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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 

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

.فرمائید مارا بهره مند  

جوابگو خواهند بود 62144380126و فاکس   62144380120در این راستا تلفن    

 

 

  

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 آب

 آیانا 1338مرداد  63, شنبه

 ساخت فیلتر تصفیه آب در زمان حوادث غیرمترقبه 
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر، از ساخت فیلتر تصفیه آب با هدف استفاده در هنگام بروز 

 . حوادث غیرمترقبه در کشور خبر داد

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هالل احمر، حسام الدین مدنی 

حتی می . این فیلتر به صورت پرتابل بوده و قابل حمل است: یشتر ساخت این فیلتر تصفیه آب، به خبرنگار مهر، گفتدر توضیح ب

توانیم به شکل کوچک این فیلتر را بسازیم تا مردم بتوانند در منازل از آن استفاده کنند، ولی فعال کاربرد آن برای حوادث 

 .غیرمترقبه است

 .با همکاری یکی از شرکت های دانش بنیان آغاز شده است اجرای این کار: وی افزود

میلیارد تومان واردات دارو  04در سال گذشته : مدنی در ادامه به حجم واردات دارویی جمعیت هالل احمر اشاره کرد و گفت

 .، بوده است…داشتیم که شامل داروهای خاص، تک نسخه ای و

میلیارد تومانی مواد اولیه دارویی برای ساخت  01تا  04احمر همچنین از واردات مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل 

را تولید  …قلم انواع داروهای آنتی بیوتیک، ضد دردها و 04تا  51شرکت داروسازی سها هالل در حال حاضر : دارو خبر داد و افزود

 .و روانه بازار دارویی کشور می کند

تولید انواع سرنگ ها، آنژیوکت، سوزن : جهیزات و اقالم پزشکی مورد نیاز در کشور اشاره کرد و گفتمدنی در ادامه به تولید انواع ت

، از جمله تجهیزات پزشکی هستند که هالل احمر تولید …های مختلف، ماسک های نانو، پودر بی کربنات برای بیماران دیالیزی و

 .می کند

تولید این محصول در : در شرکت تجهیزات پزشکی هالل احمر خبر داد و افزودوی همچنین از راه اندازی خط تولید کیسه ادرار 

 .حال صنعتی شدن است

http://www.iana.ir/food/item/32502-0.html 
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 آب
 آیانا 1338مرداد  61, پنجشنبه

 تاکنون  13هزار هکتار از اراضی اردبیل از سال  4آبیاری تحت فشار در 
 .هزار هکتار از راضی استان آغاز شده است 4عملیات اجرایی آبیاری تحت فشار در بیش از  13ازسال

ه درمراسم از استان اردبیل، عدیل سروی رییس سازمان جهاد کشاورزی آن استان ک( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

مجموعه جهاد کشاورزی با تأمین : تودیع و معارفه مدیر شعب بانک کشاورزی استان اردبیل سخن می گفت، با اعالم این خبر افزود

امنیت غذایی و مواد اولیه صنایع غذایی و همسویی با اقتصاد مقاومتی و نقش ارزنده آن در صادرات غیر نفتی دارای مسئولیت 

 .قتصاد کشور استخطیر و سنگینی در ا

میلیون تن محصوالت  9/2درصد است و ساالنه حدود  0سهم استان اردبیل در تولید محصوالت کشاورزی : این مقام مسئول افزود

هزار تن محصوالت باغی می شود و از  214هزار تن محصوالت دامی و  114میلیون تن محصوالت زراعی و  2کشاورزی که شامل 

 .می در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در سطح ملی دارداین لحاظ نقش بسیار مه

سروی در این مراسم که مدیر کل سرمایه گذاری استانداری و عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی کشور و جمعی از مدیران دستگاه 

ما شاهد : افه کردهای اجرایی استان حضور داشتند با اشاره به لزوم گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان اض

میلیون تن از  0/0کاستی ها و نارسائی ها و ضعف در صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی هستیم بطوری که تنها فقط 

سیب زمینی استان که یک پنجم سیب زمینی کشور را . محصوالت کشاورزی فرآوری و از نعمت صنایع تبدیلی بهره مند می شوند

هزار تن  14هزار تن سیب زمینی تولیدی تنهابرای  014صنایع تبدیلی و سردخانه رنج می برد بطوری که از تأمین می کند از نبود 

سیب زمینی شرایط مناسب انبارداری و سردخانه موجود است و بانک کشاورزی به عنوان بازوی مالی جهاد کشاورزی در رفع این 

 .شته باشدنقیصه و تأمین منابع مالی می تواند نقش ارزنده ای دا

هزار  02با برنامه ریزی های انجام شده در طی برنامه پنج ساله ششم برای اجرای : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود

هکتار سیستم نوین آبیاری هدف گذاری شده است و قطعا ًَ اجرای پروژه های مهم یاد شده همچنین پروژه مهار آب های مرزی 

 .حول خواهد کردچهره کشاورزی استان را مت

بانک کشاورزی به عنوان بازوی : این مقام مسئول در پایان سخنان ضمن قدردانی از عقیل وکیلی، مدیر سابق بانک کشاورزی افزود

درصدی اعتبارات مکانیزاسیون به اثبات  002توانمند مالی سازمان جهاد کشاورزی استان، شایستگی و توانمندی خود را در جذب 

امیدواریم از ثمرات این همکاری های تنگاتنگ نیز با انتصاب شایسته مهندس جواد محمودی به سمت مدیر جدید  رسانده است که

 ./شعب بانک کشاورزی استان، این بخش بیش از پیش بهره مند شود 

http://www.iana.ir/majles/item/32504-0.html 
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 آب
 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

 میلیارد تومانی برای حل مشکل آب کشاورزی استان کردستان  434اعتبار 
خواهد بین کرد و فارس و ترک و  خواهد بین شیعه و سنی فرق بگذارد خطا کرده و همچنین اگر کسی می اگر کسی می

 .یک ملت هستیم و در برابر دشمنان دست واحدیمما همه . بلوچ عرب فرقی بگذارد اشتباه کرده است

، حسن روحانی در بیستمین سفر استانی خود به استان کردستان در جمع مردم این (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

سرزمین آن همه دالوران بزرگی که در کنار مردم عزیز کردستان در طول هشت سال دفاع مقدس در این : شهر، اظهار کرد

ی دالوران عزیز این سرزمین آباد و سرسبز و بیشه شیران کردی،  ایستادگی کردند و همچنین پیشمرگان کرد مسلمان و همه

 .مدافع ایران بودند و قابل ستایش هستند

 :گزیده سخنان روحانی به این شرح است

و این دولت در .مسیر اعتدال و تعامل رای داد درصد رای به 53حماسه آفرید و با  93خرداد  30کردستان سرزمینی است که در

در این . آورد و همه توان خود را برای توسعه کردستان عزیز به کار خواهد گرفت برابر عظمت مردم کردستان سر تواضع فرود می

 .مسیر رئیس جمهور ایران خود با تمام جدیت مسائل کردستان عزیز را دنبال خواهد کرد

سال مقاومت و ایستادگی در میدان منطق و  03ایران در برابر فشار و تهدید جهانی است مردم ما بعد از امروز روز پیروزی ملت 

 .مذاکره توانستند عظمت ملت ایران را به رخ جهانیان بکشند

 ها، فرزندان رشید وقهرمان شما در برابر شش قدرت بزرگ و جهانی به پیروزی تاریخی دست یافتند و چه کسی فکر دیپلمات

تان جهان را  ای داشته باشد شما ملت با مقاومت و ایستادگی گفتند ایران نباید انرژی هسته ها می ی قدرت کرد در حالی که همه می

 .در برابر ایران تسلیم کردید

اعتراف بزرگ جهانی یعنی آمریکا   تان توانستید کاری کنید که امروز قدرت پایان و ایستادگی شما ملت با قهرمانی و انرژی بی

گوید ایرانیان را تهدید  این که وزیر خارجه آمریکا در مجلس سنای آمریکا به صراحت می. کند که ایران تسلیم ناپذیر خواهد بود می

ها از روز اول تا امروز همواره با اتکا به خداوند در برابر  نکنید به این معنی است که ملت شجاع وقهرمان ایران در تمام مصاف

 .یبان پیروز بوده استدشمنان و رق

خواهد  اگر کسی می. و ما برادر و برابریم. شیعه و سنی برادر و متحد یکدیگر هستند. گذارند ملت ایران بین شیعه و سنی فرق نمی

خواهد بین کرد و فارس و ترک و بلوچ عرب فرقی بگذارد اشتباه  بین شیعه و سنی فرق بگذارد خطا کرده و همچنین اگر کسی می

 .ما همه یک ملت هستیم و در برابر دشمنان دست واحدیم.استکرده 

اگر دولت ایران و نظام جمهوری اسالمی ایران و مقاومین این سرزمین و دالوران ایران نبودند امروز اربیل و بغداد به دست 

کنیم از دهوک  سنندج دفاع میهای مظلوم است و ما همانطور که از  ها سقوط کرده بود، اما ملت ایران پشتیبان همه ملت تروریست

 .و اربیل سلیمانیه، و حتی در تمام منطقه هر سرزمینی که بخواهد مورد تجاوز قرار بگیرد از آن مظلوم دفاع خواهیم کرد

ماملت بزرگی هستیم که نشان . ها با وحدت و انسجام پاک خواهیم کرد مان را از تروریست به حول و قوه الهی عراق و تمام منطقه

بنابراین قادریم . ایم ای را پای میز مذاکره حل و فصل کرده ترین و مهمترین مساله سیاسی جهان یعنی موضوع هسته یم پیچیدهداد

 .سایر مسائل را هم در منطقه وجهان پای میز مذاکره حل و فصل کنیم

توانید ملت ایران را تسلیم کنید، با این  یم نمیایم با فشار و تهدید و تحر ایم که به همه دنیا گفته ما امروز در جایگاهی قرار گرفته

 .وجود جهان در برابر خواست و عظمت و ایستادگی ملت ایران یک بار دیگر در وین سر تعظیم فرود آورد
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های آن  پایه. تان خانه تکانی کنید گویم که تصمیم بگیرید در اتاق سیاسی من به مسئولین دولت آمریکا و سیاسیون این دولت می

 .زنید در هم شکسته است زی که از او حرف میمی

 .همه جهانیان بدانند یک راه بیشتر وجود ندارد و آن احترام، تکریم و تواضع و فروتنی در برابر ملت بزرگ ایران و حرف حق است

 تشریح اعتبارات استان کردستان

برای ساخت باند دوم راه . داده شده است میلیارد تومان بودجه برای راه های اصلی و فرعی استان کردستان اختصاص 202

همچنین باند دوم راه همدان .اجرایی می شود 91و  90میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در سال  334کرمانشاه،  -میاندوآب 

خصوصی ایم گردنه صلوات آباد به بخش  در هیات دولت نیز تصمیم گرفته. شود میلیارد تومان تکمیل می 30سنندج با اختصاص 

کیلومتر راههای روستایی نیز بودجه در نظر  014برای تکمیل راه سنندج به مریوان صد میلیارد تومان و برای تکمیل . واگذار شود

 .گرفته شده است

سد جدید در دست اجرا داریم که اکثر آنها  00. میلیارد تومان به دنبال حل مشکل آب کشاورزی استان است 024دولت با اعتبار 

. رسد برداری می سد طی امسال و سال بعد به بهره 5مراحل انتهای کار خود هستند و با اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی در 

شود و امروز  آبرسانی به شهرهای مختلف از همین سدها انجام می.رسد برداری می های آبیاری و زهکشی سه سد نیز به بهره شبکه

 .شود ینیز آبرسانی به سنندج نیز آغاز م

های تاسیسات فاضالب  در کشور طرح. میلیارد تومان برای تاسیسات فاضالب شهرهای استان کردستان در نظر گرفته شده است 04

 .است  درصد اجرا شده 93درصد اجرا شده اما در کردستان  03

ها و همچنین کشور عراق صادر  ستانظرفیت برق استان کردستان دو برابر مصرف این استان بوده و بنابراین برق استان در سایر ا

 .رسد برداری می مگاوات به بهره 304نیروگاه برق آبی داریان با  91بنا داریم نیروگاه برق آبی را افتتاح کنیم تا نیمه سال . شود می

 104مارستان ساخت بیمارستان مریون نیز آغاز شده و بی. شود میلیارد تومان اختصاص اعتبار بیمارستان سقز تکمیل می 34با 

 .شود تخت خوابی هم تکمیل می

میلیارد تومان نیز  04میلیارد تومان برای منابع طبیعی و دانشگاه صنعت و معدن و  04های استان،  ده میلیارد تومان برای ورزشگاه

ومان از طریق میلیارد ت 91پروژه به ارزش  9،  91و  90در سال . برای زیر ساختهای گردشگری استان درنظر گرفته شده است

 .شود تسهیالت و بخش خصوصی ارسال می

 91و  90ها در سال  میلیارد تومان اختصاص داده شده که این طرح 004طرح و پروژه با اعتبار  20برای استان کردستان اجرای 

 .شود اجرایی می

http://www.iana.ir/majles/item/32510-0.html 
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 آب
 ایسنا - 133۱مرداد  ۵دوشنبه 

 بحران و آلودگی آب باید دغدغه ملی شود

مشکلی به نام بحران کمبود آب و آلودگی منابع آبی باید از یک مساله ستادی و : رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت

 .تبدیل شودای ملی در کشور  دولتی به دغدغه

در جریان بازدید رییس سازمان حفاظت محیط زیست از سازمان نظام مهندسی  -دوشنبه  -به گزارش خبرنگار ایسنا، احمد کبیری امروز 

تواند به بهبود وضعیت  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می: کشاورزی و جلسه مشترک مسئوالن دو سازمان اظهار کرد

التحصیالن به بخش و آموزش کشاورزان کمک کند که امیدواریم این امر در برنامه ششم  بخش کشاورزی از طریق ورود فارغ برداران بهره

 .تر پیگیری شود و با تغییر نگاه و رویکرد همراه باشد جدی

ای ملی در کشور تبدیل شود،  همسائل زیست محیطی و بحران آب از حوزه یک دستگاه دولتی و ستادی باید خارج شود و به دغدغ: وی افزود

کننده است و باید  چرا که در حال حاضر نه تنها بحران کمبود آب در کشور وجود دارد بلکه وضعیت منابع آبی از نظر آالیندگی بسیار نگران

 رسیده سختی آبهای دولتی و مردم دست به دست هم دهند تا این مشکل حل شود، چرا که در حال حاضر بر اساس گزارشات  همه دستگاه

(EC آب ) هزار رسیده است 00کرخه به.  

تواند از ظرفیت سازمان نظام مهندسی  سازمان حفاظت از محیط زیست می: رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرد

ی ارشد و دکترا دارد در مسائل مرتبط با التحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناس هزار عضو فارغ 344و کشاورزی و منابع طبیعی که بیش از 

 .محیط زیست و حفظ منابع پایه آب و خاک استفاده کند

های اخیر فعالیت خود انجام داده است که  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اقدامات قابل توجهی طی سال: وی اظهار کرد

اشاره کرد تا بتواند کود و سموم وارداتی به کشور را از مبدأ گمرکات کشور تا ( کود و سم) های کشاورزی اندازی شبکه توزیع نهاده توان به راه می

  .مصرف در مزارع کشاورزی مانیتورینگ رصد و کنترل کند

ه هایی ک به گفته کبیری استانداردسازی تولیدات کشاورزی یکی دیگر از الزامات این بخش است، چرا که سالمت محصوالت کشاورزی با صحبت

تواند ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی از بروز این سونامی  کنند ارتباط دارد و می کارشناسان درباره سونامی سرطان در کشور مطرح می

  .پیشگیری کند

تومانی میلیارد  0444رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان پیشنهاد کرد که بخش اندکی از یارانه هزینه شده حدود 

افزاری و آموزشی  شود، به پیوست نرم هایی مانند آبیاری تحت فشار می کشور در هر سال در حوزه آب و خاک را که صرف اجرای طرح

برداران به بخش کشاورزی اختصاص داده شود تا اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیز بتوانند از این طریق به اصالح الگوی مصرف  بهره

 .های کشاورزی کمک کنند هآب و نهاد

به گزارش ایسنا، در این مراسم معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن سخنرانی، از نقطه نظرات و پیشنهادات اعضای 

  .شورای مرکزی این سازمان در مسائل مختلف مرتبط با کشاورزی و محیط زیست مطلع شد

http://www.isna.ir/fa/news/90414143001 
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 اقتصاد محصوالت

 - 38/65/63فارس

 عرضه رب گوجه فرنگی برای اولین بار در بازار فرعی/ گیرد تاالر بورس رنگ گوجه می
هزار و  44فرنگی مجتمع صنایع غذایی اصفهان با قیمت پایه تن رب گوجه  044مردادماه،برای اولین بار  3روز شنبه 

 .شود ریال راهی بازار فرعی بورس کاالی ایران می 044

، محموله رب گوجه فرنگی مذکور به بین الملل بورس کاالی ایرانروابط عمومی و امور به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .گرمی با درب ساده بوده که درب انبار کارخانه ، تحویل داده می شود 944صورت قوطی های 

تن انواع پلیمری و شیمیایی عرضه می شود؛ مهمترین این  009هزار و  09در این روز و در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 

مواد شامل پلی اتیلن ترفتاالت نساجی، پلی اتیلن سنگین، پلی وینیل کلراید، سود کاستیک، آمونیاک، پارازایلین، آروماتیک 

عالوه بر این، یکهزار تن قیر . سنگین، اسید نیتریک، اسید کلریدریک، تولوئن دی ایزو سیانات و پلی اتیلن سنگین اکستروژن است

 .وی عرضه می رودنیز در این روز بر روی تابل

 .است 00101و  01044، 4454تن انواع قیر  112هزار و  2تاالر صادراتی نیز در اولین روز هفته شاهد عرضه بیش از 

 .تن ذرت دانه ای قزوین و خوزستان عرضه می شود 3044در این روز و در تاالر محصوالت کشاورزی نیز ، 

تن انواع کاال راهی بازارهای فیزیکی و فرعی بورس کاالی ایران می  403هزار و  34بر اساس این گزارش، در این روز و در مجموع، 

 .شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386563666201 
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 اقتصاد محصوالت
 - 38/65/60فارس

 درصد افزایش یافت 3.۳قیمت تولید محصوالت گاوداری 
 .های صنعتی نسبت به فصل قبل افزایش یافت براساس اعالم مرکز آمار ایران قیمت تولید کننده محصوالت گاوداری

های صنعت کشور در بهار سال جاری  گاوداری، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .منتشر شد مرکز آمار ایراناز سوی 

صدم  03رسید که  304640های صنعتی در این فصل به عدد  بر این اساس شاخص کل قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

 .دهد درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می 2644درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و 

 .رو بوده است درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیشترین افزایش روبه 0605در فصل مورد بررسی شاخص گاو حذفی با 

درصد  02640در این میان استان اردبیل با . رو بوده است ایش روبهها با افز در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کل در اغلب استان

درصد کاهش نسبت به فصل قبل  0611افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش و استان آذربایجان شرقی با 

 .اند بیشترین کاهش در شاخص کل را نسبت به فصل قبل داشته

ماه به  0باردار، گاو شیری، گاو نرداشتی، گاو پرواری، گاو حذفی شیری وازده گوساله نر زیر ای غیر بر اساس این گزارش، گاو تلیسه

 .بوده است 10605، منفی 9650، 0601، 2633، 060، منفی 09630ترتیب در فصل مشابه سال قبل منفی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386560666501 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 اکونا - 133۱مرداد  61 - ۱213۱: کد خبر 

 اعالم کنید 9044ها را به  سوزی جنگل آتش
ما را از وقوع آتش سوزی در جنگل و مرتع، تخریب و تصرف اراضی ملی  0140مردم از طریق شماره :رییس سازمان جنگل ها گفت

 .و ساخت و ساز غیر مجاز در عرصه های جنگلی و مرتعی مطلع نموده واین سازمان را یاری کنند

رد که ها، مراتع و آ بخیزداری کشور به مناسبت هشتم مرداد روز ملی جنگل بیانیه ای صادر ک خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل

 .متن آن بدین شرح است

 .بشر در قرن بیست و یکم با سه چالش عمده؛ تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و بیابان زایی مواجه است

به عنوان مهمترین گاز گلخانه ای، گرمایش زمین را کنترل نموده و به عنوان « دی اکسید کربن جو» جنگل ها و مراتع با جذب 

اثربخش با کاهش سرعت حرکت آب، میزان نفوذ آب به سفره های زیر زمینی را افزایش و در نتیجه  سدهای طبیعی کم هزینه اما

امروزه نمی توان از نقش موثر جنگل ها در حفظ . وقوع سیالب های مخرب را کاهش که حفظ منابع آب و خاک را بدنبال دارد

ابی و نشاط و حفظ حیات وحش چشم پوشی نمود بگونه ای که تعادل اکوسیستم ها، کنترل آالینده ها و تولیداکسیژن، ایجاد شاد

 .حفظ جنگل ها به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار هر کشور به شمار می آید

بدون شک برای حل مشکالت زیست محیطی در سطح ملی از قبیل خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها، رودخانه ها، قنوات و 

سفره آبهای زیرزمینی، فرونشست زمین، گسترش کانون های بحرانی بیابان زا و گردوغبار چاره ای  چشمه ها، بیالن منفی سطح

 .موثرتر از حفظ و احیای جنگل ها و مراتع، گسترش عملیات آبخیزداری و آبخوانداری واجرای عملیات بیابان زدایی وجود ندارد

ه که تحقق این مهم قطعاً با مساعدت و همراهی آحاد ملت عزیز حفاظت ازجنگل ها به عنوان سرمایه ملی یک وظیفه عمومی بود

 .ایران اسالمی و مسئولین محترم دستگاههای حاکمیتی و دولتی محقق می گردد

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورحداکثر تالش خود را در جهت حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری پایدار از این منابع 

نوان امانت گذشتگان و سرمالیه آیندگان بکار گرفته و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های خدادادی به ع

دولت تدبیر و امید، علیرغم محدودیت های موجود، با بهره برداری از مشارکت مردم و جوامع محلی، راهبردهای اساسی جامع نگر 

 .ها اتخاذ نموده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد را در ارتقای فرهنگ حفظ و احیای پایدار جنگل

از مردم عزیز و مسئولین محترم کشورمان بخاطر دغدغه دلسوزانه در زمینه تخریب منابع طبیعی و بویژه جنگل ها صمیمانه 

بع طبیعی کشور از وقوع آتش فرزندان خود را در سازمان منا0140سپاسگزاری نموده و از محضرشان تقاضا داریم از طریق سامانه 

سوزی در جنگل و مرتع، تخریب و تصرف اراضی ملی و ساخت و ساز غیر مجاز در عرصه های جنگلی و مرتعی مطلع نموده و در 

 .این مسیر همچون گذشته یاریگر باشند

 .ور را خواستاریماز خداوند بزرگ سالمتی و توفیق روز افزون همه تالشگران در عرصه حفظ و احیای منابع طبیعی کش

 "خداکرم جاللی معاون وزیرجهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری کشور

http://iranecona.com/82138 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - 133۱مرداد  ۵دوشنبه 

 قزوین هم آمدندریزگردها به : ها معاون سازمان جنگل

بیابانی شدن دشت قزوین و دشت شهریار باعث تولید ریزگردها شده است که با توجه به قرار : ها، مراتع و آبخیزداری گفت معاون سازمان جنگل

برخوردار ای  های تهران و کرج در شرق منطقه دشت قزوین و مراکز جمعیتی شهر جدید هشتگرد این منطقه از اهمیت ویژه گرفتن استان

 .است

به دلیل تغییرات اقلیمی، خشکسالی و عدم مدیریت منابع آب سرزمینی، : گو با خبرنگار ایسنا در قزوین، اظهار کرد و پرویز گرشاسبی در گفت

 .شود های مختلف در این منطقه مشاهده می زایی به شکل چهره دشت و مراتع به شدت تغییر یافته و بیابان

در جنوب شهرستان آبیک و غرب شهرستان نظرآباد : زوین و دشت شهریار را باعث تولید ریزگردها دانست و افزودوی بیابانی شدن دشت ق

 .آباد قابل تصور نبود زدایی صورت گرفته است ولی خشکی منطقه دشت اهلل هکتار عملیات بیابان 0444

قه دشت قزوین و مراکز جمعیتی شهر جدید هشتگرد این منطقه های تهران و کرج در شرق منط با توجه به قرارگرفتن استان: گرشاسبی گفت

 .ای برخوردار است از اهمیت ویژه

 04ای برای  با تصاویر ماهواره: های پیداش ریزگرد در کنار دشت شهریار دانست و خاطرنشان کرد ترین کانون وی دشت قزوین را یکی از حساس

 .گیرد ی که انسان ایجاد کرده مورد شناسایی و بررسی قرار میسال آینده دشت قزوین از نظر پوشش، آب و تغییرات

تالش ما این : ها با اشاره به اینکه طرح مطالعاتی و تدوین جلوگیری از بیابانی شدن دشت قزوین در حال انجام است، گفت معاون سازمان جنگل

منطقه و فراهم شدن اعتبارات دولتی گامی مهم در راستای های  است که تا چند سال آینده با پایان گرفتن مطالعات با استفاده از ظرفیت

 .زدایی در کشور برداشته شود بیابان

http://www.isna.ir/fa/news/38656562135 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - 133۱مرداد  3شنبه 

 ای سوختند به پای دعواهای قبیله های ایالم جنگل

ای  های بلوط ایالم دعواهای قومی و قبیله سوزی در جنگل عامل آتش: ها، مراتع و آبخیزداری اعالم کرد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

 .شوند اند و به مراجع قضایی معرفی می بوده که مسببان آن شناسایی شده

در این حادثه برخی از طرفین دعوا : های بلوط استان ایالم اظهار کرد سوزی در جنگل آتش  ایسنا، درباره وگو با خبرنگار قاسم سبزعلی در گفت

  .های استان شد زدن اراضی یکدیگر کرده بودند که توسعه آتش باعث ایجاد حریق در سطح مراتع و جنگل اقدام به آتش

ها و مراتع  سوزی جنگل ها و مراتع کشور رو به افزایش بود، عمده دلیل آتش سوزی جنگل در سه ماهه نخست امسال که روند آتش: وی افزود

ها بود که در ماه چهارم با انجام اقدامات پیشگیرانه تا حدود زیادی کنترل  انگاری مانده مزارع پس از فصل برداشت و برخی سهل سوزاندن باقی

  .شد

سوزی در سطح  یکی از اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از توسعه آتش: افزود ها، مراتع و آبخیزداری فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

های نظامی برای استفاده از بالگرد بود که  های ذیربط از جمله ارگان های مشترک با جوامع محلی و دستگاه نامه ها و مراتع امضای تفاهم جنگل

ها و مراتع کشور کمتر از همین بازه زمانی در سال  هد سطح حریق در جنگلد آمار حریق و اطفاء آن در چهار ماهه نخست امسال نشان می

  .گذشته بوده است

  .سوزی شناسایی و دستگیر شدند و پرونده آنها در حال تشکیل و معرفی به محاکم قضایی است عامالن آتش: سبزعلی گفت

http://www.isna.ir/fa/news/38656366413 
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 اقلیم و منابع طبیعی
/65/60 - فارس  38 

 میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی در نوشهر 7خسارت بیش از 
میلیارد تومان به بخش کشاورزی این شهرستان  7سیل اخیر بیش از : سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نوشهر گفت

 .وارد کرده استخسارت 

زاده در  از شهرستان ساری به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، محمدرضا رضوی خبرگزاری فارسبه گزارش 

ان در بخش مرکزی و در پی بارش شدید بار: مورد خسارات سیل و بارندگی اخیر به بخش کشاورزی در این شهرستان اظهار کرد

 .ها زیاد بوده است کجور این شهرستان، میزان خسارت وارده به نهرهای زراعی و سردهانه

ها، شالیزارها، تاسیسات آبی، محصوالت زراعی  های کشاورزی، پل وی با بیان اینکه در زمینه میزان آسیب جدی وارد شده به جاده

در مجموع سیل اخیر به بخش کشاورزی بیش از هفت : انجام شده است، تصریح کردبهاره و انبارهای علوفه نیز برآوردهای الزم 

 .میلیارد تومان خسارت وارد کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386568666622 
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و منابع طبیعی اقلیم  
 - 38/65/60فارس

 شود سوزی می های کشور دچار آتش هزار هکتار از جنگل 90ساالنه 
 .شود سوزی می های کشور دچار آتش هزار هکتار از جنگل 90ساالنه : ها، مراتع و آبخیزداری گفت رئیس سازمان جنگل

فقیه سازمان جهاد  های نمایندگی ولی از شهرستان نوشهر، گردهمایی سراسری مسئوالن حوزه خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد  04؛ خداکرم جاللی با اشاره به  های کشور صبح امروز در مرکز آموزش مهندس ساعی کالرآباد آغاز شد کشاورزی استان

میلیارد  0کتار جنگل وجود داشت اما این رقم امروز به زیر میلیارد ه 0از ابتدای خلقت زمین : خشکی روی کره زمین، اظهار کرد

  .هکتار رسیده است

میلیارد هکتار جنگل وجود داشت اما این رقم  0از ابتدای خلقت زمین : میلیارد خشکی روی کره زمین، افزود 04وی با اشاره به 

  .میلیارد هکتار رسیده است 0امروز به زیر 

شود و این در کنار آفات و  سوزی می های کشور دچار آتش هکتار از جنگل 01و آبخیزداری ساالنه ها، مراتع  رئیس سازمان جنگل

شود و در  کاری شد و امسال دو برابر می هزار هکتار جنگل 14های درختان از معضالت است؛ سال گذشته با مشارکت مردم  بیماری

 .رسد هزار هکتار می 344برنامه ششم تا به 

سال گذشته  14افزایش گرمای زمین طی : های آغازین خلقت زمین، خاطرنشان کرد بر حفظ زمین مطابق روزجاللی با تاکید 

  .های جهانی است ترین چالش درجه سلسیوس در ایران از مهم 061هشت درصد درجه سلسیوس در کل کره زمین و 

درصد نیاز  05به اینکه به ازای هریک درجه افزایش دما،  با توجه: وی با اشاره به آثار و تبعات افزایش گرمای کره زمین، بیان کرد

 .شویم رو می دهد که اگر این آب کم باشد، با کاهش تولید روبه هان و درختان را افزایش می آبی گیا

: دادگذاری با مشارکت مردم تاکید کرد و ادامه  گیری و عزم ملی و سرمایه ها، مراتع و آبخیزداری به تصمیم رئیس سازمان جنگل

اقلیم است و از آنجایی که جزو پنج کشور اول جهان از نظر تنوع ژنتیکی و  00شده جهان دارای  اقلیم شناخته 02کشور ما از 

 .سازی شود ها فرهنگ گیاهی هستیم، بنابراین باید در زمینه حفظ این نعمت

نگری در  جامعه: های اخیر رهبری، اضافه کرد ودها پس از رهنم معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به استراتژی سازمان جنگل

های عمرانی،  ها، کنترل طرح های آبخیزداری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، مشارکت مردم، حفاظت، خروج دام از جنگل حوزه

و اصالح  های غیرمجاز، قاچاق چوب، زغال ها، تصرفات، ساخت و ساز ها، آفات و بیماری سوزی جنگل ها، آتش گردشگری و راه

 .ترین ابعاد و عناوین حفاظت از منابع طبیعی است برداری از مهم های بهره نظام

ترین  براساس فرمایشات مقام معظم رهبری ارتقای فرهنگ منابع طبیعی و تبدیل به میراث عمومی، از مهم: وی در پایان گفت

 .هایی است که باید جدی گرفته شود دستورالعمل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386560666348 
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 اقلیم و منابع طبیعی  
 - 38/65/61فارس

  49چالش اصلی بشر قرن  3تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و بیابان زایی 
بشر در قرن بیست و یکم با سه چالش عمده تغییر اقلیم، : مراتع و آبخیزداری کشور گفتها،  رئیس سازمان جنگل

 کمبود آب شیرین و بیابان زایی مواجه است

مرداد ماه روز  به نقل از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خداکرم جاللی به مناسبت هشتم خبرگزاری فارسبه گزارش 

به عنوان مهمترین گاز گلخانه ای، گرمایش ( دی اکسید کربن جو)ملی جنگل در بیانیه ای آورده است؛ جنگل ها و مراتع با جذب 

زمین را کنترل کرده و به عنوان سدهای طبیعی کم هزینه اما اثربخش با کاهش سرعت حرکت آب، میزان نفوذ آب به سفره های 

 .های مخرب را کاهش که حفظ منابع آب و خاک را بدنبال دارد ش و در نتیجه وقوع سیالبزیرزمینی را افزای

ها، کنترل آالینده ها و تولید اکسیژن، ایجاد شادابی و نشاط و  امروزه نمی توان از نقش موثر جنگل ها در حفظ تعادل اکوسیستم

های مهم توسعه پایدار هر کشور به  یکی از شاخص حفظ حیات وحش چشم پوشی کرد به گونه ای که حفظ جنگل ها به عنوان

 .شمار می آید

ها، رودخانه ها، قنوات و  بدون شک برای حل مشکالت زیست محیطی در سطح ملی از قبیل خشک شدن دریاچه ها و تاالب

رد و غبار چاره ای زا و گ های بحرانی بیابان ها، بیالن منفی سطح سفره آبهای زیرزمینی، فرونشست زمین، گسترش کانون چشمه

 .موثرتر از حفظ و احیای جنگل ها و مراتع، گسترش عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و اجرای عملیات بیابان زدایی وجود ندارد

ها به عنوان سرمایه ملی یک وظیفه عمومی بوده که تحقق این مهم قطعا با مساعدت و همراهی آحاد ملت ایران  حفاظت از جنگل

 .ئولین دستگاه های حاکمیتی و دولتی محقق می شوداسالمی و مس

ها، مراتع و آبخیزداری کشور حداکثر تالش خود را در جهت حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری پایدار از این منابع  سازمان جنگل

م رهبری و سیاست های خدادادی به عنوان امانت گذشتگان و سرمایه آیندگان بکار گرفته و در راستای تحقق منویات مقام معظ

دولت تدبیر و امید، علیرغم محدودیت های موجود، با بهره برداری از مشارکت مردم و جوامع محلی، راهبردهای اساسی جامع نگر 

 .را در ارتقای فرهنگ حفظ و احیای پایدار جنگل ها اتخاذ کرده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد

ها، اطالع رسانی به موقع از طریق  دغه دلسوزانه مردم در زمینه تخریب منابع طبیعی و بویژه جنگلوی ضمن سپاسگزاری از دغ

سوزی در جنگل و مرتع، تخریب و تصرف اراضی ملی،  سازمان منابع طبیعی کشور درخصوص وقوع هرگونه آتش 0140سامانه 

 .ساخت و ساز غیر مجاز در عرصه های جنگلی و مرتعی را خواستار شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386561666035 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1338مرداد  65, دوشنبه

 اندازی دفتر مستقل خاک  درخواست راه/ های اخیر اعالم شد عامل اصلی سیالب
توان طی یک شب برطرف کرد و  سال گذشته را نمی 944شود و عملکرد بد  آب کشور از بحران خاک ناشی میبحران 

 .سال فعالیت مداوم و مثمر ثمر هستیم 94حداقل نیازمند 

علمی دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران امروز در گفتگو با  رئیس انجمن علوم خاک ایران و عضو هیئت

ماه سال جاری به مناسبت  از برگزاری مسابقه ملی عکس، فیلم، کاریکاتور و شعر در آبان( ایانا)رنگار خبرگزاری کشاورزی ایران خب

توان انتظار داشت که  تر است و نمی کننده معضالت خاک موجود در کشور از بحران آب نگران: سال جهانی خاک خبر داد و گفت

 .ساله بخشی از مشکالت آنها را برطرف کرد 04ریزی پنج تا  که باید با یک برنامهیک شبه مشکالت برطرف شوند، بل

منوچهر گرجی با بیان اینکه تا زمانی که مشکالت خاک کشور برطرف نشود، بحران آب همچنان ادامه خواهد داشت، یکی از 

ها، آب به داخل زمین کشیده  نفوذپذیری خاکبا کاهش : توجهی به خاک دانست و افزود های اخیر را کم های اصلی سیل علت

 .شود شود و به سیل تبدیل می نمی

دارند که متأسفانه در حال حاضر با از بین  ها نیز آب را نگه می ها یکی از محافظان خاک هستند و خاک جنگل: وی خاطرنشان کرد

 .شویم ها، باعث از بین رفتن خاک و در نهایت آب می بردن جنگل

اندازی دفتر خاک بتوان با  تر قانون خاک و تعیین متولی برای خاک، با راه امیدواری کرد که با تصویب هرچه سریعگرجی اظهار 

ریزی بلندمدت و مناسبی برای حل بحران خاک  ها و بخش اجرایی، برنامه های تحقیقاتی، دانشکده افزایش ارتباط بین مؤسسه

 .صورت گیرد

خوشبختانه ثبت مواد : کود و سم بدون نظارت را یکی از دالیل نابودی خاک عنوان کرد و ادامه داد موقع از رویه و بی وی استفاده بی

های  گیرد، فعالیت قابل تقدیری است که تمامی شرکت کودی که در حال حاضر در مؤسسه تحقیقات خاک و آب صورت می

 .داتی کرده استتولیدکننده و واردکننده را موظف به ثبت مواد کودی تولید داخلی و وار

 فرسایش ساالنه دو میلیارد تن خاک در کشور

مشکل آب کشور : رئیس انجمن علوم خاک ایران میزان فرسایش آبی و خاکی کشور را ساالنه دو میلیارد تن اعالم کرد و یادآور شد

 .بودجه اختصاص داده شود نیز ناشی از بحران خاک است و در برنامه ششم حتماً باید ردیف خاصی برای خاک در نظر گرفته و

برای بهبود موقعیت حال : سال گذشته دانست و تصریح کرد 044گرجی وضعیت فعلی آب و خاک کشور را نتیجه عملکرد بد 

 .ها اضافه خواهد شد روز به میزان ریزگردها و سیل سال آینده را خوب عمل کنیم، وگرنه روزبه 04حاضر، حداقل باید 

اندازی دفتر خاک  نت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خاک ابراز نارضایتی کرد و خواستار راهوی از عملکرد ضعیف معاو

 .طور مستقل در معاونت شد به

تواند باعث  هایی دانست که می ورزی حفاظتی و پایش ساالنه خاک را از برنامه گرجی افزایش نیم درصدی ماده آلی خاک، خاک

 .بهبود کیفیت خاک موجود شود

 دهند مترمربع اراضی کشاورزی تغییر کاربری می 40در هر دقیقه 

هکتار از  144هزار و  ، شش0204علمی دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه در دهه  عضو هیئت

مترمربع اراضی کشاورزی تبدیل  01طبق آمار سازمان امور اراضی، در هر دقیقه : اند، تأکید کرد اراضی کشاورزی تبدیل شده

 .ای عظیم خواهیم بود سال آینده شاهد بروز فاجعه 34شوند و با ادامه این وضعیت، تا  می
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عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی نیز  توان وزارت جهاد کشاورزی را تنها مسئول حفاظت از خاک دانست، به نمی: وی اظهار داشت

کند و باید برای  خورده کردن خاک، موجبات فرسایش آبی و خاکی را فراهم می دهد و با دست میهایی که انجام  سازی با جاده

ای را برای ترمیم پوشش گیاهی منطقه و تثبیت خاک فراهم کند که متأسفانه بعد از  خورده، هزینه های دست ترمیم خاک

ها هستند،  معادن شن، هرکدام منابع تولید ریزگردها و طوفانها، شاهد چنین اتفاقی نیستیم، یا با توجه به اینکه تمامی  سازی جاده

 .تر عمل کند شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید کنترل

پس از تصویب قانون خاک : ای را برای تثبیت خاک اختصاص دهند و گفت ها باید بودجه گرجی پیشنهاد داد که تمامی وزارتخانه

 ./تر متولی برای خاک در نظر گرفته شود یعنیز برای رفع مشکالت باید هرچه سر

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23105-1.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1338مرداد  61, پنجشنبه

 اختصاص اعتبار برای جبران خسارات سیل مازندران 
بازسازی با تصویب هیئت وزیران، اعتبارات و تسهیالتی برای بازسازی تأُسیسات زیربنایی راه ها و معابر خسارت دیده، 

 . اماکن شهری و روستایی خسارت دیده و آسیب دیدگان ناشی از سیل استان مازندران اختصاص یافت

 : به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است( ایانا)ری کشاورزی ایرانبه گزارش خبرگزا

( 03)ای از محل منابع ماده  های سرمایه ریال به صورت تملک دارایی( 314ر444ر444ر444)مبلغ دویست و پنجاه میلیارد  -0

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ( 30)ماده ( م)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند 

، برای بازسازی تأُسیسات زیربنایی راه ها و معابر خسارت دیده ناشی از سیل در اختیار استانداری -0292مصوب  -( 3)مالی دولت 

 .گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود مازندران قرار می

قانون تشکیل سازمان ( 03)ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده ( 024ر444ر444)صد و سی میلیون مبلغ هشت -3

مصوب  ( 3)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 30)ماد ( م)مدیریت بحران کشور، موضوع بند 

ن شهری و روستایی خسارت دیده ناشی از سیل استان مازندران به ، برای پرداخت کمک بالعوض جهت بازسازی اماک - 0292

 .شرح جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود

 (ارقام به میلیون ریال)

 میزان اعتبار موضوع ردیف 

واحد آسیب دیده به ازای هر واحد ( 02)اعتبار بالعوض برای بازسازی  0

 ریال ( 44ر444ر444)شصت میلیون 

504 

 14 اعتبار بالعوض جهت بازسازی یک واحد روستایی  3

 024 جمع کل

بانک  ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت توسط( 30ر404ر444ر444)مبلغ بیست و یک میلیارد و ششصد و چهل میلیون  -2

مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق بانک های عامل با معرفی بنیاد مسکن انقالب اسالمی بین آسیب دیدگان ناشی از سیل 

ای به  در مناطق شهری با ضمانت زنجیره%( 1)در مناطق روستایی و پنج درصد %( 0)استان مازندران با سود و کارمزد چهار درصد 

طول دوران مشارکت مدنی و فروش . ونی شهری و روستایی به شرح جدول زیر پرداخت می شودمنظور بازسازی واحدهای مسک

است و بدهی احتمالی آسیب ( سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی)اقساطی جمعاً پانزده سال 

 .دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیالت نخواهد بود

 ( ارقام به میلیون ریال) 



 4931مرداد  اول اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

13 
 

مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت یارانه سود  -0

این تصویب ( 2)به خسارت دیدگان موضوع بند و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیالت اعطایی ( شورای پول و اعتبار

های یادشده پس از اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در الیحه بودجه سال بعد  نماید که هزینه نامه را تضمین و تعهد می

طالباتشان های عامل در وصول م پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانک

 .نیست

استانداری مازندران موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یادشده، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در  -1

 . مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید

برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و  34/0/0290تاریخ اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در 

 .دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد

http://www.iana.ir/majles/item/23163-1.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میزان کل تسهیالت سقف تسهیالت تعداد واحد خسارت دیده موضوع ردیف

 2ر944 244 02 بازسازی اماکن مسکونی شهری  0

 344 344 0 بازسازی اماکن مسکونی روستایی 3

 14 14 0 دیدهخودرو سبک آسیب 2

 004 24 35 اماکن مسکونی ( معیشتی)تأمین لوازم خانگی  0

 04ر404 034 029 تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی  1

 30ر404 - - جمع کل 

http://www.iana.ir/majles/item/23709-1.html
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 اقلیم و منابع طبیعی

 میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی در نوشهر 7خسارت بیش از 
میلیارد تومان به بخش کشاورزی این شهرستان  7سیل اخیر بیش از : سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نوشهر گفت

 .خسارت وارد کرده است

زاده در  از شهرستان ساری به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، محمدرضا رضوی خبرگزاری فارسبه گزارش 

در پی بارش شدید باران در بخش مرکزی و : مورد خسارات سیل و بارندگی اخیر به بخش کشاورزی در این شهرستان اظهار کرد

 .ها زیاد بوده است هانهکجور این شهرستان، میزان خسارت وارده به نهرهای زراعی و سرد

ها، شالیزارها، تاسیسات آبی، محصوالت زراعی  های کشاورزی، پل وی با بیان اینکه در زمینه میزان آسیب جدی وارد شده به جاده

در مجموع سیل اخیر به بخش کشاورزی بیش از هفت : بهاره و انبارهای علوفه نیز برآوردهای الزم انجام شده است، تصریح کرد

 .رد تومان خسارت وارد کرده استمیلیا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386568666622 
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 انتصابات

 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

 سازی دوری کنند  بازندگان از تخریب و جنجال/ مجمع انجمن کنسرو قانونی برگزار شد
های کار و اقتصاد و دارایی، در سالمت  انتخابات مجمع عمومی انجمن کنسرو با حضور سه نفر از نمایندگان وزارتخانه

ای،  سازی رسانه اند، با جنجال دهکامل و بر مبنای قانونی برگزار شد و نباید کسانی که موفق به اخذ رأی کافی نش

 .سالمت قانونی مجمع را زیر سؤال ببرند

شدگان،  با وجود تعلیق: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سندیکای کنسرو امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گیرد که تعداد حاضرشوندگان بیش از  ه خود مینفر در این مجمع عضو هستند که تنها در صورتی مجمع شکل رسمی ب 94بیش از 

ای که تصویر  سوم باشد؛ لذا در انتخابات مجمع نیز پس از تکمیل شدن تعداد، دستور جلسه آغاز شد و بر اساس دستور جلسه یک

کنندگان  شرکت عنوان نخستین آن هست و امکان انتشار آن وجود دارد، کسانی که ادعای معجول بودن انتخابات مجمع را دارند، به

 .اند به امضای آن پرداخته

صورت غیرقانونی برگزار شده، در برگزاری انتخابات در سمت یک بازرس در  بازرسی که معتقد است انتخابات به: احمد آزادمرد افزود

ضور داشته و پس توانست با اعتراض خود از ادامه جلسه جلوگیری کند، اما این فرد تا پایان جلسه ح این جلسه حضور داشت و می

 .از اخذ نتیجه و عدم کسب رأی، اقدام به اعتراض و معجول خواندن انتخابات کرده است

ای مبتنی بر احراز  تاکنون از سوی وزارت کار و امور اجتماعی که نمایندگان آن در جلسه حضور داشتند، نامه: وی خاطرنشان کرد

مدیره مجمع شده  عضاء، چه کسانی که موفق به اخذ رأی برای حضور در هیئتتخلف در انتخابات مجمع ارائه نشده است و از همه ا

 .سازی دوری کنند تراشی و جنجال منظور تسهیل فعالیت مجمع، از مانع شود به و چه کسانی که رأی الزم را ندارند، تقاضا می

اند که برای مدت سه  ه مجمع شناخته شدهمدیر عنوان رئیس هیئت گیری به هفت نفر پس از رأی: رئیس سندیکای کنسرو ادامه داد

عنوان تسهیلگر و یاور بخش، برای ایجاد پل با  سال، موظفند مسائل و مشکالت مربوط با سندیکای کنسرو را بررسی کرده و به

 .های دولتی و خصوصی اقدام کنند سازمان

 شرکت نام و نام خانوادگی

 ویک یک امیر فهندژ

 میبد قطره یزد احمد آزادمرد

 ماس می محمد ظهیر

 خوشگوار اصفهان مسعود بختیاری

 کامبیز فرد حسن فروزان

 بهرنگ قماشچی

 فرات احمد قنادی

 کرمعلی اسعدیان: بازرس اصلی

های فعال  کنند به منزله پل مرتبط با فراکسیون صنایع غذایی مجلس و انجمن اعضای مجمع در واقع تالش می: آزادمرد تصریح کرد

 .های دولتی زمینه را برای رونق فعالیت فعاالن صنعت کنسرو فراهم کنند صنایع غذایی در بخش خصوصی و ارگاندر حوزه 
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شود برای حل مشکالت موجود در  وسیله از همه فعاالن صنعت و حاضران در مجمع انجمن کنسرو دعوت می بدین: وی یادآور شد

داده و اطمینان کامل داشته باشند که انتخابات مجمع بر مبنای قانونی  صنعت و برای رونق تولید در این حوزه دست به دست هم

 ./برگزار شده و هیچ تخلفی صورت نگرفته است

http://www.iana.ir/food/item/23152-1.html 
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 انتصابات
  فودپرس 1338مرداد ماه  0سه شنبه 

 دبیرکل جدید اتاق تهران منصوب شداقتصاد غذا 
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا به .مسعود خوانساری طی حکمی، دکتر بهمن عشقی را به دبیرکلی اتاق تهران انتخاب کرد -

خوانساری رئیس اتاق تهران در حکمی که روز گذشته معادن و کشاورزی تهران، مسعود   صنایع، نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی،

های ابراهیم بهادرانی، بهمن عشقی را به جای وی عنوان دبیرکل جدید انتخاب کرد و برای چهارسال  صادر شد، با تقدیر از تالش

تخصص، دانش و تجربه در حکم انتصاب دبیرکل جدید اتاق تهران به تعهد، .آینده هدایت امور اجرایی اتاق تهران را به او سپرد

خوانساری ابراز .های کالن اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی تاکید کرده است بهمن عشقی اشاره و بر پیگیری اهداف و سیاست

بهمن .های راهبردی و عملیاتی اتاق تهران موفق باشد امیدواری کرده است تا دبیرکل جدید اتاق تهران بتواند در تحقق برنامه

ونقل را از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده  ریزی حمل کل اتاق تهران، مدرک دکترای خود در مهندسی عمران، برنامهعشقی، دبیر

دبیرکل جدید .ریزی شهری و حمل و نقل را دارد هایی چون تولید و واردات خودرو، برنامه او سابقه حضور و فعالیت در حوزه. است

مدیرعامل شرکت ساختمانی پیمانکار شهرداری تهران بوده و پس از آن تا سال  0254تا  0254های  اتاق تهران در فاصله سال

به عنوان معاون و مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر، مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک و رئیس کمیته نوسازی ناوگان در  0202

های  اکنون به تناوب مدیرعاملی شرکتت 0202بهمن عشقی از سال . های کشور فعالیت کرده است سازمان حمل و نقل و پایانه

بوس و اتوبوس  کننده مینی گستر و هوراند خودرو دیزل را برعهده داشته است که به عنوان تولید  هساکو، شرکت بنیان صنعت

 ونقل و خودروسازی چون تاکسیرانی، راهداری، های فعال در حوزه حمل چنین به عنوان مشاور با سازمان او هم.شود شناخته می

برابر اعالم روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، متن حکم انتصاب .ای کار کرده است ونقل جاده حمل

جناب آقای دکتر بهمن عشقینظر به تعهد، تخصص، دانش و تجارب اجرایی ارزنده :دبیرکل جدید اتاق تهران به شرح زیر است

با توجه به اهداف و .شوید بیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران منصوب میجنابعالی به موجب این حکم به سمت د

های کالن اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی، امید است با اتکال به خداوند متعال و حمایت اعضای هیات رئیسه، ضمن  سیاست

ها برای ارائه  چنین توسعه فعالیت و عملیاتی اتاق تهران و همهای راهبردی  گیری از تجارب نیروهای کارآمد در تحقق برنامه بهره

چنین در این حکم از ابراهیم بهادرانی به خاطر  هم.های اتاق موفق و مؤید باشید تر به اعضا و توانمندسازی تشکل خدمات مناسب

 خدمات ارزشمند ایشان در طول دوره تصدی دبیرکلی اتاق تهران تقدیر و تشکر شده است

http://www.foodpress.ir/Post.a 
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 کشمش/ انگور

 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

 احداث کلینیک های کشاورزی، پیش شرط کشاورزی مدرن / برداشت نخستین انگور کشور در رودخانه
های تولیدی در اقتصاد کشور محسوب  عنوان یکی از مؤثرترین بخش بهبخش کشاورزی (: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

گذاری در بخش کشاورزی کمتر از پنج  شده، میزان سرمایه بر اساس آمار ارائه. گذاری است شود که برای توسعه نیازمند سرمایه می

یت اقلیمی و موقعیت استراتژیکی آنها های کشاورزی در کشور با توجه به موقع درصد گزارش شده است، در حالی که بعضی از قطب

 .توانند برای توسعه تجارت کشاورزی مورد توجه قرار گیرند و نزدیکی به مرزهای آبی می

گذاری بخش کشاورزی  های سرمایه استان هرمزگان با توجه به شرایط خاص اکولوژیکی و گرمسیری بودن آن یکی از پتانسیل

تواند در کشاورزی مدرن و عبور از  ائه آمار و اطالعات شفاف از وضعیت موجود میشود که با جذب سرمایه و ار محسوب می

 .کشاورزی سنتی و دوره گذار آن مدخل مناسبی باشد

آموخته بومی منطقه  عنوان دانش در این باره با شیما ورزنده، نخستین بانوی مدیر جهاد کشاورزی کشور در استان هرمزگان که به

ن توانسته پس از هشت سال فعالیت و ارائه تحقیقات مؤثر در حوزه گندم و کلزا این سمت اجرایی را در رودخانه شهرستان رودا

اگرچه با توجه به فاصله جغرافیایی دفتر خبرگزاری کشاورزی ایران با محل استقرار . ایم اختیار بگیرد، به گفتگو نشسته

و روابط عمومی آن سازمان نیز با این استدالل که ارسال عکس این  شونده، امکان عکاسی از سوی خبرنگار ما فراهم نشد مصاحبه

 .شونده به دفتر خبرگزاری جهت انتشار ممانعت کرد بانوی مدیر، خالف مصالح و مقررات سازمان است، از ارسال عکس مصاحبه

 پتانسیل کشاورزی منطقه رودخانه چیست؟

هزار هکتار به کشت محصوالت  طوری که بیش از سه بسیار متنوع است، به منطقه رودخانه به لحاظ اقلیمی و نوع محصوالت تولیدی

فرنگی، خیار سبز، بادمجان، فلفل،  زراعی، گندم و کلزا، اختصاص دارد و همچنین محصوالت سبزی و صیفی ازجمله پیاز، گوجه

زار هکتار از اراضی کشاورزی رودخانه ه 03همچنین بیش از . رود شمار می زمینی و هندوانه از دیگر محصوالت این منطقه به سیب

ترین محصوالت منطقه است و رودخانه توانسته با  به محصوالت باغی اختصاص دارد که کشت خرما، مرکبات، زیتون و انگور مهم

 .برداشت نخستین انگور کشور، اولین نوبرانه انگور را راهی بازار کند

برای مبارزه با این آفت چه اقداماتی در دستور کار . ش استیکی از مشکالت استان هرمزگان آفت جاروئک لیموتر

 قرار گرفته است؟

های آلوده به  شده و مقاوم به بیماری نظیر پرشین و لیمولیبون و همچنین جایگزینی نهال جایگزینی ارقام لیموترش با ارقام معرفی

 .ر داردجاروئک لیموترش با مرکبات کیفی نظیر پرتقال والنسیا در دستور کار قرا

های گرمسیری نظیر گواوا، چیکو، فالسا و کنار نیز ازجمله اقداماتی است که برای  های آلوده با نهال میوه همچنین جایگزینی باغ

 .مبارزه با جاروئک لیموترش در دستور کار قرار گرفته است

 برای توسعه کشاورزی منطقه چه برنامه متمایزی دارید؟

ترین سرمایه هر منطقه برای توسعه  آموختگان بخش کشاورزی مهم کارگیری ظرفیت دانش صی و بهاستفاده از پتانسیل بخش خصو

روز و آکادمیک از مراکز علمی دریافت کنند  اند اطالعات به آموختگان کشاورزی که توانسته استفاده از دانش. وری است تولید و بهره

. تواند به توسعه بخش کشاورزی و تولید منجر شود ابزاری است که می ترین و انتقال تجارب آنها به مزارع و بخش کشاورزی مهم

ای به کشاورزان و ارتقاء  منظور توسعه تولید، ارائه خدمات مشاوره ای به های مشاوره های خدمات مشاوره و کلینیک تشکیل شرکت

 .عتی و پیشرفته لقب بگیردوری، ورود به کشاورزی صن تواند ضمن افزایش تولید و بهره سطح دانش آنان همواره می
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های ترویج در محیط باز و دعوت از همه کشاورزان در فضای صمیمی یکی از راهبردهایی است که در منطقه  برگزاری کالس

 .تواند کارگشا باشد رودخانه پیش از این پاسخ داده شده است و برای انتقال دانش و تجربه به مزرعه می

های تولید حضور پیدا کنند،  عنوان کانون کار گرفته شوند و بتوانند در روستاها به ورتی که بهآموختگان بخش کشاورزی در ص دانش

عنوان زیربنای توسعه باید در دستور کار  وری و استفاده متعادل آب، خاک و نیروی انسانی دارند که به نقش مؤثری در افزایش بهره

ای به استقبال توسعه کشاورزی خواهیم  های مشاوره ای و کلینیک شاورههای خدمات م قرار گیرند و در رودخانه با تشکیل شرکت

 .رفت

 حمایت از بخش خصوصی را چگونه دنبال خواهید کرد؟

ارائه تسهیالت به بخش خصوصی برای توسعه آبیاری تحت فشار، اصالح الگوی کشت و همچنین احداث گلخانه برای کشت صنعتی 

ها است به کار کشاورزی فعالیت دارند،  هرچند کشاورزان بومی منطقه سال. ش خصوصی استترین ابزارهای حمایتی از بخ از مهم

کار گیرند، برخوردار نیستند، لذا هدایت تسهیالت بانکی به آن  اما از توان مالی قابل توجهی که بتواند برای کشاورزی صنعتی به

گذاری در حوزه تولید به فعالیت کشاورزی بپردازند، از  یهبخش از کشاورزان و فعاالن بخش خصوصی که مایلند با افزایش سرما

 .گرفته از توان بخش خصوصی است های صورت ترین حمایت مهم

ای  رود که در راستای الگوی کشت، ارائه تسهیالت و امکانات مشاوره شمار می عنوان یکی از محصوالت جایگزین ذرت به کنجد به

 .ین سازمان قرار داردمنظور تبدیل اراضی در دستور کار ا به

های تأکیدشده در رودخانه رودان  جویی در مصرف آب یکی از فعالیت منظور صرفه روز به همچنین توسعه کشت متراکم با امکانات به

ای، ضمن جلوگیری  یافته و پیشرفته منطقه با کشت گلخانه رسد با توجه به الگوهای کشورهای توسعه نظر می هرمزگان است که به

ررفت آب امکان برداشت چهارفصل وجود دارد که جز با هدایت سرمایه و انگیزه بخش خصوصی به فعالیت در این حوزه از هد

 .اجرایی نخواهد شد

 کنید؟ صنایع تبدیلی در بخش رودخانه را چگونه ارزیابی می

ید پرتقال، لیموترش، لیموشیرین، رود که توانسته با تول شمار می ترین مناطق کشاورزی رودان به هرچند رودخانه یکی از مهم

رو  های خالی بسیاری روبه های کشاورزی منطقه قرار گیرد، اما در حوزه صنایع تبدیلی با ظرفیت نارنگی، انگور و خرما یکی از قطب

 .هایی صورت گرفته است ریزی در این راستا برای جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه صنایع تبدیلی خرما، برنامه. است

 شود؟ ایع تبدیلی خرما با چه محصوالتی وارد بازار میصن

ترین محصوالتی است که  چیپس و شیره خرما همراه عسل، قند، قند مایع، سس، رنگینک، حلوا، شیرینی و الکل خرما از مهم

ع تبدیلی که از گذار در حوزه صنای بخش خصوصی سرمایه. عنوان صنایع تبدیلی و محصوالت ثانویه خرما تولید شود تواند به می

های خود  بومیان منطقه هستند، پس از ارائه طرح پیشنهادی خود به سازمان، اکنون در مرحله صدور پروانه برای شروع فعالیت

بندی و سرانه مصرف خرما روند  اندازی صنایع تبدیلی خرما، میزان تولید، نوع بسته رود با تمرکز فعالیت و راه هستند که انتظار می

تواند در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه مؤثر  از آنجا که خرما یکی از محصوالتی است که می. به خود بگیردافزایشی 

بندی بازارپسند و همچنین نداشتن برنامه بازاریابی، ضرر و زیان قابل توجهی متوجه کشاورزان  باشد، نبود صنایع تبدیلی و بسته

