد و سرمایه این بانک در صورت تحقق این رقم به  2رقم مبلغ بیش از 

 .رسد هزار میلیارد تومان می 2بیش از 

در دوره تحریم فعالیت این بانک سه برابر شده بود و : ها اشاره کرد و گفت در دوران تحریموی همچنین به فعالیت بانک کشاورزی 
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 .بانک باز کردیم 44برای  LC میلیارد دالر 4سال گذشته 

اعتبار برای بخش کشاورزی اختصاص یافته  42هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه  41همچنین حدود : زاده بیان داشت شهید

ای کاهش انرژی مصرفی تولید و توسعه گلخانه ها در  های توسعه صورت تحقق آن و تصویب آن توسط مجلس طرحاست که در 

 .شود کشاورزی آغاز می  بانک

خروج کشورهایی مثل عربستان : وری پایین عنوان کرد و افزود وی یکی از دالیل قیمت باالی تمام شده محصوالت کشاورزی را بهره

 .زند و ما با کشورهای زیادی برای صادرات محصوالت کشاورزی در ارتباط هستیم ای به صادرات نمی لطمه از مباحث صادراتی ما

6c8e1b121446=I d?aspx.Post/i r.f oodpr ess.www//:ht t p. 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 - 38/77/68فارس

   رسدرسدرسد   سال آینده به تولید انبوه میسال آینده به تولید انبوه میسال آینده به تولید انبوه می« « « آنتروتوکسمی توکسوئیدیآنتروتوکسمی توکسوئیدیآنتروتوکسمی توکسوئیدی»»»واکسن دامی واکسن دامی واکسن دامی 

سال آینده  "آنتروتوکسمی توکسوئیدی"تولید انبوه واکسن دامی جدید : سازی رازی گفت رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم

 .شود زایی می شود که این واکسن سبب ارتقای طول مدت ایمنی آغاز می

به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، حمید کهرام درباره تولید انبوه واکسن دامی جدید  خبرگزاری فارسش به گزار

ترین دستاورد موسسه  این واکسن تولید شده به روش فرمانتور و اولترا فیلتر، تازه: این موسسه گفت «آنتروتوکسمی توکسوئیدی»

های  هوازی در دامداری های باکتریایی بی واکسن و سرم سازی رازی است که عالوه بر پیشگیری از ابتالی دام به بیماری تحقیقات

 .کشور، سبب ارتقای طول مدت ایمنی زایی می شود

 .ایمن کنداین واکسن همراه با یاور هیدروکسید آلومینیوم، قادر است دام را در مقابل بیماری های کلستریدیایی : وی افزود

کهرام با بیان اینکه واکسن جدید آنتروتوکسمی سه ظرفیتی بوده و با مصرف یک واکسن چند ظرفیتی توکسوئیدی، دام نه تنها در 

امتیاز دیگر این محصول، مربوط به شیوه : شود، افزود شود، بلکه مصونیت به طور توام ایجاد می های مربوطه مصون می مقابل بیماری

روش تولید پیشین، واکسن نهایی به صورت کشت کامل یا باکترین عرضه می شد، حال آنکه در این روش تنها  در. تولید است

اند و به همین علت ایمنی به   توکسوئیدهای اصلی مورد نظر، در واکسن قرار دارند که با یاور آلومینیوم هیدروکسید ترسیب شده

 .تدریج ایجاد شده و درازمدت خواهد بود

وی نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به خلوص توکسوئیدها در این واکسن، تاریخ مصرف آن در مقایسه با واکسن قبلی به گفته 

 .ماه افزایش یافته است 48شش ماه بیشتر شده و دست کم تا 

 .اهد شدبا تولید انبوه این محصول برای نخستین بار در کشور صرفه جویی ارزی قابل توجهی نصیب کشور خو: کهرام گفت

سی به بازار عرضه می شد اما واکسن  سی 222تا کنون واکسن آنتروتوکسمی در حجم : رئیس موسسه رازی بیان داشت 

 .سی سی کاهش حجم یافته و عوارض جانبی از جمله عوارض ناشی از حمل و نقل آن کمتر است 422توکسوئیدی جدید به 

: ای است که بین نشخوارکنندگان کوچک رخ می دهد، افزود یار خطرناک و کشندهکهرام با اشاره به اینکه آنتروتوکسمی بیماری بس

این بیماری با تغییر فصل و تغییر تغذیه . باکتری این بیماری در خاک و علوفه وجود داشته و وارد معده گوسفند می شود

 .کند و مرگ و میر باالیی دارد گوسفندان را درگیر می

گذشته به صورت میکروبی تولید و میکروب زنده به دام تزریق می شد اما با تحقیقات انجام شده  سال 06این واکسن در : وی گفت

میکروب در تولید واکسن استفاده می شود که هم قدرت ( توکسوئید)موسسه رازی، از این پس از سم  "آر اند دی"در بخش 

 .واکسیناسیون را باالتر برده و هم میزان تولید را افزایش می دهد

ه گفته رئیس موسسه رازی اکنون با توجه به وجود دانش فنی حاصل از چند دهه تحقیق و تجربه در بخش تحقیق و تولید ب

هوازی موسسه رازی، همچنین فرمانتورهای صنعتی و سیستم اولترافیلتراسیون در این بخش، تولید واکسن های   واکسن های بی

 .کلستریدیایی توکسوئیدی امکان پذیر شده است

به تولید انبوه  42واکسن آنتروتوکسمی توکسوئیدی موسسه رازی، با تایید سازمان دامپزشکی کشور، در سال : کهرام اضافه کرد

 .رسیده و به بازار عرضه خواهد شد

http://www.farsnews.com/
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 ترین دستاوردهای موسسه رازی در حوزه دام است که چندی پیش و واکسن توکسوئیدی آنتروتوکسمی از تازه: براساس این گزارش

 .در بزرگداشت نودمین سال تاسیس این موسسه رونمایی شد

40414461664104=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 7338بهمن  63, شنبه

   دار بر عملکرد ذرت در قزوین دار بر عملکرد ذرت در قزوین دار بر عملکرد ذرت در قزوین    اجرای آزمایشی طرح تاثیر کود گوگردی بنتونیتاجرای آزمایشی طرح تاثیر کود گوگردی بنتونیتاجرای آزمایشی طرح تاثیر کود گوگردی بنتونیت

دار بر  مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از اجرای آزمایشی طرح تاثیر کود گوگردی بنتونیت

 . عملکرد ذرت در سال جاری در این استان خبر داد

هکتار  2)هکتار  46این طرح در سطح : از روابط عمومی جهاد کشاورزی قزوین، مهندس فاطمه خمسه افزود به گزارش ایانا به نقل

 . زهرا، البرز و تاکستان اجرا شد های قزوین، آبیک، بوئین در مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان( هکتار تیمار 2شاهد و 

دار  ای با مصرف حدود یک تن کود گوگردی بنتونیت عملکرد ذرت علوفه گیری نشان داد نتایج حاصل شده از کیل: وی اظهار داشت

 .درصد نسبت به قطعات شاهد افزایش عملکرد داشته است 21الی  40در هکتار در همه قطعات تیمار حدود 

و اصالح خاک در طی چندین سال  PH در این طرح آزمایشی مشخص شد نقش گوگرد در کاهش تدریجی: خمسه اضافه کرد

 .تواند موثر واقع شود رف این کود میمص

دار بر عملکرد ذرت توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و با همکاری  به گفته وی، طرح آزمایشی تاثیر کود گوگردی بنتونیت

بر  دار در مزارع الگویی ذرت با هدف تاثیر کود گوگردی بنتونیت 41مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 

 .ای اجرا شد عملکرد ذرت علوفه

ht ml.4-24224/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان – 733۱بهمن  63: تاریخ

   مرغ در بازارمرغ در بازارمرغ در بازار   دالیل افزایش قیمت تخمدالیل افزایش قیمت تخمدالیل افزایش قیمت تخم

 .مرغ عنوان کرد مرغ به عراق را دلیل افزایش قیمت تخم درصدی تخم 466اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران افزایش رئیس 

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

 .مرغ به عراق منجر به افزایش قیمت شد صادرات تخم: مرغ در بازار گفت به افزایش قیمت تخم

 .مرغ شد تومانی قیمت در هر کیلو تخم 266مرغ به عراق منجر به افزایش هزار و  درصدی صادرات تخم 466افزایش : وی افزود

تأثیر  افزایش تقاضای داخلی نیز در افزایش قیمت بی: ل ذکر کرد و گفتخانی دو برابر شدن مصرف داخلی را دومین عام یوسف

 .نبود

میلیون  122های خود به بیماری آنفوالنزا که منجر به معدوم شدن  رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در ادامه صحبت

 .مرغ بود ایش قیمت تخماین موضوع نیز عامل موثری در افز: گذار شد اشاره کرد و گفت قطعه مرغ تخم

سودجویی دالالن نیز منجر به افزایش قیمت : خانی سودجویی دالالن را از دیگر دالیل افزایش قیمت ذکر کرد و گفت یوسف

مرغ کاهش بیابد تا شاهد متعادل شدن قیمت در بازار داخلی  مرغ شد و در پی این مشکالت باید مجوزهای صادرات تخم تخم

 .باشیم

8D%/2146000/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 733۱بهمن  6۱: تاریخ

   ترمز صادرات تخم مرغ کشیده شدترمز صادرات تخم مرغ کشیده شدترمز صادرات تخم مرغ کشیده شد/ / / درصدی ایران در بازار عراقدرصدی ایران در بازار عراقدرصدی ایران در بازار عراق   080808سهم سهم سهم 

درصد  02در بازار عراق قبل از کند شدن مسئله صادرات تخم مرغ  سهم ایران: دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .بوده است

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسید فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با 

درحال حاضر سهم ایران به سبب مشکالتی که به سبب تعرفه : تخم مرغ عراق اظهار داشتخصوص سهم ایران در صادرات بازار 

هایی که گمرک عراق برای تجار عراقی وضع کرده کاهش یافته اما گفتنی است که سهم ایران به سبب مشکالت سیاسی ترکیه با 

 .درصد بوده است 02عراق قبل از کند شدن مسئله صادرات تخم مرغ 

تن تخم مرغ به  266الی  426در واقع از چند روز گذشته روند صادرات به عراق بسیار کند شده به طوری که تنها روزانه : وی افزود

 .عراق صادر می شود و حال امیدواریم که این مسئله تا پایان هفته برطرف شود

تومان  266الی  166داری حدود قیمت تخم مرغ نسبت به هفته گذشته درب مرغ: طال کش در خصوص قیمت تخم مرغ بیان کرد

 .تومان است 066هزار و  1کاهش یافته به طوری که اکنون میانگین قیمت ها درب مرغداری 

باتوجه به اینکه مازاد تخم مرغ به وسیله صادرات از کشور خارج می شود : دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار تصریح کرد

قیمت ها متاثر از صادرات است اما قیمت ها در عراق متاثر از بازار داخلی عراق و کشورهای الزم به ذکر است که در بازار داخل 

 .دیگر است

%/2140062/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p 
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 (سایر )تولیدات باغی 
 - 38/77/61فارس

   بار در راستای رقابت با محصوالت خارجیبار در راستای رقابت با محصوالت خارجیبار در راستای رقابت با محصوالت خارجی   ترهترهتره   کاهش قیمت صادراتی میوه وکاهش قیمت صادراتی میوه وکاهش قیمت صادراتی میوه و

بار در راستای رقابت با محصوالت مشابه خارجی  کاهش قیمت صادراتی میوه و تره: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت

 .است

کمیسیون : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت

را بررسی کرده  قلم کاالی میوه و تره و بار و سبزی و صیفی 440بازرگانی اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران ارزش صادراتی 

 .است

بازارهای جهانی و در بازار داخلی ها در  با توجه به کاهش قیمت 41های صادراتی این کاالها در سال  ارزش بر این اساس: وی افزود

 .دارد 44درصدی نسبت به سال  26تا  26 حکایت از کاهش

های جهانی در اثر رکود اقتصادی کاهش قیمت نفت در جهان و  کاهش قیمت: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی بیان داشت

 .افزایش تولید بوده است

سیر نزولی  2640و  2642نند سیب، کیوی و سبزیجات در بازار جهانی در سال براین اساس قیمت برخی اقالم ما: وی تصریح کرد

 .ایم محصوالت صادراتی را برای رقابت با محصوالت خارجی کاهش داده  داشته و بر این اساس ما هم قیمت

 226قیمت آن را به دالر بوده که امسال  426ای  بندی شانه در بسته 44بر این اساس قیمت هر تن کیوی در سال : نورانی گفت

 .ایم دالر کاهش داده

دالر بود،  066 باالتر از 44سال  که در همچنین قیمت هر تن سیب درختی: تصریح کرد رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی

 .دالر رسیده است 166امسال به نزدیک 

قیمت آن را در سال جاری برای صادرات  دالر عنوان کرد و 226 44همچنین قیمت هر تن لیمو شیرین را در سال : نورانی گفت

 .دالر عنوان کرد 066

هایی که کنفدراسیون صادرات ارائه داده  بقیه اقالم هم تقریبا به همین نسبت کاهش قیمت داشته است و قیمت: وی بیان داشت

 .های جهانی بوده است های جهانی مطابق با قیمت برای رقابت با قیمت
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 تولیدات باغی
  آیانا 7338بهمن  63, شنبه

   هزار تن خرما در کشور هزار تن خرما در کشور هزار تن خرما در کشور    977977977پتانسیل صادرات پتانسیل صادرات پتانسیل صادرات / / / ممنوعیت واردات پاجوش موز از پاکستانممنوعیت واردات پاجوش موز از پاکستانممنوعیت واردات پاجوش موز از پاکستان

 .ری بر تولید و عرضه این محصول داشته باشد و هیچ مشکلی در تأمین موز شب عید وجود نداردممنوعیت واردات موز، نتوانسته اث

با ( ایانا)گرمسیری معاونت باغبانی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه 

پانامی موز یک بیماری قارچی است که در حال : موز ارائه نشده است، گفتبیان اینکه تاکنون راهکاری برای کنترل بیماری پانامای 

 .رو هستند ها روبه حاضر در دنیا پراکنده شده و کشورهای تولیدکننده با نژاد جدیدی از قارچ

درصد کنترل  466تا زمانی که این بیماری : پور با بیان اینکه راه کنترل این بیماری دور از دسترس نیست، افزود ابوالقاسم حسن

 .دهند، ممنوع خواهد بود نشود، واردات موز و مواد گیاهی که احتمال ورود این قارچ را افزایش می

های استان سیستان و  با توجه به مخاطرات باالی احتمال وورد این بیماری به کشور و تهدید موزکاری: وی خاطرنشان کرد

خواستار آن شدیم اقدامات الزم به عمل آید و عالوه بر واردات موز، از واردات تمامی گرفته با استاندار ،  بلوچستان با مکاتبات صورت

 .پذیر نخواهد بود اکنون واردات پاجوش از پاکستان امکان عمل آید و هم های رویشی این میوه نیز ممانعت به اندام

میزان کشت این محصول در کشور محدود است، : هزار هکتار اعالم کرد و ادامه داد 06پور سطح زیر کشت موز در کشور را  حسن

 .اما به میزانی رسیده است که باید از آن حفاظت کرد و نکات الزم را برای حفظ این سطح رعایت کنیم

: وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در میزان موز موجود در کشور نداریم و تولید تحت تأثیر قرار نگرفته است، تصریح کرد

ها ناشی از نزدیک شدن به شب عید است که هرساله شاهد آن  ی نتوانسته بر قیمت موز تأثیرگذار باشد و افزایش قیمتاین بیمار

 .هستیم، این در حالی است که برای تأمین موز شب عید هیچ مشکلی وجود ندارد و نیاز مردم برآورده خواهد شد

 طعم خرمای ایرانی تکرارنشدنی است 

گرمسیری معاونت باغبانی در پاسخ به پرسش خبرنگا رایانا درباره تحت تأثیر قرار گرفتن  های گرمسیری و نیمه میوهمدیرکل دفتر 

شک چنین طعمی از خرما  وزیر کشاورزی روسیه از طعم خرمای ایرانی در مالقات با وزیر جهاد کشاورزی ایران با بیان اینکه بدون

 .هزار تن اعالم کرد 406ن صادرات خرما در سال گذشته را شود، میزا جای دنیا تکرار نمی در هیچ

شود، میزان  شود که ثبت نمی هزار تن خرما به کشورهای حاشیه خلیج فارس ارسال می 26تا  16پور با بیان اینکه ساالنه  حسن

 .هزا رتن عنوان کرد 422صادرات خرما در سال جاری تا به امروز را 

 ./هزار تن برشمرد 066رمای تولیدی در کشور را وی در پایان پتانسیل صادرات خ
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 733۱بهمن  6۰: تاریخ

   گی بر مدار گرانیگی بر مدار گرانیگی بر مدار گرانینارننارننارن/ / / درصدی میوه در شب عیددرصدی میوه در شب عیددرصدی میوه در شب عید   474747پیش بینی افزایش پیش بینی افزایش پیش بینی افزایش 

فروردین  42باتوجه به ذخیره سازی کافی محصوالت پیش بینی می شود که قیمت میوه تا پایان : رئیس اتحادیه میوه وسبزی گفت

 .درصد افزایش یابد 46ماه تنها 

، در خصوص تحوالت قیمت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با 

قیمت پیاز و سیب زمینی نسبت به دو هفته گذشته تغییری نداشته به طوری که قیمت هرکیلو : میوه در شب عید اظهار داشت

 .تا دو تومان است 266و پیاز هزار و  466تا هزار و  026سیب زمینی بین 

الی دو  266هزار تومان است ودرجه دو هزا رو  1الی  266هرکیلوگرم سیب سفید و قرمز ممتاز بین سه هزار و قیمت : وی افزود

تومان ، پرتغال ساری دو الی سه هزار تومان ، پرتغال تامسون دو الی  266الی سه هزار دو  866تومان، موز دو هزار و  266هزار و 

 . تومان است 266دو هزار و 

با توجه به اینکه سیب و پرتغال اصلی ترین میوه های شب عید است ذخیره سازی : وص میوه شب عید بیان کردمهاجران در خص

درصد افزایش داشته باشد و  46فروردین ماه تنها قیمت ها  42این محصوالت به طور کافی انجام نشده لذا پیش بینی می شود تا 

تولید و موز به سبب افزایش تقاضا در عید باالست به طوری که پیش بینی  گفتنی است که تنها قیمت نارنگی به سبب اتمام فصل

 .هزار تومان در این ایام باشد 8الی  0می شود قیمت نارنگی بندر عباس بین 

قاچاق نارنگی پاکستان به وفور به کشور : رئیس اتحادیه میوه و سبزی در خصوص قاچاق نارنگی پاکستان به کشور اظهار داشت

گیرد و حال الزم است در راستای نفع کشاورزان به سبب اینکه قیمت نارنگی پاکستان از نارنگی بندر عباس ارزانتر است صورت می 

 .نظارت برقاچاق صورت گیرد

%DB%BE4%D%/2140206/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p 
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 (سایر )ت دام و طیور تولیدا
 آیانا 7338بهمن  61, چهارشنبه

سازگاری شیر بزهای سانن با ذائقه سازگاری شیر بزهای سانن با ذائقه سازگاری شیر بزهای سانن با ذائقه / / / های ویژه اقتصادی بزهای سانن در راه استهای ویژه اقتصادی بزهای سانن در راه استهای ویژه اقتصادی بزهای سانن در راه است   ظرفیتظرفیتظرفیت

   انسانی انسانی انسانی 

االصل، یک ظرفیت ویژه دامپروری برای تعریف  گیری بزهای سوئیسی های اخیر و تمرکز بر تلقیح و دورگ ورود بزهای سانن درسال

روزرسانی، در دستور کار  شناسی، مدیریت و به قتصادی ویژه در بخش کشاورزی است که باید پس از برجام، با ظرفیتفرصت ا

 .فعاالن بخش دامپروری در حوزه دولتی و خصوصی قرار گیرد

که صبح  "ملی بزروز "محقق و استاد دانشگاه به مناسبت ابتکار عمل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در ناگذاری روزی به نام  

با اعالم این ( ایانا)امروز نیز همایشی نیز به همین مناسبت در کرج برپاست؛ طی گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ناپذیر است و در صورتی که با  های امکان ویژه پس از برجام یکی از ضرورت شناسی برای بخش کشاورزی به ظرفیت: خبر گفت

 .یافته و مدرن فراهم کند تواند زمینه ورود کشاورزی کشور را به کشاورزی توسعه همراه شود، میمدیریت و آموزش 

تر،  های گران عمل آورد که چرا کشورهای اروپایی که دارای زمین ای به جانبه پس از برجام، باید مطالعه همه: پور افزود پیمان شیرازی

حد پایین بیاورند، اما در ایران چنین  اند هزینه تولید خود را تا بدین توانستهتر هستند،  نیروی کارگری بیشتر و مالیات سنگین

 .اتفاقی نیفتاده است

 .شود پاسخ این پرسش تنها در مدیریت کارآمد و استفاده از مکانیزاسیون خالصه می: وی خاطرنشان کرد

روزسازی، کارآمدی و  توان با به شود، اما می ی نمیطور قطع، پس از برجام، سواد و شعوری تزریق بخش به: پور ادامه داد شیرازی

ریزی  شناسی برای اشتغال پایدار و اقتصادی کردن تولید در بخش کشاورزی برنامه استفاده از دانش روز دنیا و همچنین ظرفیت

 .کرد

توان از  ترسی نیست و میافزاری نیازمند شرایط پیچیده و بستر دور از دس افزاری و سخت آموزش و مدیریت نرم: وی تصریح کرد

 .های کنونی برای عبور از دوره گذار استفاده کرد و شرایط کنونی که بخش کشاورزی در آن قرار دارد، یکی از آنها است ظرفیت

علت آنکه شناخته نشده و برای معرفی آن به بازار  های اقتصادی است که به بخش کشاورزی مملو از ظرفیت: پور یادآور شد شیرازی

 .ای وجود ندارد، مغفول مانده است امهبرن

 .های کوچک بزی را از این دست عنوان کرد وی گاوداری

 غوغای اقتصادی بزهای سانن در راه است 

کیلوگرم وزن دارند و در هر روز پنج درصد  06طور متوسط  بزهای سانن که نژادهای سوئیسی داشته و به: این محقق اظهار داشت

زایی باالیی هستند و هرساله سه  لیتر آب هستند، دارای قابلیت بچه 46و نیازمند سه کیلوگرم خوراک و وزن خود را غذا خورده 

 .آورند دنیا می بزغاله به

بزهای سانن از دوقلوزاترین موجودات روی زمین هستند و از هر دو بار آبستنی یک بز سانن، عموماً یک : پور همچنین گفت شیرازی

 .شوند آید که با توجه به قابلیت سازگاری این نژاد، ظرفیت ویژه اقتصادی برای دامپروران ایرانی محسوب می وجود می دوقلوزایی به

 سازگاری شیر بزهای سانن با ذائقه انسانی 
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ن ترکیبات ای. ای برخوردار است شده نظیر شناخته شیر بز فواید متعددی برای سالمتی دارد و از مزه و طعم بی: وی در ادامه افزود

 .شیر بسیار نزدیک به شیر انسانی بوده و از الکتوز با حساسیت پایینی برخوردار است

مانند و هموژن  صورت همگن و یکنواخت در شیر باقی می های چربی شیر بز به مدت طوالنی به گویجه: پور خاطرنشان کرد شیرازی

های ژنتیکی به سمت  ژادهایی هستند که با وجود فرآوردهشود؛ لذا بزهای سانن و آلپاین در دنیا جزو ن طبیعی به آن اتالق می

 .روند شمار می پرورش صنعتی رفته و یک فرصت اقتصادی برای دامپروران به

 42در زمان حاضر هر بز ماده سانن با قیمت هشت میلیون تومان و بزهای نر با قیمت : وی با اشاره به قیمت بزهای سانن ادامه داد

 .شوند ور میمیلیون تومان وارد کش

 تمرکز وزارت جهاد کشاورزی بر تلقیح گاوهای سانن 

تمرکز باالیی بر بزهای سانن و آلپاین از  41ویژه در سال  های اخیر به وزارت جهاد کشاورزی در سال: استاد دانشگاه تصریح کرد

 .ی کوثر وارد کشور شده استرأس بز توسط سازمان اقتصاد 026تازگی  ویژه فرانسه کرده است و به کشورهای اروپایی به

در حیدرآباد کرج، واحد تحقیقاتی متمرکز بر بزهای سانن تشکیل شده و در استان کرمان نیز با : پور یادآور شد شیرازی

تن شیر در دستور کار قرار گرفته  426رأس بز سانن اصیل با تولید ساالنه  066گذاری بخش خصوصی و دولتی بیش از  سرمایه

 .است

شده از این نوع بز که از طعم و  ها آغاز شده و شیر تهیه گیری از این نوع دام در برخی استان امکان تکثیر و دورگ: د کردوی تأکی

پسندی  کند، دارای مشتری کنندگان ایجاد می تری نسبت به شیر گاوی در مصرف مزه متفاوتی برخوردار است و از حساسیت پایین

 .کنند استفاده می ای است که صنایع لبنی از آن ویژه

رسد غوغای بزهای  نظر می رأس از این نژاد در حال تلقیح در استان مازندران است و به 266هزار و  یک: پور اظهار داشت شیرازی

 .های آنان در دهه بعد، ظرفیت جدید اقتصادی در حوزه دامپروری شمرده شود سانن با توجه به قابلیت

های کوچک داشته و از این منظر، نیازی به چرا و تهدید مراتع ندارند و  نگهداری در گاوداری بزهای سانن امکان: وی همچنین گفت

تواند در مقایسه با گاو  ویژه در نقاط سردسیر می از سوی دیگر، سازگاری آنها با محیط به. توان آنها را تغذیه کرد صورت دستی می به

های بخش خصوصی  شمار آید که در روستاها با سرمایه های جایگزینی به لفهعنوان مؤ های نگهداری آن باالتر است، به که هزینه

 ./های تولید، اقتصاد و شغل پایدار جدیدی را معرفی کند عنوان کانون به
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 733۱بهمن  62: تاریخ

   سایه بی حمایتی بر سر مرغدارانسایه بی حمایتی بر سر مرغدارانسایه بی حمایتی بر سر مرغداران/ / / سرطان بدخیم در صنعت مرغسرطان بدخیم در صنعت مرغسرطان بدخیم در صنعت مرغ

مرغداران دلشان حسابی از شرایط سخت تولید پر است و معتقدند که سرطان تمام وجود صنعت مرغداری را گرفته و این صنعت را 

 .در ورطه نابودی قرار داده است

چند ماهی است که کلک و پر مرغ ها به خاطر شرایط بازار و نبود حمایت ها خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به گزارش 

 .ل شده استبه هم ریخته تا جایی که امان مرغداران را بریده است و شکایت از شرایط موجود به یک اصل برایشان تبدی

اما در این میان سختی تولید و زحمت مرغداران در دستان دالالن گم می شود و شیرینی اسکناس های تا نخورده کام آنها را 

شیرین می کند نه مرغدار را، البته دالالن با خبر از شرایطی که ایجاد کرده اند فقط کمر تولید کننده را خم می کنند و سود 

 .یی به جز جیب تولید کنندگان جا خوش می کندحاصل از تولید در جا

هزار تنی مرغ از تولید کنندگان توسط شرکت پشتیبانی آن هم با هدف حمایت از تولید، هم نتوانسته  26اما در این بین خرید 

ت تمهیدات مرهمی بر درد مرغداران باشد و این شکست خورده های تولید تقاضا دارند که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و دول

دیگری را برای ثبات قیمت ها و جبران ضررو زیان شان به کار بندد تا از زیان های میلیاردیشان کاسته و چراغ تولیدشان خاموش 

 .نشود

در :اظهار داشت اه خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگعظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با 

حال حاضر مرغداران به سبب وضعیت نامناسب قیمت ها شرایط بغرنجی را تجربه می کنند به طوریکه به سبب نبود همخوانی 

 .تولید با مصرف، علی رغم تالش مدیران شرکت پشتیبانی،خرید مرغ از مرغداران نتوانسته شوک مثبتی را در بازار داشته باشد

خرید مرغ از سوی شرکت پشتیبانی از تمامی مناطق کشور انجام نمی شود و از طرفی هم به سبب اینکه بعد از : دامه دادوی ا

مدتی مرغ های خریداری شده به بازار عرضه می شود این امر نمی تواند ثبات قیمت ها را به همراه داشته باشد و به همین خاطر 

 .ور در خرید تضمینی بازنگر داشته باشدالزم است که شرکت پشتیبانی دام و طی

مازاد تولید جوجه ریزی توسط مرغداران غیر مجاز منجر به تداوم افت : حجت با اشاره به عوامل متعدد کاهش قیمت مرغ بیان کرد

 .قیمت مرغ در بازار و زیان تولید کنندگان بیش از پیش شده است

قیمت کنونی مرغ در بازار بسیار پایین است و مرغداران : ماهی نیز گفت مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و

 .شوند و باید گفت که قیمت مصوب برای عرضه مرغ هفت هزار تومان است متضرر می

شود تا پایان بهمن ماه قیمت مرغ به هفت هزار  یوسف خانی به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به کاهش تقاضا پیش بینی می

 .مان نرسدتو

اکنون : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانحبیب اسداهلل نژاد رئیس انجمن مرغداران استان گیالن نیز در گفتگو با 

د صنعت مرغداری را گرفته و قیمت جوجه یک روزه با قیمت یک کیلو مرغ برابری می کند و حال باید گفت که سرطان تمام وجو

 .در حال نابودی آن است

متاسفانه تا کنون با توجه به بدهی های میلیاردی مرغداران به : وی بیان اینکه کنترل قیمت ها برای دولت کار سختی نیست افزود

با ادامه این روند جنازه صنعت  بانک ها و مشکالت آنها در تامین مواد اولیه این امر آنطور که باید و شاید اتفاق نیافتاده است و

 .مرغداری روی زمین می افتد
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در شرایط فعلی که تولید کننده با تمام مشکالت در سالن تولید دست و پنجه نرم می کند تا جوجه را به مرحله : وی تصریح کرد

 .الالن جوالن می دهدتومان متضرر می بیند این در حالیست که سود این صنعت در جیب د 4666عرضه برساند در هر کیلو 

گویا قرار نیست زیان سریالی مرغدرارن با وجود معضل دالالن و درآمد های نجومی یک شبه آنها که چراغ این صنعت را به 

خاموشی کشانده، حل و فصل شود اما جای سوال است که مسئولین مربوطه چه تمهیداتی را برای جبران زیان مرغداران در نظر 

 .را از سردرگمی و بال تکلیفی تولید نجات دهند گرفته اند تا آنها

D%/2146208/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 733۱بهمن  6۰: تاریخ

اساسا استفاده از هورمون در صنعت طیور اساسا استفاده از هورمون در صنعت طیور اساسا استفاده از هورمون در صنعت طیور :::گفتگفتگفترئیس انجمن مرغداران استان گیالن رئیس انجمن مرغداران استان گیالن رئیس انجمن مرغداران استان گیالن 

   ...توجیه اقتصادی نداردتوجیه اقتصادی نداردتوجیه اقتصادی ندارد
، درخصوص استفاده خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحبیب اسداهلل نژاد رئیس انجمن مرغداران استان گیالن در گفتگو با 

برخی افراد تمایل ندارند روزهای خوش به صنعت مرغداری برگردد چرا که در چند روز : از هورمون در صنعت طیور اظهار داشت

اخیر باتوجه به اینکه قیمت مرغ به قیمت واقعی خود نزدیک شده برخی افراد سودجو با شایعه پراکنی قصد دارند صنعت مرغدارای 

 .را نابود کنند

 .یعه ای بیش نیست زیرا استفاده از آن توجیه اقتصادی ندارداستفاده از هورمون در صنعت طیور کشور شا: وی افزود

سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مرجع رسمی و قابل اتکا اگر کوچکترین هورمونی برای رشد و : اسداهلل نژاد در ادامه بیان کرد

 .ان میدادتعذیه مرغ گوشتی درواحدهای مرغداری سراسر کشور استفاده میشد قطعا به این موضوع واکنش نش

تن گوشت مرغ در کشور تولید میشود و استان  266ساالنه حدود دو میلیون و : رئیس انجمن مرغداری استان گیالن تصریح کرد

های اصفهان، خراسان رضوی ، گیالن و مازندران بیش ترین ظرفیت تولید مرغ گوشتی کشور هستند و الزم به ذکر است که باید 

 .ردم فرهنگ سازی شوداستفاده از مرغ ریز میان م

8D%/2141842/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p 
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا - 733۱/ بهمن /  6۱, یکشنبه 

   جایگاه ششم ایران در صنعت دام و طیور دنیاجایگاه ششم ایران در صنعت دام و طیور دنیاجایگاه ششم ایران در صنعت دام و طیور دنیا

واحد طیور نزدیک به یک میلیون  466هزار و  24در حوزه طیور با : معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان دامپزشکی گفت

 . ایم هزار تن، رتبه ششم دنیا و سوم آسیا را به خود اختصاص داده 866

برگزاری نمایشگاه اقدام بسیار : اظهار داشتخالد خداوردی در آیین افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه صنعت دام، طیور و دامپزشکی  

واحد طیور  466هزار و  24خوبی است و ایران در دنیا در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد، در این زمینه در حوزه طیور با 

ک این واحدها بیش ایم، برای تأمین خورا هزار تن رتبه ششم دنیا و سوم آسیا را به خود اختصاص داده 866نزدیک به یک میلیون 

 .شود واحد خوراک طیور در سطح کشور داریم که برخی از محصوالت این واحدها صادر می 266از 

نمایشگاه صرفاً برای تبادل کاال نیست بلکه : وی با بیان اینکه در حوزه دارو و درمان در میان کشورهای سرآمد آسیا هستیم، افزود

اساس کیفیت است و در رقابت هم قیمت و هم  ت و مقایسه تولیدات داخلی و خارجی برهدف از برگزاری نمایشگاه ارائه محصوال

گرایی هدف اصلی است که در این زمینه بیش از  کیفیت مطرح است، در بحث صادرات باید دانست که بهداشت محوری و سالمت

شود؛ خرید  هایی که صادر می و دستورالعملدرصد تبادالت ما در اختیار سازمان جهانی تجارت قرار دارد و براساس ضوابط  42

 .گیرد صورت می

منظور کنترل فرایند نظارت بر  سازمان دام و طیور به: انسانی سازمان دامپزشکی خاطرنشان کرد معاون توسعه مدیریت و منابع

و در بحث فرایند تولید برای ها بوده  یکی از آن "حسب"ای آورده است که سامانه  های سامانه بهداشت در محصول نهایی رو به روش

 .اینکه بتوانیم بگوییم محصول سالم است باید بر کل فرایند نظارت کنیم

اگر قرار است غذای سالمی داشته باشیم باید : وی با بیان اینکه یکی از فرایندهای مهم نظارت موضوع خوراک دام است، تصریح کرد

 .باشد و باید در این زمینه سعی در اقدام به کارهای پایشی داشته باشیم خوراک مورد مصرف دام استانداردهای الزم را داشته

دهد و  شود و این مسئله احتمال انتقال بیماری را افزایش می در تهیه خوراک دام از مواد مختلف استفاده می: خداوردی بیان کرد

ها استفاده  تر باید از سامانه زمینه برای نظارت راحتباید برای جلوگیری از این مسئله خوراک دام مورد کنترل قرار گیرد و در این 

 .شود

شود و  این سامانه تمام صادرات و واردات را شامل می: ها است، گفت وی با بیان اینکه سامانه یک پارچه قرنطینه یکی از این سامانه

خودروها باید تحت نظر باشد و خودرویی که اتصال این سامانه با سامانه راهداری به این دلیل بود که تمام فرآیندهای رفت و آمد 

 .کند باید دارای مجوز باشد برای حمل دام مراجعه می

بابیان اینکه در بحث صنعت دام یکی از مشکالت، ساختار کار  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان دامپزشکی کشور 

های گذشته کارهای خوبی را انجام داده ولی باید کارهای  ی در دورهدر ارتباط با این مسئله وزارت جهاد کشاورز: است، اظهار داشت

گردد، ما از صنوف  ها بازمی بهتری در این زمینه صورت گیرد و البته یکی از مشکالت موجود در مسائل ساختاری به تعاونی

 .تمندتر ظاهر شوندها قدر قدرتمندی در این زمینه برخوردار نیستیم و برای بهبود این مسئله نیاز است تا تشکل

8%D%AC8%D%/24484/com.i r anecona//:ht t p 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 7338بهمن  69, دوشنبه

ثبت مجوز ثبت مجوز ثبت مجوز / / / نظر نهایی روس ها برای واردات گوشت مرغ از ایران به زودی اعالم می شودنظر نهایی روس ها برای واردات گوشت مرغ از ایران به زودی اعالم می شودنظر نهایی روس ها برای واردات گوشت مرغ از ایران به زودی اعالم می شود

   سبز صادرات لبنیات برای چهار کارخانه ایرانی سبز صادرات لبنیات برای چهار کارخانه ایرانی سبز صادرات لبنیات برای چهار کارخانه ایرانی 

شرایط الزم مورد توافق دو کشور به کشتارگاه ها اعالم شده و قرار است مسئوالن روسیه : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .همن برای صادرات گوشت مرغ از ایران اعالم کنندب 22نظرنهایی خود را تا 

به گزارش ایانا، مهدی خلج با اشاره به اینکه کارخانجات لبنی از این پس می توانند محصوالت و فراورده های لبنی را با رعایت  

ده های لبنی که تاییدیه در نخستین گام چهار کارخانه فراور: شرایط و مقررات مورد توافق دو کشور به روسیه صادر کنند افزود

 .سازمان دامپزشکی و فدراسیون روسیه را دریافت کردند مجوز صادرات دارند

 .مجوز سبز صادرات فراورده های لبنی برای این چهار کارخانه لبنی در سایت فدراسیون روسیه ثبت شده است: گفت  وی

باید در دامداری هایی تولید شود که از بیماری های تب  براساس توافق دو کشور شیرخام: رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود

 .سل گاوی و تب مالت پاک باشد و در زمان جمع آوری شیر نیز، دام به هیچکدام از بیماری های نامبرده مبتال نباشد/ برفکی

سازمان دامپزشکی و کشور همچنین شیرخام باید با خودروهای مخصوص یخچال دار و مجهز به کارخانجات مورد تایید : خلج گفت

 .روسیه برای فراوری منتقل شود

بسته بندی و برچسب های محصوالت نیز تحت نظارت کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور انجام می شود و با رعایت : وی افزود

 .این دو، از این محصول به روسیه صادر می شود

چهارگانه باید هر چه سریعتر دامداری های واجد شرایط را به  مالکان کارخانجات لبنی: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .سازمان دامپزشکی معرفی کنند

 .کارخانجات باید بتوانند بازار خوبی را در کشور روسیه ایجاد کنند: خلج افزود

ناسان روسیه قرار مراکز پرورش و فراوری آبزیان مورد بازدید کارش: وی درباره روند صادرات محصوالت شیالتی به روسیه افزود

 .گرفت و پس از بازدید، نوزده شرکت مجوز صادرات به این کشور را دریافت کردند

هیچ محدودیتی برای صادرات به روسیه وجود ندارد و هر شرکتی که بتواند شرایط بهداشتی : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .واجد شرایط باشد، برای صادرات اقدام کندمورد تایید سازمان دامپزشکی و کشور روسیه را رعایت کند و 

هیچگونه منع بهداشتی برای صادرات محصوالت شیالتی نوزده شرکت تولیدی وجود ندارد و مالکان شرکت ها باید برای : خلج افزود

 .بازاریابی در کشور روسیه تالش کنند

ز تعدادی از کشتارگاه های صنعتی طیور بازدید کردند وی با اشاره به اینکه چهارده ماه پیش کارشناسان و مسوالن کشور روسیه ا

دو کشتارگاه مورد تایید کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور و روس ها قرار گرفت و این کشتارگاه ها در فهرست صادر : گفت

