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 یلاعت همساب

  " باال به بازگشت "روی بازگشت برای و ،  نظر مورد عنوان لينك روی خبر مشاهده برای لطفا

 همچنين برای مشاهده.  کليك  کنيد

لينك التين "روی  اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیخبردر منبع اصلی و 

  .نمایيد ليكک "آبی رنگ ذیل هر خبر

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایيد محتوای آن نيست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شود ای بازنشر می رسانه

 :اخبار تهيه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نيز قابل مطالعه و دانلود است
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 آب
 فارس - ۷۱/12/1۹:  تاریخ

هزار چاه  9۳/ نامه کشت فراسرزمينی تصویب شد آیين: رئيس سازمان حفاظت محيط زیست

 غيرمجاز جازموریان را خشك کرد 
کنیم و  بر جلوگیری می از صادرات کاالهای کشاورزی آب: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز در اتاق بازرگانی ایران گفت

 . هزار چاه مجاز و غیرمجاز باعث خشک شدن تاالب جازموریان و کانون ریزگرد شده است ۵۳

به منظور : ، معصومه ابتکار امروز در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران، افزودخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های کشور دیگر  بردای از جنگل بر جلوگیری شده و ظرفیت بهره های زیرزمینی از صدور کاالهای کشاورزی آب حفاظت از منابع آب

 .بیاورند  وجود ندارد و باید صنایع به واردات چوب روی

هایی برای احداث صنایع سبز در نظر گرفته شده است و با وزیر امور اقتصادی و  مشوق: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود

 .هایی برای صنایع بازیافت در نظر گرفته شود دارایی مکاتبه شده که مشوق

اطراف تاالب   هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در ۵۳بیش از : های زیرزمینی اشاره کرد و گفت رویه آب از چاه ابتکار به برداشت بی

 .جازموریان احداث شده که باعث خشک شدن تاالب و تبدیل شدن به کانون اصلی ریزگرد در کشور شده است

 .برداشت آب از اطراف جازموریان در شرایطی است که این منطقه به مرکز صادرات میوه کشور تبدیل شده است: وی افزود

 .نامه کشت فراسرزمینی خبر داد ن از تصویب آیینابتکار همچنی

ای به همین نام در جنوب شرقی ایران درجنوب کوه شاهسواران کرمان  ای آبریز و دریاچه باتالق جازْموریان، یا جَزْموریان، حوضه

مسدود  ٔ  شی از حوضهبندی بخ کیلومتر مربع، از لحاظ تقسیم 966هزار و 96آبریز جازموریان با وسعـت  ٔ  حوضه. است واقع شده

خاوری آن به  ٔ  کیلومتر مربع در استان کرمان، و نیمه ۵۳966باختری این حوضـه بـه وسعت  ٔ  نیمـه. آید میانی ایران به شمار می

 .کیلومتر مربع در استان سیستان و بلوچستان جای دارد ۵3‘666وسعـت 

زیست برای دنیا بسیار   موضوع محیط: ش خصوصی دانست و افزودوگوی سازنده با بخ ابتکار، رویکرد دولت یازدهم را برقراری گفت

تدوین شده که  06۵6دانند و دستورکار جهان برای سال  زیست می جدی است؛ چراکه آینده حیات را در کره زمین منوط به محیط

 .اند جمهور کشورمان در کنار رؤسای جمهور در نیویورک آن را تأیید کرده شهریور امسال رئیس

 3ایم که کاهش  گذاری کرده ما هم هدف: ای اشاره کرد و گفت رهبر جهان برای کاهش گازهای گلخانه 56۳مچنین به توافق وی ه

ها و ورود و انتقال  ای را داشته باشیم و در عین حال با شرط برداشته شدن تحریم درصدی انتشار کربن و گازهای گلخانه

 .برسانیم 06۵6در سال  درصد 50های جدید این رقم را به  تکنولوژی

ای به مفهوم تعطیلی تولید نیست،  کاهش گازهای گلخانه: زیست خطاب به واحدهای صنعتی و تولیدی گفت رئیس سازمان محیط

 .ایم گذاری کرده سازی و اصالح الگوی مصرف است و ما رشد اقتصاد سبز را هدف بلکه برای بهینه

های قبلی در  دیگر استفاده از رویه: رزی در کشور اختصاص داد و اظهار داشتوی بخش سخنان خود را به اصالح الگوی کشاو

های زیرزمینی و نابودی  کشاورزی به صالح نیست و نیاز به انقالب در این زمینه داریم؛ چراکه اکنون با افت شدید آب سفره

 .ها مواجهیم گرهای طبیعت ازجمله تاالب نشان
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سال پیش پرآب و محلی برای عدیل آب و هوای کشور محسوب  5۳این موارد عنوان کرد که تا  ابتکار تاالب جازموریان را یکی از

 .برنامگی و در کنار آن تغییر اقلیم، اکنون به کانون ریزگردها تبدیل شده است شد، اما متأسفانه به دلیل بی می

اند و اکنون تبدیل جدی برای  ای این تاالب را گرفتهه های زیرزمینی و حقابه هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز آب ۵۳: وی اضافه کرد

بر  رود و باید پرسید تولید میوه آب زیست شده است و متأسفانه این منطقه یکی از مراکز صادرات میوه به شمار می سالمت و محیط

 .مانند هندوانه چه توجیهی دارد

در این زمینه مایلیم با : میسیون زیربنایی خبر داد و گفتنامه کشت فراسرزمینی در ک زیست از تصویب آیین رئیس سازمان محیط

توانیم آب وارد کشور کنیم، بسیار مهم  اتاق بازرگانی وارد مذاکره شویم؛ چراکه موضوع آب مجازی و تجارت آب و اینکه چگونه می

 .بر جلوگیری کرده تا آب را برای کشور حفظ کنیم است و باید از صدور کاالی آب

مشکالت صنایع را : زیست کشور به فعاالن بخش خصوصی داد و گفت آالیندگی خبر دیگری بود که متولی محیطاصالح قانون 

الیحه  3دانیم و به دنبال اصالح قانون آالیندگی هستیم؛ چراکه معتقدیم این قانون از برخی زوایا عادالنه نیست و در عین حال  می

 .یدواریم مجلس دهم آن را نهایی کندبسیار مهم در این زمینه در مجلس داریم که ام

های ما دیگر  جنگل: ابتکار همچنین به ضرورت واردات چوب مورد نیاز صنایع از کشورهای پرآب ازجمله روسیه اشاره کرد و گفت

عظیم برداری ندارند و صنایع ما سعی کنند تا چوب را از منابع واردات تأمین کنند؛ چراکه برخی کشورها کشاورزی  ظرفیت بهره

 .چوب دارند

هایی را در زمینه  ایم تا مشوق با وزیر اقتصاد نیز مکاتبه کرده: هایی برای صنایع سبز خبر داد و افزود وی همچنین از ارائه مشوق

 .صنایع بازیافت در نظر بگیرند

=nn?php.newstext/omc.farsnews.www//:http5۵635051666039 
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 آب
 فارس - ۷۱/12/1۷:  تاریخ

نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران خبر داد آغاز برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوزه 

 3۳از سال  آبریز دریاچه اروميه
آغاز  6۳پایدار منابع آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه از اردیبهشت برنامه جامع مدیریت : نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران گفت

 . شود می

، امروز توافق نامه میان نماینده سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد در تهران و خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .مدیریت پایدار منابع آب، حوزه آبریز دریاچه ارومیه در سفارت ژاپن در تهران امضا شددولت ژاپن در مورد برنامه جامع 

سرج ناکوزی نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران امروز در مراسم امضای توافق نامه میان سازمان خوار و بار کشاورزی ملل 

برای چندین دهه ژاپن یکی از : حوزه آبریز دریاچه ارومیه گفتمتحد و دولت ژاپن در مورد برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب، 

حمایت . های توسعه پایدار با هدف ساختن جهانی عاری از گرسنگی و حفاظت از زمین بوده است نخستین شرکای فائو در برنامه

 .شود فائو در سطح جهان بسیار با اهمیت قلمداد می  ژاپن در پیشبرد فعالیت

های خارج از چارچوب  کننده اعتباری طرح های جاری فائو و هم تامین به عنوان یکی از حامیان اصلی برنامهژاپن هم : وی افزود

هایی از جمله  کننده نیروهای ارزشمند کارشناس در زمینه آید، به طوری که این کشور تامین ای این سازمان به شمار می بودجه

 .ع آب و سازگاری با تغییرات اقلیم و حفاظت از تنوع زیستی استداری، مدیریت مناب کشاورزی پایدار، شیالت، جنگل

های پیچیده امنیت قضایی و حفاظت و  های فائو نه تنها برای حل چالش تعهد و مشارکت دولت ژاپن در فعالیت: ناکوزی تصریح کرد

شور به داشتن یک نقش فعال برای ها موثر بوده بلکه اهمیت دادن این ک مدیریت پایدار منابع طبیعی، محیط زیست و اکوسیستم

 .دهد یاری رسانی به کشورهای مختلف در زمینه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را نشان می

رویدادی که شروع یک همکاری مستحکم بین دولت ژاپن، فائو و دولت : نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران بیان داشت

دهد نشانگر یک گام مهم و موثر در تبدیل  های فرا روی سرزمین ایران را نوید می چالشجمهوری اسالمی ایران برای حل برخی 

المللی موجود و دیرینه میان فائو و دولت ژاپن در زمینه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار به تعامل با ایران در  بین  همکاری

 .ارومیه است ترین نمادهای طبیعت این کشور یعنی دریاچه احیای یکی از شاخص

های چند موضوعی قادر  المللی با تخصص های خود فائو را به عنوان یک نهاد فنی بین ژاپن از طریق کمک: ناکوزی تصریح کرد

سازی برنامه جامع  جهت تدوین و پیاده  نفعان ملی در خود را در همکاری با ستاد احیای دریاچه ارومیه و ذی  سازد که توانمندی می

 .ر منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه به کار گیردمدیریت پایدا

شده یونسکو ثبت شد و توسط دولت جمهوری اسالمی ایران نیز  حوزه دریاچه ارومیه به عنوان یک منطقه حفاظت: وی بیان داشت

 .به عنوان یک پارک ملی به ثبت رسید

های گذشته که شرایط موجود را کامال  د دریاچه در سالبا در نظر گرفتن تخریب اراضی در حوضه آبریز و نیز خو: ناکوزی گفت

 .جامع با حمایت دولت ژاپن است« ی برنامه»بحرانی کرده، اکنون زمان بسیار مناسبی برای شروع این 

فوریه ای که توسط تیم متخصصان فائو در  های ارزیابی سریع در راستای یافته: نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران بیان داشت

این برنامه شامل اقداماتی است که . تدوین شد« برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه« انجام شد 065۳

http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

5 
 

به لحاظ روش شناختی، جامع، به لحاظ تحربی قابل دفاع و از لحاظ اجتماعی اقتصادی به واسطه مشارکت جوامع محلی پایداری 

 .است

قاد راسخ داریم که برای جبران وضع پیش آمده در مدیریت منابع طبیعی دریاچه ارومیه، پیاده سازی یک رویکرد ما اعت: وی افزود

 .آورد حلی پایدار در ابعاد گوناگون را فراهم می  جامع نگر توسط کارشناسانی که از دانش فنی الزم برخوردار باشند، امکان تحقق راه

فنی و گسترده خود را در ارزیابی مدیریت تأمین آب، کمی سازی نیازها و ارائه مشاوره برای های  فائو، تخصص: ناکوزی تصریح کرد

 .سازی تخصیص منابع آب را ارائه خواهد کرد مدیریت و بهینه

این سازمان از مزیت رقابتی منحصر به فردی در حل مشکالت مدیریت پایدار منابع آب برخوردار است، به ویژه در منطقه : وی افزود

 .گیرد خاورمیانه که عمده منابع آب کشورها در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می

: نفعان ملی تالش کنیم، گفت نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه ما باید همراه با ستاد احیای دریاچه ارومیه و ذی

وری الزم را در جهت رسیدگی به علل اصلی کاهش آب دریاچه و در چارچوب این برنامه جامع چهار ساله حرکت کنیم و اقدامات ف

 .های اطراف آن بکار بندیم حوزه

نفعان  شود، چارچوبی منحصر به فرد به منظور مشارکت کلیه ذی آغاز می 0659های این برنامه که در آوریل  فعالیت: وی افزود

سازی را ایجاد خواهد  ی، پایش و هشدار خشکسالی و ظرفیتوری کشاورزی، معیشت پایدار جهت حسابرسی دقیق آب، ارتقاء بهره

 .کرد

ای به لحاظ کردن  ی کاهش مصرف آب، این برنامه تاکید ویژه برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده: ناکوزی بیان داشت

ال، همراه با اصالح های متنوع اشتغ سناریوهای درآمدزای جایگزین، تنوع بخشیدن به معیشت جوامع محلی و معرفی گزینه

 .اقتصادی خواهد داشت -های کشت و بهبود زنجیره ارزش برای کشاورزان، جمعیت روستایی و سایر نهادهای اجتماعی  سامانه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۵635056666639 
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 آب
 ایران اکونا - 13۷۱/ اسفند /  1۷, چهارشنبه 

 مدیریت جامع حوزه آبخيز در پنج کالن حوزه آبخيز کشور اجرا می شود

مدیریت جامع حوزه آبخیز در برنامه ششم توسعه در پنج کالن حوزه : معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت

 . آبخیز کشور اجرا می شود

 01تاکنون : پرویز گرشاسبی روز سه شنبه در حاشیه نشست علمی تخصصی مدیریت جامع حوزه های آبخیز استان سمنان افزود

میلیون هکتار طرح های آبخیزداری در کشور انجام شده است که پیش بینی سازمان جنگل ها برای برنامه ششم توسعه در سال 

 .استمیلیون هکتار عملیات آبخیزداری  53آینده 

در برنامه پنجم توسعه قرار بود هشت میلیون هکتار عملیات آبخیزداری برای کشور انجام شود که در عمل : وی خاطرنشان کرد 

 .هکتار انجام شده است 366امسال که پایان برنامه پنجم است تنها سه میلیون و 

هزار هکتار و در استان های کرمانشاه،  066میلیون و  در زمان حاضر این طرح در حوزه آبخیز حبله رود شامل یک: وی ادامه داد 

 .یزد و سیستان و بلوچستان اجرا شده است

همچنین طرح جامع آبخیزداری در کارون بزرگ با هفت استان و در حوزه اترک با سه استان اجرا شده است ولی : وی اظهار داشت 

رتخانه دیگر اجرایی شود و این طرح در حوزه آبخیز کارون، اترک، در برنامه ششم قرار شد در پنج کالن حوزه با همکاری سه وزا

 .سپیدرود و زاینده رود، کرخه اجرایی می شود

 .درصدی مردم اجرا شود 566طرح های آبخیزداری باید با مشارکت : گرشاسبی، آبخیزداری را نیاز ضروری کشور دانست و گفت

: هزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت  ۵6ازاد در عرصه ها را براساس برآورد وی مقدار جریمه و خسارت های ناشی از وجود دام م

 .میلیون رأس دام در عرصه های طبیعی بسر می برند 3۵میلیون رأس است اما اکنون  ۵9شمار دام های مجاز در مراتع 

 .میلیارد ریال پروانه چرا اخذ می شود 596به گفته وی برای دام مجاز در این عرصه ها 

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مقدار بیابان در کشور را بر اساس آمار موجود 

 .سال گذشته روند افزایشی داشته است 56این میزان بیابان در : میلیون هکتار اعالم و اضافه کرد  36

میلیون هکتار اعالم شده بود که از آن پس به دلیل عواملی چون  ۵0های کشور سال گذشته میزان بیابا ن  56در : وی ادامه داد

 .میلیون هکتار رسیده است 36تخریب مراتع و بهره برداری زیاد از منابع طبیعی میزان بیابان های کشور به 

الیل از بین رفتن منابع طبیعی را معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری یکی از مهم ترین د

ورود دام مازاد و همچنین ورود زود هنگام دام به مراتع و خروج دیرهنگام : وقوع سیل و فرسایش خاک عنوان کرد و بیان داشت 

 .آن ها نیز از دیگر دالیل از بین رفتن مراتع است

این اقدامات باید قبل : کارهای حفظ مراتع برشمرد و افزود  وی کنترل چرای دام و آگاهی بخشی دامداران را از جمله مهم ترین راه

 .از شروع فصل چرا به دامداران ارائه شود

/com.iranecona//:http۳39۳0D%/6%3۳%D3 
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 آب
 ایران اکونا - 13۷۱/ اسفند /  2۲, پنجشنبه 

 سد گتوند تبرئه شد

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از پیش بینی یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای رفع آلودگی رود کارون در سال 

 . آتی خبر داد و خشکی درختان و باغ های نخل در خرمشهر و آبادان را مربوط به هجوم آب خلیج فارس به کارون دانست

بررسی ها نشان می دهد آلودگی رودخانه کارون بیشتر متاثر : در جمع خبرنگاران گفتعصر چهارشنبه « سیدمحمدرضا رضازاده»

  .است... از ورود سایر آالینده ها از واحدهای پرورش ماهی، کشت و صنعت ها، طرح توسعه نیشکر و

ری فاضالب صنعتی و مقرر شده است تا هنگام ساماندهی رودخانه در پایین دست سد گتوند علیا، طرح های جمع آو: وی افزود

  .عملیاتی و اجرا شود( بویژه طرح های نیشکر)خانگی و تکمیل طرح های زهکشی آب کشاورزی 

این مهم به عنوان یک ردیف اعتباری در بودجه سال آینده دیده شده و یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن در : وی اعالم کرد

  .دامه خواهد یافتنظر گرفته شده است که سال های آینده نیز ا

و ششمین برنامه  5۵6۳رئیس جمهوری اسالمی ایران بیست و هفتم دی ماه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی لوایح بودجه  

 .پنج ساله توسعه را تقدیم کرد

ن مساله ای: مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران درباره خشکی درختان و باغ های نخل در خرمشهر و آبادان گفت

  .مربوط به هجوم آب خلیج فارس به کارون است و مربوط به سد گتوند نیست

 .وی اعالم کرد بزودی عملیات اجرایی به منظور جلوگیری از نفوذ آب شور دریا به کارون در دستور کار قرار می گیرد

 درصد حجم سازند گچساران در سد گتوند را تشکیل می دهد 53نمک فقط ** 

، «عنبل»ساختار سازند گچساران نزدیک روستای : باره نتایج تحقیق موسسه آب دانشگاه تهران درباره سد گتوند گفترضازاده در

 .درصد حجم این سازند را تشکیل می دهد 53گنبد نمکی نیست و زایندگی نخواهد داشت، بلکه نمک فقط 

ند نمکی گچساران در مخزن سد قرار گیرد و انحالل پیش از این برخی کارشناسان گفته بودند جانمایی اشتباه سبب است ساز

  .نمک این سازند، باعث شور شدن آب مخزن و رودخانه کارون شده است

  .واحد در مخزن سد برآورد شده است 596تا ( میکروموس)آب دریاچه سد از پنج هزار واحد ( EC-سی.یی)شوری 

راهکار ارائه  9از میان « انتقال حجم آب کف مخزن به خلیج فارس»و « نمدیریت مخز»این مقام مسئول از انتخاب دو راهکار برتر 

نیز به « انتقال حجم آب کف مخزن سد به حوضچه های تبخیری نزدیک»شده برای رفع مشکل های این سد خبر داد و گفت 

  .عنوان راهکار سوم در دستور کار قرار گرفته است

رف ساخت این سد و نیروگاه شده اما هنوز بخشی از مطالبات پیمانکاران و بدهی میلیارد ریال ص ۵66هزار و  5۵: رضازاده گفت

  .بابت تملک اراضی باقی مانده است

 5۵66مرحله نخست آبگیری در سال : میلیون مترمکعب آب در مخزن این سد خبر داد و گفت ۳66وی از ذخیره یک میلیارد و 

میلیون مترمکعب آب تخلیه و به  ۳66ز بخش کشاورزی در پایین دست، به ناچار انجام شد اما به دلیل خشکسالی های پیاپی و نیا

  .سد کرخه منتقل شد

ساخت این سد از سیالب در بخش هایی از استان ایالم که در پایین : مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اضافه کرد

هزار تن گاز آالینده دی اکسید کربن پیشگیری  36۵انتشار سالیانه  دست سد قرار داشت، جلوگیری و با تولید انرژی برق آبی از
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  .کرد

هر چند اکنون اجرای این دست : ذخیره ای در این سد تصریح کرد -وی همچنین در پاسخ به ایرنا درباره پیش بینی قابلیت تلمبه

  .شده است پروژه ها در اولویت وزارت نیرو نیست اما سازه آبگیر ورودی به این منظور طراحی

 .هر زمان شبکه برق کشور اعالم نیاز کند از این قابلیت بهره گیری می شود: رضازاده تصریح کرد

کیلومتری  56کیلومتری شمال شهرستان شوشتر و  0۳کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون و در فاصله  ۵36سد گتوند در فاصله  

  .ساخت استشمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان در دست 

  .آغاز شد 5۵19عملیات اجرایی این طرح در سال 

 .متر گتوند، آخرین سد قابل ساخت روی رودخانه کارون و بلندترین سد خاکی کشور است 530سد سنگریزه ای با هسته رسی 

را تشکیل ( کرخه پس از)میلیون مترمکعبی، دومین دریاچه مصنوعی بزرگ کشور  ۳66دریاچه این سد با مخزن چهار میلیارد و 

 .خواهد داد

/com.iranecona//:http۳31۵۵D%/3%B۵%D3% 
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 آب
 ایسنا - 13۷۱اسفند  1۷چهارشنبه 

 ! خورد تومان آب می 3999999999ها بيش از  سين ایرانی گندم هفت

 6.9تن وزن و بیش از  1366کنند، حدود  سین تبدیل می شان به سبزه سفره هفت ها بنا به آداب و سنن تاریخی ایرانیگندمی که هر ساله 

ترین محصوالت کشاورزی از نظر منابع آبی است، ارزش این  میلیارد تومان ارزش مالی دارد که البته با توجه به اینکه گندم یکی از پرمصرف

 . شود تصاد آب بسیار بیشتر از بهای وزنی آن میمحصول استراتژیک از نظر اق

ای  سین سفره عید نوروز یکی از آداب و سنن تاریخی ایرانیان است که هر یک نویدی از اتفاق خوب و آینده به گزارش خبرنگار ایسنا، تهیه هفت

 . دتوان به سبزه این سفره به عنوان نمادی از سرسبزی و شادابی اشاره کر دهد که می روشن می

هزار خانوار ایرانی  199میلیون و  03تولید می شود که اگر هر یک از ( گندم)ترین محصول کشاورزی اما این سبزه شاداب معموال از استراتژیک

تبدیل   روز به زباله 5۵تن گندم به سبزه و بعد از  1366سین خریداری کنند، در واقع بیش از  گرم گندم برای سبزه سفره هفت ۵66حدود 

 . شود یم

های داخلی، خارجی و نرخ خرید تضمینی گندم را برای ارزشیابی این میزان گندم ضایع شده در نظر بگیریم،  البته اگر بخواهیم میانگین قیمت

رسد و اگر بر این اساس قیمت میزان  تومان در بازار مصرف به دست مردم می 5۵66توان گفت به طور متوسط هر کیلوگرم گندم حدود  می

هزار تومان  136میلیون و  9۳3میلیارد و  6سین ایرانیان را محاسبه کنیم در واقع ایرانیان در ایام نوروز هر سال  دم مصرفی سفره هفتگن

 . گذارند هزینه روی دست بخش کشاورزی می

سین استفاده کرد یا  سبزه سفره هفتبرای .... توان به جای گندم از دیگر گیاهان همچون هسته خرما، هسته پرتقال و لیمو و  در حالی که می

سازی  کردن محیط زیست آن را در فضاهای تعیین شده بکارند تا شاید فرهنگ توان به جای دور انداختن و آلوده حتی به گفته کارشناسان می

 . برای توسعه فضای سبز باشد

/news/fa/ir.isna.www//:http63505650۵۳0D%AF%DA%/ 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۷۱/12/1۷:  تاریخ

گواهی /ای به سمات مدیر عامل بورس کاال در گفتگو با فارس خبر داد انتقال اتاق پایاپای از تاالر نقره

 کنندگان سپرده کاالیی فرصت طالیی برای تمام توليد
کنندگان کشور  همه تولید: مدیرعامل بورس کاال از انتقال عملیات پایاپای معامالت بورس کاال به سمات خبر داد و تصریح کرد 

 . توانند با استفاده از گواهی سپرده کاالیی از فرصت توثیق این اوراق در فرایند تامین مالی استفاده کنند می

؛ از انتقال عملیات پایاپای و تسویه معامالت بورس خبرگزاری فارسبا خبرنگار بورس در گفت و گو ( IME) مدیر عامل بورس کاال

رسد با توجه به توسعه بازارها ، با روش  به نظر می : خبر داد و گفت( سمات)کاال به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه 

اق بهادار که در گذشته در بورس کاال رفتار می شد چنین امکانی از این پس وجود ندارد و باید از های قبلی تسویه معامالت اور

 .تری بورس کاال را مدیریت کرد روش های ریسک پذیر

 در گذشته تمامی مدیران عامل بورس کاال به : حامد سلطانی نژاد با بیان اینکه بورس کاال بر بستری از ریسک بنا شده ، عنوان کرد

دلیل برخورداری از روحیه ریسک پذیری باال حتی بر روی اوراق بهاداری که شاید تضامین آنها در دیگر مراجع تجاری مورد پذیرش 

 .نبوده اما به پشتوانه تولید و عرضه محصوالت شرکت ها در بورس کاال اقدام به پذیرش تضامین آنها در این بازار می کردند

ق پایاپای و تسویه وجوه بورس کاال به سمات به نظر فصل نوینی در ضمانت پذیری و مدیریت وثایق در بر همین اساس با انتقال اتا

شکل خواهد گرفت که با همکاری این رکن بازار بطور حرفه ای می توان به چشم  شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه 

زش افزوده ایجاد شده در سمات بتوان استفاده کرد تا سهام و اوراق انداز روشنی از مدیریت یکپارچه در بازار امیدوار بود و از ار

بهاداری که در سمات سپرده شده به عنوان پشتوانه دارایی های مالی استفاده کرد بطوریکه حتی گواهی های سپرده کاالیی نیز می 

 .توانند به عنوان تضامین در نهاد های مالی مورد استفاده قرار گیرند

در : ین پرسش فارس که آیا کارمزد کارگزاران بورس کاال در این فرآیند انتقال دستخوش تغییر خواهد شد، عنوان کردوی در برابر ا

این فرایند برنامه ای برای کاهش کارمزد هیچ کارگزاری دیده نشده و حتی در توافقی که با سمات در کنار نظارت سازمان بورس 

 .کارگزاری وجود ندارد و حتی کارمزد بورس کاال نیز متمرکزترخواهد شدتدوین کردیم قرار بر تغییر کارمزد هیچ 

در نظر داریم برای کلیه عرضه : وی با اشاره به راه اندازی معامالت اوراق سپرده کاالیی بر روی سکه طال و ذرت در روز جاری گفت

ه پذیر بودن،ماندگاری در یک عرف مشخص، کنندگان بورس کاال که محصوالت آنها قابلیت های گواهی سپرده کاالیی مثل ذخیر

 .قابلیت انبار شدن،استاندارد ملی یا جهانی داشتن را دارند برای این ظرفیت جدید استفاده کنیم

به گزارش فارس انتقال اتاق پایاپای و توسعه معامالت بورس کاال به سمات در حالی مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه محقق شده 

 .سر قیمت گذاری نرم افزار بومی تسویه پایاپای معامالت بورس کاال اختالف نظر وجود داردکه هنوز بر 

 .میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود 06مطابق با بررسی ها نرم افزار بومی پایاپای بورس کاال سال گذشته مبلغ 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:ttph5۵635056665636 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - 13۷۱اسفند  18: تاریخ

 اقتصاد پویا در سایه اتحاد و هم بستگی دولت و مردم

 .داشتن اقتصاد پویا نیازمند همدلی و همزبانی قوای سه گانه و مردم داریم: رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت

صبح امروز در آخرین نشست  مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

به گواه بیشتر کارشناسان اقتصادی کشور یکی از سخت ترین سال های اقتصادی  63سال : خبری اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت

 .افق هسته ای از جمله توفیقات مطلوب امسال بودکشور بود اما می توان گفت که تو

 .درصدی را پیش بینی کردند اما تحقق این امر نیازمند شرایط و لوازم است 3حداقل رشد  6۳کارشناسان برای سال : وی افزود

اما به لحاظ روانی  با وجود آنکه هنوز فضای اقتصادی به طور کامل گشایش نیافته: رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه یادآورشد

 .دنیای خارج از کشور باز کرده است فضای مثبتی ایجاد شده که همین امر تا حدودی اقتصاد ایران را به روی 

کل حاکمیت پشت این مسئله قرار داشت و حال برای داشتن اقتصاد پویا نیازمند : وی با اشاره به موفقیت بحث هسته ای گفت

 .و مردم داریم همدلی و همزبانی قوای سه گانه

رسانه ها با اطالع رسانی به موقع مسائل تا رسیدن : خوانساری با اشاره به نقش رسانه ها در شفاف سازی اقتصاد کشور بیان داشت

 .به راه حل ها موثر بودند

 .وی در ادامه صحبت هایش نقش مشاوره ای اتاق بازرگانی برای قوای سه گانه را با اهمیت توصیف کرد

را اندازی شده و مردم می توانند از اینن طریق با اعضای اتاق ارتباط و  5339در هفته گذشته شماره : تصریح کرد خوانساری

 .مشاوره بگیرند
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 اقتصاد کالن
 ایران اکونا - 13۷۱/ اسفند /  2۲, پنجشنبه 

 جلوگيری از نرخ شکنی کاالهای کشاورزی

اجرای این طرح هزینه های دولت : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در مراسم راه اندازی رسمی معامالت گواهی سپرده کاالیی گفت 

 . مابه التفاوت آن را پرداخت خواهد کردرا کاهش می دهد؛ زیرا به جای پرداخت کل بهای کاالی خریداری شده از کشاورزان، فقط 

یکی از سریع : در مراسم راه اندازی رسمی معامالت گواهی سپرده کاالیی گفت« علی اکبر مهرفرد»به گزارش بورس کاالی ایران، 

 در معامالتی همچون قیمت تضمینی،. ترین آثار این طرح در کشور، جلوگیری از نرخ شکنی کاالهای کشاورزی خواهد بود

کشاورزان مجبور به فروش محصول با قیمت پایین نبوده و کاالهای خود را بدون نگرانی با حمایت دولت روی تابلو بورس کاال 

  .خواهند برد

به گفته قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، این طرح افزون بر شفافیت قیمتی شرایطی را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا با 

  .قیمت واقعی و دریافت سریع وجه معامله، انگیزه بیشتری برای تولید محصوالت باکیفیت تر پیدا کنند فروش محصول به

وی اعالم کرد سازمان مرکزی تعاون روستایی با معرفی انبارها به بورس کاالی ایران تالش می کند به عنوان بازارگردان در روند 

 .معامالت محصوالت کشاورزی ایفای نقش کند

ه این مسئول، دیرکرد در پرداخت وجه معامله به کشاورزان یکی از اصلی ترین مشکل های خرید تضمینی محصوالت به گفت

کشاورزی از سوی دولت بود که امروز با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران شاهد به روزرسانی ابزارهایی برای رفع 

  .مشکل و رونق بازار هستیم

قانون افزایش بهره وری کشاورزی، در رونق این بخش تاثیر بسزایی  ۵۵سیاست های ماده : اد کشاورزی گفتقائم مقام وزیر جه

در . دارد که با اجرای طرح های تازه و فاصله گرفتن از بازار سنتی می توانیم بتدریج شرایط بهتری را برای این بخش شاهد باشیم

ده است دولت می تواند به جای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، قیمت قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی آم ۵۵ماده 

تضمینی محصوالت را اعالم کند و پس از معامله کاالها در بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا همچون بورس کاالی ایران، نسبت به 

 .پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی اقدام کند
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۷۱/12/1۷:  تاریخ

 عرضه محصول کشاورزی در بورس کاال برای جلوگيری از نرخ شکنی
ترین آثار این طرح،  یکی از سریع: مقام وزیر جهاد کشاورزی در مراسم راه اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی گفت قائم 

 . جلوگیری از نرخ شکنی کاالهای کشاورزی خواهد بود

محصوالت کشاورزی در کشور ما به شکل سنتی بوده و زمان آن به نقل از بورس کاالی ایران، بازار  خبرگزاری فارسبه گزارش 

رسیده است که به سمت مدرن شدن بازارهای کشاورزی حرکت کنیم و دولت می تواند از پتانسیل بورس کاال برای توسعه بخش 

 .کشاورزی استفاده کند

الت گواهی سپرده کاالیی درباره مزایای این مقام وزیر جهاد کشاورزی در مراسم راه اندازی رسمی معام قائم علی اکبر مهرفرد

  طوری که در به ترین آثار این طرح در کشور، جلوگیری از نرخ شکنی کاالهای کشاورزی خواهد بود، یکی از سریع: معامالت گفت

کاالهای  های پایین نبوده و به آسانی معامالتی همچون قیمت تضمینی، کشاورزان دیگر مجبور به فروش محصوالتشان با قیمت

 .خود را با حمایت دولت و بدون هیچ نگرانی روی تابلوی بورس کاال خواهند برد

عالوه بر شفافیت قیمتی شرایطی را در   طور کامل از کشاورزان حمایت کرده و به گفته قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، این طرح به

یمت واقعی و دریافت سریع وجه معامله، انگیزه بیشتری برای تولید اختیار معامله گران قرار خواهد داد تا با فروش محصوالت با ق

 .تر پیدا کنند محصوالت باکیفیت

دهد، چرا که دولت به جای پرداخت کل بهای کاالی  های دولت را نیز کاهش می اجرای طرح مذکور هزینه: وی خاطرنشان کرد

 .واهد کردالتفاوت آن را پرداخت خ خریداری شده از کشاورزان، تنها مابه

این سازمان با معرفی انبارها به : مهر فرد در مورد نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی در اجرای موفق طرح قیمت تضمینی گفت

عنوان بازارگردان در روند معامالت محصوالت کشاورزی ایفای نقش کند، تا این سیاست  کند، تا به بورس کاالی ایران تالش می

 .ن در این بازار شفاف اجرایی شودجدید دولت به نحو احس

به گفته این مقام مسئول، یکی از اصلی ترین مشکالت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از سوی دولت، دیرکرد، در پرداخت 

بختانه با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران شاهد بروز رسانی  وجه معامله به کشاورزان بوده است که امروز خوش

 .رهایی هستیم که ما را در جهت رفع مشکالت گذشته و رونق بازار سوق می دهدابزا

قانون افزایش بهره وری کشاورزی، تاثیر به سزایی در  ۵۵های ماده  مطمئنا سیاست: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت

تدریج شرایط بهتری را  توانیم به بازار سنتی می های جدید و فاصله گرفتن از رونق بخش کشاورزی خواهد گذاشت که با اجرای طرح

 .برای این بخش شاهد باشیم
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 اقتصاد محصوالت

 فودپرس 13۷4اسفند ماه  16یک شنبه 

 غالت پس از روند نزولی چهار ساله ترقی بهای

زمان بهبود قیمت و رونق برای برخی از غالت در آینده ای نزدیک فرا  ABNطبق پیش بینی بانک -اقتصاد غذا < مواد غذایی

 .رسیده است

د نزولی بهای ، ثبات قیمت برای برخی از اقالم در سال جاری نشانگر آن است که رون«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

افت قیمت محصوالت مذکور نیز سبب . غالت به پایان رسیده است و این بدان معناست که قیمت غالت به حداقل خود رسیده است

طبق پیش بینی شورای بین المللی غالت کشت این محصوالت در سال های . شده بود کشاورزان از میزان کشت این اقالم بکاهند

 .کاهش داشته استدرصد  5.3تا  0659و 0651

بنا بر این گزارش درباره ذرت بانک مذکور پیش بینی کرده است، خشکسالی به ویژه در آفریقای جنوبی و هند از میزان این 

. تقاضا برای سویا نیز شدیدا افزایش یافته است. ترقی بهای نفت نیز عاملی تقویت کننده برای نرخ غالت است. محصول می کاهد

. یورو می رسد 516یورو کاهش به هر تن  6.5۳ک مذکور میانگین قیمت گندم در سه ماهه آوریل تا ژوئن با طبق پیش بینی بان

 . دالر رسید ۵.۳3نرخ ذرت برای تحویل در ماه مه به هر بوشل 

3915919۵36bb0d=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d2bb4671676349


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

15 
 

 اقليم و منابع طبيعی
 فارس - ۷۱/12/1۷:  تاریخ

ميليارد دالری برای احيای دریاچه  7گذاری  مسئول کارگروه احيای دریاچه اروميه خبر داد سرمایه

 اروميه
گذاری  میلیارد دالر سرمایه 1سال آینده  56دولت برای احیای دریاچه ارومیه در : مسئول کارگروه احیای دریاچه ارومیه گفت 

 . کند می

توافقنامه میان سازمان عیسی کالنتری دبیرکل خانه کشاورز امروز در مراسم امضای  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

که « برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه»و دولت ژاپن در مورد ( فائو)خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .هزار هکتار به کشت حاشیه دریاچه ارومیه اضافه شده است 5۳6سال گذشته  50در : در سفارت ژاپن در تهران برگزار شد، گفت

 .سال آینده هفت میلیارد دالر سرمایه گذاری می کند 56دولت جمهوری اسالمی ایران برای احیای دریاچه ارومیه برای  :افزودوی 

برای  :میلیارد مترمکعب است، بیان داشت 0.9خانه کشاورز با اشاره به اینکه حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه  دبیرکل

 .ترمکعب آب مصرف شده استمیلیارد م5.۳  کشاورزی در این منطقه

برای : های ژنتیکی و گرم شدن هوا در منطقه دریاچه ارومیه بیان داشت کالنتری با اشاره به افزایش گرد و غبار، افزایش بیماری

 .درجه گرمتر شده است 3های این منطقه  تولید چند محصول کشاورزی، دریاچه ارومیه را از بین بردیم و تابستان

در قسمت شرقی دریاچه به دلیل : گرفت، تصریح کرد برای توسعه پایدار باید حفظ منابع طبیعی را جدی ن اینکهکالنتری با بیا

 .کشاورزی، منطقه وسیعی از دریاچه از بین رفته است

منابع آب وی با اشاره به توافق نامه میان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و دولت ژاپن که به برنامه جامع مدیریت پایدار 

 .های دولت احیا دریاچه ارومیه است یکی از اولویت: پردازد، افزود حوزه آبریز دریاچه ارومیه می

هیرو یاسو »نماینده فائو در تهران و « سرج ناکوزی»توافقنامه همکاری برای احیای دریاچه ارومیه میان  :براساس این گزارش

 .ان امضا شدسفیر ژاپن در محل سفارت ژاپن در تهر« کوبایاشی

دالر برای اجرای پروژه برنامه جامع  366هزار و  93۵میلیون ین معادل سه میلیون و  3۵9براساس این توافقنامه، دولت ژاپن 

 .مدیریت پایدار منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه به دفتر فائو در ایران اهدا کرد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۷: تاریخ

 ها، طبيعت و محيط زیست درخواست ریيس جمهوری برای برخورد قاطع با آسيب زنندگان به جنگل

از غرس یک اصله نهال، همگان را به تالش در مسیر نهضت بزرگ حفاظت از رییس جمهوری همزمان با هفته منابع طبیعی و پس 

 .محیط زیست و گسترش فضای سبز فرا خواند

رییس جمهوری همزمان با هفته منابع طبیعی و پس از غرس یک اصله نهال، همگان را به تالش در مسیر نهضت بزرگ حفاظت از 

تقویت کارهای فرهنگی و فرهنگسازی در حوزه اهمیت و جایگاه محیط : کرد محیط زیست و گسترش فضای سبز فرا خواند و تاکید

 زیست و ضرورت حفظ فضای سبز، بویژه برای نسل جوان و نوجوان کشور بسیار با اهمیت است

جام شد، به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی در این مراسم که امروز چهارشنبه و پس از جلسه هیات دولت ان

ها، رودخانه ها و دریاچه ها مایه  ها، تاالب مراتع، جنگل: از درختکاری به عنوان نماد حفظ محیط زیست یاد کرد و اظهارداشت

 .حیات جامعه بوده و حق حیات به گردن ما دارند

مسایل اقتصادی نیست، بلکه توجه توجه و اهمیت دادن به هفته منابع طبیعی و درختکاری تنها در رابطه با : دکتر روحانی ادامه داد

 .به محیط زیست و سالمت جامعه است که همه باید در این راستا تالش کنیم

های گذشته اقدامات نابجایی در زمینه تخریب  دهد که در سال جمهوری با اشاره به اینکه متأسفانه آمار و ارقام نشان می  رییس

مار وظیفه سنگینی را بر دوش دستگاه اجرایی و قضایی و همه مردم بویژه این آ: محیط زیست در کشور انجام شده است، گفت

گذارد که این واقعیت را برای مردم تشریح و همه را به حفظ محیط زیست دعوت کنیم و این یک وظیفه ملی و قطعی  ها می رسانه

 .برای همگان است

ای برای تالش ما طی سال در جهت حفاظت از این  ید بهانهروز درختکاری و هفته منابع طبیعی با: دکتر روحانی خاطر نشان کرد

 .منبع بزرگ و نعمت خدادادی باشد

برخورد   ها قصد سوء استفاده دارند، خواری و از بین بردن جنگل جمهوری با بیان اینکه باید نسبت به افرادی که با زمین  رییس

اثر  کنندگان محیط زیست را بی حفظ محیط زیست، اقدامات تخریب مردم باید با تالش خود در جهت: قاطعی انجام شود، ادامه داد

 .کنند

جمهوری، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و معصومه ابتکار رییس   در این مراسم که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس

همیاران طبیعت اهداء سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشتند، کارت همیار طبیعت به دکتر روحانی به عنوان حامی بزرگ 

 .شد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - 13۷۱/ اسفند /  1۱, یکشنبه 

 برابر شد 19جرایم متخلفان منابع طبيعی 

برابر  36تا  56جرایم برخورد با متخلفان منابع طبیعی در کشور : ها و مراتع و آبخیزداری کشور اعالم کرد رئیس سازمان جنگل

 . خواهد شد

یکی از مشکالت برخورد با متجاوزان منابع طبیعی، نامتناسب بودن جرم و مجازات در قانون است : خداکرم جاللی اظهارداشت 

میلیون ریال جریمه خواهد شد در حالی که در الیحه  56ها یک اصله درخت را قطع کند، تنها  در جنگل طوری که اگر فردی به

 .میلیون ریال افزایش خواهد یافت 566جدید این مجازات به 

اده ارائه های مرتبط با منابع طبیعی، این الیحه را آم ها، مراتع و آبخیزداری کشور با همکاری دیگر سازمان سازمان جنگل: وی گفت

به مجلس شورای اسالمی کرده است که براساس آن، مجازات متخلفان منابع طبیعی عالوه بر تناسب جرم و مجازات، هر ساله 