های اشتغال برای توسعه تولید خرما و صنایع تبدیلی آن  گذار خصوصی، ضمن تعریف فرصت ایهکرد که تالش شد با جذب سرم می

 ./مدخلی ایجاد شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23131-1.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23737-1.html
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 بازار و قیمت ها

 - 38/65/68فارس

 جدول+قیمت انواع میوه و سبزی/ میوهثبات در بازار 

 .جاری بدون تغییر و تقریبا ثابت بوده است   قیمت انواع میوه و سبزی در تهران هفته
دهند،  نشان می، با فرارسیدن تابستان و هوای گرم مردم به خرید میوه و تره بار اقبال خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تا تولید ادامه داشته باشد Tدر عین حال باید دانست که سهم کشاورز از قیمت نهایی میوه و تره بار باید منصفانه و قابل اعتنا باشد

اگر برخی دالالن با اجحاف به تولید کننده و مصرف کننده باعث ناعدالتی در سهم بری از قیمت نهایی میوه و تره بار شوند و سهم 

 .افتد تولید کننده را ناچیز بپردازند، تولید داخل به خطر می

های تابستانی است که به تازگی عرضه آن آغاز شده و قیمت هر کیلوگرم آن در بازار  انجیر در این روزها در بازار میوه تهران، از میوه

 .هزار تومان است 4تهران ( ع)شهرستانی میدان امام حسین 

 (ع)و سبزی در بازار شهرستان میدان امام حسین قیمت هر کیلوگرم میوه 

 (برحسب تومان)قیمت هر کیلوگرم  جات انواع میوه و سبزی

 4444 شلیل

 2444 آلو شابلون

 0444 آلو قطره طال

 2444 سیب گالب

 1444 هلو هسته جدا

 1144 هلو انجیری

 0444 گالبی

 1144 آلبالو

 03444 گیالس

 5444 توت فرنگی

 4444 انجیر

 0144 انگور

 03444 انبه

 0444 موز

 1444 زردآلو

 044 هندوانه

 0044 خربزه

http://www.farsnews.com/
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 0144 طالبی

 2444 ای فلفل دلمه

 0444 لیموترش

 0444 غوره انگور

 3444 بادمجان

 0544 کدو

 0344 زمینی سیب

 0144 پیاز سفید

 3444 کلم سفید و قرمز

 0344 گوجه فرنگی

 0144 خیار

 2444 کاهو

هزار  3تومان و قیمت هر کیلو سبزی آش، کوکو  144هزار و  3براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم سبزی خوردن در این بازار 

 .تومان است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386568666230 
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 بازار و قیمت ها
 - 38/65/68فارس

 رونق محصوالت لبنی وجود ندارد امکان افزایش قیمت در بازار بی
در شرایط کنونی : های لبنی کشور با بیان اینکه صنایع لبنی گرفتار رکود است، گفت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .نیستدار  افزایش قیمت محصوالت لبنی به صالح دامداران و کارخانه

با بیان اینکه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های لبنی کشور در گفت محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

افزایش قیمت محصوالت لبنی در موقعیت کنونی اصال به صرفه نیست و : رونق است، گفت بازار محصوالت لبنی بازاری راکد و بی

 .شود دامدار و کارخانجات از این موضوع متضرر می

شیه سود کارخانجات بسیار درصد قیمت تمام شده محصوالت لبنی بستگی به قیمت شیرخام دارد در حالیکه حا 54: وی افزود

 .پایین است

کنندگان از فروش شیرخام به قیمت  دانیم که دامداران و تولید اگرچه می: های لبنی کشور بیان داشت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .شوند اما با توجه به کشش بازار ما هم قدرت افزایش قیمت خرید شیر خام را نداریم تومان متضرر می 0004کمتر از 

کارخانجات با توجه به شرایط بازار تمایلی به افزایش قیمت محصوالت لبنی ندارند اما این امر منوط به : اسماعیلی تصریح کرد

 .افزایش نیافتن قیمت خرید شیر خام است

 .در حال مذاکره با دولت هستیم تا راهکارها اساسی برای حل مشکل این صنعت از رکود بیابیم: وی افزود

های صنایع لبنی به دلیل عدم صرفه اقتصادی تعطیل  برخی از کارخانه: های لبنی کشور تصریح کرد تحادیه فرآوردهمدیرعامل ا

 .اند و بسیاری از کارخانجات به سختی در حال ادامه فعالیت هستند شده

گاه دارد و در کنار آن سود بندی، حمل و نقل و آزمایش های مختلفی از جمله بسته تولید مواد لبنی هزینه:اسماعیلی بیان داشت

 .ها هم بر عهده کارخانجات است سوپرمارکت

خریم اما با شرایط کنونی که بازار  اگر بازار محصوالت لبنی رونق داشته باشد قطعا ما هم شیرخام را با قیمت باالتری می: وی افزود

ایم تا فعال افزایش قیمتی را در تولیدات  هم خواسته زند امکان افزایش قیمت وجود ندارد و از کارخانجات محصوالت لبنی را پس می

 .لبنی اعمال نکنند

این : های لبنی کشور با بیان اینکه صنعت تولید شیر و مواد لبنی یک صنعت استراتژیک است، گفت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .پذیر و نیازمند حمایت دولت است صنعت یک صنعت آسیب

این اتفاق در : های مجلس مبنی بر اخذ مالیات از محصوالت پرمصرف مضر، گفت مرکز پژوهش وی با اشاره به پیشنهاد اخیر

ها مالیات اخذ و پول حاصل از آن به صنعت لبنیات اختصاص  بسیاری از کشورها در جریان است که از مواد غذایی مضر مثل نوشابه

 .یابد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386568666421 
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 بازار و قیمت ها
 - 38/65/61فارس

 کنند صنایع لبنی نشست اضطراری برگزار می/ پیامدهای داخلی و خارجی مصوبه افزایش قیمت شیر خام
خام قدرت رقابت در بازارهای جهانی را از دست با افزایش قیمت شیر : رئیس هیأت مدیره صنایع لبنی گفت نایب

 .یابد ایم، ضمن اینکه قطعا مصرف داخلی کاهش می داده

درباره بخشنامه جدید معاون  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد فربد نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی در گفت

ها و مکلف کردن سازمان حمایت به اجرایی کردن قیمت مصوب  مهور خطاب به اعضای ستاد هدفمندی یارانهاجرایی رئیس ج

 .امروز از این مصوبه مطلع شدم و هنوز تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشده است: تومانی خرید شیرخام گفت 0004

باید با تشکیل یک جلسه اضطراری با : نی بررسی کرد، گفتوی با بیان اینکه باید ابعاد مختلف تأثیر این بخشنامه را بر صنایع لب

 .اندرکاران صنایع لبنی انعکاس اجرای این مصوبه را بررسی کنیم حضور دست

اجرای : ای جز افزایش قیمت ندارند، گفت فربد در پاسخ به این سؤال که با توجه به این بخشنامه ظاهرا صنایع علیرغم تمایل چاره

 .ارض مختلفی دارد و یکی از تأثیرات آن کاهش قطعی مصرف داخلی استای عو چنین بخشنامه

هر : دهیم، گفت المللی را از دست می در بازارهای بین  تومان قدرت رقابت 0004وی با بیان اینکه با خرید شیرخام به قیمت 

بیند و امکان  م صادرات آسیب میبا افزایش قیمت خرید شیرخا. و در اروپا هزار تومان است 0044کیلوگرم شیرخام در ترکیه 

 .دهیم رقابت با قیمت جدید شیرخام را در منطقه از دست می

شود در حالی که با افزایش قیمت خرید  درصد تولیدات لبنی صادر می 04: نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی تصریح کرد

 .شیرخام قطعا بخش بیشتری شیر روی دست دامداران خواهد ماند

 .افزایش قیمت خرید شیرخام تصمیم غلطی است: داشت فربد بیان

درصد  54: ها تا چه اندازه روی کاهش قیمت تمام شده شیرخام تأثیرگذار است، گفت وی در پاسخ به این سؤال که رفع تحریم

 .شود قیمت شیر تولید به علوفه وابسته است و بخشی از علوفه از طریق واردات تأمین می

ها تأثیر  شود بنابراین رفع تحریم علوفه هم با ارز دولتی و تعرفه حداقلی وارد می: ه صنایع لبنی بیان داشتنایب رئیس هیئت مدیر

 .دهد های انتقال ارز را کاهش می ها ندارد فقط تا حدودی هزینه چشمگیری بر کاهش قیمت هزینه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386561666585 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1338مرداد  60, سه شنبه

 درصدی گاوهای حذفی  4.4درصدی قیمت محصوالت گاوی و افزایش  3.۳رشد 
در بهار امسال نسبت به های صنعتی  شده توسط مرکز آمار ایران، قیمت محصوالت گاوداری های انجام بر اساس بررسی

درصد رشد نشان  4.4شده نیز  درصد افزایش داشت که در این مدت میزان گاوهای حذف 3.۳مدت مشابه گذشته 

 .داده است

شده شاخص کل قیمت تولیدکنندگان محصوالت  های انجام ، بر اساس بررسی(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصد  2644درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و  4603رسید که  304640ار امسال به عدد های صنعتی در فصل به گاوداری

 .دهد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال گذشته نشان می

 .رو بوده است درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیشترین رشد روبه 0605همچنین این مرکز اعالم کرد که شاخص گاو حذفی با 

 02640رو بوده است که در این میان استان اردبیل با  ها با افزایش روبه شاخص قیمت کل در بیشتر استان: افزاید میاین بررسی 

درصد کاهش نسبت به فصل  0611درصد افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش و استان آذربایجان شرقی با 

 ./قبل داشته استقبل بیشترین کاهش در شاخص کل را نسبت به فصل 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23130-1.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23796-1.html
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

 افزایش قیمت لبنیات به صالح صنعت نیست 
گردهمائی مدیران کارخانجات صنایع فرآورده های لبنی باصدور قطعنامه ای در خصوص وضعیت لبنیات در کشور به 

 . کار خود پایان داد

، این گردهمایی که به منظور بررسی راه حل های مناسب برای چالش های پیش روی (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

دولت، مصرف کنندگان، دامدارها و صنایع لبنی برگزار شد، )یجاد تعامل حداکثری فیمابین ذی نفعان صنایع لبنی با تکیه بر اصل ا

 .با صدور قطعنامه ای پایان یافت

 :متن کامل این قطعنامه که به اتفاق آراء تصویب شد، به شرح زیر است

شبکه حمل و توزیع با توجه به اهمیت مصرف شیر  ، دامداری، صنایع تبدیلی و فرآوری و(نهاده های دامی ) زنجیره کشاورزی  – 0

و لبنیات و نقش آن در سالمت آحاد ملت، بایستی از طرف حاکمیت به عنوان کاالی استراتژیک تلقی شده و مشکالت و چالش 

امن زدن بدون د« رکود » های ایجاد شده فراروی صنعت لبنیات کشور، با توجه به پیشنهادهای ذیل امکان برون رفت از وضعیت 

 .به تورم مورد امعان نظر قرار گیرد

محصوالت لبنی از گروه یک کاالهای اساسی و قیمت گذاری دستوری خارج و قوانین حاکم بر بازار عرضه و تقاضا و رقابت آزاد  – 3

ای تولید قیمت گذاری کااله 09/1/30مورخ  0/035200تعیین کننده قیمت گذاری کل زنجیره با رعایت دستور العمل شماره 

 .داخل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشد 

قانون برنامه پنجم توسعه، در حمایت از امر سالمت  040ماده  3دولت در هر مقطعی از زمان که بر طبق قانون اساسی و تبصره 

ی از کاهش تولید شیر خام الزم و آحاد ملت و مصرف کنندگان برای افزایش سطح مصرف سرانه ساالنه شیر و لبنیات و جلو گیر

ضروری تشخیص دهد نسبت به کنترل قیمت و پرداخت مابه التفاوت قیمت های تعادلی عرضه و تقاضای بازار و قیمت های 

 .دستوری هر یک از بخشهای کل زنجیره اقدام نماید 

آموزش پزشکی مسئول تصمیم گیری در این وزارتخانه های صنعت ،معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان و 

 .امر خواهند بود

صنایع لبنی آمادگی خود را جهت مشارکت در تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز امر توسعه فرهنگ سازی مصرف شیر با  – 2

رشد وافزایش . ی نمایدهمکاری سایر ذینفعان حاضر در زنجیره به ویژه دامداری ها با هماهنگی مسئوالن وزارت بهداشت اعالن م

 .آگاهی مردم به مصرف فزاینده شیر و لبنیات به عنوان روش پیشگیری قبل از درمان کمک خواهد نمود

و عملی نمودن استاندارد اجباری شیر خام « ارتقاء بهداشتی و کیفی شیر خام » سازمان دامپزشکی کشور برای اجرای طرح  – 0

 .زی و اقدام نمایددر سطح گاوداری های کشور برنامه ری

سازمان دامپزشکی کشور و وزارت بهداشت و درمان و نظام صنفی، بر عرضه محصوالت لبنی سنتی غیر صنعتی و غیر  – 1

 .پاستوریزه نظارت بیشتری به منظور جلو گیری از اشاعه بیماریهای مشترک انسان و دام بنماید

ارس با هدف توسعه فرهنگ مصرف شیر از کودکی و همچنین توسعه دولت اهتمام جدی به توسعه برنامه شیر رایگان مد – 4

 .سالمت و پیشگیری از ابتالء به بیماری های متعدد نسل جوان آتی کشور به عمل آورد 

پیگیری درخواست انجمن صنفی صنایع لبنی ایران از معاون اول محترم ریاست جمهوری و ارجاع آن به معاونت محترم ریاست 

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جناب آقای دکتر نوبخت مورد تقاضاستجمهوری و رئیس 

 .اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف کاهش قیمت مصرف کننده مدنظر جدی قرار گیرد-5
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ع کل مقررات حاکم بر تعرفه های گمرکی، مالیات بر درآمد، تعرفه های ترجیحی انرژی جهت کاهش قیمت تمام شده به نف -0

 .زنجیره شیر و لبنیات مورد بازنگری قرار گیرد

توجه مسئولین محترم دولتی سازمان های ذیربط را به کاهش فوق العاده قیمت جهانی شیر خام و به تبع آن محصوالت لبنی  – 9

 .در بازارهای جهانی و کاهش قدرت رقابت پذیری شرکت های داخلی در صادرات را جلبمی نمائیم

درصدی هزینه های دستمزد و  4قدردانی از بذل توجه معاونت محترم اجرائی ریاست جمهوری برای پوشش افزایش  در خاتمه با

سربار کارخانجات لبنی و علیرغم اعتقاد به حق قانونی صنایع لبنی برای برخورداری از اعمال آن در بهای فروش کاالهای خود، 

رایط حاکم بر بازارهای مصرف جامعه پس از توافق هسته ای و کاهش قدرت ولیکن با توجه به شرایط رکود حاکم بر صنعت و ش

خرید خانوار بر اساس گزارش بانک مرکزی، هر گونه افزایش قیمت فرآورده های لبنی رابه صالح اهالی صنعت ندانسته زیرا 

ارخانجات لبنی در انتظار پیدایش لذا توصیه می گردد ک. موجبات رشد زیان انباشت شده شرکتهای تولیدی را فراهم خواهد ساخت

 .چشم انداز دوران رونق پسا تحریم بمانند

http://www.iana.ir/food/item/23185-1.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/food/item/23745-1.html
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان-1338مرداد 

 قیمت مرغ کاهش یافت

تومانی نسبت به روز گذشته به قیمت شش هزار و  044قیمت مرغ با کاهش : خانی با اشاره به کاهش تقاضا در بازار گفت یوسف

 .شود تومان به مشتری عرضه می 044

گروه اقتصادی باشگاه  وزه تجارتحمهدی یوسف خانی رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

 .تومان رسید 044تومانی به شش هزار و  044قیمت مرغ در مقایسه با روز گذشته با کاهش :، گفتخبرنگاران

عامل موجب کاهش قیمت مرغ شده ها تقاضا برای مرغ کاهش یافته و این  با توجه به اتمام ماه رمضان و شروع مسافرت: وی افزود

 .است

 .خانی به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت واقعی و معقول مرغ کیلویی هفت هزار تومان است تا مرغداران متضرر نشوند یوسف

به شود قیمت مرغ در روزهای آینده نیز کاهش بیابد و  بینی می پیش:رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران تصریح کرد

 .شش هزار تومان نیز برسد

http://www.yjc.ir/fa/news/5204133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5268733
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 بازار و قیمت ها
 اکونا - 133۱مرداد  61 - ۱2126: کد خبر 

 نوسانات قیمت مرغ سود تولیدکنندگان را تامین نمی کند
با توجه به هزینه های تمام شده تولید، نوسان قیمت مرغ حاشیه سود تولیدکنندگان را تامین : ایران گفت دبیر انجمن ملی طیور

 .نمی کند و آنان کماکان متضرر هستند به طوری که صنعت مرغ گوشتی کشور به سمت شکستگی پیش می رود

ان جوجه ریزی واحدهای تولیدی مرغ مادر شده، سعید اصغری فرد با بیان آنکه افت قیمت ها طی ماه های اخیر باعث کاهش میز

کاهش تولید مرغ برای دوره آتی بخشی ناشی از افت قیمت ها، فشار بازار و همچنین انتشار شایعه بروز بیماری آنفلوانزای : افزود

 .پرندگان در کشور است

دکی افزایش یابد، اما به دلیل ضرر و زیان های بنابراین احتمال آن می رود که در شهریورماه قیمت مرغ با شیب ان: وی اظهار داشت

 . متوالی طی ماه های گذشته در صورت افزایش قیمت ها نیز حاشیه سود تولیدکنندگان این محصول تامین نمی شود

تومان به  144هزار و  5تا  5به گفته وی، این درحالیست که طبق نظر کارشناسی وزارت جهادکشاورزی گوشت مرغ باید حدود 

 .هزارتومان در بازار به فروش می رسد 4تا  1144ار عرضه شود درحالی که هم اکنون با قیمتی بین باز

ممکن است برخی واحدهای بزرگ تولیدکننده مرغ گوشتی به دلیل داشتن زنجیره تولید متضرر نباشند اما اکثر : وی ادامه داد

ده شده اند که انتظار می رود دولت تدبیر وامید برای صنعت هزارتایی به ورطه تعطیلی کشی 34تا  04واحدهای تولیدی کوچک 

 . مرغ گوشتی کشور اقدامات الزم را به عمل آورد

در حالی که قیمت تمام : تومان به فروش می رسد، گفت 544تا  444وی با بیان آنکه در حال حاضر قیمت جوجه یک روزه بین 

 . تومان است 0444شده جوجه یک روزه حدود 

ز دالیل مهم افزایش تولید و افت شدید قیمت مرغ گوشتی در بازار را جوجه ریزی باال در اواخر سال گذشته برشمرد و وی یکی ا

میلیون  000میلیون قطعه جوجه ریزی کافی است، در حالی که در خردادماه سالجاری  94ماهانه به طور میانگین حدود : گفت

 . جوجه در واحدهای تولیدی کشور توزیع شده است

  3405پروتکل تولید مرغ عاری از آنتی بیوتیک تا سال ** 

طبق قوانین بهداشتی مرغ سبز عاری از هرگونه آنتی : دبیر انجمن ملی طیور ایران درخصوص مصرف و قیمت مرغ سبز گفت

مان دامپزشکی کشور بیوتیک تولید می شود که این مهم نیز به کنترل، نظارت و تایید سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و ساز

 . بستگی دارد

به گفته وی، مرغ سبز متقاضیان خاص خود را دارد بنابراین قیمت باالی گوشت مرغ سبز نسبت به مرغ معمولی تاثیر چندانی بر 

 . میزان تقاضای این محصول در بازار ندارد

تمام تولید مرغ گوشتی کشورها  3405است تا سال  طبق فرایند پروتکل بهداشتی جدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار: وی تاکید کرد

عاری از مصرف آنتی بیوتیک باشد، بنابراین تا دو سال آینده بخش عمده مرغ تولیدی کشورهای دنیا به سمت تولید مرغ سبز 

غ های در حال حاضر بخش عمده مر: وی با تاکید براینکه سیاست گذاری کشورما نیز تولید مرغ سبز است، گفت. خواهد بود

تولیدی شمال کشور عاری از مصرف آنتی بیوتیک است که امیدواریم تمام واحدهای تولیدی مرغداری کشور به این سمت گام 

به دلیل شرایط خاص آب و هوایی استان های شمالی کشور، : وی با اشاره به میزان تلفات در استان های مختلف، گفت. بردارند

 . درصد است 34تا  01درصد و در استان های مرکزی و جنوبی بین  1حدود  تلفات این محصول در این استان ها

 . میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود 3هم اکنون ساالنه بیش از 

http://iranecona.com/print.php?id=82126 

http://iranecona.com/print.php?id=42120
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 بازار و قیمت ها

 
 اکونا - 133۱مرداد  61 - ۱2111: کد خبر 

 تصویر بخشنامه+ دستور جدید شریعتمداری درباره قیمت شیر خام 
ها، سازمان حمایت را مکلف به اجرایی  معاون اجرایی رئیس جمهور در بخشنامه جدیدی خطاب به اعضای ستاد هدفمندی یارانه

 .تومان کرد 0004کردن مصوبه خرید شیرخام به قیمت 

ها، سازمان حمایت را مکلف به  ای به اعضای ستاد هدفمندی یارانه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در ابالغیه

 . تومان براساس جدول ابالغی کرده است 0004اجرایی کردن مصوبه خرید شیرخام به قیمت 

ستاد هدفمندی یارانه ها، موضوع  029060604مورخ  05990مصوبه شماره ( ج)در راستای اجرای بند »: در این ابالغیه آمده است

 .تعیین و ابالغ جدول مشخصات و قیمت شیر خام خریداری شده توسط کارخانجات لبنی به شرح زیر تعیین می شود

 تغییرات میزان بار میکروبی و قیمت شیر خام؛: 0

 ریال 00044رم به ازای هر کیلوگ 263و چربی  044444شیر با بار میکروبی کمتر از : الف

 ریال 00344به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  144444تا  044444شیر با بار میکروبی از : ب

 ریال 02044به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  0444444تا  144444شیر با بارمیکروبی از : ج

 ریال 02344به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  0444444شیر با بار میکروبی باالتر از : د

 .ریال به قیمت های فوق اضافه یا کم می شود 034به ازای هر یک دهم درصد افزایش یا کاهش درصد چربی، : 3

 .تمامی تست های کیفی باید مطابق با استاندارد ملی کشور باشد: تبصره

 «.این مصوبه است 3و  0سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به پایش، پیگیری و نظارت بر اجرای بندهای : 2

http://iranecona.com/82111 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 133۱مرداد  2جمعه 

 قیمت مواد غذایی هیچ افزایشی نداشته است

افزایش قیمتی در روزها : ها را ندارد، گفت کشش افزایش دوباره قیمترییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ضمن تاکید بر اینکه بازار مواد غذایی 

 .ها تغییری نکرده است های اخیر نداشتیم و قیمت و هفته

در بحث تعیین قیمت کاالها باید قانون عرضه : اظهار کرد قلم ماده غذایی 14تغییر قیمت  گو با خبرنگار ایسنا، درباره و محمد آقاطاهر در گفت

کند و این موضوعی است که باید به آن  و تقاضا رعایت شود، چون در اقتصاد آزاد موضوع عرضه و تقاضاست که قیمت کاالها را مشخص می

زاری روبرو هستیم که اختالف قیمت فاحشی بین در حالی که به دلیل سوءاستفاده برخی افراد با با. رسیدگی شود و راهکاری برای آن اندیشید

 .اقالم مشابه در واحدهای مختلف وجود دارد

برخی بنکداران اقالم خود : های مختلف نیز توضیح داد وی در بخشی از سخنان خود درباره دالیل اختالف قیمت برخی اقالم مشابه در بنکداری

خرند متفاوت بوده و قیمت پایین تری دارد  مت آنها با بنکدارانی که با حجم کمتری میکنند و طبیعی است که قی را با حجم باال خریداری می

توانند کاالهای بیشتری را ذخیره کنند، قیمت فروش آنها از  کنند و به دلیل داشتن انبارهای بزرگ می یا برخی بنکداران که خرید نقدی می

 .شود  دیگر بنکداران کمتر می

بنا داریم توسط این تعاونی خریدهای عمده را برای بنکداران مواد : ح تعاونی برای بنکداران موادغذایی خبر داد و گفتآقاطاهر همچنین از افتتا

 .دغذایی انجام دهیم تا این تعاونی مسئولیت توزیع اقالم را بین بنکداران انجام دهد که دیگر اختالف قیمت بین بنکداران وجود نداشته باش

 .کند قانونی این تعاونی در حال انجام است و به زودی فعالیت خود را آغاز می مراحل: وی ادامه داد

http://www.isna.ir/fa/news/38656266311 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 133۱مرداد  3شنبه 

 !ناظران در خوابلبنیات و   افزایش خودسرانه قیمت

کنندگان و تولیدکنندگان یا ستاد  در حالیکه هیچ یک از صنایع غذایی مجوزی برای افزایش قیمت محصوالت خود از سازمان حمایت مصرف

ن حمایت اند و در این میان خبری از ناظران سازما شان را خودسرانه افزایش داده اند، برخی برندهای لبنی قیمت محصوالت تنظیم بازار نگرفته

 .نیست

ابالغ بخشنامه افزایش شش درصدی  " های پایانی ماه گذشته از به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالیکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته

خبر داده بود، این سازمان اعالم کرده که  "گان و تولیدکنندگانکنند قلم ماده غذایی در صورت تایید سازمان حمایت مصرف 14قیمت 

 .شود، صادر نکرده است هنوز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت این مواد غذایی که لبنیات هم شامل آن می

و با  اند نظر کرده فعال از افزایش قیمت محصوالت لبنی صرف اند که به دلیل نبود کشش در بازار، از سوی دیگر صنایع لبنی اعالم کرده

 .کنند افزایش دوباره قیمت، خودشان بیشتر ضرر می

چرب و خامه در برخی برندها به صورت خودسرانه افزایش یافته است؛  ها دوامی نیاورده و اکنون قیمت اقالم لبنی همچون شیر کم اما این گفته

 3044و  3544به  3144تومان، شیر بطری پرچرب از  3144به  3044و  3244عنوان مثال در برخی برندها قیمت شیر بطری کم چرب از به 

 .تومان افزایش یافته است 3244به  0944گرمی از  344تومان و خامه  3014تومان به  3144گرمی از  314تومان، خامه 

اند و  برخی از برندهای لبنی که در سال گذشته بدون داشتن مجوز اقدام به افزایش قیمت محصوالت خود کرده تر اینکه جالب

، امسال هم بدون داشتن مجوز، قیمت کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شد و اخطار گرفتند هایشان در سازمان حمایت مصرف پرونده

 .اند شان را افزایش داده تمحصوال

با آنها برخورد شد،  -عضو انجمن صنایع لبنی  -های اخطاری در جریان قرار گرفت و به گفته فربد  البته در سال گذشته هم که پرونده لبنیاتی

دادند و برخالف هشدار سازمان مردم آثار آن را در بازار احساس نکردند؛ چرا که متخلفان همچنان به قیمت افزایش یافته خود در بازار ادامه 

کردند و امسال هم نه تنها به رویه  شان را در بازار عرضه می های غیرقانونی محصوالت کنندگان و تولیدکنندگان با همان قیمت حمایت مصرف

 .لف پیوستندافزایش غیرقانونی قیمت محصوالت خود ادامه دادند، بلکه برخی از برندهای مطرح دیگر نیز به جمع این صنایع متخ

کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر صادر نشدن مجوز برای افزایش قیمت و  ها و هشدارهای متعدد سازمان حمایت مصرف اما با وجود اطالعیه

لزوم صدور مجوز از سوی این سازمان، مشخص نیست ناظران این سازمان چرا بر افزایش خودسرانه قیمت محصوالت لبنی در بازار نظارت 

 کنند؟ نمی

تر به بازار ورود کند و به محض اینکه قیمت  ها در چنین مواقعی فعال رود این سازمان به عنوان متولی و ناظر قیمت در حالی که انتظار می

ای با متخلف برخورد کند که درسی باشد برای دیگر صنایع، نه اینکه در مرحله دیگر افزایش  محصولی خودسرانه افزایش یافت به گونه

 .های دیگر هم به جمع آنها بپیوندند کارخانه( همچون حال حاضر)ها  سرانه قیمتخود

http://www.isna.ir/fa/news/38656361662 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 133۱مرداد  3شنبه 

 !خوابلبنیات و ناظران در   افزایش خودسرانه قیمت

کنندگان و تولیدکنندگان یا ستاد  در حالیکه هیچ یک از صنایع غذایی مجوزی برای افزایش قیمت محصوالت خود از سازمان حمایت مصرف

اند و در این میان خبری از ناظران سازمان حمایت  شان را خودسرانه افزایش داده اند، برخی برندهای لبنی قیمت محصوالت تنظیم بازار نگرفته

 .ستنی

ابالغ بخشنامه افزایش شش درصدی  " های پایانی ماه گذشته از به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالیکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته

خبر داده بود، این سازمان اعالم کرده که  "دکنندگانکنندگان و تولی قلم ماده غذایی در صورت تایید سازمان حمایت مصرف 14قیمت 

 .شود، صادر نکرده است هنوز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت این مواد غذایی که لبنیات هم شامل آن می

و با  اند نظر کرده فعال از افزایش قیمت محصوالت لبنی صرف اند که به دلیل نبود کشش در بازار، از سوی دیگر صنایع لبنی اعالم کرده

 .کنند افزایش دوباره قیمت، خودشان بیشتر ضرر می

صورت خودسرانه افزایش یافته است؛ چرب و خامه در برخی برندها به  ها دوامی نیاورده و اکنون قیمت اقالم لبنی همچون شیر کم اما این گفته

 3044و  3544به  3144تومان، شیر بطری پرچرب از  3144به  3044و  3244به عنوان مثال در برخی برندها قیمت شیر بطری کم چرب از 

 .تومان افزایش یافته است 3244به  0944گرمی از  344تومان و خامه  3014تومان به  3144گرمی از  314تومان، خامه 

اند و  برخی از برندهای لبنی که در سال گذشته بدون داشتن مجوز اقدام به افزایش قیمت محصوالت خود کرده تر اینکه البج

سال هم بدون داشتن مجوز، قیمت ، امکنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شد و اخطار گرفتند هایشان در سازمان حمایت مصرف پرونده

 .اند شان را افزایش داده محصوالت

با آنها برخورد شد،  -عضو انجمن صنایع لبنی  -های اخطاری در جریان قرار گرفت و به گفته فربد  البته در سال گذشته هم که پرونده لبنیاتی

مت افزایش یافته خود در بازار ادامه دادند و برخالف هشدار سازمان مردم آثار آن را در بازار احساس نکردند؛ چرا که متخلفان همچنان به قی

کردند و امسال هم نه تنها به رویه  شان را در بازار عرضه می های غیرقانونی محصوالت کنندگان و تولیدکنندگان با همان قیمت حمایت مصرف

 .مطرح دیگر نیز به جمع این صنایع متخلف پیوستند افزایش غیرقانونی قیمت محصوالت خود ادامه دادند، بلکه برخی از برندهای

کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر صادر نشدن مجوز برای افزایش قیمت و  ها و هشدارهای متعدد سازمان حمایت مصرف اما با وجود اطالعیه

یمت محصوالت لبنی در بازار نظارت لزوم صدور مجوز از سوی این سازمان، مشخص نیست ناظران این سازمان چرا بر افزایش خودسرانه ق

 کنند؟ نمی

تر به بازار ورود کند و به محض اینکه قیمت  ها در چنین مواقعی فعال رود این سازمان به عنوان متولی و ناظر قیمت در حالی که انتظار می

، نه اینکه در مرحله دیگر افزایش ای با متخلف برخورد کند که درسی باشد برای دیگر صنایع محصولی خودسرانه افزایش یافت به گونه

 .های دیگر هم به جمع آنها بپیوندند کارخانه( همچون حال حاضر)ها  خودسرانه قیمت

http://www.isna.ir/fa/news/38656361662 
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 بازار و قیمت ها
 آیانامرداد  68, یکشنبه

 پیشنهاد تنظیم بازار شب عید، بدون بودجه دولت 
های تحت  ها و تعاونی های تشکل تواند با تکیه بر تجربه و تسلط در بازار و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می

 .ای متوجه دولت باشد، بازار میوه شب عید را تنظیم کند پوشش بدون آنکه بودجه

برای تنظیم بازار : با اعالم این خبر گفت( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه بارفروشان امروز در

 .ریزی و بسته ارائه کرد اکنون و حداکثر از ابتدای پاییز، برنامه شب عید باید از هم

وه دارند و پس از آن برداشت به ماه برداشت انب از آنجا که برخی اقالم مورد نیاز نظیر نارنگی تا آبان: سیدمحسن محمودی افزود

 .ریزی کرد سازی میوه برنامه اکنون برای تنظیم بازار و ذخیره رسد، باید از هم خاتمه می

این در . های گذشته کارنامه مناسبی نبوده و نتوانسته نمره قابل قبولی بگیرد تجربه عملکرد دولت طی سال: وی خاطرنشان کرد

د بدون اختصاص بودجه و تنها با اتکا به تجربه و اشراف به بازار، میوه مورد نیاز مردم در توان حالی است که بخش خصوصی می

 .های پایانی سال را تأمین کند شب

 انبارهای سنتی پرتقال شمال بهتر از سردخانه

انبارهای سنتی نگهداری : محمودی در پاسخ به این پرسش که آیا سردخانه الزم را برای این مقدار پرتقال دارید یا خیر، ادامه داد

شده  های برداشت توان پرتقال ماه می های اطراف تهران هستند؛ لذا تا اردیبهشت تر از سردخانه پرتقال در شمال کشور بسیار مطلوب

 .را در انبارهای سنتی شمال کشور نگهداری کرد

سازی سیب مورد  یت و فضای الزم برای ذخیرهاما درباره سیب سردخانه عملکرد بهتری دارد و این اتحادیه ظرف: وی تصریح کرد

 .های پایانی سال را دارد نیاز مردم در شب

 مجوز واردات در صورت گرانی

ها باال رود، به لحاظ روانی  مجوز واردات برای تأمین میوه شب عید در صورتی که قیمت: مدیرعامل اتحادیه بارفروشان یادآور شد

 .های پایانی سال بکاهد ای به امید افزایش قیمت در شب و از احتکار عده تواند بازار داخلی را تنظیم کند می

هزار تومانی خریداری کردند، چرا که مجوز واردات پرتقال داده نشد،  03نشینان پرتقال  سال گذشته پایتخت: محمودی تأکید کرد

 .شوند حتکران برای افزایش قیمت وسوسه نمیاین در حالی است که اگر دولت صدور مجوز واردات را منوط به قیمت داخلی کند، م

تواند در صورت صالحدید برای آن اقدام کند، اما اعالم  ثبت سفارش در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و می: وی اظهار داشت

 .ها متشنج خواهد کرد خبر قطعی منع ورود میوه، بازار داخلی را به نفع سودجویان و دالل

سال گذشته بازار همواره تنظیم بوده است،  24 - 34سازی میوه توسط دولت، طی  یش از اعالم ذخیرهپ: محمودی همچنین گفت

های پایانی سال برنامه داشتند؛  چرا که بخش خصوصی با درک و شناخت صحیح از وضعیت تولید برای افزایش تقاضای میوه شب

ای و تنها بر پایه فعالیت  تواند بدون هیچ هزینه ده کند، میرسد در صورتی که دولت از توان بخش خصوصی استفا نظر می لذا به

 .های پایانی سال را با بهترین کارنامه ممکن رقم بزند ها تنظیم بازار شب تشکل

از آنجا که بخش خصوصی شناخت و اشراف کافی به بازار دارد، متخلفان و محتکران را شناسایی کرده و اجازه : وی در پایان افزود

علت عدم شناخت از بازار و با توجه به درآمدهایی که در اختیار  این در حالی است که دولت به. قیمت نامتعارف نخواهد دادافزایش 

 ./کند دارد، زمینه تخلف را فراهم می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23183-1.html 
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 برنامه و سیاست ها

 - 38/65/60فارس

 تومانی جو وارداتی 904التفاوت   لغو مصوبه اخذ مابه
 .وزارت جهاد کشاورزی، لغو مصوبه اخذ مابه التفاوت از واردات جو را به شورای اقتصاد پیشنهاد کرد

وزارت جهادکشاورزی : ادی گفت، مهدی کاظم نژاد مدیر کل امور اقتصوزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای  خواستار حذف ما به التفاوت وضع شده بر جو وارداتی به منظور تنظیم بازار داخلی این محصول شده و پیشنهاد خود را طی نامه

 .به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز تقدیم کرده است

قیمت یک محصول در زمان برداشت و ضرر و زیان احتمالی وی هدف از وضع مابه التفاوت بر واردات را جلوگیری از کاهش 

با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی فصل برداشت جو داخلی و ضرورت حمایت از دامداران از : کشاورزان عنوان کرد و افزود

ی تواند در صورت طریق تامین نهاده های مصرفی به قیمت های مناسب، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی م

 .لزوم و به منظور تنظیم بازار داخلی نسبت به لغو مصوبه اخذ مابه التفاوت وضع شده اقدام کند

گمرک جمهوری اسالمی ایران طبق مصوبه شورای اقتصاد موظف بود از زمان ابالغ این مصوبه، بابت واردات : نژاد اظهار داشت ظم کا

کل کشور واریز کند که پس از موافقت وزارت جهاد  90اب درآمدی قانون بودجه سال ریال دریافت و به حس 0144هر کیلو جو 

کشاورزی مبنی بر حذف مابه التفاوت جو وارداتی به منظور حمایت از دامداران، واردکنندگان این محصول از پرداخت آن در انتهای 

 .فصل برداشت معاف می شوند
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http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=EVENT&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=31a8fbef-dec2-49a8-b2ef-804c642e8147
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940506000403


 4931مرداد  اول اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

81 
 

 برنامه و سیاست ها
 - 38/65/68فارس

 رود شنبه به مجلس می  وزیر جهاد کشاورزی سه
هفته جاری با حضور در شنبه  حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز سه: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت

 .شود مجلس پاسخگوی سؤاالت نمایندگان می

از حاضر  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت رحمت

شنبه هفته جاری وزیر جهاد کشاورزی در  در جلسه روز سه: و گفت شدن محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مجلس خبرداد

 .دهد یابد و به سؤاالت آنها پاسخ می جمع نمایندگان حضور می

ها، موضوعات  مسائل مختلفی از جمله موضوع شیوع آنفلوانزی پرندگان و خسارات ناشی از آن در مازندران و سایر استان: وی افزود

های قاچاق در بازار از محورهای سواالت نمایندگان از وزیر  خرید تضمینی آن، یارانه لبنیات، واردات میوهمربوط به قیمت شیرخام و 

 .جهاد کشاورزی است

نماینده از جمله امیرعباس سلطانی نماینده بروجن،  00: عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

، عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت، کالله، سید سعید زمانیان نماینده شهرکرد، ایرج ندیمی قاسم احمدی الشکی نماینده نوشهر

 .پرسند در این جلسه حضور داشته و سواالت خود را از وزیر جهاد کشاورزی می... نماینده الهیجان و سیاهکل و 
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 برنامه و سیاست ها
 - 38/65/61فارس

 هزار راس دام 744صدور / اخذ مجوز برای صادرات دام عشایر
 .مجوز الزم برای صادرات دام عشایر از طریق وزارت جهاد کشاورزی اخذ شد: رئیس سازمان امور عشایری گفت

های صورت گرفته مجوز الزم برای  ها و رایزنی با تالش: وگو با خبرنگار فارس در ایالم اظهار داشت کرمعلی قندالی امروز در گفت

 .صادرات دام عشایر از طریق وزارت جهاد کشاورزی اخذ شد

شد و این مهم با همت  هزار راس دام از کشور صادر 544در سال گذشته در مجموع حدود : رئیس سازمان امور عشایری گفت

 .های عشایری انجام شد بخش خصوصی و برخی از تشکل

در سال جدید نیز این موضوع استمرار یافت و مجوز الزم نیز از طریق وزارت جهاد کشاورزی اخذ شد و تاکنون سعی : وی ادامه داد

 .کشور کویت استهای عشایری وارد فاز صادرات دام عشایر شوند و عمده بازار هدف نیز  شده تشکل

هایی برای صادرات گوشت به کشور عراق نیز انجام شده و زمینه الزم نیز برای این مهم  به تازگی صحبت: این مسئول اضافه کرد

ها به این مهم بپردازند و آنچه که برای این سازمان مهم است شروع به کار و فعالیت صادرات دام عشایر  فراهم شده است تا تشکل

 .است

های مرزی مانند ایالم نیز اولین محموله صادراتی را به کشور کویت ارسال کردند که جای تقدیر و  استان: ی تصریح کردقندال

ها را نیز وارد این  های مرزی سایر استان تحسین فراوان دارد و امیدواریم در پروسه زمانی یکساله ضمن تقویت صادرات از استان

 .فعالیت کنیم

ا بیان اینکه عشایری این سازمان با هدف تعادل میان عرضه دام و بازار مصرف در تالش است و در این راستا رئیس سازمان امور ب

در حال حاضر میزان و نرخ گوشت در بازار باالست اما این رقم در عرضه دام زنده نسبت به : نیز توفیقاتی حاصل شده است گفت

 .سال گذشته کاهش یافته است

های گذشته تالش شد در تمام کشور فضایی فراهم شود بخش زیادی از  طی سال: های عشایر نیز ادامه داد وی در خصوص بیمه دام

 .دام و حتی عشایر را تحت پوشش بیمه قرار گیرد

و   میلیون راس دام عشایر در کل کشور بیمه شده 0های صورت گرفته در حال حاضر بیش از  با فعالیت: این مسئول اضافه کرد

 .اند مند شده هزار نفر از خانوارهای عشایری نیز تحت پوشش بیمه برخوردار شده و از این مزیت بهره 00حدود 

هایی که با وزارت نیرو صورت گرفته امیدواریم در یک  با هماهنگی: قندالی در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی نیز تصریح کرد

 .مجهز کنیمها را به انرژی خورشیدی  پروسه پنج ساله همه سامانه

هایی  های سازمان امور عشایری بوده و در این راستا تالش استفاده از انرژی پاک یکی از برنامه: رئیس سازمان امور عشایری گفت

 .صورت گرفته و نتایج مطلوبی نیز حاصل شده است
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 برنامه و سیاست ها
 - 38/65/61فارس

  درصدی تخلفات اراضی در امسال  31کاهش 

های مربوط به تخلفات اراضی از  درصدی پرونده  31ها، مراتع و آبخیزداری از کاهش  رئیس سازمان جنگل

 .ابتدای سال تاکنون خبر داد
های  از شهرستان چالوس، خداکرم جاللی صبح امروز در حاشیه گردهمایی سراسری مسئوالن حوزه خبرگزاری فارسبه گزارش 

د مدت دو روز در مرکز آموزش مهندس ساعی کالرآباد برگزار ش های کشور که به فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان نمایندگی ولی

پس از بیانات رهبری : در جمع خبرنگاران با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حفظ منابع طبیعی، اظهار کرد

کارگروهی برای پایش اهداف ایشان تشکیل شد تا راهکارهای مربوط به تحقق منویات ایشان توسط مدیران و کارشناسان شناسایی 

 .و دنبال شود

های مربوط به  پرونده: گونه رهبری دانست و افزود ط به منابع طبیعی را محصول رهنمودهای هدایتوی کاهش تخلفات مربو

پرونده  344هزار و   05هکتار بود که این رقم در چهار ماهه نخست امسال به  144هزار و   00تصرفات غیرمجاز در سال گذشته 

 .کاهش یافت

المال، منابع  قضاییه، شورای حفظ بیت با همکاری قوه: ز منابع طبیعی تصریح کردرشد حفاظت ا مندی از روند روبه جاللی با رضایت

 .های خوبی برداشته شد های مردمی خوشبختانه در زمینه حفاظت از منابع طبیعی گام طبیعی، جهاد کشاورزی و مشارکت

اصلی این سیل شدت بارندگی در فاصله عامل : نشان کرد ها در بروز سیل اخیر استان مازندران خاطر وی در پاسخ به نقش جنگل

هر قدر بتوانیم پوشش گیاهی و عوامل آبخیزداری را افزایش دهیم در نتیجه مانع بروز سیل و .زمانی کم و حجم باالی بارندگی بود

 .شویم فرسایش خاک می

های کشور قرار  یق در میان جنگلهای شمال کشور در اولویت نخست پیشگیری و اطفای حر جاللی در ادامه با اشاره به اینکه جنگل

های شمال کشور در جهان دارد پیشگیری و اطفای  های طبیعی که جنگل با توجه به کیفیت، اهمیت و ارزش: دارد نیز بیان کرد

 .های ما قرار دارد سوزی در سرلوحه برنامه حریق برای مقابله با آتش

دلیل افزایش میزان  به: های استان گلستان خبر داد و افزود در جنگلمعاون وزیر جهاد کشاورزی از تشکیل پایگاه اطفای حریق 

های اطراف  پایگاه را در این منطقه مستقر کردیم تا به تمام جنگل های این استان در حال حاضر یک سوزی در جنگل آتش

 .رسانی کند خدمت

در برنامه ششم توسعه ایجاد ناوگان هوایی : رد و گفتها را منوط به تامین اعتبار در این زمینه عنوان ک وی افزایش تعداد پایگاه

بال را در مناطق حساس و بحرانی در دستور کار داریم که در صورت تصویب قرار است در هر استانی یک  چرخ 04اطفای حریق با 

 .کار ایجاد شود پایگاه آماده به

 درصدی نزوالت آسمانی  74تبخیر *

توانیم با ایجاد پوشش گیاهی و اصالح خاک و  شود و ما می درصد از نزوالت آسمانی تبخیر می 54جاللی با اشاره به اینکه حدود 

در این راستا نیز یا باید برداشت را تقویت کنیم یا میزان بیشتری : بهبود شرایط محیطی زمینه جذب آب را فراهم کنیم،تصریح کرد

 .های زیرزمینی اضافه کنیم از نزوالت آسمانی را به سفره

های  های آبخیزداری را به عنوان یک استراتژی کارآمد در بحث منابع طبیعی کشور یکی از سیاست نگری در حوزه ی بحث جامعو

نگری در حوزه آبخیزداری یکی از موضوعات مهم و اساسی کشور  مدیریت اکوسیستم در قالب جامع: سازمان عنوان کرد و افزود

 .توانیم موفق باشیم مانی افزایش دهیم میاست و اگر مدیریت خود را در نزوالت آس
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آب  امروزه سه چالش تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین، کمبود : ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه گفت رئیس سازمان جنگل

 .زایی از مسائل مهم و مشکالت دنیای امروز است شیرین و بیابان

موجب به هم ریختگی تعادل  CO3ای از جمله گاز کربنیک و   رفتن گازهای گلخانهوی با اشاره به اینکه تغییر اقلیم به علت باال

بوده  PPM 354هزار سال قبل موجب  04ای قبل از انقالب صنعتی تا  میزان گازهای گلخانه: اکوسیستم کره زمین شد، بیان کرد

شود که این گازها تا  بینی می مه وضع موجود پیشرسیده و با ادا PPM 044ای به حدود  که با وقوع انقالب صنعتی گازهای گلخانه

 .برسد PPM 444پایان قرن حاضر به حدود 

ها و  درصد آن در جنگل 34ها و حدود  ای در دریا و اقیانوس بخش مهم به تعادل رساندن گازهای گلخانه: نشان کرد جاللی خاطر

با  CO3بخشی در میزان تولید و دریافت گاز  الیان اخیر این تعادلهای دنیا در س افتد، ولی با توجه به تخریب جنگل مراتع اتفاق می

 .مشکل مواجه شده است

 زایی در کشور اجرای طرح بیابان*

ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اینکه مسئله منابع طبیعی مربوط به حوزه یک سازمان و یک وزارتخانه  رئیس سازمان جنگل

های دنیا را به  درصد کل بیابان 363درصد از کل خشکی جهان  ایران با دارا بودن یک: یادآور شدنیست و اساس توسعه پایدار است، 

درصد از  درصد از خشکی جهان و هفت  جهان را دارد و نیز یک 01کشور دارای جنگل، مقام  014خود اختصاص داده و در بین 

 .خود اختصاص داد ذخایر جهان را به

های آبخیز، حفاظت از منابع طبیعی پایه  نگری و هماهنگی در حوزه جامع: زایی در کشور تصریح کرد ابانوی با اشاره به آغاز سیر بی

زایی از  برداری پایدار از منابع، پیشگیری از تخریب سرزمین و بیابان و ارتقای فرهنگ منابع طبیعی، جلب مشارکت مردم و بهره

 .های سازمان است استراتژی

های مقابله با  داری، اجرای طرح های مرتع اجرای طرح: ها اشاره کرد و گفت های راهبردی سازمان جنگل امهجاللی در پایان به برن

 .ای این سازمان در برنامه ششم توسعه است های توسعه بیابانی شدن و اجرای طرح توسعه گیاهان دارویی از دیگر برنامه
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 برنامه و سیاست ها   
 - 38/65/61فارس

  درصدی تخلفات اراضی در امسال  31کاهش 

های مربوط به تخلفات اراضی از  درصدی پرونده  31ها، مراتع و آبخیزداری از کاهش  رئیس سازمان جنگل

 .ابتدای سال تاکنون خبر داد
های  از شهرستان چالوس، خداکرم جاللی صبح امروز در حاشیه گردهمایی سراسری مسئوالن حوزه خبرگزاری فارسبه گزارش 

مدت دو روز در مرکز آموزش مهندس ساعی کالرآباد برگزار شد  های کشور که به فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان نمایندگی ولی

پس از بیانات رهبری : خصوص حفظ منابع طبیعی، اظهار کرددر جمع خبرنگاران با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در 

کارگروهی برای پایش اهداف ایشان تشکیل شد تا راهکارهای مربوط به تحقق منویات ایشان توسط مدیران و کارشناسان شناسایی 

 .و دنبال شود

های مربوط به  پرونده: افزود گونه رهبری دانست و وی کاهش تخلفات مربوط به منابع طبیعی را محصول رهنمودهای هدایت

پرونده  344هزار و   05هکتار بود که این رقم در چهار ماهه نخست امسال به  144هزار و   00تصرفات غیرمجاز در سال گذشته 

 .کاهش یافت

المال، منابع  قضاییه، شورای حفظ بیت با همکاری قوه: رشد حفاظت از منابع طبیعی تصریح کرد مندی از روند روبه جاللی با رضایت

 .های خوبی برداشته شد های مردمی خوشبختانه در زمینه حفاظت از منابع طبیعی گام طبیعی، جهاد کشاورزی و مشارکت

عامل اصلی این سیل شدت بارندگی در فاصله : نشان کرد ها در بروز سیل اخیر استان مازندران خاطر وی در پاسخ به نقش جنگل

هر قدر بتوانیم پوشش گیاهی و عوامل آبخیزداری را افزایش دهیم در نتیجه مانع بروز سیل و .گی بودزمانی کم و حجم باالی بارند

 .شویم فرسایش خاک می

های کشور قرار  های شمال کشور در اولویت نخست پیشگیری و اطفای حریق در میان جنگل جاللی در ادامه با اشاره به اینکه جنگل

های شمال کشور در جهان دارد پیشگیری و اطفای  های طبیعی که جنگل کیفیت، اهمیت و ارزشبا توجه به : دارد نیز بیان کرد

 .های ما قرار دارد سوزی در سرلوحه برنامه حریق برای مقابله با آتش

ان دلیل افزایش میز به: های استان گلستان خبر داد و افزود معاون وزیر جهاد کشاورزی از تشکیل پایگاه اطفای حریق در جنگل

های اطراف  پایگاه را در این منطقه مستقر کردیم تا به تمام جنگل های این استان در حال حاضر یک سوزی در جنگل آتش

 .رسانی کند خدمت

در برنامه ششم توسعه ایجاد ناوگان هوایی : ها را منوط به تامین اعتبار در این زمینه عنوان کرد و گفت وی افزایش تعداد پایگاه

بال را در مناطق حساس و بحرانی در دستور کار داریم که در صورت تصویب قرار است در هر استانی یک  چرخ 04با اطفای حریق 

 .کار ایجاد شود پایگاه آماده به

 درصدی نزوالت آسمانی  74تبخیر *

شش گیاهی و اصالح خاک و توانیم با ایجاد پو شود و ما می درصد از نزوالت آسمانی تبخیر می 54جاللی با اشاره به اینکه حدود 

در این راستا نیز یا باید برداشت را تقویت کنیم یا میزان بیشتری : بهبود شرایط محیطی زمینه جذب آب را فراهم کنیم،تصریح کرد

 .های زیرزمینی اضافه کنیم از نزوالت آسمانی را به سفره

های  کارآمد در بحث منابع طبیعی کشور یکی از سیاست های آبخیزداری را به عنوان یک استراتژی نگری در حوزه وی بحث جامع

نگری در حوزه آبخیزداری یکی از موضوعات مهم و اساسی کشور  مدیریت اکوسیستم در قالب جامع: سازمان عنوان کرد و افزود

 .توانیم موفق باشیم است و اگر مدیریت خود را در نزوالت آسمانی افزایش دهیم می

http://www.farsnews.com/
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آب  امروزه سه چالش تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین، کمبود : راتع و آبخیزداری کشور در ادامه گفتها، م رئیس سازمان جنگل

 .زایی از مسائل مهم و مشکالت دنیای امروز است شیرین و بیابان

یختگی تعادل موجب به هم ر CO3ای از جمله گاز کربنیک و  وی با اشاره به اینکه تغییر اقلیم به علت باال رفتن گازهای گلخانه

بوده  PPM 354هزار سال قبل موجب  04ای قبل از انقالب صنعتی تا  میزان گازهای گلخانه: اکوسیستم کره زمین شد، بیان کرد

شود که این گازها تا  بینی می رسیده و با ادامه وضع موجود پیش PPM 044ای به حدود  که با وقوع انقالب صنعتی گازهای گلخانه

 .برسد PPM 444ه حدود پایان قرن حاضر ب

ها و  درصد آن در جنگل 34ها و حدود  ای در دریا و اقیانوس بخش مهم به تعادل رساندن گازهای گلخانه: نشان کرد جاللی خاطر

با  CO3بخشی در میزان تولید و دریافت گاز  های دنیا در سالیان اخیر این تعادل افتد، ولی با توجه به تخریب جنگل مراتع اتفاق می

 .مشکل مواجه شده است

 زایی در کشور اجرای طرح بیابان*

ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اینکه مسئله منابع طبیعی مربوط به حوزه یک سازمان و یک وزارتخانه  رئیس سازمان جنگل

های دنیا را به  د کل بیاباندرص 363درصد از کل خشکی جهان  ایران با دارا بودن یک: نیست و اساس توسعه پایدار است، یادآور شد

درصد از  درصد از خشکی جهان و هفت  جهان را دارد و نیز یک 01کشور دارای جنگل، مقام  014خود اختصاص داده و در بین 

 .خود اختصاص داد ذخایر جهان را به

آبخیز، حفاظت از منابع طبیعی پایه های  نگری و هماهنگی در حوزه جامع: زایی در کشور تصریح کرد وی با اشاره به آغاز سیر بیابان

زایی از  برداری پایدار از منابع، پیشگیری از تخریب سرزمین و بیابان و ارتقای فرهنگ منابع طبیعی، جلب مشارکت مردم و بهره

 .های سازمان است استراتژی

های مقابله با  داری، اجرای طرح مرتع های اجرای طرح: ها اشاره کرد و گفت های راهبردی سازمان جنگل جاللی در پایان به برنامه

 .ای این سازمان در برنامه ششم توسعه است های توسعه بیابانی شدن و اجرای طرح توسعه گیاهان دارویی از دیگر برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386561666611 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

 های کالن کشور برای مقابله با بحران  ریزی لزوم بازبینی برنامه
تر از تحریم برای بخش کشاورزی و اقتصادی ایران، وقوع بحران در کشور است، بدون آنکه برای آن  خطرناک

 .شده، پایبندی وجود داشته باشد استراتژی تدویناستراتژی تدوین شود یا به 

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایران 

پس از تحریم نیز تا زمانی  ماتریس کشاورزی، آب، روستا و امنیت غذایی در ایران، پایبند استراتژی واقعی نیست و شرایط تحریم و

 .که این مهم مرتفع نشود، چندان متفاوت نخواهد بود

اختاللی . رو شد بخشی از کشاورزی که به صنعت نزدیک است، طی دوران تحریم با مشکالتی روبه: پور افزود محمدحسین کریمی

ت، قطعات کنترل کیفیت و اتوماسیون پیش آمد، آال بندی، ماشین شده، سم، وسایل بسته که در واردات داروهای دامی، بذور اصالح

 .به بخش کشاورزی ایران صدمه وارد کرد

های  سنگین برای ورود به کشور دچار مشکل شده بودند، برخی از شرکت وقتی تراکتورهای سنگین و فوق: وی خاطرنشان کرد

رود  کردند که انتظار می ه فروش قطعات به ایران نمیهای بزرگ اقدام ب تولیدکننده نیز در شرایط روانی نامناسب و از ترس کمپانی

رو شود،  ها، این بخش از کشاورزی کشور با مشکالت کمتری روبه دنبال از بین رفتن تدریجی تحریم شده و به پس از توافقات حاصل

ها  اصالح آن باید استراتژیاما واقعیت آن است که مسائل کشاورزی ایران و مسائل صنعت غذا چندان متأثر از تحریم نیست و برای 

 .های کالن کشور مورد بازنگری قرار گیرد ریزی و برنامه

 !بحران دریاچه ارومیه، فقط طوفان نمک نیست

های مختلف کشور است، آن هم در شرایطی که  آنچه باعث نگرانی است، وقوع بحران در بخش: این کارشناس کشاورزی ادامه داد

ن وجود ندارد یا اگر استراتژی برای کنترل و مهار آن توصیه شده، مجریان چندان مقید به انجام آن استراتژی مدونی برای بهبود آ

 .در واقع ماتریسی که برای بخش کشاورزی، آب، روستا و امنیت غذایی ترسیم شده است، پایبند به استراتژی واقعی نیست. نیستند

ارشناسان کشور بر کمبود منابع آبی اجماع دارند و خشکی دریاچه ارومیه اگر اکنون همه اقتصاددانان و ک: پور تصریح کرد کریمی

ریزی شده و برای  شود، باید دید چقدر برای آن برنامه عنوان یک بحران ماهیتی شناخته می که حاصل از کمبود منابع آبی است، به

 .کنترل وضعیت دریاچه عملیات اجرایی صورت گرفته است

های نمکی با مدل دریاچه آرال، باعث از دست رفتن شمال غربی ایران  ه ارومیه و هجوم طوفانخشکی دریاچ: وی یادآور شد

رو خواهد کرد که این اختالل امنیت  شود و این بحران اگر زنده شود، آذربایجان شرقی و غربی کشور را با اختالل اساسی روبه می

 .ایران را دچار چالش خواهد کرد

های نمکی در دریاچه ارومیه عالوه بر آنکه باعث از دست رفتن دریاچه ارومیه خواهد شد،  ی طوفاناحیا: پور تأکید کرد کریمی

های گیاهی، جانوری، صنعت و حتی جمعیت منطقه شمال غربی کشور را نیز تهدید خواهد کرد و این بحران نیازمند استراتژی  گونه

های  توان نگرانی ته باشد و تنها با تغییر زاویه دید به آمار و ارقام نمیمدونی است که باید تعهد و پایبندی به اجرای آن وجود داش

 .موجود را کاهش داد

 های چهارم و پنجم درصدی برداشت آب از منابع در برنامه ۳4افزایش 

منابع آب تا  در حالی که در برنامه چهارم توسعه، کاهش برداشت: عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت

تنها کاهش برداشت از منابع آبی به کمتر  عنوان یکی از تکالیف برنامه اعالم شده بود، در پایان سال برنامه اعالم شد نه درصد به 31

 .درصدی نیز داشته است 44درصد نرسیده است، بلکه افزایش  31از 
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گذار هیچ بند قانونی برای  شود، در حالی که قانون ر دنبال میبرداشت آب در برنامه پنجم توسعه نیز با همین اما: وی همچنین گفت

 .کدام از مجریان پاسخگوی چرایی علت اجرا نکردن تکالیف برنامه نبودند نظارت بر عملکرد برنامه ندارد و هیچ

