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 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 

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

.بهره مند فرمائید  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120  در این راستا تلفن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

2 
 

 آب
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 صدای اعتراض شورای عالی امنیت برای آب شرب در آمد

ب صدای شورای عالی امنیت برای آب شر: ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

های  برداری مضاعف از مراتع و منابع درآمده است، به این منظور شورای عالی، برنامه تهران و کرج به دلیل عدم کنترل دام و بهره

 .سدهای تامین کننده آب شرب تهران و کرج را خواستار شده است

ها، مراتع و  اتع و بیابان سازمان جنگلآگاهی دامداران راهکار حفظ مراتع و کنترل چرای دام معاون آبخیزداری، امور مر  پیش

 .آگاهی دامداران دانست آبخیزداری کشور، یکی از راهکارها برای حفظ مراتع و کنترل چرای دام را پیش

ریزی  پرویز گرشاسبی در گردهمایی برنامه  ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جنگل

در اداره کل منابع طبیعی ( تهران، قزوین، قم، مرکزی، همدان و مازندران)های همجوار  یت چرای استان البرز و استانمشترک مدیر

های الزم را در خصوص زمان ورود و خروج دام و همچنین  دامداران باید قبل از آغاز فصل چرا، آگاهی: و آبخیزداری البرز، گفت

 .ها خودداری کنند رود زودهنگام دام به عرصهها کسب کنند و از و تامین علوفه دام

ها نیازمند علوفه در مراتع و در فصل غیرچرا  های جدید شده که این گله وضعیت اقتصادی کشور منجر به تولید گله: وی افزود

 .ها استفاده کرد های دامداران و اتحادیه هستند که برای پیش آگاهی این افراد باید از ظرفیت انجمن

مرگ خاموش منابع طبیعی تنها : ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت خیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلمعاون آب

اندازی و تصرف اراضی نیست، بلکه عواملی نظیر وقوع سیل و فرسایش خاک آثار بارز مرگ خاموش منابع طبیعی در کشور  دست

 .شود راتع در سیل و فرسایش خاک دیده میاکنون اثرهای بارز و مشهود تخریب م: وی افزود.است

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خاک را مامن گیاه و گیاه را عامل حفظ خاک  معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

های سرگردان  دام به ورود دام مازاد و همچنین ورود زودهنگام دام به مراتع و خروج دیرهنگام آنها و وجود: دانست و اظهار داشت

 .شود ها پس از گذشت فصل پاک می شود زیرا آثار این تخلف در منابع طبیعی همچون تخلف اراضی نگاه نمی

کارشناسان تلف : ها دانست و گفت ها در بین دام وی یکی از پیامدهای ورود دام مازاد و غیرمجاز به مراتع را شیوع برخی بیماری

های غیرمجاز عنوان  به دلیل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در سال جاری را دامشدن تعداد زیادی حیات وحش را 

صدای شورای عالی امنیت برای آب شرب : گرشاسبی به تاثیر مراتع و آبخیزداری در تولید آب سالم نیز اشاره کرد و افزود.اند کرده

 .ع و منابع درآمده استبرداری مضاعف از مرات تهران و کرج به دلیل عدم کنترل دام و بهره

 .های سدهای تامین کننده آب شرب تهران و کرج را خواستار شده است به این منظور شورای عالی، برنامه: وی بیان داشت

ما باید : ها، با اشاره به این که زنجیره کوچ در کشور ما به هم ریخته، ادامه داد معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

های  کنند و مراتع استان ها باالتر ببریم زیرا در جهان مراتع را صرفا برای دام استفاده نمی گاه را از مراتع برای استفاده صرف دامن

 .هایی همچون تفرج و توریسم خیلی باالیی دارد تهران و البرز پتانسیل

 0033ساالنه : های مرتبط دانست و گفت التحصیالن رشته وی یکی از کارکردهای مراتع را استفاده از درآمد آنها برای اشتغال فارغ

هزار میلیارد تومان هزینه  0-4های نظارتی مراتع ساالنه فقط حدود  میلیارد تومان جریمه دام مازاد در مراتع است و اگر برای شبکه

 .یابد های منابع طبیعی تا حد زیادی ارتقا می کنیم شاخص

/news/fa/ir.iana.www//:http08982D%/8%B5%D8% 
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 آب
 ایرنا ۵/2۴/2۴۹۳0: تاریخ خبر

 حقابه دشت سیستان از هیرمند تادیه شود : یک مقام مسئول

مون و جلوگیری کنترل خشکی دریاچه ها: مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و خاک استان سیستان و بلوچستان گفت -ایرنا -چابهار

 . از کاهش فعالیت های کشاورزی دشت سیستان به تادیه حقابه این منطقه از رودخانه هیرمند نیاز دارد

استان سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط بد : محمد اربابی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت

 .چالش اساسی کمبود آب مواجه استاقلیمی از جمله خشکسالی های پیاپی، با 

میلیون مترمکعب آب به صورت سالیانه در شاخه رودخانه سیستان  033به گفته این مقام مسئول، سال های گذشته دو میلیارد و 

 .میلیون مترمکعب رسیده است 933از هیرمند دریافت می شد، اما امروز این عدد با کاهش بسیار تنها به 

و توسعه سازه های آبی ( بویژه افغانستان)ریزش های جوی، برداشت های بی رویه از منابع آبی در باالدست کاهش : وی تصریح کرد

 .در باالدست، علت های اساسی این کاهش است

تنها منبع تامین کننده آب دشت سیستان، رودخانه هیرمند است که از افغانستان سرچشمه می گیرد؛ حوضه آبریز : وی افزود

 .هزار کیلومترمربع آن در ایران واقع شده است 05هزار کیلومتر مربع است که  092مند رودخانه هیر

فعالیت های انجام شده در افغانستان، همگی با هدف توسعه بهره برداری از آب هیرمند است و همین مساله سبب : اربابی یادآور شد

 .ان ایران کاهش یابدشده تا فعالیت های کشاورزی در این کشور افزایش و در منطقه سیست

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و خاک استان سیستان و بلوچستان هشدار داد خشک شدن تاالب هامون به دلیل این کاهش 

، دو پدیده (درصد ساکنان منطقه به آن بستگی دارد 93که زندگی )آورد آب و کاهش چشمگیر فعالیت های کشاورزی در منطقه 

 .خطرناک در سیستان است

کنترل این موضوع نیازمند پیگیری جدی حقابه کشاورزی ایران در این منطقه و همچنین پیگیری حقابه تاالب : وی ادامه داد

 .هامون بر اساس کنوانسیون رامسر است

 کنوانسیون رامسر که خواستگاه آن شهر رامسر در استان مازندران است، به عنوان قدیمی ترین معاهده بین المللی با موضوع

 . حفاظت از طبیعت در جهان به شمار می رود

این کنوانسیون با تاکید بر رویکرد و نقشی که تاالب ها در تامین نیازهای جوامع انسانی ایفا می کنند، حفاظت از تنوع زیستی 

 .تاالبی را به عنوان اصلی ترین هدف خود قرار داده است

عب برای هامون به هیچ عنوان کافی نیست و عالوه بر آن، دو هامون دیگر یعنی میلیون مترمک 23حقابه سالیانه : اربابی یادآور شد

 .تغذیه می کنند« فراه رود»نیز وجود دارند که از آورد رودخانه های هیرمند و « هامون پوزک»و « هامون صابری»

ده توسط وزارت نیرو در مورد حقابه پیشتر محسن سلیمانی روزبهانی مدیر طرح حفاظت از تاالب های ایران، اعداد و ارقام مطرح ش

هزار هکتار در سیستان و  533برای تاالب هامون با وسعت بیش از : تاالب ها را جای بحث و گفت وگو دانسته و افزوده بود

میلیون متر مکعب است که حتی سطح یا گوشه ای از تاالب را هم  23بلوچستان کل حقابه ای که در نظر گرفته شده، کمتر از 

 . نخواهد کرد خیس

 طرح انتقال آب** 

کمبود منابع آب در استان، مسئوالن را بر آن : مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و خاک استان سیستان و بلوچستان ادامه داد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

4 
 

 .داشت تا دو پروژه بزرگ را برای رفع مشکالت موجود و اسکان مردم در مناطق مختلف پیگیری کنند

میلیون دالر اعتبار تخصیص یافته به  533طرح انتقال آب با لوله به مزارع سیستان است که از محل  نخستین پروژه،: اربابی گفت

این استان برای افزایش بهره وری آب در سیستان اجرایی می شود و دومین طرح، کنترل ریزگردها در دو کشور ایران و افغانستان 

 .است

 233هزار و  9اخیر معاون اول رئیس جمهوری به استان به تصویب رسید که به گفته این مقام مسئول، انجام طرح دوم در سفر 

هزار هکتار از اراضی استان که کانون اصلی ریزگردها هستند تامین آب کرده و  95این طرح برای . میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

 .فضای سبز ایجاد می کند و بدینوسیله کانون بحران کنترل می شود

 افغانستان چالشی فراروی دشت سیستان« خان کمال»بند ** 

میلیمتر است که به دلیل طوفان های پس از بارندگی و از  50میانگین بارش های جوی در سیستان سالیانه فقط : اربابی اضافه کرد

 .دست رفتن آب، هیچ اثر مثبتی بر رطوبت خاک سیستان ندارد

در حال ساخت بند کمال خان است که با احداث آن می تواند صد درصد  کیلومتری مرز با ایران 003افغانستان در : وی گفت

در خاک کشور خود منتقل کند؛ بندی که احداث آن به یکی از چالش های دو « گودزره»جریان آب رودخانه هیرمند را به منطقه 

 .کشور تبدیل شده است

 00کیلومتر مربع وسعت بیش از  083٬202تان با حدود این اس. استان سیستان و بلوچستان در شرق جنوب شرقی ایران واقع است

 .درصد وسعت ایران است

 .سیستان شامل زابل و شهرهای اطرافش و بلوچستان دربرگیرنده بقیه شهرها از زاهدان تا چابهار است

ز آبی با دریای عمان کیلومتر مر 033کیلومتر مرز خاکی با کشورهای پاکستان و افغانستان و  033سیستان و بلوچستان یک هزار و 

 .دارد و به دلیل قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و ترانزیتی از اهمیت فراوانی برخوردار است

/News/fa/ir.irna.www//:http80920020/ 
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 اقتصاد کالن
 - ۳02۴/2۵0فارس

هزار  4۸۵ارزش تولیدات کشاورزی / وق توسعه ملی برای توسعه کشاورزیمیلیون دالر از صند ۰۵۵
 میلیارد تومان است

 083براساس آمار جدید بانک مرکزی، کل تولیدات بخش کشاورزی : ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه

 .میلیارد دالر است 28هزار میلیارد تومان معادل 

ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز  ، عبدالمهدی بخشنده معاون برنامهخبرگزاری فارساقتصادی به گزارش خبرنگار 

و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی با « تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران»در همایش 

 2راهبردهای بخش کشاورزی در : که اهداف کالن بخش کشاورزی در الیحه برنامه ششم توسعه آورده شده است، گفتبیان این

وری آب و توسعه پایدار و همچنین توسعه صادرات و  زیربخش منابع طبیعی، محیط زیست، امنیت غذایی و سالمت محصوالت، بهره

 .ص شده استتنظیم صادرات و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مشخ

آنچه در دولت تصویب شده و به : وی با بیان اینکه منابع مالی راهبردهای بخش کشاورزی به تصویب رسیده است، بیان داشت

 .کنیم نیاز به قانون دارد بخش کشاورزی و آب دارای مواد خاصی است که تصور می 03مجلس ارائه شده در ماده 

ها و ممنوعیت  وری آبیاری، آبخیزداری، آبخوان داری، توسعه گلخانه ف آب، ارتقای بهرهنگاه ویژه ما به مصر: بخشنده تصریح کرد

 .کشت سبزی و صیفی در فضای باز و همچنین اعمال الگوی کشت است

 ای به افزایش منابع مالی بانک کشاورزی در همچنین نگاه ویژه: ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد معاون برنامه

در حالی که . درصد منابع این بانک به تسهیالت بخش کشاورزی اختصاص دارد 93الیحه برنامه ششم دیده شده است، چرا که 

 .دهند درصد منابعشان را به بخش کشاورزی اختصاص می 9تا  8.5ها کمتر از  مابقی بانک

با عنایت دولت مبلغ : الی در اختیار دارد، اظهار داشتمیلیارد تومان منابع م 0833وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک کشاورزی 

میلیارد تومان  033هزار و  4میلیارد تومان به منابع این بانک اضافه شده و در قالب برنامه ششم توسعه در نظر است تا مبلغ  533

یابد و افزایش  برابر افزایش می 0یا  0دیگر به منابع بانک کشاورزی اضافه شود که اگر این امر صورت گیرد منابع بانک کشاورزی 

 .منابع این بانک کمک بزرگی به بخش کشاورزی خواهد بود

ای در قالب  گذاری برای بخش زیربنایی دیده شده که به این موضوع نگاه ویژه در کنار منابع دولتی منابع سرمایه: وی اظهار داشت

ها در قالب  بینی برای آن صادر کند و مابقی این اهداف و پیشهای خارجی شده است و امیدواریم مجلس مجوز الزم را  فعالیت

 .پشتیبانی آمده است

درصد بود و در برنامه چهارم توسعه  4ساالنه  29تا  24های  متوسط رشد بخش کشاورزی در برنامه سوم توسعه بین سال: وی افزود

 .هش یافتدرصد یعنی نصف برنامه سوم کا 0.9متأسفانه رشد متوسط بخش کشاورزی به 

 4به  94تا  93های  کنیم رشد بخش کشاورزی در سال در برنامه پنجم توسعه تصور می: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

درصد افزایش  5ریزی در برنامه ششم توسعه این رقم به  کنیم که با توافق سازمان مدیریت و برنامه بینی می درصد برسد و پیش

 .یابد

http://www.farsnews.com/
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بری  بری از کل سهم درصد بوده است که این سهم 4تا  0اعتبارات بخش کشاورزی از بخش عمرانی کشور بی  سهم: بخشنده افزود

درصد،  00بری بخش صنعت  درصد رسیده است، در حالی که سهم سهم 8تا  2.5بخش کشاورزی از کل تسهیالت کشور به 

 .درصد است 00.2درصد و مسکن  42.2خدمات 

درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی به بخش کشاورزی اختصاص  03سال اخیر  4ی در مجموع ط: وی بیان داشت

 .میلیارد دالر بوده است 0یافته که این رقم حدود 

پروژه آب و خاک را در دست اجرا است  0با همکاری وزارت نیرو در ایین راستا و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی : وی افزود

هزار هکتار از اراضی خوزستان اختصاص  533میلیارد دالر برای احیای  0.5آنها پروژه اراضی خوزستان است که مبلغ  که یکی از

 .یافته است

 03های نوین آبیاری تجهیز و نوسازی شده است و ماهانه  هکتار از اراضی خوزستان به سیستم 033تاکنون : بخشنده بیان داشت

 .شود سازی میهزار هکتار هم تسطیح و هندسی 

های  هزار هکتار از اراضی کشاورزی در منطه دشت زابل در حال مجهز شدن به سیستم 42عالوه بر مورد مذکور، : وی بیان داشت

 .میلیارد دالر منابع مالی به آن اختصاص یافته است 0نوین آبیاری است که مبلغ 

میلیون دالر به بخش کشاورزی  533دجه سال آینده مبلغ قرار است از محل صندوق توسعه ملی برای بو: بخشنده بیان داشت

 .های جدید آبیاری نوسازی شود هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم 433الی  033اختصاص یابد که طی آن 

 میلیون هکتار در زیرساخت کار کنیم و تمرکز ما روی 0.5همچنین در طول برنامه ششم توسعه در نظر داریم تا : وی افزود

 .هزار هکتار گلخانه فنی احداث کنیم 0ایم تا سالی  بینی کرده ها است و در همین راستا پیش گلخانه

از سال گذشته اقدامات : وی با بیان اینکه در بخش شیالت پرورش ماهی در قفس بسیار برایمان حائز اهمیت است، بیان داشت

 .در دریای شمال و جنوب نصب شده است قفس بزرگ 033خوبی در این راستا صورت گرفته، به طوری که 

 28هزار میلیارد تومان یعنی معادل  083براساس آمار جدید بانک مرکزی ارزش کل تولیدات بخش کشاورزی : وی بیان داشت

 .میلیارد دالر است

ال کشور به درصد اشتغ 09علیرغم بودجه کم این بخش : بخشنده با اشاره به بودجه کم عمرانی بخش کشاورزی، عنوان داشت

درصد مجموع ارزش افزوده کسب و کار کشور مربوط به بخش کشاورزی است که رقم بزرگی را  00.2بخش کشاورزی تعلق دارد و 

 .به خود اختصاص داده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03433000000940 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

روند برگشت جمعیت به روستا / نظام خرده مالکی، مانع اعطای تسهیالت بانکی به بخش کشاورزی
 امکان پذیر نیست

باره  اند در اینتو الگوی کشاورزی کشورهای صنعتی برای افزایش تولید با توجه به استراتژی کشت و بومی سازی آن می»مطالعه 

ترین معضل کشور یعنی  موثر باشد، زیرا با اتخاذ سیاست مناسب و رونق بخش کشاورزی، نیاز کشور به واردات و یکی از بزرگ

او سود و بازدهی پایین نظام خرده مالکی کنونی را یکی از موانع مهم اعطای « .مهاجرت از روستاها به شهرها نیز کاهش می یابد

 .داند می تسهیالت بانکی

تواند با تسهیالت بانکی به موقع نیاز کشاورزان  ریزی برای باال بردن نرخ سوددهی در بخش کشاورزی؛ موضوعی است که می برنامه

ولی آیا با نظام خرده مالکی کشاورزان روی رفاه را . را برای تامین رفاه نسبی و در نهایت اقامت در روستا و عدم مهاجرت فراهم کند

 ید؟خواهند د

تحقق »: گوید وگو به ایانا می دکتر مهدی تقوی اقتصاددان، و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت

کارگیری برنامه ترویج آموزش  های روستایی، مکانیزه کردن کشاورزی و به این هدف نیازمند اعتبارات بانکی به موقع، تشکیل تعاونی

 « .های موجود است حل عنوان بخشی از راه از تجربه کشورهای پیشرفته بهروستایی و استفاده 

الگوی »داند و معتقد است مطالعه  نمی« روند برگشت جمعیت به روستا را امکان پذیر»وگو  او در بخش دیگری از این گفت

باره موثر باشد، زیرا با  تواند در این کشاورزی کشورهای صنعتی برای افزایش تولید با توجه به استراتژی کشت و بومی سازی آن می

ترین معضل کشور یعنی مهاجرت از روستاها به  اتخاذ سیاست مناسب و رونق بخش کشاورزی، نیاز کشور به واردات و یکی از بزرگ

 . داند کی میاو سود و بازدهی پایین نظام خرده مالکی کنونی را یکی از موانع مهم اعطای تسهیالت بان« .شهرها نیز کاهش می یابد

است عوامل اقتصادی بر مهاجرت روستاییان در ایران بسیار تعیین کننده بوده و کاهش  های محققان بخش کشاورزی حاکی پژوهش

گذاری در بخش کشاورزی، افزایش شاخص محصوالت کشاورزی، افزایش نرخ باسوادی،  شکاف دستمزد میان شهر و روستا، سرمایه

ای در  کننده تواند نقش تعیین های روستایی می های به موقع بانکی، و تشکل زیرکشت، اعطای وام رشد اقتصادی و افزایش سطح

 .ممانعت از مهاجرت روستاییان به شهر داشته باشد

میلیون نفر از مهاجران روستایی و زاغه نشینی  03دکتر تقوی در ادامه پاسخش به پرسش ایانا، یکی دیگر از عوامل جذب بیش از 

ها در دوره احمدی  شیب تند طرح هدفمندی یارانه»شهر تهران را ناشی از شهرها از جمله کالن نشینی آنان در اطراف کالن و حاشیه

ریزی غلط باعث شد تولید محصوالت کشاورزی برای کشاورز به صرفه نباشد و در شرایط کنونی  برنامه»: ذکر کرد و گفت« نژاد

های روستایی نفع بیشتری عاید  با کمک به کشاورزان آنان را یاری کند تا با تشکیل تعاونیای نیست که وزارت جهاد کشاورزی  چاره

 « .کشاورز و تولید کننده محصوالت زراعی شود

های  تعاونی»: کننده دانست و گفت های روستایی را برای رونق کشاورزی بنا به فرهنگ هر محل تعیین او در ادامه تشکیل تعاونی

گذاری و  با در نظر گرفتن سهم هر یک از کشاورزان از محصول براساس میزان مالکیت متراژ زمین و میزان سرمایهتوانند  مذکور می

 «.با یکپارچه سازی اراضی، هزینه کشت را کاهش و میزان برداشت محصول و میزان سود را افزایش دهند... 

د که بانک کشاورزی با اعطای تسهیالت در این حوزه فعال خران توصیه کر تقوی برای جلوگیری از ضرر کشاورزان در برابر سلف

 . خر بفروشند ای و قیمت بسیار ارزان به سلف شود تا کشاورزان مجبور نشوند محصولشان را فله
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وگو با ایانا مشکالت بخش کشاورزی را ناشی از قطعات  پیش از این غالمعلی فارغی، رییس هیات مدیره انجمن صنایع طیور در گفت

با استناد به آمار رسمی »: او گفت. ها ذکر کرده بود آن ک اراضی کشاورزی و افزایش ریسک برای اعطای تسهیالت بانکی بهکوچ

درصد تسهیالت پرداختی بانک ها به دست بخش کشاورزی رسیده  9تا  8تنها  94ماهه سپری شده از سال  03بانک مرکزی در 

با کاهش قابل توجه »همه نیازهای فعاالن بخش کشاورزی ندانست و گفت که او حمایت بانک کشاورزی را پاسخگوی « .است

 «.سرمایه گذاری در این بخش مواجه هستیم

شد  تقوی در ادامه یکی از مشکالت ساختاری بخش کشاورزی را قطعات کوچک زمین ذکر کرد که با اجرای اصالحات ارضی، باعث 

او گفت که نظام خرده مالکی ناتوان از تامین . ن و دهقانان وجود نداشته باشدتا انگیزه کافی برای تولید بیشتر در کشاورزا

درصد  23های زندگی کشاورز در روستا آنان را به سوی شهرها، تحت عنوان مهاجر گسیل کرده و وزن جمعیتی را از  هزینه

ها هنوز برای حل این معضل  طی دهه تغییر داده است که متاسفانه 93درصد شهرنشینی در دهه  23به  43روستانشینی در دهه 

 . اندیشی نشده است چاره

/news/fa/ir.iana.www//:http09330D%/9%82% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۱: تاریخ

ه بانکی از پرداخت تسهیالت به نوسازی چرا شبک/ های گریزان فرجام، سرمایه های بی چالش
 رود؟ کشاورزی طفره می

رو بوده؛ این در حالی است که محصوالت  ها، نوسازی بخش کشاورزی هم با تأخیر و تعویق روبه گذاری با کاهش میزان سرمایه

توجهی به مشکالت  تداوم بیعنوان تولیدات استراتژیک مستقیم با امنیت غذایی مردم در ارتباط هستند و در صورت  کشاورزی به

 .این بخش، باید در انتظار عواقب گسترده آن باشیم

 :نژاد سحر قاسم -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها در این میان مستثنی  کند کشاورز باشی یا صنعتگر؛ البته بعضی تأمین سرمایه در ایران مشکل بزرگ تولید است، فرقی هم نمی

ها هستند، بلکه با توجه به سهام  تنها مورد توجه خاص دولت تولیدکنندگان بزرگ مثل خودروسازها که نههستند، یعنی بزرگان و 

آیند و در نتیجه عجیب نیست که  ها در اختیار دارند، خودشان بانکدار هم به حساب می ای که در تعداد قابل توجهی از بانک عمده

 .تر به منابع بانکی برسد دستشان راحت

گیرد و هر کسی هم  ظر این استثناها؛ در اقتصاد ایران که تأمین مالی در قریب به اتفاق موارد از طریق بازار پول انجام مین اما صرف

توان انتظار داشت که صف  رود؛ نمی ها می عنوان نخستین و احتماالً آخرین گزینه به سراغ بانک به فکر تأمین نقدینگی است، به

 .ها خارج شود م تعداد بیشتری از آنها دست پر از شعب بانکک تر یا دست متقاضیان کوتاه

 ها اصرار از تولید، انکار از بانک

تر شد که در  وضع هم وقتی وخیم. گویند که منابع مالی محدودشان جوابگوی این همه متقاضی دریافت تسهیالت نیست ها می بانک

تحلیل رفت، به این ترتیب هم نقدینگی موجود در دست تولید ها و کاهش شدید قیمت نفت، درآمدی ارزی  نتیجه تشدید تحریم

 .ها برای حمایت از آنها رو به نزول گذاشت کاهش یافت، هم توان مالی بانک

دانند و  تراشی می ها برای طفره رفتن از تسهیالت را بیشتر بهانه البته در سوی دیگر متقاضیان دریافت تسهیالت هم دالیل بانک

ها را دلیل مدعای خود عنوان  سال گذشته به افراد خاص داده شد و مالک و سهامدار شدن بانک 03ویژه در  به تسهیالت کالنی که

 .کنند می

نظر  تر به تر و بغرنج در میان متقاضیان دریافت تسهیالت و تأمین مالی هم وضع بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن سخت

. بیشتر از دیگر متقاضیان دستشان تنگ است و سرمایه اولیه به مراتب کمتری هم دارند فعاالن پرتعداد این بخش معموالً. رسد می

این همه در . دانند عنوان وثیقه تسهیالت چندان معتبر و قابل پذیرش نمی های کشاورزان را به ها، زمین بدتر از همه اینکه بانک

شناسند، به عبارت دیگر، بازار تأمین مالی، یعنی بازار  ن مالی میعنوان منابع رسمی تأمی ها را به شرایطی است که آنها تنها بانک

 .دلیل تکثر فعاالن بخش کشاورزی و کوچک بودن عرصه فعالیتشان اصوال دیگر امکان حمایت از آنها را ندارد سرمایه، به

 ها مقصرند؟ فقط بانک

فرد بخش  های منحصربه دلیل ویژگی عه پایدار، بهدر نهایت اینکه با وجود نقش تأثیرگذار بخش کشاورزی در دستیابی به توس

های  نیافتگی بازارهای مالی کشاورزی و وجود تنگناهایی در زمینه تأمین مالی، این بخش با محدودیت کشاورزی در ایران، توسعه

 .رو شده است گذاری روبه شدید سرمایه
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عنوان  نباید فراموش کرد که در ایران به. دهی نوشت به تسهیالت ها میلی بانک توان یکسره به پای بی البته همه این مشکالت را نمی

دهد از سوی  های اقتصادی کالن نامناسب عملکرد بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می یکی از کشورهای در حال توسعه، سیاست

گذاری دولت باعث تحریف در  ههای سرمای های تجاری و اولویت های قیمتی، سیاست های بخشی مانند کنترل دیگر اتخاذ سیاست

 .شود های مالی می گری تخصیص منابع مالی از طریق واسطه

اعتمادی و کاهش بازده انتظاری برای اعتباردهندگان در معامالت مالی را به  های قانونی، افزایش بی جز این وجود محدودیت به

های تجاری از حضور در بخش کشاورزی  عنوان بنگاه ها را به بانکدهد و در نهایت  های عملیاتی را افزایش می آورد و هزینه همراه می

 .کند منصرف می

دنبال بازارهای دارای ثبات، رقابتی و پربازده  دلیل ماهیت تجاری که برای خود قائل هستند، به ها به این بدان معناست که بانک

های زیاد  روش محصوالت کشاورزی و وجود شوکدلیل فصلی بودن چرخه تولید و ف هستند، اما بازار محصوالت کشاورزی به

نکته دیگر اینکه عموماً کشاورزان در روستاها سکونت . دهد گری مالی را افزایش می های واسطه درآمدی و قیمتی تولیدات، ریسک

ان و کوچک بودن انداز اندک کشاورز داشته و تراکم جمعیت در این مناطق کم و عمدتاً فقیر هستند؛ از این رو درآمد پایین و پس

 .شود ها، باعث افزایش هزینه معامالتی در بازارهای مالی می وام

 هشت درصد تسهیالت به بخش کشاورزی رسید

ها به بخش  تر مشکالت را ناشی از نگاه انتزاعی بانک مدیره انجمن صنایع طیور البته بخش بزرگ غالمعلی فارغی، رئیس هیأت

عنوان یکی از  داند و معتقد است آنها باید ضرورت حمایت از این بخش را به صادی ایران میعنوان بخش بنیادین اقت کشاورزی به

 .زنجیرهای اصلی اقتصاد مورد توجه قرار دهند

درصد  9تنها هشت تا  94ماهه سپری شده از سال  03حتی با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی در : گوید وی به خبرنگار ایانا می

ها به دست بخش کشاورزی رسیده؛ این در حالی است که بر اساس مصوبه قانونی، این رقم باید دست کم  بانک تسهیالت پرداختی

بدتر از همه این که برای دریافت همین سهم ناچیز هم مشکالت فراوان است و متقاضیان باید از هفت خوان . درصد برسد 03به 

 .موانع عبور کنند

پذیرند و به همین بهانه از پرداخت  عنوان وثیقه نمی البیع نبودن به دلیل سهل اورزی را بهها اراضی کش به گفته فارغی، بانک

جز بانک کشاورزی، هیچ بانک دیگری میل به حمایت از  توان گفت که به در چنین شرایطی به جرأت می. روند تسهیالت طفره می

ی همه نیازهای فعاالن بخش کشاورزی نیست، با کاهش قابل در نتیجه از آنجا که حمایت بانک کشاورزی پاسخگو. این بخش ندارد

 .رو هستیم گذاری در این بخش روبه توجه سرمایه

 بانک مرکزی نظارت را فراموش نکند

جز صدور مصوبات، بر حسن اجرای آنها از سوی  رود بانک مرکزی هم به انتظار می: افزاید مدیره انجمن صنایع طیور می رئیس هیأت

ی خود نظارت کند تا بلکه بخشی از این مشکالت حل و فصل شود و دست تعداد بیشتری از کشاورزان و فعاالن ها زیرمجموعه

 .صنایع وابسته به تسهیالت برسد

با کاهش میزان : کند سال گذشته، خاطرنشان می 03ویژه در  گذاری در بخش کشاورزی به وی با اشاره به کاهش معنادار سرمایه

عنوان  رو بوده؛ این در حالی است که محصوالت کشاورزی به وسازی بخش کشاورزی هم با تأخیر و تعویق روبهها، ن گذاری سرمایه

توجهی به مشکالت این بخش، باید در  تولیدات استراتژیک مستقیم با امنیت غذایی مردم در ارتباط هستند و در صورت تداوم بی

 .انتظار عواقب گسترده آن باشیم
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ترین دالیل بانک برای عدم  عنوان وجه تضمین را مهم کافی و چشمگیر و پذیرفته نشدن اراضی کشاورزی به فارغی نبود بازدهی

مالکی است و همین موضوع  واقعیت این است که بخش کشاورزی ما خرده: دهد داند و ادامه می پرداخت تسهیالت به کشاورزان می

عنوان نخستین گام، عزم  همین دلیل دولت برای بهبود شرایط باید بهآید؛ به  مانع نخست بر سر توسعه این بخش به حساب می

چون تنها در این صورت است که تولید کشاورزی در تمام . سازی تولید در بخش کشاورزی جزم کند خود را برای یکپارچه

ها را به  در نهایت بانک رسد و های آن ازجمله دام، طیور، باغداری، زراعت و پرورش آبزیان؛ به سودهی بیشتر می زیرمجموعه

 .کند گذاری در آنها ترغیب می سرمایه

مالکی خاصیت پربازده آن را  فراموش نکنیم که بخش کشاورزی در ذات خود پربازده است، اما وجود نظام خرده: کند وی تصریح می

 .شدت کاهش داده است به

 مواظب امنیت غذایی کشور باشیم

ی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی هم کوتاه بودن دست بخش کشاورزی از علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورز

 .داند زایی می عنوان محور توسعه اقتصادی و اشتغال ها به این بخش به تسهیالت بانکی را ناشی از دیدگاه بازار پول و عدم توجه بانک

تنها با اعمال چنین : شود امنیت غذایی یادآور می کننده عنوان تأمین وی با اشاره به ضرورت حمایت از بخش کشاورزی به

 .زایی چشم امید داشت توان به عدم وابستگی خارجی و توسعه اقتصادی و اشتغال هایی می حمایت

های دولت در الیحه ابالغی  ویژه در بودجه سنوانی را ناشی از تصمیم های گذشته به بخش کشاورزی، به های سال مهری ایرانپور بی

های پیشنهادی دولت را ندارد، بنابراین به ناچار به تغییرات کوچک  مجلس امکان تغییرات گسترده در رقم: کند و تأکید می داند می

های قابل  گذاری رود سرمایه گرفته با وزیر جهاد کشاورزی، انتظار می های صورت بسنده کرده، با این حال امسال با توجه به رایزنی

 .بخش کشاورزی و تغییر شیوه آبیاری صورت گیرد توجهی در بخش مکانیزاسیون

کند و  سازی بخش کشاورزی توصیف می حل خروج از شرایط فعلی را حرکت به سوی صنعتی شدن و مکانیزه ترین راه وی هم مهم

نظر  این که به ضمن. گذاری در این بخش امیدوار بود توان به افزایش بازدهی سرمایه تنها با اتخاذ چنین تصمیماتی می: افزاید می

 .دهی تمایل بیشتری پیدا خواهند کرد ها هم به تسهیالت رسد با افزایش سودآوری، بانک می

 همه گناه ها را پای بانک ننویسید

توان یکسره همه مشکالت را به  نمی: مقدم، رئیس انجمن صنایع غذایی استان مازندران معتقد است در این باره البته احمد خاتمی

دنبال سودآوری هستند، اما بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن، به  های اقتصادی به عنوان بنگاه نوشت چون آنها به ها پای بانک

 .دالیل مختلف قادر به چنین سوددهی نیست

امه کنند، اد تر باشند ارزش افزوده کمتری هم تولید می ای وی با اشاره به اینکه در صنایع غذایی ایران، هرچه محصوالت پایه

آورند؛ این در  به عبارت دیگر محصوالت لوکس تر با توجه به ریسک تولید باالتر ارزش افزوده بیشتری هم به وجود می: دهد می

حالی است که مواد غذایی پایه با توجه به اهمیت آن از منظر دسترسی، قیمت و کیفیت به مراتب از اهمیت باالتری برخوردار 

 .هستند

ها هم  دلیل نبود امکان رقابت در بازار محصوالت پایه، تأمین پشتوانه مالی از سوی بانک نکته دیگر اینکه به: دافزای مقدم می خاتمی

ها  گذاری است؛ یعنی این بنگاه گذاری و بازگشت اصل و سود این سرمایه ها سرمایه شود، چون اصوالً رسالت بانک تر می سخت

 .کنند قائل هستند از حضور در بازارهای غیررقابتی با حاشیه سود پایین خودداری میدلیل ماهیت صرفاً اقتصادی که برای خود  به
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ها تا به امروز اختالالتی در صنایع تولیدی و  واقعیت این است که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه: کند وی خاطرنشان می

 .ی در این بخش را به شدت کاهش داده استگذار ها به سرمایه بخش غذا ایجاد شده و همین اختالالت هم میل بانک

 اول رقابت را به بازار برگردانید

رئیس انجمن صنایع غذایی استان مازندران با تأکید بر این نکته که صنعت غذا یک راهکار نیست، بلکه یک هدف مستقل محسوب 

کم مردم وجود ندارد و این امر هم تنها با ای جز سیرکردن ش فراموش نکنیم که تحت هر شرایط هیچ چاره: کند شود، تصریح می می

شود، از سوی دیگر برای ایجاد بازدهی باالتر در بازار محصوالت کشاورزی و غذایی باید به سوی  استفاده از تکنولوژی بالغ فراهم می

صورت  ذاری در نهایت بهگ پذیری حرکت کنیم؛ به عبارت دیگر وقتی عمالً رقابتی بر اساس عرضه و تقاضا وجود ندارد و قیمت رقابت

میلی  ها و بی یابد و نتیجه این شرایط هم عمالً فرار سرمایه گیرد، حاشیه سود هم کاهش می دستوری از سوی دولت انجام می

 .دهی خواهد بود ها برای تسهیالت بانک

گذاری مواد اولیه  دهد قیمت جیح میالبته در صنعت غذا چون بدنه تولید به بلوغ کامل نرسیده دولت تر: شود مقدم یادآور می خاتمی

 .تواند راه حلی بلندمدت و همیشگی برای حل مشکالت باشد را بر عهده بگیرد، اما این روش نمی

های افزایش سودآوری و ایجاد ارزش  گذاری در بازار داخلی، یکی از راه به گفته وی، در شرایطی که با توجه به اصرار دولت به قیمت

 .تواند حمایت از رشد و توسعه صادرات و تسخیر بازارهای خارجی باشد خش کشاورزی و صنایع وابسته به آن میافزوده بیشتر در ب

 دهند ها هم تسهیالت نمی وقتی سودآوری نیست بانک

 03 با توجه به این که سهم صنعت غذا از سبد هزینه خانوار ایرانی به: کند رئیس انجمن صنایع غذایی استان مازندران تأکید می

انجامد و در نتیجه افت  رسد، افزایش ارزش افزوده و در ادامه افزایش قیمت این محصوالت، به کاهش توان خرید مردم می درصد می

البته این . تواند به حمایت از تولید منجر شود هایی است که می مصرف را به دنبال دارد؛ بنابراین افزایش رفاه عمومی هم یکی از راه

های هدفمند، به عبور از این  رسد ضروری است دولت با انجام حمایت نظر می مدت قابل اجرا نیست؛ بنابراین به در کوتاهحل قطعاً  راه

 .دوره گذار کمک کند

مدت  های هدفمند و البته کوتاه های تولید را ازجمله این حمایت کنندگان یا کاهش هزینه مقدم اختصاص یارانه به مصرف خاتمی

در حال حاضر تولیدکننده برای جلوگیری از کاهش مصرف مردم، ناچار به کاهش حاشیه سود خود شده، اما با : فزایدا داند و می می

دهد به همین دلیل فاصله قیمت درب کارخانه و  ها را کماکان افزایش می این وجود بازار حاضر به پذیرش شرایط نیست و قیمت

کننده کاهش نیافته، بلکه  تنها قیمت به نفع مصرف رسد؛ به این ترتیب نه صد هم میدر 53شدت باال رفته و حتی به  ها به فروشگاه

ها توقع حمایت و  توان از بانک شدت نزول پیدا کرده، در نتیجه با وجود چنین شرایطی نمی حاشیه سود تولیدکننده هم به

 .دهی داشت تسهیالت

جیب نیست که شبکه بانکی در بخش کشاورزی از پرداخت به گفته وی، همین شرایط در بخش کشاورزی هم حاکم شده و ع

 .تسهیالت طفره برود

طور عام توجه  های کسب سود خود به یک صنعت به ها بر اساس سیاست طور مرسوم بانک البته به: کند مقدم خاطرنشان می خاتمی

ها توجه به  بارت دیگر سیاست بانکرانند؛ به ع های یک صنعت را هم با یک چوب نمی کنند، ضمن اینکه همه زیرمجموعه نمی

هایی که با توجه به سودآوریشان از  ها است، به همین دلیل هم در بخش کشاورزی و صنایع غذایی هم هستند تولیدکننده ستاره تک

 .کنند تسهیالت بانکی هم استفاده می
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اندازند تا تأثیر  ها می را به زمین بانک گذاران اقتصادی توپ تقصیرات رسد سیاست نظر می در حال حاضر هم به: وی معتقد است

عنوان مثال فراموش کنیم که روزگاری بر اساس اقتصاد دستوری کشور به هر  تصمیمات غلط گذشته به فراموشی سپرده شود؛ به

دیم، اما در ها فرستا داوطلب تولید بدون توجه به بضاعتش، عنوان تولیدکننده عطا کردیم و برای دریافت تسهیالت دستوری به بانک

در . ها را ندارند ادامه کاشف به عمل آمد که آنها توان رقابت در بازار و کسب سود و در ادامه آن بازپرداخت دیون خود به بانک

تر تبدیل  کند چون تنها یک بدهی به بدهی بزرگ ها هم عمالً دردی را درمان نمی چنین شرایطی تالش برای استمهال از بانک

 .شود می

توان از یک بنگاهی که وظیفه  رو است، اما نمی ها و فرآیند فعالیت آنها با انتقادهای جدی روبه قطعاً بانک: دهد قدم ادامه میم خاتمی

ده  بازده و در مواردی حتی زیان داند انتظار داشت که در یک تولید کم نخست خود را درآمدزایی برای سهامدارانش می

 .گذاری کنند سرمایه

مشکل بخش کشاورزی در ایران تنها نبود سرمایه نیست هرچند که این مشکل بخش بزرگی از موانع پیش : ندک وی تصریح می

 .روی این بخش را به وجود آورده است

 مالکی بالی جان کشاورزی است خرده

توان در  نمیمالکی بالی جای بخش کشاورزی است به عبارت بهتر  به گفته رئیس انجمن صنایع غذایی استان مازندران، خرده

دهی داشت چون ریسک بازگشت سرمایه  ها توقع تسهیالت شرایطی که متوسط مالکیت اراضی کشاورزی یک هکتار است از بانک

 .یابد شدت افزایش می به

های گذشته  درصدی توان تولید کشور در سال 45تا  43در بخش صنایع تبدیلی هم با وجود تحلیل : شود مقدم یادآور می خاتمی

رو شود که نتیجه ادغام یا حذف  درصد دیگر از این توان از بین برود و با ریزش روبه 03تا  03شود در دوره پسابرجام  بینی می پیش

 .واحدهای تولیدکننده خواهد بود

صنایع  برد و به تبع آن های متمادی از نبود استراتژی فراگیر رنج می متأسفانه بخش کشاورزی ایران برای سال: کند وی تأکید می

عنوان نخستین گام باید  رسد دولت به نظر می شود با این اوصاف به تبدیلی و صادارت کشور هم از نبود استراتژی متضرر می

توان  زیرساخت الزم برای توسعه این بخش را زیر سایه تدوین استراتژی فراگیر فراهم آورد به این ترتیب در ادامه این روند هم می

الساعه نیست آن هم دستوراتی  هم وارد میدان شوند چون قطعاً چاره کار در این باره صدور دستورهای خلق ها انتظار داشت بانک

 ./که اطمینان داریم به مرحله اجرا نخواهند رسید

/news/fa/ir.iana.www//:http08949DA%/%82%D8%A2%D9%84% 
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 اقتصاد کالن
 ایرنا ۵02۴/2۴۹۳0: تاریخ خبر

 پیش بینی رشد پنج درصدی بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه 

براساس توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پیش : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت -ایرنا  -تهران 

 . رزی در برنامه ششم توسعه به پنج درصد برسدبینی می شود متوسط رشد بخش کشاو

که در « کارگروه تخصصی آب و کشاورزی»در ( سه شنبه)به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عبدالمهدی بخشنده عصر امروز 

شد متوسط ر: در محل اجالس سران برگزار شد، افزود« تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»حاشیه همایش 

درصد  0.9بخش کشاورزی در برنامه سوم توسعه، سالیانه چهار درصد بود که در دولت قبلی و در برنامه چهارم توسعه این رقم به 

 .کاهش یافت و به نصف رسید

 .با تالش های دولت یازدهم، پیش بینی می شود این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه به چهار درصد برسد: وی افزود

درصد از  42همچنین در برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده است که به پنج درصد برسد و : یر جهاد کشاورزی گفتمعاون وز

 .آن از محل بهره وری حاصل می شود

به گفته وی، در طول برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی هیچگونه رشد افقی را پیش بینی نکرده است و همه فعالیت ها 

 .ودی خواهد بودشاهد رشد عم

 رشد سه برابری منابع مالی بانک کشاورزی در برنامه ششم توسعه** 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعالم کرد که در برنامه ششم توسعه، نگاه ویژه ای به افزایش منابع 

ه بخش کشاورزی اختصاص می یابد اما دیگر بانک ها درصد منابع تسهیالتی این بانک ب 93مالی بانک کشاورزی شده است زیرا 

 .درصد از منابع خود را به این بخش اختصاص می دهند 8.5کمتر از 

با اقدامات دولت یازدهم، مبلغ پنج هزار میلیارد : هزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت 08وی، منابع مالی کنونی بانک کشاورزی را 

 .انک اضافه شده استریال دیگر به منابع مالی این ب

هزار میلیارد ریال یعنی دو تا سه برابر  40به گفته بخشنده، در قالب برنامه ششم توسعه قرار است منابع مالی بانک کشاورزی به 

 .افزایش یابد که کمک بزرگی به بخش کشاورزی است

رد تولید و منابع طبیعی و موضوع های در برنامه ششم توسعه چالش های پیش روی بخش کشاورزی و متغیرهای عملک: وی افزود

فرابخشی و فعالیت های پشتیبانی و همچنین متغیرهای کالن ملی و جهانی مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که اهداف کالن 

م بخش کشاورزی و راهبردهای آن و زیربخش های منابع طبیعی، محیط زیست، امنیت غذایی، بهره وری آب، توسعه پایدار، تنظی

بازار، صادرات و صنایع تبدیلی و تکمیلی مشخص شده و به تصویب رسیده که امیدواریم آنچه که از سوی دولت به مجلس ارائه 

 .شده، تصویب شود

نگاه ویژه به مصرف آب، ارتقاء بهره وری آبیاری، آبخیزداری، آبخوان )بخش کشاورزی و آب موارد خاصی  03به گفته وی، در ماده 

، وجود داشت که ما تصور می کنیم (گلخانه ها و ممنوعیت کشت سبزی و سیفی در فضای باز و اعمال الگوی کشت داری، توسعه

 .نیاز به قانون دارد و در برنامه ششم به آن توجه شده است

چهار درصد  سهم اعتبارات این بخش دو تا: این مقام مسئول درباره سهم اعتبارات بخش کشاورزی از منابع عمرانی کشور نیز گفت

 42.2درصد، خدمات  00درصد رسیده در حالی که سهم بخش صنعت  8.5تا  2.5بود که سهم ما از کل تسهیالت کشور، اکنون به 
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 .درصد است 00.2و مسکن 

منابع صندوق توسعه ملی بر مبنای پرداخت های ارزی انجام می شود که در مجموع : وی درباره منابع صندوق توسعه ملی نیز گفت

درصد سهم به بخش کشاورزی حدود سه میلیارد دالر به این بخش اختصاص یافته است که این عدد  03هار سال اخیر از چ

 .چشمگیری نیست

میلیارد  03در قالب طرح های مشترک با وزارت نیرو نیز در پروژه آب و خاک، با مجوز رهبر معظم انقالب مبلغ : بخشنده ادامه داد

 .اورزی تصویب شده استدالر برای بخش آب و کش

هزار  033میلیارد دالر تخصیص یافته که تاکنون  0.5هزار هکتار اراضی خوزستان نیز  553به گفته وی، همچنین برای احیای 

هزار هکتار تسطیح، زهکشی و هندسی سازی اراضی انجام  03هکتار آن به اتمام رسیده و در قالب کارگروه های مختلف ماهانه 

 .شده است

 .هزار هکتار از منطقه دشت زابل نیز مبلغ دو میلیارد دالر اختصاص یافته است 42در : رباره اعتبارات دشت زابل نیز گفتوی د

با همکاری مشترک با وزارت نیرو مبلغ هشت میلیارد دالر برای طرح مهار : این مقام مسئول درباره آب های مرزی نیز اضافه کرد

هزار هکتار آن در قالب شبکه های سه و چهار و  433تا  033ختصاص یافته که تاکنون استان کشور ا 00آب های مرزی در 

 .تسطیح اراضی انجام شده است

 سرمایه گذاری در یک میلیون هکتار از اراضی در برنامه ششم توسعه ** 

در طول برنامه ششم توسعه برای یک میلیون از اراضی کشور سرمایه گذاری خوبی در حال انجام است و امیدواریم : بخشنده گفت

 .این نوع سرمایه گذاری ها ادامه یابد

میلیون هکتار در  05میلیون هکتار در زیرساختها،  0.5به گفته معاون وزیر جهادکشاورزی همچنین در طول برنامه ششم قرار است 

 .در ارتقاء بهره وری آب موثر باشدبخش آبخیزداری و ساالنه دو هزار هکتار در ایجاد گلخانه های فنی کار شود که می تواند 

قفس بزرگ در  033پرورش ماهی در قفس از سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته به طوری که : وی درباره بخش شیالت نیز گفت

 .دریاهای شمال و جنوب کشور نصب شده است

ش کل تولیدات بخش کشاورزی یک طبق آمار اخیر بانک مرکزی، ارز: وی درباره ارزش کل تولیدات بخش کشاورزی نیز گفت

 .میلیارد دالر برآورد شده است 28معادل ( هزار میلیارد تومان 089)هزار میلیارد ریال  893تریلیون و 

درصد اشتغال و  09با وجود منابع ناچیز مالی بخش کشاورزی از پروژه های عمرانی کشور، سهم این بخش بیش از : وی اضافه کرد

 . ه فضای کسب و کار کشور است که انتظار می رود به این بخش بیش از پیش توجه شوددرصد ارزش افزود 00.2

/News/fa/ir.irna.www//:http80922088/ 
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 اقتصاد محصوالت
 - ۳02۴/2۵۹فارس

 ر برابر مافیای مرزهای اقتصادیسکوت برخی مسئوالن د/ های مرزی راه نفوذ میوه قاچاق بازارچه

رغم وجود قانون برای مدیریت هماهنگ مبادالت تجاری در مرزها، وجود قوانین متعدد و متناقض، در سایه سکوت برخی  علی

 .های غربی راه نفوذ امن قاچاق کاال به ویژه میوه فراهم شده است استانداران استان

های وارداتی تابستانه و خارج از فصل و حتی ورود نارنگی  ، عرضه پر رنگ و لعاب میوهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کشان این عرصه را در آورده  ها این روزها بیشتر از همه صدای کشاورزان و زحمت بار و مغازه خارجی در میادین میوه و تره  و پرتقال

 .است

هایی که تلفظ اسم آنها سخت و دشوار  ار میوه به وضوح شاهد فروش گیالس و آلو زرد و قرمز، انگور و حتی میوهبا گذری در باز

 .شود در بازار یافت شده که معموالً از کشورهای نیوزیلند، استرالیا و شیلی و اکوادور وارد کشور می( پیتایا، آووکادو)است، مانند 

موضوعی که وزیر اقتصاد نیز در نشست خبری با خبرنگاران آن را . قانونی با منعی همراه نیستواردات میوه به خودی خود از لحاظ 

 .کند و معتقد است واردات میوه ممنوع نشده است تایید می

نکته قابل تأمل حجم گسترده ورود میوه به کشور از طریق مبادی غیر از گمرک بوده، زیرا در این حالت حقوق ورودی، عوارض و 

 .شود ها بررسی و تأمین نمی قررات مربوط به قرنطینه و مجوزهای سالمت و بهداشت این میوهنیز م

های متولی  ها و دستگاه در حالت طبیعی ورود میوه به داخل مرزها از گمرک نیازمند طی کردن فرآیند قانونی و اخذ مجوز از ارگان

 .گیرد بهداشت جامعه نیز مورد تأکید و توجه قرار میالمال و در کنار آن رسیدگی به سالمت و  و پرداخت حقوق بیت

به همین دلیل واردات آن حساسیت برانگیز بوده و در حال حاضر واردات این محصوالت به صورت قاچاق از نوع ترانزیت و همچنین 

 .گیرد های مرزی صورت می بازارچه

تر آن یعنی وانت و  بری و کمی مدرن لیه و به شکل کولهها به صورت انبوه آن سوی مرز تخ شیوه کار بدین صورت بوده که میوه

لنجی و  آید، این رویه در ظاهر به شیوه قانونی بر اساس ضوابط مرزنشینی، ته می( بازارچه مرزی)حتی کامیون به داخل مرزها 

 .شود بری انجام می کوله

کاالهای مختلف برای مرزنشیان مشخص است، اما از  نکته اینکه طبق کتاب قانون مقررات صادرات و واردات، میزان و حجم واردات

ها مشخص نیست، عالوه بر دیگر مشکالت مزید بر علت شده  آنجایی که امکان شناسایی، رهگیری، نظارت و کنترل دقیق این گروه

 .است

ت حجم وسیعی را به خود آید و در نهای به همین علت میوه و اقالم دیگر به صورت خرد اما به دفعات مکرر به این سوی مرزها می

 .دهد اختصاص می

مرزی است که مسئولیت آن در مرزها با استانداری بوده و عمالً موازی با گمرک حرکت ( بازارچه)های  موضوع دیگر نظارت بر پایانه

ردات مبادرت ها بدون نظارت و کنترل گمرک به امر تجارت در قالب مرزنشینی، صادرات و وا کنند به طوری که برخی بازارچه می

شود، به دلیل وجود مافیای قاچاق کاالها اعم از میوه، سیگار و غیره با کمترین  ها قانونی به طور کامل اجرا نمی چون رویه. نمایند می

های هماهنگ شده داخلی راهی  بدون دردسر با عبور از بازارچه آماده حمل توسط کامیون( حق داللی و حق الزحمه)هزینه 

 .شوند فروشی می هبازارهای عمد

http://www.farsnews.com/
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( سردشت، تمرچین، بانه، باشماق و دیگر مبادی)های مرزی غربی کشور  هزار تن میوه از بازارچه 0در حال حاضر بر اساس اخبار 

 .بدون مجوز وارد شده است

بگیرد، اما به  پذیر، متولی و مدیریت هماهنگ مرزهای تجاری باید زیر چتر کنترلی گمرک شکل طبق قانون رفع موانع تولید رقابت

 .شود ها و تأمین رفاه و معیشت خارج از ضوابط قانون برای مرزنشینان اجازه این کار داده نمی دلیل ذی نفع بودن استانداری

تواند سکوت کند و یا در صورت مخالفت با این ناهماهنگی، باید تبعات سیاسی را از سوی  بنابراین یک مدیر استانی گمرک می

 .اد سیاسی به جان بخرداستانداری و افر

لنجی و امثال آن  بری، ته وری، مرزنشینی، کوله های پیله همچنین کتاب مقررات واردات و صادرات میزان و نوع کاالهایی که در رویه

 .را مشخص کرده است

نکته اینکه کاالهای . کند کیلو قند و شکر، یک کیلو چای و دیگر کاالها را وارد 05کیلوگرم برنج،  53تواند  هر مرزنشین در سال می

درصد تخفیف حقوق ورودی همراه است، اما دالالن و سودجویان از این  033خوراکی وارداتی برای مایحتاج و گذران زندگی با 

 .سهمیه مرزنشینان سوء استفاده می کنند

بازار ایران به دلیل تحریم شدن نکته دیگر سرازیر شدن یکباره واردات میوه از کشور ترکیه و مرزهای عراق با حجم وسیع در 

های ترک از سوی روسیه است که موجب شده برخی دالالن و افراد سودجو با استفاده از نبود نظارت دقیق و صحیح به این امر  میوه

 .مبادرت کنند

چه مکانیزمی متولی و در حال حاضر کدام ارگان یا سازمان با . آنچه مشهود است، اینکه نظارتی بر واردات مرزنشینان وجود ندارد

 مسئول تجارت و نظارت به مرزنشینان است؟

تواند ایجاد کند، کدام سازمان مسئولیت آن را  ای برای جامعه می های غیرسالم که مخاطرات عدیده در صورت واردات میوه

آیا . را بر عهده خواهد داشترویه و قاچاق میوه  پذیرد، کدام ارگان مسئولیت بهداشت و سالمت جامعه را در قبال واردات بی می

  های مرزی که زیر مجموعه استانداری ها هستند، دارد؟ وزارت کشور تدبیری برای بازارچه

هر چند واردات ! آیا قانون مصرح برای مدیریت یکپارچه مرزهای اقتصاد برای یک دست شدن امر واردات در کشور کافی نیست؟

ارها تکذیب شده و این گونه به عرض وزیر اقتصاد رساندند که حتی واردات کاال از قاچاق میوه از سوی رئیس کل گمرک ایران ب

ها  های مرزی در برخی استان شود، اما در عمل این گونه نیست و گمرک و بازارچه های مرزی با هماهنگی گمرک انجام می بازارچه

 .به شکل موازی مشغول فعالیت هستند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00940030333249 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - /۳02۴/2۵فارس

 میلیارد تومان به تملک دولت درآمد ۶.۷هکتار اراضی ملی فیروزکوه به ارزش  1۸

هکتار از اراضی ملی این  48با هدف حفظ و حراست از انفال : وه گفترئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزک

 .میلیارد و ششصد میلیون تومان به تملک دولت درآمد2شهرستان به ارزش 

جمشید جویباری با  پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هکتار از این اراضی جزء اراضی ملی منطقه کبوتردره این شهرستان بوده که با پیگیری های به عمل آمده  8: اعالم این مطلب افزود

شد که با اجرای احکام صادره این میزان اراضی تصرف شده آزاد و به دولت  از سوی مراجع قضایی منجر به صدور دو حکم قطعی