 .براساس تورم افزایش خواهد یافت

لفان در زودی مجلس شورای اسالمی آن را ارائه خواهد شد، مجازات متخ براساس این الیحه که به: معاون وزیرجهادکشاورزی افزود

برابر افزایش خواهد یافت تا متخلفان جرات تخریب منابع طبیعی و قطع  36تا  56منابع طبیعی با توجه به نوع تخلف و جرم 

 .درختان را نداشته باشند
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منابع طبیعیاقلیم و   
 ایسنا - 13۷۱اسفند  1۹دوشنبه 

 برابر ميانگين جهانی است  0سرانه بيابان در ایران 

ها، مراتع و آبخیزداری که از وضعیت کشور از نظر سرانه بیابان، گرم شدن کره زمین، خشکسالی و  در روز منابع طبیعی رئیس سازمان جنگل

المللی ایران شانزدهمین کشور حافظ منابع طبیعی در  های بین بود، اعالم کرد که براساس گزارشها، مراتع و منابع طبیعی نگران  سطح جنگل

 . جهان است

المللی که از  براساس پایش مراکز بین: به گزارش خبرنگار ایسنا، خداکرم جاللی که امروز در مراسم هفته منابع طبیعی سخن گفت، اظهار کرد

را دریافت  33.50های منابع طبیعی نمره  نمره در زمینه حفاظت از عرصه 566صورت گرفته است ایران از ای  هزار تصویر ماهواره 9۳6طریق 

 . کرده و بین کشورهای جهان شانزدهمین حافظ منابع طبیعی شناخته شده است

اما این وضعیت نباید . رصد استد ۵.3دهم درصد بوده در حالی که میانگین جهانی  ها در کشور یک میزان کاهش ساالنه سطح جنگل: وی افزود

میلیون هکتار جنگ به منابع طبیعی  53هکتار در سال از سطح  5366دهم درصد یعنی  رضایتبخش باشد و به آن قناعت کنیم چراکه یک

 . اردهای عمرانی مانند خطوط آب، گاز، برق و راهسازی اختصاص د ها و طرح شود که البته بخش عمده آن به فعالیت کشور کاسته می

های مردمی، ایجاد  های منابع طبیعی به تشکل ها، مراتع و آبخیزداری به واگذاری پنج میلیون هکتار حفاظت از عرصه رئیس سازمان جنگل

های منابع طبیعی، تامین سوخت فسیلی  کیلومتر، تشدید برخورد با متخلفین، تقویت یگان حفاظت از عرصه ۵66کمبرند حفاظتی به میزان 

 . نشین و غیره به عنوان مهمترین اقدامات سال جاری اشاره کرد وار جنگلخان 3666

پدیده تغییر اقلیم، گرمایش زمین را به عنوان معظلی خطرناک در پی دارد چراکه به عنوان مثال با افزایش یک درصد : جاللی تصریح کرد

ی از جمله تغییرات جو زمین، تغییر در تنوع ژنتیکی و بالیای یابد و مسائل درصد نیاز آبی درختان و گیاهان افزایش می 51گرمایش زمین 

 . های ناشناخته را در پی خواهد داشت طبیعی مانند طوفان، سیل، سونامی و بیماری

 جمعیت جهان در قرن بیستم چهار: شود آب دریاها نیز با افزایش جذب گازکربنیک اسیدی شود، گفت بینی می وی با بیان اینکه در آینده پیش

برابر افزایش یافته و سطح  53در حالی که تولید گازکربنیک . برابر بیشتر شده است 6برابر افزایش یافته و از سوی دیگر مصرف اکسیژن 

ها از پنج میلیارد هکتار به چهار میلیارد هکتار کاهش یافته است که حکایت از توسعه نامتوازن دارد و در این میان ایران نیز با چنین  جنگل

 . های منابع طبیعی کشور به معظلی بزرگ تبدیل شود رود که پدیده بیابانی شدن عرصه کالت و معضالتی مواجه است و میمش

های متولی با حضور وزیر دادگستری تقدیر  به گزارش ایسنا، در پایان این مراسم از مدیران،کارشناسان و حافظان منابع طبیعی و دیگر دستگاه

 . شد
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 بازار و قيمت ها
 فارس - ۷۱/12/1۹:  تاریخ

رئيس متخلف توقع داشت / حامی متخلفان است رئيس اتحادیه بارفروشان ميدان مرکزی تره بار

 اش بازرسی نشود حجره
بند به اظهارات رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی تره بار پیرامون کشف  53مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در  

 . محموله قاچاق در حجره وی پاسخ داد

های  ساعته گشت 03به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، به دنبال استقرار  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تعزیرات حکومتی استان تهران برای برخورد با پدیده قاچاق در میدان میوه و تره بار مرکزی و کشف میوه قاچاق در حجره رئیس 

بند به اظهارات خالف واقع  53استان تهران به منظور تنویر افکار عمومی در اتحادیه، محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی 

 :های مختلف پاسخ داد رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی تره و بار در سایت

های نظارتی  بازرسان دستگاه. شعب تعزیرات حکومتی مقام رسیدگی کننده هستند و تعزیرات حکومتی ناظر و بازرس ندارد( 5

بازرسان اتحادیه، اتاق اصناف، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت و گمرک وظیفه بازرسی و نظارت دارند و در  نظیر

 .شود صورت بررسی و اعالم تخلف، گزارش برای رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات ارسال می

و بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی را دارند و باید  ها وظیفه نظارت قانون نظام صنفی، اتحادیه( ۵6)ماده ( ط)براساس بند ( 0

 .گزارش تخلفات را به تعزیرات حکومتی ارسال کنند

های مشترک را راه اندازی کرده است و در معیت  های نظارتی، تعزیرات گشت با توجه به ضرورت و به منظور تقویت دستگاه( ۵

کنند و در صورت بررسی و اعالم  و به صورت مستقل انجام وظیفه می های نظارتی حضور دارند قاضی تعزیرات، بازرسان دستگاه

 .گیرد تخلف گزارش برای رسیدگی در اختیار قاضی تعزیرات قرار می

ها از جمله غرفه رئیس اتحادیه بارفروشان، میوه  گشت مشترک تعزیرات در میدان مرکزی میوه و تره بار از تعدادی از غرفه( 3

 .دهند تخلف و تنظیم صورت جلسه گزارش را برای رسیدگی در اختیار قاضی تعزیرات قرار میقاچاق کشف و با اعالم 

کند و برابر اظهارات کتبی، مسئولیت کاالی قاچاق را  یکی از عوامل حاضر در حجره رئیس اتحادیه، خود را صاحب بار معرفی می( ۳

های  سه بازرسان، اقرار متهم و نداشتن مجوز قانونی، حکم ضبط میوهدارد که مجوز ندارد، با توجه به صورت جل پذیرد و اعالم می می

 .شود شود و حکم به محکوم ابالغ می قاچاق و جریمه صادر می

اند اعالم  های خبری در محل گشت نیز حضور داشته شود و در حالیکه رسانه رئیس اتحادیه پس از اطالع در حجره حاضر می( 9

کند  را اجاره دادم و میوه قاچاق مربوط به مستأجر بوده و به حضور بازرسان در حجره اعتراض می دارد که قسمتی از حجره خود می

دارد که مجوز دارم در حالیکه قبال اعالم کرده بود  برد، متعاقباً اعالم می و موضوع مبارزه با قاچاق میوه در میدان را زیر سؤال می

 .متخلف، مستأجر است

ر واحد صنفی باید از اتحادیه مربوط کارت مباشرت داشته باشد، در حالی که مستأجر مورد ادای ایشان برابر مقررات مستاجر ه( 1

 .فاقد کارت مباشرت بوده است

حتی اگر بپذیریم که فرد مورد نظر مستأجر قسمتی از حجره بوده و دالل یا حق العمل کار صاحب حجره نبود است، محصوالت (3

 .های داخل حجره است گیرد و صاحب حجره مطلع از میوه ر معرض فروش قرار میمستأجر در کنار صاحب حجره د
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در حجره مورد نظر عالوه بر گرانفروشی، بارها میوه قاچاق نظیر گالبی آفریقایی و لیموترش مصری کشف شده و حکم ( 6

ای  اند اما این بار که موضوع رسانه دادههر بار یکی از عوامل حجره و متخلفان به فعالیت خود ادامه . محکومیت نیز صادر شده است

 .شده، صاحب حجره برآشفته شده است

بارها حکم شعبه . تواند به حکم صادره اعتراض کند تا بررسی مجدد شود قانون راه اعتراض را مشخص کرده و محکوم می( 56

 .بدوی نقض شده است اما با جوسازی و فرافکنی نمی توان واقعیت را تغییر داد

احب حجره حدود یک سال است که رئیس اتحادیه شده و توقع داشته که از حجره ایشان بازرسی و به تخلف رسیدگی ص( 55

 .نشود

رئیس اتحادیه تاکنون به وظیفه نظارت خود عمل نکرده حتی یک متخلف را به تعزیرات معرفی نکرده است تا متخلفان ( 50

 .نونمند میدان باشدمجازات شوند و دلگرمی برای متصدیان و افراد قا

رئیس اتحادیه در مواردی نه تنها با تخلف برخورد نکرده بلکه حمایت نیز کرده است و از زمان تصدی اتحادیه، نابسامانی ( 5۵

مسأله این است که رئیس اتحادیه باید الگو و سرمشق دیگران باشد نه اینکه با رفتارهای . مجدد در میدان شکل گرفته است

های  نفر از اعضای هیأت مدیره مخالفت خود را با ایشان اعالم کنند، دستگاه 9رف های غیرمنطقی موجب شود غیرمتعارف و ح

 .نظارتی نیز ایشان را حمایت نکنند و توبیخ شود و عزل ایشان در دستور کار مسئوالن باشد

که قانون گریز باشند و انتظار مصونیت داشته نکته آخر اینکه قانون و مقررات باید ابتدا از سوی مسئوالن رعایت شود نه این( 53

ای فرصت طلب نیز به دنبال بر هم  کسبه متدین و قانونمند میدان که کم هم نیستند به دنبال نظم و آرامش هستند اما عده. باشند

 .زدن نظم و آرامش میدان هستند تا بتوانند به تخلفات خود ادامه دهند
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۷۱/12/1۱:  تاریخ

وگو با فارس خبر داد قيمت مرغ در ميادین ميوه  رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت

 توزیع مرغ منجمد در آستانه انقضای مهلت مصرف / تومان ۰499بار  و تره
: تومان است، گفت 9566بار  دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت هر کیلو مرغ در میادین میوه و تره رئیس انجمن پرورش

 . توزیع مرغ منجمد در بازار در نزدیکی انقضای مهلت مصرف، عاملی برای عدم تمایل مردم برای خرید است

قیمت عمده : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   دهندگان مرغ گوشتی در گفت محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش

 .تومان عرضه شد 6۳6هزار و  ۳فروشی مرغ با کاهش جزئی نسبت به روز گذشته امروز در میدان بهمن با قیمت 

امروز هر کیلوگرم مرغ زنده با : تومان عنوان کرد و افزود 566هزار و  9 بار یلوگرم مرغ را در میادین میوه و ترهوی قیمت هر ک

 .تومان عرضه شد هزار 3  قیمت

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ در سطح شهر معین نیست و در نقاط مختلف شهر ممکن 

هزار  1 قیمت منطقی و حداکثر قیمت برای عرضه هر کیلوگرم مرغ در سطح شهر: متفاوت باشد، اظهار داشتاست تا حدودی 

 .تومان باشد

 .کند تومان عرضه می ۳66هزار و  ۳شرکت پشتیانی امور دام هر کیلوگرم مرغ منجمد را با قیمت : وی بیان داشت

تومان بصورت عمده فروشی اظهار  ۳66هزار و  3مور دام به قیمت یوسفی همچنین در مورد عرضه مرغ منجمد شرکت پشتیبانی ا

های منجمدی را که تا انقضای آن مدت کمی مانده و یا تمدید اعتبار شده است را با این قیمت  این شرکت آن دسته از مرغ: داشت

تومان عرضه  ۳66هزار و  ۳مان قیمت کند با ه تر به بازار عرضه می منجمدی را که با تاریخ مصرف طوالنی  کند اما مرغ عرضه می

 .کند می

مرغ منجمد کیفیتی مشابه مرغ گرم دارد اما با توجه به نوع توزیع مرغ منجمد : اظهار داشت رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ

تمایل چندانی به شود، مردم  ها معموال نزدیک به تاریخ انقضا در بازار توزیع می شرکت پشتیبانی امور دام و اینکه این مرغ توسط

 .خرید مرغ منجمد ندارند

 .مرغ منجمد اگر به موقع به بازار مصرف عرضه شود قطعا مشتریان خود را پیدا خواهد کرد: وی افزود
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۷۱/12/1۹:  تاریخ

/ اسفند 09رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خبر داد آغاز توزیع ميوه شب عيد از 

 ها از پنجشنبه سيب و پرتقال بخرند  تهرانی
جایگاه در سطح استان تهران برای توزیع میوه شب عید در نظر  ۵6۳رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه 

 . شود ها از پنجشنبه آغاز می توزیع سیب و پرتقال در این جایگاه: گرفته شده است، گفت

روند : رئیس این سازمان گفت به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران علی اشرف منصوری خبرگزاری فارسبه گزارش 

سردخانه میوه مورد نیاز استان تهران  1انجام و تاکنون در  بینی شده مطابق و مناسب با برنامه پیش سازی میوه شب عید ذخیره

جایگاه در سطح استان تهران برای توزیع متناسب با پراکنش جمعیت مناطق مختلف در نظر  ۵6۳ شده است و  ذخیره سازی

 .است گرفته شده

اسفند توزیع سیب و پرتقال به تدریج در 06 تصمیم بر این گرفته شده است از روز : وی در مورد توزیع میوه شب عید گفت

 .یابد روزهای آخر سال با میزان بیشتر ادامه می ها آغاز شود و این روند تا  جایگاه

ها  شده و به مدیران جهاد کشاورزی شهرستان سهمیه و سردخانه توزیع برای هر شهرستان مشخص: منصوری تصریح کرد

 .شود رسانی می اطالع

ها  اسفند تابلوها و بنرهای جایگاه 56رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به سازمان تعاون روستایی تاکید کرد تا در روز 

 .شود و ترتیبی اتخاذ شود تا همگی در این روز آماده توزیع باشند نصب

قیمت میوه طبق : و افزود خواهد بود ها مخصوص توزیع متناسب با قیمت بازار در جایگاه قیمت میوه شب عید :وی بیان داشت

 .شود مصوبات ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی تعیین می
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۷۱/12/18:  تاریخ

 هزار تومان شد 09هزار تومان کاهش نوبرانه چغاله بادام کيلویی  99با 
هزار تومان در این  06نوبرانه چغاله بادام که به تازگی وارد بازار شده امروز با قیمت : بار گفت بازرس میدان مرکزی میوه و تره 

 . هزار تومان بود ۳6میدان عرضه شد که پیش از این کیلویی 

: گفت خبرگزاری فارسرنگار اقتصادی وگو با خب بار میدان مرکزی در گفت هادی بختیاری بازرس اتحادیه بارفروشان میوه و تره

قیمت میوه چغاله بادام که به دلیل گرمای هوا امسال زودتر برداشت شده است، تا چند روز قبل در این میدان با قیمت هر کیلوگرم 

 .هزار تومان رسیده است 06شد اما امروز قیمت آن به حدود هر کیلو  هزار تومان عرضه می ۳6حدود 

هزار  06 این میوه برحسب کیفیت و اندازه قیمتش متفاوت است اما امروز هر کیلوی آن در این میدان با قیمت حدود: وی افزود

 .عرضه شد تومان

این مشکل  خوشبختانه امسال: بختیاری با اشاره به اینکه سال گذشته به علت سرمای هوای قیمت این میوه بسیار گران بود، افزود

 .وجود ندارد و این محصول فراوان وارد بازار شده است

فعال برداشت چغاله بادام از شیراز آغاز شده و بزودی چغاله کاشان هم به بازار : بار تصریح کرد بازرس میدان مرکزی میوه و تره

 .آید می

 پياز ارزان شد*

تومان رسیده بود به تازگی کاهش  3۳66و در میدان به حدود  قیمت پیاز که مدتی پیش گران شده بود: وی همچنین بیان داشت

 .تومان رسیده است 5۳66تا  5066یافته و بر حسب کیفیت به حدود 

بخشی از گرانی پیاز در یکی دو ماه اخیر : تصریح کرد بختیاری با تأکید بر اینکه پیاز فراوان است و به اندازه کافی کشت شده است،

 .ول به کشورهای روسیه و عراق بود که به تازگی صادرات آن متوقف شده استبه علت صادرات این محص
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۷۱/12/1۷:  تاریخ

وگو با فارس عنوان کرد قيمت ميوه شب  مدیر تنظيم بازار جهاد کشاورزی استان تهران در گفت

 نشانی مراکز عرضه+ تومان  0099و سيب  01۳9پرتقال /عيد
نامه سازمان میادین میوه  قیمت سیب و پرتقال شب عید روزانه و براساس نرخ: مدیرتنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران گفت 

تومان  0566و  0066، 03۳6شود، هر کیلو پرتقال، سیب زرد و قرمز در اولین روز توزیع به ترتیب  بار شهرداری تعیین می هو تر

 . است

توزیع : گفت سخبرگزاری فاروگو با خبرنگار اقتصادی  علی عابدی مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در گفت

 .شود بار شهرداری استان تهران آغاز می میوه شب عید از فردا در مراکز میوه و تره

 0066تومان، قیمت هر کیلو سیب زرد  03۳6ماه  اسفند 06شنبه  قیمت مصوب هر کیلو پرتقال برای توزیع در روز پنج: وی افزود

 .تومان تعیین شده است 0566 تومان و هر کیلو سیب قرمز هم

تن سیب برای توزیع در  5۳66هزار تن پرتقال و  ۳در مجموع : مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد

شود و بخش عمده آن در  با شیب مالیم توزیع آن در مراکز مورد نظر آغاز می نوروز مورد نیاز است که از فردا تهران در ایام عید

 .وزیع خواهد شداسفند ت 06تا  09روزهای 

تحت پوشش  مغازه وابسته به اصناف 566و حدود  بار شهرداری نقطه از مراکز میوه و تره 36توزیع میوه عید در : وی بیان داشت

 .شود میوه و سبزی انجام می

استان تهران نسبت به توانند با تهیه حواله مستقیم از سازمان تعاون روستایی  ها می همچنین ادارات و سازمان: عابدی تصریح کرد

 .تأمین میوه شب عید کارمندان خود اقدام کنند

شنبه است و ممکن  برای روز پنج  قیمت سیب و پرتقال اعالم شده: مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 .کندبار شهرداری تغییر  نامه سازمان میادین میوه و تره است، در روزهای آینده بر اساس نرخ

 :براساس این گزارش نام و نشانی مراکز بزرگ عرضه سيب و پرتقال در تهران به نرخ مصوب به شرح زیر است

 میدان پونک خیابان میزابابایی تقاطع سردارجنگل -خ سردار جنگل-تهران ( 5

 تهرانسر بلوار شاهدغربی خیابان شهید رجایی جنب فروشگاه رفاه -تهرانسر( 0

 یافت آباد بلوار معلم خیابان شهید حیدری شمالی چهار راه -معلم( ۵

 میدان بهمن –بهمن ( 3

 بعد پل جنب فروشگاه رفاه  خیابان دماوند خیابان خاقانی میدان چایچی انتهای خیابان بالل حبشی -پیروزی ( ۳

 شهر ری بعد از میدان نماز -شهر ری( 9

 هروی خیابان گلزار خیابان شهید زندی -هروی  (1

 شهریور 51بزرگراه بعثت تقاطع خیابان  -بعثت( 3

 سهروردی خیابان مطهری بعد از مفتح خیابان علی اکبری( 6

 خیابان ستارخان خیابان خسرو شمالی -صادقیه( 56

 بزرگراه آیت اهلل سعیدی نرسیده به میدان آزادی -آزادی( 55
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 بزرگراه جالل آل احمد نبش کردستان -جالل آل احمد( 50

 خیابان شهید باهنر خیابان شهید لواسانی -لواسانی( 5۵

 غربی 50قنات کوثر فلکه چهارم تهرانپارس خیابان توحید کوچه ( 53

 داراباد میدان نیاوارن خیابان داراباد( 5۳

 طرشت خیابان ستارخان خیابان حبیب الهی( 59

 تهران ویال خیابان ستارخان خیابان نیایش خیابان امام منتظر( 51

 خیابان فالح خیابان بهاران روبروی فروشگاه شهروند -الحف( بهاران( )53

 جماران میدان قدس خیابان شهید باهنر خیابان جماران( 56

 انتهای بلوار دانشجو -ولنجک( 06

 خزانه بخارایی بین فلکه دوم و سوم –خزانه ( 05

 آهن شهرک راه –امیر کبیر ( 00

 میدان شهدا خیابان شکوفه-شکوفه (0۵

 بلوار دالوران خیابان واالییان شمالی –واالییان  (03

 خیابان خاقانی رودکی جنوبی –خیابان شریعتی باالتر از سینما فرهنگ  –زرگنده  (0۳

 متری دوم مجیدیه شمالی 59 –بزرگراه رسالت  –مجیدیه  (09

 نیایش تقاطع ایرانپارس –بهاره  (01

 اتوبان ارتش –ازگل  (03

 (عج)خیابان ولیعصر  –توانیر  (06

 شهرک حکیمیه فاز یک –حکیمیه یک  (۵6

 شهرک مسعودیه –سه راه افسریه  –مسعودیه  (۵5

 متری صالحی ۵6 –سه ره افسریه  –مشیریه  (۵0

 خیابان شاهد –خیابان خاوران  –شاهد  (۵۵

 ب پارکمتری اول جن 06 –شهرک ازادشهر  –پیکانشهر  –تهران کرج  5۳کیلومتر  –فر  لطیف (۵3

 ایوانک غربی –نرسیده به همت غرب  –اتوبان یادگار جنوب  –شهرک قدس  (۵۳

 میدان بهرود –بلوار پاکنژاد  –بهرود  (۵9

 بلوار همیال –اشرفی اصفهانی  (۵1

 خیابان شهید شیرودی –خیابان مفتح  –شیرودی  (۵3

 میدان فتح کیلومتر هفت جاده قدیم کرج خیابان خلیج فارس –خلیج فارس  (۵6

 نژاد سعادت آباد باالتر از میدان سرو بلوار پاک –نژاد  پاک (36
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 13۷۱اسفند  18: تاریخ

افزایش مصرف سرانه سوسيس و کالباس بين / یابد کاهش می 3۳قيمت مواد غذایی در نيمه دوم سال 

 درصد 09تا  4۳

نظر  های گوشتی، روزهای سختی را برای آنها رقم زد، اما به ویژه فرآورده سایه رکود اقتصادی در چند سال اخیر، بر صنایع غذایی به

 .تر باشد رسد امیدها نسبت به سال آینده روشن می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)های گوشتی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن صنایع فرآورده

پس از برجام در انتظار اقتصاد رسد شرایط بهتری  نظر می کند؛ زیرا به نگاه می 6۳های گوشتی با امید زیاد به سال  صنعت فرآورده

 .کشور باشد

شود از نیمه دوم سال آینده شاهد سیر نزولی قیمت مواد غذایی با شیبی مالیم باشیم که این  بینی می پیش: مجید افالکی افزود

 .های گوشتی و میزان تولید و مصرف آن تأثیری مثبت خواهد داشت موضوع بر صنعت فرآورده

های گوشتی نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین و در حدود پنج کیلوگرم در  ون سرانه مصرف فرآوردهبه گفته وی، اگرچه اکن

های تولید و در نهایت، نرخ محصوالت عرضه شده به بازار،  رسد با بهبود شرایط اقتصادی و کاهش هزینه نظر می سال است، اما به

 .د افزایش یابددرص 06تا  5۳ها حدود  میزان تقاضا برای این فرآورده

: مورد سازمان غذا و دارو و استاندارد، خاطرنشان کرد های بی گیری های گوشتی ایران با اشاره به سخت دبیر انجمن صنایع فرآورده

تن گوشت مرغ  066حدود یک سال و نیم است که استفاده از خمیرمرغ در صنایع ممنوع اعالم شده و به همین دلیل روزانه حدود 

 .کنند رود؛ این در حالی است که تقریباً تمام کشورها از این ماده برای تهیه محصوالت گوشتی استفاده می ر میدر کشور هد

برداری از خمیرمرغ سوءاستفاده کنند، امری طبیعی است که در  کارخانه فراوری، دو کارخانه در بهره 516اگر از : افالکی ادامه داد

ها بزنند، کمی  ند آن را مشاهده کرد، اما اینکه حساب چنین تخلفی را به نام تمام کارخانهتوان مان های صنعتی نیز می دیگر بخش

 .دور از منطق و عقل است

دهد که کیفیت و  در صورت تدوین استاندارد جدید برای استفاده از خمیرمرغ، بخش خصوصی تعهد می: وی در پایان تصریح کرد

ترین انحرافی از حیطه قانون نداشته باشد؛ بنابراین  ات مربوطه حفظ کرده و کوچکسالمت محصوالت را با رعایت قوانین و مقرر

 ./کنیم سالمت این محصوالت را برای همیشه تضمین می
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

 ؟(۳)در آستانه نوروز از بازار چه خبر

 جدول+ ثبات قیمت میوه در بازار/ تب تند قیمت موز فروکش کرد

 .شود تومان در بازار عرضه می ۵۵66موز با کاهش هزار تومانی در هر کیلو به قیمت : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

در خصوص تحوالت بازار میوه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با 

در هر کیلو به  تومانی 5666تومان رسید که اکنون با کاهش  3066در چند روز گذشته قیمت موز به مرز : و سبزی اظهار داشت

 .شود تومان در بازار عرضه می ۵۵66قیمت 

تومانی آن از هفته گذشته  ۵666در یک ماه گذشته قیمت پیاز نوسانات شدیدی را تجربه کرد، اما باید گفت که قیمت : وی افزود

 .روز آینده قیمت آن کاهش یابد 56تاکنون با ثبات بوده و امیدواریم با افزایش عرضه محصول تا 

در لیست قیمت انواع میوه، تنها پرتقال به سبب گرمی هوا در شمال به افزایش تلفات و آفات کاهش : هاجران در ادامه بیان کردم

 .تومان است 0۳66الی  5366یافته، به طوری که قیمت هرکیلو پرتقال تامسون بین 

هزار تومان، پرتقال  3الی  ۵تی قرمز و سفید در حال حاضر قیمت هر کیلو سیب درخ: رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد

هزار  56تا  6تومان، نارنگی بندری  ۵666تا  5۳66ای  تومان، خیار بوته 0۳66تومان، خیار گلخانه  0۳66الی  5366تامسون 

 .تومان است

 قيمت محصول

 هزارتومان 3الی  ۵ دماوند -سيب قرمز و سفيد مراغه

 تومان ۳66هزار و الی دو 366هزار و  پرتقال تامسون

 هزار تومان 50الی  56 نارنگی بندرعباس

 تومان ۳66دو هزار و  خيار گلخانه

 هزار تومان ۵الی  ۳66هزار و  خيار بوته ای

 هزار تومان 3الی  ۳66سه هزار و  کيوی آستارا

 تومان 066هزار و  0الی  366هزار و  کيوی بندر انزلی
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۷۱اسفند  1۱: تاریخ

 ؟(۰)در آستانه نوروز از بازار چه خبر

 جدول+ افزایش قیمت کامال طبیعی است/ بازار گوشت متشنج نمی شود

با توجه به عرضه گوشت از سوی امور پشتیبانی دام پیش بینی می شود که با : رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی گفت

 .افزایش تقاضا چندان قیمت ها در بازار تشنج پیدا نکند

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

هزار تومان به مصرف کننده  ۵3تا  ۵۵هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه به قیمت : افزایش قیمت گوشت در بازار اظهار داشت

 .عرضه می شود

امور پشتیبانی دام ذخایر خود را در بازار توزیع کرده پیش  با توجه به اینکه: وی با اشاره به گرانی گوشت در ایام پایانی سال گفت

بینی می شود که با افزایش تقاضا و استمرار عرضه گوشت از سوی امور پشتیبانی چندان قیمت ها در بازار تشنج نکند هر چند که 

 .در ایام پایانی سال تا حدودی افزایش قیمت ها طبیعی است

کاهش قیمت پوست و خروج دام از کشور موجب افزایش قیمت گوشت شده و به : عنوان کرد ملکی دالیل گرانی گوشت را اینطور

 .همین خاطر درخواست محدودیت خروج دام از کشور را کرده ایم

 

 (تومان)قیمت در بازار  نوع گوشت قرمز

 03666 گوشت گوسفند شقه بی دنبه

گوشت گوسفند سردست بی 

 دنبه

09۳66 

 0۳666 گوشت گوساله مخلوط

 ۵0666 مغز ران گوساله

 5۳666 کرده مخلوط تازه  چرخ

دل و جگر دست کامل 

 گوسفند

09666 

 0۳666 کله پاچه گوسفند
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 ۵666 سیرابی گوسفند

 03۳66 سردست گوساله
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۷۱اسفند  2۲: تاریخ

 ؟(49)در آستانه نوروز از بازار چه خبر

 برنامه ای برای افزایش قيمت محصوالت لبنی نداریم

قیمت  6۵سال آخرین بار صنایع لبنی با افزایش خرید شیر خام تنها در تیر ماه : مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور گفت

 .محصوالت خود را افزایش داده اند

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور در گفتگو با 

با توجه به کاهش قدرت خرید سیاست کلی اتحادیه مبنی : داشتدرصدی قیمت لبنیات در آستانه نوروز اظهار  56خصوص افزایش 

 .بر عدم افزایش قیمت لبنیات در بازار است و بنده این موضوع را تایید نمی کنم

درصدی قیمت شیر خام شدند به طوری که   5۳با قطع یارانه دامداران کارخانه ها ملزم به افزایش  6۵از تیر ماه سال : وی افزود

تومان افزایش یافت و حال باید گفت که این امر به نام ما بود به کام دامدران چرا که   0۳6تومان به هزار و  556نرخ شیر از هزار و 

 .درصد را اعمال کردند 5۳این یارانه به کارخانه های لبنی نرسید و صنایع تنها همان 

کارخانه ها : ن که در سال جاری قیمت حقوق و دست مزد و هزینه های انرژی افزایش یافته اشاره کرد و گفتاسماعیلی با بیان ای

در سال جاری علی رغم افزایش حقوق و دست مزد حمل و نقل انرژی به سبب کاهش مصرف سرانه قیمت محصوالت خود را 

 .ین کنندافزایش ندادند تا بتوانند با افزایش مصرف سالمتی افراد را تضم

در حال حاضر اتحادیه هیچ گونه برنامه ای برای افزایش قیمت محصوالت : مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور تصریح کرد

قیمت محصوالت خود را افزایش داده و حال در این  6۵که آخرین بار صنایع لبنی تنها در تیر ماه سال : خود ندارد و می توان گفت

 .ها برخی کارخانه ها اقالم خود را گران کرده باشندمیان ممکن است تن
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۷۱اسفند  2۲: تاریخ

 قيمت شيرینیروزهای آرام / درصدی قيمت بادام هندی 79افزایش 

 .در آستانه نوروز روسای اتحادیه ها از آرامش بازار و قيمت ها خبر می دهند

، این روزها بازار در تب و تاب خرید مردم حسابی گرم شده اما در بین تمامی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 آجیل و خشکبار و شیرینی روزهای شلوغی را می گذرانند اما قیمت ها در این بازار خوردنی ها چطور پیش می رود؟صنوف صنف 

علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه در 

با وتوجه به رکودی که در این صنف حاکم : انواع آجیل و خشکبار وجود ندارد اظهار داشتایام عید مشکلی برای تأمین و عرضه 

  .شده باید گفت که بازار شرایط خوبی ندارد اما پیشبینی می کنیم که در روزهای پایانی سال وضعیت بهبود یابد

سال گذشته افزایش داشته به طوریکه بادام در سال جاری تنها قیمت دو محصول بادام هندی و نخودچی در مقایسه با : وی افزود

 .درصد افزایش قیمت داشته است 96درصدی و نخودچی  16هندی از افزایش 

 .درصد کاهش یافته است ۳6فروش آجیل و خشکبار در مقایسه با سال گذشته : ارزانی در ادامه یادآور شد

هزار تومان،  59الی  6هزار تومان، مغز بادام زمینی  ۵۳لی ا 00قیمت هر کیلو تخمه ژاپنی : وی درباره نرخ انواع خشکبار گفت

هزار تومان، پسته  3۳الی  ۵1هزار تومان، پسته فندقی  1۳الی  3۵هزار تومان، پسته اکبری  ۵6الی  03تخمه کدو گوشتی 

هزار  9۳الی  ۳6هندی  هزار تومان، بادام 53الی  56هزار تومان، نخودچی  ۵۳الی  0۳هزار تومان، فندق  ۳6الی  ۵3احمدآقایی 

  .تومان است

 بازار آرام شيرینی فروش ها***

مند رئیس اتحادیه شیرینی و شکالت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت بازار  علی بهره

ها با نرخ مصوب  نخواهیم بود و قیمتشاهد افزایش قیمت در بازار شیرینی و شکالت : شیرینی و شکالت در آستانه سال نو گفت

 .شود اعمال می 6۵سال 

تومان،  ۳66هزار تومان و  50قیمت هر کیلوگرم شیرینی زبان و پاپیونی : های پرمصرف در این روزها گفت وی درباره نرخ شیرینی

هزار تومان  6و کیک یزدی تومان  ۳66هزار و  50هزار تومان، نان برنجی  5۳هزار تومان، شیرینی تر  50شیرینی گل محمدی 

 .است

 .ای برای افزایش قمیت محصوالت ندارد اتحادیه هنوز برنامه: مند، در خصوص عاقبت قیمت شیرینی در سال جدید نیز گفت بهره

 هنوز قيمت ميوه اوج نگرفته است*** 

ن جوان، در خصوص تحوالت بازار میوه حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارا

تومانی در هر کیلو به  5666تومان رسید که اکنون با کاهش  3066در چند روز گذشته قیمت موز به مرز : و سبزی اظهار داشت

 .شود تومان در بازار عرضه می ۵۵66قیمت 

ا در شمال به افزایش تلفات و آفات کاهش یافته، در لیست قیمت انواع میوه، تنها پرتقال به سبب گرمی هو: وی در ادامه بیان کرد

 .تومان است 0۳66الی  5366به طوری که قیمت هرکیلو پرتقال تامسون بین 

هزار تومان، پرتقال  3الی  ۵در حال حاضر قیمت هر کیلو سیب درختی قرمز و سفید : رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد
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هزار  56تا  6تومان، نارنگی بندری  ۵666تا  5۳66ای  تومان، خیار بوته 0۳66خانه تومان، خیار گل 0۳66الی  5366تامسون 

 .تومان است
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۷۱اسفند  22: تاریخ

 ؟(40)آستانه نوروز از بازار چه خبردر 

 درصدی قیمت آبزیان ۳افزایش / گرانی ماهی در شب عید

 ۳در روزهای پایانی سال به سبب افزایش تقاضا پیش بینی می شود که قیمت برخی اقالم : رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت

 .درصد افزایش یابد

، در خصوص قیمت انواع خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگفتگو با در   مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی 

در مجموع قیمت ماهی نسبت به اسفند ماه سال گذشته نه تنها افزایشی نداشته بلکه در برخی اقالم : ماهی در بازار اظهار داشت

 .نیز کاهش یافته است

با توجه به روزهای پایانی سال خوشبختانه پیش  : درصدی قیمت ماهی در بازار گفت 5۳الی  56وی با اشاره پیش بینی افزایش 

 ۳بینی افزایش قیمت ها محقق نشده و اکنون پیش بینی می شود که در آستانه نوروز برخی اقالم به سبب افزایش تقاضا و جهش 

 .ابددرصد افزایش ی ۳برابری مصرف تنها 

با توجه به وضعیت مساعد آب و هوا و صید خوب کمبودی در عرضه ماهی شب عید در بازار وجود : یوسف خانی در ادامه یادآور شد

 .ندارد

هزار تومان،  09شیر جنوب : قیمت انواع ماهی در بازار خرده فروشی را بدین شرح اعالم کرد و گفت  رئیس اتحادیه پرنده و ماهی

هزار تومان، حلوا  5۳تومان، سفید پرورشی  ۳66هزار و  06تومان، تیال پیا وارداتی  ۳66هزار  50ومان، قزل آال هزار ت  53کپور 

 .هزار تومان در بازار عرضه می شود 09هزار تومان و هامور جنوب   51هزار تومان، سنگسر  09سیاه 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 13۷۱اسفند  1۹دوشنبه 

 تحوالت قيمتی کاالهای خوراکی 

 . های تازه بیشترین افزایش را در بین کاالهای خوراکی به خود اختصاص دادند مرغ بیشترین کاهش و میوه در هفته گذشته تخم

ماه سال جاری در گروه لبنیات قیمت پنیر  اسفند 50ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد که در هفته منتهی به به گزارش خبرنگار 

درصد  9.3مرغ  همچنین قیمت تخم. درصد افزایش داشت و سایر اقالم این گروه ثابت ماند  5.۵غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل 

 . درصد گران شد 6.5در مجموع لبنیات در هفته گذشته . ن فروش رفته استتوما ۳66هزار و  50تا  6۵66ای  کاهش یافته و شانه

درصد گران شد، بنابراین گزارش در این گروه قیمت برنج داخله درجه دو بدون تغییر بود، اما بهای  6.۳برنج در هفته مورد گزارش 

 . شتدرصد افزایش دا 6.9درصد و برنج داخله درجه یک  6.0برنج وارداتی غیرتایلندی 

درصد  6.5درصد گران شده، قیمت لپه، نخود و لوبیا قرمز یک درصد افزایش و بهای عدس  6.0در گروه حبوبات نیز که در مجموع 

 . کاهش یافته است

درصد ارزان شد این در حالی است  0.0های تازه  درصد افزایش قیمت داشت، اما سبزی 0.۳های تازه  در روزهای پایانی سال میوه

ها  ی در گروه سبز. درصد افزایش دارد 3.۳تا  6.۵طور تازه عرضه شده و تمام اقالم بین  های فروش رفته در سطح شهر به که میوه

 . زمینی بدون تغییر بود نیز قیمت سیب

درصد افزایش داشت به طوری که  6.5ها قیمت گوشت گوسفند فرقی نکرد و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله  اما در گروه گوشت

مرغ نیز در سطح . هزار تومان فروش رفته است ۵9.9هزار تومان و گوشت گاو گوساله حدود  0. ۵1طور متوسط  وشت گوسفند بهگ

 . درصدی قیمت آن است 5.5تومان فروخته شده که بیانگر کاهش  ۳606شهر هر کیلو حدود 

 . قیمتی نداشتبنابر گزارش بانک مرکزی ، در هفته گذشته قند و شکر و روغن نباتی تغییر 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 13۷4اسفند ماه  18سه شنبه 

 روایت بانك مرکزی از تغييرات قيمت مواد غذایی

های تازه بیشترین افزایش را در بین کاالهای خوراکی به خود  مرغ بیشترین کاهش و میوه تخمدر هفته گذشته < مواد غذایی

 .اختصاص دادند

ماه سال جاری در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته  اسفند 50بانک مرکزی اعالم کرد که در هفته منتهی به 

 6۵66ای  درصد کاهش یافته و شانه 9.3مرغ  همچنین قیمت تخم. وه ثابت ماند درصد افزایش داشت و سایر اقالم این گر 5.۵قبل 

 .درصد گران شد 6.5در مجموع لبنیات در هفته گذشته . تومان فروش رفته است ۳66هزار و  50تا 

ییر بود، اما بهای درصد گران شد، بنابراین گزارش در این گروه قیمت برنج داخله درجه دو بدون تغ 6.۳برنج در هفته مورد گزارش 

 .درصد افزایش داشت 6.9درصد و برنج داخله درجه یک  6.0برنج وارداتی غیرتایلندی 

درصد  6.5درصد گران شده، قیمت لپه، نخود و لوبیا قرمز یک درصد افزایش و بهای عدس  6.0در گروه حبوبات نیز که در مجموع 

 .کاهش یافته است

درصد ارزان شد این در حالی است  0.0های تازه  درصد افزایش قیمت داشت، اما سبزی 0.۳ه های تاز در روزهای پایانی سال میوه

ها  ی در گروه سبز. درصد افزایش دارد 3.۳تا  6.۵طور تازه عرضه شده و تمام اقالم بین  های فروش رفته در سطح شهر به که میوه

 .زمینی بدون تغییر بود نیز قیمت سیب

درصد افزایش داشت به طوری که  6.5ت گوشت گوسفند فرقی نکرد و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ها قیم اما در گروه گوشت

مرغ نیز در سطح . هزار تومان فروش رفته است ۵9.9هزار تومان و گوشت گاو گوساله حدود  0. ۵1طور متوسط  گوشت گوسفند به

 .صدی قیمت آن استدر 5.5تومان فروخته شده که بیانگر کاهش  ۳606هر هر کیلو حدود 

 .بنابر گزارش بانک مرکزی ، در هفته گذشته قند و شکر و روغن نباتی تغییر قیمتی نداشت
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 برنامه و سياست ها
 فارس - ۷۱/12/1۹:  تاریخ

هزار چاه  9۳/ نامه کشت فراسرزمينی تصویب شد آیين: رئيس سازمان حفاظت محيط زیست

 غيرمجاز جازموریان را خشك کرد 
کنیم و  بر جلوگیری می از صادرات کاالهای کشاورزی آب: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز در اتاق بازرگانی ایران گفت

 . هزار چاه مجاز و غیرمجاز باعث خشک شدن تاالب جازموریان و کانون ریزگرد شده است ۵۳

به منظور : ، معصومه ابتکار امروز در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران، افزودخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های کشور دیگر  بردای از جنگل بر جلوگیری شده و ظرفیت بهره زیرزمینی از صدور کاالهای کشاورزی آبهای  حفاظت از منابع آب

 .بیاورند  وجود ندارد و باید صنایع به واردات چوب روی

هایی برای احداث صنایع سبز در نظر گرفته شده است و با وزیر امور اقتصادی و  مشوق: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود

 .هایی برای صنایع بازیافت در نظر گرفته شود دارایی مکاتبه شده که مشوق

اطراف تاالب   هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در ۵۳بیش از : های زیرزمینی اشاره کرد و گفت رویه آب از چاه ابتکار به برداشت بی

 .ریزگرد در کشور شده استجازموریان احداث شده که باعث خشک شدن تاالب و تبدیل شدن به کانون اصلی 

 .برداشت آب از اطراف جازموریان در شرایطی است که این منطقه به مرکز صادرات میوه کشور تبدیل شده است: وی افزود

 .نامه کشت فراسرزمینی خبر داد ابتکار همچنین از تصویب آیین

ام در جنوب شرقی ایران درجنوب کوه شاهسواران کرمان ای به همین ن ای آبریز و دریاچه باتالق جازْموریان، یا جَزْموریان، حوضه

مسدود  ٔ  بندی بخشی از حوضه کیلومتر مربع، از لحاظ تقسیم 966هزار و 96آبریز جازموریان با وسعـت  ٔ  حوضه. است واقع شده