 .کنندگان به کشور روسیه قرار دارند

به کشتارگاه ها اعالم شده و قرار است مسئوالن روسیه شرایط الزم مورد توافق دو کشور : رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود

 .بهمن برای صادرات گوشت مرغ از ایران اعالم کنند 22نظرنهایی خود را تا 
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تشکل ها و اتحادیه ها و پایش  با مشارکت مرغداران ،: خلج درباره شرایط شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور گفت

اما چون در فصل سرما قرار داریم و ویروس . سازمان دامپزشکی مورد جدیدی از بیماری گزارش نشده استهای منظم کارشناسان 

 ./ها در این شرایط آب و هوایی پایداری بیشتری دارند مراقبت و پایش مستمر انجام می شود

ht ml.4-24042/i t em/t i yoor-daamo/i r.i ana.www//:ht t p 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 - 38/77/62فارس

   میلیون تن سبزی و صیفی برای صادرات به روسیه را داریممیلیون تن سبزی و صیفی برای صادرات به روسیه را داریممیلیون تن سبزی و صیفی برای صادرات به روسیه را داریم   4۲84۲84۲8توانایی تأمین توانایی تأمین توانایی تأمین 

میلیون تن سبزی و  422با توجه به میزان تولید سبزی و صیفی در کشور، از توانایی صادرات : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .صیفی به کشور روسیه برخوردار هستیم و این میزان رقم قابل توجهی نیست

، در مورد اینکه آیا توان خبرگزاری فارسدی وگو با خبرنگار اقتصا عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در گفت

بازار روسیه، بازاری پاییزی و زمستانی است و این کشور : میلیون تن سبزی و صیفی به کشور روسیه وجود دارد، گفت 422صادرات 

 .کند سبزی و صیفی مورد نیازش را در فصل تابستان، تأمین می

این مقدار در مقابل میزان : میلیون تن سبزی و صیفی به روسیه برخوردار هستیم، افزود 422تأکید بر اینکه از توان صادرات وی با 

تولیدات کشور در خصوص سبزی و صیفی، رقم قابل توجهی نیست و توانایی تأمین نیاز صادراتی کشور روسیه را به این محصوالت 

 .داریم

: شود، اظهار داشت های کشور تولید می در امور زراعت با بیان اینکه بخشی از سبزی و صیفی در گلخانهمعاون وزیر جهاد کشاورزی 

 .شود هزار تن صادر می 226میلیون تن گوجه فرنگی تولیدی، ساالنه  0از حدود 

ا هم از توانایی تأمین بازار روسیه فرصت جدیدی را برای صادرات محصوالت کشاورزی ایران فراهم کرده و م: کشاورز تصریح کرد

 .نیاز صادراتی این کشور در زمینه سبزی و صیفی برخورداریم

میلیون  422بر اساس این گزارش در سفر هفته گذشته وزیر کشاورزی روسیه به ایران، وزیر کشاورزی روسیه خواستار شد تا ایران 

 .تن سبزی و صیفی مورد نیاز کشورش را از طریق صادرات تأمین کند

کرد که پس از مناقشات سیاسی  پیش از این روسیه این مقدار سبزی و صیفی را از کشور ترکیه تأمین می: افزاید گزارش میاین 

 .بین این دو کشور، روسیه واردات از ترکیه را متوقف کرده است

و غالت مورد نیاز های روغنی  همچنین محمد حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان از روسیه خواست تا بخشی از چوب، دانه

 .کشورمان را از طریق صادرات تأمین کنند

40414462666414=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p 
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 تولیدات زراعی
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

اعالم اعالم اعالم / / / میالدیمیالدیمیالدی   274027402740تن شالی در ایران توسط فائو در سال تن شالی در ایران توسط فائو در سال تن شالی در ایران توسط فائو در سال    میلیونمیلیونمیلیون   2۲52۲52۲5بینی تولید بینی تولید بینی تولید    پیشپیشپیش

   دالیل کاهش حجم تولید ایران دالیل کاهش حجم تولید ایران دالیل کاهش حجم تولید ایران 

میلیون تن شالی در ایران تولید  228میالدی  2640در سال ( فائو)های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  بینی بر اساس پیش

 .رو است های دولت و خشکسالی، با کاهش روبه تدلیل عدم حمای های قبل به شود که این رقم در مقایسه با سال می

بینی تولید شالی جهان برای سال  درباره پیش( ایانا)دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

که سهم کشورهای  میلیون تن شالی خواهد بود 41622تولید جهان : میالدی که اخیراً توسط فائو منتشر شده است، گفت 2640

 .میلیون تن است 2224یافته  میلیون تن و کشورهای توسعه 44224در حال توسعه 

بینی شده است که تولید شالی  شود که پیش ایران جزو کشورهای آسیایی در حال توسعه محسوب می: شایق افزود جمیل علیزاده

 .کاهش برخوردار است میلیون تن برسد؛ این رقم در مقایسه با سال گذشته از 228آن به 

دلیل  ها همچون اصفهان، ایالم و لرستان به دلیل پایین آمدن سطح زیر کشت برنج در برخی استان به: وی خاطرنشان کرد

 .رو بوده است شده، تولید جهانی نیز با کاهش روبه های حادث خشکسالی

های حمایتی از ارقام پرمحصول  عدم حمایت و نبود برنامه یکی دیگر از دالیل کاهش تولید شالی ایران،: شایق ادامه داد  علیزاده

شود یک رقم  است، زیرا این ارقام توسط دولت به کشاورزان معرفی شده، اما در نحوه خرید تضمینی و سایر مراحلی که باعث می

 .ترویج شود، کوتاهی شده است

شده  بینی طور قطع تولید جهانی نیز بیش از مقدار پیش بهگرفت،  اگر ارقام پرمحصول مورد حمایت دولت قرار می: وی تصریح کرد

 .فعلی بود

 میلیون تن برنج به ایران را کرد، در حالی که یک میلیون نیاز است 4۲2بینی واردات  فائو پیش 

رد کند، در میلیون تن برنج وا 422بینی کرده است که ایران  میالدی، فائو پیش 2640در سال : دبیر انجمن برنج کشور یادآور شد

هزار تن مازاد خواهد  266حالی که امیدواریم میزان واردات برنج به یک میلیون تن برسد، زیرا با توجه به ذخایر موجود در کشور، 

 .بود

ود، ریزی ش ای نیست که برای صادرات آن برنامه میزان تولید به اندازه: شایق درباره صادرات احتمالی برنج از ایران تأکید کرد علیزاده

کنند که رقم آن به بیش از  صورت تهاتری در قبال فروش کاال به جای بهای آن برنج درجه یک ایرانی طلب می اما برخی کشورها به

 .رسد تن نمی 466تا  26

یافته و آسیایی وارد  میالدی توسط کشورهای در حال توسعه، توسعه 2640کل برنجی که در جهان طی سال : وی اظهار داشت

یافته  میلیون تن و سهم کشورهای توسعه 0421میلیون تن است که سهم کشورهای در حال توسعه  1220رقمی معادل  شود، می

 .میلیون تن برآورد شده است 224

های قبل صادراتی نخواهد داشت، اما کل میزان صادرات برنج جهان  همچون سال 2640ایران در سال : شایق همچنین گفت علیزاده

میلیون تن  122یافته،  میلیون تن و کشورهای توسعه 1424برآورد شده است که سهم کشورهای در حال توسعه  میلیون تن 1220

 .برآورد شده است
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کشورهای صادرکننده برنج آسیایی عبارتند از هندوستان، پاکستان، ویتنام و ایاالت متحده آمریکا که به ترتیب : وی در ادامه افزود

 .لیون تن صادرات دارند و مابقی متعلق به سایر کشورهای جهان استمی 020و  820، 4621، 4620

آمار فائو همچنین نشان از آن دارد که بیشترین تولید شالی در جهان در سال : پایان خاطرنشان کرد  دبیر انجمن برنج کشور در 

ون تن رتبه بعدی را از آن خود میلی 42224میالدی مربوط به برخی کشورهای آسیایی بوده و سپس کشور هندوستان با  2640

 ./کرده است

ht ml.4-24024/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p 
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 چای
 ایران اکونا - 733۱/ بهمن /  6۱, کشنبه ی

   پرداخت می شودپرداخت می شودپرداخت می شودباقیمانده مطالبات چایکاران بزودی باقیمانده مطالبات چایکاران بزودی باقیمانده مطالبات چایکاران بزودی 

با پیگیری های معاون اول رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، باقیمانده مطالبات : استاندار گیالن گفت 

 . چایکاران بزودی پرداخت می شود

 86تاکنون  محمدعلی نجفی در جمع مردم بخش رحیم آباد از توابع شهرستان رودسر واقع در شرق استان گیالن با بیان اینکه 

درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده، به دیدار هفته گذشته خود با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اشاره و اظهار 

پرداخت مطالبات چایکاران، نخستین موضوع مطرح شده در این دیدار بود که مقرر شد پیگیری های الزم در این ارتباط انجام : کرد

 .شود

استاندار گیالن، یکشنبه هفته گذشته در دیدار با معاون اول رئیس جمهوری، گزارشی از پیشرفت طرح های  محمدعلی نجفی

 .مصوب سفر رئیس جمهوری به گیالن و پروژه های اشتغالزایی را به وی ارائه داد

مشارکت چایکاران برای وی همچنین در این دیدار، خواستار تسریع در تعیین قیمت برگ سبز چای در سال آینده بمنظور جلب 

 .آماده سازی باغ هایشان شده بود

رئیس جمهوری و کاروان تدبیر و امید، بیست و ششم و بیست و هفتم فروردین ماه امسال، در پانزدهمین سفر استانی به گیالن 

 .آمدند

پیگیری مطالبات چایکاران امروز با  استاندار گیالن در ادامه سخنان خود در جمع مردم رحیم آباد رودسر، با بیان اینکه به منظور

ایشان دستور داده اند تا این مطالبات از : محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تماس تلفنی داشته ام، افزود

 .طریق اعتبارات دولتی و یا وام از سیستم بانکی پرداخت شود

درصدی قیمت چای طی دو سال اخیر و وجود آب و هوای مناسب،  26خوشبختانه به دلیل افزایش : استاندار گیالن ادامه داد

حدود سه هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول افزایش یافت و موجب شد تا خریداری بیش از آنچه که در برنامه بود، انجام 

 .شود

شکل، دولت تمام تالش خود برغم این م: نجفی همچنین به کاهش درآمدهای دولت به علت کاهش قیمت نفت اشاره و اضافه کرد

 .را انجام می دهد تا چایکاران باقیمانده مطالباتشان را بگیرند

خوشحال می شویم که با افزایش محصول چای، درآمد : وی با ابراز خرسندی از افزایش کمی و کیفی محصول چای اظهار داشت

 .بیشتری نصیب چایکاران شود

  .هزار خانوار بهره بردار وجود دارد 06زار هکتار باغ چای با بیش از ه 02در استان های گیالن و مازندران حدود 

  .روز در هر مرحله، قابل برداشت می باشد 26تا  12برداشت برگ سبز چای از اردیبهشت ماه آغاز و در چهار مرحله و بعد از 

هزار و یکصد  42برگ سبز درجه دو،  ریال و 866هزار و  24در فصل زراعی گذشته، قیمت هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک، 

با حضور ( شنبه)کارخانه تولید انواع پوره میوه و سبزیجات، کنستانره مرکبات و غیرمرکبات امروز  .ریال از چایکاران خریداری شد

 .محمدعلی نجفی استاندار گیالن و سایر مسئوالن استانی و محلی در رحیم آباد رودسر به بهره برداری رسید

 .کیلومتری شرق مرکز استان گیالن واقع است 42رودسر در  شهرستان

4%82D4%A8%D8%A8%D%/24442/com.i r anecona//:ht t p 

http://iranecona.com/51992/%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 حبوبات 
 آیانا 7338بهمن  68, یکشنبه

   خود اتکایی در بذر عدس با کشت پاییزه آن برای نخستین بار خود اتکایی در بذر عدس با کشت پاییزه آن برای نخستین بار خود اتکایی در بذر عدس با کشت پاییزه آن برای نخستین بار 

 .در نیاز بذر خودکفا خواهیم بودبرای نخستین بار با کشت پائیزه عدس 

هزارهکتار عدس به  4در سال زراعی جاری : به گزارش ایانا از استان اردبیل، میر جمال الدین پورپیغمبر با اعالم این خبر افزود 

ن و هزار هکتار نیز به صورت کشت انتظاری در ماه های بهم 0خصورت پائیزه به زیر کشت رفت و پیش بینی می شود به میزان 

 .اسفند ماه سال جاری به زیر کشت این محصول برود

هزار هکتار از اراضی مستعد استان به زیر کشت عدس می رود  06به طور میانگین همه ساله : این مقام مسئول همچنین اضافه کرد

 .هزار تن محصول برداشت می شود 48و از این میزان سطح زیر کشت بیش از 

بیل نه تنها در تولید عدس رتبه اول کشوری را داراست، بلکه در تولید محصول پاک و ارگانیک جز وی با بیان اینکه استان ارد

 .های پیشرو و ممتازکشور به حساب می آید استان

انسکتاریوم تولیدکننده مواد  44  استان با داشتن: این مقام مسئول در خصوص مبارزه بیولوژیکی با انواع آفات و امراض نیز گفت

هزار هکتار از اراضی این استان در قالب  26های خوبی دست پیدا کند تا آنجا که  بیولوژیکی در مبارزه بیولوژیک توانسته به موفقیت

بل توجهی امیدواریم در سال های آینده سطح مبارزه شیمیایی با آفات و امراض بطور قا  طرح مبارزه بیولوژیکی قرار گرفته و

 .کاهش یابد و تولید محصوالت سالم و ارگانیک در مورد سایر محصوالت زراعی و مهم منطقه نیز دنبال شود

از آنجائی که زراعت عدس به سرما متحمل است، عالوه بر کشت : پورپیغمبر در خصوص کشت پائیزه این محصول نیز افزود

چون از بارندگی های پائیز، زمستانه و بهاره در فصل رشد به خوبی استفاده  انتظاری، امکان کشت پائیزه آن در استان وجود دارد

نموده و قبل از رسیدن ماه های گرم سال که تاثیر منفی در تلقیح گل ها داشته، رشد کرده و از خسارت برخی آفات و امراض در 

 .اشتامان مانده و محصول زودتر رسیده و عملکرد بیشتری نسبت به کشت بهاره خواهد د

امسال برای اولین بار درچندین نقطه از مناطق دیم استان منجمله در شهرستان نمین زراعت عدس به صورت : وی اضافه کرد

مندی از نتیجه آن، با همکاری محققین ¬پائیزه کشت شده است و نتیجه آن با کشت مرسوم منطقه مقایسه و در صورت رضایت

 .قدام خواهد شدمحترم نسبت به توسعه سطح زیر کشت آن ا

ht ml.4-24244/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p 
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 خرما 
 - 38/77/63فارس

روسیه، هند و چین بازارهای هدف برای صادرات روسیه، هند و چین بازارهای هدف برای صادرات روسیه، هند و چین بازارهای هدف برای صادرات ///شودشودشود   موانع صادراتی به چین رفع میموانع صادراتی به چین رفع میموانع صادراتی به چین رفع می

   خرماخرماخرما

روسیه، : هزار تن ظرفیت افزایش صادرات خرما را در کشور داریم، گفت 066کشور با بیان اینکه تا سقف رئیس انجمن ملی خرمای 

 .هند و چین بازارهای هدف برای صادرات خرما در پسا تحریم است

در پاسخ به این سؤال که با  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرمای کشور در گفت

روسیه : گفت ای برای صادرات خرما به این کشور در حال انجام است، توجه به تقاضای کشور روسیه برای خرمای ایران چه برنامه

ل به روسیه اما برای گسترش صادرات این محصو شود، به آنجا صادر می یکی از کشورهایی است که در حال حاضر خرمای ایران

 .اندازی غرفه توسط انجمن ملی خرمای کشور در نمایشگاه مسکو است ها راه هایی مدنظر است و یکی از این برنامه برنامه

اندازی  در مسکو برگزار است و انجمن ملی خرمای کشور در تالش است تا تا با راه بهمن ماه 20تا  44این نمایشگاه از : وی افزود

 .ها معرفی کند یشگاه مسکو خرمای ایران را بیشتر به روسدائمی در نما غرفه 

تحریم و همچنین مشکالتی که این کشور با ترکیه  بازار روسیه با توجه به دوران پسا: رئیس انجمن ملی خرمای کشور تصریح کرد

 .شود به لحاظ سیاسی پیدا کرده برای ایران بازار بکری محسوب می

چین و هند هم در دوران پسا تحریم جزء بازارهای هدف ایران برای صادرات  بر روسیه کشورهای رشید فرخی با بیان اینکه عالوه

شود اما امیدواریم با فراهم  درصد از کل خرمای صادراتی از ایران به روسیه صادر می 44در حال حاضر : رود، گفت خرما به شمار می

 .ادرات خرما افزایش یابدشدن فضا توسط کشور روسیه برای صادرات محصوالت ایرانی ص

درصد از کشورمان به هند  46کمتر از : هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت 426وی حجم کل صادرات خرمای ایران را ساالنه حدود 

 .کنیم تا این رقم را افزایش دهیم شود اما تالس می صادر می

ای در حال حاضر مانع صادرات  تعرفه و مباحث قرنطینه مسائلی از قبیل: رشید فرخی در مورد صادرات خرما به چین تصریح کرد

خرمای ایران به چین است که در سفر رئیس جمهور چین به ایران یکی از مباحث مطرح شده رفع موانع صادراتی است که 

 .امیدواریم این سفر منجر به رفع این موانع شود

کنگ به چین صادر  خرمای صادراتی کشورمان از طریق هنگدر حال حاضر بخشی از : رئیس انجمن ملی خرمای کشور افزود

 .شود  می

برای افزایش : وی کشورهای تونس، عربستان و امارات را رقیب تجاری ایران در صادرات این محصول عنوان کرد و تصریح کرد

های  ز زیرساختکشورهای متقاضی شکی نیست که باید در تجهی  صادرات به کشورهای مختلف و همچنین برای جلب رضایت

هایی بوجود آمده است اما این مسائل باید گسترش  بندی پیشرفت های اخیر در زمینه بسته صادراتی تالش کنیم و اگرچه در سال

 .یابد

درصد محصول تولیدی خرمای  82در حال حاضر حدود : وی با اشاره به تولید حدود یک میلیون تن خرما در کشور اظهار داشت

 .آوری دارد میلیون دالر برای کشور ارز 246تا  226د و این میزان صادرات بین شو کشور صادر می

http://www.farsnews.com/
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برای اینکه با افزایش صادرات قیمت این : خرما یکی از محصوالت پرمصرف در کشور است گفت رشید فرخی با اشاره به اینکه

 .شته باشدمحصول در داخل کشور افزایش نیابد باید تعادل بین مصرف داخلی و صادرات وجود دا

 066ظرفیت صادرات این محصول حدود  بنابراین در راستای حفظ قیمت داخلی حداکثر: رئیس انجمن ملی خرمای کشور افزود

 .هزار تن است

بر است و با توجه به شرایط کم آبی و مشکالتی که در  درخت نخل سازگار با کم آبی است اما تولید خرما آب اگرچه: وی بیان داشت

 .وجود دارد افزایش سطح زیر کشت آن مدنظر نیستاین زمینه 

40414460666424=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p 
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 خرما
 ایران اکونا - 733۱/ بهمن /  6۰, دوشنبه 

   دنبال تجاری سازی نخلستان های جنوبدنبال تجاری سازی نخلستان های جنوبدنبال تجاری سازی نخلستان های جنوبوزارت کشاورزی به وزارت کشاورزی به وزارت کشاورزی به 

: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی، قاچاق بی رویه محصوالت باغی را مهم ترین مشکل این بخش دانست و تاکید کرد 

 . محصوالتی که خام وارد کشور می شود، حامل بیماری و آفت هستند

 قاچاق، تولید محصوالت باغی را مشکل دار کرد

: در حاشیه گردهمایی مدیران باغبانی کشور در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، گفت« لی طهماسبیمحمدع» 

مرکبات، گردو و زیتون بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده و بیشتر حجم قاچاق از بازارچه های مرزی وارد کشور می 

 .شود

برخالف کشور ما، در دیگر کشورها قرنطینه با سخت گیری بسیار اعمال می : باغی افزودوی با انتقاد از قاچاق بی رویه محصوالت 

 .شود، به طوری که حتی در عراق که با جنگ و ناامنی درگیر است، نظارت زیادی بر واردات محصوالت وجود دارد

به صورت کنترل نشده در بازار مصرف از حجم قاچاق محصوالت بی اطالع هستیم، ولی این مواد به وفور و : طهماسبی اظهار کرد

 .مشاهده می شود

دروازه های هیچ کشوری به این صورت به روی محصوالت کشاورزی قاچاق باز نیست و نمی توان هر : طهماسبی تصریح کرد

 .محصولی را وارد کرد

ه قلم میوه گرمسیری، محصول به گفته وی، واردات محصوالت کشاورزی به دلیل تولید زیاد در کشور ممنوع است و به جز دو س

 .دیگری وارد نمی کنیم که البته موز به دلیل نوعی آفت، تنها از گمرک سیستان وارد می شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بیماری هایی که پیش از این محصول لیموترش 

ناشی از قاچاق میوه بود، بنابراین توصیه می شود حتی محصولی که افراد توسط چمدان با خود به  این بیماری: را از بین برد، افزود

 .کشور می آورند باید قرنطینه شود

 تجاری سازی نخلستان ها*

هکتار از نخیالت  226در صدد هستیم :معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره برنامه های وزارتخانه برای نخیالت کشور گفت

 .کشور را با مشارکت مردم به رقم های تجاری تبدیل کنیم

در حال حاضر به جز یکی دو نمونه سایر رقم های خرمای : هزار هکتار بیان کرد و افزود 206وی وسعت نخلستان های کشور را 

 .کشور تجاری نیست که تجاری سازی رقم های خرما جزو برنامه هاست

تان ها نیز مد نظر است که با تمرکز اراضی در اطراف منابع آب اجرای نظام بهره برداری و طرح تجمیع نخلس: طهماسبی اضافه کرد

 .آبیاری تحت فشار اجرا می شود

 .درصد هزینه های اجرای این طرح را به عهده می گیرد 82وزارت جهاد کشاورزی : وی تاکید کرد

پس از جنگ به ویژه شهرهای آبادان و خرمشهر باید : گفتطهماسبی همچنین با اشاره به از بین رفتن نخلستان های خوزستان 

 .بیشتر مورد لطف مسئوالن قرار می گرفت

 266هزار هکتاری کشاورزی خوزستان قرار گرفته است و حدود  226احیای نخیالت آبادان و خرمشهر در طرح : وی اظهار کرد

 .هکتار نیز آماده کشت است 066هکتار از نخیالت کشت شده و 
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تامین آب : باره عوامل نابودی نخلستان های خوزستان از جمله بی آبی، شور شدن آب و خشکیدگی نخیالت نیز گفتوی در

 .نخلستان ها از وظایف وزارت نیرو است و در همین راستا شبکه های آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهر نیز در حال احداث است

با وجود بررسی های زیاد، علت این عارضه : خشکیدگی برگ نخلیالت خبر داد و افزودطهماسبی از تامین اعتبار مطالعه عارضه 

 .هنوز مبهم است و باید تحقیقات در این خصوص تمام شود

2B8%D4%88%D%/22620/com.i r anecona//:ht t p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/52053/%D9%88%D8%B2


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma//:ht t p                                                                                                                             4931 اول بهمناهم اخبار هفته 

 

96 
 

 خرید تضمینی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma//:ht t p                                                                                                                             4931 اول بهمناهم اخبار هفته 

 

97 
 

 خشکسالی
 - 38/77/63فارس

   میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت خشکسالی در مناطق عشایریمیلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت خشکسالی در مناطق عشایریمیلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت خشکسالی در مناطق عشایری   577577577اختصاص اختصاص اختصاص 

با تصویب هیأت وزیران، مبلغ هشتصد میلیارد ریال بابت جبران خسارات وارده به عشایر ناشی از خشکسالی و پیشگیری از حوادث 

 .غیرمترقبه اختصاص یافت

ریال از محل منابع ( 866ر666ر666ر666)به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مبلغ هشتصد میلیارد  خبرگزاری فارسبه گزارش 

، (به نسبت مساوی)ران کشور قانون تشکیل سازمان مدیریت بح( 42)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ( 46)ماده 

، بابت  - 4040مصوب  -( 2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 28)ماده ( م)موضوع بند 

جبران خسارات وارده به عشایر ناشی از خشکسالی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق کمک به تأمین علوفه مورد نیاز دام و 

قرار می گیرد تا با رعایت ( سازمان امور عشایر ایران)سانی به مناطق عشایری دچار خشکسالی در اختیار وزارت جهادکشاورزی آبر

 .قوانین و مقررات مربوط هزینه شود

 توسط بانک( با سود و کارمزد چهار درصد)ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت ( 4ر666ر666ر666ر666)مبلغ یکهزار میلیارد  -2

های عامل با معرفی سازمان امور عشایر ایران بین عشایر آسیب دیده ناشی از  مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق بانک

باشد و بدهی احتمالی آسیب دیدگان  طول دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال می. شود ای پرداخت می خشکسالی با ضمانت زنجیره

 .ت نخواهد بودها مانع از دریافت این تسهیال به بانک

های مصوب  ما به التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت یارانه سود  -0

این تصویب ( 2)و مانده مطالبات معوض شامل اصل و سود تسهیالت اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند ( شورای پول و اعتبار

های یادشده پس از اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در الیحه بودجه سال بعد  نماید که هزینه می نامه را تضمین و تعهد

های عامل در وصول مطالباتشان  پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانک

 .نیست

و اجرایی بر روند انجام اقدامات یادشده، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن نظارت فنی  -1

 .در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید

40414460664402=nn?hpp.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p 
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 خشکسالی
 خبرنگاران جوان - 733۱بهمن  61: تاریخ

   زنگ خطر نابودی سفره های زیر زمینی به صدا در آمدزنگ خطر نابودی سفره های زیر زمینی به صدا در آمدزنگ خطر نابودی سفره های زیر زمینی به صدا در آمد

برداشت بیش از اندازه آب از سفره های زیرزمینی مو جب شده تا : نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت

 .های حیات به صدا در آیدزنگ خطر نابودی این سرچشمه 

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان محمد تقی توکلی نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با

هوشمند و جلوگیری از برداشت های نصب کنتور های :درخصوص اقدامات الزم برای کنترل مصرف ذخایر آب های زیر زمینی گفت

 . قدمی مثبت در این خصوص است چرا که در حال حاضر برخی از چاه های مجاز هم بیش از حدمجاز برداشت میکنند  غیرمجاز

از چاه های غیر مجاز برداشت میشود که در صورت ادامه این روند سطح آب   میلیارد متر مکعب آب 42الی  44ساالنه : وی افزود 

ره های زیر زمینی به نابودی خواهد رفت لذا با توجه به خشکسالی های اخیر الزم است که چاه های غیر مجاز مسدود و در چاه سف

 . آب به صورت حجمی برداشت شود  های مجاز هم با نصب کنتورهای هوشمند

آبخوان داری و آبخیزداری در دستور کار  باتوجه به برداشت بیش از حد از آب های زیر زمینی بایستی طرح های: توکلی ادامه داد

 . قرار گیرد تا بخشی از منابع آب های زیر زمینی احیا شود

در برنامه : نائب رئیس کمیسیون کشاورزی درخصوص اقدامات انجام شده کنترل آب های زیر زمینی در برنامه ششم توسعه گفت

اشت از طریق نصب تجهیزات اندازه گیری برای چاه برقی و غیر ششم توسعه بحث افزایش بهره وری ، راندمان آب ، کنترل برد

 . برقی باید کنترل شود

هزار هکتار اراضی کشاورزی به آبیاری تحت فشار مجهز شدند و از طرفی  166پیش بینی شده ساالنه بیش از : وی تصریح کرد 

 . الزم دارند درخواست کنندوزارت نیرو وجهاد کشاورزی باید دربرنامه الیحه بودجه میزان اعتباری که 
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 دانه های روغنی
 - 38/77/62فارس

   سوم سطح جهانیسوم سطح جهانیسوم سطح جهانی   عملکرد تولید در ایران یکعملکرد تولید در ایران یکعملکرد تولید در ایران یک/ / / های روغنیهای روغنیهای روغنی   کشت دانهکشت دانهکشت دانه      دغدغهدغدغهدغدغه   111

روغنی بزرگترین دغدغه خود را در کشت این محصوالت ترس از عدم فروش محصول، نبود بذر مناسب، عملکرد های  کشاورزان دانه

 .کنند آالت مناسب عنوان می پایین و نبود ماشین

تولید این محصول استراتژیک در  دهد که های روغنی نشان می وضعیت تولید دانه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .کشور از پایداری الزم برخوردار نیست

 4044تا  4042و  4042تا  4004های  های روغنی در سال آمارها حاکی از آن است که تولید دانه  بررسی: براساس این گزارش

رسید و دو  4081هزار تن در سال  446هزار تن به بیش از  116با جهشی قابل توجه از  4086پایداری نسبی داشته و در سال 

 .هزار تن تولید افزایش یافت 16رغم شرایط اقلیمی مناسب، تنها حدود  سال بعد از آن علی

به کمترین میزان تولید  41و  40های  های بعد آن هم ادامه داشت تا در سال و در سال 46های در سال  روند کاهشی تولید دانه

 .هزار تن دانه روغنی تولید و از کشاورزان خریداری شد 426د رسید، به طوریکه امسال تنها حدو

های روغنی یکی از  البته یکی از موضوعاتی که مسئوالن وزارت جهاد تأکید فراوانی به آن دارند این است که برای توسعه کشت دانه

آن به قیمت مناسب است و تجربه  کننده از فراهم شدن شرایط فروش، وجود خریدار محصول و فروش شرایط الزم، اطمینان تولید

 .اند های اخیر نشان داده است کشاورزان در مقاطعی از زمان امکان فروش محصولشان را با قیمت مناسب نیافته سال

ها در تحویل  در اکثر سال: گوید های روغنی در بهشهر مازندران مشغول است می علی رحمانی کشاورزی است که به کشت دانه

 .ایم دریافت پول با مشکل روبرو بوده محصول تولیدی و

بسیاری : های هرز بسیار مؤثر است، گفت های روغنی از جمله کلزا با گندم برای از بین بردن علف وی با بیان اینکه تناوب کشت دانه

در حالی که این کنند  روغنی برای آنها صرفه اقتصادی ندارد، مبادرت به چنین کاری نمی  از کشاورزان به دلیل آنکه کشت دانه

 .شود موضوع موجب بیماری زمین و افت کیفیت گندم تولیدی می

های روغنی تضمینی برای فروش محصول ندارند و محصول در صورت مناسب بودن قیمت و شرایط  کشاورزان تولید کننده دانه

ی خاص خود یعنی صنایع ها شود از آنجا که مشتری نباتی خریداری می کشی و روغن خریداران بخش خصوصی یعنی روغن

دهند،آنها در حد  ها هم از آنجا که بخش خصوصی هستند، تضمینی برای فروش نمی نباتی را دارد و این مشتری کشی و روغن روغن

های  کنند، بنابراین بدون حمایت وزارت جهاد کشاورزی و طرح وسع و توان و با توجه به سود و زیان اقدام به خرید و یا واردات می

 .پذیر نیست ید امکانتول

های روغنی طراحی و ارائه شده است که وضعیت کنونی  هایی برای تولید و افزایش تولیدی دانه های گذشته طرح هر چند در دهه

 .ها دارد تولید حکایت از ناموفق بودن طرح

 های روغنی صرفه اقتصادی ندارد تولید دانه* 

های روغنی صرفه اقتصادی  تولید دانه: های روغنی به خبرنگار فارس گفت تولید دانهعلی رحمانی کشاورز مازندرانی درباره وضعیت 

 .است  پایین های تولید های تمام شده آن نسبت به هزینه ندارد و قیمت

در استان مرتب  های روغنی از جمله کلزا های اخیر کشت دانه در سال تولید صرفه اقتصادی ندارد، آن که بدلیل: وی بیان داشت

 .اهش یافته استک

http://www.farsnews.com/
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قابل  تالش های روغنی های آموزشی برای ترویج کشت دانه کشاورزی با برگزاری کالس امسال وزارت جهاد: رحمانی تصریح کرد

با توجه به  تا کشاورزان به کشت این محصول تمایل یابند، اما باز هم کشاورزان بابت فروش محصول ای را انجام داد مالحظه

 .اند نگرانند ن زمینه داشتهدر ای بدی که سوابقی

های هرز  اثراتی که کشت کلزا در افزایش کیفیت و کمیت گندم و همچنین از بین بردن علف به دلیل :این کشاورز بیان داشت

 .دهم و سود اقتصادی آن را مالک کشت قرار نمی دهم مزرعه دارد، هر سال کشت کلزا را در تناوب با گندم انجام می

به کشت این  وزاتخانه مجددا مهری قرار گرفته بود اما در دو سال اخیر حدود یک دهه کشت کلزا مورد بی: ترحمانی بیان داش

 .دهد محصول اهمیت می

هزار تومان  46کشت کنجد صرفه اقتصادی خوبی دارد و هر کیلوی آن به قیمت حدود : وی در مورد کشت کنجد بیان داشت

 .توان کشت آن را وسعت داد است و نمیبر  شود اما این محصول آب خریداری می

 عملکرد تولید کلزا در هر هکتار یک سوم عملکرد جهانی است* 

تن  0عملکرد تولید هر هکتار کلزا در دنیا حدود : های روغنی تصریح کرد عیوض باقرزاده کشاورز اردبیلی هم در مورد کشت دانه

 .تن است 2این رقم حدود  است اما در ایران

شود عملکرد  البته به تازگی بذرهایی وارد شده است که گفته می: لکرد پایین تولید را بذر نامناسب عنوان کرد و افزودوی دلیل عم

 .دهد در هکتار را افزایش می

های روغنی عدم وجود ماشین آالت کشاورزی مناسب در این صنعت است که  یکی دیگر از مشکالت تولید دانه: باقرزاده بیان داشت

 .شود در زمان برداشت ریزش افزایش یابد موجب می این امر

به موقع پرداخت نشدن پول : بیان داشت های تولید آن تطابق ندارد های روغنی با هزینه وی با بیان اینکه قیمت خرید دانه

 .کنند کشاورزان یکی از مشکالتی است که کشاورزان با آن دست و پنجه نرم می

 .شود صورتی که عملکرد در هکتار افزایش یابد تولید این محصول نیز به صرفه میدر : این کشاورز تصریح کرد
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 دانه های روغنی
 فودپرس 7338بهمن ماه  2جمعه 

سوم سوم سوم    عملکرد تولید در ایران یکعملکرد تولید در ایران یکعملکرد تولید در ایران یک/ / / استاستاست« « « بربربر   آبآبآب»»»کلزا کلزا کلزا / / / های روغنیهای روغنیهای روغنی   کشت دانهکشت دانهکشت دانه      دغدغهدغدغهدغدغه   111

   سطح جهانیسطح جهانیسطح جهانی

های روغنی بزرگترین دغدغه خود را در کشت این محصوالت ترس از عدم فروش محصول، نبود بذر  کشاورزان دانه< کشاورزی

 .کنند آالت مناسب عنوان می مناسب، عملکرد پایین و نبود ماشین

 .دهد که تولید این محصول استراتژیک در کشور از پایداری الزم برخوردار نیست های روغنی نشان می ولید دانهوضعیت ت

 4044تا  4042و  4042تا  4004های  های روغنی در سال آمارها حاکی از آن است که تولید دانه  بررسی: براساس این گزارش

رسید و دو  4081هزار تن در سال  446هزار تن به بیش از  116توجه از با جهشی قابل  4086پایداری نسبی داشته و در سال 

 .هزار تن تولید افزایش یافت 16رغم شرایط اقلیمی مناسب، تنها حدود  سال بعد از آن علی

لید به کمترین میزان تو 41و  40های  های بعد آن هم ادامه داشت تا در سال و در سال 46های در سال  روند کاهشی تولید دانه

 .هزار تن دانه روغنی تولید و از کشاورزان خریداری شد 426رسید، به طوریکه امسال تنها حدود 

های روغنی یکی از  البته یکی از موضوعاتی که مسئوالن وزارت جهاد تأکید فراوانی به آن دارند این است که برای توسعه کشت دانه

ایط فروش، وجود خریدار محصول و فروش آن به قیمت مناسب است و تجربه کننده از فراهم شدن شر شرایط الزم، اطمینان تولید

 .اند های اخیر نشان داده است کشاورزان در مقاطعی از زمان امکان فروش محصولشان را با قیمت مناسب نیافته سال

ها در تحویل  کثر سالدر ا: گوید های روغنی در بهشهر مازندران مشغول است می علی رحمانی کشاورزی است که به کشت دانه

 .ایم محصول تولیدی و دریافت پول با مشکل روبرو بوده

بسیاری : های هرز بسیار مؤثر است، گفت های روغنی از جمله کلزا با گندم برای از بین بردن علف وی با بیان اینکه تناوب کشت دانه

کنند در حالی که این  ارد، مبادرت به چنین کاری نمیروغنی برای آنها صرفه اقتصادی ند  از کشاورزان به دلیل آنکه کشت دانه

 .شود موضوع موجب بیماری زمین و افت کیفیت گندم تولیدی می

های روغنی تضمینی برای فروش محصول ندارند و محصول در صورت مناسب بودن قیمت و شرایط  کشاورزان تولید کننده دانه

های خاص خود یعنی صنایع  شود از آنجا که مشتری خریداری مینباتی  کشی و روغن خریداران بخش خصوصی یعنی روغن

دهند،آنها در حد  ها هم از آنجا که بخش خصوصی هستند، تضمینی برای فروش نمی نباتی را دارد و این مشتری کشی و روغن روغن

های  ت وزارت جهاد کشاورزی و طرحکنند، بنابراین بدون حمای وسع و توان و با توجه به سود و زیان اقدام به خرید و یا واردات می

 .پذیر نیست تولید امکان

های روغنی طراحی و ارائه شده است که وضعیت کنونی  هایی برای تولید و افزایش تولیدی دانه های گذشته طرح هر چند در دهه

 .ها دارد تولید حکایت از ناموفق بودن طرح

 های روغنی صرفه اقتصادی ندارد تولید دانه 

های روغنی صرفه اقتصادی  تولید دانه: های روغنی به خبرنگار فارس گفت رحمانی کشاورز مازندرانی درباره وضعیت تولید دانهعلی 

 .است  های تولید پایین های تمام شده آن نسبت به هزینه ندارد و قیمت

ای روغنی از جمله کلزا در استان مرتب ه های اخیر کشت دانه بدلیل آن که تولید صرفه اقتصادی ندارد، در سال: وی بیان داشت
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 .کاهش یافته است

های روغنی تالش قابل  های آموزشی برای ترویج کشت دانه کشاورزی با برگزاری کالس امسال وزارت جهاد: رحمانی تصریح کرد

محصول با توجه به سوابقی  ای را انجام داد تا کشاورزان به کشت این محصول تمایل یابند، اما باز هم کشاورزان بابت فروش مالحظه

 .اند نگرانند بدی که در این زمینه داشته

های هرز  به دلیل اثراتی که کشت کلزا در افزایش کیفیت و کمیت گندم و همچنین از بین بردن علف: این کشاورز بیان داشت

 .دهم الک کشت قرار نمیدهم و سود اقتصادی آن را م مزرعه دارد، هر سال کشت کلزا را در تناوب با گندم انجام می

مهری قرار گرفته بود اما در دو سال اخیر وزاتخانه مجددا به کشت این  حدود یک دهه کشت کلزا مورد بی: رحمانی بیان داشت

 .دهد محصول اهمیت می

اما این شود  هزار تومان خریداری می 46کشت کلزا صرفه اقتصادی خوبی دارد و هر کیلوی آن به قیمت حدود : وی بیان داشت