 .بازگردانده شد

هکتار دیگر از این اراضی موصوف که در پالک بلندلو هرانده واقع شده بود در راستای اصالح اجرای مقررات  43: وی اظهار داشت

پی اعتراضی که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و در  52ماده 

تهران به برگ تشخیصی که برای این اراضی صادر گردیده بود موضوع در کمیسیون ماده واحده شهرستان مطرح و تحت رسیدگی 

دولت درآمد و به اراضی ملی  قرار گرفت که با پیگیری های به عمل آمده این اراضی با رای صادره از سوی این کمیسیون به تملک

 .این شهرستان اضافه شد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 عالی امنیت برای آب شرب در آمد صدای اعتراض شورای

صدای شورای عالی امنیت برای آب شرب : ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

های  نامهبرداری مضاعف از مراتع و منابع درآمده است، به این منظور شورای عالی، بر تهران و کرج به دلیل عدم کنترل دام و بهره

 .سدهای تامین کننده آب شرب تهران و کرج را خواستار شده است

ها، مراتع و  آگاهی دامداران راهکار حفظ مراتع و کنترل چرای دام معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل  پیش

 .ی دامداران دانستآگاه آبخیزداری کشور، یکی از راهکارها برای حفظ مراتع و کنترل چرای دام را پیش

ریزی  پرویز گرشاسبی در گردهمایی برنامه  ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جنگل

در اداره کل منابع طبیعی ( تهران، قزوین، قم، مرکزی، همدان و مازندران)های همجوار  مشترک مدیریت چرای استان البرز و استان

های الزم را در خصوص زمان ورود و خروج دام و همچنین  دامداران باید قبل از آغاز فصل چرا، آگاهی: یزداری البرز، گفتو آبخ

 .ها خودداری کنند ها کسب کنند و از ورود زودهنگام دام به عرصه تامین علوفه دام

ها نیازمند علوفه در مراتع و در فصل غیرچرا  های جدید شده که این گله وضعیت اقتصادی کشور منجر به تولید گله: وی افزود

 .ها استفاده کرد های دامداران و اتحادیه هستند که برای پیش آگاهی این افراد باید از ظرفیت انجمن

مرگ خاموش منابع طبیعی تنها : ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

تصرف اراضی نیست، بلکه عواملی نظیر وقوع سیل و فرسایش خاک آثار بارز مرگ خاموش منابع طبیعی در کشور  اندازی و دست

 .است

 .شود اکنون اثرهای بارز و مشهود تخریب مراتع در سیل و فرسایش خاک دیده می: وی افزود

ور، خاک را مامن گیاه و گیاه را عامل حفظ خاک ها، مراتع و آبخیزداری کش معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

های سرگردان  به ورود دام مازاد و همچنین ورود زودهنگام دام به مراتع و خروج دیرهنگام آنها و وجود دام: دانست و اظهار داشت

 .شود ها پس از گذشت فصل پاک می شود زیرا آثار این تخلف در منابع طبیعی همچون تخلف اراضی نگاه نمی

کارشناسان تلف : ها دانست و گفت ها در بین دام وی یکی از پیامدهای ورود دام مازاد و غیرمجاز به مراتع را شیوع برخی بیماری

های غیرمجاز عنوان  شدن تعداد زیادی حیات وحش را به دلیل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در سال جاری را دام

 .اند کرده

صدای شورای عالی امنیت برای آب شرب تهران و : آبخیزداری در تولید آب سالم نیز اشاره کرد و افزود گرشاسبی به تاثیر مراتع و

 .برداری مضاعف از مراتع و منابع درآمده است کرج به دلیل عدم کنترل دام و بهره

 .ا خواستار شده استهای سدهای تامین کننده آب شرب تهران و کرج ر به این منظور شورای عالی، برنامه: وی بیان داشت

ما باید : ها، با اشاره به این که زنجیره کوچ در کشور ما به هم ریخته، ادامه داد معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

های  اتع استانکنند و مر ها باالتر ببریم زیرا در جهان مراتع را صرفا برای دام استفاده نمی نگاه را از مراتع برای استفاده صرف دام

 .هایی همچون تفرج و توریسم خیلی باالیی دارد تهران و البرز پتانسیل

 0033ساالنه : های مرتبط دانست و گفت التحصیالن رشته وی یکی از کارکردهای مراتع را استفاده از درآمد آنها برای اشتغال فارغ
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هزار میلیارد تومان هزینه  0-4های نظارتی مراتع ساالنه فقط حدود  میلیارد تومان جریمه دام مازاد در مراتع است و اگر برای شبکه

 .یابد های منابع طبیعی تا حد زیادی ارتقا می کنیم شاخص
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 بازار و قیمت ها
 - /۳02۴/2۵فارس

 کمبودی برای شب عید نداریم/ هزار تومان 99گوشت گوسفندی کیلویی 

 های پایتخت عرضه هزار تومان در مغازه 04تا  00گوشت شقه بدون دنبه اکنون کیلویی : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 .شود و کمبودی برای بازار شب عید نیست می

: ، در مورد آخرین وضعیت گوشت گوسفندی در پایتخت گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر ملکی در گفت

داران گوشت شقه گوسفند بدون دنبه را  ه مغازههزار تومان است ک 00تا  03داران کیلویی  قیمت عرضه گوشت گوسفندی به مغازه

 .هزار تومان باید بفروشند 04تا  00کیلویی 

هزار تومان به فروش  09هزار تومان باالتر محاسبه شده و کیلویی تا  5قیمت ران گوسفندی نیز در هر کیلو : وی اضافه کرد

 .رسد می

بندی و گوشت گوسفندی در برخی  را قیمت گرد ران بستهرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پاسخ به این سؤال که پس چ

بندی برای محاسبه  های بسته دانیم معیار شرکت نمی: هزار تومان برچسب قیمت خورده است، گفت 45ای تا  های زنجیره فروشگاه

 .قیمت چیست

حجم زیادی از گوشت گوسفندی  :ملکی در پاسخ به این سؤال که گوشت مورد نیاز پایتخت اکنون از چه منابعی تأمین شد، گفت

شود و باتوجه به اینکه بره شیری نیز اکنون وارد بازار شده است،کمبودها تا حد زیادی  موجود در بازار از استان کردستان تأمین می

 .برطرف شده و صادرات دام از مرزهای غربی نیز تا حد زیادی برای تأمین نیاز داخل متوقف شده است

ایم که ذخایر دامی خود  از شرکت پشتیبانی امور دام درخواست کرده: ها هم گفت ازار شب عید و تثبیت قیمتوی در مورد تأمین ب

 .را وارد بازار کنند، تا برای شب عید با افزایش قیمت یا کمبود مواجه نشویم
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران – ۴۹۳۱اسفند  /۵: تاریخ

 افزایش نامحسوس قیمت میوه در شب عید/ قیمت موز قد کشید

ر منجر به گاهی میان پروسه رنگ آمیزی موز به سبب کمی تولید وقفه می افتد که همین ام: رئیس اتحادیه میوه وسبزی گفت

 .افزایش قیمت آن در بازار می شود

درخصوص دالیل گرانی موز در  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه وسبزی در گفتگو با 

است و به همین خاطر باید قبل از ورود به بازار در سردخانه قرار موز زمان ورود به کشور سبز رنگ : چند روز اخیر اظهار داشت

بگیرد و سپس به سالن های رنگ آمیزی برود گاهی میان این پروسه به سبب کمی تولید فاصله می افتد که همین امر منجر به 

 .افزایش قیمت آن در بازار می شود

انند سالهای گذشته باید با وارد کنندگان مذاکره ای داشته باشد تا با سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده هم: وی افزود

 .افزایش رنگ آمیزی محصول قیمت آن در بازار بیش از پیش گران نشود

سیب، پرتغال از جمله میوه های اصلی شب عید هستند که به وفور در سردخانه ذخیره شده و از سویی : مهاجران در ادامه گفت

و معلوم نیست که شب عید چه اتفاقی رخ دهد اما پیش بینی بنده این است که افزایش چشم گیری نخواهیم خیار هم کاشت شده 

 .داشت

سال گذشته تولید پیاز خیلی زیاد بوده که کشاورزان در سال : رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به دالیل گرانی پیاز بیان کرد

هزار و  0میزان خود را کاهش دادند و الزم به ذکر است که قیمت پیاز دیروز به جاری به سبب کاهش قیمت محصول سال گذشته 

 .هزار تومان رسیده است 0تومان رسیده که امروز مجدد شاهد افزایش قیمت به مرز  533
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۴۹۳۱اسفند  ۵۱: تاریخ

 شود ماهی گران می

در روزهای پایانی سال به سبب سیستم نامناسب توزیع و دخالت دالالن : مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفت

 .ها در بازار هستیم نگران بیش از پش قیمت

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواندیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با ارسالن قاسمی م

در روزهای اخیر سیستم نامناسب توزیع و عرضه و داللی موجب : های اخیر اظهار داشت خصوص روند افزایش قیمت ماهی در هفته

 .ها در بازار شده است و الزم است که سازمان شیالت تمهیداتی در این زمینه به کار گیرد درصدی قیمت 03تا  03زایش اف

مشکلی از لحاظ کمبود ماهی به شرط سر و سامان دادن بازار وجود ندارد اما : با توجه به ایام پایانی سال باید گفت: وی افزود

 .ها هستیم نگران افزایش بیش از پیش قیمت همواره به سبب ورود و دخالت دالالن

میلیون دالر ماهی تیالپیا به  55الی  54جاری  بر اساس آخرین آمار در سال: قاسمی با اشاره به واردات ماهیان تیالپیا بیان کرد

 .کشور وارد شده است

ولید تیالپیا در کشور است اما سازمان محیط شیالت ایران همواره به دنبال ت: مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان یادآور شد

زیست به سبب تأثیر منفی آن در اکوسیستم مجوز تولید نداده است زیرا این ماهیان هر چند رشد سریعی دارند اما از کیفیت 

 .باالیی برخوردار نیستند
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  /۵: تاریخ

 تخم مرغ ارزان شد

تومان که نسبت  233هزار و  0میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری : دبیرکانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .تومان کاهش یافته است 0033به ماه گذشته 

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسید فرزاد طالکش دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با 

تومان است که  253هزا رو  0تا  233هزار و  0میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری :وضعیت قیمت تخم مرغ گفت

 .تومان کاهش داشته است 0033اخیر  نسبت به یک ماهه 

صادرات تخم مرغ به عراق به سبب ورود رقبایی همچون اوکراین در بازار عراق : وی با اشاره به افت صادرات تخم مرغ به عراق گفت

تن است که این میزان حداقل  033الی  053و عدم امکان رقابت کاهش یافت به طوری که اکنون میانگین صادرات روزانه به عراق 

 .باید دو برابر شود

قیمت تمام شده تخم مرغ اوکراین پایین تر از کشور ما است و از طرفی دولت ساز و کار مشوق های صادراتی : طالکش یادآور شد

ردن زیر ساخت های الزم سرمایه گذاری و فراهم ک به صادرکنندگان پرداخت نکرده است و گفتنی است که دولت تنها در صورت 

 .حاضر به حمایت از آنها هستند

هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر  84از ابتدای سال جاری تا کنون : دبیرکانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار تصریح کرد

 .هزار تن برسد 93شده و همواره پیش بینی می شود که این میزان تا پایان سال به 
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 تومانی مرغ در انتظار شب عید ۶۵۵۵قیمت 

ایش قیمت جوجه، انتظار منطقی بازار این است که قیمت مرغ برای با توجه به افز: مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

 .تومان برسد 2333الی  2233مصرف کننده به کیلویی 

 ، در خصوص وضعیتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با 

طی چند روز اخیر قیمت مرغ از ثبات نسبی برخوردار بوده، به طوری که اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده : قیمت مرغ اظهار داشت

  .تومان است 2033الی  5833تومان و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده بین کیلویی  4333الی  0933درب مرغداری 

با توجه به افزایش قیمت جوجه و هزینه : فزایش قیمت مرغ در شب عید را دارند، گفتوی با بیان اینکه تولیدکنندگان انتظار ا

تومان  2333تا  2233تومان و مصرف کننده به  4533تولید، انتظار منطقی بازار این است که قیمت مرغ زنده به مرز کیلویی 

  .دشون برسد، چرا که در غیر این صورت مرغداران با زیان قابل توجهی مواجه می

های مختلف توسط شرکت  با توجه به خرید مرغ در ماه: حجت در خصوص عرضه مرغ از سوی شرکت پشتیبانی بیان کرد

پشتیبانی، درخواستی مبنی بر عدم عرضه مرغ مازاد و تزریق مستقیم آن به بازار تا رسیدن قیمت مرغ به قیمت واقعی خود داریم، 

  .شود مگیر قیمت به حذف تعدادی از مرغداران نیز مواجه میزیرا در غیر این صورت عالوه بر کاهش چش

شود و  تن مرغ به بازارهای هدف صادر می 8333ماهانه حدود : مدیرعامل اتحادیه مرغداران با اشاره به روند صادرات، تصریح کرد

 . هزار تن همانند سال گذشته برسد 23شود که تا پایان سال این رقم به  همواره پیش بینی می
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۱: تاریخ

 گرانی این بار با طعم پیاز/ فراز و نشیب های قیمت پیاز در بازار

تومان رسیده بود که متاسفانه مجدد شاهد  533در چند روز گذشته قیمت پیاز به مرز دو هزار و : وسبزی گفترئیس اتحادیه میوه 

 .افزایش قیمت آن در بازار هستیم

در خصوص وضعیت قیمت پیاز ان، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه وسبزی در گفتگو با 

تومان رسیده بود که متاسفانه مجدد شاهد افزایش قیمت آن به مرز  533در چند روز گذشته قیمت پیاز به دو هزا ر و :اظهار داشت

 .سه هزار تومان در بازار هستیم

هرچند که تا حدودی پیاز نو به بازار برداشت محصول از مناطق گرمسیری بندرعباس، بوشهر و چابهار به اتمام نرسیده : وی افزود

 روز آینده با برداشته محصول قیمت ها متعادل می شود 05آمده اما مقدار آن جوابگو نیست و همواره پیش بینی می شود که تا 

 .ارزانترین نوع پیاز برای دزفول است که در ایام نوروز به بازار خواهد آمد: مهاجران بیان کرد

سال گذشته به :گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با همچنین مجتبی شادلو 

 .دلیل افزایش تولید قیمت پیاز بسیار پایین بوده و به همین خاطر کشاورزان امسال اقدام به کاشت کمتر محصول کردند

برداشت پیاز در مناطق گرمسیری آغازشده و پیش بینی می شود که تا پایان اسفند ماه وضعیت به حالت اولیه خود باز  :وی افزود

 .گردد
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هابازار و قیمت   
 جوان خبرنگاران - 2۴۹۳۱ اسفند 2  ۵۰, چهارشنبه 

 قیمت تخم مرغ در بازار میادین تره بار

 قیمت تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی و غیر بسته بندی که در بازار میادین تره بار به فروش می رسد

 :ذیل می باشد بازار به شرح  در به گزارش خبرنگار نبض بازار ، قیمت تخم مرغ های بسته بندی شده و غیر بسته بندی 

  

/com.iranecona//:http50242D%/9%80%DB%8%C 

 

 واحد عرضه نوع تخم مرغ ردیف

 (به ریال) قیمت مصوب 

  
 بسته بندی شانه ای خمیری

 بسته بندی
 کارتنی و مقوایی شیرینک شده

0 
 

 تخم مرغ شناسنامه دار غیر بسته بندی
 * * * 44533 کیلو گرم

0 

 تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی

 (ددیع 03شانه )

 (گرم 53_+گرم  0953هر شانه )

  
  
  
  
  

* 90333 94333 * 

0 

 تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی

 (عددی 05شانه )

 (گرم 05_+گرم 925هر شانه )

 50533 49533 42533 * شانه

 50533 49533 42533 *   عددی 03  بسته 4

 49333 42333 44333 *   عددی 00 بسته 5

 09333 02333 04333 *   عددی 9 بسته 2

 09333 02333 04333 *   عددی 2 بسته 2

 نوع تخم مرغ ردیف

 (به ریال) قیمت مصوب 

 مشخصات
 عددی 03شانه   بسته بندی واحد عرضه

0 
 غیربسته بندی  تخم مرغ شناسنامه دار

 (گرم 033_+گرم 0933هر شانه )
 ، کامالً سالم(غیرسردخانه ای)تازه  44533 کیلوگرم

0 
 تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی

 (گرم 033 _+گرم 0933هر شانه )
 90333 شانه

، کامالً سالم بسته (غیرسردخانه ای)تازه 

 بندی به صورت شانه ای
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا ۵/2۴/2۴۹۳0خبرتاریخ 

 روند کاهش قیمت از روزهای آینده آغاز می شود / سرما پیاز را گران کرد

افت ناگهانی : معاون امور زراعی وزیر جهادکشاورزی از روند کاهشی قیمت پیاز در روزهای آتی خبرداد و گفت -ایرنا -تهران

پیاز و در نهایت ورود دیرهنگام این محصول به بازار شد و دمای هوای جیرفت در آذر و دی ماه امسال موجب توقف رشد گیاه 

 . قیمت آن در روزهای گذشته باال رفت

امسال محصول : عباس کشاورز روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره افزایش قیمت پیاز در روزهای اخیر گفت

 .این زمینه نداریمپیاز براساس برنامه کشت و تولید شده است و کمبودی در 

هزارتن پیاز  003هکتار از اراضی جیرفت زیرکشت پیاز رفت و پیش بینی می شد  0433براساس برنامه کشت زمستانه : وی افزود

 .تولید شود

به گفته معاون وزیر جهادکشاورزی، افت بی سابقه دمای هوای جیرفت به دو تا چهار درجه سانتیگراد در ماه های آذر و دی امسال 

 .روز تاخیر انجام گرفت 03موجب شوک گیاه پیاز و درنهایت توقف رشد این محصول شد و برداشت این محصول با 

دمای هوای مناسب . بهمن ماه برداشت و به بازار عرضه می شد 02دی تا  05این درحالیست که پیاز زمستانه باید از : کشاورز گفت

 .صفر است درجه باالی 00تا  03برای رشد گیاه پیاز بین 

در حال حاضر پیاز زمستانه در : معاون وزیرجهادکشاورزی جیرفت را عمده ترین تولیدکننده پیاز زمستانه کشور اعالم کرد و افزود

 .اواخر ماه های شهریور و مهر هر سال در مناطق جیرفت، کهنوج و بندرعباس کشت و در ماه های دی و بهمن برداشت می شود

 03هزار ریال بود و در  03بهمن ماه قیمت هر کیلوگرم پیاز در مزرعه  05و  04در روزهای : قیمت پیاز گفت کشاورز درباره افزایش

هزار ریال در مزرعه به فروش  04هزار تا 00هزار ریال شد، اما در یکم اسفندماه جاری هر کیلوی این محصول بین  03بهمن ماه 

 . رسید

 00در این مدت : ا اشاره به این که پنج روز از برداشت پیاز جیرفت می گذرد ، گفتمعاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی ب

درصد پیاز تولیدی شهرستان جیرفت برداشت و در حال عرضه به بازار است و پیش بینی می شود نرخ این محصول در هفته آینده 

 .کاهش یابد

: ان های خوزستان و جنوب فارس برداشت و راهی بازار می شود، افزودوی با بیان این که پیاز بهاره از اواسط اسفندماه جاری از است

امسال برای کشت بهاره پیاز دو هزار هکتار زمین اضافه زیر کشت این محصول رفته است ، بنابراین کمبودی در تولید این محصول 

 .نخواهیم داشت و در ایام نوروز نیز قیمت آن متعادل می شود

هزار تن اعالم کرد درحالی که کل صادرات این محصول در سال گذشته  008ماهه امسال  03ز را در کشاورز میزان صادرات پیا

 . هزار تن بوده است 003

هزار هکتار کشت و تولید می شود که  53هزارتن پیاز در سطح حدود  033به گزارش ایرنا، در حال حاضر ساالنه دو میلیون و 

 .کشورهای هدف صادر می شود بخش عمده آن به مصرف داخلی و بخشی به
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا ۵92۴/2۴۹۳0: تاریخ خبر

 گروه افزایش یافت  ۰گروه مواد خوراکی ثابت و قیمت  1نرخ : بانک مرکزی

 ۹۵رش هفتگی میانگین قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی بهبانک مرکزی گزا -ایرنا -تهران

گروه دیگر  9اعالم کرد که بر این اساس نرخ چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن ثابت و نرخ  ۴۹۳0بهمن ماه 

 . افزایش یافته بود، همچنین نرخ دو گروه دیگر افت کرده است

درصد، سبزی های  2.0درصد، میوه های تازه  3.0درصد، برنج  0.2گزارش ایرنا، بر همین اساس در هفته مذکور نرخ تخم مرغ  به

 .درصد کاهش داشته است 3.0درصد و قندو شکر  2.0درصد رشد داشته اما قیمت گوشت مرغ  3.0درصد و چای  9.0تازه 

 .مز و روغن نباتی ثابت مانده استالبته در همین حال نرخ لبنیات، حبوب، گوشت قر

 لبنیات و تخم مرغ**

درصد افزایش داشت و قیمت سایر  3.0در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

 .هزار ریال فروش رفت 000هزار الی  033درصد افزایش یافت و شانه ای  0.2بهای تخم مرغ معادل . اقالم این گروه ثابت بود

 برنج و حبوب** 

بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله درجه یک به . در این هفته در گروه برنج ، قیمت برنج داخله درجه دو بدون تغییر بود

نخود معادل  بهای. در گروه حبوب، قیمت لپه نخود و لوبیا چیتی ثابت بود. درصد افزایش داشت 3.0درصد و  3.0ترتیب معادل 

 .درصد کاهش یافت 3.5درصد تا  3.0درصد افزایش و قیمت سایر اقالم این گروه بین  0.4درصد و لوبیا قرمز 3.0

 میوه ها و سبزی های تازه**

 در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انار عرضه کمی داشت ولی سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از

میوه . نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد

 3.0فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای تمام اقالم این گروه بین 

درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این  0.8در گروه سبزی های تازه قیمت لوبیا سبز معادل . اشتدرصد افزایش د 02.0درصد تا 

 .درصد افزایش یافت 48.8درصد تا  3.0گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ**

درصد  0.2در هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل 

 .کاهش داشت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی**

درصد افزایش یافت و  3.0درصد کاهش ولی بهای چای خارجی معادل  3.0درصد و شکر  3.0در این هفته قیمت قند معادل 

 .قیمت انواع روغن نباتی ثابت بود

 تغییرات یک ساله ** 

درصد، سبزی های تازه  00.0درصد، حبوب  02درصد، برنج  03درصد، تخم مرغ  8.0بر اساس اعالم بانک مرکزی نرخ لبنیات 

درصد در یک سال منتهی به  3.0درصد و روغن نباتی  00.9درصد، چای  08.0درصد، قند و شکر  03.0درصد، گوشت قرمز 08.4
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افت مواجه شده  درصد با 00.0درصد و گوشت مرغ  00.5بهمن ماه امسال رشد داشته البته در همین حال نرخ میوه های تازه  03

 .است
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 برنامه و سیاست ها
 - ۳02۴/2۵۴فارس

 نگاری حجتی زاده تا نامه از امتناع نعمت/ متولی مبارزه با قاچاق میوه کیست؟

شود معلوم نیست مسئولیت مبارزه با واردات میوه قاچاق بر عهده  های قاچاق افزوده می ز به روز بر حجم عرضه میوهدر حالی که رو

 .کدام وزارتخانه، سازمان، ستاد یا ارگان است

ه سالهاست گریبان بخش کشاورزی کشور قاچاق میوه یکی از معضالتی است ک خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اشتغال همچنان واردکنندگان بدون هیچ مشکل و مانعی به واردات خود ادامه  ناپذیر به تولید و های جبران گرفته و علیرغم زیان را

 !دهند؟ می

وقفه  روند بی شود، مشاهده می های مختلف گاهی انتقاداتی را به واردات میوه دارند، اما آنچه که در مجموع اگرچه مسئوالن در حوزه

 .واردات میوه قاچاق است و حجیم

های  ای در سطح شهر انواع و اقسام میوه های قاچاق به کشور آن قدر زیاد شده است که به راحتی در هر مغازه حجم ورود میوه

ماند و  ن بعضا روی دستشان میشاهد آن هستیم که محصول کشاورزا ضابطه توان دید، از طرفی به دنبال واردات بی خارجی را می

 !گندد؟ می

کنند چندی بیش در  این در حالی است که مقام معظم رهبری که همواره مسئوالن نظام را به تکیه بر اقتصاد مقاومتی رهنمون می

های  حل دی نیز راهاگر اقتصاد کشور را از درون مقاوم کنیم برای اشتغال جوانان، بیکاری و دیگر مشکالت اقتصا»: بیاناتشان فرمودند

پرتقال و سیب ایرانی . شود کشد که میوه خارجی وارد می کشور با این عظمت انسان خجالت می .شود مناسبی پیدا می

 «.منابع را به سمت تولید هدایت کنید نه واردات. کنند روی درخت مانده، آنوقت پرتقال خارجی وارد می

مند  و اقسام محصوالت باغی که کمتر کشوری در دنیا از این موهبت الهی بهره ن انواعمیلیون ت 02بنابراین با تولید ساالنه حدود 

است؛ الزم است تا تمهیداتی اندیشیده شود تا هر چه زودتر جلوی واردات قاچاق میوه گرفته شود، اما وقتی پای مبارزه با قاچاق 

مبارزه با این مسئله را خارج از وظایف خود  ه مسئوالن مدامآید ظاهرا این موضوع متولی خاصی ندارد، چرا ک واردات به میان می

 .دانند وظیفه سازمان و ارگان دیگری می دانند و آن را می

 وظیفه وزارت جهاد است قاچاق میوه مبارزه با* 

گوید بعد از  یکند و م های قاچاق را وظیفه وزارت جهاد عنوان می آوری میوه زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جمع محمدرضا نعمت

مسئولیت تنظیم بازار، واردات، بازرگانی، خرید و فروش محصوالت  از جمله 90انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، در اواخر سال 

 . کشاورزی و از جمله میوه به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است

های قاچاق از غرب و جنوب شرقی کشور  واردات میوهبراساس گزارشی که در اختیار داریم، به صورت مرتب : گوید وی همچنین می

 .ها به صورت رسمی وارد نشده است گیرد و این میوه بری صورت می در قالب کوله

داند، حجتی وزیر جهاد کشاورزی واردات میوه قاچاق را  اگرچه وزیر صنعت متولی مبارزه با قاچاق میوه را وزارت جهاد کشاورزی می

 .کند مرزها عنوان می ناشی از نابسامانی در

 های مربوطه نامه نوشت ارگان در رابطه با قاچاق میوه به وزیر جهاد *

http://www.farsnews.com/
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وزارت جهاد کشاورزی  :گوید هم در رابطه با مبارزه با قاچاق میوه می باغبانی وزارت جهاد کشاورزی محمد علی طهماسبی معاون

 .باستاد مبارزه با قاچاق کاال جلسه برگزار کرده است هاست و در این رابط  موضوع واردات میوه قاچاق را منعکس کرده

موضوع همچنین وزیر جهاد کشاورزی به همه مبادی ورودی نامه نوشته و به وزارت کشور نیز : وی در این رابطه تصریح کرد

 .های مربوطه برحسب وظیفه جلوی واردات آن را بگیرند ها و ارگان واردات قاچاق میوه منعکس شده تا سازمان

تری به موضوع نگاه کرده و در رابطه با مبارزه با قاچاق میوه علیرغم  با دید وسیعی البته ناگفته نماند که معاون وزیر جهاد کشاورزی

مبارزه با قاچاق میوه  :کند خارجی باشند اظهار می های جوالنگاه عرضه میوه بار شهرداری نباید اینکه معتقد است میادین میوه و تره

که دستور مؤکد مقام معظم رهبری است، مسئول و غیرمسئول ندارد، مبارزه با واردات میوه قاچاق بر عهده همگان است و از آنجا 

 .همه در مقابل این موضوع مسئول هستند

توان با این موضوع مبارزه کرد و گرنه همین چیزی که االن  هر کسی مسئولیت خودش را انجام دهد، می :کند طهماسبی اظهار می

 .افتد شاهد هستیم، اتفاق می

 تخلفات شهرداری در عرضه میوه قاچاق گوشزد شده است* 

بار  قرار بود میادین میوه و تره: گوید در مورد مبارزه با قاچاق میوه می عباس نخعی مدیر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف هم

 .اند در این میادین از اهداف خود فاصله گرفتههای خارجی  اما با عرضه میوه محل عرضه محصوالت داخلی باشند شهرداری

ای را با شهرداری برگزار کردیم که نظارت خود را در این زمینه  در همین راستا طی هفته گذشته جلسه: گوید همچنین می وی

ای  های زنجیره شگاهبار یا فرو ای که وارداتش به کشور ممنوع است قطعا نباید از طریق میادین میوه و تره بیشتر کند چرا که میوه

 .توزیع شود

 صدور اطالعیه برای نخریدن میوه قاچاق * 

وظیفه مبارزه را امری خطیر که بر عهده  کنند و در حالی که مسئوالن مختلف هر کدام به نوعی بر مبارزه با میوه قاچاق تاکید می

مبارزه با : گوید بار هم می بزرگ میوه و ترهکند، سید محسن محمودی رئیس اتحادیه بارفروشان میدان  دیگری است عنوان می

های قاچاق و خارجی خودداری شود  ای در میدان مبنی بر اینکه از خرید میوه قاچاق میوه بر عهده ما نیست و ما با صدور اطالعیه

 .ایم وظیفه خود را بخوبی انجام داده

هزار تومانی  ۰مختلف از نارنگی پاکستانی  های ا قیمتهای قاچاق ب میوه در حالی که انواع و اقسام: افزاید این گزارش می

هزار تومانی در بازار موجود است اما هنوز حلقه مفقوده یعنی ارگان و سازمان متولی مبارزه با  ۸۵ تا گیالس

 ؟!مشخص نیست آن قاچاق

ب مجوز واردات ملوانی، ته لنجی و های مرزی و در قال های ورود میوه از طریق بازارچه به هرحال یکی از راه: براساس این گزارش

 .مرزنشینی است که معموال گمرک بر آنجا نظارت ندارد

 .کنند کنند و معموال بیش از مجوز قانونی میوه وارد می ها و مناطق آزاد فعالیت می ها زیر نظر استانداری این بازارچه

های  بر فرض اینکه میوه پاپایا غیرقانونی است، آناناس و ها به جز چند نوع میوه گرمسیری از جمله موز، اگرچه واردات همه میوه

هایی مثل پرتقال نارنگی، انگور تازه،  واردات میوه وارداتی از راه قانونی وارد شوند طبق کتاب قانون مقررات صادرات و واردات، 

از طریق گمرک صرفه اقتصادی  آندرصدی دارد، بنابراین واردات  033تا  25  سیب، گالبی، زردآلو، گیالس، توت فرنگی تعرفه

 ندارد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00940002333002 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941127000137


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

35 
 

 برنامه و سیاست ها
 - ۳02۴/2۵9فارس

وزیر کشور برای مقابله نامه وزیر جهاد کشاورزی به / کشت بدون مجوز محصول تراریخته جرم است
 با قاچاق میوه

توانند گندم را با  کارخانجات آرد در راستای صادرات مجدد می: ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه

 .تعرفه صفر و به صورت موقت وارد کنند و پس از تبدیل گندم به آرد باید آن را صادر کنند

ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگار  برنامهعبدالمهدی بخشنده معاون 

تومانی قیمت هر کیلو گندم وارداتی پس از ممنوعیت واردات این محصول برای  053در مورد افزایش  خبرگزاری فارساقتصادی 

اعالم این رقم برای افزایش قیمت گندم  در واردات یک کاال ممکن است در افزایش قیمت مؤثر باشد، اماممنوعیت : گفت 95سال 

 .سازی است جو

 0.5های گذشته  کل نیاز صنف و صنعت کشور به واردات در کنار تولید داخلی، مطابق با اعالم وزارت صنعت در سال: وی افزود

میلیون تن هم ثبت  0همچنین   شده است میلیون تن گندم وارد کشور 0.5 ل تاکنوناز ابتدای سا: میلیون تن است، تصریح کرد

 .هنوز وارد نشده است انجام شده که سفارش

 .میلیون تن گندم ثبت سفارش شده را هم داده است 0اجازه واردات  وزارت جهاد کشاورزی :بخشنده تصریح کرد

یک عده واردکننده دست از حمایت تولید داخلی برداشت،  جلب رضایت برایتوان  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نمی

ارزان وارد کنند و از آن طرف  تواند به یک عده وارد کننده اجازه دهد که گندم را با قیمت وزارت جهاد کشاورزی نمی: گفت

 .کننده ما متضرر شود تولید

شود و با توجه به تولید  ماکارونی در کشور تولید می: ی تصریح کرددرصدی برای واردات ماکارون 55بخشنده با اشاره به تعرفه 

واردات گندم در  این توقع وجود دارد که برای درصدی وضع شده است پس چگونه 55این محصول، برای واردات آن تعرفه  داخلی

 .شود تعرفه صفر در نظر گرفته شود حالی که به میزان کافی در کشور تولید می

درصد است، بنابراین  003تا  25بسته به نوع گندم تعرفه واردات گندم : ه تعرفه واردات گندم در ترکیه اظهار داشتبا اشاره ب وی

 .شود، تعرفه آن را کاهش دهد هیچ کشوری حاضر نیست، وقتی یک محصول در کشورش تولید می

آمریکا با توجه به تولید پسته در کشورش و برای : تبخشنده همچنین به تعرفه واردات پسته ایران به آمریکا اشاره کرد و بیان داش

 .درصدی در نظر گرفته است 033حمایت از تولید کننده خود برای پسته ایرانی تعرفه 

 صادرات آرد  به شرط واردات گندم* 

ای که وزیر جهاد  امهدر ن: شود کارخانجات آرد ظرفیت تولید بیش از نیاز داخلی دارند، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه گفته می

توانند گندم را با تعرفه صفر و  کشاورزی به وزیر صنعت نوشته است در آن قید شد که کارخانجات آرد در راستای صادرات مجدد می

 .به صورت موقت وارد کنند و پس از تبدیل گندم به آرد باید آن را صادر کنند

گمرک بابت : وجود دارد، گفت گندم وارداتی چه ضمانتی برای صادرات بخشنده در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه

شوند، تا پس از تبدیل گندم به آرد آن را صادر  کند، بنابراین کارخانجات ملزم می وثیقه اخذ می کارخانجات آرد واردات گندم از

 .کنند

http://www.farsnews.com/
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برداشت گندم از : بیان داشت تن گندم تولید شود،میلیون  03تا  9شود در سال زراعی جاری بین  بینی می وی با بیان اینکه پیش

 .هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است 00شود و برای خرید تضمینی این مقدار گندم به حدود  فروردین آغاز می 05

وزارت جهاد در نظر دارد، تا با کاهش یک میلیون هکتاری سطح زیر کشت گندم در طی یک پروسه چند : بخشنده تصریح کرد

 .اله، سطح زیر کشت کلزا را افزایش دهدس

هر گونه تحقیق و : وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس در مورد تولید محصوالت تراریخته در کشور بیان داشت

 .پژوهش در مورد گیاهان تراریخته در کشور آزاد است

چند سازمان : تصریح کرد رود، وژی در دنیا به شمار میمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تراریخته یک علم و تکنول

 .کنند تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر روی تولید محصوالت تراریخته کار می

 گیر هستند کشورهای دنیا روی تولید محصوالت تراریخته خوراکی سخت* 

خیلی از کشورها تولید : شود، اظهار داشت وراکی تقسیم میبخشنده با بیان اینکه محصوالت تراریخته به دو دسته خوراکی و غیر خ

اند اما روی تولید محصوالت تراریخته خوراکی از جمله برنج  محصوالت تراریخته غیر خوراکی مانند پنبه را آزاد کرده

 .های بیشتری دارند گیری سخت

شورایی برای صدور : نون ایمنی زیستی است، بیان داشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشور ما هم در این رابطه تابع قا

 .مجوز در این زمینه در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده و وزیر جهاد کشاورزی رئیس این شورا است

ای ریزی دارند، حضور دارند و باید بر وی در پاسخ به این سوال که چرا در این شورا کسانی که برای تولید محصوالت تراریخته برنامه

خوب ممکن است فردی در این شورا حضور داشته باشد که قبال عضو مرکز : گیری کنند یا مجوز بدهند، گفت تولید آن تصمیم

نظر در این شورا حضور دارد، اما به هرحال رئیس این شورا شخص وزیر  تحقیقات بیوتکنولوژی بوده و االن هم به عنوان یک صاحب

 .جهاد کشاورزی است

وزارت جهاد کشاورزی : شود محصوالت تراریخته در کشور در حال تولید است، بیان داشت ه این سوال که گفته میوی در پاسخ ب

اگر کسی نسبت به تولید محصوالت تراریخته بدون مجوز در داخل کشور اقدام کند جرم گونه اطالعی از این موضوع ندارد و  هیچ

 .است

جهاد کشاورزی تاکنون هیچ مجوزی برای تکثیر و انتشار محصول تراریخته گیاهی با  وزیر: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 مصارف انسانی صادر نکرده است

ای به محصوالت تراریخته نشده است و این موضوع در بخش  در الیحه ششم توسعه در بخش کشاورزی هیچ اشاره: وی تصریح کرد

 .چ ارتباطی با بخش کشاورزی نداردهی علم و فناوری الیحه برنامه ششم آمده است که

 وزارت جهاد موافق واردات محصوالت تراریخته نیست* 

اما ممکن است که محصوالت تراریخته وارد  وزارت جهاد کشاورزی با واردات محصوالت تراریخته موافق نیست،: وی بیان داشت

 .شد

باید به این سمت حرکت : شود، گفت برچسب مشخص نمیبخشنده در پاسخ به این سوال که چرا محصوالت تراریخته وارداتی با 

 .کرد

مسئولیت مبارزه با قاچاق بر عهده سازمانی زیر نظر وزارت : وی همچنین در مورد جلوگیری از واردات قاچاق میوه اظهار داشت

 .کشور است و وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت مبارزه با قاچاق میوه را ندارد
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وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور و مراجع امنیتی برای : ر اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی بیان داشتریزی و امو معاون برنامه

 .مبارزه با واردات میوه قاچاق نامه نوشته است
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 برنامه و سیاست ها
 - ۳02۴/2۵۹فارس

 شود نامه حمایت از توسعه کشاورزی ارگانیک ابالغ می آئین

آیین نامه حمایت از توسعه کشاورزی ارگانیک و ساماندهی تولید و عرضه این محصوالت به زودی توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ 

 .می شود

وزارت جهاد کشاورزی، محمد شجاع الدینی مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذای  به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

آیین نامه حمایت از توسعه کشاورزی ارگانیک : در نشست کارگروه دائمی سالمت محصوالت کشاورزی گفت وزارت جهاد کشاورزی

محوریت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی آماده و جمع بندی آن توسط دفتر محیط زیست و ظرف دو سال اخیر با 

 .سالمت غذای وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است

یکی از ارکان این آیین : وی با بیان این که در کلیات این آیین نامه به اهمیت تولید محصوالت ارگانیک اشاره شده، افزود

اهبری کشاورزی ارگانیک است که به ریاست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل خواهد نامه،شورای ر

شد و معاونت های مختلف، نمایندگان بخش خصوصی علمی و تولید کنندگان محصوالت ارگانیک، سازمان ملی استاندارد، سازمان 

، درمان و آموزش پزشکی از اعضای این شورا هستند و وظایفی را بر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت بهداشت

 .عهده دارند

های تولید  گذاری، تصویب بودجه سنواتی و تخصیص آن به منظور حمایت از برنامه شجاع الدینی وظیفه این شورا را سیاست

ی در زمینه محصوالت ارگانیک عنوان ارگانیک ، هماهنگی درون بخشی و بین بخشی، تسهیل و کمک به فعالیت های علمی و فن

 .کرد

در ذیل شورای راهبری توسعه کشاورزی ارگانیک، یک کمیته فنی توسعه کشاورزی ارگانیک دیده شده که وظیفه : وی ادامه داد

 .آن، بررسی موضوعات در حوزه ارگانیک است

کمیته استانی توسعه کشاروزی ارگانیک نیز  یک: کرد مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذایی وزارت جهاد کشاورزی تصریح

 .در این شورا تعریف شده است

وی با اذعان به این که محصوالت ارگانیک در دولت قبلی مغفول مانده بود،ابراز امیدواری کرد با ابالغ آیین نامه حمایت از توسعه 

 .ودکشاورزی ارگانیک،توجه بیشتری به تولید و ساماندهی این محصوالت در کشور ش

شجاع الدینی در همین حال از درخواست و تفاهم این دفتر با سازمان استاندارد ملی در زمینه تصویب اعطای نشان ملی محصوالت 

این نشان ملی توسط شرکت های تایید صالحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد به عنوان یک : ارگانیک خبر داد و گفت

کنندگان این محصوالت از مزایای این نشان  حصوالت گواهی شده ارگانیک اعطا می شود تا تولیداستاندارد تشویقی و اختیاری به م

 .استفاده کنند و توسعه محصوالت ارگانیک نیز قوت بگیرد

سازمان ملی استاندارد همچنین ، پیشنهاد تصویب نشان ملی استاندارد حد مجاز آالینده های غذایی را در شورای :وی اظهار داشت

استاندارد ارایه داده که ما در کارگروه این شورا در خواست بازبینی و بررسی بیشتر دستورالعملی که منتهی به اعطای این  عالی

 .نشان می شود را دادیم، زیرا این دستورالعمل، مشکلی را در مورد سالمت محصوالت کشاورزی حل نمی کند

چنین نشان استانداردی باید به ارتقای سالمت :اورزی تصریح کردمدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذای وزارت جهاد کش

 .محصوالت کشاورزی کمک کند
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پزشکی سازمان حفظ نباتات  های گیاه در این نشست، محسن عصار مسوول نظارت بر واحدهای تولید محصوالت سالم و کلینیک

اجرای : در حوزه حفظ نباتات کشور اظهار داشت ضمن ارایه و تشریح گزارشی از اجرای طرح ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی

 .این طرح پنج ساله از سال گذشته آغاز شده است

این سازمان به منظور شناسایی : های سازمان حفظ نباتات به منظور ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی، گفت وی درباره اقدام

 .رقمی رهگیری داده است 02هزار نفر کد  025برداری تا کنون به  کشاورزان و واحدهای بهره

اند،  پزشکی قرار گرفته های گیاه  هزار هکتار نیز زیر پوشش کلینیک 533میلیون و  0هزار کشاورز در  233عصار با بیان این که 

 .رقمی دریافت کنند 02هزار نفر کد رهگیری  233تمام این  95بینی کرد که تا پایان سال  پیش

را از دیگر اقدام های سازمان حفظ نباتات  "سماک"پزشکی موسوم به  های گیاه کترونیکی کلینکوی راه اندازی سامانه مدیریت ال

با راه اندازی این سامانه، : برای رهگیری تولید محصوالت کشاورزی از زمان قبل از کاشت تا زمان برداشت عنوان کرد و افزود

ی اعم از مزرعه، باغ و گلخانه های زیر پوشش کلینیک های شناسایی واحدهای تولید، شناسایی و ثبت مشخصات واحدهای تولید

 .رقمی هستند، انجام می گیرد 02گیاهپزشکی که دارای کد رهگیری 

 000امسال تمام سموم موجود در کشور با نام تجاری ثبت شده اند که از : عصار در مورد ثبت سموم با نام تجاری نیز تصریح کرد

 .درصد سموم با خطر متوسط هستند 00آن مربوط به سموم کم خطر و نزدیک به  درصد 23سموم ثبت شده نزدیک به 

با حذف یارانه سموم، قیمت این محصول پنج برابر : عصار در مورد کاهش مصرف سموم در اراضی کشاورزی خاطر نشان کرد

 .افزایش یافت که منجر به کاهش مصرف شد

 .هزار تن عنوان کرد 05تا  00ا وی میزان مصرف فعلی سم در اراضی کشاورزی کشور ر

فروشگاه  543هزار و  0:عصار ساماندهی فروشگاه های سموم کشاورزی را از دیگر اقدام های این سازمان عنوان و خاطرنشان کرد

 .ایم هزار فروشگاه غیر مجاز را ساماندهی کرده 0مجاز در کشور داشتیم که و تاکنون 
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 برنامه و سیاست ها
 - ۳02۴/2۵۹فارس

 مشارکت فائو در بهبود فرآیند مالکیت زمین، شیالت وجنگل ها در ایران

دیریت مسئوالنه مالکیت زمین، شیالت و جنگل ها در ایران کارگاهی ، با هدف بهبود م(فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .را در تهران با هدف تحقق امنیت غذایی در کشور با حضور کارشناسان بین المللی فائو ترتیب داد

ایران، این کارگاه سه روزه که با همکاری سازمان  به نقل از دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسالمی خبرگزاری فارسبه گزارش 

کارگاه فنی دستورالعمل های داوطلبانه مدیریت مسئوالنه مالکیت زمین، شیالت و جنگل ها در »امور اراضی کشور برگزاری شد، 

این ماه ادامه خواهد نام دارد که از روز یکشنبه دوم اسفند ماه جاری آغاز شده و تا روز سه شنبه چهارم « زمینه امنیت غذایی

  .داشت

دستور العمل های داوطلبانه یادشده ارائه کننده تعاملی جهانی از طریق جدیت در بکارگیری امور مالکیت در راستای کاهش فقر و 

 .تتحقق امنیت غذایی است که ارتقاء شفافیت و پاسخگویی ساختار مالکیت و امور اجرایی مربوطه در کشور را به همراه خواهد داش

سرج ناکوزی، نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران در این باره دستور العمل های داوطلبانه مذکور را مرجعی مهم قلمداد کرد که 

 .می تواند در خدمت تمامی ذینفعان قرار گیرد

ایش سطح آگاهی های جهانی وی تاکید کرد که اجرای این دستورالعمل ها یکی از اولویت های برنامه های جهانی فائو در زمینه افز

کشور برای  02و ظرفیت سازی در حوزه مالکیت است، به طوری که تاکنون، این سازمان بین المللی توانسته است به درخواست 

 .برخورداری از دستور العمل های داوطلبانه مدیریت مسئوالنه مالکیت زمین، شیالت و جنگل ها پاسخ دهد

وع اجرایی شدن احتمالی این دستور العمل ها را در ایران دنبال می کنیم و بسیار خوشنودیم از خرسندیم که موض: ناکوزی افزود

اینکه با پیگیری روند ارتقاء ظرفیت های مذکور تمامی ذینفعان از آشنایی بیشتر، نحوه مدیریت، حفاظت و انتقال حقوق مالکیت 

 .ودمطابق با اصول موجود در این دستورالعمل ها برخوردار می ش

نماینده فائو در ایران در ادامه با بیان اینکه دولت جمهوری اسالمی ایران در تهیه پیش نویس و مذاکرات این دستورالعمل ها بسیار 

فعال عمل کرده است، خاطر نشان ساخت، دستورالعمل های داوطلبانه قابل تطبیق با کلیه نظام های مدیریت ملی بوده و ابزار 

 .مناسبی برای کشور محسوب می شود کارآمد و در عین حال

این کارگاه که در نوع خود منحصر به فرد است، توسط دنیل دیل کارشناس ارشد مدیریت و مالکیت اراضی از دفتر منطقه ای فائو 

   .در قاهره و لیال شمسایی فر کارشناس ارشد ایرانی االصل مالکیت اراضی از دفتر مرکزی فائو در رم هدایت شد

مل های داوطلبانه مدیریت مسئوالنه مالکیت زمین، شیالت و جنگل ها بر پایه فرآیندی مشورتی، فراگیر و شفاف توسط دستورالع

محسوب می شود که ( CFS) فائو بنیان نهاده شده است و نتیجه مذاکرات میان دولت ها به رهبری کمیته امنیت غذایی جهان

خصوصی، دانشگاهیان و محققان و در نهایت سازمان های بین المللی را به  مشارکت سازمان های جامعه مدنی، نمایندگان بخش

 .همراه داشته است

کارگاه مذکور در نظر دارد تا تمامی . این دستورالعمل های داوطلبانه تاکید بسیاری بر مشارکت و تصمیم گیری شفاف دارند

دستورالعمل های یاد شده در کشور را به بحث و بررسی ذینفعان را نسبت به اهمیت این موضوع مطلع نموده و چگونگی اجرای 

بگذارد، به گونه ای که فرآیند اجرای آنها در ایران به عنوان ابتکاری که توسعه بستری با حضور چندین ذینفع را فراهم می کند، 

    .فراگیر شود
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بهتر حقوق مالکیت و همچنین   و مدیریتهدف از برگزاری این کارگاه، تقویت توانایی های دولت و شهروندان در جهت شناخت 

فرآیندهای دخیل در تامین دسترسی و انتقال این حقوق با توجه به اصول تعیین شده در دستورالعمل های داوطلبانه نحوه مدیریت 

 .مسئوالنه مالکیت زمین، شیالت و جنگل است
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۴: تاریخ

 میلیون هکتار اراضی کشور طی برنامه ششم توسعه 9اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در 

در برنامه ششم توسعه، اجرای طرح : ارت جهاد کشاورزی اعالم کردمشاور معاون امور زراعت و مسوول کشاورزی حفاظتی وز

 .میلیون هکتار از اراضی کشور پیش بینی شده است 0کشاورزی حفاظتی در 

در برنامه ششم توسعه، اجرای طرح : مشاور معاون امور زراعت و مسوول کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد 

 .ون هکتار از اراضی کشور پیش بینی شده استمیلی 0کشاورزی حفاظتی در 

میلیون  0درصد از  23: به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، فرزاد زلقی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود

 .درصد در اراضی آبی اجرا می شود 43هکتار عملیات کشاورزی حفاظتی در اراضی دیم و 

درصد آن کمک بال  53میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که  233میلیون هکتار بیش از  0ی این برای اجرا: وی گفت

 .درصد دیگر در قالب تسهیالت بانکی کم بهره خواهد بود 53عوض و 

شوند و استان به عنوان هاب و یا کانون تحقیقات کاربردی کشاورزی حفاظتی انتخاب می  03در فاز نخست، : زلقی اظهار داشت

 .استان الگویی برای سایر استان های کشور شوند 03قرار است این 

وی با اشاره به استان های خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، تهران، اردبیل، لرستان، همدان، کرمانشاه و گلستان 

طور کامل و علمی قرار می گیرند و این  استان، چند مزرعه زیر پوشش عملیات کشاورزی حفاظتی به 03در هر یک از این : گفت

 .کار از اکنون آغاز شده است

در سال نخست و دوم اجرای طرح کشاورزی حفاظتی، ما انتظار افزایش محصول نداریم و در عین حال کاهش تولید :زلقی ادامه داد

سایر هزینه های تولید جبران  در سال های ابتدای اجرای طرح از طریق صرفه جویی در مصرف سوخت، سم، بذر و آب و کاهش

 .می شود و در غیر این صورت تفاوت ریالی آن را پرداخت خواهیم کرد

ما معتقدیم برای آن که کشاورزی مرسوم به سمت کشاورزی حفاظتی : مسوول کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .تغییر رویکرد در جامعه کشاورزی، آموزش بهره برداران استسوق پیدا کند، به تغییر رویکرد نیاز داریم و نخستین گام برای این 

کارشناس به عنوان مربی بومی به منظور انتقال دانش و تجربه در زمینه توسعه کشاورزی حفاظتی را از اقدام های  23وی، تربیت 

افراد در شهرستان ها و  نفر شروع شده و قرار است این 23آموزش این : اولیه دفتر کشاورزی حفاظتی دانست و اظهار داشت

 .دهستان ها، کار آموزش کشاورزی حفاظتی را با جدیت بیشتردنبال کنند

این پروژه ها شامل : میلیون هکتاری کشاورزی حفاظتی دارای شش پروژه است، خاطر نشان کرد 0زلقی با اذعان به این که طرح 

ناسان و بهره برداران ، مزارع الگویی، توسعه روش های کشاورزی پهنه بندی، تحقیقات و مطالعات کاربردی،ارتقای دانش فنی کارش

 .حفاظتی ونظارت و ارزیابی می شود

 . هزار هکتار عنوان کرد 533وی، سطح فعلی اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در کشور را یک میلیون و 

ملیات خاک ورزی، تناوب و توجیه مشاور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت بقایای گیاهی، انجام حداقل ع

و در سطح  82اجرای طرح کشاورزی حفاظتی از سال : اقتصادی تولید را از اصول کشاروزی حفاظتی برشمرد و خاطر نشان کرد

 .هکتار در چهار استان به صورت آزمایشی آغاز شد 053

 .نسل آینده اجرا می شودکشاورزی حفاظتی با هدف تولید پایدار و حفظ منابع آب و خاک برای : وی گفت
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 به دنبال تولید پایدار هستیم نه رکورد تولید

ما به دنبال رکورد تولید نیستیم بلکه هدف اصلی، تولید معقول و با : مسوول کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .کیفیت می باشد

کشاورزی تاکید کرد و کشاورزی حفاظتی را آخرین نسخه زلقی بر لزوم بکارگیری روش های افزایش حاصلخیزی و مواد آلی خاک 

 .علمی حل چالش کشاورزی و تولید پایدار در دنیا دانست

میلیون هکتار در کشورهایی مانند کانادا، برزیل، استرالیا، آرژانتین هند  055کشاورزی حفاظتی در حال حاضر در سطح : وی گفت

 .و قزاقستان اجرا می شود

در معاونت امور زراعت تشکیل شده و موسسه های تحقیقاتی ،مدیران کل  90اورزی حفاظتی، تیرماه سال گفتنی است،دفتر کش

دفاترتخصصی معاونت امور زراعت ، تعدادی از استان های پیشرو و سازمان های تخصصی و مراکز دانشگاهی با آن همکاری می 

نی مبتال به طرح کشاورزی حفاظتی ایجاد شده که متشکل از همچنین یک کمیته فنی برای بررسی و تصمیم گیری مسایل ف.کنند

 .مدیران دفاترتخصصی، نمایندگان بخش های تحقیقاتی، دانشگاهی، آموزشی و ترویجی کشور است

/news/fa/ir.iana.www//:http08932D%/8%A2%D8% 
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 برنامه و سیاست ها  
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

روند برگشت جمعیت به روستا / نظام خرده مالکی، مانع اعطای تسهیالت بانکی به بخش کشاورزی
 امکان پذیر نیست

باره  ر اینتواند د الگوی کشاورزی کشورهای صنعتی برای افزایش تولید با توجه به استراتژی کشت و بومی سازی آن می»مطالعه 

ترین معضل کشور یعنی  موثر باشد، زیرا با اتخاذ سیاست مناسب و رونق بخش کشاورزی، نیاز کشور به واردات و یکی از بزرگ

او سود و بازدهی پایین نظام خرده مالکی کنونی را یکی از موانع مهم اعطای « .مهاجرت از روستاها به شهرها نیز کاهش می یابد

 .اندد تسهیالت بانکی می

تواند با تسهیالت بانکی به موقع نیاز کشاورزان  ریزی برای باال بردن نرخ سوددهی در بخش کشاورزی؛ موضوعی است که می برنامه

ولی آیا با نظام خرده مالکی کشاورزان روی رفاه را . را برای تامین رفاه نسبی و در نهایت اقامت در روستا و عدم مهاجرت فراهم کند

 خواهند دید؟

تحقق »: گوید وگو به ایانا می کتر مهدی تقوی اقتصاددان، و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفتد

کارگیری برنامه ترویج آموزش  های روستایی، مکانیزه کردن کشاورزی و به این هدف نیازمند اعتبارات بانکی به موقع، تشکیل تعاونی

 « .های موجود است حل عنوان بخشی از راه ربه کشورهای پیشرفته بهروستایی و استفاده از تج

الگوی »داند و معتقد است مطالعه  نمی« روند برگشت جمعیت به روستا را امکان پذیر»وگو  او در بخش دیگری از این گفت

باره موثر باشد، زیرا با  در این تواند کشاورزی کشورهای صنعتی برای افزایش تولید با توجه به استراتژی کشت و بومی سازی آن می

ترین معضل کشور یعنی مهاجرت از روستاها به  اتخاذ سیاست مناسب و رونق بخش کشاورزی، نیاز کشور به واردات و یکی از بزرگ

 . داند او سود و بازدهی پایین نظام خرده مالکی کنونی را یکی از موانع مهم اعطای تسهیالت بانکی می« .شهرها نیز کاهش می یابد

است عوامل اقتصادی بر مهاجرت روستاییان در ایران بسیار تعیین کننده بوده و کاهش  های محققان بخش کشاورزی حاکی پژوهش

گذاری در بخش کشاورزی، افزایش شاخص محصوالت کشاورزی، افزایش نرخ باسوادی،  شکاف دستمزد میان شهر و روستا، سرمایه

ای در  کننده تواند نقش تعیین های روستایی می های به موقع بانکی، و تشکل شت، اعطای وامرشد اقتصادی و افزایش سطح زیرک

 .ممانعت از مهاجرت روستاییان به شهر داشته باشد

میلیون نفر از مهاجران روستایی و زاغه نشینی  03دکتر تقوی در ادامه پاسخش به پرسش ایانا، یکی دیگر از عوامل جذب بیش از 

ها در دوره احمدی  شیب تند طرح هدفمندی یارانه»شهر تهران را ناشی از شهرها از جمله کالن ی آنان در اطراف کالنو حاشیه نشین

ریزی غلط باعث شد تولید محصوالت کشاورزی برای کشاورز به صرفه نباشد و در شرایط کنونی  برنامه»: ذکر کرد و گفت« نژاد

های روستایی نفع بیشتری عاید  ک به کشاورزان آنان را یاری کند تا با تشکیل تعاونیای نیست که وزارت جهاد کشاورزی با کم چاره

 « .کشاورز و تولید کننده محصوالت زراعی شود

های  تعاونی»: کننده دانست و گفت های روستایی را برای رونق کشاورزی بنا به فرهنگ هر محل تعیین او در ادامه تشکیل تعاونی

گذاری و  نظر گرفتن سهم هر یک از کشاورزان از محصول براساس میزان مالکیت متراژ زمین و میزان سرمایه توانند با در مذکور می

 «.با یکپارچه سازی اراضی، هزینه کشت را کاهش و میزان برداشت محصول و میزان سود را افزایش دهند... 