خاوری آن به  ٔ  و نیمهکیلومتر مربع در استان کرمان،  ۵۳966باختری این حوضـه بـه وسعت  ٔ  نیمـه. آید میانی ایران به شمار می

 .کیلومتر مربع در استان سیستان و بلوچستان جای دارد ۵3‘666وسعـت 

زیست برای دنیا بسیار   موضوع محیط: وگوی سازنده با بخش خصوصی دانست و افزود ابتکار، رویکرد دولت یازدهم را برقراری گفت

تدوین شده که  06۵6دانند و دستورکار جهان برای سال  می زیست جدی است؛ چراکه آینده حیات را در کره زمین منوط به محیط

 .اند جمهور کشورمان در کنار رؤسای جمهور در نیویورک آن را تأیید کرده شهریور امسال رئیس

 3ایم که کاهش  گذاری کرده ما هم هدف: ای اشاره کرد و گفت رهبر جهان برای کاهش گازهای گلخانه 56۳وی همچنین به توافق 

ها و ورود و انتقال  ای را داشته باشیم و در عین حال با شرط برداشته شدن تحریم انتشار کربن و گازهای گلخانهدرصدی 

 .برسانیم 06۵6درصد در سال  50های جدید این رقم را به  تکنولوژی

یلی تولید نیست، ای به مفهوم تعط کاهش گازهای گلخانه: زیست خطاب به واحدهای صنعتی و تولیدی گفت رئیس سازمان محیط

 .ایم گذاری کرده سازی و اصالح الگوی مصرف است و ما رشد اقتصاد سبز را هدف بلکه برای بهینه

های قبلی در  دیگر استفاده از رویه: وی بخش سخنان خود را به اصالح الگوی کشاورزی در کشور اختصاص داد و اظهار داشت

های زیرزمینی و نابودی  زمینه داریم؛ چراکه اکنون با افت شدید آب سفره کشاورزی به صالح نیست و نیاز به انقالب در این

 .ها مواجهیم گرهای طبیعت ازجمله تاالب نشان
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سال پیش پرآب و محلی برای عدیل آب و هوای کشور محسوب  5۳ابتکار تاالب جازموریان را یکی از این موارد عنوان کرد که تا 

 .نامگی و در کنار آن تغییر اقلیم، اکنون به کانون ریزگردها تبدیل شده استبر شد، اما متأسفانه به دلیل بی می

اند و اکنون تبدیل جدی برای  های این تاالب را گرفته های زیرزمینی و حقابه هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز آب ۵۳: وی اضافه کرد

بر  رود و باید پرسید تولید میوه آب ت میوه به شمار میزیست شده است و متأسفانه این منطقه یکی از مراکز صادرا سالمت و محیط

 .مانند هندوانه چه توجیهی دارد

در این زمینه مایلیم با : نامه کشت فراسرزمینی در کمیسیون زیربنایی خبر داد و گفت زیست از تصویب آیین رئیس سازمان محیط

توانیم آب وارد کشور کنیم، بسیار مهم  آب و اینکه چگونه می اتاق بازرگانی وارد مذاکره شویم؛ چراکه موضوع آب مجازی و تجارت

 .بر جلوگیری کرده تا آب را برای کشور حفظ کنیم است و باید از صدور کاالی آب

مشکالت صنایع را : زیست کشور به فعاالن بخش خصوصی داد و گفت اصالح قانون آالیندگی خبر دیگری بود که متولی محیط

الیحه  3اصالح قانون آالیندگی هستیم؛ چراکه معتقدیم این قانون از برخی زوایا عادالنه نیست و در عین حال دانیم و به دنبال  می

 .بسیار مهم در این زمینه در مجلس داریم که امیدواریم مجلس دهم آن را نهایی کند

های ما دیگر  جنگل: شاره کرد و گفتابتکار همچنین به ضرورت واردات چوب مورد نیاز صنایع از کشورهای پرآب ازجمله روسیه ا

برداری ندارند و صنایع ما سعی کنند تا چوب را از منابع واردات تأمین کنند؛ چراکه برخی کشورها کشاورزی عظیم  ظرفیت بهره

 .چوب دارند

هایی را در زمینه  مشوق ایم تا با وزیر اقتصاد نیز مکاتبه کرده: هایی برای صنایع سبز خبر داد و افزود وی همچنین از ارائه مشوق

 .صنایع بازیافت در نظر بگیرند
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۷۱/12/1۷:  تاریخ

 ها واگذار شود  رئيس سازمان دامپزشکی کشور من اصرار دارم بخشی از کار دامپزشکی به استان
: رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه باید قبول کرد که دولت و مردم باید وحدت نگاه برای یک حرکت داشته باشند، گفت

 . گیرند و دولت قرار می متاسفانه برخی تشکیالت شبه دولتی به صورت یک الیه بین مردم

، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در همایش راهبردهای مدیریت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

با : مجلس، اظهار داشتکیفیت در صنعت ساخت داروی دامپزشکی با اشاره به قرار داشتن در آستانه تصویب برنامه ششم در 

های چهارم و پنجم  رسیم که برنامه پنج ساله سوم برنامه خوبی بوده اما برنامه مروری بر برنامه های پنج ساله قبلی به این نتیجه می

 .هایی بوده است دچار کاستی

: م معظم رهبری اظهار داشتهای اقتصاد مقاومتی و سیاست ابالغی سالمت از سوی مقا انداز، مولفه وی با اشاره به سند چشم

یک کشور توسعه یافته با جایگاه اول علمی، اقتصادی و  5363دهد که ما می خواهیم در افق  انداز نشان می مطالعه سند چشم

های  فرهنگی در سطح منطقه با هویت اسالمی و برخوردار از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر سهم سرمایه

 .انی باشیمانس

شود که از سوی رهبر  کنیم، مشاهده می های اقتصاد مقاومتی را مطالعه می وقتی مولفه: رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد

 .شود انداز زده می هایی به مسئوالن کشور برای دستیابی به سند چشم ها تذکر و نهیب انقالب در این مولفه

های کلی سالمت که ابالغی مقام معظم رهبری است، فاصله بگیریم، چرا که اگر  ز سیاستدر عین حال نباید ا: وی بیان داشت

زا صورت  زا و برون ها استفاده کنیم و در موضوع اقتصاد مقاومتی حرکتی داشته باشیم، باید حرکتی درون بخواهیم از این سیاست

 .لی و بازار هدف داشته باشدگیرد و باالخره باید تولیدی داشته باشیم که قدرت رقابت در عرصه م

تری  تر و با کیفیت بنابراین برای دست یافتن به تولید محصوالتی با قدرت رقابت در بازارهای هدف باید تولید ارزان: خلج بیان داشت

 .عرضه کنیم

وری به دست  ق بهرهدرصد آن را از طری ۵تا  0درصد رشد داشته باشیم که  3در برنامه ششم توسعه بیان شده که باید : وی افزد

 .آید

باید برای چاالکی در : خلج با بیان اینکه باید قبول کنیم که دولت و مردم باید وحدت نگاه برای حرکت داشته باشند، بیان داشت

 .های مردمی استفاده کنیم اقداماتمان از ظرفیت

گیرند و  یک الیه بین مردم و دولت قرار می متاسفانه برخی تشکیالت شبه دولتی به صورت: رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود

 .کنند بد عمل می

 .قدرت واقعی در قدرت هدایت و اثرگذاری است: خلج تصریح کرد

من اصرار دارم که بخشی از کارها تواند انجام دهد، ضمن اینکه  هنوز بخش غیردولتی باور ندارد که بخشی از کارها را می: وی گفت

 .به استان ها واگذار شود

 .بنابراین در این راستا باید انجام برخی امور را تسهیل کنیم: لج افزودخ
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۷۱/12/1۷:  تاریخ

کشی در سال  کشی ایران دولت تدبيری نکند، تعطيلی کارخانجات روغن انجمن صنفی صنایع روغن

 قطعی است  3۳
کشی ایران اعالم کرد در شرایط کمبود دانه روغنی، اگر دولت تدبیری نکند، با واردات کنجاله و روغن  انجمن صنفی صنایع روغن

 . کشی در سال آینده قطعی است خام به جای دانه روغنی، تعطیلی کارخانجات روغن

میلیون  3،9به نقل از انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران، کارخانجات روغن کشی با ظرفیت ساالنه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

زایی،  واند نقش کلیدی را در اشتغالتن دانه روغنی یکی از بزرگترین صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به شمار می روند که می ت

کاهش ارزبری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش ضریب خوداتکایی، امنیت غذایی، کاهش واردات محصوالت نهایی و بهبود تراز تجاری 

د بخش کشاورزی و غذایی کشور در راستای تحقق اهداف عالی و برنامه های کالن نــظام جمهوری اسالمی ایران از جمله اقتصا

 .مقاومتی ایفا نماید

کشی ایران برای نیل به این اهداف، پیشنهاد اصالح نظام تعرفه ای واردات کنجاله، روغن خام و دانه های  انجمن صنفی صنایع روغن

روغنی را به دولت ارائه کرد و طی دو سال اخیر جلسات متعددی را با مقامات عالی کشور از جمله معاون اول رییس جمهور برگزار 

نمود که متاسفانه به رغم دستورات و پیگیری آن مقام مسئول و مکاتبات و جلسات متعدد کارشناسی با وزارتخانه های جهاد 

کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این روزها خبرهای خوشی در مورد اصالح 

 .از سوی دولتمردان به گوش نمی رسدنظام تعرفه ای به نفع تولید و صنعت 

رسد میان تصمیم سازان و تصمیم گیران وزارتخانه ها، در بر همان  در این نامه انجمن صنایع روغن کش آمده است، به نظر می

سال گذشته می چرخد و تصمیمات غیر کارشناسی و منفعت طلبی بــرای گروه ها و افراد خاص وارد کننده محصوالت  3پاشنه 

 .کشی را به چالش کشیده است ، ادامه حیات صنعت روغن(کنجاله و روغن خام)یی نها

 06درصدی کنجاله،  5۳بنابر این در اینجا الزم است به صراحت اعالم شود در صورت عدم تدبیر دولتمردان مبنی بر وضع تعرفه 

دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و  5۵6۳درصدی دانه های روغنی، کارخانجات روغنکشی در سال  ۳درصدی روغن خام و 

کشی، اخراج کارگران و وابستگی بیشتر به  باید همانند دوران زمامداری دولتهای نهم و دهم شاهد تعطیلی کامل کارخانجات روغن

 .در کشور باشیم( کنجاله و روغن خام)واردات محصوالت نهایی 

برای تامین  درصد است و طبق نظر کارشناسان، 56وغن و دانه روغنی کمتر از به گزارش فارس، ضریب خودکفایی ایران در تولید ر

نیاز روغن خوراکی بهتر است به جای واردات روغن خام و کنجاله خوراک دام، دانه روغنی وارد شود، تا با فرآوری در داخل، هم 

 .تهیه شوداشتغال ایجاد شود و هم روغن تازه برای انسان و کنجاله تازه برای خوراک دام 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۷۱/12/21:  تاریخ

وعده بررسی  سازی محصوالت تراریخته در الیحه برنامه ششم و دهد توليد و تجاری فارس گزارش می

 نوبخت که عملی نشد
ریزی ایران قول برگزاری نشست برای رسیدگی به انتقادات گنجاندن تولید و رهاسازی محصوالت  رئیس سازمان مدیریت و برنامه 

 . تراریخته در الیحه ششم را داده بود ولی تاکنون خبری از آن نشده است

شود که با دستکاری ژنتیکی از حالت عادی خارج  تراریخته، به محصوالتی اطالق می خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

به عنوان مثال انتقال ژن یک حیوان مقاوم به سرما، به گوجه فرنگی؛ تحت شرایطی باعث مقاومت گوجه فرنگی دستکاری . اند شده

 .ژن مقاوم نسبت به یک سم باعث ایجاد خصوصیات جدیدی در گیاه می شود شود، یا انتقال یک شده نسبت به سرما می

هایی هم از  دانند، گزارش کنند و این نوع محصوالت را برای سالمتی بسیار مضر می های ژنتیکی با تردید نگاه می برخی به دستکاری

 .اند هکشورهای مختلف موجود است که استفاده این نوع محصوالت را در کشورشان منع کرد

قانونی نبوده  تاکنون در کشورمان مصرف این محصوالت، محصوالت تراریخته به علت عوارض نامعلوم استفاده از

های وارداتی به کشور جزء محصوالت تراریخته است این در  شود بخشی از ذرت، سویا و روغن است، اگرچه گفته می

شود و مصرف کننده از نوع  صرف کننده عرضه میحالی است که این محصوالت بدون برچسب مشخصات کاال به م

 ؟!مطلع نيست یعنی تراریخته کند محصولی که استفاده می

ریزی  براساس این گزارش، علیرغم اینکه مصرف محصوالت تراریخته در کشورمان قانونی نبوده است، اما سازمان مدیریت و برنامه

سازی محصوالت تراریخته را در الیحه برنامه  محیطی، تولید و تجاری زیستهای  توجهی به هشدارهای فعاالن و سازمان کشور با بی

 !ششم توسعه گنجانده است؟

سازی محصوالت تراریخته در این الیحه  پس از تقدیم الیحه برنامه ششم به مجلس توسط دولت و مشخص شدن تولید و تجاری

راستا لزوم توجه هرچه  مطلعان در این رابطه مطرح شد و در این های دانشمندان، اساتید دانشگاهی و موجی از انتقادات و مخالفت

 .بیشتر دولت به عواقب ناشی از عملیاتی شدن این موضوع بیان شد

ای که در اتاق بازرگانی ایران با حضور  رئیس انجمن ارگانیک ایران در جلسه بهمن ماه امسال 0۳ حدود: افزاید این گزارش می

ریزی کالن کشور برای ترویج محصوالت  ریزی ایران برگزار شد؛ نسبت به برنامه سازمان مدیریت و برنامهمحمدباقر نوبخت رئیس 

تراریخته که هنوز سالمت و عواقب آن در دنیا مشخص نشده و برخی از کشورها پس از سالها استفاده از این محصوالت مصرف و 

 .اند، انتقاد کرد تولید آن را ممنوع کرده

تولید، انبوه و تجاری سازی محصوالت تراریخته با اولویت »الیحه برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر  ۵96صفحه  اشاره به نورانی با

 .های ابالغی مقام معظم رهبری عنوان کرد آن را مغایر با سیاست« پنبه و برنج

رصت نشستی با اعضای انجمن ارگانیک ایران براساس این گزارش، این انتقاد موجب شد تا نوبخت به حضار قول دهد تا در اولین ف

الیحه  کند و در مورد انتقادات مختلف علمی و اقتصادی گنجانده شدن موضوع تولید و رهاسازی محصوالت تراریخته در  برگزار

 .پاسخگو باشد که از آن تاریخ تاکنون خبری از این جلسه نشده است  ششم توسعه

های مرز دانش در  یخته معتقدند که در تحقیق و توسعه محصوالت تراریخته کشاورزی تا لبهمنتقدان ترار: افزاید این گزارش می

 .ها و مراکز تحقیقاتی جلو برویم که عقب ماندگی علمی نداشته باشیم، اما فعال آن را به مزرعه نبریم آزمایشگاه
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با  ت ابهاماتی وجود دارد چه عجله و شتابی است کههنوز در مورد سالمت آن برای انسان و طبیع گویند با توجه به اینکه اینان می

برخی  چرا در حالی که داشته باشیم؟ توجه به اینکه ده ها کشور پیشرفته آن را منع یا محدود کرده ما این قدر شتاب برای توسعه

 قدر عجله داریم؟در تجارت آن قوانین دارند ما این  دهند یک متر کشت تراریخته در خاک کشورشان را نمی کشورها اجازه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

رقم و  10احداث نخستين باغ مادری با / آینده به کشورها و ارقام جدید در ابتدای سال  ورود پایه

 پایه در کشور

ای  ها و انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای آزاد به فضای گلخانه های سیاست وزارت جهاد کشاورزی در توسعه گلخانه از اولویت

 .است

، با بیان اینکه سیستم کشت بافت (ایانا)ی ایران معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورز

های  برداری است، ازجمله برنامه اندازی شده و در حال بهره های روز دنیا است که در کشور توسط بخش خصوصی راه از تکنولوژی

سعه و جایگزین کردن این در تالش هستیم با تو: های کشت بافتی عنوان کرد و گفت ها و نهال معاونت باغبانی را افزایش تولید پایه

 .سیستم به صورت فراگیر، تولید ارقام تجاری، اقتصادی و بازارپسند را افزایش دهیم

سازی ارقام به تولید پایه مادری بپردازیم و باغ مادری داشته باشیم  در تولید گل رز باید بتوانیم با سالم: محمدعلی طهماسبی افزود

ای از تولید تا مصرف به  داران و ورود بخش خصوصی به این عرصه، زنجیره لید رز برای گلخانهکه در این صورت با تعیین فرآیند تو

 .پذیر و قابل حل خواهد بود راحتی امکان وجود خواهد آمد که در صورت بروز مشکل نیز رسیدن به منشاء آن به

ها در راستای لغو قراردادهایشان در  نهالستان با فشارهای واردشده به: وی با اشاره به تشکیل انجمن کشت بافت، خاطرنشان کرد

 .های کشت بافتی هستند دنبال تهیه نهال صورت عدم تولید نهال مناسب و قابل قبول، آنها نیز به

های داخلی باید  بسیاری از پایه: ها و ارقام جدید در ابتدای سال آینده به کشور خبر داد و تصریح کرد طهماسبی از ورود پایه

 .روزرسانی هستیم شوند و در این فرآیند نیازمند بهجایگزین 

رقم و پایه در کشور در زمینی به مساحت دو  30وی با تأکید بر لزوم ایجاد باغ مادری در کشور، از احداث نخستین باغ مادری با 

 .هزار هکتار خبر داد

سازی آنها بررسی شود و  های رز و سالم زار برای تولید پایهدر ایتدا باید میزان نیاز با: معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 .ها و ارقام جدید آغاز به کار کنیم اطالعاتی از بازار روز دنیا به دست آوریم و سپس با آوردن پایه

ها حمایت  ایهسازی پ های کشت بافتی و طرح سالم معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از تولید ارقام و پایه: طهماسبی یادآور شد

 .کند می

برای رقابت در بازارهای جهانی باید بتوانیم ارقام : های تولیدشده در کشور، اظهار داشت سازی انواع گل وی با تأکید بر لزوم تجاری

 .روزرسانی کنیم و برای حضور در بازار گل جهان سعی بر یکنواخت کردن تولید داشته باشیم تولیدشده در کشور را به

ها  های سیاست وزارت جهاد کشاورزی توسعه گلخانه وری در زمینه آب، یکی از اولویت با توجه به افزایش بهره: تأکید کردطهماسبی 

 .ای است و انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای آزاد به فضای گلخانه

ب تکنولوژی مناسب منطقه اندازی گلخانه باید به شرایط اقلیمی و زیست محیطی و انتخا در احداث و راه: وی همچنین گفت

 .توجهی ویژه داشته باشیم تا خروجی آن محصولی بازارپسند باشد

باید در زمینه اقتصادی بودن تولیدات گل و گیاه، فراهم آمدن زمینه صادرات و کمک تولیدکنندگان برای : طهماسبی در پایان افزود

 ./های مؤثرتری برداشته شود اندازی پایانه گل و گیاه گام راه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

های خام دامی ویژه  اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر توليد، توزیع و عرضه فرآورده

 ایام نوروز

دامپزشکی کشور، از برقراری کشیک ایام تعطیالت نوروز در ادارات دامپزشکی سراسر کشور به منظور حفظ سالمت رییس سازمان 

 .برداران خبر داد رسانی به بهره مصرف کنندگان و خدمت

سالمت رییس سازمان دامپزشکی کشور، از برقراری کشیک ایام تعطیالت نوروز در ادارات دامپزشکی سراسر کشور به منظور حفظ  

 .برداران خبر داد رسانی به بهره مصرف کنندگان و خدمت

رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر مهدی خلج اظهار  به گزارش پایگاه اطالع

ولید، توزیع و عرضه با توجه به در پیش بودن ایام تعطیالت نوروز و ضرورت تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر ت: داشت

اسفند ماه سال جاری لغایت  0۳های قبل از تاریخ  کنندگان، به روال سال  منظور حفظ سالمت مصرف های خام دامی و به  فرآورده

 .شود فروردین ماه سال آینده، طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز به مورد اجرا گذاشته می 53

ها، سازمان جهاد کشاورزی، ائمه جمعه و  ها، شهرداری ها، فرمانداری راستا هماهنگی الزم با استانداری در این: وی ادامه داد

جماعات، کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان و نیز مرکز بهداشت استان و واحدهای تابعه و تعزیرات حکومتی به عمل آمده 

 .است

های تابعه و تجهیز آن ها به  ر کنترل و نظارت بهداشتی در استان و شبکههای ثابت و سیا سازماندهی اکیپ: خلج تصریح کرد

امکانات مورد نیاز در تمام ایام مذکور به ویژه ایام تعطیل در دو شیفت کاری به منظور برقراری کشیک برای نظارت بر مراکز تولید، 

 .های خام دامی صورت گرفته است توزیع و عرضه فرآورده

های خام دامی در ادارات  های الزم در مورد فرآورده ای و انجام آزمایش قرنطینه –یام طرح، صدور مجوز بهداشتی در ا: وی ادامه داد

 .دامپزشکی سراسر کشور انجام خواهد شد

ها و معابر عمومی  های خام در جاده از فعالیت خودروهایی که مبادرت به عرضه فرآورده: رییس سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد

 .های ذیربط به عمل آمده است های الزم با ارگان کنند جلوگیری به عمل آمده و در این راستا هماهنگی ر این ایام مید

/news/fa/ir.iana.www//:http06016D%/3%A1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/29279/%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

46 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۷: تاریخ

 آغاز استقرار فاز نخست نظام جامع فناوری اطالعات در صندوق زنبورداری

استقرار بخش واریز اسناد حسابداری مالی نظام جامع فناوری اطالعات در صندوق های حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور 

 .آغاز شد

توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مدیر برنامه ریزی و تجهيز منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از 

استقرار بخش واریز اسناد حسابداری مالی نظام جامع فناوری اطالعات در صندوق های حمایت از توسعه صنعت : گفت

  .زنبورداری کشور آغاز شد

جهیز منابع شرکت مادر به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ علی قاسمی، مدیر برنامه ریزی و ت 

با توجه به شروع پروژه طراحی، استقرار و پیاده سازی : تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت

نظام جامع فناوری اطالعات در شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صندوق های 

 .شاورزی، هم اکنون فاز نخست پروژه که مربوط به بخش واریز اسناد حسابداری مالی بود، کلید زده شدحمایت از توسعه بخش ک

فاز نخست این پروژه در صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور آغاز شد و آموزش مقدماتی در روز دوشنبه : وی افزود

 .اسفندماه انجام پذیرفت  51

: نابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تصریح کردمدیر برنامه ریزی و تجهیز م

این آموزش با حضور نماینده شرکت مادرتخصصی، کارشناسان شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورز، مدیرعامل و مسئول 

درج سند در نرم افزار جدید در این صندوق  مالی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور انجام شد و هم اکنون امکان

 .امکان پذیر شده است
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۷۱اسفند  18: تاریخ

قيمت به توليدکنندگان ارزیابی  تسهيالت ارزان/ های ترجيحی واردات روسيه روی ميز مذاکره تعرفه

 شود می
اند، پرداخت تسهیالت  ریزی کشورداشته ای که فعاالن اقتصادی با سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه در جلسه

قرار گرفت و مقرر های وارداتی به کشور روسیه توسط نوبخت مورد تصریح  قیمت به تولیدکنندگان و همچنین کاهش تعرفه ارزان

 .شد توسط باالترین مقامات اجرایی کشور دنبال شود

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و  ای با روز گذشته، فعاالن اقتصادی استان گیالن جلسه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .عمل آمد ترین مشکالت اقتصادی در بازارهای داخلی و خارجی گفتگوهای مفصلی به ریزی کشوربرگزار کردند که درباره مهم برنامه

تواند  نمیدرصدی  03تا  03در این جلسه تولیدکنندگان بخش خصوصی معتقد بودند که نرخ تسهیالت بانک : قاسم رضاییان افزود

ای رقم بزند که باعث اعتالی بخش تولیدی کشور و توسعه اقتصادی و خارج شدن  گونه شده در بازارهای داخلی را به های تمام قیمت

 .از رکود شود

در این جلسه، تولیدکنندگان بخش کشاورزی از معضالت موجود در حوزه دامپروری، آب، تولید برنج، چای و : وی خاطرنشان کرد

 .ت آبزی و همچنین از ضرورت توسعه تجاری و صادراتی محصوالت کشاورزی گفتندمحصوال

 

 معاونت سرمایه سازمان مدیریت

در این جلسه نوبخت از معاون سرمایه : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن ادامه داد

ها و بخش خصوصی، چگونگی پرداخت تسهیالت  ای با حضور بانک جلسه ریزی همچنین خواست تا در سازمان مدیریت و برنامه

 .قیمت به تولیدکنندگان واقعی را مورد ارزیابی قرار دهد ارزان

خوانی ندارد و  نرخ سود تسهیالت بانکی کنونی به هیچ عنوان با مبنای اقتصاد داخلی و توسعه بازرگانی آن هم: رضاییان تصریح کرد

قیمت در  المللی تجویز شود، باید تسهیالت بانکی با نرخ پایین و ارزان قتصادی برای صادرات به بازارهای بیناگر قرار است بخش ا

 .اختیار فعاالن حوزه تولید قرار گیرد

که تاکنون پرداخت نشده است،  6۵و  39های  های حوادث غیرطبیعی سال همچنین در این جلسه مقرر شد خسارت: وی یادآور شد

 .های تولیدی پرداخت شود داران و همچنین بنگاه ندگان چای و گلخانهبه تولیدکن

 

 های صادراتی به روسيه، روی ميز مذاکره تعرفه

ترین محورهایی که در این  یکی از مهم: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن تأکید کرد

عنوان  ت محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی به کشور روسیه بود؛ چرا که این کشور بهجلسه مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت صادرا

ها حداکثر استفاده  رود که باید از شرایط سیاسی حاکم بین این کشور با ترک شمار می یکی از بسترهای توسعه صادرات غیرنفتی به

: رضاییان اظهار داشت.در نظر گرفتن تعرفه ترجیحی است های عام افزایش صادرات با ترین مؤلفه عمل آورد و یکی از مهم را به

هرچند رئیس جمهوری روسیه رسماً توصیه کرده است تا محصوالت کشاورزی و صنایع مورد نیاز از مرزهای ایران تأمین شود، اما 
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مند  بهرهز نتوانستند از این امتیازها هنو های ترجیحی اعمال شده است که ایرانی یافته امتیازاتی نظیر تعرفه استقالل به کشورهای تازه

 .شوند

های  های ترجیحی و کاهش تعرفه در این جلسه دکتر نوبخت از افزایش مذاکرات با دولت این کشور برای تعرفه: وی در پایان گفت

 ./وارداتی به کشور روسیه برای کاال و خدمات ایرانی خبر داد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۷: تاریخ

 پنج طرح مهم ملی در مناطق عشایری کشور اجرا می شود

، طرح فرهنگی و  پنج طرح مهم ملی ارتقای سطح سواد، دانش و مهارت، طرح بهداشت: رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت

 .مذهبی و حمایت از تشکل ها در مناطق عشایری کشور اجرا می شود

پنج طرح مهم ملی ارتقای سطح سواد، دانش و مهارت، طرح بهداشت، طرح : رئيس سازمان امور عشایر ایران گفت

  .فرهنگی و مذهبی و حمایت از تشکل ها در مناطق عشایری کشور اجرا می شود

در کنار این طرح های فرهنگی ، : کرمعلی قندالی سه شنبه شب در نشست شورای عشایر استان اردبیل افزود به گزارش ایانا،

موضوع جایگزینی سوخت مناسب به جای سوخت های فسیلی که به محیط زیست آسیب می رسانند نیز در این مناطق مورد 

 .پیگیری جدی می باشد

عدد کپسول گاز مایع برای هر خانوار عشایر در کنار  ۵9است تا هر سال تعداد در این طرح برنامه ریزی شده : وی بیان کرد

 .چادرهای عشایر تحویل گردد

مشکل عمده در اجرای این طرح افزایش قیمت حمل و نقل کپسول ها با اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست : این مسئول ادامه داد

 .این سوخت ها را تحویل بگیرندکه این موضوع سبب می شود تا عشایر با قیمت باال 

در صورتی که با همکاری ارگان های ذیربط یارانه مربوط به افزایش کرایه حمل و نقل کپسول های سوخت گاز مایع : قندالی افزود 

 .تامین شود این سازمان آماده اجرای این طرح در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد

رح از زیان هایی هنگفت که به واسطه استفاده از سوخت های فسیلی نامناسب توسط بطور یقین اجرای این ط: وی یادآوری کرد

 .عشایر به منابع طبیعی و محیط زیست وارد می آید جلوگیری خواهد کرد

قندالی همچنین هزینه حمل آرد از کارخانه تا مناطق مورد سکونت عشایر را یکی دیگر از مشکل ها و اجحافی دانست که در حق 

این موضوع سبب می شود که آنها نان مورد مصرفشان را به سه برابر قیمت نان در شهرها تهیه : عمال می شود و افزودعشایر ا

وی خواستار تامین یارانه مربوط به مابه التفاوت حمل آرد عشایر به منظور اجرای عدالت و برقراری توازن در نقاط گوناگون .کنند

این عزیزان عالوه بر کمک به تولید : نقطه ایران سکونت دارند گفت ۳66عشایر در هشت هزار و  قندالی با اشاره به اینکه .کشور شد

 .و نیازهای اساسی مردم ، نقش خطیر در نگاهبانی از فرهنگ و مذهب اصیل و نیز تامین امنیت این مرز و بوم دارند

: مشکل های عشایر در اولویت این سازمان قرار دارد، گفترئیس سازمان امور عشایری همچنین با بیان اینکه توجه به رفع نیازها و 

 .پایین بودن میزان اعتبار امکان ارایه خدمات بیشتر به عشایر در قشالق ها را از ما سلب می کند

بخش اعظم ردیف های اعتباری برای ارایه خدمات رفاهی و تامین زیرساخت های مورد نیاز مانند راه در سامان های : وی افزود

 .ایری و نقاط دور افتاده و سخت گذر کشور تخصیص یافته استعش

برای ایجاد زیرساخت های مناسب رفاهی مانند برق، آب و راه در قشالق ها نیاز به همکاری و مشارکت ارگان ها : قندالی اظهار کرد 

 .را در این ارتباط انجام می دهدو وزارتخانه های ذیربط به ویژه وزارت راه و شهرسازی است که این وزارتخانه اقدام هایی 

اما باتوجه به اهمیت تامین آب موردنیاز : او با اشاره به اینکه در ارتباط با راه هیچگونه اعتباری به این سازمان تعلق نمی گیرد، گفت

 عشایر گاهی از محل اعتبارهای مربوط به مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه برای این منظور استفاده می شود

/news/fa/ir.iana.www//:http03994D%/3%D%BE3% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۱: تاریخ

جدول حق +  3۳اعالم جدول دریافتی های ارائه خدمات به اعضای نظام مهندسی کشاورزی در سال

 عضویت ها

 6۳بنابر مصوبه بیستمین جلسه شورای مرکزی سازمان، دریافتی های سازمان بابت ارائه خدمات به اعضاء برای اجرا در سال 

 .مشخص شد

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، بنابر مصوبه بیستمین جلسه شورای مرکزی 

 .مشخص شد 6۳سازمان، دریافتی های سازمان بابت ارائه خدمات به اعضاء برای اجرا در سال 

ریال و تمدید ساالنه  ۵66،666به مبلغ  6۳کتری در سال براساس این مصوبه، حق عضویت برای مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و د

 .ریال است 0۳6،666به مبلغ 

همچنین تعیین صالحیت و رتبه . ریال تعیین شد 0،۳66،666( شرکت)بنابر این مصوبه، ثبت نام و تمدید ساالنه اعضای حقوقی 

 .ریال در نظر گرفته شد ۵،۳66،666و صدور پروانه اشتغال ( شرکت، مشاوران و پیمانکاران)بندی اعضای حقوقی 

بر این اساس، دریافت درصدی از درآمد اعضاء از حق الزحمه دریافتی مشاوران، پیمانکاران، مسئولین فنی واحدهای تولیدی و 

خدماتی تعیین شد و درصدی از حق الزحمه دریافتی بابت تهیه طرحهای توجیهی، کارگزاران بیمه کشاورزی، ارزیابان خسارت 

 .کشاورزی، و کارشناسان رسمی نیز مشخص شد بیمه

میلیارد ریال یک درصد و  06در بند یک این مصوبه آمده است، برای پیمان های اعضاء با بخش های دولتی و غیردولتی تا سقف 

 .درصد تعیین می گردد ۳/6میلیارد ریال  06بیش از آن نسبت به مازاد 

 اینجابه اعضا در لينك  3۳ جدول حق عضویت های دریافتی برای خدمات سال

/news/fa/ir.iana.www//:http03090D%/8% 
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 برنامه و سیاست ها  
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۷: تاریخ

 ها، طبيعت و محيط زیست ریيس جمهوری برای برخورد قاطع با آسيب زنندگان به جنگل درخواست

رییس جمهوری همزمان با هفته منابع طبیعی و پس از غرس یک اصله نهال، همگان را به تالش در مسیر نهضت بزرگ حفاظت از 

 .محیط زیست و گسترش فضای سبز فرا خواند

طبیعی و پس از غرس یک اصله نهال، همگان را به تالش در مسیر نهضت بزرگ حفاظت از رییس جمهوری همزمان با هفته منابع 

تقویت کارهای فرهنگی و فرهنگسازی در حوزه اهمیت و جایگاه محیط : محیط زیست و گسترش فضای سبز فرا خواند و تاکید کرد

 اهمیت استزیست و ضرورت حفظ فضای سبز، بویژه برای نسل جوان و نوجوان کشور بسیار با 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی در این مراسم که امروز چهارشنبه و پس از جلسه هیات دولت انجام شد، 

ها، رودخانه ها و دریاچه ها مایه  ها، تاالب مراتع، جنگل: از درختکاری به عنوان نماد حفظ محیط زیست یاد کرد و اظهارداشت

 .بوده و حق حیات به گردن ما دارندحیات جامعه 

توجه و اهمیت دادن به هفته منابع طبیعی و درختکاری تنها در رابطه با مسایل اقتصادی نیست، بلکه توجه : دکتر روحانی ادامه داد

 .به محیط زیست و سالمت جامعه است که همه باید در این راستا تالش کنیم

های گذشته اقدامات نابجایی در زمینه تخریب  دهد که در سال نه آمار و ارقام نشان میجمهوری با اشاره به اینکه متأسفا  رییس

این آمار وظیفه سنگینی را بر دوش دستگاه اجرایی و قضایی و همه مردم بویژه : محیط زیست در کشور انجام شده است، گفت

حیط زیست دعوت کنیم و این یک وظیفه ملی و قطعی گذارد که این واقعیت را برای مردم تشریح و همه را به حفظ م ها می رسانه

 .برای همگان است

ای برای تالش ما طی سال در جهت حفاظت از این  روز درختکاری و هفته منابع طبیعی باید بهانه: دکتر روحانی خاطر نشان کرد

 .منبع بزرگ و نعمت خدادادی باشد

برخورد   ها قصد سوء استفاده دارند، خواری و از بین بردن جنگل ا زمینجمهوری با بیان اینکه باید نسبت به افرادی که ب  رییس

اثر  کنندگان محیط زیست را بی مردم باید با تالش خود در جهت حفظ محیط زیست، اقدامات تخریب: قاطعی انجام شود، ادامه داد

 .کنند

جهاد کشاورزی و معصومه ابتکار رییس  جمهوری، محمود حجتی وزیر  در این مراسم که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس

سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشتند، کارت همیار طبیعت به دکتر روحانی به عنوان حامی بزرگ همیاران طبیعت اهداء 

 .شد

/news/fa/ir.iana.www//:http03999D%/8%%AF 
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و سیاست ها برنامه  
 فودپرس 13۷4اسفند ماه  22شنبه 

 3۳زاده و حجتی بر سر واردات گندم در سال  زنی نعمت چانه

وزیر : ورود تمامی کاالها به جز گندم در دولت خبرداد و گفت  معاون کل سازمان توسعه تجارت از نهایی شدن تعرفه< کشاورزی

 .درصدی بدون ممنوعیت است 36جهاد خواستار ممنوعیت واردات و وزیر صنعت خواستار وضع تعرفه 

، به تصویب رسیده و تنها در مورد واردات گندم، 6۳چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیات دولت، تعرفه ورود کاالها برای سال 

زنی میان وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است و هنوز جمع بندی  تعرفه یا ممنوعیت هنوز موضوع بحث و چانه

 .نهایی صورت نگرفته است

م گیری و نهایی شده است و هنوز تعرفه ورود تمامی کاالها به جز گندم در دولت تصمی: بر این اساس محمدرضا مودودی گفت

زنی وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای تعرفه ورود این محصول، ممنوعیت یا عدم ممنوعیت آن  بحث و چانه

 .ادامه دارد

 6۳ر سال بر این اساس، پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی تداوم ممنوعیت واردات گندم د: معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود

است و بر این اساس، واردات باید در سال آینده نیز به دلیل حمایت از تولید داخلی ممنوع اعالم شود، این در حالی است که وزیر 

صنعت، معدن و تجارت معتقد است نباید پیش روی واردات و یا صادرات هیچ کاالیی سد ممنوعیت را گذاشت و به همین دلیل، 

 .زاده، لغو ممنوعیت واردات گندم در سال آینده است پیشنهاد محمدرضا نعمت

درصدی را مقابل واردات گندم خواستار شده که چانه زنی در دولت در  36به گفته وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وضع تعرفه 

 .این خصوص هنوز ادامه دارد و تعرفه ورود گندم هنوز نهایی نشده است

 .را صادر کرده است 6۳ای به وزیر صنعت، دستور ممنوعیت واردات گندم در سال  ر نامهپیش از این، وزیر جهاد کشاورزی د

پیرو مذاکره و با تشکر »: در نامه محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده بود

دات انجام شده تاکنون خواهشمند است ترتیبی اتخاذ مابین با توجه به وضعیت تولید گندم در داخل و وار های فی از همکاری

 :فرمایید

 .باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری گردد نیازی به واردات گندم نمی 5۵6۳ــ در سال  5

دارد، از شرکت بازرگانی دولتی  می ترتیبی که شورای اقتصاد مقرر توانند به هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می ــ واحد 0

 .مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد نمایند ایران خریداری نمایند و چنانچه عالقه

 :توانند شرط صادرات می ــ کارخانجات آرد به ۵

 (در قالب ورود موقت)الف ــ معادل آن گندم وارد نمایند 

 .آن را با تصویب شورای اقتصاد تقبل نمایدالتفاوت خرید گندم داخل و خارج  ب ــ دولت مابه

آبان ماه امسال لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید که کلیه ثبت سفارش کاالهای اساسی  09مورخ  606/0۳556ضمناً پیرو نامه شماره 

 «.با مدت سه ماه انجام شود و حداکثر برای مدت یک ماه قابل تمدید باشد( گندم، برنج، شکر خام و روغن خام)

در پی این نامه نگاری، تقی محمدیان مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به مدیرکل مرکز 

واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، خواستار اقدامات الزم برای رعایت کامل مفاد نامه وزیر جهادکشاورزی به وزیر 
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 .ده بودصنعت با رعایت سایر مقررات ش

 .را کلیک کنید« اینجا» برای دریافت تصویر نامه وزیر جهادکشاورزی به وزیر صنعت

35c۳۵61c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 پياز 
 آیانا - 13۷۱اسفند  18: تاریخ

 هزار هکتار از مزارع سبزی و صيفی به آبياری تيپ 099تجهيز بيش از / پياز ارزان شد

کرمان، ریشه فیزیولوژی گیاه پیاز به تأخیر افتاد و در روزهای اخیر شاهد کاهش این دلیل سرمای زمستانه در منطقه جنوب  به

 .ها بودیم محصول در بازار و افزایش غیرمنتظره قیمت

( ایانا)مدیرکل دفتر سبزی و صیفی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ماه در مناطق جنوبی کشور همچون  شده در آذر و دی دلیل کاهش دمای حادث به: های اخیر پیاز در بازار گفتدرباره گرانی روز

منطقه جنوب کرمان، رشد فیزیولوژی گیاه پیاز به تأخیر افتاد و این امر باعث شد که این محصول دو هفته در برداشتش تأخیر 

 .وجود آید به

ترتیب شاهد آن بودیم که این  رو شد و بدین ماه برداشت شود، با وقفه روبه ود اواخر بهمنمحصولی که قرار ب: حسن خدنگی افزود

 .رو شود محصول در بازار با افزایش قیمت روبه

 .تومان است 166طور میانگین سر مزرعه  های رسیده، قیمت هر کیلوگرم پیاز به امروز بر اساس گزارش: وی خاطرنشان کرد

ها در شهر همیشه وجود داشته است که امیدواریم  فروشی متأسفانه تفاوت نامتعارف قیمت از مزرعه تا سطح خرده: خدنگی ادامه داد

 .ای مناسب حل شود گونه این مسئله به

 بينی توليد بيش از دو ميليون تن پياز در سال پيش

: این محصول در کشور تصریح کرد مدیرکل دفتر سبزی و صیفی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره سطح زیر کشت

 .توان برای آن تصور کرد رود که تولیدی بیش از دو میلیون تن را می هزار هکتار زیر کشت پیاز می ۳۳معموالً ساالنه حدود 

 .هزار هکتار برآورد شده است؛ کشت همچنان ادامه دارد 03سطح زیر کشت پیاز زمستانه و بهاره بیش از : وی یادآور شد

های جنوبی همچون جنوب کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس در تولید محصول پیاز کشور  استان: تأکید کردخدنگی 

 .اثرگذار هستند

 .شود صادر می... ساالنه محصول پیاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و آسیای میانه و: وی اظهار داشت

 آبياری ميکرو کاهش مصرف آب محصوالت سبزی و صيفی با روش

های این معاونت درباره محصوالت سبزی و صیفی خبر  مدیرکل دفتر سبزی و صیفی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی از برنامه

 .در برنامه ششم توسعه تجهیز اراضی سبزی و صیفی به روش آبیاری میکرو در دستور کار است: داد و گفت

زمینی که امکان کشت نشائی ندارد، در راستای افزایش  جز سیب و صیفی به عمده محصوالت سبزی: خدنگی همچنین افزود

 .صورت نشائی کشت خواهد شد وری آب به بهره

هزار هکتار از مزارع سبزی و صیفی به روش آبیاری تیپ و میکرو تجهیز شده  066در حال حاضر بیش از : وی خاطرنشان کرد

 .است

ئی در بیشتر مناطق کشور آغاز و اجرایی شده و قرار است تمامی مناطق پیازکاری کشور در حال حاضر کشت نشا: خدنگی ادامه داد

 .تحت پوشش قرار گیرد
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صورت نشائی کشت شده، زیرا این نوع کشت مزایای  هزار هکتار از اراضی پیازکاری کشور به 51تاکنون بیش از : وی تصریح کرد