است یا از سوی مجری بوده  گذار بوده که آمار و ارقام انتزاعی تدوین کرده انگاری از سوی قانون یا سهل: پور در ادامه افزود کریمی

 .اند کدام مورد نظارت و بازخواهی قرار نگرفته که در هر صورت هیچ

 آمارسازی، پدیده شوم گذشته ادامه دارد

های کشور از سوی دولت گذشته مورد توجه قرار  اتفاق دردناکی که برای مواجهه با بحران: این کارشناس کشاورزی خاطرنشان کرد

سال گذشته شش  34میلیارد مترمکعب اضافه برداشت با تغییر زاویه دید نسبت به  04به این صورت که . گرفت، آمارسازی بود

شود و برای آنکه پاسخگویی برای عدم اجرای تکالیف برنامه و علت ناتوانی در کنترل برداشت از  میلیارد مترمکعب قرائت می

این پدیده شوم که در . سال گذشته باشد 14اهمگون میزان برداشت طی تواند مقایسه ن مجریان پیش نیاید، این قرائت نادرست می

 .نوعی زنده است دولت نهم و دهم متولد شد، در دولت یازدهم نیز به

سال  04ویژه از بین رفتن برنامه پایدار تولید گندم طی  گرفته در حوزه کشاورزی به های صورت تدبیری بخشی از بی: وی تصریح کرد

ساله تولید محصوالت کشاورزی پایدار از بین برود، اما آیا چنین  04وجود آمد و باعث شد زحمات  تدبیری به بیگذشته در دولت 

 /نگرشی به تولید در دولت یازدهم متوقف شده است؟

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23186-1.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23740-1.html


 4931مرداد  اول اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

83 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1338مرداد  63, شنبه

گیری در  دعوت وزیر جهاد کشاورزی از نظام صنفی برای تصمیم/ گیری آمد بخش خصوصی پای میز تصمیم

 مسائل کشاورزی 
جلسات مرتبط به ای از نماینده سازمان نظام صنفی کشاورزی دعوت کرد تا در تمام  وزیر جهاد کشاورزی طی نامه

 .مسائل شیالت، امور دام و کشاورزی که این نظام تحت پوشش دارد، حضور پیدا کنند

محمود حجتی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تا در همه جلساتی که در این وزارتخانه پیرامون امور کشاورزی،  طی احکامی از نماینده نظام صنفی کشاورزی دعوت کرده است

 .شیالت و امور دام که تحت پوشش این نظام قرار دارد، حضور داشته باشند

گیری در مسائل کالن کشور است  دعوت وزیر جهاد کشاورزی به منزله دعوت بخش خصوصی برای تصمیم: موسی رهنمایی افزود

 .اتفاق نیفتاده بودکه تاکنون به شکل رسمی 

های فکر حضور داشت یا در جلساتی که با وزرای جهاد کشاورزی  هرچند بخش خصوصی پیش از این در اتاق: وی خاطرنشان کرد

نمود، اما این اقدام وزیر دولت یازدهم به منزله به بازی گرفتن بخش خصوصی پای میزهای  کرد، نظرات خود را اعالم می برگزار می

 .ستگیر ا تصمیم

 نظرخواهی از نظام صنفی برای تدوین برنامه ششم

عنوان نمایندگان کشاورزان  وزیر جهاد کشاورزی همچنین پیش از این به شکل رسمی از سازمان نظام صنفی به: رهنمایی ادامه داد

 .نندخواست با تکیه بر اطالعات و درک صحیح از شرایط موجود کشور برای برنامه ششم توسعه پیشنهاد ارائه ک

زودی برنامه  های پژوهش و مطالعه خود را برای تدوین برنامه از چند ماه قبل فعال کرده و به این سازمان، کمیته: وی تصریح کرد

 .پیشنهادی خود را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه خواهد کرد

 پروانه فعالیت نظام صنفی معتبر شناخته شود

همچنین در احکامی که توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شده، تأکید بر اعتبار : شدرئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی یادآور 

 .های تخصصی آنها قلمداد شود عنوان شناسنامه کشاورزان در فعالیت تواند به پروانه فعالیت نظام صنفی شده است که می

های  های فعالیت نفی از معتبرترین پروانههای نظام ص قانون نظام صنفی پروانه 21هرچند بر اساس ماده : رهنمایی تأکید کرد

ها برای تسهیل امر  شوند، اما تأکید وزیر جهاد کشاورزی به منزله افزایش اعتبار و کارآمدی این پروانه اقتصادی محسوب می

 .کشاورزی است

عه کشاورزی عنوان یک معضل بزرگ در توس گیر به ماندگی سنواتی بخش خصوصی در میزهای تصمیم عقب: وی اظهار داشت

شد که وزیر کشاورزی با شناخت صحیح از مشکل اصلی حوزه تولید، برای جبران آن خیز برداشته و اقدامات عملی  محسوب می

 ./کرده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23125-1.html 
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است هابرنامه و سی  
 آیانا 1338مرداد  60, سه شنبه

آغاز مصاحبه استخدام کارشناسان رسمی از / آمادگی نظام مهندسی کشاورزی برای مشاوره در پساتحریم

 مرداد  93
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با دسترسی به نخبگان اقتصادی حوزه کشاورزی، توانایی ارائه 

فکر وزارت جهاد کشاورزی را برای تدوین سناریوهای اقتصادی حوزه تولید برای شرایط پس از مشاوره به منزله اتاق 

 .تحریم داراست

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

مهندسی با عنوان تنها بدنه علمی وزارت جهاد کشاورزی و با دسترسی به نخبگان سازمان نظام : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

کار  گذاری در حوزه تولید به اندازی و سرمایه عنوان اتاق فکر وزارت جهاد کشاورزی برای چگونگی راه تواند به اقتصاد کشاورزی، می

 .گرفته شود

شده ایران به کشور بازگردد و درآمدهای دولت  ساتحریم وقتی پول بلوکهپس از گذر از تحریم و در شرایط پ: محمدعلی کمالی افزود

گذاری  تواند منجر به بهبود فضای کسب و کار، کاهش تورم و از بین رفتن بیکاری شود، سرمایه افزایش پیدا کند، تنها عاملی که می

ریزی  تصاد کشاورزی دولت را در تدوین سناریوی برنامهکارگیری نخبگان اق در حوزه تولید است؛ لذا این سازمان آمادگی دارد تا با به

 .گذاری در حوزه تولید و چرخاندن چرخ تولید یاری رساند جهت سرمایه

 وری مانده قانون بهره های مغفول ظرفیت

دولتی  های بخش کننده روند انتقال مسئولیت عنوان تضمین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به: وی خاطرنشان کرد

 .شود و مهم آن است که دولت این اراده را برای واگذاری داشته باشد به بخش خصوصی محسوب می

ها، مسئوالن فنی  وری، اقدامات مؤثری در حوزه صدور پروانه قانون اساسی و قانون افزایش بهره 00در راستای اصل : کمالی ادامه داد

های ایجادشده قانون افزایش  های عملیاتی باید با قدرت بیشتری از ظرفیت داری انجام شده، اما در بخش و همچنین گلخانه

 .وری استفاده کرد بهره

بعضی از عملکردهای وزارت جهاد کشاورزی، نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در انتقال وظایف از طریق : وی تصریح کرد

یلگر به بخش خصوصی نیازمند توجه کالن دولت است که عنوان واسطه و تسه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به

 .باید برای رفع آنها اقدام کرد

 سازمان نظام مهندسی فاقد بودجه دولتی است

سازمان نظام مهندسی بودجه دولتی : معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور یادآور شد

سازمان مدیریت به این سازمان تخصیص پیدا کند، ندارد؛ لذا ناگزیر است که منابع اعتباری خود  نداشته و ردیف خاصی که از سوی

 .گرفته تأمین کند های صورت را از طریق فعالیت

ای و برخی  های حرفه ها از طریق صدور پروانه، بیمه و خدمات آموزشی و بحث صدور مجوز صالحیت هزینه: کمالی تأکید کرد

 .شود تأمین می ها گذاری سرمایه

 .مهندسی به سازمان نظام مهندسی تعلق نگرفته است -عنوان یارانه خدمات فنی  از طرف دولت تاکنون چیزی به: وی اظهار داشت

 مرداد 90تا  93مصاحبه کارشناسان رسمی از 
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ان نظام مهندسی طبق قانون، سازم: معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت

 .کشاورزی اجازه دارد کارشناسان رسمی برای حوزه تخصصی، گواهی و انتخاب کند

در واقع تاکنون هفت دوره انتخاب کارشناسان رسمی در سازمان صورت گرفته که در آزمون سال گذشته : کمالی همچنین افزود

شود، از میان  مردادماه برگزار می 01تا  02ری که از نفر از مرحله نخست گذر کرده و در مرحله دوم و در مصاحبه حضو 204

 .شوند اند، کارشناسان رسمی انتخاب می دست آورده افرادی که حدنصاب نمره قبولی را به

ها که نیازمند  ها، شوراهای حل اختالف و کلیه وزارتخانه کارگیری در دادگاه این کارشناسان برای استفاده و به: وی خاطرنشان کرد

 .شوند حقیقی و حقوقی هستند جذب میافراد 

های زراعت، منابع طبیعی، دامپروری، شیالت، آب و  استفاده از کارشناسان رسمی بخش کشاورزی در زیربخش: کمالی ادامه داد

 آالت خواهد بود که پس از کسب نمره قبولی در مصاحبه، گواهی کارشناس رسمی به آنها آبیاری، زهکشی، صنایع تبدیلی و ماشین

 .شود اهدا می

عنوان  صورت خواهد بود که تعدادی افراد خبره و صاحب صالحیت از سوی شورای مرکزی به شکل مصاحبه بدین: وی تصریح کرد

شونده خواهند  ای و حقوقی از مصاحبه های حرفه هایی در حوزه اطالعات عمومی و صالحیت گر انتخاب شده و پرسش مصاحبه

 ./شونده، کارشناسان رسمی معرفی خواهند شد سب توسط هیئت مصاحبهپرسید و پس از اخذ نمرات منا

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23112-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1338مرداد  65, دوشنبه

 گاه اجرا نشد  ای که هیچ نامه تأسیس دفتر خاک، تفاهم
اندازی دفتر خاک و ارتقای  نامه بین انجمن علوم خاک ایران و معاونت خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی برای راه تفاهم

مرحله گاه به  دلیل عدم احساس نیاز از سوی آن معاونت به وجود این دفتر و عدم تأمین بودجه، هیچ وضعیت خاک، به

 . اجرا نرسید

علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور و دبیر انجمن علوم خاک ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  عضو هیئت

متولی اصلی خاک در کشور، : با بیان اینکه اگر خاک از دست برود، ذخایر آبی نیز کمتر خواهد شد، گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

وزارت جهاد کشاورزی باید باشد، اما در حال حاضر در این معاونت، با وجود دفتر آب، دفتر مستقلی برای خاک معاونت خاک و آب 

 !شود مشاهده نمی

اندازی دفتر خاک و ارتقاء وضعیت  ای بین انجمن علوم خاک ایران و معاونت خاک و آب برای راه نامه علیرضا فالح از امضای تفاهم

دلیل عدم احساس نیاز معاونت به این دفتر و عدم تأمین بودجه، عمالً  متأسفانه به: ر خبر داد و افزودهای اخی خاک کشور در سال

 .اندازی این دفتر تاکنون صورت نگرفته است کاری برای راه

ی و وی با اشاره به اینکه در قانون خاک نیز متولی خاصی برای خاک در نظر گرفته نشده و تنها به کمک وزارت جهاد کشاورز

 .خاک باید متولی مشخصی ازجمله معاونت خاک و آب داشته باشد: سازمان محیط زیست اشاره شده است، خاطرنشان کرد

بحران خاک در کشور منجر به بروز مشکل در امنیت غذایی خواهد : علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور ادامه داد عضو هیئت

 .اساسی صورت گیردشد و باید پیش از بروز مشکالت اصلی، کاری 

فالح نبود متولی مشخص در وزارت جهاد کشاورزی، عدم تصویب قانون خاک بعد از هشت سال، برخی مشکالت فرهنگی در زمینه 

آموزش و تحقیقات، نبود بانک اطالعات جامع خاک، عدم وجود اعتبارات کافی برای حل مسائل و مشکالت خاک، عدم ارتباط بین 

ارتباط ضعیف بین بخش آموزش، تحقیق و اجرا را همگی از عوامل بروز معضالت و بحران خاک در کشور متولیان مختلف خاک و 

 .عنوان کرد

شدت رو به کاهش هستند، ایران را در زمره سه کشور نخست جهان  وی با اعالم اینکه مواد آلی و عناصر غذایی خاک در کشور به

 .در فرسایش خاک دانست

های شور کشور، طرح پایش کیفیت  های مناسبی مانند تهیه نقشه خاک سه تحقیقات خاک و آب، فعالیتدر مؤس: فالح تصریح کرد

ها ناتمام  دلیل عدم تأمین اعتبارات کافی، برخی فعالیت های کشور، تهیه نقشه پراکنش عناصر غذایی صورت گرفته است، اما به خاک

 .گیرد ور که شایسته است، صورت نمیط ها به بخش اجرایی آن مانند و انتقال یافته باقی می

 برگزاری روز جهانی خاک توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب

گذاری شد، انتظار  عنوان سال جهانی خاک نام از سوی فائو به 3401با توجه به اینکه سال : دبیر انجمن علوم خاک ایران یادآور شد

 .شته باشندرفت مسئوالن دست کم در این سال توجه بیشتری به خاک دا می

وجود  ای بود که در جهان درباره خاک به گذاری این سال به نام سال جهانی خاک، مسائل و مشکالت عدیده علت نام: وی تأکید کرد

های خاک  اندرکاران و مدیران هر کشور بتوانند فکری اساسی برای جلوگیری از هدررفت پتانسیل مداران، دست آمده تا سیاست

 .کشورشان کنند
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در ایران نیز از سه سال پیش، برگزاری جشنواره و گرامیداشت برای روز جهانی خاک آغاز شد، اما تاکنون هر : اظهار داشت فالح

ایم و امیدواریم که امسال روز جهانی خاک در سال خاک برگزار خواهد  سال شاهد افت برگزاری مراسم نسبت به سال قبل بوده

 .ن متولی امسال آن است، مراسمی درخور و شایسته برگزار کندعنوا شد، مؤسسه تحقیقات خاک و آب به

شائبه پادشاه تایلند به علم خاک آن کشور در روز تولدش  روز جهانی خاک به پاس خدمات بی: وی درباره تاریخچه این روز گفت

رخی کشورها نیز هفته خاک گیرند و در ب گذاری شد و از آن زمان این روز را در نقاط مختلف جهان جشن می پنجم دسامبر نام

دلیل وجود مشکالت مختلف در سراسر جهان، سال  گذاری، به شود که در نهایت بعد از گذشت بیش از یک دهه از این نام برگزار می

 ./گذاری شد عنوان سال جهانی خاک نام نیز به 3401

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23108-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1338مرداد  61, چهارشنبه

 بار  تشکیل کارگروه بررسی مشکالت میدان مرکزی میوه و تره
بار امروز با حضور نماینده تعزیرات، سازمان میادین و اتحادیه بارفروشان  کارگروه بررسی مشکالت میدان میوه و تره

 . تشکیل شد

با اعالم این ( ایانا)بار امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیر روابط عمومی اتحادیه صنف بارفروشان میوه و تره

بار، اتحادیه بارفروشان، سازمان  گرفته، امروز نمایندگانی از سازمان میادین میوه و تره های صورت بال پیگیریدن به: خبر گفت

آمده در میدان مرکزی  های پیش تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تشکیل جلسه دادند تا درباره موضوع

 .گیری کنند تصمیم

بار را پس از شنیدن سخنان نمایندگان حاضر مورد  آمده در میدان مرکزی میوه و تره گروه مسائل پیشاین کار: حمید بروغنی افزود

 .بار جلسات خود را تکرار خواهد کرد روز یک 04شده، هر  های مطرح منظور اجماع و فیصله موضوع حمایت قرارداد و به

علت تداخل وظایف اتحادیه بارفروشان و سازمان میادین  که به بار مشکالت موجود در میدان مرکزی میوه و تره: وی خاطرنشان کرد

گری سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و همچنین نظارت سازمان تعزیرات حکومتی حل  بار پیش آمده است، با تولی میوه و تره

 .خواهد شد

ت در میدان سخن گفت و خواستار انتشار در این جلسه، نماینده سازمان تعزیرات حکومتی از لزوم کشف قیم: بروغنی تصریح کرد

 .داران شد فاکتورهای کشف قیمت توسط اتحادیه برای اشراف به غرفه

داران از عملکرد سازمان میادین ناراضی  حجره"با عنوان ( ایانا)دنبال انتشار خبری در خبرگزاری کشاورزی ایران  گفتنی است، به

بار نیز مدعی شد  این خبرگزاری ارسال شد و پیرو آن، سخنگوی اتحادیه میوه و ترهای از سوی سازمان میادین به  جوابیه "هستند

 ./کند سازمان میادین بر خالف موازین قانونی، در اداره میدان مرکزی دخل و تصرف می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23416-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1338مرداد  65, دوشنبه

 های روستایی و کشاورزی  تقسیط اصل بدهی و بخشودگی جرایم دیرکرد وام دریافتی اتحادیه مرکزی تعاونی
 .جمهوری برگزار شد  جلسه هیأت وزیران شامگاه یکشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس

، هیأت وزیران در این جلسه با توجه به تعدیل ارقام جرایم و تخلفات براساس تورم، (ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه 

 .را تعیین نمود 0290های نقدی در قانون نظام صنفی برای اجرا در سال  میزان جریمه

 .اطالعات نیز به تصویب هیأت وزیران رسیدنامه مربوط به یکی از مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به  آیین

ها در مورد مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با تصویب  دولت به منظور تسری احکام ناظر بر نحوه انحالل، تسویه و لغو مجوز بانک

 .الیحه اصالح قانون تسری قوانین مورد نیاز به این مؤسسات موافقت کرد

های روستایی و  ل بدهی و بخشودگی جرایم دیرکرد وام دریافتی اتحادیه مرکزی تعاونیهیأت دولت همچنین پیشنهاد تقسیط اص

 .کشاورزی و تلقی سود تسهیالت یاد شده به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی را به تصویب رساند

تایی و کشاورزی ایران های روس نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضرر و زیان اتحادیه مرکزی تعاونی براساس این تصویب

 .ریزی کشور اعالم نماید ای به سازمان مدیریت و برنامه صرفاً برای تنظیم بازار مواد پروتینی را پس از انجام حسابرسی ویژه یارانه

دولت همچنین با انتزاع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی با 

 .موافقت نمود« مرکز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت»وان عن

 .سازی تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر، از دیگر مصوبات این جلسه بود نامه موضوع روان اصالح تصویب

به بنادر بار و مسافر اصالح های بندر صیادی کیانشهر و بندر چمخاله  نامه موضوع تسریع در تکمیل اسکله با تصویب دولت، تصمیم

 .گردید

گذاری بین جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری  در ادامه جلسه، اعضای دولت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه

 .ماده را به تصویب رساندند( 04)متحده تانزانیا مشتمل بر یک مقدمه و 

های معاضدت  و امضای موقت موافقتنامه( پاراف)به انجام مذاکره، پیش امضا  هیأت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت

نامه،  قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت قبرس ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ این تصویب

 .اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید

های نقدی یا غیرنقدی انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای  ها و پرداخت پیشنهاد تلقی هزینه پس از آن، هیأت دولت

 ./به بعد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را مورد بررسی قرار داد 0294های بین شهری و روستایی، از سال  احداث جاده

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23151-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1338مرداد  63, شنبه

 دستور ترویج فرهنگ مصرف کاالهای داخلی و تغذیه سالم / حمایت دولت از ایجاد انجمن برندهای برتر
های حوزه صنعت و  برای حضور بیشتر و موثرتر تشکل« وری و کیفیت بهره»، «معدن»، «صنعت»تشکیل سه کارگروه 

 .معدن در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بحث و بررسی گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید

، در ابتدای چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مهدی پورقاضی، (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای به ورود هیات تجاری آلمان به کشور اشاره و عنوان کرد که در این  کمیسیون صنعت و معدن حصول توافق جامع هستهرییس 

های همکاری و ارزیابی  حضور داشتند که به منظور بررسی زمینه... های زیمنس، فولکس واگن، لینده و  هیات، نمایندگانی از شرکت

ها و فعاالن اقتصادی ایران  در این دیدار، مالقات رودرویی میان آلمانی»: او افزود. ردندوضعیت اقتصادی کشور، به ایران سفر ک

 «.صورت نگرفت و بیشتر مباحث کلی مطرح شد

های تجاری میان دو کشور، تا پیش از پایان  فعاالن اقتصادی کشور آلمان بر این عقیده بودند که آغاز همکاری» : پورقاضی گفت

 «.هد بودمیسر نخوا 3401سال 

ها، آمادگی  رسد به لحاظ وضعیت زیرساخت گذاران خارجی به بازار ایران گفت که به نظر می او همچنین با اشاره به اقبال سرمایه

 .گذاران وجود نداشته باشد کافی برای پذیرش این سرمایه

او . رحله برای انعقاد قرارداد نیامده بودندفریال مستوفی، دیگر عضو این کمیسیون نیز توضیح داد که هیات تجاری آلمانی در این م

یکی از مواردی که در این دیدار مورد بحث قرار گرفت نحوه نقل و انتقال وجوه میان دوکشور بود که آنان این موضوع را »: افزود

 «.سی از ایران است مطرح کردند که دو بانک در آلمان آماده پذیرش ال

 گانه های سه تصویب کارگروه

ها برای ورود به بازار قطعه سازی خودرو و سرمایه  ری کارشناس کمیسیون صنعت و معدن ضمن اشاره به تمایل ژاپنیرضا قنب

ها در مورد مهمترین ¬گذاری در صنایع با تکنولوژی باال این صنعت در ایران، گزارشی از نتایج نظرسنجی کمیسیون از تشکل

ها، نرخ باالی بهره  تشکل صورت گرفته است ، این تشکل 94پیرو مکاتباتی که با »: ها ارائه کرد های صنعت از نگاه تشکل چالش

های برگشتی زیاد و غیرقابل اعتماد  های خارجی، نرخ بازگشت سرمایه، چک بانکی، کمبود نقدینگی، رکود، فساد اداری، تحریم

ط زیست، شهرداری و گمرک، دو نرخی بودن ارز، انتقال های مرتبط با تولید نظیر استاندارد، بهداشت، محی شدن بازار، رفتار سازمان

: پس از قرائت این گزارش، مهدی پورقاضی گفت« .اند چالش نخست صنعت برشمرده 04ارز کاالهای صادراتی به کشور را به عنوان 

رنامه کمیسیون صنعت و ضمن آنکه بخشی از ب. کند صالح ارائه می ای به مراجع ذی بندی و طی نامه کمیسیون این موارد را دسته»

 «.معدن روی بررسی و رفع این مشکالت متمرکز خواهد شد

های صنعتی و معدنی برای عضویت در این کمیسیون و در  همچنین به موجب درخواست تشکل»: در ادامه این مبحث قنبری افزود

کیفیت و "و  "معدن"، "صنعت"عناوین، راستای استفاده موثر از توان کارشناسی تشکلها ،پیشنهاد گردید که سه کارگروه با 

که با « .ها برای حضور در کارگروه ها دعوت شود ذیل این کمیسیون ایجاد شود و از کارشناسان خبره و دبیران تشکل "وری بهره

 .طرح این پیشنهاد از سوی قنبری، اعضا کمیسیون نیز با آن موافقت کردند

 دولت در برندسازی دخالت نکند

پذیر  های اجرایی برای قانون رفع موانع تولید رقابت نامه های گذشته کار بررسی و تدوین آیین و معدن که از هفتهکمیسیون صنعت 

 .پرداخت 25، 0های پیشنهادی مواد  نامه و ارتقای نظام مالی را آغاز کرده است، در این جلسه نیز به بررسی آیین
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های  های تجاری داخلی، محصوالت صنعتی و خوشه(برند)د و تقویت نشانکند که از ایجا این قانون دولت را موظف می 0ماده 

نامه  ماه از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه

های جهاد کشاورزی،  تخانهساماندهی تبلیغات کاالها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزار

پذیری کاالهای داخلی، ترویج فرهنگ مصرف  ارتباطات و فناوری اطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالمی و کشور با اهداف افزایش رقابت

های برتر و محدودسازی  گرایی، تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان کاالهای داخلی، ترویج تغذیه سالم، جلوگیری از تجمل

 .بلیغ کاالهای خارجی را به تصویب هیأت وزیران برساندت

نامه اجرایی این ماده که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است در چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن  آیین

نامه  این آیین»: نامه پیشنهادی گفت مجتبی خسروتاج، نماینده وزات صنعت، معدن و تجارت در مورد آیین. به بحث گذاشته شد

ای را طراحی کند که عملکرد برندها  روی برندسازی متمرکز شده و قرار است وزارت صنعت، برای تولیدکنندگان و صاحبان سامانه

این برندها با عناوینی چون ممتاز، عالی، خیلی خوب . هایی چون کیفیت و مدیریت بازار رصد کند و تولیدکنندگان را از نظر شاخص

شود، بلکه  المللی نه تنها موجب شهرت آنها می شوند و انتشار مرتب عنوان برندهای برتر در سطح داخلی و بین بندی می هطبق... و

 «.این برندها از حمایت دولت نیز برخوردار خواهند شد

 .کند او گفت که دولت همچنین از تشکیل انجمنی با عضویت برندهای برتر نیز حمایت می

های معاند برای تبلیغات استفاده کنند و  جلسات این بحث نیز مطرح شده است که برندها نباید از رسانه در»: خسروتاج افزود

این عضو کمیسیون « .های ایرانی را مورد استفاده قرار دهند ها و نشان کنند باید نام چنانچه کاالی خود را برای بازار داخلی تولید می

 .ر است در هفته آتی در دولت مورد بررسی قرار گیردنامه قرا صنعت و معدن گفت که این آیین

نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت روی موافق نشان ندادند و آن را مصداق  اعضای کمیسیون صنعت و معدن اما، چندان با این آیین

تی سایر تولیدکنندگان و آنها بر این عقیده بودند که دولت با اعمال چنین سیاس. دخالت دولت در فرآیند برندسازی توصیف کردند

دولت نباید سیاستی اعمال کند که برندهای خارجی »: پورقاضی در این باره گفت. کند صاحبان برند را از گردونه رقابت حذف می

او از خسروتاج درخواست کرد که روی این موضوع بررسی بیشتری صورت « .برای ورود به بازار ایران نگران نام خارجی خود باشند

 .های نادرست گذشته تکرار نشود تا بار دیگر عواقب سیاستگیرد 

نامه این ماده قانونی نیز  آیین. قانون رفع موانع تولید را نیز بررسی کرد 25نامه ماده  کمیسیون صنعت و معدن، همچنین آیین

دولت اجازه داده شده است که این قانون به  25در ماده . راد، رییس سازمان توسعه تجارت تهیه شده بود توسط علی اشرف افخمی

برای فرآوری مواد خام و تبدیل کاالهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کاالهای با ارزش افزوده باال از انواع مشوق های 

 .الزم استفاده کند

. بر صادرات مواد خام اقدام کند تواند نسبت به تعیین عوارض نامه اجرایی این ماده، دولت می پورقاضی توضیح داد که براساس آیین

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران براین عقیده بود که باید مشخص شود منظور از ماده خام چیست؟ و به چه میزان باید 

 برای این مواد عوارض تعیین شود؟

فروشی مخالف است و از هر  خامنامه باید این سیگنال را به جامعه بدهد که دولت با هرگونه  این آیین»:خسروتاج نیز گفت

 «.کند پیشنهادی که به فرآوری این محصوالت منجر شود حمایت می

های مختلفی در مورد تعریف مواد خام مطرح شد و البته اعضا بر این عقیده بودند که دستیابی به یک تعریف  در این نشست دیدگاه

 .دهای صنعتی و معدنی دشوار خواهد بو واحد در مورد همه رشته
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های  ها در رشته نامه باید نظر تشکل پیشنهاد رئیس کمیسیون نیز این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تهیه این آیین

نامه اقدام کند، اما با این وجود مقرر شد که کمیسیون در نشست آتی خود  مختلف را جویا شود و سپس نسبت به تنظیم این آیین

 ./ن مساله بپردازدچنان به ادامه بررسی ای هم

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23123-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1338مرداد  60, سه شنبه

 امضای تفاهمنامه کشاورزی میان مازندران ایران و مانگیستائوی قزاقستان 
جهاد کشاوری مازندران و اداره دولتی مدیریت کشاوری مانگیستائو قزاقستان تفاهمنامه همکاری علمی و فنی امضا 

 .کردند

ی مازندران، بر اساس این تفاهمنامه که به به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورز( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

امضای دالور حیدرپور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و یرسینول رییس اداره دولتی مدیریت جهاد کشاورزی مانگیستائو 

ایط رسیده است، دو استان ضمن ابراز عالقمندی نسبت به ادامه گسترش، تقویت و توسعه ارتباطات منطقه ای در چارچوب شر

مساوی و سودمندی دو جانبه، بر برقراری همکاری های اقتصادی بلند مدت و تعامل در زمینه کشاورزی و استفاده فعال تر از 

 .ظرفیت های موجود در زمینه سرمایه گذاری و بهره مندی از فنآوری نوین تاکید کردند

مانگیستائو و مازندران، همکاری متقابل در زمینه سرمایه گذاری، برقراری ارتباطات نزدیک میان فعاالن و عالقه مندان استان های 

رایزنی و انتقال تجربیات در حوزه کشاورزی، تقویت همکاری های آتی میان استان های مانگیستائو و مازندران، تقویت همکاری و 

ائو و همکاری در زمینه تبادل تعامل در حوزه کشاورزی، تامین محصوالت غذایی با کیفیت مناسب برای مردم استان مانگیست

اطالعات در زمینه انتقال تکنولوژی در مجموعه های کشت و صنعت، سرمایه گذاری در طرح های سودمند و کشت اصالح شده از 

 .اهداف امضای این تفاهم همکاری اعالم شده است

ه درخواست بموقع برای دریافت ماشین ارائه فهرست طرح های دارای اولویت به طرف ایرانی برای سرمایه گذاری مشترک، تهی

آالت فنی کشاورزی، پذیرش و اختصاص مکان در بازارهای تجاری استان برای محصوالت کشاورزی ایران و فراهم کردن زمینه 

استفاده از کمک های جمهوری قزاقستان برای سرمایه گذاری مشترک دو کشور از تعهدات اداره دولتی مدیریت کشاورزی استان 

 .یستائو جمهوری قزاقستان در این تفاهمنامه است مانگ

جهاد کشاورزی مازندران نیز متعهد به ارسال ماشین آالت فنی و کشاورزی از طریق بخش خصوصی، برگزاری نمایشگاه های 

محصوالت تولیدی در شهر آکتائو و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی با هدف احداث واحدهای تولیدی مشترک کشاورزی 

 .ده استش

درصد نیاز محصوالت غذایی این  14در این تفاهمنامه آمده است تا تحقق سرمایه گذاری مشترک در استان مانگیستائو حداقل 

 ./استان از مازندران توسط فعاالن اقتصادی دو استان صادر و تامین شود

http://www.iana.ir/majles/item/23141-1.html 
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 برنامه  و سیاست ها
 آیانا 1338مرداد  60, سه شنبه

 آیین نامه افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ابالغ شد 
اورزی و قانون افزایش بهره وری بخش کش( 1)الحاقی ماده ( 3)معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیئت ( 04)منابع طبیعی موضوع ماده 

 .وزیران رسیده است، برای اجرا ابالغ کرد

 :، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است(ایانا) به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

قانون رفع ( 10)قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ( 9)الحاقی ماده ( 2)آیین نامه اجرایی تبصره 

 موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 :در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند - 0ماده 

روی عرصه واحد از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به اجرای قوانین و مقررات موازی بر : تداخل -الف

صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصالحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت، 

 .ستاراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که منجر به تشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه گردیده ا

ها و کلیه دفاتر و اسناد از جمله  و اصالح سوابق، نقشه( تثبیت نوعیت)رفع هم پوشانی قوانین و مقررات موازی : رفع تداخالت -ب

 .های مورد تداخل اسناد مالکیت در عرصه

مربوط دارای سند  شخص یا اشخاصی که به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و امالک با رعایت قوانین و مقررات: مالک -ج

مالکیت یا گواهی مشعر بر مالکیت بوده و کشاورزانی که حسب گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی 

خالصه، اجرای مراحل سه گانه اصالحات ارضی، مالک، خرده مالک، مالک خودکار یا زارع صاحب نسق اصالحات ارضی و کشت 

 .اند ی قطعیت یافته از مراجع قضایی مالک شناخته شدهموقت و یا به موجب آرا

بوده و به عنوان زراعی یا باغی تشخیص داده شده ( الف)اراضی که مشمول قوانین و مقررات مندرج در بند : اراضی کشاورزی -د

برداری قرار  اورزی مورد بهرههای کش باشد و توسط زارعین و مالکین و یا متصرفین قانونی برای امور زراعت، باغبانی و سایر فعالیت

 .گیرند می

های مختلف اجرای قوانین و مقررات موازی که توسط دستگاه ذیربط ارایه شده  ای که از تلفیق نقشه نقشه: نقشه تجمیعی پالک -هـ

 .شود تهیه می( کاداستر)و با تعیین میزان دقیق تداخل و رعایت ضوابط حد نگاری 

ی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصالحات ارضی، مستحدثه ساحلی و اراضی غیر مل: اراضی دولتی -و

 .المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و مجهول

و آیین نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و  -0200مصوب  -ها و مراتع  های مشمول قانون ملی شدن جنگل عرصه: اراضی ملی -ز

های بعدی آن و همچنین قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و  و اصالحیه -0204مصوب  -ها و مراتع  برداری از جنگل بهره

 . -0250مصوب  -ذخایر جنگلی کشور 

ها و اراضی که  های زراعی و باغ نین زمینهای روستایی و همچ عرصه و محاوط تاسیسات و خانه: مستثنیات مقررات ملی شدن -ح

 .در اجرای مقررات به عنوان مستثنیات، تشخیص داده شده است

مستثنیات موضوع قانون اصالحات ارضی و قانون واگذاری اراضی دایر و بایر : مستثنیات مالکین اصالحات ارضی و کشت موقت -ط

 .ان قرار گرفته استکه بعد از انقالب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورز

 .های موضوع این آیین نامه تابع قوانین مربوط خاص خود می باشد تعریف سایر عبارت -تبصره
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 :تداخالت مشمول این آیین نامه شامل موارد زیر است -3ماده 

 .تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصالحات ارضی -0

 .مستحدثه و مقررات اصالحات ارضی تداخل در اجرای مقررات اراضی موات، اراضی -3

 .تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول اصالحات ارضی و موات -2

 .تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن -0

 .تداخل اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات ملی شدن -1

گانه اصالحات  هایی که مشمول اجرای قوانین و مقررات خالصجات، مراحل سه ت اراضی و پالکبه منظور رفع تداخال -2ماده 

ارضی، موات و کشت موقت شده و نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم و یا تاخر در آن اجرا شده است اعم از اینکه منجر به 

ها،  نسبت به اصالح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آن صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد و اتخاذ تصمیم

 :گردد کمیسیون رفع تداخالت در سطح استان به شرح زیر تشکیل می

 (رییس)مدیرکل جهاد کشاورزی استان  -0

 (دبیر)مدیر امور اراضی استان  -3

 مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان -2

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان -0

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان -1

 معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان -4

 یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان -5

 .جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی معتبر است -0تبصره 

های ارایه شده مربوط به اجرای مقررات از  به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینه محل و همچنین تجمیع نقشه -3تبصره 

کارگروه مذکور . واحدهای ذیربط، کارگروهی با عضویت اعضای متناظر کمیسیون استانی در سطح شهرستان تشکیل می شود

های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و  نامه، گزارش کاملی از وضعیت پالک موظف است ظرف دو سال پس از ابالغ این آیین

های مورد نیاز برای کارگروه حسب مورد توسط  اطالعات و نقشه. برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نماید

 .گردد دستگاه مجری مقررات موازی به این کارگروه ارایه می

که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در در صورتی  -2تبصره

های یادشده  های تعیین تکلیف اراضی اختالفی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رای نشده باشد، رسیدگی هیئت هیئت

های رفع تداخل  نقشه. باشد نامه می مقرارت موازی در اجرای این آیین موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و

شده پالک، مالک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذی ربط نمی توانند ادعایی 

 .خارج از محدودهای تعیین شده در این نقشه ها را داشته باشند

موات موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و اراضی مستحدثه با اجرای مقررات ملی رفع تداخل اراضی  -0تبصره

 .ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام خواهد شد شدن رأساً توسط سازمان جنگل

 :باشد زیر میدبیرخانه کمیسیون رفع تداخالت استان در مدیریت امور اراضی استان مستقر بوده و وظایف آن به شرح  –0ماده 

های ارسالی از کارگروه شهرستان و اخذ استعالم و تکمیل سوابق و اطالعات مالکین، ملی شدن و  ها وگزارش بررسی پرونده -0

 .سوابق ثبتی ملک با همکاری ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و امالک استان

 .یت در رسیدگی و طرح در کمیسیونها و تعیین اولو تکمیل پرونده هر یک از پالک -3
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 .ابالغ مصوبات کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد و امالک و ذینفعان و سایر مراجع ذیربط -2

کمیسیون استان موظف است پس از وصول پرونده از کارگروه شهرستان و با بررسی حقوق قانونی و مکتسبه اشخاص و  - 1ماده 

 :ت قابل قبول از جمله موارد ذیل، اتخاذ تصمیم نمایدمستندا

 سوابق مربوط به اجرای اصالحات ارضی -0

 سوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن -3

 سوابق اجرایی مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضی دولتی و خالصجات -2

بعد از انقالب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار  های بایر و دایر که سوابق مربوط به اجرای قانون واگذاری زمین -0

 (کشت موقت)گرفته است 

 سوابق اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ها -1

ها در صورتی که مشخص گردد هیچ گونه تداخلی در اجرای مقررات بر روی عرصه مورد نظر وجود  پس از بررسی پرونده -0تبصره 

ای مختومه و مراتب توسط دبیر کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و امالک  ته است، پرونده طی صورتجلسهنداش

 .گردد اعالم می

هایی که حسب تصمیم کمیسیون استان تداخل تشخیص داده می شود، مراتب به همراه نقشه دارای مختصات  در پالک -3تبصره 

راضی مالکین و همچنین اراضی ملی و دولتی تعیین گردیده است، از طریق دبیر کمیسیون به دستگاه جغرافیایی که در آن میزان ا

 .ها و اسناد اقدام نمایند شود تا حسب مورد نسبت به اصالح سوابق و نقشه های عضو کمیسیون اعالم می

آبخیزداری و مدیریت امور اراضی استان از تاریخ ابالغ تصمیم کمیسیون رفع تداخالت، ادارات کل منابع طبیعی و  -2تبصره 

 .ها بر اساس مصوبه کمیسیون مذکور عمل نمایند مکلفند در صدور هرگونه گواهی و پاسخ به استعالم

در صورتی که در حین رسیدگی توسط کمیسیون محرز گردد مشخصات ملک مشمول قوانین اصالحات ارضی اعم از  - 4ماده 

و مستندات پرونده اجرایی و یا اسناد نسقی صادره برای زارعین پالک دارای اشکال بوده و طرح پالک اصلی، فرعی، بخش و مدارک 

پرونده در کمیسیون مذکور مستلزم رفع این اشکال باشد پرونده برای رسیدگی به شورای اصالحات ارضی استان ارسال و شورای 

آیین نامه اصالحات ارضی مصوب ( 20)تبصره به ماده اصالحات ارضی موظف است در اجرای الیحه قانونی اضافه نمودن یک 

نسبت به رسیدگی و صدور رای مبنی بر اصالح آن اقدام و مراتب را به انضمام یک نسخه از رای  - 0210مصوب  - 2/1/0202

 .صادره به کمیسیون رفع تداخالت ارسال نماید

مستثنیات قانونی اشخاص موضوع این آیین نامه، در  مدیریت امور اراضی استان موظف است پس از تعیین تکلیف – 5ماده 

 -چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی 

ثبت اسناد و با همکاری ادارات  -0250مصوب  -ها  و اصالحات بعدی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ - 0201مصوب 

امالک محل نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفع تداخل شده، 

 .اقدام نماید

ها و حل و فصل مشکالت احتمالی در تعیین تکلیف  به منظور ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملکرد کمیسیون استان -0ماده 

مشمول این آیین نامه، کارگروهی در مرکز با مسئولیت رییس سازمان امور اراضی کشور و عضویت معاونین ذیربط های  پرونده

مدیرکل )ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان جنگل

 .شود تشکیل می( ل حقوقیمدیر ک)و وزارت جهاد کشاورزی ( اموال دولتی

نامه پس از تصویب در کارگروه مذکور توسط  ها و کاربرگ های مورد نیاز برای اجرای این آیین ها، دستورالعمل شیوه نامه -0تبصره 

 .گردد وزیر جهاد کشاورزی ابالغ می
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 .باشد دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر می -3تبصره 

 :باشد دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر می چگونگی -9ماده 

های فنی و حقوقی و تهیه و  های تجمیعی، گزارش های اجرایی رفع تداخل شامل تشکیل پرونده، تهیه سوابق، نقشه هزینه -الف

 .های هوایی معادل حداکثر ده درصد ارزش معامالتی زمین مورد تقاضا تفسیر عکس

 :گردد  ی رفع تداخل شده به شرح زیر محاسبه و دریافت میقیمت اراض -ب

اند به نسبت اقساط پرداخت نشده حداکثر تا صد  زارعین صاحب نسق اصالحات ارضی که تاکنون اقساط خود را پرداخت ننموده -0

 .درصد ارزش معامالتی زمان رفع تداخل

 .صد درصد قیمت کارشناسی روزمتصرفین قانونی غیردولتی واجد شرایط اراضی دولتی معادل  -3

قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری و ارزش معامالتی حسب گواهی ادارات کل امور اقتصادی و  -0تبصره 

 .گردد دارایی تعیین می

ماه  ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط دبیر کمیسیون استان ابالغ می شود، ظرف شش -3تبصره 

باشد و صدور  عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دریافت گواهی صدور سند مالکیت رفع تداخل می. پرداخت نمایند

 .باشد گواهی و صدور یا اصالح اسناد مالکیت و نقشه ها منوط به پرداخت مبالغ فوق می

درآمدهای فوق و واریز آن به حساب مربوط نزد خزانه داری اداره کل جهاد کشاورزی استان موظف است نسبت به وصول  -2تبصره 

 .کل کشور به نام سازمان امور اراضی کشور اقدام نماید

نسبت به پیش بینی ( سازمان امور اراضی کشور)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی  -04ماده 

های حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی در قوانین بودجه  ی اجرای طرحردیف درآمد و اختصاص درآمدهای حاصله برا

 .سنواتی اقدام می نماید

برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت امور  30/0/0290اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

 ./و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرداقتصادی و دارایی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

http://www.iana.ir/majles/item/23146-1.html 
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 برنمه وسیاست ها
 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

اعالم طرح های ویژه دولت و وزارت نیرو برای / توافق هسته ای، هدیه بزرگ تیم مذاکره کننده به ایرانیان

 آب کشاورزی 
طرح های جامعی در دستور کار دولت به ویژه وازرتخانه نیرو قرار دارد که مساله انتقال و : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .تحت سیستم های نوین از آن جمله است بهره برداری آب جهت کشاورزی منطقه و آبیاری

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در بازدید از یک ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

و ورود منابع آب جدید در حوزه شهرستان قروه و دهگالن باعث توسعه : سیلوی گندم بخش خصوصی در شهرستان قروه، افزود

 .پیشرفت بخش کشاورزی و سایر بخش ها می شود و موجب می شود وضعیت بحرانی سالیان اخیر منطقه مرتفع بشود

محصوالت بخش کشاورزی در شهرستان قروه نباید به صورت : وی با اشاره به پیشرو بودن قروه در تولیدات کشاورزی، تاکید کرد

و صنایع تبدلی و تکمیلی ایجاد بشود تا سیب زمینی یا هر محصول کشاورزی که خام از منطقه خارج بشود بلکه باید ارزش افزوده 

 .تولید می شود به فرآورده های مختلف تبدیل شود

این آیین نامه مربوط به تمدید : ماده واحده قانون بودجه مربوط به وام بخش کشاورزان اشاره کرد و افزود 00تبصره ( د)وی به بند 

اورزانی است که دچار خشکسالی، سرمازدگی، آفات و بیماری های همه گیر، حوادث غیرمترقبه و یا دچار مهلت بازپرداخت وام کش

 .آتش سوزی غیرعمدی شده باشند

در شرایطی که پروژه های بخش کشاورزی بازدهی بر اساس پیش بینی ها را نداشته باشد کمیته ای در استان و : وی ادامه داد

 .ه آن ها مهلت داده شودشهرستان تشکیل می شود که ب

: وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه، باید در استان و شهرستان ها مصوبات تهیه و تنظیم و به بانک های مربوطه ابالغ شود، افزود

ممکن است برخی از بانک ها به این مصوبات عمل نکنند که الزم است استاندار، نماینده مجلس و دولت به این مسائل رسیدگی 

 .دکنن

بیش از یک سال این ابالغ چند صفحه ای در چندین ماه تحت عنوان رفع اراضی تداخلی : وی به اراضی تداخلی اشاره کرد و گفت

مطرح شده که با دستگاه های نظارتی هماهنگی شده تا این هماهنگی در سطح استان و شهرستان ها پیگیری و مشکالت در این 

 .حیطه برطرف شود

سال بوده است و مشکالت آن در دو  04سال یا  04اینکه برخی از اراضی تداخلی وجود دارد که مربوط به  حجتی با اشاره به

با بازپس گرفتن اراضی، مشکالت بهره بردان که دارای حق و حقوقی هستند حل می :روستای شهرستان حل شده است، اظهار کرد

ع طبیعی در این زمینه مقصر نیست بلکه بر اساس اسناد و مدارکی شود و مشکالت منابع طبیعی نیز حل می شود هر چند که مناب

 .که در دست کارکنان آن ها وجود دارد این مسائل را پیگیری می کنند

علی رغم کارشکنی ها و مخالفت های دشمنان این : حجتی در بخش دیگری از سخنان خود به توافق هسته ای اشاره کرد و افزود

 .لی مانع می شدند، در عید فطر هدیه بزرگی به ایرانیان ارزانی شدنظام که در عرصه بین المل

به لطف خداوند متعال، درایت مقام معظم رهبری و پیگیری مجاهدانه رییس جمهور و حضور کارشناسانه و مدبرانه : وی تاکید کرد

 .تیم مذاکره کننده و وزیر امور خارجه این موفقیت حاصل شد

هنوز دشمنان این ملت در گوشه و کنار دنیا کارشکنی می کنند که اگر توانستند : ن خاطر نشان کردوزیر جهاد کشاورزی در پایا

 .آن را عقیم کنند که هر چند عایدی حاصل آن ها نمی شود
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سائل امیدواریم آثار و حاصل این توافق مشکالت سر راه برداشته شود و ما بتوانیم در ارتباط با مسائل مهم اقتصادی و م: وی افزود

 .توسعه با دنیا پیوند داشته باشیم و در یک تعامل سازنده و مثبت، ممکلت به یک رشد و پیشرفت برسد

http://www.iana.ir/majles/item/23150-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 اکونا– 133۱مرداد  6۰

 تومانی جو وارداتی شد 904التفاوت   وزارت جهاد کشاورزی خواستار لغو مصوبه اخذ مابه
 .وزارت جهاد کشاورزی، لغو مصوبه اخذ مابه التفاوت از واردات جو را به شورای اقتصاد پیشنهاد کرد

: کشاورزی، مهدی کاظم نژاد مدیر کل امور اقتصادی گفتبه گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد 

وزارت جهادکشاورزی خواستار حذف ما به التفاوت وضع شده بر جو وارداتی به منظور تنظیم بازار داخلی این محصول شده و 

 .ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز تقدیم کرده است پیشنهاد خود را طی نامه

ابه التفاوت بر واردات را جلوگیری از کاهش قیمت یک محصول در زمان برداشت و ضرر و زیان احتمالی وی هدف از وضع م

با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی فصل برداشت جو داخلی و ضرورت حمایت از دامداران از : کشاورزان عنوان کرد و افزود

مصوبه شورای اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی می تواند در صورت  طریق تامین نهاده های مصرفی به قیمت های مناسب، بر اساس

 .لزوم و به منظور تنظیم بازار داخلی نسبت به لغو مصوبه اخذ مابه التفاوت وضع شده اقدام کند

اردات گمرک جمهوری اسالمی ایران طبق مصوبه شورای اقتصاد موظف بود از زمان ابالغ این مصوبه، بابت و: نژاد اظهار داشت ظم کا

کل کشور واریز کند که پس از موافقت وزارت جهاد  90ریال دریافت و به حساب درآمدی قانون بودجه سال  0144هر کیلو جو 

کشاورزی مبنی بر حذف مابه التفاوت جو وارداتی به منظور حمایت از دامداران، واردکنندگان این محصول از پرداخت آن در انتهای 

 .فصل برداشت معاف می شوند

http://iranecona.com/82683 
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 برنامه و سیاست ها
 اکونا - 133۱مرداد  61 - ۱212۵: کد خبر 

 پیامد داخلی و خارجی مصوبه افزایش قیمت شیرخام
ایم، ضمن  رقابت در بازارهای جهانی را از دست دادهبا افزایش قیمت شیرخام قدرت : نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی گفت

 .یابد اینکه قطعا مصرف داخلی کاهش می

به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا محمد فربد نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی درباره بخشنامه جدید معاون 

ف کردن سازمان حمایت به اجرایی کردن قیمت مصوب ها و مکل اجرایی رئیس جمهور خطاب به اعضای ستاد هدفمندی یارانه

 .امروز از این مصوبه مطلع شدم و هنوز تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشده است: تومانی خرید شیرخام گفت 0004

ی با باید با تشکیل یک جلسه اضطرار: وی با بیان اینکه باید ابعاد مختلف تأثیر این بخشنامه را بر صنایع لبنی بررسی کرد، گفت

 .اندرکاران صنایع لبنی انعکاس اجرای این مصوبه را بررسی کنیم حضور دست

اجرای : ای جز افزایش قیمت ندارند، گفت فربد در پاسخ به این سؤال که با توجه به این بخشنامه ظاهرا صنایع علیرغم تمایل چاره

 .صرف داخلی استای عوارض مختلفی دارد و یکی از تأثیرات آن کاهش قطعی م چنین بخشنامه

هر : دهیم، گفت المللی را از دست می در بازارهای بین  تومان قدرت رقابت 0004وی با بیان اینکه با خرید شیرخام به قیمت 

بیند و امکان  با افزایش قیمت خرید شیرخام صادرات آسیب می. و در اروپا هزار تومان است 0044کیلوگرم شیرخام در ترکیه 

 .دهیم د شیرخام را در منطقه از دست میرقابت با قیمت جدی

شود در حالی که با افزایش قیمت خرید  درصد تولیدات لبنی صادر می 04: نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی تصریح کرد

 .شیرخام قطعا بخش بیشتری شیر روی دست دامداران خواهد ماند

 .افزایش قیمت خرید شیرخام تصمیم غلطی است: فربد بیان داشت

درصد  54: ها تا چه اندازه روی کاهش قیمت تمام شده شیرخام تأثیرگذار است، گفت وی در پاسخ به این سؤال که رفع تحریم

 .شود قیمت شیر تولید به علوفه وابسته است و بخشی از علوفه از طریق واردات تأمین می

ها تأثیر  شود بنابراین رفع تحریم تعرفه حداقلی وارد می علوفه هم با ارز دولتی و: نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی بیان داشت

 .دهد های انتقال ارز را کاهش می ها ندارد فقط تا حدودی هزینه چشمگیری بر کاهش قیمت هزینه

http://iranecona.com/82125 
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 برنامه و سیاست ها
 اکونا - 133۱مرداد  61 - ۱21۱4: کد خبر 

 پایان انتظار یک ساله دامداران
ها، سازمان حمایت را  ای به اعضای ستاد هدفمندی یارانه جمهور در ابالغیه معاون اجرایی رئیس: رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت

 .تومان کرد 0004مکلف به اجرایی کردن مصوبه خرید شیر خام به قیمت 

د ایران ایران اکونا سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به ابالغیه معاون اول به گزارش شبکه خبری اقتصا

ها و مکلف شدن سازمان حمایت به اجرایی کردن مصوبه خرید شیر خام به قیمت  رئیس جمهور به اعضای ستاد هدفمندی یارانه

ای  به صنایع عرضه کردند و در این مدت با مشکالت عدیده درصدی 04ماه شیرخام را با ضرر  02دامداران : تومان گفت 0004

 .دست و پنجه نرم کردند اما باالخره شب گذشته این ابالغیه را دریافت کردم و شخصا آن را به وزارتخانه رساندم

ای مطرح  جامعه این موضوع در: شود بازار توان افزایش قیمت شیر و محصوالت لبنی را ندارد، افزود وی با بیان اینکه گفته می

کنند بنابراین مشکل از فرهنگ غلط مصرف است و نباید این  های گازدار مصرف می برابر مصرف جهانی نوشابه 0شود که مردم  می

 . موضوع را به توان مالی مردم نسبت داد زیرا اگر مردم توان مالی نداشتند قدرت خرید نوشابه هم نداشتند

ت دامپروری را با طرح اینگونه مسائل از بین ببریم بلکه باید با کمک دولت فرهنگ مصرف شیر ما نباید صنع: مقدسی اظهار داشت

 .و لبنیات را تغییر داده و مردم را تشویق به مصرف محصوالت مفید برای سالمتی کنیم

ها، سازمان  ی یارانهای به اعضای ستاد هدفمند محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در ابالغیه: براساس این گزارش 

 .تومان براساس جدول ابالغی کرده است 0004حمایت را مکلف به اجرایی کردن مصوبه خرید شیرخام به قیمت 

ستاد هدفمندی یارانه ها، موضوع  029060604مورخ  05990مصوبه شماره ( ج)در راستای اجرای بند »: در این ابالغیه آمده است

 .قیمت شیر خام خریداری شده توسط کارخانجات لبنی به شرح زیر تعیین می شودتعیین و ابالغ جدول مشخصات و 

 تغییرات میزان بار میکروبی و قیمت شیر خام؛: 0

 ریال 00044به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  044444شیر با بار میکروبی کمتر از : الف

 ریال 00344هر کیلوگرم به ازای  263و چربی  144444تا  044444شیر با بار میکروبی از : ب

 ریال 02044به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  0444444تا  144444شیر با بارمیکروبی از : ج

 ریال 02344به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  0444444شیر با بار میکروبی باالتر از : د

 .شود های فوق اضافه یا کم می قیمتریال به  034به ازای هر یک دهم درصد افزایش یا کاهش درصد چربی، : 3

 .تمامی تست های کیفی باید مطابق با استاندارد ملی کشور باشد: تبصره

 «.این مصوبه است 3و  0سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به پایش، پیگیری و نظارت بر اجرای بندهای : 2

http://iranecona.com/82184 
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 برنامه و سیاست ها

  فودپرس 1338مرداد ماه  3شنبه 

تخلفات متعدد در برگزاری / انتخابات انجمن صنایع کنسرو غیرقانونی است:بازرس انجمن صنایع کنسرو

 مجمع انجمن کنسروصنایع غذایی
و ایران غیرقانونی است و این موضوع طی نامه ای به وزارت کار، رفاه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی صنایع کنسر –اقتصاد غذا  <

حسین شرقی مجرد بازرس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع کنسرو ایران در گفتگو با .و تامین اجتماعی رسما اعالم شده است

اساسنامه، نصاب رسمیت جلسه  03بر اساس مفاد ماده : ضمن بیان مطالب فوق افزود« فودپرس»خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد غذا 

همچنین اعضای انجمن صرفا می توانند از جانب یک عضو دیگر وکالت برای . نوبت دوم مجمع عمومی عادی یک سوم اعضاء است

احراز دارندگان حق : وی تصریح کرد.اعالم رای داشته باشند که در مجمع این انجمن هیچ یک از این دو مورد رعایت نشده است

، تهیه فهرست اسامی و 04ماده  3مان برگزاری مجمع برای اینجانب محرز و قابل تصدیق نبوده است و مطابق تبصره رای در ز

بازرس انجمن صنفی صنایع .مشخصات اعضای انجمن قبل از مجمع الزامی بوده است که چنین فهرستی تهیه و رویت نشده است

گزارش مالی مطرح شده در مجمع مذکور : خصوص مسایل مالی انجمن گفت کنسرو با اشاره به نامه ارسال شده به وزارت کار در

 واجد اشکال بوده و مورد تایید بازرس نیست

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1338مرداد  61, چهارشنبه

 درصدی تجارت دانش  3444سود / قرارداد انتقال دارایی فکری کشاورزی 19انعقاد 
بنیان، نتایج تحقیقات را با هدف  ترین تجارت دنیاست و باید بتوانیم با افزایش تحقیقات فناوری تجارت دانش، پررونق

 .های اقتصادی انتقال دهیم سازی تحقیقات به بنگاه تجاری

های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در گفتگو با  سازی و انتقال یافته تجاریمدیرکل دفتر فناوری، 

های گذشته جزو کشورهای برتر  با بیان اینکه ایران از لحاظ سرعت رشد علمی طی سال( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

از لحاظ سرعت رشد علمی : دست آورد، گفت خست را در سرعت رشد علمی بهنیز توانسته رتبه ن 3400جهان بوده و حتی در سال 

 .را در جهان کسب کنیم 00ایم رتبه نخست علمی در منطقه و رتبه  اکنون توانسته با یک شیب تند در حال پیشروی هستیم و هم

طور که باید تحقیقات خود را به مرحله اجرا  ایم آن مجید ولدان با ابراز تأسف از اینکه با توجه به این سرعت رشد علمی، نتوانسته

المللی، در رتبه صد و بیستم جهان  در سطح بین( تبدیل نتیجه تحقیق به محصول)ایران بر اساس شاخص نوآوری : برسانیم، افزود

 .است

 .درصد است 465درصد است که این عدد در ایران  90در حالی نسبت گواهی ثبت اختراع به مقاله در ژاپن : وی خاطرنشان کرد

درصد اعالم  4631درصد و برای ایران  43درصد، در آمریکا  53عنوان رتبه نخست  ولدان ضریب نفوذ مقاله در تولید را در سوئد به

دنیا قرار  000که ایران در آن در رتبه ( مالکیت فکری) IPبا توجه به اعداد و ارقام ذکرشده و بر اساس شاخص : کرد و ادامه داد

ایم  ایم، اما نتوانسته ایم و هرچند در تولید علم در رتبه خوبی گرفته توان گفت ما تولید محصول از تحقیق را جدی نگرفته یدارد، م

 .این رتبه را در تولید محصول کسب کنیم

: صریح کردوی با اشاره به اینکه کره جنوبی رتبه ششم علم دنیا و رتبه هفتم کسب و کار دنیا را به خود اختصاص داده است، ت

تری برای  دهد باید بتوانیم فکر جدی کسب و کار دنیا قرار دارد و همین امر نشان می 020علم دنیا، در رتبه  00ایران با کسب رتبه 

 .تبدیل علم به محصول داشته باشیم

 بنیان، برای خلق تکنولوژی و دانش فنی بیشتر افزایش تحقیقات فناوری

های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به بدنه  سازی و انتقال یافته تجاریمدیرکل دفتر فناوری، 

شوند،  های خصوصی، نوآوران و مبتکران را شامل می های تحقیقاتی، دانشگاهیان، شرکت تحقیقاتی بخش کشاورزی که مؤسسه

 .شوند بندی می بنیان دسته ، یافته تحقیقاتی و فناوریگرفته در نهایت به سه بخش بنیادی تحقیقات صورت: یادآور شد

گیرد و این تحقیقات برای محققان کاربردی  تحقیقات بنیادی، درصد باالیی از تحقیقات دانشگاهی را دربر می: ولدان تأکید کرد

 .درصد تحقیقات از این نوع هستند 04هستند و در سازمان تات نیز پنج تا 

شود،  ها به مزرعه منتقل می شود و یافته های علمی و ترویجی استفاده می های تحقیقاتی از روش ه یافتهوی با بیان اینکه در دست