 .توان کشت آن را وسعت داد بر است و نمی محصول آب

 عملکرد تولید کلزا در هر هکتار یک سوم عملکرد جهانی است

تن  0عملکرد تولید هر هکتار کلزا در دنیا حدود : های روغنی تصریح کرد عیوض باقرزاده کشاورز اردبیلی هم در مورد کشت دانه

 .تن است 2است اما در ایران این رقم حدود 

شود عملکرد  البته به تازگی بذرهایی وارد شده است که گفته می: وی دلیل عملکرد پایین تولید را بذر نامناسب عنوان کرد و افزود

 .دهد در هکتار را افزایش می

نعت است که های روغنی عدم وجود ماشین آالت کشاورزی مناسب در این ص یکی دیگر از مشکالت تولید دانه: باقرزاده بیان داشت

 .شود در زمان برداشت ریزش افزایش یابد این امر موجب می

به موقع پرداخت نشدن پول : های تولید آن تطابق ندارد بیان داشت های روغنی با هزینه وی با بیان اینکه قیمت خرید دانه

 .کنند کشاورزان یکی از مشکالتی است که کشاورزان با آن دست و پنجه نرم می

 .شود در صورتی که عملکرد در هکتار افزایش یابد تولید این محصول نیز به صرفه می: تصریح کرداین کشاورز 
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 روغن
 فودپرس 7338بهمن ماه  3شنبه 

      !!!واردات کنجاله آزاد واردات روغن خام به شرطواردات کنجاله آزاد واردات روغن خام به شرطواردات کنجاله آزاد واردات روغن خام به شرط

وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای امسال واردات روغن خام از سوی صنایع روغن نباتی را منوط به خرید تضمینی < صنایع غذایی

 . می کنند دانه های روغنی کرده اما واردکنندگان کنجاله بدون محدودیت و ممنوعیت به هر میزان که بخواهند، کنجاله وارد

، با بیان این موضوع، از سیاست یک بام و «فرصت امروز»اکبر سبقتی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران، در گفت و گو با 

 .را می خوانید« فرصت امروز»گفت و گوی سبقتی با . دوهوای در این زمینه انتقاد کرد

شما با این سیاست وزارت جهاد . ید تضمینی دانه های روغنی شده استواردات روغن خام از سوی صنایع روغن نباتی، منوط به خر

 .کشاورزی موافق هستید؟ اگر پاسخ تان منفی است، دالیل آن را بیان کنید

در قوانین خرید تضمینی تعریف خود را دارد و اجرای آن بر عهده دولت است نه صنایع اما بحران اقتصادی در چند سال اخیر . خیر

در . نابع مالی دولت شده و شوربختانه بخشی از دستگاه های دولتی نیز وظایف خود را به درستی انجام نمی دهندباعث کاهش م

بخش دانه های روغنی در حالی که قوانین کشور بر حمایت از تولید داخل تاکید دارند اما ثبت سفارش واردات کنجاله به آسانی و 

 .می شودبه میزان دلخواه برای واردکنندگان انجام 

این ابهام و دوگانگی . در نقطه مقابل، صنایع روغن نباتی برای واردات روغن خام مکلف به خرید تضمینی دانه های روغنی شده اند

پرسش ما . در سیاست های مسئوالن که صنایع روغن نباتی را برای ادامه تولید موظف به انجام وظایف دولتی می کنند، ایراد دارد

در واردات روغن خام محدودیت و حتی ممنوعیت وجود دارد اما واردات کنجاله بدون هیچ محدودیتی انجام می این است که چرا 

 شود؟ 

 .قانون خرید تضمینی محصوالت از چه زمانی تصویب و اجرا شده است؟ تاریخچه کوتاهی از آن را ذکر کنید

همان . ای حمایت از بخش کشاورزی تصویب و اجرا شدتوسط دولت وقت بر 08قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سال 

براساس این قانون، دولت به کشاورزان ضمانت می . گونه که در قانون نیز آمده اجرای این مصوبه حمایتی، بر عهده دولت هاست

قالب خرید تضمینی دهد هر زمان قیمت محصوالت آنها زیر نرخ بازار برسد یا به فروش نرود، دولت ضرر و زیان کشاورزان را در 

 .در خرید تضمینی، پول محصوالت خریداری شده مستقیم به حساب کشاورزان واریز نمی شود. محصوالت بپردازد

 با این تفاسیر، صنایعی مانند روغن نباتی در این میان چه نقش و وظیفه ای دارند؟

زی برای تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان شدید محصوالت کشاور( توافقی)به جز قانون خرید تضمینی، طرح خرید غیر تضمینی 

براساس این قانون، صنایع تبدیلی در توافق با کشاورزان اقدام به خرید محصوالت . تصویب شد 42قیمت محصوالت نیز در سال 

بابت خرید همچنین براساس این مصوبه، در صورت ضرر و زیان صنایع از . می کنند -تاکید می کنم با قیمت توافق شده –آنها 

توافقی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از بررسی، میزان زیان صنایع را محاسبه و در بودجه سال آینده تضمین و پرداخت می 

 .کند

 آیا می توان خرید تضمینی دانه های روغنی را در ردیف خرید توافقی گنجاند؟

، هیچ بند و ماده ای بر زیان (قانون خرید تضمینی و توافقی)شور خرید تضمینی با توافقی متفاوت است و در قوانین مصرح ک. خیر

کارخانه ها نباید از بابت خرید . است اما نه با ضرر و زیان( صنایع)خرید توافقی جزو وظایف ما . کارخانه ها و صنایع تاکید نمی کند
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ی صنایع معنی نخواهد داشت و واحدهای در این صورت کار اقتصاد. تضمینی یا توافقی محصوالت کشاورزی متحمل خسارت شوند

 کجای این کار و فعالیت، اقتصادی است؟. تولیدی نه تنها به سود نمی رسند، بلکه زیان هم می کنند

abb2b481b242424444=I d?aspx.Post/i r.f oodpr ess.www//:ht t p 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 733۱بهمن  6۰: تاریخ

   بازار چشم انتظار کاهش قیمتبازار چشم انتظار کاهش قیمتبازار چشم انتظار کاهش قیمت/ / / مهری قاچاق بر سر زعفران سایه انداختمهری قاچاق بر سر زعفران سایه انداختمهری قاچاق بر سر زعفران سایه انداخت   بیبیبی

این نمایند که  برخی افراد با دپو کردن محصول در خانه های خود ممانعت به عرضه آن در بازار می: عضوشورای ملی زعفران گفت

 .امر موجب افزایش حبابی قیمت ها در بازار شده است

در خصوص وضعیت  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،علی حسینی عضوهیئت رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با 

به جای واحدهای صادراتی به خانه های مردم تغییر مسیر داده به در دو سال اخیر عرضه زعفران : صادرات زعفران اظهار داشت

نمایند و حال امیدواریم این آفت به  طوری که برخی افراد با دپو کردن محصول در خانه های خود ممانعت به عرضه آن در بازار می

 .ا روبه رو نشویمزودی برطرف شود تا در یک برهه زمانی با انبوه عرضه زعفران و کاهش بیش از پیش قیمت ه

هزار تومان هر کیلو زعفران گفتنی است که باید حداقل یک میلیون تومان دیگر از  866میلیون و  2با توجه به قیمت : وی افزود

 .حباب کاذب قیمت ها شکسته شود زیرا قیمتهای فعلی موجب آهسته شدن روند صادراتی شده است

درحال حاضر به سبب وضعیت نا به سامان قیمت، بازارهای هدف صادراتی : کرد حسینی با اشاره به کم شدن روند صادرات بیان

 .تمایل چندانی برای خرید این محصول را ندارد که در نهایت این امر کاهش صادرات را به دنبال داشته است

زیر کشت به صورت  سال یکبار سطح 46با توجه به اینکه هر : وی در خصوص ایده آل نبودن قیمت زعفران برای صادرات گفت

خودکار دو برابر افزایش می یابد ، قیمتهای فعلی برای بازارهای صادراتی ایده آل نیست زیرا باید با متعادل نگه داشتن قیمت ها در 

ث بازارهای هدف شرایطی را فراهم کنیم که اگر تولید کنندگان با انبوه محصول در سال های آتی روبه رو شوند برای آنها از این حی

 .مشکلی بوجود نیاید

در واقع درچند بازار صادراتی اعم از امارات ، اسپانیا، افغانستان احساس خطر میکنیم چرا که : عضوشورای ملی زعفران یاد آور شد

ی با اسپانیا با خرید زعفران از ایران محصول را به اسم خود به سایر بازارهای هدف صادر میکند و دراین بین برخی سودجویان امارات

خرید زعفران ایرانی مجددا آن را با ناخالصی های فراوان به کشورهای همچون چین صادر میکند که این امر برای کیفیت زعفران 

 .ایرانی یک خطر است اما چون این امر به صورت قاچاق به برخی کشورها وارد میشود قابل کنترل نیست

 افزایش تعرفه صادرات به چین قاچاق را رقم زد** 

در واقع بایستی با تجار چینی مذاکراتی مبنی بر کاهش تعرفه ها داشته باشیم تا زعفران : وی با اشاره به صادرات زعفران بیان کرد

ایرانی از مبادی قانونی وارد چین شود تا امکان تقلب کاهش یابد زیرا در چین به سبب اینکه زعفران گیاه دارویی تلقی میشود 

 .یرانه استواردات آن بسیار سخت گ

امارات منطقه ای آزاد است که از سالهای گذشته برخی از فرصت طلبان اماراتی : حسینی با اشاره به سود جویی کشور امارات گفت

با خرید زعفران آن را همراه با ناخالصی های فراوانی به کشورهای هند و چین عرضه میکنند و در این میان تنها برخی اوقات ارگان 

بی وارد عرضه شده و زعفران ها را جمع آوری میکنند اما نباید فراموش کرد که این امر مقطعی است لذا بایستی های کشور دو

زعفران جز اقالم سرمایه ای نیست و حال کسانی که : عضوشورای ملی زعفران تصریح کرد.راهکارهای دیگری به کار گیریم

جیب بزنند سخت در اشتباه هستند زیرا دپو کردن محصول در انبار ها  میخواهند با انباشت این محصول سود های هنگفتی را به

 .تنها موجب کاهش وزن و کیفیت خواهد شد

8%A8%D%/2141812/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p 
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 سالمت
 - 38/77/69فارس

   برفکی و کمبود واکسنبرفکی و کمبود واکسنبرفکی و کمبود واکسن   افزایش بیماری تبافزایش بیماری تبافزایش بیماری تب

به علت ناکافی بودن واکسن تولیدی و عدم دسترسی سازمان به : معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت

به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، جمال الدین  سخبرگزاری فاربه گزارش .برفکی رو به افزایش است واکسن مکفی بیماری تب

جمعیت دامی   بیماری تب برفکی یکی از مهمترین بیماریهای: جاویدی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت

رغم کمبود واکسن تولیدی و بهادار بودن  در طی سال جاری علی:وی افزود.شود می نشخوارکنندگان به ویژه گاو و گوساله محسوب

واکسن وارداتی، با اعمال محدودیت و کنترل تردد و جابجائی دام و ممنوعیت خروج دام از استان سیستان و بلوچستان، مدیریت در 

 4ارد گزارش شده بیماری تب برفکی در های بروز بیماری و همچنین مدیریت در مصرف واکسن محدود موجود در کشور، مو کانون

درصدی یافته بود، متاسفانه در دی ماه سال جاری به علت  08، کاهش 4040ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 

 .ناکافی بودن واکسن تولیدی و عدم دسترسی سازمان به واکسن مکفی شیوع بیماری رو به افزایش است

عربستان و ارمنستان که با توجه به   سویه جدیدی از بیماری در کشورهای منطقه خصوصا ترکیه،رخداد و بروز : جاویدی افزود

 .های حاکم در منطقه، اطالع رسانی بیماری در سایر نواحی مناطق را تحت شعاع خود قرار داده است  ناآرامی

از گسترش بیشتر، الزم است اصول  در راستای محدودسازی سویه جدید بیماری تب برفکی و جلوگیری: جاویدی تاکید کرد

 .بهداشتی به طور جدی در واحدهای دامداری مد نظر و مورد عمل قرار گیرند

این بیماری در برخی از واحدهای اپیدمیولوژیک کشور نیز گزارش : معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد

لوگیری از گسترش آن الزم است موارد ذیل در واحدهای دامداری مد نظر و شده است، لذا در راستای محدودسازی بیماری و ج

 :مورد عمل قرار گیرند

به منظور کاهش احتمال خطر ناشی از ورود ویروس به گله، از هرگونه جابجائی دام، خرید و فروش غیر ضروری و حضور در . 4

 .میادین دام و مناطق پرخطر خودداری شود

های ضدعفونی ورودی واحد دامداری و اجرای ضدعفونی کامل   ضمن رعایت اصول بهداشتی قرنطینه ای و فعال نمودن حوضچه  .2

متفرقه به داخل واحد جلوگیری بعمل ... خودروهایی که الزام ورود به دامداری را دارند، از ورود افراد، وسایل نقلیه، تجهیزات و 

های مایه کوبی، دامپزشکان، مسئوالن بهداشتی، ماموران تلقیح مصنوعی، مامورین بیمه و رکورد  همچنین اکیپ: جاویدی افزود.آید

گیری شیر و صاحب دامداری باید وسیله نقلیه خود را کمافی السابق در محوطه خارج از دامداری مستقر نموده و از لباس کار یکبار 

 .مصرف و یا لباس کار مخصوص خود واحد استفاده نمایند

های دامپزشکی دولتی محل   های کنترلی بیماری در منطقه، ضمن تماس با شبکه  به منظور دریافت اطالعات از آخرین فرایند .0

 .استقرار واحد دامداری خود، از وضعیت بیماری تب برفکی در سایر واحدهای دامداری در همسایگی خود نیز اطالع حاصل نمائید

دامداری ضمن اعالم سریع مراتب به نزدیکترین واحد دامپزشکی دولتی، تمام عملیات در صورت بروز بیماری در واحد   .1

 .غیرضروری در واحد متوقف و با همکاری و هماهنگی دامپزشکی دولتی منطقه، روند کنترل بیماری اعمال شود

ذا بطور جدی از دامداران تقاضا عدم رعایت موارد فوق الذکر، شیوع بیماری در دام را به دنبال خواهد داشت، ل: وی بیان داشت

 .شود با رعایت اصول امنیت زیستی از گسترش بیماری جلوگیری شود می

40414462664046=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p 
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 سالمت
 آیانا 7338بهمن  69, دوشنبه

لزوم رعایت شدیدتر اصول بهداشتی و امنیت زیستی برای کنترل سویه جدید تب لزوم رعایت شدیدتر اصول بهداشتی و امنیت زیستی برای کنترل سویه جدید تب لزوم رعایت شدیدتر اصول بهداشتی و امنیت زیستی برای کنترل سویه جدید تب 

   برفکی برفکی برفکی 

طور جدی در  در راستای محدودسازی سویه جدید بیماری تب برفکی و جلوگیری از گسترش بیشتر، الزم است اصول بهداشتی به

 .واحدهای دامداری مدنظر و مورد عمل قرار گیرند

رسانی  وابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، معاون بهداشتی و پیشگیری این سازمان پیرو اطالعبه گزارش ایانا به نقل از ر 

شود  ویژه گاو و گوساله محسوب می جمعیت دامی نشخوارکنندگان به  های ترین بیماری بیماری تب برفکی یکی از مهم: پیشین گفت

جایی دام  کسن وارداتی، با اعمال محدودیت و کنترل تردد و جابهرغم کمبود واکسن تولیدی و بهادار بودن وا که طی سال جاری به

های بروز بیماری و همچنین مدیریت در مصرف واکسن  و ممنوعیت خروج دام از استان سیستان و بلوچستان، مدیریت در کانون

، کاهش 4040ه در سال ماهه سال جاری نسبت به مدت مشاب 4محدود موجود در کشور، موارد گزارش شده بیماری تب برفکی در 

علت ناکافی بودن واکسن تولیدی و عدم دسترسی سازمان به واکسن  ماه سال جاری به درصدی یافته بود، متأسفانه در دی 08

 .مکفی شیوع بیماری رو به افزایش است

ربستان و ارمنستان که با ویژه ترکیه، ع رخداد و بروز سویه جدیدی از بیماری در کشورهای منطقه به: الدین جاویدی افزود جمال

 .الشعاع خود قرار داده است رسانی بیماری در سایر نواحی مناطق را تحت های حاکم در منطقه، اطالع  توجه به ناآرامی

این بیماری در برخی از واحدهای اپیدمیولوژیک کشور نیز گزارش شده است؛ لذا در راستای محدودسازی : وی خاطرنشان کرد

از گسترش آن الزم است مواردی همچون در راستای کاهش احتمال خطر ناشی از ورود ویروس به گله، از  بیماری و جلوگیری

 .جایی دام، خرید و فروش غیرضروری و حضور در میادین دام و مناطق پرخطر خودداری شود هرگونه جابه

دی واحد دامداری و اجرای ضدعفونی های ضدعفونی ورو ای و فعال کردن حوضچه همچنین ضمن رعایت اصول بهداشتی قرنطینه

متفرقه به داخل واحد جلوگیری ... کامل خودروهایی که الزام ورود به دامداری را دارند، از ورود افراد، وسایل نقلیه، تجهیزات و

ی شیر، صاحب کوبی، دامپزشکان، مسئوالن بهداشتی، مأموران تلقیح مصنوعی، مأموران بیمه و رکوردگیر های مایه اکیپ. عمل آید به

بارمصرف یا لباس  باید وسیله نقلیه خود را همچون گذشته در محوطه خارج از دامداری مستقر کرده و از لباس کار یک... دامداری و

 .کار مخصوص خود واحد استفاده کنند

ندهای کنترلی بیماری در منظور دریافت اطالعات از آخرین فرای به: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد

های دامپزشکی دولتی محل استقرار واحد دامداری خود، از وضعیت بیماری تب برفکی در سایر  منطقه، ضمن تماس با شبکه

 .واحدهای دامداری در همسایگی خود نیز اطالع حاصل کنند

ترین واحد دامپزشکی دولتی،  به نزدیکدر صورت بروز بیماری در واحد دامداری ضمن اعالم سریع مراتب : جاویدی تصریح کرد

 .تمام عملیات غیرضروری در واحد متوقف و با همکاری و هماهنگی دامپزشکی دولتی منطقه، روند کنترل بیماری اعمال شود

شود با  طور جدی از دامداران تقاضا می دنبال خواهد داشت؛ لذا به عدم رعایت موارد فوق، شیوع بیماری در دام را به: وی یادآور شد

 ./رعایت اصول امنیت زیستی از گسترش بیماری جلوگیری شود
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 سالمت
 ایران اکونا – 733۱/ بهمن /  61, چهارشنبه 

   :::می و مواد غذایی سازمان دامپزشکیمی و مواد غذایی سازمان دامپزشکیمی و مواد غذایی سازمان دامپزشکیمدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمو
 های گوشتی و کنسروی الزامی شد برای صادرکنندگان فرآورده IR دریافت کد

الزامات بهداشتی صادرات برای  IR مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور، از صدور کد

 . با منشاء دامی خبر داد های گوشتی و صنایع کنسروی های فرآورده کارخانه

روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، عباس عباسی مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان  به گزارش 

های گوشتی نظیر سوسیس، کالباس و  به لحاظ فضای مناسب ایجاد شده برای صادرات فرآورده: دامپزشکی کشور اظهار کرد

به کشورهای اتحادیه اروپا و لزوم نظارت و ( آبزیان)صنایع کنسروی با منشاء گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی همبرگر و همچنین 

های گوشتی و کنسروی با منشاء دامی که  های فرآورده صدور گواهی بهداشتی از طریق دامپزشکی کشور، کلیه صاحبان کارخانه

توانند با معرفی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه  آموزش پزشکی هستند، می برداری از وزارت بهداشت درمان و دارای پروانه بهره

 .کنند IR و یا سازمان غذا و دارو به سازمان دامپزشکی کشور درخواست دریافت کد

در واحد خود  22666و یا ایزو  HACCP و GMPهای بهداشتی  های متقاضی باید از استقرار سامانه کارخانه: وی اضافه کرد

ینان حاصل کرده باشند تا پس از ممیزی رسمی توسط دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان و معرفی مسئول اطم

 .برای آنان صادر شود IR فنی بهداشتی دامپزشکی پروانه کد
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 سالمت
 فودپرس 7338بهمن ماه  3شنبه 

   گیاهی برای درمان سنگ کلیه و کیسه صفرا گیاهی برای درمان سنگ کلیه و کیسه صفرا گیاهی برای درمان سنگ کلیه و کیسه صفرا 

 .برای جلوگیری از عود سنگ کلیه و کیسه صفرا از تنتور قاصدک استفاده کنید< غذا و تغذیه 

ها معموالً ناشناخته  تشکیل این سنگعلت . شوند های معدنی موجود در ادرار ساخته می سنگ کلیه و کیسه صفرا معموالً از نمک

 .های بزرگ از مجاری ادراری، درد خیلی زیادی دارد عبور سنگ.است

طور مزمن وجود دارند، بنابراین تنها راه خالصی از این مشکل، پیشگیری از بروز  ها اغلب برای مدت طوالنی و به متاسفانه این سنگ

 .است( Dandelion) مجدد این سنگ ها، استفاده از گیاه قاصدکیک روش طبیعی برای جلوگیری از تشکیل .آن است

 :حال به شما می گوییم که چگونه از گیاه قاصدک استفاده کنید

هنگامی که علت بروز سنگ مشخص نیست، برای جلوگیری از تشکیل . نزد پزشک متخصص کلیه و مجاری ادرار بروید -4

 .کی قرار بگیریدهای بیشتر، باید تحت درمان و معاینات پزش سنگ

کند و  آور طبیعی است که تولید ادرار را تحریک می ی ادرار قاصدک یک ماده. ی گیاه قاصدک را بنوشید بطور منظم دم کرده -2

 .کند شوید و باز می مجاری ادراری را با فشار می

 .کنند جلوگیری می های کلیه و کیسه صفرا با شستشوی مجاری ادراری از تشکیل سنگ( دیورتیک)مواد ادرارآور 

داروهای دیورتیک، اغلب باعث کاهش پتاسیم بدن . های قاصدک استفاده کنید از کپسول( دیورتیک)جای داروهای آبی به -0

بنابراین استفاده از قاصدک، . کند اثر می های پتاسیم است که این عوارض جانبی را بی قاصدک دارای مقدار زیادی نمک. شوند می

 .بهتر است

آید، لذا به  تنتور، از تغلیظ قاصدک به دست می. ای جلوگیری از عود سنگ کلیه و کیسه صفرا از تنتور قاصدک استفاده کنیدبر -1

 .مقدار کم مورد نیاز است

برای . توانید خرد کرده و به ساالد خود اضافه کنید، یا آنها را بپزید و در کنار غذا استفاده کنید های خام قاصدک را می برگ -2

سپس کمی روغن و نمک به آن . دقیقه درب آن را بگذارید 2جوش به آن اضافه کنید و مدت  پختن برگ گیاه قاصدک مقداری آب

 :تذکرات            .اضافه کنید

 کار باید آنها را خشک برای این. توانند به عنوان قهوه ی بدون کافئین مورد استفاده قرار گیرند های گیاه قاصدک می  ریشه -4

 .کنید، سپس آنها را آسیاب کرده و مثل قهوه از آن استفاده کنید

شوند، مجرای ادراری  ها خیلی بزرگ می بعضی اوقات که سنگ. های بزرگ ممکن است به طور طبیعی نتوانند دفع شوند سنگ -2

ه چاره، انجام عمل جراحی توسط در این مواقع، تنها را. شوند در بدن می( شرایط سمی)کنند و باعث ایجاد مسمومیت را مسدود می

 .پزشک متخصص است

با اینکه این اثر برای جلوگیری از تشکیل مجدد . عارضه جانبی ناشی از مصرف گیاه قاصدک، ادرار کردن پی در پی است -0

مصرف قاصدک  تواند آزاردهنده باشد، لذا هنگام مسافرت یا وقتی که به دستشویی دسترسی ندارید، از ها مفید است، اما می سنگ

 . خودداری کنید
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 سالمت

 فودپرس 7338بهمن ماه  7پنج شنبه 

   واکنش سازمان غذا و دارو به اخباری درباره واردات مواد غذایی آلودهواکنش سازمان غذا و دارو به اخباری درباره واردات مواد غذایی آلودهواکنش سازمان غذا و دارو به اخباری درباره واردات مواد غذایی آلوده

های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در واکنش به اخباری مربوط به  مدیر کل نظارت بر فراورده< مواد غذایی

ای از مبادی رسمی به دست مردم  ایم هیچ محصول آسیب دیده با توجه به تدابیری که اندیشیده: گفت "واردات مواد غذایی آلوده"

 .رسد نمی

نیاز به واردات برخی مواد غذایی به کشور امری بدیهی است، اما : سازمان غذا و دارو؛ بهروز جنت گفتبه گزارش روابط عمومی 

 .اینکه این واردات بصورت رسمی یا قاچاق صورت گیرد، حکایتی است دیگر

از مبادی رسمی  اگر این امر: شود، اضافه کرد هایی که در این خصوص می وی با رد صریح و مبنایی واردات مواد آلوده و صحبت

های غذا و دارو از طریق گمرکات مواد غذایی را در حین ورود به کشور کنترل و نظارت  صورت گیرد که همکاران ما در معاونت

محصوالت تقلبی و قاچاق این حوزه نیز در صورت رصد و . کنند کرده و پس از اخذ تائیدات آزمایشگاهی اجازه ورود آنها را صادر می

 .شوند مقامات قضایی امحاء می کشف با مجوز

شود دارای صاحب کاال اعم از دولتی یا خصوصی است که طبق  هر محصولی که وارد کشور می: جنت در توضیح بیشتر عنوان کرد

 .ضوابط این صاحبان محصول موظفند با محوریت مسئول فنی خود، بر محصوالت نظارت ادواری داشته باشند

های الزم برای اطمینان از سالمت  گویند و کنترل می GPSناسب در انبار که اصطالحا به آنجنت، ایجاد شرایط نگهداری م

نیز از  PMS عالوه بر اینها طرح بررسی محصول در سطح عرضه یا: ترین وظیفه مسئول فنی برشمرد و تصریح کرد محصول را مهم

بنابراین قاطعانه . ایم به دست مصرف کننده اندیشیدهجمله تدابیری است که برای اطمینان از رسیدن محصول سالم و بهداشتی 

 .ای در دسترس مردم قرار نخواهد گرفت گوییم که از مبادی رسمی هیچ محصول آسیب دیده می

اساس دانست و خاطر  های آلوده در ایام خاصی مانند محرم و صفر را نیز از بی وی همچنین شایعاتی در خصوص استفاده از برنج

ن است با تائیدات آزمایشگاهی و در صورت انطباق محصول با ضوابط، کاربرد دیگری مثل مصرف حیوانی برای ممک: نشان کرد

ها در نظر گرفته شود که آنهم پس از اطمینان از عدم وجود آلودگی قارچی، دامی و سایر موارد امکان پذیر است تا  برخی فراورده

 .بدن مصرف کننده شیر یا گوشت دام شودمبادا از طریق مثال شیر یا گوشت، آلودگی وارد 

های  امحا اینگونه محصوالت و نه صرفا فرآورده: وی در پایان در خصوص شرایط از بین بردن محصوالت تقلبی و قاچاق یادآور شد

رها در گیرد، کما اینکه این اتفاق بارها و با سالمت با حضور نماینده دادستانی محیط زیست و ارگان نظارتی مرتبط صورت می

 . حضور اصحاب رسانه نیز انجام شده است
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - 733۱بهمن  6۱: تاریخ

   کاهش قیمت سیب زمینی تولیدکنندگان را به ورطه نابودی کشاندکاهش قیمت سیب زمینی تولیدکنندگان را به ورطه نابودی کشاندکاهش قیمت سیب زمینی تولیدکنندگان را به ورطه نابودی کشاند

تومان با زیان مواجه  166سیب زمینی کاران به سبب اینکه در هر کیلو : رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران گفت

 .هستند از لحاظ معیشتی تحت فشار هستند

، درخصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسیب زمینی کاران در گفتگو با رحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن 

تومان  126الی  126با توجه به اینکه متوسط قیمت هر کیلو سیب زمینی درجه یک درب انبار : قیمت سیب زمینی اظهار داشت

تومان با زیان مواجه هستند از لحاظ معیشتی تحت  166مینی کاران به سبب اینکه در هر کیلو است الزم به ذکر است که سیب ز

 .فشار هستند 

در حال حاضر مقداری از مازاد تولید سیب زمینی به بازارهای هدف صادر می : وی با اشاره به صادرات سیب زمینی به روسیه گفت

مت بازارهای داخلی تاثیر گذار باشد لذا الزم است شرایطی فراهم شود تا مقدار شود اما این میزان به حدی نیست که بتواند در قی

 .زیادی از مازاد تولید به روسیه و عراق و ارمنستان صادر شود

درصد  0الی 2میلیون تن سیب زمینی تولید شده که نسبت به سال گذشته  122در سال جاری بیش از : نیازی در ادامه بیان کرد

 .از طرفی همین امر موجب نابرابری عرضه و تقاضا و کاهش بیش از پیش قیمت سیب زمینی شده است افزایش داشته و

وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته طی مصوبه ای قرار بود به ازای : رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران یاد اور شد

کنندگان پرداخت کند اما باید گفت که با گذشته یک سال از  تومان به مشوق صادراتی به صادر 426صادرات هر کیلو سیب زمینی 

این مصوبه تا کنون به صادر کنندگان پرداخت نشده و به همین خاطر این امر تاثیرات منفی بر قیمت ها گذاشته به طوریکه با ادامه 

 .این روند در سال زراعی آینده شاهد کاهش سطح زیر کشت و افزایش قیمت محصول خواهیم بود

باتوجه به مازاد تولید سیب زمینی و کاهش قیمت سیب زمینی کشاورزان از وضعیت بغرنجی برخوردارند به طوری : وی تصریح کرد

 .که طی یک برنامه تحمیلی به اجبار سال زراعی آینده تولید را کاهش میدهند
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 شیالت
 - 38/77/63فارس

   یابدیابدیابد   های خارجی در بخش شیالت افزایش میهای خارجی در بخش شیالت افزایش میهای خارجی در بخش شیالت افزایش می   گذاریگذاریگذاری   سرمایهسرمایهسرمایه

گذاری داخلی و خارجی در بخش شیالت فراهم شده که از  در دو سال اخیر، بستر الزم برای سرمایه: رئیس سازمان شیالت گفت

ها در پرورش ماهی در قفس در منطقه قشم اشاره  صید فانوس ماهیان و فرانسوی های چینی در جمله می توان به مشارکت شرکت

 .کرد

ها و اجرای برجام،  با لغو تحریم: گفت حسن صالحی وزارت جهاد کشاورزی،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

پروری میگو و صنایع  صنعت آبزی های کنیم در حوزه پرورش ماهیان خاویاری، پرورش ماهی در قفس، زنجیره  بینی می پیش

 .گذاری خارجی وجود داشته باشد های زیادی برای سرمایه شیالتی، جاذبه

 .های خارجی در بخش شیالت ایران را تسهیل می کند گذاری ها ، انجام سرمایه لغو تحریم: وی افزود

جام را بستر خوبی برای تولید و صادرات محصوالت گذاران با اجرای بر صالحی همچنین، امکان نقل و انتقاالت منابع مالی سرمایه

 .شیالتی به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی عنوان کرد

های زیادی از کشورهای مختلف برای   تا قبل از اعالم آغاز اجرای برجام، هیات 2+4وی با بیان این که از زمان توافق ایران با گروه 

میلیون یورو در زمینه  466امسال بیش از : اند، گفت مشترک به ایران سفر کرده  ذاریهای شیالتی و سرمایه گ  شناسایی ظرفیت

تجهیزات قفس با کشورهایی مانند نروژ، ایتالیا، فرانسه و چین قرارداد منعقد کردیم که بخشی از آن مربوط به ساخت قفس از 

 .طریق مشارکت شرکت های ایرانی و خارجی است

درباره این پرسش که اولویت شیالت ایران در همکاری و انجام سرمایه گذاری مشترک با کدام کشورها رییس سازمان شیالت ایران 

ما با توجه به موضوع توسعه، کشورهای درجه اول را انتخاب کرده ایم و به طور مثال برای پرورش ماهی در : است، تصریح کرد

ها و  ها، ترک ژی ها برای ما در اولویت قرار دارند و سپس ایتالیاییها به ویژه تجهیزات در دریا، نرو قفس در حوزه زنجیره قفس

 .ایم ها را انتخاب کرده چینی

آال نیز با کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، انگلیس و نروژ که صاحب  زده قزل نیازی کشور از واردات تخم چشم در زمینه بی: وی افزود

 .گذاری مشترک هستیم ل همکاری و سرمایهدانش، فناوری جدید و تجربه هستند، به دنبا

تا  46های مشترک ایران با کشورهای پیشرو در زمینه تولید تخم چشم زده قزل آال،   گذاری  از طریق سرمایه: بینی کرد صالحی پیش

 .یابد درصد نیاز ایران به واردات این نوع تخم کاهش می 86

در این صنعت، کشور چین و کره : دریانوردی و فعالیت ایران در اقیانوس هند، گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به صنعت 

 .تجربیات خوبی دارند و از این رو، در این حوزه با کشورهای آسیای شرقی تمایل همکاری داریم

ما در اولویت هستند و  کشورهایی که بتوانند ارزش افزوده در این صنایع ایجاد کنند برای: وی در مورد صنایع شیالتی اظهار داشت

 .اند گذاری در این صنعت، ابراز تمایل کرده اخیرا کشورهای ایسلند، فنالند و دانمارک برای همکاری و سرمایه

صالحی، میزان سرمایه گذاری های خارجی در بخش شیالت ایران را تا پیش از تشکیل دولت یازدهم، نزدیک به صفر عنوان کرد و 

گذاری داخلی و خارجی در بخش شیالت فراهم شده که از جمله می  سال اخیر، بستر الزم برای سرمایهخوشبختانه در دو : گفت

 .ها در پرورش ماهی در قفس در منطقه قشم اشاره کرد های چینی در صید فانوس ماهیان و فرانسوی توان به مشارکت شرکت

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=EVENT&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=1d99393e-db75-43cb-9d41-8311d0b2f8e6
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ر آفتاب استان هرمزگان را داشتیم که با سرمایه گذاری در سه ماهه گذشته نیز برداشت پرورش ماهی در قفس در بند: وی گفت

 .ایرانیان خارج از کشور انجام شده است

میلیارد دالر برآورد  1رییس سازمان شیالت ایران ظرفیت سرمایه گذاری خارجی در بخش تامین قفس برای پرورش ماهیان را تا 

 .کرد
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 شیالت
 آیانا 7338بهمن  68, یکشنبه

      417141714171هزار تن ماهی در قفس در افق هزار تن ماهی در قفس در افق هزار تن ماهی در قفس در افق    177177177تولید تولید تولید 
میزان  4161ریزی صورت گرفته در افق  برنامهبراساس : قائم مقام رئیس سازمان شیالت ایران و مجری پرورش ماهی در قفس گفت

 . رسد هزار تن در سال می 166تولید پرورش ماهی در قفس به 

های شیالت ایران  هزار تن ماهی در قفس از برنامه 266حقیقی در جمع خبرنگاران با بیان این که تولید ... به گزارش ایانا، سیف ا

هزار تن ماهی در  266شود ساالنه  بینی می یران تا پایان برنامه ششم توسعه پیشهای شیالت ا براساس سیاست: است، اظهار داشت

 .قفس در کشور تولید شود

ریزی انجام شده تولید ماهی در قفس  امسال با برنامه: تن ماهی در قفس در کشور تولید شد، گفت 420وی با بیان این که پارسال 

 .شود بینی می چهار هزار تن پیش

های الزم  با فراهم کردن زیرساخت: هزار تن ماهی در قفس گفت 46س سازمان شیالت ایران با اشاره به افزایش تولید مقام رئی قائم

 .هزار تن برسد 46میزان تولید به  42رود تا پایان سال  برای صنعت پرورش ماهی در قفس انتظار می

میزان تولید پرورش  4161وزارت جهاد کشاورزی در افق  بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی شیالت ایران و: وی اظهار کرد

 .هزار تن برسد 166ماهی در قفس باید به 

های صنعت پرورش ماهی در قفس بر عهده دولت است  فراهم کردن بخشی از زیرساخت: مجری طرح پرورش ماهی در قفس گفت

 .گذاری در دریا باید از سوی بخش خصوصی تامین شود ولی عمده سرمایه

رویه از دریا ضروری  های بی پروری دریایی برای جبران برداشت با توجه به محدویت منابع دریایی ترویج صنعت آبزی: تاکید کرد وی

 .است

های  قرار است برنامه پرورش ماهی در قفس در همه استان: پروری گفت حقیقی با اشاره به ظرفیت باالی استان بوشهر در آبزی

 .بوشهر آغاز شودساحلی به ویژه در استان 

برنامه پرورش ماهی در قفس در استان : وی با بیان این که ایران در بخش پرورش ماهی در قفس از دنیا عقب است، اظهار کرد

 .بوشهر باید به عنوان محور اساسی در رونق بخش اشتغال دنبال شود

ای و  های گلخانه ق توسعه ملی تنها برای کشتبا توجه به این که از سوی صندو: قائم مقام رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 .دهد باید از این فرصت در مسیر توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس استفاده شود پرورش ماهی در قفس اعتبار تخصیص می

ی ها هزار کیلومتر ساحل توسعه و تقویت زیرساخت 0با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور و وجود بیش از : وی یادآور شد

 ./پرورش ماهی در قفس ضروری است
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 شیالت
 آیانا 7338بهمن  68, یکشنبه

نشده نشده نشده    سفید پرداختسفید پرداختسفید پرداخت   خسارت لکهخسارت لکهخسارت لکه/ / / بروز رقابت منفی با انحصار صادراتی آبزیان به روسیهبروز رقابت منفی با انحصار صادراتی آبزیان به روسیهبروز رقابت منفی با انحصار صادراتی آبزیان به روسیه

   باقی ماند باقی ماند باقی ماند 

در حالی که پس از برجام، شرایط اقتصادی کشور به نفع اقتصاد داخلی تغییر کرده است، ایجاد انحصار برای صادرات محصوالت 

 .جدید یک سازمان دولتی محسوب شودتواند عالوه بر فساد، انحصار  آبزی به بازار هدف روسیه می

با اعالم این ( ایانا)دهندگان آبزیان سراسر کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه پرورش 

ن و هزار ت 46های بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان بیش از  سفید میگو در استان در حالی که خسارت لکه: خبر گفت

میلیون دالر تعیین شده است، از آنجا که اجماعی برای تعیین خسارت واردشده وجود ندارد، رقم خسارت واردشده به  466حدود 

 .درصد رقم مذکور اعالم شده است 16دهندگان میگو  پرورش

طوری که  بهاختالفات ارقام خسارتی باعث شده روند پرداخت خسارت به کندی صورت گیرد، : ارسالن قاسمی افزود

اند،  رو شده های تأمین غذای آبزیان و معوقات خود روبه دهندگان که در شرایط کنونی با سررسید مطالبات بانکی، شرکت پرورش

 .ها و دیون خود نیستند قادر به پرداخت بدهی

کندی صورت  پرداخت بهبروکراسی موجود در صندوق بیمه و نبود اجماع در پرداخت خسارت باعث شده روند : وی خاطرنشان کرد

دهندگان برای قرار گرفتن در فرآیند اداری تشکیل نشده  های پرورش گیرد و با گذشت پنج ماه از زمان فصل برداشت، هنوز پرونده

 .است

 شود انحصاری که با فساد همراه می 

م از صادرات چهارهزار تنی محصوالت در حالی که آمار و ارقا: دهندگان آبزیان سراسر کشور ادامه داد مدیرعامل اتحادیه پرورش

 .هزار تن است 266دهد، آمار شفافی که در اختیار تشکل سراسری قرار دارد، حدود  آبزی به کشور روسیه خبر می

انحصاری که سازمان شیالت برای صادرکنندگان محصوالت آبزی ایجاد کرده است، عالوه بر آنکه زمینه فساد : قاسمی تصریح کرد