 .بسیاری دارد

کشت نشائی عالوه بر آنکه در مصرف آب : اعت وزارت جهاد کشاورزی یادآور شدمدیرکل دفتر سبزی و صیفی معاونت زر

 .رود؛ بنابراین قابل اشاعه است شده در مزرعه می صورت تنک کند، مقدار بذر مصرفی را کاهش داده و محصول به جویی می صرفه

شود که بر اساس  ر در کشور پیاز کشت میرقم در حال حاض 56بیش از : های پیاز رایج در کشور تأکید کرد خدنگی درباره رقم

های جدید معاونت زراعت، افزایش سطح زیر کشت در دستور کار قرار ندارد و به جای آن افزایش عملکرد در واحد سطح را  برنامه

 .در برنامه داریم

دلیل آنکه  می همچون پیاز قرمز بهارقا: شود، اظهار داشت وی در پایان درباره کاهش ارقام پیاز قرمز که از ارقام قدیمی محسوب می

شود و بیشتر ارقام جدید و هیبرید که عملکرد باالیی دارند، جایگزین آن شده  صورت محدود کشت می عملکرد باالیی ندارد، به

 ./است

/news/fa/ir.iana.www//:http06۵66D%/6%DB%BE% 
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 تامين منابع مالی
 فارس - ۷۱/12/1۱:  تاریخ

  دانه  ميليارد تومان به کشت 099وگو با فارس خبر داد اختصاص  های روغنی در گفت مجری طرح دانه

 روغنی
میلیارد تومان از درآمد ناشی از  066سال آینده : های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت از عوارض واردات مجری طرح دانه 

 . ها در داخل اختصاص یافت های روغنی برای کشت این دانه واردات روغن خام و دانه

در : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت علیرضا مهاجر مجری طرح دانه

های روغنی و روغن خام برای توسعه  میلیارد تومان از محل واردات دانه 066مبلغ  دولت به مجلس 6۳یحه پیشنهادی بودجه ال

 .های روغنی اختصاص یافت طرح افزایش تولید دانه

از آنجا که : افزودبود،  های روغنی بر عهده سازمان مدیریت تأمین بودجه برای تولید دانه های گذشته وی با بیان اینکه در سال

ای به این  های روغنی صورت گرفته است، دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند، تا با اختصاص بودجه امسال جهشی در کشت دانه

 .های روغنی حمایت کنند بخش از تولید دانه

امسال در آغازین سال : سد، گفتبا بیان اینکه امیدواریم این الیحه به تایید مجلس بر های روغنی وزارت جهاد  دانه  مجری طرح

 .های روغنی قرار داریم و قطعا مصوب شدن این مبلغ در پیشبرد این طرح مؤثر است ساله توسعه کشت دانه 56طرح 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۵635059666153 
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 تامین منابع مالی
 ایران اکونا - 13۷۱/ اسفند /  18, سه شنبه 

 پرداخت نشدن بخش زیادی ازمطالبات کشاورزان ازسوی صندوق بيمه

وضعیت نامناسب نقدینگی، پرداخت نشدن بخش زیادی ازمطالبات کشاورزان :رئیس اداره جهادکشاورزی دزفول گفت-دزفول

 . شده تا کشاورزان دزفولی برای انعقاد قراردادهای آبی دچار مشکل شوندازسوی صندوق بیمه موجب 

دوشنبه در کار گروه کشاورزی، آب و حفاظت از منابع طبیعی شهرستان دزفول که در فرمانداری این شهرستان  احمد زارعی عصر 

های خوبی را با کشاورزان منطقه داشته در سال های گذشته شبکه آبیاری دز در بحث تامین آب مساعدت : برگزار شد، اظهار کرد

است و بارها پیش آمده که بدون عقد قرارداد وبدون توجه به حجم آب درخواستی، آب موردنیاز کشاورزان را تامین کرده است که 

 .جای تقدیر دارد

ا امسال با توجه به وضعیت کشاورزان نیز همیشه در بحث پرداخت آب بها تعامالت خوبی با شبکه آبیاری داشته اند ام: وی افزود

نامناسب نقدینگی به ویژه در بخش چغندر قند و ذرت، پرداخت نشدن بخش زیادی از مطالبات و خسارت های کشاورزان از سوی 

صندوق بیمه و از سویی وضعیت نامناسب بازار فروش و افزایش مشکالت نقدینگی موجب شده تا کشاورزان برای انعقاد قراردادهای 

 .مشکل شوند آبی دچار

امیدوار : رئیس اداره جهادکشاورزی دزفول با بیان اینکه اکنون در زمان پیک نیاز آبی محصوالت کشاورزی هستیم، تصریح کرد

هستیم شبکه آبیاری دز امسال نیز نهایت همکاری را با کشاورزان داشته باشد چرا که تامین آب در این مقطع می تواند تاثیر زیادی 

 .ات کشاورزی منطقه داشته باشددرمیزان تولید

 56با : میلیارد تومان طلب دارند، گفت 9۳زارعی درادامه بابیان اینکه کشاورزان شبکه آبیاری دز از محل فروش محصول ذرت خود 

 .درصد این طلب می توانند تمام آب بهای خود را پرداخت کنند اما متاسفانه هنوز به آنها پرداخت نشده است

نکه در تمام دنیا بیشترین مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است و در ایران با توجه به قرار گرفتن در نوار خشک وی با بیان ای

بنابراین مصرف زیاد از منابع آبی در بخش کشاورزی منحصر به دزفول و منطقه نیست هرچند : این امر بیشتر است، عنوان کرد

درسال های گذشته نیز دراین راستا اقدامات خوبی انجام داده ایم به عنوان مثال  تمام تالش ما مصرف بهینه از منابع آبی است و

 .اکنون نزدیک به هزار متر از شبکه های فرعی آبیاری را برای جلوگیری از تلفات آب بتن کرده ایم

 اجازه آسیب به مزارع ندهیم

: نقدینگی و کمبودهای شبکه آبیاری دز واقف هستیم، افزودرئیس اداره جهادکشاورزی دزفول درادامه بابیان اینکه ما به مشکالت 

 .ولی وقتی کشاورزان ما از دولت طلب های زیادی دارند ما نیز باید با آنها مساعدت کنیم و اجازه ندهیم تا مزارع آنها آسیب ببینند

: اظهار کرد  رستان، زارعی همچنین درخصوص آخرین وضعیت مصوبات کار گروه قبلی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شه

درصد اعتبار به  ۵6فرمانداری شهرستان برای دریافت مطالبات کشاورزان با استانداری مکاتباتی را انجام داده که در آخرین پیگیری 

میلیارد تومانی  ۳دزفول تخصیص داده اند اما متاسفانه تاکنون تبدیل به پول نشده است، هرچند بخش اعظمی از مطالبات 

 .از صندوق بیمه پرداخت شده و مابقی آن نیز درآینده نزدیک پرداخت خواهد شد کشاورزان

جلسات مقدماتی برای تشکیل کمیته های تخصصی کشاورزی نیز با همت نظام صنفی کشاورزان و صندوق توسعه : وی اضافه کرد

 .ور بهره ببریمصورت گرفته تا بتوانیم با تشکیل این کمیته ها از تجارب کارشناسان برای پیشبرد ام
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: رئیس اداره جهادکشاورزی دزفول همچنین در خصوص عدم پرداخت مابه تفاوت طرح خرید تضمینی ذرت به کشاورزان نیز گفت

این مشکل مربوط به تهران است به همین دلیل به همراه ادارات جهادکشاورزی شهرهای شوش، اندیمشک و گتوند به صحبت با 

 .پرداختیم تا ازطریق آنها بتوانیم این مشکل را رفع کنیمنمایندگان مجلس شهرستان ها 

/com.iranecona//:http۳3۳90D%/6%D%BE3%B5% 
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 تحقيقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
 فارس - ۷۱/12/21:  تاریخ

تن تخم  4۳9وگو با فارس خبر داد صادرات روزانه   گذار در گفت تخم رئيس هيئت مدیره اتحادیه مرغ

 پذیری در قيمت  کاهش صادرات به دليل عدم رقابت/مرغ
مرغ کاهش  پذیری در قیمت صادرات تخم در یک ماه گذشته به علت عدم رقابت: گذار گفت تخم رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ

 . استیافته 

: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار استان تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 .شود مرغ صادر می تن تخم 066تا  5۳6  در یک ماه اخیر به شدت کاهش یافته و به سختی روزانه مرغ صادرات تخم

تخم مرغ صادراتی ایران از نظر قیمت تمام شده : مرغ صادراتی ایران است، افزود ترین خریدار تخم وی با بیان اینکه عراق عمده

 .مرغ صادراتی ترکیه و اوکراین را ندارد قدرت رقابت با تخم

مرغ  کنند، چرا که با هر قیمتی که تخم تومان خریداری نمی ۵۳66مرغ ایران را با قیمت هر کیلو  ها حتی تخم عراقی: وی افزود

 .کنند مرغ خود را عرضه می تر تخم تومان پایین 566با  شود، صادرکنندگان کشور ترکیه، ایرانی عرضه می

تومان برای  ۵۳66 مرغ با قیمت هر کیلو صادرات تخم گذار استان تهران با بیان اینکه رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

تومان باید  ۵۳66مرغ به قیمت هر کیلو  برای صادرات تخم: صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، گفت کنندگان و تولید

تومان خریداری کنند، در حالی که این قیمت برای تولیدکنندگان صرفه  0366مرغ را به قیمت هر کیلو حدود  صادرکنندگان تخم

 .اقتصادی ندارد

صادرکنندگان : مرغ صادر شد، تصریح کرد تن هم، تخم ۳66های سال حتی روزانه تا  ماهپور با بیان اینکه امسال در برخی از  نبی

 .کنند مرغ می برای حفظ مشتریان خود با ضرر اقدام به صادرات تخم

پایین آمدن  موجب( خمیر مرغ) های پیر به دلیل ممنوعیت وزارت بهداشت در استفاده برای صنعت عدم کشتار مرغ: وی گفت

 .شده است رغ تولیدی و افزایش تولیدم کیفیت تخم

مرغ  رود و این موضوع باعث افزایش تولید تخم با ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ، مرغ کمتری به کشتارگاه می: پور تصریح کرد نبی

 .شود و پایین آمدن قیمت این محصول می

مرغ  ل و نقل به این روسیه اصال امکان صادرات تخمبا توجه به ضوابط بهداشتی سختگیرانه روسیه و همچنین هزینه حم: وی افزود

 .به این کشور وجود ندارد

مرغ مورد نیازش را از اکراین  افغانستان هم مدتی است که تخم: مرغ در کشور اظهار داشت پور با اشاره به نوسان قیمت تخم نبی

 .کند که نوسان قیمت نداشته باشد دهد، محصول مورد نیازشان را از کشوری خریداری کند و ترجیح می خریداری می

مرغ  صادرات تخم مرغ صادر شده و هزار تن تخم 33تاکنون بیش از : گذار استان تهران گفت رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .رسد هزار تن می 66تا پایان سال به 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۵635056665۵۵1 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 13۷۱/ اسفند /  1۹, شنبه 

 افت نرخ تخم مرغ

متاسفانه قیمت از چند روز گذشته به شدت افت کرده، به طوری که : دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 . تومان است 366هزارو  ۵مرغداران میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ درب 

متاسفانه : سید فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار درخصوص وضعیت قیمت تخم مرغ اظهار داشت

 366هزارو  ۵قیمت از چند روز گذشته به شدت افت کرده است به طوری که میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ در درب مرغداران 

 .تومان فاصله دارد 966که با قیمت تمام شده خود در هر کیلو  تومان است

روز  06مازاد تولید و تخطی برنامه تولید،کاهش یک سومی صادرات نسبت به : وی با اشاره به دالیل افت قیمت تخم مرغ گفت

از جمله دالیلی است که بیش از میلیون مرغ پیر در گردونه تولید  56گذشته، ورود رقبایی همچون اوکراین در بازار عراق و وجود 

 .پیش به کاهش قیمت در بازار دامن می زند

ساعت  33در صورت پرداخت مشوق های صادراتی و تخصیص یارانه به صادر کنندگان تنها ظرف : طالکش در ادامه یادآور شد

دراز مدت نیز می تواند در قیمت تخم مرغ به قیمت واقعی خود برمی گردد هر چند که در این میان حذف مرغ های پیر در 

 .افزایش قیمت تاثیر گذار باشد

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با بیان اینکه کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری در قیمت مصرف کننده تاثیر 

ثر بوده اما نه به مو افت قیمت تخم مرغ درب مرغداری تا حدودی در کاهش قیمت برای مصرف کننده : گذار بوده یا خیر گفت

اندازه ای که درب مرغداری کاهش یافته و حال امید است با اجرایی شدن پرینت حک گذاری قیمت بر روی تخم مرغ و جلوگیری 

 .از سودجویی دالالن قیمت برای مصرف کننده کاهش یابد

/com.iranecona//:http۳3۵۵3D%/3%A1%D6% 
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 (سایر )توليدات باغی 
 فارس - ۷۱/12/1۹:  تاریخ

/ اسفند 09رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خبر داد آغاز توزیع ميوه شب عيد از 

 ها از پنجشنبه سيب و پرتقال بخرند  تهرانی
جایگاه در سطح استان تهران برای توزیع میوه شب عید در نظر  ۵6۳رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه 

 . شود ها از پنجشنبه آغاز می توزیع سیب و پرتقال در این جایگاه: گرفته شده است، گفت

روند : رئیس این سازمان گفت به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران علی اشرف منصوری خبرگزاری فارسبه گزارش 

سردخانه میوه مورد نیاز استان تهران  1انجام و تاکنون در  بینی شده مطابق و مناسب با برنامه پیش سازی میوه شب عید ذخیره

جایگاه در سطح استان تهران برای توزیع متناسب با پراکنش جمعیت مناطق مختلف در نظر  ۵6۳ شده است و  ذخیره سازی

 .است گرفته شده

اسفند توزیع سیب و پرتقال به تدریج در 06 تصمیم بر این گرفته شده است از روز : وی در مورد توزیع میوه شب عید گفت

 .یابد روزهای آخر سال با میزان بیشتر ادامه می ها آغاز شود و این روند تا  جایگاه

ها  ه و به مدیران جهاد کشاورزی شهرستانشد سهمیه و سردخانه توزیع برای هر شهرستان مشخص: منصوری تصریح کرد

 .شود رسانی می اطالع

ها  اسفند تابلوها و بنرهای جایگاه 56رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به سازمان تعاون روستایی تاکید کرد تا در روز 

 .شود و ترتیبی اتخاذ شود تا همگی در این روز آماده توزیع باشند نصب

قیمت میوه طبق : و افزود خواهد بود ها مخصوص توزیع متناسب با قیمت بازار در جایگاه مت میوه شب عیدقی :وی بیان داشت

 .شود مصوبات ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی تعیین می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۵6350516661۵0 
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 تولیدات باغی
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

رقم و  10احداث نخستين باغ مادری با / ها و ارقام جدید در ابتدای سال آینده به کشور ورود پایه

 پایه در کشور

ای  ها و انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای آزاد به فضای گلخانه توسعه گلخانههای سیاست وزارت جهاد کشاورزی در  از اولویت

 .است

، با بیان اینکه سیستم کشت بافت (ایانا)معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  برداری است، ازجمله برنامه اندازی شده و در حال بهره های روز دنیا است که در کشور توسط بخش خصوصی راه از تکنولوژی

در تالش هستیم با توسعه و جایگزین کردن این : های کشت بافتی عنوان کرد و گفت ها و نهال معاونت باغبانی را افزایش تولید پایه

 .سیستم به صورت فراگیر، تولید ارقام تجاری، اقتصادی و بازارپسند را افزایش دهیم

سازی ارقام به تولید پایه مادری بپردازیم و باغ مادری داشته باشیم  در تولید گل رز باید بتوانیم با سالم: محمدعلی طهماسبی افزود

ای از تولید تا مصرف به  داران و ورود بخش خصوصی به این عرصه، زنجیره که در این صورت با تعیین فرآیند تولید رز برای گلخانه

 .پذیر و قابل حل خواهد بود راحتی امکان که در صورت بروز مشکل نیز رسیدن به منشاء آن بهوجود خواهد آمد 

ها در راستای لغو قراردادهایشان در  با فشارهای واردشده به نهالستان: وی با اشاره به تشکیل انجمن کشت بافت، خاطرنشان کرد

 .های کشت بافتی هستند تهیه نهال دنبال صورت عدم تولید نهال مناسب و قابل قبول، آنها نیز به

های داخلی باید  بسیاری از پایه: ها و ارقام جدید در ابتدای سال آینده به کشور خبر داد و تصریح کرد طهماسبی از ورود پایه

 .روزرسانی هستیم جایگزین شوند و در این فرآیند نیازمند به

رقم و پایه در کشور در زمینی به مساحت دو  30ث نخستین باغ مادری با وی با تأکید بر لزوم ایجاد باغ مادری در کشور، از احدا

 .هزار هکتار خبر داد

سازی آنها بررسی شود و  های رز و سالم در ایتدا باید میزان نیاز بازار برای تولید پایه: معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 .ها و ارقام جدید آغاز به کار کنیم س با آوردن پایهاطالعاتی از بازار روز دنیا به دست آوریم و سپ

ها حمایت  سازی پایه های کشت بافتی و طرح سالم معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از تولید ارقام و پایه: طهماسبی یادآور شد

 .کند می

رقابت در بازارهای جهانی باید بتوانیم ارقام برای : های تولیدشده در کشور، اظهار داشت سازی انواع گل وی با تأکید بر لزوم تجاری

 .روزرسانی کنیم و برای حضور در بازار گل جهان سعی بر یکنواخت کردن تولید داشته باشیم تولیدشده در کشور را به

ها  گلخانههای سیاست وزارت جهاد کشاورزی توسعه  وری در زمینه آب، یکی از اولویت با توجه به افزایش بهره: طهماسبی تأکید کرد

 .ای است و انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای آزاد به فضای گلخانه

اندازی گلخانه باید به شرایط اقلیمی و زیست محیطی و انتخاب تکنولوژی مناسب منطقه  در احداث و راه: وی همچنین گفت

 .توجهی ویژه داشته باشیم تا خروجی آن محصولی بازارپسند باشد

باید در زمینه اقتصادی بودن تولیدات گل و گیاه، فراهم آمدن زمینه صادرات و کمک تولیدکنندگان برای : زودطهماسبی در پایان اف

 ./های مؤثرتری برداشته شود اندازی پایانه گل و گیاه گام راه
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 زراعی تولیدات
 آیانا - 13۷۱اسفند  18: تاریخ

 هزار هکتار از مزارع سبزی و صيفی به آبياری تيپ 099تجهيز بيش از / پياز ارزان شد

دلیل سرمای زمستانه در منطقه جنوب کرمان، ریشه فیزیولوژی گیاه پیاز به تأخیر افتاد و در روزهای اخیر شاهد کاهش این  به

 .ها بودیم غیرمنتظره قیمتمحصول در بازار و افزایش 

( ایانا)مدیرکل دفتر سبزی و صیفی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ماه در مناطق جنوبی کشور همچون  شده در آذر و دی دلیل کاهش دمای حادث به: درباره گرانی روزهای اخیر پیاز در بازار گفت

جنوب کرمان، رشد فیزیولوژی گیاه پیاز به تأخیر افتاد و این امر باعث شد که این محصول دو هفته در برداشتش تأخیر  منطقه

 .وجود آید به

ترتیب شاهد آن بودیم که این  رو شد و بدین ماه برداشت شود، با وقفه روبه محصولی که قرار بود اواخر بهمن: حسن خدنگی افزود

 .رو شود فزایش قیمت روبهمحصول در بازار با ا

 .تومان است 166طور میانگین سر مزرعه  های رسیده، قیمت هر کیلوگرم پیاز به امروز بر اساس گزارش: وی خاطرنشان کرد

ها در شهر همیشه وجود داشته است که امیدواریم  فروشی متأسفانه تفاوت نامتعارف قیمت از مزرعه تا سطح خرده: خدنگی ادامه داد

 .ای مناسب حل شود گونه له بهاین مسئ

 بينی توليد بيش از دو ميليون تن پياز در سال پيش

: مدیرکل دفتر سبزی و صیفی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره سطح زیر کشت این محصول در کشور تصریح کرد

 .توان برای آن تصور کرد یون تن را میرود که تولیدی بیش از دو میل هزار هکتار زیر کشت پیاز می ۳۳معموالً ساالنه حدود 

 .هزار هکتار برآورد شده است؛ کشت همچنان ادامه دارد 03سطح زیر کشت پیاز زمستانه و بهاره بیش از : وی یادآور شد

های جنوبی همچون جنوب کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس در تولید محصول پیاز کشور  استان: خدنگی تأکید کرد

 .گذار هستنداثر

 .شود صادر می... ساالنه محصول پیاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و آسیای میانه و: وی اظهار داشت

 کاهش مصرف آب محصوالت سبزی و صيفی با روش آبياری ميکرو

ت سبزی و صیفی خبر های این معاونت درباره محصوال مدیرکل دفتر سبزی و صیفی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی از برنامه

 .در برنامه ششم توسعه تجهیز اراضی سبزی و صیفی به روش آبیاری میکرو در دستور کار است: داد و گفت

زمینی که امکان کشت نشائی ندارد، در راستای افزایش  جز سیب عمده محصوالت سبزی و صیفی به: خدنگی همچنین افزود

 .صورت نشائی کشت خواهد شد وری آب به بهره

هزار هکتار از مزارع سبزی و صیفی به روش آبیاری تیپ و میکرو تجهیز شده  066در حال حاضر بیش از : وی خاطرنشان کرد

 .است

در حال حاضر کشت نشائی در بیشتر مناطق کشور آغاز و اجرایی شده و قرار است تمامی مناطق پیازکاری کشور : خدنگی ادامه داد

 .تحت پوشش قرار گیرد

صورت نشائی کشت شده، زیرا این نوع کشت مزایای  هزار هکتار از اراضی پیازکاری کشور به 51تاکنون بیش از : کردوی تصریح 

 .بسیاری دارد
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کشت نشائی عالوه بر آنکه در مصرف آب : مدیرکل دفتر سبزی و صیفی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .رود؛ بنابراین قابل اشاعه است شده در مزرعه می صورت تنک اهش داده و محصول بهکند، مقدار بذر مصرفی را ک جویی می صرفه

شود که بر اساس  رقم در حال حاضر در کشور پیاز کشت می 56بیش از : های پیاز رایج در کشور تأکید کرد خدنگی درباره رقم

رد و به جای آن افزایش عملکرد در واحد سطح را های جدید معاونت زراعت، افزایش سطح زیر کشت در دستور کار قرار ندا برنامه

 .در برنامه داریم

دلیل آنکه  ارقامی همچون پیاز قرمز به: شود، اظهار داشت وی در پایان درباره کاهش ارقام پیاز قرمز که از ارقام قدیمی محسوب می

ه عملکرد باالیی دارند، جایگزین آن شده شود و بیشتر ارقام جدید و هیبرید ک صورت محدود کشت می عملکرد باالیی ندارد، به

 ./است

/news/fa/ir.iana.www//:http06۵66D%/6%DB%BE% 
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 (سایر )توليدات دام و طيور 
 فارس - ۷۱/12/18:  تاریخ

های  برفکی عليرغم افزایش کانون کنترل بيماری تبمدیرکل دامپزشکی استان تهران خبر داد 

 هورمون در مرغ به صرفه نيست/بهداشتی در نوروز  تشدید نظارت/ درگير
برفکی گرچه در نیمه  های مبتال به تب کانون: برفکی گفت مدیرکل دامپزشکی استان تهران با اشاره به مشکل تأمین واکسن تب 

 . ماری کنترل شده استدوم امسال افزایش یافت، اما این بی

با اشاره  نشست خبری  نژاد مدیرکل دامپزشکی استان تهران امروز در اصغر برائی علی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تولید، عرضه، صادرات و واردات کلیه ها بر روی  این نظارت: گفت 6۳ای در ایام نوروز  بهداشتی و قرنطینه  تشدید نظارت به

 .فروردین ادامه دارد 53اسفند آغاز و تا  0۳فرآوردهای خام دامی است و از 

ای روی مواد خام دامی در استان تهران را در  نظارت بهداشتی و قرنطینه 566اکیپ دو نفره با ظرفیت تقریبی حدود  33: وی افزود

 .برعهده دارند ایام ذکر شده

یابد، بیان  تقاضای برای خرید محصوالت دامی افزایش می روزهای پایان سال با تأکید بر اینکه در امپزشکی استان تهرانمدیرکل د

خریداری کنند و از خرید هر گونه مواد خام دامی از   شود تا محصوالت خام دامی را از مراکز مجاز به مردم توصیه می: داشت

 .تاریخ تولید و انقضاء توجه داشته باشندگردها خودداری کرده و نسبت به  دوره

 برفکی مواجه بودیم امسال با مشکل تأمين واکسن تب* 

برفکی چه از طریق تولیدات  به علت محدودیت تأمین واکسن تب: نژاد در مورد بیماری تب برفکی در استان اظهار داشت برائی

های استان کنیم، به همین  شده اقدام به واکسیناسیون دامداریبندی  داخلی و چه از طریق واردات نتوانستیم طبق برنامه زمان

 .کانون در نیمه دوم سال افزایش یافت ۳9کانون در نیمه اول سال به  3های این بیماری از  دلیل تعداد کانون

های  تعداد کانون مدیرکل دامپزشکی استان تهران با تأکید بر اینکه در حال حاضر بیماری تب برفکی در استان کنترل شده و مجدد

به دلیل جمعیت زیاد، حجم زیادی از گوشت مورد نیاز استان تهران : مورد کاهش یافته است، تصریح کرد 3مبتال به این بیماری به 

 .های غیرمجاز عامل تشدید این بیماری بوده است جایی شود، بنابراین برخی جابه جوار تأمین می های هم از طریق استان

نبال تالش سازمان دامپزشکی برای تأمین واکسن مورد نیاز تب برفکی از طریق تولیدات داخلی و خارجی به د: وی افزود

های خود  خوشبختانه این بیماری در استان کنترل شده است و از دامدارانی که در استان تهران تاکنون در زمینه واکسیناسیون دام

 .راجعه به مراکز دامپزشکی شهرستان خود این کار را انجام دهندخواهیم تا هر چه سریعتر با م اند، می اقدام نکرده

واکسیناسیون تب برفکی به خصوص در واحدهای دامداری روستایی و عشایری رایگان است، اما در واحدهای : نژاد بیان داشت برائی

 .شود و بصورت رایگان انجام میبر عهده دامدار است، اما تزریق آن توسط سازمان دامپزشکی  های خارجی واکسن  صنعتی هزینه

توسط دامپزشکی تحت  های استان تهران درصد از دامداری 36حدود : مدیرکل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد

های مشترک بین انسان و دام قرار دارند و در این واحد مرتب آزمایشات مربوطه و خونگیری برای شناسایی  بیماری نظارت

 .شود ها انجام می بیماری

 راس دام مبتال به بروسلوز499معدوم سازی * 

http://www.farsnews.com/
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رأس دام مبتال به بروسلوز  566تا  36گیری انجام شده و از این تعداد حدود  هزار راس نمونه 0۳6امسال از حدود : وی افزود

 .شد  شناسایی و معدوم

از آنجا که : و گزارش نشده است، گفت موردی امسال در استان تهران از بیماری تب کریمه کنگو مشاهده  وی با بیان اینکه هیچ

های خام لبنی این واحدهای در بازار وجود دارد،  عرضه فرآورده های روستایی تحت پوشش دامپزشکی قرار ندارند و امکان دامداری

 .های لبنی پاستوریزه استفاده کنند شود، از فرآورده لذا به مردم توصیه می

 .های لبنی خام از نظر قانونی تحت پوشش وزارت بهداشت است آوردهمراکز عرضه فر: نژاد بیان داشت برائی

به طور دائم از واحدهای : مدیرکل دامپزشکی استان تهران همچنین در مورد مصرف هورمون در واحدهای مرغداری بیان داشت

 .شود و تاکنون هیچ مورد از مصرف هورمون مشاهده نشده است گیری انجام می مرغداری نمونه

دهد بنابراین استفاده از هورمون حتی به لحاظ  برابر افزایش می ۵بر است و هزینه تولید هر کیلو مرغ را تا  هورمون هزینه: ودوی افز

 .اقتصادی برای مرغداران به صرفه نیست

ستان تهران صادر شده مرغ، پا و پنجه مرغ از ا های خام دامی از جمله تخم هزار تن فرآورده 5۳نژاد با بیان اینکه امسال حدود  برائی

 .این صادرات عمدتا به کشورهای آسیای جنوب شرقی بوده است: است، گفت

 .تن بوده است 3۳66حجم واردات استان شامل الشه گوسفندی، گاوی و مرغ منجمد هم : مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت

 .ی صادر شده استمیلیون جلد پوست و چرم عمدتا به کشورهای اروپای 06همچنین : وی افزود

های دامی غیرمجاز و فاسد ضبط و حکم قضایی در مورد  تن انواع فرآورده 3۳6ماه ابتدای امسال نزدیک به  55در : نژاد گفت برائی

 .آنها اعمال شده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۵63505366566۵ 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۷: تاریخ

ميليون تن سبوس  4/۳رصد شفاف معامالت / های دامی کشور رونمایی شد سامانه یکپارچه نهاده

 گندم

های دامی  جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک سپه، سامانه یکپارچه نهاده نامه همکاری میان معاون امور دام وزیر با تبادل موافقت

 .کشور رونمایی شد

، پیش از ظهر امروز چهارشنبه در همایشی با عنوان همایش سامانه یکپارچه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

د کشاورزی و محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه در های دامی کشور که با حضور حسن رکنی، معاون دام وزیر جها نهاده

های تخصصی و  ها و همچنین مدیران اتحادیه های جهاد کشاورزی استان جمع کارشناسان بانک سپه، معاونان امور دام سازمان

ونمایی شد تا به این ترتیب های دامی کشور ر افزاری نهاده های دامی جاهد برگزار شد؛ از سامانه نرم های مربوطه مانند نهاده شرکت

 .مند تأمین و توزیع شود های آرد کشور در قالب یک شبکه شفاف و نظام میلیون تن سبوس استحصالی از کارخانه 5.۳نزدیک به 

های رصد سنتی تولید و توزیع سبوس برطرف شده و از این پس با استفاده از این  نامه، معضالت پیشین روش بر اساس این تفاهم

 .افزار طراحی شده نقطه عطفی جدید رقم خواهد خورد برداران دامپرور از کار با نرم سامانه، در استفاده تولیدکنندگان و بهره

های  جلسه مدیریتی و کارشناسی برگزار شده تا ضمن مأموریت به استان 506هزار ساعت کار مطالعاتی و  برای ایجاد این سامانه سه

صورت رسمی و  توجیهی که از ماه رمضان امسال کلید خورده بود، در آستانه سال نوی خورشیدی بهپایلوت و برگزاری جلسات 

 .فراگیر برای استفاده تمام دامداران کشور رونمایی شود

ی به گزارش ایانا، در این همایش فرهاد متین نفس، رییس اداره کل بانکداری تجاری بانک سپه با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبن

پس از ایجاد : بر لزوم توجه به بهره وری ایجاد سامانه های الکترونیک از سوی بانک سپه را اقدامی در همین راستا برشمرد و گفت

سامانه فروش آرد، سامانه نهاده های دامی به درخواست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است که در فاز نخست، 

از طریق این سامانه امکان استفاده از امکاناتی : نهاده دامی را در بر می گیرد، اظهار داشت 9مجموعه شامل سبوس گندم و سپس 

نیز در دسترس بهره برداران ....، اطالعات منطقه ای مشتریان و GPSمدیریت ارتباط با مشتری و سرویس های  CRM مانند

 .خواهد بود

ن همایش با بیان این که امنیت غذایی نیازمند داشتن ابزاری کارآمد در عرصه رکنی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در ای

 .با توجه به شرایط روز دنیا باید برای تحقق برنامه هیا امنیت غذایی از تمام دانش روز بهره گرفت: تولید و توزیع است، گفت

 3خورشیدی بیش از  5۵63جه است و در سال وی گندم را از جمله اقالم مهمی دانست که به عنوان قوت اصلی مردم مورد تو

میلیون تن توسط شرکت های تحت امر وزارت جهاد کشاورزی خریداری شده است که این حجم از معالماالت مستلزم برنامه های 

 .منسجم و شفاف مالی است

معاونت امور دام وزارت جهاد در همین راستا : رکنی با یاداوری تجربه بانک سپه در طراحی شبکه های نرم افزاری موفق گفت

کشاورزی از بانک سپه درخواست ارائه سامانه ای در قالب بسته های نرم افزاری مناسبش را کرد که پس از قریب به یک سال از 

 .این درخواست امروز شاهد رونمایی از سامانه نهاده های دامی هستیم
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: درصد گندم کارخانه هیا آرد تبدیل به سبوس می شود، گفت 5۳ریب به معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که ق

س برای کارخانه های آرد محصولی فرعی است اما برای معاونت دام با توجه به تولید یک میلیون و پانصد هزار تن در .اگرچه سبو

 .سال محصولی اصلی است

وعه بانک بزرگ سپه، اعالم کرد گزارش این همکاری مسووالنه رکنی با ابراز خشنودی از حسن همکاری کارشناسان و مدیران مجم

 .بانک سپه را به وزیر جهاد کشاورزی مخابره خواهد کرد

محمد کاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه نیز در این همایش با اشاره به انتظارات رایج مردم از خدمات بانکی، یکی از نقاط تمایز 

: نک های غیر دولتی را ایفای رسالت اجتماعی و انجام وظایف حاکمیتی برشمرد و افزودخدمات بانک های دولتی نسبت به با

 5۵66نخستین تجربه بانک سپه در خدمت به بخش امنیت غذایی کشور، مسوولیت عاملیت خرید تضمینی گندم در سال 

سامانه مورد نیاز را در خود بانک سپه ماه  0خورشیدی بود که جایگزین بانکی با تجربه ده سال خرید شد و جالب آن که در عرض 

 .تدوین و عملیاتی کرد

سال اجرای موفق و رضایت بخش ادامه این ماموریت خطیر به بانک دوست، همکار و دارای  ۵پس از  "چقازردی با اشاره به این که 

انک نیز توانستند به نحوی شایسته خوشبختانه همکاران ما در این ب: ، اضافه کرد"کارنامه درخشان یعنی بانک کشاورزی سپرده شد

این ماموریت مسووالنه را انجام دهند و البته بانک سپه نیز مفتخر است که به عنوان بانک مشارکت کننده، در تامین منابع مالی 

 .الزم یار و همراه بانک کشاورزی بود

کشاورزی که البته موجب تبسم خاطر  مدیرعامل بانک سپه در ادامه در موضعی حاکی از تواضع نسبت به جایگاه خاص بخش

از اینکه بانک سپه را در امر با  ":معاونان امور دام سازمان های جهاد کشاورزی استان ها به عنوان میهمانان مدعو نیز شد، گفت

 ".برکت کمک به بخش کشاورزی سهیم کردید، از همه شما سپاسگزارم

ردی، متن تفاهم نامه های الزم را امضا و به صورت رسمی از سامانه الکترونیکی چقاز به گزارش ایانا، در ادامه این همایش رکنی و

 .نهاده های دامی رونمایی کردند

ماه سال جاری، سامانه ملی و جامع مدیریت فروش آرد کشور در راستای گسترش و توسعه دولت الکترونیک و  پیش از این در بهمن

مل شرکت بازرگانی دولتی ایران و بانک سپه و رؤسای اتحادیه نانوایان و انجمن عمل به اقتصاد مقاومتی، با حضور مدیران عا

اندازی سامانه ملی و جامع  با راه. های مرتبط با حوزه گندم، آردو نان در محل بانک سپه رونمایی شده بود آردسازان و سایر اتحادیه

ای خود را از طریق این سامانه خریداری کنند؛ لذا  آرد یارانهتوانند با ثبت سفارش، سهمیه  مدیریت فروش آرد کشور، نانوایان می

 ./ها نیز به مشتریان بالفعل بانک سپه اضافه شوند رود دامداران مشتری سبوس و سپس سایر نهاده حال انتظار می
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا - 13۷۱/ اسفند /  1۷, چهارشنبه 

 استفاده از جيوه در گوشت مرغ تکذیب شد

در پی انتشار برخی خبرها مبنی بر استفاده از جیوه در گوشت مرغ، سازمان دامپزشکی ضمن تکذیب این موضوع اعالم کرد که 

 . بخرند تا نسبت به سالمت آن مطمئن باشنددار  های شناسنامه مردم مرغ

ها منتشر شد و  ها و پلمب این واحد طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر استفاده از جیوه در جیره غذایی مرغ در برخی از مرغداری 

این  -کی مدیر کل نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزش -مردم نیز به نخریدن گوشت مرغ توصیه شدند که عباس عباسی 

استفاده از جیوه به هیچ عنوان در تولید گوشت مرغ توجیه منطقی و : موضوع را از اساس تکذیب کرد و به خبرنگار ایسنا گفت

گرم از آن را در دوره  56هزار تومان است و اگر به عنوان مثال یک مرغ بخواهد  966اقتصادی ندارد، چرا که این محصول کیلویی 

تر فروخته شود، در حالی که گوشت مرغ در حال حاضر در بازار مصرف کمتر از این  تومان گران 9666باید استفاده کند   پرورش

 .شود قیمت فروخته می

بندی شده گرم یا منجمد شده  های بسته مردم برای اطمینان از سالمت گوشت مرغ مصرفی خود از مرغ: وی توصیه کرد

های گوشت مرغ را به  بندی توانند کد ردیابی درج شده روی بسته اطمینان بیشتر میدار استفاده کنند و برای حصول  شناسنامه

تماس حاصل کنند  5۳50توانند با سامانه ملی  که در صورت شکایت یا پیشنهاد یا انتقاد می پیامک کنند یا این ۵666366۵سامانه 

 .و از راهنمایی کارشناسان سازمان دامپزشکی استفاده کنند
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 (سایر )توليدات زراعی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

۹5 
 

 چای
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

 هکتار باغ رهاشده ۳999احيای / هزار تن چای خشك در سال جدید 00بينی توليد  پيش

شود تولید چای خشک  بینی می هزار هکتار باغ رهاشده پیش های شمالی و احیای پنج افزایش روحیه امید در بین چایکاران استانبا 

 .هزار تن برسد 00به 

های  بازگشت باغ: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ئیس سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

موقع  ای دولت تدبیر و امید در افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، تأمین به دلیل حمایت  ای به تولید بهرهاشده چ

 .است... اعتبارات، تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور و

شود دوهزار هکتار دیگر  می بینی های رهاشده احیا شد و امسال نیز پیش هزار هکتار از باغ سال گذشته سه: محمدولی روزبهان افزود

 .به این سطح اضافه شود

ها تقویت شده و امیدواریم شاهد افزایش تولید و کاهش واردات و خروج ارز  روحیه امید در چایکاران و کارخانه: وی خاطرنشان کرد

 .های آینده در صنعت چای باشیم از کشور طی سال

نفر اشتغال مستقیم و  566هزار هکتار رسید و برای حداقل دوهزار و  05ه های چای ب سال گذشته سطح باغ: روزبهان ادامه داد

 .هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شد برای سه

تعداد زیادی از : های چای در حال انجام است، تصریح کرد زراعی همچون هرس و تغذیه در باغ وی با اشاره به اینکه عملیات به

زراعی هستند و امسال  رسد، در حال انجام عملیات به های چای به یک متر می ه گاهی ارتفاع بوتهای ک های رهاشده چایکاران در باغ

های چای باعث افزایش چهارهزار تنی محصول چای شد و  هزار هکتاری باغ احیای سه: روزبهان یادآور شد.به عرصه برخواهند گشت

 .بینی است هزار تنی محصول قابل پیش رسد، افزایش ششهزار هکتار ب های احیاشده به پنج در سال جدید اگر سطح باغ

 تنی توليد محصول چای ۰999افزوده شدن 

هزار تن به کل تولید  درصد باشد شش 00.۳اگر ضریب تبدیل هر کیلوگرم برگ سبز چای : رئیس سازمان چای کشور تأکید کرد

ای  گونه درصد به تولید محصول چای افزوده شود؛ به 50شود حدود  بینی می در سال جدید پیش: وی اظهار داشت.شود افزوده می

 .هزار تنی محصول چای را متصور هستیم و عالوه بر آن شاهد افزایش اشتغال در حوزه چای خواهیم بود 00که تولید 

 .هزار تن برگ سبز استحصال شد 31تن چای خشک از  ۳۵9هزار و  56در سال جاری : روزبهان همچنین گفت

... هزار میلیارد تومان تسهیالت برای انجام عملیاتی همچون هرس،تغذیه و 5۳تاکنون : زراعی افزود رداخت تسهیالت بهوی با اعالم پ

خورد؛  های چای و مردم جامعه در خرید چای ایرانی به چشم می افزایش انگیزه در کارخانه: روزبهان ادامه داد.پرداخت شده است

 .ل گذشته به فروش رفته استدرصد تولید چای سا 6۳ای که  گونه به

 .به شرطی که شرایط جوی یاری کند، شاهد سالی پرتولید در صنعت چای هستیم: وی درپایان خاطرنشان کرد

میلیارد ریال بوده است که بدون بهره و کارمزد و با بازپرداخت پنج ساله به چایکاران  5۳0زراعی  گفتنی است، جمع تسهیالت به

های گیالن و مازندران که  به حساب چایکاران استان 5۵63ماه  بهمن 06شنبه  میلیارد ریال از روز پنج 3۳اعطا شده است و مبلغ 

زراعی را انجام داده  زراعی را در سال گذشته انجام داده بودند، پرداخت شد؛ به این ترتیب کلیه چایکارانی که عملیات به عملیات به

 ./مند شدند رهبودند و متقاضی دریافت تسهیالت بودند، به
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 خرما 
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

 تحریم هاافزایش صادرات خرما با رفع مانع / قيمت خرمای مضافتی افزایش یافت

دلیل شرایط آب و هوایی و همچنین افزایش تقاضاهای صادراتی، قیمت این محصول را افزایش داده  کاهش تولید خرمای مضافتی به

 .است

دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

های اجرایی در راستای مشکالت موجود شکل  فعالیت: اتاق بازرگانی را بازوی مشورتی بخش دولتی عنوان کرد و گفت، (ایانا)ایران 

ای گامی  ایم با تعیین بازارهای هدف برای محصوالت صادراتی استان همچون پسته، خرما و محصوالت گلخانه گیرد و سعی کرده می

 .در جهت افزایش میزان صادرات برداریم

های تخصصی و در  های بازرگانی با توجه به نیازها و مشکالت موجود کمیته های مختلف اتاق مقداد تکلوزاده با بیان اینکه کمیسیون

های  درصد فعالیت 36ترین مشکالت در این عرصه، نبود دانش الزم است؛  از بزرگ: اند، افزود ها را شکل داده زیرمجموعه آنها انجمن

 .ها تقاضامحور باشد و افرادی که در این زمینه تجربه دارند، به آموزش بپردازند موزش است و سعی شده آموزشما نیز در زمینه آ

دنبال دستیابی بازارهای شرق اروپا و جنوب شرق  ها در عرصه توسعه بازار است و به درصد فعالیت ۵6همچنین : وی خاطرنشان کرد