 .شوند بندی می درصد تحقیقات سازمان تات، در این دسته طبقه 94: اظهار داشت

بنیان  تحقیقات فناوری: گفتبندی کرد و  بنیان دسته ولدان در نهایت پنج درصد از تحقیقات سازمان را در دسته تحقیقات فناوری

شود و ما  بندی می درصد تحقیقاتشان در این دسته طبقه 24کنند و در کشورهای پیشرفته بیش از  تکنولوژی و دانش فنی خلق می

 .باید بتوانیم میزان تحقیقات در این بخش را افزایش دهیم

شود و با توجه به اینکه سازمان  سازی استفاده می ریبنیان است که از تجا برای انتقال تحقیقات فناوری: وی همچنین افزود

های تحقیقاتی و  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به بودجه دولت است، بخشی از هزینه تحقیقات بنیادی، یافته

 .شود بنیان از انتقال تحقیقات تجاری تأمین می فناوری
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 ترین تجارت دنیا تجارت دانش و دارایی فکری، عظیم

های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه در  سازی و انتقال یافته دیرکل دفتر فناوری، تجاریم

: شود، خاطرنشان کرد بنیان اختصاص داده می های دانشجویی به تحقیقات فناوری نامه تمامی کشورهای پیشرفته بخشی از پایان

 .ترین تجارت دنیا است ظیمهای فکری، ع تجارت دانش و دارایی

های بزرگ دنیا فیزیکی و مادی و مابقی فکری بوده است، ادامه  درصد دارایی کمپانی 0263، 0951ولدان با عنوان اینکه در سال 

درصد دارایی فکری  54درصد دارایی فیزیکی و بیش از  24این کمپانی کمتر از ( 3441در سال )سال  24پس از گذشت : داد

 .داشتند

ایم روی این موضوع کار کنیم، در حالی که در دنیا روی  های فکری است که تاکنون ما نتوانسته برند جزو دارایی: ی تصریح کردو

 .عنوان یک دارایی فکری بسیار کار شده است برند و برندسازی به

هزار درصد سود ساالنه  نش در دنیا سهتجارت دا: ترین تجارت دنیا است، یادآور شد ولدان با تأکید بر اینکه تجارت دانش پررونق

 .دارد

های  سازی تحقیقات، بتوانیم نتایج تحقیقات را به بنگاه بنیان با هدف تجاری باید با افزایش تحقیقات فناوری: وی تأکید کرد

 .اقتصادی انتقال دهیم و آنها را به کاالیی قابل مبادله در بازار تبدیل کنیم

 فتاده، بیگانه با گام قبل از تحقیقا ایران در زمره کشورهای عقب

های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نبود ارتباط بین بدنه  سازی و انتقال یافته مدیرکل دفتر فناوری، تجاری

در  مشکل بزرگی که تنها: دانش و بخش تولید کشور را دلیل عدم موفقیت بخش تحقیقات کشاورزی کشور دانست و اظهار داشت

سازی  شود این است که با گام قبل از تحقیق بیگانه هستیم، در حالی که تجاری افتاده دیده می کشور ما و چند کشور عقب

 .تحقیقات باید قبل از تحقیق شروع شود

های  یدرصد تکنولوژ 24متأسفانه در حال حاضر ارزیابی مالی و اقتصادی و انتقال تکنولوژی ضعیف بوده و : ولدان همچنین گفت

 .کنند گاه توسعه پیدا نمی آمده، هیچ دست به

ها در آن رسیده  ها برای استقرار بخش خصوصی ایجاد کرده و تکنولوژی هایی دانست که دولت های علم و فناوری را عرصه وی پارک

 .شوند می

اند و پلی هستند که دولت  یجاد شدهبنیان ا های دانش های علم و فناوری و مراکز رشد برای حمایت از شرکت به گفته ولدان، پارک

 .کند برای رشد تکنولوژی از آنها استفاده می

قرارداد انتقال دارایی فکری طی چهار سال گذشته در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خبر داد و  90وی از انعقاد 

شود و ما باید بتوانیم در گام  و پس از تحقیق میسازی تحقیقات شامل گام قبل از تحقیق، تحقیق  فرآیند تجاری: خاطرنشان کرد

 ./سنجی است، بهتر عمل کنیم پردازی، مطالعه بازار و در نهایت امکان پژوهی و نیازسنجی، ایده قبل از تحقیق که شامل آینده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23460-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23806-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1338مرداد  63, شنبه

 صادرات فرش و مواد غذایی به اروپا و آمریکا از امتیازات خوب توافق وین است 
ای، امتیازهایی نظیر خرید هواپیما و صادرات فرش به کشورهای غربی که پیش از این وجود  در کنار توافق هسته

الشعاع قرار  زودی حوزه گردشگری و صنایع دستی را تحت شد، اتفاقات خوبی است که به آن میها مانع از  تحریم

 .دهد می

گروه 1جاری  دستی و گردشگری در سه ماه نخست سال جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع به گفته معاون رئیس

اند که  گذاری در صنعت گردشگری ایران ابراز عالقه کرده ه سرمایهجنوبی و آلمانی نسبت ب ای، عرب، کره گذار یونانی، ترکیه سرمایه

وی در حالی از فراهم شدن فرصت برای مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در این . ها بودند بیشتر آنها منتظر رفع تحریم

 .کشند شگری را میهای بسیاری انتظار رونق گرد دهد که پس از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، چشم حوزه خبر می

، به بررسی اثرات توافق تاریخی وین بر سه حوزه گردشگری، صنایع «دنیای اقتصاد»وگویی کوتاه با  فر در گفت مسعود سلطانی

 :دستی و میراث فرهنگی پرداخته است

بر اینکه  عالوهها علیه ایران را ملغی کرده است،  نامه شورای امنیت تحریم ای انجام شده و قطع اکنون که توافق هسته

کنید، بفرمایید برای  های مرتبط با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشریح می برخی دستاوردهای آن را در حوزه

 هایی دارید؟ دوره پساتحریم در حوزه گردشگری چه برنامه

اند که در کنار مذاکرات  متیازاتی بودهدانید خرید هواپیما و صادرات فرش و مواد غذایی به اروپا و آمریکا از جمله ا طور که می همان

 .ای توانستیم به آنها دست یابیم هسته

گیری دولت تدبیر و امید هر لحظه در انتظار به  ماه بود که جریان داشت و ما از همان ابتدای شکل32ای قریب به  مذاکرات هسته

یک برنامه برای شرایط تحریم و : دادیم تور کار خود قرار میاز این رو باید همواره دو برنامه را در دس. نتیجه رسیدن مذاکرات بودیم

 .ها وجود داشت و سازمان ما نیز از این قاعده مستثنا نبود این آمادگی در تمام دستگاه. یک برنامه برای شرایط پساتحریم

اهیم کرد؛ یکی در امر ورود اکنون با به نتیجه رسیدن مذاکرات ما در عرصه گردشگری در قالب دو برنامه عمده به جلو حرکت خو

ویژه در قالب تورهای گردشگری این تعداد رو به افزایش  کار دولت دکتر روحانی به گردشگران خارجی به ایران که از زمان آغاز به

 .نیمها در این زمینه فراهم نیست و باید به سرعت شرایط مناسب را برای پذیرایی از این گردشگران آماده ک البته زیرساخت. است

های خارجی طی یکسال و نیم گذشته که بنده تصدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را  از سوی دیگر در زمینه جذب سرمایه

گذار خارجی از کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی و عربی برای مذاکره به ایران آمدند و با  گروه سرمایه01یا 00ام،  داشته

گفتند  ها به ما می ویژه اروپایی گذاران به برخی از سرمایه. گذاری در توریسم ایران بودند خواهان سرمایهوجود آمده،  توجه به رونق به

گذاری  ها بودند تا در کشورمان سرمایه و رفع تحریم 1+0شان در بازار ایران جواب داده و تنها در انتظار توافق ایران و  که مطالعات

شان را در مشهد آغاز کردند و اکنون نیز  گذاری ها محدود نکردند و سرمایه خود را به تحریمگذاران عرب،  اما برخی سرمایه. کنند

 .های آنها بخش قابل توجهی از راه را پیموده است پروژه

 کنید؟ اند را ذکر می برخی از این کشورهایی که ابراز تمایل کرده و با ایران در این زمینه مذاکره داشته

ما نیز در این . اند گذاران عرب با ما مذاکره کرده جنوبی و سرمایه گروه از یونان، ترکیه، آلمان، کره1، 90طی سه ماه نخست سال 

 .ایم بخش خصوصی داخلی و خارجی را به هم ارتباط دهیم تا بتوانند با همکاری یکدیگر در این حوزه کار کنند راستا سعی کرده

 صورت گرفته است؟طور مشخص چه اقداماتی برای ایجاد ارتباط  به
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کننده داخلی داشتیم و طی آن شرایط را در دوران پساتحریم برای  ساز و اداره های هتل ای با گروه در روزهای اخیر ما جلسه

ای و همچنین  های زنجیره مدیران هتل. ایم سازی ارزیابی کرده مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی برای مشارکت در امر هتل

 .اند ی با یکی از معاونان بنده جلسه داشته و در این خصوص همفکری کردهگروه مالی گردشگر

 ای خارجی با ایران چگونه خواهد بود؟ های زنجیره های هتل نحوه همکاری و مشارکت گروه

خارجی سازی  های هتل های ایران همکاری خواهند کرد؛ یکی زنجیره گذاران خارجی در این زمینه به دو صورت عمده با هتل سرمایه

خواهند زمین را  های ایران هستند و می برداری خواهان همکاری مجزا یا مشارکتی با هتل هستند که در امر اداره و بهره

ها نیز که از برندهای مهم هتلداری هستند، در بخش طراحی و  گذاران خصوصی و دولتی داخلی تامین کنند و دیگر گروه سرمایه

 .همکاری کنندخواهند  برداری می مدیریت بهره

توانیم از آنها برای افزایش سطح کیفی خدمات و آموزش نیروی انسانی بهره  دسته دوم از این جهت برای ما ارزشمند هستند که می

رشته را در ایران داریم  24ها نیاز داریم، ولی تنها حدود  رشته آموزشی برای تربیت نیروی انسانی در هتل 54بگیریم؛ چه اینکه ما 

های هتلداری معتبر  در حال حاضر گروه. این گروه از هتلداران در ایران منجر به آموزش نیروی انسانی ماهر خواهد شد و حضور

که ... های هیلتون، شرایتون، روتانا و کنند؛ مثل هتل برداری می برند و با روش خود از آنها بهره دنیا، تنها برند خود را به یک هتل می

ما از هر دو گروه . برداری مشارکت داشته باشند خواهند در مرحله بهره می  اص خود را دارند و صرفاهرکدام استانداردهای خ

 .پیشنهاد خواهیم داشت و از هر دو گروه استقبال خواهیم کرد

 توافق وین حوزه صنایع دستی را چگونه متاثر خواهد کرد؟

های خوبی برای صادرات صنایع دستی  برنامه. طرف خواهد شدهای ما بر خصوص بازرگانی خارجی محدودیت در بخش بازرگانی به

همچنین با حضور در . ها مانع صادرات بود، خواهیم داشت نفیس ایران به کشورهای غربی که پیش از این وجود تحریم

تی را برای کنیم ارزش افزوده هنرهای دس شود، سعی می المللی برگزار می های صنایع دستی که هرسال در عرصه بین نمایشگاه

ها امکان حضور نداشتیم، حضور پیدا  واسطه تحریم هایی که به در نمایشگاه 3404عموم مردم دنیا به نمایش بگذاریم و در سال 

 .کنیم

http://www.iana.ir/majles/item/23136-1.html 
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است هابرنامه وسی  
 آیانا 1338مرداد  63, شنبه

 بدون مجوز جهاد کشاورزی واردات یا صادرات محصوالت کشاورزی صورت نخواهد گرفت 
با اجرای قانون انتزاع و واگذاری : هزار تنی شکر، گفت 904قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات 

مجوز واردات محصوالت کشاورزی به این وزارتخانه محول شده برخی از اختیارات به وزارت جهادکشاورزی، صدور 

 .است

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ، مجتبی خسروتاج عصر شنبه در حاشیه مراسم معرفی و تقدیر از آثار برگزیده طرح و نقشه 

شاورزی هیچ کاالیی مجوز واردات بدون بررسی و اطالع وزارت جهادک: فرش دستباف ایران در گفت و گو با خبرنگاران، تصریح کرد

 .و یا صادرات نخواهد گرفت

گرچه لغو تحریم ها زمینه را برای حضور : وی همچنین درخصوص تاثیر لغو تحریم ها بر افزایش صادرات فرش دستباف، گفت

کسری فعالیت های کاالهای ایرانی به ویژه فرش دستباف فراهم کرده اما این موضوع به تنهایی کفایت نمی کند و نیازمند ی

 .تبلیغاتی بیشتر است

از طرف دیگر نباید فقط به جنبه بازرگانی فرش دستباف نگاه کرد بلکه این کاال دارای اصالت هنری است و باید روی : وی افزود

 .گروه های خاص و مصرف کنندگان خاص متمرکز شویم

مصوبات دولت به همه :  از محل تولیدات داخل نیز گفتقلم کاال 305معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص مصوبه تعیین 

 .وزارتخانه ها ابالغ می شود و هر کدام در بخش تدارکات خود اقدام به تهیه این اقالم می کنند

همه بنگاه ها و شرکت : وی درخصوص سه هیات ایتالیایی، اسپانیایی و فرانسوی که به زودی وارد کشور خواهند شد، اظهار داشت

ولیدی دنیا در انتظار لغو تحریم های ایران بودند چرا که در برخی مواقع انعقاد قرارداد بار مالی برای آنها در پی خواهد داشت های ت

بنابراین هر گروه خارجی که برای مذاکره به کشور بیایند همواره تاکید داریم، سیاست های ما بر منبای اقتصاد مقاومتی است و ما 

 .راستای سرمایه گذاری مشترک، همکاری های مهندسی، واردات مواد اولیه و واسطه ای حرکت کنیمنیز مایل هستیم در 

http://www.iana.ir/majles/item/23123-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1338مرداد ماه  3شنبه 

تر  شکاف دولت و بخش خصوصی عمیق/ درصدی قیمت کاالهای اساسی به مردم ۳اساس افزایش   شوک بی

 شد

هفته قبل اعالم شد، در حالی در شرایط دشوار اقتصادی بار ذهنی  3درصدی کاالهای اساسی که  4افزایش قیمت  <مواد غذایی

ظار تورمی حاصل از آن برد که روزهای بعد و اظهارنظرهای جدید برای اقشار جامعه ایجاد کرد و اقتصاد را به پیشواز انت

 .تولیدکنندگان کاالهای اساسی نشان داد تقاضایی از سوی آنان برای افزایش قیمت وجود ندارد

قلم کاالی  00روز اخیر نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت اعالم کرد که بر مبنای ابالغیه معاون اجرایی رئیس جمهور  04طی 

توانند مجوز  سی از جمله گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام و لبنیات میاسا

درصد بگیرند، خبری که بالفاصله چند ساعت بعد توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان  4افزایش قیمت تا سقف 

درصد به این سازمان  4توانند اسناد خود را برای افزایش قیمت تا   لم کاالی اساسی میق 00های تولیدی  تکمیل و گفته شد شرکت

 .ارائه کنند تا بررسی کارشناسی انجام شود و افزایش بیش از این میزان در کارگروه ستاد تنظیم بازار باید مطرح شود

های تولید  های حامل انرژی و نهاده افزایش قیمت رم،های تولید از جمله نرخ باالی تو های گذشته به دلیل افزایش هزینه طی سال

 .ها داشت این تولید کنندگان بودند که به دنبال افزایش قیمت رفته و دولت مدام به حالت دستوری سعی در کنترل قیمت

ر شرایطی ابالغ اما این بار این دولت پیش دستی کرده و خود مجوز افزایش قیمت کاالهای اساسی را صادر کرد، اما این مصوبه د

ها را  شد که اغلب صنایع تولید کننده بر این نکته اذعان دارند که به دلیل رکورد حاکم، بازار قدرت و کشش افزایش مجدد قیمت

ها از اغلب تولید کنندگان کاالهای اساسی نیز نشان داد به جز صنایع قند و شکر و روغن نباتی سایر  پیگیری رسانه. ندارد

 .ها ندارند مشمول مصوبه دولت درخواستی برای افزایش قیمتتولیدکنندگان 

های اخیر هنوز قدرت  شود که مردم به دلیل تورم شتابان سال این مسئله بدون نظرخواهی از بخش تولید کشور در حالی مطرح می

حظه امکان افزایش مجدد آن و کنند تورم به هسته سخت خود رسیده و هر ل اند و کارشناسان نیز عنوان می خرید خود را بازنیافته

درصدی قیمت کاالهای  4برنامه و ناهماهنگ افزایش  درصد وجود دارد، حال در چنین شرایطی اعالم بی 04بازگشت به نقطه 

 .تواند داشته باشد اساسی و ایجاد نارضایتی در اقشار مردم و دامن زدن به انتظارات تورمی چه معنایی می

شود که این اتفاق نشان داد دولتمردان بر سر موضوعات مهمی چون تنظیم بازار وقیمت کاالهای اساسی  تر می موضوع وقتی پیچیده

مورد نیاز مردم هیچ گونه هماهنگی با بخش تولید کشور که عمدتا نیز در اختیار بخش خصوصی است ندارند، و عالوه بر این در 

درصدی قیمت کاالهای  4دولت در پاسخ به این سوال که آیا افزایش  بدنه دولت نیز چنین هماهنگی وجود ندارد، چنانکه سخنگوی

بنده همچین موضوعی را از وزیر صنعت نشنیدم اما به طور : اساسی که وزیر صنعت آن را اعالم کرده بود صحت دارد یا خیر، گفت

 !کلی دولت چنین مجوزی را صادر نکرده است

های کشور صراحتا   یس جمهور در این رابطه منتشر و با بازتاب گسترده در رسانهاین در حالی است که بخشنامه معاون اجرایی رئ

هرگونه افزایش قیمت کاالها و خدمات اولویت اول شامل کاالهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، : کرد اعالم می

، انواع (شیر پنیر ماست)تاس، محصوالت لبنی پرمصرف برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام؛ کودهای اوره، فسفات و پ

صرفا بر اساس سهم هزینه های )درصد  4در سال جاری تا سقف  (حسب ضرورت و اعالم کارگروه تنظیم بازار)کاالهای یارانه ای 

مصرف کنندگان  با تصویب سازمان حمایت( در قیمت تمام شده کاالها و خدمات... سوخت و حامل های انرژی، حقوق و دستمزد و

مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم ( هیات تعیین و تثبیت قیمتها)و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور 

  .بازار است
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چار تواند اقتصاد و فضای جامعه را د باید پرسید اعالم ناهماهنگ اخبار اینچنینی که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط بوده و می

 رغبتی کامل تولیدکنندگان کاالهای اساسی؟ خبری و بی کنند، آنهم در بی ها چگونه توجیه می التهاب کند را دولتی

http://www.foodpress.ir/Post 
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 برنج

 - 38/65/61فارس

 تغییر کاربری زمین کشاورزی خرید تضمینی برنج سدی مقابل
 .خرید تضمینی برنج سدی مقابل تغییر کاربری زمین کشاورزی است: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اسالمی گفت

رویه برنج آن را نافی اقتصاد مقاومتی  در شهرستان بابل با انتقاد از واردات بی خبرگزاری فارسوگو با  حسین نیازآذری امروز در گفت

اولویت کشور در تنظیم بازار باید معطوف به حفظ تولید ملی و حمایت از : زای ملی خواند و اظهار کرد در توجه به توسعه درون

 .کشاورزان باشد نه اینکه به سمت واردات سوق پیدا کند

: اورزی مجلس با اشاره به توانایی کشاورزان مازندرانی و گیالنی در تامین برنج مورد نیاز کشور، افزودعضو کمیسیون کش

های دولتی، نهادهای کارگری، مراکز نظامی و آحاد مختلف مردم در راستای حمایت از تولید ملی باید برنج ایرانی استفاده  دستگاه

 .کنند

دولت باید در راستای حمایت از تولید ملی خرید تضمینی و یارانه تولید را : نی، یادآور شدوی با تاکید بر کیفیت مرغوب برنج ایرا

های خود را تغییر  جدی بگیرد تا اقتصاد کشاورزی به صرفه بوده و کشاورزان با میل و رغبت در عرصه تولید فعالیت کرده و زمین

 .کاربری ندهند

ها  نباید تولید داخلی به سبب برخی حاشیه: ها خواند و تاکید کرد خواهی برخی واسطه نیازآذری حجم باالی واردات را ناشی از زیاده

 .ها ضربه بخورد، وزارت جهاد کشاورزی در راستای قانون انتزاع به تنظیم بازار با تقویت برنج داخلی اقدام کند و حساسیت

قدردانی  90اند و از مساعی متعهدانه آنان در سال زراعی وی با تشکر از کشاورزان، آنها را سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی خو

 .کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386561666081 
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 برنج
 آیانا 1338مرداد  60, سه شنبه

 نیاز به خرید توافقی برنج هست، اما خرید تضمینی هرگز 
های نازل تعیین شده برای خرید تضمینی، الزم است همچون سال گذشته خرید توافقی در دستور  با توجه به قیمت

 .کار قرار گیرد

های  مناسب برداشت برنج در استاناز وضعیت ( ایانا)دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود پای برنج باید در آب و سرش در آفتاب باشد، امسال شرایط فراهم شد و  گونه که گفته می همان: شمالی خبر داد و گفت

 .کیفیت این محصول استراتژیک نیز مناسب برآورد شده است

شود، زیرا دو بارندگی تیرماه فصل جاری باعث  رزیابی میکیفیت و کمیت برنج تولیدی امسال مناسب ا: جمیل علیزاده شایق افزود

 .شد که این گیاه از خشکی نجات پیدا کند، هرچند که در برخی مناطق پدیده ورس پیش آمد

با توجه به وضعیت برداشت محصول برنج، باید آمار واردات به صفر برسد، اما تا اواخر خردادماه سال جاری بر : وی خاطرنشان کرد

 .هزار تن برنج به کشور واردشد 321الم گمرک، اساس اع

دلیل آغاز فصل برداشت برنج، محصول موجود در بازار از کاهش قیمت برخوردار خواهد بود، اما این  به: علیزاده شایق ادامه داد

 .ای نیست که باعث شوک بازار شود کاهش به اندازه

 تومان  7044قیمت برنج هاشمی در شمال تا 

هزار و  هزار تا هفت هر کیلوگرم برنج هاشمی در مازندران و گیالن در حال حاضر با قیمت هفت: رنج کشور یادآور شددبیر انجمن ب

 .شود تومان مبادله می 144

شود که با اوج برداشت، خرید توافقی  بینی می در حال حاضر هیچ مشکل و کمبودی وجود ندارد و پیش: علیزاده شایق تصریح کرد

 .ته باید انجام شودهمچون سال گذش

از آنجا که قیمت تضمینی محصول برنج برای سال جاری بسیار نازل تعیین شده : وی درباره نیاز به خرید تضمینی نیز تأکید کرد

 .بین بود توان به این نوع خرید خوش است، نمی

ماه زمان کاشت است، باید از چند ماه  بارها گفته شده که قیمت تضمینی محصول برنج با توجه به آنکه فروردین: وی اظهار داشت

تعیین تکلیف انجام  90برای سال  92قبل یعنی بهمن و اسفندماه تعیین شود، در حالی که همچون سایر محصوالت در شهریورماه 

 .شود که این امر اشتباه است می

 .در این مقوله متفاوت عمل کندوزیر جهاد کشاورزی باید مجلس را مجاب کند تا محصول برنج : علیزاده شایق همچنین گفت

تومان،  344هزار و  برای رقم خزر، شیرودی، فجر، گوهر و کشوری سه 92 - 90گفتنی است، قیمت تضمینی محصول برنج در سال 

هزار تومان و برای ارقام ندا، نعمت و کوهسار دو 014برای ارقام برنج سفیدرود، دانیال، عنبر، نجفی، سازندگی و کامفیروز دوهزار و 

 ./تومان تعیین شد 144و 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23110-1.html 
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 برنج
 اکونا - 133۱مرداد  61 - ۱2131: کد خبر 

 دولت از دالران برنج خرید
درصد برنجی را که پارسال دولت در داخل خریداری کرد از دالالن و واسطه ها بود و همین  04: دبیر اتحادیه شالیکوبان گفت

 .مسئله به کشاورزان لطمه زد

 .واردات بی رویه برنج ضربات سنگینی به کشاورزان وارد کرده است: سیدتقی جعفریان امیری گفت

فه واردات برنج، مشکل حل نمی شود خواستار توجه جدی تر دولت به دبیر اتحادیه شالیکوبان با بیان اینکه با باال و پایین کردن تعر

 .تولیدکنندگان اصلی برنج کشور شد

این مسئله موجب متضرر شدن کشاورزان و رها کردن : وی، قیمت فروش برنج داخلی را در شرایط کنونی، پایین دانست و گفت

 .زمین های کشاورزی می شود

که پارسال دولت در داخل خریداری کرد از دالالن و واسطه ها بود و همین مسئله به کشاورزان  درصد برنجی را 04: جعفریان افزود

 .لطمه زد

باید شرایطی فراهم : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ما با واردات بی رویه برنج مخالف هستیم گفت

 .د مقاومتی ترغیب شوندشود که کشاورزان برای تولید بیشتر در چارچوب اقتصا

درصد مجموع  51: استان کشور کشاورزان مشغول تولید برنج هستند افزود 05حسین نیاز آذری با اشاره به اینکه هم اکنون در 

 .تولید برنج کشور در دو استان مازندران و گیالن است

 .ا سه میلیون تن اعالم کردهزار تن و مصرف آن ر 344وی، میزان تولید برنج در داخل کشور را دو میلیون و 

درصد و در مناطق محروم تا صد درصد  01این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به مصوبه مجلس برای اعطای تسهیالت تا 

باید از این ظرفیت برای تجهیز، نوسازی و مکانیزه کردن اقتصاد : برای باال بردن بهره وری در بخش کشاورزی خاطر نشان کرد

 .ستفاده شودکشور ا

باید آنقدر تعرفه واردات برنج باال باشد تا زمینه تولید و مصرف بیشتر برنج : عضو کمیسیون مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

 .داخلی فراهم شود

http://iranecona.com/82131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iranecona.com/42137
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 برنج
 اکونا - 133۱مرداد  6۱ - ۱1326: کد خبر 

 میلیون تنی برج در سال جاری 4بینی تولید  پیش
برداشت برنج از سه روز پیش در چند روستای شمالی آغاز شده و تا هفته دیگر بصورت : دبیر کانون دانش و صنعت برنج گفت

 .فراگیر شروع خواهد شد

هم اکنون در : ها بصورت پراکنده آغاز شده است، اظهار کردپور با اعالم اینکه برداشت تاکنون در برخی روستا غالمرضا خانکشی

ها بصورت فراگیر برداشت را آغاز  سرا برداشت برنج شروع شده و تا هفت روز دیگر نیز تمامی زمین چندین روستا همچون صومعه

 .خواهند کرد

ها شرایط اقلیمی  امسال با وجود نگرانی: گفتها بر سر کمبود منابع آبی، درباره شرایط اقلیمی کشت برنج  وی با اشاره به نگرانی

 .های زیر زمینی به خوبی بهره گیریم مساعدی برای کشت وجود داشت و توانستیم از ذخایر آب

ها با احتساب میزان بارش و  بینی برای میزان برداشت امسال دو میلیون تن خواهد بود و کیفیت برنج پور پیش به گفته خانکشی

 .عالم شده استتابش آفتاب باال ا

این پژوهشگر امور اقتصادی برنج در گیالن در پایان ضمن ابراز خرسندی از کشت امسال بر ضرورت خودکفایی در تولید برنج تاکید 

 .کرد

http://iranecona.com/81326 
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 برنج
 اکونا - 133۱مرداد  6۵ - ۱133۵: کد خبر 

 اخذ عوارض غیرقانونی از برنجکاران خوزستان
 .گیرد کاران جریمه و عوارض آب می سازمان آب و برق استان به صورت غیرقانونی از برنج: رییس انجمن برنجکاران خوزستان گفت

غیر قانونی سازمان اب و برق  کشاورزان به دلیل ترس از بین رفتن محصوالتشان، زیر بار این اقدامات: محمد سواری ، اظهار کرد

این سازمان به طور غیر متعارف و غیر اصولی در حال جریمه کردن کشاورزان است و هیچکس در این رابطه پاسخگو . روند می

 .نیست

کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان به بهانه برنجکاری حتی در مناطقی که : رییس انجمن برنجکاران خوزستان تصریح کرد

کنند، برخورد کرده و موتورهای  گیرند و آنها با کشاورزانی که از پرداخت جریمه امتناع می کشت دارند، از کشاورزان پول می مجوز

 .کنند ها را خاموش می آب و فیوزهای آن

شاورزان را در منگنه های کشاورزی، هزینه تولید برنج را باال برده و ک های باالی نهاده این مسایل در کنار سایر هزینه: وی بیان کرد

 .قرار داده است

چرا باید مطالبات کشاورزان از : رییس انجمن برنجکاران خوزستان ضمن نارضایتی و گله مندی از این وضعیت خاطرنشان کرد

رود، پس جای  آیا فقط با زورگویی کارها پیش می. طریق زور، تهدید و جریمه پیگیری شود و این موضوع به ضرر کشاورز است

 مدیریت صحیح و عادالنه کجاست؟

http://iranecona.com/print.php?id=81335 
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 تامین منابع مالی

 آیانا 1338مرداد  61, پنجشنبه

 اختصاص سیزده هزار و پانصد میلیارد ریال خط اعتباری مستقل برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
های عامل معادل سیزده هزار و پانصد  بانک مرکزی مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک

در اختیار مباشرین خرید ( به جز گندم)کشاورزی  میلیارد ریال تسهیالت مطابق برای خرید تضمینی محصوالت

 .تضمینی قرار دهد

، هیات وزیران در آخرین جلسه این هفته که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، نحوه (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

پذیر و ارتقای نظام مالی  ع تولید رقابتهای اجرایی قانون رفع موان نامه های ارزی حساب ذخیره ارزی به دولت، آیین تسویه بدهی

 .کشور را به تصویب رساند

درصد اقساط سررسید شده به ماخذ  31نامه یاد شده، تأدیه تمام و یا بخشی از بدهی توسط بدهکار حداقل به میزان  براساس آیین

باشند صرفا ارائه  اقساط سررسید شده نمیالحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای  نرخ روز گشایش، به صورت علی

گردد و پرونده تسهیالتی این  نامه در مهلت زمانی، تعیین تکلیف محسوب می درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین

 .دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود

بر . بانکی برای خرید تضمینی سایر محصوالت اساسی، پرداختند سپس اعضای کابینه به بررسی نحوه و میزان اختصاص تسهیالت

های عامل  اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک

در اختیار ( ز گندمبه ج)معادل سیزده هزار و پانصد میلیارد ریال تسهیالت مطابق برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 

 .مباشرین خرید تضمینی قرار دهد

های خلخال و کوثر در  های خسارت دیده ناشی از سیل در شهرستان اختصاص مبلغ چهل میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی بخش

 .استان اردبیل از دیگر مصوبات هیات وزیران بود

ی ایران، در دستور کار هیات دولت قرار گرفت که براساس اصالح در جلسه امروز اصالح اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهر

این اساسنامه، هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع 

 .شوند یهای شرکت برای مدت دو سال انتخاب م های مرتبط با فعالیت عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصص

به هیات وزیران « تنقیح و تدوین قوانین و مقررات»جمهور گزارشی درخصوص  همچنین در جلسه امروز، معاونت حقوقی رییس

های  های تنقیح قوانین و مقررات، مراحل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات و سیر تاریخی آن، فعالیت ها و دشواری ضرورت. ارایه داد

ها و راهکارهای این بخش از جمله موارد مطرح شده در گزارش مذکور  انتشار قوانین و مقررات و چالش معاونت تدوین، تنقیح و

 ./است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23164-1.html 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23708-1.html


 4931مرداد  اول اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

40 
 

 تامین منابع مالی
 یاناآ 1338مرداد  61, پنجشنبه

 اختصاص اعتبار برای جبران خسارات سیل مازندران 
بازسازی با تصویب هیئت وزیران، اعتبارات و تسهیالتی برای بازسازی تأُسیسات زیربنایی راه ها و معابر خسارت دیده، 

 . اماکن شهری و روستایی خسارت دیده و آسیب دیدگان ناشی از سیل استان مازندران اختصاص یافت

 : به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

( 03)ای از محل منابع ماده  های سرمایه ریال به صورت تملک دارایی( 314ر444ر444ر444)مبلغ دویست و پنجاه میلیارد  -0

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ( 30)ماده ( م)ر، موضوع بند قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشو

، برای بازسازی تأُسیسات زیربنایی راه ها و معابر خسارت دیده ناشی از سیل در اختیار استانداری -0292مصوب  -( 3)مالی دولت 

 .ودگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه ش مازندران قرار می

قانون تشکیل سازمان ( 03)ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده ( 024ر444ر444)مبلغ هشتصد و سی میلیون  -3

مصوب  ( 3)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 30)ماد ( م)مدیریت بحران کشور، موضوع بند 

هت بازسازی اماکن شهری و روستایی خسارت دیده ناشی از سیل استان مازندران به ، برای پرداخت کمک بالعوض ج - 0292

 .شرح جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود

 (ارقام به میلیون ریال)

 میزان اعتبار موضوع ردیف 

واحد آسیب دیده به ازای هر واحد ( 02)اعتبار بالعوض برای بازسازی  0

 ریال ( 44ر444ر444)شصت میلیون 

504 

 14 اعتبار بالعوض جهت بازسازی یک واحد روستایی  3

 024 جمع کل

بانک  ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت توسط( 30ر404ر444ر444)مبلغ بیست و یک میلیارد و ششصد و چهل میلیون  -2

مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق بانک های عامل با معرفی بنیاد مسکن انقالب اسالمی بین آسیب دیدگان ناشی از سیل 

ای به  در مناطق شهری با ضمانت زنجیره%( 1)در مناطق روستایی و پنج درصد %( 0)استان مازندران با سود و کارمزد چهار درصد 

طول دوران مشارکت مدنی و فروش . ونی شهری و روستایی به شرح جدول زیر پرداخت می شودمنظور بازسازی واحدهای مسک

است و بدهی احتمالی آسیب ( سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی)اقساطی جمعاً پانزده سال 

 .دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیالت نخواهد بود

 ( ارقام به میلیون ریال) 
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مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت یارانه سود  -0

این تصویب ( 2)به خسارت دیدگان موضوع بند و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیالت اعطایی ( شورای پول و اعتبار

های یادشده پس از اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در الیحه بودجه سال بعد  نماید که هزینه نامه را تضمین و تعهد می

طالباتشان های عامل در وصول م پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانک

 .نیست

استانداری مازندران موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یادشده، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در  -1

 . مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید

برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و  34/0/0290تاریخ اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در 

 .دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد

http://www.iana.ir/majles/item/23163-1.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میزان کل تسهیالت سقف تسهیالت تعداد واحد خسارت دیده موضوع ردیف

 2ر944 244 02 بازسازی اماکن مسکونی شهری  0

 344 344 0 بازسازی اماکن مسکونی روستایی 3

 14 14 0 دیدهخودرو سبک آسیب 2

 004 24 35 اماکن مسکونی ( معیشتی)تأمین لوازم خانگی  0

 04ر404 034 029 تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی  1

 30ر404 - - جمع کل 

http://www.iana.ir/majles/item/23709-1.html
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 1338مرداد  65, دوشنبه

 با مشارکت فرانسوی ها  4راه اندازی مدرن ترین آزمایشگاه ایمنی زیستی سطح 
با مشارکت موسسه خیریه ماریوی فرانسه و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، به زودی نخستین و مدرن ترین 

 .کشور در زاهدان راه اندازی می شود4زیستی سطح آزمایشگاه ایمنی 

مدیر موسسه خیریه فرانسوی در این خصوص  "بنوا میریبل "به نقل از وب دا، ( ایانا)بر اساس گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

آزمایشگاهی موسسه با توجه به ارزیابی های انجام شده، استان سیستان وبلوچستان ظرفیت های خوبی برای ارائه امکانات : گفت

خیریه ماریو فرانسه را دارد، لذا با هماهنگی سازمان جهانی بهداشت و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، به زودی نخستین 

 .ایران را در شهر زاهدان راه اندازی خواهیم کرد 3و مدرن ترین آزمایشگاه ایمنی زیستی سطح 

دلیل هم مرز بودن با دو کشور افغانستان و پاکستان از موقعیت استراتژیک در کشور ایران  استان سیستان و بلوچستان به: وی افزود

 .برخوردار است و با نظام مراقبت ضعیف، این دو کشور قادر است نظام سالمت ایران را تحت تاثیر قرار دهد

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به استان سفر  مدیر موسسه خیریه ماریوی فرانسه که به منظور بازدید و بررسی تجهیزات آزمایشگاهی

اکنون در دنیا نگاه یکپارچه ای برای مقابله با بیماری های مشترک بین انسان و دام به وجود آمده است و باتوجه : کرده بود، گفت

ایران، الزم است که  به اینکه تقویت نظام مراقبت در پاکستان و افغانستان ضعیف است و احتمال بروز بیماری های واگیر به کشور

 .متخصصین ایرانی با آموزش به دست اندر کاران نظام سالمت این دو کشور، به ارتقاء نظام مراقبت آنان کمک کنند

وی مدرنیزه بودن آزمایشگاه ها و آموزش مداوم نیروهای شاغل در آزمایشگاه ها و افزایش اطالعات علمی آنان را از جمله عوامل 

تجربه بین المللی به ما نشان داده است که آموزش مداوم دست : انواع بیماری ها عنوان کرد و تصریح کرد مهم در تشخیص سریع

اندرکار نظام سالمت وبروز رسانی اطالعات آنان در تشخیص صحیح وبه هنگام بیماری ها و ارتقاء سالمت مردم نقش تاتیر گذاری 

 .داشته است

 ./پاستور ایران نیز در این سفر مدیر موسسه خیریه ماریوی فرانسه را همراهی کرد گفتنی است مصطفی قانعی، رئیس انیسیتو

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23111-1.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1338مرداد  65, دوشنبه

 کاربرد استفاده از خاک های معدنی در تغذیه دام و طیور بررسی می شود 
در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب موضوع کاربرد استفاده از خاک های معدنی در تغذیه دام و 

 .طیور مورد بررسی قرار می گیرد

در برنامه کارشناسی امشب موضوع کاربرد استفاده از خاک های معدنی در تغذیه دام و ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

عضو  -دانشیار و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و هوشنگ لطف اِلهیان -طیور از سوی علیرضا آقا شاهی

 .بررسی می شود –ی کشور هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دام

براساس این گزارش، در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب سابقه استفاده از خاک های معدنی در تغذیه دام و  -0

مورد استفاده در تغذیه دام و ( بن تونیت و زئولیت)طیور، دسته بندی خاک های معدنی و معرفی دو گروه عمده خاک های معدنی 

 .مورد بررسی قرار می گیرد طیور

مکانیزم اثر و محدودیت های مصرف خاک های معدنی در تغذیه دام و طیور، خواص و : این گزارش در ادامه یادآور شده است 3

 از دیگر موضوعات امشب برنامة مجلة کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار... کاربرد بن تونیت و زئولیت در تغذیه و پرورش دام و طیور و 

 .است

براساس این گزارش، مهندس نامدار اسکندر شیری تولید کننده خوراک دام و طیور در استان فارس و مهندس ژاله میر عبدالباقی 

کارشناس ارشد پرورش طیور میهمان پشت خط برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب است که به پرسشهای مجری 

 .برنامه پاسخ خواهد گفت

در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب گزارشی از فعالیتهای کارگاه : رش همچنین خاطر نشان ساخته استاین گزا

پایلوت تولید خاک های معدنی برای تغذیه دام و طیور مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور وزارت جهاد کشاورزی پخش خواهد 

 .شد

از شبکه تلویزیونی بازار پخش و تکرار آن روز بعد از ساعت هفت صبح تقدیم  09گفتنی است برنامه مجله کشاورزی از ساعت 

 .بینندگان می شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23111-1.html 
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 تخم مرغ

 - 38/65/60فارس

 روند صادرات اصال متوقف نشد/ ماه 4مرغ طی  هزار تن تخم 49صادرات 
با توجه به اعالم : هزار تن تخم مرغ در سال جاری گفت 49مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با اشاره به صادرات 

ق و رسمی پاک شدن کشور از آنفلوانزای پرندگان به سازمان بهداشت جهانی دام باز هم صادرات به بازار مناطق شر

 .غرب خواهیم داشت

، با بیان اینکه از ابتدای امسال خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران در گفت

روز گذشته سازمان دامپزشکی کشور، گزارش پاک بودن کشور از ویروس : تن تخم مرغ صادر شده، گفت 404هزار و  35تاکنون 

 .اعالم کرد OIEآنفلوانزای پرندگان را به سازمان بهداشت جهانی دام 

ان در بین جمعیت بومی پرندگان و در مناطق محدودی از جمله برخی وی با بیان اینکه از زمان بروز ویروس آنفلوانزای پرندگ

تن تخم  344هزار و  1در تیرماه گذشته حدود : مرغ کند شد، اما هرگز متوقف نشد، افزود روستاهای مازندران روند صادرات تخم

 .مرغ به کشورهای مختلف از جمله عراق و افغانستان صادر شد

قطعا اعالم پاک بودن کشور از ویروس آنفلوانزای پرندگان اثرات مثبتی را بر : اران تصریح کردمدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغد

 .شود صادرات مرغ و تخم مرغ خواهد گذاشت و اگر مشکلی در زمینه صادرات به وجود آمده باشد، به زودی رفع می

مرغ عراق یا افغانستان را به دست آوردید،  صادرات تخمتوانید بازار   ترکاشوند در پاسخ به این سوال که آیا باز هم مثل سابق می

 .زند مرغ یک بازار رقابتی است و در چنین بازاری کیفیت و قیمت حرف اول را می بازار تخم: گفت

که مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با بیان اینکه پس از اعالم شیوع آنفلوانزای پرندگان در بین جمعیت مرغ بومی کشور از آنجا 

مرغ و تخم مرغ صنعتی کامال پاک گزارش شده بود، هیچ گونه مشکلی از لحاظ مصرف مرغ و تخم مرغ در داخل کشور به وجود 

 .با عرضه محصول با کیفیت و قیمت مناسب باز هم در بازار رقابتی تخم مرغ مشکلی نخواهیم داشت: نیامد، بیان داشت

الزمه صادرات پایدار : هایی منعقد شود، گفت ند مدت باید با کشورهای هدف پروتکلوی با بیان اینکه برای صادرات پایدار و بل

 .هایی نیز تشکیل شده است شناسایی شیوه ورود به بازار و نحوه برقراری ارتباط با مشتریان است که در این رابطه کارگروه

تداوم صادرات محصوالت را   ورت کاهش قیمتهای صادراتی از جمله عواملی است که در ص تخصیص مشوق: ترکاشوند تصریح کرد

 .کند تضمین می

مرغ بیش از قیمت عرضه آن  شود، قیمت تمام شده تخم مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران در پاسخ به این سؤال که گفته می

از قیمت تمام شده رقبا مرغ در کشور باالتر  االن قیمت تمام شده تخم: کنندگان نیست، گفت است، آیا این مسئله به ضرر تولید

 .ها را باید کاهش داد پذیر است قیمت نیست، ضمن اینکه در بازار رقابتی تا آنجا که امکان

کننده شود، اما با ایجاد تقاضای  اقدام به پایین آوردن قیمت در بازار اگرچه ممکن است در مقطعی منجر به ضرر تولید: وی افزود

 .کند کننده این بار با افزایش تقاضا سود کسب می یابد و تولید خود روند تقاضا افزایش میها خود به  جدید به علت کاهش قیمت

در حال : مرغ االن در منطقه براساس عرضه و تقاضاست، تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با بیان اینکه قیمت تخم

با توجه به مسئله پاک شدن کشور از آنفلوانزا باز هم عادی مرغ مشکل قیمت نداریم و اگر شرایط  حاضر در زمینه صادرات تخم

 .شود، قطعا بازارهای منطقه را در شرق و غرب کشور حفظ خواهیم کرد

http://www.farsnews.com/
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از : مرغ در روزهای اخیر از عراق برگشت خورده است، گفت های تخم شود برخی محموله وی در پاسخ به این سؤال که گفته می

مرغ از کشور عراق برگشت نخورد  پرندگان در جمعیت پرندگان بومی هیچ محموله صادراتی تخم زمان مطرح شدن شیوع آنفلوانزای

 .های صادراتی جهت کنترل موارد بهداشتی با تأخیر وارد عراق شد و فقط در روزهای ابتدایی مطرح شدن موضوع برخی محموله

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386565661202 
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 تخم مرغ
 - 38/65/65فارس

 مرغ به عراق و افغانستان گرفتند ها جای ایران را در صادرات تخم هندی
در بین جمعیت محدودی از پس از اعالم شیوع آنفلوانزا : گذار تهران گفت رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

ها از این فرصت برای صادرات به عراق  مرغ به کشورهای همسایه متوقف و هندی پرندگان بومی مازندران صادرات تخم

 .و افغانستان استفاده کردند

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار استان تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 .مرغ ایرانی به کشورهای افغانستان و عراق همچنان متوقف است صادرات رسمی تخم: گفت

های مازندران صادرات  پس از اعالم بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در جمعیت مرغ بومی در مناطقی از روستا: وی افزود

 .به کشورهای عراق و افغانستان که از مشتریان عمده ایران بودند کند و سپس متوقف شدمرغ  رسمی تخم

البته مدتی این کشورها به طور غیر رسمی و قاچاق تخم مرغ : گذار استان تهران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

هایی که بصورت غیر رسمی به عراق وارد شده برگشت  هکردند که ظاهرا در روزهای گذشته حتی برخی محمول ایرانی را وارد می

 .خورده است

اگرچه رئیس سازمان دامپزشکی به طور رسمی پاک بودن کشور را از آنفلوانزای حاد پرندگان اعالم : پور شیری اظهار داشت نبی

ها مبنی بر عدم وجود بیماری  ید آنکرده اما تا برگشتن شرایط به حالت عادی و اعالم این موضوع به سازمان بهداشت جهانی و تای

 .در ایران مدتی وقت الزم است

مرغ مورد نیاز  ای از تخم اکنون عراق و افغانستان بخش عمده هم: گذار استان تهران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .کنند خود را از هند تأمین می

بین جمعیت بومی در هر کشوری ممکن است اتفاق بیفتد اما معموال این شیوع ویروس آنفلوانزای حاد پرندگان در : وی افزود

 .کنند کشورها برای حفظ صنعت و جلوگیری از ضرر و زیان، موضوع را به سازمان بهداشت جهانی اعالم نمی

: افتد، گفت فاق میپور شیری با بیان اینکه اظهارات ضد و نقیضی در مورد پاک شدن کشور از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ات نبی

 .کند دهد که مردم را از خرید مرغ زنده منع می رئیس سازمان دامپزشکی در حالی از پاک شدن کشور از ویروس آنفلوانزا خبر می

این رقم در مقابل خسارات : میلیارد تومان بابت جبران خسارات مرغداران صنعتی مازندران گفت 3وی با اشاره به تصویب پرداخت 

 .ه که مرغداران صنعتی وارد شده رقم بسیار اندکی استهنگفتی ک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386565666528 
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 تخم مرغ
 اکونا - 133۱مرداد  6۰ - ۱26۱4: کد خبر 

 ماه 4مرغ طی  هزار تن تخم 49صادرات 
با توجه به اعالم رسمی پاک : هزار تن تخم مرغ در سال جاری گفت 30مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با اشاره به صادرات 

 .شدن کشور از آنفلوانزای پرندگان به سازمان بهداشت جهانی دام باز هم صادرات به بازار مناطق شرق و غرب خواهیم داشت

به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران ، با بیان اینکه از ابتدای امسال 

روز گذشته سازمان دامپزشکی کشور، گزارش پاک بودن کشور از ویروس : تن تخم مرغ صادر شده، گفت 404هزار و  35تاکنون 

 .اعالم کرد OIEزمان بهداشت جهانی دام آنفلوانزای پرندگان را به سا

وی با بیان اینکه از زمان بروز ویروس آنفلوانزای پرندگان در بین جمعیت بومی پرندگان و در مناطق محدودی از جمله برخی 

تن تخم  344هزار و  1در تیرماه گذشته حدود : مرغ کند شد، اما هرگز متوقف نشد، افزود روستاهای مازندران روند صادرات تخم

 .مرغ به کشورهای مختلف از جمله عراق و افغانستان صادر شد

قطعا اعالم پاک بودن کشور از ویروس آنفلوانزای پرندگان اثرات مثبتی را بر : مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران تصریح کرد

 .شود به زودی رفع میصادرات مرغ و تخم مرغ خواهد گذاشت و اگر مشکلی در زمینه صادرات به وجود آمده باشد، 

مرغ عراق یا افغانستان را به دست آوردید،  توانید بازار صادرات تخم  ترکاشوند در پاسخ به این سوال که آیا باز هم مثل سابق می

 .زند مرغ یک بازار رقابتی است و در چنین بازاری کیفیت و قیمت حرف اول را می بازار تخم: گفت

ران با بیان اینکه پس از اعالم شیوع آنفلوانزای پرندگان در بین جمعیت مرغ بومی کشور از آنجا که مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغدا

مرغ و تخم مرغ صنعتی کامال پاک گزارش شده بود، هیچ گونه مشکلی از لحاظ مصرف مرغ و تخم مرغ در داخل کشور به وجود 

 .ز هم در بازار رقابتی تخم مرغ مشکلی نخواهیم داشتبا عرضه محصول با کیفیت و قیمت مناسب با: نیامد، بیان داشت

الزمه صادرات پایدار : هایی منعقد شود، گفت وی با بیان اینکه برای صادرات پایدار و بلند مدت باید با کشورهای هدف پروتکل

 .نیز تشکیل شده است هایی شناسایی شیوه ورود به بازار و نحوه برقراری ارتباط با مشتریان است که در این رابطه کارگروه

تداوم صادرات محصوالت را   های صادراتی از جمله عواملی است که در صورت کاهش قیمت تخصیص مشوق: ترکاشوند تصریح کرد

 .کند تضمین می

مرغ بیش از قیمت عرضه آن  شود، قیمت تمام شده تخم مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران در پاسخ به این سؤال که گفته می

مرغ در کشور باالتر از قیمت تمام شده رقبا  االن قیمت تمام شده تخم: کنندگان نیست، گفت آیا این مسئله به ضرر تولید است،

 .ها را باید کاهش داد پذیر است قیمت نیست، ضمن اینکه در بازار رقابتی تا آنجا که امکان

کننده شود، اما با ایجاد تقاضای  ر مقطعی منجر به ضرر تولیداقدام به پایین آوردن قیمت در بازار اگرچه ممکن است د: وی افزود

 .کند کننده این بار با افزایش تقاضا سود کسب می یابد و تولید ها خود به خود روند تقاضا افزایش می جدید به علت کاهش قیمت

در حال : ه و تقاضاست، تصریح کردمرغ االن در منطقه براساس عرض مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با بیان اینکه قیمت تخم

مرغ مشکل قیمت نداریم و اگر شرایط با توجه به مسئله پاک شدن کشور از آنفلوانزا باز هم عادی  حاضر در زمینه صادرات تخم

 .شود، قطعا بازارهای منطقه را در شرق و غرب کشور حفظ خواهیم کرد

از : مرغ در روزهای اخیر از عراق برگشت خورده است، گفت های تخم شود برخی محموله وی در پاسخ به این سؤال که گفته می

مرغ از کشور عراق برگشت نخورد  زمان مطرح شدن شیوع آنفلوانزای پرندگان در جمعیت پرندگان بومی هیچ محموله صادراتی تخم

 .تی با تأخیر وارد عراق شدهای صادراتی جهت کنترل موارد بهداش و فقط در روزهای ابتدایی مطرح شدن موضوع برخی محموله

http://iranecona.com/82684 
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 (سایر )تولیدات باغی 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 38/65/60فارس

 درصد افزایش یافت 3.۳قیمت تولید محصوالت گاوداری 
 .های صنعتی نسبت به فصل قبل افزایش یافت قیمت تولید کننده محصوالت گاوداری براساس اعالم مرکز آمار ایران

های صنعت کشور در بهار سال جاری  ، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداریخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .منتشر شد مرکز آمار ایراناز سوی 

صدم  03رسید که  304640های صنعتی در این فصل به عدد  بر این اساس شاخص کل قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

 .دهد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می درصد 2644درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و 

 .رو بوده است درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیشترین افزایش روبه 0605در فصل مورد بررسی شاخص گاو حذفی با 

درصد  02640ا در این میان استان اردبیل ب. رو بوده است ها با افزایش روبه در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کل در اغلب استان

درصد کاهش نسبت به فصل قبل  0611افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش و استان آذربایجان شرقی با 

 .اند بیشترین کاهش در شاخص کل را نسبت به فصل قبل داشته

ماه به  0ذفی شیری وازده گوساله نر زیر ای غیرباردار، گاو شیری، گاو نرداشتی، گاو پرواری، گاو ح بر اساس این گزارش، گاو تلیسه

 .بوده است 10605، منفی 9650، 0601، 2633، 060، منفی 09630ترتیب در فصل مشابه سال قبل منفی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904144444145 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان-1338مرداد 

 افزایش تولید مرغ مادر عامل زیان صنعت طیور

تواند بر  ریزی تولید می ریزی خواهد بود که عدم برنامه افزایش تولید مرغ مادر مسبب افزایش جوجه: مدیرعامل اتحادیه بیان کرد

 .زیان و مازاد چرخه تولید موثر باشد

، در خصوص تأثیر روند خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحمید فاضلی مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور در گفتگو با 

یزی، تولید ر افزایش تولید مرغ مادر مسبب افزایش جوجه: تولید مرغ مادر در افت قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ اظهار داشت

 .گوشت مرغ و عدم تعادل در عرضه و تقاضا خواهد بود

ها را خواهیم داشت زیرا افزایش عرضه منوط به عدم  بنابراین با افزایش عرضه کاهش تقاضا و در نهایت افت قیمت: وی افزود

 .های تولید است ریزی برنامه

ر صنعت تولید مرغ مادر داشته باشیم که شاهد زیان و مازاد چرخه ریزی صحیح د باید مدیریت و برنامه: فاضلی در پایان تصریح کرد

 .تولید طیور نباشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/1351440 
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 تولیدات دام و طیور
 اکونا - 133۱مرداد  6۵ - ۱13۱3: کد خبر 

 هزار تنی تولیدات کشاورزی و دامی در اندیمشک 904کاهش تولید 
واحد تولیدی در بخش کشاورزی و دامداری در شهرستان اندیمشک به دلیل  50:سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی اندیمشک گفت

  .مشکالت مالی در آستانه ورشکستگی قرار دارند

نفر به صورت غیر مستقیم مشغول  344یم و یک هزار و نفر به صورت مستق 004در این واحدهای تولیدی :محمدجعفر آفرین افزود

 .بکار هستند

  .هزار تن از ظرفیت ساالنه تولید بخش کشاورزی و دامداری شهرستان کاهش خواهد یافت 014با تعطیلی این واحدها :وی افزود

گاوشیری ، کارخانه ذرت خشک سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی اندیمشک این واحدهای تولیدی و اشتغالزا را شامل پروار بندی 

 .کنی ، صنایع جانبی بخش کشاورزی ، واحدهای فعال در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی و نیز پرورش دام نام برد

کمبود سرمایه در گردش، خشکسالی،تورم همراه با رکود اقتصادی،افزایش هزینه های جانبی،عدم حمایت سیستم :وی اظهار کرد

  .واحدها و کاهش فعالیت آنان شده است و پا گیر موجب غیر فعال شدن این بانکی و قوانین دست 

اگر این کارگاه های تولیدی نتوانند مشکل نقدینگی و مسائل سیستم بانکی خود را حل کنند به طور کلی تعطیل :آفرین گفت

  .خواهند شد

ای اشتغالزا به رونق تولید و اشتغال در سطح سیستم های بانکی در صورت حمایت از این تولید کنندگان و واحده:وی افزود

  .شهرستان کمک زیادی خواهند کرد

هزار نفر در این شهرستان از طریق بخش کشاورزی و دامداری امرار معاش می  51: سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک افزود

 .کنند

  . صادر می شودهزار تن انواع محصوالت کشاورزی در اندیمشک تولید و بخشی از ان  444ساالنه 

 . گندم ، کلزا و ذرت دانه ای شاخص ترین محصوالت تولیدی در شهرستان اندیمشک می باشند

http://iranecona.com/00909 
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 تولیدات دام و طیور
 اکونا - 133۱مرداد  6۰ - ۱263۵: کد خبر 

 ورود ژن های برتر برای توسعه و افزایش تولید دامی ضروری است 
حفظ نژادهای بومی در کنار ورود ژن های برتر برای توسعه و افزایش تولید دامی : کارشناس ارشد مرکز اصالح نژاد دام گفت

 .ضروری است

شناسان و دامداران استان سمنان در دورگه در جمع کار« سیمنتال»علی کاظمی در همایش و کارگاه آموزشی گاو دو منظوره 

انتخاب نژاد در آمیخته گری یکی از مهمترین موارد در : مرکز آموزش کشاورزی بخش بسطام از توابع شهرستان شاهرود افزود

 .پرورش نژاد است

در زمینه ژنتیک سال فعالیت آمیخته گری در کشور انجام شده و دانش آموختگان بسیاری در علوم دامی  04به گفته وی بیش از 

 .دام فعال هستند

 .درصد سهم خونی گاو سیاه و سفید نژاد هلشتاین هستند 94گاوهای بومی کشور حدود : وی ادامه داد

 .برای گاوهای شیری ،تالقی های سه نژادی مطرح است« هلشتاین»تالقی گاوهای بومی با نژاد : وی اضافه کرد

ر تالقی گاوها به عنوان خط مادری در نظر گرفته شود تا بتوانیم از نژادی بهتر برای این کارشناس یادآور شد که نژاد سیمنتال د

 .کشتار و تولید گوشتی استفاده کنیم

با اقدام علمی ، روشهای نوین و کاهش : همچنین معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان سمنان در این همایش گفت

 .دی تر کنیم هزینه ها باید تولید دامی را اقتصا

نژاد مذکور به دامداران معرفی و مقایسه و بررسی آن با نژاد هلشتاین ،انتخاب در پرورش گاو مورد نظر : مصطفی شاه حسینی افزود

 .را افزایش می دهد

الزم  برای تولید اقتصادی و کاهش هزینه ها باید به سوی قیمت تمام شده پایین گام برداریم تا به سود آوری: وی تاکید کرد

 .برسیم

 .به گفته وی این امر باعث تداوم تولیدات دامی و رقابت پذیری در سطح ملی و جهانی خواهد شد

هدف همایش یادشده آشنایی و آگاهی بیشتر دامداران استان با نژاد گوشتی و شیری سیمنتال است و جایگزینی آن : وی ادامه داد

 .کشاورزان و دامداران بستگی داردبا نژاد هلشتاین مد نظر نیست بلکه به انتخاب 

هزار تن است ،یادآور شد که توزیع یارانه شیر بین دامداران در سه  914وی با بیان اینکه در استان سمنان نیاز علوفه ای دامداران 

 .در دو نوبت پرداخت شد0293و چهار ماهه آخر سال  0292ماهه نخست سال 

بخش کشاورزی مولد اقتصاد است و برای تداوم تولیدات کشاورزی و دامی : ایش گفتمدیر جهاد کشاورزی شاهرود نیز در این هم

 .باید هزینه های تولید و درآمد را مناسب کنیم

هزینه های تولید برخی محصول های کشاورزی در کشور باالست و توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را : محمدرضا قاسمی افزود

 .نداریم

 .ایی نژاد های مناسب برای تولید و بومی سازی با توجه به شرایط اقلیمی در تولید کمی و کیفی موثر استشناس: وی تاکید کرد

به گفته وی با توجه به اقتصاد مقاومتی و اتکابه داخل برای رسیدن به اهداف و سیاستهای تعیین شده با هدف رقابت در تولید باید 