عنوان یک هدف مشترک  کند، رقابت منفی نامناسبی بین تولیدکنندگان فراهم کرده است که عمالً بازار روسیه را به را فراهم می

 .کند تعریف نمی

این توجیه که تولیدکنندگان باید خواستار صادرات محصول باشند و بازرسانی از روسیه برای بررسی فرایند تولید به : وی یادآور شد

تر  ای از سوی سازمان شیالت است تا تولیدکنندگانی که پیش از این با این سازمان ارتباطات قوی رسد حربه ظر مین ایران بیایند، به

 .اند، در خط نخست صادرات قرار گیرند داشته

 تواند ادعا کند که جزو بهترین صادرکنندگان محصوالت آبزی است؛ چرا که تولید و ای نمی هیچ تولیدکننده: قاسمی تأکید کرد

 .های تخصصی خود مورد بررسی قرار گیرند صادرات محصوالت آبزی دو مقوله جداگانه هستند که باید در زمینه

 رود محصوالت آبزی ایران به اتحادیه اروپا می 

 اگر برخی صادرکنندگان که در خط مقدم ورود به روسیه قرار: دهندگان آبزیان سراسر کشور اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه پرورش

 توانند محصوالت خود را به اتحادیه اروپا صادر کنند؟ های استاندارد محصوالت آبزی نیستند، چگونه می ندارند، دارای شاخصه
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تر بوده است؛  ای است که پیش از این نیز از بسیاری قوانین روسیه پیچیده اتحادیه اروپا دارای قوانین سختگیرانه: وی همچنین گفت

 .اند بازارهای اتحادیه اروپا را حتی در شرایط تحریم از آن خود کنند گان ایرانی توانستهبا این وجود، صادرکنند

 های شیالت پس از برجام، مشمول بازمهندسی قرار گیرد سیاست 

ای است که همه صادرکنندگان  گونه شرایط اقتصادی کشور به: ها افزود قاسمی با اشاره به نهایی شدن برجام و حذف برخی تحریم

تر در  منظور ساماندهی وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی، هرچه سریع اند و الزم است شیالت به موقعیت طالیی قرار گرفته در

 .های صادراتی این حوزه تجدیدنظر کنند سیاست

د با تمرکز هایی هستند که در حوزه صادراتی بای ترین حوزه بندی، سورتینگ و حمل و نقل مهم بسته: وی در پایان خاطرنشان کرد

صادرکنندگان مورد تجدیدنظر قرار گیرند، اما برای اثرگذاری بخش کشاورزی در سبد صادرات غیرنفتی، الزم است تا شیالت، 

 ./های صادراتی خود را مورد بازمهندسی قرار دهد سیاست
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 شیالت
 آیانا 7338بهمن  63, شنبه

   ها ها ها    های خارجی در بخش شیالت ایران با لغو تحریمهای خارجی در بخش شیالت ایران با لغو تحریمهای خارجی در بخش شیالت ایران با لغو تحریم   گذاریگذاریگذاری   تسهیل سرمایهتسهیل سرمایهتسهیل سرمایه

قفس برای پرورش ماهیان گذاری خارجی در بخش تأمین  معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران ظرفیت سرمایه

 . را تا چهار میلیارد دالر برآورد کرد

ها و  با لغو تحریم: و به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، حسن صالحی گفت( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

پروری میگو و  های صنعت آبزی نجیرهکنیم در حوزه پرورش ماهیان خاویاری، پرورش ماهی در قفس، ز بینی می اجرای برجام، پیش

 .گذاری خارجی وجود داشته باشد های زیادی برای سرمایه صنایع شیالتی، جاذبه

 .کند های خارجی در بخش شیالت ایران را تسهیل می گذاری ها، انجام سرمایه لغو تحریم: وی خاطرنشان کرد

گذاران با اجرای برجام را بستر خوبی برای تولید و صادرات  صالحی در عین حال، امکان نقل و انتقاالت منابع مالی سرمایه

 .محصوالت شیالتی به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی عنوان کرد

های زیادی از کشورهای مختلف برای  تا قبل از اعالم آغاز اجرای برجام، هیأت 2+4وی با بیان اینکه از زمان توافق ایران با گروه 

میلیون یورو در زمینه  466امسال بیش از : اند، افزود های مشترک به ایران سفر کرده گذاری یالتی و سرمایههای ش شناسایی ظرفیت

تجهیزات قفس با کشورهایی مانند نروژ، ایتالیا، فرانسه و چین قرارداد منعقد کردیم که بخشی از آن مربوط به ساخت قفس از 

 .های ایرانی و خارجی است طریق مشارکت شرکت

 آال  زده قزل درصدی نیاز ایران به واردات تخم چشم 57هش کا 

گذاری مشترک با کدام کشورها  رئیس سازمان شیالت ایران درباره این پرسش که اولویت شیالت ایران در همکاری و انجام سرمایه

مثال برای پرورش ماهی در قفس  طور ایم و به ما با توجه به موضوع توسعه، کشورهای درجه نخست را انتخاب کرده: است، ادامه داد

ها را  ها و چینی ها، ترک ها برای ما در اولویت قرار دارند و سپس ایتالیایی ویژه تجهیزات در دریا، نروژی ها به در حوزه زنجیره قفس

 .ایم انتخاب کرده

مانند فرانسه، ایتالیا، انگلیس و نروژ  آال نیز با کشورهایی زده قزل نیازی کشور از واردات تخم چشم در زمینه بی: صالحی تصریح کرد

 .گذاری مشترک هستیم که صاحب دانش، فناوری جدید و تجربه هستند، به دنبال همکاری و سرمایه

تا  46آال،  زده قزل های مشترک ایران با کشورهای پیشرو در زمینه تولید تخم چشم گذاری بینی کرد که از طریق سرمایه وی پیش

 .یابد به واردات این نوع تخم کاهش می درصد نیاز ایران 86

در این صنعت، کشور چین و کره تجربیات خوبی : صالحی با اشاره به صنعت دریانوردی و فعالیت ایران در اقیانوس هند، یادآور شد

 .دارند و از این رو، در این حوزه با کشورهای آسیای شرقی تمایل همکاری داریم

کشورهایی که بتوانند ارزش افزوده در این صنایع ایجاد کنند برای ما : صنایع شیالتی تأکید کرد معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره

 .اند گذاری در این صنعت، ابراز تمایل کرده در اولویت هستند و اخیرا کشورهای ایسلند، فنالوند و دانمارک برای همکاری و سرمایه

یران را تا پیش از تشکیل دولت یازدهم، حدود صفر عنوان کرد و اظهار های خارجی در بخش شیالت ا گذاری وی، میزان سرمایه

گذاری داخلی و خارجی در بخش شیالت فراهم شده که ازجمله  خوشبختانه در دو سال اخیر، بستر الزم برای سرمایه: داشت

 .در منطقه قشم اشاره کرد ها در پرورش ماهی در قفس های چینی در صید فانوس ماهیان و فرانسوی توان به مشارکت شرکت می
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در سه ماهه گذشته نیز برداشت پرورش ماهی در قفس در بندر آفتاب استان هرمزگان را داشتیم که با : صالحی در پایان گفت

 ./گذاری ایرانیان خارج از کشور انجام شده است سرمایه
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 شیالت
 آیانا 7338بهمن  63, شنبه

   صیادان غیرمجاز توسط نیروهای یگان حفاظت شیالت گلستان متوقف شدند صیادان غیرمجاز توسط نیروهای یگان حفاظت شیالت گلستان متوقف شدند صیادان غیرمجاز توسط نیروهای یگان حفاظت شیالت گلستان متوقف شدند 

 .شناسایی و متوقف کردندزنی در دریا صیادان غیرمجاز را به  نیروهای یگان حفاظت شیالت گلستان حین انجام مأموریت گشت

: رسانی اداره کل شیالت گلستان، فرمانده یگان حفاظت شیالت استان با اعالم این خبر گفت به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع 

نیروهای یگان حفاظت طی یک مرحله گشت مشترک دریایی در منطقه کومه هفت صیدگاه ترکمن در داخل دریا، یک فروند قایق 

 .ی با چهار سرنشین به همراه ادوات و آالت صیادی غیرمجاز را شناسایی کردندموتور

قوه اسب پارسیان، یک دستگاه  زنی یک فروند قایق موتوری هشت در این مرحله از گشت: نسب افزود سرهنگ پاسدار غفار سعیدی

یک دستگاه گوشی همراه از صیادان غیرمجاز  کیلوگرم ماهی فلسدار از نوع کفال، مقدار هشت لیتر بنزین و 41اس، تعداد  پی جی

 .کشف و ضبط شد

 .با اقدام نیروهای گشتی جهت توقیف قایق، کلیه آالت و ادوات صیادی آنها ضبط و کشف و به پایگاه انتقال داده شد

تشکیل پرونده  متهمین به همراه آالت و ادوات کشف شده پس از: فرمانده یگان حفاظت شیالت گلستان در پایان خاطرنشان کرد

 .قضایی جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی و اعزام شدند

رشته دام فلسدار بالصاحب، توسط مأموران  466ادامه داشت، تعداد  20تا  44الزم به ذکر است، طی این عملیات که از ساعت 

 ./آوری شد یگان حفاظت شیالت استان از دریا جمع

ht ml.4-24222/i t em/t i yoor-daamo/i r.i ana.www//:ht t p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/27555-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma//:ht t p                                                                                                                             4931 اول بهمناهم اخبار هفته 

 

122 
 

 شیالت  
 آیانا 7338بهمن  63, شنبه

آذربایجان آذربایجان آذربایجان / / / نامه منابع زنده دریای خزر در هفته جارینامه منابع زنده دریای خزر در هفته جارینامه منابع زنده دریای خزر در هفته جاری   بینی تصویب موافقتبینی تصویب موافقتبینی تصویب موافقت   پیشپیشپیش

   نخستین نامزد مدیریت منابع دریای خزر نخستین نامزد مدیریت منابع دریای خزر نخستین نامزد مدیریت منابع دریای خزر 

نامه منابع زنده دریای خزر دستور  حاشیه دریای خزر تنها مجلس ایران است که باید برای اجرایی شدن موافقتاز میان پنج کشور 

 .شود در هفته جاری این مسئله قطعی شود بینی می صادر کند که پیش

درباره ( ایانا)رزی ایران های تخصصی شیالت ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاو الملل و سازمان رئیس گروه امور بین 

این : نامه منابع زنده دریای خزر که از مهرماه سال گذشته به مجلس شورای اسالمی رفته است، گفت وضعیت تصویب موافقت

 .های مربوطه بررسی شده و به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد نامه قرار است در هفته جاری در کمیسیون موافقت

شود که در این هفته تعیین تکلیف شده و  بینی می شود و پیش نامه دیده نمی مشکل خاصی در این موافقت :پور افزود مرتضی مهران

 .پس از ارجاع به شورای نگهبان، از سال آینده اجرایی شود

آن فوریتی است و جزئیات ندارد و نمایندگان زیادی موافق اجرایی شدن  نامه یک از آنجا که این موافقت: وی خاطرنشان کرد

 .طور قطع در هفته جاری به تصویب خواهد رسید هستند، به

بعد از فروپاشی شوروی سابق، مدیریت خوبی برای ذخایر دریای خزر وجود : ای ادامه داد نامه پور درباره لزوم چنین موافقت مهران

 .یک تا دو تن رسیده استتن خاویار تولیدشده در سال رو به کاهش رفت و در حال حاضر به  266ای که  گونه نداشت؛ به

دلیل آنکه ماهیان خاویاری مهاجم بوده و الزم است برای جلوگیری از انقراض آنها پنج کشور حاشیه دریای خزر،  به: وی تصریح کرد

بع درستی این منا ای توسط مجلس هر کشور به تصویب برسد تا بتوان به نامه ای را اعمال کنند، باید چنین موافقت مدیریت یکپارچه

 .را مدیریت کرد

 زودی بینی کمیسیون مشترک منابع دریای خزر به پیش 

نامه توسط  مقرر است که پس از تصویب این موافقت: های تخصصی شیالت ایران یادآور شد الملل و سازمان رئیس گروه امور بین

و مدیریت واحد بر ذخایر دریای خزر  ها روز از اعالم آخرین کشور، کمیسیونی مشترک تشکیل شود و برنامه 06کشورها، پس از 

 .اعمال شود

زودی  نامه را به امضاء رساندند و امیدواریم ایران نیز آن را تصویب و اجرای آن به چهار کشور دیگر این موافقت: پور تأکید کرد مهران

 .آغاز شود

بار به ترتیب حروف الفبا، مدیریت  یک ای هر دو سال صورت دوره مقرر است بعد از تصویب تمامی کشورها، به: وی اظهار داشت

ترتیب کشور آذربایجان نخستین نامزد مدیریت ذخایر دریای  ذخایر دریای خزر بر عهده یکی از این پنج کشور قرار گیرد که بدین

 .خزر خواهد بود

ری از صید غیرمجاز مدیریت شده ماهیان و صید و جلوگی نامه، بر رهاسازی بچه با اجرایی شدن این موافقت: پور در پایان گفت مهران

 ./های مؤثری اتخاذ خواهد شد ترتیب برای حفظ ذخایر تصمیم و بدین
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 733۱بهمن  6۰: تاریخ

   اولین سرمایه گذار خارجی پسابرجامی صنعت شیالتاولین سرمایه گذار خارجی پسابرجامی صنعت شیالتاولین سرمایه گذار خارجی پسابرجامی صنعت شیالتلهستان لهستان لهستان 

اولین سرمایه گذاری خارجی محصوالت شیالتی در زمینه ساخت قرار : مدیرعامل اتحادیه و تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفت

 .دادهایی شناور میان ایران و لهستان کلید خورد

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانیان در گفتگو با ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبز

با اجرای برجام اقتصاد ایران در جاده طبیعی : خصوص جزئیات همکاری ایران و روسیه در بخش شیالت و آبزی پروری اظهار داشت

ا اجرای برجام جلسات متعددی با شرکت های اروپایی در زمینه ساخت و انتقال خود قرار گرفت و باید گفت که از تیر ماه ت

 .تکنولوژی شناورهای صیادی انجام شده است

طی مذاکرات صورت گرفته با شرکت لهستانی برای ساخت شناور قرار دادی به ارزش : وی با اشاره به قرار داد ساخت شناور گفت

 .ات آبزیان ایران بسته شده استمیلیون یورو با صندوق توسعه صادر 066

درصد مبلغ پروژه توسط دولت لهستان به  86در واقع نکته قابل توجه این قرار داد این است که نزدیک به : قاسمی تصریح کرد

ساله در اختیار صندوق قرار گرفته و گفتنی است که این اولین سرمایه گذاری خارجی پس از برجام در  46صورت فاینانس 

 .شیالتی است محصوالت

4%81%D%/2140402/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p 
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 شیالت
 ایران اکونا - 733۱/ بهمن /  63, شنبه 

   تولید میگوی کشور کاهش یافتتولید میگوی کشور کاهش یافتتولید میگوی کشور کاهش یافت

هزار تن رسیده است، اعالم  40معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه تاکنون میزان تولید میگوی پرورشی در کشور به حدود 

 . تن محصوالت شیالتی به روسیه صادر شده است 4666ماهه امسال  4در : کرد

شان  که محصول استان هرمزگان وجود دارد جاری با بیان اینکه هنوز مزارعی در  حسن صالحی درباره میزان تولید میگو در سال

 40 شود میزان تولید در مزارعی که تاکنون برداشت در آنها انجام شده، نزدیک به  برآورد می: برداشت نشده است، اظهارداشت

 .هزارتن میگو است

 .هزار تن باشد 48تا  44جاری بین  شود میزان کل تولید در سال بینی می پیش: رئیس سازمان شیالت کشور اضافه کرد

بینی  جاری به میزانی که وزارت جهادکشاورزی پیش معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که چرا تولید میگو در سال

ها از جمله هرمزگان و خوزستان به برآوردی که  به خاطر بروز بیماری لکه سفید در برخی استان: و اعالم کرده بود، نرسید؟ گفت

 .بودیم نرسیدیم تنظیم کرده

مشکل اصلی ما در این زمینه شیوع : هزارتن باشد، افزود 22صالحی با اشاره به اینکه پیش بینی شده بود میزان تولید میگو امسال 

 .بیماری مذکور بود که بویژه در استان بوشهر خسارت سنگینی را به پرورش دهندگان وارد کرد

روسیه متقاضی تمام محصوالت شیالتی : محصوالت شیالتی به کشور روسیه اظهارداشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی درباره صادرات 

میگو، ماهیان خاویاری و غیره است، ضمن اینکه در حال حاضر مشکل خاصی در این  و انواع آبزیان دریایی، پرورشی ما از جمله 

  . زمینه وجود ندارد

متاسفانه کاهش قیمت روبل روسیه، در : طرفین روس توافق کنند، افزود ی باید با تجار ایران صالحی با بیان اینکه در این زمینه باید 

جاری تمایل صادرکنندگان را برای صادرات برخی محصوالت که در کشورهای دیگر متقاضی دارند تاحدودی تحت تاثیر قرار  سال

 .داد

اند، نزدیک به هزار تن  تاکنون به روسیه صادر شده در کل با توجه به تنوع محصوالتی که: رئیس سازمان شیالت کشور اضافه کرد

 .ماهه امسال به این کشور صادر شده است 4محصوالت شیالتی در 

در حال حاضر : جاری به چه میزان برسد؟ گفت شود این عدد تا پایان سال بینی می صالحی در پاسخ به این پرسش که پیش

 .توان این موضوع را پیش بینی کرد نمی

%AA8%D%/24442/com.i r anecona//:ht t p 
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 شیالت
 8/77/38ایرنا 

   درصد تن ماهیان کشور است درصد تن ماهیان کشور است درصد تن ماهیان کشور است    070707سیستان و بلوچستان تامین کننده بیش از سیستان و بلوچستان تامین کننده بیش از سیستان و بلوچستان تامین کننده بیش از 

درصد تن  16بندر چابهار و کنارک در جنوب استان تامین کننده بیش از : مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان گفت -ایرنا -چابهار

 . ماهیان کشور است و این یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی منطقه به حساب می آید

رفیت ها و پتانسیل های شیالتی در سیستان و بلوچستان محسنعلی گلشنی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تشریح ظ

چابهار با موقعیت راهبردی، تنها بندر اقیانوسی کشور است و اهمیت زیادی برای سرمایه گذران ایرانی و کشورهای : اظهار داشت

 .حاشیه اقیانوس هند و کشورهای همسایه دارد

 04درصد صید آبهای جنوب کشور،  00: وی به ظرفیت های صید و صیادی در جنوب سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت

مربوط به بنادر چابهار و کنارک در جنوب استان ( صید و آبزی پروری)درصد کل تولید آبزیان کشور  26درصد صید کل کشور و 

 .است

هزار هکتار اراضی مستعد پرورش میگو در مناطقی مانند گواتر و روستای رودیک با دارا  12سواحل مکران با بیش از : وی ادامه داد

بودن ظرفیت پرورش ماهی در قفس، قابلیت پرورش ماهی های زینتی، خیار دریایی، جلبک، البستر و وجود گونه های تجاری با 

 . قوه ای در بحث آبزی پروری داردارزش میگو مانند ببری سیاه، سفید هندی، ببری سبز و موزی استعداد بال

سیستان و بلوچستان رتبه دوم صید در اقیانوس هند بعد از کشور اندونزی و رتبه نخست صید در غرب اقیانوس هند را : وی گفت

 .دارد

فروند  066اسکله و جایگاه تخلیه صید در سواحل مکران در محدوده چابهار و کنارک ایجاد شده است که دو هزار و  44: وی افزود

تعاونی صیادی  02هزار نفر صیاد دائمی و فصلی در قالب  22شناور صیادی اعم از قایق، لنج و کشتی فعالیت می کنند و حدود 

 .اشتغال دارند

مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شیالت در استان بخوبی توانسته در ایجاد اشتغال و درآمد خانوارها نقش 

سرمایه گذاری در بحث شیالت به صرفه ترین راه و اقتصادی ترین فعالیت در سواحل مکران : ته باشد،خاطرنشان کردبسزایی داش

 .است

بنادر چابهار و کنارک قابلیت پرورش دوبار میگو را در یک سال دارند و باالترین برداشت میگو در واحد سطح نیز : گلشنی افزود

 .هستند

 22واحد کنسروسازی،  28واحد تولیدی صنایع شیالتی شامل  466ک و ناحیه صنعتی و بیش از تعداد شش شهر: وی تصریح کرد

واحد یخسازی و هفت واحد شناور سازی در چابهار  21واحد پودر ماهی، هشت واحد سردخانه،  44واحد عمل آوری و بسته بندی، 

 .و کنارک فعال هستند

جود شرایط مناسب از جمله زمین های بال استفاده ساحلی، نیروی کار ساده، مناطق ساحلی چابهار و کنارک به دلیل و: وی گفت

در ( ماهی، میگو وسایر آبزیان دریایی)فناوری بومی شده و قابل دسترس، بازارهای شناخته شده جهانی و ارزش صادراتی آبزیان

 .یی در مناطق ساحلی جنوب استان ایفا کندتوسعه آبزی پروری می تواند نقش مهمی در افزایش اشتغال، ارز آوری و توسعه روستا

در چابهار با بهره برداری از سردخانه دو هزارتنی چابهار، سردخانه دو  4006اداره کل شیالت سیستان و بلوچستان در سال 

 .هــــزار تنی کنــارک و سردخانه دو هزار تنی در زاهدان تاسیس شد
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به آب های آزاد توسط دو اداره کل شیالت سیستان و استان مدیریت می سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی و دسترسی 

 .شود

بر این اساس اداره کل شیالت سیستان آب های داخل سیستان و بلوچستان تا نزدیک بندر چابهار و اداره کل شیالت استان 

 .محدوده اقیانوس و دریای عمان در جنوب شرق کشور را تحت پوشش دارند

 .کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده اند 466ر حدود چابهار و کنارک د
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 شیالت

  - 61/44/4041ایرنا

   پرورش ماهی از پروژه های جذاب برای سرمایه گذاری است پرورش ماهی از پروژه های جذاب برای سرمایه گذاری است پرورش ماهی از پروژه های جذاب برای سرمایه گذاری است 

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، پرورش ماهی در قفس را یکی از فرصت های تازه سرمایه گذاری  -ایرنا  -تهران 

 . هزار تن است 366ظرفیت تولید در این بخش ساالنه : در کشور برشمرد و گفت

اقتصادی ایرنا ، سید حمید پورمحمدی روز یکشنبه در نشست پسا تحریم، فرصت های فراروی بخش خصوصی به گزارش خبرنگار 

ظرفیت کنونی تولید ماهی در قفس کمتر از دو هزار تن است که بخش خصوصی می تواند با ورود به این بخش از مزیت های : افزود

 .فراوان استفاده کند

ر از مزیت های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی در شرایط تازه ایران برشمرد و وی توسعه کشت گلخانه ای را یکی دیگ

برابری مصرف  46برابری میزان کشت و کاهش هشت تا  42تا  46کشت گلخانه ای کاری تازه است که افزایش : خاطرنشان کرد

 .اب را به دنبال دارد

: ز جذابیت های کشور برای سرمایه گذاران دانست و گفت پورمحمدی سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی را یکی دیگر ا

بخش حمل و نقل ریلی هم نیاز کشور است و هم می تواند ارتباط ایران با سایر کشورهای منطقه را برقرار کرده و مزیت های 

 .فراوانی برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد

کشور : ری را از دیگر مزیت های کشور برای سرمایه گذاران عنوان کرد و گفتمعاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، گردشگ

 .ایران هنوز برای سایر کشورها ناشناخته است و این موضوع جذابیت بخش گردشگری را مضاعف می سازد

خش نوپایی است بخش آی تی و آی سی تی ایران ب: وی ، بخش فناوری های ارتباطی و اطالعاتی را یادآور شد و خاطرنشان ساخت

 .که سرمایه گذاران می توانند به آن ورود کرده و ضمن اشتغالزایی، از مزایای آن برخوردار شوند

 .پورمحمدی نفت، معادن و پتروشیمی را از دیگر مزیت های کشور برای سرمایه گذاران دانست
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 شیر و فراوردهها
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

   شود شود شود    ها میها میها می   نخستین محموله لبنی صادراتی به روسیه؛ نقطه قوت سایر کارخانهنخستین محموله لبنی صادراتی به روسیه؛ نقطه قوت سایر کارخانهنخستین محموله لبنی صادراتی به روسیه؛ نقطه قوت سایر کارخانه

شده است، اما از آنجا که هنوز محصولی صادر نشده، لذا عقالنی است با وجود آنکه مجوز صادرات محصوالت لبنی به روسیه اتخاذ 

 .تا صادرکنندگان نسبت به بازاریابی اقدام و سپس محموله خود را ارسال کنند

درباره کندی صادرات ( ایانا)مدیره انجمن صنایع لبنی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیأت نایب 

بار است که محصوالت لبنی  از آنجا که برای نخستین: صوالت لبنی به روسیه با وجود آنکه مجوزهای الزم صادر شده است، گفتمح

تر وارد عمل شوند و صادرات خود را انجام دهند تا این  های تولیدکننده قوی شود، باید برخی شرکت ایران به کشور روسیه صادر می

 .ایع لبنی شودامر نقطه قوتی برای سایر صن

ها موفق به  های محصوالت لبنی مشکالت خاص خود را دارد و در صورتی که شرکت اخذ مجوز برای شرکت: محمد فربد افزود

 .دریافت این مجوز شوند، خواهند توانست پس از بازاریابی مناسب، محصوالت خود را صادر کنند

با واحد پول روسیه که روبل است نیز در این صادرات مؤثر است و در  توجه به ارزش پول کشورمان در مقایسه: وی خاطرنشان کرد

 .تر باشند این راستا باید صنایع فوق محتاط

تواند نقطه قوتی برای سایرین  شود، می ای که صادر می نخستین محموله: مدیره انجمن صنایع لبنی ایران ادامه داد رئیس هیأت نایب

 .باشد و تا آن زمان باید صبر کرد

های الزم را در کشور مقصد  کنند باید پس از آنکه بازاریابی صنایع لبنی که محصول خود را برای روسیه آماده می: ربد تصریح کردف

اند، نسبت به تهیه برچسب به زبان روسی اقدام کنند و چاپ برجچسب در زمانی که هنوز مجوز آن صادر نشده بود، کار  انجام داده

 .توانست باشد درستی نمی

تواند در بازار روسیه مورد استقبال قرار گیرد، انواع متنوعی از پنیرهای  رسد بیشترین محصولی که می نظر می به: وی یادآور شد

 .تواند بازار مناسبی داشته باشد شده است و سایر محصوالت نمی پروسس

 ./محصوالت بیشتری را به این کشور صادر کنیم امیدواریم که با باز شدن راه صادرات روسیه بتوانیم: فربد در پایان تأکید کرد
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 733۱بهمن  6۰: تاریخ

   شودشودشود   ایران به زودی صادرکننده لبنیات به روسیه میایران به زودی صادرکننده لبنیات به روسیه میایران به زودی صادرکننده لبنیات به روسیه می

اتحادیه طی هفته آینده در سفر خود به روسیه پس از توافقات صورت گرفته : های لبنی کشور گفت عامل اتحادیه فرآورده مدیر

 .صادرات لبنیات را آغاز خواهد کرد

در  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،های لبنی کشور در گفتگو با  محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فرآورده

های لبنی، خود با تجار روس توافقاتی انجام دادند، اما خود  چند شرکت فرآورده: خصوص صادرات لبنیات به روسیه اظهار داشت

داشت که در اتحادیه در خصوص صادرات محصوالت لبنی طی هفته آینده در سفر خود به روسیه مذاکراتی را با تجار روس خواهند 

 .نهایت اگر توافقاتی صورت گیرد صادرات محصوالت لبنی آغاز خواهد شد

عمده صادرات لبنیات ایران به عراق است و الزم به ذکر است که ایران بیشترین صادرات محصوالت لبنی در بازار عراق را : وی افزود

ها بتوانیم صادرات مستمری به  اختیارات جز به اتحادیه دارد و حال امیدواریم با حمایت های سازمان توسعه تجارت و واگذاری

 .روسیه داشته باشیم

صادر کنندگان در ابتدا به سبب مسائلی از قبیل تعرفه گمرکی و هزینه : اسماعیلی در خصوص صادرات لبنیات به روسیه بیان کرد

ات انجام شده و حذف تعرفه ها تا حدودی این امر باالی حمل و نقل تمایلی به صادرات محصوالت لبنی نداشتند اما بر اساس مذاکر

 .به صادرکنندگان کمک کرد و حال بایستی با بررسی موشکافانه صادرات مستمری را به روسیه شروع کنیم

گری  باتوجه به پتانسیل باالی کشور در تولید محصوالت لبنی با کاهش تصدی: های لبنی کشور تصریح کرد مدیر عامل فرآورده

ها برای صادرات امیدواریم میزان صادرات محصوالت لبنی به روسیه بیش از صادرات آن به  اگذاری اختیارات جز به اتحادیهدولت و و

 .عراق باشد
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس 7338بهمن ماه  2جمعه 

   بزرگترین تولیدکننده محصوالت لبنی جهان آماده همکاری با ایران شدبزرگترین تولیدکننده محصوالت لبنی جهان آماده همکاری با ایران شدبزرگترین تولیدکننده محصوالت لبنی جهان آماده همکاری با ایران شد

بزرگترین تولید کننده و صادرکننده شیر و محصوالت لبنی جهان روز جمعه آمادگی این  'فونترا'شرکت نیوزیلندی < صنایع غذایی

و لغو تحریم های ناعادالنه علیه کشورمان ( برجام)جامع اقدام مشترک شرکت را برای افزایش همکاری با ایران پس از اجرای برنامه 

 .اعالم کرد

وزارت امور خارجه و تجارت نیوزیلند نیز تایید کرد فرایند به روز رسانی مقررات پس از لغو تحریم های ناعادالنه غرب علیه ایران در 

 .حال انجام است و انتظار می رود ماه آینده میالدی تکمیل شود

با فروش : فونترا'نیوزیلند از جمهوری اسالمی ایران به عنوان شریک کلیدی و باارزش بازار کره  'فونترا'مدیر عامل  'کلوین ویکهام'

 .میلیون دالر در سال های گذشته یاد کرد 426

 .شاهد رشد مداوم باشد وی گفت که انتظار دارد مناسبات این شرکت با ایران با توجه به سابقه گذشته حضور در بازار کشورمان

 .مدیر عامل بزرگترین شرکت لبنی جهان گفت که این شرکت برپایه مشتری و روابط طوالنی تاسیس شده است

وی گفت که این شرکت بزرگ جهان مناسبات تجاری با ایران را توسعه می دهد، هر چند به دلیل تحریم ها طی چند سال گذشته 

 .بوده استقادر به دسترسی به بازار ایران ن

وزارت خارجه نیوزیلند اظهار امیدواری کرده است اجرای برجام بتواند شالوده اعتمادسازی و گشایش فصل تازه ای در همکاری های 

 .خاورمیانه را بنا نهد

امر شامل لغو  نیوزیلند هم اکنون روند داخلی لغو تحریم های سازمان ملل را آغاز کرده و امیدوار است تا ماه فوریه تکمیل شود؛ این

 .آن دسته از معامالت با ایران که مستلزم ثبت در وزارت امور خارجه و تجارت بود نیز خواهد شد

وارد تجارت های  'شریک قدیمی'رادیو نیوزیلند نیز لغو تحریم ها را فرصتی برای نیوزیلند دانست تا بار دیگر با کشورمان به عنوان 

 .گسترده شود
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 صادرات و واردات
 - 38/77/63فارس

روسیه، هند و چین بازارهای هدف برای صادرات روسیه، هند و چین بازارهای هدف برای صادرات روسیه، هند و چین بازارهای هدف برای صادرات ///شودشودشود   موانع صادراتی به چین رفع میموانع صادراتی به چین رفع میموانع صادراتی به چین رفع می

   خرماخرماخرما

روسیه، : هزار تن ظرفیت افزایش صادرات خرما را در کشور داریم، گفت 066انجمن ملی خرمای کشور با بیان اینکه تا سقف رئیس 

 .هند و چین بازارهای هدف برای صادرات خرما در پسا تحریم است

در پاسخ به این سؤال که با  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرمای کشور در گفت

روسیه : گفت ای برای صادرات خرما به این کشور در حال انجام است، توجه به تقاضای کشور روسیه برای خرمای ایران چه برنامه

صادرات این محصول به روسیه  اما برای گسترش شود، به آنجا صادر می یکی از کشورهایی است که در حال حاضر خرمای ایران

 .اندازی غرفه توسط انجمن ملی خرمای کشور در نمایشگاه مسکو است ها راه هایی مدنظر است و یکی از این برنامه برنامه

اندازی  در مسکو برگزار است و انجمن ملی خرمای کشور در تالش است تا تا با راه بهمن ماه 20تا  44این نمایشگاه از : وی افزود

 .ها معرفی کند دائمی در نمایشگاه مسکو خرمای ایران را بیشتر به روس فه غر

تحریم و همچنین مشکالتی که این کشور با ترکیه  بازار روسیه با توجه به دوران پسا: رئیس انجمن ملی خرمای کشور تصریح کرد

 .شود به لحاظ سیاسی پیدا کرده برای ایران بازار بکری محسوب می

چین و هند هم در دوران پسا تحریم جزء بازارهای هدف ایران برای صادرات  بیان اینکه عالوه بر روسیه کشورهایرشید فرخی با 

شود اما امیدواریم با فراهم  درصد از کل خرمای صادراتی از ایران به روسیه صادر می 44در حال حاضر : رود، گفت خرما به شمار می

 .محصوالت ایرانی صادرات خرما افزایش یابدشدن فضا توسط کشور روسیه برای صادرات 

درصد از کشورمان به هند  46کمتر از : هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت 426وی حجم کل صادرات خرمای ایران را ساالنه حدود 

 .کنیم تا این رقم را افزایش دهیم شود اما تالس می صادر می

ای در حال حاضر مانع صادرات  مسائلی از قبیل تعرفه و مباحث قرنطینه: رشید فرخی در مورد صادرات خرما به چین تصریح کرد

خرمای ایران به چین است که در سفر رئیس جمهور چین به ایران یکی از مباحث مطرح شده رفع موانع صادراتی است که 

 .امیدواریم این سفر منجر به رفع این موانع شود

کنگ به چین صادر  اضر بخشی از خرمای صادراتی کشورمان از طریق هنگدر حال ح: رئیس انجمن ملی خرمای کشور افزود

 .شود  می

برای افزایش : وی کشورهای تونس، عربستان و امارات را رقیب تجاری ایران در صادرات این محصول عنوان کرد و تصریح کرد

های  باید در تجهیز زیرساختکشورهای متقاضی شکی نیست که   صادرات به کشورهای مختلف و همچنین برای جلب رضایت

هایی بوجود آمده است اما این مسائل باید گسترش  بندی پیشرفت های اخیر در زمینه بسته صادراتی تالش کنیم و اگرچه در سال

 .یابد

درصد محصول تولیدی خرمای  82در حال حاضر حدود : وی با اشاره به تولید حدود یک میلیون تن خرما در کشور اظهار داشت

 .آوری دارد میلیون دالر برای کشور ارز 246تا  226شود و این میزان صادرات بین  ر صادر میکشو
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برای اینکه با افزایش صادرات قیمت این : خرما یکی از محصوالت پرمصرف در کشور است گفت رشید فرخی با اشاره به اینکه

 .درات وجود داشته باشدمحصول در داخل کشور افزایش نیابد باید تعادل بین مصرف داخلی و صا

 066ظرفیت صادرات این محصول حدود  بنابراین در راستای حفظ قیمت داخلی حداکثر: رئیس انجمن ملی خرمای کشور افزود

 .هزار تن است

ر بر است و با توجه به شرایط کم آبی و مشکالتی که د درخت نخل سازگار با کم آبی است اما تولید خرما آب اگرچه: وی بیان داشت

 .این زمینه وجود دارد افزایش سطح زیر کشت آن مدنظر نیست
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 صادرات و واردات
 - 38/77/63فارس

های اروپایی های اروپایی های اروپایی    سازی سموم با ورود شرکتسازی سموم با ورود شرکتسازی سموم با ورود شرکت   کیفیکیفیکیفی/ / / وارداتی استوارداتی استوارداتی است   درصد سموم کشاورزیدرصد سموم کشاورزیدرصد سموم کشاورزی   272727

   و آمریکاییو آمریکاییو آمریکایی

های دولتی و شبه دولتی تأمین  درصد کود توسط شرکت 86تا  42حدود : رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود تصریح کرد

 .شود کنندگان کود تأمین می درصد توسط واردکنندگان و تولید 22تا  26شود و  می

های  سومین نمایشگاه تخصصی نهاده در نشست خبری گار اقتصادی خبرگزاری سید مهدی حسینی یزدیبه گزارش خبرن

 .کننده و واردکننده بدون مجوز حضور ندارد در این نمایشگاه هیچ شرکت، تولید :گفت کشاورزی

اگذاری واردات سم و کود به های وزارت جهاد کشاورزی و و با توجه به سیاست: تصریح کرد رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود

 .کنندگان و واردکنندگان با هم رقابت کنند شود که تولید بخش خصوصی این امکان فراهم می

کنندگان برند اصلی به امر صادرات  ها و ورود کشورهای آمریکایی، کانادایی و تولید با برداشتن تحریم: حسینی یزدی بیان داشت

 .تری در کشاورزی استفاده شود شود که از محصوالت با کیفیت شاورزان داده میهای کشاورزی این امکان به ک نهاده

 8درصد حدود  22درصد سموم وارداتی است و از این  22تا  26شود و  درصد سموم در داخل تولید می 86تا  46: وی بیان داشت

 .شود اروپایی وارد می های درصد از سموم نسل جدید توسط کمپانی 46تا 

های دولتی و شبه دولتی تأمین  درصد کود توسط شرکت 86تا  42حدود : ن واردکنندگان سم و کود تصریح کردرئیس انجم

 .شود کنندگان کود تأمین می درصد توسط واردکنندگان و تولید 22تا  26شود و  می

انتظار کاهش قیمت را داشته کنندگان این بخش چقدر باید  ها مصرف حسینی در پاسخ به این سؤال که با توجه به لغو تحریم

کند و ثبت سموم هم     هزار تومان هم برای واردات تکنیکال اخذ می 2تومان برای واردات هر لیتر سم و  466دولت : باشند، گفت

ظار کاهش توان انت شود نمی کننده و واردکننده داده نمی میلیون تومان هزینه دارد بنابراین با توجه به اینکه امکاناتی به تولید 16

 .قیمت را داشت

محسن احمد مخبری عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود هم در مورد برگزاری نمایشگاه و اینکه بخش خصوصی در 

غرفه حضور دارند که این  42در این نمایشگاه : این نمایشگاه تالش زیادی را برای معرفی سم و کود بهتر داشته است، اظهار داشت

کننده کود بیولوژیک،  تولید 2واردکننده سم،  04کننده سم،  تولید 16کننده کود،  وارد 04کننده کود،  تولید 00تشکل از ها م غرفه

 44کننده ابزار،  واردکننده بذرهای اصالح شده خارجی، یک تولید 22،  کننده بذر داخلی تولید 0واردکننده کود بیولوژیک ،  46

 .شود نمایش گذاشته می ها توسط این شرکت زار محصوله 0و بیش از  وارد کننده ابزار

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه واردات کاالی مصرفی از آمریکا طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ممنوع 

ر دنیا از یک تکنولوژی کود و سم هیچ کدام کاالی مصرفی نیست و د :شود که کود و سموم از آمریکا وارد شود گفته می است، چرا

 .پیشرفته برخوردار است

فائو به دنبال ترویج مصرف کود ارگانیک است ولی با توجه به افزایش جمعیت جهان و امکانات کم محیط : مخبری اظهار داشت

 .به حداقل برسانند اند تا میزان باقی مانده سموم را کشت این امکان وجود ندارد اما در کنار آن کشورهای پیشرفته دنیا تالش کرده
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واردات سم و کود با توجه به اینکه جزء کاالهای مصرفی نیست با : عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود تصریح کرد

فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد واردات منافاتی ندارد و چون سم و کود با کشاورزی و با غذا مرتبط است بنابراین هر چه 

 .مند شد به یقین منافع آن برای کشور باالتر است نولوژی باالتری بهرهبتوان از تک

هدف اصلی از برگزاری این : هم در این نشست تصریح کرد کنندگان کود و سم آبادی عضو هیئت مدیره انجمن تولید مسعود گیل

 .ایی و امکان رقابت بین آنها استکنندگان و عرضه کنندگان نه کنندگان، مصرف نمایشگاه برقراری ارتباط مستقیم بین تولید

اگر مصرف : بوجود آمده است، بیان داشت( ها کش آفت)بسیاری در مورد مصرف سموم   های آخرین هجمه وی با بیان اینکه در سال

 .دارد شود تأثیر بسزایی در افزایش امنیت غذایی کشور ها بهینه کش آفت

 .تر از میانگین جهانی است درصد پایین 16کشور حدود ها در  کش مصرف سم و آفت: آبادی اظهار داشت گیل

بندی تعرفه برای سموم کم خطر و پرخطر گام  کنندگان با بیان اینکه سازمان حفظ نباتات با دسته عضو هیئت مدیره انجمن تولید

ی کاهش واردات آن کم با افزایش تعرفه سموم پرخطر انگیزه برا: خوبی را در جهت بهینه کردن مصرف سموم برداشت، تصریح کرد

 .شد

 .درصد کاهش یافت 8مصرف این سموم به  44درصد بود و در سال  24،  42مصرف سموم پرخطر در سال  :وی بیان داشت

درصد افزایش  02به  44درصد بوده است در سال  24که  42همچنین مصرف سموم کم خطر در سال : گیل آبادی بیان داشت

 .یافته است

کند و  آغاز به کار می« نهاده با کیفیت و کشاورزی پایدار»وگو با شعار  بهمن در بوستان گفت 0این نمایشگاه از  :براساس این گزارش

 .بهمن ماه هم برگزار است 4تا 
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 صادرات و واردات
 - 38/77/62فارس

   میلیون تن سبزی و صیفی برای صادرات به روسیه را داریممیلیون تن سبزی و صیفی برای صادرات به روسیه را داریممیلیون تن سبزی و صیفی برای صادرات به روسیه را داریم   4۲84۲84۲8توانایی تأمین توانایی تأمین توانایی تأمین 

میلیون تن سبزی و  422با توجه به میزان تولید سبزی و صیفی در کشور، از توانایی صادرات : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .صیفی به کشور روسیه برخوردار هستیم و این میزان رقم قابل توجهی نیست

، در مورد اینکه آیا توان خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در گفت

بازار روسیه، بازاری پاییزی و زمستانی است و این کشور : ون تن سبزی و صیفی به کشور روسیه وجود دارد، گفتمیلی 422صادرات 

 .کند سبزی و صیفی مورد نیازش را در فصل تابستان، تأمین می

دار در مقابل میزان این مق: میلیون تن سبزی و صیفی به روسیه برخوردار هستیم، افزود 422وی با تأکید بر اینکه از توان صادرات 

تولیدات کشور در خصوص سبزی و صیفی، رقم قابل توجهی نیست و توانایی تأمین نیاز صادراتی کشور روسیه را به این محصوالت 

 .داریم

: شود، اظهار داشت های کشور تولید می معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با بیان اینکه بخشی از سبزی و صیفی در گلخانه

 .شود هزار تن صادر می 226میلیون تن گوجه فرنگی تولیدی، ساالنه  0ز حدود ا

بازار روسیه فرصت جدیدی را برای صادرات محصوالت کشاورزی ایران فراهم کرده و ما هم از توانایی تأمین : کشاورز تصریح کرد

 .نیاز صادراتی این کشور در زمینه سبزی و صیفی برخورداریم

میلیون  422در سفر هفته گذشته وزیر کشاورزی روسیه به ایران، وزیر کشاورزی روسیه خواستار شد تا ایران  بر اساس این گزارش

 .تن سبزی و صیفی مورد نیاز کشورش را از طریق صادرات تأمین کند

مناقشات سیاسی  کرد که پس از پیش از این روسیه این مقدار سبزی و صیفی را از کشور ترکیه تأمین می: افزاید این گزارش می

 .بین این دو کشور، روسیه واردات از ترکیه را متوقف کرده است

های روغنی و غالت مورد نیاز  همچنین محمد حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان از روسیه خواست تا بخشی از چوب، دانه

 .کشورمان را از طریق صادرات تأمین کنند
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 صادرات و واردات   
  آیانا 7338بهمن  63, شنبه

   هزار تن خرما در کشور هزار تن خرما در کشور هزار تن خرما در کشور    977977977پتانسیل صادرات پتانسیل صادرات پتانسیل صادرات / / / ممنوعیت واردات پاجوش موز از پاکستانممنوعیت واردات پاجوش موز از پاکستانممنوعیت واردات پاجوش موز از پاکستان

 .ممنوعیت واردات موز، نتوانسته اثری بر تولید و عرضه این محصول داشته باشد و هیچ مشکلی در تأمین موز شب عید وجود ندارد

با ( ایانا)گرمسیری معاونت باغبانی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه 

پانامی موز یک بیماری قارچی است که در حال : کاری برای کنترل بیماری پانامای موز ارائه نشده است، گفتبیان اینکه تاکنون راه

 .رو هستند ها روبه حاضر در دنیا پراکنده شده و کشورهای تولیدکننده با نژاد جدیدی از قارچ

درصد کنترل  466تا زمانی که این بیماری : فزودپور با بیان اینکه راه کنترل این بیماری دور از دسترس نیست، ا ابوالقاسم حسن

 .دهند، ممنوع خواهد بود نشود، واردات موز و مواد گیاهی که احتمال ورود این قارچ را افزایش می

های استان سیستان و  با توجه به مخاطرات باالی احتمال وورد این بیماری به کشور و تهدید موزکاری: وی خاطرنشان کرد

گرفته با استاندار ، خواستار آن شدیم اقدامات الزم به عمل آید و عالوه بر واردات موز، از واردات تمامی  اتبات صورتبلوچستان با مک

 .پذیر نخواهد بود اکنون واردات پاجوش از پاکستان امکان عمل آید و هم های رویشی این میوه نیز ممانعت به اندام

میزان کشت این محصول در کشور محدود است، : ر هکتار اعالم کرد و ادامه دادهزا 06پور سطح زیر کشت موز در کشور را  حسن

 .اما به میزانی رسیده است که باید از آن حفاظت کرد و نکات الزم را برای حفظ این سطح رعایت کنیم

: گرفته است، تصریح کردوی با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در میزان موز موجود در کشور نداریم و تولید تحت تأثیر قرار ن

ها ناشی از نزدیک شدن به شب عید است که هرساله شاهد آن  این بیماری نتوانسته بر قیمت موز تأثیرگذار باشد و افزایش قیمت

 .هستیم، این در حالی است که برای تأمین موز شب عید هیچ مشکلی وجود ندارد و نیاز مردم برآورده خواهد شد

 ارنشدنی استطعم خرمای ایرانی تکر 

گرمسیری معاونت باغبانی در پاسخ به پرسش خبرنگا رایانا درباره تحت تأثیر قرار گرفتن  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

شک چنین طعمی از خرما  وزیر کشاورزی روسیه از طعم خرمای ایرانی در مالقات با وزیر جهاد کشاورزی ایران با بیان اینکه بدون

 .هزار تن اعالم کرد 406شود، میزان صادرات خرما در سال گذشته را  دنیا تکرار نمیجای  در هیچ

شود، میزان  شود که ثبت نمی هزار تن خرما به کشورهای حاشیه خلیج فارس ارسال می 26تا  16پور با بیان اینکه ساالنه  حسن

 .هزا رتن عنوان کرد 422صادرات خرما در سال جاری تا به امروز را 

 ./هزار تن برشمرد 066ر پایان پتانسیل صادرات خرمای تولیدی در کشور را وی د
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 صادرات و واردات
 آیانا 7338بهمن  69, دوشنبه

های مادری با لغو های مادری با لغو های مادری با لغو    مسیر واردات پایهمسیر واردات پایهمسیر واردات پایه/ / / آغاز تولید نهال عاری از ویروس از سال آیندهآغاز تولید نهال عاری از ویروس از سال آیندهآغاز تولید نهال عاری از ویروس از سال آینده

   ها هموار شد ها هموار شد ها هموار شد    تحریمتحریمتحریم

 .های مادری به کشور هموارتر خواهد شد ها، مسیر واردات پایه با برداشته شدن تحریم

با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران سرپرست گروه نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو  

در این سیستم، سالمت و اصالت نهال : های اولیه گفت با اشاره به رویکرد جدید معاونت باغبانی برای تولید نهال از هسته( ایانا)

 .شود درصد تضمین و تأیید می 466

طالعات آن از سوی تولیدکننده ارائه شده و با دار، نهال سالم، اصیل و استانداردی است که ا نهال شناسه: صغری خوشکام افزود

معرفی به مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، سالمت و اصالت آن تأیید شده و در نهایت نیز اگر نهال دچار مشکل باشد، تولیدکننده 

 .باید جوابگوی این موضوع باشد و در نهایت آزمون خاصی برای تأیید قطعی سالمت آن وجود نداشت

شود و برای تأیید  درصد تأیید می 466ها  های اولیه، سالمت و اصالت نهال در سیستم تولید نهال از هسته: ان کردوی خاطرنش

 .شده را دریافت کنند های مادری در محلی قرنطینه در فضایی بسته مستقر باشند تا در نهایت بتوانند برند گواهی نهایی باید پایه

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال نیز بر سالمت و : ذار نهال کشور دانست و ادامه دادگ خوشکام، معاونت باغبانی را سیاست

 .ها ارسال شده است هایی نیز برای تمام استان کند و دستورالعمل های تولیدشده نظارت می اصالت نهال

اند  ل عاری از ویروس را ارائه دادههای کالن خود را برای تولید نها شرکت بخش خصوصی طرح 22در حال حاضر : وی تصریح کرد

 46ها هستیم و تاکنون  ها و افزایش عملکردها در حال بررسی درخواست که بر اساس نیاز به ارقام تجاری مورد نظر برای اصالح باغ

 .اند طرح مورد تأیید قرار گرفته

مندان فعالیت در این حوزه  تسهیالت و وام به عالقه سرپرست گروه نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از ارائه

شوند، تاکنون نیز  های مادری عاری از ویروس از سایر کشورها وارد می های اولیه تولید نهال و پایه هسته: خبر داد و یادآور شد

ها مسیر ورود  شدن تحریمرسد با برداشته  نظر می گرفت که خوشبختانه به سختی صورت می ها، واردات به دلیل وجود تحریم به

 .های مادری به کشور نیز هموارتر شود پایه

برند، تأکید  سر می های اولیه در چهار واحد موجود هستند که در شرایط قرنطینه به خوشکام با بیان اینکه در حال حاضر هسته 

نه و شرایط ایزوله باشند و سپس با حفظ اصول ماه در قرنطی 4ها باید شش تا  های موجود در کشور، این پایه با توجه به قانون: کرد

 .کشت شوند

راحتی  های اولیه و پایه مادری به در دنیا هسته: خبر داد و اظهار داشت 4042وی از تولید نهال با اصالت قطعی و تأییدشده در سال 

کشور ایتالیا و بر اساس نیاز باغبانی کشور شود، ما نیز منابع مادری را از مؤسسه معتبری در  در اختیار سایر کشورها قرار گرفته نمی

 .دار و مرکبات تهیه کردیم دار، دانه های هسته در نهال

شده مرکبات جلوتر هستیم و در حال حاضر این محصول در استان مازندران  خوشکام با بیان اینکه در تولید نهال سالم و گواهی

ای  های اصفهان، قزوین، خراسان رضوی و مازندران در آینده مادری در استانشده از پایه  های گواهی شود، از تولید نهال تولید می

 .های تولیدشده با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج انجام خواهد شد گذاری برای نهال قیمت: نزدیک خبر داد و گفت
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منعقد شده است، معاونت باغبانی بر واردات هایی که با وزرای کشاورزی سایر کشورها  نامه در تمامی تفاهم: وی در پایان افزود

 ./های کشور تأکید کرده است های اولیه سالم و تجاری ارقام مورد نیاز برای نوسازی و بازسازی باغ هسته
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 صادرات و واردات
 آیانا 7338بهمن  69, دوشنبه

ثبت مجوز ثبت مجوز ثبت مجوز / / / نظر نهایی روس ها برای واردات گوشت مرغ از ایران به زودی اعالم می شودنظر نهایی روس ها برای واردات گوشت مرغ از ایران به زودی اعالم می شودنظر نهایی روس ها برای واردات گوشت مرغ از ایران به زودی اعالم می شود

   سبز صادرات لبنیات برای چهار کارخانه ایرانی سبز صادرات لبنیات برای چهار کارخانه ایرانی سبز صادرات لبنیات برای چهار کارخانه ایرانی 

ها اعالم شده و قرار است مسئوالن روسیه  شرایط الزم مورد توافق دو کشور به کشتارگاه: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .بهمن برای صادرات گوشت مرغ از ایران اعالم کنند 22نظرنهایی خود را تا 

به گزارش ایانا، مهدی خلج با اشاره به اینکه کارخانجات لبنی از این پس می توانند محصوالت و فراورده های لبنی را با رعایت  

در نخستین گام چهار کارخانه فراورده های لبنی که تاییدیه : شور به روسیه صادر کنند افزودشرایط و مقررات مورد توافق دو ک

 .سازمان دامپزشکی و فدراسیون روسیه را دریافت کردند مجوز صادرات دارند

 .مجوز سبز صادرات فراورده های لبنی برای این چهار کارخانه لبنی در سایت فدراسیون روسیه ثبت شده است: گفت  وی

براساس توافق دو کشور شیرخام باید در دامداری هایی تولید شود که از بیماری های تب : رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود

 .سل گاوی و تب مالت پاک باشد و در زمان جمع آوری شیر نیز، دام به هیچکدام از بیماری های نامبرده مبتال نباشد/ برفکی

خودروهای مخصوص یخچال دار و مجهز به کارخانجات مورد تایید سازمان دامپزشکی و کشور  همچنین شیرخام باید با: خلج گفت

 .روسیه برای فراوری منتقل شود

بسته بندی و برچسب های محصوالت نیز تحت نظارت کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور انجام می شود و با رعایت : وی افزود

 .شوداین دو، از این محصول به روسیه صادر می 

مالکان کارخانجات لبنی چهارگانه باید هر چه سریعتر دامداری های واجد شرایط را به : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .سازمان دامپزشکی معرفی کنند

 .کارخانجات باید بتوانند بازار خوبی را در کشور روسیه ایجاد کنند: خلج افزود

مراکز پرورش و فراوری آبزیان مورد بازدید کارشناسان روسیه قرار : روسیه افزودوی درباره روند صادرات محصوالت شیالتی به 

 .گرفت و پس از بازدید، نوزده شرکت مجوز صادرات به این کشور را دریافت کردند

ی هیچ محدودیتی برای صادرات به روسیه وجود ندارد و هر شرکتی که بتواند شرایط بهداشت: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .مورد تایید سازمان دامپزشکی و کشور روسیه را رعایت کند و واجد شرایط باشد، برای صادرات اقدام کند

هیچگونه منع بهداشتی برای صادرات محصوالت شیالتی نوزده شرکت تولیدی وجود ندارد و مالکان شرکت ها باید برای : خلج افزود

 .بازاریابی در کشور روسیه تالش کنند

ه به اینکه چهارده ماه پیش کارشناسان و مسوالن کشور روسیه از تعدادی از کشتارگاه های صنعتی طیور بازدید کردند وی با اشار

دو کشتارگاه مورد تایید کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور و روس ها قرار گرفت و این کشتارگاه ها در فهرست صادر : گفت

 .کنندگان به کشور روسیه قرار دارند

شرایط الزم مورد توافق دو کشور به کشتارگاه ها اعالم شده و قرار است مسئوالن روسیه : ازمان دامپزشکی کشور افزودرئیس س

 .بهمن برای صادرات گوشت مرغ از ایران اعالم کنند 22نظرنهایی خود را تا 
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تشکل ها و اتحادیه ها و پایش  رغداران ،با مشارکت م: خلج درباره شرایط شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور گفت

اما چون در فصل سرما قرار داریم و ویروس . های منظم کارشناسان سازمان دامپزشکی مورد جدیدی از بیماری گزارش نشده است

 ./ها در این شرایط آب و هوایی پایداری بیشتری دارند مراقبت و پایش مستمر انجام می شود
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 صادرات و واردات
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

   صادرات یک میلیون اصله نهال به عراق برای جنگل کاری مرزها و جلوگیری از ریزگردها صادرات یک میلیون اصله نهال به عراق برای جنگل کاری مرزها و جلوگیری از ریزگردها صادرات یک میلیون اصله نهال به عراق برای جنگل کاری مرزها و جلوگیری از ریزگردها 

میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان ایالم  1امسال : طبیعی و آبخیزداری استان ایالم گفتمدیر کل منابع 

 . اختصاص یافته است

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی جهاد کشاورزی، رضا احمدی در جمع خبرنگاران اعزامی از تهران با اشاره به این که 

کاری در  سال گذشته عملیات جنگل: نظیر بوده است،خاطرنشان کرد یعی و محیط زیست در دولت یازدهم بیتوجه به منابع طب

 .هکتار از اراضی استان ایالم اجرا شده است 42های آبخیزداری در سطح  هکتار و همچنین طرح 2066سطح 

کاری در  به منظور جنگل: ها، گفت ب و روان آبهای آبخیزداری در جلوگیری در بروز سیال احمدی با اشاره به تأثیر اجرای طرح

 .کند مناطق مرزی و جلوگیری از ریزگردها، سال آینده استان ایالم یک میلیون اصله نهال به کشور عراق صادر می

 .میلیون اصله نهال را دارد 42استان ایالم ظرفیت تولید ساالنه : وی خاطرنشان کرد

ht ml.4-24000/i t em/j angal omar at e/i r.i ana.www//:ht t p 
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 صادرات و واردات
 آیانا 7338بهمن  63, شنبه

ای سبزی و صیفی ای سبزی و صیفی ای سبزی و صیفی    پذیرش شرایط قرنطینهپذیرش شرایط قرنطینهپذیرش شرایط قرنطینه/ / / واردات چیپس چوب از روسیه، راهی مطمئن واردات چیپس چوب از روسیه، راهی مطمئن واردات چیپس چوب از روسیه، راهی مطمئن 

   ها ها ها    ایرانی توسط روسایرانی توسط روسایرانی توسط روس

صورت  های خردشده به های غیرمنتظره چوب، اقدام به واردات چوب برای جلوگیری از ورود آفات و بیماریبیشتر کشورهای جهان 

 .کنند که الزم است تولیدکنندگان ایرانی نیز به این روش روی آورند چیپس می

با اعالم این خبر ( ایانا) مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ها واردات چوب انجام شود با توجه به محدودیت منابع جنگلی در کشور نیاز است برای تعیین مصارف تولیدی کارخانه: گفت

های کشور کند،  تواند آفات و امراض مختلفی را گریبانگیر جنگل دلیل آنکه می چوب جزو کاالهایی است که به: اکبر آهنگران افزود

 .تر بودن، در اولویت واردات است دلیل نزدیک ای وارد شود و در این راستا کشور روسیه به ید در شرایط قرنطینهبا

در حال حاضر چوب مکعبی چهارتراش یا گردبینه یا بدون پوست برای واردات هیچ مشکلی ندارد، به شرط : وی خاطرنشان کرد

 .ای در آن رعایت شده باشد آنکه موازین قرنطینه

 درصد آفات چوب روی پوست آن است 07 

درصد آفات چوب روی پوست آن وجود دارد، الزم  46دلیل آنکه  به: مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد

 .های وارداتی بدون پوست شده و ضدعفونی شود و سپس وارد آن به انجام برسد است تا چوب

شود و بر  هزار مترمکعب چوب بدون پوست هرساله به کشور وارد می 266طور متوسط باالی  به در حال حاضر: آهنگران تصریح کرد

های باپوست است،  و نئوپان به چوب MDF های اما از آنجا که نیاز برخی کارخانه شود، ای نیز رعایت می این اساس، شرایط قرنطینه

کشور روسیه کرده تا واردکنندگان چیپس یا خورده چوب را از کشور  ای با نامه سازمان حفظ نباتات کشور مبادرت به امضای تفاهم

 .ترتیب مشکالت احتمالی برطرف شود فوق وارد کند تا بدین

 .ترتیب وارد عمل نشده است ای برای واردات چوب بدین با وجود چنین شرایطی، اما هنوز کارخانه: وی یادآور شد

گذاری را به جای ایجاد قسمت نخست  تواند سرمایه تأسیس در کشور وجود دارد که می کارخانه تازه 26بیش از : آهنگران تأکید کرد

 .کار که خرد کردن چوب است، روی واردات آن بگذارند و چیپس چوب وارد کنند و سپس سایر مراحل را به انجام برسانند

ولیدکننده لوازم چوبی بیشتر در دل جنگل های ت های کشور آن است که کارخانه یکی دیگر از مشکالت کارخانه: وی اظهار داشت

های کشور را تحت  های وارداتی به کشور وجود داشته باشد، جنگل قرار دارد و با توجه به آنکه اگر مشکل یا آفتی به همراه چوب

 .ها گذاشته است حل دیگری را نیز پیش پای این کارخانه دهد؛ بنابراین سازمان حفظ نباتات راه تأثیر قرار می

 پیشنهاد حفظ نباتات برای ایجاد کارخانه تولید چیپس در سه بندر داخلی 

برون و  پیشنهاد شده است که در سه بندر سرخس، اینچه  :مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور همچنین گفت

های باپوست و  دن و ضدعفونی چوبهایی را ایجاد کنند تا پس از خرد کر ها فاصله دارند، واردکنندگان مکان گمیشان که با جنگل

 .های مورد نظرشان حمل کنند چیپس کردن، آن را به کارخانه

گذاری کرده و عملیات مربوط به چیپس کردن و  توانند در یکی از بندرهای فوق سرمایه تولیدکنندگان می: آهنگران در ادامه افزود

 .ضدعفونی را انجام دهند
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ها سه کیلومتر فاصله دارد و آفات  یع در بندرهایی همچون امیرآباد مستقر است که تا جنگلدر حال حاضر صنا: وی خاطرنشان کرد

 .های کشور است مختلف همیشه تهدیدکننده جنگل

شود و عالوه بر آن، کشور چین ساالنه  استفاده از چیپس چوب از روسیه ساالنه دو میلیون مترمکعب صادر می: آهنگران ادامه داد

توانند  خواهند صنایع خود را توسعه دهند، می کند؛ بنابراین اگر تولیدکنندگان ایرانی می عب چیپس وارد میمیلیون مترمک 41

 .همچون سایر کشورها در این بخش واردات داشته باشند

پی  اند که در هایی کرده هیأت کارشناسی روسی درباره محصوالت دیگر ایرانی همچون میوه و سبزیجات نیز بحث: وی تصریح کرد

 .آن بازدیدی نیز انجام شد و شرایط بهداشتی ایران مورد پذیرش کامل آنها قرار گرفت

 466صورت  تواند به با توجه به آنکه بازار روسیه در حال حاضر می: مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد

تر اقدام کنند تا شاید بتوانیم جای ترکیه را در  این زمینه سریع درصدی در اختیار ایران قرار گیرد، الزم است تا صادرکنندگان در

 .این بازار بگیریم

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده، بنابراین اگر  4084های قرنطینه گیاهی با روسیه در سال  نامه موافقت: آهنگران تأکید کرد

 .یچ مشکل قانونی وجودن داردبازاریابی مناسبی در بخش سبزی و صیفی در روسیه داشته باشیم، ه

تواند  کرد که این بازار می میلیون تن سبزی و صیفی به کشور روسیه صادر می 422ترکیه ساالنه بیش از : وی در پایان اظهار داشت

 ./از این پس در اختیار تجار ایرانی قرار گیرد
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 صادرات و واردات
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

   شود شود شود    ها میها میها می   نخستین محموله لبنی صادراتی به روسیه؛ نقطه قوت سایر کارخانهنخستین محموله لبنی صادراتی به روسیه؛ نقطه قوت سایر کارخانهنخستین محموله لبنی صادراتی به روسیه؛ نقطه قوت سایر کارخانه

هنوز محصولی صادر نشده، لذا عقالنی است  با وجود آنکه مجوز صادرات محصوالت لبنی به روسیه اتخاذ شده است، اما از آنجا که

 .تا صادرکنندگان نسبت به بازاریابی اقدام و سپس محموله خود را ارسال کنند

درباره کندی صادرات ( ایانا)مدیره انجمن صنایع لبنی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیأت نایب 

بار است که محصوالت لبنی  از آنجا که برای نخستین: وجود آنکه مجوزهای الزم صادر شده است، گفتمحصوالت لبنی به روسیه با 

تر وارد عمل شوند و صادرات خود را انجام دهند تا این  های تولیدکننده قوی شود، باید برخی شرکت ایران به کشور روسیه صادر می

 .امر نقطه قوتی برای سایر صنایع لبنی شود

ها موفق به  های محصوالت لبنی مشکالت خاص خود را دارد و در صورتی که شرکت اخذ مجوز برای شرکت: افزود محمد فربد

 .دریافت این مجوز شوند، خواهند توانست پس از بازاریابی مناسب، محصوالت خود را صادر کنند

وبل است نیز در این صادرات مؤثر است و در توجه به ارزش پول کشورمان در مقایسه با واحد پول روسیه که ر: وی خاطرنشان کرد

 .تر باشند این راستا باید صنایع فوق محتاط

تواند نقطه قوتی برای سایرین  شود، می ای که صادر می نخستین محموله: مدیره انجمن صنایع لبنی ایران ادامه داد رئیس هیأت نایب

 .باشد و تا آن زمان باید صبر کرد

های الزم را در کشور مقصد  کنند باید پس از آنکه بازاریابی نی که محصول خود را برای روسیه آماده میصنایع لب: فربد تصریح کرد

اند، نسبت به تهیه برچسب به زبان روسی اقدام کنند و چاپ برجچسب در زمانی که هنوز مجوز آن صادر نشده بود، کار  انجام داده

 .توانست باشد درستی نمی

تواند در بازار روسیه مورد استقبال قرار گیرد، انواع متنوعی از پنیرهای  رسد بیشترین محصولی که می ینظر م به: وی یادآور شد

 .تواند بازار مناسبی داشته باشد شده است و سایر محصوالت نمی پروسس

 ./ین کشور صادر کنیمامیدواریم که با باز شدن راه صادرات روسیه بتوانیم محصوالت بیشتری را به ا: فربد در پایان تأکید کرد
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 صادرات و واردات
 فودپرس 7338بهمن ماه  3شنبه 

ای سبزی و صیفی ای سبزی و صیفی ای سبزی و صیفی    پذیرش شرایط قرنطینهپذیرش شرایط قرنطینهپذیرش شرایط قرنطینه/ / / واردات چیپس چوب از روسیه، راهی مطمئن واردات چیپس چوب از روسیه، راهی مطمئن واردات چیپس چوب از روسیه، راهی مطمئن 

   ها ها ها    ط روسط روسط روسایرانی توسایرانی توسایرانی توس

های  های غیرمنتظره چوب، اقدام به واردات چوب یشتر کشورهای جهان برای جلوگیری از ورود آفات و بیماری< کشاورزی

 .کنند که الزم است تولیدکنندگان ایرانی نیز به این روش روی آورند صورت چیپس می خردشده به

با توجه به محدودیت منابع جنگلی در کشور نیاز است : با اعالم این خبر گفت  مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور

 .ها واردات چوب انجام شود برای تعیین مصارف تولیدی کارخانه

های کشور کند،  تواند آفات و امراض مختلفی را گریبانگیر جنگل دلیل آنکه می چوب جزو کاالهایی است که به: اکبر آهنگران افزود

 .تر بودن، در اولویت واردات است دلیل نزدیک ای وارد شود و در این راستا کشور روسیه به ایط قرنطینهباید در شر

در حال حاضر چوب مکعبی چهارتراش یا گردبینه یا بدون پوست برای واردات هیچ مشکلی ندارد، به شرط : وی خاطرنشان کرد

 .ای در آن رعایت شده باشد آنکه موازین قرنطینه

 آفات چوب روی پوست آن استدرصد  46

درصد آفات چوب روی پوست آن وجود دارد، الزم  46دلیل آنکه  به: مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد

 .های وارداتی بدون پوست شده و ضدعفونی شود و سپس وارد آن به انجام برسد ست تا چوب

شود و  هزار مترمکعب چوب بدون پوست هرساله به کشور وارد می 266وسط باالی طور مت در حال حاضر به: آهنگران تصریح کرد

های باپوست  و نئوپان به چوب MDF های اما از آنجا که نیاز برخی کارخانه شود، ای نیز رعایت می بر این اساس، شرایط قرنطینه

ه کرده تا واردکنندگان چیپس یا خورده چوب را از ای با کشور روسی نامه است، سازمان حفظ نباتات کشور مبادرت به امضای تفاهم

 .ترتیب مشکالت احتمالی برطرف شود کشور فوق وارد کند تا بدین

 .ترتیب وارد عمل نشده است ای برای واردات چوب بدین با وجود چنین شرایطی، اما هنوز کارخانه: وی یادآور شد

گذاری را به جای ایجاد قسمت نخست  تواند سرمایه کشور وجود دارد که میتأسیس در  کارخانه تازه 26بیش از : آهنگران تأکید کرد

 .کار که خرد کردن چوب است، روی واردات آن بگذارند و چیپس چوب وارد کنند و سپس سایر مراحل را به انجام برسانند

لوازم چوبی بیشتر در دل جنگل های تولیدکننده  های کشور آن است که کارخانه یکی دیگر از مشکالت کارخانه: وی اظهار داشت

های کشور را تحت  های وارداتی به کشور وجود داشته باشد، جنگل قرار دارد و با توجه به آنکه اگر مشکل یا آفتی به همراه چوب

 .ها گذاشته است حل دیگری را نیز پیش پای این کارخانه دهد؛ بنابراین سازمان حفظ نباتات راه تأثیر قرار می

 نباتات برای ایجاد کارخانه تولید چیپس در سه بندر داخلی پیشنهاد حفظ

برون و  پیشنهاد شده است که در سه بندر سرخس، اینچه  :مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور همچنین گفت

های باپوست و  ی چوبهایی را ایجاد کنند تا پس از خرد کردن و ضدعفون ها فاصله دارند، واردکنندگان مکان گمیشان که با جنگل

 .های مورد نظرشان حمل کنند چیپس کردن، آن را به کارخانه

گذاری کرده و عملیات مربوط به چیپس کردن و  توانند در یکی از بندرهای فوق سرمایه تولیدکنندگان می: آهنگران در ادامه افزود

 .ضدعفونی را انجام دهند
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ها سه کیلومتر فاصله دارد و آفات  ایی همچون امیرآباد مستقر است که تا جنگلدر حال حاضر صنایع در بندره: وی خاطرنشان کرد

 .های کشور است مختلف همیشه تهدیدکننده جنگل

شود و عالوه بر آن، کشور چین ساالنه  استفاده از چیپس چوب از روسیه ساالنه دو میلیون مترمکعب صادر می: آهنگران ادامه داد

توانند  خواهند صنایع خود را توسعه دهند، می کند؛ بنابراین اگر تولیدکنندگان ایرانی می د میمیلیون مترمکعب چیپس وار 41

 .همچون سایر کشورها در این بخش واردات داشته باشند

اند که در پی  هایی کرده هیأت کارشناسی روسی درباره محصوالت دیگر ایرانی همچون میوه و سبزیجات نیز بحث: وی تصریح کرد

 .یدی نیز انجام شد و شرایط بهداشتی ایران مورد پذیرش کامل آنها قرار گرفتآن بازد

 466صورت  تواند به با توجه به آنکه بازار روسیه در حال حاضر می: مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد

تر اقدام کنند تا شاید بتوانیم جای ترکیه را در  سریعدرصدی در اختیار ایران قرار گیرد، الزم است تا صادرکنندگان در این زمینه 

 .این بازار بگیریم

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده، بنابراین  4084های قرنطینه گیاهی با روسیه در سال  نامه موافقت: آهنگران تأکید کرد

 .ونی وجودن دارداگر بازاریابی مناسبی در بخش سبزی و صیفی در روسیه داشته باشیم، هیچ مشکل قان

تواند  کرد که این بازار می میلیون تن سبزی و صیفی به کشور روسیه صادر می 422ترکیه ساالنه بیش از : وی در پایان اظهار داشت

 .از این پس در اختیار تجار ایرانی قرار گیرد
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 صادرات و واردات
 فودپرس 7338بهمن ماه  3شنبه 

   های صادراتی اروپایی به روی ایران های صادراتی اروپایی به روی ایران های صادراتی اروپایی به روی ایران    بازگشایی ترمینالبازگشایی ترمینالبازگشایی ترمینال

برای محصوالت و کاالهای های صادراتی اروپایی  مدیر کل توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی از بازگشایی ترمینال< مواد غذایی

 .غیرنفتی پس از اجرای برجام خبر داد

تاکنون عمده محصوالت صادراتی مورد نیاز بخش کشاورزی از طریق گمرک یا تجار کشورهای دیگر : سید جمال مدرسی اظهار کرد

اروپایی صادراتی به زودی بازگشایی  های گرفت اما در شرایط پسابرجام ترمینال به عنوان واسطه صورت می... ، ترکیه و  مانند امارات

 .های خود نیاز نداریم شوند و دیگر به واسطه برای تامین نیازمندی می

های صادراتی محصوالت غیر نفتی از جمله محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در آینده نزدیک و  بازگشایی ترمینال: وی افزود

ی کشور در زمینه محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی بدون نیاز به واسطه و ها شود نیازمندی پس از اجرایی شدن برجام باعث می

 .با هزینه کمتر و کیفیت بیشتر برای ایران تامین شود

های خود در بخش  توانستیم نیازمندی در شرایط تحریم و به دلیل وجود مشکالت بانکی برای انتقال پول و ارز نمی: مدرسی گفت

، تامین کنیم بنابراین مجبور بودیم از طریق گمرک و تجار کشورهای دیگر مانند  حریم هم نبودکشاورزی و صنایع غذایی که ت

 .های خود را تامین کنیم استفاده کنیم تا ضمن دور زدن تحریم، بتوانیم نیازمندی... ، ترکیه و امارات

ای صادراتی این کشورهای همسایه و تامین ه گرچه استفاده از ترمینال: مدیر کل توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

های اضافی را نیز برای ایران داشت، چرا که این  های غذایی و کشاورزی ایران در شرایط تحریم مثمر ثمر بود اما هزینه نیازمندی

 .کردند های ایران را از طریق صادرات مجدد تامین می کشورها اکثر نیازمندی

های صادراتی اروپایی به روی بازار ایران است که  ها بازگشایی ترمینال برجام و برداشتن تحریم یکی از آثار اجرایی شدن: وی گفت

 .ها در پی داشته باشد تواند هزینه کمتر و کیفیت بیشتر را برای تامین این نیازمندی می

ز جمله واردات انواع محصوالت های غیر نفتی کشور ا در دوران تحریم ها علیه ایران، بسیاری از نیازمندی  به گزارش ایسنا،

ای برای  های اضافه شد که طبیعتا با هزینه تامین می... ، ترکیه و  مانند امارات  کشاورزی و صنایع غذایی از طریق کشورهای واسطه

بسیاری از  و نهایتا اجرایی شدن برجام، 2+4کنندگان ایرانی همراه بود اما پس از توافق ایران با کشورهای  تجار و نهایتا مصرف

 .ها و روابط اقتصادی خود با ایران ابراز تمایل کردند کشورهای اروپایی برای گسترش همکاری
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 733۱بهمن  6۰: تاریخ

   !!!طرحی با پیش بینی ارزانیطرحی با پیش بینی ارزانیطرحی با پیش بینی ارزانی///قیمت روی جلد برخی کاالها حذف می شودقیمت روی جلد برخی کاالها حذف می شودقیمت روی جلد برخی کاالها حذف می شود
های جدیدی در رابطه  اگر چه تنها دو ماه به پایان سال باقی مانده است و بازار نیاز به آرامش و ثبات دارد اما مسئوالن خبر از شوک

 .با بازار می دهند

کننده روی کاالها همواره مورد توجه دولت بوده است تا از  درج قیمت مصرفخبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش 

 .این طریق از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری وبه حمایت از حقوق مصرف کننده به پردازد

در مجلس شورای اسالمی  88حمایت از حقوق مصرف کنندگان که سال فصل دوم قانون  2و برهمین اساس بود که در ماده 

مصوب شد کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات مکلف شدند که با الصاق برچسب روی کاال، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، 

 .باشد، اعالم نمایندای که برای همگان قابل رویت  قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه

حال پس از مدتها قیمت گذاری به این شیوه و تنها زمانی که دو ماه به پایان سال باقی مسئوالن خبر از شوک های جدیدی در 

 .رابطه با قیمت گذاری در بازار می دهند

یراساسی مثل تنقالت حذف کننده از روی برخی کاالهای غ براساس این گزارش قرار شده است که به طور آزمایشی، قیمت مصرف

 .درصد سود خرده فروشی عرضه شوند 42تا  42شود تا کاالها بر اساس سه درصد سود عمده فروشی و 

برای تغییر در شیوه  دبیر انجمن صنعت پخش ایران از درخواست این انجمن به وزارت صنعت  ماجرا درست از زمانی شروع شد که 

سفانه قیمت گذاری در ایران هنوز به شیوه سنتی انجام می شود و در این راستا از وزیر صنعت متا: قیمتگذاری کاال خبر داد و گفت

 .درخواست کرده ایم که در قیمت گذاری کاالها بازنگری شود

از  قیمت گذاری برخی  با تصمیم وزارت صنعت : وی از موافقت وزیر صنعت با تغییر در شیوه قیمتگذاری کاالها خبر داد و گفت

 .ها با توجه به عرضه و تقاضا و صورت خواهد گرفتکاال 

متاسفانه این موضوع منجر به مشکالتی در بازار می شد و سالها این آرزوی ما : درج قیمت بر روی کاال گفت جارودی با اشاره به 

کارخانه ها این امکان وجود بود که این مشکل حل شود و بتوان هر کاالیی را به قیمت روز به فروش رساند که با درج قیمت در 

نداشت و در این راستا در جلسه برگزار شده با وزیر صنعت تصمیم گرفته شد که کارگروهی تخصصی تشکیل شود و بحث درج 

 .قیمت در واحدهای صنفی بر روی کاال و همچنین تغییر شیوه قیمت گذاری بر روی کاال را بررسی نماید

  تغییر در شیوه قیمتگذاری کاال*** 

مجتبی خسروتاج قائم مقام وزی صنعت نیز پیش از این در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به درخواست انجمن شرکت های 

موضوع نصب قیمت بر روی کاالهای بسته بندی شده در دستور کار کارشناسی با حضور دستگاهها و تشکل های : پخش گفت

 .مربوط قرار گرفته است

قانون تعزیرات حکومتی  0قانون نظام صنفی و ماده  42قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ماده  2ماده  بر اساس: وی افزود

تمام عرضه کنندگان کاال و خدمات مکلف اند با نصب برچسب قیمت بر روی کاال و یا نصب تابلو در محل کسب قیمت واحد کاال 

 .رای همگان قابل رویت باشد اعالم کندیا دستمزد خدمات را به طور روشن و به گونه ای که ب

در حال حاضر برای بخشی از کاالهای بسته بندی شده به خصوص مواد غذایی وغیر آن توسط واحدهای : خسرو تاج تصریح کرد

و  تولیدی برچسب قیمت روی کاالی تولید شده انجام میشود اما با توجه به تاریخ مصرف، تغییرات در فضای رقابت برای فروش کاال
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مازاد بودن عرضه بر تقاضا این سوال برای واحدهای تولیدی به وجود آمده که تا چه اندازه مصرف کنندگان محصوالت میتوانند در 