بانک کشاورزی با اعطای تسهیالت در این حوزه فعال خران توصیه کرد که  تقوی برای جلوگیری از ضرر کشاورزان در برابر سلف

 . خر بفروشند ای و قیمت بسیار ارزان به سلف شود تا کشاورزان مجبور نشوند محصولشان را فله
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وگو با ایانا مشکالت بخش کشاورزی را ناشی از قطعات  پیش از این غالمعلی فارغی، رییس هیات مدیره انجمن صنایع طیور در گفت

با استناد به آمار رسمی »: او گفت. ها ذکر کرده بود آن ضی کشاورزی و افزایش ریسک برای اعطای تسهیالت بانکی بهکوچک ارا

درصد تسهیالت پرداختی بانک ها به دست بخش کشاورزی رسیده  9تا  8تنها  94ماهه سپری شده از سال  03بانک مرکزی در 

با کاهش قابل توجه »یازهای فعاالن بخش کشاورزی ندانست و گفت که او حمایت بانک کشاورزی را پاسخگوی همه ن« .است

 «.سرمایه گذاری در این بخش مواجه هستیم

شد  تقوی در ادامه یکی از مشکالت ساختاری بخش کشاورزی را قطعات کوچک زمین ذکر کرد که با اجرای اصالحات ارضی، باعث 

او گفت که نظام خرده مالکی ناتوان از تامین . هقانان وجود نداشته باشدتا انگیزه کافی برای تولید بیشتر در کشاورزان و د

درصد  23های زندگی کشاورز در روستا آنان را به سوی شهرها، تحت عنوان مهاجر گسیل کرده و وزن جمعیتی را از  هزینه

ها هنوز برای حل این معضل  ههتغییر داده است که متاسفانه طی د 93درصد شهرنشینی در دهه  23به  43روستانشینی در دهه 

 . اندیشی نشده است چاره

/news/fa/ir.iana.www//:http09330D%/9%82% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 های بهاره انباری بود حصوالت غذایی و تنقالت نمایشگاهم/ 3۰های بهاره برای نوروز  لغو نمایشگاه

های داخلی که ناگزیرند هرماهه  های بهاره در شرایطی که رکود اقتصادی در داخل کشور بیداد کرده و فروشگاه برگزاری نمایشگاه

های بهاره در  جا که این نمایشگاهها را پرداخت کنند، با منطق اقتصادی سازگار نیست و از آن های خود و مالیات بهای مغازه اجاره

 .های اخیر جایگاه واقعی تولیدکنندگان نبود و از هدف اصلی خود دور شده بود، در تهران و شهرهای بزرگ تشکیل نخواهد شد سال

های بهاره  ههای اخیر نمایشگا دانست و در واقع در سال های بهاره را در شأن تولیدکنندگان داخلی نمی اتاق اصناف ایران، نمایشگاه

کیفیت و انباری خود محمل مناسبی پیدا کرده بودند؛ لذا در  مبدل به جوالنگاه دالالن صنفی شده بود که برای عرضه محصوالت بی

توان به استقبال عرضه مناسب کاالهای  العاده می شرایطی که رکود اقتصادی تولیدکنندگان را محدود کرده است، با فروش فوق

 .رفتمورد نیاز نوروز 

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیسه اتاق اصناف کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیأت

توانست کمک زیادی به عرضه سیستماتیک  های صنوف مختلف بود و در عمل نمی های بهاره که در واقع انسجام دالل نمایشگاه

 .ف از دستور کار خارج شده استداشته باشد، با پینشهاد اتاق اصنا

های  های بهاره در شرایطی که رکود اقتصادی در داخل کشور بیداد کرده و فروشگاه برگزاری نمایشگاه: سیدمحمود هاشمی افزود

ا که ها را پرداخت کنند، با منطق اقتصادی سازگار نیست و از آنج های خود و مالیات بهای مغازه داخلی که ناگزیرند هرماهه اجاره

های اخیر جایگاه واقعی تولیدکنندگان نبود و از هدف اصلی خود دور شده بود، در تهران و شهرهای  های بهاره در سال این نمایشگاه

 .بزرگ تشکیل نخواهد شد

 العاده، جایگزین نمایشگاه بهاره شد فروش فوق

علت رکود  های اخیر به زیان اصناف مختلف که در سالمنظور جلوگیری از ضرر و  با پیشنهاد اتاق اصناف و به: وی خاطرنشان کرد

العاده جایگزین  های پایانی سال، فروش فوق اند فروش مناسبی داشته باشند، با توجه به افزایش تقاضا در شب داخلی نتوانسته

 .های بهاره شد نمایشگاه

های بهاره امکان اجرا پیدا  محلی، نمایشگاه ها و مناطق محروم به پیشنهاد مسئوالن در بعضی از شهرستان: هاشمی ادامه داد

شود زمینه برای عرضه محصوالت قیمت  های فصلی تالش می العاده و حراج کنند، اما در تهران و شهرهای بزرگ با فروش فوق می

 .مناسب و همچنین جلوگیری از تراکم تولید در بازارهای داخلی استفاده شود

های گذشته  گرفته در سال نظرسنجی صورت: الت غذایی و تنقالت ویژه شب عید تصریح کردوی در پایان با اشاره به عرضه محصو

شد، عمدتاً از محصوالت انباری  ها عرضه می دهد محصوالت غذایی و تنقالتی که در این نمایشگاه های بهاره نیز نشان می از نمایشگاه

ها، صنایع غذایی و تنقالت با کیفیت باال و تازه  ن گفت در نمایشگاهتوا رفت؛ لذا نمی فروش نمی ها به راحتی در مغازه بوده که به

ها و کنترل قیمت در  از سوی دیگر، اتاق اصناف بنا دارد با تعدد بازرسی. شده و امسال چنین ظرفیتی حذف شده است عرضه می

کنترل قیمت، آجیل و خشکبار مورد نیاز  ها جلوگیری کرده و با ثبات و اصناف ویژه مواد غذایی و تنقالت شب عید از افزایش قیمت

 ./های پایانی سال به قیمت مناسب عرضه کند مردم را در شب
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 اسداف موافقتنامه همکاری امضا کردند حجتی و

در جریان مالقات رسمی رییس جمهوری کشورمان و رییس جمهوری آذربایجان در کاخ سعد آباد، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر 

 .کشاورزی جمهوری آذربایجان موافقتنامه همکاری فیمابین دو کشور در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام را امضاء کردند

ن مالقات رسمی حسن روحانی، رییس جمهوری کشورمان و الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان که در کاخ سعد آباد در جریا

صورت گرفت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و حیدر اسداف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان موافقتنامه همکاری فیمابین 

 . امضاء رساندند دو کشور در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام را به

جزو اسناد پایه و اساسی برای نهادینه کردن همکاری های فنی و تسهیل تجارت محصوالت کشاورزی بین دو   این موافقتنامه

 .کشور است

 .امید می رود به زودی پس از تصویب در مجالس قانونگذاری دو کشور اجرایی شود 

شور، همچنین وزرای کشاورزی دو کشور با یکدیگر مالقات و راهکارهای در جریان سفر جناب آقای علی اف و هییت همراه به ک

آموزش و تحقیقات کشاورزی، آب و خاک، توسعه تعاونی های   به ویژه  توسعه روابط دو جانبه در عرصه های مختلف کشاورزی

 .کشاورزی، بذر و تجارت محصوالت کشاورزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند

درصد بقیه  05درصد جمعیت مسلمان جمهوری آذربایجان شیعه و  85. جمهوری آذربایجان مسلمان هستند درصد جمعیت95

 .سنی هستند

های روسی، ارمنی، لزگی، کردی، تالشی و تاتی نیز  در کنار زبان ترکی آذربایجانی، زبان. زبان رسمی کشور ترکی آذربایجانی است

ترکی . باشد سیمات زبانی، جزئی از دسته ترکی جنوب باختری و یا ترکی اوغوز میترکی آذربایجانی از نظر تق. شود صحبت می

 گیرند قرار می( اوغوز)آذربایجانی، ترکی استانبولی و ترکمنی در گروه ترکی جنوب باختری 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  /۵: تاریخ

 6۵4۷ایران؛ تاثیر گذار در کاهش تجارت جهانی گندم و ذرت و افزایش تجارت برنج در سال 

 0502به  0305تولید جهانی غالت در سال : ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اعالم کرد موسسه پژوهش های برنامه

 .است 0304تر از میزان رکورد سال  پایین( درصد 03.0)میلیون تن  00.9رسد که  لیون تن میمی

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بررسی عرضه و تقاضای غالت،  به گزارش ایانا به نقل از موسسه پژوهش های برنامه

 .کند انداز جدیدی از بازار جهانی این محصوالت را فراهم می چشم

انداز  ارزیابی تفصیلی تولید و همچنین وضعیت عرضه و تقاضای غالت در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبار در گزارش چشم

 .شود، مکمل خالصه گزارش ماهانه است محصوالت و وضعیت مواد غذایی منتشر می

انداز مواد غذایی دوبار در سال  گزارش چشمتر درباره بازارهای جهانی غالت و همچنین سایر مواد غذایی مهم در  های دقیق تحلیل

بینی خالصه ماهانه فائو در زمینه تولید، عرضه، تجارت، مصرف و موجودی ذخایر غالت  گزارش حاضر، آخرین پیش. شود منتشر می

زمان گزارش خالصه ماهانه سا. منتشر شده است 0094آذر  00برابر با  0305دسامبر  0باشد که در تاریخ  می 0305در سال 

 2سپتامبر،  8ژوئیه،  2ژوئن،  0می،  5آوریل،  2مارس،  0فوریه،  4های  در تاریخ 0302در سال ( فائو)جهانی خواربار و کشاورزی 

 .دسامبر منتشر خواهد گردید 8نوامبر و  03اکتبر، 

ی تامین مصرف جهانی کافی ، تولید جهانی غالت برا0305بینی کاهش میزان تولید غالت در سال  رود با وجود پیش انتظار می

 .باشد باشد که این امر مستلزم کاهش جزیی ذخایر می

میلیون تن کمتر از  0.2میلیون تن برسد که  0502به  0305بینی اخیر حاکی از آن است، تولید جهانی غالت در سال  پیش

 .است 0304تر از میزان رکورد سال  پایین( درصد 03.0)میلیون تن  00.9بینی ماه گذشته و  پیش

بینی افزایش تولید جو و حفظ میزان ماه قبل برای برنج، تنزل میران مورد انتظار  دلیل اصلی بازنگری کاهشی این ماه با وجود پیش

 .برای تولید ذرت و گندم است

ر از میزان میلیون تن حدود یک میلیون تن کمت 0030با  0305بینی اخیر، تولید جهانی غالت دانه درشت در سال  بر اساس پیش

 .باشد می 0304کمتر از سال ( درصد 0.4)میلیون تن  00.0مورد انتظار ماه گذشته و 

 .باشد میلیون تن تولید ذرت در چین به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی می 5دلیل عمده بازنگری در این ماه، کاهش 

بینی برای تولید  همچنین پس از ماه نوامبر، پیش. یافته است انداز تولید ذرت در برزیل، مکزیک و آمریکا بهبود از سوی دیگر، چشم

از آنجا که بخش عمده . میلیون تن افزایش یافته است 0.4انداز مناسب تولید در اتحادیه اروپا حدود  جهانی جو به دلیل چشم

د که به طور جزیی کمتر از میلیون تن برس 205شود تولید جهانی گندم به  محصول گندم پیش از این برداشته شده، برآورد می

 .باشد  می 0304میزان ماه نوامبر است، اما هنوز هم اندکی بیشتر از سال 

بینی فائو برای تولید جهانی برنج  پیش. تنزل تولید این ماه اساسا به دلیل آب و هوای نامساعد در پاکستان، برزیل و آرژانتین است

میلیون  0میلیون تن ثابت باقی مانده، اما هنوز تقریبا  490.4ه به همان میزان پس از ماه گذشت 0305( معادل برنج آسیاب شده)

 . است 0304درصد کمتر از میزان سال 3.2تن یا 
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رسد که از ماه گذشته تقریبا تغییری  میلیون تن می 0509به  0305/ 02بینی اخیر، مصرف جهانی غالت در سال  بر اساس پیش

دارد ( 0090.90) 0300.04( . 0090.94) 0304/ 05رشد یک درصدی . باشد می 0304/  05ال نداشته اما یک درصد بیشتر از س

 .باشد انداز تضعیف تقاضا برای خوراک دام و مصارف صنعتی می که به طور عمده نتیجه چشم

ان مورد انتظار شود که اندکی بیشتر از میز بینی می میلیون تن پیش 0030حدود  0305/ 02مصرف کل غالت دانه درشت در سال 

 .ماه گذشته است

خواهد بود و استفاده از این  0304/ 05اندکی بیشتر از  0305/ 02بینی، مصرف جهاتی غالت دانه درشت در سال  بر اساس پیش

 .درصد بیشتر از فصل گذشته است 0.0میلیون تن خواهد رسید که  240نوع غالت به عنوان خوراک دام به حدود 

 0305/ 02میلیون تن در سال  208درصد از فصل گذشته به  0.8شود، مصرف جهانی گندم با افزایش  می بینی در مقابل، پیش

 0.5ای با افزایش تقریبا  میلیون تن و مصرف علوفه 490برسد که در این میان، مصرف غذایی گندم با افزایش تقریبا یک درصد به 

 .رسد میلیون تن می 045درصد به 

 .های دامی در اتحادیه اروپا و آمریکا بیشتر افزایش یابد ه از گندم در جیرهرود استفاد احتمال می

ای گندم در کانادا باشد که به دلیل برداشت کمتر گندم   به طوری که این افزایش، جبرانی برای کاهش شدید انتظاری مصرف علوفه

رود از این  میلیون تن برسد که انتظار می 499درصدی به  0.0شود مصرف جهانی برنج با رشد  بینی می پیش. ایجاد شده است

درصد بیشتر از  0.4میلیون تن به عنوان غذای انسان مصرف شود که هم راستا با رشد جمعیت جهان، تقریبا  430میزان حدود 

 .فصل گذشته است

. بینی شده ماه گذشته باشد یشرود کاهش در ذخایر جهانی غالت این فصل کمتر از میزان پ بر اساس ارزیابی اخیر فائو، احتمال می

 .باشد  می( اساسا ذرت)دلیل این امر، تعدیالت افزایشی در ذخایر برنج و غالت دانه درشت 

 5.8باشد که  میلیون تن می 240حدود  0302بینی اخیر حاکی از آن است که ذخایر جهانی غالت تا نزدیک فصول منتهی به  پیش

 .است 0305درصد کمتر از برآورد  3.4میلیون تن یا  0.9بینی ماه گذشته و  تن بیشتر از پیش

میلیون  05.2درصد برسد که اندکی کمتر از نسبت  05شود، نسبت ذخایر به مصرف جهانی غالت به حدود  بر این اساس برآورد می

رکود فصل گذشته  درصد کمتر از 3.0میلیون تن رسیده است که با این میزان تنها  020بینی ماه گذشته به  تن نسبت به پیش

بینی برای ذخایر جهانی  پیش. ّاشد دلیل اصلی بازنگری ذخایر جهانی غالت دانه درشت، تعدیالت افزایشی ذخایر آمریکا می. باشد می

 .برنج نیز در مقایسه با ماه گذشته با افزایش همراه بوده است و دلیل اصلی، ذخایر زیاد برنج در بنگالدش، کره و اندونزی است

بینی ماه نوامبر است، اما هنوز  هزار تن بیشتر از پیش 933میلیون تن برسد که  02شود ذخایر جهانی برنج تقریبا به  بینی میپیش 

بخش عمده کاهش ذخایر برنج نسبت به سال گذشته در هند و . است 0305کمتر از سال ( درصد 0.2)میلیون تن  2هم حدود 

 0.9)میلیون تن  4میلیون تن افزایش یابد که  032به  0302رود ذخایر جهانی گندم در  یدر مقابل، احتمال م. تایلند خواهد بود

 .بیشتر از ذخایر ابتدایی خواهد بود( درصد

انداز ضعیف بازسازی ذخایر در آرژانتین و برزیل، به طور جزیی کمتر از میزان مورد انتظار ماه  بینی این ماه به دلیل چشم پیش

رود بخش عمده افزایش ذخایر گنم سال آینده بازتابی از افزای زیاد ذخایر در اتحادیه اروپا، چین، آمریکا  ار میانتظ. باشد گذشته می

 .و روسیه باشد که این میزان بیشتر از کاهش قابل توجه ذخایر در آرژانتین، کانادا، هند و ایران خواهد بود
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میلیون تن  00میلیون تن باشد که تقریبا  024.5حدود  0305/ 02ل المللی غالت در سا بین( صادرات)شود تجارت  بینی می پیش

بینی برای تجارت غالت پس از ماه گذشته تغییر زیادی نداشته، چرا که  پیش. باشد درصد کمتر از رکود سال گذشته می 0.9یا 

 .کاهش جزیی تجارت گندم و برنج با افزایش تجارت غالت دانه درشت جبران شده است

 2.0در مقایسه با فصل گذشته با کاهش تقریبا ( ژوئن/ ژوئیه) 0305/ 02اکی از آن است که تجارت جهانی گندم در بینی ح پیش

بینی کاهش قابل توجه واردات مراکش، ایران و   میلیون تن برسد که به طور عمده به دلیل پیش 049.5به ( درصد 4)میلیون تن 

 0.0میلیون تن یا  5.2با کاهش ( ژوئن/ ژوئیه) 0305/ 02نی غالت دانه درشت در شود تجارت جها بینی می پیش. باشد  ترکیه می

 .میلیون تن برسد 023درصد از میزان رکود فصل گذشته به حدود 

درصد میزان تجارت جو و سورگوم است و  9درصد و  00.0دلیل اصلی تنزل تجارت جهانی غالت دانه درشت، به ترتیب کاهش 

رود تجارت جهانی ذرت به دلیل واردات کمتر توسط ایران و مکزیک با  احتمال می. ین کاهش خرید داردچین، نقش بسزایی در ا

 .میلیون تن تنزل یابد 002.5درصد از فصل گذشته به  3.9کاهش 

یپین، به دلیل تقاضای وارداتی قویتر توسط اندونزی، فیل 0302شود تجارت جهانی برنج در سال تقویمی  بینی می در مقابل، پیش

 .درصدی مواجه شود 0.2ایران و نیجریه با افزایش 

 بندی جمع

میلیون تن کمتر از  0.2میلیون تن برسد که  0502به  0305بینی اخیر حاکی از آن است تولید جهانی غالت در سال  پیش

 .است 0304تر از میزان رکود سال  پایین( درصد 0.0)میلیون تن  0.9بینی ماه گذشته و  پیش

بینی افزایش تولید جو و حفظ میزان ماه قبل برای برنج، تنزل میزان مورد انتظار  صلی بازنگری کاهشی این ماه با وجود پیشدلیل ا

 .برای تولید ذرت و گندم است

رسد که از ماه گذشته تقریبا تغییری  میلیون تن می 0509به  0305/ 02بینی اخیر، مصرف جهانی غالت در سال  بر اساس پیش

 0.0است، رشد یک درصدی مصرف غالت اشاره به کاهش شدید رشد به ترتیب از  0304/ 05، اما یک درصد بیشتر از سال نداشته

انداز تضعیف  دارد که به طور عمده نتیجه چشم( 0090/ 90) 0300/ 04و ( 0090/ 94) 0304/ 05های  درصد ثبت شده در سال

 .تقاضا برای خوراک دام و مصارف صنعتی است

 0.9میلیون تن است که  240حدود  0302ینی اخیر حاکی از آن است که ذخایر جهانی غالت تا نزدیک فصولی منتهی به ب پیش

 .است( 0090/ 94) 0304/ 05درصد  05.2درصد برسد که اندکی کمتر از نسبت  3.4میلیون تن یا 

میلیون تن  00میلیون تن باشد که تقریبا  024.5حدود  0305/ 02المللی غالت در سال  بین( صادرات)شود تجارت   بینی می پیش

بینی فائو، ایران از جمله کشورهایی است که نقش قابل توجهی در  درصد کمتر از رکورد سال گذشته است، بر اساس پیش 0.9یا 

 .دارد 0302و افزایش تجارت برنج در سال تقویمی ( ژوئن/ ژوئیه) 0305/ 02کاهش تجارت گندم و ذرت در 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۹: تاریخ

 سامانه الکترونیکی خدمات مالی مراحل تولید تا توزیع صنایع شیر ایران، به زودی رونمایی می شود

شرکت  43امه همکاری بانک کشاورزی و شرکت صنایع شیر ایران، در صورت تجمع و رسوب حساب های بالغ بر بر اساس تفاهم ن

وابسته به شرکت صنایع شیر ایران در بانک کشاورزی، این بانک نسبت به ارائه تسهیالت رفاهی، خدمات مالی ریالی، ارزی و 

 .آن ها اقدام خواهد کرد الکترونیکی و پرداخت تسهیالت به این شرکت ها و کارکنان

 . بانک کشاورزی و شرکت صنایع شیر ایران، تفاهم نامه ای برای توسعه همکاری های متقابل امضا کردند

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این نشست مرتضی شهید زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک 

ما در : تحقق امنیت غذایی کشور و موجب خرسندی دانست و گفت  یع شیر ایران را مشارکت درگسترش همکاری با شرکت صنا

تنها راهی است که کشاورزی را به کسب و کاری   صنعتی فکر کردن، صنعتی کار کردن و صنعتی بودن  بانک کشاورزی معتقدیم

 .سودده و دارای ارزش افزوده و امکان صادرات تبدیل می کند 

، توانایی Core bankingدسترسی انحصاری به سیستم   بانک کشاورزی به دلیل داشتن بدنه تخصصی قوی و :وی افزود

به زودی از سامانه ای الکترونیکی در این  پشتیبانی و ارائه خدمات از نخستین مراحل تولید تا جزیی ترین مراحل توزیع را دارد و

 .زمینه رونمایی خواهد شد

ی رومی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنایع شیر ایران، با اشاره به سهولت همکاری با بانک در این جلسه همچنین عل

 .کشاورزی به دلیل ماهیت تخصصی آن، از امضای این تفاهم نامه و گسترش تعامالت با بانک کشاورزی اظهار خرسندی کرد 

شرکت وابسته به شرکت صنایع شیر ایران در بانک  43بر اساس این قرارداد در صورت تجمع و رسوب حساب های بالغ بر 

ریالی، ارزی و الکترونیکی و پرداخت تسهیالت به این شرکت ها   کشاورزی، این بانک نسبت به ارائه تسهیالت رفاهی، خدمات مالی

 .و کارکنان آن ها اقدام خواهد کرد

/news/fa/ir.iana.www//:ttph08958D%/8%B0%D8%A2% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 تواند سبب توسعه آموزش شود مرغ می وقتی تخم/ بررسی یک تجربه جهانی 

 چگونه یک سیستم آموزش روستایی برقرار کنیم که مانع مهاجرت شود؟

اما هر سیستمی که بر چنین . تنهایی پرتحرک و فعال نیست و پایگاه اقتصادی آن نیز خیلی باال نیست به طور سنتی یک روستا به

زمان بتواند کشاورزان را متقاعد کند که این امکان وجود دارد که تولید کشاورزی افزایش یابد، بر پایه  ای بنا نهاده شود که هم پایه

 .ت روستاییان درست در قلب این پروژه قرار داردچنین است که مشارک محکمی استوار است و این

تواند در حل مشکالتی همچون مهاجرت از روستاها به شهرها، کودکان کار و خیابان،  ها در آموزش می چگونه نوآوری

کو با از سوی انتشارات یونس« نوآوری آموزشی در اندونزی»تازگی کتاب  به. کمک کند... های روستایی و گسیختگی خانواده ازهم

این کتاب را اداره توسعه آموزش وزارت آموزش و فرهنگ جاکارتا . ترجمه شادی جمشیدی منتشر شده است که در این زمینه است

، وابسته به سازمان یونسکو که هدف (IERS) های آموزشی المللی آموزش مربوط به نوآوری اداره بین. تهیه کرده است( اندونزی)

 44توسعه است، مجموعه مطالعاتی را در قالب  ویژه در کشورهای درحال های آموزشی به وط به نوآوریاصلی آن تأمین اطالعات مرب

در دهه ... سنگاپور، کانادا، یوگسالوی، هند، پاناما، کوبا و: ها در آموزش در کشورهایی از جمله عنوان کتاب درباره تجربیات و نوآوری

 .داند کمک به مسئوالن آموزشی موظف میاین مرکز خود را جهت . میالدی منتشر کرد 23

نوشته شده است و ( در اندونزی)کتاب نوآوری آموزشی در اندونزی توسط اداره توسعه آموزش وزارت آموزش و فرهنگ جاکارتا 

یستم ها در بسیاری از کشورها قرار بگیرد، تا قادر باشند مشکالت در نوسازی س تواند مورد استفاده مدیران آموزشی و معلم می

ها دستیابی صرف به آموزش نیست بلکه  آموزشی در درون توسعه اقتصادی را حل کنند، هدف از انجام این مطالعات و نوآوری

 .کیفیت آموزش نیز بسیاربسیار موردنظر است

اده محققان، تواند برای کشور ما بااهمیت باشد و مورد استف ها در آموزش غیررسمی است می بخش دوم کتاب که مربوط به نوآوری

ها و مطالعات  ویژه در مناطق دور از مرکز و محروم قرار بگیرد تا از فعالیت ها و مدیران مدارس، به فعاالن بخش آموزش، معلم

 .اندازیم ها در آموزش غیررسمی در کتاب می به این جهت ابتدا نگاهی به بخش نوآوری. گرفته در دیگر کشورها مطلع شوند انجام

 آموزش غیررسمیها در  نوآوری

ای داشته باشد  تواند به آموزش و مدرسه نگاه تازه های پیشنهادی در آموزش غیررسمی در مناطق دور از مرکز و محروم می نوآوری

ها و موضوعات جدید؛ موضوعاتی که الزمه اقتصاد  ساالن، آموزش با زمینه آموزش به کودکان و همچنین آموزش به بزرگ: از جمله

بهبود شرایط مادی زندگی است، یا حتی عالقه شخصی است، اگر مراکز و کارکنان باصالحیت وجود داشته باشند،  است، یا برای

جای اینکه کودکان روستایی را از زمین و روستا دور کند، آنها را به روستای خود  هایی به چنین آموزش. تحقق است این امر قابل

توان از مهاجرت روستاییان جلوگیری کرد و در نتیجه آن، از مشکالتی همچون  س میهای عملی و ملمو کند و با آموزش وابسته می

بخش آموزش غیررسمی . های روستایی و حتی اعتیاد، جلوگیری کرد گسیختگی خانواده کودکان کار و خیابان، کمبود شغل، ازهم

 .مراکز کارآموزی مدارس توسعه است -و پ همکاری میان مدرسه و مردم -ها ب سوادآموزی توده - الف: شامل مطالبی ازجمله 

این پروژه بخشی از . نظیر است این پروژه در نوع خود بی: همکاری میان مدرسه و مردم در پروژه منطقه جامبانگ در اندونزی -

چگونه یک : کند و آن عبارت است از رو هستند را حل می توسعه با آن روبه ترین مشکلی که تقریبا همه کشورهای درحال پیچیده

ها را از زمین دور نکند بلکه برعکس آنها را تشویق کند که در منطقه خود باقی  سیستم آموزش روستایی برقرار کنیم که بچه
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این ایده نیرومحرکه پروژه منطقه . ها به آن تعلق دارند و زندگی در آن جزء سرنوشتشان است بمانند؛ مناطقی که اکثریت این بچه

. بوپاتی رئیس رژانس است، رژانس بخشی از دولت در روستاهاست که مستقیما زیر نظر شهرستان قرار دارد. جامبانگ بوپاتی است

ها و کارمندان اداره  ها، جنبش پیشاهنگی، کشاورزان، معلم شناسد که از طریق آن بزرگان روستاها، تعاونی هایی را می بوپاتی راه

نظیر در  ای بی کند تا بتوانند سطح زندگی را بهبود ببخشند و همچنین تجربه میسوی پیوستگی با یکدیگر هدایت  کشاورزی را به

 .های کشاورزی را با موفقیت کسب کنند زمینه آموزش

تنهایی پرتحرک و فعال نیست و پایگاه  گیرد، به طور سنتی یک روستا به عنوان واحد پایه طرح خود در نظر می بوپاتی روستا را به

زمان بتواند کشاورزان را متقاعد کند که  ای بنا نهاده شود که هم اما هر سیستمی که بر چنین پایه. ی باال نیستاقتصادی آن نیز خیل

چنین است که مشارکت روستاییان درست  این امکان وجود دارد که تولید کشاورزی افزایش یابد، بر پایه محکمی استوار است و این

 .در قلب این پروژه قرار دارد

برای اجرای طرح خود به پیشاهنگان مناطق روستایی توجه کرد، به این سان پیشاهنگان مناطق روستایی تبدیل به سالح بوپاتی  -

کارمندان اداره کشاورزی دولت هدایت . شد طرح آموزشی شدند؛ حداقل در مسائلی که به کودکان و جمعیت جوان مربوط می

تر پیشاهنگان  های عمومی های روستایی نیز آموزش دیده بودند تا فعالیت لمپیشاهنگان مناطق روستایی را برعهده گرفتند و مع

 .روستایی را هدایت کنند

 -های مختلف تعاونی: این گروه تشکیل شده بود از نمایندگان. هزارنفر بود که دارای یک ارگان مرکزی بود233بوپاتی شامل  -

آموزشی، آبیاری، دامپروری، ماهیگیری، سالمت و همچنین یک  رؤسای بخش -های کشاورزی رؤسای بخش -پیشاهنگان روستایی

 .سازمان ملی جهت توزیع کودها

کن برنج شد و مالکیت آن را به شش روستا اعطا کرد که تا آن هنگام مانند همه  ماشین پوست 23در شروع طرح، بوپاتی صاحب 

های خود را به مدرسه  ها، روستا یک هکتار از زمین این ماشیندر مقابل . ای داشتند روستاهای دیگر به فراوری برنج وابستگی ویژه

های فراوری برنج به دو بخش  سود واحد. خود هستند به روستا مالک واحد فراوری برنج مخصوص 05اکنون حدود  هم. اختصاص داد

 .درصد برای آموزش و تحقیق23درصد به تشکیل یک سرمایه و 43: شود تقسیم می

پس از آن هر روستا حداقل یک . تر بذرهایی با راندمان باال بود تر و مطمئن ارضروری، اطمینان از ذخیره سریعیکی از نیازهای بسی

های مربوط به  ها در همه بخش درکل حدود صدهکتار از زمین. شده به بذرافشانی در اختیار داشت هکتار زمین اختصاص داده

هایی مانند  این سیستم همچنین فعالیت. ایه یک سیستم کامل مشترک برقرار شدبوپاتی به این منظور استفاده شده بود و بر این پ

 .گرفت پرورش طیور، کشت سبزیجات، نارگیل و ماهیگیری را دربر می

آموزان مدارس روستایی در همه سطوح آموزشی را  ها بود و شرکت دانش برنامه آموزشی پروژه از هر حیث وابسته به این فعالیت 

مراکز فراوری برنج اولین مؤسساتی . ها و آنها زودتر از موعد مدرسه را رها کرده بودند نیز به آنها ملحق شدند پلمهدی. طلبید می

نفر از افراد  03... بودند که به چند جوان که مدرسه را رها کرده بودند، هم آموزش دادند و هم حقوق کمی به آنها پرداخت کردند

گذار دریافت  ترین این کارآموزان، هر یک دو مرغ تخم ی پرورش طیور را سپری کردند و جدیروزه برا03جوان یک دوره آموزشی 

های خود را در اختیار آنها قرار دادند،  کردند، پیشاهنگان و تعدادی از کارمندان اداره کشاورزی دولت به آنها کمک کردند و توصیه

عوض مرغی که دریافت کرده  مرغ را به بوپاتی خواهد داد به د تخمتخم بگذارد و صاحب آن ص 033هر مرغ باید در سال تا حدود 

 ... .شود ها برای توسعه مرغداری یا هر تصمیم دیگری استفاده می مرغ بود، بقیه تخم

حی نماید و برای راه اندازی طر فروشد و از سود فروش تولید استفاده می کند را می هایی که دریافت می مرغ اداره خدمات بوپاتی تخم
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زمان هم  دهد هم ها اجازه می ها و جوان های مشابه در روستا که به بچه طرح... کند ریزی می های ماده شیرده برنامه مشابه برای گاو

هایی از جمله بذرافشانی برای شلتوک برنج، تهیه پوره لوبیا، پرورش  آموزش ببینند و هم حقوق کمی دریافت کنند؛ از طریق فعالیت

 02رساند؛ یک کارگاه دوخت لباس که آنجا  شده، سبزیجات و لوازم مدرسه را به فروش می شگاه که برنج فراوریماهی و یک فرو

دوزند، یک مرکز مربوط به زنان که به زنان در روستا  کنند و برای پیشاهنگان روستایی یونیفرم می پسر به صورت گروهی کار می

کند، یک نهالستان برای رشد و  انی که میل دارند خیاط شوند، کمک مالی میدهد و همچنین به دختر کند و آموزش می کمک می

دامپزشکی که در یکی از . ها به جوجه و پرورش جوجه مرغ کردن تخم کشی برای تبدیل پرورش درخت نارگیل، یک ماشین جوجه

هایی که  اکثر جوان. ای را گذرانده است تهای است که یک دوره دوهف ساله 03دهد، مرد جوان  کوبی را انجام می این مراکز عمل مایه

رها ( دبستان، راهنمایی و دبیرستان)کنند کسانی هستند که مدرسه را در یکی از سه دوره  در پروژه منطقه جامبانگ شرکت می

 ... .اند کرده

ای چون  ها کارهای ساده توان درباره نتایج پروژه قضاوت کرد، بچه های روستایی، از نزدیک می با مشاهده یکی از این مدرسه

 ... .دهند ها را انجام می سازی و همچنین تعمیر دوچرخه سازی، نجاری، بنایی، حلبی مبل

بندی،  های درسی، جداول زمان اند، برنامه  ها نبوده دنبال شرکت مردم در مدرسه جز تعداد اندکی از آنها به مدارس دولتی اندونزی، به 

شوند،  وپرورش جاکارتا دیکته می اند و از طرف آموزش  های اروپایی طراحی شده تحصیلی مطابق مدلهای  های درسی و برنامه کتاب

ها را با شرایط و نیازهای محلی متناسب  آموزان فرصت نداشتند این برنامه قدر خوب که نه بدنه آموزشی و نه والدین دانش آن

پذیری بسیار بیشتری را در  نیازهای توسعه اتخاذ شد که امکان انعطافکردن آموزش با  ، پس از آن، تدابیری برای متناسب...کنند

مطابق با اصل آموزش پایدار، مدرسه باید دارای وظیفه دوگانه ... امتحانات در سطح کشوری لغو شدند. وجود آورد سطح محلی به

 .ن باشدساال باشد، یعنی باید قادر به اشاعه آموزش رسمی و غیررسمی به جوانان و همچنین بزرگ

 مراکز کارآموزی مدارس توسعه

در کشور اندونزی ما به این نتیجه رسیدیم که مفهوم و راهبرد عملی مراکز کارآموزی این : نویسند کارشناسان در ادامه چنین می

اگر به است که مدرسه تنها منبع و حتی تنها اصل آموزش نیست، این اعتقاد شدت یافت هنگامی که از این امر آگاه شدیم که 

ها اکتفا کنیم، کامال غیرممکن است که نیازهای مردم اندونزی را در زمینه آموزش  ها و کتاب های سنتی مدرسه، کالس، معلم نمونه

 .در این راستا ایجاد مراکز کارآموزی پیشنهاد شد. پایدار برآورده کنیم

، کارکنان، منابع مالی و لوازم آموزشی در اختیار خواهد مراکز کارآموزی، یک خانه مشارکتی خواهد بود و به این معنا این خانه

 .گیری برای ارتقای حمایت و سازماندهی آموزش مشارکتی را دارا باشد داشت و نیز باید توانایی تصمیم

 تمرکززدایی امتحانات

های خود  دهد و کالس های جدید آموزشی را مورد آزمایش قرار براساس سیاست تمرکززدایی امتحانات، سیاست مدارس باید روش

شوند بیشتر از  تجربه ثابت کرده که سؤاالت امتحانی که خارج از مدرسه دیکته می. های محلی مطابقت دهد را تا حد ممکن با نیاز

آموزان  اگر سؤاالت امتحان فقط بر مبنای اطالعات آن دسته از دانش. کنند ها را در آموزش خود محدود می های درسی، معلم برنامه

آموزانی که آموزش و کار عملی در  اند، دانش  ای انجام نداده گونه کار عملی اند و هیچ  طرح شود که کل یک کتاب را از حفظ کردهم

شوند ممکن است این استنباط را داشته باشند که  اند، هنگامی که با چنین سؤاالتی مواجه می  ها انجام داده ها و کارگاه آزمایشگاه

 .دادند ها اتالف وقت بوده است و آنها نیز باید وقت خود را به حفظ یک کتاب درسی اختصاص می رگاهآموزش آنها در کا

های جدید آموزش را  ها که باشد معلم را دلسرد خواهد کرد نسبت به اینکه روش یک امتحان به روش قدیمی در هر یک از درس
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تر را تشویق  گرایانه تر و واقع هر تالشی در جهت ایجاد آموزش مدرن خوبی طرح شده باشد، که امتحانی که به استفاده کند، درحالی

 .خواهد کرد

ریزی آموزشی در ادارات  های برنامه تواند موجب ارتقای سطح آگاهی در بخش مدیریت بخش آموزش غیررسمی می  

های تازه و خالقیت در آنان شود  اد افقها و ایج ، مدیران مدارس و معلم(ها و مناطق دور از مرکز ویژه شهرستان به)وپرورش  آموزش

تواند به  شده برای آن هرچند متفاوت با کشور ما باشد، می های ارائه حل که با مطالعه مشکالت موجود در کشور اندونزی و راه

 .ها در کشور ایران کمک کند ها و نوآوری حل راه

 ریزی، توسعه و ارزیابی آموزشی ها در زمینه برنامه نوآوری

 :این پروژه بر سه اصل استوار بود. ای به تصویب رسید؛ پروژه ارزیابی ملی آموزش در کشور اندونزی شروع کار ابتدا اجرای پروژهدر  

 آوری اطالعات الزم برای تدوین یک راهبرد ملی آموزشی در بلندمدت ارزیابی شرایط آموزشی در اندونزی و جمع -0

 ارزیابی ملی آموزشی در بلندمدت  -0

   ها به کمیته مسئول در وزارت آموزش و فرهنگ جهت تدارک راهبرد ملی آموزشی در بلندمدت ارائه توصیه -0

رویکرد . در این روش از رویکرد سیستمیک استفاده شده است. شود ریزی آموزشی در کتاب شرح داده می پس از آن روش برنامه

 :هایی به این شرح بود سیستمیک در این کشور دارای مشخصه

 ریزی تلفیقی ریزی و طرح های برنامه مدل –الف 

 مدل بانک اطالعات -ب

 روش پژوهشی با هدف تعیین اهداف آموزش -پ

شده، برای  داده آوری و برگشت های آموزشی برای استفاده از اطالعات جمع روش پژوهشی جهت کنترل و ارزیابی نتایج و فرایند -ت

 .فاده قرار بگیردریزی مورد است اینکه در زمینه برنامه

 روش رویکرد سیستمیک

براساس رویکرد سیستمیک، . ریزی و توسعه آموزش، یکی از ابزارهای شناسایی در این کشور بود رویکرد سیستمیک در برنامه

کلی ها به ش اقدامات منطقی و منظم تکیه داشت، زیرا شرایط آموزشی در اندونزی هنگام اجرای نوآوری ریزی بر یک سلسله برنامه

شد بدون اینکه شرایط واقعی کشور  شد، تصمیمات مطابق با نیازها اخذ می های سطحی و غیرعمیق استفاده می بود که از روش

ارزیابی شود و بدون اینکه نگرانی وجود داشته باشد از اینکه نتایج یا تأثیرات ثانویه این تصمیمات در آینده چه خواهد بود و 

. یکپارچه و منسجم وجود نداشت؛ روشی که هدف آن توسعه و بهبود در سیستم آموزشی کشور باشد طورکلی در این کشور روش به

ای در انتقال  مالحظه های قابل ونیم به طول انجامید و پیشرفت ریزی آموزشی، دوسال اجرادرآمدن رویکرد سیستمیک در برنامه به

ریزی و توسعه آموزش در یک کشور باید تصمیمات  جهت برنامه. ها انجامید های آموزشی در سطح استان اصول اساسی در مدیریت

 :این تصمیمات منطقی عبارتند از. منطقی اتخاذ شود

چه این نیازها . سیستمیک و بر پایه ارزیابی سیستمیک نیازهای آموزشی قرار داشته باشند( رویکرد)تصمیماتی که بر پایه آنالیز  -0

 .شرایط آموزش باشند مربوط به مسائل محلی و چه مربوط به

 .شده هستند ها قرار دارند و کامال حساب جانبه هدف تصمیماتی که بر پایه غایت عملیات و غایت همه  -0

 اجرای طرح مدارس توسعه در اندونزی

سرشار از ها، هم  لوازم مورد استفاده در این کالس. آموزند های مدرن می آموزان خواندن و نوشتن را به روش در این مدارس دانش
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ها برای  معلم. برند وضوح از مدرسه لذت بسیار می آنها به. ها فعال هستند و پر از شور و شوق بچه. خالقیت و هم بسیار فراوان است

آموزشی است که ساخته دست  اند و شاهد آن، تعداد زیاد وسایل کمک  خوبی آموزش دیده های مدرن آموزشی به استفاده از روش

های  شود و آنها کتاب های درسی به مدارس آزادی عمل بیشتری داده می در این مدارس جهت اجرای برنامه. ستخود آموزگاران ا

آموزان قادر هستند  های باالتر دانش ای را در همه دروس اصلی در اختیار دارند و پس از آن در دوره دبیرستان در کالس درسی ویژه

تری کار مدرسه را به زندگی اجتماعی و  هایی که از طریق بسیار مستقیم د؛ روشهای آزمایش و تجربه استفاده کنن تا از روش

یکی از قوانین بسیار عالی . تر از دیگر مدارس هستند آموزان پرشورتر و فعال های توسعه، دانش در دبیرستان. دهند اجتماع ربط می

ها عملی و فعاالنه هستند و  روش. دهند مؤثر آموزش می های ها این است که تا آنجا که امکان داشته باشد به روش این دبیرستان

 .های آموزشی خالقانه است روش. شود آموزش فقط به کالس محدود نمی

/news/fa/ir.iana.www//:http09303DA%/%82%%DA 
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 برنامه و سیاست ها
 جوان خبرنگاران - 2۴۹۳۱ اسفند 2  ۵۰, چهارشنبه 

 طبق ابالغیه سازمان توسعه تجارت

 ابالغ قانون حق نظارت وزارت کشاورزی بر تجارت محصوالت کشاورزی، به گمرک

  .سازمان توسعه تجارت ایران حق نظارت وزارت کشاورزی بر صادرات و واردات کاالهای کشاورزی را به گمرک کشور ابالغ کرد

در پی باال گرفتن اخبار مربوط ورود غیرقانونی میوه از مبادی رسمی و کشمکش هایی که اخیرا بر سر واردات روغن خام بین  

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت صورت گرفت، این بار سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه ای ابالغی به گمرک بر 

 .تاکید کرد« اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تمرکز وظایف و»اجرای موضوع قانون 

افتد که پیش از این در خصوص  این ابالغ مجدد قانون تمرکز کاالهای کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در حالی اتفاق می

کشاورزی مطرح شد که واکنش  واردات روغن خام شایعاتی مبنی بر صفر شدن تعرفه روغن و حذف مجوز واردات از وزارت جهاد

ریزی اقتصادی وزیر جهاد  معاون برنامه -مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی را درپی داشت؛ به طوری که عبدالمهدی بخشنده 

نه تنها تعرفه ها را پا برجا دانست، بلکه اظهار نظر خارج از وزارت جهاد را در این باره غیر قانونی دانست و متخلفان از  -کشاورزی

 .قوانین وارداتی موجود را تهدید به بر خورد قضایی کرد

واکنش مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در حالی بود که بعد از آن سازمان توسعه تجارت طی اطالعیه ای ضمن تکذیب کاهش 

گیری از افزایش قیمت تعرفه روغن، حذف لزوم دریافت مجوز این کاال را از وزارت جهاد کشاورزی تایید کرد و آن را در راستای جلو

قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر حذف یکی از اسناد غیرضروری که در مسیر  030روغن نباتی مصرفی مردم، بر اساس ماده 

 .واردات روغن خام مورد نیاز برای تولید انواع روغن نباتی وجود دارد، دانست

ه حق نظارت خود بر تجارت کلیه کاالهای کشاورزی و به طور رسد تاکیدات وزارت جهاد کشاورزی ب اما در نهایت به نظر می

مشخص تجارت، تولید و بخش صنایع تبدیلی دانه های روغنی و روغن خام، منجر به ختم این کشمکش به نفع این وزارتخانه و 

بخش کشاورزی در وزارت  تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به»تصریح بر این حق توسط سازمان توسعه تجارت ایران با ابالغ قانون 

 .آیین نامه اجرایی قانون مقرارات صادرات و واردات شد( 43)ماده ( 0)به عنوان تبصره « جهاد کشاورزی

تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی "  قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی« الف»به گزارش ایسنا، بر اساس بند 

های روغنی، چای،  وش، روغن و دانه اعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبهمحصوالت و کاالهای اساسی زر

زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصوالت دامی، طیور و آبزیان شامل  سیب

 ".یز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده استمرغ و ن های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم شیر و فرآورده
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 برناهم و سیاست ها
 ایران اکونا – 2۴۹۳۱ اسفند 2  ۵۰, چهارشنبه 

 ایران و جمهوری آذربایجانامضای موافقتنامه همکاری کشاورزی میان 

مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و حیدر اسداف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان، موافقتنامه همکاری در زمینه 

 . دامپزشکی و بهداشت دام را امضا کردند

رسمی دکتر حسن روحانی رییس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در جریان مالقات  به گزارش ایران اکونا 

جمهوری کشورمان و الهام علی اف رییس جمهوری آذزبایجان که صبح روز سه شنبه در کاخ سعدآباد صورت گرفت، مهندس 

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و حیدر اسداف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان، موافقتنامه همکاری در زمینه دامپزشکی و 

 .ضا کردندبهداشت دام را ام

این موافقتنامه جزو اسناد پایه و اساسی برای نهادینه کردن همکاری های فنی و تسهیل تجارت محصوالت کشاورزی بین دو کشور 

 .است

 .امید می رود این موافقتنامه به زودی پس از تصویب در مجالس قانونگذاری دو کشور اجرایی شود

یات همراه به ایران، وزرای کشاورزی دو کشور با یکدیگر مالقات و راهکارهای توسعه بنا بر این گزارش ،در جریان سفر علی اف و ه

روابط دو جانبه در عرصه های مختلف کشاورزی به ویژه آموزش و تحقیقات کشاورزی، آب و خاک، توسعه تعاونی های کشاورزی، 

 .بذر و تجارت محصوالت کشاورزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند

/com.iranecona//:http50245D%/8%A2%D9%85%D8%B2% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - 2۴۹۳۱ اسفند 2  ۵۱, سه شنبه 

 !های قاچاق دارویی برای میوه نوش

ای جدید  های قاچاق شده، گمرک در بخشنامه ی سال نو پر از میوه آستانه های اخیر بازار میوه در در شرایطی که طی هفته

کرده است که باید پرسید چرا تاکنون چنین قانونی مصوب نشده بود و حاال پس « ری ایکس»های وارداتی را موظف به عبور از  میوه

 از این همه قاچاق چه سود؟ 

ای نیست که کشور به تازگی با آن مواجه شده باشد و اصوال ستاد  موضوع تازه قاچاق میوه مانند دیگر محصوالت و کاالهای ممنوعه 

به همین دلیل تاسیس شد و شروع به کار کرد اما همچنان شاهد قاچاق میوه و دیگر  0080مبارزه با قاچاق کاال و ارز از سال 

ی دیگر زمین به کشور  کره بستانه آن هم از نیمهای قاچاق تا های اخیر که میوه کاالها به کشور هستیم و پس از اینکه طی هفته

های  های میوه باید از دستگاه ای جدید مصوب کرد که بر اساس آن محموله قاچاق شدند، گمرک در اقدامی دیرهنگام بخشنامه

 .ری عبور کنند ایکس

ه تا از حمل یکسره میوه جدا ای صادر شد از دوم اسفند ماه بخشنامه -رییس کل گمرک ایران  -طبق اعالم مسعود کرباسیان 

همچنین از ترانزیت میوه در مرزهای . ها از مرز قرمز عبور کنند و در دستگاه ایکس ری قرار بگیرند خودداری شود و همه میوه

 .ورودی جدا جلوگیری شود

به کشور ممنوع است، به ایسنا وی با تاکید بر اینکه ورود انواع میوه به جز چهار قلم میوه گرمسیری آناناس، انبه، نارگیل و موز 

برای ورود کاالی ترانزیتی به کشور در زمان ورود اصل مجوز حفظ نباتات الزامی است و مقرر شده در زمان خروج نیز عالوه : گفت

 .بر نظارت گمرک، سازمان حفظ نباتات نیز نقش داشته باشد

ری صورت  های ایکس نظارت سیستماتیک و از طریق دستگاهشود که چرا تاکنون واردات میوه بدون  اما اینجا سوالی مطرح می

ای قصد ورود به کشور را داشت تنها با بازدیدهای شخصی ماموران آن هم از  گرفت و پیش از این اگر کانتینر حامل میوه نمی

های مجاز جاساز  ههای ممنوعه را پشت میو چیان، میوه گرفت؟ و اگر قاچاق قسمت جلوی کانتینرها واردات به راحتی صورت می

های مجاز وارداتی یا حتی اجناس غیر خوراکی آن را به کشور  توانستند با پرداخت عوارض آن هم به نام میوه کردند به راحتی می می

 .وارد کنند

مرزهایی  با بیان اینکه میوه از -کنندگان  کنندگان و تولید رییس سازمان حمایت مصرف -البته پیش از این نیز سید محمود نوابی 

گیرد، گفته بود میوه،  شود و واردات آن با خوداظهاری کاذب صورت می شود که سود یا عوارض کلی آن پرداخت نمی وارد می

شود میوه از شیلی، فرانسه یا مصر به صورت  لنجی وارد کشور کرد، مگر می بری یا ته محصولی نیست که بتوان به صورت کوله

های قاچاق در کانتینرهای وارداتی  ها فروخته شود و میوه ترین لک و آسیبی در مغازه ون کوچکبری وارد کشور شود و بد کوله

 .اند جاساز شده

شود که چند درصد از گمرکات کشور مجهز به دستگاه ایکس ری  جدید نیز این سوال مطرح می  البته پس از ابالغ این بخشنامه

ها را مجبور به گذشتن از دستگاه  شود که بخواهیم آن ها تشخیص داده می لههستند و اصوال واردات میوه چگونه از دیگر محمو

های وارداتی و صادراتی از لنز  شود تا همه محموله هایی مجهز نمی های کشور به چنین دستگاه ری کنیم؟ و چرا همه گمرک ایکس

 ؟چیان وجود نداشته باشد ری دیده شوند و راه فراری برای قاچاق های ایکس دوربین
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - ۵۹/۴/2۴۹۳0خبرتاریخ 

 بازرگانان ایران کاالی باکیفیت صادر کنند : رایزن بازرگانی افغانستان

ن در تهران بر گرایش افغان ها به مصرف کاالهای ایرانی و لزوم توجه بازرگانان کشور ما رایزن بازرگانی افغانستا -ایرنا -تهران

 . به تولید و صادرات محصوالت باکیفیت تاکید کرد

بازرگانان ایرانی برای حفظ بازار افغانستان باید کاالهای : گفت« عبدالحمید فرهنگ»به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، 

 .صادر کنند باکیفیت تولید و

مصرف کاالهای ایرانی در افغانستان به دلیل اشتراک های فرهنگی و زبانی مرسوم شده است و در بسیاری از : فرهنگ اضافه کرد

 .موارد، افغان ها در برابر کاالهای مشابه خارجی، به کاالهای ایرانی تمایل نشان می دهند

غانستان بر سر کیفیت است و هر کشور که نتواند کاالی باکیفیت به افغانستان رقابت اصلی در اف: رایزن بازگانی افغانستان افزود

صادر کند در مصاف با سایر رقیبان، بازار را واگذار خواهد کرد؛ این موضوع در مورد برخی کاالهای ایرانی نیز صادق است زیرا برخی 

 .رر ایران تمام می شودجنس های بی کیفیت ایرانی در افغانستان وجود دارد که این اتفاق به ض

شرایط افغانستان اکنون با عضویت در سازمان جهانی تجارت متفاوت از گذشته شده است، به همین دلیل کیفیت : وی ادامه داد

 .کاالها و خدمات ارائه شده بیش از هر نکته دیگری در ماندگاری در بازار تعیین کننده است

: ر افغانستان با توجه به پیوستن این کشور به سازمان جهانی تجارت تاکید کرد و گفتفرهنگ بر سخت تر شدن رقابت ایران در بازا

الحاق ما به سازمان تجارت جهانی و پیشرفت و توسعه افغانستان به سود ایران نیز است اما باید تاکید کنم افغانستان برای واردات از 

 .انی تجارت قائل نیستایران هیچگونه تبعیضی نسبت به سایر کشورهای عضو سازمان جه

 .به گفته وی، تعرفه ورود کاالهای ایرانی نیز مانند سایر کشورها بین نیم تا چهار درصد محاسبه می شود

اگرچه برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل برای معرفی محصوالت ایرانی سودمند و مهم است اما با توجه به : وی گفت

 .واردات، اگر نمایشگاه ها با رویکرد تخصصی برگزار شود نتیجه بهتری به دست می آیدنیازهای گسترده افغانستان به 

مهندسی  -ایران در زمینه هایی مانند فناوری اطالعات، مخابرات، آب، برق، انرژی و خدمات فنی: این مقام مسئول افغان اضافه کرد

ه افغانستان صادرات داشته باشد؛ این ظرفیت ها در نمایشگاه هایی از توانمندی باالیی برخوردار است و می تواند در این زمینه ها ب

 .که از سوی ایران در کشور ما برگزار می شود به اطالع بخش دولتی و خصوصی می رسد

سومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در افغانستان در زمینه های صنایع غذایی، ساختمان و تاسیسات، صنعت و 

، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، فرش و موکت، صنایع خودرو، خدمات شهری و مخابراتی از دوازدهم اسفندماه معدن، انرژی

 .در شهر کابل آغاز به کار می کند و چهار روز ادامه می یابد

/News/fa/ir.irna.www//:http80924220/ 
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نامه و سیاست هابر  
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

صندوق حمایت از توسعه بذر تشکیل / آید زودی به میدان می صندوق حمایت از توسعه صادرات به
 شد

مقام وزیر جهاد کشاورزی در حوزه تجارت  صندوق حمایت از توسعه صادرات با همکاری مشترک بین صندوق مادرتخصصی و قائم

های فعال در حوزه صادرات آغاز به کار خواهد  منظور پشتیبانی تشکل پس از اتمام مراحل بررسی و مطالعه، به تشکیل خواهد شد و

 .کرد

های فعال در حوزه صادراتی، صندوق حمایت از توسعه صادرات با همکاری وزارت جهاد  منظور پشتیبانی عملیاتی از تشکل به

یف جدیدی از ارائه خدمات چندمنظوره، حمایت همزمانی از تولیدکننده و صادرکننده کشاورزی در مرحله بررسی قرار دارد تا با تعر

 .المللی عملیاتی کند داشته باشد و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پشتیبانی خود را از تجارت محصوالت کشاورزی در بازار بین

تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در  سیدعبدالکریم رضوی اردکانی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت مادر

صندوق حمایت از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)بخش کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 توسعه صادرات 

یل خواهد شد و پس از اتمام مقام وزیر جهاد کشاورزی در حوزه تجارت تشک با همکاری مشترک بین صندوق مادرتخصصی و قائم

 .های فعال در حوزه صادرات آغاز به کار خواهد کرد منظور پشتیبانی تشکل مراحل بررسی و مطالعه، به

کند با  این صندوق اکنون در مرحله بررسی قرار دارد و در صورت نهایی شدن طرح تأسیس آن، تالش می: عبدالکریم رضوی افزود

های فعال در حوزه صادرات هستند، حمایت مؤثری از تجارت محصوالت داشته  ن آن که همان تشکلارائه مدل خدمت به سهامدارا

 .باشد

با قرار گرفتن اقتصاد کشور در شرایط جدید، الزم است حمایت قابل توجهی از تجارت محصوالت کشاورزی : وی خاطرنشان کرد

ترهای جدیدی فراهم شود که بدون توجه دولت و بخش خصوصی و عمل آید و برای توسعه حوزه بازرگانی کاالهای کشاورزی، بس به

 .های مؤثری در حوزه پشتیبانی برداشته شود شود قدم پذیر نخواهد بود؛ لذا تالش می تزریق نقدینگی، توفیق این حوزه امکان

 صندوق بذر نهایی شد

فعالیت مشترک دیگری بین صندوق : دادگذاری در بخش کشاورزی ادامه  مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق توسعه سرمایه

 .مادرتخصصی و بخش دولتی نهایی شده است که تشکیل صندوق بذر نام گرفت

نامه آن نهایی و سهامداران آن مشخص شده و سرمایه بخش خصوصی نیز  این صندوق که کار تصویب اساس: رضوی تصریح کرد

در بازار داخلی و تأمین بذر مورد نیاز محصوالت استراتژیک نظیر  آماده شده است، در صورت تأمین سرمایه دولتی، برای حضور

 .گندم و جو آغاز به کار خواهد کرد

 عسل ایران در راه آفریقای جنوبی

صندوق زنبورعسل که سه سال پیش تشکیل شد، توانست با تدوین : های تخصصی یادآور شد وی با اشاره به فعالیت صندوق

، قدم محکمی در حوزه "اکسیر"ی شناخت عسل طبیعی از عسل تقلبی ارائه دهد و با ثبت برند شناسنامه عسل، راه صحیحی برا

 .تجارت عسل بردارد
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پسندی و  اکنون نمایندگانی از این صندوق در آفریقای جنوبی حضور دارند تا بازار این کشور را به لحاظ مشتری: رضوی تأکید کرد

 .ن ترتیب راه برای یافتن بازارهای جدید و صادرات عسل به آفریقای جنوبی آغاز شودذائقه مردم مورد بررسی قرار دهند و به ای

 صندوق چای و صندوق منابع طبیعی با نیازسنجی خلق شدند

هزار  53منظور ارائه خدمت به  به: گذاری در بخش کشاورزی اظهار داشت مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق توسعه سرمایه

 .های صندوق رقم بخورد بار فصل جدیدی از فعالیت وجود آمد تا برای نخستین ای، صندوق چای بهکشاورز فعال در حوزه چ

بار، کشاورزان ارتباط  شدند، اما برای نخستین عنوان سهامداران صندوق محسوب می ها به پیش از این، تشکل: وی همچنین گفت

کننده و صادرکننده حمایت  خدمت بین تولیدکننده، فرآوری شود با ارائه مدل جدیدی از مستقیمی در صندوق دارند و تالش می

 .عمل آید ای از فعاالن چای داخلی به چندمنظوره

ترین اقداماتی است که در ارائه  وار دیدن فعاالن حوزه چای و تزریق تسهیالت به سرحلقه، از مهم زنجیره: رضوی در ادامه افزود

 .اند منظور تشکیل شده هایی نیز بدین ن است و کارگروهخدمت جدید به چایکاران در حال بررسی و تبیی

زودی شاهد تشکیل این  صندوق منابع طبیعی با توجه خاص به گیاهان دارویی آغاز به کار خواهد کرد و به: وی خاطرنشان کرد

 .های خاص گیاهی و توسعه صادرات گیاهان دارویی خواهیم بود ها در کشور با هدف از گونه صندوق

 های خارجی ی صندوق در میزهای مذاکره هیأتجای خال

گذاری در بخش کشاورزی در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره جای خالی  مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق توسعه سرمایه

نامه قانونی صندوق و  بر اساس اساس: ویژه پس از برجام تصریح کرد های خارجی به صندوق در پای میزهای مذاکره با هیأت

گذاری و چه در  ها مجازند چه در حوزه تجارت خارجی و چه سرمایه وری، صندوق های ویژه قانون افزایش بهره چنین ظرفیتهم

گذاران خارجی قرار گیرند و هم زمینه را  توانند هم ظرف سرمایه ها می حوزه تنظیم بازار ورود پیدا کنند؛ به این معنا که صندوق

های تجاری جایی  اینکه چرا تاکنون در میزهای مذاکره هیأت. ده یا مستقیماً به آن وارد شوندها فراهم کر گذاری برای سرمایه

 .اند، پرسشی است که باید از دیگران بپرسید نداشته

توانند در حوزه تنظیم بازار نیز نقش مؤثری داشته باشند، به این معنا که با تأمین منابع مالی مورد  ها می صندوق: رضوی ادامه داد

های استانی، فعاالن داخلی در حوزه فرآوری را برای فرآوری محصوالت انباری و صادرات آنها  های خود در صندوق نیاز مشتری

 .تحریک کنند

های جنوبی بود، در  تن خرما از استان 05عنوان مثال، صندوق توانست برای فعال حوزه کشاورزی که خواستار  به: وی یادآور شد

تن خرما فراهم آورد؛ لذا در صورتی که ظرفیت واقعی  05عریف نقدینگی کند و زمینه را برای خارج کردن های استانی ت صندوق

 ./توانند در تنظیم بازار نقش مؤثری داشته باشند ها دیده شود، می صندوق

/news/fa/ir.iana.www//:http08988D%/8% 
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 برنج
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  /۵: تاریخ

 6۵4۷ایران؛ تاثیر گذار در کاهش تجارت جهانی گندم و ذرت و افزایش تجارت برنج در سال 

 0502به  0305تولید جهانی غالت در سال : ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اعالم کرد موسسه پژوهش های برنامه

 .است 0304تر از میزان رکورد سال  پایین( درصد 03.0)تن میلیون  00.9رسد که  میلیون تن می

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بررسی عرضه و تقاضای غالت،  به گزارش ایانا به نقل از موسسه پژوهش های برنامه

 .کند انداز جدیدی از بازار جهانی این محصوالت را فراهم می چشم

انداز  وضعیت عرضه و تقاضای غالت در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبار در گزارش چشمارزیابی تفصیلی تولید و همچنین 

 .شود، مکمل خالصه گزارش ماهانه است محصوالت و وضعیت مواد غذایی منتشر می

ار در سال انداز مواد غذایی دوب تر درباره بازارهای جهانی غالت و همچنین سایر مواد غذایی مهم در گزارش چشم های دقیق تحلیل

بینی خالصه ماهانه فائو در زمینه تولید، عرضه، تجارت، مصرف و موجودی ذخایر غالت  گزارش حاضر، آخرین پیش. شود منتشر می

گزارش خالصه ماهانه سازمان . منتشر شده است 0094آذر  00برابر با  0305دسامبر  0باشد که در تاریخ  می 0305در سال 

 2سپتامبر،  8ژوئیه،  2ژوئن،  0می،  5آوریل،  2مارس،  0فوریه،  4های  در تاریخ 0302در سال ( فائو)جهانی خواربار و کشاورزی 

 .دسامبر منتشر خواهد گردید 8نوامبر و  03اکتبر، 

، تولید جهانی غالت برای تامین مصرف جهانی کافی 0305بینی کاهش میزان تولید غالت در سال  رود با وجود پیش انتظار می

 .باشد ه این امر مستلزم کاهش جزیی ذخایر میباشد ک

میلیون تن کمتر از  0.2میلیون تن برسد که  0502به  0305بینی اخیر حاکی از آن است، تولید جهانی غالت در سال  پیش

 .است 0304تر از میزان رکورد سال  پایین( درصد 03.0)میلیون تن  00.9بینی ماه گذشته و  پیش

بینی افزایش تولید جو و حفظ میزان ماه قبل برای برنج، تنزل میران مورد انتظار  شی این ماه با وجود پیشدلیل اصلی بازنگری کاه

 .برای تولید ذرت و گندم است

میلیون تن حدود یک میلیون تن کمتر از میزان  0030با  0305بینی اخیر، تولید جهانی غالت دانه درشت در سال  بر اساس پیش

 .باشد می 0304کمتر از سال ( درصد 0.4)میلیون تن  00.0ته و مورد انتظار ماه گذش

 .باشد میلیون تن تولید ذرت در چین به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی می 5دلیل عمده بازنگری در این ماه، کاهش 

بینی برای تولید  وامبر، پیشهمچنین پس از ماه ن. انداز تولید ذرت در برزیل، مکزیک و آمریکا بهبود یافته است از سوی دیگر، چشم

از آنجا که بخش عمده . میلیون تن افزایش یافته است 0.4انداز مناسب تولید در اتحادیه اروپا حدود  جهانی جو به دلیل چشم

میلیون تن برسد که به طور جزیی کمتر از  205شود تولید جهانی گندم به  محصول گندم پیش از این برداشته شده، برآورد می

 .باشد  می 0304ماه نوامبر است، اما هنوز هم اندکی بیشتر از سال  میزان

بینی فائو برای تولید جهانی برنج  پیش. تنزل تولید این ماه اساسا به دلیل آب و هوای نامساعد در پاکستان، برزیل و آرژانتین است

میلیون  0ن ثابت باقی مانده، اما هنوز تقریبا میلیون ت 490.4پس از ماه گذشته به همان میزان  0305( معادل برنج آسیاب شده)

 . است 0304درصد کمتر از میزان سال 3.2تن یا 
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رسد که از ماه گذشته تقریبا تغییری  میلیون تن می 0509به  0305/ 02بینی اخیر، مصرف جهانی غالت در سال  بر اساس پیش

دارد ( 0090.90) 0300.04( . 0090.94) 0304/ 05رصدی رشد یک د. باشد می 0304/  05نداشته اما یک درصد بیشتر از سال 

 .باشد انداز تضعیف تقاضا برای خوراک دام و مصارف صنعتی می که به طور عمده نتیجه چشم

شود که اندکی بیشتر از میزان مورد انتظار  بینی می میلیون تن پیش 0030حدود  0305/ 02مصرف کل غالت دانه درشت در سال 

 .ماه گذشته است

خواهد بود و استفاده از این  0304/ 05اندکی بیشتر از  0305/ 02بینی، مصرف جهاتی غالت دانه درشت در سال  بر اساس پیش

 .درصد بیشتر از فصل گذشته است 0.0میلیون تن خواهد رسید که  240نوع غالت به عنوان خوراک دام به حدود 

 0305/ 02میلیون تن در سال  208درصد از فصل گذشته به  0.8زایش شود، مصرف جهانی گندم با اف بینی می در مقابل، پیش

 0.5ای با افزایش تقریبا  میلیون تن و مصرف علوفه 490برسد که در این میان، مصرف غذایی گندم با افزایش تقریبا یک درصد به 

 .رسد میلیون تن می 045درصد به 

 .اتحادیه اروپا و آمریکا بیشتر افزایش یابدهای دامی در  رود استفاده از گندم در جیره احتمال می

ای گندم در کانادا باشد که به دلیل برداشت کمتر گندم   به طوری که این افزایش، جبرانی برای کاهش شدید انتظاری مصرف علوفه

رود از این  میلیون تن برسد که انتظار می 499درصدی به  0.0شود مصرف جهانی برنج با رشد  بینی می پیش. ایجاد شده است

درصد بیشتر از  0.4میلیون تن به عنوان غذای انسان مصرف شود که هم راستا با رشد جمعیت جهان، تقریبا  430میزان حدود 

 .فصل گذشته است

. بینی شده ماه گذشته باشد رود کاهش در ذخایر جهانی غالت این فصل کمتر از میزان پیش بر اساس ارزیابی اخیر فائو، احتمال می

 .باشد  می( اساسا ذرت)یل این امر، تعدیالت افزایشی در ذخایر برنج و غالت دانه درشت دل

 5.8باشد که  میلیون تن می 240حدود  0302بینی اخیر حاکی از آن است که ذخایر جهانی غالت تا نزدیک فصول منتهی به  پیش

 .است 0305از برآورد درصد کمتر  3.4میلیون تن یا  0.9بینی ماه گذشته و  تن بیشتر از پیش

میلیون  05.2درصد برسد که اندکی کمتر از نسبت  05شود، نسبت ذخایر به مصرف جهانی غالت به حدود  بر این اساس برآورد می

درصد کمتر از رکود فصل گذشته  3.0میلیون تن رسیده است که با این میزان تنها  020بینی ماه گذشته به  تن نسبت به پیش

بینی برای ذخایر جهانی  پیش. ّاشد اصلی بازنگری ذخایر جهانی غالت دانه درشت، تعدیالت افزایشی ذخایر آمریکا میدلیل . باشد می

 .برنج نیز در مقایسه با ماه گذشته با افزایش همراه بوده است و دلیل اصلی، ذخایر زیاد برنج در بنگالدش، کره و اندونزی است

بینی ماه نوامبر است، اما هنوز  هزار تن بیشتر از پیش 933میلیون تن برسد که  02قریبا به شود ذخایر جهانی برنج ت پیش بینی می

بخش عمده کاهش ذخایر برنج نسبت به سال گذشته در هند و . است 0305کمتر از سال ( درصد 0.2)میلیون تن  2هم حدود 

 0.9)میلیون تن  4میلیون تن افزایش یابد که  032به  0302رود ذخایر جهانی گندم در  در مقابل، احتمال می. تایلند خواهد بود

 .بیشتر از ذخایر ابتدایی خواهد بود( درصد

انداز ضعیف بازسازی ذخایر در آرژانتین و برزیل، به طور جزیی کمتر از میزان مورد انتظار ماه  بینی این ماه به دلیل چشم پیش

ر گنم سال آینده بازتابی از افزای زیاد ذخایر در اتحادیه اروپا، چین، آمریکا رود بخش عمده افزایش ذخای انتظار می. باشد گذشته می

 .و روسیه باشد که این میزان بیشتر از کاهش قابل توجه ذخایر در آرژانتین، کانادا، هند و ایران خواهد بود
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میلیون تن  00ن باشد که تقریبا میلیون ت 024.5حدود  0305/ 02المللی غالت در سال  بین( صادرات)شود تجارت  بینی می پیش

بینی برای تجارت غالت پس از ماه گذشته تغییر زیادی نداشته، چرا که  پیش. باشد درصد کمتر از رکود سال گذشته می 0.9یا 

 .کاهش جزیی تجارت گندم و برنج با افزایش تجارت غالت دانه درشت جبران شده است

 2.0در مقایسه با فصل گذشته با کاهش تقریبا ( ژوئن/ ژوئیه) 0305/ 02ندم در بینی حاکی از آن است که تجارت جهانی گ پیش

بینی کاهش قابل توجه واردات مراکش، ایران و   میلیون تن برسد که به طور عمده به دلیل پیش 049.5به ( درصد 4)میلیون تن 

 0.0میلیون تن یا  5.2با کاهش ( ژوئن/ ژوئیه) 0305/ 02شود تجارت جهانی غالت دانه درشت در  بینی می پیش. باشد  ترکیه می

 .میلیون تن برسد 023درصد از میزان رکود فصل گذشته به حدود 

درصد میزان تجارت جو و سورگوم است و  9درصد و  00.0دلیل اصلی تنزل تجارت جهانی غالت دانه درشت، به ترتیب کاهش 

ود تجارت جهانی ذرت به دلیل واردات کمتر توسط ایران و مکزیک با ر احتمال می. چین، نقش بسزایی در این کاهش خرید دارد

 .میلیون تن تنزل یابد 002.5درصد از فصل گذشته به  3.9کاهش 

به دلیل تقاضای وارداتی قویتر توسط اندونزی، فیلیپین،  0302شود تجارت جهانی برنج در سال تقویمی  بینی می در مقابل، پیش

 .درصدی مواجه شود 0.2 ایران و نیجریه با افزایش

 بندی جمع

میلیون تن کمتر از  0.2میلیون تن برسد که  0502به  0305بینی اخیر حاکی از آن است تولید جهانی غالت در سال  پیش

 .است 0304تر از میزان رکود سال  پایین( درصد 0.0)میلیون تن  0.9بینی ماه گذشته و  پیش

بینی افزایش تولید جو و حفظ میزان ماه قبل برای برنج، تنزل میزان مورد انتظار  جود پیشدلیل اصلی بازنگری کاهشی این ماه با و

 .برای تولید ذرت و گندم است

رسد که از ماه گذشته تقریبا تغییری  میلیون تن می 0509به  0305/ 02بینی اخیر، مصرف جهانی غالت در سال  بر اساس پیش

 0.0است، رشد یک درصدی مصرف غالت اشاره به کاهش شدید رشد به ترتیب از  0304 /05نداشته، اما یک درصد بیشتر از سال 

انداز تضعیف  دارد که به طور عمده نتیجه چشم( 0090/ 90) 0300/ 04و ( 0090/ 94) 0304/ 05های  درصد ثبت شده در سال

 .تقاضا برای خوراک دام و مصارف صنعتی است

 0.9میلیون تن است که  240حدود  0302یر جهانی غالت تا نزدیک فصولی منتهی به بینی اخیر حاکی از آن است که ذخا پیش

 .است( 0090/ 94) 0304/ 05درصد  05.2درصد برسد که اندکی کمتر از نسبت  3.4میلیون تن یا 

میلیون تن  00 میلیون تن باشد که تقریبا 024.5حدود  0305/ 02المللی غالت در سال  بین( صادرات)شود تجارت   بینی می پیش

بینی فائو، ایران از جمله کشورهایی است که نقش قابل توجهی در  درصد کمتر از رکورد سال گذشته است، بر اساس پیش 0.9یا 

 .دارد 0302و افزایش تجارت برنج در سال تقویمی ( ژوئن/ ژوئیه) 0305/ 02کاهش تجارت گندم و ذرت در 

/news/fa/ir.iana.www//:http08900D%/8%A2%DB%8C 
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 برنج
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 شناسنامه دار شدن دیواری بلند به روی تقلب/ عطر تقلب در بازار برنج

متأسفانه بعد از ورود به ایران برخی سودجویان های وارداتی دارای شناسنامه هستند اما  برنج  کلیه: دبیر انجمن برنج کشور گفت

 .کنند های جدید با نام برنج ایرانی عرضه می بندی آنها را با برنج ایرانی ترکیب کرده و تحت بسته

های  ، در خصوص فروش برنجبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خزاده شایق دبیر انجمن برنج کشور در گفتگو با  جمیل علی

کننده به محض اینکه برنج را بپزد  کار سختی نیست و مصرف  تشخیص برنج ایرانی از خارجی: خارجی به عنوان برنج ایرانی گفت

ین دو نوع شود و البته الزم به ذکر است که رنگ و قیمت خرید هم راه دیگری برای تشخیص ا متوجه خارجی یا ایرانی بودن آن می

 .محصول ازیکدیگر است

وی با اشاره به اینکه سازمان های نظارتی از جمله سازمان حمایت و بازرسی کل کشور باید به این اقدام که نوعی تقلب است 

 .های نظارتی به وظایف خود عمل کنند این گونه اتفاقات رخ نخواهد داد های مربوطه و سازمان اگر دستگاه: رسیدگی کنند، افزود

دار کردن این محصول در کاهش تقلب آن هم به این شیوه اثر گذار است، تصریح  دبیر انجمن برنج کشور با اشاره اینکه شناسنامه

های وارداتی دارای شناسنامه هستند اما متأسفانه بعد از ورود به ایران برخی سودجویان آنها را با برنج ایرانی ترکیب  برنج  کلیه: کرد

 .کنند های جدید با نام برنج ایرانی عرضه می بندی تهکرده و تحت بس

/news/fa/ir.yjc.www//:http5500403D%/8%B9%D8%B2%D8% 
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 برنج
 ایرنا ۵92۴/2۴۹۳0: تاریخ خبر

 در مازندران آغاز شد روز زودتر  46خزانه گیری شالی برنج با 

: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آغاز خزانه گیری برنج در برخی از اراضی مرکزی استان خبر داد و گفت-ایرنا-ساری

روز زودتر شروع  /۴شماری از شالیکاران بابل ، آمل ، فریدونکنار و بابلسر با هدف انجام کشت دوم ، خزانه گیری شالی را امسال 

 . دکردن

از آنجاییکه رویکرد دولت حمایت از کشت شالی فقط در دو استان :دالور حیدرپور روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود 

 .مازندران و گیالن است، توسعه کشت دوم برنج با صرفه جویی و مدیریت آب جوابگو است

تنها دغدغه انجام کشت : پالستیکی مناسب است، ادامه داد وی با بیان اینکه شرایط آب و هوایی برای خزانه گیری به روش پوشش

درصد آب کشاورزی قابل ذخیره برای  05دوم در اراضی شالیزاری کمبود آب است که اگر صرفه جویی و مدیریت صورت بگیرد ، تا 

 .کشت دوم است

آب باران و مبارزه با آفات را مهم توصیف رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران شخم و شیار زمستانه با هدف استفاده بهنگام از 

 .در چند سال اخیر این مهم بین کشاورزان نهادینه شده است: کرد و بیان داشت

با توجه به کمبود :حیدر پور با بیان اینکه اکنون بیشتر اراضی شالیزاری مرکزی استان مازندران آب تخت شده است، اظهار داشت 

 .د و در نهایت درآمد کشاورزان را به همراه داردزمین ، کشت دوم سبب افزایش تولی

دولت در انجام کشت ارقام پر محصول حمایتی خاصی : وی بر لزوم کشت ارقام پر محصول در سال زراعی جاری تاکید کرد و گفت

 .را در تامین بذر گواهی شده ، کود های شیمایی و خرید تضمینی برنج انجام می دهد

 . زار هکتار از اراضی زراعی مازندران زیر کشت نشاء برنج رفته 002در سال زراعی گذشته 

درصد برنج مورد نیاز 44هزار تن انواع برنج ،  933هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد که ساالنه با تولید بیش از  003مازندران حدود 

 0/ک.کشور را تامین می کند

االنه بیش از شش میلیون تن انواع محصول کشاورزی در این استان تولید هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد و س 423مازندران 

 .می شود

/News/fa/ir.irna.www//:http80922428/ 
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 پسته
 جوان خبرنگاران - 2۴۹۳۱ اسفند 2  /۵, یکشنبه 

 صدی وضع کرددر9۵۵دولت آمریکا بر پسته ایران تعرفه 

درصدی بر پسته ایران 033ای راه ورود پسته ایران به بازار آمریکا باز شده است وضع تعرفه  درحالی که با اجرایی شدن توافق هسته

ای در راه صادرات این محصول ایران به آمریکا در رقابت با پسته تولیدی کالیفرنیا محسوب  از سوی دولت آمریکا مانع عمده

 . شود می

زودی بتوانند از محصوالت مهم یکدیگر از آیپد  های آمریکا علیه ایران، مصرف کنندگان در هر دو کشور ممکن است به لغو تحریمبا  

 .و لوازم آرایشی گرفته تا فرش و پسته ایرانی استفاده کنند

الت سرمایه گذاری سنگینی برای مزارع برای چند دهه، کالیفرنیا انحصار بازار پسته آمریکا را در اختیار داشته و کشاورزان این ای

تری برای دسترسی به آب حفر  های عمیق رفت، کشاورزان چاه تر می هرچه سطح آبهای زیرزمینی پایین. اند تولید پسته کرده

 .پسته ایرانی سلطان پسته دنیا بود 0983اما تا دهه . کردند می

به بازار آمریکا برخی از طرفداران پسته آمریکا احتماالً دیگر تمایلی به خرید تر ایران  ها و ورود پسته پرمغزتر و درشت با لغو تحریم

 .پسته تولیدی در کالیفرنیا نخواهند داشت

کاران آمریکایی در برابر رقیب جدید  شود، احتماال تا حدی از پسته ای که به پسته وارداتی از ایران بسته می درصدی033البته تعرفه 

 .محافظت خواهد کرد

اند، اما تشدید  برابر نموده سه 0334میلیون پوند پسته تولید کرده و تولید خود را از سال  500، 0304کاران کالیفرنیا در سال  هپست

 .میلیون پوند برسد 025کاهش یابد و به  0305خشکسالی در این ایالت موجب شده تا میزان تولید در سال 

. خصوص تا زمانی که تعرفه واردات باال باشد چندانی از ورود پسته ایران به بازار ندارند، به گویند فعالً نگرانی کاران کالیفرنیا می پسته

باب کلین، مدیر کمیته اجرایی پسته در فرسنو گفت، احتماالً پسته ایرانی دارای مقادیر زیادی آفالتوکسین است که موجب ایجاد 

 .دهد شود و طرفداران پسته این کشور را کاهش می قارچ می

بنابراین اگر ایران یک میلیون پوند پسته ... این روزها یک بازار جهانی شکل گرفته است»: گوید کار آمریکایی می برایان بلکول، پسته

خود را وارد بازار آمریکا کرد، این بدان معناست که این کشور یک میلیون پوند پسته در بازاری دیگر نظیر چین یا اروپا کمتر 

 .«فروخته است

/com.iranecona//:http50550D%/8%D%AF9%88 
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 پنبه
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  /۵: تاریخ

های ریالی برای  نیاز به تعیین مشوق!/ کند، بازرگانی پنبه مشکل دارد معجزه نمی معرفی ارقام جدید
 کاران ترغیب پنبه

زم است برای عقب نماندن از شرایط اقلیمی، ارقام جدید را به عرصه معرفی کنیم، اما الزم است بازرگانی محصول با وجود آنکه ال

 .های خاصی را به تولیدکنندگان آن اختصاص دهیم پنبه را اصالح کنیم و مشوق

درباره معرفی ارقام جدید پنبه و ( اایان)رئیس کانون پنبه و گیاهان لیفی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بخشی در عرصه تولید به لحاظ تغییرات اقلیمی  تنوع ترین هدف معرفی ارقام جدید، اصلی: کاران گفت مشکالت پابرجای پنبه

 .وجودآمده است به

ارقام پرتحمل به انواع اقلیم در حال گرم شدن است و برای آنکه ارقام جدید عقب نمانند، ناگزیر هستیم : قربانعلی روشنی افزود

 .ها را معرفی کنیم تنش

کاران از  ای در بازرگانی پنبه ایجاد کند و الزم است دلیل اصلی فرار پنبه تواند معجزه معرفی ارقام جدید نمی: وی خاطرنشان کرد

 .عرصه کشاورزی را پیدا و در صدد رفع آن اقدام کرد

تر از پنبه بوده و کشاورز  ان صرفه اقتصادی ندارد؛ زیرا بازار سایر محصوالت چربدر حال حاضر کشت پنبه در ایر: روشنی ادامه داد

 .کند، باید در مرحله نخست اقتصاد خود را در محاسباتش لحاظ کند نیز که درست فکر می

یند، خود به ب آبی و مشکالت موجود در محیط زیست را می کشاورز زمانی که مشکالت موجود در عرصه از قبیل کم: وی تصریح کرد

 .کند سمت تغییر الگوی کشت حرکت می

 جایگزینی برای برنج گلستان پیدا نشد

های گذشته گفته شده بود که در استان گلستان برنج کاشته نشود و سطح  در سال: رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور یادآور شد

یگری مورد حمایت قرار نگرفت تا جایگزین اراضی زیر کشت این محصول کاهش یافت، اما از سوی دولت، هیچ محصول جایگزین د

 .ها شود کشاورزی گلستانی

ترین کشور دنیا  گونه که کوچک های ریالی برای توسعه کشت پنبه اختصاص دهد، همان الزم است دولت مشوق: روشنی تأکید کرد

 .کند سنت یارانه برای پنبه پرداخت می 00به نام بورکیناپاسو 

مامی کشورهای دیگر نیز پنبه مشمول دریافت یارانه است، اما قیمت تضمینی محصول پنبه ما در حال حاضر در ت: وی اظهار داشت

 .هزار تومان هم نیست سه

گذاری برای توسعه کشت پنبه در کشور بتوانیم اشتغال را افزایش دهیم، راه  به جای آنکه با سرمایه: روشنی همچنین گفت

 .یرا لذتی که در واردات است، در تولید نیستایم؛ ز تری را انتخاب کرده آسان

های پیشنهادی زیادی را برای گسترش کشت پنبه با  با وجود آنکه معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی بسته: وی در ادامه افزود

جه در نظر گرفت، عنوان یکی از محصوالت طرح اقتصاد مقاومتی برای گرفتن بود عنوان طرح نجات تهیه کرد و عالوه بر آن پنبه به

 .وجود نیامده است اما همچنان شاهد آن هستیم که هیچ تغییری در این بخش به

 های روغنی به شرط تأمین بودجه های خوب در بخش دانه وجود برنامه
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که های روغنی و پنبه  های خوبی را برای دانه وزارت جهاد کشاورزی برنامه: رئیس کانون پنبه و گیاهان لیفی خاطرنشان کرد

تواند میزان واردات به الیاف را کاهش دهد در دستور کار دارد، به شرط آنکه بودجه مناسب آن تأمین  پایدارکننده تولید است و می

 .شود

های دیگر موجود در کشور در انتظار آن است که از سوی معاونت علمی ریاست  کانون پنبه همچون سایر کانون: روشنی ادامه داد

شود،  عنوان گیاه صنعتی مسحوب می تر این اتفاق بیفتد و پنبه که به د نهایی قرار گیرد و امیدواریم هرچه سریعجمهوری مورد تأیی

 .بتواند جایگاه خاص خود را داشته باشد

گیرد و قسمت زیادی به  درصد از تولید آن برای روغن مورد استفاده قرار می 03پنبه از گیاهانی است که تنها : وی تصریح کرد

 .طر الیافی است که داردخا

در حال حاضر واردکنندگان الیاف پنبه از سودهای کالنی برخوردار هستند، در حالی که تولیدکنندگان هر روز : روشنی یادآور شد

 ./سازی شود تر در این باره تصمیم کنند و الزم است هرچه سریع وضعیت مالی بدتری پیدا می

/news/fa/ir.iana.www//:http08905D%/9%85%D8%B9%D8 
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 پیاز 
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۱: تاریخ

 گرانی این بار با طعم پیاز/ فراز و نشیب های قیمت پیاز در بازار

تومان رسیده بود که متاسفانه مجدد شاهد  533مرز دو هزار و در چند روز گذشته قیمت پیاز به : رئیس اتحادیه میوه وسبزی گفت

 .افزایش قیمت آن در بازار هستیم

در خصوص وضعیت قیمت پیاز خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه وسبزی در گفتگو با 

تومان رسیده بود که متاسفانه مجدد شاهد افزایش قیمت آن به مرز  533ر چند روز گذشته قیمت پیاز به دو هزا ر و د:اظهار داشت

 .سه هزار تومان در بازار هستیم

برداشت محصول از مناطق گرمسیری بندرعباس، بوشهر و چابهار به اتمام نرسیده هرچند که تا حدودی پیاز نو به بازار : وی افزود

 روز آینده با برداشته محصول قیمت ها متعادل می شود 05ما مقدار آن جوابگو نیست و همواره پیش بینی می شود که تا آمده ا

 .ارزانترین نوع پیاز برای دزفول است که در ایام نوروز به بازار خواهد آمد: مهاجران بیان کرد

سال گذشته به :گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همچنین مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با 

 .دلیل افزایش تولید قیمت پیاز بسیار پایین بوده و به همین خاطر کشاورزان امسال اقدام به کاشت کمتر محصول کردند

یش بینی می شود که تا پایان اسفند ماه وضعیت به حالت اولیه خود باز برداشت پیاز در مناطق گرمسیری آغازشده و پ: وی افزود

 .گردد

/news/fa/ir.yjc.www//:http5503382D%/9%80%D8%B0%D 
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 تامین منابع مالی
 - /۳02۴/2۵فارس

 هزار تن برگ سبز چای۸۶خرید / رداخت شدمطالبات چایکاران کامل پ

مانده مطالبات چایکاران به حساب آنها واریز شد و بدین ترتیب تمامی مطالبات  امروز باقی: رئیس سازمان چای کشور گفت

 .چایکاران پرداخت شد

ات چایکاران بابت خرید میلیارد تومان باقی مانده مطالب 0  با پرداخت مبلغ: محمدعلی روزبهان رئیس سازمان چای کشور گفت

 .تضمینی چای، امروز تمامی مطالبات چایکاران توسط دولت پرداخت و به حساب آنها واریز شد

امسال در مجموع بابت خرید برگ : وی با بیان اینکه دیگر هیچ چایکاری بابت فروش چای به کارخانجات از دولت طلب ندارد، گفت

 .میلیون تومان به حساب آنها واریز شد 533و میلیارد  002سبز چای از چایکاران مبلغ 

عالوه بر تأمین اعتبار الزم توسط دولت برای پرداخت مطالبات چایکاران و مساعدت ویژه : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

رالسهم خود را درصد از قد 92ها هم در پرداخت مطالبات کشاورزان همکاری خوبی داشتند و تاکنون  ریزی، کارخانه معاونت برنامه

 .اند بابت خرید برگ سبز چای به کشاورزان پرداخت کرده

هزار تن  82در مجموع : درصد بهای خرید برگ سبز چای به کشاورزان پرداخت شد، بیان داشت 033روزبهان با تأکید بر اینکه 

 .ال شدتن چای خشک استحص 233هزار و  09برگ سبز چای از کشاورزان خریداری شد و از این مقدار 

 .درصد رشد داشت 00تولید برگ سبز چای نسبت به سال گذشته : وی افزود

تسهیالت  در دو روز گذشته: رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پرداخت تسهیالت برای به زراعی باغات چای به چایکاران گفت

 .هزار باغدار واریز شد 00بانکی به حساب 

هزار چایکار با دوره  04میلیون تومان تسهیالت به زراعی بدون بهره و کارمزد به  033د و میلیار 05در مجموع مبلغ : وی افزود

 .ساله اقساط طی دو سال گذشته پرداخت شده است 0ساله و بازپرداخت  0استراحت 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۴۹۳۱ اسفند ۵۰: تاریخ

 نرم افزار جدید سوئیفت رونمایی شد

های جهانی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان  پس از تحقق برجام و با هدف اتصال سیستم بانکی کشور به شبکه

کشور، جلسات هماهنگی آشناسازی و آگاهی کاربران شبکه بانکی با سیستم سوئیفت و نحوه  متولی و سیاستگذار پولی و اعتباری

 .کند کار با این سیستم را برگزار می

های جهانی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان  پس از تحقق برجام و با هدف اتصال سیستم بانکی کشور به شبکه

کشور، جلسات هماهنگی آشناسازی و آگاهی کاربران شبکه بانکی با سیستم سوئیفت و نحوه متولی و سیاستگذار پولی و اعتباری 

 . کند کار با این سیستم را برگزار می

های کشور با اونور اوزان، مدیر  به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی در نخستین جلسه هماهنگی کاربران شبکه سوئیفت در بانک

های عملیاتی  ه ریاست حسین یعقوبی ، رئیس کاربران سوئیفت کشور، برگزار شد در مورد چالشمنطقه ای این شبکه، که ب

های کشور بعد از اتصال به شبکه سوئیفت، نحوه استفاده از قابلیت های نرم افزار جدید آن، استفاده از قابلیت نظارت و کنترل  بانک

 . بحث و بررسی شد و نیازهای آموزشی سیستم بانکی( KYC) و شناسایی مشتریان

نرم افزار جدید سوئیفت مجهز به سیستم رایانش ابری است : های جدید این شبکه، گفت مدیر منطقه ای سوئیفت با تشریح قابلیت

 . ها دیگر نیازی به استفاده از برنامه های کاربردی خاص داخلی برای حمایت نرم افزاری نخواهند داشت و بر این اساس بانک

سوئیفت : مجهز بودن سوئیفت به سیستم هشداردهی و نیز اعالم فهرست اشخاص و نهادهای تحریم شده، گفت اوزان درخصوص

های بانکی  های بین بانکی میان مشتریانی که در فهرست های غیرمجاز بین المللی قرار دارند را از طرق مختلف به سیستم تراکنش

کند و مشتریانی  برابر ریسک های خطا در تراکنش های صورت گرفته ایمن میاین قابلیت جدید، بانک مبدأ را در . اطالع می دهد

 . کند ها مشخص می های تحریم قرار دارند را برای بانک که در لیست

های آموزشی  مدیر منطقه ای سوئیفت همچنین موافقت خود را با درخواست رئیس کاربران سوئیفت ایران مبنی بر برگزاری دوره

ران در خصوص مسائل فنی و کاربری سیستم اعالم کرد و مقرر شد این دوره ها با حضور اساتید این موسسه و نیز های ای برای بانک

 . با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تا پایان امسال برگزار شود

های ایرانی، مسایل و  های بانک اسفند ماه در بانک مرکزی برگزار شد عالوه بر بررسی تمام چالش 4در این جلسه که روز سه شنبه 

 . مشکالت شعب آنها در کشورهای خارجی با شبکه سوئیفت نیز مورد بحث و واکاوی قرار گرفت

/news/fa/ir.iana.www//:http09302D%/9%82%D8%B 
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 تحقیقات و نوآوری ها  
  ایرنا ۵92۴/2۴۹۳0: تاریخ خبر

 مورد دانش فنی حوزه کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد  49۵

مورد دانش فنی در زمینه های مختلف حوزه  ۴۹۵: رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت -ایرنا -مهاباد

 . کشاورزی، باغی و دامی برای تولید انبوه به بخش خصوصی واگذار شده است

ندر زند روز پنجشنبه در حاشیه آئین بهره برداری از واحد تولید واکسن تب برفکی در مهاباد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اسک

دانش فنی واگذار شده به بخش خصوصی در زمینه های مختلف واکسن سازی، تولید انواع بذر، شیالت، کود، مواد : اظهارداشت

 .بیولوژیکی و مبارزه با آفات است

ی با اشاره به واگذاری دانش فنی تولید واکسن تب برفکی به بخش خصوصی ابراز امیدواری کرد از این پس دانش فنی تولید سایر و

 .واکسن های موسسه سرم سازی رازی نیز به بخش خصوصی انتقال یابد

یک به بخش خصوصی واگذار کند تا به دانش فنی دیگر را نیز آماده است تا درآینده نزد 003این سازمان در همین راستا: زند گفت

 .تولید انبوه برسد و بخش خصوصی نیز از این موضوع استقبال خوبی داشته است

معاونت تحقیقات و فناوری رئیس جمهوری نیز از آمادگی : وی با اشاره به حمایت مالی دولت از شرکت های دانش بنیان گفت

 .کاملی برای حمایت از این شرکت ها برخوردار است

قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در این زمینه وجود دارد که نقطه قوتی برای بخش های خصوصی به شمار : زند اضافه کرد

 .می رود که خواهان ورود به چرخه تحقیقات هستند

و توانمندی  مراکز تحقیقات کشاورزی هم اکنون از ظرفیت: وی در زمینه توسعه مراکز تحقیقات کشاورزی در کشور نیز گفت

 . باالیی برای تامین نیاز زراعی کشور برخوردار هستند و کمبودی در این حوزه احساس نمی شود

دو هزار نفر از این تعداد در مراکز : عضو هیات علمی بخش کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت 533زند به وجود هشت هزار و 

 .ها فعالیت می کنندتحقیقات کشاورزی مشغول بوده و مابقی در دانشگاه 

به گزارش ایرنا، کارخانه واکسن سازی تب برفکی روناک مهاباد بزرگترین کارخانه واکسن سازی تب برفکی خاورمیانه و سومین 

کارخانه جهان در نوع خود است که پس از یک وقفه چهار ساله فعالیت مجدد خود را با حضور رئیس سازمان دامپزشکی و معاون 

 .رزی در مهاباد از سر گرفتوزیر جهاد کشاو

میلیون دوز واکسن تب برفکی به ارزش یکهزار میلیارد ریال تولید و روانه بازارهای داخلی  53این کارخانه قادر است ساالنه بیش از 

 .و خارجی کند

در کشور است متر مربع احداث شده ، نخستین شرکت بخش خصوصی  233هزار و  03این واحد تولیدی که در فضایی با زیربنای 

 . که یکی از محصوالت موسسه رازی را با هدف صادرات و رفع نیازهای داخلی تولید می کند

میلیارد ریال  003برای راه اندازی این کارخانه واکسن سازی که کیفیت تولید آن در حد استانداردهای جهانی است، در مجموع 

 .خصوصی و مابقی به شکل تسهیالت بانکی تامین شده استمیلیارد ریال آن از سوی بخش  00سرمایه گذاری شده که 

 .کیلومتری مرکز استان واقع شده است 002شهرستان مهاباد در جنوب آذربایجان غربی و 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فودپرس ۴۹۳0ه اسفند ما ۹دو شنبه 

 اولین نوشابه پروبیوتیک کشور ساخته شد 

 .نوشابه پروبیوتیک برای اولین بار در کشور به همت جمعی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ساخته شد< مواد غذایی

نوشابه : اظهار کرددکتر احسان صادقی دانشیار گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مخترع این نوشابه 

های معمولی دارند، در آن  ای است که خواص سودمندی به آن اضافه شده و تا حد زیادی مضراتی که نوشابه نوشابه "پروبیوتیک"

 .وجود ندارد

ه تر است، ب های معمولی پایین ها به نسبت نوشابه اول اینکه قند این نوشابه. خواص سودمند این نوشابه سه دسته است: وی گفت

 53توانیم تا  ایم و بسته به ذائقه مردم می های معمولی کاهش داده درصد نسبت به نوشابه 03طوریکه در فاز اول مقدار قند آن را تا 

 .درصد نیز قند آن را کاهش دهیم

 .د نداردهای خوراکی مجاز هم در آن وجو ها در این نوشابه حذف شده و حتی افزودنی عالوه بر این، افزودنی: صادقی افزود

ها اضافه شده که موجب تقویت سیستم ایمنی بدن مصرف کننده  به این نوشابه "پروبیوتیک"همچنین میکروارگانیسم : وی افزود

 .کند دهد و فلور طبیعی دستگاه گوارش افراد را حفظ می شده، کلسترول خون او را کاهش می

ا بیان اینکه این نوشابه برای اولین بار در کشور ساخته و ثبت اختراع دانشیار گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ب

این اختراع طرح تحقیقاتی مشترکی میان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و بخش خصوصی است که خوشبختانه فرآیند : شده گفت

ا موفقیت انجام شده و در حال حاضر تولید علمی و آزمایشگاهی آن با همکاری جمعی از پژوهشگران گروه صنایع غذایی دانشگاه ب

 .در مرحله آماده سازی برای تولید انبوه قرار دارد

این کارخانه تاکنون چندین میلیارد : سرمایه گذاری تولید این نوشابه را برعهده دارد، گفت" روز نوش "وی با بیان اینکه کارخانه 

به تولید انبوه  "پروبیوتیک"بزودی این نوشابه با عنوان نوشابه تومان برای آماده سازی خط تولید این نوشابه هزینه کرده و 

 .رسد می

بعد از آب توصیه ما مصرف دوغ است و در صورت : صادقی با بیان اینکه همواره آب باید نوشیدنی اول همه افراد باشد، اظهار کرد

 .است "پروبیوتیک"تمایل افراد به مصرف نوشابه توصیه ما مصرف نوشابه کم ضرر 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۱: تاریخ

 اوکراین جای ترکیه را گرفت/ شود کشیده می 3۰مرغ در سال  ترمز رشد تولید تخم

مرغ نیز صادق بوده و باز هم ضعف توان صادراتی در این زمینه  که در گوشت مرغ وجود دارد، برای تخم طور تولید مازاد، همان

 .تعادل بازار را به هم زده و تولیدکنندگان را درگیر کرده است

دلیل  به: خبر گفت دار ایران با اعالم این مرغ شناسنامه ، دبیر انجمن صنفی تخم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ریزی شود که در سال  ای برنامه ها به گونه مرغ در کشور، باید سیاست افزایش بیش از حد عرضه و وجود پتانسیل رشد تولید تخم

 .ترمز رشد را کشیده و مقدار عرضه، حداقل به میزان امسال باشد 95

عنوان یک  توانست به اگرچه خروج ترکیه از بازار عراق می :فرزاد طالکش با اشاره به مشکالت سیاسی بین ترکیه و عراق، افزود

که هر  طوری ای قوی وارد این بازار شد و خالء ترکیه را برطرف کرد؛ به فرصت طالیی برای ایران تلقی شود، اما اوکراین با برنامه

رسد در حالی که محصول صادر  می دالر به فروش 00های عراق حداکثر  فروشی اکنون در عمده مرغ هم کیلوگرمی تخم 04.5کارتن 

 .دالر در بازار عراق قیمت خواهد داشت 03تا  09شده از ایران 

تومانی  533به همین دلیل صادرات این محصول افت کرد و قیمت آن نیز در داخل کشور با کاهش یک هزار و : وی خاطرنشان کرد

 .ری برای صنعت باشدعنوان زنگ خط تواند به تومان رسید؛ این می 033هزار و  به سه

مرغ و استمرار آن، سازمان دامپزشکی  سخنان این مسئول بخش خصوصی در حالی است که در راستای حفظ کیفیت صادرات تخم

 .مرغ را منوط به معرفی اتحادیه مرکزی مرغداران میهن دانست کشور بار دیگر صدور مجوز صادرات تخم

هزار تن برسد؛ این در  93شود صادرات آن تا پایان سال به  بینی می تن رسیده و پیش هزار 903مرغ در کشور به  تولید ساالنه تخم

دار ایران، اگر قرار باشد بازار این محصول به تعادل منطقی برسد،  مرغ شناسنامه حالی است که به اعتقاد دبیر انجمن صنفی تخم

 ./پیدا کندهزار تن در سال افزایش  003مرغ حداقل باید به  میزان صادرات تخم
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 تخم مرغ
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  /۵: تاریخ

 تخم مرغ ارزان شد

تومان که نسبت  233هزار و  0رب مرغداری میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ د: دبیرکانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .تومان کاهش یافته است 0033به ماه گذشته 

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسید فرزاد طالکش دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با 

تومان است که  253هزا رو  0تا  233هزار و  0میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری :فتوضعیت قیمت تخم مرغ گ

 .تومان کاهش داشته است 0033اخیر  نسبت به یک ماهه 

صادرات تخم مرغ به عراق به سبب ورود رقبایی همچون اوکراین در بازار عراق : وی با اشاره به افت صادرات تخم مرغ به عراق گفت

تن است که این میزان حداقل  033الی  053عدم امکان رقابت کاهش یافت به طوری که اکنون میانگین صادرات روزانه به عراق  و

 .باید دو برابر شود

قیمت تمام شده تخم مرغ اوکراین پایین تر از کشور ما است و از طرفی دولت ساز و کار مشوق های صادراتی : طالکش یادآور شد

سرمایه گذاری و فراهم کردن زیر ساخت های الزم  ان پرداخت نکرده است و گفتنی است که دولت تنها در صورت به صادرکنندگ

 .حاضر به حمایت از آنها هستند

هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر  84از ابتدای سال جاری تا کنون : دبیرکانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار تصریح کرد

 .هزار تن برسد 93یش بینی می شود که این میزان تا پایان سال به شده و همواره پ
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 (سایر )تولیدات باغی 
 - /۳02۴/2۵فارس

 اعالم جرم گمرک علیه مافیای میوه/ تن میوه قاچاق به مقصد تهران 4۵۵۵کشف 

 .تن میوه قاچاق برای توزیع در تهران خبر داد 0333گمرک ایران در گزارشی به جزئیات کشف 

منتقدان ورود در پی افزایش واردات بی رویه میوه از مرزها به داخل کشور، برخی از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .آید بار را متوجه گمرک دانسته که به صورت رسمی به داخل کشور می این حجم از میوه در میادین تره 

 قرار داده که خبرگزاری فارسها جزئیاتی از کشف و قاچاق میوه را در اختیار  در همین راستا گمرک ایران ضمن رد این شائبه

 .ای شدن آن را نداشته است تاکنون بنا به مالحظاتی قصد رسانه

 .تنی میوه به تازگی خبر داده و عنوان می کند علیه این متهمان اعالم جرم شده است 0333گمرک از کشف مافیای قاچاق 

اعمال کنترل و با  نیروهای گمرک ایران با رصد اطالعات دریافتی به کمک سامانه جامع گمرکی،: در این گزارش آمده است

کانتینر انواع میوه قاچاق کشف کرده و علیه متخلفان در  53همکاری نیروی انتظامی توانستند، از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 

 .مراجع قضایی اعالم جرم کنند

یاده کرد و با انتقال بخشی بنابراین گزارش، مافیای قاچاق میوه پس از ناکامی در مبادی گمرکی سناریویی از پیش طراحی شده را پ

از میوه های قاچاق از مرزها به کمک اتوبوس و کامیون توانست مقداری از میوه های قاچاق را وارد بازار کند که این اقدام به دلیل 

 .وجود برخی رویه های فرعی مبادالت تجاری که بعضا این رویه ها در هیج جای جهان شناخته شده نیست، صورت گرفته است

ن گزارش تصریح کرده است، شناسایی عوامل توزیع و شبکه های اصلی قاچاق این میوه ها به سادگی امکان پذیر است و گمرک ای

ایران امادگی دارد، تا در این باره با نیروی انتظامی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز همکاری نماید که خوشبختانه همکاری 

 .فعلی در بهترین سطح قرار دارد و دستاوردهای قابل توجهی به دنبال داشته استاین دستگاه ها در شرایط 

تالش و همت مردم و دستگاههای اطالعاتی موجب شده تا جمهوری اسالمی ایران یک مسیر امن برای ترانزیت کاال برای فعاالن 

ون تن کاال از مسیر جمهوری اسالمی ایران میلی 05اقتصادی کشورهای همجوار محسوب شود و مشاهده می کنیم که ساالنه حدود 

به کشورهای همجوار ترانزیت می شود که بخشی از این کاالهای ترانزیتی به انواع میوه اختصاص دارد به نحوی که، از ابتدای 

 .هزار تن انواع میوه از طریق کشورمان به دیگر کشورها ترانزیت شده است 023سالجاری تاکنون بیش از 

تن میوه را  0333کانتینر سعی داشتند، تا مقدار  53خی متخلفان با سو استفاده از تسهیالت گمرکی و فک پلمپ تعداد متاسفانه بر

 .به شکل قاچاق در تهران و برخی شهرها توزیع کنند، اما با هوشیاری ماموران گمرک شناسایی شدند

یت لطمه وارد کنیم و یا برای تجارت سالم در رویه های این گزارش حاکی است، نباید به دلیل تخلف عده ای به اقتصاد ترانز

 .مختلف گمرکی موانعی ایجاد نماییم

امید است با اعمال استانداردهای جهانی در رویه های تجاری از سو استفاده مافیای قاچاق از مرزنشینان جلوگیری نماییم و تالش 

انبوه کاالها از مبادی گمرکی گمرکات کشور را به تجهیزات کنترلی کنیم، تا با توجه به افزایش مبادالت تجاری و ورود و خروج 

 .پیشرفته مجهز نماییم
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 تولیدات باغی
 ایرنا ۵92۴/2۴۹۳0: تاریخ خبر

 کنار پیوندی دردشتی بوشهرآغازشد برداشت 

با توجه به برداشت میانگین هشت تن میوه ازهرهکتار باغ کنار :  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی بوشهر گفت -ایرنا-بوشهر

ر تن کنارپیوندی برداشت و به بازارمصرف در کشو /97پیوندی در این شهرستان پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از 

 . عرضه شود

هکتار باغ بارور کنارپیوندی در دشتی وجود دارد که این  84هم اکنون : امراهلل احمدی روز چهارشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود 

 .شهرستان به عنوان قطب اول تولید کنارپیوندی در استان بوشهر و جنوب کشور مطرح است

یوندی نیز در شهرستان دشتی وجود دارد که کارتولید نهال برای توسعه باغهای هکتارنهالستان کنارپ 03هم اکنون :  وی اضافه کرد

 .کنارپیوندی را برعهده دارد

 .بیشترباغهای کنارپیوندی در دشت الور شرقی و بخشهای مرکزی و شبه وطسوج شهرستان دشتی واقع هستند: احمدی افزود

رین این نوع میوه است که بازارمصرف بسیارخوبی دراستانهای مختلف کنارپیوندی دشتی یکی ازبهترین وبا کیفیت ت: وی بیان کرد

 .از جمله تهران، اصفهان، فارس وخوزستان دارد

یکی ازمشکالت عمده باغداران کنارپیوندی وجود کنار قاچاق بدون کیفیت و ارزان : مدیرجهاد کشاورزی دشتی تاکید کرد

 .سیار زیادی برکنار تولیدی کشورداردازکشورهای همسایه ازجمله پاکستان است که تاثیر ب

 .کاربرداشت کنارپیوندی هرساله ازاوایل اسفندماه آغاز تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد ادامه دارد: احمدی اضافه کرد

 0/ک. کیلومتری جنوب بوشهر واقع است 83هزارنفرجمعیت در 83شهرستان دشتی با 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۱: تاریخ

 ها از بازار مرغ درصدی دالل1۸سود / دارند IR کشتارگاه طیور کد 4۸۶تنها هشت واحد از 

مرغ در کشور، افزایش توان صادراتی باشد، اما این مهم احتیاج به رسد بهترین راهکار برای حل مشکل تولید مازاد گوشت  نظر می به

 .های استاندارد است هایی دارد که یکی از آنها کشتارگاه تأمین زیرساخت

، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی خراسان رضوی با اعالم این خبر (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

توانند گوشت  هستند و می IRکشتارگاه موجود در کشور، تنها هشت واحد آنها دارای کد  082در حال حاضر از متأسفانه : گفت

 .مرغ را با استانداردهای صادراتی به بازار عرضه کنند

د است، های دارای کد استاندار های صادراتی، افزایش تعداد کشتارگاه ترین زیرساخت علی مظفری با اشاره به اینکه یکی از مهم

ترین معضل صنعت طیور تولید مازاد بر نیاز کشور است؛ در حالی که از نظر تولید حتی از برنامه توسعه نیز  اکنون بزرگ: افزود

 .ایم جلوتر هستیم، اما هیچ فکری برای بازار فروش نکرده

جز ترکیه اکثریت قریب  ستند که بهترین واردکنندگان گوشت مرغ در منطقه خاورمیانه ه در حال حاضر بزرگ: وی خاطرنشان کرد

عالوه بر اینها به تازگی روسیه نیز به جمع کشورهای نیازمند . کنند شان نیاز داخلی خود را از بازارهای خارجی تأمین می به اتفاق

 .کند پیوسته که ساالنه بیش از دو میلیون تن از این محصول را وارد می

شود، اما ظرفیت تولید گوشت سفید حتی بیش از سه  ز دو میلیون تن در سال برآورد میبه گفته مظفری، اگرچه تولید کشور بیش ا

ترین حجم سرمایه در گردش را در اختیار  که کارشناسان معتقدند بعد از نفت، صنعت مرغداری بزرگ طوری میلیون تن است؛ به

 .ا گرفتبنابراین سهم عظیمی در اشتغال داشته و باید جلوی ورشکست شدن آن ر. دارد

بنابراین دولت باید با ارائه امتیازهای وارداتی، سناریوی بازارهای جهانی را به سمتی سوق دهد که صادرات : وی در پایان تصریح کرد

درصد سود  48اکنون  ها صرفه اقتصادی داشته باشد؛ این در حالی است که هم گوشت مرغ از ایران به نفع تولیدکننده بوده و قیمت

 ./شود ه جیب دالل رفته و سهم مرغدار از این سود، تنها پنج درصد تخمین زده میاین صنعت ب
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 تولیدات دام و طیور
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 صنعت طیورفاجعه در انتظار 

اگر شب عید قیمت مرغ تفاوت معناداری پیدا نکند این امر منجر به تعطیلی واحدهای : رئیس انجمن مرغداران استان گیالن گفت

 .مرغداری خواهد شد

، در خصوص وضعیت قیمت ی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصاداسداهلل نژاد رئیس انجمن مرغداران استان گیالن در گفتگو با 

تومان فاصله  033هزار تومان که با قیمت واقعی خود کیلویی  4درحال حاضر قیمت مرغ درب مرغداری کیلویی : مرغ اظهار داشت

 .دارد

برخی افراد سود کاهش قیمت مرغ به سبب عدم کشش بازار رکود اقتصادی و دامن زدن : وی با اشاره به کاهش قیمت مرغ گفت

 .جو به شایعاتی همچون استفاده از هورمون در صنعت طیور بیش از پیش موجب روند کاهش قیمت در بازار شده است

هزار تن مازاد تولید در سال مواجه هستند و الزم به  433الی  033در حال حاضر تولید کنندگان با : اسداهلل نژاد در ادامه بیان کرد