 .پیش برویم

 . نقصانها با نظر های کارشناسی و علمی بررسی و رفع شود تا در رقابت تولید ماندگار باشیم در این حوزه باید: وی ادامه داد
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وارد کشور  0250نژاد سیمنتال از سال : مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامپروری آمارد دام طبرستان نیز در این همایش گفت

 .مشاوره این نژاد دورگه فعالیت داردبا هدف تحقق واردات ،صادرات و  0204شد و این شرکت از سال 

علی اکبر واحدی با اشاره به اینکه نخستین مرکز تخصصی و ایستگاه تولید، انجماد اسپرم و اصالح نژاد گاوهای دو منظوره 

 .وئیس استخاستگاه اصلی این نژاد گاو کشور س: هزار اسپرم از این نژاد را از آلمان وارد کشور کرد، تاکید کرد 44سیمنتال کشور، 

کیلو گرم می رسد و یکی از بهترین ها در استفاده از 044تا 444ماهگی به  00وزن گاوهای پرواری این نژاد در سن : وی ادامه داد

 .شیردوش های رباتیک هستند

، و همچنین امیرخاکی مدیر مرکز تولید اسپرم گاو سیمنتال در این شرکت، توضیحاتی پیرامون شاخص های تولید شیر ،گوشت

 .تناسب اندام این نژاد گاوی ارائه کرد

پرسش و پاسخ دامداران و کارشناسان شرکت کننده از شهر های مختلف استان سمنان در این همایش یکروزه مورد استقبال قرار 

 .گرفت

http://iranecona.com/03419 
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 (سایر ) تولیدات زراعی
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 چای

 آیانا1338مرداد  61, چهارشنبه

 شود  های ایرانی برگزار می نخستین نمایشگاه چای و دمنوش
های ایرانی با حضور اساتید طب سنتی در محل هتل الله تهران  از امروز نخستین جشنواره و نمایشگاه چای و دمنوش

 .شود افتتاح می

از ( ایانا)های ایرانی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  و نمایشگاه چای و دمنوش مجری نخستین جشنواره

عصر امروز با حضور مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی : های ایرانی خبر داد و گفت برگزاری نخستین جشنواره دمنوش

 .شود ر محل هتل الله تهران افتتاح مینظران حوزه چای، این جشنواره د کشور و تنی چند از صاحب

های گیاهی در  بار در کشور در راستای اهمیت دادن به چای ایرانی و اثرات مؤثری که دمنوش برای نخستین: حمید ریاضی افزود

 .شود سالمتی دارد، این جشنواره برپا می

های علمی و تخصصی به  اره به برگزاری همایشنام طب سنتی در این جشنو دکتر مهدی فهیمی از اساتید به: وی خاطرنشان کرد

 .ها مطلع شوند مندان بتوانند از اثرات مؤثر این دمنوش زبان عامیانه خواهد پرداخت تا عالقه

در راستای مصرف محصول ایرانی و با توجه به آنکه چای ایرانی به محصولی ارگانیک در بین کشورهای اروپایی : ریاضی ادامه داد

شود، این جشنواره و نمایشگاه برای عموم مردم فرصتی را فراهم آورده تا  رساله بخش اعظمی از آن صادر میشهرت دارد و ه

 .آشنایی بیشتری با این محصول کشورمان داشته باشند

ند توا دهد، اما همین مقدار اندک می درصد نیازها را پاسخ می 02با وجود آنکه سهم تولید چای در کشور تنها : وی تصریح کرد

 .بخشی در زندگی ماشینی امروز داشته باشد اثرات مؤثر دارویی و آرام

های  غرفه است که از شرکت 31این نمایشگاه دارای : های ایرانی یادآور شد مجری نخستین جشنواره و نمایشگاه چای و دمنوش

 .نام تولیدکننده چای کشور در آن حضور دارند به

صورت صنعتی در معرض دید  آالت مرتبط با موضوع چای و دمنوش به نواره ماشینهمچنین در این جش: ریاضی تأکید کرد

 .مندان قرار دارد عالقه

از این جشنواره و  33تا  04توانند با حضور در محل هتل الله از امروز تا نهم مردادماه از ساعت  مندان می عالقه: وی اظهار داشت

 .نمایشگاه جنبی آن بازدید کنند

در ... آالت آن و های گیاهی، تولیدکنندگان ماشین های تولیدکننده دمنوش های تولید، شرکت ادیه چایکاران، تعاونینمایندگان اتح

 ./این نمایشگاه حضور دارند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23461-1.html 
 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23807-1.html


 4931مرداد  اول اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

162 
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 خرما 

 - 38/65/63فارس

 های شادگان تن خارک و رطب از نخلستان 9444برداشت 
 .های شهرستان خبر داد هزار تن خارک و رطب از نخلستان مدیر جهاد کشاورزی شادگان از برداشت یک

های بزرگ خرما در کشور است و بر اساس  قطبشادگان یکی از : وگو با فارس در شادگان اظهار کرد حمید مطرودی امروز در گفت

 .شود آمار موجود بیشترین خرمای کشور در این منطقه تولید می

 34شود تا پایان برداشت به  بینی می های شادگان آغاز شده و پیش در حال حاضر برداشت خارک و رطب از نخلستان: وی افزود

 .سال قبل دارددرصدی نسبت به مدت مشابه  34هزار تن برسد که کاهش 

ها  آبی رودخانه خشکسالی و بی: مدیر جهاد کشاورزی شادگان درباره علل کاهش تولیدات کشاورزی این شهرستان تصریح کرد

تاثیرات منفی بر میزان تولید محصوالت گذاشته و این مسائل خسارات سنگینی به بخش تولید محصوالت کشاورزى وارد کرده 

 .است

ای در نقاط مختلف شهرستان تا اواسط مردادماه و برداشت رطب تا اواسط  خارک به لحاظ شرایط منطقهبرداشت : وی بیان کرد

 .شهریورماه ادامه دارد

هکتار بارور و  214هزار و  04رسد که از این میزان  هکتار می 214هزار و  03سطح نخیالت شادگان به : مطرودی در پایان گفت

 .هکتار نهال است هزار هزار هکتار نابارور و یک یک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386561666020 
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 خرما
 - 38/65/61فارس

 شود هزار تن خرما ساالنه تبدیل به ضایعات می 044/ آغاز برداشت رطب از هفته آینده
از این مقدار : شود، گفت دبیر انجمن خرمای کشور با بیان اینکه ساالنه حدود یک میلیون تن خرما در کشور تولید می

هزار تن آن صادر و بقیه به ضایعات تبدیل  944رسد، حدود  هزار تن به مصرف داخلی می 044تا  444خرما حدود 

 .شود می

برداشت رطب در مناطق : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرمای کشور در گفت

 .شود کهنوج و جیرفت از یک هفته دیگر آغاز می

نیست و خرمای  عیت در این حرفه اصال رضایت بخشوض: وی با بیان اینکه برداشت خرما هم حدود یک ماه دیگر خواهد بود، افزود

 .رود داران به فروش نمی تولیدی نخل

نفر نخل در خوزستان به آتش  344به دلیل عدم صرفه اقتصادی در تولید خرما هزار و : دبیر انجمن خرمای کشور اظهار داشت

 .کشیده شد

کنند، تصریح  کنند و آن را رها می به برداشت خرمای تولیدی نمیکاران اقدام  موسوی با بیان اینکه در برخی مناطق هرمزگان نخل

 .شود مانند و تبدیل به ضایعات می هزار تن از محصول خرمای تولید شده روی دست کشاورزان می 144تا  044ساالنه حدود : کرد

انجام هر مرحله روی یک : یان داشتمرحله وجود دارد، ب 1افشانی تا چیدن خرما  دبیر انجمن خرمای کشور با بیان اینکه از گرده

هزار تومان برای کشاورز هزینه دارد در حالی که در نهایت خرمای تولید شده یا با قیمت  344تا  014دار بین  درخت برای نخل

 .رسد شود یا اصال به فروش نمی پایین خریداری می

این محصول نیازمند : آورند، افزود از تولید خرما بدست می وی با اشاره به اینکه افراد زیادی در مناطق جنوبی کشور معاش خود را

تبلیغ است و به نظر من اگر فقط یک دهم بودجه خرید تضمینی خرما صرف تبلیغات و اطالع رسانی به مردم شود نیازی به خرید 

 .کند نیست بر است و هم سودی عاید نخل دار نمی تضمینی که هم برای دولت هزینه

و نیم کیلوگرم  5گرم است در حالی که سرانه مصرف در عربستان  344نه مصرف خرما در ایران یک کیلو و سرا: موسوی افزود

 .است

 .رسد  و نیم کیلوگرم افزایش یابد کل خرمای تولیدی در کشور به مصرف می 3اگر سرانه مصرف خرما در کشور به : وی بیان داشت

هزار تن  144تا  044شود که حدود  یک میلیون تن خرما در کشور تولید می ساالنه حدود: دبیر انجمن خرمای کشور بیان داشت

 .رسد آن به مصرف داخلی می

هزار تن از خرمای تولیدی  044حدود : شود، افزود وی با بیان اینکه حدود نیمی از خرمای تولیدی در کشور تبدیل به ضایعات می

 .زار تن کاهش یافته 04شود که سال گذشته این میزان به  در سال صادر می

سال پیش تاکنون تولید خرمای کشور حدود یک میلیون تن است در حالی که با  01از : دبیر انجمن خرمای کشور تصریح کرد

 .توان تولید را بصورت قابل توجهی افزایش داد همین آب، خاک و شرایط اقلیمی می

 .تولید وجود نداردبه دلیل عدم صرفه اقتصادی تمایلی برای افزایش : وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386561666136 
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 خرید تضمینی

 - 38/65/61فارس

 خرید تضمینی برنج سدی مقابل تغییر کاربری زمین کشاورزی
 .خرید تضمینی برنج سدی مقابل تغییر کاربری زمین کشاورزی است: گفتعضو کمیسیون کشاورزی مجلس اسالمی 

رویه برنج آن را نافی اقتصاد مقاومتی  در شهرستان بابل با انتقاد از واردات بی خبرگزاری فارسوگو با  حسین نیازآذری امروز در گفت

اولویت کشور در تنظیم بازار باید معطوف به حفظ تولید ملی و حمایت از : زای ملی خواند و اظهار کرد در توجه به توسعه درون

 .کشاورزان باشد نه اینکه به سمت واردات سوق پیدا کند

: اورزی مجلس با اشاره به توانایی کشاورزان مازندرانی و گیالنی در تامین برنج مورد نیاز کشور، افزودعضو کمیسیون کش

های دولتی، نهادهای کارگری، مراکز نظامی و آحاد مختلف مردم در راستای حمایت از تولید ملی باید برنج ایرانی استفاده  دستگاه

 .کنند

دولت باید در راستای حمایت از تولید ملی خرید تضمینی و یارانه تولید را : نی، یادآور شدوی با تاکید بر کیفیت مرغوب برنج ایرا

های خود را تغییر  جدی بگیرد تا اقتصاد کشاورزی به صرفه بوده و کشاورزان با میل و رغبت در عرصه تولید فعالیت کرده و زمین

 .کاربری ندهند

ها  نباید تولید داخلی به سبب برخی حاشیه: ها خواند و تاکید کرد خواهی برخی واسطه نیازآذری حجم باالی واردات را ناشی از زیاده

 .ها ضربه بخورد، وزارت جهاد کشاورزی در راستای قانون انتزاع به تنظیم بازار با تقویت برنج داخلی اقدام کند و حساسیت

قدردانی  90اند و از مساعی متعهدانه آنان در سال زراعی وی با تشکر از کشاورزان، آنها را سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی خو

 .کرد
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 خشکسالی

 - 38/65/63فارس

 از خطر خشکیهزار هکتار شالیزار مازندران  44رهایی 
 94هزار هکتار معادل  44بارش باران سبب شد : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت

 .آبی مواجه بودند از خشکی رهایی پیدا کنند درصد از شالیزارهایی که تحت استرس شدید بوده و با کم

فر اظهار  از شهرستان ساری به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، عزیزاهلل شهیدی زاری فارسخبرگبه گزارش 

 .ریشه و کیوی جهت جلوگیری از آفات خوب و مفید بوده است بارش باران در بخش کشاورزی برای باغات مرکبات، سیاه: کرد

 .ه محصول گندم در سطح استان برداشت شده بودبارش باران را زمانی شاهد بودیم ک: وی ادامه داد

 04هزار هکتار معادل  34بارش باران سبب شد : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد

 .آبی مواجه بودند از خشکی رهایی پیدا کنند درصد از شالیزارهایی که تحت استرس شدید بوده و با کم

 .سالی در مزارع استان برطرف شده است با بارش باران مشکل استرس خشک: ودفر افز شهیدی

 .بارش سبب شد ارقامی که دیررس بودند آب کافی دریافت کنند و دچار خشکی نشوند: وی ادامه داد

را که زمان برداشت  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه بارندگی تنها بخشی از شالیزارهایی

کند و تنها هزینه  خوابیدگی برنج مشکلی در تولید محصول ایجاد نمی: آنها نزدیک بود را دچار ورس یا خوابیدگی کرد، گفت

 .کند برداشت را زیاد می

، نوشهر و های سوادکوه هایی را به محصوالت زراعی و باغی در شهرستان بارندگی و جاری شدن سیل خسارت: فر اظهار کرد شهیدی

 .ها مفید و به موقع بوده است دیده وارد کرد و در سایر شهرستان های حادثه برخی دیگر از شهرستان
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 خشکسالی
 - 38/65/61فارس

  49چالش اصلی بشر قرن  3تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و بیابان زایی 
بشر در قرن بیست و یکم با سه چالش عمده تغییر اقلیم، : ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت رئیس سازمان جنگل

 کمبود آب شیرین و بیابان زایی مواجه است

به نقل از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خداکرم جاللی به مناسبت هشتم مرداد ماه روز  خبرگزاری فارسبه گزارش 

به عنوان مهمترین گاز گلخانه ای، گرمایش ( دی اکسید کربن جو)ملی جنگل در بیانیه ای آورده است؛ جنگل ها و مراتع با جذب 

زمین را کنترل کرده و به عنوان سدهای طبیعی کم هزینه اما اثربخش با کاهش سرعت حرکت آب، میزان نفوذ آب به سفره های 

 .های مخرب را کاهش که حفظ منابع آب و خاک را بدنبال دارد زیرزمینی را افزایش و در نتیجه وقوع سیالب

ها، کنترل آالینده ها و تولید اکسیژن، ایجاد شادابی و نشاط و  کوسیستمامروزه نمی توان از نقش موثر جنگل ها در حفظ تعادل ا

های مهم توسعه پایدار هر کشور به  حفظ حیات وحش چشم پوشی کرد به گونه ای که حفظ جنگل ها به عنوان یکی از شاخص

 .شمار می آید

ها، رودخانه ها، قنوات و  و تاالببدون شک برای حل مشکالت زیست محیطی در سطح ملی از قبیل خشک شدن دریاچه ها 

زا و گرد و غبار چاره ای  های بحرانی بیابان ها، بیالن منفی سطح سفره آبهای زیرزمینی، فرونشست زمین، گسترش کانون چشمه

 .ردموثرتر از حفظ و احیای جنگل ها و مراتع، گسترش عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و اجرای عملیات بیابان زدایی وجود ندا

ها به عنوان سرمایه ملی یک وظیفه عمومی بوده که تحقق این مهم قطعا با مساعدت و همراهی آحاد ملت ایران  حفاظت از جنگل

 .اسالمی و مسئولین دستگاه های حاکمیتی و دولتی محقق می شود

ه و بهره برداری پایدار از این منابع ها، مراتع و آبخیزداری کشور حداکثر تالش خود را در جهت حفاظت، احیاء، توسع سازمان جنگل

خدادادی به عنوان امانت گذشتگان و سرمایه آیندگان بکار گرفته و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های 

نگر  دولت تدبیر و امید، علیرغم محدودیت های موجود، با بهره برداری از مشارکت مردم و جوامع محلی، راهبردهای اساسی جامع

 .را در ارتقای فرهنگ حفظ و احیای پایدار جنگل ها اتخاذ کرده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد

ها، اطالع رسانی به موقع از طریق  وی ضمن سپاسگزاری از دغدغه دلسوزانه مردم در زمینه تخریب منابع طبیعی و بویژه جنگل

سوزی در جنگل و مرتع، تخریب و تصرف اراضی ملی،  صوص وقوع هرگونه آتشسازمان منابع طبیعی کشور درخ 0140سامانه 

 .ساخت و ساز غیر مجاز در عرصه های جنگلی و مرتعی را خواستار شد
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 خشکسالی
 ایسنا - 133۱مرداد  ۰شنبه  سه

 در کشور شدت گرفته است زایی بیابانسیر 

سال اخیر خشکسالی در کشور  04زایی در کشور شدت گرفته است و طی  سیر بیابان: ها، مراتع و آبخیزداری گفت رئیس سازمان جنگل

 .ایم که موجب خسارات زیاد به کشاورزان شده است داشته

در گردهمایی سراسری مسولین ( شنبه سه)امروز  -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -خبرنگار ایسنا در مازندران، خداکرم جاللی به گزارش 

ها در مرکز آموزشی مهندس ساعی کالرآباد با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری  فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان های نمایندگی ولی حوزه

 .ها نقش بسیار مهمی در حفظ آب، خاک و تصفیه هوا و در زندگی بشر دارند جنگل: اظهار کرددر حفظ منابع طبیعی 

میلیارد هکتار از سطح خشکی جهان، حدود هفت میلیارد هکتار جنگل بود در حالی که امروز  04در طول سالیان گذشته از مجموع : وی افزود

 .به زیر چهار میلیارد هکتار رسیده است

ترین مشکالت دنیای امروز است که  ای یکی از مهم باال رفتن غلظت گازهای گلخانه: ها، مراتع و ابخیزداری تصریح کرد نگلرئیس سازمان ج

 .تر شدن کره زمین شده است موجب گرم

 .استها، طوفان، سیل، سونامی شده  زایی، آالیندگی خاک و آب، خشکسالی تر شدن کره زمین موجب بیابان گرم: جاللی عنوان کرد

درجه سیلیسیوس کل کره زمین  460سال اخیر  14طی : ای اشاره کرد و گفت وی به آثار و تبعات گرم شدن زمین و غلظت گازهای گلخانه

 .درجه سیلیسوس گرم تر شد 061تر شده است و این در حالی است که در ایران طی این مدت  گرم

یابد و به تبع آن نیاز  درصد نیاز آبی و گیاهان و درختان افزایش می 05محدوده حدود هر یک درجه افزایش دما در هر : این مسئول ادامه داد

 .یابد، اگر افزایش آب نباشد با کاهش تولید مواجه خواهیم شد به آب شیرین افزایش می

 .ای است کشور اول جهان در تولید گازهای گلخانه 04ایران جزو : جاللی اظهار کرد

وظیفه دینی ما است که با توجه به : توجهی به منابع طبیعی ابراز کرد راتع ضمن ابراز تاسف از بیها و م رئیس سازمان جنگل

 .های دینی و با مشارکت هم در حفظ منابع طبیعی بکوشیم تاکیدات مقام رهبری و آموزه

گیری از  جامعه با توجه و بهرهنگری و توجه به مشکالت  جامع: جاللی با بیان اینکه توسعه یک بعدی پیش نخواهد رفت، عنوان کرد

 .مکتب غنی اسالم باید مورد توجه قرار گیرد

با توجه به بحران آب در کشور، استفاده بهینه از نزوالت : زدایی در کشور گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اولویت بیابان

 .آسمانی و آب باید به صورت فرهنگ درآید

اندیشی  اگر به درستی چاره: توان بخشی از آب از دست رفته را بازگرداند، اظهار کرد یات آبخیزداری میجاللی با بیان اینکه با عمل

 .شود های زراعی از آبی به دیم و بعد هم تبدیل به بیابان می نشود بخش اعظم زمین

 .زایی مقابله کرد با مشارکت مردم باید با پدیده بیابان: وی تاکید کرد

اقلیم در ایران وجود دارد همچنین کشور ما از نظر تنوع ژنتیکی جزو  00اقلیم جهان،  02از مجموع : ا گفته رئیس سازمان جنگل

 .پنج کشور اول جهان است

 .ایران یک درصد خشکی جهان و هفت درصد ذخایر جهان را داراست: جاللی یادآور شد
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 دانه های روغنی
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 روغن

 ایسنا - 133۱مرداد  2جمعه 

 هیچ مجوزی برای افزایش قیمت روغن نداریم

هنوز هیچ علیرغم ارائه درخواست و توافق مسئوالن برای افزایش شش درصدی قیمت روغن نباتی، : دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی گفت

 .مجوزی برای تغییر نرخ به صنایع روغن نباتی داده نشده است

از اواخر فروردین امسال صنایع روغن نباتی درخواست خود را برای افزایش قیمت روغن : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد محمد قبله در گفت

شد، تاکنون هیچ  قلم ماده غذایی که روغن نباتی را هم شامل می 00ت اند اما علیرغم ابالغ بخشنامه افزایش قیم نباتی به دولت ارائه داده

 .مجوزی برای افزایش قیمت روغن نباتی داده نشده است

های افزایش یافته تولید این محصول، از دولت  طی دو سال گذشته هیچ افزایش قیمتی نداشته و امسال با توجه به هزینه  روغن نباتی: وی افزود

جوز افزایش قیمت را صادر کند اما علیرغم توافق با مسئوالن برای افزایش پنج تا شش درصدی قیمت روغن نباتی تاکنون درخواست کردیم م

 .هیچ مجوزی به صنایع روغن نباتی داده نشده است

قلم ماده غذایی تا  14افزایش قیمت   ابالغ بخشنامه تیرماه از 30 -وزیر صنعت، معدن و تجارت  -زاده  به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت

های  کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد و اعالم کرد که بر این اساس سازمان حمایت درخواست به سازمان حمایت مصرف سقف شش درصد

 .کند واصله صنایع مربوطه را بررسی می

http://www.isna.ir/fa/news/38656266210 
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 زعفران

 - 38/65/68فارس

 دالالن روند صادرات زعفران را کُند کردند/ صادرات زعفران ایران این بار به نام افغانستان
ها را به صورت تصنعی افزایش  اینکه ورود دالالن به بازار زعفران قیمت عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان

 .این موضوع روند صادرات زعفران را به دلیل پایین آوردن قدرت رقابت کند کرده است: داده، گفت

با انتقاد از ورود دالالن  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی حسینی گازار عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران در گفت

ماه گذشته کمی کاهش یافت،  3در   اگرچه قیمت زعفران پس از افزایش ناگهانی قیمت: و سودجودیان به بازار زعفران ایران گفت

 .اما هنوز به قیمت واقعی نرسیده است

ماه اخیر با ورود دالالن و  2در : هزار تومان است، افزود 444میلیون و  0وی با بیان اینکه قیمت واقعی هر کیلوگرم زعفران حدود 

 4سودجویان به بازار این محصول صادراتی قیمت زعفران به شدت افزایش یافت و در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم آن حدود 

 .میلیون تومان است

ها به صورت تصنعی افزایش یافته و این  ار زعفران قیمتبا ورود دالالن به باز: عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران تصریح کرد

 .پذیری را سلب کرده است موضوع روند صادرات زعفران را کند کرده، زیرا قدرت رقابت

 صادرات مجدد زعفران ایرانی از افغانستان* 

کننده زعفران نیست  نستان مصرفافغا: عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران با ابراز نگرانی از صادرات زعفران به افغانستان گفت

 .در حالی که براساس آمار گمرک صادرات این محصول به این کشور افزایش یافته است

کنند و این موضوع در آینده برای بازار صادراتی زعفران ایران  ها زعفران ایرانی را به قصد صادرات مجدد وارد می افغان: وی افزود

 .خوشایند نیست

تواند ادامه یابد زیرا با نزدیک شدن به فصل برداشت  البته این مقاومت سودجویان و دالالن خیلی نمی: کرد حسینی گازار تصریح

 .یابد، ضمن اینکه خریداران خارجی بیشتر تمایل به خرید محصول نو زعفران را دارند ها کاهش می زعفران معموال قیمت

 جامع است تولید و صادرات پایدار زعفران نیازمند یک نقشه راه* 

ها و  برای حفظ بازار زعفران باید اتحادیه: اندرکاران تولید زعفران گفت های مختلف و دست وی با انتقاد از عدم هماهنگی بین تشکل

های تولید این محصول با یکدیگر هماهنگ شده و براساس ترسیم یک نقشه راه جامع مسیر تولید و صادرات پایدار را فراهم  تعاونی

 .کنند

در حال حاضر ما جایگاه نخست تولید و صادرات زعفران را در دنیا داریم، در : هیئت رئیسه شورای ملی زعفران تصریح کرد عضو

 .دهه پیش در دست اسپانیا بود 0حالی که این جایگاه در حدود 

به عنوان بزرگترین صادرکننده و حسینی گازار با بیان اینکه اگر قدرت رقابت را از دست دهیم، احتمال از دست دادن جایگاه ایران 

کننده  کنند و تولید کنندگان و صادرکنندگان زعفران هر کدام برای خودشان کار می تولید: کننده زعفران دنیا وجود دارد، گفت تولید

رف شود و از آن ط کند و تمام منافع عاید صادرکننده می کنند صادرکننده محصولش را با قیمت نازل خریداری می تصور می

 .صادرکننده هم از تولید راضی نیست

کنند و برای تولید و صادرات پایدار باید یکدیگر را  کننده و صادرکننده منافع یکدیگر را تضمین می در حالی که تولید: وی افزود

 .حمایت کنند

http://www.farsnews.com/
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کند، در حالی  به تولید می تولید زعفران از هم گسیخته است و هر کشاورز براساس سلیقه شخصی اقدام: حسینی گازار اظهار داشت

 .کنندگان باید اقدام به تولید محصولی بکنند که مورد توجه خریداران خارجی است که تولید

کشور جهان هستیم، در حالی که کشورهای  05ما صادرکننده زعفران به حدود : عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران بیان داشت

شناسند و زعفران خود را از اسپانیا و یونان تهیه  ا به عنوان یک برند تولید زعفران نمیزیادی در دنیا وجود دارند که هنوز ما ر

 .کنند می

فقط در دو استان : حسینی گازار با بیان اینکه باید محصول زعفران ایرانی با یک برند ویژه در دنیا شناخته شود، تصریح کرد

تن از این  244محصول است و متوسط ساالنه قابلیت تولید بیش از  هزار هکتار زمین زیر کشت این 04خراسان رضوی و جنوبی 

 .محصول در کشور وجود دارد

های اخیر  تن زعفران کسب شده است، اما بطور متوسط در سال 344های گذشته رکود صادرات ساالنه  اگرچه در سال: وی افزود

امر حکایت از آن دارد که در بازاریابی این محصول قوی و شود که این  هزار تن از زعفران تولیدی در کشور صادر می 014حدود 

 .ایم حساب شده عمل نکرده

آید، به طوری که در ازای هر یک متر مکعب آب  زعفران محصولی که در مناطق کم آب به دست می: حسینی گازار تصریح کرد

 .شود و در هیچ محصولی چنین قابلیت وجود ندارد گرم زعفران حاصل می 0631

دالر ارز آوری  3تولید هر گرم این محصول برای کشور : گونه ارز بری برای کشور ندارد، افزود با بیان اینکه تولید زعفران هیچوی 

 .دارد

ایجاد بانک کاالیی در فصل برداشت زعفران برای خرید محصول مازاد و باالنس : عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران بیان داشت

 .های مدیریت بازار و حفظ دالالن از بازار این محصول صادراتی است راهعرضه و تقاضا یکی از 

کند، نباید به صورت بنگاهی فکر کرد، بلکه باید بصورت  در مورد محصوالتی که منافع ملی را تأمین می: حسینی گازار تصریح کرد

 .ملی و یکپارچه در حفظ تولید و صادرات پایدار آن قدم برداشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386561661161 
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 زعفران
 اکونا - 133۱مرداد  6۱ -

 ورود دالالن، قیمت زعفران را تصنعی افزایش داده است
: ها را به صورت تصنعی افزایش داده، گفت دالالن به بازار زعفران قیمتعضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه ورود 

 .این موضوع روند صادرات زعفران را به دلیل پایین آوردن قدرت رقابت کند کرده است

الن و به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا علی حسینی گازار عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران با انتقاد از ورود دال

ماه گذشته کمی کاهش یافت، اما  3در   اگرچه قیمت زعفران پس از افزایش ناگهانی قیمت: سودجودیان به بازار زعفران ایران گفت

 .هنوز به قیمت واقعی نرسیده است

با ورود دالالن و ماه اخیر  2در : هزار تومان است، افزود 444میلیون و  0وی با بیان اینکه قیمت واقعی هر کیلوگرم زعفران حدود 

 4سودجویان به بازار این محصول صادراتی قیمت زعفران به شدت افزایش یافت و در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم آن حدود 

 .میلیون تومان است

 ها به صورت تصنعی افزایش یافته و این با ورود دالالن به بازار زعفران قیمت: عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران تصریح کرد

 .پذیری را سلب کرده است موضوع روند صادرات زعفران را کند کرده، زیرا قدرت رقابت

 صادرات مجدد زعفران ایرانی از افغانستان* 

کننده زعفران نیست  افغانستان مصرف: عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران با ابراز نگرانی از صادرات زعفران به افغانستان گفت

 .آمار گمرک صادرات این محصول به این کشور افزایش یافته استدر حالی که براساس 

کنند و این موضوع در آینده برای بازار صادراتی زعفران ایران  ها زعفران ایرانی را به قصد صادرات مجدد وارد می افغان: وی افزود

 .خوشایند نیست

تواند ادامه یابد زیرا با نزدیک شدن به فصل برداشت  میالبته این مقاومت سودجویان و دالالن خیلی ن: حسینی گازار تصریح کرد

 .یابد، ضمن اینکه خریداران خارجی بیشتر تمایل به خرید محصول نو زعفران را دارند ها کاهش می زعفران معموال قیمت

 تولید و صادرات پایدار زعفران نیازمند یک نقشه راه جامع است* 

ها و  برای حفظ بازار زعفران باید اتحادیه: اندرکاران تولید زعفران گفت های مختلف و دست وی با انتقاد از عدم هماهنگی بین تشکل

های تولید این محصول با یکدیگر هماهنگ شده و براساس ترسیم یک نقشه راه جامع مسیر تولید و صادرات پایدار را فراهم  تعاونی

 .کنند

حاضر ما جایگاه نخست تولید و صادرات زعفران را در دنیا داریم، در در حال : عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران تصریح کرد

 .دهه پیش در دست اسپانیا بود 0حالی که این جایگاه در حدود 

حسینی گازار با بیان اینکه اگر قدرت رقابت را از دست دهیم، احتمال از دست دادن جایگاه ایران به عنوان بزرگترین صادرکننده و 

کننده  کنند و تولید کنندگان و صادرکنندگان زعفران هر کدام برای خودشان کار می تولید: ن دنیا وجود دارد، گفتکننده زعفرا تولید

شود و از آن طرف  کند و تمام منافع عاید صادرکننده می کنند صادرکننده محصولش را با قیمت نازل خریداری می تصور می

 .صادرکننده هم از تولید راضی نیست

کنند و برای تولید و صادرات پایدار باید یکدیگر را  کننده و صادرکننده منافع یکدیگر را تضمین می ر حالی که تولیدد: وی افزود

 .حمایت کنند

کند، در حالی  تولید زعفران از هم گسیخته است و هر کشاورز براساس سلیقه شخصی اقدام به تولید می: حسینی گازار اظهار داشت

 .اقدام به تولید محصولی بکنند که مورد توجه خریداران خارجی است کنندگان باید که تولید
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کشور جهان هستیم، در حالی که کشورهای  05ما صادرکننده زعفران به حدود : عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران بیان داشت

فران خود را از اسپانیا و یونان تهیه شناسند و زع زیادی در دنیا وجود دارند که هنوز ما را به عنوان یک برند تولید زعفران نمی

 .کنند می

فقط در دو استان : حسینی گازار با بیان اینکه باید محصول زعفران ایرانی با یک برند ویژه در دنیا شناخته شود، تصریح کرد

تن از این  244هزار هکتار زمین زیر کشت این محصول است و متوسط ساالنه قابلیت تولید بیش از  04خراسان رضوی و جنوبی 

 .محصول در کشور وجود دارد

های اخیر  تن زعفران کسب شده است، اما بطور متوسط در سال 344های گذشته رکود صادرات ساالنه  اگرچه در سال: وی افزود

قوی و شود که این امر حکایت از آن دارد که در بازاریابی این محصول  هزار تن از زعفران تولیدی در کشور صادر می 014حدود 

 .ایم حساب شده عمل نکرده

آید، به طوری که در ازای هر یک متر مکعب آب  زعفران محصولی که در مناطق کم آب به دست می: حسینی گازار تصریح کرد

 .شود و در هیچ محصولی چنین قابلیت وجود ندارد گرم زعفران حاصل می 0631

دالر ارز آوری  3تولید هر گرم این محصول برای کشور : کشور ندارد، افزود گونه ارز بری برای وی با بیان اینکه تولید زعفران هیچ

 .دارد

ایجاد بانک کاالیی در فصل برداشت زعفران برای خرید محصول مازاد و باالنس : عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران بیان داشت

 .محصول صادراتی استهای مدیریت بازار و حفظ دالالن از بازار این  عرضه و تقاضا یکی از راه

کند، نباید به صورت بنگاهی فکر کرد، بلکه باید بصورت  در مورد محصوالتی که منافع ملی را تأمین می: حسینی گازار تصریح کرد

 .ملی و یکپارچه در حفظ تولید و صادرات پایدار آن قدم برداشت

http://iranecona.com/81362 
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 زیتون

 13:21 - 133۱مرداد  1چهارشنبه 

 ها های تقلبی خارجی در فروشگاه زیتون  فروش روغن

روغن تفاله زیتون در کشورهای اروپایی و در همسایگی ایران به قیمت نازلی به کشور : مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

های دیگر  رسد و بخشی از روغن زیتون وارداتی به کشور نیز با روغن کشور به نام روغن پومیس به فروش میهای  وارد می شود و در فروشگاه

 .شود که نه تنها در ارتقای سالمت تاثیری ندارند، بلکه مضر هم است مخلوط و با نام جدید وارد بازار می

با توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر کشور، : استان سمنان بیان کرد رودی در سفر به ملک به گزارش خبرنگار ایسنا در سمنان، محمد رمضانی

ز زیتون به عنوان محصول با نیاز آبی کم، می تواند جایگزین مناسبی برای محصوالت با مصرف اب باال از جمله سبزی و صیفی باشد که زیتون ا

 .نظر اقتصادی هم صرفه الزم را دارد

 .مترمکعب آب دارد و از نظر باروری و صرفه اقتصادی، نسبت به مصرف آب، عملکرد مطلوبی دارد 2144به  هر هکتار باغ زیتون نیاز: وی افزود

درصد محصوالت  44درصد آن بارور است که  44هزار هکتار سطح زیر کشت زیتون در کشور  044از حدود : رمضانی بیان کرد

 .ل روغن استفاده می شودهای بارور برای تهیه کنسرو و مابقی برای استحصا تولیدی باغ

بر اساس : های خارجی این محصول به کشورمان گفت مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات فرآورده

 .های زیتون وارداتی به کشور از کیفیت الزم و قابل قبول برخوردار نیست های دریافتی و مشاهدات در بازار، عمده روغن گزارش

ن تفاله زیتون در کشورهای اروپایی و در همسایگی ایران، به قیمت نازلی به کشور وارد می شود و در روغ: وی تصریح کرد

های دیگر مخلوط و  رسد و بخشی از روغن زیتون وارداتی به کشور نیز با روغن های کشور به نام روغن پومیس به فروش می فروشگاه

 .ای سالمت شهروندان تاثیری ندارند، بلکه مُضر هم استشود که نه تنها در ارتق با نام جدید وارد بازار می

تن روغن زیتون ساالنه به کشور وارد می شود و وزارت جهاد کشاورزی معتقد است به جای  1444حدود : رمضانی خاطرنشان کرد

 .روغن تفاله، باید روغن درجه یک به کشور وارد شود

 0144های مستعد پرورش زیتون در کشور است که حدود  سمنان از استان: مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی یاداوری کرد

 .های بارور است هکتار آن باغ 2444هکتار باغ زیتون دارد که 
http://www.isna.ir/fa/news/49030709049 
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 زیتون
 ایسنا - 133۱مرداد  ۰شنبه  سه

 رویه زیتون با وجود محدودیت قانونی واردات بی

میزان باالی واردات در حالی است که از : رویه زیتون و روغن زیتون، گفت مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از واردات بی

 .نظر قانونی، واردات زیتون با محدودیت قانونی روبرو است

در جلسه بررسی وضعیت باغات زیتون استان سمنان اظهار ( شنبه سه)رودی امروز  منان، محمد رمضانی ملکبه گزارش خبرنگار ایسنا در س

 .کیفیت زیتون، بنادر جنوبی ایران و بازار شهرهای مختلف از جمله پایتخت را پر کرده است امروز کنسروهای زیتون و روغن بی: کرد

قاچاق زیتون و روغن آن در این ابعاد : ات کنسرو زیتون را خارج از تصور خواند، افزودمجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی میزان وارد

ضمن اینکه این حجم از واردات به شدت به زیان تولیدکنندگان داخلی است که باید به هر . رویه این محصول دارد گسترده حکایت از واردات بی

 .نحو ممکن برای آن چاره اندیشی کرد

جلوگیری از قاچاق کاال و به ویژه محصوالت باغی و کشاورزی، : قاچاق کاال را بالی جان تولید داخل ارزیابی و تصریح کرد رودی رمضانی ملک

 .تواند به اقتصاد کشاورزان و باغداران کشور و متعاقب آن به رونق اقتصادی کمک بسزایی کند می

آبی نظیر استان سمنان دانست و  ا مناسب کشور و خصوصا مناطق کموی با اشاره به نیاز آبی کم درختان زیتون، کشت این محصول ر

 .هزار هکتار آن باغ بارور است 44هزار هکتار باغ زیتون در سطح کشور وجود دارد که بیش از  040در حال حاضر : خاطرنشان کرد

به طور : غات کشور در سال زراعی گذشته، گفتهزار تن زیتون از با 001مجری طرح زیتون وزارت جهادکشاورزی با اشاره به برداشت بیش از 

شود که این عملکرد در هر هکتار باغ زیتون از متوسط جهانی  میانگین از هر هکتار باغ زیتون در کشور نزدیک به دو تن زیتون برداشت می

 .بیشتر است

های زیتون وارداتی عمدتا فاقد کیفیت الزم روغن : وی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت روغن زیتون تولید داخل تصریح کرد

 .هستند

http://www.isna.ir/fa/news/38656063824 
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 سالمت

 - 38/65/63فارس

 آنفلوانزای مرغی در کشور نداریم

در زمینه بیماری آنفلوانزای مرغی شرایط عادی  رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه وضعیت کشور

 .ای نداریم گونه مخاطره هیچ: دارد، گفت
از قزوین، مهدی خلج صبح امروز در سفر به قزوین وضعیت کشور را در زمینه بیماری آنفلوانزای مرغی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ای نداریم هیچ گونه مخاطره: عادی دانست و اظهار کرد

تواند  آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری اقتصادی مهلک صنعت طیور است که در طیور صنعتی و بومی می: وی افزود

 .آمیز و تهدیدی برای سالمت و بهداشت عمومی باشد مخاطره

تعداد  3401در دنیا آغاز شد و در سال  3400از سال موج بیماری آنفلوانزای فوق حاد : رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد

 .کشور جهان را درگیر خود کرد 22

خرداد ماه سال جاری در استان مازندران موارد مشاهده این بیماری گزارش و از آنجا که این بیماری  00در روز : خلج اضافه کرد

 .خود را برای مقابله و مبارزه آغاز کردخطرناک است، سازمان دامپزشکی با برنامه علمی پیشگیرانه اقدامات 

هایی  های جهاد کشاورزی سراسر کشور ظرفیت در این میان وزیر جهاد کشاورزی با دستور به رؤسای سازمان: این مسئول بیان کرد

 .را برای حمایت از دامپزشکی ایجاد کردند و از طرفی استانداران نیز حضور مؤثر و اثرگذاری داشتند

ای  ای شد که امروز شرایط عادی داریم و هیچ گونه مخاطره در مجموع شرایط به گونه: دامپزشکی کشور تصریح کردرئیس سازمان 

 .کنیم نیز نداریم و طی روزهای آتی آخرین وضعیت عاری بودن از بیماری را به سازمان جهانی بهداشت دام اعالم می

ادگی ما نیست بلکه سازمان دامپزشکی اقدامات پیشگیرانه خود را انجام البته نبود بیماری به معنای عدم آم: خلج خاطرنشان کرد

کند تا صنعت طیور را از گزند این بیماری مصون داشته و زمینه صادرات را در این بستر  داده و آمادگی خود را حفظ کرده و می

 .فراهم کند

ین است که از خرید پرندگان زنده در شهرهای مختلف توصیه سازمان دامپزشکی کشور به عموم هموطنان ا: این مسئول عنوان کرد

 .ای به منطقه دیگر خودداری کنند خودداری کرده، از خرید مرغ غیر کشتارگاهی و همچنین انتقال طیور زنده از منطقه

ترین  یکهمچنین الزم است در صورت مشاهده هر گونه تلفات طیور، موضوع را به نزد: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تأکید کرد

 .اداره دامپزشکی اطالع دهند

 عدم استفاده از ماده ضدعفونی ماالشیت گرین در واحدهای پرورش ماهی

برای مبارزه با : آال اظهار کرد خلج در خصوص استفاده از ماده ماالشیت گرین برای ضدعفونی در برخی واحدهای پرورش ماهی قزل

شد که نباید استفاده شود از  الشیت گرین که یک ماده صنعتی است استفاده میهای انگلی و قارچی از ماده ضدعفونی ما بیماری

رسانی الزم  دهندگان برای استفاده از این ماده اطالع ها عرضه شده و به پرورش ها و داروخانه این رو ماده جایگزین از طریق فروشگاه

 .انجام شده است

های خام دامی را بر عهده دارد که این وظیفه  د، تأمین بهداشت فرآوردهدامپزشکی بر اساس مسئولیت خو: این مسئول یادآور شد

شود تا مردم با اطمینان محصوالت  در سالمت انسان تأثیر اساسی دارد و قطع یقین حضور علمی و دقیق دامپزشکی موجب می

ی آلوده در مزارع شناسایی و با حکم هزار قطعه ماه 030صنعت دام و طیور را خریداری کنند و به عنوان نمونه در استان قزوین، 

 .قضایی معدوم شد

http://www.farsnews.com/
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رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین در پایان سخنان خود سهم این سازمان را در تأمین سالمت و امنیت غذایی مردم بسیار 

 .مهم عنوان کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386563666121 
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 سالمت
 - 38/65/61فارس

 سال آینده 94درصدی مصرف سیگار طی  34کاهش / خورند غذای ناسالم می ایرانیمیلیون  91
کنند،  کشور غذای ناسالم مصرف می میلیون نفر در 91معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 

درصد از مصرف  34ها و  درصد از مرگ و میر 40سال آینده  94به دنبال اصالح سیستم هستیم تا بتوانیم در : گفت

 .سیگار را کاهش دهیم

آباد همدان با حضور معاون وزیر  حصار علی( عج)از همدان، صبح امروز مرکز سالمت جامعه ولیعصر خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد

اکبر سیاری با اشاره به رمز  در این مرکز که همزمان با آغاز طرح تحول نظام سالمت در مناطق نابسامان همدان افتتاح شد، علی

ای را در مراکز درمانی به  ایم افراد خبره ما در روستاها توانسته: ها، اظهار کرد طرح تحول نظام سالمت در روستاموفقیت اجرای 

 .خدمت بگیریم و به آنها آموزش دهیم

ها، نظارت دقیق بر امور،  دادن شخصیت به انسان: وی با بیان اینکه بهترین آموزش در کشور آموزش بهورزی است، خاطرنشان کرد

زخورد خوب و اصالح اشتباهات و نیز ایجاد نظام اطالعات و ارائه گزارش دقیق از دالیل موفقیت اجرای طرح در روستاها بوده با

 .است

( عج)معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ابراز خرسندی از نیروهای به کار گرفته شده در مرکز درمانی ولیعصر

ایم با آموزش  تانه تحصیالت پرسنل این مرکز درمانی از برخی مناطق کشور باالتر است و ما توانستهخوشبخ: همدان، بیان کرد

 .مربیان بهورز، بهورزان خوبی را آموزش دهیم

سازی خدمات پیش رفت  باید در راستای کیفی: وی با بیان اینکه آموزش بهروزان کافی نبوده و باید ادامه داشته باشد، عنوان کرد

 .د بازخورد خوبی در کشور باشیمتا شاه

امروزه با پیشرفت علم شاهد : سیاری با بیان اینکه باید برای همه شهروندان با اجرای طرح تحول سالمت پرونده تشکیل شود، گفت

 .کردند هزار نفر به علت بیماری کزاز فوت می 04های گذشته در سال  های واگیر هستیم در حالی که در سال کاهش بار بیماری

های قلبی، مغزی، سرطان و دیابت  امروزه سکته: کردند، یادآور شد هزار نفر در اثر اسهال فوت  20، 40وی با بیان اینکه در سال 

 .های واگیر با پیشگیری و مراقبت کمتر خطرآفرین هستند گیرد و دیگر بیماری جان افراد را می

 92به ثبت رسیده،  93هزار مورد فوت که در سال  204یان اینکه از معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ب

امروزه متأسفانه : هزار نفر به علت سرطان فوت کردند، افزود 23هزار نفر به علت سکته مغزی و  20هزار نفر به علت سکته قلبی، 

 .درصد علت مرگ و میرها ریشه در عوامل خطر رفتاری و فیزیولوژیکی دارد 54

ها قرار  ها با رفتاری نظیر سیگار کشیدن، ورزش نکردن و دیگر عوامل خود را در معرض انواع بیماری ن اینکه انسانوی با بیا

درصد از مصرف  24ها و  درصد از مرگ و میر 31سال آینده  04ما به دنبال اصالح سیستم هستیم تا بتوانیم در : دهند، گفت می

 .سیگار را کاهش دهیم

امیدواریم تا سال آینده شاهد : ه با اجرای این طرح به سرعت بار مراجعات به بیمارستان کم خواهد شد، افزودسیاری با بیان اینک

 .تحوالت بزرگ در کشور باشیم

میلیون نفر در کشور مبتال به فشار خون  04: کنند، تصریح کرد میلیون نفر در کشور غذای ناسالم مصرف می 09وی با بیان اینکه 

 .رصد آنها از بیماری خود اطالع ندارندد 14هستند که 

http://www.farsnews.com/
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ایم تا  کار گرفته معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ما در مراکز درمانی کارشناس تغذیه نیز به

و باید پوشش  درصد از افراد دیابتی از بیماری خود اطالع ندارند 14متأسفانه : آموزش در راستای رفتار درست صورت گیرد، گفت

 .رسانی صحیح اجرا شود اطالع

درصد از افراد دارای اختالالت رفتاری هستند و  32امروزه : کارگیری روانشناس در مراکز بهداشتی درمانی افزود وی با اشاره به به

 .شود که باید همه باهم در راستای نشاط جامعه قدم برداریم ها منجر به طالق می سوم ازدواج یک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386561666533 
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 سالمت
 فودپرس 1338مرداد ماه  1پنج شنبه 

 <کلمه ای الغر شوید مواد غذایی 4با رژیم الغری ;
به تازگی رژیم الغری جدیدی برای الغر شدن و کاهش وزن بر سر زبان . رژیم الغری برای الغر شدن انواع و اقسام مختلفی دارد 

هایی که بیشتر شرقی است به مقوله غذا خوردن  کاری اش، با ریزه برخالف ملیت غربی. ها افتاده و آن هم رژیم الغر دکتر ویل است

دهد که رژیم غذایی،  مان ندارد اما او هشدار می به عقیده دکتر ویل، رژیم غذایی ما تاثیری بر سالمت. ستو رژیم گرفتن نگاه کرده ا

مان، تنها یکی از فاکتورهای مختلفی است که باعث خوب بودن یا بد  های سبک زندگی ماست و سبک زندگی تنها یکی از جنبه

های سالمت بدن ما  تواند تاثیر مثبتی بر بسیاری از نگرانی که رژیم غذایی می کند البته او در ادامه تایید می.شود مان می شدن حال

توان به راحتی  پذیر، از آرتروز تا سینوزیت همه را می بگذارد؛ از آلرژی، بوی بد بدن و عفونت گوش گرفته تا سندرم روده تحریک

های کاهش وزن سریع نباشند، زیرا  وجه دنبال راه هیچ کند که به مندان کاهش وزن توصیه می او به همه عالقه. وزن، کنترل کرد

نهایتا : بینانه برای خود در نظر بگیرند های واقع گردد و در عوض، بهتر است هدف هایی خیلی زود برمی بدون شک چنین کاهش وزن

ن، عاقالنه و هدفمند این همان مقداری است که متخصصان تغذیه آن را ایم. باید نیم تا یک کیلوگرم در هفته وزن کم کنید

علم رو به پیشرفت است و به عقیده دکتر ویل پیشرفت در زمینه کاهش وزن هم از این قاعده مستثنا نیست؛ به شرطی .خوانند می

هاست؛ یعنی  ها و پروتئین ها، چربی قدم بعدی، شناسایی انواع کربوهیدرات. خوریم، تعادل ایجاد کنیم که بین تعداد غذاهایی که می

ای بسیار شبیه است و  دکتر ویل به رژیمی دست یافته که به رژیم مدیترانه.دهد مان را تشکیل می ن جزئیاتی که بشقاب غذایهما

 2توان به  مواد اصلی رژیم ویل را می. هایی از آسیای شرقی است ترکیبی از غذاهای اسپانیا، جنوب فرانسه، ایتالیا، یونان و بخش

درصد کالری مورد نیاز شما را تامین کرده و بهتر  14-44ها در رژیم الغری اندرو ویالین مواد باید کربوهیدرات :بخش تقسیم کرد

ها  این خوراکی. شان بیشتر است های خام و سبزیجات تامین شود که میزان کربوهیدرات پیچیده است تا حد امکان، بیشتر از دانه

دهند و به همین دلیل، بالفاصله بعد از خوردن غذا به آسانی باعث باال  یتر به جریان خون تحویل م را خیلی آهسته( شکر)گلوکز 

جالب است بدانید . های خوب شامل سیب، انواع لوبیاها، جو و نان گندم کامل است کربوهیدرات. شوند رفتن ناگهانی قند خون نمی

ای قابل  کند که برنج باسماتی و برنج قهوه ا میکربوهیدرات، خوردن برنج سفید ممنوع است اما ویل ادع های کم با اینکه در رژیم

این .دهند شوند، گلوکز را با سرعت قابل قبولی به خون تحویل می ها هم وقتی با سایر غذاها مصرف می قبول هستند، زیرا این برنج

های حاوی چربی  مل روغندرصد کالری مورد نیاز شما را تامین کنند؛ البته به شرطی که بیشتر آن شا 24توانند بیش از  مواد می

مثل سالمون، ساردین، ماکرل )های چرب  ماهی: باشد  2های حاوی اسید چرب امگا  تک اشباع نشده مثل روغن زیتون یا خوراکی

های  درصد باشد و پروتئین 04-34ها در رژیم شما نباید بیشتر از  میزان پروتئین.اند ها از این دسته ، تخم کتان و برخی آجیل(

های  خوراکی.های حیوانی شوند باید تا حد امکان جایگزین پروتئین( شود  که برای مثال از لوبیاها و دانه سویا گرفته می) گیاهی 

به )گرم فیبر را باید در برنامه خود بگنجانید که اگر هر روز میوه  04شود؛ روزانه  جا ختم نمی مجاز در رژیم دکتر ویل به همین

او معتقد .و غالت کامل میل کنید، ذخیره فیبر در بدن کار سختی نخواهد بود( وبیاها به طور خاصل)، سبزیجات (ها خصوص توت

ها،  خصوص آسیایی به –است که نباید زیاد شیر نوشید، مصرف پنیر و سایر لبنیات هم باید محدود شود زیرا بسیاری از ما 

درگیر هستیم و دیگران هم ممکن است به ( موال عدم تحمل الکتوزمع)ای از مشکالت گوارشی  با درجه -ها ها و آمریکایی آفریقایی

: توانیم نیازهای کلسیمی خود را تامین کنیم ویل معتقد است ما بدون محصوالت لبنی هم می.پروتئین شیر حساسیت داشته باشند

. یاز به کلسیم کمتری خواهیم داشتکند؛ بنابراین اگر پروتئین کمتری بخوریم، ن خوردن پروتئین زیاد کلسیم را از بدن دفع می» 

، سبزیجات برگی، بروکلی و برخی انواع گیاهان (شود که معموال با استخوان کنسرو می)منابع غیرلبنی کلسیم شامل ساردین 

خوبی توانند منابع  شده می شده با کلسیم و شیر سویاهای غنی های غنی پرتقال ، کنجد، آب(پنیر لوبیا)به عالوه توفو .دریایی است
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. دهد ها نیز قرارمان می های قلبی و سرطان کند، بلکه در معرض بیماری تنها چاق می چربی زیاد ما را نه.برای کلسیم محسوب شوند

مصرف چربی کمتر از نیاز بدن هم باعث بروز مشکالتی از جمله التهاب پوست، ریزش مو و در معرض عفونت قرار گرفتن بدن 

توانند به گلوکز تبدیل شده و در صورت  ها به پروتئین نیاز دارد اما همین مواد می حفظ و ترمیم بافت بدن ما برای ساختن،.شود می

تایش باید بر اساس الگویی  04نوع اسید آمینه هستند که  34ها ترکیبی از  پروتئین. نیاز به عنوان یک منبع انرژی مصرف شوند

وتئین باعث پرکاری فعالیت سیستم گوارش شده و ممکن است به کبد و مصرف بیش از حد پر. همیشگی توسط غذاها تامین شود

با این حال مصرف بیش از . آورد، دوست دارد ها به دست می ای را که از کربوهیدرات مغز به طور خاص، انرژی.کلیه آسیب برساند

شود که در  اعث بیماری کتوزیس میکمبود کربوهیدرات ب! کند مان می شود و فقط چاق حد کربوهیدرات باعث باهوش شدن ما نمی

مدت ممکن است برای سالمت ما  ویل معتقد است کتوزیس در طوالنی. کند اش تامین می آن، بدن انرژی خود را از ذخایر چربی

غالت و سبزیجات خام، آنهایی که . یابد زیانبار باشد؛ بیشتر به این دلیل که سطح کلسترول افزایش و سطح کلسیم کاهش می

ها دارای شاخص گلیسمی پایین  ها هستند؛ به زبان علمی، بهترین کربوهیدرات کنند، بهترین کربوهیدرات آرام رها می را آرام گلوکز

در عوض، ویل تعدادی مواد اولیه در رژیم غذایی . های پیچیده علمی در آن نیست این رژیم راحت است و خبری از حرف.هستند

ای  ها یا گیاهان و غالت نشاسته اول از همه، کربوهیدرات.گیرد که بدن چطور از غذا انرژی میدهد  کند و توضیح می فرد معرفی می

ها  ها و روغن دومین نکته در رژیم دکتر ویل این است که چربی. شوند به گلوکز تبدیل شده و عمدتا برای تولید انرژی مصرف می

آیند اما از لحاظ شیمیایی باید به گلوکز تبدیل شوند تا بدن بتواند  میها منابع متمرکزتری از انرژی به حساب  نسبت به کربوهیدرات

نکته سوم هم . ها برای بدن الزم است های امروزی چربی بسیار بدنام است، اما بعضی چربی با اینکه در رژیم. از آن استفاده کند

 2پس این . شود فونت و نیز مرگ زودرس فرد میتغذیه، افزایش احتمال بروز ع اینکه مصرف پروتئین کمتر از نیاز بدن باعث سوء

. ای مناسب چیده شده است کنند، زیرا بر اساس برنامه تغذیه متخصصان تغذیه هم رژیم ویل را تایید می.گروه مواد را فراموش نکنید

اری که حاوی مقدار های گیاهخو دهد رژیم شواهد علمی زیادی وجود دارد که نشان می. به عقیده متخصصان، برنامه او سالم است

ها هستند، زیرا میزان مرگ و میر به دلیل بیماری قلبی و سرطان و حتی سایر  ترین رژیم کمی محصوالت حیوانی است، سالم

شود که  کند و یادآور می اش یاد می ویل از ورزش به عنوان یکی از اجزای مهم برنامه.ها بسیار کمتر است ها در این رژیم بیماری

در نهایت .تواند باعث کاهش وزن و ثابت نگه داشتن آن شود اعث افزایش بازدهی کالری شده و در طوالنی مدت میورزش منظم ب

شان، مقدار ورزشی که  خورند، دقت کنند؛ باید به میزان استرس زندگی اینکه ویل معتقد است مردم نباید فقط به غذایی که می

ر عالقه زیادی به مصرف شیر و گوشت قرمز دارید، این رژیم زیاد برایتان جالب اگ. دهند و دیگر عوامل هم توجه کنند انجام می

  – .نخواهد بود اما مطمئن باشید که راهنمای خوبی برای یک زندگی سالم است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 ایسنا - 133۱مرداد  ۰شنبه  سه

  دهند فقط یک دهم نیاز پول می "تب مالت"برای مبارزه با 

میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه و پیشگیری از 024ساالنه حدود : معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی گفت

 .زمان اختصاص داده می شودنیاز است که فقط یک دهم از این اعتبار به این سا( تب مالت)بیماری بروسلوز 

 به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان شمالی، کریم امیری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بروسلوز یکی از مهمترین بیماری های مشترک

ی برنامه هایی همچون این سازمان برای مبارزه با این بیمار: بین انسان و دام است که می تواند از دام به انسان منتقل شود، اظهار کرد

 .واکسیناسیون، آموزش، کشتار دام های آلوده و پرداخت غرامت را در دستور کار خود دارد

هزار راس دام موجود  444تمامی واحدهای پرورش صنعتی و نیمه صنعتی تحت پوشش این سازمان قرار دارند بطوریکه حدود : وی ادامه داد

 .فته استدر این واحد تحت پوشش سازمان قرار گر

در جمعیت دام های بزرگ که : درصد دامداری های سنتی نیز مورد واکسیناسیون قرار می گیرند، اظهار کرد 04وی با بیان اینکه از سوی دیگر 

لوز را در دامداری های صنعتی قرار دارند برای کنترل بیماری موفق عمل کرده ایم و به جایی رسیده ایم که می توانیم ریشه کنی بیماری بروس

 .در این جمعیت اعالم کنیم

موجب شده با ریشه کنی این بیماری در دام های سنگین نیز با ( گوسفند و بز)اما وجود این بیماری در دام های سبک: امیری تصریح کرد

 .مشکل مواجه شویم

وری وجود نداشته که بتواند از بروسلوز در هیچ کش: وی با تاکید بر اینکه جابه جایی دام ها علت اصلی بروز این مشکل است، خاطرنشان کرد

بین جمعیت دام سبک نجات پیدا کند، و ایران در صدر بروز بیماری بروسلوز گوسفندی در جهان قرار دارد که این امر نیز به دلیل نقل 

 .انتقاالت دامی و وجود دام های کوچ رو است

ک روستایی و عشایری است، چرا که این سازمان نمی تواند نظارت کافی در یکی از مشکالت این سازمان وجود دام های سب: او توضیح داد

 .خصوص بروز بیماری ها داشته باشد

هویت دار کردن دام ها یکی از برنامه های این سازمان است که اگر : معاون دفتر بهداشت و مدیر بیماری های سازمان دامپزشکی بیان کرد

 .ی شناسنامه صادر کنیم در کنترل بیماری ها موفق تر عمل کرده ایمبتوانیم برای دام های کوچ رو و عشایر

در تمامی استان ها کشتارگاه : وی در خصوص بخش پیش سرد کشتارگاه ها و تاثیر آن در از بین بردن بسیاری از عوامل بیماری زا گفت

ه بعد از کشتار برای مدتی در این بخش نگه داری می صنعتی وجود دارد که این کشتارگاه ها مجهز به این بخش هستند و دام های کشتار شد

 .شود و این امر موجب می شود تا بسیاری از بیماری ها از بین رود

این بیماری که می تواند از دام به انسان توسط کنه ها منتقل شود در : امیری با اشاره به بیماری تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو اظهار کرد