 . شرایط فراوانی از تخفیفات مناسب برخوردار شوند

تی که در زنجیره تامین کاال به گفته قائم مقام وزیر صنعت از نگاه واحدهای تولیدی، الصاق برچسب قیمت روی کاال به دلیل تحوال

صورت میگیرد به خصوص در شرایط فراوانی کاال به نفع مصرف کننده نیست و اگر این کار توسط واحدهای صنفی انجام شود 

شرایطی پیش خواهد امد تا کارخانجات بتوانند با قیمت های رقابتی و در شکل صدور فاکتور رسمی کاال را به شبکه توزیع بفروشند 

 .حد صنفی باتوجه به هزینه های زنجیره تولید میتواند قیمت را تعیین و روی کاال بچسباندو وا

که قانون گذار عرضه کننده کاالهارا موظف به نصب قیمت برو روی کاال نموده و میتوان این اقدام را :وی به این نکته نیز اشاره کرد

ح در واحدهای صنفی به نحوی که بتوانند از دستگاه های ماشینی الزم متوجه واحدهای صنفی نمود ولی باید زمینه اجرایی این طر

 .برای برچسب قیمت بر روی کاالها استقاده کنند فراهم اورد

در مرحله اول میتوان برای تعدادی از اقالم مصرفی غیر ضروری کار راشروع کرد تابه تدریج تمام واحدهای صنفی :خسرو تاج گفت

 . برای این امر مهیا شوند

 قیمت چیپس و پفک تابع عرضه و تقاضا*** 

در مرحله اول :بر اساس این گزارش محمد آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از اجرای این طرح خبر داد و گفت

ه خریدار این طرح در تنقالتی مانند چیپس و پفک اجرا می شود و عرضه کنندگان موظف هستند بعد از احتساب سود خود آن را ب

 .بفروشند

 .وی پیش بینی کرده که با اجرای این طرح و نظارت بر اجرای درست آن قیمت کاالها ارزان تر از سابق می شود

 امید مردم به تدبیر دولت***

روی  اگر چه این روزها بازار هنوز در خواب زمستانی است و رکودموجب از رونق افتادن بازار شده است اما در کل با درج قیمت بر

 .کاالها مردم در هر نقطه شهر یا کشور از قیمت آن مطمئن بوده و با خیال راحت بهای آن را می پرداختند

اما با اجرای این طرح این طور که به نظر می رسد باز مردم باید هزینه آن را بپردازند و باید دید که اگر قیمتگذاری به واحد های 

ساس عرضه و تقاضا تعیین شود تضمینی برای جلوگیری از سوء استفاده افراد وجود خواهد صنفی سپرده شود و قیمت یک کاال بر ا

داشت یا خیر؟ چرا که به عنوان مثال قیمت یک چیپس در شمال شهر با جنوب شهر متفاوت خواهد شد و حتی افراد برای تهیه 

 .یک پفک باید قیمت متفاوتی را در شهرهای مختلف بپردازند

وت در باره خوب یا بد بودن این طرح زود است اما مردم همچنان امیدوارند که دولت در تصمیمات مرتبط با بازار اگرچه هنوز قضا

 .با نزدیکی به ایام پایانی سال تدبیر بیشتری نماید آن هم 
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 صنایع غذایی
 ایران اکونا - 733۱/ بهمن /  6۰, سه شنبه 

   فراورده غذایی غیراستاندارد در تهرانفراورده غذایی غیراستاندارد در تهرانفراورده غذایی غیراستاندارد در تهران   333اعالم اسامی اعالم اسامی اعالم اسامی 

فرارده غذایی در  4پروانه استاندارد در ده ماه نخست سال و ابطال پروانه استاندارد  220مدیرکل استاندارد تهران از ابطال و تعلیق 

 . تهران خبر داد

های  به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان تهران ، کارشناسان این اداره کل پس از بررسی پرونده ایران اکونابه گزارش 

 .چند فراورده غذایی ، پروانه استاندارد آنها را ابطال کردند

رتی احسان ، غالت حجیم شده درصد گوشت قرمز با نام تجا46کباب لقمه : لیست مواد غذایی فاقد استاندارد به شرح زیر است 

و لیوانی با نام تجارتی  pet بندی بطری با نام تجارتی نانانمکی ، دوغ بدون گاز گرمادیده در بسته(  اسنک) برپایه بلغور و غالت 

ندی پلی ب رهبان ، دی کلسیم فسفات با نام تجارتی دارویی پرتوبشاش ، کیک با نام تجارتی پچ پچ ، فراورده یخی خوراکی در بسته

بندی برنج با نام  اتیلن با نام تجارتی روز ، پروتئین سویا با نام تجارتی گلها ، قند کله شکسته با نام تجارتی قند پرنیان ، بسته

 .تجارتی پدید ، خدمات سردخانه امین زاده و خدمات سردخانه استقالل

در ) انواع بستنی مخلوط با چربی نباتی  : شد به شرح زیر استدر این جلسات برای چند فراورده دیگر نیز پروانه استاندارد صادر  

درصد  42الی  42، همبرگر  pet بندی شده در ظروف با نام تجارتی طوفان ، آب آشامیدنی بسته( بسته بندی ظروف پلی استایرن 

باالی صفر ) فر ، خدمات سردخانه کیلوگرم هو 2بندی سلوفان تا  گوشت قرمز با نام تجارتی هاکوبرگر ، قند کله و شکسته در بسته

 266متاالیز درون جعبه مقوایی تا وزن  oppبندی  با نام تجارتی عبدالرحمن ارجمندی ، چای سبز در بسته( جهت نگهداری میوه 

وضی گرمی با نام تجارتی عی 266متاالیز درون جعبه مقوایی تا وزن  opp بندی گرمی با نام تجارتی بلدرچین ، چای سبز در بسته

با نام  pet بندی ظروف کیلویی با نام تجارتی ایفا ، نکتار انبه در بسته 26بندی کیسه  دریانی آلبالو نشان و نیوشا ، شکر در بسته

 .تجارتی می ماس

فوالدی اندود با قلع و ساده با نام تجارتی کیمیا شیمی دماوند ، حلوا ارده  –همچنین برای دو فراورده قوطی آئروسلی دو تکه 

 .شکری با نام تجارتی حلواسازی آسمان ، پروانه استاندارد تشویقی صادر شد
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 صنایع غذایی
 فودپرس 7338ماه  بهمن 3شنبه 

ای سبزی و صیفی ای سبزی و صیفی ای سبزی و صیفی    پذیرش شرایط قرنطینهپذیرش شرایط قرنطینهپذیرش شرایط قرنطینه/ / / واردات چیپس چوب از روسیه، راهی مطمئن واردات چیپس چوب از روسیه، راهی مطمئن واردات چیپس چوب از روسیه، راهی مطمئن 

   ها ها ها    ایرانی توسط روسایرانی توسط روسایرانی توسط روس

های  های غیرمنتظره چوب، اقدام به واردات چوب یشتر کشورهای جهان برای جلوگیری از ورود آفات و بیماری< کشاورزی

 .تولیدکنندگان ایرانی نیز به این روش روی آورندکنند که الزم است  صورت چیپس می خردشده به

با توجه به محدودیت منابع جنگلی در کشور نیاز است : با اعالم این خبر گفت  مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور

 .ها واردات چوب انجام شود برای تعیین مصارف تولیدی کارخانه

های کشور کند،  تواند آفات و امراض مختلفی را گریبانگیر جنگل دلیل آنکه می است که بهچوب جزو کاالهایی : اکبر آهنگران افزود

 .تر بودن، در اولویت واردات است دلیل نزدیک ای وارد شود و در این راستا کشور روسیه به باید در شرایط قرنطینه

ت برای واردات هیچ مشکلی ندارد، به شرط در حال حاضر چوب مکعبی چهارتراش یا گردبینه یا بدون پوس: وی خاطرنشان کرد

 .ای در آن رعایت شده باشد آنکه موازین قرنطینه

 درصد آفات چوب روی پوست آن است 46

درصد آفات چوب روی پوست آن وجود دارد، الزم  46دلیل آنکه  به: مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد

 .وست شده و ضدعفونی شود و سپس وارد آن به انجام برسدهای وارداتی بدون پ ست تا چوب

شود و  هزار مترمکعب چوب بدون پوست هرساله به کشور وارد می 266طور متوسط باالی  در حال حاضر به: آهنگران تصریح کرد

های باپوست  ان به چوبو نئوپ MDF های اما از آنجا که نیاز برخی کارخانه شود، ای نیز رعایت می بر این اساس، شرایط قرنطینه

ای با کشور روسیه کرده تا واردکنندگان چیپس یا خورده چوب را از  نامه است، سازمان حفظ نباتات کشور مبادرت به امضای تفاهم

 .ترتیب مشکالت احتمالی برطرف شود کشور فوق وارد کند تا بدین

 .ترتیب وارد عمل نشده است اردات چوب بدینای برای و با وجود چنین شرایطی، اما هنوز کارخانه: وی یادآور شد

گذاری را به جای ایجاد قسمت نخست  تواند سرمایه تأسیس در کشور وجود دارد که می کارخانه تازه 26بیش از : آهنگران تأکید کرد

 .سانندکار که خرد کردن چوب است، روی واردات آن بگذارند و چیپس چوب وارد کنند و سپس سایر مراحل را به انجام بر

های تولیدکننده لوازم چوبی بیشتر در دل جنگل  های کشور آن است که کارخانه یکی دیگر از مشکالت کارخانه: وی اظهار داشت

های کشور را تحت  های وارداتی به کشور وجود داشته باشد، جنگل قرار دارد و با توجه به آنکه اگر مشکل یا آفتی به همراه چوب

 .ها گذاشته است حل دیگری را نیز پیش پای این کارخانه ابراین سازمان حفظ نباتات راهدهد؛ بن تأثیر قرار می

 پیشنهاد حفظ نباتات برای ایجاد کارخانه تولید چیپس در سه بندر داخلی

برون و  پیشنهاد شده است که در سه بندر سرخس، اینچه  :مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور همچنین گفت

های باپوست و  هایی را ایجاد کنند تا پس از خرد کردن و ضدعفونی چوب ها فاصله دارند، واردکنندگان مکان ن که با جنگلگمیشا

 .های مورد نظرشان حمل کنند چیپس کردن، آن را به کارخانه

یات مربوط به چیپس کردن و گذاری کرده و عمل توانند در یکی از بندرهای فوق سرمایه تولیدکنندگان می: آهنگران در ادامه افزود

 .ضدعفونی را انجام دهند
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ها سه کیلومتر فاصله دارد و آفات  در حال حاضر صنایع در بندرهایی همچون امیرآباد مستقر است که تا جنگل: وی خاطرنشان کرد

 .های کشور است مختلف همیشه تهدیدکننده جنگل

شود و عالوه بر آن، کشور چین ساالنه  نه دو میلیون مترمکعب صادر میاستفاده از چیپس چوب از روسیه ساال: آهنگران ادامه داد

توانند  خواهند صنایع خود را توسعه دهند، می کند؛ بنابراین اگر تولیدکنندگان ایرانی می میلیون مترمکعب چیپس وارد می 41

 .همچون سایر کشورها در این بخش واردات داشته باشند

اند که در پی  هایی کرده روسی درباره محصوالت دیگر ایرانی همچون میوه و سبزیجات نیز بحثهیأت کارشناسی : وی تصریح کرد

 .آن بازدیدی نیز انجام شد و شرایط بهداشتی ایران مورد پذیرش کامل آنها قرار گرفت

 466صورت  تواند به میبا توجه به آنکه بازار روسیه در حال حاضر : مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد

تر اقدام کنند تا شاید بتوانیم جای ترکیه را در  درصدی در اختیار ایران قرار گیرد، الزم است تا صادرکنندگان در این زمینه سریع

 .این بازار بگیریم

رسیده، بنابراین  به تصویب مجلس شورای اسالمی 4084های قرنطینه گیاهی با روسیه در سال  نامه موافقت: آهنگران تأکید کرد

 .اگر بازاریابی مناسبی در بخش سبزی و صیفی در روسیه داشته باشیم، هیچ مشکل قانونی وجودن دارد

تواند  کرد که این بازار می میلیون تن سبزی و صیفی به کشور روسیه صادر می 422ترکیه ساالنه بیش از : وی در پایان اظهار داشت

 .قرار گیرد از این پس در اختیار تجار ایرانی
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 صنایع غذایی
 فودپرس 7338بهمن ماه  2جمعه 

   ایران شدایران شدایران شدبزرگترین تولیدکننده محصوالت لبنی جهان آماده همکاری با بزرگترین تولیدکننده محصوالت لبنی جهان آماده همکاری با بزرگترین تولیدکننده محصوالت لبنی جهان آماده همکاری با 

بزرگترین تولید کننده و صادرکننده شیر و محصوالت لبنی جهان روز جمعه آمادگی این  'فونترا'شرکت نیوزیلندی < صنایع غذایی

و لغو تحریم های ناعادالنه علیه کشورمان ( برجام)شرکت را برای افزایش همکاری با ایران پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک 

 .اعالم کرد

رت امور خارجه و تجارت نیوزیلند نیز تایید کرد فرایند به روز رسانی مقررات پس از لغو تحریم های ناعادالنه غرب علیه ایران در وزا

 .حال انجام است و انتظار می رود ماه آینده میالدی تکمیل شود

با فروش : فونترا'ک کلیدی و باارزش بازار کره نیوزیلند از جمهوری اسالمی ایران به عنوان شری 'فونترا'مدیر عامل  'کلوین ویکهام'

 .میلیون دالر در سال های گذشته یاد کرد 426

 .وی گفت که انتظار دارد مناسبات این شرکت با ایران با توجه به سابقه گذشته حضور در بازار کشورمان شاهد رشد مداوم باشد

 .مشتری و روابط طوالنی تاسیس شده است مدیر عامل بزرگترین شرکت لبنی جهان گفت که این شرکت برپایه

وی گفت که این شرکت بزرگ جهان مناسبات تجاری با ایران را توسعه می دهد، هر چند به دلیل تحریم ها طی چند سال گذشته 

 .قادر به دسترسی به بازار ایران نبوده است

ده اعتمادسازی و گشایش فصل تازه ای در همکاری های وزارت خارجه نیوزیلند اظهار امیدواری کرده است اجرای برجام بتواند شالو

 .خاورمیانه را بنا نهد

نیوزیلند هم اکنون روند داخلی لغو تحریم های سازمان ملل را آغاز کرده و امیدوار است تا ماه فوریه تکمیل شود؛ این امر شامل لغو 

 .تجارت بود نیز خواهد شدآن دسته از معامالت با ایران که مستلزم ثبت در وزارت امور خارجه و 

وارد تجارت های  'شریک قدیمی'رادیو نیوزیلند نیز لغو تحریم ها را فرصتی برای نیوزیلند دانست تا بار دیگر با کشورمان به عنوان 

 .گسترده شود
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 قارچ
 آیانا 7338بهمن  68, یکشنبه

زنی زنی زنی    افزایش سرانه مصرف قارچ، نیازمند چانهافزایش سرانه مصرف قارچ، نیازمند چانهافزایش سرانه مصرف قارچ، نیازمند چانه/ / / روسیه و قطر، بازارهای جدید قارچ ایرانیروسیه و قطر، بازارهای جدید قارچ ایرانیروسیه و قطر، بازارهای جدید قارچ ایرانی

   وزارت جهاد کشاورزی با صداوسیما وزارت جهاد کشاورزی با صداوسیما وزارت جهاد کشاورزی با صداوسیما 

رود ایران  هایی از سوی بخش خصوصی ایران برای صادرات قارچ ایرانی به کشور روسیه و قطر اعزام شده است و انتظار می هیأت

هزار تنی روسیه را از آن  016تن چین به رقابت با مجارستان و لهستان پرداخته و بخشی از بازار بتواند در روسیه با پشت سر گذاش

 .هایی نیز به کشور امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است خود کند، هرچند محموله

با اعالم این ( ایانا)کشاورزی ایران  دهندگان قارچ خوراکی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مدیره انجمن پرورش عضو هیأت 

ها و سمت و سو گرفتن برجام، شرایط برای صادرات مهیا شده است و در زمان حاضر، هیأتی از  با از بین رفتن تحریم: خبر گفت

های  رود نخستین محموله منظور صادرات قارچ به کشور روسیه اعزام شده است که انتظار می بخش خصوصی ایران برای مذاکره به

 .زودی بارگیری شود قارچ ایرانی به مقصد روسیه، به

برابر تولید  هزار تن در سال که رقمی معادل سه 016روسیه بازار مناسبی برای ایران است و با مصرف : محمدحسن افشار افزود

ر این کشور رقبایی مثل رود؛ هرچند ایران د شمار می کشور ایران است، در زمان حاضر بازار جدیدی برای محصوالت ایرانی به

 .های تولیدی این کشور وجود ندارد لهستان، مجارستان و چین را دارد که درباره چین نگرانی به علت پایین بودن کیفیت قارچ

گرمی و در  226المللی نزدیک است، هرچند در ظروف  بندی صادراتی قارچ ایرانی به استانداردهای بین بسته: وی خاطرنشان کرد

با این وجود انتظار . های داخلی است های صادراتی دوبرابر گونه بندی قارچ بندی شده و هزینه بسته دو کیلوگرمی بسته یک دایکت

 .رود قارچ با قیمت سه دالر که نزدیک به قیمت جهانی آن است، در روسیه به فروش برسد می

 های ایرانی قطر، بازار بعدی قارچ 

های صادراتی ایران به  اکنون بیشترین محموله: ه شرایط تجاری قارچ داخلی کشور ادامه داداستاد دانشکده کشاورزی با اشاره ب

شود، اما در کنار آن صادرات قارچ ایران به کشورهای  هزار تن را شامل می 26شود که رقمی حدود  مقصد عراق بارگیری می

شود، اما بازارهای صادراتی  رچند رقم باالیی محسوب نمیافغانستان و کشورهای تازه استقالل یافته شوروی نیز ادامه دارد که ه

 .شود ایران هستند که برای افزایش اعتبار قارچ ایرانی در آنها تالش می

شود برای  های تولیدی کشور ما همچنین به مقصد امارات بارگیری شده است و تالش می هایی از قارچ محموله: افشار تصریح کرد

 .عنوان بازار هدف ایرانی مورد توجه صادرکنندگان واقع شود قطر نیز بهتوسعه صادرات قارچ، کشور 

ویژه در حوزه  ضوابطی برای صادرات قارچ و اعمال استانداردهای حداکثری به: وی با اشاره به شرایط تجاری صادرات قارچ یادآور شد

المللی  ایط مذکور اقدام به ورود به بازارهای بینرود صادرکنندگان با در نظر گرفتن شر بندی اعمال شده است که انتظار می بسته

 .کنند

 تومان، قیمت قارچ درجه یک 0777 

با افزایش تقاضا در بازارهای داخلی همچنین قیمت قارچ درجه : دهندگان قارچ خوراکی تأکید کرد مدیره انجمن پرورش عضو هیأت

رسد،  تومان به فروش می 266هزار و  تا پنج 066هزار و  ت پنجای اندک به قیم هزار تومان رسید و درجه دو با فاصله یک به شش

 .شوند گذاری می ای روزانه قیمت های فله صورت ثابت است و قارچ بندی به های بسته همچنین قیمت قارچ
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ای و بالنچ  فلهصورت  شود که این مقدار به تن در روز در سراسر ایران قارچ تولید می 126تا  166طور متوسط  به: افشار اظهار داشت

 .گیرد خوری و در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می صورت تازه به

 خورند کیلوگرم قارچ می 4۲2ها  ایرانی 

عنوان یک عنصر  کیلوگرم برآورد شده است، در حالی که هنوز قارچ به 422سرانه مصرف داخلی قارچ در کشور : وی همچنین گفت

 .قرار ندارداصلی غذایی در سبد غذایی مردم 

تواند یکی از منابع دریافت پروتئین گیاهی محسوب شود که برای قرار  قارچ با توجه به ارزش غذایی آن می: افشار در ادامه افزود

 .های صداوسیما دارد سازی گرفتن در سبد صادراتی نیاز به حمایت وزارت جهاد کشاورزی و فرهنگ

رود وزارت جهاد کشاورزی  دهندگان قارچ خوراکی بسیار باال است، اما انتظار می پرورشتبلیغات تلویزیونی برای : وی خاطرنشان کرد

سازی در جهت اصالح الگوی سبد غذایی ایرانیان  ای و فرهنگ زنی با صداوسیما بتواند زمینه الزم برای تبلیغات رسانه در یک چانه

 ./ایجاد و بخش خصوصی بتواند از این فرصت استفاده کند
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا 7338بهمن  63, شنبه

هشتم بهمن ماه برگزاری هشتم بهمن ماه برگزاری هشتم بهمن ماه برگزاری / / / میلیون شاخه گل نرگس درکازرون برداشت می شودمیلیون شاخه گل نرگس درکازرون برداشت می شودمیلیون شاخه گل نرگس درکازرون برداشت می شود   414141

   جشنواره گل نرگس جشنواره گل نرگس جشنواره گل نرگس 

 . برداشت گل نرگس در شهرستان کازرون آغاز شده و تا بیستم بهمن ادامه دارد

کازرون با دارا بودن صد و چهل و یک هکتار گلزار نرگس، یکی : به گزارش ایانا از شیراز، رئیس منابع طبیعی این شهرستان گفت 

 .از مناطق بزرگ تولید این نوع گل در کشور است

میلیون شاخه گل نرگس از نرگس زارهای این شهرستان برداشت شود که  41نی می شود امسال پیش بی: جهانزیر والی گفت 

 .درصد افزایش خواهد داشت 26نسبت به سال گذشته 

عطر بیشتر و مدت زمان نگهداری باال از ویژگی های گل : وی نوع شهال را از بهترین نوع گل نرگس کازرون اعالم کرد و افزود 

 .به گل های نرگس دیگر نقاط کشور استنرگس کازرون نسبت 

 .گل نرگس در شهرستان کازرون در سه منطقه دادین، بلبلک و جره کاشت می شود: والی گفت 

جشنواره گل نرگس با هدف معرفی و شناسایی گلزارهای طبیعی نرگس هشتم بهمن امسال در گلزار جره و : فرماندار کازرون گفت 

 ./باالده برگزار می شود
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 گندم
 آیانا 7338بهمن  68, یکشنبه

ها ها ها    درصد بارندگیدرصد بارندگیدرصد بارندگی   101010رشد رشد رشد / / / یابدیابدیابد   هزار هکتار از گندمزارها گسترش میهزار هکتار از گندمزارها گسترش میهزار هکتار از گندمزارها گسترش می   929292روش تیپ در روش تیپ در روش تیپ در 

   نسبت به سال گذشته نسبت به سال گذشته نسبت به سال گذشته 

ریزی شده است که در صورت تجهیز منابع،  شود و برنامه هزار هکتار گندمزارهای کشور با روش تیپ آبیاری می 41حال حاضر در 

 .هزار هکتار تا پایان سال برسد 02این سقف به 

: ر گفتدرباره وضعیت تولید گندم در کشو( ایانا)مجری طرح گندم امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 42224ماه سال جاری میزان بارندگی  دی 06ای که از مهرماه تا  گونه های امسال از وضعیت مطلوبی برخوردار است، به بارندگی

متر گزارش شده  میلی 44متر و بلندمدت آن  میلی 8021متر بود؛ در حالی که در سال گذشته تا همین تاریخ سطح بارندگی  میلی

 .است

درصدی برخوردار است و نسبت به وضعیت بلندمدت،  10ها نسبت به سال گذشته از رشد  بارش: پور افزود اسماعیل اسفندیاری

 .درصدی داشته است 20رشد 

های گرم و خشک همچون  های پرباران طبیعی بوده و در این راستا استان های هرز در سال افزایش علف: وی خاطرنشان کرد

نوب کرمان در مرحله کنترل و مراقبت هستند و استان خوزستان نیز دو فروند هواپیمای خوزستان، دشت عباس ایالم، بوشهر، ج

 .پاشی در منطقه مستقر شده است ویژه برای عملیات محلول

 22ای که  گونه دهی است؛ به گندم در وضعیت سه تا چهار برگی و در برخی مناطق در مرحله پنجه و ساقه: پور ادامه داد اسفندیاری

درصد در منطقه سه تا چهاربرگی  20درصد گندم در مرحله یک تا دوبرگی و  06م تولیدی کشور در این مرحله بوده و درصد گند

 .پری هستند دهی و شکم درصد مابقی نیز در مرحله فرم 24زنی و  و شروع پنجه

 .هکتار استهزار  266ها پنج میلیون و  کش بینی برای مقابله با علف سطح قابل پیش: وی تصریح کرد

 .های مورد نیاز تأمین شود کش پاشی تدارک شده است تا قارچ هزار هکتار نیز برای سم 266دو میلیون و : پور یادآور شد اسفندیاری

 46ها بیش از  متر وجود داشت و در سایر استان میلی 46ماه، در دو استان بارندگی در حد  در دهه سوم دی: وی تأکید کرد

 .متر بود میلی

 ها نترل گندمزارها برای مقابله با زنگک 

های ایالم، خوزستان و سایر مناطق جنوبی  ها زود است، اما در استان برای ابتالی گندم به انواع زنگ: مجری طرح گندم اظهار داشت

 .کوبی انجام شود های الزم در حال انجام است تا به محض مشاهده، کانون کشور کنترل

های آبیاری تیپ در  استفاده از روش: های خشک پیش رو گفت وضعیت آبیاری محصول گندم با توجه به سالپور درباره  اسفندیاری

 .کند، در پایداری گندم نیز مؤثر است کشور در حال توسعه بوده، زیر این روش عالوه بر آنکه آب مورد نیاز گیاه را تأمین می

 .شوند راضی گندم کشور به روش تیپ آبیاری میهزار هکتار ا 41در حال حاضر حدود : وی همچنین افزود

هزار هکتار اعالم  02ها در صورت تخصیص بودجه مورد نیاز، تا پایان سال جاری  سهمیه استان: مجری طرح گندم خاطرنشان کرد

 .شده است
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در اراضی گندم را داشته باشد  ها و ادوات موجود امکان حرکت روش آبیاری بارانی نیز تا زمانی که دستگاه: پور ادامه داد اسفندیاری

 .نیز وجود دارد

 .برند درصد راندمان آبیاری را در گندم باال می 46های آبیاری نوین تا  استفاده از روش: وی تصریح کرد

در حال حاضر روش کشت گندم در کشور فاروئی یا همان جوی و پشته است، اما در برنامه : پور در پایان یادآور شد اسفندیاری

 ./های مختلف کشور توسعه دهیم م که روش آبیاری تیپ را در استانداری
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 گوشت قرمز
 - 38/77/60فارس

   صادرات گوشت را گران نکرد؛ دالالن قیمت را افزایش دادندصادرات گوشت را گران نکرد؛ دالالن قیمت را افزایش دادندصادرات گوشت را گران نکرد؛ دالالن قیمت را افزایش دادند

داند، رئیس مرکز اصالح نژاد دام  در حالی که رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی صادرات را یکی از دالیل افزایش قیمت گوشت می

 .دالالن نقش اصلی در گرانی گوشت را دارندگوید، نه تنها صادرات گوشت را گران نکرده بلکه این امر به نفع کشور است و  می

هزار تومان افزایش یافته است و  1در یک ماه اخیر قیمت گوشت قرمز حدود  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .کنند اندرکاران این بخش یکی از دالیل آن را کمبود دام و صادرات آن عنوان می دست

 هزار تومان است 44میانگین قیمت هر کیلو دام زنده کمتر از * 

وزارت جهاد : فارس گفت وگو با خبرنگار اقتصادی در این رابطه محمدرضا مالصاحی رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور در گفت

مشخص  گیری متکشاورزی قیمت یک محصول مانند گوشت یا دام زنده را براساس میانگین کشوری توسط سیستم قی

  .نداشته است میانگین کشوری قیمت دام زنده افزایش براساس آن که کند می

کسانی که مباحثی از قبیل  :افزود هزار تومان است، 44وی با بیان اینکه براساس میانگین کشوری قیمت هر کیلو دام زنده کمتر از 

کنند که این مالک نیست، چرا که  د نقطه شهر اظهار نظر میکنند براساس قیمت مقطعی در یک یا چن افزایش قیمت را مطرح می

 .هر کاالیی در نقاط مختلف شهر ممکن است با هم متفاوت باشد  قیمت

اتفاقا این : مالصالحی با بیان اینکه صادرات دام زنده به هیچ عنوان تأثیری در افزایش قیمت گوشت قرمز نداشته است، بیان داشت

کنم که چرا علیرغم افزایش قیمت گوشت قرمز، قیمت دام زنده افزایش  کنندگان دام زنده مطرح می ولیدسؤال را من از جایگاه ت

 .نیافته است

سال گذشته قیمت دام زنده تغییر چشمگیری نداشته و در یک سال اخیر  0در : رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور تصریح کرد

 .زار تومان بوده استه 44تا  266هزار و  46قیمت هر کیلوگرم آن بین 

وقتی قیمت دام زنده افزایش نیافته، : وی با تأکید بر اینکه عامل افزایش قیمت گوشت قرمز صادرات دام زنده نیست، بیان داشت

 .بنابراین باید به دنبال علل دیگری برای افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار مصرف بود

ای با انحراف افکار عمومی در تالش هستند تا افزایش قیمت گوشت را صادرات  ه عدهرئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور با بیان اینک

 .صادرات نه تنها از منظر اقتصادی به ضرر کشور نیست بلکه منفعت هم دارد: دام زنده عنوان کنند، افزود

نفر از آنها زائد است و  2حداقل کنند که  واسطه، مداخله می 2تا  1در مسیر تبدیل دام زنده به گوشت درب مغازه : وی گفت

 .موجب افزایش قیمت گوشت قرمز می شود

کند، سپس در میدان دام واسطه دوم  کند و در میدان دام عرضه می دار، دام را از دامدار خریداری می چوب: مالصالحی بیان داشت

 .کند دار دام را خریداری و به کشتارگاه منتقل می از چوب

کنند  دوم دام را خریداری می  هایی که در کشتارگاه هستند از واسطه درب کشتارگاه هم قصاب: بیان داشت رئیس مرکز اصالح نژاد

دهد و توزیع  فروشد و به توزیع کننده تحویل می دهند و در مرحله بعد هم کشتارکننده دام کشتار شده را می و کشتار را انجام می

ند، و در مرحله آخر هم صاحب فروشگاه یا همان فروشنده با اخذ مبلغی سود، ک کننده که الشه را به درب فروشگاه منتقل می

 .شوند می های زائد موجب افزایش قیمت شود که برخی واسطه فروشد و در طی این فرآیند مشاهده می گوشت را به خریدار می

 هزار تن گوشت قرمز صادر شد 48* 

http://www.farsnews.com/
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مجموع دام : ی بر روی پایین آمدن گوشت قرمز نخواهد داشت، اظهار داشتوی با بیان اینکه اگر صادرات متوقف شود هیچ تأثیر

هزار تن  42سبکی که در یک سال گذشته صادر شده حدود یک میلیون راس بوده که در صورت تبدیل شدن به الشه معادل 

 .گوشت قرمز است

شت قرمز به کشور وارد شده است که هزار تن گو 06در مقابل در یک سال گذشته حدود : رئیس مرکز اصالح نژاد دام گفت

 .صادرات را جبران کرده است

های زائد و ناکارآمدی  دامدار و صادرات دام به هیچ وجه در افزایش قیمت گوشت مؤثر نیست، بلکه واسطه: مالصالحی تاکید کرد

 .ها باعث افزایش قیمت گوشت قرمز است ها در حذف واسطه تشکل

 .هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شود 482 ا پایان سالشود ت می  بینی پیش: وی افزود

 صادرات و کمبود دام، گوشت را گران کرد *

افزایش صادرات، کمبود دام، پایین : مورد دالیل افزایش گوشت قرمز گفت علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی هم در

 .گوشت قرمز استافزایش قیمت  و دنبه گوسفند از دالیل قیمت پوست آمدن

در حال حاضر هر کیلو : هزار تومان قیمت گوشت قرمز افزایش یافته است، گفت 1تا  0وی با بیان اینکه در یک ماه اخیر بین 

درصد  46شود و فروشنده هم با احتساب  هزار تومان به مغازه دار عرضه می 06تا  24گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه با قیمت 

  . کند خریدار عرضه می هزار تومان به 00هر کیلو حدود سود آن را با قیمت 

تومان به  266هزار و  44قیمت دام زنده از حدود : ملکی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت دام زنده هم افزایش یافته است، گفت

 .هزار تومان در هر کیلو رسیده است 40حدود 

: ط در تهران افزایش یافته یا در سایر شهرها هم افزایش یافته است، بیان داشتوی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت دام زنده فق

 .قیمت دام زنده در کل کشور افزایش یافته است

تومان است و حتی قیمت دام مرغوب از این  266هزار و  40تا  40در حال حاضر قیمت هر کیلو دام زنده در تهران : ملکی افزود

 .رقم هم بیشتر است

هزار تومان قیمت گوشت  1ها ممکن است قیمت گوشت قرمز کمتر افزایش یافته باشد اما در تهران حدود  ر شهرستاند: وی گفت

 .گوسفندی افزایش یافته است

40414462664121=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p 
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 گوشت مرغ
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

درصدی قیمت درصدی قیمت درصدی قیمت    878787کاهش کاهش کاهش / / / تومانی قیمت مرغ با ترفند خودداری از فروشتومانی قیمت مرغ با ترفند خودداری از فروشتومانی قیمت مرغ با ترفند خودداری از فروش   377377377افزایش افزایش افزایش 

   آبزیان با ایجاد مراکز عرضه مستقیم آبزیان با ایجاد مراکز عرضه مستقیم آبزیان با ایجاد مراکز عرضه مستقیم 

ودداری دلیل ترفند خ تومان رسید که به 166هزار و  تومان به شش 266هزار و  شنبه هفته گذشته تاکنون، قیمت مرغ از پنج از پنج

 .گردد ها دوباره به وضعیت قبل برمی از فروش توسط تولیدکنندگان بود، اما از امشب با اعالم بار توسط تولیدکنندگان، قیمت

تومانی قیمت مرغ در  466درباره افزایش ( ایانا)رئیس اتحادیه پرنده و ماهی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

تومان رسیده  166هزار و  تومان به شش 266هزار و  شنبه هفته گذشته تا به امروز، قیمت مرغ از پنج از پنج: فتچند روز اخیر گ

 .هزار تومانی فاصله دارد است که هنوز با قیمت واقعی هفت

عرضه کم شود صورت هماهنگ خودداری کردند تا میزان  تولیدکنندگان با هماهنگی یکدیگر، از فروش به: خانی افزود مهدی یوسف

 .ای باال نگه داشته شود ترتیب قیمت مرغ یک هفته و بدین

شوند که این ترفند  صنعت مرغداری در شرایط حاضر مطلوب نبوده و مرغداران متقبل ضرر و زیان زیادی می: وی خاطرنشان کرد

 .داشته شودتری نگه  ترتیب قیمت مرغ در حد منطقی تواند چند بار در سال تکرار شود و بدین می

کنیم که دوباره از فردا شاهد بازگشت  بینی می شود، پیش از امشب که اعالم بار توسط تولیدکنندگان انجام می: خانی ادامه داد یوسف

 .تومانی باشیم 266هزار و  مرغ به قیمت حدود پنج

هایی همچون دان  کرده و با وجود آنکه هزینهها نگهداری  توانند محصول خود را در فارم مرغداران با این ترفند می: وی تصریح کرد

 .تواند برای آنها سودآور باشد یابد، می ها افزایش می شود، اما چون وزن مرغ بر آنها متقبل می

هزار تومان برسد تا تولیدکنندگان بیش از این ضرر و زیان  امیدواریم که قیمت مرغ منطقی شده و به هفت: خانی یادآور شد یوسف

تر شده است، برای تولیدکنندگان نفروختن  را در شرایط حاضر که تولید افزایش یافته است و میزان خرید مردم منطقینبینند، زی

 .شود مرغ ضرر محسوب می

شده در میدان بهمن و آنچه که  تومان به چهارهزار تومان و قیمت مرغ کشته 166هزار و  قیمت مرغ زنده از سه: وی تأکید کرد

 .تومان طی چند روز اخیر نوسان داشته است 166هزار و  به شش 266هزار و  ده است، از پنجاتحادیه اعالم کر

 شود ها در مراکز عرضه مستقیم قطع می دست نیمی از واسطه 

اگر سازمان شیالت : رئیس اتحادیه پرنده و ماهی درباره ایجاد مراکز عرضه مستقیم و تأثیر آن بر بازار مصرف ماهی اظهار داشت

ها قطع شود، اما  درصد ممکن است دست واسطه 26ها میادین اصلی را برای عرضه ماهی ایجاد کنند، تا  ن و سایر دستگاهایرا

 .ای در این بین وجود نداشته باشد درصد مطمئن باشیم که واسطه 466توانیم  نمی

ها را نصف  واسطه و در مجموع تعداد واسطه ها را از دو به یک ایجاد مراکز عرضه مستقیم، تعداد واسطه: خانی همچنین گفت یوسف

 .کند قیمت ماهی در هفته اخیر تغییراتی در بازار نداشته است و روند ثابتی را طی می: وی در ادامه افزود.کند می

های  سالاین مرکز توانسته است طی : خانی در پایان درباره میدان بعثت که مرکز عرضه مستقیم ماهی است، خاطرنشان کرد یوسف

 ./یابد اخیر موفق عمل کند، زیرا قیمت اصلی محصوالت آبزی از این بازار به بیرون انتشار می

ht ml.4-24010/i t em/t i yoor-daamo/i r.i ana.www//:ht t p 
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 ماشین آالت
 آیانا 7338بهمن  63, شنبه

   تراکتور برنجی کشور در ارومیه تراکتور برنجی کشور در ارومیه تراکتور برنجی کشور در ارومیه    تولید نخستینتولید نخستینتولید نخستین

 .شود روز آینده وارد بازار می 46نخستین تراکتور برنجی کشور در ارومیه تولید و تا    :مدیرعامل تراکتورسازی ارومیه گفت

یه واگذار تمامی سهام این کارخانه به گروه صنایع تراکتورسازی اروم 82سال   که از مدیرعامل تراکتورسازی ارومیه با اشاره به این

که برخی  ها فعالیت داشت اما پس از آن با توجه به این عمده فعالیت آن از ابتدا تولید تراکتور باغی بود و تا زمان تحریم: شد، گفت

قطعات از خارج کشور وارد شده و به خاطر مسأله تحریم ورود آنها متوقف شد، برای همین از صفر تا صد طراحی، تولید و توزیع 

 .اغی در همین کارخانه انجام شد و به خودکفایی رسیدتراکتور ب

تراکتور باغی در کارخانه 462دستگاه شامل  060سال گذشته بیشترین میزان تولید با یکهزار و  خوشبختانه : وی تصریح کرد 

های این کارخانه  یتمشکینی با اشاره به فعال. کند تراکتورسازی ارومیه انجام شده که تمامی نیازهای باغی کشور را برطرف می

اکنون بهینه شده و روی خط  با موتور آلمانی نیز هم 408نام دارد و عالوه بر آن تراکتور  164محصول جدید تراکتور امسال : افزود

 .تولید قرار دارد

اکنون تراکتور  هم: ردمدیرعامل تراکتورسازی ارومیه از صادرات تراکتور به کشورهایی مانند افغانستان و سریالنکا خبر داد و بیان ک

ای شده تا جایی که حداقل  انداز آینده توجه ویژه به کشورهای آسیایی صادر شده و در این رابطه روی مسأله صادرات در چشم 216

 .درصد محصوالت به خارج از کشور صادر شود 26

کشور دنیا نیز صادرات آن انجام  16ده و به درصد نیاز داخلی کشور با تولیدات این کارخانه برطرف ش 42اکنون  هم: وی تصریح کرد

که در صنایع تراکتورسازی ایران و این مجموعه توانمندی چشمگیری در طراحی، تولید و  مشکینی با ابراز خرسندی از این. شود می