دگان به سبب اینکه قیمت تمام شده محصول کشورهای برزیل و آمریکا از کشور ما پایین تر است عمال ذکر است که صادر کنن

 .صادر کنندگان ما نمی توانند رقابت داشته باشند

اگر شب عید قیمت مرغ تفاوت معناداری پیدا نکند به طوری که مرغداران به : رئیس انجمن مرغداران استان گیالن تصریح کرد

دست یابند باید گفت که فاجعه در صنعت طیور رخ خواهد داد به طوری که بسیاری از تولید کنندگان اقدام به  سود معقول

 .تعطیلی واحدهای خود میکنند
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 (سایر )تولیدات زراعی 
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 چای
 - /۳02۴/2۵فارس

 هزار تن برگ سبز چای۸۶خرید / مطالبات چایکاران کامل پرداخت شد

مانده مطالبات چایکاران به حساب آنها واریز شد و بدین ترتیب تمامی مطالبات  امروز باقی: رئیس سازمان چای کشور گفت

 .شد چایکاران پرداخت

میلیارد تومان باقی مانده مطالبات چایکاران بابت خرید  0  با پرداخت مبلغ: محمدعلی روزبهان رئیس سازمان چای کشور گفت

 .تضمینی چای، امروز تمامی مطالبات چایکاران توسط دولت پرداخت و به حساب آنها واریز شد

امسال در مجموع بابت خرید برگ : نجات از دولت طلب ندارد، گفتوی با بیان اینکه دیگر هیچ چایکاری بابت فروش چای به کارخا

 .میلیون تومان به حساب آنها واریز شد 533میلیارد و  002سبز چای از چایکاران مبلغ 

عالوه بر تأمین اعتبار الزم توسط دولت برای پرداخت مطالبات چایکاران و مساعدت ویژه : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

درصد از قدرالسهم خود را  92ها هم در پرداخت مطالبات کشاورزان همکاری خوبی داشتند و تاکنون  ریزی، کارخانه برنامهمعاونت 

 .اند بابت خرید برگ سبز چای به کشاورزان پرداخت کرده

هزار تن  82در مجموع : بهای خرید برگ سبز چای به کشاورزان پرداخت شد، بیان داشت درصد 033روزبهان با تأکید بر اینکه 

 .تن چای خشک استحصال شد 233هزار و  09برگ سبز چای از کشاورزان خریداری شد و از این مقدار 

 .درصد رشد داشت 00تولید برگ سبز چای نسبت به سال گذشته : وی افزود

تسهیالت  در دو روز گذشته: ه به پرداخت تسهیالت برای به زراعی باغات چای به چایکاران گفترئیس سازمان چای کشور با اشار

 .هزار باغدار واریز شد 00بانکی به حساب 

هزار چایکار با دوره  04میلیون تومان تسهیالت به زراعی بدون بهره و کارمزد به  033میلیارد و  05در مجموع مبلغ : وی افزود

 .ساله اقساط طی دو سال گذشته پرداخت شده است 0بازپرداخت  ساله و 0استراحت 
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 چای
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 ایران چای هند را بسته بندی و صادر می کند/ می شود هزار تن چای از هند به ایران صادر 9۵

هندوستان متنوع ترین چای دنیا را تولید : کشور دنیا صادرات چای دارد، افزود 23یکی از تجار هندی با اعالم این نکته که هند به 

 .ردهزار تن چای به ایران صادرات خواهیم ک 03می کند و طبق توافقات به عمل آمده در سه سال آتی 

هیات بازرگانی کشور هند به سرپرستی رایزن بازرگانی سفارت هند در ایران به استان آذربایجان شرقی سفر و با هیات رییسه و 

 .هیات نمایندگان اتاق تبریز دیدار و پیرامون گسترش روابط اقتصادی گفتگو کردند

ع و معان و کشاورزی تبریز با بیان اینکه ایران و هند از قدیم به گزارش ایانا از تبریز، صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنای

ساله از قدیمی ترین اتاق های ایران است و به همین  035اتاق تبریز با قدمتی : مشارکت های فرهنگی گسترده ای داشته اند، افزود

 .مناسبت یکی از مراکز مهم تجاری ایران است که با سایر نقاط جهان در ارتباط است

برندهای مشهور چای هندی مورد عالقه و استفاده شهروندان آذربایجانی است و به همین منظور تجار و : س اتاق تبریز گفترئی

 .بازرگانان بزرگی در حوزه تجارت چای فعالیت می کنند

 .کنند اطالع داریم که تجار و بازرگانان هندی به اکثر کشورهای اروپایی و آسیایی چای صادر می: حسن زاده افزود

وی در این خصوص پیشنهاد کرد با مشارکت تولیدکنندگان و صادرکنندگان چای هند واحدهایی به منظور فرآوری و بسته بندی 

چای هند در تبریز ایجاد کنیم تا چای هند به صورت فله ای به تبریز وارد و بعد از بسته بندی در کشور به مصرف داخلی برسد و 

 .به سایر کشورها صادر شود

آنها خدمات بسیار ارزشمندی در کشور هند انجام می دهند و ما به خاطر : وی با اشاره به حضور ایرانیانی که در هند هستند، گفت

این خدمات انسان دوستانه به آنها افتخار می کنیم و اعتقاد داریم ملت های هند و ایران به عنوان دوست و برادر در کنار همدیگر 

مینه ها با همدیگر همکاری داشته باشند و در پیشرفت و توسعه اقتصادی رسالت خود را در قبال یکدیگر انجام می توانند در اکثر ز

 . دهند

وی اظهار امیدواری کرد که سفر هیأت هندی برای دو کشور موفقیت آمیز باشد و با تأکید بر حمایت همه جانبه اتاق تبریز برای 

در صورت آمادگی برای سرمایه گذاری به صورت مشارکتی، سرمایه گذاران : کرد همکاری مشترک، از هیأت هندی در خواست

 . هندی عالقمند را معرفی کنند

 .قوانین کشور امتیازات ویژه ای را به منظور حمایت از سرمایه گذاران خارجی پیش بینی نموده است: زاده در این مورد افزود حسن

رئیس اتاق تبریز و مدیر عامل شرکت تراکتورسازی ایران با اشاره به مشترکات فرهنگی دو  به گزارش ایانا، ابوالفتح ابراهیمی، نائب

زیر ساخت های اقتصادی موجود در دو کشور می تواند بستر مناسبی : کشور ایران و هند آن دو را وارث فرهنگ شرق خواند و افزود

 .برای همکاری مشترک باشد

ایران با ایجاد زیر ساخت های توسعه و با داشتن ذخایر عظیم معدنی و تکنولوژی عالقمند : نائب رئیس اتاق ایران در ادامه گفت

 .همکاری با کشور هندوستان است که با تکیه بر دانش و فن آوری توانسته کشوری قدرتمند با اقتصاد پویا را به جهان معرفی کند

هند بیشترین صادرات را بعد از چین و آمریکا به : یران گفتسوشیمیت بیس واس، رایزن اقتصادی در زمینه همکاری اقتصادی با ا

 . ایران داشته است
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هندوستان متنوع ترین چای دنیا را تولید : کشور دنیا صادرات چای دارد، افزود 23یکی از تجار هندی با اعالم این نکته که هند به 

 . ه ایران صادرات خواهیم کردهزار تن چای ب 03می کند و طبق توافقات به عمل آمده در سه سال آتی 

 . وی کیفیت محصوالت تولیدی هند را یکی از عوامل موثر گسترش روابط دانست
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 حبوبات 
 جوان گارانخبرن - ۴۹۳۱اسفند  /۵: تاریخ

 امارات اولین صادر کننده لوبیا چیتی به ایران

 .بر اساس آمار گمرک در ده ماهه نخست سال جاری امارات متحده عربی اولین صادر کننده لوبیا چیتی به ایران بود

تن لوبیا  000اس آمار گمرک در ده ماهه نخست سال جاری سه هزار و ، بر اسخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .دالر به کشور وارد شد 42هزار و  902چیتی به ارزش سه میلیون و 

 .تومان ثبت شده است 888هزار و  095میلیون و  222میلیارد و  00ارزش ریالی این میزان واردات در گمرک 

 .عربی و ترکیه از کشور های صادر کننده لوبیا چیتی به ایران هستند چین، ازبکستان، افغانستان، امارات متحده

 .گفتنی است بیشترین میزان واردات این کاال از امارات متحده عربی انجام شده است
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 خرما 
 خبرنگاران جوان - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 تلخی صادرات فله، شیرینی خرما را گرفت

طالی شیرین سیاه ایرانی به سبب صادرات فله در بازارهای هدف به نام : عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت

 .دیگر کشورها به ثبت می رسد

خاص که عمده تولید آن در خاورمیانه است؛ محصولی که مفت و مجانی با صادرات فله اش مانند  فرد و خرما محصول منحصر به

دیگر محصوالت کشاورزی در اختیار دیگر کشورها قرار می گیرد و همه اینها به دلیل نبود کارخانه فرآوری و جانبی است که 

 !!!ب دیگرانموجب شده فقط زحمت تولیدش بر گردن کشاورزان باشد و سودش در حسا

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهدایت اهلل میرمراد زهی عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

دراتی شود به طور حتم ارزش خرما، طالی شیرین سیاه اگر با بسته بندی مناسب وارد بازار صا:خصوص وضعیت صادرات خرما گفت

 .افزوده باالیی را برای کشورمان به ارمغان می آورد

برای افزایش اشتغال در کشور باید از صادرات فله خرما به بازارهای هدف جلوگیری کنیم چرا که این امر به نفع : وی تصریح کرد

 .تولیدکننده و کشور نیست

برندسازی مناسب می تواند برای رشد ارزی غیر نفتی کشور مفید باشد چرا که  فرآوری این محصول و: میرمراد زهی تصریح کرد

خرمای ایرانی از نظر تنوع و کیفیت بهترین خرما در سطح جهان است و نباید اجازه دهیم با صادرات فله این محصول به نام دیگر 

 .کشورها ثبت شود

ولین تولیدکننده خرماست پس از آن عربستان سعودی با بیش از یک هزار تن ا023الزم به ذکر است مصر با بیش از یک میلیون و 

های دوم تا سوم قرار دارند پس از آن امارات متحده، الجزایر، عراق،  هزار تن و ایران با بیش از یک میلیون تن در مقام000میلیون و 

 . اند رفتههای چهارم تا دهم تولید خرمای جهان جای گ پاکستان، عمان، تونس و لیبی در رتبه

/news/fa/ir.yjc.www//:http5504822D%/8%D%AA9%84%D8% 
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 خرما
 فودپرس ۴۹۳0اسفند ماه  /ک شنبه 

 نند تشکل ها بازار مصرفی خرما را مهیا ک/خرمای ایرانی بنام کشورهای دیگر به ثبت می رسد

  خرمای ایرانی نیازمند بسته بندی نوین  مجلس با بیان اینکه  عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی< مواد غذایی

خودنمایی کند،اما متاسفانه   تشکل ها باید بازار مصرفی خرما را مهیا کنند تا خرمای ایرانی بتواند در بازار جهانی: است،گفت 

 .به نحو مطلوب مهیا نمی شود بسترهای صادرات در این عرصه

حمایت از تولیدکننده   صادرات محصول خرما نیازمند بسته بندی کاربردی و:صادرت خرما، گفت  هدایت اهلل میرمراد زهی درباره

بفروش برسانند که دولت با حمایت هایی از   است؛خرماداران زمانی می توانند محصول را در بازار جهانی به نحو مطلوب  خرما

 .نگذارد،خرمای ایرانی بنام کشورهای دیگر به ثبت برسد  نس بسته بندیج

 می رساند  به بازار هدف  را  بازاریابی محصول خرما با رعایت ویژگی های صادرات کاالهای ایرانی

اطع مختلف خرمای شکالتی و مسافرتی می تواند در مق  مردم سراوان ،سیب وسوران،مهرستان در مجلس با بیان اینکه  نماینده

  به بازار هدف  را  بازاریابی محصول خرما با رعایت ویژگی های صادرات می تواند کاالهای ایرانی  :صادر شوند، تصریح کرد

این نوع صادارت نمی تواند منجر به   برساند؛زیرا ما اگر محصول را بدون هولوگرام اختصاصی وارد بازار کنیم،بدیهی است که

 .بشود  کاالی ایرانی  تبلیغات مناسب برای

به عنوان محصولی با ارزش افزوده به   محصول خرما با توجه به ارزش غذایی که دارد می تواند درچرخه صادرات: وی ادامه داد

جلوگیری کرده و تنها محصوالت را   اگر خواهان ایجاد فرصت های اشتغال هستیم،باید از فروش فله ای خرما  فروش برسد،بنابراین

ارزش و نرخ محصول خرمای ایرانی   و این درحالی است که صادرات فله ای بدیهی است که از  اختصاصی به فروش برسانیم با برند

 .شناسنامه باشد  می کاهد،زیرا زمانی محصول کشاورزی می تواند دارای نرخ مناسب باشد که دارای بسته بندی نوین و برگرفته از

خرما،زعفران،پسته ایرانی اگر با بسته بندی مناسب وارد بازار صادراتی شوند، بطورحتم :داد نماینده مردم سراوان درمجلس،ادامه 

 .به همراه بیاورد  توفقیات اقتصادی  می تواند در راستای ارزش افزوده در امر صادرات برای ما

 ایرانی بنام کشور دیگر به ثبت برسد  با بسته بندی مناسب نباید اجازه دهیم خرمای

ایرانی بنام کشور   سیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه با بسته بندی مناسب نباید اجازه دهیم خرمایعضوکمی

است و بدیهی است اگر ما محصول را بدون بسته بندی   بسته بندی،دیدار اولیه مشتری با محصول:دیگر به ثبت برسد، یا دآورشد

 .نمی تواند از نام ایرانی حمایت کند  رستیم محصولبه بازار جهانی برای عرضه بف  مناسب

تری به نام بازاریابی است، زیرا یکی از ابزارهای  سته بندی تولیدات داخلی زیرمجموعه و تابعی از دانش و اقتصاد بسیار گسترده

ریسندگی ، فلزکاری ،   که بسیار کارآمد در بازار جهانی و رقابت حمایت از خودکفایی ملی درامر تولید است واین در حالی است

خاتم کاری ، قالی ، حصیر، منبت کاری ، کنده کاری ، ظروف سفالی ، نمد، خراطی ، چرم ، سنگ تراشی، شیشه گری، خرما ، 

باید   انجیر، آبلیمو، مسقطی ، گلیم ، انواع ترشی جات، عرقیات ،انجیر،زعفران ، انار و خرما ا ز محصوالتی است که در بازار جهانی

 .عرضه شود  مناسب   در کالبد بسته بندی

بندی نامناسب دشمن تولید داخلی به شمار می آید زیراکاال و محصولی که با هزینه و رنج و زحمت  حالی است که بسته  و این در 

 .ار دهدشود، بایدمورد حمایت دولت قرار گیرد تا به نحو مطلوبی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قر بسیار در کشور تولید می
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دولت بایک برنامه ریزی کاربردی بسترهای توسعه سوغات های محلی را بنحو مطلوبی فراهم کند، این امر مو   و گفتنی است که 

 .شود برای ا فراد بسیاری در کشور اشتغال ایجاد شود جب می
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 خرید تضمینی
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 روغن
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

درصد سویا و روغن دنیا  3۵/ مشکلی ندارد گونه های محصوالت تراریخته وارداتی از لحاظ سالمتی
 تراریخته است

محصوالت تراریخته یک : بهروز جنت، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت

 .ز وجود داردموضوع بین المللی است که موافقان و مخالفانی دارد که دو دیدگاه متفاوت در بین این دو گروه نی

تمامی گونه هایی که در محصوالت : مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت

تراریخته استفاده می شود تمام مراحل کنترل سالمتی طی شده و تغییر خاصی را ایجاد نکرده است و از لحاظ سالمتی مشکلی 

 .ندارند

یانا، بهروز جنت، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در گفتگو با به گزارش ا 

محصوالت تراریخته یک موضوع بین المللی است که موافقان و : خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفت

 .بین این دو گروه نیز وجود داردمخالفانی دارد که دو دیدگاه متفاوت در 

 .در این موضوع است"سالمتی "این دو دیدگاه شامل زیست محیطی و سالمتی انسان است و نگاه وزارت بهداشت به : وی افزود

سازمان حفاظت محیط زیست نیز نگاه زیست محیطی دارد، به خاطر اینکه ممکن است یک ماده ای از : جنت خاطر نشان کرد

مشکلی نداشته باشد، ولی از لحاظ زیست محیطی به دالیلی مشکل داشته باشد که به خاطر این موضوعات بحث  لحاظ سالمتی

 .های موافق و مخالف وجود دارد

 .تمامی موضوع ها در محصوالت تراریخته به دقت بررسی می شود: وی اظهار داشت

سازمان غذا و دارو در ادامه گفتگو با پایگاه خبری سازمان یاد  مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی

درصد سویا و روغن در   93در بازار دنیا چیزی که وجود دارد و همه کشورها از آن استفاده می کنند به عنوان مثال، : شده گفت

کشور به کشور است، به عنوان مثال تمام دنیا تراریخته است و همچنین در ذرت، اما در بقیه محصوالت تفاوت دارد و به صورت 

پنبه در بعضی کشورها گونه های تراریخته ای باشد که مقاوم به یک بیماری خاص یا حشره و آفت خاص باشد، ولی در کشور ما در 

ی مواد غذایی که به نوعی در دنیا استفاده می شود، به محصوالتی مجوز ورود می دهیم که کنترل شده و تایید مصرف در طوالن

 .مدت در اکثر کشورها را داشته باشد

تمامی گونه هایی که در محصوالت تراریخته استفاده می شود، تمام مراحل کنترل سالمتی طی شده و تغییر خاصی : جنت گفت  

 .را ایجاد نکرده است و از لحاظ سالمتی مشکلی ندارند

/news/fa/ir.iana.www//:http08994D%AF%DA%/9%88%D9 
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 روغن
 ایران اکونا - 2۴۹۳۱ اسفند 2  ۵۹, وشنبه 

 روغن خام ابهام درسازوکار واردات

بزرگترین مشکل ما : رئیس انجمن تولیدکنندگان کره گیاهی کشور به مشکالت تامین روغن خام مورد نیاز کشور اشاره کرد و افزود

 . تولیدکننده تصمیم های جزیره ای است به عنوان

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاکید می کند که  02ماده : افزود( دوشنبه)حسن محمد علیزاده امروز 

ای که  نهمنظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کاال و محصوالت بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع کند، به گو  دولت باید به

  .نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد

وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و » : قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمده است 02در ماده 

و یا مواد اولیه ( ا فرآوری شدهاعم از خام و ی)حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کاالها و یا محصوالت بخش کشاورزی 

همچنین دولت مکلف است . غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز الزم را اخذ نمایند

نرخ ای که  منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کاالها و محصوالت بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به گونه به

  .«مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد

ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای  مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه»: در تبصره دو این ماده قانونی آمده است

 .«های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود کاالهای کشاورزی و فرآورده

بنابراین ، براساس این تبصره وزارت جهادکشاورزی هر ساله باید در حمایت از محصوالت داخلی، ابزارهای : افزودعلیزاده در ادامه 

در این زمینه، امسال ستاد تنظیم بازار برای جبران زیان . تعرفه ای، سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه را تعیین کند

ر کرد که بر مبنای آن، تعرفه ای به ازای هر کیلوگرم روغن خام وارداتی دریافت شود تولیدکنندگان دانه روغنی داخلی مجوزی صاد

 .که این مجوز در شورای اقتصاد تصویب نشد

سپس این شرط تغییر کرد و وزارت جهادکشاورزی اعالم کرد هر واردکننده : رئیس انجمن تولیدکنندگان کره گیاهی کشور گفت

این طرح نیز با نقاط ضعف فراوانی . غن خام، باید یک کیلوگرم دانه روغنی داخلی خریداری کندبه ازای واردات چهار کیلوگرم رو

 .همراه بود و در نهایت در هیات دولت تصویب نشد

این وزارتخانه : علیزاده با تاکید براینکه وزارت جهادکشاورزی باید هرساله برنامه خود را درمورد این ماده قانونی اعالم کند، افزود

 .کلف است نیاز داخلی و میزان واردات را مشخص کند و ادامه فرآیند مربوط به سازمان توسعه تجارت استم

به گفته وی ساز و کار ثبت واردات روغن خام برای واردکنندگان مشخص نیست؛ از یک طرف وزارت جهادکشاورزی اعالم کرده که 

 .تجارت می گوید به ثبت سفارش نیازی نیست باید ثبت سفارش انجام شود و از طرف دیگر سازمان توسعه

هزار تن این میزان در  033: هزار تن اعالم کرد و افزود 533این مقام مسئول نیاز سالیانه کشور به روغن خام را یک میلیون و 

 .داخل تولید می شود

ه دلیل امکان استفاده از روغن پالم بدون ب: وی با اشاره به اینکه روغن خام وارداتی شامل پالم، آفتابگردان و سویا می شود، گفت

از طرف دیگر، . داشتن مجوزهای قانونی در صنایع غذایی، سازمان غذا و دارو به دنبال اعمال محدودیت در واردات روغن پالم است

د و انجمن به منظور به دلیل اصالح استانداردهای کره گیاهی در کشور، نیاز به استفاده از روغن پالم برای صنایع تبدیلی وجود دار

جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده، با افزایش تعرفه وارداتی روغن پالم موافق نیست و پیشنهاد می کند کماکان با نظارت 
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سازمان غذا و دارو و حفظ سقف واردات روغن پالم، این سهمیه را انجمن های تخصصی میان کارخانجات صنایع تبدیلی توزیع 

 .کنند

کد )بهمن ماه امسال دیگر نیازی به اخذ مجوز  05عه تجارت پیش از این اعالم کرده بود واردات روغن خام از سازمان توس 

از وزارت جهادکشاورزی ندارد و با توجه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، از این تاریخ همه ثبت سفارش ها مربوط ( رهگیری

  .زارت جهاد کشاورزی قابل اقدام خواهد بودبه واردات روغن خام، بدون نیاز به مجوز از و

براساس قانون تمرکز وظایف و سیاست : علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی نیز در این ارتباط گفت

جمله گندم، برای بسیاری محصوالت کشاورزی از ( واردات، صادرات، تولید، تنظیم بازار و ذخیره سازی)تجارت بخش کشاورزی 

  .روغن و دانه روغنی از مسئولیت های وزارت جهاد کشاورزی است

وظیفه این سازمان تسهیل تجارت و حذف موانع دست وپاگیر : سازمان توسعه تجارت هفته گذشته نیز در اطالعیه ای اعالم کرد

نباتی مصرفی مردم مقرر شد بر اساس  است به همین دلیل با بررسی های صورت گرفته و باهدف جلوگیری از افزایش قیمت روغن

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور ، یکی از اسناد غیرضروری که در مسیر واردات روغن خام مورد نیاز برای تولید  030ماده 

  .انواع روغن نباتی وجود دارد، حذف شود

/com.onairanec//:http50205D%/8%A2%D8% 
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 زعفران
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۴: تاریخ

 صادرکننده نمونه زعفران، رهبر کارآفرین ایران شد

عنوان یکی از رهبران  زعفران به مقدم، مدیرعامل شرکت تولیدی، تحقیقاتی و صادراتی نوین دانشگاه تهران امروز از علی شریعتی

 .دیر کردکارآفرین ایران تق

، امروز در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و در تاالر عالمه امینی از علی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

عنوان یکی از رهبران کارآفرین ایران  زعفران به گذار و مدیرعامل شرکت تولیدی، تحقیقاتی و صادراتی نوین مقدم، بنیان شریعتی

 .تقدیر شد

بندی زعفران در جهان، هشت دوره  ترین واحد فرآوری و بسته عنوان مدیرعامل بزرگ مقدم به بر اساس این گزارش، علی شریعتی

کننده و واحد نمونه تولیدی و صادراتی کشور است  صادرکننده نمونه و ممتاز ملی، تنها دارنده تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف

 .کیفیت و تمایز به این جایگاه نائل شده است های ارزشمند، دلیل فعالیت که به

عنوان یکی از رهبران کارآفرین ایران انتخاب و در جمع رهبران کارآفرین مسلمان مسئوالن دولتی و دانشگاهی و اقتصادی  وی به

 ./مورد تقدیر قرار گرفت

/news/fa/ir.iana.www//:http08935D%/8%B5%D8%A2%D8%%AF 
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 زعفران
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۹: تاریخ

 شتاب صادرات طالی سرخ ایرانی به آمریکا

این کشور کیلوگرم زعفران به 033با توجه به اینکه صادرات به آمریکا اخیر آغاز شده، تاکنون حدود : عضو شورای ملی زعفران گفت

 .صادر شده است

، در خصوص وضعیت قیمت زعفران خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان علی حسینی عضوشورای ملی زعفران در گفتگو با

هزار  033میلیون و  5ان به مرز هزار تومانی قیمت ها در چند روز گذشته زعفر 233درحال حاضر با شکستن حباب : اظهارداشت

 .هزار تومان دیگر از حباب کاذب قیمتها شکسته شود تا صادرات شتاب بگیرد 033تومان رسیده اماگفتنی است که باید حداقل 

 بنده معتقدم با شکستن حباب کاذب قیمت ها و از بین رفتن این خال می توانیم به رشد قابل: وی با اشاره به روند صادراتی گفت

مالحظه ای تا پایان سال دست یابیم و نباید فراموش کنیم که بزرگترین تولید کننده زعفران دنیا هستیم و به همین خاطر الزم 

 .است راهکار مناسبی برای عادی شدن روال صادرات به کار گیریم

یکا به تازگی آغاز شده اما باید گفت که تا با توجه به اینکه صادرات به آمر: حسینی با اشاره به صادرات زعفران به آمریکا بیان کرد

 .کیلوگرم زعفران به آمریکا صادر شده است 033کنون حدود 

/news/fa/ir.yjc.www//:http5539035D%/8%B4%D8 
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 زیتون
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 سالمت
 - ۳0/۴/2۵9فارس

اداره کل دامپزشکی استان تهران با توجه به نزدیک شدن به سال نو، برای نگهداری از ماهیان قرمز 

 .های بهداشتی پرداخت سین به ارائه توصیه سفره هفت

ن به سال جدید و آغاز عرضه ماهی قرمز به نزدیک شد اداره کل دامپزشکی استان تهران با توجه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .های بهداشتی برای نگهداری آن پرداخت پرداخت ای به ارائه توصیه اطالعیه در

گواهی حمل بهداشتی  ماهیان نوروزی در مقادیر باال باید  متقاضیان عرضه و فروش جهت انتقال و حمل ونقل بین شهری -0

ها را به   کنند، لذا تاکید می شود مردم از خرید ماهی از فروشندگانی که ماهی داء تهیهای الزم را از ادارات دامپزشکی مب قرنطینه

 .صورت متراکم و در شرایط نامناسب بهداشتی و زیستی نگهداری می کنند خودداری کنند

ست انجام شود ا لوازم شستشو و ضد عفونی  مکان های مسقف و پروانه بهداشتی ویا تهیه ماهی قرمز از مراکزی که دارای -0

 .ضمن حفظ بهداشت فردی، شرایط تداوم عمر ماهیان فراهم شود تا

 .در نظر گرفته شود یک لیتر آب  برای نگهداری ماهی قرمز به مدت طوالنی برای هر ماهی در تنگ یا ظرف نگهداری آن -0

رای هر ماهی دو برابر حجم آب باید در از ظرف دهان گشاد برای نگهداری ماهی استفاده شود ضمن اینکه فضای مورد نیاز ب - 4

 .نظر گرفته شود

 .بار کافی است 0در هر بار تعویض آب تنها یک چهارم آب تعویض شود و تعویض آب در هفته به تعداد یک یا  -5

ساعت در مورد استفاده را چند   کلر زدایی ، آب شود، برای قرمز استفاده می  برای نگهداری ماهی اگر از آب شرب شهری -2 -2

 .ها اضافه کنید آب کلر زدایی شده را به آب ماهی  سپس. هوای آزاد قرار دهید تا کلر موجود در آب از بین برود

گراد است لذا  درجه سانتی 03-05مطلوبترین دمای آب  و  8.2-5.2آب برای نگهداری ماهی ها  PH مناسب ترین -2

 .ال اشتباه استهای سرد کام در یخچال و محیط ماهی قرمز نگهداری

 .های عرضه ماهی زینتی وجود دارد استفاده کنید   ای که در فروشگاه ها از غذاهای آماده تغذیه ماهی برای -8

 .کنید غذای ماهیان زینتی را با رعایت تاریخ مصرف در جاهای خشک، خنک و تاریک و در ظروف کامالً در بسته نگهداری - 9

در صورت مریض شدن . کنید ها خودداری باله  ی حال و دارای لکه های سفید روی پوست بدن وهای مریض ، ب  از خرید ماهی -03

 .ها جدا کنید ماهی های مریض را از بقیه ماهی ماهی و بروز تلفات هر چه سریعتر

چشم و دهان خود  زای احتمالی را به زیرا ممکن است عوامل بیماری  کودکان را از دست زدن و بازی کردن با ماهی باز دارید -00

 .منتقل کنند

 .کش استفاده کنید اگر سابقه ی بیماری پوستی و یا آلرژی دارید برای دست زدن به ماهی ها و ظروف نگهداری آنها از دست -00

( دقیقه 03قاشق غذاخوری دریک لیترآب به مدت  2) گرم 03برای ضد عفونی ظروف نگهداری ماهی از نمک طعام به میزان  -00

 .استفاده کنید پرمنگنات پتاسیم ، پرکلرین و بتادینو یا 

برای این کار به مکان های . برای جلو گیری از مخاطرات بهداشتی ، از رها سازی ماهیان در منابع آبی طبیعی خودداری کنید -04

 .کنید مراجعه (های شهر استخرهای موجود در پارک)مشخص شده از سوی شهرداری 

 . را مستقیما در چاه یا فاضالب تخلیه کنید و از ریختن آن در معابر عمومی خودداری کنید ها آب تعویضی ماهی -05

http://www.farsnews.com/
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 .کنید ها خودداری از اضافه کردن ماهی جدید پیش از حصول اطمینان از سالمتی آن در کنار سایر ماهی -02

رفتار صحیح   را با حق حیات جانداران و نحوه ها ضمن تداوم عمر آنان ، فرزندانمان با رعایت نکات بهداشتی در نگهداری ماهی -02

 . با آنها آشنا کنیم

اگر ماهی قرمز بطور ناگهانی از تاریکی به نور یا برعکس وارد شود دچارشوک خواهد شد، لذا روشنی وتاریکی باید تدریجی  -08

 .باشد

را از بین   کند و آنها ها را دچار سکته می وم ماهیسرو صداهای ناگهانی وضربات و تکانهای زیاد و یا تلنگر زدن به ظرف آکواری -09

 .برد می

های قرمز به نور آفتاب حساس است، لذا با آفتابی که از پشت پنجره می تابد ممکن است بدن ماهی اسیب دیده و  بدن ماهی -03

 .بسوزد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00940035330385 
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 سالمت
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۴: تاریخ

 سازمان غذا و دارو پاسخگو باشد/ ها دار استفاده از داروهای انسانی در مرغداری داستان ادامه

طور مستقیم با  زیرا این موضوع به. حتی از آن گذشترا توان به ها معضلی است که نمی مصرف داروهای انسانی در برخی مرغداری

 .ها در ارتباط است سالمت انسان

طور مستقیم با  زیرا این موضوع به. راحتی از آن گذشت توان به ها معضلی است که نمی مصرف داروهای انسانی در برخی مرغداری

 .ها در ارتباط است سالمت انسان

متأسفانه هنوز : رئیس انجمن صنفی واردکنندگان داروهای دامپزشکی گفت ، نایب(یاناا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

تواند عوارض  های کشور استفاده می شود که این مسئله در بلندمدت می ای از داروهای انسانی در برخی مرغداری دسته

 .ناپذیری برای سالمت جامعه در پی داشته باشد جبران

داروهای انسانی  برخی از : یابد، افزود ها افزایش می اینکه در فصول واگیری، استفاده از دارو در مرغداری امیررضا بیدگلی با اشاره به

دلیل ماندگاری چنین داروهایی در گوشت مرغ از یک سو و تداخل با ویروس ها و  رسد که به در واحدهای پرورشی به مصرف می

موجب افزایش احتمال مقاومت عوامل بیماریزا نسبت به این داروها شود به  کم تواند دست باکتری های انسانی از سوی دیگر، می

 .نحوی که مصرف دارو در انسان هیچ تأثیری نخواهد داشت

های  های مختلف میکروب دلیل توسعه سویه هایی به مصرف انسانی هم نرسد، به حتی اگر گوشت چنین مرغ: وی خاطرنشان کرد

 .ناپذیر است یب جامعه خواهد شد که گریز از آن اجتنابمقاوم، باز هم عوارض سوء آن نص

توانیم شواهد  راحتی می های مرغداری کشور بزنیم، به های انسانی واقع در قطب به گفته این دامپزشک، اگر سری به برخی داروخانه

غذا و دارو باید بیشتر مراقب و عدم رعایت مقررات فروش با نسخه دارو در این ارتباط را مشاهده کنیم که در این زمینه سازمان 

 .پاسخگو باشد

های انسانی برای مرغدار  اگرچه قیمت پایین این داروها در داروخانه: بیدگلی درباره دلیل وجود چنین معضلی اظهار داشت

ظارت کافی بر هایشان دست به چنین کاری بزنند، اما نبود ن کننده بوده و ممکن است گروهی از آنها برای کمتر شدن هزینه وسوسه

های انسانی موظفند تا با  به عبارتی متولیان کنترل داروخانه. کند ای است که مرغدار را درگیر می تر از وسوسه ها مهم داروخانه

 ./ای بدون نسخه پزشک، برخورد کرده و به آنها اجازه این کار را ندهند فروشندگان داروهای فله

/news/fa/ir.iana.www//:http08939D%/8%AF 
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 سالمت 
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

درصد سویا و روغن دنیا  3۵/ گونه های محصوالت تراریخته وارداتی از لحاظ سالمتی مشکلی ندارد
 تراریخته است

محصوالت تراریخته یک : ، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفتبهروز جنت، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی

 .موضوع بین المللی است که موافقان و مخالفانی دارد که دو دیدگاه متفاوت در بین این دو گروه نیز وجود دارد

نه هایی که در محصوالت تمامی گو: مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت

تراریخته استفاده می شود تمام مراحل کنترل سالمتی طی شده و تغییر خاصی را ایجاد نکرده است و از لحاظ سالمتی مشکلی 

 .ندارند

با به گزارش ایانا، بهروز جنت، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در گفتگو  

محصوالت تراریخته یک موضوع بین المللی است که موافقان و : خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفت

 .مخالفانی دارد که دو دیدگاه متفاوت در بین این دو گروه نیز وجود دارد

 .در این موضوع است"سالمتی "داشت به این دو دیدگاه شامل زیست محیطی و سالمتی انسان است و نگاه وزارت به: وی افزود

سازمان حفاظت محیط زیست نیز نگاه زیست محیطی دارد، به خاطر اینکه ممکن است یک ماده ای از : جنت خاطر نشان کرد

لحاظ سالمتی مشکلی نداشته باشد، ولی از لحاظ زیست محیطی به دالیلی مشکل داشته باشد که به خاطر این موضوعات بحث 

 .و مخالف وجود دارد های موافق

 .تمامی موضوع ها در محصوالت تراریخته به دقت بررسی می شود: وی اظهار داشت

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در ادامه گفتگو با پایگاه خبری سازمان یاد 

درصد سویا و روغن در   93ه کشورها از آن استفاده می کنند به عنوان مثال، در بازار دنیا چیزی که وجود دارد و هم: شده گفت

تمام دنیا تراریخته است و همچنین در ذرت، اما در بقیه محصوالت تفاوت دارد و به صورت کشور به کشور است، به عنوان مثال 

ا حشره و آفت خاص باشد، ولی در کشور ما در پنبه در بعضی کشورها گونه های تراریخته ای باشد که مقاوم به یک بیماری خاص ی

مواد غذایی که به نوعی در دنیا استفاده می شود، به محصوالتی مجوز ورود می دهیم که کنترل شده و تایید مصرف در طوالنی 

 .مدت در اکثر کشورها را داشته باشد

م مراحل کنترل سالمتی طی شده و تغییر خاصی تمامی گونه هایی که در محصوالت تراریخته استفاده می شود، تما: جنت گفت  

 .را ایجاد نکرده است و از لحاظ سالمتی مشکلی ندارند
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 سالمت
 فودپرس ۴۹۳0اسفند ماه  ۹دو شنبه 

 غذایی را باید بپزیم  کدام مواد

و پز برخی مواد غذایی هشدار دادند خوردن کلم خام منجر به   محققان آمریکایی با ارائه چند نکته مهم درباره پخت< غذا و تغذیه

 .شود چندین نوع بیماری مخل سالمت بدن می

 :رار استهایی ارایه دادند که از این ق و پز مواد غذایی توصیه  محققان آمریکایی برای پخت 

 :تخم شربتی

کالری، چهار گرم  002تخم شربتی از بهترین مواد غذایی است و دو قاشق سوپخوری آن . باید قبل از مصرف خیسانده شود

برابر وزن خود را دارد  02این دانه قابلیت جذب آب . است که برای سالمت قلب مفیداست 0پروتئین، هشت گرم فیبر و حاوی امگا

 ینکه خیسانده شود موجب ماندن در مری و افزایش حجم و حالت ژله مانند آن خواهد شدو مصرف آن بدون ا

 :کلم پیچ

بخارپز این سبزیجات باعث کاهش کلسترول . کلم پیچ از خانواده کلم بروکلی و بروکسل است. باید به صورت پخته مصرف شود

ن، ضد گرفتگی قلب و عروق، ضد التهاب و ضد سرطان این سبزی مانند دیگر سبزیجات نظیر خود حاوی آنتی اکسیدا. شود می

کاری تیروئید و در نتیجه کاهش متابولیسم، دردهای مفصلی، ناباروری و بیماری  است، اما مصرف بیش از اندازه کلم خام موجب کم

 .شود قلبی می

 :لوبیا قرمز

لیکتین است بنابراین بهتر است این لوبیا قبل از به طور طبیعی این لوبیا حاوی ماده سمی به نام . قبل از مصرف خیسانده شود

 مصرف حداقل پنج ساعت خیسانده شود

 :ریواس

های آن سمی و حاوی گلیکوزیدهای غیرطبیعی و اسید اگزالیک  های آن را جدا کنید به دلیل اینکه برگ قبل از پخت حتما برگ

 .است

58e00248dc252f5f0=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس ۴۹۳0اسفند ماه  /یک شنبه 

 ترین سبزیجات کشور  سمی

استفاده سموم در محصوالت کشاورزی میان سازمان استاندارد، وزارت : شناس ارشد بهداشت مواد غذایی گفت ر یک کا< کشاورزی

کنند، حتی پیاز و  اندازند و مردم از این موضوع ضرر می شود و توپ را به زمین دیگری می ت و جهاد کشاورزی پاسکاری میبهداش

 .خورد زمینی صادراتی برگشت می سیب

میزان سموم کشاورزی در کشور ما : کاظم قوشچی درباره راهکار جلوگیری از استفاده از سموم در مواد غذایی اظهار داشت

کنند و این  عنوان مثال بسیاری از سبزیجات تولید داخل از جمله هویج و تربچه سموم زیادی جذب می شود، به گیری نمی هانداز

زمینی  توجهی به میزان سموم باعث شده که در حال حاضر صادرات سبزیجات به خارج از کشور نداشته باشیم، حتی پیاز و سیب بی

 .صادراتی ما برگشت داده شده است

های فاضالبی، کودهای  میزان نیترات و نیتریت در سبزیجات ما بسیار باال است و دلیل این موضوع استفاده از آب: در ادامه افزودوی 

 .ای مانند تهران است ویژه در منطقه شیمیایی و حتی کود انسانی به

 وجود مرجعی برای بررسی میزان سموم در سبزیجات ضروری است

اشت مواد غذایی با بیان اینکه باید مرجعی در کشور باشد تا آزمایشات الزم روی سبزیجات را در مراکز شناس ارشد بهد ر این کا

شکل طبیعی تولید  سمتی ببرد که محصول به هایش را به وزارت کشاورزی باید سیاست: عرضه محصوالت انجام دهد، تصریح کرد

 .صوالت کشاورزی کنترل شوندشود و تولیدکنندگان از نظر میزان استفاده از سموم در مح

شکلی که بیشتر رنگ و لعاب ظاهری محصوالت  شوند به ای نیز دیده می سموم کشاورزی حتی در محصوالت گلخانه: وی ادامه داد

هایی است که دستکاری ژنتیکی شده  نکته دیگر میوه: قوشچی ادامه داد.شود کشاورزی مورد توجه است اما کیفیت آن آزمایش نمی

ها خراب  ها تا مدت دلیل این دستکاری شد اما امروزه به فرنگی که پس از یک روز نگهداری خراب می عنوان مثال گوجه بهاست، 

عضو سازمان غذا و داروی .اند و هیچ کدام هسته ندارند هایی در بازار وجود دارد که بسیار بزرگ شده شود و یا اینکه پرتقال نمی

ه به اینکه اداره استاندارد اولین مرجع توجه به کیفیت محصوالت کشاورزی است و باید روی استان آذربایجان غربی با اشار

این موضوع میان اداره استاندارد، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی دست به : محصوالت کنترل داشته باشند، به بسیج پزشکی گفت

 .هستند که از این موضوع ضرر خواهند کرد اندازد اما مردم شود و هر کدام توپ را به زمین دیگری می دست می

 های متولی سالمت محصوالت کشاورزی را با یکدیگر همراه کند دولت ارگان

ها را  میزان سموم در سبزیجات باال است اما تاکنون هیچ نهادی پاسخگو نبوده است پس دولت باید این ارگان: قوشچی ادامه داد

ها مشخص کند تا  های مختلف را برای ارگان شکلی که نقش حصوالت کشاورزی باشد بهسویه کند و یک ارگان متولی سالمت م یک

 .در برابر مشکالت مسئول و پاسخگو باشند

 های آینده ایجاد کند های معیوب را در نسل استفاده از سموم کشاورزی ممکن است ژن

ی که در سبزیجات و محصوالت کشاورزی استفاده مواد مضر: شناس ارشد بهداشت مواد غذایی در پایان خاطرنشان کرد ر این کا

های ما را تغییر  شود، حتی ممکن است ژن سال آینده مشخص می 03تا  5گذارد که این عوارض  شود عوارض مهمی به جای می می

 .های معیوب باشیم های آینده شاهد ژن دهند و در نسل

2a2c45f93e5229020d=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس ۴۹۳0اسفند ماه  9نج شنبه 

 ! غذا معروف ایرانی که سرطان زاست

کند و  وشت، مواد سمی ایجاد میپخت ناصحیح مانند ذغالی یا کبابی کردن گ: درمانی گفت  متخصص تغذیه و رژیم< غذا و تغذیه

 .شوند های گوارشی مبتال می کنند، بیشتر به سرطان کسانی که زیاد به این شیوه گوشت قرمز را مصرف می

های هرم غذایی که در بسیاری از جوامع مورد  یکی از پروتئین: فرجی درباره عوارض مصرف زیاد گوشت قرمز گفت مجید حاجی 

کنیم امحاء  های ظاهری گوشت که توصیه می قرمز است؛ باید توجه داشته باشیم که عالوه بر چربی گیرد، گوشت مصرف قرار می

 .رو گوشت قرمز چربی اشباع باالیی دارد شوند، از این رو هستیم که در ظاهر محاسبه نمی های مخفی گوشت روبه شود با چربی

ها متفاوت است که در شرایط  بنا بر وضعیت جسمانی و سن آن شود میزان مصرف گوشت قرمزی که به افراد توصیه می: وی افزود

 .شود عادی باید طبق دستور هرم غذایی مصرف 

های قلبی و  های سیستمیک و غیرواگیر نظیر چاقی، بیماری به کسانی که مستعد بیماری: درمانی گفت  متخصص تغذیه و رژیم  

شود که از مصرف گوشت قرمز به ویژه انواع سرخ  تند، توصیه میهای کبدی و فشارخون هس عروقی، کلیوی و افزایش آنزیم

ها یا کبابی روی ذغال پرهیز کنند، زیرا تحقیقات نشان داده که این افراد بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان معده و روده  کردنی

 .قرار خواهند داشت

پخت ناصحیح مانند ذغالی یا کبابی مواد سمی به در روش : فرجی، درباره مضرات روش پخت ناصحیح گوشت قرمز گفت حاجی

کنند، بیشتر  شوند و کسانی که در دفعات زیاد به این شیوه گوشت قرمز را مصرف می آیند که به ماده غذایی آمیخته می وجود می

 .شوند های گوارشی مبتال می به سرطان

در مواردی که فرد مبتال به کمبود خون ناشی : مز گفتدرمانی ضمن توصیه به مصرف استاندارد گوشت قر  متخصص تغذیه و رژیم

 .از فقر آهن باشد، باید گوشت قرمز را در الگوی غذایی خود قرار داد تا این کمبود آهن به صورت پروتئین حیوانی تأمین شود

و در نتیجه آن با توجه به تغییر سبک زندگی و صنعتی شدن جوامع میزان تحرک در افراد بسیار کاهش یافته : وی افزود 

کنیم که بیش از دو یا سه وعده در هفته از گوشت قرمز  متابولیسم بدن تغییرات بسیاری کرده است به همین دلیل توصیه می

 .استفاده نشود
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 سالمت
 فودپرس ۴۹۳0اسفند ماه  0سه شنبه 

 شان قرار دهند؟   ها باید روزی دو سیب را در برنامه غذایی چرا خانم

 .سیب با برخورداری از آنتی اکسیدان فراوان به پیشگیری از سرطان در افراد به خصوص خانم ها کمک می کند< غذا و تغذیه

سیب یکی از : در خصوص فواید مصرف روزانه سیب برای خانم ها گفت  رشد تغذیه و رژیم درمانیشهرزاد محمدیان کارشناس ا

میوه های مفیدی است که با داشتن آنتی اکسیدان های فراوان از سرطان سینه در خانم ها جلوگیری می کند و به دلیل 

 .پیشگیری کند برخورداری از پکتین باال می تواند از سرطان های دستگاه گوارش در افراد

سیب با داشتن کروم در زیر پوست خود به تنظیم کردن سطح انسولین در بدن و افزایش سوخت و ساز بدن کمک : وی تصریح کرد

می کند و از تجمع قند خون و تبدیل آن به چربی و افزایش وزن جلوگیری می کند که خانم هایی که به دنبال کاهش وزن هستند 

 .به این روند سرعت ببخشند می توانند با مصرف سیب

سیب ناشتا به دلیل پکتین و فیبر فراوان : این کارشناس تغذیه با توصیه مصرف روزانه یک یا دو سیب در روز برای خانم ها افزود

 .می تواند در تنظیم قندخون و جلوگیری از یبوست موثر باشد

این افراد نباید دو سیب را همزمان : و عدد سیب میل کنند، افزودوی با بیان اینکه افرادی که دیابتی هستند می توانند در روز د

 .استفاده کنند و باید با فاصله زمانی آن را میل کنند تا به یکباره قند خون آنها افزایش نیابد

های سیب  غالف: احمدیان با تاکید بر اینکه افراد به جای استفاده از آب سیب، میوه آن را به طور کامل میل کنند، تصریح کرد

و امالح است و در سرماخوردگی و بیماری های عفونی به خصوص در خانم ها موثر است و به آنها در  C و A سرشار از ویتامین

 .تقویت سیستم ایمنی کمک می کند و از سرماخوردگی های مکرر در آنها پیشگیری می کند

افرادی که از ریفالکس و یا زخم های حاد گوارشی رنج : گفت وی با اشاره به اینکه سیب به ترمیم پرزهای چشایی کمک می کند،

می برند می توانند سیب ابتدا به صورت پخته و پس از آن به مدت چند هفته به صورت نیم پز و بعد از آن رنده شده مصرف کنند 

 .اما بعد از چند هفته حتماً سیب را با پوست مصرف کنند تا از خواص کروم بهره مند شوند

سیب با داشتن فیبر باال از افزایش : ارشناس تغذیه با بیان اینکه مصرف سیب برای بیماران قلبی توصیه می شود، اظهار داشتاین ک

تری گلیسیرید و کلسترول خون پیشگیری می کند و بیماران قلبی می توانند از سیب برای کاهش سطح تری گلیسیرید و 

 .کلسترول استفاده کنند

واند به عنوان یک وعده غذایی به صورت خرد شده همراه با ماست یا در ساالد میوه به عنوان یک شام مصرف سیب می ت: وی افزود

 . شود که به سالمتی افراد کمک می کند

سیب یکی از : در خصوص فواید مصرف روزانه سیب برای خانم ها گفت  شهرزاد محمدیان کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

ست که با داشتن آنتی اکسیدان های فراوان از سرطان سینه در خانم ها جلوگیری می کند و به دلیل میوه های مفیدی ا

 .برخورداری از پکتین باال می تواند از سرطان های دستگاه گوارش در افراد پیشگیری کند

ایش سوخت و ساز بدن کمک سیب با داشتن کروم در زیر پوست خود به تنظیم کردن سطح انسولین در بدن و افز: وی تصریح کرد

می کند و از تجمع قند خون و تبدیل آن به چربی و افزایش وزن جلوگیری می کند که خانم هایی که به دنبال کاهش وزن هستند 

 .می توانند با مصرف سیب به این روند سرعت ببخشند

سیب ناشتا به دلیل پکتین و فیبر فراوان : زوداین کارشناس تغذیه با توصیه مصرف روزانه یک یا دو سیب در روز برای خانم ها اف
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 .می تواند در تنظیم قندخون و جلوگیری از یبوست موثر باشد

این افراد نباید دو سیب را همزمان : وی با بیان اینکه افرادی که دیابتی هستند می توانند در روز دو عدد سیب میل کنند، افزود

 .میل کنند تا به یکباره قند خون آنها افزایش نیابد استفاده کنند و باید با فاصله زمانی آن را

غالف های سیب : احمدیان با تاکید بر اینکه افراد به جای استفاده از آب سیب، میوه آن را به طور کامل میل کنند، تصریح کرد

ثر است و به آنها در و امالح است و در سرماخوردگی و بیماری های عفونی به خصوص در خانم ها مو C و A سرشار از ویتامین

 .تقویت سیستم ایمنی کمک می کند و از سرماخوردگی های مکرر در آنها پیشگیری می کند

افرادی که از ریفالکس و یا زخم های حاد گوارشی رنج : وی با اشاره به اینکه سیب به ترمیم پرزهای چشایی کمک می کند، گفت

از آن به مدت چند هفته به صورت نیم پز و بعد از آن رنده شده مصرف کنند  می برند می توانند سیب ابتدا به صورت پخته و پس

 .اما بعد از چند هفته حتماً سیب را با پوست مصرف کنند تا از خواص کروم بهره مند شوند

ال از سیب با داشتن فیبر با: این کارشناس تغذیه با بیان اینکه مصرف سیب برای بیماران قلبی توصیه می شود، اظهار داشت

افزایش تری گلیسیرید و کلسترول خون پیشگیری می کند و بیماران قلبی می توانند از سیب برای کاهش سطح تری گلیسیرید و 

 .کلسترول استفاده کنند

سیب می تواند به عنوان یک وعده غذایی به صورت خرد شده همراه با ماست یا در ساالد میوه به عنوان یک شام مصرف : وی افزود

 .که به سالمتی افراد کمک می کندشود 
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 سالمت
 فودپرس ۴۹۳0اسفند ماه  0سه شنبه 

  D های کمبود ویتامین نشانه

است ولی شیوع آن در  D ترین علل ایجاد کمبود ویتامین سال، چاقی و دور بودن از نور آفتاب از مهم 53سن باالی < غذیهغذا و ت

 .توجه است مردان و سنین مختلف باال و قابل. میان زنان

ساس ضعف و حوصلگی، اح ، شامل بیD عالئم شایع کمبود ویتامین: یک دستیار دکترای تخصصی طب سنتی دانشگاه شاهد گفت

 .است... ای و شدن، دردهای استخوانی، تیرگی پوست، تعریق زیاد سر، مشکالت روده زود خسته

 .در ایران و جهان بسیار شایع است D متأسفانه امروزه کمبود ویتامین: اظهار داشت D ناصر رضایی پور درباره ویتامین

است ولی شیوع آن در  D ترین علل ایجاد کمبود ویتامین ب از مهمسال، چاقی و دور بودن از نور آفتا 53به گفته وی سن باالی 

 .توجه است مردان و سنین مختلف باال و قابل. میان زنان

 D های کمبود ویتامین نشانه

حوصلگی، احساس ضعف و  ، شامل بیD عالئم شایع کمبود ویتامین: یک دستیار دکترای تخصصی طب سنتی دانشگاه شاهد افزود

یک تشخیص قطعی به  است که البته هیچ... ای و ، دردهای استخوانی، تیرگی پوست، تعریق زیاد سر، مشکالت رودهشدن زود خسته

 .دهند دست نمی

این است که روزانه پوست بدن خود را در معرض  D ترین و مفیدترین روش جبران این کمبود ویتامین مهم: رضایی پور ادامه داد

 .شود چون این ویتامین کمتر با تغذیه تأمین میبخش خورشید قرار دهیم  نور جان

 D معرفی غذاهای غنی از ویتامین

ویژه آزاد، تُن، کولی و  به)ها  ، ماهی(ویژه کره و خامه به)مرغ، لبنیات  اما خوب است بدانیم که زرده تخم: رضایی پور بیان داشت

توانند به فراخور در رژیم غذایی خود قرار  پزشک افراد میهستند که با مشورت  D ، جگر و برخی غالت، از منابع ویتامین(حلوا

 .دهند

این است که افراد  D نکته مهم برای رفع کمبود ویتامین: یک دستیار دکترای تخصصی طب سنتی دانشگاه شاهد خاطرنشان کرد

 .روزانه از نور آفتاب، بهره ببرند
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 سالمت
 فودپرس ۴۹۳0اسفند ماه  0سه شنبه 

 شیر طعم دار ؛ خوب یا بد ؟ 

تصور کنید که انتخاب . های تولید کننده متفاوت است کیفیت ترکیبات شیرهای طعم دار بازار، متناسب با شرکت< غذا و تغذیه

های او روبه رو  دار موجود در بازار باشد آنوقت به طور حتم یا با لجبازی ر کودکتان به جای شیر نیز، تنها شیرهای طعماول و آخ

 .دهید اش تن می شوید و یا بدون مخالفت به خواسته می

ود دلیل اول این ش محروم کردن کودک از شیر مادر برخی دالیل عمده باعث دوری نوجوانان و حتی بزرگساالن از مصرف شیر می

است که نوجوان در زمان شیرخوارگی، خیلی زود از شیر مادر گرفته شده و به زمان استاندارد لزوم تغذیه کودک با شیر مادر که 

 ماه است 04تا  08

ذیه کامل توجهی نشده و به دالیل متعدد، قبل از برطرف شدن نیازش به این ماده، بسیار زود از آن محروم شده است، در حالیکه تغ

های تجزیه کننده قند شیر یا همان الکتوز، در بدن کم شود و در آینده او را در سن  شود که آنزیم کودک با شیر مادر باعث می

رو کرده و یا عدم تحمل تغذیه با این ماده مهم در او  نوجوانی و زمانی که قصد مصرف شیر را دارد، با مشکالت گوارشی متعدد روبه

 .ایجاد شود

شود که تمایل به شیر در دوره نوجوانی و بلوغ که اوج نیاز بدن به کلسیم و دیگر ترکیبات این ماده غذایی  همین دلیل باعث می به

 .شود مهم است، کم 

 های خانگی است اولویت با معجون

ا با اطمینان خاطر از اینکه، از های پاستوریزه ر توانند شیر شوند می رو می عالقگی کودک نسبت به مصرف شیر روبه اگر مادران با بی

 .دار کرده و کودک را با محصوالت خانگی آشنا کنند شود، طعم چه موادی استفاده می

کنیم این درحالی  دار کردن شیر استفاده نمی آور برای طعم با این روش، اطمینان داریم که از مواد افزودنی خارج از اصول و زیان

شویم که چندان برای تهیه غذا و ترکیبات سالم برای اعضای  رو می حوصله یا پر مشغله روبه بی است که متاسفانه گاهی با مادران

 .خانواده و فرزندان زمان و حوصله ندارند

ها و ترکیبات دیگر، طعم خوبی به  توان از خرما، شیره انگور، نارگیل و بسیاری از میوه اطالعات، سلیقه و حوصله می  اما با کمی

 .وریزه داده و اعضای خانواده را نسبت به مصرف شیر تشویق کردشیرهای پاست

دقت کنیم که اگر مشغله . تواند مقادیر زیادی از نیازهای غذایی را تامین کند های موز یا خرما در شیر در منزل می ترکیب ویتامین

ار استفاده شود، تهیه و مصرف آنها از د های روزانه از شیرهای خانگی طعم دهد که برای تمام وعده باالی مادران، اجازه نمی