 .و در انسان عالیم آن دیده می شود دام بدون عالمت است

نفر مبتال شدند و 01بطوریکه در کشور . میزان بروز این بیماری به آن اندازه ای که امسال در رسانه و در بین مردم پیچیده شد، نبود: وی افزود

 .وت کردنداز آنجایی که میزان مرگ و میر این بیماری در بین جمعیت انسانی باال است، چهار نفر بر اثر آن ف

از آنجاکه این بیماری در دام عالئمی ندارد، نمی توانیم شناسایی کنیم اما از طریق گزش کنه ها و یا له کردن کنه ها توسط : امیری توضیح داد

 .انسان، بیماری منتقل می شود

ید کرد تا از کشتار دام در معابر، کوچه و خیابان و این سازمان بارها تاک: وی در ارتباط با کشتار دام در معابر عمومی و یا خیابان ها تصریح کرد

 .در مراسمات جلوگیری شود اما توجهی به این امر نشده است

ند، وی با بیان اینکه برای جلوگیری از این کار باید نهادهای دیگر همچون شهرداری و نیروی انتظامی نیز وارد کار شوند و همکاری داشته باش

 .ری و عدم هماهنگی مهمترین عامل وجود چنین مشکلی و مشکالت دیگر همچون قاچاق دام استشاید عدم همکا: تاکید کرد

 تردد دام ها کنترل بیماری بروسلوز را در کشور با سختی مواجه کرده است
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 وجود دام های عشایری و تردد دام ها کنترل: گفت -نماینده ایران در سازمان بهداشت جهانی دام  -همچنین علی ماکنعلی 

 .بیماری بروسلوز را در کشور با سختی مواجه کرده است

 .عوامل مذکور موجب شده کنترل این بیماری با پیچیدگی های خاص مواجه شود: وی افزود

نماینده ایران در سازمان بهداشت جهانی دام با اشاره به اینکه وضعیت بروز این بیماری در ایران نسبت به تعدادی از کشورها بهتر و 

به عنوان مثال ایران در کنترل این بیماری نسبت به کشورهایی همچون : به تعدادی از کشورها نیز بدتر است، ادامه دادنسبت 

 .ترکیه و هندوستان موفق تر عمل کرده است

ع اطالع رسانی از طریق رسانه ها، جم: کشور عضو این سازمان بهداشت جهانی دام هستند، اظهار کرد 0044وی با بیان اینکه 

 .آوری اطالعات و واکسیناسیون سه برنامه ای است که این سازمان برای کنترل بیماری بروسلوز انجام می دهد

بر اساس مصوبه شواریی پارلمان اروپا، : ماکنعلی در خصوص صادرات گوشت مرغ، تخم مرغ و سایر فرآورده های دامی بیان کرد

 .ایران فقط اجازه صادرات میگوی پرورشی را دارد
http://www.isna.ir/fa/news/49030609444/%D 
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 سالمت  
 آیانا 1338مرداد  65, دوشنبه

 ای بیدار شدند  خوار، مگس زیتون و مگس مدیترانه کرم ساقه/ باش حفظ نباتات بعد از طوفان اخیر آماده
پس از بارندگی و طوفان اخیر در هفته گذشته، در پنج استان پربارش کشور که شرایط برای طغیان برخی آفات فراهم 

 . باش قرار گرفت های مراقبت سازمان حفظ نباتات کشور در حالت آماده شده است، شبکه

با اشاره به اینکه ( ایانا)گزاری کشاورزی ایران معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور در گفتگو با خبرنگار خبر

بارش باران بعد از یک دوره : میلی متر هم گزارش شده است، گفت 214میزان بارندگی در روزهای اخیر در برخی مناطق تا 

کاهش دما طوالنی خشکی گرچه نشاط و شادابی را به همراه آورد، اما این تغییرات ناگهانی که باعث افزایش میزان رطوبت و 

 .شود، به طغیان جمعیت آفات منجر خواهد شد می

پزشکی را در پنج استان  منظور جلوگیری از طغیان آفات؛ کارشناسان و متخصصان گیاه سازمان حفظ نباتات به: یحیی ابطالی افزود

 .ه استباش قرار داد اردبیل، گیالن، مازندران، گلستان و قزوین برای کنترل جمعیت آفات در حالت آماده

پزشکی و مراکز سازمان حفظ نباتات  های گیاه سموم مورد نیاز برای مقابله با بیماری سفیدک در کلینیک: وی خاطرنشان کرد

ها و مراکز سازمان حفظ نباتات  های اولیه آلودگی با مراجعه به کلینیک تأمین شده است و کشاورزان در صورت مشاهده کانون

 .دستورات مبارزه با این بیماری را دریافت کنند توانند سموم مورد نیاز و می

 مگس زیتون شرایط مناسبی برای توسعه دارد

خنک شدن : های قزوین و گیالن دانست و ادامه داد های زیتون استان این مقام مسئول، دومین کانون احتمالی طغیان آفت را باغ

ی افزایش جمعیت آفت مگس زیتون ایجاد کرده بنابراین برای هوا، افزایش رطوبت و رسیدگی میوه زیتون شرایط مساعدی را برا

 .جلوگیری از طغیان این آفت؛ تجهیزات و امکانات الزم برای مبارزه غیرشیمیایی با مگس زیتون تدارک دیده شده است

پزشکی و  ای گیاهه های زرد چسبناک و دیگر تجهیزات مبارزه غیرشیمیایی در کیلنیک های حشرات، کارت تله: ابطالی تصریح کرد

توانند برای جلوگیری به موقع از طغیان جمعیت آفت  مراکز سازمان حفظ نباتات برای ارائه به باغداران موجود است و باغداران می

 .مگس زیتون به این مراکز مراجعه کنند

یا خوابیدگی ساقه  "ورس"باعث پدیده های گیالن و مازندران  وی با بیان اینکه طوفان و بارندگی سنگین باران در مزارع برنج استان

خوار برنج ایجاد کرده است، بنابراین کشاورزان  این شرایط زمینه مساعدی برای طغیان کرم ساقه: برنج شده است، یادآور شد

نباتات های فنی سازمان حفظ  موقع با این آفت از کارشناسان و گروه های فنی و تخصصی را برای مقابله به توانند دستورالعمل می

 .دریافت کنند

 های اخیر فعال شد ای میوه، پس از بارش مگس مدیترانه

های مازندران،  ای در استان معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور درباره شرایط جمعیت مگس میوه مدیترانه

برای طغیان جمعیت این آفت نیز کامالً فراهم شرایط آب و هوای و غذایی : های اخیر تأکید کرد گیالن، و گلستان پس از بارش

های اولیه برای این  ها بروز پیدا کرده، بنابراین کانون رس در باغ های پیش های انجیر، خرمالو، سیب و نارنگی است و از آنجا که میوه

 .آفت فراهم است

ای کارشناسی شبکه پایش و مراقبت در پنج ه پزشکی، مراکز سازمان حفظ نباتات و گروه های گیاه کیلنیک: ابطالی اظهار داشت

 .های اولیه طغیان جمعیت آفات وارد عمل خواهند شد اند و در صورت مشاهده کانون استان فعال

موقع آفات با کارشناسان شبکه پایش و مراقبت سازمان حفظ نباتات  وی از کشاورزان و باغداران خواست برای مدیریت و کنترل به

 .داشته باشندکشور ارتباط مستمر 
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 ها میلیارد تومانی مقابله با آفات در راه استان 90اعتبار 

برای مقابله با طغیان احتمالی جمعیت آفات در پنج استان گلستان، گیالن، مازندران، قزوین و : این مقام مسئول در ادامه گفت

 .میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است 01اردبیل، 

خوار برنج  ای و کرم ساقه زمینی و آفات مگس زیتون و مگس مدیترانه برای مقابله با بیماری سفیدک سیب: ابطالی همچنین افزود

 .نباید حتی یک ساعت را از دست داد

ها پس از طوفان  شده، هنوز طغیان آفات و بیماری های داده آگاهی های رسیده، با وجود پیش بر اساس گزارش: وی خاطرنشان کرد

 .ها و اراضی کشاورزی مشاهده نشده است ها، باغاخیر در شالیزار

 رسد دهم درصد می زدگی به زیر یک سن

سال : معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور درباره وضعیت آفت سن و سایر آفات گندم در کشور ادامه داد

زدگی را شاهد بودیم،  هی، کمترین میزان سنآگا های پیش اندرکاران بخش کشاورزی و شبکه گذشته با همراهی تمامی دست

 .درصد رسید 464ای که این رقم به کمتر از  گونه به

زدگی به  شود که میزان سن بینی می امسال نیز با وجود خشکسالی گندم در مناطق شمال غرب کشور، پیش: ابطالی تصریح کرد

 .دهم درصد برسد کمتر از یک

هزار  014هزار هکتار مبارزه با سن مادر و پوره انجام شده است و برای  044یک میلیون و  تاکنون در سطحی حدود: وی یادآور شد

 .خیز توزیع شده است های سن میلیارد تومان بین استان 061هکتار دیگر نیز مبلغ 

 ./های برگشتی باشند کشاورزان باید وضعیت سن را در مزارع خود بررسی کنند و مراقب سن: ابطالی تأکید کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23101-1.html 
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 سیب زمینی

 آیانا1338مرداد  68, یکشنبه

 شود  زمینی در همدان محدود می کشت سیب
بندی آب کشاورزی با وجود بحران آبی در  های زیرزمینی در همدان، طرح جیره سطح آب مترمکعبی 9.0با وجود افت 

 .این استان کلید خورد

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های استان همدان حفر  عمیق در دشت صورت عمیق و نیمه حلقه چاه غیرمجاز به هزار 34تا  01بین : با اعالم این خبر گفت( ایانا)

سال آینده  04توان گفت تا  طوری که با اطمینان می های زیرزمینی شده است؛ به مترمکعبی سطح آب 061شده که باعث کاهش 

 .های زیرزمینی به حداقل و حتی خشکی مطلق خواهد رسید میزان آب سفره

های این  ترین رودخانه گیرد، یکی از مهم رودخانه گاماسیاب که از کوه گری بین همدان و لرستان منشاء می: زودصفر معروفی اف

ای  همچنین نهاوند که با داشتن هفت تا هشت سراب آبی و داشتن زمین حفره. استان است که عمالً در معرض خشکی قرار دارد

طوری که استان همدان با وجود قرار داشتن در  رو است، به ا کمبود آب روبههای جوشان معروف بود، اکنون ب که به سرزمین آب

 .های کشور مبدل شده است ترین استان دامنه الوند، به یکی از خشک

های کشور شده است، باید برای  های رودخانه از آنجا که کاهش برف و نزوالت آسمانی باعث کاهش سرچشمه: وی خاطرنشان کرد

 .ریزی کرد کشاورزی برنامهبحران آب در بخش 

عمیق به منزله از دست رفتن ثروت ملی است که هیچ جایگزینی برای آن وجود  های عمیق و نیمه حفر چاه: معروفی ادامه داد

بندی در مصرف آب کشاورزی را ارائه  ندارد، لذا بنیاد نخبگان استان همدان با تدوین طرح بحران آب و راهبرد پایدار آب، جیره

 .که در حال بررسی استکرده 

 رویه آب نیستند برداری، مجوز برداشت بی های بهره پروانه

های  برداری برای چاه هرچند پروانه بهره: عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح کرد

 .رویه آب تلقی شود یهای ب تواند مجوزی برای برداشت کشاورزی صادر شده است، اما این پروانه نمی

ریزی کرد و کشاورزان با ارتقاء  شود که باید برای برداشت آن برنامه عنوان یک ثروت ملی و انفال محسوب می آب به: وی یادآور شد

زودی ناگزیر به ترک اراضی  جویی نکرده و مدیریت نکنند، به دانش و سطح آگاهی باید بدانند در صورتی که در مصرف آب صرفه

 .خواهند شد زراعی

های زیرزمینی در استان همدان از سطح خطرناک عبور کرده و در صورتی که برای مصرف  بحران و کاهش آب: معروفی تأکید کرد

 .رو خواهد شد سال آینده عمالً با خشکی مطلق روبه 04بندی تحقق پیدا نکند، طی  آب جیره

خش کشاورزی که تنها با توسعه آبیاری تحت فشار محقق نخواهد شد، بندی آب در ب در این طرح عالوه بر جیره: وی اظهار داشت

 .صورت جدی مورد تأکید قرار دارد الگوی کشت به

 شود زمینی در همدان محدود می کشت سیب

های  مترمکعبی آب در شهرستان 061کاهش : عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت

 .عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد زمینی به باعث شده ضرورت کاهش کشت سیبهمدان و بهار 
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بر، به کشاورزان اطمینان داده شود در صورت  آب شود ضمن جایگزینی محصوالت کم در این طرح تالش می: معروفی افزود

ای نخواهد  گردش مالی کشاورزان صدمهزمینی، بازار اقتصادی سایر محصوالت جایگزین و  محدودیت کشت محصوالتی نظیر سیب

 .دید

زمینی در کشور مطرح بوده است، اما با توجه به  های بزرگ تولید سیب عنوان یکی از قطب همدان از گذشته به: وی خاطرنشان کرد

 .عنوان یک ضرورت از سوی وزارت جهاد کشاورزی مورد تأکید قرار گیرد وضعیت آب، تغییر الگوی کشت باید به

دهی و  توسعه تجارت محصوالت کشاورزی و تقویت بازار محصوالت تولیدی پس از مرحله برداشت، جز با جهت: ی تصریح کردمعروف

بر، برای بازار محصوالت کشاورزی تولیدشده  های مالی دولت محقق نخواهد بود، لذا باید ضمن کاهش تولید محصوالت آب حمایت

 ./شت تبعیت کنندریزی کرد تا از الگوی ک کشاورزان برنامه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23181-1.html 
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 شیالت

 آیانا 1338مرداد  60, سه شنبه

 دام گستر غیر مجاز آبزیان در دلیجان دستگیر شد 
خرداد  90صیاد متخلف که در حاشیه دریاچه سد : سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دلیجان گفت

 . دلیجان اقدام به دام گستری برای آبزیان کرده بود روز سه شنبه توسط ماموران محیط بان دستگیر شد

حفاظت این اداره در حین گشت زنی در اطراف دریاچه سد ماموران یگان : به گزارش ایانا، کامبیز خلیلی در گفت وگو با ایرنا افزود

 .خرداد متوجه این اقدام غیرقانونی شدند و فرد خاطی دستگیر شد 01

قطعه ماهی از نوع کپور و  04از این صیاد غیر مجاز عالوه بر آالت و ادوات شامل قالب و سایر لوازم صیادی، تعداد : وی اظهارکرد

 .ید شده بود، کشف شدسوف که به صورت غیر مجاز ص

پرونده این صیاد متخلف تنظیم و برای سیر مراحل قانونی و : سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دلیجان بیان کرد

 .پرداخت خسارت ضرر و زیان به مراجع ذیصالح ارجاع شد

ر اساس آن پروانه صید با توجه به دستورالعمل صدور پروانه از سوی سازمان حفاظت محیط ابالغ شده است و ب: خلیلی افزود

 .خشکسالی های متوالی، به صورت محدود و زمان بندی به متقاضیان داده می شود

صیادانی که به صورت قانونی پروانه صید از منابع آبی در استان را دارند تنها اجازه دارند به مدت یک ماه و با : وی بیان کرد

 .اقدام به صید کنند مالحظات ویژه طبق جدول زمانی مشخص شده

 .خرداد هنگام ارتکاب جرم به دام افتاده اند01در سال جاری سه صیاد غیر مجاز در حاشیه دریاچه : خلیلی اظهار کرد

 .قالب و وسایل مجهز صید ماهی گیری نیز امسال از صیادان غیر مجاز دلیجان ضبط شده است 04: وی گفت

در صورت مشاهده هر : لیجان از گردشگران و دوستداران طبیعت درخواست کردسرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان د

 .خرداد، مراتب را برای پیگیری به ماموران محیط بانی دلیجان اطالع دهند 01گونه صید ماهی غیر مجاز در حواشی دریاچه سد 

، شاه میگو، سوف و ماهی سفید خرداد دلیجان شامل کپور معمولی وحشی، کاراس 01گونه های آبزی عمده در دریاچه سد 

 .رودخانه ای است

 -و نیم کیلومتر مربع وسعت در پنج کیلومتری شهر دلیجان و در مجاورت مسیر ارتباطی دلیجان  02دریاچه سد پانزده خرداد با 

 .سلفچگان واقع شده و از جمله مناطق تحت نظارت و مدیریت اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان است

 هزار نفر جمعیت است04دلیجان در جنوب استان مرکزی دارای  شهرستان

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23143-1.html 
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 شیالت
 آیانا 1338مرداد  63, شنبه

 شود  نتیجه مثبت دریابست پس از صید مشخص می/ شود های اقتصادی می بنادر، کانون
در راستای واگذاری بنادر صیادی به بخش خصوصی، افزایش کیفیت و باال بردن کارکردهای اقتصادی این بخش مدنظر 

 .های صنعتی باشیم یا شهرکهای اقتصادی  است و در برنامه پنجم توسعه، امیدواریم که شاهد تبدیل بنادر به کانون

، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران امروز در جلسه مطبوعاتی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ح در راستای بازسازی ذخایر، طر: آمیز بودن طرح دریابست که در بوشهر اجرایی شد، گفت در پاسخ به پرسش ایانا درباره موفقیت

ها و از هفتم برای  ممنوعیت به مدت حدود یک ماه در بوشهر اجرایی شد که از پنجم مردادماه سال جاری این ممنوعیت برای قایق

 .شود شناورهای صیادی برداشته می

 .یابد شود و صید و صیادی وضعیت خود را بازمی مردادماه دوره دریابست تمام می 01از : اصغر مجاهدی افزود علی

شود و با برآورد میزان  بار در کشور برگزار شد، پس از صید مشخص می اثربخشی این طرح که برای نخستین: رنشان کردوی خاط

 .توان گفت که این طرح چقدر مؤثر بوده است بندی آن می شده توسط صیادان و جمع میگوی برداشت

ماهیانی غیر از میگو  شد، را بچه داشت میگو انداخته میمنظور بر درصد حجم تورهای ترال که به 04در گذشته : مجاهدی ادامه داد

 .شود گیری و بازسازی سایر آبزیان فراهم می ترتیب با اجرای این طرح، فرصت برای وزن دادند و بدین تشکیل می

 تر باشد شده مطلوب ماهیان رهاسازی آبه هستیم تا وضعیت بچه نیازمند حق

شده در دریای  های انجام الت ایران در پاسخ به پرسش دوم ایانا درباره اثربخشی رهاسازیمعاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شی

میلیون  144تا  244شود و امسال حدود  ماهیان با هدف بازسازی ذخایر انجام می های قبل رهاسازی بچه از سال: خزر تصریح کرد

شود که از آنجا که در شرایط خشکسالی قرار داریم و  رهاسازی میها  به رودخانه... ماهی از انواع استخوانی، خاویاری و قطعه بچه

 .شوند ماهیان تبدیل می توان تخمین زد که چه تعداد از این بچه آبه خاصی ندارند، نمی ها حق رودخانه

 .ماهیان در رودخانه و سپس در دریا باید دبی و سایر شرایط آب مساعد باشد برای رشد بچه: وی یادآور شد

ها برای ریختن به دریاها اختصاص یابد تا در چنین آبی  ای از رودخانه آبه سازمان شیالت توقع دارد که حق: تأکید کردمجاهدی 

 .ای اختصاص نیافته است آبه ریزی و بازسازی پیا کنند، اما متأسفانه در شرایط حاضر هیچ حق ماهیان مختلف اجازه تخم

 هزار تن رسید 147پروری در سال گذشته به رقم  صید و آبزی

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران درباره میزان صید آبزیان در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان اظهار 

هزار تن آن را صید دریایی تشکیل  151هزار تن برآورد شد که بیش از  905پروری در سال گذشته  میزان صید و آبزی: داشت

 .های دور است هزار تن مربوط به آب 001دار دهد که از این مق می

شود که میزان پرورش  پروری تولید می درصد از طریق آبزی 29درصد تولید آبزیان در کشور از راه صید و  40: وی همچنین گفت

 .هزار تن برآورد شده است 250آبزیان در کشور 

بوده، در حالی که میزان ماهیگیری در ایران بیشتر از رقم دنیا درصد  10پروری در دنیا حدود  رقم آبزی: مجاهدی در ادامه افزود

 .است

ماهیان برشمرد و بیش از  تون ماهیان و شبه توان آنها را در گروه تون زی هستند که می گروهی از ماهیان سطح: وی خاطرنشان کرد

رصد است، در حالی که در ایران سهم دهند که در جهان سهم برداشت از این منابع شش تا هفت د درصد صید را تشکیل می 14

 .اند قابل توجهی از صید را به خود اختصاص داده
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ماهیان ایران در محدوده اقیانوس هند بعد از اندونزی قرار دارد و در رقابت با اتحادیه اروپا در  میزان صید تون: مجاهدی ادامه داد

 .رتبه دوم و سوم قرار داریم

 ش فشار بر ذخایرهای ترالر برای کاه کاهش کشتی

زیان که شامل ماهیان  کف: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران درباره گروه بعدی آبزیان صیدشده تصریح کرد

هزار تن از ذخیره این ماهیان برداشت  054دهند که در سال گذشته بیش از  تجاری هستند، بیشترین سهم صیادی را تشکیل می

 .رای توسعه برداشت برنامه خاصی در این گروه نداردشد و سازمان شیالت ب

 .های ترال کاسته شود تالش شده است که برای کاهش فشار بر این ذخایر، از تعداد ناوگان: وی یادآور شد

 .کنند فروند کشتی ترالر در این بخش فعالیت می 24در حال حاضر حدود : مجاهدی تأکید کرد

آبزی بودند و بر اساس  ماهیان به سبد صیادی اضافه شد که میان گونه جدیدی به نام فانوس های اخیر، در سال: وی اظهار داشت

فروند شناور صیادی به ناوگان فعلی اضافه  34برآوردها، بیش از یک میلیون تن در دریای عمان ذخیره دارند و در این بخش حدود 

 .فروند برسد 54در این بخش به  شده و در برنامه داریم تا برنامه پنجم توسعه، میزان شناورها

هزار  244تا  344شود که حد مجاز آن  برداری می هزار تن از ذخیره این ماهیان بهره 044در حال حاضر : مجاهدی همچنین گفت

 .تن است

 .داشت شدهزار تن از این ذخایر بر 41دهند که در سال گذشته  زی ریز تشکیل می گروه بعدی ار ماهیان سطح: وی در ادامه افزود

تن میگو  144هزار و  برداری داریم که در سال گذشته هشت هزار تن بهره 9در بخش میگو بین هفت تا : مجاهدی خاطرنشان کرد

 .هایی برای آن قائل شویم کنیم محدودیت های کف، تالش می برداشت شد و با توجه به اثرات ناخواسته ترال

 ماهیان صیادان برای افزایش کیفیت رهاسازی بچههای کشور با مشارکت  اجرای طرح در رودخانه

سال : معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران از وضعیت نامناسب ذخایر آبزیان در دریای خزر خبر داد و تصریح کرد

 .رو بود برداری شد که صید خاویار در این بخش با ممنوعیت روبه هزار تن از دریای خزر بهره 04گذشته 

هزار تن نیز انواع ماهی استخوانی از قبیل کپور،  04هزار تن صید کیلکا داشتیم و حدود  31تا  34در سال گذشته : دامه دادوی ا

 .سفید و کفال برداشت شد

 02ها، سال گذشته در  شده در رودخانه ماهیان رهاسازی در راستای تأمین کیفیت و موقعیت مناسب برای بچه: مجاهدی یادآور شد

ه کشور طرح خاصی به اجرا درآمد که با مشارکت جامعه صیادی و روش تکثیر مصنوعی، جبران ناکارآمدی شرایط طبیعی رودخان

 .بشود

در سه سال گذشته این رویه : وی درباره خطر دزدان دریایی که از شش سال گذشته در اقیانوس هند شدت گرفته است، تأکید کرد

ضر تنها سه فروند از شناورهای ایرانی گرفتار دزدان دریایی هستند که دو فروند آنها اواخر ای که در حال حا گونه کاهش یافته، به

 .فصل گذشته آزاد شده و تنها یک فروند اسیر دزدان دریایی هستند

 فروند شناور خارجی صیادی در 00ای که سال گذشته  گونه های ایران دچار تعرضات مرزی نیز هست، به آب: مجاهدی اظهار داشت

دهد و در مقابل در حوزه خلیج  درصد کاهش نشان می 03های ایران توقیف شد که نسبت به دوره مشابه گذشته از لحاظ تعداد  آب

 .های دور توقیف شد فارس سه فروند از شناورهای ایرانی در آب

گیری اختصاص  کشور به ماهی ترین ناوگان هزار فروند شناور صیادی در عرصه وجود دارد، بنابراین بزرگ 00: وی همچنین گفت

 .یافته است و در برنامه داریم که سیستم آنالین را برای تمامی شناورها اجرایی کنیم
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 11گیری، دارای درصدی معادل  ایران از لحاظ پایبندی به اصول ماهی: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران افزود

 .مین کشور استدرصد است که در بین کشورهای منطقه، دو

کنند، اما بقیه  ماهیان ایرانی در سواحل جنوبی خزر زندگی می تاس: مجاهدی درباره وضعیت ماهیان خاویاری نیز خاطرنشان کرد

 .ها در پهنه خزر گسترش یافتند گونه

 01تا  00ماهیان  در فیلبرون بیش از هفت سال است و  زمان الزم برای بلوغ یک ماهی خاویاری در گونه اوزون مدت: وی ادامه داد

 .سال تخمین زده شده است که در دریا باید شرایط الزم برای رشد آنها فراهم شود

 بندر صیادی به بخش خصوصی 44واگذاری 

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران در پاسخ به پرسش سوم ایانا درباره واگذاری بنادر به بخش خصوصی تصریح 

بندر واگذار شده که مالکیت آن از آن دولت و  04بندر صیادی در شمال و جنوب کشور وجود دارد که تاکنون  54حدود : کرد

 .شود خدمات بندری به بخش خصوصی واگذار می

ادی های اقتص ها را به سمتی پیش ببریم که بنادر به کارگاه در برنامه داریم با باال بردن کیفیت بنادر، واگذاری: مجاهدی یادآور شد

 .تبدیل شود

های اقتصادی که  ساله آینده بتوانیم بنادر را به کانون شود تا در برنامه پنج تر و بهتری عرضه می خدمات مناسب: وی تأکید کرد

 ./شامل شهرک صنعتی بوده و تمام خدمات مربوط به صید قبل و پس از آن در آن ارائه شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23120-1.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23726-1.html
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 شیالت
 خبرنگاران جوان-1338مرداد 

 برابری میگو در برابرمیزان صید 4.0پرورش  

 .تن میگو از دریا صید شده است 461 سال گذشته طبق آمار: مدیرعامل اتحادیه آبزیان بیان کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  حوزه کشاورزیارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه شرکت تعاونی آبزیان در گفتگو با خبرنگار 

تن میگواز دریا صید شده است که در مجموع  461سال گذشته طبق آمار حدود : ساالنه صید میگو گفت، در خصوص میزان جوان

 .هزار تن بوده است 32میزان صید و پرورش میگو در کشور 

 .برابر صید آن است 361صید میگو و پرورش آن دو مقوله مجزا است در حالی که پرورش میگو تقریبا : وی افزود

فصل صید میگو به طور معمول از نیمه مرداد ماه در کشور آغاز و تا اواخر مهر و اوایل آبان ادامه : طر نشان کردقاسمی در ادامه خا

 .دارد و از سویی فصل برداشت میگو پرورشی از اواخر شهریور ماه آغاز و تا اواخر آبان ادامه دارد

های دیگر سال  ید و برداشت خود را انجام دهند زیر در ماهصیادان طی این مدت باید ص: مدیرعامل اتحادیه در پایان تصریح کرد

 .ممنوع است

http://www.yjc.ir/fa/news/5203520 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5269526
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 - 38/65/61 فارس

 امیدواری تجار خارجی به صادرات بیشتر به ایران/کند هزار تن شکر از برزیل وارد می 904ایران 

هزار تن شکر از برزیل وارد کرده است و احتماال  904ای، ایران  بالفاصله بعد از توافق هسته: رویترز اعالم کرد

ن مسئله بسیار خشنود تجار خارجی از ای هزار تن دیگر تا آخر امسال میالدی وارد می کند، ۳44تا  044
 .هستند

هزار تن  014به نقل از رویترز، ایران به عنوان بزرگترین وارد کننده شکر در جهان،  خبرگزاری فارسالملل   به گزارش خبرنگار بین

ماهه نخست امسال است،  4این میزان واردات که بسیار بیشتری از میزان واردات ایران در . شکر خام از برزیل خریداری کرده است

 .هزار تن شکر وارد کرده بود 34ست امسال حدود ای صورت گرفته است ایران در نیمه نخ بالفاصله بعد از توافق هسته

 .محموله کشتی شکر خام از برزیل طی دو هفته اخیر وارد کرده است 2منابع تجاری اعالم کردند شرکت بازرگانی دولتی ایران 

. «داشت دانیم که تقاضای خرید بیشتری از سوی شرکت بازرگانی دولتی تا آخر امسال خواهیم ما می»: یک منبع تجاری گفت

 .دهد حداقل یک محموله کشتی در حال بارگیری در بندر سانتوز برزیل به مقصد ایران است همچنین آمارهای بنادر نشان می

اما یک . های شکر خام وارداتی از برزیل قرار است پس از فرآوری در ایران به عراق صادر شود محموله: یک منبع تجاری دیگر گفت

 .شکرها برای مصرف داخلی ایران خواهد بود منبع دیگر اعالم کرد همه

 .ماهه آخر امسال هستند 2هزار تن شکر خام در  444هزار تا  144ایران به دنبال واردات : منابع تجاری برآورد کردند

 .داشته باشد 3404تا  3401میلیون تن در سال  063ایران واردات شکر حدود : بینی کرد یکی دیگراز منابع تجاری پیش

نبع تجاری دیگرد اعالم کرد پس از آنکه شرکت دولتی ایران بر مسند اداره واردات محصوالت کشاورزی نشست به واردات یک م

 .اینگونه محصوالت کمک بیشتری خواهد کرد

ستند که با آنها نگران این ه. کنند گران میزان مبادالت را شفاف اعالم نمی المللی و اکثر بیمه های بین بانک: افزاید این گزارش می

 .های آمریکا مواجه شوند جریمه

با استناد به اسناد دولتی ایران این کشور عوارض وارداتی گندم و جو را افزایش داده است اما شرکت بازرگانی دولتی هنوز به آن 

 ای نکرده است اشاره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13386561666221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940501000227


 4931مرداد  اول اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

130 
 

 شکر
 - 38/65/60فارس

 واردات شکر بیش از نیاز کشور ممنوع است

دولت در راستای : وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه واردات شکر بیش از نیاز ممنوع است، اعالم کرد

و نیاز داخلی اقدام به تأمین کسری شکر از طریق واردات کرده و این تنظیم بازار و جبران فاصله بین تولید 

 .های اصولی این وزارتخانه در حمایت از تولید داخلی نیست موضوع به هیچ وجه نافی سیاست
در برخی « تداوم واردات شکر»در زمینه به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در پی انتشار مطالبی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ها، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی توضیحاتی را منتشر کرد که متن این توضیحات به شرح زیر  رسانه

 :است

های این دولت از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، حل مسایل بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی همواره در اولویت برنامه 

در این راستا، تعیین و اعالم به موقع و منصفانه خرید تضمینی محصوالت اساسی در نخستین روزهای استقرار و . قرار داشته است

اهتمام برای تأمین نهاده های کشاورزی، نشان از تصمیم مدبرانه دولت داشت و موجب شکل گیری بارقه های امید در دل 

گیر  رویه انواع محصوالت بویژه کشاورزی گرفتار و زمین تدابیر دولت، تولید داخلی که در چنگال واردات بیکشاورزان شد؛ در نتیجه 

 .شده بود، امکان رشد و بالندگی پیدا کرد

 در همین راستا، دولت یازدهم با اتخاذ تدابیر مناسب نسبت به تعیین: در ادامه این توضیحات آمده است

د تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله چغندرقند اقدام کرد و قیمت خرید تضمینی این محصول قیمت های منصفانه برای خری

-0292ریال در سال زراعی  3044درصد رشد به  14با  0290-0293ریال به ازای هر کیلو در سال زراعی  0214اساسی را از 

ریال تعیین کرد که این اقدام  3544افزایش درصد  39این قیمت را با  0292-0290رساند و همچنین برای سال زراعی  0293

 .دولت موجب اشتیاق کشاورزان به تولید و تأمین یکی از محصوالت اساسی کشور شد

، ...(اعم از کود، بذر مناسب، توسعه مکانیزاسیون و)عالوه بر این، تأمین به موقع دیگر نهاده های کشاورزی : این گزارش می افزاید

کر از سوی وزیر جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخل و در اجرای قانون تمرکز وظایف اعالم ممنوعیت واردات ش

و همچنین حاکمیت آرامش و امید در فضای جامعه نیز بر همت کشاورزان تأثیر مثبت گذاشت و  92کشاورزی در فروردین ماه 

 .ه تولید شکر دست یابدهزار تن در زمین 214باعث شد کشور به رکورد بی سابقه یک میلیون و 

در سال ( میلیون دالر 023به ارزش )هزارتنی شکر 159این موارد موجب شد واردات یک میلیون و : در ادامه این گزارش آمده است

گرچه این میزان نیز . کاهش یابد 92در سال ( میلیون دالر 255به ارزش )هزار تن  033درصدی به میزان  00با کاهش  93

 .ممنوعیت واردات و از طریق ثبت سفارش های قبلی صورت گرفته استعلیرغم اعالم 

هزار  214دولت در راستای تنظیم بازار داخلی و جبران فاصله بین تولید حدود یک میلیون و : در ادامه این توضیحات آمده است

تأمین کسری را از طریق ( صنایعمصرف مستقیم مردم و )هزار تنی مصرف کشور 344تنی شکر در داخل کشور و نیاز دو میلیون و 

واردات و ذخیره سازی این کاالی اساسی دنبال می کند و در این راستا شرکت بازرگانی دولتی ایران، تمهیدات الزم برای واردات و 

وجه  هزار تن شکر را در دستور کار دارد و این میزان واردات که برای تامین نیاز مردم صورت می گیرد به هیچ 244ذخیره سازی

 .نافی سیاست اصولی وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولید داخلی نیست

اعالم ممنوعیت های قبلی نیز به خاطر واردات بی رویه و بیش از نیاز کشور در سال های گذشته که موجب انباشت و اشباع بازار 

 .ممنوع استشده بود، صورت گرفته و بر این اساس، واردات شکر بیش از نیاز کشور همچنان 
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ضمن آن که با هدف حفظ تولید و اشتغال صنعت قند و شکر کشور، تدابیری اتخاذ شده است تا بخش : این گزارش می افزاید

صنعت نیز در مقاطعی که به تولید و بازار داخلی آسیبی وارد نشود، نسبت به واردات مقداری شکر خام به منظور تصفیه، فرآوری و 

 .ر کشورها اقدام کندصادرات مجدد آن به سای

وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از تولید داخل و مدیریت هوشمند واردات در راستای تأمین نیاز و : در ادامه این گزارش آمده است

آرامش بازار را از جمله ماموریت های اصلی خود قلمداد می کند و در راستای اجرا و تحقق اهداف سیاست های کلی نظام در 

لید ملی، کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت از هیچ کوششی فروگذار نمی حمایت از تو

 .کند
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 شکر
 - 38/65/60فارس

 سودهای کالن واردات شکر در جیب چند نفر/ شود هزار تن شکر وارد کشور می 344
هزار تن دیگر  904هزار تن شکر خریداری شده و  904های قند و شکر با بیان اینکه تاکنون  دبیر انجمن صنفی کارخانه

کالن واردات شکر نصیب چند نفر انگشت شمار در گذشته سود : شود، گفت هم برای ذخیره استراتژیک وارد می

 .کند شد و برای جلوگیری، از این به بعد شرکت بازرگانی دولتی اقدام به خرید می می

در مورد واردات  فارسخبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  های قند و شکر کشور در گفت فر دبیر انجمن صنفی کارخانه بهمن دانایی

براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور باید برای کاالهای اساسی ذخیره استراتژیک وجود داشته باشد و میزان : شکر، گفت

 .هزار تن تعیین شده است 244این ذخیره در شکر 

هدرای شد که از نظر بهداشتی این ذخایر در هزار تن شکر به عنوان ذخیره استراتژیک وارد و در انبارها نگ 244، 93سال : وی افزود

 .حال اتمام تاریخ مصرف است

ها به دولت پیشنهاد شد تا قبل از منقضی شدن تاریخ  بنابراین با بررسی: های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

شود به بازار مصرف وارد شده و  گهداری میمصرف ذخایر استراتژیک شکر، ذخایر شکر استراتژیک که از دو سال پیش در انبارها ن

 .هزار تن شکر از طریق واردات تأمین شود 244برای جایگزینی ذخایر، 

واردات شکر پیشنهاد ما به دولت بوده : فر با تاکید بر اینکه دولت تاکنون به درستی جلوی واردات شکر را گرفته، تصریح کرد دانایی

ها یعنی شهریورماه  برداری کارخانه خایر استراتژیک شکر موجود در ایام تابستان تا شروع بهرهو براساس این پیشنهاد مقرر شد تا ذ

 .هزار تن شکر وارد و جایگزین ذخایر استراتژیک کند244به بازار عرضه شود و از آن طرف شرکت بازرگانی دولت برای جبران 

های شکر به ایران  و احتماال با بارگیری در شهریورماه این محمولههزارتن شکر انجام شده  014وی با بیان اینکه تاکنون کار خرید 

ها گرفته شد و تکلیف است  ها و دالل تصمیم واردات شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی برای قطع دست واسطه: شود، گفت وارد می

 .هزار تن دیگر است از طریق واردات تأمین شود 014تا بقیه شکر مورد نیاز استراتژیک که 

قیمت تمام شده بسیاری از کاالهای تولید در داخل کشور از جمله شکر و : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .های اخیر از قیمت جهانی باالتر است های باال در سال گندم به دلیل تورم

تومان است در  0444های داخلی  وری در کارخانهدر حال حاضر هزینه هر کیلوگرم شکر خام وارداتی پس از تصفیه و فرآ: وی افزود

 3های جانبی حدود  بینی ما از قیمت تمام شده هر کیلوگرم شکر تولید داخلی با توجه به هزینه چغندرقند و هزینه حالی که پیش

 .تومان است 044هزار و  3تا  244هزار و 

های داخلی و وارداتی نصیب چند نفر انگشت شمار نشود مقرر  ت قیمتالتفاو بنابراین بجای اینکه این سود مابه: فر تصریح کرد دانایی

 . شد تا شرکت بازرگانی دولتی اقدام به این کار کند

وی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه ذخایر استراتژیک شکر با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت منجر به لطمه به تولید 

شود در حالی که از عرضه شکر به بازار حدود یک ماه  شهریورماه آغاز می 03حدودا از  برداشت چغندرقند: شود، گفت داخل نمی

  .گذرد می

های قند و شکر با بیان اینکه در صنعت شکالت سازی رکود حاکم است و بازار این محصوالت دارای  دبیر انجمن صنفی کارخانه

شود نیاز داخلی به شکر هم  بینی می هش یافته بنابراین پیشبه دلیل تورم مصرف شکالت و شیرینی کا: رونق سابق نیست، گفت

 .نسبت به گذشته کاهش داشته باشد
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در گذشته بطور متوسط : شود، افزود هزار تن شکر در داخل تولید می 044دانایی فر با بیان اینکه ساالنه حدود یک میلیون و 

 3شود که امسال حدود  بینی می که براساس کاهش مصرف پیشتن به شکر نیاز داشتیم در حالی  344میلیون و  3ساالنه حدود 

 .میلیون تن به شکر نیاز داشته باشیم

براساس آنچه به ما تکلیف شده مقرر شده تا اوایل آذرماه موجودی، نیاز مصرفی و میزان انتقالی شکر به سال آینده را تا : وی گفت

 .گیری کند تصمیم 91واردات شکر در سال  پایان سال به دولت اعالم کنیم و براساس آن دولت برای
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 شیر و فراوردهها

 - 38/65/68فارس

 محصوالت لبنی وجود نداردرونق  امکان افزایش قیمت در بازار بی
در شرایط کنونی : های لبنی کشور با بیان اینکه صنایع لبنی گرفتار رکود است، گفت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .دار نیست افزایش قیمت محصوالت لبنی به صالح دامداران و کارخانه

با بیان اینکه  خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی  وگو با های لبنی کشور در گفت محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

افزایش قیمت محصوالت لبنی در موقعیت کنونی اصال به صرفه نیست و : رونق است، گفت بازار محصوالت لبنی بازاری راکد و بی

 .شود دامدار و کارخانجات از این موضوع متضرر می

صد قیمت تمام شده محصوالت لبنی بستگی به قیمت شیرخام دارد در حالیکه حاشیه سود کارخانجات بسیار در 54: وی افزود

 .پایین است

کنندگان از فروش شیرخام به قیمت  دانیم که دامداران و تولید اگرچه می: های لبنی کشور بیان داشت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .با توجه به کشش بازار ما هم قدرت افزایش قیمت خرید شیر خام را نداریمشوند اما  تومان متضرر می 0004کمتر از 

کارخانجات با توجه به شرایط بازار تمایلی به افزایش قیمت محصوالت لبنی ندارند اما این امر منوط به : اسماعیلی تصریح کرد

 .افزایش نیافتن قیمت خرید شیر خام است

 .هستیم تا راهکارها اساسی برای حل مشکل این صنعت از رکود بیابیمدر حال مذاکره با دولت : وی افزود

های صنایع لبنی به دلیل عدم صرفه اقتصادی تعطیل  برخی از کارخانه: های لبنی کشور تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .اند و بسیاری از کارخانجات به سختی در حال ادامه فعالیت هستند شده

بندی، حمل و نقل و آزمایشگاه دارد و در کنار آن سود  های مختلفی از جمله بسته تولید مواد لبنی هزینه:تاسماعیلی بیان داش

 .ها هم بر عهده کارخانجات است سوپرمارکت

ار خریم اما با شرایط کنونی که باز اگر بازار محصوالت لبنی رونق داشته باشد قطعا ما هم شیرخام را با قیمت باالتری می: وی افزود

ایم تا فعال افزایش قیمتی را در تولیدات  زند امکان افزایش قیمت وجود ندارد و از کارخانجات هم خواسته محصوالت لبنی را پس می

 .لبنی اعمال نکنند

این : های لبنی کشور با بیان اینکه صنعت تولید شیر و مواد لبنی یک صنعت استراتژیک است، گفت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .پذیر و نیازمند حمایت دولت است یک صنعت آسیب صنعت

این اتفاق در : های مجلس مبنی بر اخذ مالیات از محصوالت پرمصرف مضر، گفت وی با اشاره به پیشنهاد اخیر مرکز پژوهش

نیات اختصاص ها مالیات اخذ و پول حاصل از آن به صنعت لب بسیاری از کشورها در جریان است که از مواد غذایی مضر مثل نوشابه

 .یابد می
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 شیر و فرآورده ها
 - 38/65/61فارس

 کنند برگزار می صنایع لبنی نشست اضطراری/ پیامدهای داخلی و خارجی مصوبه افزایش قیمت شیر خام
با افزایش قیمت شیر خام قدرت رقابت در بازارهای جهانی را از دست : رئیس هیأت مدیره صنایع لبنی گفت نایب

 .یابد ایم، ضمن اینکه قطعا مصرف داخلی کاهش می داده

درباره بخشنامه جدید معاون  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد فربد نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی در گفت

ها و مکلف کردن سازمان حمایت به اجرایی کردن قیمت مصوب  اجرایی رئیس جمهور خطاب به اعضای ستاد هدفمندی یارانه

 .ورد آن اتخاذ نشده استامروز از این مصوبه مطلع شدم و هنوز تصمیمی در م: تومانی خرید شیرخام گفت 0004

باید با تشکیل یک جلسه اضطراری با : وی با بیان اینکه باید ابعاد مختلف تأثیر این بخشنامه را بر صنایع لبنی بررسی کرد، گفت

 .اندرکاران صنایع لبنی انعکاس اجرای این مصوبه را بررسی کنیم حضور دست

اجرای : ای جز افزایش قیمت ندارند، گفت بخشنامه ظاهرا صنایع علیرغم تمایل چارهفربد در پاسخ به این سؤال که با توجه به این 

 .ای عوارض مختلفی دارد و یکی از تأثیرات آن کاهش قطعی مصرف داخلی است چنین بخشنامه

هر : یم، گفتده المللی را از دست می در بازارهای بین  تومان قدرت رقابت 0004وی با بیان اینکه با خرید شیرخام به قیمت 

بیند و امکان  با افزایش قیمت خرید شیرخام صادرات آسیب می. و در اروپا هزار تومان است 0044کیلوگرم شیرخام در ترکیه 

 .دهیم رقابت با قیمت جدید شیرخام را در منطقه از دست می

حالی که با افزایش قیمت خرید شود در  درصد تولیدات لبنی صادر می 04: نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی تصریح کرد

 .شیرخام قطعا بخش بیشتری شیر روی دست دامداران خواهد ماند

 .افزایش قیمت خرید شیرخام تصمیم غلطی است: فربد بیان داشت

درصد  54: ها تا چه اندازه روی کاهش قیمت تمام شده شیرخام تأثیرگذار است، گفت وی در پاسخ به این سؤال که رفع تحریم

 .شود یر تولید به علوفه وابسته است و بخشی از علوفه از طریق واردات تأمین میقیمت ش

ها تأثیر  شود بنابراین رفع تحریم علوفه هم با ارز دولتی و تعرفه حداقلی وارد می: نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی بیان داشت

 .دهد قال ارز را کاهش میهای انت ها ندارد فقط تا حدودی هزینه چشمگیری بر کاهش قیمت هزینه
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

 افزایش قیمت لبنیات به صالح صنعت نیست 
گردهمائی مدیران کارخانجات صنایع فرآورده های لبنی باصدور قطعنامه ای در خصوص وضعیت لبنیات در کشور به 

 . کار خود پایان داد

، این گردهمایی که به منظور بررسی راه حل های مناسب برای چالش های پیش روی (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

دولت، مصرف کنندگان، دامدارها و صنایع لبنی برگزار شد، )یجاد تعامل حداکثری فیمابین ذی نفعان صنایع لبنی با تکیه بر اصل ا

 .با صدور قطعنامه ای پایان یافت

 :متن کامل این قطعنامه که به اتفاق آراء تصویب شد، به شرح زیر است

شبکه حمل و توزیع با توجه به اهمیت مصرف شیر  ، دامداری، صنایع تبدیلی و فرآوری و(نهاده های دامی ) زنجیره کشاورزی  – 0

و لبنیات و نقش آن در سالمت آحاد ملت، بایستی از طرف حاکمیت به عنوان کاالی استراتژیک تلقی شده و مشکالت و چالش 

امن زدن بدون د« رکود » های ایجاد شده فراروی صنعت لبنیات کشور، با توجه به پیشنهادهای ذیل امکان برون رفت از وضعیت 

 .به تورم مورد امعان نظر قرار گیرد

محصوالت لبنی از گروه یک کاالهای اساسی و قیمت گذاری دستوری خارج و قوانین حاکم بر بازار عرضه و تقاضا و رقابت آزاد  – 3

ای تولید قیمت گذاری کااله 09/1/30مورخ  0/035200تعیین کننده قیمت گذاری کل زنجیره با رعایت دستور العمل شماره 

 .داخل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشد 

قانون برنامه پنجم توسعه، در حمایت از امر سالمت  040ماده  3دولت در هر مقطعی از زمان که بر طبق قانون اساسی و تبصره 

ی از کاهش تولید شیر خام الزم و آحاد ملت و مصرف کنندگان برای افزایش سطح مصرف سرانه ساالنه شیر و لبنیات و جلو گیر

ضروری تشخیص دهد نسبت به کنترل قیمت و پرداخت مابه التفاوت قیمت های تعادلی عرضه و تقاضای بازار و قیمت های 

 .دستوری هر یک از بخشهای کل زنجیره اقدام نماید 

وزش پزشکی مسئول تصمیم گیری در این وزارتخانه های صنعت ،معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان و آم

 .امر خواهند بود

صنایع لبنی آمادگی خود را جهت مشارکت در تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز امر توسعه فرهنگ سازی مصرف شیر با  – 2

رشد وافزایش . همکاری سایر ذینفعان حاضر در زنجیره به ویژه دامداری ها با هماهنگی مسئوالن وزارت بهداشت اعالن می نماید

 .بنیات به عنوان روش پیشگیری قبل از درمان کمک خواهد نمودآگاهی مردم به مصرف فزاینده شیر و ل

و عملی نمودن استاندارد اجباری شیر خام « ارتقاء بهداشتی و کیفی شیر خام » سازمان دامپزشکی کشور برای اجرای طرح  – 0

 .در سطح گاوداری های کشور برنامه ریزی و اقدام نماید

شت و درمان و نظام صنفی، بر عرضه محصوالت لبنی سنتی غیر صنعتی و غیر سازمان دامپزشکی کشور و وزارت بهدا – 1

 .پاستوریزه نظارت بیشتری به منظور جلو گیری از اشاعه بیماریهای مشترک انسان و دام بنماید

 دولت اهتمام جدی به توسعه برنامه شیر رایگان مدارس با هدف توسعه فرهنگ مصرف شیر از کودکی و همچنین توسعه – 4

 .سالمت و پیشگیری از ابتالء به بیماری های متعدد نسل جوان آتی کشور به عمل آورد 

پیگیری درخواست انجمن صنفی صنایع لبنی ایران از معاون اول محترم ریاست جمهوری و ارجاع آن به معاونت محترم ریاست 

 .ورد تقاضاستجمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جناب آقای دکتر نوبخت م

 .اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف کاهش قیمت مصرف کننده مدنظر جدی قرار گیرد-5
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مقررات حاکم بر تعرفه های گمرکی، مالیات بر درآمد، تعرفه های ترجیحی انرژی جهت کاهش قیمت تمام شده به نفع کل  -0

 .زنجیره شیر و لبنیات مورد بازنگری قرار گیرد

جه مسئولین محترم دولتی سازمان های ذیربط را به کاهش فوق العاده قیمت جهانی شیر خام و به تبع آن محصوالت لبنی تو – 9

 .در بازارهای جهانی و کاهش قدرت رقابت پذیری شرکت های داخلی در صادرات را جلبمی نمائیم

درصدی هزینه های دستمزد و  4رای پوشش افزایش در خاتمه با قدردانی از بذل توجه معاونت محترم اجرائی ریاست جمهوری ب

سربار کارخانجات لبنی و علیرغم اعتقاد به حق قانونی صنایع لبنی برای برخورداری از اعمال آن در بهای فروش کاالهای خود، 

کاهش قدرت ولیکن با توجه به شرایط رکود حاکم بر صنعت و شرایط حاکم بر بازارهای مصرف جامعه پس از توافق هسته ای و 

خرید خانوار بر اساس گزارش بانک مرکزی، هر گونه افزایش قیمت فرآورده های لبنی رابه صالح اهالی صنعت ندانسته زیرا 

لذا توصیه می گردد کارخانجات لبنی در انتظار پیدایش . موجبات رشد زیان انباشت شده شرکتهای تولیدی را فراهم خواهد ساخت

 .تحریم بمانند چشم انداز دوران رونق پسا

http://www.iana.ir/food/item/23185-1.html 
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 شیر و فرآورده ها
 اکونا - 133۱مرداد  61 - ۱2111: کد خبر 

 تصویر بخشنامه+ دستور جدید شریعتمداری درباره قیمت شیر خام 
ها، سازمان حمایت را مکلف به اجرایی  معاون اجرایی رئیس جمهور در بخشنامه جدیدی خطاب به اعضای ستاد هدفمندی یارانه

 .تومان کرد 0004کردن مصوبه خرید شیرخام به قیمت 

را مکلف به  ها، سازمان حمایت ای به اعضای ستاد هدفمندی یارانه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در ابالغیه

 . تومان براساس جدول ابالغی کرده است 0004اجرایی کردن مصوبه خرید شیرخام به قیمت 

ستاد هدفمندی یارانه ها، موضوع  029060604مورخ  05990مصوبه شماره ( ج)در راستای اجرای بند »: در این ابالغیه آمده است

 .توسط کارخانجات لبنی به شرح زیر تعیین می شود تعیین و ابالغ جدول مشخصات و قیمت شیر خام خریداری شده

 تغییرات میزان بار میکروبی و قیمت شیر خام؛: 0

 ریال 00044به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  044444شیر با بار میکروبی کمتر از : الف

 ریال 00344به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  144444تا  044444شیر با بار میکروبی از : ب

 ریال 02044به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  0444444تا  144444شیر با بارمیکروبی از  :ج

 ریال 02344به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  0444444شیر با بار میکروبی باالتر از : د

 .ریال به قیمت های فوق اضافه یا کم می شود 034به ازای هر یک دهم درصد افزایش یا کاهش درصد چربی، : 3

 .تمامی تست های کیفی باید مطابق با استاندارد ملی کشور باشد: تبصره

 «.این مصوبه است 3و  0سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به پایش، پیگیری و نظارت بر اجرای بندهای : 2

http://iranecona.com/82111 
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 شیر و فرآورده ها  
 اکونا - 133۱مرداد  61 - ۱212۵: کد خبر 

 پیامد داخلی و خارجی مصوبه افزایش قیمت شیرخام
ضمن ایم،  با افزایش قیمت شیرخام قدرت رقابت در بازارهای جهانی را از دست داده: نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی گفت

 .یابد اینکه قطعا مصرف داخلی کاهش می

به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا محمد فربد نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی درباره بخشنامه جدید معاون 

 ها و مکلف کردن سازمان حمایت به اجرایی کردن قیمت مصوب اجرایی رئیس جمهور خطاب به اعضای ستاد هدفمندی یارانه

 .امروز از این مصوبه مطلع شدم و هنوز تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشده است: تومانی خرید شیرخام گفت 0004

باید با تشکیل یک جلسه اضطراری با : وی با بیان اینکه باید ابعاد مختلف تأثیر این بخشنامه را بر صنایع لبنی بررسی کرد، گفت

 .رای این مصوبه را بررسی کنیماندرکاران صنایع لبنی انعکاس اج حضور دست

اجرای : ای جز افزایش قیمت ندارند، گفت فربد در پاسخ به این سؤال که با توجه به این بخشنامه ظاهرا صنایع علیرغم تمایل چاره

 .ای عوارض مختلفی دارد و یکی از تأثیرات آن کاهش قطعی مصرف داخلی است چنین بخشنامه

هر : دهیم، گفت المللی را از دست می در بازارهای بین  تومان قدرت رقابت 0004ام به قیمت وی با بیان اینکه با خرید شیرخ

بیند و امکان  با افزایش قیمت خرید شیرخام صادرات آسیب می. و در اروپا هزار تومان است 0044کیلوگرم شیرخام در ترکیه 

 .دهیم رقابت با قیمت جدید شیرخام را در منطقه از دست می

شود در حالی که با افزایش قیمت خرید  درصد تولیدات لبنی صادر می 04: یس هیئت مدیره صنایع لبنی تصریح کردنایب رئ

 .شیرخام قطعا بخش بیشتری شیر روی دست دامداران خواهد ماند

 .افزایش قیمت خرید شیرخام تصمیم غلطی است: فربد بیان داشت

درصد  54: اندازه روی کاهش قیمت تمام شده شیرخام تأثیرگذار است، گفت ها تا چه وی در پاسخ به این سؤال که رفع تحریم

 .شود قیمت شیر تولید به علوفه وابسته است و بخشی از علوفه از طریق واردات تأمین می

ها تأثیر  شود بنابراین رفع تحریم علوفه هم با ارز دولتی و تعرفه حداقلی وارد می: نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی بیان داشت

 .دهد های انتقال ارز را کاهش می ها ندارد فقط تا حدودی هزینه چشمگیری بر کاهش قیمت هزینه

http://iranecona.com/82125 
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 شیر و فرآورده ها
 ایسنا - 133۱مرداد  3شنبه 

 !ناظران در خوابلبنیات و   افزایش خودسرانه قیمت

کنندگان و تولیدکنندگان یا ستاد  در حالیکه هیچ یک از صنایع غذایی مجوزی برای افزایش قیمت محصوالت خود از سازمان حمایت مصرف

سازمان حمایت اند و در این میان خبری از ناظران  شان را خودسرانه افزایش داده اند، برخی برندهای لبنی قیمت محصوالت تنظیم بازار نگرفته

 .نیست

ابالغ بخشنامه افزایش شش درصدی  " های پایانی ماه گذشته از به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالیکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته

خبر داده بود، این سازمان اعالم کرده که  "کنندگان و تولیدکنندگان قلم ماده غذایی در صورت تایید سازمان حمایت مصرف 14قیمت 

 .شود، صادر نکرده است هنوز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت این مواد غذایی که لبنیات هم شامل آن می

و با  اند نظر کرده فعال از افزایش قیمت محصوالت لبنی صرف اند که به دلیل نبود کشش در بازار، از سوی دیگر صنایع لبنی اعالم کرده

 .کنند افزایش دوباره قیمت، خودشان بیشتر ضرر می

؛ چرب و خامه در برخی برندها به صورت خودسرانه افزایش یافته است ها دوامی نیاورده و اکنون قیمت اقالم لبنی همچون شیر کم اما این گفته

 3044و  3544به  3144تومان، شیر بطری پرچرب از  3144به  3044و  3244به عنوان مثال در برخی برندها قیمت شیر بطری کم چرب از 

 .تومان افزایش یافته است 3244به  0944گرمی از  344تومان و خامه  3014تومان به  3144گرمی از  314تومان، خامه 

اند و  برخی از برندهای لبنی که در سال گذشته بدون داشتن مجوز اقدام به افزایش قیمت محصوالت خود کرده تر اینکه جالب

، امسال هم بدون داشتن مجوز، قیمت کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شد و اخطار گرفتند هایشان در سازمان حمایت مصرف پرونده

 .اند شان را افزایش داده حصوالتم

با آنها برخورد شد،  -عضو انجمن صنایع لبنی  -های اخطاری در جریان قرار گرفت و به گفته فربد  البته در سال گذشته هم که پرونده لبنیاتی

ادامه دادند و برخالف هشدار سازمان مردم آثار آن را در بازار احساس نکردند؛ چرا که متخلفان همچنان به قیمت افزایش یافته خود در بازار 

کردند و امسال هم نه تنها به رویه  شان را در بازار عرضه می های غیرقانونی محصوالت کنندگان و تولیدکنندگان با همان قیمت حمایت مصرف

 .یع متخلف پیوستندافزایش غیرقانونی قیمت محصوالت خود ادامه دادند، بلکه برخی از برندهای مطرح دیگر نیز به جمع این صنا

کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر صادر نشدن مجوز برای افزایش قیمت و  ها و هشدارهای متعدد سازمان حمایت مصرف اما با وجود اطالعیه

رت لزوم صدور مجوز از سوی این سازمان، مشخص نیست ناظران این سازمان چرا بر افزایش خودسرانه قیمت محصوالت لبنی در بازار نظا

 کنند؟ نمی

تر به بازار ورود کند و به محض اینکه قیمت  ها در چنین مواقعی فعال رود این سازمان به عنوان متولی و ناظر قیمت در حالی که انتظار می

یش ای با متخلف برخورد کند که درسی باشد برای دیگر صنایع، نه اینکه در مرحله دیگر افزا محصولی خودسرانه افزایش یافت به گونه

 .های دیگر هم به جمع آنها بپیوندند کارخانه( همچون حال حاضر)ها  خودسرانه قیمت

http://www.isna.ir/fa/news/38656361662 
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 شیر و فرآورده ها
 ایسنا - 133۱مرداد  3شنبه 

 !ناظران در خوابلبنیات و   افزایش خودسرانه قیمت

کنندگان و تولیدکنندگان یا ستاد  در حالیکه هیچ یک از صنایع غذایی مجوزی برای افزایش قیمت محصوالت خود از سازمان حمایت مصرف

ن حمایت اند و در این میان خبری از ناظران سازما شان را خودسرانه افزایش داده اند، برخی برندهای لبنی قیمت محصوالت تنظیم بازار نگرفته

 .نیست

ابالغ بخشنامه افزایش شش درصدی  " های پایانی ماه گذشته از به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالیکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته

خبر داده بود، این سازمان اعالم کرده که  "گان و تولیدکنندگانکنند قلم ماده غذایی در صورت تایید سازمان حمایت مصرف 14قیمت 