 .آسیا هستیم

دلیل شرایط آب و هوایی و همچنین افزایش تقاضاهای صادراتی  ای مضافتی را کاهش تولید آن بهتکلوزاده دلیل افزایش قیمت خرم

تواند خللی در عرضه خرما  درصد کاهش پیدا کرده است، اما این میزان نمی 06تا  5۳تولید خرمای مضافتی : عنوان کرد و ادامه داد

 .ویژه ماه رمضان وارد کند طی سال به

توان قیمت مشخصی را  شده تولید خرما برای کشاورزان با توجه در مناطق مختلف متفاوت است و نمی زینه تماموی با بیان اینکه ه

اکنون این محصول را  هم: تومان تخمین زد و تصریح کرد ۳66تا دوهزار و  366هزار و  طور تقریبی یک عنوان کرد، این هزینه را به

شود و با توجه به  تومان خریداری می ۳66هزار و  هزار تا سه سبت به سال گذشته سهدرصد افزایش قیمت ن 5۳تا  56از کشاورز با 

 .رسد کننده می هزار تومان به دست مصرف تومان تا هفت ۳66های مختلف از چهارهزار و  استان و منطقه عرضه به قیمت

ها را دلیلی برای مهیا شدن  شته شدن تحریمدبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان بردا

گیرد، ما نیز بدون شک در  های ابتدایی سال انجام می بیشترین میزان صادرات در ماه: های صادراتی دانست و یادآور شد زمینه

 .ماه سال آینده شاهد افزایش صادرات خواهیم بود فروردین و اردیبهشت

: ترین خیانت به کشور دانست و تأکید کرد های منابع آبی بزرگ توجه به محدودیت تکلوزاده افزایش سطح زیر کشت خرما را با

 .تنها پاسخگوی نیاز داخلی است، بلکه جوابگوی صادرات ما نیز هست شود که نه هزار تن خرما تولید می ۵۳6ساالنه 

باید افزایش عملکرد و کیفیت را جایگزین : شتوی با بیان اینکه راندمان تولید ما نسبت به راندمان جهانی نیز بهتر است، اظهار دا

 .افزایش سطح زیر کشت کنیم

بر است و از لحاظ اقتصادی نیز برای کشاورزان به صرفه نیست و  ها زمان های خرما و نخلستان اصالح واریته: تکلوزاده همچنین گفت

 .گیرد این اصالح به تدریج و بسیار محدود صورت می

: های فعال که استان کرمان متولی تشکیل آن بود، افزود عنوان یکی از بخش اندیشکده تدبیر آب ایران به گیری وی با اشاره به شکل

 .تر کند و توجه کشوری را به خود جلب کند آبی و مشکالت آب حساس این اندیشکده توانست افراد را درباره کم
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تان کرمان از اهداف ویژه کمیسیون کشاورزی را فعال کردن دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اس

های توسعه بازار، تعامالت با سایر کشورها و رسیدگی به معضالت آب کشور برای تولید گیاهان  های تخصصی در زمینه انجمن

های زیرزمینی را از  ی مصرف آبای اصالح کنیم که بیالن منف گونه باید بتوانیم کشاورزی را به: خواه عنوان کرد و اظهار داشت آب کم

 ./منفی به صفر برسانیم و در نهایت این عدد را مثبت کنیم
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 خرید تضمينی
 فارس - ۷۱/12/1۹:  تاریخ

 هزار تن دانه روغنی کلزا 499دولتی خبر داد خرید  شرکت بازرگانی مدیرعامل
های روغنی تولید  مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از آمادگی کامل این شرکت برای انجام عملیات خرید تضمینی دانه 

 . داخل در سال آینده خبر داد

با بیان اینکه تمامی ساز و  به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری مدیرعامل این شرکت ی فارسخبرگزاربه گزارش 

با تعامل بانک کشاورزی، سامانه ی پرداخت نقدی وجوه : های روغنی طراحی شده است، گفت کار الزم جهت خرید تضمینی دانه

 .از طریق این سامانه به موقع حاصل دسترنج خود را دریافت کنند اندازی شده تا کشاورزان های روغنی طراحی و راه دانه

ی وزیر جهاد کشاورزی به این شرکت  مدیریت خرید تضمینی دانه روغنی کلزا طی بخشنامه: معاون وزیرجهادکشاورزی عنوان کرد

  . واگذار شده تا در راستای حمایت از تولید داخل، عملیات خرید را اجرایی کند

ها حاکی  برآورد: مرداد ماه اعالم کرد و گفت 0۳های روغنی در کشور را ازابتدای فروردین تا  فصل برداشت وخرید دانه قنبری، آغاز

 .هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان در سال آینده می باشد566از خرید تضمینی حدود

تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین و 0۳۵6دانه کلزا مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعالم اینکه نرخ تضمینی خرید 

میلیارد ریال است که برای تامین این  0336اعتبارات مورد نیاز برای خرید این مقداردانه کلزا حدود : تصویب شده است، اظهار کرد

  . های الزم در حال انجام است میزان اعتبار پیگیری

دانه های روغنی همانند دستور العمل خرید تضمینی گندم بارویکرد کیفیت  دستور العمل خرید تضمینی: قنبری تصریح کرد-

شده است و در این رابطه فرمت های قراردادی تنظیم شده تا بخش   محور و در راستای حمایت از تولیدات با کیفیت داخلی تدوین

 .خصوصی بتواند موثرتر و بهتر در این عرصه وارده شده و انجام فعالیت کند

با بورس کاالی کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بخش خصوصی، : خصوص فروش دانه های روغنی عنوان کردوی در 

تعامالت الزم صورت گرفته تا دانه های روغنی خریداری شده در کوتاهترین زمان ممکن از طریق بورس به فروش برسد، عالوه بر 

 .دانه های روغنی جلساتی موثر برگزار شده و به تفاهم رسیده ایماین با کارخانجات روغن کشی نیز در خصوص فروش 

سازی مراکز خرید و انجام هماهنگی  های صورت گرفته و آماده با برنامه ریزی: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد

 .جام خواهد شدبه نحو مطلوب و با کمترین مشکالت ان 5۵6۳الزم، خرید تضمینی دانه های روغنی در سال 
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 خرید تضمینی
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

 موضع سازمان تعاون روستایی درباره خرید تضمينی دام زنده اعالم شد

کند، اما آیا این قانون  تضمینی برخی از محصوالت کشاورزی، قانونی است که دولت برای حمایت از تولید آن را اجرا می خریدهای

شامل دام نیز خواهد شد؟ حسین صفایی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در پاسخ به پرسش ایانا موضع خود را چنین عنوان 

 .کرد

کند، اما  کشاورزی، قانونی است که دولت برای حمایت از توليد آن را اجرا میخریدهای تضمينی برخی از محصوالت 

 آیا این قانون شامل دام نيز خواهد شد؟

در پاسخ به پرسش ایانا مبنی ( ایانا)مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

امکان چنین کاری وجود ندارد، : یام ها و تماس های تلفنی خود به ایانا عنوان می کنند، چنین گفتبر درخواست دامداران که در پ

 .شود زیرا دام زنده محصولی نیست که آماده عرضه به بازار باشد؛ عالوه بر آن چنین محصولی مشمول این قانون نمی

اگر در شرایط بحرانی، : ه شرکت پشتیبانی امور دام است، افزودحسین صفایی با اشاره به اینکه تنظیم بازار مواد پروتئینی، به عهد

 .ها را با قیمت تعیین شده خریداری کند چنین اتفاقی هم بیفتد، شرکت مربوطه باید وارد عمل شده و دام

شرایط بازار اکنون : وی با اظهار تعجب از پیشنهاد خرید تضمینی دام زنده از طرف یکی از نمایندگان دامداران، خاطرنشان کرد

رسد دامداران مشکلی داشته باشند؛ بنابراین خبر مازاد تولید در واحدهای پرواری، خبر درستی  نظر می بسیار خوب است و بعید به

 .نیست

ها نیز نسبت به چهار ماه  به گفته صفایی، در حال حاضر راه صادرات دام به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس باز است و قیمت

 .کنندگان از بازار رضایت دارند ز وضعیت بهتری برخوردارند، حتی بازار مصرف نیز شرایط مطلوبی داشته و مصرفگذشته ا

سخنان مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی ایران در حالی است که به گفته بسیاری از دامداران، تولید دام پرواری با مازاد همراه 

 ./وجود نداردبوده و تقریباً خریداری نیز برای آنها 
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 خرید تضمینی
 ایران اکونا - 13۷۱/ اسفند /  1۷, چهارشنبه 

 ولت در خرید تضمينی محصوالت کشاورزیددرصدی هزینه های  ۰9کاهش 

 ۵۵درصدی هزینه های دولت در خرید تضمینی محصوالت کشاورزی با اجرای ماده  96ایران از کاهش مدیرعامل بورس کاالی 

 . قانون افزایش بهره وری این بخش خبر داد

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی آمده است دولت می تواند به جای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، قیمت  ۵۵در ماده 

م کند و پس از معامله کاالها در بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا همچون بورس کاالی ایران، نسبت به تضمینی محصوالت را اعال

  .پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی اقدام کند

گواهی سپرده : در مراسم رسمی راه اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی و گواهی سپرده سکه طال گفت« ژاد حامد سلطانی ن»

کاالیی در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و انگلیس رونق بسیار دارد زیرا این کشورها براساس اقتصاد مبتنی بر بازار حرکت می 

کنند؛ این معامالت در بورس های کاالیی دنیا نیز رایج است و تقویت این ابزار از برنامه های اصلی بورس کاالی ایران به شمار می 

  .رود

امکان نقد کردن کاالهای راکد، کاهش هزینه های انبارداری و جابجایی محصول، مدیریت فاصله زمانی بین : سلطانی نژاد ادامه داد

تولید و فروش توسط تولیدکننده، کاهش بی ثباتی و نوسان بازار کشاورزی، تامین مالی تولیدکنندگان و استانداردسازی محصول از 

 .عه معامالت گواهی سپرده کاالیی در بورس کاالی ایران استاصلی ترین مزیت های توس

به دلیل ماهیت اوراق بهادار بودن این گواهی، : وی درباره چگونگی قرار گرفتن گواهی سپرده کاالیی به جای ابزار تامین مالی افزود

وراق نسبت به اخذ تسهیالت به پشتوانه آن این امکان وجود دارد که با توثیق آن نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری، دارنده ا

  .اقدام کند

مراسم رسمی راه اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی و گواهی سپرده سکه طال در بورس کاالی ایران با حضور قائم مقام وزیر  

( چهارشنبه)انک رفاه امروز جهاد کشاورزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران و مدیرعامل ب

  .در هتل اسپیناس برگزار شد
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 دانه های روغنی
 فارس - ۷۱/12/1۱:  تاریخ

  دانه  ميليارد تومان به کشت 099وگو با فارس خبر داد اختصاص  های روغنی در گفت مجری طرح دانه

 روغنی
میلیارد تومان از درآمد ناشی از  066سال آینده : های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت از عوارض واردات مجری طرح دانه 

 . ها در داخل اختصاص یافت های روغنی برای کشت این دانه واردات روغن خام و دانه

در : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت علیرضا مهاجر مجری طرح دانه

روغنی و روغن خام برای توسعه های  میلیارد تومان از محل واردات دانه 066مبلغ  دولت به مجلس 6۳الیحه پیشنهادی بودجه 

 .های روغنی اختصاص یافت طرح افزایش تولید دانه

از آنجا که : بود، افزود های روغنی بر عهده سازمان مدیریت تأمین بودجه برای تولید دانه های گذشته وی با بیان اینکه در سال

ای به این  ن نتیجه رسیدند، تا با اختصاص بودجههای روغنی صورت گرفته است، دولت و مجلس به ای امسال جهشی در کشت دانه

 .های روغنی حمایت کنند بخش از تولید دانه

امسال در آغازین سال : با بیان اینکه امیدواریم این الیحه به تایید مجلس برسد، گفت های روغنی وزارت جهاد  دانه  مجری طرح

 .مصوب شدن این مبلغ در پیشبرد این طرح مؤثر استهای روغنی قرار داریم و قطعا  ساله توسعه کشت دانه 56طرح 
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 دانه های روغنی  
 فارس - ۷۱/12/1۹:  تاریخ

 هزار تن دانه روغنی کلزا 499دولتی خبر داد خرید  مدیرعامل شرکت بازرگانی
های روغنی تولید  مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از آمادگی کامل این شرکت برای انجام عملیات خرید تضمینی دانه 

 . داخل در سال آینده خبر داد

با بیان اینکه تمامی ساز و  از شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری مدیرعامل این شرکتبه نقل  خبرگزاری فارسبه گزارش 

با تعامل بانک کشاورزی، سامانه ی پرداخت نقدی وجوه : های روغنی طراحی شده است، گفت کار الزم جهت خرید تضمینی دانه

 .امانه به موقع حاصل دسترنج خود را دریافت کننداندازی شده تا کشاورزان از طریق این س های روغنی طراحی و راه دانه

ی وزیر جهاد کشاورزی به این شرکت  مدیریت خرید تضمینی دانه روغنی کلزا طی بخشنامه: معاون وزیرجهادکشاورزی عنوان کرد

  . واگذار شده تا در راستای حمایت از تولید داخل، عملیات خرید را اجرایی کند

ها حاکی  برآورد: مرداد ماه اعالم کرد و گفت 0۳های روغنی در کشور را ازابتدای فروردین تا  رید دانهقنبری، آغاز فصل برداشت وخ

 .هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان در سال آینده می باشد566از خرید تضمینی حدود

تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین و 0۳۵6مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعالم اینکه نرخ تضمینی خرید دانه کلزا 

میلیارد ریال است که برای تامین این  0336اعتبارات مورد نیاز برای خرید این مقداردانه کلزا حدود : تصویب شده است، اظهار کرد

  . های الزم در حال انجام است میزان اعتبار پیگیری

روغنی همانند دستور العمل خرید تضمینی گندم بارویکرد کیفیت دستور العمل خرید تضمینی دانه های : قنبری تصریح کرد-

شده است و در این رابطه فرمت های قراردادی تنظیم شده تا بخش   محور و در راستای حمایت از تولیدات با کیفیت داخلی تدوین

 .خصوصی بتواند موثرتر و بهتر در این عرصه وارده شده و انجام فعالیت کند

با بورس کاالی کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بخش خصوصی، : دانه های روغنی عنوان کردوی در خصوص فروش 

تعامالت الزم صورت گرفته تا دانه های روغنی خریداری شده در کوتاهترین زمان ممکن از طریق بورس به فروش برسد، عالوه بر 

 .وغنی جلساتی موثر برگزار شده و به تفاهم رسیده ایماین با کارخانجات روغن کشی نیز در خصوص فروش دانه های ر

سازی مراکز خرید و انجام هماهنگی  های صورت گرفته و آماده با برنامه ریزی: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد

 .شدبه نحو مطلوب و با کمترین مشکالت انجام خواهد  5۵6۳الزم، خرید تضمینی دانه های روغنی در سال 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۵635051666905 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941217000621


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

85 
 

 دانه های روغنی 
 فارس - ۷۱/12/1۷:  تاریخ

کشی در سال  کشی ایران دولت تدبيری نکند، تعطيلی کارخانجات روغن انجمن صنفی صنایع روغن

 قطعی است  3۳
کشی ایران اعالم کرد در شرایط کمبود دانه روغنی، اگر دولت تدبیری نکند، با واردات کنجاله و روغن  انجمن صنفی صنایع روغن

 . کشی در سال آینده قطعی است روغنخام به جای دانه روغنی، تعطیلی کارخانجات 

میلیون  3،9به نقل از انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران، کارخانجات روغن کشی با ظرفیت ساالنه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

زایی،  می تواند نقش کلیدی را در اشتغال تن دانه روغنی یکی از بزرگترین صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به شمار می روند که

کاهش ارزبری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش ضریب خوداتکایی، امنیت غذایی، کاهش واردات محصوالت نهایی و بهبود تراز تجاری 

اقتصاد بخش کشاورزی و غذایی کشور در راستای تحقق اهداف عالی و برنامه های کالن نــظام جمهوری اسالمی ایران از جمله 

 .مقاومتی ایفا نماید

کشی ایران برای نیل به این اهداف، پیشنهاد اصالح نظام تعرفه ای واردات کنجاله، روغن خام و دانه های  انجمن صنفی صنایع روغن

گزار روغنی را به دولت ارائه کرد و طی دو سال اخیر جلسات متعددی را با مقامات عالی کشور از جمله معاون اول رییس جمهور بر

نمود که متاسفانه به رغم دستورات و پیگیری آن مقام مسئول و مکاتبات و جلسات متعدد کارشناسی با وزارتخانه های جهاد 

کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این روزها خبرهای خوشی در مورد اصالح 

 .صنعت از سوی دولتمردان به گوش نمی رسدنظام تعرفه ای به نفع تولید و 

رسد میان تصمیم سازان و تصمیم گیران وزارتخانه ها، در بر همان  در این نامه انجمن صنایع روغن کش آمده است، به نظر می

ت سال گذشته می چرخد و تصمیمات غیر کارشناسی و منفعت طلبی بــرای گروه ها و افراد خاص وارد کننده محصوال 3پاشنه 

 .کشی را به چالش کشیده است ، ادامه حیات صنعت روغن(کنجاله و روغن خام)نهایی 

 06درصدی کنجاله،  5۳بنابر این در اینجا الزم است به صراحت اعالم شود در صورت عدم تدبیر دولتمردان مبنی بر وضع تعرفه 

دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و  5۵6۳درصدی دانه های روغنی، کارخانجات روغنکشی در سال  ۳درصدی روغن خام و 

کشی، اخراج کارگران و وابستگی بیشتر به  باید همانند دوران زمامداری دولتهای نهم و دهم شاهد تعطیلی کامل کارخانجات روغن

 .در کشور باشیم( کنجاله و روغن خام)واردات محصوالت نهایی 

برای تامین  درصد است و طبق نظر کارشناسان، 56ید روغن و دانه روغنی کمتر از به گزارش فارس، ضریب خودکفایی ایران در تول

نیاز روغن خوراکی بهتر است به جای واردات روغن خام و کنجاله خوراک دام، دانه روغنی وارد شود، تا با فرآوری در داخل، هم 

 .دام تهیه شوداشتغال ایجاد شود و هم روغن تازه برای انسان و کنجاله تازه برای خوراک 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۵635053665515 
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 روغن
 فودپرس 13۷4اسفند ماه  21جمعه 

 سقف واردات روغن پالم با مصوبه هيات وزیران برداشته شد 

با مصوبه هیات وزیران محدودیت واردات روغن پالم مانند : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت< صنایع غذایی

 .درصدی وارد کرد 09توان آن را با تعرفه  ها برداشته شده است و به هر میزانی می سایر روغن

درباره واردات انواع روغن در هیئت وزیران صحبت امروز : کاوه زرگران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد

درصد تعیین  09درصد و روغن پالم  56آفتاب گردان و سویا   های درصد، روغن ۳تعرفه واردات دانه  6۳شد و نهایتا برای سال 

 .شد

سقف واردات   ه داشت کهبر اساس مذاکره ای نیز که با رئیس سازمان غذا و دارو نیز انجام شده بود، ایشان نیز عقید: وی افزود

برداشته شود و دیگر محدودیت وزنی برای واردات این محصول وجود نداشته باشد، اما تعرفه واردت  6۳نیز برای سال   پالم  روغن

 .درصد برسد 09روغن پالم به 

ها برداشته شده است  ر روغنمانند سای( پالم)محدودیت واردات این محصول:های صنایع غذایی ایران ادامه داد دبیرکل کانون انجمن

 .توان آن را وارد کرد و به هر میزانی می

بر این اساس واردکنندگان باید به ازای : های داخلی است تصریح کرد وی با اشاره به اینکه واردات روغن خام منوط به خرید دانه

درصدی  56این امر نیز خود معادل تعرفه واردات هر کیلوگرم روغن یک کیلوگرم دانه های روغنی داخلی را خریداری کنند که 

 .کند است و هزینه واردات را بیشتر می

تعرفه واردات دانه و کنجاله درسال آینده نیز یکسان است که این امر :رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد

 .دیگر توجیحی برای فعالیت کارخانجات روغن کشی در سال آینده نخواهد داشت

هزار تن بود که با مصوبه هیات وزیران دیگر محدودیتی  306به گزارش خبرنگار خبرگزای تسنیم، سقف واردت روغن خام در سال 

 . برای واردات این محصول وجود نخواهد داشت

693۳06=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

 زعفران ارزان شد

 .هزار تومانی قیمت هر کیلو زعفران بوده ایم ۳66در چند روز اخیر شاهد کاهش : عضو شورای ملی زعفران گفت

حباب کاذب قیمت : اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت وگو با 

هزار تومانی قیمت هر کیلو زعفران بوده  ۳66زعفران در بازار در حال ترکیدن است به طوری که در چند روز اخیر شاهد کاهش 

 .هزار تومان دیگر نیز کاهش یابد ۳66حصول ایم اما باید گفت که بایستی نرخ این م

برخی سودجویان به امید سودهای هنگفت پول های خود را در خرید مسیر زعفران و دپو کردن آن در خانه های خود : وی افزود

بازار  قرار داده بودند که اکنون متوجه اشتباه خود شدند این در حالی است که هم اکنون عرضه زعفران بیش از تقاضای آن در

 .است

هزار  96میلیون و  ۳الی  ۳66میلیون و  ۳در حال حاضر قیمت هر کیلو زعفران سرگل : حسینی با اشاره به قیمت زعفران گفت

هزار تومان است که الزم است برای عادی شدن روند صادرات قیمت  ۳66میلیون و  ۳الی  366میلیون و  ۳تومان و زعفران پوشال 

 .برسدها به قیمت واقعی خود 

در ده ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سبب سودجویی و : وی در خصوص صادرات زعفران بیان کرد

درصد کاهش صادرات مواجه شده ایم اما آنچه که مسلم است که خأل کاهش صادرات را جبران کنند،  ۵6جوالن دالالن با بیش از 

 .ها در بازار است جلوگیری از افزایش بیش از پیش قیمت

/news/fa/ir.yjc.www//:http۳۳0199۵D%/3%B0% 
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 سالمت
 ایران اکونا - 13۷۱/ اسفند /  22, شنبه 

 ماهی قرمزها، امسال بيماری مشترکی با انسان ندارند

ای دارد  بخش سفره نوروزی، نمادی از شادابی و پویایی است که در سفره هفت سین ایرانیان جایگاه ویژه قرمز به عنوان زینتماهی 

که به گفته مسئوالن سازمان دامپزشکی، امسال هیچ بیماری مشترکی در مراکز تکثیر و پرورش ماهی قرمز مشاهده نشده و اگر 

 . کند اعدی داشته باشد شش تا هشت سال عمر میاین آبزی از نظر بهداشتی شرایط مس

گذارند و  سین خود می های هفت هاست این آبزی را در سفره ها سال گرچه ماهی قرمز برگرفته از فرهنگ چینی است، اما ایرانی 

وانات خانگی راه و ترین موجود در میان حی کنند که البته نگهداری بهداشتی ماهی قرمز به عنوان سالم سال نو را با آن آغاز می

اگر  -های آبزیان سازمان دامپزشکی  مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری - روش اصولی دارد که به گفته امراهلل قاجاری

 .کنند ماهیان قرمز در شرایط معمولی و مناسب از نظر بهداشتی نگهداری شوند شش تا هشت سال عمر می

این . کنند ها به نگهداری آن عالقه دارند و به ویژه آن را در ایام عید خریداری می نسانماهی قرمز موجودی است که ا: گفت وی

ترین موجوداتی است که از نظر سالمت، قابلیت نگهداری دارد چراکه کمترین بیماری مشترک بین انسان و  گونه آبزی یکی از سالم

 .ز تکثیر و پرورش ماهی قرمز مشاهده نشده استاین موجود آبزی وجود دارد و امسال هیچ بیماری مشترکی در مراک

 شرایط نگهداری مطلوب ماهی قرمز

دمای نگهداری آب : های آبزیان سازمان دامپزشکی درباره روش نگهداری ماهی قرمز افزود مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری

 .شود اال و نور آفتاب را ندارد و به زودی تلف میدرجه باشد، چراکه این موجود تحمل دمای ب 0۳ماهی قرمز نباید بیشتر از 

از آنجا که ماهی قرمز : های تنگ و باریک باشد، گفت قاجاری با بیان اینکه ظروف نگهداری ماهیان قرمز نباید سربسته یا با دریچه

ای شکل هستند  یا کوزهشود مردم از ظروفی که پارچی  به سطح اکسیژن باالیی برای تنفس و ادامه حیات نیاز دارد توصیه می

همچنین میزان آبی که برای این ماهی در نظر گرفته . استفاده نکنند و ماهی قرمز را در ظروف با دریچه بازتر نگهداری کنند

متر طول ماهی قرمز یک لیتر آب نیاز است و تقریبا  ای که به ازای هر سانتی گونه شود باید نسبت به اندازه ماهی تغییر کند؛ به می

به دو تا دو و نیم لیتر آب نیاز دارد و اگر مردم از آب شهری برای ماهی ( متری دو تا سه سانتی)ک ماهی قرمز به اندازه معمولی ی

 .ساعت بدون ماهی نگهداری کنند 03کنند باید ابتدا آن را  استفاده می

کند و اگر بیش از اندازه غذا به  ه الزم کفایت میبرای تغذیه این ماهی حداکثر روزی یک وعده غذا آن هم به انداز: وی اظهار کرد

 .شود های قارچی برای این نوع آبزی می نشین شود باعث بروز بیماری ماهی داده شود و در تنگ ماهی ته

بازی کودکان نیست  ماهی قرمز وسیله اسباب: های آبزیان سازمان دامپزشکی تصریح کرد مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری

های ماهی و بروز  االمکان از دست زدن کودکان به ماهی خودداری کنند، چراکه باعث ریختن فلس شود حتی به والدین توصیه می و

ماهی قرمز اگر در شرایط معمولی از نظر بهداشتی نگهداری شود شش تا هشت سال عمر : قاجاری اعالم کرد.شود بیماری می

ها مانند  موضوع یا آن را در خانه خود نگهداری کنند و یا آنها را به مراکزی که شهرداری کند و مردم به جای دور انداختن این می

 .کنند تحویل دهند و به طور جد از رهاسازی ماهی در منابع آبی مانند رودخانه خودداری کنند های آبی معرفی می پارک

ن رهاسازی آنها در معابر عمومی درست نیست و از مردم شود مانند دیگر انواع آبزیا هنگامی که ماهی تلف می: وی در پایان گفت

 .متری و به روش معمولی دفن کنند سانتی 06خواهیم آنها را در عمق  می

/com.iranecona//:http۳3303D%/6%3۳% 
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 سالمت
 فودپرس 13۷4اسفند ماه  15شنبه 

 چرا نباید جگر مرغ مصرف کرد؟ 

های بازار با تغذیه سالم  بیشتر مرغ: متخصص تغذیه با تأکید بر اینکه به هیچ وجه نباید جگر مرغ مصرف کرد، گفت< غذا و تغذیه

 .اند پرورش داده نشده

آلودگی محیطی، : اند، گفت ههای موجود در بازار با تغذیه سالم پرورش داده نشد سید ضیاالدین مظهری با بیان اینکه اغلب مرغ

ها هم از این موضوع مستثنی  ها و دریاها و فلزات سنگین مانند سرب و جیوه در منابع غذایی ما وجود دارد؛ مرغداری آلودگی آب

 .نیستند زیرا سالمت مرغ رابطه مستقیمی با تغذیه آن دارد

سرب فلزی سمی است که باعث بیش فعالی و اضطراب : دکه محصولی به نام سرب مرغ وجود ندارد، تاکید کر وی با بیان این

خوریم یا هوایی که استشمام می کنیم، بنزین غیراستاندارد در وسایل نقلیه سرب وجود  شود و کشنده است؛ در آبی که می می

گیاهی ته نشین  جات و محصوالت سرب به وسیله باران روی تمام منابع غذایی از جمله صیفی: این متخصص تغذیه ادامه داد.دارد

 .گذارد شود و تاثیرات ناخوشایندی را بر بدن می شده و وارد بدن انسان می

کند اما فلزات سنگین به آسانی از بدن  داری یا انباشته می بدن انسان تا حدودی فلزات سنگین را در جگر نگه: مظهری ادامه داد

ان مسمومیت رسید آثار خود را در رفتار، مغز و عملکرد سیستم ایمنی شوند، وقتی اندازه آن به میز انسان دفع نشده و انباشته می

 .ما خواهد گذاشت

به هیچ وجه نباید جگر مرغ مصرف کرد زیرا آلودگی آن نسبت به دیگر اعضای مرغ بیشتر : این متخصص تغذیه در ادامه افزود

در حال حاضر : ر طول زمان برای بدن زیان بار است، افزودکه منابع سنگین مانند فلزات به هر میزانی د مظهری با اشاره به این.است

 .گیرد برداری آزمایشگاهی صورت می باید مشخص شود که از کدام قسمت بدن مرغ نمونه

۳a503ca03۵11eaa=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس 13۷4اسفند ماه  15شنبه 

 معجون سبز، دشمن دیابت 

 .تواند نقش موثری داشته باشد می 0این معجون برای افراد مبتال به دیابت نوع < غذا و تغذیه

شاید . تان دردسر درست کرده است؟ امکان دارد مشخص شود قند خون باالیی دارید احساس عطش زیاد دارید؟ تعریق زیاد برای

 .شود تان حسرت می کنید نوشیدن یک آبمیوه یا مواد قندی برای تصور می

زده خواهد کرد ضمن آنکه برخی از افرادی که به مشکل دیابت مخصوصا  دهنده، شما را شگفت این معجون خوشمزه با مواد تشکیل

شان کاهش پیدا کرده، بلکه قند  ته نه تنها وزناند بعد از مصرف این اسموتی در طول چند هف دچار هستند، ادعا کرده 0دیابت نوع 

 .شان هم پایین آمده است خون

 دو الی سه برگ: اسفناج تازه  

 ای سه برش متوسط به صورت حلقه: خیار 

 یک دوم: ساقه کرفس 

 خوری یک قاشق چای: دارچین 

 دو عدد: توت فرنگی فریزری 

 یک قاشق غذاخوری: تخم شربتی 

 نصف لیوان: زغال اخته 

 سه قاشق غذاخوری: جو پرک 

 یک قاشق غذاخوری: کاکائو تلخ 

 یک فنجان: نشده شیربادام شیرین 

 .دقیقه آنها را هم بزنید 56همه مواد را داخل مخلوط کن بریزید و تا 

نگی دیگر ای شدن، توت فر تان جالب و کمی غریب باشد اما به دلیل گلخانه شاید شنیدن اسم توت فرنگی در فصل پاییزی برای  –

 .بله این میوه تابستانی دیگر تبدیل به میوه چهارفصل شده است. ها موجود است در همه فصل

تواند نقش موثری داشته باشد اما چه بهتر که افراد عادی هم از این پس  می 0این معجون برای افراد مبتال به دیابت نوع   –

 .های سالمتی عادت دهند خودشان را به خوردن معجون

ای رنگش جدا شود، سپس آن را خرد کرده و به شیر  توانید بادام را در آب خیس کنید تا پوست قهوه برای تهیه شیر بادام می  –

 .بدون شکر اضافه کنید

 .کند به شما کمک می( کاهش وزن، انرژی برای ورزش و برنامه غذایی سالم)از این به بعد معجون سبز برای انجام این سه کار  –

وساز بدن شما را باال  همچنین سوخت. های پرکالری و سرشار از قند باشد تواند جایگزین مناسبی برای نوشیدنی عجون میاین م  –

 .برد می

 یک جایگزین برای قند

فرنگی به  شوند توت هاست که این مواد مغذی باعث می اکسیدان ، فوالت، پتاسیم و آنتیC فرنگی منبع خوبی از فیبر، ویتامین توت
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ان یک جایگزین شیرین موجب افزایش سالمت قلب، کاهش خطر ابتال به انواع سرطان و در کل ارتقای سالمت بدن مصرف عنو

 .ضرر باشد تواند برای افرادی که مشکل دیابتی دارند، بی فرنگی به دلیل داشتن نوعی قند به نام لولوز می شود، مصرف همچنین توت

 کند به الغرشدن شما کمک می

اگر در . وجوی شیر کامل هستند، شیر بادام جایگزین خوبی است چون خاصیت درمانی مختلفی دارد ه مردم در جستهنگامی ک

تان کمک  شیر بادام به کاهش وزن. تواند در برنامه غذایی شما نقش موثری داشته باشد حال کاهش وزن هستید؛ شیر بادام می

ای داشته باشد،  تواند در برنامه غذایی شما جایگاه ویژه دارد؛ به همین خاطر میکالری 96فراموش نکنید که شیربادام تنها . کند می

نوشیدن شیر بادام بدون افزودن مواد قندی برای افراد . توانید خطر ابتال به حمله قلبی را کاهش دهید همچنین با خوردن آن می

 .تاثیر نیست تان هم بی های ر قوی شدن استخوانکند و به دنبال آن د دیابت ی مفید است چرا که به کنترل دیابت کمک می

 !کننده نیست هرکاکائویی چاق

افتند، اما فراموش نکنید که کاکائو خاص یا همان تلخ  آید خیلی از افراد یاد چاقی و اضافه وزن می وقتی اسم کاکائو به میان می

 E و ویتامین C ، ویتامین۵B، ویتامین 0B، ویتامین 5B، ویتامین A ها پنهان مانده است؛ ویتامین خواصی دارد که از چشم خیلی

 .های کاکائو پیدا کرد، همچنین شکالت سرشار از کلسیم و فسفات است توان در دانه را می

9۳3fd0۳50d53b=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس 13۷4اسفند ماه  16یک شنبه 

 ها خطرات آرسنيك غير مجاز در نوشيدنی

برخی مصرف کنندگان که آب میوه سیب و انگور را بیش از حد مصرف کرده اند به دلیل سطح باالی آرسنیک در < مواد غذایی

 .ها به بیماری های جدی مانند دیابت مبتال شده اند این نوشیدنی

تحقیقات حاکی از آن است که مقدار زیاد آرسنیک در آب میوه های صنعتی به خصوص در آب سیب و انگور باعث ایجاد  برخی

 .بیماری می شود

آزمایشات سازمان مصرف کنندگان گزارشی مبنی بر چنین آلودگی را عنوان کرده است و برخی نوشیدنی ها به فلزات سنگین آلوده 

 .نیک گزارش شده استهستند که از جمله آنها آرس

در این گزارش ها ذکر شده است که برخی مصرف کنندگان که آب میوه سیب و انگور را بیش از حد مصرف کرده اند به دلیل 

افرادی که در معرض آرسنیک قرار می .سطح باالی آرسنیک در این نوشیدنی ها به بیماری های جدی مانند دیابت مبتال شده اند

 .یر بیماری هایی چون، عوارض قلبی و عروقی،دیابت و برخی سرطان ها می شوندگیرند به تدریج درگ

درصد باشد تا  56میزان مصرف آرسنیک مجاز در نوشیدنی ها و آب میوه ها باید :اعالم کرد( FDA)سازمان غذا و دارو در آمریکا

مورد تست و آزمایش قرار گرفت که این برندها در سازمان غذا و دارو آمریکا برخی نوشیدنی های معتبر .به یک استاندارد برسد

 .درصد آب باشند 36در حالیکه نوشیدنی ها باید حاوی .درصد آرسنیک بودند 566حاوی 

برخی آالینده ها در آفت کش ها استفاده می شود و این آفت کش ها به میوه هایی چون سیب و انگور آسیب بیشتری می رساند و 

قیق کردن آب میوها از آرسنیک بیشتری استفاده می کنند به خصوص در آب میوه های سیب و برخی شرکت های غذایی برای ر

 .انگور که این مسئله خالف قانون مقررات غذایی است

از این رو شرکت ها وکارخانجات غذایی در تمام دنیا باید به قوانین مربوط به غذا و محصوالت غذایی احترام گذاشته و بهترین 

روی بطری ها باید برچسب هایی وجود داشته باشد که مصرف کنندگان را نسبت به مواد .صرف کنندگان ارائه دهندخدمات را به م

 .افزودنی به کار رفته شده آگاه کند

الزم به ذکر است برای داشتن یک اقتصاد پویا و سالمت مصرف کنندگان مواد غذایی، تولید کنندگان باید خود را ملزم بدانند که 

 .محصوالت را ارائه دهندبهترین 
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 سيب درختی
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 سيب زمينی
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 شيالت
 آیانا - 13۷۱اسفند  13: تاریخ

 پروری ایران و نروژ اسفند روز آبزی 49/ روز پرورش ماهی در قفس از نروژ به ایران  انتقال تکنولوژی

گذاری شد که به این بهانه، شش شرکت بزرگ نروژی در همایشی  پروری ایران و نروژ نام عنوان روز آبزی بار به امروز برای نخستین

ویژه پرورش ماهی در قفس ترتیب داده شده بود،  پروری به گذاران ایرانی در بخش آبزی های خارجی و سرمایه که باحضور شرکت

 .شرکت کردند

ویژه  پروری به گذاران ایرانی در بخش آبزی های خارجی و سرمایه های سازمان شیالت ایران شاهد حضور شرکت امروز سالن همایش

 .پرورش ماهی در قفس بود

های خارجی بسیاری برای حضور  ها، شرکت ای و رفع تحریم توافق هسته ، بعد از(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های چندنفره  گذاران زیادی در قالب هیأت گذرد، سرمایه طی مدت کوتاهی که از اجرای برجام می. کنند شماری می در کشور لحظه

های مختلف اقتصادی، در مناسبات  شهای کشور در بخ ها و پتانسیل دولتی و خصوصی به ایران آمدند تا ضمن آشنایی با ظرفیت

 .تجاری با بازرگانان ایرانی تعامل داشته باشند

گذاری شد که به این بهانه، شش شرکت بزرگ نروژی  پروری ایران و نروژ نام عنوان روز آبزی بار به در این راستا امروز برای نخستین

آکوا گروپ، آکواالین، اسکرتینگ، فارماک، بوت سرویس و . در همایشی که به همین مناسبت ترتیب داده شده بود، شرکت کردند

 .هایی را به زبان انگلیسی قرائت کردند هایی بودند که در این همایش حضور پررنگی داشته و مقاله آکوا پالنیوا از شرکت

گذاران ایرانی با  آشنایی سرمایه پروری نروژ به ایران و آالت و تجهیزات آبزی توان به ورود تکنولوژی، ماشین از اهداف این نمایش می

های گوناگون صنعتی و  های مختلف در بخش همکاران خارجی اشاره کرد که این مورد آخر به تازگی در قالب برگزاری فستیوال

 .شود تجاری در ایران برگزار می

شود درآمد دوم  کند که گفته می می هزار تن انواع آبزی تولید ۵66نروژ با پنج میلیون نفر جمعیت، ساالنه بیش از یک میلیون و 

این کشور بعد از نفت، درآمدهای شیالتی است؛ کشوری که حداقل روزانه چهار میلیون بشکه نفت نیز به کشورهای مختلف صادر 

 .کند می

این کشور بعد از ترین سازندگان تجهیزات و ادوات شیالتی دنیا را در اختیار داشته و کارشناسان  البته شایان ذکر است نروژ، بزرگ

هزارکیلومتر خط ساحلی ۵اند که ایران با  اند به این نتیجه رسیده ای که در نقاط مختلف ساحلی ایران انجام داده تحقیقات گسترده

 .های فراوانی است که حتی در برخی موارد سطح باالتری از نروژ دارد در شمال و جنوب، برای پرورش آبزیان دارای پتانسیل

/news/fa/ir.iana.www//:http06511D%/3%A1%D6% 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/29177/%D8%A7%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

۷۹ 
 

 شیالت
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

 اند ماهی از جنوب نبرده ها حتی یك فانوس چينی

های تحقیقاتی از کشور  ایران برای اجرای طرح: ها در دریای عمان به ایانا گفت رئیس سازمان شیالت ایران درباره فعالیت چینی

 .های آنها در این منطقه حضور پیدا کنند چین دعوت کرده است تا کشتی

ماهی توسط  با اشاره به اینکه حتی یک عدد فانوس( ایانا)حسن صالحی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برداری از آنها  ماهیان در دریای جنوب فراهم است که برای بهره ی و قابل توجهی از فانوسمنابع غن: ها برده نشده است، افزود چینی

 .های بسیاری انجام گرفت، اما به نتیجه مطلوب نرسید تالش

ماهیان  میلیون تنی فانوس 06سال پیش توسط نروژ، کره و فائو انجام شد، ظرفیت حدود  ۵6به گفته وی، بر اساس مطالعاتی که 

ها مشترک  متری دریای عمان به اثبات رسید؛ بنابراین ایران که با کشور عمان در استفاده از ذخایر این آب ۵66تا  066اق در اعم

 .است، باید بتواند سهمی شایسته از آن داشته باشد

اسایی نقاط مهم در رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه ایران بدون صرف حتی یک ریال، از کشور چین دعوت کرد تا برای شن

ای پیش رود که تا سال  گونه ها به باید برنامه: ها انتقال دهد، خاطرنشان کرد های مرتبط را به ایرانی این دریا حضور یافته و تکنولوژی

آب  به 69گذاری برای سال  های عمان به صید این ماهی بپردازد؛ این در حالی است که هدف شناور ایرانی در آب۳6آینده بیش از 

 .شناور است 566انداختن حدود 

های آتی  رسد؛ بنابراین باید تالش کرد تا سهم ایران در سال به گفته صالحی، اگر دیر اقدام کنیم، این ظرفیت به کشورهای دیگر می

 .درصد نباشد 16کمتر از 

 .اند های ایرانی در آن دخیل بوده شرکت ای هم از این آب برده شده، مبنای صادراتی داشته و اگر محموله: وی در پایان تصریح کرد

های جنوبی  فروند کشتی به آب59های رئیس سازمان شیالت در حالی است که طی چند روز گذشته خبری مبنی بر ورود  صحبت

 36 کانتینر 566ها از ابتدای سال جاری تاکنون  ماهیان منتشر شد که برخی نگران شبهه تاراج شدند و این کشتی برای صید فانوس

 ./اند فیش صید کرده فوتی، ریبون
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 شیالت
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

 های پرورشی درون آب رهایی شيالت از وابستگی با قفس/ دوستی دوباره ایران و نروژ از راه دریاها

ماهی توسط متخصصان آن کشور، نروژ نیز برای عقب نماندن از  ها در قشم و ایجاد مرکز تکثیر بچه گذاری فرانسوی بعد از سرمایه

قافله و پس از رفع موانع تجاری با ایران، دست به دامان همایشی شد که با همت شش شرکت بزرگ این کشور و متخصصان ایرانی 

 .الت به مرحله اجرا رسیدهای سازمان شی در سالن همایش

شنبه هفته گذشته، سازمان شیالت شاهد رفت و آمد متخصصان داخلی و  ، پنج(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گذاران مرتبط در یکجا متمرکز  توان گفت که نخبگان و سرمایه خارجی بود که همگی در زمینه آبزیان مهارت داشتند و به نوعی می

 .ه بودندشد

آنها این بار آمده بودند تا هم . رسیدند نظر نمی های قبلی ورود به ایران، تا به این اندازه مشتاق و باانگیزه به ها در دوره شاید نروژی