 .شود ها به صورت صد در صد منع نمی سوپرمارکت

کند  های متنوع را بیشتر می ها وسوسه خرید از خوردنی به طور حتم تبلیغات و محصوالت پر رنگ و لعاب موجود در سوپرمارکت

عم دار مقاومت زیادی از خود نشان ندهید چرا که ممکن های ط پس در برابر اصرار فرزندان خود در برابر برخی محصوالت مثل شیر

 .دار خانگی نیز دلزده شده و یا لجبازی کند های طعم است کودک از مصرف شیر

 محدودیت قایل شوید

توان به صورت قطعی  های تولید کننده متفاوت است به همین دلیل نمی کیفیت ترکیبات شیرهای طعم دار بازار، متناسب با شرکت

کرد که ترکیبات تمام آنها یکسان است اما آنچه که مسلم بوده این است که خاصیت و ترکیبات غذایی موجود در خانه تفاوت  اعالم
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 .آشکاری با محصوالت بازار دارد

های طبیعی  کنند که از مواد طبیعی به ویژه شکر اعالم می …دار و های غنی شده، طعم های تولید کننده شیر بسیاری از شرکت

برداری شده است؛ پس میزان ضرر  توان اعالم کرد که از رنگ و اسانس کامال بهداشتی بهره فاده شده است اما متاسفانه نمیاست

 .بخش بودن این محصوالت نامشخص است

پس با این تفاسیر، از یک سو این اطمینان وجود دارد که ترکیب و مخلوط شیر با موز یا خرما در منزل معجونی مناسب برای 

توان به صورت صد در صد اعالم کرد که محصوالت  غذیه است که کیفیت آن با سایر محصوالت متفاوت است و از سوی دیگر نمیت

های فعال در این زمینه  دار، پاستوریزه و استاندارد نیستند، چرا که به طور حتم تمام شرکت های طعم موجود در بازار با عنوان شیر

 .ت و مجوز دارندبراساس استانداردهایی فعالی

توصیه مهم این است، که اگر قرار است در طول روز یک تا دو لیوان شیر مصرف شود، در طول هفته تنها یک یا دو وعده غذایی، از 

 .مصرف محدود این محصوالت عوارضی به همراه ندارد. ها استفاده شود ترکیبات موجود در سوپر مارکت

 های مصنوعی و قند شده های غنی امتیاز مثبت به شیر خشک

شویم که در برخی از آنها مقادیری از شیر خشک نیز استفاده شده است،  دار متوجه می با مطالعه برچسب موجود در شیرهای طعم

های  باید تاکید شود که شیر خشک به تنهایی ترکیبات مفیدی داشته و به خصوص مخلوط آن ماده غذایی غنی شده با شیر

 .ی بسیار مفید و قابل اعتمادتر هستنددار، از نظر غذای طعم

اما در عین حال باید توجه شود که از چه نوع شیر خشکی . در واقع استفاده از شیر خشک در تمام صنایع غذایی مجاز است

ک توانند شیر خش استفاده شده است؛ این اهمیت در تغذیه کودکانی که به هر دلیل امکان تغذیه با شیر مادر نداشته و تنها می

 .استفاده کنند نیز وجود دارد و باید در تهیه شیر خشک دقت کرد

با وجود اینکه معموال . شده و جایگزین خوبی نیز هستند هایی از گروه مختلف غذایی غنی توانند با آهن و ویتامین ها می شیر خشک

ترکیبات نیز مشاهده شده است که سازنده  شود اما در برخی از ها استفاده می های طبیعی برای شیرین کردن این نوشیدنی از شکر

 .برند هایی که مستقیم وارد جریان خون نشده و قند خون را باال نمی مدعی بوده که از شکر و قند مصنوعی استفاده کرده است؛ قند

 .دهد اهش میاستفاده از این ترکیب در بسیاری از کشورها رواج داشته و احتمال بروز و شدت بیماری دیابت و چربی خون را ک
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 سالمت
 فودپرس ۴۹۳0اسفند ماه  ۹دو شنبه 

 ! های اقتصادی پرخوری هزینه

های غذایی عملی نخواهد شد چون تعداد روزافزونی از  ردن امراض ناشی از رژیماهداف سازمان ملل برای محدود ک< مواد غذایی

ساالن جهان تا سال  بینی شده است که تقریبا یک میلیارد نفر از بزرگ شوند و پیش افراد در محدود چاقی یا اضافه وزن وارد می

اهد شد چون به دلیل بازاریابی شدید صنایع غذایی، اند که این اهداف عملی نخو کارشناسان هشدار داده. میالدی چاق باشند 0305

 .شده در سراسر جهان گسترش یافته است های غذایی غربی رژیم

گذاری در جهت کاهش نرخ هشدار وزن افراد در سراسر جهان  که سازمان بهداشت جهانی کمیسیونی را برای هدف 0300در سال 

. های بهداشتی ناشی از چاقی شدت گرفته بود های قلبی، سرطان و دیگر عارضه تشکیل داد، نگرانی درباره افزایش دیابت، بیماری

تعیین کرد که مطابق با آن، نباید چاقی یا دیابت در این سال از آمار  0305کمیسیون سازمان بهداشت جهانی هدفی را برای سال 

 .بیشتر شود 0303مربوط به سال 

دهد که به قطع و یقین جهان در رسیدن به این هدف  که اخیرا ارائه شده نشان می اما بنا به اعالم فدراسیون چاقی جهانی، آماری

میلیون نفر در سراسر  525ساالن جهان، معادل  درصد بزرگ 00.5میالدی  0303در سال . در مورد چاقی شکست خواهد خورد

اگر بیش از این . میلیون نفر رسیده است 223درصد معادل  00این تعداد افزایش یافته و به  0304جهان چاق بودند اما در سال 

است و در وضعیت اضطراری از  05آنها بیش از ( BMI) چاق نشوند، تعداد کسانی که شاخص توده بدنی 0305تعداد نیز تا سال 

وزن دارند  باید به این افراد چاق، تعداد کسانی را که اضافه. کند نظر سالمتی قرار دارند، هدف سازمان بهداشت جهانی را نقض می

 0حدود  0303میلیارد نفر خواهد رسید؛ در حالی که تعداد آنها در سال  0.2به  0305نیز اضافه کرد که تعداد آنها در سال 

 .میلیارد نفر بود

های غذایی شهری  پشت سر چاقی جهانی، تغییر سریع غذاهای سنتی و عمدتا در اجتماعات در حال رشد، رفتن به سمت رژیم

افزایش نیز یکی از  تحرک رو به  همچنین سبک زندگی کم. ها قرار دارد های حاوی شکر و اسنک زایش مصرف نوشیدنیخصوص اف به

المللی غذایی را متهم کرده است که با  های بین فدراسیون جهانی چاقی شرکت. دالیل عمده چاق شدن افراد برشمرده شده است

های بازاریابی آنها برای رسیدن به کشورهای در حال  استراتژی. کنند کمک میهای بازاریابی خود به چاق شدن مردم جهان  روش

هایی با کمترین درآمد  هایی را بیابند که بتوانند سهم بازار خود را حتی در جمعیت کنند راه توسعه بیشتر و بیشتر است و تالش می

 .افزایش دهند

مریکای شمالی و اروپا شدت کمتری داشته باشد؛ هرچند که بین مردم رسد که بحران چاقی در کشورهای ثروتمندتر در ا به نظر می

اند که نرخ  اما کشورهای در حال توسعه نشان داده. فقیر و پولدار این کشورها از نظر میزان چاقی تفاوت زیادی وجود ندارد

اقی را در میان کشورهای جهان دارا ها بیشترین نرخ چ امریکا که تا مدت. شان در گذشته به میزان کنونی زیاد نبوده است چاقی

 .کشور دیگر از نواحی دریای کارائیب گرفته تا خاورمیانه و اقیانوسیه واگذار کرده است 08بود، چندی است که رتبه اول خود را به 

و بخشی از ویژه در مناطق خاورمیانه، امریکای التین، چین  همچنین میزان چاقی در کودکان نیز در کشورهای در حال توسعه به

ساالن در این مناطق در نهایت بدتر از  این اتفاق، به این معنی است که نرخ چاقی بزرگ. آسیای جنوب شرقی در حال افزایش است

اند و به  مشکل بزرگ این است که گفته شده کودکان در کشورهای در حال توسعه با سوءتغذیه مواجه. وضعیت کنونی خواهد شد

حل این  ها به این کودکان راه حتی اگر این مسئله درست باشد نیز دادن غذاهای پرکالری و اسنک. ندکالری بیشتری نیاز دار
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 .مشکل نیست

های ناشی از چاقی و اضافه وزن به همان اندازه که در سالمتی شهروندان یک کشور اثر دارد، دارای تاثیرات اقتصادی نیز  بیماری

ترین مردمان دنیا است، نشان  بک زندگی افراد چاق در استرالیا که دارای یکی از چاقیک مطالعه روی بیماران دیابتی و س. هست

 05.2های مستقیم آن ساالنه  میلیارد دالر استرالیا و هزینه 00های غیرمستقیم ساالنه این پدیده در این کشور حدود  داده هزینه

 .میلیارد دالر امریکا است

اند که با تخفیف قایل شدن و کمک به شهروندان مختلف، سبک  اجتماعی تالش کرده های خدمات بسیاری از کشورها و سازمان

دهد تغییر سبک  باره وجود دارد، نشان می آماری که دراین. زندگی آنها را تغییر بدهند و تالش کنند آنها را به تحرک بیشتر وادارند

راه دیگری نیز که برخی کارشناسان . شود سالمتی آنها می های زندگی افراد، باعث کاهش چاقی و اضافه وزن و نیز افزایش شاخص

آنها . کنند های مواد غذایی است که غذاهای حاوی شکر و کالری زیاد تولید می اند، گرفتن مالیات بیشتر از شرکت پیشنهاد کرده

را برای بازاریابی غذاهای بدون هایی  ها مداخله کند و محدودیت گویند که دولت باید برای گرفتن مالیات بیشتر از این شرکت می

هایی که به کودکان و والدین آنها  همچنین با اعالم مشکالتی که این مواد غذایی دارند و چسباندن برچسب. ارزش غذایی وضع کند

 .فود کمک کند های فست ها و رستوران ارزش و سوء از سوپرمارکت دهد، به کاهش خرید غذاهای بی هشدار می
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۹: تاریخ

 یارانه صادرات سیب زمینی به کمک صادر کنندگان آمد

با پرداخت یارانه صادراتی به سیب زمینی کاران احتمال افزایش صادرات وجود : هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران گفت رئیس

در خصوص  ،خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانرحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران در گفتگو با .دارد

هزار تن سیب زمینی به بازار های  533از ابتدای سال جاری تاکنون حدود : پرداخت یارانه صادراتی به سیب زمینی کاران گفت

هدف از جمله عراق، خلیج فارس و ترکمنستان صادر شده است که با پرداخت یارانه صادراتی به سیب زمینی کاران احتمال افزایش 

 .اردمیزان صادرات وجود د

بخش عمده مشوق صادراتی به : تومانی هر کیلو سیب زمینی به صادرکنندگان گفت 053وی با اشاره به پرداخت یارانه صادراتی 

 .صادر کنندگان تامین اعتبار شده و سازمان جهاد کشاورزی در حال تنظیم و جمع آوری پرورنده های صادر کنندگان است

مصرف و سطح زیر کشت سیب زمینی موجب کاهش بیش از پیش قیمت و ضرر کشاورزان  در واقع عدم تناسب: نیازی تصریح کرد

شده و حال احتمال کاهش سطح زیر کشت محصول برای سال آینده وجود دارد زیرا به سبب ضرر و زیان وارده برخی کشاورزان از 

 .گردونه تولید خارج شدند و توان تولید برای سال آینده را ندارند

/news/fa/ir.yjc.www//:http5503340DB%/%8D%C8%A2% 
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 شیالت
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۹: تاریخ

 آید به بازار می "لقمه سالمت"های ماهی و میگو با عنوان  کالب

کمتر بوده، اما در سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته میزان تولید افزایش  دلیل عرضه آال در هفته اخیر به افزایش قیمت قزل

آال به عرصه برگشتند و بیماری که در سال گذشته در  دلیل آنکه برخی تولیدکنندگان ماهی قزل یافته است، عالوه برد آن امسال به

 .این مزارع بود، از بین رفته است، میزان تولید از افزایش برخوردار است

درباره افزایش قیمت برخی آبزیان ( ایانا)مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .برخی محصوالت صیادی وابسته به دریا هستند و قیمت آنها بستگی به آن دارد: در اسفندماه سال جاری گفت

ای شمال و جنوب در هفته نخست اسفندماه سال جاری نسبت به مدت مشابه ماهیان صیدشده از دری: عیسی گلشاهی افزود

 .گذشته از کاهش شش درصدی قیمت برخوردار است

دلیل عرضه کمتر بوده، اما در سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته  آال در هفته اخیر به افزایش قیمت قزل: وی خاطرنشان کرد

آال به عرصه برگشتند و بیماری که  دلیل آنکه برخی تولیدکنندگان ماهی قزل برد آن امسال بهمیزان تولید افزایش یافته است، عالوه 

 .در سال گذشته در این مزارع بود، از بین رفته است، میزان تولید از افزایش برخوردار است

 ای های زنجیره درصدی آبزیان از هفته جاری در فروشگاه 6۵آغاز تخفیف 

برنامه نمایشگاهی : مان شیالت درباره عرضه مستقیم محصوالت شیالتی همزمان با ایام عید ادامه دادمدیرکل توسعه بازار ساز

 .شود های عرضه مستقیم، امسال نیز برگزار می عرضه آبزیان توسط نظام صنفی و در کنار نمایشگاه

دیه صادرکنندگان آبزیان و سایر ها ابالغ شده و همچون سال گذشته، اتحا برنامه نمایشگاهی استان: گلشاهی تصریح کرد

 .ها حضور فعال دارند تولیدکنندگان، در این نمایشگاه

تخفیفات ویژه آبزیان در : ای خبر داد و یادآور شد های زنجیره درصدی در فروشگاه 03وی از عرضه آبزیان با تخفیف حداقل 

 .شود صورت هماهنگ از هفته جاری آغاز می ای به های زنجیره فروشگاه

های عرضه مستقیم محصوالت مصرفی مردم وجود داشت که به محض تعطیل  در سه سال گذشته نمایشگاه: شاهی تأکید کردگل

هایی که نظام صنفی ارائه  های آبزیان در کنار عرضه رفت، اما برگزاری نمایشگاه شدن در نزدیکی ایام عید، قیمت آبزیان باال می

ها بازار را در روزهای  توان گفت نمایشگاه نیاز مردم به آبزیان افزایش پیدا نکند؛ یعنی میها تا زمان  دهد، باعث شده که قیمت می

 .پایانی سال کنترل کرده است

وجود مرکز عرضه آبزیان در حکیمیه تهران نیز باعث شده است که قیمت آبزیان متعادل شود و مردم برای ایام : وی اظهار داشت

 .پایانی سال مشکلی نداشته باشند

 های مدارس شد ساندویچ سرد ماهی، راهی بوفه

ها توسط اتحادیه سراسری  های واردشده به مرکز آبزیان و سایر نمایشگاه نظارت مرسوله: مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت گفت

یم که آبزیان کن شود؛ بنابراین تالش می دهندگان ماهیان سردآبی و بازرسانی که در این بخش حضور دارند، کنترل می پرورش

 .غیرمتعارف در مراکز عرضه آبزیان وجود نداشته باشد
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های آموزشی و برخی مدارس در کشور  برای مجتمع: های سالمت در اسفندماه سال جاری خبر داد و افزود گلشاهی از عرضه لقمه

 .و میگو عرضه شود های نامتعارف، در بوفه آنها ساندویچ ماهی غذای نیمروزی آماده شده است که به جای خوراکی

بندی شده و دارای مجوز بهداشت است و همچنین  های خاصی بسته های سرد توسط کارخانه این نوع ساندویچ: وی خاطرنشان کرد

 .شود بار در بوفه مدارس عرضه می شود، برای نخستین ها که در سطح عرضه می ساندویچ کالب

زمینی،  ت فوق را در برنامه غذایی بگنجانند و در کنار آش، ماکارونی و سیبآشپزان مدارس نیز باید محصوال: گلشاهی ادامه داد

 .های سالمتی که حاوی ماهی و میگو است و قیمت معقولی داشته عرضه کنند لقمه

ه صورت محدود آماده شده و به محض آنک ها به آموزان شناسایی شود، این ساندویچ برای آنکه ذائقه دانش: وی در پایان تصریح کرد

 ./شود صورت انبوه در سطح شهر توزیع می ها به فرمول آن مورد تأکید قرارگرفت و ذائقه و سلیقه مردم مشخص شد، این ساندویچ

/news/fa/ir.iana.www//:http08920A%DA%/9%D9%84% 
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 شیالت
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  /۵: اریخت

 میلیون دالر صرف واردات تیالپیا شد 9۶

 .هزار دالر صرف واردات فیله منجمد تیالپیا شد 023میلیون و  02بر اساس آمار گمرک در ده ماهه نخست سال جاری 

تن  234، بر اساس آمار گمرک در ده ماهه نخست سال جاری هشت هزار و نگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبربه گزارش 

 .دالر به کشور وارد شد 028هزارو  023میلیون و  02فیله منجمد تیالپیا به ارزش 

 .تومان ثبت شده است 229هزار و  842میلیون و  023میلیارد و  003ارزش ریالی این میزان واردات 

چین، امارات متحده عربی، برزیل و جمهوری کره از کشورهای صادر کننده فیله منجمد تیالپیا به کشور  بر اساس این گزارش

 .هستند

 .گفتنی است که بیشترین میزان واردات این کاال از کشور چین انجام شده است

/wsne/fa/ir.yjc.www//:http5532550/02D%-9%85%DB% 
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 شیالت
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۴: تاریخ

 ضرورت پوشاندن لباس نو به تن خاوریار ایرانی

در دوران پساتحریم، با ایجاد بسته بندی جدید و هولوگرام برای : یک عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت

 .توانیم جایگاه واقعی این محصول را در بازارهای جهانی، باز بیابیم می خاوریار ایرانی

خبرنگار اقتصادی وگو با  غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در گفت

کنیم که در دوران پساتحریم، تراز تجاری کشور مثبت شود و این موضوع باید از طریق مناطق  باید سعی: گفتباشگاه خبرنگاران 

 .تجاری آزاد که در زمینه صادرات فعال هستند صورت پذیرد

در راستای این اهداف باید به دنبال بازارهای جدید و پرسود برای محصوالت خود باشیم و : نماینده مردم رشت در خانه ملت افزود

 .ندهای ایرانی را در جهان معرفی کنیمبر

بندی و هولوگرام مرغوب در بازارهای جهانی به  کیفیت خاویار خود را با بسته کشورهای دیگر محصوالت بی: جعفرزاده ادامه داد

خود را در رسانند و محصول درجه یک خاویار ما، به دلیل عدم استفاده از بسته بندی و هولوگرام مناسب جایگاه واقعی  فروش می

 .بازارهای جهانی از دست داده است

گذشته بسته بندی محصول خاویار ما تغییری نکرده است و این باعث شده تا از چشم مشتریان خارجی این  03در: وی بیان کرد

 .محصول غیر بهداشتی به نظر بیاید

ام مشخص برای آن در آینده شاهد رونق فروش این بندی خاویار و ایجاد هولوگر با تغییر بسته: وی در پایان ابزار امیدواری کرد

 .محصول در بازارهای جهانی باشیم

/news/fa/ir.yjc.www//:http5532029D%/8%B2% 
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 شیالت  
 خبرنگاران جوان - ۴۹۳۱اسفند  ۵۱: تاریخ

 شود ماهی گران می

در روزهای پایانی سال به سبب سیستم نامناسب توزیع و دخالت دالالن : رعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفتمدی

 .ها در بازار هستیم نگران بیش از پش قیمت

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با 

در روزهای اخیر سیستم نامناسب توزیع و عرضه و داللی موجب : های اخیر اظهار داشت خصوص روند افزایش قیمت ماهی در هفته

 .ه به کار گیردها در بازار شده است و الزم است که سازمان شیالت تمهیداتی در این زمین درصدی قیمت 03تا  03افزایش 

مشکلی از لحاظ کمبود ماهی به شرط سر و سامان دادن بازار وجود ندارد اما : با توجه به ایام پایانی سال باید گفت: وی افزود

 .ها هستیم همواره به سبب ورود و دخالت دالالن نگران افزایش بیش از پیش قیمت

میلیون دالر ماهی تیالپیا به  55الی  54جاری  اساس آخرین آمار در سال بر: قاسمی با اشاره به واردات ماهیان تیالپیا بیان کرد

 .کشور وارد شده است

شیالت ایران همواره به دنبال تولید تیالپیا در کشور است اما سازمان محیط : مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان یادآور شد

اده است زیرا این ماهیان هر چند رشد سریعی دارند اما از کیفیت زیست به سبب تأثیر منفی آن در اکوسیستم مجوز تولید ند

 .باالیی برخوردار نیستند

/news/fa/ir.yjc.www//:http5503045D%/9%85% 
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 شیالت
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۹: تاریخ

 چراغ تولید کم سو شد/منفی واردات ماهی بر تولیدات داخل آثار 

 .این روزها واردات برخی ماهیان کم ارزش بر سر راه تولید کنندگان موجب شده تا میزان تولیدات آبزیان در کشور کاهش یابد

؛ اگرچه ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای ظرفیت ها و پتانسیل باالیی نخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا به گزارش

واردات آبزیان دچار تنزل شده است بطوریکه تولیدکنندگان در مسیر   در تولید آبزیان است اما این موقعیت و ظرفیت به دلیل

واردات بی حساب و کتاب   به روی دنیا بست اما اگرچه طبق گفته مسئوالن نمی شود درهای کشور را.کاهش تولید قرار گرفته اند

 .هم کمر تولید آن هم از نوع مزیت دار را خم می کند

در خصوص  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانآرش نبی زاده مسئول اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی در گفتگو با 

ا از جمله بزرگترین مشکالت صنعت شیالت بوده که نگرانی در چند سال اخیر بحث بیماری ه:مشکالت صنعت شیالت اظهار داشت

 .هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد و موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند

دامن زده به  واردات اصالح نژاد و بچه ماهی نیز به بیماری آبزیان در مزارع: وی با اشاره به واردات اصالح نژاد و بچه ماهی گفت

طوریکه این صنعت را دچار مخاطره های فراوان کرده و به همین خاطر الزم است که تکثیر بچه ماهی در داخل کشور صورت 

 .گیرد

 بی اعتنایی شیالت به برنامه تولید***

با : برنگاران جوان گفتارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خ

 .تولید از بی برنامگی ها آسیب دیده است  توجه به پتانسیل موجود درکشور و نبود برنامه ریزی صحیح از سوی شیالت

در کشور اگر بتوانیم تولید را به سمت و سوی مناسب هدایت کنیم  با توجه به توانایی های بالقوه و منابع آبی و خاکی : وی افزود

و کشش بازار داخلی می توانیم رقم قابل توجهی درآمد ارزی حاصل از صادرات داشته  ر است که عالوه بر امنیت غذایی الزم به ذک

 .باشیم اما نباید فراموش کرد که شیالت ایران با برنامه بیگانه است

 شیالت پا تو کفش بخش خصوصی کرد*** 

، نیز در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگفتگو با  حسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی کشور در

تن ماهی تیال پیا را داده و با توجه به مازاد تولید و مجوز های  053سازمان شیالت ایران مجوز ثبت سفارش : واردات آبزیان گفت

 .صادر شده برای واردات دیگر ماهیان تولیدکنندگان قادر به رقابت در بازار نیستند

 4الی  0در حال حاضر راندمان تولید در هر هکتار : زیر کشت ماهیان گرم آبی گفت  هزار هکتاری سطح 40وی با اشاره به سطح 

 . تن در هر هکتار برسانیم 05تن است در حالیکه می توانیم با محدود کردن واردات و پروانه تولید،راندمان را به 

تولیدکنندگان با عرضه : اره به عرضه مستقیم ماهی درمیادین میوه و تره بار تصریح کردبا اش مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی 

هزارتومانی دالالن واردات از فروش هر کیلو  2الی  5مستقیم تولیدات خود در غرفه های میادین میوه و تره بار می توانند از سود 

 .ماهی جلوگیری کنند

ژاد شده مدتهاست که موجب تعطیلی واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری شده است دغدغه واردات ماهیان کم ارزش و اصالح ن 

 .که این امر جدیت بیشتر مسئوالن در برنامه ریزی های مربوط به این بخش را بیشتر می طلبد

/news/fa/ir.yjc.www//:http5539032%/ 
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 شیالت

 ایرنا - 30/00/0094: رتاریخ خب

 هزار تن سهم ایران از صید ماهیان تن دراقیانوس هند  6۷۵بیش از 

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران با اعالم اینکه نزدیک به دو میلیون تن ماهی تن در  -ایرنا  -کیش 

 . کردهزار تن عنوان  9۵/اقیانوس هند صید می شود سهم ایران را بیش از 

به گزارش خبرنگار ایرنا ، حسن صالحی روز یکشنبه در آئین افتتاحیه سومین همایش بین المللی تن ماهیان اقیانوس هند در مورد 

در شرایط کنونی نزدیک به دو میلیون تن ، ماهیان تن در اقیانوس هند صید : میزان ذخیره تن ماهیان و برداشت آن اظهار داشت 

که از این میزان، اندونزی از نظر تعداد شناور و میزان صید در رتبه نخست است و پس ( دهم میلیون تن  یک ممیز هفت) می شود

 . هزار تن از ماهیان تن و شبه ماهیان در رتبه دوم قرار دارد 023از آن جمهوری اسالمی ایران با بیش از 

را دارد که بیانگر ظرفیت و توان باالی کشورمان در حوزه  ایران مقام نخست صید تن ماهیان در غرب اقیانوس هند: وی اضافه کرد 

 . شیالت است

 . شناور صیادی از ایران در اقیانوس هند به صید و صیادی مشغول هستند 833بیش از :  صالحی اظهار داشت

ال غربی ایران یک کشور ساحلی است ودر شم: رئیس سازمان شیالت ایران در مورد بحث سهمیه بندی در این همایش گفت

اقیانوس هند قرار دارد، تجربه خوبی به لحاظ صیادی داریم ، و زیر ساخت ها و امکانات موجود نشان از این دارد که در آینده 

 . جایگاه خوبی در این عرصه خواهیم داشت

در : است گفت  معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعالم اینکه استان هرمزگان یکی از محورهای مهم توسعه پرورش ماهی در قفس

 . شرایط کنونی این برنامه در اطراف جزیره قشم ، در منطقه گرزه در غرب بندر چارک توسعه پیدا کرده است

جزیره کیش یکی از مناطق مهم برای ایجاد پایانه های صادراتی محصوالت شیالتی تولید شده از قفس و ماهیان با : صالحی گفت 

جلسه امروز با علی اصغر مونسان مدیر عامل منطقه آزاد کیش به چار چوب مشخصی برای  ارزش اقتصادی است که امیدواریم در

تحقق صادرات غیر نفتی در جزیره کیش برسیم ، با ایجاد و طراحی پایانه های صادراتی در کیش می توانیم یک الگو برای کشور 

 . باشیم

ت صید به روش النگ الین موفق عمل کرده است و تالش ما کیش به عنوان جزیره صیادی بدون تور و موفقی: وی اظهار داشت 

این است جزایر خلیج فارس را به عنوان جزایر بدون تور هدف گذاری کنیم ، حرکت بسیار مهم زیست محیطی و حفظ گونه های با 

 . ارزش اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده برای ابزیانی است که صید می شود

باال رفتن ارزش محصوالت و : بیان اینکه صیادان جزیره کیش از این روش رضایت کامل دارند گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با 

 . حفظ ذخایر سبب رضایت آنها شده است و امیدواریم بتوانیم آن را در همه بخش های جزیره توسعه دهیم

 . جزایر هندورابی و فارور هم به این طرح خواهند پیوست: وی گفت 

ماهیان غرب آقیانوس هند صبح امروز یکشنبه با حضور مدیرعامل منطقه آزاد کیش، سید پرویز محبی مدیرکل سومین همایش تن 

شیالت استان هرمزگان ، جمعی از مسئوالن و کارشناسان داخلی و خارجی در سالن همایش های بین المللی این جزیره در حال 

 . برگزاری است

درصدی از حجم تولیدات دریایی کشور به  53واع گونه های سطح زی درشت و اختصاص هزار تن از ان 023ایران با صید بیش از 

 .  کشور بهره بردار در این حوزه محسوب می شود 45عنوان دومین کشور بهره بردار از ذخایر تن ماهیان اقیانوس هند در بین 
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 .  و اندونزی حضور دارند کشور از جمله استرالیا، سریالنکا، مالدیو 05در این همایش سه روزه بیش از 

در کشورهای کنیا و عمان برگزار شده است و با توجه به اعالم دبیرخانه کمیسیون تن  0300و  0300دو نشست در سال های 

ماهیان اقیانوس هند وموفقیت استان هرمزگان و به ویژه جزیره کیش به عنوان قطب صیادی بدون تور، این جزیره برای سومین 

 . شدنشست انتخاب 

میالدی با مصوبه هیات وزیران و مجلس شورای اسالمی  0330سازمان شیالت ایران به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران از سال 

 . به عضویت رسمی کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند درآمده است

/News/fa/ir.irna.www//:http20298809/ 
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 شیالت
 ایرنا - ۵/2۴/2۴۹۳0: تاریخ خبر

 کشور در کیش  9۰آغاز همایش تن ماهیان غرب اقیانوس هند با حضور نمایندگان 

کشور صبح یکشنبه در سالن همایش های بین  ۹9سومین همایش تن ماهیان غرب آقیانوس هند با حضور نمایندگان  -ایرنا -کیش

 . جزیره کیش آغاز شدالمللی 

به گزارش ایرنا، این همایش با حضور حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت، علی اصغر مونسان مدیر 

عامل منطقه آزاد کیش، سید پرویز محبی مدیرکل شیالت هرمزگان و جمعی از مسئوالن درسالن همایش های بین المللی جزیره 

 . است کیش درحال برگزاری

درصد از حجم تولیدات دریایی کشور، به عنوان  53هزار تن انواع گونه های سطح زی درشت و اختصاص  023ایران با صید بیش از 

 .کشور بهره بردار در این حوزه محسوب می شود 45دومین کشور بهره بردار از ذخایر تن ماهیان اقیانوس هند در بین 

 .دونزی ازجمله شرکت کنندگان در این همایش سه روزه هستنداسترالیا، سریالنکا، مالدیو و ان

در کشورهای کنیا و عمان برگزار شد و با توجه به اعالم دبیرخانه کمیسیون تن ماهیان  0300و  0300دو نشست در سال های 

رای میزبانی سومین اقیانوس هند وموفقیت استان هرمزگان به ویژه جزیره کیش به عنوان قطب صیادی بدون تور، این جزیره ب

 . کشور انتخاب شد 05نشست با حضور بیش از 

میالدی با مصوبه هیات وزیران و مجلس شورای اسالمی  0330سازمان شیالت ایران به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران از سال 

 0/ک.به عضویت رسمی کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند درآمده است

/News/fa/ir.irna.www//:http80920204/ 
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 شیر و فراوردهها
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  /۵: تاریخ

 9.6، در ایران 9.۶مترین چربی شیر در اروپا 

حتی مازاد بر نیاز باشد، اما این شیر از فاکتورهای الزم برای تولید برخی شاید میزان تولید شیرخام در کشور قابل توجه بوده و 

 .محصوالت فرعی مانند کره برخوردار نیست

چربی موجود : گفت( ایانا)های لبنی امروز با اعالم این خبر به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس انجمن صنایع فرآورده نایب

در حالی که . درصد است 0.0های ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار اندک و حدود  یدر شیرخام تولیدشده در دامدار

 .رسد درصد می 0.2کم به  کمترین میزان چربی شیر در کشورهای اروپایی دست

بنابراین : ودتواند پاسخگوی تولید محصوالت فرعی باشد، افز محمد فربد با اشاره به اینکه چربی موجود در شیرخام کشور تنها می

ماند؛ از طرفی هم فرهنگ غذایی مردم بیشتر به سمت مصرف محصوالت  چربی مازاد برای محصوالت خالصی مانند کره باقی نمی

 .های لبنی نیز مجبورند به خواست مشتری احترام بگذارند لبنی پرچرب گرایش دارد و کارخانه

شود، اما این موضوع جای نگرانی ندارد؛ زیرا محصول  خارج وارد می اگرچه بخش اعظم کره مورد نیاز کشور از: وی معتقد است

 .مذکور جزو کاالهای اساسی نبوده و مصرف سرانه آن نیز حدود نیم کیلوگرم در هر سال است

سازی در راستای  اما در صورتی که قصد خوداتکایی در این زمینه را داشته باشیم، عالوه بر بحث فرهنگ: فربد خاطرنشان کرد

ها چربی شیر  گذشته از این. میلیون تن برسد 00کاهش تمایل مردم به مصرف محصوالت پرچرب، باید شیرخام تولیدی حداقل به 

 .توان به کاهش وابستگی و خودکفایی در تولید کره امیدوار بود تنها در این صورت می. درصد باشد 0.2نیز دست کم باید 

میلیون تن شیرخام است که با این حساب اگر 02های کشور  ت نصب شده کارخانهاکنون ظرفی هم: وی در پایان تصریح کرد

 ./بندی محصوالت مختلف وجود ندارد ها بتوانند در راستای تولید شیر بیشتر اقدام کنند، مشکلی از بابت فراوری و بسته دامداری

/news/fa/ir.iana.www//:http08900A%DA%/9%D9%85%D8% 
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 شیر و فرآورده ها  
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۹: تاریخ

 سامانه الکترونیکی خدمات مالی مراحل تولید تا توزیع صنایع شیر ایران، به زودی رونمایی می شود

شرکت  43ان، در صورت تجمع و رسوب حساب های بالغ بر بر اساس تفاهم نامه همکاری بانک کشاورزی و شرکت صنایع شیر ایر

وابسته به شرکت صنایع شیر ایران در بانک کشاورزی، این بانک نسبت به ارائه تسهیالت رفاهی، خدمات مالی ریالی، ارزی و 

 .الکترونیکی و پرداخت تسهیالت به این شرکت ها و کارکنان آن ها اقدام خواهد کرد

 . صنایع شیر ایران، تفاهم نامه ای برای توسعه همکاری های متقابل امضا کردندبانک کشاورزی و شرکت 

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این نشست مرتضی شهید زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک 

ما در : کشور و موجب خرسندی دانست و گفتتحقق امنیت غذایی   گسترش همکاری با شرکت صنایع شیر ایران را مشارکت در

تنها راهی است که کشاورزی را به کسب و کاری   صنعتی فکر کردن، صنعتی کار کردن و صنعتی بودن  بانک کشاورزی معتقدیم

 .سودده و دارای ارزش افزوده و امکان صادرات تبدیل می کند 

، توانایی Core bankingدسترسی انحصاری به سیستم   بانک کشاورزی به دلیل داشتن بدنه تخصصی قوی و: وی افزود

به زودی از سامانه ای الکترونیکی در این  پشتیبانی و ارائه خدمات از نخستین مراحل تولید تا جزیی ترین مراحل توزیع را دارد و

 .زمینه رونمایی خواهد شد

شیر ایران، با اشاره به سهولت همکاری با بانک  در این جلسه همچنین علی رومی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنایع

 .کشاورزی به دلیل ماهیت تخصصی آن، از امضای این تفاهم نامه و گسترش تعامالت با بانک کشاورزی اظهار خرسندی کرد 

شرکت وابسته به شرکت صنایع شیر ایران در بانک  43بر اساس این قرارداد در صورت تجمع و رسوب حساب های بالغ بر 

ریالی، ارزی و الکترونیکی و پرداخت تسهیالت به این شرکت ها   کشاورزی، این بانک نسبت به ارائه تسهیالت رفاهی، خدمات مالی

 .و کارکنان آن ها اقدام خواهد کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http08958D%/8%B0%D8%A2% 
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 شیر و فرآورده ها
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۴: تاریخ

 کاهش نرخ خرید شیر خام/ صدای دامداران به جایی نرسید

بر خرید شیر خام تن ندادند که همین امر  جات به اجرای مصوبه دولت مبنی کارخانه: مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت

 .ود آورده استمشکالتی برای آنها بوج

در خصوص  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلیرضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران در گفت و گو با 

بر خرید شیرخام به نرخ  بنیجات حاضر به اجرای مصوبه دولت م کارخانه: آخرین وضعیت خرید شیر خام از دامداران اظهار داشت

 .تومان از دامداران نشدند که این امر مشکالتی را برای آنها بوجود آورده است 0443

این در حالی است که کارخانجات هر کیلو : تومان است، افزود 0423وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده شیر خام برای دامداران 

کنند که ما بارها راجع به این مسئله به سازمان حمایت از تولید کننده و  داران خریداری میتومان از دام 0033شیر خام را به نرخ 

 .مصرف کننده اعتراض کردیم اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است

ردیف بودجه این دولت باید   خرید تضمینی شیر خام نیاز به منابع مالی دارد و: عزیزالهی با اشاره به خرید تضمینی شیر خام گفت

منابع را همانند سایر کاالهای کشاورزی تامین کند که متاسفانه این امر از اول آذر ماه به سبب عدم اعتبارات الزم از سوی سازمان 

 .تعاون روستایی متوقف شده و بار مشکالت دامداران را بیش از پیش افزوده است

ندارند حاضر به  95ای برای افزایش قیمت محصوالت لبنی در سال  یچ برنامهکارخانجات با توجه به اینکه ه: عزیزالهی تصریح کرد

افزایش قیمت خرید شیر خام از دامداران نیستند و لذا از سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده تقاضا داریم که برای 

 .کاهش بار مالی مشکالت دامداران تمهیداتی بیندیشند

/news/fa/ir.yjc.www//:http5532032D%/8%B5%D8%%AF 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس ۴۹۳0اسفند ماه  0سه شنبه 

 شیر طعم دار ؛ خوب یا بد ؟ 

تصور کنید که انتخاب . ه متفاوت استهای تولید کنند کیفیت ترکیبات شیرهای طعم دار بازار، متناسب با شرکت< غذا و تغذیه

های او روبه رو  دار موجود در بازار باشد آنوقت به طور حتم یا با لجبازی اول و آخر کودکتان به جای شیر نیز، تنها شیرهای طعم

 .دهید اش تن می شوید و یا بدون مخالفت به خواسته می

شود دلیل اول این  نوجوانان و حتی بزرگساالن از مصرف شیر می محروم کردن کودک از شیر مادر برخی دالیل عمده باعث دوری

است که نوجوان در زمان شیرخوارگی، خیلی زود از شیر مادر گرفته شده و به زمان استاندارد لزوم تغذیه کودک با شیر مادر که 

 ماه است 04تا  08

سیار زود از آن محروم شده است، در حالیکه تغذیه کامل توجهی نشده و به دالیل متعدد، قبل از برطرف شدن نیازش به این ماده، ب

های تجزیه کننده قند شیر یا همان الکتوز، در بدن کم شود و در آینده او را در سن  شود که آنزیم کودک با شیر مادر باعث می

تغذیه با این ماده مهم در او  رو کرده و یا عدم تحمل نوجوانی و زمانی که قصد مصرف شیر را دارد، با مشکالت گوارشی متعدد روبه

 .ایجاد شود

شود که تمایل به شیر در دوره نوجوانی و بلوغ که اوج نیاز بدن به کلسیم و دیگر ترکیبات این ماده غذایی  به همین دلیل باعث می

 .شود مهم است، کم 

 های خانگی است اولویت با معجون

های پاستوریزه را با اطمینان خاطر از اینکه، از  توانند شیر شوند می رو می هعالقگی کودک نسبت به مصرف شیر روب اگر مادران با بی

 .دار کرده و کودک را با محصوالت خانگی آشنا کنند شود، طعم چه موادی استفاده می

این درحالی  کنیم دار کردن شیر استفاده نمی آور برای طعم با این روش، اطمینان داریم که از مواد افزودنی خارج از اصول و زیان

شویم که چندان برای تهیه غذا و ترکیبات سالم برای اعضای  رو می حوصله یا پر مشغله روبه است که متاسفانه گاهی با مادران بی

 .خانواده و فرزندان زمان و حوصله ندارند

ها و ترکیبات دیگر، طعم خوبی به  توان از خرما، شیره انگور، نارگیل و بسیاری از میوه اطالعات، سلیقه و حوصله می  اما با کمی

 .شیرهای پاستوریزه داده و اعضای خانواده را نسبت به مصرف شیر تشویق کرد

دقت کنیم که اگر مشغله . تواند مقادیر زیادی از نیازهای غذایی را تامین کند های موز یا خرما در شیر در منزل می ترکیب ویتامین

دار استفاده شود، تهیه و مصرف آنها از  های روزانه از شیرهای خانگی طعم تمام وعدهدهد که برای  باالی مادران، اجازه نمی

 .شود ها به صورت صد در صد منع نمی سوپرمارکت

کند  های متنوع را بیشتر می ها وسوسه خرید از خوردنی به طور حتم تبلیغات و محصوالت پر رنگ و لعاب موجود در سوپرمارکت

های طعم دار مقاومت زیادی از خود نشان ندهید چرا که ممکن  ان خود در برابر برخی محصوالت مثل شیرپس در برابر اصرار فرزند

 .دار خانگی نیز دلزده شده و یا لجبازی کند های طعم است کودک از مصرف شیر

 محدودیت قایل شوید

توان به صورت قطعی  ت به همین دلیل نمیهای تولید کننده متفاوت اس کیفیت ترکیبات شیرهای طعم دار بازار، متناسب با شرکت

اعالم کرد که ترکیبات تمام آنها یکسان است اما آنچه که مسلم بوده این است که خاصیت و ترکیبات غذایی موجود در خانه تفاوت 
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 .آشکاری با محصوالت بازار دارد

های طبیعی  که از مواد طبیعی به ویژه شکرکنند  اعالم می …دار و های غنی شده، طعم های تولید کننده شیر بسیاری از شرکت

برداری شده است؛ پس میزان ضرر  توان اعالم کرد که از رنگ و اسانس کامال بهداشتی بهره استفاده شده است اما متاسفانه نمی

 .بخش بودن این محصوالت نامشخص است

با موز یا خرما در منزل معجونی مناسب برای پس با این تفاسیر، از یک سو این اطمینان وجود دارد که ترکیب و مخلوط شیر 

توان به صورت صد در صد اعالم کرد که محصوالت  تغذیه است که کیفیت آن با سایر محصوالت متفاوت است و از سوی دیگر نمی

ال در این زمینه های فع دار، پاستوریزه و استاندارد نیستند، چرا که به طور حتم تمام شرکت های طعم موجود در بازار با عنوان شیر

 .براساس استانداردهایی فعالیت و مجوز دارند

توصیه مهم این است، که اگر قرار است در طول روز یک تا دو لیوان شیر مصرف شود، در طول هفته تنها یک یا دو وعده غذایی، از 

 .ندارد مصرف محدود این محصوالت عوارضی به همراه. ها استفاده شود ترکیبات موجود در سوپر مارکت

 های مصنوعی شده و قند های غنی امتیاز مثبت به شیر خشک

شویم که در برخی از آنها مقادیری از شیر خشک نیز استفاده شده است،  دار متوجه می با مطالعه برچسب موجود در شیرهای طعم

های  یی غنی شده با شیرباید تاکید شود که شیر خشک به تنهایی ترکیبات مفیدی داشته و به خصوص مخلوط آن ماده غذا

 .دار، از نظر غذایی بسیار مفید و قابل اعتمادتر هستند طعم

اما در عین حال باید توجه شود که از چه نوع شیر خشکی . در واقع استفاده از شیر خشک در تمام صنایع غذایی مجاز است

توانند شیر خشک  با شیر مادر نداشته و تنها میاستفاده شده است؛ این اهمیت در تغذیه کودکانی که به هر دلیل امکان تغذیه 

 .استفاده کنند نیز وجود دارد و باید در تهیه شیر خشک دقت کرد

با وجود اینکه معموال . شده و جایگزین خوبی نیز هستند هایی از گروه مختلف غذایی غنی توانند با آهن و ویتامین ها می شیر خشک

شود اما در برخی از ترکیبات نیز مشاهده شده است که سازنده  ها استفاده می ن نوشیدنیهای طبیعی برای شیرین کردن ای از شکر

 .برند هایی که مستقیم وارد جریان خون نشده و قند خون را باال نمی مدعی بوده که از شکر و قند مصنوعی استفاده کرده است؛ قند

 .دهد ال بروز و شدت بیماری دیابت و چربی خون را کاهش میاستفاده از این ترکیب در بسیاری از کشورها رواج داشته و احتم

c2b3e40d4042c5540b0=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 ایران چای هند را بسته بندی و صادر می کند/ ند به ایران صادر می شودهزار تن چای از ه 9۵

هندوستان متنوع ترین چای دنیا را تولید : کشور دنیا صادرات چای دارد، افزود 23یکی از تجار هندی با اعالم این نکته که هند به 

 .صادرات خواهیم کرد هزار تن چای به ایران 03می کند و طبق توافقات به عمل آمده در سه سال آتی 

هیات بازرگانی کشور هند به سرپرستی رایزن بازرگانی سفارت هند در ایران به استان آذربایجان شرقی سفر و با هیات رییسه و 

 .هیات نمایندگان اتاق تبریز دیدار و پیرامون گسترش روابط اقتصادی گفتگو کردند

ق بازرگانی، صنایع و معان و کشاورزی تبریز با بیان اینکه ایران و هند از قدیم به گزارش ایانا از تبریز، صمد حسن زاده، رئیس اتا

ساله از قدیمی ترین اتاق های ایران است و به همین  035اتاق تبریز با قدمتی : مشارکت های فرهنگی گسترده ای داشته اند، افزود

 .ارتباط است مناسبت یکی از مراکز مهم تجاری ایران است که با سایر نقاط جهان در

برندهای مشهور چای هندی مورد عالقه و استفاده شهروندان آذربایجانی است و به همین منظور تجار و : رئیس اتاق تبریز گفت

 .بازرگانان بزرگی در حوزه تجارت چای فعالیت می کنند

 .یایی چای صادر می کننداطالع داریم که تجار و بازرگانان هندی به اکثر کشورهای اروپایی و آس: حسن زاده افزود

وی در این خصوص پیشنهاد کرد با مشارکت تولیدکنندگان و صادرکنندگان چای هند واحدهایی به منظور فرآوری و بسته بندی 

چای هند در تبریز ایجاد کنیم تا چای هند به صورت فله ای به تبریز وارد و بعد از بسته بندی در کشور به مصرف داخلی برسد و 

 .کشورها صادر شودبه سایر 

آنها خدمات بسیار ارزشمندی در کشور هند انجام می دهند و ما به خاطر : وی با اشاره به حضور ایرانیانی که در هند هستند، گفت

این خدمات انسان دوستانه به آنها افتخار می کنیم و اعتقاد داریم ملت های هند و ایران به عنوان دوست و برادر در کنار همدیگر 

توانند در اکثر زمینه ها با همدیگر همکاری داشته باشند و در پیشرفت و توسعه اقتصادی رسالت خود را در قبال یکدیگر انجام می 

 . دهند

وی اظهار امیدواری کرد که سفر هیأت هندی برای دو کشور موفقیت آمیز باشد و با تأکید بر حمایت همه جانبه اتاق تبریز برای 

در صورت آمادگی برای سرمایه گذاری به صورت مشارکتی، سرمایه گذاران : أت هندی در خواست کردهمکاری مشترک، از هی

 . هندی عالقمند را معرفی کنند

 .قوانین کشور امتیازات ویژه ای را به منظور حمایت از سرمایه گذاران خارجی پیش بینی نموده است: زاده در این مورد افزود حسن

ح ابراهیمی، نائب رئیس اتاق تبریز و مدیر عامل شرکت تراکتورسازی ایران با اشاره به مشترکات فرهنگی دو به گزارش ایانا، ابوالفت

زیر ساخت های اقتصادی موجود در دو کشور می تواند بستر مناسبی : کشور ایران و هند آن دو را وارث فرهنگ شرق خواند و افزود

 .برای همکاری مشترک باشد

ایران با ایجاد زیر ساخت های توسعه و با داشتن ذخایر عظیم معدنی و تکنولوژی عالقمند : ن در ادامه گفتنائب رئیس اتاق ایرا

 .همکاری با کشور هندوستان است که با تکیه بر دانش و فن آوری توانسته کشوری قدرتمند با اقتصاد پویا را به جهان معرفی کند

هند بیشترین صادرات را بعد از چین و آمریکا به : اری اقتصادی با ایران گفتسوشیمیت بیس واس، رایزن اقتصادی در زمینه همک

 . ایران داشته است
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هندوستان متنوع ترین چای دنیا را تولید : کشور دنیا صادرات چای دارد، افزود 23یکی از تجار هندی با اعالم این نکته که هند به 

 . هزار تن چای به ایران صادرات خواهیم کرد 03می کند و طبق توافقات به عمل آمده در سه سال آتی 

 . وی کیفیت محصوالت تولیدی هند را یکی از عوامل موثر گسترش روابط دانست

/news/fa/ir.iana.www//:http08992/03D%-9%82% 
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 رداتصادرات و وا
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

صندوق حمایت از توسعه بذر تشکیل / آید زودی به میدان می صندوق حمایت از توسعه صادرات به
 شد

مقام وزیر جهاد کشاورزی در حوزه تجارت  صندوق حمایت از توسعه صادرات با همکاری مشترک بین صندوق مادرتخصصی و قائم

های فعال در حوزه صادرات آغاز به کار خواهد  منظور پشتیبانی تشکل م مراحل بررسی و مطالعه، بهتشکیل خواهد شد و پس از اتما

 .کرد

های فعال در حوزه صادراتی، صندوق حمایت از توسعه صادرات با همکاری وزارت جهاد  منظور پشتیبانی عملیاتی از تشکل به

ارائه خدمات چندمنظوره، حمایت همزمانی از تولیدکننده و صادرکننده  کشاورزی در مرحله بررسی قرار دارد تا با تعریف جدیدی از

 .المللی عملیاتی کند داشته باشد و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پشتیبانی خود را از تجارت محصوالت کشاورزی در بازار بین

ق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در سیدعبدالکریم رضوی اردکانی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندو

صندوق حمایت از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)بخش کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 توسعه صادرات 

و پس از اتمام  مقام وزیر جهاد کشاورزی در حوزه تجارت تشکیل خواهد شد با همکاری مشترک بین صندوق مادرتخصصی و قائم

 .های فعال در حوزه صادرات آغاز به کار خواهد کرد منظور پشتیبانی تشکل مراحل بررسی و مطالعه، به

کند با  این صندوق اکنون در مرحله بررسی قرار دارد و در صورت نهایی شدن طرح تأسیس آن، تالش می: عبدالکریم رضوی افزود

های فعال در حوزه صادرات هستند، حمایت مؤثری از تجارت محصوالت داشته  ن تشکلارائه مدل خدمت به سهامداران آن که هما

 .باشد

با قرار گرفتن اقتصاد کشور در شرایط جدید، الزم است حمایت قابل توجهی از تجارت محصوالت کشاورزی : وی خاطرنشان کرد

فراهم شود که بدون توجه دولت و بخش خصوصی و  عمل آید و برای توسعه حوزه بازرگانی کاالهای کشاورزی، بسترهای جدیدی به

 .های مؤثری در حوزه پشتیبانی برداشته شود شود قدم پذیر نخواهد بود؛ لذا تالش می تزریق نقدینگی، توفیق این حوزه امکان

 صندوق بذر نهایی شد

مشترک دیگری بین صندوق  فعالیت: گذاری در بخش کشاورزی ادامه داد مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق توسعه سرمایه

 .مادرتخصصی و بخش دولتی نهایی شده است که تشکیل صندوق بذر نام گرفت

نامه آن نهایی و سهامداران آن مشخص شده و سرمایه بخش خصوصی نیز  این صندوق که کار تصویب اساس: رضوی تصریح کرد

اخلی و تأمین بذر مورد نیاز محصوالت استراتژیک نظیر آماده شده است، در صورت تأمین سرمایه دولتی، برای حضور در بازار د

 .گندم و جو آغاز به کار خواهد کرد

 عسل ایران در راه آفریقای جنوبی

صندوق زنبورعسل که سه سال پیش تشکیل شد، توانست با تدوین : های تخصصی یادآور شد وی با اشاره به فعالیت صندوق

، قدم محکمی در حوزه "اکسیر"طبیعی از عسل تقلبی ارائه دهد و با ثبت برند  شناسنامه عسل، راه صحیحی برای شناخت عسل

 .تجارت عسل بردارد
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پسندی و  اکنون نمایندگانی از این صندوق در آفریقای جنوبی حضور دارند تا بازار این کشور را به لحاظ مشتری: رضوی تأکید کرد

 .برای یافتن بازارهای جدید و صادرات عسل به آفریقای جنوبی آغاز شود ذائقه مردم مورد بررسی قرار دهند و به این ترتیب راه

 صندوق چای و صندوق منابع طبیعی با نیازسنجی خلق شدند

هزار  53منظور ارائه خدمت به  به: گذاری در بخش کشاورزی اظهار داشت مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق توسعه سرمایه

 .های صندوق رقم بخورد بار فصل جدیدی از فعالیت وجود آمد تا برای نخستین ای بهکشاورز فعال در حوزه چای، صندوق چ

بار، کشاورزان ارتباط  شدند، اما برای نخستین عنوان سهامداران صندوق محسوب می ها به پیش از این، تشکل: وی همچنین گفت

کننده و صادرکننده حمایت  ولیدکننده، فرآوریشود با ارائه مدل جدیدی از خدمت بین ت مستقیمی در صندوق دارند و تالش می

 .عمل آید ای از فعاالن چای داخلی به چندمنظوره

ترین اقداماتی است که در ارائه  وار دیدن فعاالن حوزه چای و تزریق تسهیالت به سرحلقه، از مهم زنجیره: رضوی در ادامه افزود

 .اند منظور تشکیل شده هایی نیز بدین گروهخدمت جدید به چایکاران در حال بررسی و تبیین است و کار

زودی شاهد تشکیل این  صندوق منابع طبیعی با توجه خاص به گیاهان دارویی آغاز به کار خواهد کرد و به: وی خاطرنشان کرد

 .های خاص گیاهی و توسعه صادرات گیاهان دارویی خواهیم بود ها در کشور با هدف از گونه صندوق

 های خارجی میزهای مذاکره هیأتجای خالی صندوق در 

گذاری در بخش کشاورزی در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره جای خالی  مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق توسعه سرمایه

نامه قانونی صندوق و  بر اساس اساس: ویژه پس از برجام تصریح کرد های خارجی به صندوق در پای میزهای مذاکره با هیأت

گذاری و چه در  ها مجازند چه در حوزه تجارت خارجی و چه سرمایه وری، صندوق های ویژه قانون افزایش بهره همچنین ظرفیت

گذاران خارجی قرار گیرند و هم زمینه را  توانند هم ظرف سرمایه ها می حوزه تنظیم بازار ورود پیدا کنند؛ به این معنا که صندوق

های تجاری جایی  اینکه چرا تاکنون در میزهای مذاکره هیأت. ماً به آن وارد شوندها فراهم کرده یا مستقی گذاری برای سرمایه

 .اند، پرسشی است که باید از دیگران بپرسید نداشته

توانند در حوزه تنظیم بازار نیز نقش مؤثری داشته باشند، به این معنا که با تأمین منابع مالی مورد  ها می صندوق: رضوی ادامه داد

های استانی، فعاالن داخلی در حوزه فرآوری را برای فرآوری محصوالت انباری و صادرات آنها  های خود در صندوق نیاز مشتری

 .تحریک کنند

های جنوبی بود، در  تن خرما از استان 05عنوان مثال، صندوق توانست برای فعال حوزه کشاورزی که خواستار  به: وی یادآور شد

تن خرما فراهم آورد؛ لذا در صورتی که ظرفیت واقعی  05ی کند و زمینه را برای خارج کردن های استانی تعریف نقدینگ صندوق

 ./توانند در تنظیم بازار نقش مؤثری داشته باشند ها دیده شود، می صندوق

/news/fa/ir.iana.www//:http08988D%/8% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۴: تاریخ

 نه، کرفس ، شیرینک و چمن برموداگراساعالم شرایط قرنطینه ای واردات بذر رازیا

واردات بذر رازیانه از کشور شیلی،بذر کرفس ازکشور شیلی، بذر شیرینک ازکشور فرانسه و بذر چمن برموداگراس ازکشورهلند 

 . های کارشناسان است ای اعالمی و نیز بازدید و بررسیجهت کاشت منوط به رعایت شرایط قرنطینه 

 :ات کشور اعالم کرد برای وارداترئیس سازمان حفظ نبات

 . از کشور شیلی جهت کاشت( Foeniculum vulgare) بذر رازیانه    -0

 . از کشور شیلی جهت کاشت( Apium graveolens) بذر کرفس    -0

 . از کشور فرانسه جهت کاشت( Corn salad( )Valerianella locusta) بذر شیرینک    -0

 . از کشور هلند جهت کاشت( Cynodon dactylon) بذر چمن برموداگراس    -4

رساند واردات محصوالت فوق از کشورهای مذکور در فهرست کاالهای  و با توجه به نتایج تحلیل خطر انجام شده به استحضار می