 .شود، صادر نکرده است هنوز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت این مواد غذایی که لبنیات هم شامل آن می

و با  اند نظر کرده فعال از افزایش قیمت محصوالت لبنی صرف اند که به دلیل نبود کشش در بازار، از سوی دیگر صنایع لبنی اعالم کرده

 .کنند افزایش دوباره قیمت، خودشان بیشتر ضرر می

چرب و خامه در برخی برندها به صورت خودسرانه افزایش یافته است؛  ها دوامی نیاورده و اکنون قیمت اقالم لبنی همچون شیر کم اما این گفته

 3044و  3544به  3144تومان، شیر بطری پرچرب از  3144به  3044و  3244عنوان مثال در برخی برندها قیمت شیر بطری کم چرب از به 

 .تومان افزایش یافته است 3244به  0944گرمی از  344تومان و خامه  3014تومان به  3144گرمی از  314تومان، خامه 

اند و  برخی از برندهای لبنی که در سال گذشته بدون داشتن مجوز اقدام به افزایش قیمت محصوالت خود کرده تر اینکه جالب

تن مجوز، قیمت ، امسال هم بدون داشکنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شد و اخطار گرفتند هایشان در سازمان حمایت مصرف پرونده

 .اند شان را افزایش داده محصوالت

با آنها برخورد شد،  -عضو انجمن صنایع لبنی  -های اخطاری در جریان قرار گرفت و به گفته فربد  البته در سال گذشته هم که پرونده لبنیاتی

خود در بازار ادامه دادند و برخالف هشدار سازمان  مردم آثار آن را در بازار احساس نکردند؛ چرا که متخلفان همچنان به قیمت افزایش یافته

کردند و امسال هم نه تنها به رویه  شان را در بازار عرضه می های غیرقانونی محصوالت کنندگان و تولیدکنندگان با همان قیمت حمایت مصرف

 .به جمع این صنایع متخلف پیوستندافزایش غیرقانونی قیمت محصوالت خود ادامه دادند، بلکه برخی از برندهای مطرح دیگر نیز 

کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر صادر نشدن مجوز برای افزایش قیمت و  ها و هشدارهای متعدد سازمان حمایت مصرف اما با وجود اطالعیه

ی در بازار نظارت لزوم صدور مجوز از سوی این سازمان، مشخص نیست ناظران این سازمان چرا بر افزایش خودسرانه قیمت محصوالت لبن

 کنند؟ نمی

تر به بازار ورود کند و به محض اینکه قیمت  ها در چنین مواقعی فعال رود این سازمان به عنوان متولی و ناظر قیمت در حالی که انتظار می

رحله دیگر افزایش ای با متخلف برخورد کند که درسی باشد برای دیگر صنایع، نه اینکه در م محصولی خودسرانه افزایش یافت به گونه

 .های دیگر هم به جمع آنها بپیوندند کارخانه( همچون حال حاضر)ها  خودسرانه قیمت

http://www.isna.ir/fa/news/38656361662 
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 صادرات و واردات

 - 38/65/61 فارس

 واردات هر کیلوگرم گندم و جو به کشور ریالی برای 9044اخذ مابه التفاوت 

شورای اقتصاد با درخواست وزارت جهاد کشاورزی موضوع اخذ مابه التفاوت از واردات گندم و جو در سال 

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بررسی و  93ماده  9را به استناد بند  9314
 .تصویب کرد

 :،متن این مصوبه به شرح زیر استپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ریال از زمان ابالغ  0144گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به اخذ مابه التفاوت از واردات جو و گندم به ازای هر کیلوگرم -0

 .اریز نمایدکل کشور و 0290قانون بودجه سال  044034این مصوبه اقدام و به حساب درآمدی 

 .و جو تا پایان شهریورماه سال مزبور است 0290زمان اجرای اخذ مابه التفاوت مزبور از واردات گندم تا پایان سال :تبصره

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن نظارت بر حسن اجرای این مصوبه،موظف است با واردکنندگان اقالم -3

 .مذکور تصفیه حساب نماید

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از درخواست وزیر جهاد کشاورزی نسبت به تخصیص منابع حاصل از مابه التفاوت -2

دریافتی از کاالهای مذکور جهت هزینه کرد برای اجرای سیاست های جبرانی و ضد بازار شکنی مورد تایید سازمان مدیریت و 

 .کل کشور اقدام نماید 0290سال  برنامه ریزی کشور در چارچوب قانون بودجه

واردات گندم و جو که توسط شرکت های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور به منظور اجرای تکالیف مربوط به -0

معاف  0کشور با تایید وزارت جهاد کشاورزی انجام می گیرد از پرداخت مابه التفاوت منظور شده در بند  0290تامین نیازهای سال 

 .است

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت جو در بازار داخلی در مقایسه با قیمت خرید تضمینی -1

 .آن نسبت درخواست لغو آن از طریق شورای اقتصاد اقدام نماید

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این مصوبه در تاریخ پانزدهم تیرماه از سوی محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس 

 .به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904140444045 
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 صادرات و واردات
 - 38/65/68 فارس

 واردات گندم از روسیهجایگاه سوم ایران در 

به دلیل مسائل : بیزینس ریکوردر با اشاره به اینکه ایران سومین کشور وارد کننده گندم از روسیه است ، اعالم کرد

میلیون تن گندم باید وارد  4ای، صادرات غالت روسیه امسال کاهش یافته است، حال اینکه ایران امسال بیش از  تعرفه

 .کند

، به نقل از بیزینس ریکوردر سال گذشته ایران به دلیل افزایش وا ردات دو برابری خبرگزاری فارساللمل  به گزارش گروه اقتصاد بین

قرار داشتند جایگاه کشورهای ترکیه و مصر در جایگاه اول و دوم . از روسیه در جایگاه سوم واردات گندم از این کشور قرار گرفت

 .سوم ایران در واردات گندم از روسیه به دلیل افزایش دو برابری واردات در آن سال بود

هزار تن رسید و به این دلیل ایران در فهرست  003همچنین میزان واردات جو از روسیه نیز سال گذشته چهار برابر شد و به رقم 

میلیون تن جو به کشورهای دیگر صادر کرد که  162در مجموع روسیه . قرار گرفتبزرگترین وارد کنندگان این محصول از روسیه 

 .میلیون تن به کشور عربستان سرازیر شد 364نصف این میزان به بیش از 

میلیون تن رسید در حالی که سال  061بر اساس این گزارش میزان صادرات غالت روسیه در ماه جوالی با کاهش قابل توجهی به 

 3645میزان صادرات گندم روسیه نیز در ماه جوالی به یک میلیون تن رسید که سال قبل از آن . میلیون تن بود  2604 قبل از آن

 .میلیون تن بود

 .دانند کارشناسان دلیل کاهش صادرات غالت این کشور را اختالف مسئوالن در وضع تعرفه مناسب برای این محصول می

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود که به گفته آنها  9بینی کردند که امسال  پیش بر اساس این گزارش مسئوالن ایرانی

 .میلیون تن واردات باید انجام شود 3میلیون تنی مصرف داخل  00نیاز 

 .های گذشته روسیه بزرگترین منبع واردات غالت برای ایران بوده است طی سال

 یه آیا امسال ایران باید به دنبال مقاصد جدید وارداتی بگردد؟با توجه به مشکالت صادرات غالت و گندم روس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904140444244 
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 صادرات و واردات
 - 38/65/63فارس

 افغانستان« کُل قره»های  برهصادرات پوستین ایرانی با 
که   طوری  کند به ای در صادرات این کشور ایفا می های عمده مردم افغانستان نقش ارزنده دامداری یکی از شغل

 .پوستین ایرانی آن در سراسر جهان خواهان دارد

، دامداری یکی از مشاغل عمده مردم افغانستان است و این کار نزد مردمان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار سایت افغانستان 

 .شود این دیار به عنوان یک شغل آبرومندانه تلقی می

ترین محصوالتی هستند که از طریق دامداری به خارج از افغانستان صادر  پوست قره کُل، پشم، پوست، چرم و گوشت عمده

 .شوند می

تان به لحاظ کیفیت گوشت و پوست، بسیار با ارزش و عالقمندان فراوانی در سرتاسر جهان دارند و آنگونه افغانس« قره کُل»های  بره

اشاره کرده، در آمریکا از این پوست برای درست کردن « سرزمین و مردم افغانستان»در کتاب « مری لوئیس کلیفورد»که 

 .کنند ه میهای زیبایی که به پوستین ایرانی مشهور است، استفاد پوستین

 

رسند و از شتر و اسب و االغ به عنوان وسائل  های لبنی نیز به مصرف داخلی خود مردم می عالوه بر پشم، پوست و گوشت فرآورده

 .شود حمل و نقل نیز استفاده می

مداری این کشور در گذشته نه چندان دور افغانستان به عواید حاصل از صادرات کشاورزی و دامداری خود متکی بود و تولیدات دا

 .شد به خارج صادر می

سابق، تقریبا تمامی پنبه کشور « چکسلواکی»شد و  ، بخش اعظم پشم افغانستان به شوروی صادر می«ظاهر شاه»در زمان حکومت 

 .کرد را جذب می

دارند و در تهیه پشم و در بیشترین مناطق روستایی افغانستان، این زنان هستند که پرورش و حفاظت از حیوانات اهلی را بر عهده 

 .ای بر دوش دارند نخ برای قالی بافی و تولید لبنیات سهم عمده

های وزارت کشاورزی افغانستان، به دامداری اختصاص دارد و وظیفه این بخش، مدیریت دامداری و حمایت از  معاونت یکی از بخش

 .بخش دامپزشکی و واکسن سازی است

الت به دست آمده از دامداری در زمینه صنایع دستی و بازرگانی باعث رونق چرخ اقتصادی شهرنشینان افغانستان نیز با محصو

های سنتی همچون دباغی و چرم سازی، و برخی دیگر از صنایع مثل قالی بافی وابسته به صنعت  شوند که حرفه افغانستان می

 .های مهم مردم افغانستان است دامداری و از شغل

ی و زندگی صنعتی بر مردم این کشور نیز تاثیر خود را گذاشته و دامداری رونق گذشته خود را از دست های اخیر خشکسال در سال

های  در یک دهه اخیر و با تحوالت جدید در افغانستان برخی از کشورهای خارجی نیز در جهت توسعه دامداری کمک.داده است

 .اند قابل توجهی به افغانستان داشته

میلیون دالری که بین وزارت کشاورزی و دامداری افغانستان با سفیر ژاپن به امضا رسیده، دولت ژاپن  09بر اساس یک قرارداد 

 .های دام در سراسر افغانستان را به اجرا بگذارد متعهد شده برنامه توسعه دامپروری و کنترل بیماری

توان در افغانستان پیدا کرد که  کوپولو را فقط میبرخی از حیوانات نادر مثل بز کوهی و نوعی گوسفند وحشی معروف به آهوی مار

 .کنند زندگی می« پامیر»در منطقه 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=02904142444005 
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 صادرات و واردات
 - 38/65/60فارس

 نیاز کشور ممنوع استواردات شکر بیش از 

دولت در راستای : وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه واردات شکر بیش از نیاز ممنوع است، اعالم کرد

تنظیم بازار و جبران فاصله بین تولید و نیاز داخلی اقدام به تأمین کسری شکر از طریق واردات کرده و این 

 .ن وزارتخانه در حمایت از تولید داخلی نیستهای اصولی ای موضوع به هیچ وجه نافی سیاست
در برخی « تداوم واردات شکر»به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در پی انتشار مطالبی در زمینه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ی را منتشر کرد که متن این توضیحات به شرح زیر ها، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی توضیحات رسانه

 :است

از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، حل مسایل بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی همواره در اولویت برنامه های این دولت 

خستین روزهای استقرار و در این راستا، تعیین و اعالم به موقع و منصفانه خرید تضمینی محصوالت اساسی در ن. قرار داشته است

اهتمام برای تأمین نهاده های کشاورزی، نشان از تصمیم مدبرانه دولت داشت و موجب شکل گیری بارقه های امید در دل 

گیر  رویه انواع محصوالت بویژه کشاورزی گرفتار و زمین کشاورزان شد؛ در نتیجه تدابیر دولت، تولید داخلی که در چنگال واردات بی

 .، امکان رشد و بالندگی پیدا کردشده بود

 در همین راستا، دولت یازدهم با اتخاذ تدابیر مناسب نسبت به تعیین: در ادامه این توضیحات آمده است

قیمت های منصفانه برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله چغندرقند اقدام کرد و قیمت خرید تضمینی این محصول 

-0292ریال در سال زراعی  3044درصد رشد به  14با  0290-0293ازای هر کیلو در سال زراعی  ریال به 0214اساسی را از 

ریال تعیین کرد که این اقدام  3544درصد افزایش  39این قیمت را با  0292-0290رساند و همچنین برای سال زراعی  0293

 .شور شددولت موجب اشتیاق کشاورزان به تولید و تأمین یکی از محصوالت اساسی ک

، ...(اعم از کود، بذر مناسب، توسعه مکانیزاسیون و)عالوه بر این، تأمین به موقع دیگر نهاده های کشاورزی : این گزارش می افزاید

اعالم ممنوعیت واردات شکر از سوی وزیر جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخل و در اجرای قانون تمرکز وظایف 

و همچنین حاکمیت آرامش و امید در فضای جامعه نیز بر همت کشاورزان تأثیر مثبت گذاشت و  92ماه کشاورزی در فروردین 

 .هزار تن در زمینه تولید شکر دست یابد 214باعث شد کشور به رکورد بی سابقه یک میلیون و 

در سال ( میلیون دالر 023ه ارزش ب)هزارتنی شکر 159این موارد موجب شد واردات یک میلیون و : در ادامه این گزارش آمده است

گرچه این میزان نیز . کاهش یابد 92در سال ( میلیون دالر 255به ارزش )هزار تن  033درصدی به میزان  00با کاهش  93

 .علیرغم اعالم ممنوعیت واردات و از طریق ثبت سفارش های قبلی صورت گرفته است

هزار  214تنظیم بازار داخلی و جبران فاصله بین تولید حدود یک میلیون و  دولت در راستای: در ادامه این توضیحات آمده است

تأمین کسری را از طریق ( مصرف مستقیم مردم و صنایع)هزار تنی مصرف کشور 344تنی شکر در داخل کشور و نیاز دو میلیون و 

ی دولتی ایران، تمهیدات الزم برای واردات و واردات و ذخیره سازی این کاالی اساسی دنبال می کند و در این راستا شرکت بازرگان

هزار تن شکر را در دستور کار دارد و این میزان واردات که برای تامین نیاز مردم صورت می گیرد به هیچ وجه  244ذخیره سازی

 .نافی سیاست اصولی وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولید داخلی نیست

واردات بی رویه و بیش از نیاز کشور در سال های گذشته که موجب انباشت و اشباع بازار  اعالم ممنوعیت های قبلی نیز به خاطر

 .شده بود، صورت گرفته و بر این اساس، واردات شکر بیش از نیاز کشور همچنان ممنوع است
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شده است تا بخش ضمن آن که با هدف حفظ تولید و اشتغال صنعت قند و شکر کشور، تدابیری اتخاذ : این گزارش می افزاید

صنعت نیز در مقاطعی که به تولید و بازار داخلی آسیبی وارد نشود، نسبت به واردات مقداری شکر خام به منظور تصفیه، فرآوری و 

 .صادرات مجدد آن به سایر کشورها اقدام کند

د واردات در راستای تأمین نیاز و وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از تولید داخل و مدیریت هوشمن: در ادامه این گزارش آمده است

آرامش بازار را از جمله ماموریت های اصلی خود قلمداد می کند و در راستای اجرا و تحقق اهداف سیاست های کلی نظام در 

ی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت از هیچ کوششی فروگذار نم

 .کند
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 صادرات و واردات 
 - 38/65/60فارس

 سودهای کالن واردات شکر در جیب چند نفر/ شود هزار تن شکر وارد کشور می 344
هزار تن دیگر  904هزار تن شکر خریداری شده و  904های قند و شکر با بیان اینکه تاکنون  دبیر انجمن صنفی کارخانه

در گذشته سود کالن واردات شکر نصیب چند نفر انگشت شمار : شود، گفت هم برای ذخیره استراتژیک وارد می

 .کند شد و برای جلوگیری، از این به بعد شرکت بازرگانی دولتی اقدام به خرید می می

در مورد واردات  خبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی وگو  های قند و شکر کشور در گفت فر دبیر انجمن صنفی کارخانه بهمن دانایی

براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور باید برای کاالهای اساسی ذخیره استراتژیک وجود داشته باشد و میزان : شکر، گفت

 .هزار تن تعیین شده است 244این ذخیره در شکر 

هزار تن شکر به عنوان ذخیره استراتژیک وارد و در انبارها نگهدرای شد که از نظر بهداشتی این ذخایر در  244، 93 سال: وی افزود

 .حال اتمام تاریخ مصرف است

ها به دولت پیشنهاد شد تا قبل از منقضی شدن تاریخ  بنابراین با بررسی: های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

شود به بازار مصرف وارد شده و  ر استراتژیک شکر، ذخایر شکر استراتژیک که از دو سال پیش در انبارها نگهداری میمصرف ذخای

 .هزار تن شکر از طریق واردات تأمین شود 244برای جایگزینی ذخایر، 

ردات شکر پیشنهاد ما به دولت بوده وا: فر با تاکید بر اینکه دولت تاکنون به درستی جلوی واردات شکر را گرفته، تصریح کرد دانایی

ها یعنی شهریورماه  برداری کارخانه و براساس این پیشنهاد مقرر شد تا ذخایر استراتژیک شکر موجود در ایام تابستان تا شروع بهره

 .یک کندهزار تن شکر وارد و جایگزین ذخایر استراتژ244به بازار عرضه شود و از آن طرف شرکت بازرگانی دولت برای جبران 

های شکر به ایران  هزارتن شکر انجام شده و احتماال با بارگیری در شهریورماه این محموله 014وی با بیان اینکه تاکنون کار خرید 

ها گرفته شد و تکلیف است  ها و دالل تصمیم واردات شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی برای قطع دست واسطه: شود، گفت وارد می

 .هزار تن دیگر است از طریق واردات تأمین شود 014د نیاز استراتژیک که تا بقیه شکر مور

قیمت تمام شده بسیاری از کاالهای تولید در داخل کشور از جمله شکر و : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .های اخیر از قیمت جهانی باالتر است های باال در سال گندم به دلیل تورم

تومان است در  0444های داخلی  در حال حاضر هزینه هر کیلوگرم شکر خام وارداتی پس از تصفیه و فرآوری در کارخانه: ودوی افز

 3های جانبی حدود  بینی ما از قیمت تمام شده هر کیلوگرم شکر تولید داخلی با توجه به هزینه چغندرقند و هزینه حالی که پیش

 .است تومان 044هزار و  3تا  244هزار و 

های داخلی و وارداتی نصیب چند نفر انگشت شمار نشود مقرر  التفاوت قیمت بنابراین بجای اینکه این سود مابه: فر تصریح کرد دانایی

 . شد تا شرکت بازرگانی دولتی اقدام به این کار کند

صل برداشت منجر به لطمه به تولید وی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه ذخایر استراتژیک شکر با توجه به نزدیک شدن به ف

شود در حالی که از عرضه شکر به بازار حدود یک ماه  شهریورماه آغاز می 03برداشت چغندرقند حدودا از : شود، گفت داخل نمی

  .گذرد می

الت دارای های قند و شکر با بیان اینکه در صنعت شکالت سازی رکود حاکم است و بازار این محصو دبیر انجمن صنفی کارخانه

شود نیاز داخلی به شکر هم  بینی می به دلیل تورم مصرف شکالت و شیرینی کاهش یافته بنابراین پیش: رونق سابق نیست، گفت

 .نسبت به گذشته کاهش داشته باشد
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ور متوسط در گذشته بط: شود، افزود هزار تن شکر در داخل تولید می 044دانایی فر با بیان اینکه ساالنه حدود یک میلیون و 

 3شود که امسال حدود  بینی می تن به شکر نیاز داشتیم در حالی که براساس کاهش مصرف پیش 344میلیون و  3ساالنه حدود 

 .میلیون تن به شکر نیاز داشته باشیم

سال آینده را تا براساس آنچه به ما تکلیف شده مقرر شده تا اوایل آذرماه موجودی، نیاز مصرفی و میزان انتقالی شکر به : وی گفت

 .گیری کند تصمیم 91پایان سال به دولت اعالم کنیم و براساس آن دولت برای واردات شکر در سال 
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 صادرات و واردات
 - 38/65/60فارس

 تومانی جو وارداتی 904التفاوت   لغو مصوبه اخذ مابه
 .وزارت جهاد کشاورزی، لغو مصوبه اخذ مابه التفاوت از واردات جو را به شورای اقتصاد پیشنهاد کرد

وزارت جهادکشاورزی : ادی گفت، مهدی کاظم نژاد مدیر کل امور اقتصوزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای  خواستار حذف ما به التفاوت وضع شده بر جو وارداتی به منظور تنظیم بازار داخلی این محصول شده و پیشنهاد خود را طی نامه

 .به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز تقدیم کرده است

قیمت یک محصول در زمان برداشت و ضرر و زیان احتمالی وی هدف از وضع مابه التفاوت بر واردات را جلوگیری از کاهش 

با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی فصل برداشت جو داخلی و ضرورت حمایت از دامداران از : کشاورزان عنوان کرد و افزود

ی تواند در صورت طریق تامین نهاده های مصرفی به قیمت های مناسب، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی م

 .لزوم و به منظور تنظیم بازار داخلی نسبت به لغو مصوبه اخذ مابه التفاوت وضع شده اقدام کند

گمرک جمهوری اسالمی ایران طبق مصوبه شورای اقتصاد موظف بود از زمان ابالغ این مصوبه، بابت واردات : نژاد اظهار داشت ظم کا

کل کشور واریز کند که پس از موافقت وزارت جهاد  90اب درآمدی قانون بودجه سال ریال دریافت و به حس 0144هر کیلو جو 

کشاورزی مبنی بر حذف مابه التفاوت جو وارداتی به منظور حمایت از دامداران، واردکنندگان این محصول از پرداخت آن در انتهای 

 .فصل برداشت معاف می شوند
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 صادرات و واردات
 - 38/65/60فارس

 روند صادرات اصال متوقف نشد/ ماه 4مرغ طی  هزار تن تخم 49صادرات 
با توجه به اعالم : هزار تن تخم مرغ در سال جاری گفت 49مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با اشاره به صادرات 

رسمی پاک شدن کشور از آنفلوانزای پرندگان به سازمان بهداشت جهانی دام باز هم صادرات به بازار مناطق شرق و 

 .غرب خواهیم داشت

، با بیان اینکه از ابتدای امسال خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران در گفت

روز گذشته سازمان دامپزشکی کشور، گزارش پاک بودن کشور از ویروس : تن تخم مرغ صادر شده، گفت 404هزار و  35تاکنون 

 .اعالم کرد OIEآنفلوانزای پرندگان را به سازمان بهداشت جهانی دام 

اینکه از زمان بروز ویروس آنفلوانزای پرندگان در بین جمعیت بومی پرندگان و در مناطق محدودی از جمله برخی وی با بیان 

تن تخم  344هزار و  1در تیرماه گذشته حدود : مرغ کند شد، اما هرگز متوقف نشد، افزود روستاهای مازندران روند صادرات تخم

 .ستان صادر شدمرغ به کشورهای مختلف از جمله عراق و افغان

قطعا اعالم پاک بودن کشور از ویروس آنفلوانزای پرندگان اثرات مثبتی را بر : مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران تصریح کرد

 .شود صادرات مرغ و تخم مرغ خواهد گذاشت و اگر مشکلی در زمینه صادرات به وجود آمده باشد، به زودی رفع می

مرغ عراق یا افغانستان را به دست آوردید،  توانید بازار صادرات تخم  که آیا باز هم مثل سابق می ترکاشوند در پاسخ به این سوال

 .زند مرغ یک بازار رقابتی است و در چنین بازاری کیفیت و قیمت حرف اول را می بازار تخم: گفت

ندگان در بین جمعیت مرغ بومی کشور از آنجا که مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با بیان اینکه پس از اعالم شیوع آنفلوانزای پر

مرغ و تخم مرغ صنعتی کامال پاک گزارش شده بود، هیچ گونه مشکلی از لحاظ مصرف مرغ و تخم مرغ در داخل کشور به وجود 

 .با عرضه محصول با کیفیت و قیمت مناسب باز هم در بازار رقابتی تخم مرغ مشکلی نخواهیم داشت: نیامد، بیان داشت

الزمه صادرات پایدار : هایی منعقد شود، گفت وی با بیان اینکه برای صادرات پایدار و بلند مدت باید با کشورهای هدف پروتکل

 .هایی نیز تشکیل شده است شناسایی شیوه ورود به بازار و نحوه برقراری ارتباط با مشتریان است که در این رابطه کارگروه

تداوم صادرات محصوالت را   های صادراتی از جمله عواملی است که در صورت کاهش قیمت وقتخصیص مش: ترکاشوند تصریح کرد

مرغ بیش از  شود، قیمت تمام شده تخم مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران در پاسخ به این سؤال که گفته می.کند تضمین می

مرغ در کشور باالتر از قیمت  ن قیمت تمام شده تخماال: کنندگان نیست، گفت قیمت عرضه آن است، آیا این مسئله به ضرر تولید

 .ها را باید کاهش داد پذیر است قیمت تمام شده رقبا نیست، ضمن اینکه در بازار رقابتی تا آنجا که امکان

تقاضای  کننده شود، اما با ایجاد اقدام به پایین آوردن قیمت در بازار اگرچه ممکن است در مقطعی منجر به ضرر تولید: وی افزود

 .کند کننده این بار با افزایش تقاضا سود کسب می یابد و تولید ها خود به خود روند تقاضا افزایش می جدید به علت کاهش قیمت

در حال : مرغ االن در منطقه براساس عرضه و تقاضاست، تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با بیان اینکه قیمت تخم

مرغ مشکل قیمت نداریم و اگر شرایط با توجه به مسئله پاک شدن کشور از آنفلوانزا باز هم عادی  ات تخمحاضر در زمینه صادر

 .شود، قطعا بازارهای منطقه را در شرق و غرب کشور حفظ خواهیم کرد

از : ت، گفتمرغ در روزهای اخیر از عراق برگشت خورده اس های تخم شود برخی محموله وی در پاسخ به این سؤال که گفته می

مرغ از کشور عراق برگشت نخورد  زمان مطرح شدن شیوع آنفلوانزای پرندگان در جمعیت پرندگان بومی هیچ محموله صادراتی تخم

 .های صادراتی جهت کنترل موارد بهداشتی با تأخیر وارد عراق شد و فقط در روزهای ابتدایی مطرح شدن موضوع برخی محموله

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904141440343 
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 صادرات و واردات
 - 38/65/65فارس

 کیلوگرم 99.0و در ایران  44تولید هر کندو در دنیا / هزار تن عسل از کشور 0صادرات 
هزار تن در  94میلیون تن عسل تولیدی در دنیا،  9.۳از : رئیس امور تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .تن از آن به کشورهای مختلف صادر شد 37هزار و  0شود که سال گذشته  ایران تولید می

هزار  50میزان تولید عسل را در سال گذشته در کشور حدود  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ماشاءاهلل جمشیدی در گفت

هزار آن بومی و بقیه کندو مدرن  244هزار کندو در کشور وجود داشت که  944میلیون و  4در سال گذشته : تن اعالم کرد و افزود

 .و صنعتی بوده است

هزار تن عسل تولید  414میلیون کندو وجود دارد که از این کندوها ساالنه حدود یک میلیون و  00حدود در دنیا : وی افزود

 .شود می

کیلوگرم  34تولید متوسط عسل از هر کندو در دنیا حدود : رئیس گروه تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .کیلوگرم است 0061حدود است، در حالی که در ایران این میزان بطور متوسط 

رئیس گروه امور تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دنیا از نظر تولید عسل رتبه هشتم را دارا هستیم، 

تأثیر نیست اما خوشبختانه به دلیل پهناوری کشور در صورت کاهش  ها و ریزگردها بر میزان تولید عسل بی اگرچه خشکسالی: گفت

 .کند ید در یک منطقه، مناطق دیگر این موضوع را جبران میتول

تن عسل صادر شد و کشورهای هدف ما در صادرات عسل ترکیه و  25هزار و  1سال گذشته حدود : جمشیدی تصریح کرد

 .کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند

 .گرم است 994د گرم و سرانه تولید حدو 934مصرف سرانه عسل به ازای هر نفر در سال : وی افزود

برای عرضه عسل مرغوب و : های عرضه عسل گفت رئیس گروه تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ایجاد فروشگاه

طبیعی در تالش هستیم، تا با همکاری صندوق حمایت از توسعه زنبورداری، انجمن زنبور عسل کشور و اتحادیه سراسری 

 .های اقدام به خرید کنند ا را تاسیس تا مردم با اطمینان خاطر از فروشگاهه  زنبورداری این فروشگاه

توان یک یا چند  نمی: وی با بیان اینکه تقلب در هر صنعتی وجود دارد و ممکن است، در تولید عسل نیز وجود داشته باشد، گفت

غیر طبیعی انجام آزمایش است و با بو، رنگ  مورد تقلب را به کل صنعت تعمیم داد، ضمن اینکه تنها راه تشخیص عسل طبیعی از

 .توان عسل طبیعی از غیر طبیعی را تشخیص داد و مزه هم نمی

فروشگاه عرضه محصوالت  04رئیس گروه تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنامه ما تاسیس حدود 

روز آینده یکی  01تا  04در : محصوالت خریداری شده است، گفت زنبورعسل در کشور برای ایجاد اطمینان خاطر مردم از کیفیت

 .کند ها با یک برند خاص آغاز به کار می از این فروشگاه
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 صادرات و واردات
 - 38/65/65فارس

 مرغ به عراق و افغانستان گرفتند ها جای ایران را در صادرات تخم هندی
پس از اعالم شیوع آنفلوانزا در بین جمعیت محدودی از : گذار تهران گفت رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

فرصت برای صادرات به عراق  ها از این مرغ به کشورهای همسایه متوقف و هندی پرندگان بومی مازندران صادرات تخم

 .و افغانستان استفاده کردند

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار استان تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 .و عراق همچنان متوقف استمرغ ایرانی به کشورهای افغانستان  صادرات رسمی تخم: گفت

های مازندران صادرات  پس از اعالم بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در جمعیت مرغ بومی در مناطقی از روستا: وی افزود

 .مرغ به کشورهای عراق و افغانستان که از مشتریان عمده ایران بودند کند و سپس متوقف شد رسمی تخم

البته مدتی این کشورها به طور غیر رسمی و قاچاق تخم مرغ : گذار استان تهران تصریح کرد یه مرغ تخمرئیس هیئت مدیره اتحاد

هایی که بصورت غیر رسمی به عراق وارد شده برگشت  کردند که ظاهرا در روزهای گذشته حتی برخی محموله ایرانی را وارد می

 .خورده است

ن دامپزشکی به طور رسمی پاک بودن کشور را از آنفلوانزای حاد پرندگان اعالم اگرچه رئیس سازما: پور شیری اظهار داشت نبی

ها مبنی بر عدم وجود بیماری  کرده اما تا برگشتن شرایط به حالت عادی و اعالم این موضوع به سازمان بهداشت جهانی و تایید آن

 .در ایران مدتی وقت الزم است

مرغ مورد نیاز  ای از تخم اکنون عراق و افغانستان بخش عمده هم: تان تهران تصریح کردگذار اس رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .کنند خود را از هند تأمین می

شیوع ویروس آنفلوانزای حاد پرندگان در بین جمعیت بومی در هر کشوری ممکن است اتفاق بیفتد اما معموال این : وی افزود

 .کنند و زیان، موضوع را به سازمان بهداشت جهانی اعالم نمی کشورها برای حفظ صنعت و جلوگیری از ضرر

: افتد، گفت پور شیری با بیان اینکه اظهارات ضد و نقیضی در مورد پاک شدن کشور از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اتفاق می نبی

 .کند را از خرید مرغ زنده منع می دهد که مردم رئیس سازمان دامپزشکی در حالی از پاک شدن کشور از ویروس آنفلوانزا خبر می

این رقم در مقابل خسارات : میلیارد تومان بابت جبران خسارات مرغداران صنعتی مازندران گفت 3وی با اشاره به تصویب پرداخت 

 .هنگفتی که که مرغداران صنعتی وارد شده رقم بسیار اندکی است
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 صادرات و واردات
 - 38/65/68فارس

 دالالن روند صادرات زعفران را کُند کردند/ صادرات زعفران ایران این بار به نام افغانستان
ها را به صورت تصنعی افزایش  دالالن به بازار زعفران قیمتعضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه ورود 

 .این موضوع روند صادرات زعفران را به دلیل پایین آوردن قدرت رقابت کند کرده است: داده، گفت

با انتقاد از ورود دالالن  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی حسینی گازار عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران در گفت

ماه گذشته کمی کاهش یافت،  3در   اگرچه قیمت زعفران پس از افزایش ناگهانی قیمت: و سودجودیان به بازار زعفران ایران گفت

 .اما هنوز به قیمت واقعی نرسیده است

ماه اخیر با ورود دالالن و  2در : هزار تومان است، افزود 444میلیون و  0وی با بیان اینکه قیمت واقعی هر کیلوگرم زعفران حدود 

 4سودجویان به بازار این محصول صادراتی قیمت زعفران به شدت افزایش یافت و در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم آن حدود 

 .میلیون تومان است

ها به صورت تصنعی افزایش یافته و این  متبا ورود دالالن به بازار زعفران قی: عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران تصریح کرد

 .پذیری را سلب کرده است موضوع روند صادرات زعفران را کند کرده، زیرا قدرت رقابت

 صادرات مجدد زعفران ایرانی از افغانستان* 

ننده زعفران نیست ک افغانستان مصرف: عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران با ابراز نگرانی از صادرات زعفران به افغانستان گفت

 .در حالی که براساس آمار گمرک صادرات این محصول به این کشور افزایش یافته است

کنند و این موضوع در آینده برای بازار صادراتی زعفران ایران  ها زعفران ایرانی را به قصد صادرات مجدد وارد می افغان: وی افزود

 .خوشایند نیست

تواند ادامه یابد زیرا با نزدیک شدن به فصل برداشت  این مقاومت سودجویان و دالالن خیلی نمیالبته : حسینی گازار تصریح کرد

 .یابد، ضمن اینکه خریداران خارجی بیشتر تمایل به خرید محصول نو زعفران را دارند ها کاهش می زعفران معموال قیمت

 تولید و صادرات پایدار زعفران نیازمند یک نقشه راه جامع است* 

ها و  برای حفظ بازار زعفران باید اتحادیه: اندرکاران تولید زعفران گفت های مختلف و دست با انتقاد از عدم هماهنگی بین تشکل وی

های تولید این محصول با یکدیگر هماهنگ شده و براساس ترسیم یک نقشه راه جامع مسیر تولید و صادرات پایدار را فراهم  تعاونی

 .کنند

در حال حاضر ما جایگاه نخست تولید و صادرات زعفران را در دنیا داریم، در : شورای ملی زعفران تصریح کردعضو هیئت رئیسه 

 .دهه پیش در دست اسپانیا بود 0حالی که این جایگاه در حدود 

گترین صادرکننده و حسینی گازار با بیان اینکه اگر قدرت رقابت را از دست دهیم، احتمال از دست دادن جایگاه ایران به عنوان بزر

کننده  کنند و تولید کنندگان و صادرکنندگان زعفران هر کدام برای خودشان کار می تولید: کننده زعفران دنیا وجود دارد، گفت تولید

شود و از آن طرف  کند و تمام منافع عاید صادرکننده می کنند صادرکننده محصولش را با قیمت نازل خریداری می تصور می

 .هم از تولید راضی نیست صادرکننده

کنند و برای تولید و صادرات پایدار باید یکدیگر را  کننده و صادرکننده منافع یکدیگر را تضمین می در حالی که تولید: وی افزود

 .حمایت کنند

کند، در حالی  تولید زعفران از هم گسیخته است و هر کشاورز براساس سلیقه شخصی اقدام به تولید می: حسینی گازار اظهار داشت

 .کنندگان باید اقدام به تولید محصولی بکنند که مورد توجه خریداران خارجی است که تولید

http://www.farsnews.com/


 4931مرداد  اول اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

106 
 

کشور جهان هستیم، در حالی که کشورهای  05ما صادرکننده زعفران به حدود : عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران بیان داشت

شناسند و زعفران خود را از اسپانیا و یونان تهیه  ک برند تولید زعفران نمیزیادی در دنیا وجود دارند که هنوز ما را به عنوان ی

 .کنند می

فقط در دو استان : حسینی گازار با بیان اینکه باید محصول زعفران ایرانی با یک برند ویژه در دنیا شناخته شود، تصریح کرد

تن از این  244متوسط ساالنه قابلیت تولید بیش از  هزار هکتار زمین زیر کشت این محصول است و 04خراسان رضوی و جنوبی 

 .محصول در کشور وجود دارد

های اخیر  تن زعفران کسب شده است، اما بطور متوسط در سال 344های گذشته رکود صادرات ساالنه  اگرچه در سال: وی افزود

آن دارد که در بازاریابی این محصول قوی و  شود که این امر حکایت از هزار تن از زعفران تولیدی در کشور صادر می 014حدود 

 .ایم حساب شده عمل نکرده

آید، به طوری که در ازای هر یک متر مکعب آب  زعفران محصولی که در مناطق کم آب به دست می: حسینی گازار تصریح کرد

 .شود و در هیچ محصولی چنین قابلیت وجود ندارد گرم زعفران حاصل می 0631

دالر ارز آوری  3تولید هر گرم این محصول برای کشور : گونه ارز بری برای کشور ندارد، افزود تولید زعفران هیچ وی با بیان اینکه

 .دارد

ایجاد بانک کاالیی در فصل برداشت زعفران برای خرید محصول مازاد و باالنس : عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران بیان داشت

 .ت بازار و حفظ دالالن از بازار این محصول صادراتی استهای مدیری عرضه و تقاضا یکی از راه

کند، نباید به صورت بنگاهی فکر کرد، بلکه باید بصورت  در مورد محصوالتی که منافع ملی را تأمین می: حسینی گازار تصریح کرد

 .ملی و یکپارچه در حفظ تولید و صادرات پایدار آن قدم برداشت
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 صادرات و واردات   
 - 38/65/61فارس

 هزار راس دام 744صدور / اخذ مجوز برای صادرات دام عشایر
 .عشایر از طریق وزارت جهاد کشاورزی اخذ شدمجوز الزم برای صادرات دام : رئیس سازمان امور عشایری گفت

های صورت گرفته مجوز الزم برای  ها و رایزنی با تالش: وگو با خبرنگار فارس در ایالم اظهار داشت کرمعلی قندالی امروز در گفت

 .صادرات دام عشایر از طریق وزارت جهاد کشاورزی اخذ شد

هزار راس دام از کشور صادر شد و این مهم با همت  544مجموع حدود در سال گذشته در : رئیس سازمان امور عشایری گفت

 .های عشایری انجام شد بخش خصوصی و برخی از تشکل

در سال جدید نیز این موضوع استمرار یافت و مجوز الزم نیز از طریق وزارت جهاد کشاورزی اخذ شد و تاکنون سعی : وی ادامه داد

 .ات دام عشایر شوند و عمده بازار هدف نیز کشور کویت استهای عشایری وارد فاز صادر شده تشکل

هایی برای صادرات گوشت به کشور عراق نیز انجام شده و زمینه الزم نیز برای این مهم  به تازگی صحبت: این مسئول اضافه کرد

کار و فعالیت صادرات دام عشایر ها به این مهم بپردازند و آنچه که برای این سازمان مهم است شروع به  فراهم شده است تا تشکل

 .است

های مرزی مانند ایالم نیز اولین محموله صادراتی را به کشور کویت ارسال کردند که جای تقدیر و  استان: قندالی تصریح کرد

وارد این ها را نیز  های مرزی سایر استان تحسین فراوان دارد و امیدواریم در پروسه زمانی یکساله ضمن تقویت صادرات از استان

 .فعالیت کنیم

رئیس سازمان امور با بیان اینکه عشایری این سازمان با هدف تعادل میان عرضه دام و بازار مصرف در تالش است و در این راستا 

در حال حاضر میزان و نرخ گوشت در بازار باالست اما این رقم در عرضه دام زنده نسبت به : نیز توفیقاتی حاصل شده است گفت

 .ذشته کاهش یافته استسال گ

های گذشته تالش شد در تمام کشور فضایی فراهم شود بخش زیادی از  طی سال: های عشایر نیز ادامه داد وی در خصوص بیمه دام

 .دام و حتی عشایر را تحت پوشش بیمه قرار گیرد

و   ام عشایر در کل کشور بیمه شدهمیلیون راس د 0های صورت گرفته در حال حاضر بیش از  با فعالیت: این مسئول اضافه کرد

 .اند مند شده هزار نفر از خانوارهای عشایری نیز تحت پوشش بیمه برخوردار شده و از این مزیت بهره 00حدود 

هایی که با وزارت نیرو صورت گرفته امیدواریم در یک  با هماهنگی: قندالی در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی نیز تصریح کرد

 .ها را به انرژی خورشیدی مجهز کنیم ساله همه سامانه پروسه پنج

هایی  های سازمان امور عشایری بوده و در این راستا تالش استفاده از انرژی پاک یکی از برنامه: رئیس سازمان امور عشایری گفت

 .صورت گرفته و نتایج مطلوبی نیز حاصل شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904145444040ر 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940507000404ر
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 صادرات و واردات
 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

 بررسی صادرات کنسرو به اتحادیه اروپا آغاز شد 
ها، صادرات محصوالت کنسروی که  وضعیت تجاری کشور پس از لغو تحریمبا تشکیل ستاد پساتحریم برای بررسی 

تاکنون به کشورهای روسیه، عراق، افغانستان و آسیای میانه محدود شده بود، به اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار 

 .گیرد می

با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ان مدیره سندیکای کنسرو ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایر رئیس هیئت

علت تحریم و مسائل اقتصادی کشور وجود داشت، صادرات محصوالت کنسروی  های اخیر به توجه به شرایط موجودی که طی سال

 .، عراق و افغانستان محدود شده بودCISبه کشورهای 

رفت،  شمار می هدف مناسبی برای محصوالت کنسروی به صادرات کنسرو به کشور روسیه با وجود آنکه بازار: احمد آزادمرد افزود

ها از اکتبر سال جاری، وضعیت  رود پس از حذف تدریجی تحریم علت کاهش ارزش روبل عمالً دچار وقفه شده بود که انتظار می به

 .صادرات بهبود نسبی پیدا کند

 فرنگی هزار تنی رب گوجه 74صادرات 

علت کیفیت باال و دارا بودن  شود که به فرنگی در کشور تولید می هزار تن رب گوجه 014ساالنه بیش از : وی خاطرنشان کرد

 .شد استانداردهای جهانی بیش از نیمی از آن در داخل کشور مصرف و مابقی صادر می

یز متفاوت خواهد ها، شرایط صادرات روند بهبود به خود خواهد گرفت، اما وضعیت واردات ن هرچند با لغو تحریم: آزادمرد ادامه داد

 .اکنون به فکر ثبات قیمت و کیفیت برای رقابت با محصوالت خارجی باشند بود و باید تولیدکنندگان از هم

شده کاالهای نهایی باالتر از کشورهای همسایه  علت دستمزد باال و نرخ سود باالی بانکی، هزینه تمام در ایران به: وی تصریح کرد

 .های راهبردی به حمایت از صنایع داخلی پرداخت گرفته در کمیته های صورت با بررسیاست؛ لذا برای رقابت باید 

 ایران بازار محصوالت کشورهای اروپایی نشود

رود شرایط تجاری محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  هرچند انتظار می: مدیره سندیکای کنسرو ایران یادآور شد رئیس هیئت

مند به  کنند و عالقه های بزرگی در حوزه صنایع غذایی فعالیت می ها و شرکت نجا که کمپانیروند بهبود پیدا کند، اما از آ

 .ای از سرمایه داخلی حمایت کرد که ایران بازار محصوالت کشورهای اروپایی نشود گونه گذاری در ایران هستند، باید به سرمایه

طور مثال حدود چهارهزار تومان تعیین شود و کنسرو لوبیای  ن بهشده کنسرو لوبیا در ایرا اگر قیمت تمام: آزادمرد تأکید کرد

کنندگان تمایل  بندی زیبا به قیمت دوهزار تومان در بازار عرضه شود، به شکل طبیعی مصرف اروپایی با ظاهری متفاوت و در بسته

از کردن مرزها به روی کاالهای خارجی، با خود را به استفاده از کاالی خارجی با خریداری آن نشان خواهند داد؛ لذا باید پیش از ب

 ./منظور رقابت با محصوالت خارجی تقویت شوند ابزارهای تعرفه به کمک صاحبان صنایع داخلی آمد تا صنایع بتوانند به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32529-0.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23739-1.html
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 صادرات و واردات
 آیانا 1338مرداد  61, چهارشنبه

 جدول / جزئیات منفی شدن تورم کاالهای صادراتی ایران
بر اساس آمارهای بانک مرکزی از تورم کاالهای صادراتی میانگین بهای کاالهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال 

منتهی به خرداد و همچنین در فصل بهار امسال نسبت به  ماه 94تورم کاالهای صادراتی در . گذشته کاهش یافته است

 . با کاهش مواجه شده است 13بهار 

بهای کاالهای .درصد کاهش یافته است 060طبق آمار بانک مرکزی میانگین قیمت کاالهای صادراتی نسبت به اردیبهشت ماه 

طبق آمار بانک مرکزی تورم .تجربه کرده استدرصد کاهش را  0565صادراتی در خردادماه نسبت به خرداد سال گذشته نیز 

در سه ماه نخست امسال نیز بهای کاالهای صادراتی . درصد بوده است 362ماه منتهی به خردادماه منفی  03کاالهای صادراتی در 

 .درصد کاهش یافته است 0060معادل  92نسبت به بهار 

 قیمت کاالهای صادراتی در گروه های اصلی

 محصوالت نباتی

افزایش مذکور . درصد افزایش داشت 265، شاخص بهای گروه محصوالت نباتی در مقایسه با ماه قبل معادل 0290خرداد ماه  در

 360 "کشمش و سبزه"درصد و  0462درصد، زیره سبز  460درصـد، پـسته  0462عمدتاً در اثر ترقی شاخص قیمـت زعفـران برابـر 

 .درصد افزایش داشـته اسـت 469سه با ماه مشابه سال قبل معادل شاخص بهای گروه فوق در مقای. درصد بود

 محصوالت معدنی

 364درصد و موم پارافین  0461درصد، پروپان مـایع شـده  0562در ماه مورد بررسی، تنزل شاخص بهای بوتان مایع شده معادل 

 363در ماه مورد نظر، شاخص بهای قیر . بددرصد کاهش یا 0962درصد باعث شد تا شاخص بهای گروه محـصوالت معـدنی برابـر 

درصد کاهش  0060در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، شاخص بهای گروه مزبور به میزان . درصد باال رفت 460درصد و سـیمان 

 .داشت

 محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته

درصد و آمونیاک  362درصـد، کود اوره  564ـارازایلین درصـد، پ 1164، افزایش شاخص بهای استیرن معادل 0290در خرداد ماه 

 "پودرها و مایعـات شـوینده"درصد و  0063درصـد، سود کاست یک  0463درصد با کاهش شاخص بهای متانول بـه میـزان  064

. سته شددرصدی در شاخص قیمت گروه محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع واب 360درصـد مواجـه و منجـر بـه افـزایش  265

 .درصـد کـاهش یافـت 0369شاخص بهای گروه مذکور نـسبت بـه مـاه مـشابه سـال قبـل برابـر 

 مواد پالستیک و کائوچو و مصنوعات آنها

درصد،  0609درصـد، پلیاتیلن ترفتاالت  365در ماه مورد گزارش، ترقی شاخص بهای تعدادی از اقالم از جمله پلیاتیلن سبک برابر 

درصد سبب شد تا شاخص قیمت گروه مواد پالستیک و کائوچو و مصنوعات  461درصد و پلیاتیلن سنگین  061کلرور پل یوینیل 

 462شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل .درصد نـسبت بـه مـاه قبل افزایش یابد 360آن ها به میزان 

 .درصد کاهش نشان مـی دهـد

 ز این موادمواد نسجی و مصنوعات ا

شاخص .درصد کاهش داشت 461در این ماه، شاخص بهای گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد نـسبت بـه مـاه قبـل معـادل 

 .درصد باالتر از عدد شاخص ماه مـشابه سـال قبـل بـود 0565بهای گروه مزبور به میزان 
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 فلزات معمولی و مصنوعات آنها

درصد  360درصـد و آهن کالف گرم  061خص بهای برخی از اقالم مانند شمش آلومینیـوم برابـر در ماه مورد بررسی، تنزل شا

 .درصد نسبت به ماه قبل شد 461منجر به کاهش شاخص قیمت گروه فلـزات معمـولی و مـصنوعات آن هـا معادل 

 .اسـتدرصد کاهش داشته  061شاخص بهای گروه فوق نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان 

 
 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/food/item/32005-0.html 

 

http://www.iana.ir/food/item/23817-1.html
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 صادرات و واردات
 آیانا 1338مرداد  63, شنبه

 صادرات فرش و مواد غذایی به اروپا و آمریکا از امتیازات خوب توافق وین است 
ای، امتیازهایی نظیر خرید هواپیما و صادرات فرش به کشورهای غربی که پیش از این وجود  در کنار توافق هسته

الشعاع قرار  تحت زودی حوزه گردشگری و صنایع دستی را شد، اتفاقات خوبی است که به ها مانع از آن می تحریم

 .دهد می

گروه 1جاری  دستی و گردشگری در سه ماه نخست سال جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع به گفته معاون رئیس

اند که  گذاری در صنعت گردشگری ایران ابراز عالقه کرده جنوبی و آلمانی نسبت به سرمایه ای، عرب، کره گذار یونانی، ترکیه سرمایه

وی در حالی از فراهم شدن فرصت برای مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در این . ها بودند آنها منتظر رفع تحریم بیشتر

 .کشند های بسیاری انتظار رونق گردشگری را می دهد که پس از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، چشم حوزه خبر می

، به بررسی اثرات توافق تاریخی وین بر سه حوزه گردشگری، صنایع «اددنیای اقتص»وگویی کوتاه با  فر در گفت مسعود سلطانی

 :دستی و میراث فرهنگی پرداخته است

بر اینکه  ها علیه ایران را ملغی کرده است، عالوه نامه شورای امنیت تحریم ای انجام شده و قطع اکنون که توافق هسته

کنید، بفرمایید برای  یراث فرهنگی و گردشگری تشریح میهای مرتبط با سازمان م برخی دستاوردهای آن را در حوزه

 هایی دارید؟ دوره پساتحریم در حوزه گردشگری چه برنامه

اند که در کنار مذاکرات  دانید خرید هواپیما و صادرات فرش و مواد غذایی به اروپا و آمریکا از جمله امتیازاتی بوده طور که می همان

 .یابیمای توانستیم به آنها دست  هسته

گیری دولت تدبیر و امید هر لحظه در انتظار به  ماه بود که جریان داشت و ما از همان ابتدای شکل32ای قریب به  مذاکرات هسته

یک برنامه برای شرایط تحریم و : دادیم از این رو باید همواره دو برنامه را در دستور کار خود قرار می. نتیجه رسیدن مذاکرات بودیم

 .ها وجود داشت و سازمان ما نیز از این قاعده مستثنا نبود این آمادگی در تمام دستگاه. برای شرایط پساتحریمیک برنامه 

اکنون با به نتیجه رسیدن مذاکرات ما در عرصه گردشگری در قالب دو برنامه عمده به جلو حرکت خواهیم کرد؛ یکی در امر ورود 

ویژه در قالب تورهای گردشگری این تعداد رو به افزایش  کار دولت دکتر روحانی به بهگردشگران خارجی به ایران که از زمان آغاز 

 .ها در این زمینه فراهم نیست و باید به سرعت شرایط مناسب را برای پذیرایی از این گردشگران آماده کنیم البته زیرساخت. است

ه که بنده تصدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را های خارجی طی یکسال و نیم گذشت از سوی دیگر در زمینه جذب سرمایه

گذار خارجی از کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی و عربی برای مذاکره به ایران آمدند و با  گروه سرمایه01یا 00ام،  داشته

گفتند  ها به ما می ویژه اروپایی هگذاران ب برخی از سرمایه. گذاری در توریسم ایران بودند وجود آمده، خواهان سرمایه توجه به رونق به

گذاری  ها بودند تا در کشورمان سرمایه و رفع تحریم 1+0شان در بازار ایران جواب داده و تنها در انتظار توافق ایران و  که مطالعات

کردند و اکنون نیز  شان را در مشهد آغاز گذاری ها محدود نکردند و سرمایه گذاران عرب، خود را به تحریم اما برخی سرمایه. کنند

 .های آنها بخش قابل توجهی از راه را پیموده است پروژه

 کنید؟ اند را ذکر می برخی از این کشورهایی که ابراز تمایل کرده و با ایران در این زمینه مذاکره داشته

ما نیز در این . اند ا مذاکره کردهگذاران عرب با م جنوبی و سرمایه گروه از یونان، ترکیه، آلمان، کره1، 90طی سه ماه نخست سال 

 .ایم بخش خصوصی داخلی و خارجی را به هم ارتباط دهیم تا بتوانند با همکاری یکدیگر در این حوزه کار کنند راستا سعی کرده

 طور مشخص چه اقداماتی برای ایجاد ارتباط صورت گرفته است؟ به
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کننده داخلی داشتیم و طی آن شرایط را در دوران پساتحریم برای  رهساز و ادا های هتل ای با گروه در روزهای اخیر ما جلسه

ای و همچنین  های زنجیره مدیران هتل. ایم سازی ارزیابی کرده مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی برای مشارکت در امر هتل

 .اند گروه مالی گردشگری با یکی از معاونان بنده جلسه داشته و در این خصوص همفکری کرده

 ای خارجی با ایران چگونه خواهد بود؟ های زنجیره های هتل نحوه همکاری و مشارکت گروه

سازی خارجی  های هتل های ایران همکاری خواهند کرد؛ یکی زنجیره گذاران خارجی در این زمینه به دو صورت عمده با هتل سرمایه

خواهند زمین را  های ایران هستند و می رکتی با هتلبرداری خواهان همکاری مجزا یا مشا هستند که در امر اداره و بهره

ها نیز که از برندهای مهم هتلداری هستند، در بخش طراحی و  گذاران خصوصی و دولتی داخلی تامین کنند و دیگر گروه سرمایه

 .خواهند همکاری کنند برداری می مدیریت بهره

از آنها برای افزایش سطح کیفی خدمات و آموزش نیروی انسانی بهره  توانیم دسته دوم از این جهت برای ما ارزشمند هستند که می

رشته را در ایران داریم  24ها نیاز داریم، ولی تنها حدود  رشته آموزشی برای تربیت نیروی انسانی در هتل 54بگیریم؛ چه اینکه ما 

های هتلداری معتبر  در حال حاضر گروه. د شدو حضور این گروه از هتلداران در ایران منجر به آموزش نیروی انسانی ماهر خواه

که ... های هیلتون، شرایتون، روتانا و کنند؛ مثل هتل برداری می برند و با روش خود از آنها بهره دنیا، تنها برند خود را به یک هتل می

ما از هر دو گروه . باشند برداری مشارکت داشته خواهند در مرحله بهره می  هرکدام استانداردهای خاص خود را دارند و صرفا

 .پیشنهاد خواهیم داشت و از هر دو گروه استقبال خواهیم کرد

 توافق وین حوزه صنایع دستی را چگونه متاثر خواهد کرد؟

های خوبی برای صادرات صنایع دستی  برنامه. های ما برطرف خواهد شد خصوص بازرگانی خارجی محدودیت در بخش بازرگانی به

همچنین با حضور در . ها مانع صادرات بود، خواهیم داشت کشورهای غربی که پیش از این وجود تحریمنفیس ایران به 

کنیم ارزش افزوده هنرهای دستی را برای  شود، سعی می المللی برگزار می های صنایع دستی که هرسال در عرصه بین نمایشگاه

ها امکان حضور نداشتیم، حضور پیدا  واسطه تحریم هایی که به هدر نمایشگا 3404عموم مردم دنیا به نمایش بگذاریم و در سال 

 .کنیم

http://www.iana.ir/majles/item/32524-0.html 
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 صادرات و واردات  
 آیانا 1338مرداد  63, شنبه

 بدون مجوز جهاد کشاورزی واردات یا صادرات محصوالت کشاورزی صورت نخواهد گرفت 
با اجرای قانون انتزاع و واگذاری : هزار تنی شکر، گفت 904قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات 

وزارتخانه محول شده  برخی از اختیارات به وزارت جهادکشاورزی، صدور مجوز واردات محصوالت کشاورزی به این

 .است

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ، مجتبی خسروتاج عصر شنبه در حاشیه مراسم معرفی و تقدیر از آثار برگزیده طرح و نقشه 

بدون بررسی و اطالع وزارت جهادکشاورزی هیچ کاالیی مجوز واردات : فرش دستباف ایران در گفت و گو با خبرنگاران، تصریح کرد

 .صادرات نخواهد گرفت و یا

گرچه لغو تحریم ها زمینه را برای حضور : وی همچنین درخصوص تاثیر لغو تحریم ها بر افزایش صادرات فرش دستباف، گفت

کاالهای ایرانی به ویژه فرش دستباف فراهم کرده اما این موضوع به تنهایی کفایت نمی کند و نیازمند یکسری فعالیت های 

 .تبلیغاتی بیشتر است

از طرف دیگر نباید فقط به جنبه بازرگانی فرش دستباف نگاه کرد بلکه این کاال دارای اصالت هنری است و باید روی : وی افزود

 .گروه های خاص و مصرف کنندگان خاص متمرکز شویم

بات دولت به همه مصو: قلم کاال از محل تولیدات داخل نیز گفت 305معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص مصوبه تعیین 

 .وزارتخانه ها ابالغ می شود و هر کدام در بخش تدارکات خود اقدام به تهیه این اقالم می کنند

همه بنگاه ها و شرکت : وی درخصوص سه هیات ایتالیایی، اسپانیایی و فرانسوی که به زودی وارد کشور خواهند شد، اظهار داشت

ایران بودند چرا که در برخی مواقع انعقاد قرارداد بار مالی برای آنها در پی خواهد داشت  های تولیدی دنیا در انتظار لغو تحریم های

بنابراین هر گروه خارجی که برای مذاکره به کشور بیایند همواره تاکید داریم، سیاست های ما بر منبای اقتصاد مقاومتی است و ما 

 .های مهندسی، واردات مواد اولیه و واسطه ای حرکت کنیمنیز مایل هستیم در راستای سرمایه گذاری مشترک، همکاری 

http://www.iana.ir/majles/item/32539-0.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1338مرداد  60, سه شنبه

 هزار تن محصول کشاورزی از مرز آستارا  7۳صادرات 
تن محصوالت کشاورزی از طریق گمرک این شهرستان در  ۳03هزار و  7۳مدیر جهاد کشاورزی آستارا از صادرات 

 . چهار ماه نخست امسال خبر داد

 40میلیون و  14کشاورزی به ارزش نوع محصول  30طی این مدت : ، ایرج شیارکار گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

دالر شامل کیوی، پیاز، خربزه، فلفل، گوجه فرنگی، سیب زمینی، کشمش، کلم، سیب، سبزی، انگور، هندوانه، گیالس،  144هزار و 

 لیمو ترش، چای، خرما و پسته از گمرک آستارا به کشور های روسیه، گرجستان، آذربایجان، اوکراین و آسیای میانه صادر شده

 .است

همچنین در : وی با اشاره به اینکه صادرات این محصوالت از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است، افزود

این مدت شش نوع محصول کشاورزی نظیر تخته سوزنی برگ، موز، ارزن، سبوس، کنجاله آفتابگردان و کنجاله پنبه دانه به وزن 

 .ای روسیه و گرجستان از طریق مرز گمرک بندر آستارا وارد کشور شده استتن از کشوره 023هزار و  30

در چهار ماه اول امسال نظارت و اعمال کنترل بر ترانزیت سه نوع محصول به وزن : مدیر جهاد کشاورزی آستارا در ادامه بیان کرد