. شان را به متخصصان داخلی منتقل کنند آالت های مسئوالن ایرانی را در زمینه پرورش آبزیان بشنوند و هم تجربیات و ماشین حرف

پروری ایران و نروژ معرفی شد و مبنای آغاز طرحی قرار  به همین مناسبت، این روز از طرف رئیس سازمان شیالت، به نام روز آبزی

 .گیرد آالت، بین دو کشور، رنگ و رویی تازه به خود می گرفت که در آن تبادالت تجاری در زمینه تکنولوژی و ماشین

های ایران انجام دادند، ظرفیت  های نروژی طبق برآوردی که از آب سال پیش شرکت 50د از نظر رئیس سازمان شیالت کشور، حدو

وکار با کندی  های گذشته تحقیق و توسعه این کسب اگرچه طی سال. پروری در این مناطق را یک میلیون تن تخمین زدند آبزی

های شمالی و جنوبی  بزرگ تولید، غبار از آینه آبهای  صورت گرفت، اما با روی کار آمدن دولت جدید و اولویت قرار دادن هدف

 .گذاران کاشت های متعدد درون دریاها، امید رهایی از وابستگی و شروع صادرات را در دل سرمایه زدوده شد و قفس

ها توسط ها به ایران و استفاده از تجربیات آن تواند بستری برای انتقال تکنولوژی نروژی حسن صالحی معتقد است این همایش می

های  هزارتن ماهی پرورشی برای پنج سال آینده یکی از اولویت066گذاری تولید  برای همین منظور هدف. متخصصان داخلی باشد

 .شود دولت یازدهم محسوب می

تر  گذاری، همکاری ایران و نروژ را بسیار گسترده معرفی کرد و نوع مشارکتی را مهم های مختلف سرمایه صالحی ضمن معرفی مدل

گذاری  ها برای تامین تجهیزاتی مانند تور، شناور، قفس و غیره در ایران سرمایه هرچند قرار است نروژی. ها دانست از بقیه مدل

 .کنند

هزار تنی ماهی حداقل به هفت تا  066طبق گفته این مقام مسئول، در سال پایانی برنامه ششم برای رسیدن به هدف تولید 

 .طلبد گذاران داخلی و خارجی را می سرمایه نیاز است که این امر، همت و رغبت سرمایه هزار میلیارد تومان هشت

های  حسین عبدالحی، معاون این سازمان نیز در حاشیه این همایش با اشاره به اینکه رسیدن به اهداف مورد نظر، همکاری سازمان

تامین تسهیالت برای پرورش ماهی در قفس را بالمانع معرفی زیست و نهادهای مرتبط را نیاز دارد،  دیگر مانند دامپزشکی، محیط

 .کرد و صندوق توسعه و بانک کشاورزی را برای این موضوع آماده دانست

باید عملکرد هوشمندانه، سرلوحه کار ایران بوده و جذب : همچنین رئیس انجمن دوستی ایران و نروژ در این باره گفت

 .ر قرار دهدگذاری خارجی را در دستور کا سرمایه
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ها با ایران هستم، بلکه تکنولوژی و مهندسی ادوات مختلف باید به  به شدت مخالف تجارت یکطرفه نروژی: داوود حیدری افزود

این به دقت و هوشمندی ایران نیاز . متخصصان داخلی آموزش داده شده تا بعد از مدتی، نیازهای کشور را خودمان تامین کنیم

 .دارد

من دوستی ایران و نروژ در حالی است که به گفته مدیرفروش خاورمیانه آکواگروپ نروژ، انگیزه اصلی ورود به سخنان رئیس انج

 .بازار ایران فروش تجهیزات است؛ هرچند که این موضوع تنها هدف شرکت نیست

ازجمله اهداف دیگری است که ها در زمینه پرورش ماهی در قفس،  به گفته حمیدرضا امامی، انتقال دانش فنی و آموزش به ایرانی

 .شود های نروژی دنبال می توسط شرکت

سازی پرورش ماهی در قفس در ایران را پیگیری کرده، معتقد است که کشور پتانسیل  سال تحقیق و فرهنگ 59وی که حدود 

 ./تواند محور اصلی صادرات غیرنفتی در ایران باشد بسیار باالیی در این زمینه دارد و می
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 13۷۱اسفند  22: تاریخ

 ؟(40)در آستانه نوروز از بازار چه خبر

 درصدی قیمت آبزیان ۳افزایش / گرانی ماهی در شب عید

 ۳در روزهای پایانی سال به سبب افزایش تقاضا پیش بینی می شود که قیمت برخی اقالم : اتحادیه پرنده و ماهی گفترئیس 

 .درصد افزایش یابد

، در خصوص قیمت انواع وانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جدر گفتگو با   مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی 

در مجموع قیمت ماهی نسبت به اسفند ماه سال گذشته نه تنها افزایشی نداشته بلکه در برخی اقالم : ماهی در بازار اظهار داشت

 .نیز کاهش یافته است

خوشبختانه پیش  با توجه به روزهای پایانی سال : درصدی قیمت ماهی در بازار گفت 5۳الی  56وی با اشاره پیش بینی افزایش 

 ۳بینی افزایش قیمت ها محقق نشده و اکنون پیش بینی می شود که در آستانه نوروز برخی اقالم به سبب افزایش تقاضا و جهش 

 .درصد افزایش یابد ۳برابری مصرف تنها 

شب عید در بازار وجود با توجه به وضعیت مساعد آب و هوا و صید خوب کمبودی در عرضه ماهی : یوسف خانی در ادامه یادآور شد

 .ندارد

هزار تومان،  09شیر جنوب : قیمت انواع ماهی در بازار خرده فروشی را بدین شرح اعالم کرد و گفت  رئیس اتحادیه پرنده و ماهی

حلوا  هزار تومان، 5۳تومان، سفید پرورشی  ۳66هزار و  06تومان، تیال پیا وارداتی  ۳66هزار  50هزار تومان، قزل آال   53کپور 

 .هزار تومان در بازار عرضه می شود 09هزار تومان و هامور جنوب   51هزار تومان، سنگسر  09سیاه 
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 شیالت
 ایران اکونا - 13۷۱/ اسفند /  21, جمعه 

 راه اندازی پایانه صادرات ماهيان خاویاری کشور در مازندران

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران از صدور مجوز راه اندازی پایانه صادرات ماهیان خاویاری کشور در این استان خبر 

 .  داد

قع در شهرستان جویبار استان مازندران راه این پایانه در بزرگ ترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری کشور وا: محمد محمدپور گفت 

 . اندازی می شود

راه اندازی پایانه صادرات : وی با اشاره به اینکه ایران در زمینه خاویار در بازارهای جهانی سرآمد و شناخته شده است ، افزود 

مرکز در بازارهای جهانی فراهم می ماهیان خاویاری در مازندران ، امکان شناساندن و معرفی بیشتر این محصول را به صورت مت

 .کند

مرکز پرورش ماهیان خاویاری جویبار که دو هزار میلیارد ریال برای آن : رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران گفت 

 .سرمایه گذاری شده ظرفیت تولید ماهی خاویاری را به میزان صید این نوع ماهی از دریای خزر دارد

در ساحل چپکرود شهرستان جویبار و در روستای گلدشت واقع شده است ، مرداد ماه امسال با حضور معاون  مزرعه قره برون که

 .اول رئیس جمهوری به بهره برداری رسید

تن خاویار و دو هزار تن گوشت  ۵6قرار است در این مزرعه ساالنه . استخر پرورش ماهی دارد 69این مزرعه با پنج هکتار وسعت ، 

  .د شودماهی تولی

گونه  01درصد از ذخیره ماهیان خاویار جهان در دریای خزر وجود دارد و دستکم پنج نوع از  66بر اساس آمارهای رسمی بیش از 

 . ماهیان خاویاری جهان در این دریا زندگی می کنند

ماهی شکم برهنه و اوزون برون یا  فیل ماهی یا بلوگا ، تاس ماهی ایرانی یا قره برون ، تاس ماهی روسی یا چالباش ، شیپ یا تاس

 .سوروگا از گونه های ماهیان خاویاری دریای خزر هستند

 .درصد صادرات ماهیان خاویاری پرورشی کشور را به خود اختصاص داد 16مازندران بنا بر آمارهای رسمی در سال جاری 

 تن خاویار در مازندران فعال است ۵5.1تن گوشت و  019مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت تولید دو هزار و  56هم اکنون 

.  

فقره موافقت اصولی جهت راه اندازی مزارع پرورش ماهیان خاویاری در استان نیز با ظرفیت تولید ساالنه چهار هزار و  56همچنین 

  .تن خاویار برای سرمایه گذاران بخش خصوصی صادرشده است ۳۳.99تن گوشت و  9۵۵

ان به کشورهای اروپایی همچون اسپانیا و فرانسه صادر می شود و در سال جاری روسیه هم به این بازار اضافه خاویار تولیدی ایر

 .شده است
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 ها فراوردهشير و 
 خبرنگاران جوان - 13۷۱اسفند  2۲: تاریخ

 ؟(49)در آستانه نوروز از بازار چه خبر

 برنامه ای برای افزایش قيمت محصوالت لبنی نداریم

قیمت  6۵آخرین بار صنایع لبنی با افزایش خرید شیر خام تنها در تیر ماه سال : مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور گفت

 .خود را افزایش داده اند محصوالت

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور در گفتگو با 

هش قدرت خرید سیاست کلی اتحادیه مبنی با توجه به کا: درصدی قیمت لبنیات در آستانه نوروز اظهار داشت 56خصوص افزایش 

 .بر عدم افزایش قیمت لبنیات در بازار است و بنده این موضوع را تایید نمی کنم

درصدی قیمت شیر خام شدند به طوری که   5۳با قطع یارانه دامداران کارخانه ها ملزم به افزایش  6۵از تیر ماه سال : وی افزود

تومان افزایش یافت و حال باید گفت که این امر به نام ما بود به کام دامدران چرا که   0۳6هزار و  تومان به 556نرخ شیر از هزار و 

 .درصد را اعمال کردند 5۳این یارانه به کارخانه های لبنی نرسید و صنایع تنها همان 

کارخانه ها : یافته اشاره کرد و گفتاسماعیلی با بیان این که در سال جاری قیمت حقوق و دست مزد و هزینه های انرژی افزایش 

در سال جاری علی رغم افزایش حقوق و دست مزد حمل و نقل انرژی به سبب کاهش مصرف سرانه قیمت محصوالت خود را 

 .افزایش ندادند تا بتوانند با افزایش مصرف سالمتی افراد را تضمین کنند

حال حاضر اتحادیه هیچ گونه برنامه ای برای افزایش قیمت محصوالت در : مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور تصریح کرد

قیمت محصوالت خود را افزایش داده و حال در این  6۵که آخرین بار صنایع لبنی تنها در تیر ماه سال : خود ندارد و می توان گفت

 .میان ممکن است تنها برخی کارخانه ها اقالم خود را گران کرده باشند

/news/fa/ir.yjc.www//:http۳۳۵5336D%/3%A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5531880/%D8%A8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

1۲4 
 

 صادرات و واردات
 فارس - ۷۱/12/21:  تاریخ

تن تخم  4۳9وگو با فارس خبر داد صادرات روزانه   گذار در گفت تخم رئيس هيئت مدیره اتحادیه مرغ

 پذیری در قيمت  کاهش صادرات به دليل عدم رقابت/مرغ
مرغ کاهش  پذیری در قیمت صادرات تخم در یک ماه گذشته به علت عدم رقابت: گذار گفت تخم رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ

 . یافته است

: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار استان تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 .شود مرغ صادر می تن تخم 066تا  5۳6  در یک ماه اخیر به شدت کاهش یافته و به سختی روزانه مرغ صادرات تخم

تخم مرغ صادراتی ایران از نظر قیمت تمام شده : مرغ صادراتی ایران است، افزود ترین خریدار تخم ی با بیان اینکه عراق عمدهو

 .مرغ صادراتی ترکیه و اوکراین را ندارد قدرت رقابت با تخم

مرغ  چرا که با هر قیمتی که تخمکنند،  تومان خریداری نمی ۵۳66مرغ ایران را با قیمت هر کیلو  ها حتی تخم عراقی: وی افزود

 .کنند مرغ خود را عرضه می تر تخم تومان پایین 566با  شود، صادرکنندگان کشور ترکیه، ایرانی عرضه می

تومان برای  ۵۳66 مرغ با قیمت هر کیلو صادرات تخم گذار استان تهران با بیان اینکه رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

تومان باید  ۵۳66مرغ به قیمت هر کیلو  برای صادرات تخم: نندگان صرفه اقتصادی ندارد، گفتکنندگان و صادرک تولید

تومان خریداری کنند، در حالی که این قیمت برای تولیدکنندگان صرفه  0366مرغ را به قیمت هر کیلو حدود  صادرکنندگان تخم

 .اقتصادی ندارد

صادرکنندگان : مرغ صادر شد، تصریح کرد تن هم، تخم ۳66ی سال حتی روزانه تا ها پور با بیان اینکه امسال در برخی از ماه نبی

 .کنند مرغ می برای حفظ مشتریان خود با ضرر اقدام به صادرات تخم

پایین آمدن  موجب( خمیر مرغ) های پیر به دلیل ممنوعیت وزارت بهداشت در استفاده برای صنعت عدم کشتار مرغ: وی گفت

 .شده است یدی و افزایش تولیدمرغ تول کیفیت تخم

مرغ  رود و این موضوع باعث افزایش تولید تخم با ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ، مرغ کمتری به کشتارگاه می: پور تصریح کرد نبی

 .شود و پایین آمدن قیمت این محصول می

مرغ  ل به این روسیه اصال امکان صادرات تخمبا توجه به ضوابط بهداشتی سختگیرانه روسیه و همچنین هزینه حمل و نق: وی افزود

 .به این کشور وجود ندارد

مرغ مورد نیازش را از اکراین  افغانستان هم مدتی است که تخم: مرغ در کشور اظهار داشت پور با اشاره به نوسان قیمت تخم نبی

 .ه نوسان قیمت نداشته باشددهد، محصول مورد نیازشان را از کشوری خریداری کند ک کند و ترجیح می خریداری می

مرغ  صادرات تخم مرغ صادر شده و هزار تن تخم 33تاکنون بیش از : گذار استان تهران گفت رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .رسد هزار تن می 66تا پایان سال به 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

 افزایش صادرات خرما با رفع مانع تحریم ها/ قيمت خرمای مضافتی افزایش یافت

قیمت این محصول را افزایش داده دلیل شرایط آب و هوایی و همچنین افزایش تقاضاهای صادراتی،  کاهش تولید خرمای مضافتی به

 .است

دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

موجود شکل های اجرایی در راستای مشکالت  فعالیت: ، اتاق بازرگانی را بازوی مشورتی بخش دولتی عنوان کرد و گفت(ایانا)ایران 

ای گامی  ایم با تعیین بازارهای هدف برای محصوالت صادراتی استان همچون پسته، خرما و محصوالت گلخانه گیرد و سعی کرده می

 .در جهت افزایش میزان صادرات برداریم

های تخصصی و در  موجود کمیتههای بازرگانی با توجه به نیازها و مشکالت  های مختلف اتاق مقداد تکلوزاده با بیان اینکه کمیسیون

های  درصد فعالیت 36ترین مشکالت در این عرصه، نبود دانش الزم است؛  از بزرگ: اند، افزود ها را شکل داده زیرمجموعه آنها انجمن

 .ردازندها تقاضامحور باشد و افرادی که در این زمینه تجربه دارند، به آموزش بپ ما نیز در زمینه آموزش است و سعی شده آموزش

دنبال دستیابی بازارهای شرق اروپا و جنوب شرق  ها در عرصه توسعه بازار است و به درصد فعالیت ۵6همچنین : وی خاطرنشان کرد

 .آسیا هستیم

دلیل شرایط آب و هوایی و همچنین افزایش تقاضاهای صادراتی  تکلوزاده دلیل افزایش قیمت خرمای مضافتی را کاهش تولید آن به

تواند خللی در عرضه خرما  درصد کاهش پیدا کرده است، اما این میزان نمی 06تا  5۳تولید خرمای مضافتی : کرد و ادامه دادعنوان 

 .ویژه ماه رمضان وارد کند طی سال به

خصی را توان قیمت مش شده تولید خرما برای کشاورزان با توجه در مناطق مختلف متفاوت است و نمی وی با بیان اینکه هزینه تمام

اکنون این محصول را  هم: تومان تخمین زد و تصریح کرد ۳66تا دوهزار و  366هزار و  طور تقریبی یک عنوان کرد، این هزینه را به

شود و با توجه به  تومان خریداری می ۳66هزار و  هزار تا سه درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته سه 5۳تا  56از کشاورز با 

 .رسد کننده می هزار تومان به دست مصرف تومان تا هفت ۳66های مختلف از چهارهزار و  رضه به قیمتاستان و منطقه ع

ها را دلیلی برای مهیا شدن  دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان برداشته شدن تحریم

گیرد، ما نیز بدون شک در  های ابتدایی سال انجام می صادرات در ماهبیشترین میزان : های صادراتی دانست و یادآور شد زمینه

 .ماه سال آینده شاهد افزایش صادرات خواهیم بود فروردین و اردیبهشت

: ترین خیانت به کشور دانست و تأکید کرد های منابع آبی بزرگ تکلوزاده افزایش سطح زیر کشت خرما را با توجه به محدودیت

 .تنها پاسخگوی نیاز داخلی است، بلکه جوابگوی صادرات ما نیز هست شود که نه ن خرما تولید میهزار ت ۵۳6ساالنه 

باید افزایش عملکرد و کیفیت را جایگزین : وی با بیان اینکه راندمان تولید ما نسبت به راندمان جهانی نیز بهتر است، اظهار داشت

 .افزایش سطح زیر کشت کنیم

بر است و از لحاظ اقتصادی نیز برای کشاورزان به صرفه نیست و  ها زمان های خرما و نخلستان ح واریتهاصال: تکلوزاده همچنین گفت

 .گیرد این اصالح به تدریج و بسیار محدود صورت می

: زودهای فعال که استان کرمان متولی تشکیل آن بود، اف عنوان یکی از بخش گیری اندیشکده تدبیر آب ایران به وی با اشاره به شکل

 .تر کند و توجه کشوری را به خود جلب کند آبی و مشکالت آب حساس این اندیشکده توانست افراد را درباره کم
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دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان از اهداف ویژه کمیسیون کشاورزی را فعال کردن 

ار، تعامالت با سایر کشورها و رسیدگی به معضالت آب کشور برای تولید گیاهان های توسعه باز های تخصصی در زمینه انجمن

های زیرزمینی را از  ای اصالح کنیم که بیالن منفی مصرف آب گونه باید بتوانیم کشاورزی را به: خواه عنوان کرد و اظهار داشت آب کم

 ./منفی به صفر برسانیم و در نهایت این عدد را مثبت کنیم

/news/fa/ir.iana.www//:http065۳5D%/6%30%DB%3C 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۷۱اسفند  18: تاریخ

صادرات عسل با تعرفه ترجيحی به آفریقای / پرورش فراسرزمينی زنبورعسل در آفریقای جنوبی

 جنوبی

رسد پرورش  نظر می دنبال اعزام هیأتی با ریاست معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به کشور آفریقای جنوبی، به به

های پایین کارگری  ها، تولید در تمام سال و هزینه فراسرزمینی زنبورعسل با توجه به بازار فروش مناسب برای محصوالت و فرآورده

های توسعه صنعت عسل در کشور را در دوران پس از  تواند زمینه فه ترجیحی به آفریقای جنوبی میو همچنین صادرات عسل با تعر

 .تحریم کلید بزند

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشاورزی به سرپرستی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در اوایل هیأت تجاری مرکب از نمایندگان بخش 

 .های همکاری دو طرف را مورد ارزیابی قرار دهند اسفندماه به آفریقای جنوبی رفتند تا زمینه

یران محسوب رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به ا "جاکوب زوما"ای برای سفر  هرچند این سفر مقدمه: پور افزود بهزاد بانکی

 .های همکاری دو کشور در زمینه صنعت زنبورداری انجام شد ها و پتانسیل شود، اما هیأت تجاری با هدف مطالعه اولیه ظرفیت می

شود و با وجود آنکه از  ای محسوب نمی یافته آفریقای جنوبی در صنعت زنبورداری، کشور پیشرفته و توسعه: وی خاطرنشان کرد

زاد  دهندگان زنبورعسل آن کشور، تعداد و تنوع گیاهان شه ی مناسبی برخوردار است، بر حسب اظهارات پرورشاقلیم و شرایط طبیع

 .افشان در این کشور اندک است و جاذب حشرات گرده

و با  شود ها در زمینه توسعه زنبورداری در این کشور محسوب می ترین چالش عنوان یکی از مهم این موضوع به: پور ادامه داد بانکی

پذیر نیست و  ها وجود دارد، اما هنوز پرورش زنبورعسل در تمام سال امکان وجود ظرفیت مناسبی که برای افزایش تعداد کلنی

 .شود فعالیت اقتصادی محسوب نمی

ین هزار کلنی تخم 566صورت غیررسمی  هزار و به 96تعداد کلنی زنبورعسل در آفریقای جنوبی طبق آمار رسمی : وی تصریح کرد

تن  ۳66هزار و  کیلوگرم برآورد شده و این کشور ساالنه حدود یک 0۳تا  5۳شود و میانگین تولید عسل در هر کلنی بین  زده می

 .شود هزار تن نیز عسل به این کشور وارد می کند و به واسطه مصرف رو به رشد در این کشور، حدود سه عسل تولید می

رکنندگان عسل به آفریقای جنوبی، چین و پس از آن آرژانتین قرار دارند که قیمت عسل ترین صاد عمده: پور یادآور شد بانکی

 .کنند وارد این کشور می( ریال ۳66هر راند دوهزار و )راند  506تا  566بندی را بین  بسته

 افشانی به کشاورزان و باغداران، بستر درآمد زنبورداری گرده

دهندگان زنبورعسل در این کشور از محل ارائه  عمده درآمد پرورش: زنبورداری تأکید کردمدیرعامل صندوق حمایت از توسعه 

دهندگان زنبورعسل در آن کشور اولویت درآمد  طوری که پرورش افشانی به کشاورزان و باغداران ارزیابی شده است؛ به خدمات گرده

ویژه آنکه تولیدکنندگان بذر، خدمات  کنند، به کسب می افشانی درآمد دانند و بیشتر از طریق گرده خود را تولید عسل نمی

 .کند راند به زنبورداران پرداخت می 966تا  366افشانی هر کلنی زنبورعسل به مدت دو هفته تا یک ماه رقمی معادل  گرده

دهندگان  پرورشافشانی زنبورعسل در این کشور تا آنجا پیش رفته است که  فرهنگ استفاده از خدمات گرده: وی اظهار داشت

 .های ویزیت آنها نیز از این واژه استفاده شده است افشان شناخته شدند و حتی روی کارت عنوان گرده بیشتر به
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دهد این کشور در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات زنبورداری،  در بخش صنایع، مشاهدات نشان می: پور همچنین گفت بانکی

 .گیرند های قدیمی بهره می ختیار شیوه ساخت و طراحی از الگوها و روشپیشرفته نیست و به لحاظ تجهیزات در ا

های اصالح نژادشده و مرغوب  های کشور آفریقای جنوبی در بخش زنبورعسل، کمبود ملکه ترین چالش از مهم: وی در ادامه افزود

وجود دارد  "زنبورعسل آفریقایی"یا  "تااسکاتال"و گونه  "زنبورعسل کیپ"یا  "کاپنسیس"طوری که در این کشور دو گونه  است؛ به

 .دهد شده را نیز نمی آید، دولت اجازه واردات ملکه اصالح های اصالح نژاد به اجرا درنمی که با وجودآنکه طرح

ای  هنام یافته نیستند، اما در این سفر تفاهم های زنبورداری چندان توسعه در کشور آفریقای جنوبی، تشکل: پور خاطرنشان کرد بانکی

 .بینی شد ها در صنعت زنبورداری پیش بین بخش کشاورزی دو طرف با موضوع افزایش همکاری

 یابد صادرات عسل به آفریقای جنوبی سرعت می

ها و پیشنهاداتی که پس از بررسی بازار این کشور تدوین شده  مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری با اشاره به فرصت

رسد با مدیریت صحیح و از  نظر می فروشی، به صورت عمده و خرده های عرضه و فروش عسل به ا توجه به قیمتب: است، ادامه داد

تعرفه واردات عسل به کشور آفریقای )های الزم برای حذف تعرفه واردات  گذاری در آن کشور یا رایزنی های سرمایه طریق مکانیزم

با درجه کیفی مشخص امکان صادرات به کشور آفریقای جنوبی فراهم باشد،  برای بخشی از عسل ایران که( درصد است 00جنوبی 

های  مندی در زمینه انتقال دانش فنی از ایران به کشور آفریقای جنوبی، پتانسیل و عالقه: وی تصریح کرد.زمینه صادراتی مهیا است

ویژه در زمینه صادرات  ان به کشور آفریقای جنوبی بهرسد صادرات تجهیزات و لوازم زنبورداری از ایر نظر می زیادی وجود دارد و به

 .کندو و تجهیزات الزم بتواند مزیت رقابتی محسوب شود

 پرورش فراسرزمينی زنبورعسل در آفریقای جنوبی

افشانی،  گردهدهندگان زنبورعسل از طریق خدمات  های اقلیمی موجود و مقدار درآمد پرورش با توجه به ظرفیت: پور یادآور شد بانکی

ها و همچنین در نظر  میانگین تولید باالتر از ایران، رقابت کمتر، تولید در تمام سال و بازار فروش مناسب برای محصوالت و فرآورده

تواند در  صورت فراسرزمینی از طریق همکاری با افراد بومی می های کارگری، امکان تولید و پرورش زنبورعسل به گرفتن هزینه

سازی آن در کشور و  افشانی، فرهنگ استفاده از تجربیات کشور آفریقای جنوبی در زمینه گرده: وی تأکید کرد.ر قرار گیرددستور کا

 .عنوان یک فرصت کسب و کار جدید از زمینه همکاری دو طرف قرار گیرد تواند به ای به موضوع می نگاه حرفه

 سلپوستان در عرضه ع گذاری برای مشارکت با سياه سرمایه

در کشور آفریقای جنوبی، مالکیت بیشتر مراکز عرضه مستقیم و : مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری اظهار داشت

های  گذاری در زمینه ایجاد مراکز عرضه مستقیم محصوالت و فرآورده های بزرگ در اختیار سفیدپوستان است و سرمایه فروشگاه

پوست، مورد حمایت دولت آنجا است؛ لذا در ازای حذف تعرفه واردات، محصوالت و  یاهزنبورعسل با مشارکت و همکاری قشر س

 .های دو کشور باشد تواند ایده خوبی برای همکاری های زنبورعسل می فرآورده

های مختلف  شود پس از مطالعه دقیق، هیأتی مرکب از صاحبان کسب و کار در حوزه پیشنهاد می: پور همچنین گفت بانکی

های پرورش، تجهیزات و فرآوری، بازدیدی از کشور آفریقای جنوبی داشته باشند و برای مذاکره با مسئوالن و  داری در بخشزنبور

 .صورت اجرایی آغاز شود نامه و عملیاتی شدن قراردادها به اندرکاران و امضای توافق دست

های کشور  ها و پتانسیل یسی، روسی و عربی برای معرفی ظرفیتهای انگل های اینترنتی به زبان اندازی سایت راه: وی در پایان افزود

 ./های مختلف صنعت زنبورداری با هدف ایجاد پل ارتباطی با خارج از کشور، در دستور کار قرار گیرد در زمینه

/news/fa/ir.iana.www//:http06۵69D%/6% 
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واردات صادرات و  
 ایران اکونا - 13۷۱/ اسفند /  1۷, چهارشنبه 

 تن دام زنده از بندر شادگان 7۳9هزار و  49صادرات 

 56طی یازده ماه گذشته :گفت( ره)مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی 

 . کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شدتن دام زنده از بندر شادگان به  1۳6هزار و 

بندر تجاری شادگان الگویی موفق در توسعه : سعداهلل عبداللهی روز سه شنبه با تشریح الگوی توسعه اقتصادی بندر شادگان گفت

عمل  اقتصاد محلی مناطق محروم است که با توجه به مدت زمان یکساله از راه اندازی عملیاتی آن، در بخش صادرات بسیار موفق

 .کرده است

یک هزار فروند شناور در اسکله های عملیاتی بندر شادگان پهلو :ماهه سال جاری این بندر گفت 55عبداللهی با بیان آمار عملکرد 

تن در بندر، بستری برای صادرات کاال و احشام به کشورهای حوزه خلیج فارس  ۳66گرفته است و این شناورها با ظرفیت زیر 

 .است

تن دام زنده، محصول کشاورزی و خشکبار از این بندر تجاری صادر شده است و به طور  1۳6هزار و  56تاکنون بیش از :وی افزود

 .عمده مقصد این کاالها، کشورهای حاشیه خلیج فارس می باشد

این سازمان در  عبداللهی احداث بندر تجاری شادگان با سرمایه گذاری مستقیم سازمان بنادر و دریانوردی را از اهداف مؤثر

با تأکید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی :توانمندسازی اقتصاد محلی این منطقه دانست و افزود

 .مبنی بر گسترش فعالیت اقتصادی بندر، روند رو به رشد اقتصادی و تجاری را در این منطقه شاهد هستیم

این اداره کل نیز با استفاده از تمامی توان خود در بخش های عمرانی، عملیاتی، خدماتی :ستان افزودمدیرکل بنادر و دریانوردی خوز

 .و اختصاص نیروی انسانی الزم، برای بهره برداری عملیاتی از بندر شادگان، تالش می کند

ود را در آبان ماه سال گذشته آغاز بندر تجاری شادگان فعالیت خ:عبداللهی با بیان فعالیت های تجاری بندر شادگان اضافه کرد

 .کرده و با توجه به استقبال شایسته بازرگانان و صاحبان کاال، به تدریج ترافیک کاال در این بندر تجاری افزایش یافته است

بندر نقش اشتغالزایی این :نفر از شهروندان بومی شهرستان شادگان گفت 366وی با اشاره به ایجاد فرصت اشتغال مستقیم برای 

باعث ایجاد نشاط و سرزندگی مضاعف مردم شهرستان است و یکی از ثمرات رونق روز افزون فعالیت های تجاری در بندر شادگان 

 .به شمار می آید

رونق بندر تجاری شادگان موجب :عبداللهی با بیان نقش موثر اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی در شهرستان محروم شادگان افزود

 .بیشتر مردم به خدمات دولت در محرومیت زدایی و ایجاد و تقویت همدلی مردم و دولت شده است ایجاد اعتماد

وی با اشاره به گفته های مسئوالن شهرستان شادگان مبنی بر کاهش آمار جرم و توسعه شاخص امنیت در شهرستان شادگان نیز، 

ن نقش اساسی حمایت های جناب استاندار خوزستان در راه به دلیل رونق فعالیت های تجاری در بندر تجاری شادگا:تصریح کرد

 .اندازی این بندر نبایدنادیده گرفته شود

دستورات و پیگیری های استاندار، در هم افزایی ناشی از همکاری مطلوب :عبداللهی با تاکید برحمایت های استاندار خوزستان گفت

 .ر تعیین کننده و مؤثر استدستگاه های اجرایی برای تداوم فعالیت های آن را بسیا

میلیارد  366بندر شادگان به عنوان هفتمین بندر تجاری استان خوزستان در مساحتی حدود سه هکتار و با هزینه ای افزون بر 

  .ریال از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تکمیل شد
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متر و دو پل دسترسی می  50متر و عرض  56۵این بندر تجاری مشتمل بر دو پست اسکله از نوع شمع و عرشه بتنی به طول 

تن، ظرفیت تخلیه و  ۳66متر در شرایط جزر و ظرفیت پذیرش شناورهای زیر  ۳.۳این بندر محلی با عمق اسکله حداقل  .باشد

آن به هزار تن در سال را دارد و رونق کسب و کار و تجارت در شهرستان شادگان از اهم اهداف بهره برداری از  566بارگیری حدود 

متر  0۵6مترمربع انبار مسقف ،  066متر مربع سایت اداری، هزار و  ۵۵6هزار مترمربع بارانداز ، 56برخورداری از  .شمار می آید

متر مربع ساختمان  55۳مترمربع ساختمان دیزل ژنراتور،  90متر مربع ساختمان گارد،  1۳مربع ساختمان گمرک و مخابرات، 

متر مربع ساختمان پمپ ها همچنین  ۵۳متر مربع ساختمان توزین به همراه تجهیزات مربوطه و  51آتش نشانی و اورژانس و 

  .مخزن هوایی و زمینی، از ویژگی های فیزیکی و فنی این بندر به شمار می آید

اده دسترسی به کیلومتر تا دهانه خورموسی فاصله دارد، واقع شده که از طریق یک ج 01بندر شادگان در حاشیه خور ابوخضیر که 

 .آبادان متصل می شود –( ره)کیلومتر به اتوبان بندر امام خمینی  53طول 

/com.iranecona//:http۳39۳1D%/3%B۳%D3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/54657/%D8%B5%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

111 
 

 صادرات و واردات
 اقتصاد نیوز 13۷4پنجشنبه، بیستم اسفند 

 واردت گندم نخواهيم داشت 3۳سال / هزار ميليارد تومانی گندم در سال آینده49خرید 
هزار تن گندم در استان  ۵66کرمان یکی از استان های خوب تولیدکننده گندم است و قریب به : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت 

این سیلو پروژه بسیار : ستان سیرجان اظهار کردهزار تنی شهر ۳6علی قنبری صبح امروز در مراسم افتتاح سیلوی . تولید می شود

 .مهم و استراتژیک است که در موقعیت حساس منطقه ای قرار دارد و می تواند مشکل عمده ای از استان و منطقه را حل کند

و منطقه شرقی کشور اتصال دارد  سیلوی سیرجان به خط آهن و جاده ابریشم وصل می شود و به همه استان های جنوب: وی افزود

 .اقتصادی سیرجان نیز می تواند منشاء اثر برای استان و شهرستان باشد

میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شد که عمدتا در دولت دبیر و امید صورت گرفته، تصریح 53قنبری با اشاره به اینکه بیش از 

هرستان ادامه یافت و کار به نتیجه رسید که امیدواریم در پروژه مدتی رها شده بود که با پیگیری های استاندار و نماینده ش: کرد

 .ادامه کار زمینه برای فعالیت صحیح و اقتصادی این پروژه فراهم شود تا بازدهی سازنده و مثبتی برای اقتصاد منطقه داشته باشد

الهای استراتژیک مانند گدنم برنج یکی از رسالت ها و وظایف مهم این شرکت تامین کا: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی بیان کرد

 .روغن و شکر، ذخیره سازی و توزیع آنهاست و همچنین خرید تضمینی را برعهده دارد

یکی از مسوولیت های ما در استان کرمان تامین فضای مناسب برای خرید تضمینی گندم است و در سال جاری : وی اظهار کرد

میلیون  56نی خریداری کرده ایم که سال آینده به برکت بارندگی ها نزدیک به هزار تن گندم تضمیم 36میلیون و  3نزدیک به 

 .تن خرید خواهیم کرد

وارداتی نداشتیم و در  63سال قبل به اقتصاد مقاومتی کم توجهی شد، اما در سال جاری اصال گندم نخریدیم و سال : قنبری افزود

خوکفایی رسیده و دو سه میلیون تن گندم اضافی خواهیم داشت که باید برای سال آینده نیز واردات نخواهیم داشت و در گندم به 

 .صادرات آن فکری شود

میلیون تن  ۳برای مصرف برخی استان ها به تعداد انگشتان دست ذخیره داشتیم، اما با بیش از  60اواخر سال : وی تصریح کرد

 .داریم 6۳برای سال میلیون تن ذخیره  9شدیم و اکنون بیش از  63ذخیره وارد سال 

هزار تن گندم در استان تولید می شود  ۵66کرمان یکی از استان های خوب تولیدکننده گندم است و نزدیک : قنبری اظهار کرد

هزار تن گندم تضمینی خریدیم و سال آینده افزایش می یابد وامیدواریم بتوانیم نان با کیفیت به سفر مردم ارائه  5۳۳که امسال 

 .المت جامعه و امنیت غذایی مردم فراهم شودکنیم که س

با حمایت استاندار کرمان کار ارزشمندی شروع شده که موجب ارتقاء کیفیت نان است و کاهش : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

ت نان باال مصرف سرانه را در پی دارد زیرا سرانه مصرف در کشور باالست ولی در استان کرمان این میزان پایین آمده چون کیفی

 .می رود و پِرت نان و گندم کاهش می یابد و منطقی است

میلیارد  6۳66در دولت تدبیر و امید اعتبار قابل توجهی برای خرید گندم تضمینی گذاشته شده و در سال گذشته حدود : وی افزود

 .د تومان از کشاورزان گندم می خریمهزار میلیار 5۵تومان فقط برای خرید گندم تضمینی به کشاورزان دادیم و در سال اینده 

باید امکانات مناسب برای محصوالت کشاورزان داشته باشیم که قدم های خوبی در این زمینه برداشته شده تا : قنبری تصریح کرد

 .درصد اعبتار این پروژه را در مدت کوتاهی فراهم کرد 96موجبات رضایتمندی مردم فراهم شود و دولت بیش از 

//:www.eghtesadnews.com/Live/Stories /-5۵6۳93%/D3%AE% 
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 صادرات و واردات 
 فودپرس 13۷4اسفند ماه  21جمعه 

 سقف واردات روغن پالم با مصوبه هيات وزیران برداشته شد 

با مصوبه هیات وزیران محدودیت واردات روغن پالم مانند : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت< صنایع غذایی

 .درصدی وارد کرد 09توان آن را با تعرفه  ها برداشته شده است و به هر میزانی می سایر روغن

درباره واردات انواع روغن در هیئت وزیران صحبت امروز : کاوه زرگران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد

درصد تعیین  09درصد و روغن پالم  56آفتاب گردان و سویا   های درصد، روغن ۳تعرفه واردات دانه  6۳شد و نهایتا برای سال 

 .شد

سقف واردات   ه داشت کهبر اساس مذاکره ای نیز که با رئیس سازمان غذا و دارو نیز انجام شده بود، ایشان نیز عقید: وی افزود

برداشته شود و دیگر محدودیت وزنی برای واردات این محصول وجود نداشته باشد، اما تعرفه واردت  6۳نیز برای سال   پالم  روغن

 .درصد برسد 09روغن پالم به 

ها برداشته شده است  ر روغنمانند سای( پالم)محدودیت واردات این محصول:های صنایع غذایی ایران ادامه داد دبیرکل کانون انجمن

 .توان آن را وارد کرد و به هر میزانی می

بر این اساس واردکنندگان باید به ازای : های داخلی است تصریح کرد وی با اشاره به اینکه واردات روغن خام منوط به خرید دانه

درصدی  56این امر نیز خود معادل تعرفه واردات هر کیلوگرم روغن یک کیلوگرم دانه های روغنی داخلی را خریداری کنند که 

 .کند است و هزینه واردات را بیشتر می

تعرفه واردات دانه و کنجاله درسال آینده نیز یکسان است که این امر :رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد

 .دیگر توجیحی برای فعالیت کارخانجات روغن کشی در سال آینده نخواهد داشت

هزار تن بود که با مصوبه هیات وزیران دیگر محدودیتی  306به گزارش خبرنگار خبرگزای تسنیم، سقف واردت روغن خام در سال 

 . برای واردات این محصول وجود نخواهد داشت

693۳06=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 13۷۱اسفند  18: تاریخ

افزایش مصرف سرانه سوسيس و کالباس بين / یابد کاهش می 3۳قيمت مواد غذایی در نيمه دوم سال 

 درصد 09تا  4۳

نظر  زد، اما بههای گوشتی، روزهای سختی را برای آنها رقم  ویژه فرآورده سایه رکود اقتصادی در چند سال اخیر، بر صنایع غذایی به

 .تر باشد رسد امیدها نسبت به سال آینده روشن می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)های گوشتی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن صنایع فرآورده

سد شرایط بهتری پس از برجام در انتظار اقتصاد ر نظر می کند؛ زیرا به نگاه می 6۳های گوشتی با امید زیاد به سال  صنعت فرآورده

 .کشور باشد

شود از نیمه دوم سال آینده شاهد سیر نزولی قیمت مواد غذایی با شیبی مالیم باشیم که این  بینی می پیش: مجید افالکی افزود

 .های گوشتی و میزان تولید و مصرف آن تأثیری مثبت خواهد داشت موضوع بر صنعت فرآورده

های گوشتی نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین و در حدود پنج کیلوگرم در  ه وی، اگرچه اکنون سرانه مصرف فرآوردهبه گفت

های تولید و در نهایت، نرخ محصوالت عرضه شده به بازار،  رسد با بهبود شرایط اقتصادی و کاهش هزینه نظر می سال است، اما به

 .درصد افزایش یابد 06تا  5۳ود ها حد میزان تقاضا برای این فرآورده

: مورد سازمان غذا و دارو و استاندارد، خاطرنشان کرد های بی گیری های گوشتی ایران با اشاره به سخت دبیر انجمن صنایع فرآورده

مرغ  تن گوشت 066حدود یک سال و نیم است که استفاده از خمیرمرغ در صنایع ممنوع اعالم شده و به همین دلیل روزانه حدود 

 .کنند رود؛ این در حالی است که تقریباً تمام کشورها از این ماده برای تهیه محصوالت گوشتی استفاده می در کشور هدر می

برداری از خمیرمرغ سوءاستفاده کنند، امری طبیعی است که در  کارخانه فراوری، دو کارخانه در بهره 516اگر از : افالکی ادامه داد

ها بزنند، کمی  توان مانند آن را مشاهده کرد، اما اینکه حساب چنین تخلفی را به نام تمام کارخانه نیز میهای صنعتی  دیگر بخش

 .دور از منطق و عقل است

دهد که کیفیت و  در صورت تدوین استاندارد جدید برای استفاده از خمیرمرغ، بخش خصوصی تعهد می: وی در پایان تصریح کرد

ترین انحرافی از حیطه قانون نداشته باشد؛ بنابراین  ت قوانین و مقررات مربوطه حفظ کرده و کوچکسالمت محصوالت را با رعای

 ./کنیم سالمت این محصوالت را برای همیشه تضمین می

/news/fa/ir.iana.www//:http06۵6۳D%/6% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 13۷۱اسفند  1۱: تاریخ

 های داخلی در سایه سنگينی رکود توليد نوشيدنی

حیات واحدهای تولیدی  بدلیل وجود رکود در چند سال گذشته،: یک عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد

 .نوشیدنی مجاز در داخل کشور به خطر افتاده است

خبرنگار اقتصادی باشگاه  عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با جمشید عبدالتیان شهریاری،

تقاضا برای  در چند سال گذشته به دلیل بیماری رکود در اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید مردم،: اذعان داشت ،خبرنگاران

 .اند جمله نوشابه و آب معدنی پایین آمده و واحدهای تولیدی با مشکالت فراوانی مواجههای مجاز از  نوشیدنی

کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم ، واحدهای تولیدی نوشابه : این فعال بخش تولیدی نوشیدنی های مجاز و کارآفرین ایرانی، افزود