سان مجرب اینک کارشنا در گذشته شرایط مطلوبی در این رابطه وجود نداشت اما هم: مهندسی معکوس انجام شده است، افزود

 .های بسیاری برای گفتن دارند حرف

در این رابطه در گروه : های روز دنیا در ساخت تراکتور اظهار داشت مدیرعامل تراکتورسازی ارومیه با تأکید بر استفاده از فناوری

مشکینی بیان . س هستیمروزترین تراکتور دنیا با مهندسی معکو ترین و به تراکتورسازی ارومیه درحال مطالعه برای ساخت پیشرفته

بخشی  گذاری شده و ضمن ایجاد خط تولید رنگ تا پایان سال، بر کیفیت شدت سرمایه اینک روی توسعه این کارخانه به هم: کرد

 .شود محصوالت نیز توجه جدی می

بخش کشاورزی؛ فناوری و  تردید از موثرترین عوامل تاثیرگذار در بی   :غربی گفت در ادامه رئیس جهاد کشاورزی استان آذربایجان

 .مکانیزه آن است که با محصوالت کارخانه ارومیه و تبریز این حلقه درحال تکمیل است

تر بوده و  کشاورزی صنعتی از کشاورزی سنتی مقرون به صرفه: زاده با تأکید بر توسعه کشاورزی صنعتی اظهار داشت اسمعیل کریم

کند تا شغل آبا و اجدادی خود را برای رفع نیازها دنبال  مندی می نیز ایجاد عالقه ضمن ایجاد درآمد مناسب، در جوانان روستایی

 . کنند

ht ml.4-24200/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - 733۱بهمن  6۱: تاریخ

با توجه به ممنوعیت ورود مرکبات به کشور شاهد با توجه به ممنوعیت ورود مرکبات به کشور شاهد با توجه به ممنوعیت ورود مرکبات به کشور شاهد : : : عضوکمیسیون کشاورزی بیان کردعضوکمیسیون کشاورزی بیان کردعضوکمیسیون کشاورزی بیان کرد

   ...قاچاق مرکبات خارجی به کشور هستیمقاچاق مرکبات خارجی به کشور هستیمقاچاق مرکبات خارجی به کشور هستیم
، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهدایت اهلل میر مراد زهی عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی باید از محصوالت داخلی استفاده : درخصوص عرضه مرکبات خارجی در بازار میوه اظهار داشت

د بایستی در مناطقی که استعداد رویش محصول وجود دارد کنیم و بر اساس آمار اگر چنانچه تولید داخل جوابگوی نیاز کشور نباش

 .سیاست گذاری هایی صورت گیرد تا با توسعه تولیدات درآینده استقالل کشور حفظ شود

با توجه به ممنوعیت ورود مرکبات به کشور شاهد قاچاق برخی میوه ها به کشور هستیم و حال الزم به ذکر است که : وی افزود

رزی که با زحمات فراوان محصوالتی همچون مرکبات تولید می کند به دنبال فروش محصوالتش باشد اما در سزاوار نیست کشاو

 .مقابل شاهد وفور قاچاق مرکبات گاها با قیمت های پایین تر در بازار های داخل باشیم

ایران به سبب چهار فصل بودن : بیان کردمیرمرادزهی با اشاره به اینکه میوه های قاچاق نمی تواند صنعت کشاورزی را توسعه دهد 

دارای پتانسیل باالیی است که اگر تدبیر و برنامه ریزی و نگاه الیحه بودجه در این باشد عالوه بر نیازها و کمبودهای داخل بتوانیم 

 .برای صادرات مازاد تولید نیز برنامه ریزی کنیم

نظارت بر بازار باید هرچه سریعتر در راستای جلوگیری از قاچاق میوه و مسئوالن وزارتخانه و : عضوکمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .عرضه آن با همراهی دستگاه های مربوطه روزنه واردات را مسدود کند

/2140464/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 - 38/77/60فارس

   توکلی در نشست بحران رکود و اشتغال خبر دادتوکلی در نشست بحران رکود و اشتغال خبر دادتوکلی در نشست بحران رکود و اشتغال خبر داد

بررسی قراردادهای جدید نفتی در / زاده های گشاد با رد درخواست نعمت میلیارد تومان پول به جیب 4666جلوگیری از ورود 

 بانک یعنی خودت را باد بزن، استراحت کن و سود بگیر/ کمیته مشترک

یشنهاد زنگنه برای بررسی قراردادهای جدید نفتی در کمیته مشترک و استقبال مجلس از این نماینده اقتصاددان مجلس از پ

 .های اقتصادی در فضای زد و بند، رشوه و سوء مدیریت نتیجه نخواهد داد ها و برنامه بسته: پیشنهاد خبر داد و گفت

، اظهار خبرگزاری فارسدر « بحران و رکود اقتصاد»،احمد توکلی امروز در نشست زاری فارسخبرگبه گزارش خبرنگار اقتصادی  

 .ای دارد کننده ها در رسیدن به اهداف نقش تعیین شود بستر این سیاست های اقتصادی و تأثیر آن می  وقتی بحث از سیاست: داشت

اگر به نمادهای دیگر مؤثر در این امر . کسب و کار از این مسائل است که در کارکرد اقتصاد تأثیر بسزایی داردمثالً محیط : وی گفت

 .شود تر می دقت کنیم این دایره گسترده

وقتی بهترین بسته سیاستی توسط : های سیاستی اقتصادی اشاره کرد و گفت توکلی به الزامات و بسترهای الزم برای تعیین بسته

ای اقتصاددان برای خروج از رکود مطرح شود اما به مالکیت احترام نگذاریم، در دادگاه با پرداخت رشوه حکم علیه رقیب  عده

بگیریم، دولتی ناتوان روی کار باشد و به قانون احترام نگذارد و سیستم اداری سازمانی مناسبی نداشته باشیم این بسته هیچگاه به 

 .انجامد نتیجه نمی

پذیر نباشند،  های بدون پشتوانه بدهند، مردم سیاست وقتی مسئوالن به وعده خود عمل نکنند و وعده: ده مجلس ادامه داداین نماین

ها مدنظر  ساالری در مدیریت شکنی را برای خود مفید بدانند و شایسته بازی و قانون تعهد متقابل در قرارداد درج نشود، مردم پارتی

 .نتیجه نخواهد دادها هیچگاه  نباشد این سیاست

ای  کننده های غیر اقتصادی محیطی که نتیجه تعیین اگر بخواهیم راه حلی برای مشکالت پیدا کنیم باید به جنبه: توکلی تأکید کرد

زند  های درست در این عرصه حرف اول را نمی های اقتصادی دارد توجه کنیم و بدانیم منابع مالی و سیاست در سرانجام سیاست

. میلیارد دالر درآمد نفتی داشتیم که چندین برابر درآمدهای نفتی دولت قبل از آن بود 004نژاد  ه در دوره دولت احمدیکما اینک

 ها کار شد؟ اما چند برابر این پروژه

های خود ادامه دهد زحماتش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد  این دولت هم اگر بخواهد به این روش: وی تأکید کرد

 .شود و نباید چاره کار را فقط در تنظیم چند الگوی بسته سیاستی دید کشور کم اثر می

 تشکیل کمیته مشترک با نفت برای بررسی قراردادهای جدید نفتی

سازمان : ی نفتی اظهار داشتاحمد توکلی در پاسخ به پرسش فارس درباره الگوی جدید قراردادها خبرگزاری فارسبه گزارش 

بان شفافیت و عدالت کار کارشناسی جدی روی این الگوی جدید انجام داد و اشکاالت قانونی آن در وهله اول تذکر  نهاد دیده مردم

 .داده شد

صورت موثق وزارت نفت مؤظف است در چارچوب قوانین باالدستی کشور قرارداد ببندد و اینگونه نیست که دست آنها به : وی افزود

 .در نادیده گرفتن قانون باز باشد،باید بگویم که الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون اساسی متعارض است

در مالقاتی که به اتفاق تعدادی از نمایندگان مجلس با آقای زنگنه داشتیم ایشان پیشنهاد کرد ما ایرادات خود را : توکلی ادامه داد

با حضور مدیران نفت مشترکاً بررسی و اصالح شود، چون بنا داریم به دولت خدمت کنیم تا دولت هم به مطرح کنیم تا این ایرادات 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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اند به زودی جلسات مشترکی  چنانچه قول داده. مردم خدمت کند همین پیشنهاد آقای زنگنه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد

 .کنیم دم اعالم میبدون محدودیت در این باره تشکیل شده که نتایج آن را به مر

های ما را پذیرفته و به زودی این مسئله را به آقای الریجانی اعالم  هیأت تطبیق قوانین مجلس به احتمال زیاد استدالل: وی افزود

 .خواهد کرد و این ایرادات باید در مصوبه دولت اصالح شود

هر قدر دولت در سیاست برای : اردادهای نفتی گفتنماینده مردم تهران در مجلس در توضیح اهمیت و حساسیت الگوی جدید قر

های  سال دولت 02برجام اهمیت قائل است باید در اقتصاد برای این الگو اهمیت قائل باشد چرا که قراردادهای جدید الاقل برای 

 .بعدی را متعهد خواهد کرد

تصاد ایران بسیار مهم است و یکی از عیوب قراردادهای یکی دیگر از دالیل اهمیت این الگو این است که نفت در اق: توکلی ادامه داد

 .دارد نگه می  جدید این است که نفت خام را همچنان مهم

انگلیسی از طریق کودتا  -از یاد نبریم که در ایران یک بار یک دولت ملی توسط یک شرکت مشترک نفتی ایرانی : وی تصریح کرد

 .ش بر کشور حاکم شد و آزادیخواهان را سرکوب کردندسال پهلوی دوم با همه خباثت 22سرنگون شد و 

 سال گذشته نفت به وسیله مهندسین ایرانی نفت اداره شده است 00یا  02همچنین فراموش نکنیم که : این نماینده مجلس افزود

میت ملی نقض های جهانی برای توسعه صنعت نفت ایران نیستیم به شرط اینکه حاک مخالف استفاده از ظرفیت: وی تأکید کرد

 .او گسترش نیابد و تطهیر نشود جی ان  رسمی شبه نشود، ظرفیت گسترده داخلی مضمحل نشود و فساد از طریق ساختارهای نیمه

* 

بله، در حال حاضر : کند، یا خیر پاسخ داد های سپاه و بسیج استفاده می توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت از ظرفیت

های این  شود و اینکه گفته شود از ظرفیت االنبیاء سپاه انجام می ارس جنوبی منطقه عسلویه توسط قرارگاه خاتمبسیاری از فازهای پ

 .مجموعه استفاده نشده درست نیست

بینانه با مسئله  رو است و باید واقع دولت با بودجه سنگین روبه: های مختلف نیز تصریح کرد وی در مورد کاهش بودجه مجموعه

میلیارد دالر کاهش یافته و  02تا  06میلیارد دالر در سال به  81ه برخورد کرد، اکنون متوسط درآمدهای کشور از کاهش بودج

 .اداره کشور در این شرایط کار سختی است

 :عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال دولت برای تحریک تقاضا و خروج از رکود بسته رونق ارائه کرد، گفت

ای که در تیرماه امسال اجرایی شد باید مشخص شود که چه میزان از آن اجرا شده و چقدر موفق بوده و نتیجه گزارش چه  بسته

بوده است تا بتوان برای آینده راه را ترسیم کرد، چون این کار صورت نگرفته دولت دست به یک اقدام زد و بسته نبود و اجرای 

 .های نهادی تهیه شود ه کجا رسید، بنابراین هر بسته سیاستی باید با توجه به جنبهدانیم ب معدودی هم داشت و نمی

های نهادی  اینکه برای خروج از رکود و تحریک تقاضا چه کاری انجام شود بحث مفصلی است و باید به جنبه: توکلی ادامه داد

بندی و  گذاری کشورها را درجه اظ قابلیت سرمایههایی هستند که از لح گذاری اکنون شرکت در بحث سرمایه. اقتصاد توجه کرد

 .فروشند گذار می آورند و اطالعات آن را به سرمایه ها را براساس ریسک سیاسی و اقتصادی به دست می کند، شاخص ارزیابی می

 گذار خارجی است درصدی فساد و ریسک باال مانع جذب سرمایه 19سهم 

شود،  بندی می گذاری از جمله ثبات، مالکیت و فساد مشخص بوده و رتبه ارزیابی قابلیت سرمایهسهم همه اقالم در : وی یادآور شد

 .گذار رغبت خواهد داشت آیا سرمایه  گذاری با این حالت درصد بوده و در شاخص ریسک سرمایه 10سهم فساد 
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طبق   :اند، تصریح کرد مایندگان به آن وارد کردهاین نماینده مجلس در مورد تعیین تکلیف برنامه ششم توسعه و ایراداتی که برخی ن

اقتصادی، اجتماعی که منابع مالی دولت و   های توسعه قانون برنامه پنج ساله تعریفی دارد که برنامه جامعی بوده با اهداف و سیاست

ای  اکنون الیحه. ستهای معین ا ای از اهداف و گام بینی مجموعه های عمرانی شده و پیش ها و بخش خصوصی صرف طرح شرکت

که دولت داده تعریف علمی و قانونی ندارد بلکه به گفته خود مسئوالن دولتی مجموعه احکام الزم برای برنامه ششم بوده و یکسری 

 .حکم قانونی پیشنهاد شده است

های  در سال: ست، تصریح کردای بوده که نیازی به برنامه احساس نشده ا های اخیر روند به گونه  توکلی با تأکید براینکه در سال

گویند این  ای از آرزوها بوده که با احکام نیز تطبیق ندارد و چند دوره است که عمالً برنامه نداریم، اما برخی می  اخیر برنامه مجموعه

مجلس برای کنم برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید شود و مقدمات مفاهمه میان دولت و  توصیه می. ها از هیچی بهتر است برنامه

 .تدوین برنامه ششم صورت بگیرد

 گذاری در بانک یعنی خودت را باد بزن، استراحت کن و سود بگیر سپرده: توکلی

های تأمین مالی و نرخ سود بانکی اعالم  در ادامه این نشست احمد توکلی یکی از عوامل تشدید رکود در اقتصاد را باال بودن هزینه

کند که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود که هیچکس از آن تبعیت  لی اعالم میبانک مرکزی در حا: کرد و گفت

 .کند نمی

گذاری در  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه سودآورترین تجارت در کشور ما سپرده

استراحت و بادزدن خودت باشد و سود هم بگیری بغیر از بانک در کشور ما  هیچ تجارت خوبی به همراه با: ها است، گفت بانک

 .وجود ندارد

کنند تا ورشکست نشوند در حالیکه با قبول تعهدات بانک شرایط  ها استقراض می تولیدکنندگان از روی ناچاری از بانک: وی افزود

 .بدتری پیدا خواهند کرد

گذاری صاحب سرمایه به عنوان هزینه فرصت را  درصد و سرمایه 0122رمایه در تولید در این شرایط که سهم س: توکلی تاکید کرد

شود که واردات  های سود نجومی صرفه اقتصادی نخواهد داشت، در این شرایط می درصد درنظر بگیریم باز هم تولید با نرخ 22هم 

 .کند افزایش پیدا می

گذاری و واگذاری شرکت آلومینیوم  م شده درباره شکایت از فرایند قیمتهای انجا توکلی در برابر این پرسش که آخرین اقدام

ها از  مسیرهای مختلفی برای پیگیری این موضوع طی شده و در آخرین گام: الحمدی و طرح هرمزال به کجا انجامیده، عنوان کرد

 .رجاع شده استها ا بان شفافیت عدالت، شکایتی به هیأت داوری واگذاری نهاد دیده طریق مجموعه مردم

 المهدی در انتظار رای هیات داوری واگذاری ها

ها نسبت به  شنبه هفته آینده، هیأت داوری واگذاری پنجشنبه هفته گذشته آخرین جلسه این هیأت بوده و در پنج: وی ادامه داد

 .موضوع آلومینیوم المهدی اعالم رأی خواهد کرد

چنانچه : ری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از سوی هیأت داوری عنوان کردتوکلی با ابراز امیدواری نسبت به فسخ واگذا

بان شفافیت عدالت مبارزه خود را از طریق شکایت در هیأت عمومی  نهاد دیده این واگذاری ابطال نشود، از طریق سازمان مردم

اد وقتی سیستماتیک باشد، موانع بسیاری در پیش پا فضای فس. دیوان عدالت اداری و نیز از طریق قوه قضائیه ادامه خواهیم داد

 .شویم شود و این در حالی است که ما از ادامه مبارزه خسته نمی گذاشته می

 میلیارد تومان پول به جیب های گشاد 4777جلوگیری از خروج / درخواست نعمت زاده رد شد
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به همت تنی چند : حصوالت پتروشیمی از بورس کاال، پاسخ دادزاده بر سر خروج نیمی از م توکلی در عین حال درباره اصرار نعمت

نگاری با شریعتمداری، معاون  بان شفافیت عدالت به محض تشکیل، اقدام به نامه نهاد دیده از نمایندگان دلسوز مجلس، سازمان مردم

. دقت و پیگیری این موضوع بودجمهور در خصوص هشدار نسبت به خروج معامالت پتروشیمی از بورس کاال و لزوم  اجرایی رئیس

کند، شاید ناشی از  های نامشروع یاد می اینکه چرا وزیر صنعت نسبت به این نامه با عناوینی تحت عنوان سوسیالیزم و درخواست

یلیارد هزار م درپی وی بر سر خروج پتروشیمی از بورس کاال، از انتقال ساالنه یک های پی این باشد که با توجه به رد شدن درخواست

 .های گشاد جلوگیری شده است های کوچک به جیب تومان پول از جیب

زاده بر تداوم عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال تأکید شده است،  اکنون با رد شدن پیشنهاد نعمت هم: توکلی عنوان کرد

ست و باید اجازه داد تا دیگران نیز پا به باید دانست بورس مظهر سوسیالیزم نیست، بلکه بر حسب اتفاق مظهر کاپیتالیسم عاقل ا

 .پای بزرگان بازار رقابت کنند

 .رسد بورس جایی است که عرضه و تقاضا در ساختاری شفاف و متشکل به تعادل می

 هزار شغل در دولت یازدهم ایجاد شد 087در بهترین حالت 

در شرایطی که  40هزار شغل در سال  466ر مبنی بر ایجاد توکلی در برابر پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا ادعای وزیر کا

رسد  به نظر می: های امروز اقتصاد ایران در تعارض نیست، پاسخ داد فضای کسب و کار کشور با رکود شدیدی مواجه است با واقعیت

از سوی دولت  40شغل در سال  هزار 466های متداول گذشته در زمینه اعالم آمارها دوباره در حال تکرار است، اینکه  برخی رویه

هزار  426ایجاد شده باشد با تردید مواجه است چرا که در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و در بهترین شرایط اقتصادی تنها 

 .شغل در ایران ایجاد شده است

 در شرایط کنونی اقتصاد ایج: ردبایست همواره خالص اشتغال را در نظر گرفت،عنوان ک وی با بیان اینکه در اعالم آمار اشتغال می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 38/77/69فارس

   شودشودشود   تشکیل میتشکیل میتشکیل میهای حمایت از توسعه کشاورزی و باغداری های حمایت از توسعه کشاورزی و باغداری های حمایت از توسعه کشاورزی و باغداری    صندوقصندوقصندوق

 .شود های حمایت از توسعه کشاورزی و باغداری تشکیل می منظور حمایت، صندوق به: معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت

به متفاوت بودن اقلیم  از اهواز، محمدعلی طهماسبی عصر امروز در نهمین کنگره علوم باغبانی با اشاره خبرگزاری فارسبه گزارش 

به تولید رساندن بذرهای هیبریدی و مناسب : ای ساخته شود، اظهار کرد کشور و اینکه ساخت گلخانه باید به صورت هوای منطقه

های ما برای تولید  هایی است که برای کم کردن وابستگی به بیرون، دانشگاه از جمله برنامه... ای و  جات، سبزی، کشت گلخانه صیفی

 .ن نیرو آموزش دهندآ

بینی شده  های پیش ای متناسب با شرایط اقلیمی کشور از جمله برنامه وی با اشاره به ارتقای دانش مدیریت در تولید پایه و گلخانه

 های کار کنند وگرنه در بخش... های امور باغ داری و التحصیالن دانشگاهی ما باید در زمینه فارغ: ها است، افزود برای دانشگاه

 .کشاورزی با مشکل مواجه خواهیم بود

هایی  ای در کشور از جمله طرح های گلخانه توسعه طرح: معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت

گرفته  بینی شده و بر این اساس کاهش مصرف آب و زیاد کردن میزان تولید و محصوالت سالم در نظر است که در این برنامه پیش

 .شده است

هزار میلیارد ریال از طریق بانک  26ها مبلغی معادل  بخش اعتبار دهی صندوق ملی توسعه برای کارگروه: طهماسبی اضافه کرد

 .های دیگر در نظر گرفته است کشاورزی و همراهی بانک

 066نهالستان کشور تنها  266ر و هزا هم اینک از یک: های دارای مجوز در سطح کشور تصریح کرد وی با اشاره به نهالستان

هایی است که در راستای طرح اقتصاد مقاومتی انجام  ها از دیگر برنامه نهالستان دارای مجوز هستند که ساماندهی به این نهالستان

 .خواهد شد

انی، برقراری خط حمایت از تولیدات داخلی و مکانیزاسیون باغب: های وزارت جهاد کشاورزی گفت طهماسبی با اشاره به فعالیت

های صورت گرفته بوده  از جمله برنامه... ارتباطی، تشکیل موسسه تحقیقاتی باغبانی، توسعه بیمه باغات، تامین نیروی کارشناس و 

 .است

اینک صندوق حمایت از چای فعال : های حمایت از توسعه عنوان کرد معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تشکیل صندوق

 .ه و در کنار آن نهال و زعفران نیز در آینده فعال خواهد شدشد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 38/77/69فارس

به همراه حسن روحانی رئیس جمهوری عازم ایتالیا و به همراه حسن روحانی رئیس جمهوری عازم ایتالیا و به همراه حسن روحانی رئیس جمهوری عازم ایتالیا و    وزیر جهاد کشاورزی صبح امروزوزیر جهاد کشاورزی صبح امروزوزیر جهاد کشاورزی صبح امروز

   ...فرانسه شدفرانسه شدفرانسه شد
به نقل وزارت جهاد کشاورزی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به همراه رئیس جمهوری عازم  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ایتالیا و فرانسه شد

ای که وزیر جهاد کشاورزی در طول سال گذشته با همتایان ایتالیایی و  ات مثبت و سازندهبه دنبال ارتباط: براساس این گزارش

فرانسوی خود داشته است، انتظار می رود این سفر مهم فصل تازه ای از روابط و همکاری های کشاورزی ایران با این دو کشور 

 .اروپایی آغاز شود

ای را در دستور کار خود دارد که از جمله شامل  های فشرده  مهوری، برنامهرتبه همراه رئیس ج  حجتی با عضویت در هیئت عالی

مالقات با وزیران همتای خود در دو کشور ایتالیا و فرانسه و امضای چندین سند رسمی همکاری با آنان در حضور سران 

 .زی در این دو کشور استحضور در دو فوروم اقتصادی و برگزاری پنل های تخصصی فعاالن اقتصادی بخش کشاور کشورها،

وی همچنین مالقات های جداگانه ای با مدیران عامل و روسای شرکت های بزرگ ایتالیایی و فرانسوی در بخش کشاورزی خواهد 

 .داشت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 7338بهمن  63, شنبه

بسته تولید محصوالت تراریخته با صفات انتخابی بسته تولید محصوالت تراریخته با صفات انتخابی بسته تولید محصوالت تراریخته با صفات انتخابی : : : معاون تحقیقات وزیر جهاد کشاورزیمعاون تحقیقات وزیر جهاد کشاورزیمعاون تحقیقات وزیر جهاد کشاورزی

   و زمان بندی اولویت ها تدوین شد و زمان بندی اولویت ها تدوین شد و زمان بندی اولویت ها تدوین شد 

برای آگاهی اجتماعی از فناوری های جدید  در همایش مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته، زند تحقیقات جریان ساز را عاملی

 .کشاورزی دانست

مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته در خدمت محیط »به گزارش ایانا، نشست تخصصی ستاد توسعه زیست فناوری با عنوان  

یراعظم خوش با حضور زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ن«زیست، امنیت غذایی و سالمت

خلق سیما رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، عیسی کالنتری مشاور معاون اول رئیس جمهور و رئیس خانه کشاورز و جمع 

 .کثیری از محققان و دانشجویان در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار شد

انستیتو ایران به تشریح کارگروه تخصصی کشاورزی پرداخت و اظهار ابتدا مصطفی قانعی، دبیرستاد توسعه زیست فناوری و رئیس  

در حال حاضر پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی معدودی به موضوع محصوالت تراریخته می پردازد، لذا کارگروه تخصصی : داشت

ای دانش بنیان امر تجاری همچنین با حمایت از تاسیس شرکت ه. سعی خود را بر حمایت از این موضوعات اختصاص داده است

 .سازی را دنبال می کنیم

پس از آن نیراعظم خوش خلق سیما، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با اشاره به فوائد زیست محیطی محصوالت  

و در چارچوب تراریخته، لزوم حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را تشریح کرد و عنوان داشت با توجه به اسناد باالدستی 

و برنج تراریخته را به زیر کشت برده  Bt قانون ایمنی زیستی و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، خواهیم توانست محصول پنبه

 .و به تدریج جایگزین سایر محصوالت دیگر نماییم

محصول تراریخته : انست و افزودوی استفاده از فناوری تراریخته را در حفظ طبیعت و جلوگیری از چالش های پیشرو بسیار موثر د

دوستدار طبیعت بوده از فرسایش خاک و آلودگی هوا جلوگیری می کند و گیاهانی را تولید می نماید که سازگاری کاملی با محیط 

 .زست دارند

تولید ملی »در ادامه اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موضوع سخنرانی خود را به  

اختصاص داد و « محصوالت تراریخته مقاوم به آفات، متحمل به علف کش ها و محتمل به خشکی در انطباق با اقتصاد دانش بنیان

پژوه در حوزه پژوهش به ارکانی چون تغییرات مفهومی در کشاورزی، تکنولوژی جریان ساز و  متخصصان آینده: اظهار داشت

« سازگار کشاورزی بوم»به « تولید غذا»در کشاورزی شاهد تغییرات مفهومی هستیم که مفهوم . ارندتکنولوژی کارآمد ساز توجه د

کشاورزی سازگار با محیط زیست واژه ای است . تبدیل شده است؛ بدین ترتیب کشاورزی زیرمجموعه محیط زیست قرار می گیرد

 .که در متن سیاست ها باید مورد توجه قرار گیرد

در گذشته کشاورزی : دارو عنوان داشت -قیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی با اشاره به کشاورزی غذارئیس سازمان تح 

سازگار با محیط مورد توجه و تا اندازه ای به تنظیم غذا با خاصیت داروئی توجه می شد، مثال طبیعت گرم با سرد ممزوج می 

 .ی با تغییرات مفهومی زیادی مواجه هستیمگردید که این امر امروز پررنگ تر شده و در بخش کشاورز
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محققان و دانشگاهیان در عرصه جهانی بایستی مسیرهای جریان ساز را دنبال و : وی با تشریح مسیرهای جریان ساز اظهار داشت 

جریان سازی است استفاده از گیاهان تراریخته، تکنولوژی . بومی کنند، زیرا این تحقیقات می تواند آینده علمی کشور را هدایت کند

 .که می تواند به کمک ما در تحقیقات آید

وی با بیان این که به همین خاطر اخیرا در وزارت جهاد کشاورزی کمیته زیست فناوری متشکل از گروه محققان و با مسئولیت 

در این کارگروه،   :رددکتر باقری تشکیل یافت و سیاست های زیست فناوری را منطبق با تغییرات مفهومی تبیین نمود، اعالم ک

مشخص شد در موضوع محصوالت تراریخته چه گیاهان با چه صفاتی انتخاب و حتی زمان بندی و اولویت ها کامال معین شده 

این بسته که باید پاسخگو به دو اصل حفظ محیط زیست و سالمت انسان باشد، آماده ارائه است و خوشحال هستیم از اینکه . است

 ./گیرد در معرض نقد قرار

ht ml.4-24224/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 7338بهمن  68, یکشنبه

اعالم برنامه معاونت باغبانی برای اعالم برنامه معاونت باغبانی برای اعالم برنامه معاونت باغبانی برای / / / گردهمایی مدیران باغبانی کل کشور در خوزستانگردهمایی مدیران باغبانی کل کشور در خوزستانگردهمایی مدیران باغبانی کل کشور در خوزستان

   هزار نخلستان کشور هزار نخلستان کشور هزار نخلستان کشور    297297297

رسد، مگر در مناطقی که از نظر آب یا بارندگی مستعد هستند و در سایر مناطق  نظر می افزایش سطح زیر کشت در کشور بعید به

 .های باغی است صورت اصالح و نوسازی محیط به

، معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در گردهمایی مدیران باغبانی کل (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های اقتصاد مقاومتی  کشور در جهاد کشاورزی استان خوزستان، هدف از برگزاری این همایش را هماهنگ کردن رئوس کلی برنامه

هایش قرار داده است، تولید نهال و  هایی که وزارت جهاد کشاورزی در رأس برنامه یکی از برنامه: و برنامه ششم اعالم کرد و گفت

جویی آب است که در این گردهمای  وری از زمین مثبت کردن تراز تجاری و صرفه ای است که در راستای بهره محصوالت گلخانه

 .گیرند مورد بررسی قرار می

افزایش سطح زیر کشت : های خوب سال جاری و افزایش میزان تولید افزود های اخیر و بارش محمدعلی طهماسبی درباره بارندگی

صورت اصالح و نوسازی  رسد مگر در مناطقی که از نظر آب یا بارندگی مستعد هستند و در سایر مناطق به نظر می در کشور بعید به

 .های باغی است محیط

بینی ما برای  پیش: هزار هکتار باغ در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد 066ن و های کشور که دو میلیو وی درباره وضعیت باغ

 .میلیون تن محصوالت باغی برای امسال در کشور تولید شود 44تولیدات باغی این است که بیش از 

برخی . تفاوت استهزار نخلستان در کشور وجود دارد که ارقامشان م 206حدود : معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

های جدیدی نیز مانند  ارقام مانند برخی مانند برهی و پیارم صادراتی است، اما سایر ارقام تجاری و اقتصادی نیستند و رقم

 .وجود آمده است که به لحاظ اقتصادی ارزش افزوده باالیی برای تولیدکننده دارند، به "مجهول"

های  هزار نخلستانی که در کل کشور وجود دارد در طول برنامه 206است از حدود این وزارتخانه در صدد : طهماسبی تصریح کرد

 .های تجاری مثل برهی و پیارم و مجهول تبدیل شوند آینده و به کمک و مشارکت مردم به رقم

کنند و  استفاده میبرداران بسیاری از آن  ای که منبع آبی وجود دارد و بهره در منطقه: وی به طرح تجمیع اشاره کرد و یادآور شد

ها  گونه زمین شود که در این راستا وزارتخانه به کسانی که بتوانند از این زمین در قطعات متفاوت وجود دارد طرح تجمیع اتالق می

کند و پرداخت کند،  ها را قبول می درصد کل هزینه 82های آبیاری استفاده کنند، وزارتخانه  جویی و از سیستم در مصرف آب صرفه

 .دهد های الزم را ارائه می ککم

البته . ها ازجمله بوشهر و فارس آغاز شده و امیدوارم در خوزستان هم انجام شود این کار در برخی استان: طهماسبی تأکید کرد

های آبادان و خرمشهر در نظر گرفتند که در حال اجرایی  هزار هکتاری برای شهرستان 226مسئوالن استانی هم در قالب طرح 

 ./و تحویل و تحول هستند شدن
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، سخنرانی، بازدیدهامصاحبه  
  آیانا 7338بهمن  69, دوشنبه

   رونمایی از نشان جدید حالل با قابلیت شناسایی توسط کشورهای خارجی رونمایی از نشان جدید حالل با قابلیت شناسایی توسط کشورهای خارجی رونمایی از نشان جدید حالل با قابلیت شناسایی توسط کشورهای خارجی 

رتبه کشوری در  ر نخستین نمایشگاه معرفی دستاوردهای محصوالت سالمت حالل از نشان جدید حالل توسط مسئوالن عالید

 .شود حوزه بهداشت، رونمایی می

مدیر روابط عمومی نخستین نمایشگاه معرفی دستاوردهای محصوالت سالمت حالل امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  

ماه سال  بهمن 40تا  40در راستای آشنایی با برند حالل، این نمایشگاه : درباره برگزاری این نمایشگاه گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

 .شود جاری در محل بوستان گفتگوی تهران برگزار می

و همکاری با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون غذا و دارو، رئیس مرکز تحقیقات حالل : مصطفی عابدی افزود

مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برند نشان حالل و لوگوی جدید آن رونمایی خواهد 

 .شد

های صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و  این نمایشگاه با هدف معرفی برندهای برتر صادراتی و وارداتی در حوزه: وی خاطرنشان کرد

 .شود المللی شهرداری تهران برپا می های بین گاهآرایشی در مرکز نمایش

مترمربع و در سه سالن بوستان گفتگو در نظر گرفته شده است و تمامی  266هزار  فضای نمایشگاهی سه: عابدی ادامه داد

المللی در این  بینهای مربوطه  های بانک کند، حتی غرفه محصوالت غذایی، پوشاک، چرم و محصوالتی که به حالل ارتباط پیدا می

 .نمایشگاه حضور دارند

 .شود رونمایی از نخستین نشان حالل توسط سازمان غذا و دارو توسط مرکز تحقیقات حالل انجام می: وی تصریح کرد

در این نمایشگاه فروش محصوالت : مدیر روابط عمومی نخستین نمایشگاه معرفی دستاوردهای محصوالت سالمت حالل یادآور شد

، غذایی، بهداشتی و حتی پوشاک برای عموم وجود خواهد داشت و عالوه بر آن، محصول ارگانیک خرما توسط یکی از دارویی

 .توانند آن را تهیه کنند شود که مردم می تولیدکنندگان داخلی عرضه می

دی به بعد، نشانی در کشور خورشی 4082  از سال: عابدی درباره نشان حالل و اینکه چرا تاکنون رونمایی نشده است، تأکید کرد

زودی نشانی جدید که توسط کشورهای خارجی نیز قابل شناسایی  عنوان نشان حالل معروف بود و قرار است به وجود داشت که به

 .باشد، رونمایی شود

ه صادرات های مختلف صادرکننده محصوالت غذایی، دارویی و بهداشتی باید با نشان ویژه و خاص نسبت ب بخش: وی اظهار داشت

 .محصوالت خود اقدام کنند

وردی  توانند به دبیرخانه دائمی این نمایشگاه به آدرس خیابان سهره مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می گفتنی است، عالقه

تماس حاصل کنند یا به آدرس اینترنتی  88114228 - 06های  ، طبقه سوم، واحد پنجم مراجعه یا با تلفن244شمالی، پالک 

 ir.halalexpo.wwwمراجعه کنند. 