گردد و ارسال می ای اعالمی که به پیوستای متوسط قرار داشته و انجام آنها منوط به رعایت شرایط قرنطینه با ریسک قرنطینه 

 ./.های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده است نیز بازدید و بررسی

/news/fa/ir.iana.www//:http08884D%/8%A2%D8%B9% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۴۹۳۱ند اسف ۵۹: تاریخ

کشورهای سردسیر، / گرمی روغن شترمرغ به روسیه و تاجیکستان ۷۵هزار قوطی  4۵صادرات 
 مشتری همیشگی روغن شترمرغ

های چربی این محصول با چربی انسانی، همخوانی مطلوبی با بدن داشته و قابلیت  جنس بودن روغن شترمرغ، مولکول دلیل هم به

های  ذشته برای از بین بردن دردهای مفصلی، جوان کردن پوست، ترمیم سوختگی، از بین بردن ترکجذب آن باالست؛ از اینها گ

اگرچه پرورش شترمرغ در ایران اتفاق جدید نیست، اما فراوری . دست و صورت و همچنین رفع گرفتگی عضالنی بسیار مؤثر است

 .باشدتواند منبعی برای کسب درآمد ارزی  محصوالت فرعی و صادرات آن می

درباره ( ایانا)دهندگان شترمرغ در کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل شرکت آندونیک از پرورش

فردی برای پرورش شترمرغ و  خاطر شرایط اقلیمی و آب و هوایی ایران، موقعیت منحصربه به: تولید روغن این حیوان گفت

 .استاستحصال روغن از آن فراهم 

چنین کشورهایی پتانسیل : شود، افزود شویم، هوای آن منطقه سردتر می منصور خلج با اشاره به اینکه هرچه از خط استوا دورتر می

دلیل جلوگیری از ترک خوردن  شود، به های شترمرغ هستند؛ زیرا هر چقدر که هوا سرد می قابل توجهی برای بازار فروش روغن

یابد؛ ضمن اینکه چنین مناطقی برای پرورش این  ی، تمایل برای استفاده از این محصول افزایش میپوست و کاهش دردهای مفصل

 .حیوان، شرایط استاندارد آب و هوایی ندارند

کیلوگرم چربی نیز استحصال کرد؛ چربی که به صورت  02توان تا  به گفته وی، از هر شترمرغ بسته به نوع تغذیه و مدیریت گله، می

 .هزارتومان در هر کیلوگرم قیمت دارد 45اقل ای حد فله

کند، معتقد است که اکنون  عنوان نخستین و تنها تولیدکننده دارای مجوز از سازمان غذا و دارو فعالیت می این فعال اقتصادی که به

های کوچک و  بندی در بسته توان روغن شترمرغ را راحتی می ویژه مناطق سردسیر برای ایران باز است و به درهای بازارهای جهانی به

گرمی به روسیه و تاجیکستان  23هزار قوطی  03فانتزی به کشورهای مختلف فروخت؛ کمااینکه خود نیز طی یک ماه گذشته 

 .صادر کرده است

ربی های چ جنس بودن مولکول دلیل هم به: های درمانی در طب سنتی دانست و ادامه داد خلج روغن شترمرغ را یکی از بهترین روش

این محصول با چربی انسانی، همخوانی مطلوبی با بدن داشته و قابلیت جذب آن باالست؛ از اینها گذشته برای از بین بردن دردهای 

های دست و صورت و همچنین رفع گرفتگی عضالنی بسیار مؤثر  مفصلی، جوان کردن پوست، ترمیم سوختگی، از بین بردن ترک

 .است

متأسفانه چند سال پیش عده معدودی، با : شود، تصریح کرد های پرورش شترمرغ محسوب می کی از قطبوی با بیان اینکه ایران ی

اعتمادی مردم نسبت به این محصول باارزش را  تقلباتی نظیر مخلوط کردن وازلین، پارافین یا روغن مرغ با روغن اصلی، مقدمات بی

اکنون روغن شترمرغ تولید شده  صوالت خارجی است؛ در حالی که همبه همین دلیل گرایش بیشتر مشتریان به مح. فراهم کردند

توانند از برندهای  بنابراین مردم می. تحت نظارت سازمان غذا و دارو، کامالً استاندارد بوده و تمام شرایط یک محصول سالم را دارد

 ./معتبر، روغن شترمرغ را تهیه کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http08953D%/8%B5%D8% 
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 صادرات و واردات
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  /۵: تاریخ

 میلیون دالر صرف واردات تیالپیا شد 9۶

 .هزار دالر صرف واردات فیله منجمد تیالپیا شد 023میلیون و  02بر اساس آمار گمرک در ده ماهه نخست سال جاری 

تن  234، بر اساس آمار گمرک در ده ماهه نخست سال جاری هشت هزار و خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .دالر به کشور وارد شد 028هزارو  023میلیون و  02فیله منجمد تیالپیا به ارزش 

 .تومان ثبت شده است 229هزار و  842میلیون و  023میلیارد و  003ات ارزش ریالی این میزان وارد

بر اساس این گزارش چین، امارات متحده عربی، برزیل و جمهوری کره از کشورهای صادر کننده فیله منجمد تیالپیا به کشور 

 .هستند

 .گفتنی است که بیشترین میزان واردات این کاال از کشور چین انجام شده است

/news/fa/ir.yjc.www//:http5532550/02D%-9%85%DB% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5507553/37-%D9%85%DB%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

137 
 

 صادرات و واردات
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  /۵: تاریخ

 امارات اولین صادر کننده لوبیا چیتی به ایران

 .نخست سال جاری امارات متحده عربی اولین صادر کننده لوبیا چیتی به ایران بودبر اساس آمار گمرک در ده ماهه 

تن لوبیا  000، بر اساس آمار گمرک در ده ماهه نخست سال جاری سه هزار و خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .دالر به کشور وارد شد 42هزار و  902و چیتی به ارزش سه میلیون 

 .تومان ثبت شده است 888هزار و  095میلیون و  222میلیارد و  00ارزش ریالی این میزان واردات در گمرک 

 .چین، ازبکستان، افغانستان، امارات متحده عربی و ترکیه از کشور های صادر کننده لوبیا چیتی به ایران هستند

 .زان واردات این کاال از امارات متحده عربی انجام شده استگفتنی است بیشترین می
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 صادرات و واردات
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۹: تاریخ

 ات سیب زمینی به کمک صادر کنندگان آمدیارانه صادر

با پرداخت یارانه صادراتی به سیب زمینی کاران احتمال افزایش صادرات وجود : رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران گفت

در خصوص  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،رحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران در گفتگو با .دارد

هزار تن سیب زمینی به بازار های  533از ابتدای سال جاری تاکنون حدود : پرداخت یارانه صادراتی به سیب زمینی کاران گفت

ی کاران احتمال افزایش هدف از جمله عراق، خلیج فارس و ترکمنستان صادر شده است که با پرداخت یارانه صادراتی به سیب زمین

 .میزان صادرات وجود دارد

بخش عمده مشوق صادراتی به : تومانی هر کیلو سیب زمینی به صادرکنندگان گفت 053وی با اشاره به پرداخت یارانه صادراتی 

 .ن استصادر کنندگان تامین اعتبار شده و سازمان جهاد کشاورزی در حال تنظیم و جمع آوری پرورنده های صادر کنندگا

در واقع عدم تناسب مصرف و سطح زیر کشت سیب زمینی موجب کاهش بیش از پیش قیمت و ضرر کشاورزان : نیازی تصریح کرد

شده و حال احتمال کاهش سطح زیر کشت محصول برای سال آینده وجود دارد زیرا به سبب ضرر و زیان وارده برخی کشاورزان از 

 .ید برای سال آینده را ندارندگردونه تولید خارج شدند و توان تول
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 صادرات و واردات
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۹: تاریخ

 غ تولید کم سو شدچرا/آثار منفی واردات ماهی بر تولیدات داخل 

 .این روزها واردات برخی ماهیان کم ارزش بر سر راه تولید کنندگان موجب شده تا میزان تولیدات آبزیان در کشور کاهش یابد

ایی دارای ظرفیت ها و پتانسیل باالیی ؛ اگرچه ایران به لحاظ موقعیت جغرافیخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

واردات آبزیان دچار تنزل شده است بطوریکه تولیدکنندگان در مسیر   در تولید آبزیان است اما این موقعیت و ظرفیت به دلیل

و کتاب واردات بی حساب   اگرچه طبق گفته مسئوالن نمی شود درهای کشور را به روی دنیا بست اما.کاهش تولید قرار گرفته اند

 .هم کمر تولید آن هم از نوع مزیت دار را خم می کند

در خصوص  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانآرش نبی زاده مسئول اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی در گفتگو با 

بوده که نگرانی در چند سال اخیر بحث بیماری ها از جمله بزرگترین مشکالت صنعت شیالت :مشکالت صنعت شیالت اظهار داشت

 .هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد و موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند

واردات اصالح نژاد و بچه ماهی نیز به بیماری آبزیان در مزارع دامن زده به : وی با اشاره به واردات اصالح نژاد و بچه ماهی گفت

مخاطره های فراوان کرده و به همین خاطر الزم است که تکثیر بچه ماهی در داخل کشور صورت طوریکه این صنعت را دچار 

 .گیرد

 بی اعتنایی شیالت به برنامه تولید***

با : ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت

 .تولید از بی برنامگی ها آسیب دیده است  موجود درکشور و نبود برنامه ریزی صحیح از سوی شیالت توجه به پتانسیل

در کشور اگر بتوانیم تولید را به سمت و سوی مناسب هدایت کنیم  با توجه به توانایی های بالقوه و منابع آبی و خاکی : وی افزود

بازار داخلی می توانیم رقم قابل توجهی درآمد ارزی حاصل از صادرات داشته و کشش  الزم به ذکر است که عالوه بر امنیت غذایی 

 .باشیم اما نباید فراموش کرد که شیالت ایران با برنامه بیگانه است

 شیالت پا تو کفش بخش خصوصی کرد*** 

، نیز در خصوص گاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنحسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی کشور در گفتگو با 

تن ماهی تیال پیا را داده و با توجه به مازاد تولید و مجوز های  053سازمان شیالت ایران مجوز ثبت سفارش : واردات آبزیان گفت

 .صادر شده برای واردات دیگر ماهیان تولیدکنندگان قادر به رقابت در بازار نیستند

 4الی  0در حال حاضر راندمان تولید در هر هکتار : زیر کشت ماهیان گرم آبی گفت  هزار هکتاری سطح 40وی با اشاره به سطح 

 . تن در هر هکتار برسانیم 05تن است در حالیکه می توانیم با محدود کردن واردات و پروانه تولید،راندمان را به 

تولیدکنندگان با عرضه : و تره بار تصریح کرد با اشاره به عرضه مستقیم ماهی درمیادین میوه مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی 

هزارتومانی دالالن واردات از فروش هر کیلو  2الی  5مستقیم تولیدات خود در غرفه های میادین میوه و تره بار می توانند از سود 

 .ماهی جلوگیری کنند

ی تولیدی یکی پس از دیگری شده است دغدغه واردات ماهیان کم ارزش و اصالح نژاد شده مدتهاست که موجب تعطیلی واحدها 

 .که این امر جدیت بیشتر مسئوالن در برنامه ریزی های مربوط به این بخش را بیشتر می طلبد
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 صادرات و واردات
 انجو خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۹: تاریخ

 شتاب صادرات طالی سرخ ایرانی به آمریکا

کیلوگرم زعفران به این کشور 033با توجه به اینکه صادرات به آمریکا اخیر آغاز شده، تاکنون حدود : عضو شورای ملی زعفران گفت

 .صادر شده است

، در خصوص وضعیت قیمت زعفران خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان علی حسینی عضوشورای ملی زعفران در گفتگو با

هزار  033میلیون و  5هزار تومانی قیمت ها در چند روز گذشته زعفران به مرز  233درحال حاضر با شکستن حباب : اظهارداشت

 .ا شکسته شود تا صادرات شتاب بگیردهزار تومان دیگر از حباب کاذب قیمته 033تومان رسیده اماگفتنی است که باید حداقل 

بنده معتقدم با شکستن حباب کاذب قیمت ها و از بین رفتن این خال می توانیم به رشد قابل : وی با اشاره به روند صادراتی گفت

اطر الزم مالحظه ای تا پایان سال دست یابیم و نباید فراموش کنیم که بزرگترین تولید کننده زعفران دنیا هستیم و به همین خ

 .است راهکار مناسبی برای عادی شدن روال صادرات به کار گیریم

با توجه به اینکه صادرات به آمریکا به تازگی آغاز شده اما باید گفت که تا : حسینی با اشاره به صادرات زعفران به آمریکا بیان کرد

 .کیلوگرم زعفران به آمریکا صادر شده است 033کنون حدود 
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 صادرات و واردات
 ایرنا - ۵۹/۴/2۴۹۳0خبرتاریخ 

 بازرگانان ایران کاالی باکیفیت صادر کنند : رایزن بازرگانی افغانستان

ن در تهران بر گرایش افغان ها به مصرف کاالهای ایرانی و لزوم توجه بازرگانان کشور ما رایزن بازرگانی افغانستا -ایرنا -تهران

 . به تولید و صادرات محصوالت باکیفیت تاکید کرد

بازرگانان ایرانی برای حفظ بازار افغانستان باید کاالهای : گفت« عبدالحمید فرهنگ»به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، 

 .صادر کنند باکیفیت تولید و

مصرف کاالهای ایرانی در افغانستان به دلیل اشتراک های فرهنگی و زبانی مرسوم شده است و در بسیاری از : فرهنگ اضافه کرد

 .موارد، افغان ها در برابر کاالهای مشابه خارجی، به کاالهای ایرانی تمایل نشان می دهند

غانستان بر سر کیفیت است و هر کشور که نتواند کاالی باکیفیت به افغانستان رقابت اصلی در اف: رایزن بازگانی افغانستان افزود

صادر کند در مصاف با سایر رقیبان، بازار را واگذار خواهد کرد؛ این موضوع در مورد برخی کاالهای ایرانی نیز صادق است زیرا برخی 

 .رر ایران تمام می شودجنس های بی کیفیت ایرانی در افغانستان وجود دارد که این اتفاق به ض

شرایط افغانستان اکنون با عضویت در سازمان جهانی تجارت متفاوت از گذشته شده است، به همین دلیل کیفیت : وی ادامه داد

 .کاالها و خدمات ارائه شده بیش از هر نکته دیگری در ماندگاری در بازار تعیین کننده است

: ر افغانستان با توجه به پیوستن این کشور به سازمان جهانی تجارت تاکید کرد و گفتفرهنگ بر سخت تر شدن رقابت ایران در بازا

الحاق ما به سازمان تجارت جهانی و پیشرفت و توسعه افغانستان به سود ایران نیز است اما باید تاکید کنم افغانستان برای واردات از 

 .انی تجارت قائل نیستایران هیچگونه تبعیضی نسبت به سایر کشورهای عضو سازمان جه

 .به گفته وی، تعرفه ورود کاالهای ایرانی نیز مانند سایر کشورها بین نیم تا چهار درصد محاسبه می شود

اگرچه برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل برای معرفی محصوالت ایرانی سودمند و مهم است اما با توجه به : وی گفت

 .واردات، اگر نمایشگاه ها با رویکرد تخصصی برگزار شود نتیجه بهتری به دست می آیدنیازهای گسترده افغانستان به 

مهندسی  -ایران در زمینه هایی مانند فناوری اطالعات، مخابرات، آب، برق، انرژی و خدمات فنی: این مقام مسئول افغان اضافه کرد

ه افغانستان صادرات داشته باشد؛ این ظرفیت ها در نمایشگاه هایی از توانمندی باالیی برخوردار است و می تواند در این زمینه ها ب

 .که از سوی ایران در کشور ما برگزار می شود به اطالع بخش دولتی و خصوصی می رسد

سومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در افغانستان در زمینه های صنایع غذایی، ساختمان و تاسیسات، صنعت و 

، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، فرش و موکت، صنایع خودرو، خدمات شهری و مخابراتی از دوازدهم اسفندماه معدن، انرژی

 .در شهر کابل آغاز به کار می کند و چهار روز ادامه می یابد
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 ایع غذاییصن
 فودپرس ۴۹۳0اسفند ماه  0سه شنبه 

 صنایع غذایی پتانسیل بهره برداری حداکثری از دوران پساتحریم را دارد

علی موحد، دبیرکارگروه صنایع غذایی کمیسیون کشاورزی ایران اتاق بازرگانی ایران در خصوص شکوفایی صنایع   <صنایع غذایی

حضور پررنگ هیأت های تجاری بالشک در راستای : جاری از کشورهای اروپایی گفتغذایی ایران و حضور متناوب هیأت های ت

مذاکرات مثبت مدیران و مسئوالن صنایع غذایی ایران به ویژه کاوه زرگران، دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی در 

ه رئیس جمهور به دو کشور فرانسه و برای مثال حضور نماینده صنعت غذای ایران در هیأت همرا. رویدادهای بین المللی است

ایتالیا و انعقاد تفاهم نامه با این کشورها گامی بزرگ در راستای ارتباط بهتر با بازارهای اروپایی و شکوفایی صنعت غذای ایران 

را در جریان به نظر می رسد به زودی بنگاه های اقتصادی در این صنعت بتوانند نتیجه نتیجه این سفرها و مذاکرات پیاپی . است

 .های خود مشاهده کنند فعالیت

در حال حاضر فرصت بسیار خوبی برای فعاالن بخش خصوصی کشور ایجاد شده است تا از استقبال دولتمردان جهت : وی افزود

نعت غذا می در شرایط کنونی ص. ارتباطات بین المللی به خوبی بهره برده و بتوانند جای خود را در بازارهای دیگر کشورها باز کنند

در صورتی که ایران بتواند عضو سازمان بهداشت جهانی شود، . تواند بیشترین تأثیر و بهره را از رفع تحریم های بین المللی ببرد

یکی از بخش هایی که می تواند با قدرت در سازمان بهداشت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد، شاخه های صنعت غذای ایران 

 .است

میلیونی  533ایران در منطقه ای با جمعیت : به اهمیت بازار بزرگ در منطقه و کشورهای همسایه ایران تصریح کرد وی با اشاره

قرار دارد که عالقمند به مصرف محصوالت ایرانی هستند؛ عالوه بر این بسیاری از کشورهای اروپای غربی نیز برای همکاری و 

با استفاده از این موقعیت بتوانیم این سفرها را در بازگشت نمایندگان به کشورشان تجارت با ایران رغبت نشان داده اند و باید 

حضور هیأت های تجاری در ایران گام نخست است و بدون پیگیری و برنامه مدون به نتیجه . پیگیری کنیم و به سرانجام برسانیم

 .ای نخواهد رسید

کشورهای دیگر در حال رصد کردن ایران هستند؛ : نشان کردموحد در خصوص قوانین تجارت بین المللی در ایران خاطر

در . کارشناسان اروپایی در حال بررسی مقررات و قوانین تجاری کشور و همچنین راستی آزمایی امنیت تجاری در ایران هستند

ار دهند، می توان های خود قر صورتی که مسئولین در کنار این سفرهای تجاری خود اصالحات داخلی را نیز در سرفصل فعالیت

ولی در حال حاضر قوانین و مقررات دست و پاگیر . امیدوار بود که اقتصاد ایران در آینده نزدیک با جهشی قابل توجه مواجه شود

زیادی در ایران وجود دارد، همچنین برخی از قوانین و مقررات جهانی که در ایران اعمال می شود، به صورت درستی در دستور کار 

 .رفته و به صنعت ضربه می زند که یکی از این قوانین، قانون مالیات بر ارزش افزوده استقرار نگ

امیدوارم قبل از رسیدن این مذاکرات بین المللی به مرحله اجرا و انجام، بتوانیم شرایط همکاری اقتصادی بین : وی در پایان گفت

 .المللی را در کشور تسهیل کنیم

5b04b482f0eecbb=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 گوشت قرمز
 - /۳02۴/2۵فارس

 کمبودی برای شب عید نداریم/ هزار تومان 99گوشت گوسفندی کیلویی 

های پایتخت عرضه  هزار تومان در مغازه 04تا  00گوشت شقه بدون دنبه اکنون کیلویی : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 .شود و کمبودی برای بازار شب عید نیست می

: ، در مورد آخرین وضعیت گوشت گوسفندی در پایتخت گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ی اصغر ملکی در گفتعل

داران گوشت شقه گوسفند بدون دنبه را  هزار تومان است که مغازه 00تا  03داران کیلویی  قیمت عرضه گوشت گوسفندی به مغازه

 .هزار تومان باید بفروشند 04تا  00کیلویی 

هزار تومان به فروش  09هزار تومان باالتر محاسبه شده و کیلویی تا  5قیمت ران گوسفندی نیز در هر کیلو : وی اضافه کرد

 .رسد می

برخی  بندی و گوشت گوسفندی در رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پاسخ به این سؤال که پس چرا قیمت گرد ران بسته

بندی برای محاسبه  های بسته دانیم معیار شرکت نمی: هزار تومان برچسب قیمت خورده است، گفت 45ای تا  های زنجیره فروشگاه

 .قیمت چیست

حجم زیادی از گوشت گوسفندی : ملکی در پاسخ به این سؤال که گوشت مورد نیاز پایتخت اکنون از چه منابعی تأمین شد، گفت

شود و باتوجه به اینکه بره شیری نیز اکنون وارد بازار شده است،کمبودها تا حد زیادی  ز استان کردستان تأمین میموجود در بازار ا

 .برطرف شده و صادرات دام از مرزهای غربی نیز تا حد زیادی برای تأمین نیاز داخل متوقف شده است

ایم که ذخایر دامی خود  پشتیبانی امور دام درخواست کرده از شرکت: ها هم گفت وی در مورد تأمین بازار شب عید و تثبیت قیمت

 .را وارد بازار کنند، تا برای شب عید با افزایش قیمت یا کمبود مواجه نشویم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00940030333492 
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۴: تاریخ

 نباشند« های هورمونی مرغ»مردم نگران

: های هورمونی واکنش نشان داد و خطاب به مردم گفت سازمان غذا و دارو، نسبت به انتشار خبرهایی در فضای مجازی درباره مرغ

 «.صرفه نیست ر پرندگان، مقرون بههای هورمونی نباشند، چراکه استفاده از هورمون د مردم نگران وجود مرغ»

: های هورمونی واکنش نشان داد و خطاب به مردم گفت سازمان غذا و دارو، نسبت به انتشار خبرهایی در فضای مجازی درباره مرغ  

 «.صرفه نیست های هورمونی نباشند، چراکه استفاده از هورمون در پرندگان، مقرون به مردم نگران وجود مرغ»

او به ایسنا . های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و داروست ی از توضیحات بهروز جنت، مدیرکل نظارت بر فرآوردهاینها بخش 

: او توضیحات بیشتری داد و افزود« .های هورمونی نداشته است سازمان غذا و دارو، گزارش جدیدی درباره وجود مرغ»: گفت

بنابراین مردم . صرفه نیست شود و استفاده از آن معموال در پرندگان مقرون به استفاده میهای بزرگ  هورمون دربیشتر موارد در دام»

های تولیدی ازسوی  ها و مرغ او با اشاره به نظارت بر مرغداری« .های هورمونی در بازار نگرانی زیادی نداشته باشند درباره وجود مرغ

. عنوان نهادهای نظارتی، نظارت کاملی در این زمینه دارند  ها به زماناین سا»: وزارت کشاورزی و سازمان دامپزشکی ادامه داد

کننده دانست و تأکید  ها را در سرعت رشد آنها تعیین جنت، نوع تغذیه، نگهداری و نژاد مرغ« .بنابراین نگرانی خاصی وجود ندارد

ها از  همچنین مرغداری. نژاد شدند ها اصالح ا این مرغزیر. نامیم گذار می ها را گوشتی و برخی را تخم به همین دلیل برخی مرغ»: کرد

بیشترین »: او افزود« .در نتیجه در این زمینه نگرانی زیادی وجود ندارد. کنند نژادهای خاصی برای تولید مرغ استفاده می

به دالیل مختلف ممکن است  ها در مرغ است که بنا بیوتیک مانده آنتی شود، مسأله وجود باقی ای که در این زمینه دیده می مخاطره

های بزرگ که حالت صنعتی دارند، استفاده  ها معموال در مرغداری بیوتیک مانده آنتی البته باقی. درحیوانات یا پرندگان استفاده شود

غداری تشخیص دهد یا حتی اگر به دلیل یک  حال اگر به هر دلیلی مسئول فنی دامپزشک حاضر در مر»: جنت افزود« .شود می

وشو را رعایت  بیوتیک برای مرغ استفاده کنند، باید یک دوره شست ها شوند و از آنتی بیوتیک یماری مجبور به استفاده از آنتیب

 «.بیوتیک و دارویی که برای مرغ مصرف شده، از بدن آن خارج شود شود تا متابولیسم آنتی کنند، چراکه این دوره باعث می

ها این موضوع را رعایت  که مرغداری ایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینهای غذ مدیرکل نظارت بر فرآورده

های نظارتی برای چنین  براین اساس ارگان. کند درصورتی که این موضوع رعایت نشود، مشکالتی را ایجاد می»: کنند، گفت می

شود را تحت  کننده وارد بازار می گوشتی را که برای مصرف مپزشکی تمام مرغ و درحال حاضر سازمان دا. شوند مسائلی طراحی می

 «.گیرد تا چنین اتفاقاتی نیفتد نظارت خود می

/news/fa/ir.iana.www//:http08890D%/9%85%D8%B0% 
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 گوشت مرغ
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 تومانی مرغ در انتظار شب عید ۶۵۵۵قیمت 

با توجه به افزایش قیمت جوجه، انتظار منطقی بازار این است که قیمت مرغ برای : مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

 .تومان برسد 2333الی  2233مصرف کننده به کیلویی 

، در خصوص وضعیت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با 

طی چند روز اخیر قیمت مرغ از ثبات نسبی برخوردار بوده، به طوری که اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده : قیمت مرغ اظهار داشت

  .تومان است 2033الی  5833بخ برای مصرف کننده بین کیلویی تومان و مرغ آماده به ط 4333الی  0933درب مرغداری 

با توجه به افزایش قیمت جوجه و هزینه : وی با بیان اینکه تولیدکنندگان انتظار افزایش قیمت مرغ در شب عید را دارند، گفت

تومان  2333تا  2233ده به تومان و مصرف کنن 4533تولید، انتظار منطقی بازار این است که قیمت مرغ زنده به مرز کیلویی 

  .شوند برسد، چرا که در غیر این صورت مرغداران با زیان قابل توجهی مواجه می

های مختلف توسط شرکت  با توجه به خرید مرغ در ماه: حجت در خصوص عرضه مرغ از سوی شرکت پشتیبانی بیان کرد

م آن به بازار تا رسیدن قیمت مرغ به قیمت واقعی خود داریم، پشتیبانی، درخواستی مبنی بر عدم عرضه مرغ مازاد و تزریق مستقی

  .شود زیرا در غیر این صورت عالوه بر کاهش چشمگیر قیمت به حذف تعدادی از مرغداران نیز مواجه می

شود و  میتن مرغ به بازارهای هدف صادر  8333ماهانه حدود : مدیرعامل اتحادیه مرغداران با اشاره به روند صادرات، تصریح کرد

 . هزار تن همانند سال گذشته برسد 23شود که تا پایان سال این رقم به  همواره پیش بینی می

/news/fa/ir.yjc.www//:http5500450D%/9%80%DB% 
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 ماشین آالت
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 متفرقه
 - ۳02۴/2۵0ارسف

 نفر سرمربی در طرح بسیج همگام با کشاورز 41۵۵آموزش 

سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با روحیه انقالبی و جهادی خود و در جهت اعتالی کشاورزی کشور طرحی را با 

 .دهد وان سرمربی آموزش مینفر به عن 0433نام طرح بسیج همگام با کشاورز اجرایی کرده که در راستای اجرای طرح به 

به نقل از سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، با توجه ضرورت خودکفایی در بخش مواد  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ورزی، سازمان بسیج مهندسین غذایی و بنا به ضرورت ورود علم به عرصه تولید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشا

کشاورزی و منابع طبیعی با روحیه انقالبی و جهادی خود و در جهت اعتالی کشاورزی کشور طرحی را با نام طرح بسیج همگام با 

 .کشاورز یا علمی کردن کشاورزی، اجرایی کرده است

ورز و با هدف افزایش توان علمی و عملی بر اساس این گزارش، این سازمان در راستای اجرای طرح ملی بسیج همگام با کشا

نفر از سرمربیان  0433نیروهای شرکت کننده در این طرح عظیم ملی طی هفته اخیر برای اولین بار دوره آموزشی تخصصی 

 .دوره آموزشی سه روزه آغاز کرده است 2از سراسر کشور را ظرف ( زراعی، باغی و دامی)

نفر از سرمربیان باغی و  433دوره حدود  0نفر از سرمربیان زراعی، طی  243یش از دوره آموزشی، ب 4بر طبق برنامه، طی 

 .نفر از سرمربیان دامی تحت آموزش قرار خواهند گرفت 033همچنین طی یک دوره حدود 

سیج همگام ما در سطح ملی در جهت اجرای هر چه بهتر طرح ب کند که می جهانسوز دلیل برپایی این دوره آموزشی را اینگونه بیان

های علمی بسیج روستایی را برعهده  نفر مربی در اختیار داریم که وظیفه فعال کردن پایگاه 233با کشاورز بیش از سه هزار و 

 .دارند

به دلیل آنکه آموزش و مدارک این افراد الزاما تخصصی نیست، براین اساس، به ازای هر چند نفر از این افراد یک سرمربی  :وی افزود

 .ریزی علمی این افراد را بر عهده داشته باشند ایم که هدایت و نظارت تخصصی و برنامه در سطح شهرستان تعیین کرده تخصصی

محتوای آموزش بسیار کاربردی : محتوای این دوره آموزشی را کاربردی و بسیار قوی و منحصر به فرد خواند و عنوان کرد جهانسوز

پودمانی تهیه شده است و سعی ما براین بوده که بهترین استادان و متخصصان علمی و  است، جزوات و مطالب علمی با روش های

 .عملیاتی کشوری را در اختیار بگیریم

آموزشی و   های نوین و اطالعات کارآمد به بهره برداران بخش کشاورزی شاهد بازده خوبی از این دوره لذا امید است با انتقال یافته

 .ترویجی باشیم

آموزش سرمربیان با هدف ترویج کشاورزی علمی و صحیح و به  :افزود ان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعیرئیس سازم

 .منظور افزایش تولیدات کشاورزی با حداقل امکانات، ولی با کیفیت آموزشی باال در حال انجام است

علوم درجه یک و بومی "کشاورزی وجود دارد،  ای که در بحث علمی کردن درحال حاضر از مهمترین مسائل عمده: جهانسوز گفت

توانمند سازی مربیان و سرمربیان بسیجی طرح بسیج "و  "بهره گیری از بهترین استادان اجرایی و عملیاتی کشور"، "شده کشور

 .است"همگام با کشاورز

تهیه دستورالعمل )ورزی از جمله خوشبختانه اخیرا برخی از این منابع جامع و مناسب در جهت علمی کردن کشا: وی بیان داشت 

های زراعی، باغی و دامی، تهیه پودمان آموزشی غالت ، تهیه تقویم های زراعی، تهیه شناسنامه های زراعی، تهیه نرم افزار های 

با همکاری و حمایت سازمان مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،   (تخصصی کشاورزی و توسعه فضای مجازی کشاورزی

http://www.farsnews.com/
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دان و محققان بسیجی و پژوهشکده خودکفایی و امنیت غذایی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی تهیه شده دانشمن

 .است

بعد دیگر این مسئله آن است که در نهایت علوم روز و مسائل باید به نحوی در اختیار سرمربیان و جامعه روستایی قرار : وی افزود

ارد عرصه کشاورزی شوند، از این رو این سازمان در جهت پیشبرد اهداف این مسئله از بهترین گیرد که جهت افزایش بهره وری و

استادان ملی اجرایی و عملیاتی سازمان مرکز تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی جهت انتقال یافته های علمی به صورت عملیاتی 

 .بهره گیری کرده است

الت گندم، کلزا و مکانیزاسیون و در محصوالت دامپروری سعی ما این است که در بخش زراعت بر روی محصو: تصریح کرد  وی

بیشتر روی دام های سبک کار کنیم همچنین در بخش باغبانی هم بیشتر با اصولی که منجر به افزایش محصول در واحد سطح می 

 .شود فعالیت می کنیم

امل کفایت نمی کند، بلکه مهم ترین اصل نیروی انسانی ماهر و در این راستا وجود کتاب، منابع جامع و ک: جهانسوز تصریح کرد

دارای تجربه است و ما در این دوره به منظور کسب دانش و مهارت و تجربه دار کردن سرمربیان در جهت بهره گیری از مبانی 

 .ایم علمی کشاورزی سرمایه گذاری کرده

ما خود را : های وزارت جهاد کشاورزی است خاطر نشان کرد استای سیاستوی با اشاره به اینکه تمام فعالیت های این سازمان در ر

خواهد  های روغنی و چه در درمورد گندم کمک  های ما چه در دانه در این بخش معین جهاد کشاورزی می دانیم و قطعا آموزش

ارد را بهبود بخشیم و شاهد این کرد تا فاصله عملکردی که هم اکنون بین کشاورزان خبره و نمونه و کشاورزان متوسط وجود د

 .باشیم که کشاورزی ما از رونق بیشتری برخوردار شود
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 متفرقه

 - 94/00/30فارس

 شهادت به داد مردم جنوب کرمان رسیدندجهادگران راهیان 

 فقر زدایی جهادی از جنوب کرمان با کشت درخت اکالیپتوس

جنوب کرمان، بهترین منطقه در ایران برای کشت گیاه اکالیپتوس است، لذا با عنایت : گوید مسئول گروه جهادی راهیان شهادت می

 .در منطقه آغاز کردیم به بازار خوب و رو به گسترش اکالیپتوس، ترویج کشت آن را

: ، مصطفی عظیمی، مسئول گروه جهادی راهیان شهادت می گویدسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

این مساله ای است که مهندسان کشاورزی گروه جهادی . نوب کرمان، بهترین منطقه در ایران برای کشت گیاه اکالیپتوس استج"

ما متوجه شدیم که اتفاقا در گذشته نیز مردم این منطقه از کشت اکالیپتوس امرار معاش . ما به آن باور دارند و از آن دفاع می کنند

 ."ار خوب و رو به گسترش اکالیپتوس، ترویج کشت آن را در منطقه آغاز کردیمبا عنایت به باز. می کردند

هزار گروه جهادی کشور در عرصه اقتصاد مقاومتی بویژه اشتغالزایی برای روستائیان در مناطق محروم  0استفاده از ظرفیت بیش از 

تا گروه های جهادی کشور، به موازات ارائه بر این اساس تالش می شود . از جمله مهمترین اولویت های بسیج سازندگی است

 .خدمات عمرانی، فرهنگی و پزشکی به مستضعفان، فعالیت های اشتغالزایی برای ساکنان مناطق محروم را نیز دنبال کنند

های ترویج کشاورزی و دامداری علمی که به افزایش تولید و در نتیجه افزایش درآمد روستائیان منجر می شود، از جمله رویکرد

 .اقتصاد مقاومتی است که برخی از گروه های جهادی برگزیده اند

برخی دیگر از گروه جهادی نیز آموزش تولید و فروش محصوالت جدید به روستائیان متناسب با ظرفیت ها و ویژگی های بومی 

اشتغالزایی در نقاط محروم »: است با این وجود رویکرد همه گروه های جهادی در اشتغالزایی، مشترک. منطقه را در پیش گرفته اند

 .«از طریق توانمند سازی مردم، بدون تصدی گری

گروه جهادی راهیان شهادت از جمله گروه هایی است که فعالیت در عرصه اقتصاد مقاومتی را به فهرست عناوین خدمت رسانی اش 

روستاهای محروم منطقه قلعه گنج کرمان را این گروه جهادی که چندی است حضور متمرکز در . به مناطق محروم افزوده است

 .تجربه می کند، ترویج کشت اکالیپتوس در جنوب کرمان را در دستور کار خود قرار داده است

جنوب کرمان، بهترین منطقه در ایران برای کشت گیاه ": مصطفی عظیمی، مسئول گروه جهادی راهیان شهادت می گوید

ما متوجه . ه مهندسان کشاورزی گروه جهادی ما به آن باور دارند و از آن دفاع می کننداین مساله ای است ک. اکالیپتوس است

با عنایت به بازار خوب و رو به گسترش . شدیم که اتفاقا در گذشته نیز مردم این منطقه از کشت اکالیپتوس امرار معاش می کردند

 ."اکالیپتوس، ترویج کشت آن را در منطقه آغاز کردیم

در فرصت برگزاری اردو، وظیفه مهندسان کشاورزی در گروه جهادی دانشگاه آزاد دماوند آموزش کشت و به خصوص ": یداو می افزا

اکالیپتوس با توجه به خواص فوق العاده ای . قلمه زنی اکالیپتوس به روستائیان و بستر سازی و فراهم کردن مقدمات کشت است

اکالیپتوس حاوی اثر ضد اختناق و ضد عفونی . بازار مناسب و رو به گسترشی داردکه دارد در همه جای جهان و از جمله ایران 

کننده است و برای درمان سرفه، درد سینه، سرماخوردگی، سردرد، میگرن، سینوزیت و نیز رفع دردهای موضعی و آرتروز یکی از 

 .یک شیشه اکالیپتوس وجود داشته باشددر واقع کامال ضروری است که در هر جعبه کمک های اولیه . بهترین گزینه هاست

به همین دلیل . اکالیپتوس همچنین دشمن حشرات موذی است و هر جا روییده شود، حشرات موذی از آن منطقه رانده می شوند

 ."از روغن آن در تولید آفت کش های گیاهی و سازگار با طبیعت استفاده می شود
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: کشت بهینه به مردم ساکن در روستاهای دور افتاده کشور، خاطرنشان می کند مصطفی عظیمی درباره آموزش اقتصاد مقاومتی و

 .با انتقال تجربیات و آموزش هایی بسیار ساده به روستائیان می توان زندگی آنان را به طور کامل متحول کرد"

یکی از دالیل . م داردتحول در زندگی روستائیان ساده تر از آن چیزی است که تصورش را می کنیم، فقط همت جهادی الز

هرگاه جهادگران به این مناطق قدم می گذارند موجی از . مهاجرت روستانشینان به شهر، بی توجه مسئوالن به مناطق محروم است

اگر حضور جهادگران در روستاها برای مردم عالوه بر امکانات عمرانی، اشتغال نیز به . امیدواری را در دل روستاییان زنده می کنند

اردوهای جهادی جرقه امید را در در مستضعفین روشن می کند . راه داشته باشد، نقطه عطفی در پیشرفت کشور ایجاد می شودهم

 ."و به آن ها می گوید شما بخش فراموش شده نقشه ایران نیستید

ماوند راه اندازی شده توسط جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد د 88گروه جهادی راهیان شهادت در سال 

از ابتدا با همفکری شورای مرکزی گروه تصمیم گرفتیم که برای خدمت رسانی بهتر ": مصطفی عظیمی در این باره می گوید. است

خدا را شکر . به همین جهت روستاهای جنوب کرمان، کرمانشاه و لرستان را انتخاب کردیم. در یک منطقه خاص تمرکز کنیم

ساخت ده ها چشمه سرویس بهداشتی و حمام در روستاهای قلعه گنج در . د گروهمان در حال افزایش بوده استهمیشه تعداد افرا

جنوب کرمان، ساخت خانه عالم، خانه بهداشت و مسجد بخشی از مهمترین فعالیت های عمرانی گروه جهادی راهیان شهادت از 

 ."زمان تاسیس تا امروز است

با . مشاور خانواده به مناطق محروم یکی از دیگر از فعالیت های گروه جهادی راهیان شهادت است اعزام پزشک و": او می افزاید

توجه به وقوع طوفان شن در مناطق صحرایی و مشکالت زیادی که برای مردم پدید می آید، ایجاد پوشش گیاهی در منطقه نیز 

 ."ه استهمواره بخشی از فعالیت جهادی اعضای گروه را به خود اختصاص داد

تمرکز فعالیتهای جهادی ": مسئول گروه جهادی راهیان شهادت درباره اهمیت فعالیت مستمر در مناطق محروم، اظهار می کند

می توان نتیجه . یک گروه جهادی در یک منطقه محروم اثرات مثبت بیشتری به دنبال دارد و این ادعا کامال قابل اثبات است

وقتی یک گروه . گروه های جهادی که هر سال در یک منطقه اردو برگزار می کنند، مقایسه کرد فعالیت گروه های متمرکز را با

جهادی طی چند مرحله به یک منطقه محروم اعزام می شود جلب اعتماد و صمیمیت فوق العاده روستاییان نسبت به گروه را در 

 ."پی دارد و در نتیجه خدمت رسانی راحت تر انجام می شود

یکی از آسیب های مهم در اردوهای جهادی این است که طول برگزاری اردو، فقط ": می خاطرنشان می کندمصطفی عظی

تجربه ما نشان داده که اگر به صورت مستمر در یک منطقه . جهادگران کار می کنند و روستائیان خودشان آستین باال نمی زنند

عالوه بر این، تمرکز در یک منطقه محروم ارتباط . ند و عرق می ریزندحضور داشته باشیم خود مردم روستا نیز آستین باال می زن

 ."گیری با مسئوالن محلی و دریافت کمک و امکانات از آن ها را آسان تر می کند
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 متفرقه
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۹: تاریخ

 اعالم جرم گمرک علیه مافیای میوه

نیروهای گمرک ایران با رصد اطالعات دریافتی به کمک سامانه جامع گمرکی، اعمال کنترل و با همکاری نیروی انتظامی توانستند 

 .شف و علیه متخلفان در مراجع قضائی اعالم جرم کنندکانتینر انواع میوه قاچاق ک 53از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 

های  رسد اما چند وقت اخیر فروش میوه ها به فروش می سال در مغازه های خارجی در تمام فصول  هاست انواع و اقسام میوه مدت 

وگوها و اظهار  ین گفتب. ساز شده که این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته است ویژه تهران مشکل قاچاق در سطح شهرها به

های قاچاق از مبادی رسمی وارد  های قاچاق از مبادی رسمی گمرک مطرح و به این موضوع پرداخته شد که میوه نظرها ورود میوه

 .به همین دلیل هم گمرک ایران علیه قاچاقچیان میوه اعالم جرم کرد. شود می

بار را متوجه  ور، برخی از منتقدان ورود این حجم از میوه در میادین ترهرویه میوه از مرزها به داخل کش پس از افزایش واردات بی

ها جزییاتی از کشف و  در همین راستا گمرک ایران ضمن رد این شائبه. آید صورت رسمی به داخل کشور می گمرک دانسته که به

با رصد اطالعات دریافتی به کمک سامانه نیروهای گمرک ایران : در این گزارش آمده است. قاچاق میوه را در گزارشی اعالم کرد

کانتینر انواع میوه  53جامع گمرکی، اعمال کنترل و با همکاری نیروی انتظامی توانستند از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 

 .قاچاق کشف و علیه متخلفان در مراجع قضائی اعالم جرم کنند

ر مبادی گمرکی سناریویی از پیش طراحی شده را پیاده کرد و با انتقال بنابر این گزارش، مافیای قاچاق میوه پس از ناکامی د

های قاچاق را وارد بازار کند که این اقدام  های قاچاق از مرزها به کمک اتوبوس و کامیون توانست مقداری از میوه بخشی از میوه

جای جهان شناخته شده نیست، صورت گرفته ها در هیچ  های فرعی مبادالت تجاری که بعضا این رویه دلیل وجود برخی رویه به

 .است
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 متفرقه
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 ؟!آیا برای کشاورزان ایرانی در خانه ملت جایی هست

در گزارشی تفصیلی در شماره اسفند ماه خود، کلیات عملکرد نمایندگان مجلس نهم و همچنین تحوالت  "زاقتصاد سب"ماهنامه 

انتخابات مجلس دهم را بررسی کرده است و در آن به واکاوی بخشی از فعالیت های صورت گرفته نمایندگان مجلس نهم که البته 

خاباتی که قرار است هفتم آدینه اسفند جاری در سراسر کشور برگزار شود و انت. بسیاری از آن ها نیمه تمام مانده، اشاره کرده است

. بالتبع در تصویب قوانین بخش کشاورزی و همچنین اصالح نواقص طرح های نیمه تمام در نوبت بررسی حائز اهمیت خواهد بود

 :بخشی از گزارش این ماهنامه را می توانید بخوانید

در گزارشی که به نقل از دبیرکل خانه ( ایانا)اه سال جاری وقتی خبرگزاری کشاورزی ایرانبیست و ششم مرداد م: اقتصاد سبز

گزارش جلسه دفتر سیاسی خانه کشاورز با  "کشاورز در نشست ماهانه شورای مرکزی این تشکل منتشر کرد و فقط اعالم شد که 

بخش کشاورزی  ".خانه کشاورز بحث و تبادل نظر شدموضوع برنامه های انتخابات به اطالع اعضا رسید و درباره نحوه شرکت 

امیدوار شد که این بار خانه کشاورز به عنوان تشکلی که از وزارت کشور مجوز دارد و رسما برای خود حق فعالیت حزبی نیز قائل 

اما این . ری کشور را دارداست، در انتخابات دوره دهم عزم ارائه فهرست مستقل یا دست کم تاثیر گذار در انتخابات نهاد قانون گذا

انتظار عبثی بود که اگرچه تا امروز از فحوای گزارش دفتر سیاسی خانه کشاورز به عنوان بزرگ ترین تشکل غیر دولتی خبری به 

بیرون درز نکرده است، اما سکوت عجیب و منحصر به فرد شورای مرکزی خانه کشاورز نشان از آن داشت که عیسی کالنتری و 

 بیابانی ترجیح داده اند این بار یا چراغ خاموش حامی نامزدهای دلخواه خود شوند یا از اساس قید کارکرد حزبی خانه عنایت اهلل

کشاورز را به عنوان تشکلی که پس از برگزاری کنگره چهارم که همزمان با سال صدارت دولت روحانی بود و جمع زیادی از وزیران 

تشکلی که اگرچه در مجلس نهم نامزدی نداشت، اما در مجلس هشتم، ! ردند، زده انددولت جدید در آن شرکت و سخنرانی ک

محمد علی دالور، نماینده درگز را داشت که به عنوان دبیرخانه کشاورز آن شهرستان که بنیانگذار شرکت تعاونی گندمکاران 

به نظر نمی رسید که شورای مرکزی خانه کشاورز، اما بر خالف انتظار . شهرستان درگز هم بود، چشم و چراغ بیشتر کشاورزان بود

چندان طرح و برنامه ای برای کشف نامزدهای اثرگذار و در عین حال واجد خصوصیات مورد پذیرش شورای نگهبان که یک بار قلم 

 ! قرمز بر نام دبیرکل خانه کشاورز کشیده بود، داشته باشد

 متحد اصالح طلبان حمایت مشروط خانه کشاورز خوزستان از فهرست جبهه

اگرچه تشکیالت مرکزی خانه کشاورز و حتا بیشتر استان ها، در موضع سکوت هستند، اما دبیرخانه کشاورز استان خوزستان، 

مسعود اسدی که پارسال هم با جمع کردن خبرنگاران در دفترش در حوالی برج ساعی تهران کوشید تا با نقد اقدام مجلس هشتم 

ه ثمن بخس به کشاورزان آن ها را متهم ردیف یک مشکالت خالی شدن سفره های زیر زمینی اعالم کند، اما در بخشیدن چاه ها ب

ظاهرا با وجود برخورداری از یک سایت اطالع رسانی کشاورزی در کشور، تنها خانه کشاورز از میان استان هاست که از حمایت 

 .بان خبر دادمشروط خانه کشاورز استان از لیست جبهه متحد اصالح طل

اینجانب و خانه کشاورز استان به عنوان یکی از احزاب اصالح طلب از فهرست مورد حمایت اصالح طلبان حمایت : اسدی گفت

دلیل این شرط هم جز این نیست که  .خواهیم کرد، مشروط به آن که جواد کاظم نسب الباجی، در این فهرست حضور داشته باشد

شورای مرکزی خانه کشاورز بوده و با همین دلیل فارغ از این که کاظم نسب الباجی اصولگراست یا  جواد کاظم نسب الباجی، عضو

 .اصالح طلب، اسدی خود را تحت هر شرایطی حامی او می دانست
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. اگرچه اسدی حمایت خانه کشاورز خوزستان از دکتر همایون یوسفی در فهرست جبهه متحد اصالحات را نیز مورد حمایت دانست

حتی یک موضع خشک و خالی هم از سوی سایر خانه های  "اقتصاد سبز"واقع جز این مورد تا لحظه صفحه بندی ماهنامه  در

جالب آنجاست که فارغ از تفاوت نگرش های سیاسی، کشاورزان همواره . کشاورز و حتی تشکل های صنفی کشاورزی مشاهده نشد

 .لوایح نیاز مبرم داشته و دارندبه همیاری نمایندگان مجلس در تصویب طرح ها یا 

 !شیفته عضویت در کمیسیون تخصصی کشاورزی

در تمام ادوار مجلس آن چه جزو نکته های منفی ترکیب بندی کمیسیون های تخصصی مجلس بوده است، بی میلی اعضا به 

مجلس دیده شده و جز  کمیسیونی که به مانند ته مانده کمیسیون های تخصصی در. حضور در کمیسیون کشاورزی بوده است

چند مورد کشاورزی خوانده سایر حاضرین پس از ناکامی در حضور در کمیسیون های دیگر، بر کرسی های کمیسیون کشاورزی 

اگرچه این بار یکی از نامزدهای مجلس که رشته تخصصی او نیز کشاورزی نیست و کارشناس ارشدی حقوق ! جلوس کرده اند

: ز اعالم نتایج نامش از صندوق به عنوان برنده خارج شده یا نه، در مصاحبه ای رسمی اعالم کردخوانده و معلوم نیست در رو

 "!دنبال ورود به کمیسیون کشاورزی خانه ملت هستم"

 !کمپین نیمه تمام کشاورزی ایران

معاونت امور دام در زمان ، سید موسی میرنژاد که نامش به عنوان کارشناس و مدیر روابط عمومی 94در یکی از روزهای تابستان 

طباطبایی و سپس سجادی عجین شده است و البته در روزهای پایانی خدمت و در آستانه بازنشستگی، رابطه اش با سجادی که 

پیش از رفتن به تعاون روستایی و حال شرکت های کشاورزی معاون دام محمدرضا اسکندری تیره و تار شده بود؛ خود را به عنوان 

کشاورزی ایران معرفی و با اعالم موجودیت جبهه کشاورزی برای انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی، بر  دبیر کمپین

وی در متنی البته کلیشه ای و تکراری با بیان این که . ضرورت مشارکت کلیه فعالین در بخش کشاورزی درانتخابات تاکید کرد

سی و ویژه برخوردار است و بسیاری از آن به عنوان محور توسعه یاد می بخش کشاورزی در نظام اقتصادی ایران از اهمیت اسا

... کنند، با اشاره به تاکیدات قانون اساسی بر اهمیت این بخش مهم اقتصادی در جهت تامین امنیت غذایی، حصول خودکفایی و

ین را از مهم ترین چالش های بخش نبود یا ضعف در اجرای قوانین، عدم پیگیری مطالبات و نبود نظارت جامع بر اجرای قوان

مجلس به عنوان محل قانون گذاری در کشور از اهمیت باالیی برخورداراست و تصویب هر قانونی در هر : کشاورزی خواند و افزود

 بخش، باید از مسیر مجلس شورای اسالمی عبور کند

جلس شورای اسالمی به این بخش است بر این داشتن بخش کشاورزی توسعه یافته مستلزم توجه مناسب نمایندگان م: وی گفت

اساس قشر روستایی و عشایری و کلیه فعالین در زیر بخش های مختلف کشاورزی باید افرادی را به عنوان نمایندگان خود در 

مجلس شورای اسالمی انتخاب کنند که در عین برخورداری از تخصص در بخش کشاورزی، سابقه خدمتگذاری در این بخش، چه 

  .عرصه قانونگذاری و چه درعرصه اجرایی را دارا باشند در

  جبهه کشاورزی ایران خشکید

میرنژاد که در خبری عجیب و شگفت انگیز به عنوان مدیرعامل جدید تشکیالت شرکت هماهن مرغداران ایران نیز معرفی شده بود 

برگزاری نشستی مشترک با تمام مرغداران کشور و و البته به دلیل بر هم خوردن اقلیم آن روزهای تهران، برنامه اش برای 

که همچون پدر معنوی آن -خبرنگاران نیز با بن بست مواجهگی شده بود و البته انتصاب او به جای غالمرضا آستانی در این شرکت 

رامی او ملحق می در نزد برخی خبرنگاران که به اصرار میرنژاد به گروه های مختلف تلگ -تشکل سال های سال نقش نافذی داشت 

شدند و بعضا شگفت زده هم بودند، این شوخی را موجب شد که زمزمه شود میرنژاد می خواهد نماینده مجلس و رییس کمیسیون 
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مزاحی که البته خود میرنژاد چنین تصمیمی را رد می کند و بر اساس نقل قولی، او فقط قصد ایجاد ! کشاورزی مجلس دهم شود

 .پیشنهادی از سوی جامعه کشاورزی برای چانه زنی های صنفی را داشته استکمپین و ارائه فهرست 

کمپین کشاورزی ایران به  ":البته دبیر کمپین کشاورزی ایران برای انتخابات مجلس دهم در آن مصاحبه اطالعیه وار گفته بود

د و گسترده در انتخابات مجلس شورای عنوان یک جبهه و قطب تاثیر گذار در سرنوشت انتخابات بر آن است که به صورت هدفمن

اسالمی مشارکت داشته باشد تا زمینه حضور افراد دلسوز و درد آشنا، مدیر و مدبر در حوزه کشاورزی راهی مجلس کند تا عالوه بر 

اهداف داشتن کمیسیون کشاورزی قوی و کارآمد، زمینه ایجاد فراکسیون کشاورزی در مجلس دهم نیز فراهم گردد و زمینه تحقق 

آرزویی که با سکوت این روزهای وی،  .فراهم شود 0434عالیه نظام در زمینه استقالل اقتصادی و رسیدن به اهداف چشم انداز افق 

 .به نظر برای تحقق رویاهای او خوش بینانه بوده و اصوال وی دارای کاریزمای فرماندهی یک کمپین انتخاباتی را نداشته است

 ؛ شعاری که هیچ جا دیده نشد"طالییانتخاب = خوشه طالیی "

البته میرنژاد که البته به لحاظ اخالقی فرد خوش مشربی نزد خبرنگاران پیشکسوت محسوب می شد، تا آنجا پا را در بیانیه های 

مرتبط، با توجه به استقبال چشمگیر همه فعالین، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد وانجمن های : صادر شده فراتر نهاد که گفت

شورای مرکزی کمپین تشکیل و با تعیین سیاست ها وبرنامه های راهبردی و تشکیل کمیته های سیاسی، اجرایی، اطالع رسانی و 

 اعالم موجودیت می کند"جبهه کشاورزی ایران "اموراستان ها اقدام و عمال این کمپین به عنوان 

اهنگی تشکیالت مرغداران ایران شکل داد و مدعی شد که پیگیر امور جبهه ای که میرنژاد ستاد مرکزی آن را در دفتر شرکت هم

جالب تر اینکه دبیر  .اجرایی در سطح کشورخواهد بود و ازعموم صاحب نظران و اندیشمندان در خواست همکاری و مشارکت کرد

با این شعار پا به : رده و گفته بوداعالم ک "انتخاب طالیی= خوشه طالیی "کمپین کشاورزی ایران شعار تبلیغاتی جبهه کشاورزی را 

او در پایان همچون وزیر کشاورزی احمدی نژاد در دوره نخست برای هماهنگی بیشتر شماره . عرصه انتخابات خواهد گذاشت

 !موبایل خود را اعالم کرده بود تا به گفته خودش در خدمت کلیه دلسوزان بخش کشاورزی کشور باشد

 کشاورزی، نامزد انتخابات مجلس دهم مرد یک متری با مدرک دکترای

نوشت در پنجمین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی مردی یک  "میزان"البته پیش از بررسی صالحیت ها 

به  مردی که برخی فعاالن کشاورزی .متری با مراجعه به ستاد انتخابات کشور برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس ثبت نام کرد

میزان در این خبر بدون ! شوخی آن ها را به یاد یکی از معاونان کوتاه قامت دوران وزارت جهاد کشاورزی زمان احمدی نژاد انداخت

مرد یک متری داوطلب انتخابات مجلس دارای دکتری رشته کشاورزی است و به نوشته : نام بردن از فرد ثبت نام کننده نوشته بود

شاید خیلی  .از حوزه انتخابیه تهران وارد رقابت های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی شود( داشته است) آن خبرگزاری قصد دارد