های اولیه، باز هم قیمت محصوالت  کنان و حمل و نقل و نهادهو آبمیوه و آب معدنی را بر آن داشته که با وجود افزایش قیمت کار

 .خود را افزایش ندهند و حتی دراین سالها با افزایش منفی در این بخش روبرو بوده ایم

کلید حل مشکالت اقتصادی : در پایان تصریح کرد ها، های موجود در بخش تولید نوشیدنی عبدالتیان شهریاری با اشاره به توانمندی

 .از رکود و افزایش قدرت خرید خانوارها در جامعه است گذر

/news/fa/ir.yjc.www//:http۳۳0۳300D%/3 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۷4اسفند ماه  18سه شنبه 

 روایت بانك مرکزی از تغييرات قيمت مواد غذایی

های تازه بیشترین افزایش را در بین کاالهای خوراکی به خود  مرغ بیشترین کاهش و میوه در هفته گذشته تخم< مواد غذایی

 .اختصاص دادند

ماه سال جاری در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته  اسفند 50بانک مرکزی اعالم کرد که در هفته منتهی به 

 6۵66ای  درصد کاهش یافته و شانه 9.3مرغ  همچنین قیمت تخم. ایر اقالم این گروه ثابت ماند درصد افزایش داشت و س 5.۵قبل 

 .درصد گران شد 6.5در مجموع لبنیات در هفته گذشته . تومان فروش رفته است ۳66هزار و  50تا 

درجه دو بدون تغییر بود، اما بهای  درصد گران شد، بنابراین گزارش در این گروه قیمت برنج داخله 6.۳برنج در هفته مورد گزارش 

 .درصد افزایش داشت 6.9درصد و برنج داخله درجه یک  6.0برنج وارداتی غیرتایلندی 

درصد  6.5درصد گران شده، قیمت لپه، نخود و لوبیا قرمز یک درصد افزایش و بهای عدس  6.0در گروه حبوبات نیز که در مجموع 

 .کاهش یافته است

درصد ارزان شد این در حالی است  0.0های تازه  درصد افزایش قیمت داشت، اما سبزی 0.۳های تازه  سال میوهدر روزهای پایانی 

ها  ی در گروه سبز. درصد افزایش دارد 3.۳تا  6.۵طور تازه عرضه شده و تمام اقالم بین  های فروش رفته در سطح شهر به که میوه

 .زمینی بدون تغییر بود نیز قیمت سیب

درصد افزایش داشت به طوری که  6.5ها قیمت گوشت گوسفند فرقی نکرد و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله  گروه گوشتاما در 

مرغ نیز در سطح . هزار تومان فروش رفته است ۵9.9هزار تومان و گوشت گاو گوساله حدود  0. ۵1طور متوسط  گوشت گوسفند به

 .درصدی قیمت آن است 5.5انگر کاهش تومان فروخته شده که بی ۳606هر هر کیلو حدود 

 .بنابر گزارش بانک مرکزی ، در هفته گذشته قند و شکر و روغن نباتی تغییر قیمتی نداشت

1b1a30b16=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 عسل
 آیانا - 13۷۱اسفند  18: تاریخ

صادرات عسل با تعرفه ترجيحی به آفریقای / پرورش فراسرزمينی زنبورعسل در آفریقای جنوبی

 جنوبی

رسد پرورش  نظر می دنبال اعزام هیأتی با ریاست معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به کشور آفریقای جنوبی، به به

های پایین کارگری  ها، تولید در تمام سال و هزینه ناسب برای محصوالت و فرآوردهفراسرزمینی زنبورعسل با توجه به بازار فروش م

های توسعه صنعت عسل در کشور را در دوران پس از  تواند زمینه و همچنین صادرات عسل با تعرفه ترجیحی به آفریقای جنوبی می

 .تحریم کلید بزند

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)تگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری امروز در گف

هیأت تجاری مرکب از نمایندگان بخش کشاورزی به سرپرستی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در اوایل 

 .دهای همکاری دو طرف را مورد ارزیابی قرار دهن اسفندماه به آفریقای جنوبی رفتند تا زمینه

رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به ایران محسوب  "جاکوب زوما"ای برای سفر  هرچند این سفر مقدمه: پور افزود بهزاد بانکی

 .های همکاری دو کشور در زمینه صنعت زنبورداری انجام شد ها و پتانسیل شود، اما هیأت تجاری با هدف مطالعه اولیه ظرفیت می

شود و با وجود آنکه از  ای محسوب نمی یافته ی در صنعت زنبورداری، کشور پیشرفته و توسعهآفریقای جنوب: وی خاطرنشان کرد

زاد  دهندگان زنبورعسل آن کشور، تعداد و تنوع گیاهان شه اقلیم و شرایط طبیعی مناسبی برخوردار است، بر حسب اظهارات پرورش

 .افشان در این کشور اندک است و جاذب حشرات گرده

شود و با  ها در زمینه توسعه زنبورداری در این کشور محسوب می ترین چالش عنوان یکی از مهم این موضوع به: امه دادپور اد بانکی

پذیر نیست و  ها وجود دارد، اما هنوز پرورش زنبورعسل در تمام سال امکان وجود ظرفیت مناسبی که برای افزایش تعداد کلنی

 .شود فعالیت اقتصادی محسوب نمی

هزار کلنی تخمین  566صورت غیررسمی  هزار و به 96تعداد کلنی زنبورعسل در آفریقای جنوبی طبق آمار رسمی : ح کردوی تصری

تن  ۳66هزار و  کیلوگرم برآورد شده و این کشور ساالنه حدود یک 0۳تا  5۳شود و میانگین تولید عسل در هر کلنی بین  زده می

 .شود هزار تن نیز عسل به این کشور وارد می رشد در این کشور، حدود سه کند و به واسطه مصرف رو به عسل تولید می

ترین صادرکنندگان عسل به آفریقای جنوبی، چین و پس از آن آرژانتین قرار دارند که قیمت عسل  عمده: پور یادآور شد بانکی

 .کنند وارد این کشور می( ریال ۳66هر راند دوهزار و )راند  506تا  566بندی را بین  بسته

 افشانی به کشاورزان و باغداران، بستر درآمد زنبورداری گرده

دهندگان زنبورعسل در این کشور از محل ارائه  عمده درآمد پرورش: مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری تأکید کرد

زنبورعسل در آن کشور اولویت درآمد  دهندگان طوری که پرورش افشانی به کشاورزان و باغداران ارزیابی شده است؛ به خدمات گرده

ویژه آنکه تولیدکنندگان بذر، خدمات  کنند، به افشانی درآمد کسب می دانند و بیشتر از طریق گرده خود را تولید عسل نمی

 .کند راند به زنبورداران پرداخت می 966تا  366افشانی هر کلنی زنبورعسل به مدت دو هفته تا یک ماه رقمی معادل  گرده

دهندگان  افشانی زنبورعسل در این کشور تا آنجا پیش رفته است که پرورش فرهنگ استفاده از خدمات گرده: ی اظهار داشتو

 .های ویزیت آنها نیز از این واژه استفاده شده است افشان شناخته شدند و حتی روی کارت عنوان گرده بیشتر به
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دهد این کشور در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات زنبورداری،  ن میدر بخش صنایع، مشاهدات نشا: پور همچنین گفت بانکی

 .گیرند های قدیمی بهره می پیشرفته نیست و به لحاظ تجهیزات در اختیار شیوه ساخت و طراحی از الگوها و روش

نژادشده و مرغوب های اصالح  های کشور آفریقای جنوبی در بخش زنبورعسل، کمبود ملکه ترین چالش از مهم: وی در ادامه افزود

وجود دارد  "زنبورعسل آفریقایی"یا  "اسکاتالتا"و گونه  "زنبورعسل کیپ"یا  "کاپنسیس"طوری که در این کشور دو گونه  است؛ به

 .دهد شده را نیز نمی آید، دولت اجازه واردات ملکه اصالح های اصالح نژاد به اجرا درنمی که با وجودآنکه طرح

ای  نامه یافته نیستند، اما در این سفر تفاهم های زنبورداری چندان توسعه در کشور آفریقای جنوبی، تشکل: کردپور خاطرنشان  بانکی

 .بینی شد ها در صنعت زنبورداری پیش بین بخش کشاورزی دو طرف با موضوع افزایش همکاری

 یابد صادرات عسل به آفریقای جنوبی سرعت می

ها و پیشنهاداتی که پس از بررسی بازار این کشور تدوین شده  ورداری با اشاره به فرصتمدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنب

رسد با مدیریت صحیح و از  نظر می فروشی، به صورت عمده و خرده های عرضه و فروش عسل به با توجه به قیمت: است، ادامه داد

تعرفه واردات عسل به کشور آفریقای )ی حذف تعرفه واردات های الزم برا گذاری در آن کشور یا رایزنی های سرمایه طریق مکانیزم

برای بخشی از عسل ایران که با درجه کیفی مشخص امکان صادرات به کشور آفریقای جنوبی فراهم باشد، ( درصد است 00جنوبی 

 .زمینه صادراتی مهیا است

نظر  های زیادی وجود دارد و به مندی ، پتانسیل و عالقهدر زمینه انتقال دانش فنی از ایران به کشور آفریقای جنوبی: وی تصریح کرد

ویژه در زمینه صادرات کندو و تجهیزات الزم بتواند  رسد صادرات تجهیزات و لوازم زنبورداری از ایران به کشور آفریقای جنوبی به می

 .مزیت رقابتی محسوب شود

 پرورش فراسرزمينی زنبورعسل در آفریقای جنوبی

افشانی،  دهندگان زنبورعسل از طریق خدمات گرده های اقلیمی موجود و مقدار درآمد پرورش با توجه به ظرفیت: شد پور یادآور بانکی

ها و همچنین در نظر  میانگین تولید باالتر از ایران، رقابت کمتر، تولید در تمام سال و بازار فروش مناسب برای محصوالت و فرآورده

تواند در  صورت فراسرزمینی از طریق همکاری با افراد بومی می ولید و پرورش زنبورعسل بههای کارگری، امکان ت گرفتن هزینه

 .دستور کار قرار گیرد

ای به  سازی آن در کشور و نگاه حرفه افشانی، فرهنگ استفاده از تجربیات کشور آفریقای جنوبی در زمینه گرده: وی تأکید کرد

 .ار جدید از زمینه همکاری دو طرف قرار گیردعنوان یک فرصت کسب و ک تواند به موضوع می

 

 پوستان در عرضه عسل گذاری برای مشارکت با سياه سرمایه

در کشور آفریقای جنوبی، مالکیت بیشتر مراکز عرضه مستقیم و : مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری اظهار داشت

های  اری در زمینه ایجاد مراکز عرضه مستقیم محصوالت و فرآوردهگذ های بزرگ در اختیار سفیدپوستان است و سرمایه فروشگاه

پوست، مورد حمایت دولت آنجا است؛ لذا در ازای حذف تعرفه واردات، محصوالت و  زنبورعسل با مشارکت و همکاری قشر سیاه

 .های دو کشور باشد تواند ایده خوبی برای همکاری های زنبورعسل می فرآورده

های مختلف  شود پس از مطالعه دقیق، هیأتی مرکب از صاحبان کسب و کار در حوزه پیشنهاد می: فتپور همچنین گ بانکی

های پرورش، تجهیزات و فرآوری، بازدیدی از کشور آفریقای جنوبی داشته باشند و برای مذاکره با مسئوالن و  زنبورداری در بخش

 .صورت اجرایی آغاز شود ها بهنامه و عملیاتی شدن قرارداد اندرکاران و امضای توافق دست
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های کشور  ها و پتانسیل های انگلیسی، روسی و عربی برای معرفی ظرفیت های اینترنتی به زبان اندازی سایت راه: وی در پایان افزود

 ./های مختلف صنعت زنبورداری با هدف ایجاد پل ارتباطی با خارج از کشور، در دستور کار قرار گیرد در زمینه
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 عسل
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۷: تاریخ

 آغاز استقرار فاز نخست نظام جامع فناوری اطالعات در صندوق زنبورداری

فناوری اطالعات در صندوق های حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور استقرار بخش واریز اسناد حسابداری مالی نظام جامع 

 .آغاز شد

مدیر برنامه ریزی و تجهيز منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

ز توسعه صنعت استقرار بخش واریز اسناد حسابداری مالی نظام جامع فناوری اطالعات در صندوق های حمایت ا: گفت

  .زنبورداری کشور آغاز شد

به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ علی قاسمی، مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر  

پیاده سازی با توجه به شروع پروژه طراحی، استقرار و : تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت

نظام جامع فناوری اطالعات در شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صندوق های 

 .حمایت از توسعه بخش کشاورزی، هم اکنون فاز نخست پروژه که مربوط به بخش واریز اسناد حسابداری مالی بود، کلید زده شد

در صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور آغاز شد و آموزش مقدماتی در روز دوشنبه  فاز نخست این پروژه: وی افزود

 .اسفندماه انجام پذیرفت  51

: مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تصریح کرد

ی، کارشناسان شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورز، مدیرعامل و مسئول این آموزش با حضور نماینده شرکت مادرتخصص

مالی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور انجام شد و هم اکنون امکان درج سند در نرم افزار جدید در این صندوق 

 .امکان پذیر شده است

/news/fa/ir.iana.www//:http06۵06D%/3% 
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 گل و گياهان صنعتی
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 گندم
 اقتصاد نیوز 13۷4پنجشنبه، بیستم اسفند 

 نخواهيم داشتواردت گندم  3۳سال / هزار ميليارد تومانی گندم در سال آینده49خرید 
هزار تن گندم در استان  ۵66کرمان یکی از استان های خوب تولیدکننده گندم است و قریب به : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت 

این سیلو پروژه بسیار : هزار تنی شهرستان سیرجان اظهار کرد ۳6علی قنبری صبح امروز در مراسم افتتاح سیلوی . تولید می شود

 .است که در موقعیت حساس منطقه ای قرار دارد و می تواند مشکل عمده ای از استان و منطقه را حل کند مهم و استراتژیک

شرقی کشور اتصال دارد و منطقه  سیلوی سیرجان به خط آهن و جاده ابریشم وصل می شود و به همه استان های جنوب: وی افزود

 .شهرستان باشداقتصادی سیرجان نیز می تواند منشاء اثر برای استان و 

میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شد که عمدتا در دولت دبیر و امید صورت گرفته، تصریح 53قنبری با اشاره به اینکه بیش از 

پروژه مدتی رها شده بود که با پیگیری های استاندار و نماینده شهرستان ادامه یافت و کار به نتیجه رسید که امیدواریم در : کرد

 .کار زمینه برای فعالیت صحیح و اقتصادی این پروژه فراهم شود تا بازدهی سازنده و مثبتی برای اقتصاد منطقه داشته باشد ادامه

یکی از رسالت ها و وظایف مهم این شرکت تامین کاالهای استراتژیک مانند گدنم برنج : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی بیان کرد

 .زیع آنهاست و همچنین خرید تضمینی را برعهده داردروغن و شکر، ذخیره سازی و تو

یکی از مسوولیت های ما در استان کرمان تامین فضای مناسب برای خرید تضمینی گندم است و در سال جاری : وی اظهار کرد

میلیون  56ه هزار تن گندم تضمیمنی خریداری کرده ایم که سال آینده به برکت بارندگی ها نزدیک ب 36میلیون و  3نزدیک به 

 .تن خرید خواهیم کرد

وارداتی نداشتیم و در  63سال قبل به اقتصاد مقاومتی کم توجهی شد، اما در سال جاری اصال گندم نخریدیم و سال : قنبری افزود

د برای سال آینده نیز واردات نخواهیم داشت و در گندم به خوکفایی رسیده و دو سه میلیون تن گندم اضافی خواهیم داشت که بای

 .صادرات آن فکری شود

میلیون تن  ۳برای مصرف برخی استان ها به تعداد انگشتان دست ذخیره داشتیم، اما با بیش از  60اواخر سال : وی تصریح کرد

 .داریم 6۳میلیون تن ذخیره برای سال  9شدیم و اکنون بیش از  63ذخیره وارد سال 

هزار تن گندم در استان تولید می شود  ۵66ب تولیدکننده گندم است و نزدیک کرمان یکی از استان های خو: قنبری اظهار کرد

هزار تن گندم تضمینی خریدیم و سال آینده افزایش می یابد وامیدواریم بتوانیم نان با کیفیت به سفر مردم ارائه  5۳۳که امسال 

 .کنیم که سالمت جامعه و امنیت غذایی مردم فراهم شود

با حمایت استاندار کرمان کار ارزشمندی شروع شده که موجب ارتقاء کیفیت نان است و کاهش : رزی گفتمعاون وزیر جهاد کشاو

مصرف سرانه را در پی دارد زیرا سرانه مصرف در کشور باالست ولی در استان کرمان این میزان پایین آمده چون کیفیت نان باال 

 .می رود و پِرت نان و گندم کاهش می یابد و منطقی است

میلیارد  6۳66در دولت تدبیر و امید اعتبار قابل توجهی برای خرید گندم تضمینی گذاشته شده و در سال گذشته حدود : وی افزود

 .هزار میلیارد تومان از کشاورزان گندم می خریم 5۵تومان فقط برای خرید گندم تضمینی به کشاورزان دادیم و در سال اینده 

ات مناسب برای محصوالت کشاورزان داشته باشیم که قدم های خوبی در این زمینه برداشته شده تا باید امکان: قنبری تصریح کرد

 .درصد اعبتار این پروژه را در مدت کوتاهی فراهم کرد 96موجبات رضایتمندی مردم فراهم شود و دولت بیش از 

 %https//:www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-5۵6۳93%/D3%AEر
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 گندم
 فودپرس 13۷4اسفند ماه  22شنبه 

 3۳زاده و حجتی بر سر واردات گندم در سال  زنی نعمت چانه

وزیر : ورود تمامی کاالها به جز گندم در دولت خبرداد و گفت  معاون کل سازمان توسعه تجارت از نهایی شدن تعرفه< کشاورزی

 .درصدی بدون ممنوعیت است 36جهاد خواستار ممنوعیت واردات و وزیر صنعت خواستار وضع تعرفه 

، به تصویب رسیده و تنها در مورد واردات گندم، 6۳چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیات دولت، تعرفه ورود کاالها برای سال 

زنی میان وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است و هنوز جمع بندی  تعرفه یا ممنوعیت هنوز موضوع بحث و چانه

تعرفه ورود تمامی کاالها به جز گندم در دولت تصمیم گیری و : بر این اساس محمدرضا مودودی گفت.صورت نگرفته استنهایی 

زنی وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای تعرفه ورود این محصول، ممنوعیت  نهایی شده است و هنوز بحث و چانه

بر این اساس، پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی تداوم : مان توسعه تجارت ایران افزودمعاون کل ساز.یا عدم ممنوعیت آن ادامه دارد

است و بر این اساس، واردات باید در سال آینده نیز به دلیل حمایت از تولید داخلی ممنوع  6۳ممنوعیت واردات گندم در سال 

پیش روی واردات و یا صادرات هیچ کاالیی سد اعالم شود، این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است نباید 

 .ممنوعیت را گذاشت و به همین دلیل، پیشنهاد محمدرضا نعمت زاده، لغو ممنوعیت واردات گندم در سال آینده است

درصدی را مقابل واردات گندم خواستار شده که چانه زنی در دولت در  36به گفته وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وضع تعرفه 

 .ین خصوص هنوز ادامه دارد و تعرفه ورود گندم هنوز نهایی نشده استا

 .را صادر کرده است 6۳ای به وزیر صنعت، دستور ممنوعیت واردات گندم در سال  پیش از این، وزیر جهاد کشاورزی در نامه

پیرو مذاکره و با تشکر »: ه بوددر نامه محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمد

 :فرماییداکنون خواهشمند است ترتیبیاتخاذمابین با توجه به وضعیت تولید گندم در داخل و واردات انجام شده ت های فی از همکاری

 .باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری گردد نیازی به واردات گندم نمی 5۵6۳ــ در سال  5

دارد، از شرکت بازرگانی دولتی  ترتیبی که شورای اقتصاد مقرر می توانند به هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می ــ واحد 0

 .مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد نمایند ایران خریداری نمایند و چنانچه عالقه

 :توانند شرط صادرات می ــ کارخانجات آرد به ۵

 (در قالب ورود موقت)معادل آن گندم وارد نمایند  الف ــ

 .التفاوت خرید گندم داخل و خارج آن را با تصویب شورای اقتصاد تقبل نماید ب ــ دولت مابه

آبان ماه امسال لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید که کلیه ثبت سفارش کاالهای اساسی  09مورخ  606/0۳556ضمناً پیرو نامه شماره 

 «.با مدت سه ماه انجام شود و حداکثر برای مدت یک ماه قابل تمدید باشد( ج، شکر خام و روغن خامگندم، برن)

در پی این نامه نگاری، تقی محمدیان مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به مدیرکل مرکز 

قدامات الزم برای رعایت کامل مفاد نامه وزیر جهادکشاورزی به وزیر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، خواستار ا

 .صنعت با رعایت سایر مقررات شده بود

35c۳۵61c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c5307c81
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 فارس - ۷۱/12/1۱:  تاریخ

وگو با فارس خبر داد قيمت مرغ در ميادین ميوه  رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت

 توزیع مرغ منجمد در آستانه انقضای مهلت مصرف / تومان ۰499بار  و تره
: تومان است، گفت 9566بار  دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت هر کیلو مرغ در میادین میوه و تره رئیس انجمن پرورش

 . توزیع مرغ منجمد در بازار در نزدیکی انقضای مهلت مصرف، عاملی برای عدم تمایل مردم برای خرید است

قیمت عمده : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   گفتدهندگان مرغ گوشتی در  محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش

 .تومان عرضه شد 6۳6هزار و  ۳فروشی مرغ با کاهش جزئی نسبت به روز گذشته امروز در میدان بهمن با قیمت 

امروز هر کیلوگرم مرغ زنده با : تومان عنوان کرد و افزود 566هزار و  9 بار وی قیمت هر کیلوگرم مرغ را در میادین میوه و تره

 .تومان عرضه شد هزار 3  قیمت

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ در سطح شهر معین نیست و در نقاط مختلف شهر ممکن 

هزار  1 ضه هر کیلوگرم مرغ در سطح شهرقیمت منطقی و حداکثر قیمت برای عر: است تا حدودی متفاوت باشد، اظهار داشت

 .تومان باشد

 .کند تومان عرضه می ۳66هزار و  ۳شرکت پشتیانی امور دام هر کیلوگرم مرغ منجمد را با قیمت : وی بیان داشت

 تومان بصورت عمده فروشی اظهار ۳66هزار و  3یوسفی همچنین در مورد عرضه مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام به قیمت 

های منجمدی را که تا انقضای آن مدت کمی مانده و یا تمدید اعتبار شده است را با این قیمت  این شرکت آن دسته از مرغ: داشت

تومان عرضه  ۳66هزار و  ۳کند با همان قیمت  تر به بازار عرضه می منجمدی را که با تاریخ مصرف طوالنی  کند اما مرغ عرضه می

 .کند می

مرغ منجمد کیفیتی مشابه مرغ گرم دارد اما با توجه به نوع توزیع مرغ منجمد : اظهار داشت دهندگان مرغ رئیس انجمن پرورش

شود، مردم تمایل چندانی به  ها معموال نزدیک به تاریخ انقضا در بازار توزیع می شرکت پشتیبانی امور دام و اینکه این مرغ توسط

 .خرید مرغ منجمد ندارند

 .د اگر به موقع به بازار مصرف عرضه شود قطعا مشتریان خود را پیدا خواهد کردمرغ منجم: وی افزود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۵635059666۵53 
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 ماشين آالت
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 متفرقه
 فارس - ۷۱/12/1۹:  تاریخ

رئيس متخلف توقع داشت / رئيس اتحادیه بارفروشان ميدان مرکزی تره بار حامی متخلفان است

 اش بازرسی نشود حجره
بند به اظهارات رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی تره بار پیرامون کشف  53مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در  

 . خ دادمحموله قاچاق در حجره وی پاس

های  ساعته گشت 03به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، به دنبال استقرار  خبرگزاری فارسبه گزارش 

در حجره رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران برای برخورد با پدیده قاچاق در میدان میوه و تره بار مرکزی و کشف میوه قاچاق 

بند به اظهارات خالف واقع  53اتحادیه، محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران به منظور تنویر افکار عمومی در 

 :های مختلف پاسخ داد رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی تره و بار در سایت

های نظارتی  بازرسان دستگاه. ومتی ناظر و بازرس نداردشعب تعزیرات حکومتی مقام رسیدگی کننده هستند و تعزیرات حک( 5

نظیر بازرسان اتحادیه، اتاق اصناف، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت و گمرک وظیفه بازرسی و نظارت دارند و در 

 .شود صورت بررسی و اعالم تخلف، گزارش برای رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات ارسال می

ها وظیفه نظارت و بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی را دارند و باید  قانون نظام صنفی، اتحادیه( ۵6)ماده ( ط)د براساس بن( 0

 .گزارش تخلفات را به تعزیرات حکومتی ارسال کنند

معیت های مشترک را راه اندازی کرده است و در  های نظارتی، تعزیرات گشت با توجه به ضرورت و به منظور تقویت دستگاه( ۵

کنند و در صورت بررسی و اعالم  های نظارتی حضور دارند و به صورت مستقل انجام وظیفه می قاضی تعزیرات، بازرسان دستگاه

 .گیرد تخلف گزارش برای رسیدگی در اختیار قاضی تعزیرات قرار می

غرفه رئیس اتحادیه بارفروشان، میوه ها از جمله  گشت مشترک تعزیرات در میدان مرکزی میوه و تره بار از تعدادی از غرفه( 3

 .دهند قاچاق کشف و با اعالم تخلف و تنظیم صورت جلسه گزارش را برای رسیدگی در اختیار قاضی تعزیرات قرار می

کند و برابر اظهارات کتبی، مسئولیت کاالی قاچاق را  یکی از عوامل حاضر در حجره رئیس اتحادیه، خود را صاحب بار معرفی می( ۳

های  دارد که مجوز ندارد، با توجه به صورت جلسه بازرسان، اقرار متهم و نداشتن مجوز قانونی، حکم ضبط میوه پذیرد و اعالم می می

 .شود شود و حکم به محکوم ابالغ می قاچاق و جریمه صادر می

اند اعالم  ت نیز حضور داشتههای خبری در محل گش شود و در حالیکه رسانه رئیس اتحادیه پس از اطالع در حجره حاضر می( 9

کند  دارد که قسمتی از حجره خود را اجاره دادم و میوه قاچاق مربوط به مستأجر بوده و به حضور بازرسان در حجره اعتراض می می

م کرده بود دارد که مجوز دارم در حالیکه قبال اعال برد، متعاقباً اعالم می و موضوع مبارزه با قاچاق میوه در میدان را زیر سؤال می

 .متخلف، مستأجر است

برابر مقررات مستاجر هر واحد صنفی باید از اتحادیه مربوط کارت مباشرت داشته باشد، در حالی که مستأجر مورد ادای ایشان ( 1

 .فاقد کارت مباشرت بوده است

صاحب حجره نبود است، محصوالت  حتی اگر بپذیریم که فرد مورد نظر مستأجر قسمتی از حجره بوده و دالل یا حق العمل کار(3

 .های داخل حجره است گیرد و صاحب حجره مطلع از میوه مستأجر در کنار صاحب حجره در معرض فروش قرار می

http://www.farsnews.com/
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در حجره مورد نظر عالوه بر گرانفروشی، بارها میوه قاچاق نظیر گالبی آفریقایی و لیموترش مصری کشف شده و حکم ( 6

ای  اند اما این بار که موضوع رسانه هر بار یکی از عوامل حجره و متخلفان به فعالیت خود ادامه داده. محکومیت نیز صادر شده است

 .شده، صاحب حجره برآشفته شده است

بارها حکم شعبه . تواند به حکم صادره اعتراض کند تا بررسی مجدد شود قانون راه اعتراض را مشخص کرده و محکوم می( 56

 .با جوسازی و فرافکنی نمی توان واقعیت را تغییر دادبدوی نقض شده است اما 

صاحب حجره حدود یک سال است که رئیس اتحادیه شده و توقع داشته که از حجره ایشان بازرسی و به تخلف رسیدگی ( 55

 .نشود

تا متخلفان رئیس اتحادیه تاکنون به وظیفه نظارت خود عمل نکرده حتی یک متخلف را به تعزیرات معرفی نکرده است ( 50

 .مجازات شوند و دلگرمی برای متصدیان و افراد قانونمند میدان باشد

رئیس اتحادیه در مواردی نه تنها با تخلف برخورد نکرده بلکه حمایت نیز کرده است و از زمان تصدی اتحادیه، نابسامانی ( 5۵

و سرمشق دیگران باشد نه اینکه با رفتارهای  مسأله این است که رئیس اتحادیه باید الگو. مجدد در میدان شکل گرفته است

های  نفر از اعضای هیأت مدیره مخالفت خود را با ایشان اعالم کنند، دستگاه 9غیرمتعارف و حرف های غیرمنطقی موجب شود 

 .نظارتی نیز ایشان را حمایت نکنند و توبیخ شود و عزل ایشان در دستور کار مسئوالن باشد

قانون و مقررات باید ابتدا از سوی مسئوالن رعایت شود نه اینکه قانون گریز باشند و انتظار مصونیت داشته نکته آخر اینکه ( 53

ای فرصت طلب نیز به دنبال بر هم  کسبه متدین و قانونمند میدان که کم هم نیستند به دنبال نظم و آرامش هستند اما عده. باشند

 .ه تخلفات خود ادامه دهندزدن نظم و آرامش میدان هستند تا بتوانند ب

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۵63505۳665513 
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 متفرقه
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

 شود کارت هميار طبيعت به رئيس جمهوری اهدا می

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به مناسبت هفته منابع  سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با ادارهنشست مشترک 

 .طبیعی با حضور روسا، معاونان و مدیران هر دو دستگاه تشکیل شد

کل منابع طبیعی  اداره، نشست مشترک سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 . و آبخیزداری استان تهران به مناسبت هفته منابع طبیعی با حضور رؤسا، معاونان و مدیران هر دو دستگاه تشکیل شد

های هفته منابع طبیعی آغاز شد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به  در این نشست که با تشریح برنامه

های مهم این هفته کاشت نهال در روز درختکاری توسط ریاست  یکی از برنامه: ها و همه اقشار گفت توسط شخصیتکاشت نهال 

کاری روحانیون، پاسداران، نیروی  های کاشت نهال به مراسم نهال جمهوری و اهدای کارت همیار طبیعت به اوست، از دیگر برنامه

 .نهاد اشاره کرد های مردم انتظامی، و سازمان

های این هفته بازدید از  یکی دیگر از برنامه: های این هفته دانست و افزود های سازمان را از دیگر برنامه علی کیان بازدید از پروژه

های موفق سازمان، توسط مسئوالن نظام است که در روز  های پایلوت سازمانی و پروژه مدل اجرایی مدیریت جامع در یکی از حوزه

 .هد شدشنبه انجام خوا یک

هایی که در آخر هفته منابع طبیعی اجرا  از دیگر برنامه: های دیگر هفته منابع طبیعی خاطرنشان کرد وی درباره عمده برنامه

 .است... المللی و های بین های پروژه شود، گردهمایی همیاران طبیعت، تقدیر از اصحاب رسانه موفق، برپایی نمایشگاه فعالیت می

 سازی ها برای فرهنگ مناستفاده از ظرفيت س

ها و  هفته منابع طبیعی فرصتی است تا بیشتر به برنامه: در ادامه این نشست، رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران اظهار داشت

کل منابع طبیعی قدردانی  خدمات این مجموعه پرداخته شود و در این مناسبت جا دارد از تالش و فعالیت همکارانمان در اداره

کل منابع طبیعی و آبخیزداری درباره اهمیت و جایگاه منابع طبیعی  اشرف منصوری ضمن تشکر از زحمات مجموعه اداره علی.شود

اگر قیامت بر پا شد و در دست یکى از شما : فرمایند در این باره می (ص)اهمیت منابع طبیعی تا جایی است که رسول اکرم: ادامه داد

 .توانست آن را بکارد، باید بکاردنهالى بود، اگر کمى پیش از قیامت 

سازی مناسب  وری و ذخیره سو حفظ طبیعت، بهره از یک: وی اهمیت منابع طبیعی را از دو منظر مورد توجه دانست و تصریح کرد

 .خواری و مبارزه با افراد سودجو، جایگاه منابع طبیعی را مهم ساخته است آب و از طرفی، جلوگیری از زمین

همه : های هفته منابع طبیعی استان تهران را مورد تأیید سازمان جهاد کشاورزی استان تهران دانست و یادآور شد منصوری برنامه

ها ابالغ  شده هفته منابع طبیعی استان تهران مورد تأیید ما نیز است و به معاونان، مدیران ستادی و شهرستان های اعالم برنامه

 .م تالش خود را بکنندها تما شود تا در اجرای این برنامه می

سازی و  ها، برای فرهنگ نهاد و سمن های مردم باید از ظرفیت گروه: ها با تمامی امکانات موجود، گفت وی با تأکید بر توسعه جنگل

 .ها بیشتر از این تخریب شوند حفظ منابع طبیعی تمام استفاده را برد و نگذاشت تا جنگل

وجه به ایام پایانی سال، بر نظارت بیشتر، درباره حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران با ت

 .خواری بدون اغماض مبارزه کنید ها را در ایام پایانی سال، چند برابر کرده و با هرگونه زمین نظارت: هشدار داد و تأکید کرد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

132 
 

ایم، خط قرمز نظام،  ما با هیچکس عقد اخوت نبسته: فزودخواری ا منصوری درباره رفع نگرانی مقام معظم رهبری درخصوص زمین

 .الخطاب در مبارزه با افراد سودجو است خواری فصل تصرف اراضی ملی است و فرمایشات مقام معظم رهبری، درباره زمین

 ./نی را حذف کنندهای طوال وی در پایان از همکاران منابع طبیعی خواست تا در فرآیند کارها، زمان را در نظر بگیرند و پروسه

/news/fa/ir.iana.www//:http06069A%DA%/6 
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 مرکبات
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

 4931پاشی زمستانه مرکبات در اسفندماه  دستورالعمل مدیریت صحيح سم

پاشی زمستانه علیه آفات مرکبات از اوایل تا اواخر  بهترین زمان سم: تحقیقات مرکبات کشور گفتعضو هیأت علمی مؤسسه 

 .اسفندماه با توجه به شرایط آب و هوایی است

، این دستورالعمل اگرچه دو هفته از اسفند ماه گذشته است، از سوی اسماعیل (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های مرکبات تا پایان این  پاشی زمستانه باغ ضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور جهت مدیریت صحیح سمغالمیان ع

 .ماه اعالم شده است

 :های مرکبات رعایت نکات مهم زیر ضروری است پاشی زمستانه باغ برای مدیریت صحیح سم

کاهد سبب  های داخلی می عالوه بر اینکه از تراکم آفت در قسمتمنظور ایجاد تهویه مناسب  های داخلی درختان به هرس شاخه -5

 .شود کاهش میزان سم مصرفی و کنترل بهتر آفت می

 .پاشی صحیح است شده همراه با تهیه محلول یکنواخت سم از موارد مهم رعایت سم استفاده از غلظت توصیه -0

سپس . طور کامل شسته شود درختان از باال به پایین به های داخلی تنه پاشی به نحوی صورت گیرد که ابتدا قسمت سم -۵

 .پاشی شود های بیرونی تاج به صورت عمودی از باال به پایین و از پایین به باال محلول قسمت

های  های سم و روغن در محیط قوطی. استفاده شود( با توجه به تاریخ مصرف)ها و سموم درب بسته و دارای برچسب  از روغن -3

 .خنک نگهداری شود و از باز نگهداشتن درب آنها خودداری شودخشک و 

 :پاشی زمستانه پاشی و سموم مورد توصيه در سم زمان سم

مبارزه با استفاده . پاشی زمستانه علیه آفات مرکبات از اوایل تا اواخر اسفندماه با توجه به شرایط آب و هوایی است بهترین زمان سم

 :شود از فرمول زیر اجرا می

پاشی  ، در صورت آلودگی باغ به کنه قرمز مرکبات به محلول سم(لیتر آب 566لیتر در  5.۳)درصد  5.۳( مایونز)روغن ولک 

در هزار  6.۳کش آپولو به نسبت  و یا کنه( لیتر آب 566سی در  سی 1۳تا  ۳6)در هزار  6.1۳تا  6.۳کش نیسورون به نسبت  کنه

 ./داضافه شو( لیتر آب 566سی در  سی ۳6)
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 مرکبات
 ایسنا - 13۷۱اسفند  2۲پنجشنبه 

 گرمای هوا پرتقال را فراوان و ارزان کرد 

های پرتقال از شهرهای شمالی شده  ارزانی پرتقال و ارسال محمولهگرمای هوا باعث فراوانی و : رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت

توان  در چند روز اخیر می: ها و ثبات آن در روزهای اخیر توضیح داد وگو با خبرنگار ایسنا، درباره قیمت میوه حسین مهاجران در گفت. است

ای جز ارسال  به دلیل گرمای هوا، شهرهای شمالی کشور چارهها بودیم و در رابطه با پرتقال نیز  گفت که به نوعی شاهد کاهش قیمت میوه

ها در هفته آینده نیز مثل روزهای اخیر باشد افزایش قیمتی  که اگر استقبال مردم از میوه وی با بیان این. تولیدات خود به تهران نداشتند

 . برای ایام عید با مشکل یا کمبودی مواجه نخواهیم شد: نخواهیم داشت، افزود

در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم : یس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره جدیدترین قیمت میوه ها در میادین میوه و تره بار گفتری

 5۳66تا  5066تومان و خیار جیرفتی  ۵666تا  0۳66ای  تومان، خیار رسمی بوته 5۳66تا  5666فرنگی  تومان، گوجه 0666تا  5666پیاز 

 ۵۳66تا  ۵۵66تومان، موز  ۵666تا  5۳66تومان، سیب  0666تا  5۳66ته مهاجران، هر کیلوگرم پرتقال تامسون شمال به گف. تومان است

 . رسد هزار تومان به فروش می 66تا  36تومان و هر کارتن آناناس هشت و شش تایی  ۵۳66تا  ۵۵66تومان، نارگیل 

/news/fa/ir.isna.www//:http6350065۵5۵3%AF%DA%/ 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس- ۷۱/12/1۹:  تاریخ

در ایران ميليون اصله نهال  9۳ساالنه : وگو با فارس گفت دردبيرستاد برگزاری هفته منابع طبيعی 

 شود کشت می
های توزیعی به مردم برای کاشت در هفته منابع طبیعی نظارت  دبیر ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی با بیان اینکه امسال بر نهال 

 . شود میلیون اصله نهال در سراسر کشور کشت می ۵۳ساالنه : شود، گفت می

با اشاره به شعار  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  غالمرضا هادر بادی دبیر ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی در گفت

اسر کشور مراسم غرس نهال امروز در سر: گفت« مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم»امسال هفته منابع طبیعی با عنوان 

 .شود انجام می

های مجموعه منابع طبیعی و بخش  میلیون اصله نهال در سراسر کشور توسط نهالستان ۵۳به طور متوسط ساالنه : وی افزود

 .شود خصوصی کاشته می

رایگان توزیع شود امسال نهال  در رابطه با توزیع نهال در بین مردم و اینکه گفته می دبیر ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی

ای که پس از  ها است، به گونه تاکید رئیس سازمان جنگلها امسال توزیع نهال هدفمند در بین مردم و سازمان :شود، بیان داشت نمی

 .توزیع نهال نظارت الزم برای کشت آن هم صورت گیرد

این سیاست برای : شده بیان داشت رتی توزیع میای، رایگان و بدون هیچ نظا هادر بادی با اشاره به اینکه تاکنون نهال به صورت فله

های منابع طبیعی است، زیرا در صورت توزیع نهال به شکل ریشه لخت در هفته منابع طبیعی ممکن بود، به دلیل   حفظ نهاده

 .طوالنی شدن زمان کاشت نهال از بین برود

ها به صورت گلدانی توزیع  ها به این گونه است که نهال ازمانبنابراین دستورکار برای توزیع نهال در بین مردم و س: وی تصریح کرد 

 .به متقاضیان دستورالعمل و توضیحات الزم برای کاشت ارائه شود  شود و همچنین در هنگام تحویل نهال

نابع طبیعی توانند درخواست نهال دهند و سپس م با مراجعه به منابع طبیعی می ها و افراد متقاضی سازمان: هادر بادی بیان داشت

 .کند ها را برای دریافت نهال به نهالستان معرفی می هم آن

بهمن که مقارن با صد و دهمین سال خدمت  05تا  5۳در هفته منابع طبیعی از : دبیرستاد برگزاری هفته منابع طبیعی تصریح کرد

 .شود است به فراخور نامگذاری هر روز اقداماتی انجام می ها سازمان جنگل

اسفند  51سازی، دوشنبه  اسفند منابع طبیعی رسانه و فرهنگ 59اسفند روز جشن درختکاری، یکشنبه  5۳امروز شنبه : وی افزود

منابع انسانی و سالمت اداری،  -آموزش و پژوهش  -اسفند منابع طبیعی  53شنبه  حفاظت و قانون، سه -جنگلبان  -منابع طبیعی 

های آبخیز و  اسفند منابع طبیعی و مدیریت جامع حوزه 06شنبه  ان طبیعی، پنجسازندگی و همیار اسفند بسیج 56چهارشنبه 

 .های مردم نهاد است های دینی و سازمان واقفان و خیران آموزه -اسفند منابع طبیعی  05جمعه 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

 4931پاشی زمستانه مرکبات در اسفندماه  دستورالعمل مدیریت صحيح سم

پاشی زمستانه علیه آفات مرکبات از اوایل تا اواخر  بهترین زمان سم: عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور گفت

 .اسفندماه با توجه به شرایط آب و هوایی است

، این دستورالعمل اگرچه دو هفته از اسفند ماه گذشته است، از سوی اسماعیل (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

پایان این  های مرکبات تا پاشی زمستانه باغ غالمیان عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور جهت مدیریت صحیح سم

 .ماه اعالم شده است

 :های مرکبات رعایت نکات مهم زیر ضروری است پاشی زمستانه باغ برای مدیریت صحیح سم

کاهد سبب  های داخلی می منظور ایجاد تهویه مناسب عالوه بر اینکه از تراکم آفت در قسمت های داخلی درختان به هرس شاخه -5

 .شود فت میکاهش میزان سم مصرفی و کنترل بهتر آ

 .پاشی صحیح است شده همراه با تهیه محلول یکنواخت سم از موارد مهم رعایت سم استفاده از غلظت توصیه -0

سپس . طور کامل شسته شود های داخلی تنه درختان از باال به پایین به پاشی به نحوی صورت گیرد که ابتدا قسمت سم -۵

 .پاشی شود به پایین و از پایین به باال محلول های بیرونی تاج به صورت عمودی از باال قسمت

های  های سم و روغن در محیط قوطی. استفاده شود( با توجه به تاریخ مصرف)ها و سموم درب بسته و دارای برچسب  از روغن -3

 .خشک و خنک نگهداری شود و از باز نگهداشتن درب آنها خودداری شود

 :پاشی زمستانه پاشی و سموم مورد توصيه در سم زمان سم

مبارزه با استفاده . پاشی زمستانه علیه آفات مرکبات از اوایل تا اواخر اسفندماه با توجه به شرایط آب و هوایی است بهترین زمان سم