الزم به ذکر است، این نمایشگاه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

م، مرکز توسعه تجارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهرداری تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظا

 ./شود الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غذا و دارو برپا می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 733۱/ بهمن /  62, جمعه 

   الزم برای رشد کشاورزی ایران در پساتحریمالزم برای رشد کشاورزی ایران در پساتحریمالزم برای رشد کشاورزی ایران در پساتحریم   شروطشروطشروط

: ها به تنهایی برای رشد این بخش کافی نیست، گفت رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه رفع تحریم

 . های صادراتی ما با مشکالت اساسی مواجه است که باید رفع شوند زیرساخت

تواند جایگزین نفت در اقتصاد مقاومتی شود، بخش کشاورزی است،  ی که میهای با بیان اینکه یکی از قطب سید رضا نورانی 

تواند جایگزین خوبی برای نفت  های باالیی که در بخش کشاورزی کشور وجود دارد، این بخش می با توجه به پتانسیل: اظهارداشت

 .باشد

در : مشغول به کار هستند، گفت انبی آن بخش کشاورزی و صنایع ج درصد جمعیت کشور در  22وی با اشاره به اینکه حدود 

برخی محصوالت باغی از جمله خرما، پسته، انار، سیب درختی و کیوی ایران جزو تولیدکنندگان بزرگ دنیاست و رتبه خوبی را در 

 .این زمینه دارد

ا به دلیل مسائل مربوط به رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه طی سالیان اخیر ما بسیاری از بازارهای خود ر

های موجود، متاسفانه ما در بحث صادرات هنوز  با وجود پتانسیل: های موجود از دست دادیم، تصریح کرد تحریم و ضعف زیرساخت

 .شتاب واقعی را نداریم و با مشکالت زیرساختی در این زمینه مواجه هستیم

ها رفع شده و حرکت رو  درست است که تحریم: ورزی کافی ندانست و گفتها را به تنهایی برای رشد بخش کشا نورانی، رفع تحریم

به جلو است و امیدوار هستیم که وضعیت اقتصادی هم روز به روز بهتر شود اما با توجه به مشکالت زیرساختی در بخش صادرات 

 . ما خواهد شد توانیم بگوییم دوران جدید باعث حل فوری مسائل  نمی

اگر بخواهیم در دوران پساتحریم موفق عمل کنیم باید : ای ما ضعیف است، اظهارداشت نکه تجهیزات سردخانهوی با اشاره به ای

های مجهزی داشته باشیم، در بحث دریایی،  به عنوان مثال در بحث حمل و نقل هوایی باید کارگاه. ها ترمیم شود زیرساخت

 .ای داشته باشد یزات سردخانهکشتیرانی باید شتاب بیشتری به کارهای خود ببخشد و تجه

های  ای هم ما با کمبود کانتینرهای یخچالی مواجه هستیم که در نتیجه آن هزینه متاسفانه در بخش جاده: نورانی اضافه کرد

در بحث ریلی هیچ  دهیم، ضمن اینکه  های بزرگ دنیا را از دست می شود و امکان رقابت با قدرت مان بسیار سنگین می صادراتی

 .دار نداریم سردخانه دار و  ن یخچالواگ

ها و تسهیالت الزم را در اختیار  عالوه بر این، دولت باید حتما مساعدت: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی افزود

 صادرکنندگان قرار دهد تا آنان بتوانند ماشین آالت بسته بندی را مجهز کنند، ضمن اینکه باید به بسته بندی و سورتینگ توجه

 .جدی داشت

سورتینگ اصطالحی به معنای درجه بندی و دسته بندی محصوالت است، در واقع سورتینگ محصوالت کشاورزی به درجه بندی 

انواع میوه ها و سایر محصوالت کشاورزی براساس اندازه، رنگ، شکل ظاهری و سایر عوامل و جداسازی ناخالصی ها، میوه ها و 

 .شود ق میمحصوالت خراب و فاسد شده اطال

وقتی بخواهیم وارد : نورانی با بیان اینکه تمامی موارد ذکر شده جزو مشکالتی است که ما در زمینه صادرات داریم، اضافه کرد

 .بازارهای بین المللی شویم باید استانداردهای جهانی را مدنظر قرار دهیم تا بتوانیم حضوری پررنگ داشته باشیم
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زرگ دنیا بخواهند نیاز خود را از ایران تامین کنند، شاید ما توان تامین این نیازها را داشته باشیم اگر کشورهای ب: وی تصریح کرد

مان آنقدر نیست که بتوانیم حجم زیادی از صادرات را انجام دهیم و این امر حتما نیازمند فراهم آوردن تجهیزات  اما توان صادراتی

 .الزم است

4%B8%D1%B8%D%/24466/com.i r anecona//:ht t p 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 69/77/7338ایرنا

   تراز تجاری غذا و کشاورزی در ایران منفی است تراز تجاری غذا و کشاورزی در ایران منفی است تراز تجاری غذا و کشاورزی در ایران منفی است : : : معاون وزیر جهاد کشاورزیمعاون وزیر جهاد کشاورزیمعاون وزیر جهاد کشاورزی

تراز تجاری بخش غذا و کشاورزی در کشور ایران منفی : جهاد کشاورزی گفتمعاون برنامه ریزی و اقتصاد وزیر  -ایرنا  -اهواز 

 . میلیارد دالر واردات کشاورزی و غذا داشتیم و شش میلیارد دالر صادرات بود 79، بیش از 7337است به نحوی که در سال 

ای دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران به گزارش ایرنا عبدالمهدی بخشنده دوشنبه در نهمین کنگره علوم باغبانی ایران در سرسر

 .در دولت تدبیر و امید در یک برنامه هفت تا هشت ساله هدف این است که تراز تجاری را به صفر برسانیم: اهواز اظهار کرد

اهش یافته میلیارد دالر به پنج و نیم میلیارد دالر ک 4با انجام اقدامات گسترده در دو سال گذشته، تراز کشاورزی منفی : وی گفت

 .است

ماه، تراز تجاری کشاورزی با کاهش واردات و افزایش  46امسال تاکنون نیز بر اساس گزارش : معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .صادرات به چهار میلیارد دالر رسیده است

نه های روغنی است که در این محور اصلی ما افزایش صادرات بخش باغبانی و کاهش واردات به ویژه در بخش غالت و دا: وی گفت

 .زمینه برنامه های وسیعی تدارک دیده شده است

با موفقیت برجام و گسترده شدن ارتباطات علمی، بازارهای جهانی و دستیابی به تکنولوژی جدید می توانیم این :بخشنده بیان کرد

 .موضوع را عملیاتی کنیم

، تبلیغات و اطالع رسانی آغاز شد و با 4040راه اندازی سایت کنگره در اسفند  با: نوراهلل معلمی دبیر علمی کنگره نیز اظهار کرد

 .مقاله به صورت سخنرانی و تعدادی نیز به صورت پوستر ارائه می شود 416داور،  416حضور 

عطار و سعید  در این آیین از چهار پیشکسوت حوزه علوم باغبانی به نام های دکتر احمد خلیقی، وازگین گریگوریان، مهندس علی

 .چایچی تقدیر شدند

/84401444/News/f a/i r.i r na.www//:ht t p 
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 نهاده 
 - 38/77/63فارس

های اروپایی های اروپایی های اروپایی    سازی سموم با ورود شرکتسازی سموم با ورود شرکتسازی سموم با ورود شرکت   کیفیکیفیکیفی/ / / درصد سموم کشاورزی وارداتی استدرصد سموم کشاورزی وارداتی استدرصد سموم کشاورزی وارداتی است   272727

   و آمریکاییو آمریکاییو آمریکایی

های دولتی و شبه دولتی تأمین  درصد کود توسط شرکت 86تا  42حدود : رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود تصریح کرد

 .شود کنندگان کود تأمین می درصد توسط واردکنندگان و تولید 22تا  26شود و  می

های  نمایشگاه تخصصی نهادهسومین  در نشست خبری به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سید مهدی حسینی یزدی

 .کننده و واردکننده بدون مجوز حضور ندارد در این نمایشگاه هیچ شرکت، تولید :گفت کشاورزی

های وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری واردات سم و کود به  با توجه به سیاست: تصریح کرد رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود

 .کنندگان و واردکنندگان با هم رقابت کنند ه تولیدشود ک بخش خصوصی این امکان فراهم می

کنندگان برند اصلی به امر صادرات  ها و ورود کشورهای آمریکایی، کانادایی و تولید با برداشتن تحریم: حسینی یزدی بیان داشت

 .تفاده شودتری در کشاورزی اس شود که از محصوالت با کیفیت های کشاورزی این امکان به کشاورزان داده می نهاده

 8درصد حدود  22درصد سموم وارداتی است و از این  22تا  26شود و  درصد سموم در داخل تولید می 86تا  46: وی بیان داشت

 .شود اروپایی وارد می های درصد از سموم نسل جدید توسط کمپانی 46تا 

های دولتی و شبه دولتی تأمین  ط شرکتدرصد کود توس 86تا  42حدود : رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود تصریح کرد

 .شود کنندگان کود تأمین می درصد توسط واردکنندگان و تولید 22تا  26شود و  می

کنندگان این بخش چقدر باید انتظار کاهش قیمت را داشته  ها مصرف حسینی در پاسخ به این سؤال که با توجه به لغو تحریم

کند و ثبت سموم هم     هزار تومان هم برای واردات تکنیکال اخذ می 2ت هر لیتر سم و تومان برای واردا 466دولت : باشند، گفت

توان انتظار کاهش  شود نمی کننده و واردکننده داده نمی میلیون تومان هزینه دارد بنابراین با توجه به اینکه امکاناتی به تولید 16

 .قیمت را داشت

دکنندگان سم و کود هم در مورد برگزاری نمایشگاه و اینکه بخش خصوصی در محسن احمد مخبری عضو هیئت مدیره انجمن وار

غرفه حضور دارند که این  42در این نمایشگاه : این نمایشگاه تالش زیادی را برای معرفی سم و کود بهتر داشته است، اظهار داشت

کننده کود بیولوژیک،  تولید 2واردکننده سم،  04م، کننده س تولید 16کننده کود،  وارد 04کننده کود،  تولید 00ها متشکل از  غرفه

 44کننده ابزار،  واردکننده بذرهای اصالح شده خارجی، یک تولید 22،  کننده بذر داخلی تولید 0واردکننده کود بیولوژیک ،  46

 .شود نمایش گذاشته می ها توسط این شرکت هزار محصول 0و بیش از  وارد کننده ابزار

ؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه واردات کاالی مصرفی از آمریکا طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ممنوع وی در پاسخ به س

کود و سم هیچ کدام کاالی مصرفی نیست و در دنیا از یک تکنولوژی  :شود که کود و سموم از آمریکا وارد شود گفته می است، چرا

 .پیشرفته برخوردار است

ائو به دنبال ترویج مصرف کود ارگانیک است ولی با توجه به افزایش جمعیت جهان و امکانات کم محیط ف: مخبری اظهار داشت

 .اند تا میزان باقی مانده سموم را به حداقل برسانند کشت این امکان وجود ندارد اما در کنار آن کشورهای پیشرفته دنیا تالش کرده
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واردات سم و کود با توجه به اینکه جزء کاالهای مصرفی نیست با : ریح کردعضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود تص

فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد واردات منافاتی ندارد و چون سم و کود با کشاورزی و با غذا مرتبط است بنابراین هر چه 

 .تمند شد به یقین منافع آن برای کشور باالتر اس بتوان از تکنولوژی باالتری بهره

هدف اصلی از برگزاری این : هم در این نشست تصریح کرد کنندگان کود و سم آبادی عضو هیئت مدیره انجمن تولید مسعود گیل

 .کنندگان و عرضه کنندگان نهایی و امکان رقابت بین آنها است کنندگان، مصرف نمایشگاه برقراری ارتباط مستقیم بین تولید

اگر مصرف : بوجود آمده است، بیان داشت( ها کش آفت)بسیاری در مورد مصرف سموم   آخرین هجمههای  وی با بیان اینکه در سال

 .دارد شود تأثیر بسزایی در افزایش امنیت غذایی کشور ها بهینه کش آفت

 .تر از میانگین جهانی است درصد پایین 16ها در کشور حدود  کش مصرف سم و آفت: آبادی اظهار داشت گیل

بندی تعرفه برای سموم کم خطر و پرخطر گام  کنندگان با بیان اینکه سازمان حفظ نباتات با دسته یره انجمن تولیدعضو هیئت مد

با افزایش تعرفه سموم پرخطر انگیزه برای کاهش واردات آن کم : خوبی را در جهت بهینه کردن مصرف سموم برداشت، تصریح کرد

 .شد

 .درصد کاهش یافت 8مصرف این سموم به  44درصد بود و در سال  24،  42 مصرف سموم پرخطر در سال :وی بیان داشت

درصد افزایش  02به  44درصد بوده است در سال  24که  42همچنین مصرف سموم کم خطر در سال : گیل آبادی بیان داشت

 .یافته است

کند و  آغاز به کار می« کیفیت و کشاورزی پایدارنهاده با »وگو با شعار  بهمن در بوستان گفت 0این نمایشگاه از : براساس این گزارش

 .بهمن ماه هم برگزار است 4تا 

40414460666248=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p 
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 نهاده  
 - 38/77/60فارس

   صورت جبران خرید تضمینی محصوالت کشاورزیصورت جبران خرید تضمینی محصوالت کشاورزیصورت جبران خرید تضمینی محصوالت کشاورزیحذف یارانه کود در حذف یارانه کود در حذف یارانه کود در 

با حذف یارانه کود موافق هستیم مشروط بر اینکه معادل یارانه کود در خرید تضمینی محصوالت : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .کشاورزی جبران شود

های کشاورزی تهران  کشاورز در افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی نهاده، عباس خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شد به هیچ وجه از لحاظ کمیت و  بسیار آشفته بود و آنچه که در بازار به عنوان کود عرضه می 42وضعیت کود کشور در سال : گفت

 .کیفیت قابل قبول نبود

ها در این مسیر طلب کمک  داشت و از نهادهای خصوصی و انجمنبنابراین دولت برای ارتقای کیفیت سم چند گام بر: وی افزود

 .کرد

دهد که کیفیت کود در حال حاضر نسبت  سال گذشته نشان می 422رصد کیفیت کود در : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .اصال قابل مقایسه نیست 42به سال 

شود و این همه تنوع  کشاورزی عرضه می  برند کود در جامعه 0266بر اساس آخرین گزارشات در حال حاضر : کشاورز بیان داشت

 .حاکی از آن است که جامعه فعال در عرصه تولید و واردات کود کار برایش حائز اهمیت است

درصد آن صفر بوده  46مورد آزمایش و تجزیه قرار گرفت ماده موثر  42نمونه کود که در مهر و آبان سال 46از : وی تصریح کرد

 .است

 .ایم و گام بسیار خوبی برداشته شده است اما در حال حاضر به نرم قابل قبولی رسیده: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

شود بنای وزارتخانه مشورت است  نفعان کود و سم اتخاذ می همچنین در مورد هر تصمیمی که در خانواده ذی: کشاورز تصریح کرد

 .دهد بدون مشورت با آنها انجام نمیو به هیچ عنوان هیچ اقدامی را 

درصد موافق است اما در صورتی که حذف  466وزارت جهاد کشاورزی با حذف یارانه کود : وی درباره حذف یارانه کود اظهار داشت

 .یارانه به ضرر تولید کننده نباشد و از این موضوع یقین داشته باشیم این کار را انجام می دهیم

بنابراین در صورت حذف باید یارانه کود مثال در قیمت تضمینی محصول کشاورزی لحاظ : ورزی تصریح کردمعاون وزیر جهاد کشا

 .شود

 .همچنین در رابطه با حذف یارانه کود باید نگرانی از ارتقاء کیفیت کود تضمین شود: وی تصریح کرد

کند انجام شده است فقط یک مورد از نظر  ین مینمونه آزمایشی که بر روی کودهایی که دولت تام 411از : کشاورز بیان داشت

عناصر خارج از استاندارد و مشخصاتی که بر روی لیبل آن ثبت شده بود است و دو مورد عناصر فلزات سنگین آن اندکی باالتر از 

 .بوده است 20باشد حدود  26به عنوان مثال اگر میزان سرب مجاز آن باید . حد نرمال بود

 .های موثری را بردارند شرایط پس از تحریم توقع داریم تا صاحبان کود و سم در انتقال تکنولوژی گامدر : وی بیان داشت

میلیون تن کود مصرف  222هزار تن کود در کشور مصرف شود  466میلیون و  1در حالی که باید حدود : کشاورز بیان داشت

 .درصد متوسط جهانی است 06شود و سهم مصرف سم در کشور  می

ها به  کش ها انتظار داریم تنوع آفت بعد از رفع تحریم: کش به جای سم استفاده شود اظهار داشت با بیان اینکه باید از کلمه آفتوی 

 .لحاظ کارایی و کم خطر شدن و همچنین آسیب به محیط زیست کاهش یابد

http://www.farsnews.com/
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اران خارجی در عرصه تولید و سم در کشور گذ ها جذب سرمایه دومین خواسته ما بعد از رفع تحریم: کشاورز همچنین بیان داشت

 .هستیم

وگو آغاز به کار کرد و این  های کشاورزی تهران امروز در بوستان گفت بر اساس این گزارش سومین نمایشگاه تخصصی نهاده

 .بهمن پذیرای بازدیدکنندگان و عالقمندان است 4نمایشگاه تا 

40414460664044=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p 
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 نهاده
 آیانا 7338بهمن  68, یکشنبه

   هزار تن انواع کود شیمیایی در مازندران هزار تن انواع کود شیمیایی در مازندران هزار تن انواع کود شیمیایی در مازندران    080808توزیع توزیع توزیع 

 .شیمیایی بین کشاورزان این استان توزیع شد هزار تن انواع کودهای 42: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران گفت 

هزار  448از ابتدای امسال تاکنون : به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، علی محسنی گفت  

ر شرکت خدمات کارگزا 210هزار تن توسط  42تن انواع کود شیمیایی برای بخش کشاورزی مازندران تامین شد که از این میزان 

 .حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان استان توزیع شد

 .هزار تن کود شیمیایی در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای مصرف کشت بهاره ذخیره سازی شد 10: وی افزود

برای : می رسد، افزودهزار هکتار  066وی با بیان اینکه سطح زیر کشت زمین های کشاورزی و باغی در مازندران به بیش از 

 .هزار تن انواع کود در بخش کشاورزی استان نیاز است 266جایگزینی عناصر ضروری و حیاتی خاک های زراعی و باغی حداقل به 

 ./ساالنه بیش از شش میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در مازندران تولید می شود

ht ml.4-24246/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p 
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 نهاده
 آیانا 7338بهمن  69, دوشنبه

های مادری با لغو های مادری با لغو های مادری با لغو    مسیر واردات پایهمسیر واردات پایهمسیر واردات پایه/ / / آغاز تولید نهال عاری از ویروس از سال آیندهآغاز تولید نهال عاری از ویروس از سال آیندهآغاز تولید نهال عاری از ویروس از سال آینده

   ها هموار شد ها هموار شد ها هموار شد    تحریمتحریمتحریم

 .های مادری به کشور هموارتر خواهد شد پایهها، مسیر واردات  با برداشته شدن تحریم

سرپرست گروه نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

سالمت و اصالت نهال در این سیستم، : های اولیه گفت با اشاره به رویکرد جدید معاونت باغبانی برای تولید نهال از هسته( ایانا)

 .شود درصد تضمین و تأیید می 466

دار، نهال سالم، اصیل و استانداردی است که اطالعات آن از سوی تولیدکننده ارائه شده و با  نهال شناسه: صغری خوشکام افزود

چار مشکل باشد، تولیدکننده معرفی به مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، سالمت و اصالت آن تأیید شده و در نهایت نیز اگر نهال د

 .باید جوابگوی این موضوع باشد و در نهایت آزمون خاصی برای تأیید قطعی سالمت آن وجود نداشت

شود و برای تأیید  درصد تأیید می 466ها  های اولیه، سالمت و اصالت نهال در سیستم تولید نهال از هسته: وی خاطرنشان کرد

 .شده را دریافت کنند حلی قرنطینه در فضایی بسته مستقر باشند تا در نهایت بتوانند برند گواهیهای مادری در م نهایی باید پایه

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال نیز بر سالمت و : گذار نهال کشور دانست و ادامه داد خوشکام، معاونت باغبانی را سیاست

 .ها ارسال شده است هایی نیز برای تمام استان کند و دستورالعمل های تولیدشده نظارت می اصالت نهال

اند  های کالن خود را برای تولید نهال عاری از ویروس را ارائه داده شرکت بخش خصوصی طرح 22در حال حاضر : وی تصریح کرد

 46هستیم و تاکنون ها  ها و افزایش عملکردها در حال بررسی درخواست که بر اساس نیاز به ارقام تجاری مورد نظر برای اصالح باغ

 .اند طرح مورد تأیید قرار گرفته

مندان فعالیت در این حوزه  سرپرست گروه نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از ارائه تسهیالت و وام به عالقه

شوند، تاکنون نیز  کشورها وارد می های مادری عاری از ویروس از سایر های اولیه تولید نهال و پایه هسته: خبر داد و یادآور شد

ها مسیر ورود  رسد با برداشته شدن تحریم نظر می گرفت که خوشبختانه به سختی صورت می ها، واردات به دلیل وجود تحریم به

 .های مادری به کشور نیز هموارتر شود پایه

برند، تأکید  سر می هستند که در شرایط قرنطینه بههای اولیه در چهار واحد موجود  خوشکام با بیان اینکه در حال حاضر هسته 

ماه در قرنطینه و شرایط ایزوله باشند و سپس با حفظ اصول  4ها باید شش تا  های موجود در کشور، این پایه با توجه به قانون: کرد

 .کشت شوند

راحتی  های اولیه و پایه مادری به دنیا هستهدر : خبر داد و اظهار داشت 4042وی از تولید نهال با اصالت قطعی و تأییدشده در سال 

شود، ما نیز منابع مادری را از مؤسسه معتبری در کشور ایتالیا و بر اساس نیاز باغبانی کشور  در اختیار سایر کشورها قرار گرفته نمی

 .دار و مرکبات تهیه کردیم دار، دانه های هسته در نهال

شده مرکبات جلوتر هستیم و در حال حاضر این محصول در استان مازندران  م و گواهیخوشکام با بیان اینکه در تولید نهال سال

ای  های اصفهان، قزوین، خراسان رضوی و مازندران در آینده شده از پایه مادری در استان های گواهی شود، از تولید نهال تولید می

 .ری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج انجام خواهد شدهای تولیدشده با همکا گذاری برای نهال قیمت: نزدیک خبر داد و گفت
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هایی که با وزرای کشاورزی سایر کشورها منعقد شده است، معاونت باغبانی بر واردات  نامه در تمامی تفاهم: وی در پایان افزود

 ./ستهای کشور تأکید کرده ا های اولیه سالم و تجاری ارقام مورد نیاز برای نوسازی و بازسازی باغ هسته

ht ml.4-24040/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p 
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 نهاده
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

   صادرات یک میلیون اصله نهال به عراق برای جنگل کاری مرزها و جلوگیری از ریزگردها صادرات یک میلیون اصله نهال به عراق برای جنگل کاری مرزها و جلوگیری از ریزگردها صادرات یک میلیون اصله نهال به عراق برای جنگل کاری مرزها و جلوگیری از ریزگردها 

میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان ایالم  1امسال : مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم گفت

 . اختصاص یافته است

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی جهاد کشاورزی، رضا احمدی در جمع خبرنگاران اعزامی از تهران با اشاره به این که 

کاری در  سال گذشته عملیات جنگل: نظیر بوده است،خاطرنشان کرد وجه به منابع طبیعی و محیط زیست در دولت یازدهم بیت

 .هکتار از اراضی استان ایالم اجرا شده است 42های آبخیزداری در سطح  هکتار و همچنین طرح 2066سطح 

کاری در  به منظور جنگل: ها، گفت ری در بروز سیالب و روان آبهای آبخیزداری در جلوگی احمدی با اشاره به تأثیر اجرای طرح

 .کند مناطق مرزی و جلوگیری از ریزگردها، سال آینده استان ایالم یک میلیون اصله نهال به کشور عراق صادر می

 .میلیون اصله نهال را دارد 42استان ایالم ظرفیت تولید ساالنه : وی خاطرنشان کرد

ht ml.4-24000/i t em/j angal omar at e/i r.i ana.www//:ht t p 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی
 - 38/77/63فارس

   یابدیابدیابد   های کشاورزی ازبکستان و اتحادیه اروپا افزایش میهای کشاورزی ازبکستان و اتحادیه اروپا افزایش میهای کشاورزی ازبکستان و اتحادیه اروپا افزایش می   همکاریهمکاریهمکاری

میلیون دالر در خصوص  44قراردادی به ارزش بیش از « 2640 -هفته سبز»المللی کشاورزی  ازبکستان در حاشیه نمایشگاه بین

 .صادرات میوه و سبزیجات با اتحادیه اروپا به امضا رساند

در « 2640 -هفته سبز»المللی کشاورزی  حاشیه نمایشگاه بیندر تاشکند، ازبکستان در  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

هزار دالر به  266میلیون و  44سبزیجات و منسوجات به کشورهای اروپایی قراردادی به ارزش بیش از  خصوص صادرات میوه و 

 .امضا رساند

دستاوردهای روز کشاورزی، دامداری، باغداری و ترین مراسم برای نمایش  بزرگ« هفته سبز»المللی کشاورزی ساالنه  نمایشگاه بین

 .گیرد های غذایی است که در آن توجه خاصی به تولید مواد غذایی در شرایط محیط زیست سالم صورت می تولید فرآورده

« دان محصوالت.اوز»های بزرگ ازبکستان همچنان اتحادیه کارخانجات صنایع غذایی، شرکت سهامی  در این نمایشگاه شرکت

های تجارت خارجی و همچنین نمایندگان شورای کشاورزان و واحدهای کشاورزی حضور  ، شرکت(ای ازبکستان های غله راوردهف)

 .دارند

های روغنی و چربی، ادویه  ازبکستان در چهارچوب این نمایشگاه بین المللی انواع مختلف میوه و سبزیجات تازه، خشکبار، فرآورده

را در  یوه و سبزیجات مانند شربت، مربا، تولیدات مختلف کنسرو شده و همچنین کاالهای صنایع نساجیهای تبدیلی م جات، فراورده

 .معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد

سبزیجات و منسوجات به  در خصوص صادرات میوه و « 2640 -هفته سبز»در پایان نمایشگاه بین المللی کشاورزی ساالنه 

 .هزار دالر به امضا رسید 266میلیون و  44ارزش بیش از کشورهای اروپای قراردادی به 

نفر از نمایندگان  426های اقتصادی و کشاورزی ازبکستان با حضور بیش از  در چارچوب این نمایشگاه مراسم معرفی پتانسیل

ه و تجدید تجهیز فنی های آلمانی برپا شده و گزارشاتی پیرامون رشد اقتصادی کشور، اقدامات در دست انجام برای مدرنیز شرکت

گذاری از جمله در چارچوب مناطق صنعتی  های سرمایه کارخانجات صنعتی، تکامل بیش از پیش فضای بازرگانی، اولویت همکاری

 .کنندگان قرار گرفت ویژه ایجاد شده در ازبکستان در اختیار شرکت

پایتخت آلمان آغاز « برلین»در شهر ( دی ماه 22)انویه ژ 42در تاریخ « 2640 -هفته سبز»المللی کشاورزی ساالنه  نمایشگاه بین

 .دهد به کار خود ادامه می( 4041ماه سال  بهمن 1)ژانویه  21شده و تا 
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 جهانیگزارشات 
 آیانا 7338بهمن  60, سه شنبه

ارزیابی میزان تقاضای موز در پایان سال با ارزیابی میزان تقاضای موز در پایان سال با ارزیابی میزان تقاضای موز در پایان سال با / / / قیمت موز در بازارهای فیلیپین قد کشیدقیمت موز در بازارهای فیلیپین قد کشیدقیمت موز در بازارهای فیلیپین قد کشید

   وجود محدودیت واردات وجود محدودیت واردات وجود محدودیت واردات 

شیوع بیماری پانامای موز در کشور فیلیپین باعث افزایش قیمت این میوه شده است که تا چند برابر افزایش قیمت داشته و 

شود که  بینی می با این وجود، پیش. گیری از واردات ویروس آن، واردات این میوه در جنوب کشور محدود شده استمنظور جلو به

 .های پایانی سال به اوج خود برسد افزایش تقاضا در شب

دنبال شیوع  به: گفتبا اعالم این خبر ( ایانا)واردکننده بزرگ موز به ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

هایی برای واردات این میوه اعمال شده است که بازار داخلی را نیز تحت تأثیر  ها و محدودیت بیماری پاناما و پاجوش آن، ممنوعیت

 .قرار خواهد داد

ترل و ضوابط جز مرز میرجاوه که با کن واردات محصول موز از تمام مرزهای استان سیستان و بلوچستان به: قاسم ارجمندی افزود

 .شود، ممنوع اعالم شده است قانونی وارد می

رساند و این بیماری قارچی با اثر منفی که بر خود گیاه  بیماری موز منشاء گیاهی داشته و آسیبی به انسان نمی: وی خاطرنشان کرد

 .گذارد، باعث خشک شدن این محصول خواهد شد موز می

اکنون  هم. نهال موز به کشور ممنوع بود و بعد از این نیز وارداتی صورت نخواهد گرفت پیش از این، واردات: ارجمندی ادامه داد

 .قیمت موز در بازار کشور فیلیپین افزایش چندبرابری داشته است

 .رسد دالر به فروش می 42کیلوگرمی موز به قیمت  42در زمان حاضر هر کارتن : وی تصریح کرد

 دوام خواهد بود قاچاق موز، بی 

با توجه به افزایش تقاضا : های جنوبی کشور یادآور شد های استان واردکننده موز به کشور با اشاره به منع ورود موز از گمرک این

 .رسد قیمت این میوه در بازار داخلی نوسان داشته باشد نظر می های پایانی سال، به برای موز در شب

های پایانی سال وجود ندارد، اما در  منظور تأمین شب یزان ذخیره موز بههرچند در زمان حاضر آماری از م: ارجمندی تأکید کرد

 .تواند بازار داخلی را تنظیم کند صورتی که تقاضا برای آن باز باشد، مجوزهای دولتی تنها مسیری است که می

تواند دوام چندانی داشته  د که نمیان برخی تاجران اقدام به واردات موز از کشور ترکیه و از مرزهای این کشور کرده: وی اظهار داشت

 .باشد

حجم واردات موز و نیاز بازار به قدری باالست که تنها از مجرای قانونی و به : ارجمندی با اشاره به احتمال واردات قاچاق موز گفت

 .شکل رسمی صرفه اقتصادی ورود خواهد داشت

. هزار دالر وارد کشور شده است 106میلیون و  446ارزش تن موز به  040هزار و  484گفتنی است، در شش ماهه نخست سال، 

 ./گذاری شده بود یک کیلوگرم موز وارداتی یک دالر در بندرعباس قیمت
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 گزارشات جهانی
 آیانا 7338بهمن  69, دوشنبه

   میلیون دالری بانک جهانی به بخش کشاورزی و انرژی افغانستان میلیون دالری بانک جهانی به بخش کشاورزی و انرژی افغانستان میلیون دالری بانک جهانی به بخش کشاورزی و انرژی افغانستان    425425425کمک بالعوض کمک بالعوض کمک بالعوض 

را به بخش کشاورزی و ( کمک باالعوض و جدید)میلیون دالر  428افغانستان اعالم کرد که بانک جهانی ( دارایی) وزارت مالیه

 .انرژی برق افغانستان کمک کرده است

میلیون دالر از این کمک برای طرح تنظیم آب در مزرعه اختصاص یافته که  12  ایانا به نقل از خبرنامه بانک جهانی،به گزارش  

 .های آبیاری کوچک در مزارع به منظور بهبود وضعیت کشاورزی افغانستان است هدف آن بهبود سیستم

هزار شغل  266تواند ساالنه بیش از  اری خواهد شد که میهزار هکتار زمین آبی 12براساس این گزارش، با اجرای این طرح حدود 

 .جدید برای مردم روستایی افغانستان در مرازع کشاورزی ایجاد کند

 .است میلیون دالر این کمک برای تامین وجوه مالی طرح بازسازی نیروگاه برق آبی نغلو در شرق کابل اختصاص یافته 80

ولید برق این نیروگاه آبی افزایش یابد و برق تولید شده این نیروگاه در اختیار مشترکین قرار است که با اجرای این طرح ظرفیت ت

 .عام و بخش صنعتی افغانستان قرار داده شود

 .وزارت مالیه افغانستان امیدوار است که بازسازی این نیروگاه در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند

این نیروگاه . نیروگاه آبی نغلو باعث تقویت قابل مالحظه در تولید انرژی افغانستان خواهد شد وزارت مالیه اعالم کرده که بازسازی

 .در سه دهه گذشته مراقبت الزم نشده و به شدت آسیب دیده است

رسی درصد مردم افغانستان در مناطق شهری و مسیرهای انتقال برق، به برق دست 06تا  22براساس آمار وزارت مالیه، اکنون حدود 

 .دارند

و 41نیروگاه آبی نغلو و ماهیپر به ترتیب با ظرفیت تولید . نیروگاه آبی تولید برق در افغانستان وجود دارند 42این وزارت گفته که 

 .آیند میگاوات برق بزرگترین نیروگاهای آبی تولید برق در این کشور به حساب می 00
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 گزارشات جهانی
 آیانا 7338بهمن  67, پنجشنبه

   ترین سال تاریخ معرفی شد ترین سال تاریخ معرفی شد ترین سال تاریخ معرفی شد    گرمگرمگرم   274827482748

. کردنددر طول تاریخ و در سطح جهان معرفی  ترین سال گرم ی میالدی را به عنوان ملی اقیانوسی و جوی سال گذشته  ناسا و اداره

 .ترین سال را در تاریخ داشت رکورد گرم 2641قبل از این، سال 

این . ترین سال تاریخ شناخته شده است رسما به عنوان گرم 2642براساس گزارشی که در نیویورک تایمز منتشر شده، سال  

ها گفته شده بود که سال  بینی پیش در این. کند های قبلی را تایید می بینی  ها که توسط دانشمندان هم تایید شده، پیش یافته

امین سال متوالی بود که دمای سطح جهان باالتر از  44ی میالدی  همچنین، سال گذشته. ترین سال زمین خواهد بود گرم 2642

 .حد متوسط رسید

پیش هم دانشمندان دولتی سال   چند هفته. گرفتند ی زمین را سال به سال زیر نظر می دمای کره 4886دانشمندان از سال  

ی ملی  اداره پس از آن هم ناسا و. ی آمریکا معرفی کردند میالدی را به عنوان دومین سال گرم در تاریخ ایاالت متحده 2642

 .در سطح جهان بودترین سال  ، گرم2642اعالم کردند که  (NOAA) اقیانوسی و جوی

، یک دانشمند (Michael E .Mann)« مان. مایکل ای». ترین سال را در تاریخ داشت رکورد گرم 2641قبل از این، سال  

ترین  شدن جهانی مواجه نبود، احتمال این که دو سال متوالی گرم  ی گرم ای با تایمز گفت اگر زمین با پدیده هواشناسی در مصاحبه

 .شد می 4266یک در سال جهان شوند، 

تر بود  گرم 2641ی فارنهایت از  درجه 6٫24ی  به اندازه 2642ی ملی اقیانوسی و جوی منتشر کرده، سال  براساس تحلیلی که اداره 

 .آید که بیشترین میزان افزایش در طول تاریخ به حساب می
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	آب
	بزرگترین مشکل توسعه آبیاری تحت فشار، وجود کشاورزان بدهکار و تولید مازاد است/ اجرای 124 هزار هکتار روش نوین آبیاری تاکنون
	بزرگترین مشکل توسعه آبیاری تحت فشار، وجود کشاورزان بدهکار و تولید مازاد است/ اجرای 124 هزار هکتار روش نوین آبیاری تاکنون
	بزرگترین مشکل توسعه آبیاری تحت فشار، وجود کشاورزان بدهکار و تولید مازاد است/ اجرای 124 هزار هکتار روش نوین آبیاری تاکنون
	افزایش 85 درصدی راندمان آبیاری در بخش کشاورزی هرمزگان طی دو سال اخیر

	اقتصاد کلان
	صندوقهای حمایت از توسعه کشاورزی و باغداری تشکیل میشود
	حذف رانت اطلاعاتی در بازار محصولات با عرضه در بورس کالای کشاورزی
	نظام بانکی برای ورود به پساتحریم در وقت اضافه قرار گرفت/ تشریح شرایط بازرگانی بخش کشاورزی پس از برجام
	"نپ" با 650 میلیارد تومان پشتوانه مالی، هفته آینده آغاز به کار میکند/ واگذاری توزیع 70 درصد نهادههای زراعی و باغی به نپ
	ایران و چین یادداشت تفاهم همکاری زیستمحیطی امضا کردند
	دولت با توانمندسازی تشکل ها، بورس کالای کشاورزی را تقویت می کند
	نرخ تورم دی ماه ۱۲.۲ درصد شد
	سهم 25 درصدی کشاورزی در صادرات غیرنفتی

	اقتصاد محصولات
	حذف یارانه کود در صورت جبران خرید تضمینی محصولات کشاورزی
	صادرات گوشت را گران نکرد؛ دلالان قیمت را افزایش دادند

	اقلیم و منابع طبیعی
	خسارت بارندگی فصل زراعی جدید 706 میلیارد تومان ارزیابی شد
	طرح نظام نوین مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی اجرا می شود
	سنگ های سیلاب در زمین های کشاورزی
	934 هکتار جنگل آزادراه پروژه تهران- شمال پس گرفته می شود

	انتصابات
	انتخاب هفت عضو هیأت علمی از پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در بین برترین دانشمندان جهان

	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	افزایش 900 تومانی قیمت مرغ با ترفند خودداری از فروش/ کاهش 50 درصدی قیمت آبزیان با ایجاد مراکز عرضه مستقیم
	دلایل افزایش قیمت تخممرغ در بازار
	قیمت روی جلد برخی کالاها حذف می شود/طرحی با پیش بینی ارزانی!
	پیش بینی افزایش 10 درصدی میوه در شب عید/ نارنگی بر مدار گرانی
	نرخ مرغ و ماهی در نقاط مختلف شهر

	برنامه و سیاست ها
	کمیسیون ویژه مجلس در حال بررسی موضوع برنجهای آلوده است
	آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی ابلاغ شد
	کسب و کار پایدار برای پنجهزار زن روستایی/ زنان روستایی فاقد ردیف بودجه ملی بوده و مغفول در سرشماری نفوس و مسکن
	پیشبینی تصویب موافقتنامه منابع زنده دریای خزر در هفته جاری/ آذربایجان نخستین نامزد مدیریت منابع دریای خزر
	ارائه خدمات تخصصی بیمه تجاری برای نخستینبار در بخش دام، طیور و آبزیان/ ایجاد شبکه الکترونیکی بیمه تجاری کشاورزی در کل کشور
	تمام امور بیمهای سازمان نظام دامپزشکی به بیمه ایران واگذار شد/ از بیمه مسئولیت مدنی اعضا گرفته تا تأسیسات واحدهای تولیدی
	طرح نظام نوین مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی اجرا می شود
	دولت با توانمندسازی تشکل ها، بورس کالای کشاورزی را تقویت می کند
	مخالفت کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی
	لزوم ایجاد موازنه بین افزایش تعرفه محصولات کشاورزی و درآمد مردم
	یک مقام مسئول: توسعه بورس کالای کشاورزی رانت اطلاعاتی را حذف می کند

	برنج
	کمیسیون ویژه مجلس در حال بررسی موضوع برنجهای آلوده است
	پیشبینی تولید 2.8 میلیون تن شالی در ایران توسط فائو در سال 2016 میلادی/ اعلام دلایل کاهش حجم تولید ایران

	پسته
	جدول میزان تامین نیاز سرمایی باغات پسته برای تیمار روغن پاشی اعلام شد
	لغو تحریم های ایران و تحولی عظیم در انتظار بازار پسته جهانی

	پنبه
	تامین منابع مالی
	اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت خشکسالی در مناطق عشایری
	۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار کشاورزی در لایحه بودجه ۹۵

	تحقیقات و نوآوری ها
	واکسن دامی «آنتروتوکسمی توکسوئیدی» سال آینده به تولید انبوه میرسد
	اجرای آزمایشی طرح تاثیر کود گوگردی بنتونیتدار بر عملکرد ذرت در قزوین

	تخم مرغ
	دلایل افزایش قیمت تخممرغ در بازار
	سهم 65 درصدی ایران در بازار عراق/ ترمز صادرات تخم مرغ کشیده شد

	تولیدات باغی (سایر )
	کاهش قیمت صادراتی میوه و ترهبار در راستای رقابت با محصولات خارجی
	ممنوعیت واردات پاجوش موز از پاکستان/ پتانسیل صادرات 300 هزار تن خرما در کشور
	پیش بینی افزایش 10 درصدی میوه در شب عید/ نارنگی بر مدار گرانی

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	ظرفیتهای ویژه اقتصادی بزهای سانن در راه است/ سازگاری شیر بزهای سانن با ذائقه انسانی
	سرطان بدخیم در صنعت مرغ/ سایه بی حمایتی بر سر مرغداران
	رئیس انجمن مرغداران استان گیلان گفت:اساسا استفاده از هورمون در صنعت طیور توجیه اقتصادی ندارد.
	جایگاه ششم ایران در صنعت دام و طیور دنیا
	نظر نهایی روس ها برای واردات گوشت مرغ از ایران به زودی اعلام می شود/ ثبت مجوز سبز صادرات لبنیات برای چهار کارخانه ایرانی

	تولیدات زراعی (سایر )
	توانایی تأمین ۱.۵ میلیون تن سبزی و صیفی برای صادرات به روسیه را داریم
	پیشبینی تولید 2.8 میلیون تن شالی در ایران توسط فائو در سال 2016 میلادی/ اعلام دلایل کاهش حجم تولید ایران

	چای
	باقیمانده مطالبات چایکاران بزودی پرداخت می شود

	حبوبات
	خود اتکایی در بذر عدس با کشت پاییزه آن برای نخستین بار

	خرما
	موانع صادراتی به چین رفع میشود/روسیه، هند و چین بازارهای هدف برای صادرات خرما
	وزارت کشاورزی به دنبال تجاری سازی نخلستان های جنوب

	خرید تضمینی
	خشکسالی
	اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت خشکسالی در مناطق عشایری
	زنگ خطر نابودی سفره های زیر زمینی به صدا در آمد

	دانه های روغنی
	۴ دغدغه کشت دانههای روغنی/ عملکرد تولید در ایران یکسوم سطح جهانی
	۴ دغدغه کشت دانههای روغنی/ کلزا «آببر» است/ عملکرد تولید در ایران یکسوم سطح جهانی

	روغن
	واردات کنجاله آزاد واردات روغن خام به شرط!

	زعفران
	بیمهری قاچاق بر سر زعفران سایه انداخت/ بازار چشم انتظار کاهش قیمت

	زیتون
	سلامت
	افزایش بیماری تببرفکی و کمبود واکسن
	لزوم رعایت شدیدتر اصول بهداشتی و امنیت زیستی برای کنترل سویه جدید تب برفکی
	مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی:
	گیاهی برای درمان سنگ کلیه و کیسه صفرا
	واکنش سازمان غذا و دارو به اخباری درباره واردات مواد غذایی آلوده

	سیب درختی
	سیب زمینی
	کاهش قیمت سیب زمینی تولیدکنندگان را به ورطه نابودی کشاند

	شیلات
	سرمایهگذاریهای خارجی در بخش شیلات افزایش مییابد
	تولید 400 هزار تن ماهی در قفس در افق 1404
	بروز رقابت منفی با انحصار صادراتی آبزیان به روسیه/ خسارت لکهسفید پرداختنشده باقی ماند
	تسهیل سرمایهگذاریهای خارجی در بخش شیلات ایران با لغو تحریمها
	صیادان غیرمجاز توسط نیروهای یگان حفاظت شیلات گلستان متوقف شدند
	پیشبینی تصویب موافقتنامه منابع زنده دریای خزر در هفته جاری/ آذربایجان نخستین نامزد مدیریت منابع دریای خزر
	لهستان اولین سرمایه گذار خارجی پسابرجامی صنعت شیلات
	تولید میگوی کشور کاهش یافت
	سیستان و بلوچستان تامین کننده بیش از ۷۰ درصد تن ماهیان کشور است
	پرورش ماهی از پروژه های جذاب برای سرمایه گذاری است

	شکر (چغندر / نیشکر)
	شیر و فراوردهها
	نخستین محموله لبنی صادراتی به روسیه؛ نقطه قوت سایر کارخانهها میشود
	ایران به زودی صادرکننده لبنیات به روسیه میشود
	بزرگترین تولیدکننده محصولات لبنی جهان آماده همکاری با ایران شد

	صادرات و واردات
	موانع صادراتی به چین رفع میشود/روسیه، هند و چین بازارهای هدف برای صادرات خرما
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