ها نام او را گمانه زنی کرده باشند، اما فهرست نهایی تایید شده ها، دست کم تا لحظه صفحه بندی ماهنامه غیر از آن را نشان می 

 .دهد

 کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم برای مجلس دهم تایید صالحیت دقیقه نودی عضو هیات رییسه

در حالی که یک روز از آغاز رسمی تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی می گذشت، شورای نگهبان حکم به تایید 

در  وی. جالل محمود زاده نماینده مردم مهاباد در دوره هشتم مجلس شورای اسالمی بود .داد« جالل محمود زاده»صالحیت

زمینه پیروزی وی را در این انتخابات فراهم « عثمان احمدی»رد صالحیت شد و با اعالم حمایت از  93انتخابات اسفندماه سال 

 .کرد
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وی کارمند رسمی وزارت جهادکشاورزی است و در چند سال گذشته به عنوان رابط مجلس و مشاور قائم مقام وزیر درصندوق بیمه 

نماینده فعلی مردم مهاباد باید دید نام « عثمان احمدی»اگرچه با نایید صالحیت  .ن فعالیت داشتمحصوالت کشاورزی در تهرا

 ؟ !محمود زاده از صندوق های مهاباد بیرون آمده است یا خیر

د ، مدرس دانشگاه و دارای مدرک دکترای کشاورزی که عضو هیات علمی دانشگاه آزاەالبته از شهرستان مهاباد اسماعیل نبی زاد

مهاباد است یا جعفر آیین پرست، معلم بازنشسته و نماینده مردم مهاباد در دوره هفتم، که البته سابقه یک بار رد صالحیت 

کاندیداتوری نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه دارد نیز ثبت نام کرده بودند، اما ظاهرا جز جالل محمودزاده که دارای مدرک 

دوره نهم برای شرکت در رقابت های انتخاباتی نتوانست از شورای نگهبان صالحیتش را اخذ کند، کارشناسی ارشد کشاورزی و در 

امروز تنها نامزد کشاورزی خوانده مهاباد است که سابقه عضویت در هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم را نیز در 

 !های آب بدون ضابطه را انجام داد همان مجلسی که قانون فجیع و پوپولیستی، بخشیدن چاه. کارنامه دارد

البته در بین جدول نامزدها، به استثنای نام برخی اعضای کمیسیون کشاورزی کنونی، نام هایی مانند محمدی، کارشناس اداره 

قدمی، مدیر کل   کشاورزی ارومیه برای شهرستان شبستر؛ قاسم محمدی، مشاور اسبق مدیرعامل بانک کشاورزی در حوزه اردبیل؛

از حوزه زاهدان؛ محمد رفیع دهواری،  بندانی، دانشیار دانشگاه کشاورزی  آب جهاد کشاورزی برای حوزه ساوجبالغ و طالقان؛

رییس جهاد کشاورزی زابل برای حوزه سراوان و سید مجتبی خیام نکویی، مشاور اسبق پر همت معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی 

و رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی در دوره محمدرضا اسکندری هم به چشم می خورد که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

گزینه اخیر از حوزه اصفهان و در فهرست اصولگرایان نامزد مجلس شد که باید دید آیا این گزینه ها در صورت اخذ رای اعتماد الزم 

چهره هایی ... ی غالبا غیر کشاورزی آرایش می شودچهره های تازه هستند یا کمیسیون کشاورزی مجلس دهم بازهم با چهره ها

 !که با نگاهی به فهرست آن ها در همین پرونده می توان به درجه تخصص آن ها و ارتباط شان با کشاورزی برد

 به هر حال نتیجه این دور از انتخابات هر چه باشد، همچون سایر انتظارات دولت تدبیر و امید که مجلسی منتقد اما همسو با

سیاست های کالن دولت به ویژه پس از برجام بود، انتظار وزیر جهاد کشاورزی و معاونان نیز شکل گیری مجلسی در بعد کالن و 

کمیسیونی تخصصی در بعدی تخصصی است که گشاینده موانع دستیابی کشاورزی ایران به خود اتکایی و در عین حال الگوی 

در دستور کار باشد، وگرنه اگر بنا بر ندادن کارت زرد باشد، حجتی در دو سال و اندی  کشت و سایر اتفاق های مهمی است که باید

اما از انجا که مشکل اصلی بخش کشاورزی تقویت زیر ساخت های کشاورزی به جای . همکاری با مجلس نهم هم یک کارت نگرفت

د امیدوار بود اسامی خارج شده از صندوق که طرح های پوپولیستی مانند طرح استخدام ناظرین از سوی مجلس هشتم است، بای

 ...احتماال تا لحظه ارسال این مشاره مجله به دستتان رسیده است، باب میل جامعه کشاورزی و البته مردم بوده باشد

 :برخی از لوایح مهمی که در کمیسیون کشاورزی مجلس نهم بررسی شد

 بع زنده آبی دریای خزرالیحه موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منا

 الیحه حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور

 طرح حفاظت و صیانت از جنگل ها

 الیحه محافظت از خاک

الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادالنه ومنصفانه منافع 

 به کنوانسیون تنوع زیستی حاصل از استفاده آنها الحاقی

 الیحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی
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 الیحه اصالح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه ( 0025) 0992الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل مورخ 

 (0088) 0339و ( 0085) 0332به گونه اصالح شده در سال های ( 0050) 0920پسماند و سایر مواد مورخ 

 الیحه ارزیابی زیست محیطی

 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصالح بعدی آن( 0)طرح الحاق یک تبصره به ماده 

 الیحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه

 کنترل انتقاالت برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنهاالیحه تصویب اصالحیه کنوانسیون بازل درباره 

الیحه تصویب پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون 

 چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

 (اکو)ری های اقتصادی الیحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکا

 الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون بین المللی اتحادیه زنبورداران

********* 

برخی از طرح های مهم نمایندگان مجلس نهم که اعالم وصول و در کمیسیون اصلی آن یعنی کمیسیون کشاورزی 

 :بررسی شد

 ستاهاطرح ساماندهی خدمات رسانی به رو 0090/32/02

 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصالح بعدی آن( 0)طرح الحاق یک تبصره به ماده  0090/34/05

 طرح تامین آب کشاورزی و شرب فالت مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران 0090/30/02

 طرح تغییر نام سازمان پنبه و دانه های روغنی 0090/00/02

 عیطرح جامع منابع طبی 0090/00/05

 قانون اصالح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع( 40)طرح اصالح ماده  0090/00/30

 طرح تشکیل صندوق حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی 0090/32/03

 طرح نجات و احیای دریاچه ها و تاالب های کشور 0090/38/08

 انون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشورطرح اصالح ق 0090/32/00

 طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 0090/34/32

 طرح انتزاع و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی 0090/34/32

 و اصالحیه بعدی آن 0024زراعی و باغها مصوب طرح اصالح قانون حفظ کاربری اراضی  0090/34/35

 طرح حذف آب بهای محصوالت استراتژیک کشاورزی 0094/38/02

 طرح ملی جمع آوری آب باران 0090/32/32

/news/fa/ir.iana.www//:http09304D%/8%A0%DB%8D%C8%A2 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/29014/%D8%A2%DB%8C%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

163 
 

رقهمتف  
 ایرنا ۵92۴/2۴۹۳0: تاریخ خبر

 بسته امنیت غذایی هفته آینده توزیع می شود : ربیعی

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع بسته امنیت غذایی پس از انتخابات هفتم اسفندماه به خانواده  -ایرنا-تهران

 . هایی که دچار فقر تغذیه ای هستند، خبر داد

نگار ایرنا، ربیعی شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست تخصصی رفاه و توانمند سازی که در محل سالن اجالس برگزار به گزارش خبر

سیاست های رفاهی نه صدقه ای و نه جبرانی است، بلکه این سیاست ها باید مبتنی بر اجرای سیاست های حمایتی و : شد، افزود

 .توانمندسازی باشد

توسعه رنگین تر شدن سفره های . ت آسمانخراش کارخانه های بزرگ و دودکش های بزرگ نیستبه گفته وی، توسعه فقط ساخ

 .مردم و نشاندن خنده بر چهره کودکان در دورترین مناطق مرزی نیز است

 .به گفته وزیر کار، آنچه بر زندگی مردم تاثیر دارد اتخاذ سیاست های رفاهی دولت در جهت توانمند سازی مردم است

دیدگاهی مبتنی بر اینکه قایقی حرکت می کند و عده ای در آن غرق شوند، دیگر نظریه ای پذیرفته شده در توسعه : گفتربیعی 

حتی این گونه نیست که عده ای در قایق بنشینند و عده ای دیگر آنان را بکشند، این نظریه هم مورد وثوق نظریه پردازان .نیست 

 .توسعه نیست

اجتماعی با تاکید بر اینکه همه باید تالش کنیم سیاست های رفاهی را اجرا کنیم، به دو دوره اجرای سیاست  وزیر تعاون، کار و رفاه

قیمت نفت در کشور افزایش یافت و بار دیگر این افزایش قیمت را در دهه  0053دهه : های رفاهی در کشور اشاره کرد و گفت

برنامه های رفاهی که بر مبنای افزایش . نفت چیزی حاصل مردم نشد از این افزایش قیمت 0083در دهه . شاهد بودیم 0083

در چنین برنامه هایی از سیاست های رفاهی، عدالت و زدودن فقر و نابرابری خبری .قیمت نفت تنظیم شود، راه به جایی نمی برد 

 .نیست

و در زمان پایین بودن قیمت نفت و گاز  ربیعی معتقد است، برنامه پنجساله ششم توسعه کشور بر مبنای عقالنیت و سخت کوشی

 .در بازارهای جهانی تنظیم شده است

 میلیون شغل در کشور ایجاد شد 0.0**

دولت : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری اینکه در یک دوره با باالترین درآمدهای نفتی اشتغالی در کشور ایجاد نشد،گفت

هزار شغل در کشور  033ادی و کاهش قیمت نفت توانست در مدت دو سال یک میلیون و یازدهم علیرغم مشکالت عدیده اقتص

 .بدترین سال اقتصادی را پشت سر گذاشتیم 0094ایجاد کند و در شرایطی که سال 

. دمقایسه ورودی ها و خروجی ها در دوران باالبودن قیمت نفت نشان می دهد چگونه درباره درآمدهای نفتی اهمال ش: وی افزود

 .ورودی درآمد باال در اقتصاد ، خروجی جز عمیق تر شدن نابرابری ها و توسعه فساد نداشت

میلیون نفر در این دولت توانستند بیمه 00حدود . در دولت یازدهم گونه های مختلف فقر شناسایی می شود: ربیعی بیان داشت

 .درصد از آنان کارگران غیر رسمی بودند93درمانی شوند که بیش از 

در بیمه فراگیر هر فردی دارای یک : ربیعی با تاکید بر اینکه باید در سیاست های رفاهی کشور انسجام داشته باشیم، تصریح کرد

بیمه تکمیلی هم می تواند با توجه به تمکن افراد، آنان را تحت پوشش . دفترچه بازنشستگی است که دارای سطوح متفاوت است

 .قرار دهد
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درصد حداقل دستمزد برای  43رهای برنامه ششم توسعه در خصوص رفاه اجتماعی را در نظر گرفتن وی یکی دیگر از محو

 .معلوالنی که نمی توانند به هیچ عنوان مسئولیت کاری را به دلیل معلولیت بر عهده بگیرند، عنوان کرد

/News/fa/ir.irna.www//:http80922200/ 
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 مرکبات
 - ۳02۴/2۵7فارس

 نیازی به واردات نارنگی نیست/ پرتقال شب عید تأمین است

به غیر از : هزار تن پرتقال در انبارهای کشور وجود دارد، اظهار داشت 033مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با بیان اینکه حدود 

 .ی به اندازه کافی در انبارها موجود است و هیچ نیازی به واردات میوه نیستپرتقال، سیب و کیو

، با اشاره به تولید خوب خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمدرضا شعبانی مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در گفت

ها موجود است و امسال هیچ  ز نیاز مصرفی، پرتقال در انبارهای استان مازندران و سایر استانبیش ا: مرکبات در سال جاری، گفت

 .مشکلی برای تأمین پرتقال شب عید وجود ندارد

با برداشت پرتقال جنوب، در اواخر اسفند و اوایل بهار، بخش : آید، افزود زودی به بازار می وی بابیان اینکه پرتقال والنسیای جنوب به

 .شود زودی وارد بازار می گری پرتقال بهدی

کننده عرضه  تومان امسال به مصرف 0533تا  0533با توجه به فراوانی پرتقال، این محصول به قیمت حدود : شعبانی تصریح کرد

 .شود شب عید هم این میوه با همین قیمت عرضه شود بینی می شد و پیش

در : هزار تن است، تصریح کرد 003ینکه نیاز مصرفی پرتقال کشور در شب عید حدود مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران بابیان ا

هزار تن پرتقال هم توسط وزارت جهاد کشاورزی  03های کشور موجود است و  هزار تن پرتقال در سردخانه 033حال حاضر حدود 

 .شود برای تنظیم بازار شب عید ذخیره شده که در صورت نیاز وارد بازار می

 .با توجه به ذخیره کافی سیب، پرتقال و کیوی، هیچ نیازی به واردات میوه نیست: بیان داشتوی 

این موضوع دلیلی برای واردات نارنگی نیست؛ چرا که به حد : شعبانی بابیان اینکه فصل برداشت نارنگی به پایان رسیده است، گفت

 .ا با سایر مرکبات که به وفور وجود دارد، پر کردتوان سبد میوه شب عید ر ها موجود است و می کافی سایر میوه

واردات، ضربه : صورت جدی خودداری شود، اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران بابیان اینکه از واردات مرکبات باید به

 .شود به تولید داخلی و اشتغال است، عالوه بر آن انواع آفت همراه میوه وارد کشور می

که سال گذشته حدود یک میلیون و  طوری ، افزایش داشت، به90درصد نسبت به سال  53تولید مرکبات کشور امسال  :وی افزود

 .هزار تن رسید 433میلیون و  0هزار تن پرتقال تولید شد و امسال تولید این میوه به حدود  053

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00940032333052 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 - ۳02۴/2۵0فارس

های تجدیدپذیر و خاک در الیحه برنامه  عدم توجه به حفظ آب/خیالی است کشت فرا سرزمینی خوش
 ششم

در : خیالی خواند و تصریح کرد هاد کشاورزی است، خوشهای وزارت ج دبیرکل خانه کشاورز، کشت فرا سرزمینی را که از برنامه

 .الیحه برنامه ششم به این مسائل توجه کافی نشده است

، عیسی کالنتری دبیرکل خانه کشاورز امروز در همایش تبیین برنامه ششم توسعه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 2مقام معظم رهبری در بند : اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی گفتاقتصادی، 

 .فرمایند تولیدات داخلی را به خارجی ترجیح دهیم های اقتصاد مقاومتی می سیاست

میلیون  0آبی حداقل باید یک تا  های منابع با توجه به محدودیت: وی با بیان اینکه نباید سطح زیر کشت اضافه شود، اظهارداشت

 .هکتار از سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی را کاهش دهیم

متأسفانه هیچکدام از این : های مورد نیاز در بخش کشاورزی در داخل کشور، تصریح کرد کالنتری با اشاره به تولید همه نهاده

 .ایم وری از خارج عقب افتاده نظر بهره تولیدات قابل رقابت با تولیدات خارجی نیست به طوریکه به شدت از

این بروکراسی که در دولت، وزارت جهاد کشاورزی و سیستم : دبیرکل خانه کشاورزی با اشاره به بروکراسی درون دولت اظهارداشت

 .بانکی وجود دارد در امر تولید بازدارنده است

امنیت زمین هم از قبل بدتر شده چرا که االن مدعی دولت : کرد شود تصریح وی با بیان اینکه موانع بروکراسی روز به روز بدتر می

 .داند های مردم را جزء منابع ملی می است و منابع طبیعی و زمین

میلیارد متر مکعب رسیده و چه بسا در آینده این  88های تجدید پذیر کشور، این منابع به  میلیارد متر مکعب آب 004از : وی افزود

 .یلیارد متر مکعب برسدم 83رقم به کمتر از 

ها آبی بوده و  ها هکتار زمین بایر در کشور وجود دارد که زمانی این زمین صدها هزار هکتار و شاید میلیون: کالنتری تصریح کرد

 .االن خشک شده است

ن تجارت سازما WTO خواهیم عضو اگر می: های بلند مدت است، اظهارداشت گذاری وی با بیان اینکه کشاورزی جزء سرمایه

 جهانی شویم آیا قوانین حاکم بر این سازمان حاکم بر قوانین داخل کشور است؟

توانید بر روی واردات  درصد می 00گوید واردات همه چیز آزاد است و حداکثر  سازمان تجارت جهانی به شما می: وی بیان داشت

درصد آن را وارد کنید بنابراین در اینجا  5م حداکثر باید درصد خودکفا باشید باز ه 033تعرفه بگذارید و حتی اگر در کاالیی هم 

های  توانید سیاست های تحمیلی سازمان تجارت جهانی را دارید آیا می شود که در شرایط که شما سیاست این سوال مطرح می

 تحمیلی کشور استراتژیک را به صورت موازی داشته باشید؟

 .انجام شده است 52تا  50های  شاورزی با قیمت ثابت بین سالگذاری در بخش ک باالترین سرمایه: وی افزود

ها خود به خود پوشش گیاهی نیز آسیب دیده است و بنابراین سوال  با کاهش بارندگی: ها تصریح کرد وی با اشاره به کاهش بارندگی

لکرد گوشت چیزی اتفاق افتاده ایم و از آن طرف در عم میلیون رأس دام سرگردان در مراتع چه کرده 23من این است که برای 

 ایم؟ است؟ و آیا اینها را در برنامه ششم توسعه دیده

http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

167 
 

بخشی از آب از بارش تأمین : دبیرکل خانه کشاورز با بیان اینکه اولویت حفظ منابع طبیعی امروز بر هیچکس پوشیده نیست، گفت

 .شود شود و بخشی از آب هم با توجه به پوشش گیاهی حفظ می می

شود این منابع  میلیارد متر مکعب است اما االن که گفته می 003شد که منابع تجدید پذیر آب  تا چندی پیش گفته می: دوی افزو

 .میلیارد متر مکعب است باید از وزیر نیرو قدردانی کرد 88

کنم که در الیحه  نمیفکر : های تجدیدپذیر و خاک ارتباط مستقیم با حفظ پوشش گیاهی دارد، تصریح کرد وی با بیان اینکه آب

 .برنامه ششم توجه کافی به این مسائل شده باشد

 .عدم وجود آب کافی و خاک مناسب دلیل این اتفاق است: های زاگرس که در حال از بین رفتن است، گفت وی با اشاره به جنگل

چه اصراری که آقای حجتی وزیر جهاد خوشبینانه نگریستن با واقعیت دو چیز متفاوت است و باید بگویم اگر: کالنتری بیان داشت

برای حفظ و تقویت مکانیزاسیون کشاورزی کشور داشت قابل تقدیر است اما تقریباً هیچ عملکردی نداشته و در حد صفر بوده است 

 .و بقیه مسائل هم همین است

لت بخش خصوصی را تشویق اگر دو: گذاری بخش خصوصی در کجا دیده شده است، گفت وی با طرح این سوال که تضمین سرمایه

 کرد و به تعهداتش عمل نکرد، بخش خصوصی کجا باید برود و ضرر و زیانش را چه کسی باید جبران کند؟

شود و آن تولیدکننده و  کند و از طرفی مجوز احداث باغ برای او صادر می امروز دولت برای کشاورز مجوز آب صادر می: وی افزود

شود و همه  شود و آب شور می اش تمام می کند اما فردا آن منطقه منابع آبی گذاری می یلی سرمایهگذار هم در صنایع تبد سرمایه

 رود، چه کسی باید پاسخگوی این مسئله باشد؟ سرمایه از بین می

بیمه ها حاضر نیستند محصول کشاورز را  بیمه: گذاری در کشاورزی وجود ندارد، گفت وی با اشاره به اینکه امنیت برای سرمایه

 .کنند

 .کنم روی کشت فراسرزمینی یک ذره هم فکر نکنیم خیالی است و خواهش می کشت فراسرزمینی خوش: کالنتری اظهارداشت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00940034330452 
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خنرانی، بازدیدهامصاحبه، س  
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 قانون انتزاع، چاقوی بدون دسته

در شماره جدید ماهنامه به موشکافی دالیل اجرا نشدن دقیق قانون انتزاع  "دامپروران"منصور انصاری، مدیر تحریریه ماهنامه 

و « و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید شیر بی یال و دم» : پرداخته و با استفاده از شعر موالی بلخ که می گفت

؛ ارائه نشدن تمام ابزار قانونی و اختیارات اجرای قانون انتزاع از سوی تصمیم سازان و تصمیم گیران به «چاقوی بی دسته است»

 :متن سرمقاله وی به شرح ذیل است. وزارت جهاد کشاورزی را مورد انتقاد قرار داده است

موقع قرار است که دولتی ها و به تبع آن شاکله دولت از ذهن و فکرشان این تصور باطل را خارج کنند که مشخص نیست چه 

چنین برداشت و تصوری هنوز . دولت متعلق به دولت نیست و نظریه دولت برای دولت دیریست منسوخ شده و کارکرد الزم را ندارد

ل آن متعلق به کارمندان دولت است و هر خدمتگزار یا کارمندی از آحاد درمیان بسیاری وجود دارد که نهاد دولت، در جزء و ک

این نوع برداشت هنوز منشاء بسیاری . دولت و در هر پست و مقامی از صدر تا ذیل، مالک و سهامدار موسسه ای به نام دولت است

به هنگام بروز و ظهور بعضی اختالفات درون از سوی دیگر و متاثر از همین طرز تلقی، . از تصمیم گیری ها و برخورد با مردم است

دولتی، با وجود قوانین و مقررات یا آیین نامه های مصوب برای حل اختالفات، وزرا، معاونان و به تبع آن مدیران کل و جزء، حاضر 

دست بدهند یا به  نیستند آن بخش از مسئولیت و فعالیت های اجرایی و نهادهای مرتبط با آن را که مقرر شده واگذار کنند، از

حدت و شدت این چسبندگی تا آنجاست که کار به مناقشه و مجادله و . بخش دیگری از ساختار و تشکیالت دولت بسپارند

مطبوعات کشیده می شود، زیرا هر وزیر یا معاون و مدیر کل تصور می کند آن بخش از مسئولیت که به ایشان واگذار شده، ملک یا 

ا در برابر واگذاری آن به بخش دیگر دولت، به مثابه مالکی از جان گذشته که گویی اموالش را به یغما می دارایی شخصی اوست، لذ

این نوع حس مالکیت و تعلق خاطر نسبت به سِمَت یا واگذاری نهاد، سازمان، دارایی های . برند، مقاومت و برخورد می کند

بخش از دولت با بخش دیگر آن می شود، منبعث از همان نگاه دولت ساختمانی و ملکی و یا شرح وظایف که محل مناقشه این 

برای دولت است، حال آنکه در تمامی مراحل تکوین و تکمیل توسعه دولت ها، حسب ضرورت های اجرایی یا نیاز ملت، قانون 

یی این یا آن وزارتخانه به گذاران یا حتی خود دولت در قالب قانون، طرح، الیحه و شیوه هایی که مرسوم است، در صدد جابه جا

وزارتخانه دیگر یا ادغام دو یا سه وزارت خانه در یکی برمی آیند و یا کوشش دارند که با انتقال سازمان ها و نهادهای مربوط به 

ن گذاران هدف از این جابجایی در ساختار و تشکیالت دولت، چه از منظر قانو. وزارتخانه دیگر، زمینه انجام بهترکار ملت فراهم شود

حال . و چه خود دولت، تقویت این وزارتخانه و یا تضعیف و تنبیه دیگری نیست، بلکه هدف راه انداختن کار ملت در میان است

ممکن است یک وزارتخانه با برخورداری از امکانات این یا آن سازمان یا نهاد قوی تر شود و دیگری ضعیف، اگر حس مالکیت وجود 

بارها شنیده ایم که وقتی سِمَتی را از یک مسئول دولتی می گیرند و یا جابه جایش می کنند، . ش نمی آیدنداشته باشد مشکلی پی

، اما «ما سرباز هستیم ، فرقی نمی کند در کدام جبهه بجنگیم یا انجام وظیفه کنیم» : در پاسخ این تغییر جایگاه با تبختر می گوید

نی مرتبط با وزارت صنعت معدن تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود همه انجام وقتی قرار باشد که مثال طبق قانون، سازما

حال برگردیم به قانون افزایش . وظیفه مقدس سربازی را فراموش و مناقشه و کشمکش و اینکه من بهتر می زنم شروع می شود

و پس از عبور از شورای محترم نگهبان، برای ابالغ بهره وری، موسوم به قانون انتزاع که در دولت دهم و به پیشنهاد مجلس تصویب 

دولت دهم سه سال این قانون را بایگانی و مسکوت گذاشت، نهاد قانون گذار هم به دالیلی که نیاز به . به دولت به مجلس ارجاع شد

ر همت بست که این در دولت یازدهم مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کم. توضیح ندارد پیگیر اجرای این قانون نشد
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قبل از آن، مجله دامپروران از همان ابتدا و هنگامی که این قانون . سنگ سنگین فرو افتاده در چاه را بیرون آورد و باالی دست ببرد

به صورت الیحه مطرح شد، مطالب متعددی حتی در جایگاه انتقاد راهگشا و تاثیر گذار نوشت و در نهایت و پس از تصویب، برای 

ن بار متن کامل این قانون را برای اطالع بخش کشاورزی منتشر کرد و پس از آن، هنوز چندماهی از روی کار آمدن دولت اولی

با اجرایی شدن قانون انتزاع در »، با عنوان 0090بهمن ماه  045یازدهم نمی گذشت که طی مقاله ای هشدار دهنده در شماره 

و طرح روی جلد همین موضوع، به « ش اساسی از وزیر جهاد کشاورزی خواهد بودسال های پیش رو، چگونگی تنظیم بازار پرس

سال از تصویب نهایی  5حال با گذشت . چالش های عظیم اجرایی کردن این قانون و آنچه که برای اجرا الزم دارد اشاره کرده بود

دو صفحه محتوا و مفاد قانون، بدون  !این قانون، شاهد هستیم که مهندس حجتی مانده و حوضی که هیچ ماهی در آن نیست

نه خبری از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در سازمان حمایت مصرف . ابزارهای الزم و سازمان های مرتبط برای اجرای آن

در کنندگان و تولید کنندگان هست، نه این وزارتخانه می تواند بخشی از اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی را داشته باشد، نه قا

است مجوز نمایشگاه های تخصصی بخش کشاورزی و صنایع غذایی را در اختیار گیرد و نه اختیار نظارت بر صنوف مربوط به توزیع 

بخشی از این . و عرضه فراورده های کشاورزی و دام و طیور و گوشت و ماهی و شیالت که در چارچوب این قانون است را دارد

تند، تشکیالت، ساختمان، پرسنل و امکاناتی دارند که همگی در حیطه وزارت خانه های دیگر نهادها که الزمه اجرای قانون هس

است و آنها نیز حاضر به واگذاری نیستند، سازمان میوه و تره بار هم که در حوزه بازار این محصوالت نقش اساسی ایفا می کند، زیر 

ای قانون افزایش بهره وری موسوم به قانون انتزاع دارد، معاون و قائم در نهایت آنچه که وزارت خانه برای اجر. نظر شهرداری هاست

 2مقامی است با سوابق درخشان و مثبت اجرایی به نام مهندس علی اکبر مهرفرد که به جای مهندس یونس سینکی آمده است و 

، زیرا بخش های دیگر دولت که قبال ماه است که می دود تا به اجرای قانون شکل و شمایلی درخور بدهد ولی هنوز نتوانسته است

با این توصیف بعید به نظر . عهده دار بازرگانی کشور از جمله محصوالت کشاوزی بوده اند، هنوز خود را مالک تنظیم بازار می دانند

ه مند شوند و می رسد کشاورزی کشور و کشاورزان، از این قانون که می تواند منشاء اثر و قدرت برای تولیدات کشاورزی باشد بهر

شیر بی یال و دم و اشکم که دید، این چنین » : این قانون برای وزارت جهاد کشاورزی مصداق شعر موالی بلخ است که می گفت

 .«چاقوی بی دسته است»و « شیری خدا هم نافرید
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 چرا حمایت از کشاورزان دغدغه ملی است؟

 قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی -نژاد  محمدابراهیم حسن

نیازمند حمایت  صورت مستقیم با معاش مردم در ارتباط است، عنوان رکن مهم در اقتصاد که به تردیدی نیست که کشاورزی به

گیری دیپلماتیک، موجبات تغییرات جدی  گونه که در بازار سرمایه ممکن است یک رویداد سیاسی یا یک موضع هاست؛ همان دولت

موقع و دور از انتظار نیز ممکن است بازار محصوالت  در قیمت سهام را فراهم آورد، وزش هر باد مخالف یا گرما و سرمای بی

 .تی مواجه کندکشاورزی را با مشکال

 -هایی افزون بر آنکه ممکن است دولت را در تامین برخی محصوالت شهروندان با چالش همراه کند، کشاورزان را  بروز چنین پدیده

سازد که در چنین ایام و شرایطی  نیازمند تکیه و پناهی می –پذیرترین اقشار جامعه هستند ترین و در عین حال آسیب که از شریف

 . ن جبران شودخسارت آنا

در این راستا . های کشاورزان را تا سر حد ممکن کاهش دهد دولت تدبیر و امید از هنگامه روی کار آمدنش، تالش کرده تا دغدغه

سازی و ترویج و توسعه این رویکرد که محصوالت کشاورزی ایرانی و تولیدکنندگان آن باید مورد  اقداماتی را نیز از جنس فرهنگ

 .است با هدف عینیت بخشیدن به این سیاست مهم عملیاتی شده   ار بگیرندحمایت جدی قر

های مجدانه وزیر  امروز و در آستانه فرارسیدن سال جدید خورشیدی، با دستور مساعد رئیس جمهوری اسالمی ایران و پیگیری

بیمه محصوالت کشاورزی انجام شد  های میلیارد ریال برای پرداخت غرامت 0333جهاد کشاورزی، شاهد آن شدیم که تامین مالی 

این اقدام که . دیده تعلق گیرد صورت رسمی اعالم شد، قرار است این رقم به زودی به کشاورزان خسارت تر نیز به و چنان که پیش

و  منظور حمایت از کشاورزان صورت گرفته، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی های راهبردی دولت یازدهم و به در راستای سیاست

توسط بانک کشاورزی انجام شده تا صندوق بیمه محصوالت کشاورزی بتواند با خیالی آسوده که حاصل از این تامین منابع است، 

 . دیده رسیدگی کند به امور کشاورزان خسارت

تسویه حساب . نیز استالبته نگاه حمایتی به کشاورزان، سیاستی است که دولت با تالشی وافر در برنامه دارد و پایبند به اجرای آن 

سال به بانک کشاورزی صورت گرفت  03با گندمکاران که در سال جاری به واسطه بازگشت عاملیت خرید تضمینی گندم پس از 

ماه امسال انجام شد و حتی در این مسیر، کوچک ترین خللی در پرداخت پول به  با همین هدف و همین منظور در آغاز آبان

 .ارد نشدکشاورزان بدهکار نیز و

های موثر در تحکیم بنای اقتصاد مقاومتی هستند، حمایت کند و در صدد  استوانه  دولت، اکنون اعتقاد دارد که باید از کشاورزان که

گونه  البته در مسیر اجرایی نمودن اهداف اقتصاد مقاومتی، همان. است این مهم را نیز از طریق کلیه امکانات در دسترس انجام دهد

وقتی به روشنی . توسط مسووالن کشور تاکید شده، بیش از توجه به مسائل نظری، نیازمند اقدامات عملیاتی هستیم که بارها

مشخص و عیان است که اگر کشاورز ایرانی لطمه بخورد، افزون بر آسیب دیدن آمار اشتغال، بازار داخلی از محصوالت خارجی پر 

تواند اقتصاد ملی را نیز  رود، پس طبیعتا جلوگیری از بروز این موارد و چالش ها، می های صادراتی نیز از بین می شود و ظرفیت می

 ./کند که هدف غایی در اقتصاد کشاورزی نیز است  در برابر گزندها و خطرات مقاوم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۱: تاریخ

 تهران مقصد قاچاق برای افراد سودجو در بازار میوه

با توجه به گستردگی بازار میوه و تربار در تهران متاسفانه این مرکز سود آورترین مقصد قاچاق : دبیر مبازره با کاالی قاچاق گفت

 .تبرای قاچاقچیان شده اس

در حال حاضر ما : علی اکبر پوراحمد نژاد دبیر مبازره با کاالی قاچاق گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش

ی قاچاق به خصوص میوه در ایم مدیریت ورودی و خروجی میادین بزرگ تهران را زیر نظر بگیریم تا از عرضه هر گونه کاال توانسته

 .تهران جلوگیری کنیم

ایم اما به دلیل نزدیک شدن به شب عید و توسعه یافتن بازار خرید و فروش  ای را انجام داده ها اقدامات ویژه در بازرسی: وی افزود

 .میوه باید بیشتر از گذشته بر روی این بازار نظارت داشته باشیم

هزار پرونده درباره قاچاق میوه موجود است اما این موضوع قابل  8تا کنون اعالم شده : ر یح کرددبیر مبازره با کاالی قاچاق تص

پذیر است؛  قبول نیست زیرا قاچاق این محصول به علت مسافت زیاد تهران با مرزها صرفا از طریق ترانزیت های سرخانه دار امکان

 .ستاما تعداد عبور ترانتیت های مجهزی تا این رغم نبوده ا

های کشور را دارد که عالوه بر آن مسیر  ستاد مبارزه با قاچاق کاال در دستور کار خود نظارت بر سردخانه: پوراحمدنژاد اظهار داشت

شود اما چون شرایط نقل و انتقال این محصول بسیار ویژه است نمی  ها نیز مشخص شده و محموله آنها به خوبی بازدید می ترانزیت

 .شب که آنها عبور می کنند به راحتی آنها را بازدید کردتوان در تاریکی 

هزار تن سیر خشک را از جمله مواردی دانست که توسط بازرسان نظارت از سطح شهر  04تن نارنگی پاکستانی و  03وی 

 .آوری شده است جمع

ایم  ها توانسته ، دادستانی و اتحادیهوضع شده ما با کمک تعزیرات 90طبق قوانینی که در سال : دبیر مبازره با کاالی قاچاق گفت

 .های خرد هم برخورد کنیم الوه بر حمل و نگهداری غیرقانونی این کاالها با فروش آنها حتی در فروشگاه

ها هستند و مسئوالن  پردازند زیر نظر اتحادیه هایی که به فروش این محصوالت می بیشتر فروشگاه: پوراحمد نژاد در ادامه افزود

اید با مشاهده کاالهای قاچاق یا مشکوک به قاچاق از فروش آنها جلوگیری کنند تا در زمان اجرای قانون با مشکلی مواجه مربوطه ب

 .نشوند

متأسفانه استان تهران مبدأ قاچاق نیست بلکه مقصد قاچاق برای قاچاقچیان تعریف شده که دارای بازار : وی خاطرنشان کرد

 .منفعلی است
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 مصاحبه ،سخنرانی، بازدیدها
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 فاجعه در انتظار صنعت طیور

این امر منجر به تعطیلی واحدهای اگر شب عید قیمت مرغ تفاوت معناداری پیدا نکند : رئیس انجمن مرغداران استان گیالن گفت

 .مرغداری خواهد شد

، در خصوص وضعیت قیمت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناسداهلل نژاد رئیس انجمن مرغداران استان گیالن در گفتگو با 

تومان فاصله  033هزار تومان که با قیمت واقعی خود کیلویی  4کیلویی  درحال حاضر قیمت مرغ درب مرغداری: مرغ اظهار داشت

 .دارد

کاهش قیمت مرغ به سبب عدم کشش بازار رکود اقتصادی و دامن زدن برخی افراد سود : وی با اشاره به کاهش قیمت مرغ گفت

 .قیمت در بازار شده استجو به شایعاتی همچون استفاده از هورمون در صنعت طیور بیش از پیش موجب روند کاهش 

هزار تن مازاد تولید در سال مواجه هستند و الزم به  433الی  033در حال حاضر تولید کنندگان با : اسداهلل نژاد در ادامه بیان کرد

ذکر است که صادر کنندگان به سبب اینکه قیمت تمام شده محصول کشورهای برزیل و آمریکا از کشور ما پایین تر است عمال 

 .در کنندگان ما نمی توانند رقابت داشته باشندصا

اگر شب عید قیمت مرغ تفاوت معناداری پیدا نکند به طوری که مرغداران به : رئیس انجمن مرغداران استان گیالن تصریح کرد

دام به سود معقول دست یابند باید گفت که فاجعه در صنعت طیور رخ خواهد داد به طوری که بسیاری از تولید کنندگان اق

 .تعطیلی واحدهای خود میکنند
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 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۰: تاریخ

 میوه های قاچاق با طعم سم و آفت

 .میوه های قاچاق عالوه برآلودگی، بیماری و آفت را برای باغات کشور به ارمغان می آورد: یس اتحادیه باغداران گفتنائب رئ

ی عامالن در خصوص دستگیر خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با

مسئوالن مربوطه برخوردهایی با عامالن این اقدام انجام داده اند و برخی از متخلفان از جمله : توزیع میوه های قاچاق اظهار داشت

 .عامالن توزیع دستگیر شده اند

با حجم انبوه میوه قاچاق :وی با اشاره به اینکه با پیگیری و برخوردهای قاطع با عامالن قاچاق میوه از تب و تاب خواهد افتاد،افزود

 .به کشور تولید کنندگان سیب و پرتقال به سبب اینکه بخشی از هزینه تولیدشان را به دست نمی آورند در حال نابودی هستند

درحال حاضر نارنگی بندر عباس در بازار داخل موجود است :شادلو با بیان اینکه نیازی به واردات نارنگی در شب عید نداریم گفت

به سبب ویژگی و کیفیت خاص قیمت نسبتا باالیی دارد اما باید گفت که نارنگی فارس تمام بازار را پر کرده است و پاسخگوی که 

 .نیاز شب عید است

تا سه هزار تومانبه فروش می رسد درحالی که  533هزار و 0نارنگی فارس در بازار کیلویی : نائب رئیس اتحادیه باغداران تصریح کرد

هزار تومان است و از طرفی میوه های قاچاق آلوده هستند و مشکالتی رابرای  2اکستانی بی کیفیت و پر از هسته کیلویی نارنگی پ

افراد می تواند بوجود آورند ضمن اینکه ممکن است بیماری و آفاتی را با خود به باغات کشور وارد کند که منجر به نابودی تولید 

 .شود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۴۹۳0اسفند ماه  ۴شنبه 

 های قاچاق  زاده برای برخورد با میوه نامه حجتی به نعمت

ورزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برخورد با رییس سازمان حفظ نباتات از ارسال نامه توسط وزیر جهاد کشا< کشاورزی

ها وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت  در این نامه تاکید شده که نظارت در سطح خرده فروشی: های قاچاق خبر داد و گفت میوه

 .است

تجارت ارسال کرده و در آن ای به وزیر صنعت، معدن و  وزیر جهاد کشاورزی اخیرا نامه: اظهار کرد  محمد علی باغستانی میبدی

ها بر  فروشی های قاچاق شده است، چرا که نظارت در سطح خرده خواستار نظارت و برخورد این وزارتخانه با عرضه کنندگان میوه

 .عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است

ت کشاورزی آن را به اطالع های قاچاق میوه و محصوال های متولی به محض کشف محموله بر اساس قانون، دستگاه: وی افزود

نامه اجرایی قانون سازمان حفظ نباتات با این مسئله  آیین 00رسانند و این سازمان نیز بر اساس ماده  سازمان حفظ بناتات می

 .شود های قاچاق کشف شده امحاء می گذار تکلیف را روشن کرده و میوه برخورد خواهد کرد که در این زمینه قانون

هاست تا  ها و کشف مراکز اصلی و عمده عرضه آن های قاچاق این میوه اصلی، یافتن راه  مسئله: فظ نباتات ادامه دادرییس سازمان ح

 .سازی آن اقدام کنیم بتوانیم نسبت به امحاء و معدوم

اسیت بیشتری به های متولی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید نسبت به این مسئله حس دستگاه: باغستانی میبدی گفت

 .هایی مانند نیروی انتظامی امحاء کنیم ها را با همکاری ارگان های قاچاق آن خرج دهند تا بتوانیم ضمن کشف محموله
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 نهاده 
 جوان خبرنگاران - ۴۹۳۱اسفند  ۵۴: تاریخ

 یابد کیفیت سموم افزایش می

ها زمینه برای مشارکت جدید کاری با کشورهای اروپایی و آمریکایی در  با برداشته شدن تحریم: معاون حفظ سازمان نباتات گفت

 .الملل فراهم شده است زمینه سموم با نام تجاری معتبر و بین

ها  در خصوص تاثیر لغو تحریم خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،وگو با  ی معاون سازمان حفظ نباتات در گفتیحیی افضل

دی، و درصد هن 03ها چینی،  درصد آفت کش 83های ظالمانه در سالهای گذشته  با توجه به تحریم: بر کیفیت سموم اظهار داشت

ها زمینه برای مشارکت جدید کاری فراهم شده  ای و لغو تحریم درصد اروپایی بوده است که خوشبختانه با توافق هسته 2الی  5تنها 

المللی در  الملل رفته و از طرفی امیدواریم تعامالت بین به طوری که گرایش به سمت و سوی سموم با نام تجاری معتبر و بین

 .ز با دیگر کشورها افزایش یابدای نی مسائل قرنطینه

به دست آوردن منابع و مواد اولیه با کیفیت برای افزایش کیفیت سموم تولید داخل در دستور کار سازمان است به : وی افزود

 .طوری که در زمینه ارتقا کیفیت و افزایش دانش سموم از کشورهای اروپایی بستر الزم فراهم شود

هکتار از مزارع گندم  033هزار و  0تاکنون بیش از : سازمان در خصوص مبارزه با آفات گندم بیان داشتافضلی با اشاره به اقدامات 

 .ایم های هرز گندم را داشته در چهار استان مبارزه با علف

شوند  هزار تن سم در کشور عرضه می 08تا  04ساالنه بین : معاون حفظ سازمان نباتات در خصوص سموم مصرفی در سال گفت

 .گیرد هزار تن آن در سبد صادراتی قرار می 4ه ک
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 نهاده
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  ۵۴: تاریخ

 شیرینک و چمن برموداگراساعالم شرایط قرنطینه ای واردات بذر رازیانه، کرفس ، 

واردات بذر رازیانه از کشور شیلی،بذر کرفس ازکشور شیلی، بذر شیرینک ازکشور فرانسه و بذر چمن برموداگراس ازکشورهلند 

 . های کارشناسان است ای اعالمی و نیز بازدید و بررسیجهت کاشت منوط به رعایت شرایط قرنطینه 

 :م کرد برای وارداترئیس سازمان حفظ نباتات کشور اعال

 . از کشور شیلی جهت کاشت( Foeniculum vulgare) بذر رازیانه    -0

 . از کشور شیلی جهت کاشت( Apium graveolens) بذر کرفس    -0

 . از کشور فرانسه جهت کاشت( Corn salad( )Valerianella locusta) بذر شیرینک    -0

 . از کشور هلند جهت کاشت( Cynodon dactylon) بذر چمن برموداگراس    -4

رساند واردات محصوالت فوق از کشورهای مذکور در فهرست کاالهای  و با توجه به نتایج تحلیل خطر انجام شده به استحضار می

ردد و گای اعالمی که به پیوست ارسال میای متوسط قرار داشته و انجام آنها منوط به رعایت شرایط قرنطینه با ریسک قرنطینه 

 ./.های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده است نیز بازدید و بررسی
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 نوغان داری
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 جهانیگزارشات 
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  /۵: تاریخ

هزار رأس گوساله از برزیل به  4۵آمادگی صدور / ها برای صادرات دام زنده به ایران پیشنهاد برزیلی
 مناطق آزاد ایران

رسد مسئوالن این کشور  نظر می ای در صادرات گوشت قرمز به ایران دارد؛ حال به برزیل، یکی از کشورهایی است که سهم عمده

 .اند های جدیدی را ارائه داده برای صادرات، برنامه

برزیل : رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران با اعالم این خبر گفت( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .پیشنهاد داده که به جای واردات گوشت قرمز، گوساله زنده به ایران وارد کند

در صورت فراهم : ه اینکه چنین موضوعی هنوز در حد حرف است و تا عملی شدن فاصله زیادی دارد، افزودمنصور پوریان با اشاره ب

هزار رأس گوساله از برزیل به مناطق آزاد ایران مانند  03شدن شرایط و قبول این پیشنهاد از طرف ایران، برای فاز اول حدود 

 .شود ع میچابهار، قشم و کیش وارد شده و از آنجا در کشور توزی

واردات دام زنده به جای گوشت آماده از برزیل، هم از نظر قیمتی به نفع بازار است و هم ارزش افزوده باالتری : وی خاطرنشان کرد

 .دارد

توانیم برای  شده محصول در ایران باالست، فعالً نمی به گفته رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران، از آنجا که قیمت تمام

سنت تا سه دالر برای  83زیرا این کشور محصول مورد نظر را با قیمت دو دالر و . دام زنده به عراق، با برزیل رقابت کنیم صادرات

 .شود ها حدود چهار دالر تمام می فرستد در حالی که همین صادرات از ایران برای عراقی هر کیلوگرم به عراق می

ی مشکالت، در حال حاضر صادرات دام زنده به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از طرف دیگر به خاطر برخ: پوریان ادامه داد

های سبک و سنگین کشور دچار  متوقف شده است؛ بنابراین حدود دو ماه است که صادراتی از ایران صورت نگرفته و دامداری

 .اند انباشتگی شدید شده

ها مانند رئیس  ت قرمز در بازار سیر صعودی پیدا کرده و بعضیوی تصریح کرد تمام این اتفاقات در حالی رخ داده که قیمت گوش

دانند؛ این در حالی است که ابداً چنین نوسان قیمتی ربطی به صادرات  سازمان حمایت، صادرات دام را مقصر اصلی این گرانی می

 ./ها هستند های توزیع و داللی، مقصر اصلی افزایش قیمت نداشته و شبکه
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۴۹۳۱اسفند  /۵: تاریخ

 ساله های پنج های داوطلبانه فائو با قواعد شرعی و برنامه اجرایی شدن دستورالعمل

وری منابع تولید، ایجاد امنیت غذایی و  کند میزان بهره های داوطلبانه تالش می لفائو با اجرای کارگاه آموزشی فنی دستورالعم

های  گذاری در بخش کشاورزی را افزایش دهد و این قواعد با در نظر گرفتن قوانین شرعی در ایران و همچنین برنامه سرمایه

 .اجتماعی اعمال خواهد شد -ساله توسعه اقتصادی  پنج

های داوطلبانه مدیریت مسئوالنه مالکیت زمین، شیالت و  ن امروز در حاشیه کارگاه آموزشی فنی دستورالعملنماینده فائو در ایرا

های داوطلبانه در ایران و  این کارگاه با هدف معرفی دستورالعمل: گفت( ایانا)ها به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  جنگل

 .شود مدیریت می ریزی، اجرا و نقاط جهان توسط فائو برنامه اقصی

های داوطلبانه، مدیریت اثرگذار مالکیت زمین و شیالت را به همراه خواهد داشت و  کارگیری دستورالعمل به: سرج ناکوزی افزود

 .های تولید را در همه کشورها تقویت خواهد کرد ظرفیت

انین توسعه پایدار با در نظر گرفتن منابع آب و تواند قو ها به این دلیل تدوین شده است که می این دستورالعمل: وی خاطرنشان کرد

 .دنبال داشته باشد خاک و مدیریت پایدار امور اراضی را به

ترین ابزار گذر از  مهم: ناکوزی در پاسخ به خبرنگار ایانا مبنی بر عبور ایران از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن ادامه داد

صورت اقلیمی و هوشمند فعالیت کند و توسعه کشاورزی هوشمندانه  کند به ش میکشاورزی سنتی، کشاورزی مدرن است و فائو تال

 .ویژه فرسایش زمین را در ایران اجرایی کند های حفظ منابع آب و خاک به با در نظر گرفتن زمینه

 .شود ها نیز اعمال می های داوطلبانه منحصر به زمین نیست و در حوزه شیالت و جنگل دستورالعمل: وی تصریح کرد

ویژه تالش برای افزایش بازدهی کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی به  حفاظت از منابع طبیعی به: نماینده فائو در ایران یادآور شد

 .ترین اهداف اجرای این کارگاه آموزشی است شیوه پایدار از مهم

وری از اراضی در  یا و همچنین افزایش بهرهها در سراسر دن مدیریت مسئوالنه مالکیت زمین، شیالت و جنگل: ناکوزی تأکید کرد

 .کند های داوطلبانه تحقق پیدا می قالب دستورالعمل

برداری از منابع آب و خاک و از بین بردن فقر و همچنین امنیت غذایی و توسعه  مدیریت صحیح حق بهره: وی اظهار داشت

 .وجه قرار گرفته استهای داوطلبانه مورد ت گذاری در حوزه تولید در دستورالعمل سرمایه

 نماینده فائو در ایران در گفتگو با خبرنگار ایانا

ای که بتواند مورد استفاده سایر  گونه بردرای از زمین به المللی، حقوق بهره بر این اساس، جامعه بین: ناکوزی همچنین گفت

 .قرار گرفته استبرداران قرار گیرد و از آن حفاظت کامل در یک دوره زمانی شود، مورد توجه  بهره

صورت  بار این پارادایم مورد استفاده قرار گرفت، استانداردهایی توسط فائو تصویب شد و به وقتی برای نخستین: وی در ادامه افزود

 .تاریخی مورد تثبیت قرار گرفت

بندی  المللی آنها را دسته نصورت استانداردهای بی ها اتخاذ شد، مجمع عمومی به پس از اینکه دستورالعمل: ناکوزی خاطرنشان کرد

نفع نیز یک پالک  کشور مورد استفاده قرار گرفت و برای همه افراد ذی 02سازی تولید مواد غذایی در  کرد و برای افزایش ظرفیت

 .طرف معنا شد بی

 ساله تدوین شده های توسعه پنج های داوطلبانه با در نظر گرفتن قواعد شرعی و برنامه دستورالعمل
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های مختلفی اتخاذ کرده است و از  های داوطلبانه، سیاست این سازمان برای استفاده از دستورالعمل: فائو در ایران ادامه داد نماینده

های الکترونیکی و آموزشی با در نظر گرفتن قواعد شرعی ایران استفاده کرده است و  افزارها و همچنین سیستم ها و نرم دستورالعمل

 .کردآنها را اجرایی خواهد 

ساله توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران نیز لحاظ شده  های پنج های داوطلبانه، برنامه برای تقویت نقش دستورالعمل: وی تصریح کرد

 .و ظرفیت الزم برای اجرای آن وجود دارد

بینی شده و بر  الزم پیشافزایش مدیریت دانش و ارتقاء فعالیت کشاورزی و همچنین ارتقاء امنیت غذایی زمینه : ناکوزی یادآور شد

ای منعقد شده است که امروز نخستین کارگاه آموزشی آن با حضور کارشناسان  نامه های توسعه فائو با ایران، تفاهم اساس چارچوب

 .شود مختلف اجرایی می

مین و ارتباطات آن و همچنین المللی برای انجام بازه مدیریت ز استانداردهای بین: ها تأکید کرد وی با اشاره به برخی از دستورالعمل

های داوطلبانه است که امروز نخستین کارگاه آن برگزار  یک سند برای حل مسائل کاداستر و ثبت اراضی ازجمله دستورالعمل

 .شود می

 نمایندگان فائو از رم و قاهره در ایران

ای  المللی و منطقه های بین ب فائو و سازمانبرای استفاده از تجار: در حاشیه این جلسه همچنین رئیس سازمان امور اراضی گفت

کشورهیا پیشرفته در حوزه سازماندهی اراضی و همچنین حفظ حقوق مردم و مالکیت افراد و حقوق دستوری زمین، کارگروهی با 

 .مشارکت فائو اجرایی خواهد شد

 .ها و مراتع را توأمان ببیند ظ منابع جنگلکند کشاورزی و امنیت غذایی و همچنین حف این کارگروه تالش می: قباد افشار افزود

کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان فائو از رم و همچنین دفتر قاهره اداره خواهد شد و کارشناسان زیادی نیز : وی خاطرنشان کرد

 .ها، شیالت و محیط زیست در آن حضور دارند از دفتر امور اراضی، سازمان جنگل

ویژه زمین به نحوی  که در این کارگروه چندروزه مورد تأکید قرار گرفت، استفاده از منابع آب و خاک بههایی  بخش: افشار ادامه داد

 .وری از آن در حداکثر میزان ممکن باشد است که میزان تولید افزایش یافته و بهره

های  آموزشی فنی دستورالعمل هایی است که در کارگاه ترین نکته هدررفت منابع و همچنین فرسایش خاک از مهم: وی تصریح کرد

 ./گیرد ها مورد تأکید قرار می داوطلبانه مدیریت مسئوالن مالکیت زمین، شیالت و جنگل
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 گزارشات جهانی
 جوان خبرنگاران - 2۴۹۳۱ اسفند 2  /۵, یکشنبه 

 روسیه امسال، بزرگترین صادر کننده غله در جهان می شود

کشور جهان است در سال جاری میالدی به بزرگترین صادر کننده غله در  033روسیه که اکنون صادر کننده محصوالت غله ای به  

 . جهان تبدیل می کند

کشاورزی که در نشریه وال استریت آمریکا انتشار یافته، با استناد به پیش  ارزیابی نتایج اجرای برنامه های روسیه برای توسعه 

 0304مطابق ارزیابی تحلیلگران، در حالی که روسیه با سه درصد افزایش نسبت به سال : بینی وزارت کشاورزی آمریکا آمده است

هزار تن  833میلیون و  00حده می تواند هزار تن گندم صادر خواهد کرد، ایاالت مت 533میلیون و  00در سال جاری میالدی 

 .سال گذشته است 45گندم صادر کند که کمترین شاخص صادراتی این بخش در طی 

به گزارش اسپوتنیک، وزارت کشاورزی اعالم کرده است که بازار بین المللی محصوالت کشاورزی در سال تغییرات بزرگی می کند و 

  .عقب نشینی می کنندکشورهای بزرگ در مقابل بازیگران جدید 

به نوشته وال استریت ژورنال به دلیل کاهش نرخ ارزهای ملی در رابطه با دالر، گندم آمریکا برای کشورهای واردکننده بیش از حد 

گران است، ولی روبل ضعیف شده برای تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی روسیه سودآور است و به آنان کمک می کند تا 

 .در جهان بدست آورندبازارهای جدیدی 

صادرات غله را آغاز کرد، تا کنون مواضع خود را تحکیم و از سوی دیگر تضعیف روبل، صعود این کشور را به  0330روسیه که سال 

 .ردیف های باالی فهرست صادرکنندگان تسریع کرده است

در حالی . بل یکی از عوامل و نه یگانه دلیل استتضعیف رو: معاون رئیس اتحادیه غله روسیه در این باره گفت« الکساندر کوربوت»

فقط با کمک کارهای تخصصی و حرفه ای . با زحمت زیاد وارد بازارها شدیم که منتظر ما نبودند و امتیازی برای ما قائل نشدند

م بتوانند روسیه را از عرصه تجارت، توانستیم مزایای کشور خود را نمایان و ثابت کنیم محصوالت ما بهتر است و اکنون فکر نمی کن

 .«بازارهایی که بدست آورده بیرون براند

به گفته کوربوت، هم اکنون اوضاع به شدت تغییر می . از سوی دیگر، صادرات تسلیحات و مواد انرژی زا نیز سهم خود را ایفا کرد

ریافتی از فروش تسلیحات روسیی به میلیارد دالر محصوالت کشاورزی صادر کرد که بیش از مبالغ د 03سال گذشته، روسیه . کند

اکنون تا حد زیادی غله تعیین کننده سیمای جدید صادرات . خارج بود و تقریبا نیمی از درآمد فروش گاز طبیعی را تشکیل می داد

 .روسیه است

ه شده است که غله کشور جهان، وارد بازار آفریقا و به عنوان مثال نیجری 033هم اکنون روسیه به عنوان صادر کننده غله به »

همزمان تولیدکنندگان روسی غله جا را برای آمریکایی ها در . بسیار مرغوبی خریداری می کند و خواسته های سخت کیفی دارد

این کشور آفریقایی تنگ کرده اند و از سوی دیگر، صادرات غله روسیه به آفریقای جنوبی نیز جریان دارد و محصول روسی حتی 

 .«ین از جمله مکزیک همسایه آمریکا آشنا استبرای آمریکای الت

کارشناسان معتقدند، در صورت تداوم آهنگ رشد در کشت و صنعت روسیه و پویایی در تولید : در پایان گزارش آمده است

 .میلیون تن برسد 033سال آینده به  03-05محصوالت کشاورزی و دامپروری، سطح محصول غله این کشور می تواند تا 
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