 :شود از فرمول زیر اجرا می

پاشی  ه محلول سم، در صورت آلودگی باغ به کنه قرمز مرکبات ب(لیتر آب 566لیتر در  5.۳)درصد  5.۳( مایونز)روغن ولک 

در هزار  6.۳کش آپولو به نسبت  و یا کنه( لیتر آب 566سی در  سی 1۳تا  ۳6)در هزار  6.1۳تا  6.۳کش نیسورون به نسبت  کنه

 ./اضافه شود( لیتر آب 566سی در  سی ۳6)
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 13۷۱اسفند  1۹: تاریخ

 قاچاق سيب آمریکایی جای شرمندگی دارد

نظیر سیب داخلی در دنیا قاچاق سیب آمریکایی و آفریقایی به  با توجه به کیفیت و طعم بی: رئیس اتحادیه میوه وسبزی گفت

 .کشور جای شرمندگی است

، در خصوص ورود قاچاق سیب خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با 

آمریکایی و آفریقایی که نظیر سیب داخلی باید در دنیا، قاچاق سیب  با توجه به کیفیت و طعم بی: آمریکایی به کشور اظهار داشت

 .خواهد جایگزین سیب دماوند شود جای شرمندگی و تأسف است می

مسئوالن اتاق اصناف ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سازمان صنعت، معدن و تجارت بعد از پیام رهبری همه بسیج : وی افزود

 .شدند تا جلوی قاچاق را بگیرند

های قاچاق را  ای میوه بار سودجویان حرفه گیرانه مأمورین در میادین میوه و تره با نظارت سختدر حال حاضر : مهاجران تصریح کرد

 .های قاچاق از استان تهران خارج شده است توان گفت تا حدودی میوه به سردخانه حاشیه شهرها بردند می

در واقع با تنوع : وجود داشته اشاره کرد و گفتهای گذشته تاکنون  رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قاچاق کاال از سال

ها نیز نظارت  های نظارتی بر سودجویان حاشیه شهرها و شهرستان های قاچاق در بازار الزم است که مأمورین و دستگاه میوه

 .های قاچاق و سودجویی قاچاقچیان میوه جلوگیری شود گیرانه داشته باشند تا از ورود میوه سخت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 13۷۱/ اسفند /  18, سه شنبه 

 هيات خارجی برای حضور در بازار ایران وارد کشور شده اند 4۳9بيش از 

درصدی مستلزم سرمایه گذاری خارجی  3دستیابی به رشد اقتصادی : معادن و کشاورزی تهران گفت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 

 . میلیارد دالری و انجام اقداماتی توسط دولت، بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی است ۳6حداقل 

محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و مسعود خوانساری شامگاه دوشنبه در گردهمایی مدیران ارشد و فعاالن صنعت برق و انرژی در 

 .امسال یکی از سخت ترین سال های اقتصادی کشور پس از انقالب اسالمی بود: کشاورزی ایران اظهار کرد

به گفته این مقام مسئول، رکود حاکم بر اقتصاد، کاهش شدید درآمدهای نفتی، فشار تحریم ها، رشد منفی شاخص های صنعتی، 

های واسطه ای و رشد منفی سرمایه گذاری همگی منجر به کاهش تقاضا، کاهش سطح درآمدها، کاهش رشد منفی مواد و کاال

 .تولید و حاکم شدن رکود شد

هیات خارجی از اقصی نقاط جهان  5۳6دستیابی به توافقات هسته ای، در این میان اتفاق مبارکی بود و تاکنون بیش از : وی افزود

 .د کشور شده اندبرای حضور در بازار ایران وار

نیاز کشور : وی با بیان اینکه مسیر توسعه همه کشورهای توسعه یافته از سرمایه گذاری های خارجی گذشته است، خاطرنشان کرد

 .از یک سو و تمایل خارجی ها از سوی دیگر، انجام سرمایه گذاری خارجی برای تحقق رشد را اجتناب ناپذیر می کند

، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به بررسی های کارشناسان اتاق تهران برای تحقق رشد حداقل چهار رئیس اتاق بازرگانی صنایع

درصدی اقتصادی در سال آینده، دستیابی به این هدف را مستلزم اقداماتی توسط دولت، بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی 

 .برشمرد

مار بانکی و برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، تک نرخی و کاهش بدهی های دولت، اصالح ساختار بی: وی تصریح کرد

واقعی کردن نرخ ارز، اصالح قیمت حامل های انرژی، تسهیل فضای کسب و کار و بهبود آن، شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد 

که باید به این منظور در دستور کار اداری، توجه به امنیت سرمایه گذاری و توجه بیشتر به بخش خصوصی، از جمله اقداماتی است 

 .دولت قرار بگیرد

 رتبه نهم ماقبل آخر ایران در شفافیت اقتصادی** 

این مساله سرمایه : کشور در شاخص شفافیت اقتصادی، اضافه کرد 51۳ایران در بین  5۵9خوانساری بطور نمونه با اشاره به رتبه 

 .ساسی مواجه کرده استگذاری خارجی و حتی داخلی در کشور را با چالش ا

وی همچنین مبارزه با فساد اداری را جزء اولویت های دولت در سال آینده برشمرد که امروز در همه نهادهای حکومتی و اجرایی و 

 .همه ارکان نظام وجود دارد

وم ایجاد برند، توجه به به گفته این مسئول، تغییر شیوه مدیریت، تقویت روحیه انتقادپذیری، استفاده از فناوری های جدید، لز

تولیدات صادرات محور، ارتقای آموزش های مهارتی و شفافیت در انجام امور، از جمله اقداماتی است که بخش خصوصی باید برای 

 .تحقق رشد چهار درصدی اقتصادی در دستور کار داشته باشد

نفر پرسنل  166هزار و  9این کشور با استفاده از : اشتدر کشور رومانی، بیان د 66وی بطور نمونه با اشاره به تولید خودروی ال 

هزار نفر پرسنل در  30هزار خودرو با  966تولید می کند، در حالی که در ایران سالیانه  66هزار دستگاه خودرو ال  ۵66سالیانه 

 .ردیکی از خودروسازان تولید می شود و بر این اساس، قیمت خودرو نمی تواند شکل رقابتی به خود بگی
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صنعت برق کشور در این میان از قابلیت و توانمندی باالیی برخوردار بوده و از رقابت پذیری خوبی در : خوانساری خاطرنشان کرد

 .جهان بهره مند است

تالش اتاق های بازرگانی، تاثیرگذاری در اقتصاد بویژه با ایجاد بهبود در فضای کسب و کار و کاهش مشکالت بخش : وی اضافه کرد

 .صوصی در تعامل با دولت استخ

  جمعیت بیکار کشور** 

اقتصاد کشور همچون بحث هسته ای می تواند به توفیقاتی دست : رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد

 .یابد، مشروط به اینکه همه قوا و حاکمیت کشور بپذیرند که اقتصاد دچار مشکل است

پیش بینی ها حاکی از افزایش تعداد بیکاران کشور در سال های آینده و عبور : رش معضل بیکاری، هشدار دادوی با اشاره به گست

 .آن از مرز هشت میلیون نفر است

جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، بهبود در فضای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی، دستیابی به : این مسئول یادآور شد

 .شور محقق خواهد کردرشد اقتصادی باال را در ک
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 نهاده 
 فارس- ۷۱/12/1۹:  تاریخ

ميليون اصله نهال در ایران  9۳ساالنه : وگو با فارس گفت دردبيرستاد برگزاری هفته منابع طبيعی 

 شود کشت می
های توزیعی به مردم برای کاشت در هفته منابع طبیعی نظارت  دبیر ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی با بیان اینکه امسال بر نهال 

 . شود میلیون اصله نهال در سراسر کشور کشت می ۵۳ساالنه : شود، گفت می

با اشاره به شعار  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  غالمرضا هادر بادی دبیر ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی در گفت

اسر کشور مراسم غرس نهال امروز در سر: گفت« مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم»امسال هفته منابع طبیعی با عنوان 

 .شود انجام می

های مجموعه منابع طبیعی و بخش  میلیون اصله نهال در سراسر کشور توسط نهالستان ۵۳به طور متوسط ساالنه : وی افزود

 .شود خصوصی کاشته می

ن توزیع شود امسال نهال رایگا در رابطه با توزیع نهال در بین مردم و اینکه گفته می دبیر ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی

ای که پس از  ها است، به گونه تاکید رئیس سازمان جنگلها امسال توزیع نهال هدفمند در بین مردم و سازمان :شود، بیان داشت نمی

 .توزیع نهال نظارت الزم برای کشت آن هم صورت گیرد

این سیاست برای : شده بیان داشت وزیع میای، رایگان و بدون هیچ نظارتی ت هادر بادی با اشاره به اینکه تاکنون نهال به صورت فله

های منابع طبیعی است، زیرا در صورت توزیع نهال به شکل ریشه لخت در هفته منابع طبیعی ممکن بود، به دلیل   حفظ نهاده

 .طوالنی شدن زمان کاشت نهال از بین برود

ها به صورت گلدانی توزیع  ها به این گونه است که نهال بنابراین دستورکار برای توزیع نهال در بین مردم و سازمان: وی تصریح کرد 

 .به متقاضیان دستورالعمل و توضیحات الزم برای کاشت ارائه شود  شود و همچنین در هنگام تحویل نهال

طبیعی توانند درخواست نهال دهند و سپس منابع  با مراجعه به منابع طبیعی می ها و افراد متقاضی سازمان: هادر بادی بیان داشت

 .کند ها را برای دریافت نهال به نهالستان معرفی می هم آن

بهمن که مقارن با صد و دهمین سال خدمت  05تا  5۳در هفته منابع طبیعی از : دبیرستاد برگزاری هفته منابع طبیعی تصریح کرد

 .شود است به فراخور نامگذاری هر روز اقداماتی انجام می ها سازمان جنگل

اسفند  51سازی، دوشنبه  اسفند منابع طبیعی رسانه و فرهنگ 59اسفند روز جشن درختکاری، یکشنبه  5۳وز شنبه امر: وی افزود

منابع انسانی و سالمت اداری،  -آموزش و پژوهش  -اسفند منابع طبیعی  53شنبه  حفاظت و قانون، سه -جنگلبان  -منابع طبیعی 

های آبخیز و  اسفند منابع طبیعی و مدیریت جامع حوزه 06شنبه  یعی، پنجسازندگی و همیاران طب اسفند بسیج 56چهارشنبه 

 .های مردم نهاد است های دینی و سازمان واقفان و خیران آموزه -اسفند منابع طبیعی  05جمعه 
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 نهاده
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۷: تاریخ

 برند کودی 0۳99گيری از  نمونه/ سوم نياز واقعی گياهان کشور به کود برآورده شد تنها یك

سوم مقداری است که باید در عرصه مورد  شده، میزان مصرف کودهای شیمیایی در کشور تنها یک بر اساس برآوردهای انجام

 .قرار گیرداستفاده 

با اعالم ( ایانا)مشاور معاون وزیر در امر ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای که  گونه در راستای تحویل کودهای باکیفیت به کشاورزان، اقدامات خوبی در معاونت زراعت آغاز شده است، به: این خبر گفت

نمونه گرفته شده و  366هزار و  وا با برچسب مدتی است که آغاز شده و توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب بیش از سهتطابق محت

 .برداران دهیم ترتیب بتوانیم کودهای باکیفیت را تحویل بهره برند تحت بررسی قرار گرفته است تا بدین ۳66بیش از دوهزار و 

های بیش از حد فقیر شده است و در این راستا الزم است در مصرف کود و  دلیل استفاده های کشور به خاک: اهلل مالزاده افزود شمس

 .استفاده از کودهایی که مواد مورد نیاز خاک را داشته باشد، تجدیدنظر کنیم

لحاظ شوند تا هیچ مشکلی از  ها پیش نظارت کامل می طور قطع از مدت کودهای وارداتی و تولید داخل به: وی خاطرنشان کرد

 .کیفیت نداشته باشند

شود،  درصد مطمئن و کیفی است و محصوالت کودی که در داخل کشور نیز تولید می 566خریدهای دولتی : مالزاده ادامه داد

گیرد و در صورتی که با استانداردهای مدنظر وزارت  توسط کارشناسان مربوطه در انبارهای تولیدکنندگان تحت آزمایش قرار می

 .شود زی تطابق داشته باشد، برای توزیع ارسال میجهاد کشاور

دهیم که  هایی انجام می درصد کودها از کیفیت قابل قبول برخوردار نباشد، بنابراین سختگیری 56شاید کمتر از : وی تصریح کرد

 .این مقدار نیز به صفر برسد

کنند؛ زیرا کودهای وارداتی و داخلی که از  تهیه می درصد شامل کودهایی است که کشاورزان از بازار 56این : مالزاده یادآور شد

 .درصد کیفی است 566شود،  طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توزیع می

 شود مصرف کودهای شيميایی در کشور باعث آلودگی محصوالت نمی

نیاز کشور به کود ازته : تأکید کرد مشاور معاون وزیر در امر ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاه درباره وجود بدمصرفی در حوزه کود

رسد که  هزار تن کود ازته در کشور به مصرف می 366حدود سه میلیون تن برآورد شده است، در حالی که حداکثر یک میلیون و 

 .کنیم درصد نیاز غذایی گیاهان را استفاده می 3۳این امر یعنی تنها 

ر به اندازه کافی نیست که بخواهیم آن را به زیادی مصرف و آلودگی بنابراین مصرف کود شیمیایی در کشو: وی اظهار داشت

 .محصوالت نسبت دهیم

هزار  ۵66هزار تن کود فسفاته،  966هزار تن کود ازته،  066شده، دو میلیون و  بر اساس برآوردهای انجام: مالزاده همچنین گفت

رت جهاد کشاورزی برای مصرف پیشنهاد شد، اما آنچه که تن کود پتاسه و یک میلیون تن کود آلی از سوی معاونت زراعت وزا

هزار  ۳۳هزار تن کود فسفاته،  006هزار تن کود ازته،  066کشاورزان طی یک سال اخیر به مصرف رساندند، حدود یک میلیون و 

 .هزار تن کود آلی توسط شرکت خدمات حمایتی توزیع شد 56تن کود پتاسه و 
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سوم کودهایی که اعالم شده بود، طی یک سال گذشته به مصرف کشاورزان  آمار فوق، تقریباً یکبر اساس : وی در پایان افزود

توان گفت که مصرف کود در کشور بسیار پایین بوده و الزم است کشاورزان بر اساس آزمایش خاک، اقدام  رسیده است؛ بنابراین می

 ./به مصرف درست کود کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http06۵0۵D%/3%%AA 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - 13۷۱اسفند  1۷: تاریخ

 نيمی از سموم بازار چينی است

 .درصد از واردات سم چینی به بازار داخل وارد شد ۳6در حال حاضر حدود : یک کارشناس کشاورزی گفت

در خصوص کیفیت سم چینی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  شیرمحمدی کارشناس کشاورزی در گفت وگو باکیانوش 

کیفیت سم چینی به دلیل مرغوب نبودن مواد اولیه چندان مطلوب نیست اما به دلیل ارزان بودن مصرف آن در بین : گفت

 .ن زیاد استکشاورزا

استفاده بسیار : وی در ادامه با بیان انیکه سم ایران نسبت به سموم چینی از کیفیت و تأثیرگذاری باالیی برخوردار است اظهار کرد

از سم هنر نیست چرا که باعث آسیب محصوالت کشاورزی می شود و باید راهکارهایی برای کاهش مصرف سم در کشور تدوین 

 .شود

باید قرنطینه و بازرسی شدید در زمینه سموم انجام شود عالوه بر این مبادی ورودی کاالی قاچاق نیز باید بیشتر : وی ادامه داد

 .کنترل شود

درصد از واردات کشور سموم چینی هستند اما مهم ترین راهکار جلوگیری از واردات سم مدیریت  ۳6حدود : وی اظهار داشت

 .انجام شود تمامی مشکالت از قبیل واردات بی رویه حل خواهد شد واردات است اگر این کار نیز به درستی

/news/fa/ir.yjc.www//:http۳۳03۳69D%/6%39% 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۷۱/12/1۷:  تاریخ

 یابد امسال توليد گندم در پاکستان افزایش می: فائو
 . سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در گزارشی اعالم کرد امسال تولید گندم در پاکستان افزایش خواهد داشت 

در گزارشی اعالم کرد امسال تولید گندم  ملل متحدسازمان خواربار و کشاورزی  آباد، در اسالم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

 .در پاکستان افزایش خواهد داشت

درصد کاهش پیدا کرده اما پاکستان از ظرفیت خوبی برای  5.3بر اساس این گزارش به علت خشکسالی تولید گندم در جهان 

 .کند کشت این محصول برخوردار است بنابراین تولید گندم در این کشور افزایش پیدا می

شوند اما پاکستان به علت آب  اوکراین و هند دچار قحطی می هایی از روسیه، در سال جاری میالدی بخش  ،سما نیوزبه گزارش 

 .فراوان با این مشکل مواجه نیست

 FAO طبق آمار. از مهمترین کشورهای تولید کننده گندم در جهان استمیلیون تن گندم در سال یکی  03٫0پاکستان با تولید 

 .در بین تمامی کشورهای تولید کننده گندم، پاکستان در رتبه هفتم قرار دارد 065۵در سال 

، رساند ولی در این بینمیلیون نفر اغلب گندم تولیدی خود را به مصرف می 533پاکستان به دلیل داشتن جمعیت زیاد بالغ بر 

 .کندبخشی از تولید گندم خود را صادر می

کند تا به جای واردات از کشورهای غربی  توان صادراتی پاکستان برای کشورهای همسایه از جمله ایران فرصت مناسبی را فراهم می

 .که فاصله جغرافیایی زیادی با این کشور دارند، گندم را از این کشور وارد کند

پاکستان . هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است ۳66کیلومتری با واردات  0036ک افغانستان به جهت مرز مشتر

هزار تن گندم به کشورهایی از قبیل افغانستان، سریالنکا، قطر، عمان، امارات، کنیا، یمن و بنگالدش  166به میزان  065۵در سال 

 .منطقه دارد صادرات داشته که نشان از ظرفیت صادرات گندم این کشور در

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۵635056666661 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۷۱/12/1۷:  تاریخ

پایدار منابع آب حوزه نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران خبر داد آغاز برنامه جامع مدیریت 

 3۳از سال  آبریز دریاچه اروميه
آغاز  6۳برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه از اردیبهشت : نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران گفت

 . شود می

، امروز توافق نامه میان نماینده سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد در تهران و فارسخبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .دولت ژاپن در مورد برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب، حوزه آبریز دریاچه ارومیه در سفارت ژاپن در تهران امضا شد

مضای توافق نامه میان سازمان خوار و بار کشاورزی ملل سرج ناکوزی نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران امروز در مراسم ا

برای چندین دهه ژاپن یکی از : متحد و دولت ژاپن در مورد برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب، حوزه آبریز دریاچه ارومیه گفت

حمایت . از زمین بوده استهای توسعه پایدار با هدف ساختن جهانی عاری از گرسنگی و حفاظت  نخستین شرکای فائو در برنامه

 .شود فائو در سطح جهان بسیار با اهمیت قلمداد می  ژاپن در پیشبرد فعالیت

های خارج از چارچوب  کننده اعتباری طرح های جاری فائو و هم تامین ژاپن هم به عنوان یکی از حامیان اصلی برنامه: وی افزود

هایی از جمله  کننده نیروهای ارزشمند کارشناس در زمینه این کشور تامینآید، به طوری که  ای این سازمان به شمار می بودجه

 .داری، مدیریت منابع آب و سازگاری با تغییرات اقلیم و حفاظت از تنوع زیستی است کشاورزی پایدار، شیالت، جنگل

پیچیده امنیت قضایی و حفاظت و  های های فائو نه تنها برای حل چالش تعهد و مشارکت دولت ژاپن در فعالیت: ناکوزی تصریح کرد

ها موثر بوده بلکه اهمیت دادن این کشور به داشتن یک نقش فعال برای  مدیریت پایدار منابع طبیعی، محیط زیست و اکوسیستم

 .دهد یاری رسانی به کشورهای مختلف در زمینه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را نشان می

رویدادی که شروع یک همکاری مستحکم بین دولت ژاپن، فائو و دولت : ی ایران بیان داشتنماینده فائو در جمهوری اسالم

دهد نشانگر یک گام مهم و موثر در تبدیل  های فرا روی سرزمین ایران را نوید می جمهوری اسالمی ایران برای حل برخی چالش

حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار به تعامل با ایران در المللی موجود و دیرینه میان فائو و دولت ژاپن در زمینه  بین  همکاری

 .ترین نمادهای طبیعت این کشور یعنی دریاچه ارومیه است احیای یکی از شاخص

های چند موضوعی قادر  المللی با تخصص های خود فائو را به عنوان یک نهاد فنی بین ژاپن از طریق کمک: ناکوزی تصریح کرد

سازی برنامه جامع  جهت تدوین و پیاده  نفعان ملی در خود را در همکاری با ستاد احیای دریاچه ارومیه و ذی  سازد که توانمندی می

 .مدیریت پایدار منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه به کار گیرد

سالمی ایران نیز شده یونسکو ثبت شد و توسط دولت جمهوری ا حوزه دریاچه ارومیه به عنوان یک منطقه حفاظت: وی بیان داشت

 .به عنوان یک پارک ملی به ثبت رسید

های گذشته که شرایط موجود را کامال  با در نظر گرفتن تخریب اراضی در حوضه آبریز و نیز خود دریاچه در سال: ناکوزی گفت

 .جامع با حمایت دولت ژاپن است« ی برنامه»بحرانی کرده، اکنون زمان بسیار مناسبی برای شروع این 

ای که توسط تیم متخصصان فائو در فوریه  های ارزیابی سریع در راستای یافته: ینده فائو در جمهوری اسالمی ایران بیان داشتنما

این برنامه شامل اقداماتی است که . تدوین شد« برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه« انجام شد 065۳

http://www.farsnews.com/
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، به لحاظ تحربی قابل دفاع و از لحاظ اجتماعی اقتصادی به واسطه مشارکت جوامع محلی پایداری به لحاظ روش شناختی، جامع

 .است

ما اعتقاد راسخ داریم که برای جبران وضع پیش آمده در مدیریت منابع طبیعی دریاچه ارومیه، پیاده سازی یک رویکرد : وی افزود

 .آورد حلی پایدار در ابعاد گوناگون را فراهم می  وردار باشند، امکان تحقق راهجامع نگر توسط کارشناسانی که از دانش فنی الزم برخ

های فنی و گسترده خود را در ارزیابی مدیریت تأمین آب، کمی سازی نیازها و ارائه مشاوره برای  فائو، تخصص: ناکوزی تصریح کرد

 .سازی تخصیص منابع آب را ارائه خواهد کرد مدیریت و بهینه

این سازمان از مزیت رقابتی منحصر به فردی در حل مشکالت مدیریت پایدار منابع آب برخوردار است، به ویژه در منطقه  :وی افزود

 .گیرد خاورمیانه که عمده منابع آب کشورها در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می

: نفعان ملی تالش کنیم، گفت احیای دریاچه ارومیه و ذینماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه ما باید همراه با ستاد 

در چارچوب این برنامه جامع چهار ساله حرکت کنیم و اقدامات فوری الزم را در جهت رسیدگی به علل اصلی کاهش آب دریاچه و 

 .های اطراف آن بکار بندیم حوزه

نفعان  ارچوبی منحصر به فرد به منظور مشارکت کلیه ذیشود، چ آغاز می 0659های این برنامه که در آوریل  فعالیت: وی افزود

سازی را ایجاد خواهد  وری کشاورزی، معیشت پایداری، پایش و هشدار خشکسالی و ظرفیت جهت حسابرسی دقیق آب، ارتقاء بهره

 .کرد

ای به لحاظ کردن  یژهی کاهش مصرف آب، این برنامه تاکید و برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده: ناکوزی بیان داشت

های متنوع اشتغال، همراه با اصالح  سناریوهای درآمدزای جایگزین، تنوع بخشیدن به معیشت جوامع محلی و معرفی گزینه

 .اقتصادی خواهد داشت -های کشت و بهبود زنجیره ارزش برای کشاورزان، جمعیت روستایی و سایر نهادهای اجتماعی  سامانه
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۷۱/12/1۷:  تاریخ

 دهد  ميليون ین برای احيای دریاچه اروميه به فائو می 19۰ژاپن : سفير ژاپن در ایران
دالر به دفتر فائو  366هزار و  ۵میلیون و ششصد و هشتاد و  ۵میلیون ین، معادل  3۵9دولت ژاپن مبلغ : گفتسفیر ژاپن در ایران 

 . کند اهدا می« برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه»در ایران برای پروژه 

هیرویاسوکوبایاشی سفیر ژاپن در جمهوری اسالمی ایران امروز در مراسم امضای  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوزه آبریز »نامه میان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و دولت ژاپن در مورد  توافق

گیری یافته و این مسئله آن را تبدیل به یک دریاچه فوق  اهش چشمسال اخیر ک 06آب دریاچه ارومیه طی : گفت« دریاچه ارومیه

 .شور کرده و مناطق خشک را به بلورهای نمک تبدیل ساخته است

شود، به خطر افتاده و محصوالت کشاورزی پیرامون  سالمتی مردم منطقه با تنفس نمکی که توسط باد پراکنده می: وی افزود

 .یستنددریاچه نیز از این خطر در امان ن

دلیل این موقعیت خطیر دریاچه ارومیه و براساس نتایج مالقات بین نخست وزیر ژاپن و رئیس : سفیر ژاپن در ایران بیان داشت

دالر  366هزار و  ۵میلیون و ششصد و هشتاد و  ۵میلیون ین ژاپن، معادل  3۵9جمهور ایران ، دولت ژاپن تصمیم گرفت مبلغ 

 .اهدا کند« برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه»ان برای پروژه آمریکا به دفتر فائو در ایر

های سیاست خارجی ژاپن است، از اینرو دولت ژاپن از دیر زمانی از  کمک به محیط زیست یکی از مهمترین حوزه: کوبایاشی گفت

های جهانی را یک کشور به  ها گرفتن اینکه این گونه چالش های زیست محیطی دولت ایران حمایت کرده است و با در نظر بنامه

 .المللی به عنوان یک کل مورد نیاز است دار شود، تالش در سطح منطقه یا توسط مجامع بین تواند عهده تنهایی نمی

حیط زیست در ایران را های گوناگون دیگری در زمینه حفاظت م دولت ژاپن با محور قراردادن پروژه دریاچه ارومیه، پروژه: وی افزود

 .آورد به مورد اجرا در می( جایکا)المللی ژاپن  بین  همکاری  از طریق آژانس

های زیست محیطی ادامه دهد و امیدواریم که  های مختلف خود را در زمینه دولت ژاپن در نظر دارد پروژه: سفیر ژاپن در ایران گفت

 .منطقه باشد نتایج این همکاری به نفع نه تنها ایران بلکه کل

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۵635056665553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941219001114


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

14۷ 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۱: تاریخ

 آیند گذاری در ارگانيك به ایران می ها بعد از عيد برای سرمایه آلمانی

نورنبرگ آلمان، شرکت بزرگ آلمانی برای تولید محصوالت ارگانیک در ایران و صادرات  0659در جریان حضور ایران در نمایشگاه 

رود گروه اعزامی بعد از عید نوروز راهی ایران  آن به کشورهای جنوب خلیج فارس و اتحادیه اروپا اعالم آمادگی کرد و انتظار می

 .شوند

در نمایشگاه نورنبرگ : با اعالم این خبر گفت( ایانا)انیک امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران دبیر انجمن ملی ارگ

ای را برای خود احراز کند که با استقبال کشورهای آمریکایی و اروپایی برای تبادالت  کشور جایگاه ویژه 5۳6ایران توانست بین 

 .شدگذاری در کشور همراه  تجاری و سرمایه

در این نمایشگاه که محصوالتی نظیر انار، کیوی، زعفران، آب انار و انگور، کنستانتره انار و انگور، روغن، دانه انار، : پور افزود مهدی

 .های آن استقبال خوبی به عمل آمد عسل و پسته به نمایش درآمد، از زعفران و انار و فرآورده

 .ویژه مورد استقبال کانادا، کره و آمریکا قرار گرفت و منجر به قراردادهای عملیاتی شد بهخرما و انار ایران : وی خاطرنشان کرد

 ها در توليد محصوالت ارگانيك گذاری آلمان سرمایه

از آنجا که خرمای ارگانیک ایران از استقبال مناسبی در کشورهای کانادا و آلمان برخوردار : دبیر انجمن ملی ارگانیک ادامه داد

 .گذاری در این کشور ماه آینده به ایران سفر کنند قرر شد هیأتی آلمانی برای رصد بازارهای ایران و سرمایهاست، م

گذاری در تولید محصوالت  منظور سرمایه این شرکت آلمانی قرار است بعد از تعطیالت نوروز هیأتی را به: پور تصریح کرد مهدی

 .فارس و اتحادیه اروپا به ایران اعزام کندارگانیک و صادرات آن به کشورهای حاشیه خلیج 

ویژه از قدرت بازاریابی و بازارسازی طرف آلمانی برای  های همکاری را شناسایی کرده و به مقرر است دو طرف زمینه: وی یادآور شد

 .فروش محصوالت ارگانیک ایرانی در اتحادیه اروپا استفاده شود

 نشده استپای محصوالت ارگانيك هنوز به روسيه باز 

ویژه محصوالت کشاورزی محسوب  هرچند اکنون روسیه بازار خوبی برای کاالهای ایرانی به: دبیر انجمن ملی ارگانیک تأکید کرد

 .اند ها از محصوالت ارگانیک استقبال عملیاتی نکرده شود، اما هنوز روس می

اختیار کشورهای اروپایی و آمریکایی است و ایران تالش  ترین بازارهای محصوالت ارگانیک اکنون در بزرگ: پور اظهار داشت مهدی

 .کند تا با توجه به ارزش افزوده این محصوالت در اتحادیه اروپا حضور مؤثری داشته باشد می

ایران کشوری است که با داشتن چهار فصل، پتانسیل الزم برای تولید محصوالت ارگانیک در باالترین میزان : وی همچنین گفت

 .المللی دارد، اما نیازمند ساماندهی است ادرات آن را در بازارهای بینممکن و ص

 برند سازی در محصوالت ارگانيك اصالت دارد

شده ارگانیک نیز هستند  کشورهای حاضر در نمایشگاه، عالوه بر تولید محصوالت خام، خواستار محصوالت فرآوری: پور افزود مهدی

های آن و برندسازی  های مورد نیاز نسبت به تولید محصوالت ارگانیک، فرآورده الزم و فناوریکه ایران باید با داشتن بسترهای 

شود که شامل  شده از انار استحصال می محصول فرآوری 16اکنون بیش از : وی در پایان خاطرنشان کرد.های مؤثری برداشت گام

 ./خوری، نوشیدنی و کنستانتره بسنده کرده است تازه نوشیدنی، محصوالت آرایشی و دارویی است که در ایران تنها به طیف
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۷۱اسفند  1۱: تاریخ

 اقدام برای تحقق برابری جنسيتی/ آغاز اصالحات سيستم غذایی جهان با حمایت از زنان کشاورز

پا اصالح کنیم که این امر  خواری و حمایت از کشاورزان خرده ما باید سیستم غذایی مان در جهان را با تغییرات آب و هوایی، زمین

 .شود با حمایت از زنان تولیدکننده آغاز می

، روز جهانی زن در بسیاری از (ندماه خورشیدیاسف 53)، هشتم مارس (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هشتم مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، عقیدتی، . شود کشورهای جهان گرامی داشته می

ذشته در در حقیقت، این روز مجالی است برای نگاه کردن به گ. پردازند شان می ها و دستاوردهای به یادآوری موفقیت... نژادی و

های پیش رو برای باز کردن راه در جهت  های پیشین و بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت ها و فعالیت ها، منازعه مسیر تالش

 .هایی که در انتظار نسل آینده زنان است شکوفایی استعدادها و فرصت

اقدام برای تحقق برابری : 06۵6تا سال  ۳6 - ۳6برداری از کره زمین  بهره"، 0659موضوع و تم اصلی روز جهانی زن در سال 

در . اقدام خواهد کرد 06۵6ملل متحد در هشتم مارس سال جاری در جهت تسریع اهداف توسعه پایدار تا سال . است "جنسیتی

حقوق بشر  افزایی زنان و این اجالس، بر روی اقدامات نهاد زنان ملل متحد و دیگر نهادها در راستای تحقق برابری جنسیتی، توان

 .زنان تمرکز خواهد شد

دلیل عدم دسترسی به خدمات بانکداری و خدمات مالی و  طور معمول به به گزارش ایانا به نقل از فودتانک بازده زنان کشاورزان، به

انند درصد کمتر از مردان است، اما پر کردن این خالء و کمک به زنان برای دریافت منابع برابر هم ۵6تا  06برخی مشکالت 

 .میلیون نفر از مردمان سراسر جهان را از گرسنگی رهایی بخشد 5۳6 - 566تواند  کشاورزان مرد، می

شود رهبری و  پا در آفریقا زنان هستند و در مناطق شهری نیز، عمدتاً مشاهده می اکثر کشاورزان خرده. زنان در اولویت قرار دارند"

توانیم مشکل گرسنگی را حل کنیم، اگر امکانات الزم را چه از لحاظ آموزشی  ین ما نمیها در دست زنان است؛ بنابرا هدایت خانواده

این جمالت را خانم ارتارین کازین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا  ".و چه از نظر ابزارهای ضروری در اختیار زنان قرار ندهیم

 .سازمان ملل متحد بیان کرده است

ما باید سیستم غذایی مان در جهان را با تغییرات آب و هوایی، ": آمریکا نیز اظهار کرده است ویکی راتئو، مدیر کمپین آکسفام

 ".شود پا اصالح کنیم که این امر با حمایت از زنان تولیدکننده آغاز می خواری و حمایت از کشاورزان خرده زمین

از زنان کشاورزان در سراسر جهان وجود دارند که برای  ها برای پیشبرد این اهداف، تقویت صدای زنان و حمایت بسیاری از سازمان

 .کنند دفاع از برابری حقوق زنان و مردان در بخش کشاورزی فعالیت می

بار روز  برای نخستین 561۳در سال . کند نهاد سازمان ملل متحد، هر سال در هشتم مارس، بزرگداشت روز جهانی زن را برگزار می

عنوان  نامه رسمی جهت تعیین هشتم مارس به ، مجمع عمومی ملل متحد قطع5611ل بعد در سال جهانی زن برگزار شد و دو سا

تدریج این روز  های مربوط به کار ادغام شد، اما به ها و جنبش در ابتدا، روز جهانی زن با فعالیت. روز جهان زن را به تصویب رساند

 ./افزایی زنان اختصاص پیدا کرد استقالل یافت و به ارتقای وضعیت حقوق بشر زنان و توان
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 گزارشات جهانی
 فودپرس 13۷4اسفند ماه  15شنبه 

 094۰روند صعودی توليد جهانی دانه های روغنی در سال 

ما . روند صعودی داشته باشد 065۳-59تخمین زده می شود که میزان تولید جهانی دانه های روغنی در سال < مواد غذایی

گونه  9میلیون تن افزایش پیدا کند و این در حالی است که میزان مصرف  53تخمین می زنیم که جمع کل میزان مصرف سویا 

گونه دانه های  1تخمین زده می شود که میزان تولید جهانی . میلیون تن کاهش خواهد داشت 6دیگر دانه های روغنی در حدود 

 . میلیون تن باشد ۳50روغنی در این فصل معادل 

میلیون تن کمتر بود و لیکن ما در تجدید نظر  0.۳رقم فوق قبل از تجدید نظر ما به گزارش سایت انجمن صنایع روغنکشی، 

گونه اصلی دانه های  1میلیون تن افزایش دادیم و اکنون تخمین می زنیم که جمع کل میزان تولید جهانی  0.۳آمارهای خود را 

تولید سویای برزیل ، کلزا و دانه های خردل می این افزایش میزان تخمین بیشتر به دلیل میزان . میلیون تن برسد ۳50روغنی 

 .در ضمن افزایش میزان تولید پنبه دانه هندوستان و ترکمنستان نیز در تخمین های ما گنجانده شده است. باشد

ون میلی ۵56پیرو آمارها میزان تولید جهانی سویا . الزم به ذکر است که به نظر ما میزان تولید ترکمنستان کاهش خواهد داشت 

تخمین زده می شود که این   با وجود این کاهش میزان تولید،. میلیون تنی سال گذشته برابر است  ۵06تن یعنی تقریبا با میزان 

میزان موجودی ذخیره  0659به این ترتیب در پایان ماه اگوست سال . میلیون تن بیشتر از میزان مصرف باشد  ۵میزان تولید، 

ماه  0۳در این هفته و در . میلیون تن خواهد رسید  66باالترین مقادیر ثبت شده تا این تاریخ یعنی به های جهانی سویا به یکی از 

فوریه قیمتهای سویا تحت فشار قرار داشت و در بازار بورس شیکاگو در قراردادهایی که مدت تحویل آن نزدیک بود به پایین ترین 

 .ود دارد که قیمتهای سویا از این هم پایین تر بیایداین احتمال وج. هفته اخیر رسید  ۵حد خود در طی 

در حال حاضر میزان موجودی ذخیره های جهانی سویا بیشتر از میزان نیاز است و قیمتها تحت فشار قرار دارد ، ذرت و گندم نیز 

ود دارد که قیمتها بیشتر از کنجاله سویا نیز تحت فشار قابل مالحظه ای قرار دارد و این احتمال وج. در همین وضعیت قرار دارد 

این کاهش پیدا کند و این در طی هفته آینده خواهد بود که میزان روغنکشی های سویا و کنجاله آمریکای جنوبی بصورت فصلی 

 .افزایش پیدا کند

 53میزان مصرف جهانی سویا در بخش روغنکشی و مصارف دیگر با  065۳/59ما تخمین می زنیم که در سال :ميزان مصرف

گونه دیگر دانه  9بر خالف موضوع فوق الذکر ما تخمین می زنیم که میزان مصرف . میلیون تن برسد ۵59میلیون تن افزایش به 

 .بیشترین میزان کاهش شامل کلزا و پنبه دانه خواهد بود. میلیون تن کاهش پیدا کند  6های روغنی در حدود 
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 گزاشات جهانی

 فودپرس 13۷4اسفند ماه  15شنبه 

 فراوانی کنجاله سویا در بازار های جهانی

تداوم سنگینی فراوانی ذخیره های سویا بروی بازار جهانی پروتئین، ضرب آهنگ بسیار باالی روغنکشی سویا و < کشاورزی

صادرات کنجاله سویای آرژانتین، بیان کننده این واقعیت می باشد که احتماال تغییرات بزرگی در بازار جهانی سویا و محصوالت 

 .سویا در سطح جهانی در حال شکل گیری است

کشی سویا به گزارش سایت انجمن روغنکشی، میزان تقاضای جهانی کنجاله سویا یکی از متغیر های اصلی تعیین کننده حجم روغن

آخرین فشارهایی که بر قیمت های کنجاله سویا وارد آمده به احتمال بسیار زیاد به دلیل افزایش نجومی . در این فصل است

و نتیجه آن تولید نامعمول بسیار زیاد و صادرات بسیار زیاد کنجاله  0659روغنکشی های سویای آرژانتین در چند هفته اول سال 

میلیون تن خواهد  ۳0به  0659یاد میزان موجودی جهانی کنجاله سویا در ماههای ژانویه تا مارس سال به احتمال ز. سویا بود 

میلیون تن خواهد رفت که در  5۳این میزان در طی هفته گذشته تولید شده و به احتمال بسیار زیاد میزان صادرات فراتر از . رسید

ما تخمین می زنیم که در این ربع سال آرژانتین در حدود . اق معمولی نیست ماههای اکتبر تا دسامبر به ثبت رسیده و این یک اتف

و این در ( میلیون تن صادرات کنجاله سویا در سال گذشته 3.1در قیاس با )میلیون تن کنجاله سویا به جهان عرضه کند  1.۵

 . ن صادر گردیده استمیلیون تن از میزان فوق الذکر در ماه ژانویه به مقاصد گوناگو ۵حالی می باشد که 

میلیون  6.۳صادرات کنجاله سویا از برزیل نیز افزایش قابل توجهی داشته است این افزایش در حدود  0659ماه اول سال  ۵در طی 

بر خالف جریانات ذکر شده ما . میلیون تن نسبت به میزان ساالنه افزایش داشته است  6.۵تن می باشد میزان صادرات ماه ژانویه 

می زنیم که صادرات کنجاله سویا از طرف بقیه کشورهای دنیا با کاهش زیادی روبرو خواهد شد و دلیل این کاهش صادرات  تخمین

 . از طرف بقیه کشورها ،رقابت های شدید آمریکای مرکزی است

که در ماههای آوریل  در حال حاضر ما تخمین می زنیم. بیشتر میزان کاهشهای صادراتی از طرف هندوستان و آمریکا خواهد بود 

میلیون تن افزایش پیدا کند و این به صادرات اجازه  550.۵میلیون تن افزایش به ۳.5تا سپتامبر میزان تولید جهانی کنجاله سویا با 

یش میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد و این در پی افزا 0.0در ماههای فوریه تا سپتامبر صادرات . میلیون تنی خواهد داد  5رشد 

 . می باشد 065۳/59میلیون تنی در ماههای اکتبر تا ژانویه سال  5.۳صادرات 

درصد افزایش 9میلیون تن و یا به عبارت دیگر  9.0در این لحظه پیش بینی ما بر این است که میزان تقاضای جهانی کنجاله سویا 

ی کنجاله سویا از کاهش میزان موجودی کنجاله های فروشنده ها. میلیون تن در سال خواهد رسید  556را تجربه خواهد کرد و به 

 . روغنی سود خواهند برد
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 گزارشات جهانی
 فودپرس 13۷4اسفند ماه  21جمعه 

 افت بهای سویا در بازارهای جهانیهای گندم و ذرت و  افزایش نرخ

نرخ های پیش فروش گندم و ذرت افزایش یافتند، زیرا در گزارش کارشناسان بین المللی میزان کم  -اقتصاد غذا < کشاورزی

 .رونقی بازار این محصوالت از حد مورد انتظار پایین تر بوده است

سویا گزارش وزارت کشاورزی آمریکا مبنی بر رکود بازار بیش از  ، اما در مورد«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا  

 .در مجموع میزان موجودی کلیه این محصوالت در انبارها باال است.کاهش محصول بر قیمت آن تاثیر گذاشت

 3.99روز به دالر فراتر رفت و در میانه  3.90همچنین نرخ پیش فروش گندم در بورس شیکاگو برای تحویل در ماه مه از هر بوشل 

 .دالر رسید

نرخ پیش فروش . سنت رسید ۵5.15سنت پایین تر رفت و به  ۵0گفتنی است نرخ روغن سویا برای تحویل در مارس از هر پوند 

 .دالر معامله می شد 3.31دالر بود، حال اینکه قبال هر بوشل آن  3.360۳دانه سویا نیز هر بوشل 

 . ترقی کرددالر  ۵.۳31۳قیمت هر بوشل ذرت نیز به 
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