 .های حاشیه خلیج فارس صورت گرفته استتن شامل تخته سوزنی برگ، آرد گندم و ریشه شیرین بیان به کشور 004هزار و  00

 05درصد و واردات این محصوالت  44طی این مدت ترانزیت محصوالت کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل : شیارکار افزود

 .درصد رشد داشته است

مرزنشینان، ترانزیت داخلی و گمرک آستارا به عنوان یک اداره کل در امور واردات و صادرات قطعی، ورود و خروج موقت، تعاونی 

 .خارجی، کارنه تیر بین المللی، مبدا و مقصد کارنه تیر، کاپوتاژ، امور مسافری، مرجوعی، امانت های پستی و قضایی فعالیت می کند

 .این گمرک رتبه اول تجارت چمدانی در میان مرزهای زمینی و رتبه نخست صادرات در میان مرزهای شمال کشور را دارد

هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان گیالن واقع شده و به علت قرار گرفتن در نوار مرزی  04تان بندری آستارا با شهرس

 ./جمهوری آذربایجان، از مبادی مهم صادرات و واردات کشور و نیز تردد اتباع خارجی محسوب می شود

http://www.iana.ir/majles/item/ 
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 صادرات و واردات   
 خبرنگاران جوان-1338مرداد 

 گران معضل بخش کشاورزی واسطه/ رعایت استانداردها موثر در روند صادرات

گران بوده که  افزایش ناگهانی قیمت زعفران در دو ماه گذشته به سبب سیاست دالالن و واسطه: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .به وجود آورد های کاذبی را در بازار قیمت

، با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناهلل میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  هدایت

قیمت زعفران در دو ماه گذشته به سبب افزایش ناگهانی : اشاره به افزایش ناگهانی قیمت زعفران در دو ماه گذشته اظهار داشت

گران را  توان وجود دالالن و واسطه های کاذبی را در بازار به وجود آوردند و از سویی می گران بوده که قیمت سیاست دالالن و واسطه

 .معضل اساسی بخش کشاورزی دانست

ل اگر همان گونه که در برخی کشورها عرضه تومان است حا 444میلیون و  0در حال حاضر قیمت هر کیلو زعفران : وی افزود

ها در  شود در کشور ما هم نظارت تشکل، اتحادیه و تعاونی کنندگان انجام می ها به دست مصرف مستقیم محصوالت توسط تشکل

 .رفع معضالت بخش کشاورزی موثر خواهد بود

ای باشد که  لملل با رعایت استانداردها باید به گونها های بین حضور در عرصه: میرمراد زهی در خصوص روند صادرات خاطرنشان کرد

 .کشورهای مختلف توان رقابت با ما را نداشته باشد

 .ترین مسئله در صادرات است بندی و رعایت استانداردها مهم شایان ذکر است، بسته

تواند نقش بسزایی  الملل دنیا می ینهای ب حضور فعال تجار و اتاق بازرگانی در عرصه: عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

 .در حفظ بازار داشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/1351420 
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 صادرات و واردات
 اکونا - 133۱مرداد  6۰ - ۱26۱4: کد خبر 

 ماه 4مرغ طی  هزار تن تخم 49صادرات 
با توجه به اعالم رسمی پاک : هزار تن تخم مرغ در سال جاری گفت 30مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با اشاره به صادرات 

 .شدن کشور از آنفلوانزای پرندگان به سازمان بهداشت جهانی دام باز هم صادرات به بازار مناطق شرق و غرب خواهیم داشت

یران اکونا رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران ، با بیان اینکه از ابتدای امسال به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ا

روز گذشته سازمان دامپزشکی کشور، گزارش پاک بودن کشور از ویروس : تن تخم مرغ صادر شده، گفت 404هزار و  35تاکنون 

 .رداعالم ک OIEآنفلوانزای پرندگان را به سازمان بهداشت جهانی دام 

وی با بیان اینکه از زمان بروز ویروس آنفلوانزای پرندگان در بین جمعیت بومی پرندگان و در مناطق محدودی از جمله برخی 

تن تخم  344هزار و  1در تیرماه گذشته حدود : مرغ کند شد، اما هرگز متوقف نشد، افزود روستاهای مازندران روند صادرات تخم

 .له عراق و افغانستان صادر شدمرغ به کشورهای مختلف از جم

قطعا اعالم پاک بودن کشور از ویروس آنفلوانزای پرندگان اثرات مثبتی را بر : مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران تصریح کرد

 .شود صادرات مرغ و تخم مرغ خواهد گذاشت و اگر مشکلی در زمینه صادرات به وجود آمده باشد، به زودی رفع می

مرغ عراق یا افغانستان را به دست آوردید،  توانید بازار صادرات تخم  اسخ به این سوال که آیا باز هم مثل سابق میترکاشوند در پ

 .زند مرغ یک بازار رقابتی است و در چنین بازاری کیفیت و قیمت حرف اول را می بازار تخم: گفت

ع آنفلوانزای پرندگان در بین جمعیت مرغ بومی کشور از آنجا که مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با بیان اینکه پس از اعالم شیو

مرغ و تخم مرغ صنعتی کامال پاک گزارش شده بود، هیچ گونه مشکلی از لحاظ مصرف مرغ و تخم مرغ در داخل کشور به وجود 

 .ی نخواهیم داشتبا عرضه محصول با کیفیت و قیمت مناسب باز هم در بازار رقابتی تخم مرغ مشکل: نیامد، بیان داشت

الزمه صادرات پایدار : هایی منعقد شود، گفت وی با بیان اینکه برای صادرات پایدار و بلند مدت باید با کشورهای هدف پروتکل

 .هایی نیز تشکیل شده است شناسایی شیوه ورود به بازار و نحوه برقراری ارتباط با مشتریان است که در این رابطه کارگروه

تداوم صادرات محصوالت را   های صادراتی از جمله عواملی است که در صورت کاهش قیمت تخصیص مشوق: ح کردترکاشوند تصری

 .کند تضمین می

مرغ بیش از قیمت عرضه آن  شود، قیمت تمام شده تخم مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران در پاسخ به این سؤال که گفته می

مرغ در کشور باالتر از قیمت تمام شده رقبا  االن قیمت تمام شده تخم: ان نیست، گفتکنندگ است، آیا این مسئله به ضرر تولید

 .ها را باید کاهش داد پذیر است قیمت نیست، ضمن اینکه در بازار رقابتی تا آنجا که امکان

ود، اما با ایجاد تقاضای کننده ش اقدام به پایین آوردن قیمت در بازار اگرچه ممکن است در مقطعی منجر به ضرر تولید: وی افزود

 .کند کننده این بار با افزایش تقاضا سود کسب می یابد و تولید ها خود به خود روند تقاضا افزایش می جدید به علت کاهش قیمت

در حال : مرغ االن در منطقه براساس عرضه و تقاضاست، تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با بیان اینکه قیمت تخم

مرغ مشکل قیمت نداریم و اگر شرایط با توجه به مسئله پاک شدن کشور از آنفلوانزا باز هم عادی  ضر در زمینه صادرات تخمحا

 .شود، قطعا بازارهای منطقه را در شرق و غرب کشور حفظ خواهیم کرد

از : ق برگشت خورده است، گفتمرغ در روزهای اخیر از عرا های تخم شود برخی محموله وی در پاسخ به این سؤال که گفته می

مرغ از کشور عراق برگشت نخورد  زمان مطرح شدن شیوع آنفلوانزای پرندگان در جمعیت پرندگان بومی هیچ محموله صادراتی تخم

 .های صادراتی جهت کنترل موارد بهداشتی با تأخیر وارد عراق شد و فقط در روزهای ابتدایی مطرح شدن موضوع برخی محموله

http://iranecona.com/03400 

http://iranecona.com/42048
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 133۱مرداد  ۰شنبه  سه

 رویه زیتون با وجود محدودیت قانونی واردات بی

در حالی است که از  میزان باالی واردات: رویه زیتون و روغن زیتون، گفت مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از واردات بی

 .نظر قانونی، واردات زیتون با محدودیت قانونی روبرو است

در جلسه بررسی وضعیت باغات زیتون استان سمنان اظهار ( شنبه سه)رودی امروز  به گزارش خبرنگار ایسنا در سمنان، محمد رمضانی ملک

 .ران و بازار شهرهای مختلف از جمله پایتخت را پر کرده استکیفیت زیتون، بنادر جنوبی ای امروز کنسروهای زیتون و روغن بی: کرد

قاچاق زیتون و روغن آن در این ابعاد : مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی میزان واردات کنسرو زیتون را خارج از تصور خواند، افزود

به شدت به زیان تولیدکنندگان داخلی است که باید به هر ضمن اینکه این حجم از واردات . رویه این محصول دارد گسترده حکایت از واردات بی

 .نحو ممکن برای آن چاره اندیشی کرد

جلوگیری از قاچاق کاال و به ویژه محصوالت باغی و کشاورزی، : رودی قاچاق کاال را بالی جان تولید داخل ارزیابی و تصریح کرد رمضانی ملک

 .و متعاقب آن به رونق اقتصادی کمک بسزایی کند تواند به اقتصاد کشاورزان و باغداران کشور می

آبی نظیر استان سمنان دانست و  وی با اشاره به نیاز آبی کم درختان زیتون، کشت این محصول را مناسب کشور و خصوصا مناطق کم

 .آن باغ بارور است هزار هکتار 44هزار هکتار باغ زیتون در سطح کشور وجود دارد که بیش از  040در حال حاضر : خاطرنشان کرد

به طور : هزار تن زیتون از باغات کشور در سال زراعی گذشته، گفت 001مجری طرح زیتون وزارت جهادکشاورزی با اشاره به برداشت بیش از 

وسط جهانی شود که این عملکرد در هر هکتار باغ زیتون از مت میانگین از هر هکتار باغ زیتون در کشور نزدیک به دو تن زیتون برداشت می

 .بیشتر است

روغن های زیتون وارداتی عمدتا فاقد کیفیت الزم : وی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت روغن زیتون تولید داخل تصریح کرد

 .هستند

http://www.isna.ir/fa/news/90414442030 
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 صنایع غذایی

 آیانا 1338مرداد  63, شنبه

 آزمایش تمامی آبلیموهای بازار تا پایان مردادماه 
 . بررسی پروتکل نمونه برداری از آب لیمو ترش طبیعی در آزمایشگاه اداره کل کنترل غذا و دارو برگزار شد

به منظور بررسی پروتکل نمونه برداری از آب لیمو  به نقل از پایگاه خبری اقتصاد غذا،( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ترش طبیعی جلسه ای در محل آزمایشگاه اداره کل کنترل غذا و دارو با حضور کارشناسان تدوین سازمان استاندارد ملی ایران، 

ت کشور برگزار کارشناسان آزمایشگاه سازمان غذا و دارو، اعضای انجمن صنفی صنعت آبلیموی ایران و موسسه تحقیقات مرکبا

 .گردید

ویژگیهای  005تجدید نظر استاندارد )بنا بر این گزارش در این جلسه تهیه پروتکل نمونه برداری از آبلیموی طبیعی جهت بازبینی 

نمونه  029061624مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد جهت ارزیابی از واحد های تولیدی تا قبل از مورخ ( آب لیمو ترش

 .صورت گرفته و نتایج حاصل از نمونه برداری طی جلسه ای به اطالع سازمان های نظارتی مربوطه اعالم شود برداری

http://www.iana.ir/food/item/32505-0.html 
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 صناعی غذایی
 ایسنا - 133۱مرداد  2جمعه 

 قیمت مواد غذایی هیچ افزایشی نداشته است

افزایش قیمتی در روزها : ها را ندارد، گفت رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ضمن تاکید بر اینکه بازار مواد غذایی کشش افزایش دوباره قیمت

 .ها تغییری نکرده است های اخیر نداشتیم و قیمت و هفته

در بحث تعیین قیمت کاالها باید قانون عرضه : اظهار کرد قلم ماده غذایی 00تغییر قیمت  خبرنگار ایسنا، دربارهگو با  و محمد آقاطاهر در گفت

ین موضوعی است که باید به آن کند و ا و تقاضا رعایت شود، چون در اقتصاد آزاد موضوع عرضه و تقاضاست که قیمت کاالها را مشخص می

در حالی که به دلیل سوءاستفاده برخی افراد با بازاری روبرو هستیم که اختالف قیمت فاحشی بین . رسیدگی شود و راهکاری برای آن اندیشید

 .اقالم مشابه در واحدهای مختلف وجود دارد

برخی بنکداران اقالم خود : های مختلف نیز توضیح داد ابه در بنکداریوی در بخشی از سخنان خود درباره دالیل اختالف قیمت برخی اقالم مش

خرند متفاوت بوده و قیمت پایین تری دارد  کنند و طبیعی است که قیمت آنها با بنکدارانی که با حجم کمتری می را با حجم باال خریداری می

توانند کاالهای بیشتری را ذخیره کنند، قیمت فروش آنها از  رگ میکنند و به دلیل داشتن انبارهای بز یا برخی بنکداران که خرید نقدی می

 .شود  دیگر بنکداران کمتر می

بنا داریم توسط این تعاونی خریدهای عمده را برای بنکداران مواد : آقاطاهر همچنین از افتتاح تعاونی برای بنکداران موادغذایی خبر داد و گفت

 .لیت توزیع اقالم را بین بنکداران انجام دهد که دیگر اختالف قیمت بین بنکداران وجود نداشته باشدغذایی انجام دهیم تا این تعاونی مسئو

 .کند مراحل قانونی این تعاونی در حال انجام است و به زودی فعالیت خود را آغاز می: وی ادامه داد

http://www.isna.ir/fa/news/90414344200 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1338مرداد ماه  3شنبه 

 ها چقدر است؟ مواد غذایی ارزش خشکبار ایرانی برای خارجی;
دالر، بادام بدون پوست  261دانه خشک  دالر، انگور بی 061ها نزدیک به  قیمت هر کیلو پسته ایرانی در ظرف خشکبار غیر ایرانی <

بر اساس آمار گمرک از صادرات غیرنفتی، قیمت هر کیلو پسته تازه یا .شود دالر تمام می 04دالر و گردوی معمولی کمتر از  462

بر اساس این آمارها پسته با پوست تازه یا خشک با .تومان است 044هزار و  34خشک در ظرف آجیل دیگر کشورها نزدیک به 

میلیون  044هزار تن صادر شد که نزدیک به  0365در سه ماهه نخست امسال به میزان دالر برای هر کیلوگرم  060قیمت معادل 

. برابر افزایش یافته است 00دهد که صادرات پسته در این سه ماهه به  این آمار نشان می.دالر برای ایران ارزآوری داشته است

هزار تومان  12دالر و حدود  05ورها کمتر از همچنین قیمت هر کیلو مغز پسته تازه یا خشک نیز در ظرف خشکبار دیگر کش

بر .میلیون دالر بوده است 02هزار تن و با ارزش کمتر از  361صادرات مغز پسته در سه ماهه اول سال جاری نزدیک به .قیمت دارد

س این آمار، همچنین بر اسا.درصد کاهش یافته است 20این اساس صادرات مغز پسته در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 

دالر و  261دانه خشک شده معادل  تومان، انگور بی 1444دالر و حدود  064کرده صادراتی معادل  قیمت هر کیلو انگور تیزابی خشک

بر این اساس حجم .شود هزار تومان تمام می 00دالر و حدود  261دانه معادل  هزار تومان و انگور کاشمری سبز بی 00حدود 

دانه خشک  میلیون دالر، انگور بی 33هزار تن با ارزش بیش از  00ی خشک در سه ماهه اول سال جاری معادل صادرات انگور تیزاب

هزار تن با ارزش بیش از پنج میلیون  061دانه معادل  میلیون دالر و انگور کاشمری سبز بی 3461کمتر از شش هزار دالر با ارزش 

رات بهاره ، قیمت هر کیلوگرم بادام بدون پوست تازه یا خشک در بین اقالم همچنین بر اساس آمار گمرکی صاد.دالر بوده است

دهد که قیمت  این آمار نشان می.شود هزار تومان می 34دالر است که ارزش ریالی آن نزدیک به  462خشکبار برای صادرات معادل 

این ترتیب که در سال گذشته قیمت هر کیلو به . دالر کاهش داشته است 4بادام صادراتی طی سه ماهه اول سال جاری نزدیک به 

بر اساس این آمار، صادرات بادام بدون پوست در سه ماهه اول سال .شد هزار تومان تمام می 24از این محصول برای صادرات حدود 

دهد که  میاین آمار نشان . میلیون دالر برای ایران ارزآوری داشته است 00هزار تن بوده است که کمتر از  363جاری معادل 

همچنین بر این اساس قیمت هر کیلو .صادرات این محصول طی سال جاری به لحاظ وزنی به هشت برابر افزایش پیدا کرده است

دالر  04تومان یعنی نزدیک به  144هزار و  20ها حدود  گردو معمولی بدون پوست تازه یا خشک نیز برای ظرف خشکبار غیرایرانی

 00بر این اساس با .دهد که قیمت گردو نیز نسبت به سال گذشته حدود دو دالر کمتر شده است ان میآمار گمرک نش.شود تمام می

 میلیون دالر رسیده است 00هزار تن و با ارزش کمتر از  061برابر شدن صادرات گردو، حجم صادرات این محصول به کمتر از 

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 صنایع غذایی

 اکونا - 133۱مرداد  63 - ۱1414: کد خبر 

 ها  ارزش خشکبار ایرانی برای خارجی
 462دالر، بادام بدون پوست  261دانه خشک  دالر، انگور بی 061ها نزدیک به  قیمت هر کیلو پسته ایرانی در ظرف خشکبار غیر ایرانی

 .شود دالر تمام می 04معمولی کمتر از  دالر و گردوی

هزار و  34بر اساس آمار گمرک از صادرات غیرنفتی، قیمت هر کیلو پسته تازه یا خشک در ظرف آجیل دیگر کشورها نزدیک به 

 .تومان است 044

نخست امسال به میزان دالر برای هر کیلوگرم در سه ماهه  060بر اساس این آمارها پسته با پوست تازه یا خشک با قیمت معادل 

 .میلیون دالر برای ایران ارزآوری داشته است 044هزار تن صادر شد که نزدیک به  0365

همچنین قیمت هر کیلو مغز پسته تازه یا . برابر افزایش یافته است 00دهد که صادرات پسته در این سه ماهه به  این آمار نشان می

 .هزار تومان قیمت دارد 12دالر و حدود  05از خشک نیز در ظرف خشکبار دیگر کشورها کمتر 

 .میلیون دالر بوده است 02هزار تن و با ارزش کمتر از  361صادرات مغز پسته در سه ماهه اول سال جاری نزدیک به 

 .درصد کاهش یافته است 20بر این اساس صادرات مغز پسته در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 

دانه  تومان، انگور بی 1444دالر و حدود  064کرده صادراتی معادل  آمار، قیمت هر کیلو انگور تیزابی خشکهمچنین بر اساس این 

هزار تومان تمام  00دالر و حدود  261دانه معادل  هزار تومان و انگور کاشمری سبز بی 00دالر و حدود  261خشک شده معادل 

 .شود می

میلیون دالر،  33هزار تن با ارزش بیش از  00در سه ماهه اول سال جاری معادل  بر این اساس حجم صادرات انگور تیزابی خشک

هزار تن با ارزش  061دانه معادل  میلیون دالر و انگور کاشمری سبز بی 3461دانه خشک کمتر از شش هزار دالر با ارزش  انگور بی

 .بیش از پنج میلیون دالر بوده است

بهاره ، قیمت هر کیلوگرم بادام بدون پوست تازه یا خشک در بین اقالم خشکبار برای همچنین بر اساس آمار گمرکی صادرات 

 .شود هزار تومان می 34دالر است که ارزش ریالی آن نزدیک به  462صادرات معادل 

ترتیب  به این. دالر کاهش داشته است 4دهد که قیمت بادام صادراتی طی سه ماهه اول سال جاری نزدیک به  این آمار نشان می

 .شد هزار تومان تمام می 24که در سال گذشته قیمت هر کیلو از این محصول برای صادرات حدود 

میلیون  00هزار تن بوده است که کمتر از  363بر اساس این آمار، صادرات بادام بدون پوست در سه ماهه اول سال جاری معادل 

دهد که صادرات این محصول طی سال جاری به لحاظ وزنی به هشت برابر  این آمار نشان می. دالر برای ایران ارزآوری داشته است

 .افزایش پیدا کرده است

هزار  20ها حدود  همچنین بر این اساس قیمت هر کیلو گردو معمولی بدون پوست تازه یا خشک نیز برای ظرف خشکبار غیرایرانی

 .شود دالر تمام می 04تومان یعنی نزدیک به  144و 

 .دهد که قیمت گردو نیز نسبت به سال گذشته حدود دو دالر کمتر شده است ان میآمار گمرک نش

میلیون  00هزار تن و با ارزش کمتر از  061برابر شدن صادرات گردو، حجم صادرات این محصول به کمتر از  00بر این اساس با 

 .دالر رسیده است

http://iranecona.com/00000 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1338مرداد ماه  1چهار شنبه 

 فرآورده روغن پالم 0اطالعیه سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص استاندارد اجباری 

سازمان ملی استاندارد ایران در اطالعیه ای اعالم کرد استاندارد اجباری پنج فرآورده روغن پالم از  –اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .ابتدای شهریور ماه اجرایی می شود

 :، در متن این اطالعیه آمده است«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقصاد غذا 

انواع روغن های نباتی مشمول مقررات  1/03/0250مورخ بر مبنای مصوبات هشتاد و هشتمین اجالس شورای عالی استاندارد 

قلم فرآورده مشروح ذیل در کمیته ملی مربوطه مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت  1استاندارد اجباری میباشد و استاندارد 

  :اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد

 :الزامات قانونی عنوان شده است همچنین در بخش دیگری از این اطالعیه در خصص

 .می باشد 0/4/0290تاریخ شروع اجرای اجباری استانداردهای فوق از : الف

نشانه گذاری فرآورده هایی که استاندارد آنها اجباری شده با عالمت استاندارد الزامی است و عرضه و فروش این فرآورده ها بدون :ب

 .عالمت استاندارد ایران ممنوع می باشد

 .عالمت گذاری فرآورده مشمول استاندارد اجباری مستلزم دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد می باشد:پ

اعطای پروانه کاربرد عالمت استاندارد به واحد های تولیدی منوط به تامین شرایط عمومی تولید و انطباق کیفیت فرآورده با :ت

 .استاندارد مربوط می باشد

کلیه .ت استانداردهای اجباری و سایر قوانین و مقررات جاری در مورد کاالهایی وارداتی الزامی خواهد بودرعایت کلیه مقررا: ث

اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در مذکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به 

  .ادارت کل استاندارد مراجعه نمایند

: http://www.foodpress.ir/Post.a 
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 صنایع غذایی
  فودپرس 1338مرداد ماه  2جمعه 

 <به کجا رسید؟ مواد غذایی "بهبود کیفیت نان"
کیفیت نان مصرفی کشور،  ای و صنایع غذایی کشور ضمن اشاره به اقدامات انجام شده جهت بهبود رییس انستیتو تحقیقات تغذیه 

دکتر مجید حاجی فرجی درباره سرانجام طرح بهبود کیفیت نان مصرفی .پخت نان به روش صنعتی و نیمه صنعتی را خواستار شد

: های سنتی برای نظارت بیشتر انجام شود، گفت که قرار بود با حذف جوش شیرین، نمک، جوهرقند و همچنین تجمیع نانوایی

ها به  ایم اما هنوز این سیاست های مصرفی انجام شد، ما به مرحله سیاستگذاری رسیده ه بر روی کیفیت ناندرطرح تحقیقاتی ک

نامه اصالح یا بهبود تولید و توزیع کیفیت نان مبنی بر  یکی از این موارد سیاست. مصوبات شورای عالی سالمت وارد نشده است

دبیرخانه شورای عالی سالمت که : وی ادامه داد.نه این شورا ارائه شده استحذف جوش شیرین، نمک و جوهرقند بود که به دبیرخا

های داخلی به صورت همکاری داده است، اما همچنان جوش  ها و ابالغ اندرکاران این برنامه است، درخواست در ارتباط با دست

ا بیان اینکه آماری در زمینه تخلفات حاجی فرجی ب.ها وجود دارد شیرین و نمک و همچنین جوهر قند بیش از اندازه در نان

هزار  54توانند به صورت موردی از بین  این کار تحت نظارت اداره بهداشت محیط است و آنها نیز فقط می: ها نداریم، افزود نانوایی

نظارت را داشته توانند این  نانوایی سنتی آمار به دست آورند؛ در نتیجه ما این کار را برعهده صنف گذاشتیم که آنها نیز نمی

مستنداتی درباره : حاجی فرجی ضمن رد شایعاتی مبنی بر تاثیر اضافه کردن آهن واسید فولیک به نان در بروز آلزایمر، گفت.باشند

میزان آهن و اسید فولیک اضافه . این موضوع که غنی کردن نان با آهن سبب بروز آلزایمر یا هر بیماری دیگری شود، وجود ندارد

یکی از راهکارهای آن را   وی با تاکید بر لزوم اصالح فرهنگ مصرف نان،.ن مطابق استانداردهای ملی و جهانی استشده به نا

قبال پیشنهادی مطرح شده بود که نان سنتی به روش صنعتی و نیمه صنعتی تولید : استفاده مردم از نان صنعتی دانست و گفت

در کشوروی در  D درصدی ویتامین 94کمبود .ما این موضوع هنوز اجرایی نشده استشود چراکه امکانات و تکنولوژی آن را داریم، ا

 94تا  01در کشور باالی  «D» کمبود ویتامین: در کشور گفت D درصدی ویتامین 94تا  01هایش با اشاره به کمبود  ادامه صحبت

وجود ندارد، باید به  D ه غذایی غنی شده از ویتامینبه دلیل اینکه ماد. درصد است و بیشتر مردم در این زمینه دچار کمبود هستند

به مواد غذایی با  «D» وی با اشاره به طرح افزودن ویتامین.سازی، کمبود آن را برای مردم جبران کنیم صورت مکمل یا غنی

مانند آهن و اسیدفولیک به را نیز  «D» ما به دنبال این هستیم که ویتامین: همکاری سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت ادامه داد

های صنایع و جهاد کشاورزی  در همین راستا با وزارتخانه. نان اضافه کنیم؛ به همین دلیل کیفیت آرد در این قضیه بسیار مهم است

وبی داشته ایم که نتایج خ را انجام داده D اخیرا مرحله پایلوت اضافه کردن ویتامین. ایم و همچنین اتاق بازرگانی نیز مباحثی داشته

آهن، اسید : حاجی فرجی افزود.های دیگر نیز انجام شود و وارد مرحله تولید شویم امیدواریم که به زودی این کار بر روی نان. است

های  کمبود زینک در کشور بیشتر در کودکان در حال رشد و گروه. ، کلسیم و زینک عناصر مهمی هستندD فولیک، ویتامین

یاری توسط وزارتخانه انجام  ها بحث مکمل برای جبران کمبود در این گروه. شود ن باردار و شیرده دیده میپذیر مانند مادرا آسیب

یاری  برای کودکان زیر دو سال نیز در حال کار بر روی طرحی تحقیقاتی هستیم که اگر تصویب شود، مرحله مکمل. شده است

به سایر  D و صنایع غذایی کشور همچنین درباره اضافه کردن ویتامین ای رییس انستیتو تحقیقات تغذیه.شود کشوری آن انجام می

در حال حاضر بهترین حامل برای مردم کشور ما نان و آرد . ما باید بهترین حامل را برای مغذی کردن پیدا کنیم: موادغذایی گفت

اما تنها یک تولید کننده   ایم، یات نیز کارکردهبه مواد غذایی به جز آرد، مانند شیر و لبن D ما روی طرح اضافه کردن ویتامین. است

به سایر مواد غذایی  D فعال در مرحله تست اضافه کردن ویتامین. در این زمینه با ما همکاری کرد و عمال این طرح توسعه نیافت

 هستیم

http://www.foodpress.ir/Post. 

http://www.foodpress.ir/Post
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 عسل

 - 38/65/65فارس

 کیلوگرم 99.0و در ایران  44تولید هر کندو در دنیا / هزار تن عسل از کشور 0صادرات 
هزار تن در  94میلیون تن عسل تولیدی در دنیا،  9.۳از : رئیس امور تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .تن از آن به کشورهای مختلف صادر شد 37هزار و  0شود که سال گذشته  ایران تولید می

هزار  50میزان تولید عسل را در سال گذشته در کشور حدود  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ماشاءاهلل جمشیدی در گفت

هزار آن بومی و بقیه کندو مدرن  244وجود داشت که هزار کندو در کشور  944میلیون و  4در سال گذشته : تن اعالم کرد و افزود

 .و صنعتی بوده است

هزار تن عسل تولید  414میلیون کندو وجود دارد که از این کندوها ساالنه حدود یک میلیون و  00در دنیا حدود : وی افزود

 .شود می

کیلوگرم  34ل از هر کندو در دنیا حدود تولید متوسط عس: رئیس گروه تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .کیلوگرم است 0061است، در حالی که در ایران این میزان بطور متوسط حدود 

رئیس گروه امور تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دنیا از نظر تولید عسل رتبه هشتم را دارا هستیم، 

تأثیر نیست اما خوشبختانه به دلیل پهناوری کشور در صورت کاهش  ر میزان تولید عسل بیها و ریزگردها ب اگرچه خشکسالی: گفت

 .کند تولید در یک منطقه، مناطق دیگر این موضوع را جبران می

تن عسل صادر شد و کشورهای هدف ما در صادرات عسل ترکیه و  25هزار و  1سال گذشته حدود : جمشیدی تصریح کرد

 .ارس هستندکشورهای حاشیه خلیج ف

 .گرم است 994گرم و سرانه تولید حدود  934مصرف سرانه عسل به ازای هر نفر در سال : وی افزود

برای عرضه عسل مرغوب و : های عرضه عسل گفت رئیس گروه تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ایجاد فروشگاه

از توسعه زنبورداری، انجمن زنبور عسل کشور و اتحادیه سراسری  طبیعی در تالش هستیم، تا با همکاری صندوق حمایت

 .های اقدام به خرید کنند ها را تاسیس تا مردم با اطمینان خاطر از فروشگاه  زنبورداری این فروشگاه

یک یا چند  توان نمی: وی با بیان اینکه تقلب در هر صنعتی وجود دارد و ممکن است، در تولید عسل نیز وجود داشته باشد، گفت

مورد تقلب را به کل صنعت تعمیم داد، ضمن اینکه تنها راه تشخیص عسل طبیعی از غیر طبیعی انجام آزمایش است و با بو، رنگ 

 .توان عسل طبیعی از غیر طبیعی را تشخیص داد و مزه هم نمی

فروشگاه عرضه محصوالت  04حدود رئیس گروه تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنامه ما تاسیس 

روز آینده یکی  01تا  04در : زنبورعسل در کشور برای ایجاد اطمینان خاطر مردم از کیفیت محصوالت خریداری شده است، گفت

 .کند ها با یک برند خاص آغاز به کار می از این فروشگاه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904141444001 
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 عسل
 اکونا - 133۱مرداد  6۵ - ۱1331: کد خبر 

 درصد کاهش یافت 34برداشت عسل در خوزستان 
دولت به دلیل وضعیت نامناسب اقلیمی در خوزستان و حمایت نکردن : رییس اتحادیه تعاونی کشاورزی زنبورداران خوزستان گفت

 .درصد کاهش یافته است 24از زنبورداران در چند سال اخیر، میزان برداشت عسل در استان حداقل 

شود،  امین کریمی ، با بیان اینکه برداشت و تولید عسل گون پس از کوچ زنبورداران استان به مناطق مرتفع و سردسیر آغاز می

تن تولید داشته  044شود حدود  اند و پیش بینی می آماده سازی شدهکلونی زنبور برای برداشت عسل گون  344بیش از : افزود

 .باشیم

برداشت عسل گون : وی از آغاز برداشت عسل گون در ارتفاعات و مناطق کوهستانی توسط زنبورداران استان خبر داد و اظهار کرد

های متفاوتی انجام  جوی متفاوت مناطق، در زمان شود اما این برداشت به دلیل شرایط یا تابستانه هر سال از اواخر تیرماه آغاز می

 .شود می

های گذشته بیش از این میزان، عسل گون تولید  این میزان عسل برای خوزستان خیلی کم است زیرا در سال: کریمی عنوان کرد

خیر، میزان برداشت شد اما به دلیل وضعیت نامناسب اقلیمی در خوزستان و عدم حمایت دولت از زنبورداران در چند سال ا می

 .درصد کاهش یافته است 24عسل حداقل 

http://iranecona.com/00995 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

  MSغذاهای مؤثر در رشد بیماری / دنبال قنطوریون و کاپاریس ایران دنیا به
ای بوده که  با وجود آنکه برخی گیاهان دارویی تولیدشده در ایران نظیر قنطوریون و کاپاریس جزو گیاهان افسانه

عنوان مزیت  دارویی بهدار گیاهان  تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور داشته باشد، تولید و پرورش هدف می

 .اقتصادی ایران مغفول باقی مانده است

با وجود آنکه طب : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کارشناس گیاهان دارویی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

توان گفت هنوز گیاهان  ا قاطعیت میها، بروز یافته است، اما ب های اخیر مورد توجه قرار گرفته و با رشد عطاری سنتی طی سال

 .رود، چرا که هیچ برنامه مدون حمایتی وجود ندارد شمار نمی المللی به دارویی مزیت اقتصادی ایران برای حضور در بازارهای بین

شت هرچند ستاد طب سنتی و گیاهان دارویی تشکیل شده یا در وزارت بهداشت سخن از افزایش سطح زیر ک: رضا میانجی افزود

شود، اما در عمل ابزارهای حمایتی دولت که برخاسته از توان علمی و نگرش اقتصادی به  هزار هکتار زده می 014گیاهان دارویی تا 

 .گیاهان دارویی باشد، وجود ندارد

زرگانانی هستند کجای دنیا وجود ندارد و با کند، در هیچ برخی گیاهان دارویی که در ایران رشد و نمو پیدا می: وی خاطرنشان کرد

 .اند که تمام تالش خود را برای دست یافتن به این گیاهان کرده

 دنبال گیاهان دارویی ایران هند و ترکیه به

دشت  های پل عنوان یکی از گیاهانی که در ارتفاعات تپه کاپاریس یا هندوانه کوهی به: کارشناس گیاهان دارویی ادامه داد

عنوان  کند، در واقع بومی مناطق گرمسیری غرب و مرکز آسیا است و به بیل و همدان رشد میهای شرقی و غربی، ارد آذربایجان

عنوان  شدت دنبال آن هستند، به ها به این گیاه که هندی. شود ملین، اشتهاآور، رفع سرفه و آرام کردن حمالت آسم شناخته می

تواند ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد، اما چندان مورد توجه  شود که می یکی از داروهای گیاهی با ارزش درمانی باال شناخته می

 .نیست

های سردسیر کشور که طب سنتی در آن از قدیم وجود  صورت ترشی در برخی از استان کاپاریس هرچند به: میانجی تصریح کرد

 .و صادرات آن ندارند ای برای افزایش تولید شود، اما در ایران ناشناخته است و هیچ برنامه داشته است، مصرف می

 کارند هلند و ترکیه، کاپاریس می

ها کشور ما تولیدکننده این گیاه دارویی  عنوان مهد تولید کاپاریس دنیا شناخته شده و تا مدت با وجود آنکه ایران به: وی یادآور شد

های  اارزش را در بازار صادر کرده و برنامهبوده است، اما اکنون هلند و ترکیه با قیمت حدود چهار دالر، هر کیلوگرم از این گیاه ب

 .مدونی برای کشت انبوه این محصول دارند

صورت مستمر ثبت سفارش از سوی  عنوان یکی از گیاهان دارویی با ارزش درمانی باال به همچنین پیاز ارکیده به: میانجی تأکید کرد

 .شده نیست ای دارد، اما در ایران چندان شناخته تجار ترکیه

 ای ایران وریون، گیاه افسانهقنط

های شمالی و  شناخته شده و در خراسان و استان "گل گندم آبی"عنوان  قنطوریون که به: کارشناس گیاهان دارویی اظهار داشت

 .عنوان نفازولین گیاهی لقب گرفته است شود، به ارتفاعات البرز شناخته می

کننده کبد و  کننده خون و تقویت وی ضدسرفه و دردهای رماتیسمی و تصفیهعنوان دار ای، به این گیاه افسانه: وی همچنین گفت

 .شود و از همه دنیا متقاضی دارد اشتهاآور در ایران تولید می
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 و سرطان با مصرف رژیم غذایی غلط MSرشد بیماری 

هایی که اکنون  بسیاری از بیماریعلت تعریف رژیم غذایی صحیح در سبد سفره ایرانیان،  در گذشته به: میانجی در ادامه افزود

 .ها جستجو کرد صورت اپیدمی درآمده است، وجود نداشت و علت آن را باید در چیدمان سفره غذایی ایرانی به

ترین  عنوان یکی از پرمخاطره در میان مردم ایران به MSهایی نظیر انواع سرطان و  اگر اکنون بیماری: وی خاطرنشان کرد

اند، علت آن افزایش مصرف سوسیس و کالباس، پیتزا، ماکارونی، برنج و انواع غذاهای سردمزاج  شده لقب گرفته های شناخته بیماری

 .است

عنوان مکمل  شود یا برای آن مصلحی به در طب سنتی از یک سو غذاها و رژیم غذایی با طبیعت گرم توصیه می: میانجی ادامه داد

 .وجودآمده است های تازه به بیماری گیرد که اثر آن کاهش مورد تأکید قرار می

 با توداریا MSدرمان 

وجودآورنده آن است، از  که مدت طوالنی مصرف غذاهای سرد علت اصلی به MSبیماری : کارشناس گیاهان دارویی تصریح کرد

 .آید که باید با گیاهانی نظیر توداریا مداوا شود وجود می تجمع خلط سودا به

شده در کشور درمانی در سبد داروهای شیمیایی ندارند، اما طب سنتی  های اپیدمی ضر برخی بیماریدر حال حا: وی یادآور شد

 .تواند با معرفی گیاهان دارویی برای مهار یا کنترل آن نسخه داشته باشد می

که تنها با نام برخی هایی  وزارت بهداشت و درمان برنامه منظمی برای نظارت بر طب سنتی ندارد و رشد عطاری: میانجی تأکید کرد

اند، در همه شهرهای کشور رو به افزایش است که  ای درباره خواص عرقیجات بسنده کرده گیاهان دارویی آشنا هستند و به نوشته

 .تواند مؤثر باشد که دارای پشتوانه علمی باشد تنها زمانی می

و مفیدی است، اما عالوه بر بعد درمانی طب سنتی  تعریف یک رشته طب سنتی در دانشگاه هرچند اقدام مؤثر: وی اظهار داشت

 ./عنوان مزیت اقتصادی ایران با نگرش جدید برنامه تدوین کرد دار گیاهان دارویی به باید به تولید هدف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32520-0.html 
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 گندم

 - 38/65/61 فارس

 ریالی برای واردات هر کیلوگرم گندم و جو به کشور 9044اخذ مابه التفاوت 

شورای اقتصاد با درخواست وزارت جهاد کشاورزی موضوع اخذ مابه التفاوت از واردات گندم و جو در سال 

بخشی از مقررات مالی دولت بررسی و  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 93ماده  9را به استناد بند  9314
 .تصویب کرد

 :،متن این مصوبه به شرح زیر استپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ریال از زمان ابالغ  0144گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به اخذ مابه التفاوت از واردات جو و گندم به ازای هر کیلوگرم -0

 .کل کشور واریز نماید 0290قانون بودجه سال  044034ه اقدام و به حساب درآمدی این مصوب

 .و جو تا پایان شهریورماه سال مزبور است 0290زمان اجرای اخذ مابه التفاوت مزبور از واردات گندم تا پایان سال :تبصره

مصوبه،موظف است با واردکنندگان اقالم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن نظارت بر حسن اجرای این -3

 .مذکور تصفیه حساب نماید

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از درخواست وزیر جهاد کشاورزی نسبت به تخصیص منابع حاصل از مابه التفاوت -2

تایید سازمان مدیریت و دریافتی از کاالهای مذکور جهت هزینه کرد برای اجرای سیاست های جبرانی و ضد بازار شکنی مورد 

 .کل کشور اقدام نماید 0290برنامه ریزی کشور در چارچوب قانون بودجه سال 

واردات گندم و جو که توسط شرکت های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور به منظور اجرای تکالیف مربوط به -0

معاف  0رزی انجام می گیرد از پرداخت مابه التفاوت منظور شده در بند کشور با تایید وزارت جهاد کشاو 0290تامین نیازهای سال 

 .است

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت جو در بازار داخلی در مقایسه با قیمت خرید تضمینی -1

 .آن نسبت درخواست لغو آن از طریق شورای اقتصاد اقدام نماید

پانزدهم تیرماه از سوی محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این مصوبه در تاریخ 

 .به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904140444045 
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 گندم
 - 38/65/68 فارس

 جایگاه سوم ایران در واردات گندم از روسیه

به دلیل مسائل : بیزینس ریکوردر با اشاره به اینکه ایران سومین کشور وارد کننده گندم از روسیه است ، اعالم کرد

میلیون تن گندم باید وارد  4ای، صادرات غالت روسیه امسال کاهش یافته است، حال اینکه ایران امسال بیش از  تعرفه

 .کند

، به نقل از بیزینس ریکوردر سال گذشته ایران به دلیل افزایش وا ردات دو برابری خبرگزاری فارساللمل  به گزارش گروه اقتصاد بین

رکیه و مصر در جایگاه اول و دوم قرار داشتند جایگاه کشورهای ت. از روسیه در جایگاه سوم واردات گندم از این کشور قرار گرفت

 .سوم ایران در واردات گندم از روسیه به دلیل افزایش دو برابری واردات در آن سال بود

هزار تن رسید و به این دلیل ایران در فهرست  003همچنین میزان واردات جو از روسیه نیز سال گذشته چهار برابر شد و به رقم 

میلیون تن جو به کشورهای دیگر صادر کرد که  162در مجموع روسیه . ارد کنندگان این محصول از روسیه قرار گرفتبزرگترین و

 .میلیون تن به کشور عربستان سرازیر شد 364نصف این میزان به بیش از 

ن رسید در حالی که سال میلیون ت 061بر اساس این گزارش میزان صادرات غالت روسیه در ماه جوالی با کاهش قابل توجهی به 

 3645میزان صادرات گندم روسیه نیز در ماه جوالی به یک میلیون تن رسید که سال قبل از آن . میلیون تن بود  2604قبل از آن 

 .میلیون تن بود

 .دانند کارشناسان دلیل کاهش صادرات غالت این کشور را اختالف مسئوالن در وضع تعرفه مناسب برای این محصول می

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود که به گفته آنها  9بینی کردند که امسال  ر اساس این گزارش مسئوالن ایرانی پیشب

 .میلیون تن واردات باید انجام شود 3میلیون تنی مصرف داخل  00نیاز 

 .های گذشته روسیه بزرگترین منبع واردات غالت برای ایران بوده است طی سال

 ه مشکالت صادرات غالت و گندم روسیه آیا امسال ایران باید به دنبال مقاصد جدید وارداتی بگردد؟با توجه ب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904140444244 
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 گندم
 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

 خرید گندم مرز شش میلیون تن را رد کرد 
 . میلیون تن رسید 744هزار و  3۳7میزان خرید گندم تا پایان روز گذشته به شش میلیون و 

با اعالم این خبر ( ایانا)سخنگوی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

میلیون تن گندم از  540هزار و  245کشور به جمع تولیدکنندگان گندم کشور، تاکنون شش میلیون و استان  20با ورود : گفت

میلیارد ریال برآورد شده  050هزار و  50شده،  کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است که بهای این مقدار گندم خریداری

 .است

رد ریال به حساب گندمکاران واریز شده و مابقی آن نیز از آنجا که میلیا 350هزار و  11تاکنون مبلغ : اهلل نظری افزود حشمت

 .شود تأمین اعتبار شده است، به مرور به حساب آنها واریز می

مشکل خاصی از لحاظ پرداخت بهای خرید تضمینی گندم نداریم، زیرا اعتبارات الزم در این بخش تأمین شده : وی خاطرنشان کرد

 .است

محموله  422هزار و  994مرکز فعال در قالب  003هزار و  تعداد یک: ندم در بانک کشاورزی ادامه دادسخنگوی خرید تضمینی گ

 .کنند محصول گندم کشاورزان را خرید می

 104هزار و  004تن پیشرو، سپس استان گلستان با خرید  390هزار و  943استان خوزستان همچنان با خرید : نظری تصریح کرد

 .هایی هستند که بیشترین میزان خرید تضمینی گندم در آنها انجام شده است تن استان 00هزار و  500 تن و استان فارس با

شود، اما ممکن  قسمت اعظم گندم تولیدشده در کشور تا پایان مرداد و اوایل شهریورماه برداشت و خریداری می: وی یادآور شد

 ./جامداست در برخی نقاط، تا مهرماه نیز خرید گندم به طول ان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32510-0.html 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ

 آیانا 1338مرداد  63, شنبه

 اجرای سامانه ردیابی گوشت مرغ از مزرعه تا سفره 
استان  99در راستای تحقق بخشی به شعار ایمنی غذا در سال جاری سامانه ردیابی گوشت مرغ از مزرعه تا سفره در 

 .کشور اجرایی شد

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

، دفتر نظارت بر 90در راستای تحقق بخشی به شعار ایمنی غذا در سال : عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور گفت

ها اقدام به اجرای سامانه بهداشتی ردیابی گوشت که توسط  بهداشت عمومی با تکیه بر اقدامات مؤثر ادارات کل دامپزشکی استان

 .استان کشور به مرحله اجرا گذاشته است 00ن دامپزشکی کشور طراحی و ابالغ شده در سازما

های طیور کشور که جمعیتی  درصد از کل کشتارگاه 34کشتارگاه صنعتی طیور معادل  42در حال حاضر تعداد : عباسی افزود

را دارند، تحت پوشش این سامانه قرار گرفته میلیون قطعه طیور یا به عبارتی سه درصد ظرفیت ساالنه کشتار طیور  030معادل 

 .است

استان منتهی به محدوده تهران مشمول عملیات  9استان دیگر ازجمله  00تعداد  90وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان شهریور 

 .گیرند اجرایی این سامانه قرار می

های کشتار  منظور ارزیابی مرغ به: کشور خاطرنشان کردمدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی 

صورت آنالین در سیستم یکپارچه  شده از مزرعه تا سفره با تخصیص کد رهگیری حمل از مزارع در سامانه بهداشتی حمل و نقل، به

 .شود قرنطینه صادر می

ستفاده از این کد و ورود آن به سامانه اعالمی بر بندی مرغ و با ا عباسی با اختصاص این کد بهداشتی حمل و درج آن بر روی بسته

 .توان مبادی پرورش و کشتارگاه مرغ را شناسایی و ارزیابی کرد بندی گوشت مرغ می روی بسته

های کشتاری از مبدا  توسط سازمان دامپزشکی کشور حمل و نقل مرغ 90با اجرای کامل سامانه ارزیابی در سال : وی تصریح کرد

رل قرار خواهند گرفت و از جابجایی طیور کشتاری خارج از شبکه نظارتی به حداقل خواهد رسید و این امر عالوه بر کامال تحت کنت

 ./های غیرمجاز و بدون پروانه نیز جلوگیری بعمل خواهد آورد ریزی های طیور در مواقع اضطرار از جوجه کنترل بیماری

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/32535-0.html 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان-1338مرداد 

 قیمت مرغ کاهش یافت

تومانی نسبت به روز گذشته به قیمت شش هزار و  044قیمت مرغ با کاهش : یوسف خانی با اشاره به کاهش تقاضا در بازار گفت

 .شود مشتری عرضه میتومان به  044

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران حوزه تجارتمهدی یوسف خانی رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

 .تومان رسید 044تومانی به شش هزار و  044گذشته با کاهش قیمت مرغ در مقایسه با روز :گفت

ها تقاضا برای مرغ کاهش یافته و این عامل موجب کاهش قیمت مرغ شده  با توجه به اتمام ماه رمضان و شروع مسافرت: وی افزود

 .است

 .است تا مرغداران متضرر نشوند خانی به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت واقعی و معقول مرغ کیلویی هفت هزار تومان یوسف

شود قیمت مرغ در روزهای آینده نیز کاهش بیابد و به  بینی می پیش:رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران تصریح کرد

 .شش هزار تومان نیز برسد

http://www.yjc.ir/fa/news/1340522 
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 گوشت مرغ
 اکونا - 133۱مرداد  61 - ۱2126: کد خبر 

 نوسانات قیمت مرغ سود تولیدکنندگان را تامین نمی کند
با توجه به هزینه های تمام شده تولید، نوسان قیمت مرغ حاشیه سود تولیدکنندگان را تامین : دبیر انجمن ملی طیور ایران گفت

 .به طوری که صنعت مرغ گوشتی کشور به سمت شکستگی پیش می رود نمی کند و آنان کماکان متضرر هستند

سعید اصغری فرد با بیان آنکه افت قیمت ها طی ماه های اخیر باعث کاهش میزان جوجه ریزی واحدهای تولیدی مرغ مادر شده، 

ر شایعه بروز بیماری آنفلوانزای کاهش تولید مرغ برای دوره آتی بخشی ناشی از افت قیمت ها، فشار بازار و همچنین انتشا: افزود

 .پرندگان در کشور است

بنابراین احتمال آن می رود که در شهریورماه قیمت مرغ با شیب اندکی افزایش یابد، اما به دلیل ضرر و زیان های : وی اظهار داشت

 . امین نمی شودمتوالی طی ماه های گذشته در صورت افزایش قیمت ها نیز حاشیه سود تولیدکنندگان این محصول ت

تومان به  144هزار و  5تا  5به گفته وی، این درحالیست که طبق نظر کارشناسی وزارت جهادکشاورزی گوشت مرغ باید حدود 

 .هزارتومان در بازار به فروش می رسد 4تا  1144بازار عرضه شود درحالی که هم اکنون با قیمتی بین 

تولیدکننده مرغ گوشتی به دلیل داشتن زنجیره تولید متضرر نباشند اما اکثر  ممکن است برخی واحدهای بزرگ: وی ادامه داد

هزارتایی به ورطه تعطیلی کشیده شده اند که انتظار می رود دولت تدبیر وامید برای صنعت  34تا  04واحدهای تولیدی کوچک 

 . مرغ گوشتی کشور اقدامات الزم را به عمل آورد

در حالی که قیمت تمام : تومان به فروش می رسد، گفت 544تا  444یمت جوجه یک روزه بین وی با بیان آنکه در حال حاضر ق

 . تومان است 0444شده جوجه یک روزه حدود 

وی یکی از دالیل مهم افزایش تولید و افت شدید قیمت مرغ گوشتی در بازار را جوجه ریزی باال در اواخر سال گذشته برشمرد و 

میلیون  000میلیون قطعه جوجه ریزی کافی است، در حالی که در خردادماه سالجاری  94گین حدود ماهانه به طور میان: گفت

 . جوجه در واحدهای تولیدی کشور توزیع شده است

  3405پروتکل تولید مرغ عاری از آنتی بیوتیک تا سال ** 

شتی مرغ سبز عاری از هرگونه آنتی طبق قوانین بهدا: دبیر انجمن ملی طیور ایران درخصوص مصرف و قیمت مرغ سبز گفت

بیوتیک تولید می شود که این مهم نیز به کنترل، نظارت و تایید سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی کشور 

 . بستگی دارد

اثیر چندانی بر به گفته وی، مرغ سبز متقاضیان خاص خود را دارد بنابراین قیمت باالی گوشت مرغ سبز نسبت به مرغ معمولی ت

 . میزان تقاضای این محصول در بازار ندارد

تمام تولید مرغ گوشتی کشورها  3405طبق فرایند پروتکل بهداشتی جدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار است تا سال : وی تاکید کرد

دنیا به سمت تولید مرغ سبز عاری از مصرف آنتی بیوتیک باشد، بنابراین تا دو سال آینده بخش عمده مرغ تولیدی کشورهای 

 . خواهد بود

در حال حاضر بخش عمده مرغ های تولیدی شمال : وی با تاکید براینکه سیاست گذاری کشورما نیز تولید مرغ سبز است، گفت

 . کشور عاری از مصرف آنتی بیوتیک است که امیدواریم تمام واحدهای تولیدی مرغداری کشور به این سمت گام بردارند

به دلیل شرایط خاص آب و هوایی استان های شمالی کشور، تلفات این : وی با اشاره به میزان تلفات در استان های مختلف، گفت

 . درصد است 34تا  01درصد و در استان های مرکزی و جنوبی بین  1محصول در این استان ها حدود 

 . د می شودمیلیون تن گوشت مرغ در کشور تولی 3هم اکنون ساالنه بیش از 
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 ماشین آالت

 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

درصد  4.4اختصاص کمتر از / نام پس از تحریم واردات قطعات مکانیزاسیون کشاورزی از کشورهای صاحب
 تسهیالت مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی 

موقع پرداخت کند، کم بودن  یکی از دالیلی که باعث شده بانک کشاورزی نتواند تسهیالت حوزه مکانیزاسیون را به

برداران بخش  شود تا این بانک برای جلوگیری از مأیوس شدن بهره راستا پیشنهاد می اعتبارات آن است که در این

 .کشاورزی، تا زمان تأمین آن از سایر منابع قرض کند

با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اند، تا ادامه  برداران بخش کشاورزی برای دریافت تسهیالت به بانک کشاورزی معرفی شده میلیارد تومان از بهره 030وجود آنکه 

 .میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است 34ها کمتر از  روند دو سال گذشته در بخش توسعه مکانیزاسیون اتفاق افتد، پرداختی

درصد از تسهیالت مربوط به مکانیزاسیون تخصیص داده شده است که  363کمتر از  سه ماه گذشته، -در دو : کامبیز عباسی افزود

 .این امر تأثیرات خود را در بخش کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزی خواهد گذاشت

ن امکان بنابرای. ای از ابهام است درصد نیز همچنان در هاله 01به  05کاهش نرخ سود در بخش کشاورزی از : وی خاطرنشان کرد

 .برداران مهیا نیست گیری برای بهره تصمیم

درصد بوده است که  363ها کمتر از  درصد خط اعتباری مکانیزاسیون ابالغ شده، اما میزان پرداختی 12بیش از : عباسی ادامه داد

اما اگر بانک تحت فشار  گذاری دارای مشکل است، دلیل عدم سرمایه دهد بانک کشاورزی در بخش تأمین منابع به این امر نشان می

 .باشد، بهتر از آن است که جامعه کشاورزی دچار یأس و ناامیدی شود

های مختلف بتواند  چینی در بخش عطش توسعه مکانیزاسیون همچنان باقی است و بانک کشاورزی باید با زمینه: وی تصریح کرد

 .روض شدن باشدهای خود را از این بخش داشته باشد، حتی اگر به قیمت مق پشتیبانی

 واردات قطعات مناسب از کشورهای اروپایی در دستور کار است

با وجود آنکه : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی روند پرداخت تسهیالت بخش مکانیزاسیون را نامطلوب خواند و یادآور شد

 .ده در شرایط حاضر دور از ذهن استبینی ش برنامه توسعه مکانیزاسیون به تصویب رسیده است، دستیابی به اهداف پیش

های نوین و شناسایی ادوات  های کشور برداشته شود، الزم است با ورود فناوری در شرایطی که قرار است تحریم: عباسی تأکید کرد

 .برداران پاسخ مثبت دهیم مکانیزه اقداماتی را انجام دهیم تا بتوانیم این بخش را ارتقاء دهیم و به تقاضاهای بهره

ها، قطعات و لوازم بخش  توانیم با رفع تحریم ای که می گونه شکوفایی در بخش صنعت اتفاق خواهد افتاد، به: وی اظهار داشت

 .نام تهیه کرده و در عرصه به کار گیریم مکانیزاسیون را از کشورهای صاحب

افته و در حالی که در سال گذشته جذب های بانک کشاورزی بسیار کاهش ی در حال حاضر میزان پرداختی: عباسی همچنین گفت

این . اعتبارات روزانه چهار تا شش میلیارد تومان بود، اما در حال حاضر در یک ماه گذشته تنها پنج میلیارد تومان جذب شده است

 .توان توقف در پرداخت تسهیالت قلمداد کرد امر را می

 تأمین برخی قطعات از خارج آالت بخش کشاورزی در داخل منوط به درصدی ماشین 14تولید 

آالت بخش کشاورزی توسط صنعتگران داخلی  درصد ماشین 94رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با اعالم اینکه بیش از 

شود و در بخش تولید داخل نیز برخی ادوات و  صورت کامل به کشور وارد می آالت به درصد از ماشین 04تنها : شود، افزود تولید می

 .قطعات آنها کامالً وارداتی است
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نام نبودند باعث شد بخش مکانیزاسیون با  در گذشته واردات برخی قطعات مکانیزه از کشورهایی که صاحب: وی خاطرنشان کرد

 .کنیم تا واردات مناسبی انجام شود ها تالش می رو باشد، اما از این پس با رفع تحریم مشکالتی روبه

کنیم تا  شود که تالش می های این بخش محسوب می انتقال تکنولوژی و حرکت به سمت کشاورزی نوین از برنامه: عباسی ادامه داد

 .ها را به کشور وارد کنیم این فناوری

های سختی قرار داشتیم که این امر امکان واردات قطعات  های دیگر در تحریم با کشورهای اروپایی و برخی حوزه: وی تصریح کرد

هایی را  کنیم که برنامه داد، اما از این پس تالش می های بخش کشاورزی را نمی ات مکانیزه و همچنین برخی ماشینمختلف ادو

اند، به کشور  برای واردات قطعاتی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد، فراهم آوریم و برندهای اصیل را که سابقه طوالنی داشته

 .وارد کنیم

خواهیم تا واردات به اندازه قطعات  گذاران بخش کشاورزی نیز می از سرمایه: نیزاسیون کشاورزی یادآور شدرئیس مرکز توسعه مکا

 .سازی آنها بتواند موجبات ارتقاء تولید را فراهم آورد مکانیزه به کشور و بومی

اورزی و افزایش کمی و کیفی وری در بخش کش ادوات مکانیزه به کشور خواهد توانست موجبات افزایش بهره: عباسی تأکید کرد

شده محصوالت کشاورزی  شده را به اندازه چشمگیری کاهش دهد و در نهایت قیمت تمام های تمام تولید را باعث شود و هزینه

 .کند برداران و حتی صادرکنندگان خواهد بود و امکان رقابت را فراهم می کاهش پیدا کرده که این امر به نفع بخش کشاورزی، بهره

شود که گاهی تنها یک قطعه کوچک آن باید از  های کشاورزی در کشور تولید می درصد قطعات و ماشین 94: اظهار داشت وی

کنیم بیشتر با کشورهای صنعتی پیشرو و اروپایی برای واردات قطعات ارتباط  طریق واردات تأمین شود که در این راستا تالش می

 .داشته باشیم

نام صنعتی، واردات قطعات  ها، امکان تولید مشترک بین ایران و سایر کشورهای صاحب رفع تحریمبا : عباسی در پایان گفت

 ./شود های بیشتر فراهم می گذاری سازی آن در کشور و سرمایه های نوین و بومی باکیفیت، شناسایی تکنولوژی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32521-0.html 
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 متفرقه

 آیانا 1338مرداد  65, دوشنبه

 های بخش کشاورزی برگزار می شود  هشتمین جشنواره ملی رسانه
بنیان، رسانه اثربخش، افزایش  کشاورزی دانش"های بخش کشاورزی با شعار  هشتمین جشنواره ملی دوساالنه رسانه

 .شود مردادماه در کرمانشاه برگزار می 94و  99 "وری بهره

با ( ایانا)های بخش کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر هشتمین جشنواره ملی دوساالنه رسانه

حوزه کشاورزی، های  سازی و بسترسازی برای تولید و توسعه کمی و کیفی رسانه این جشنواره با هدف جریان: اعالم این خبر گفت

افزایی بین پدیدآورندگان آثار و  دلی و هم ها، فراهم کردن محیطی برای ایجاد هم ایجاد جایگاهی مناسب برای ارزیابی این رسانه

 .شود بار برگزار می های کشاورزی هر دو سال یک های فعال در حوزه تولید آثار و رسانه حمایت از افراد و مؤسسه

 .شود های الزم را داشته باشند، برپا می هایی که ظرفیت بار در استان این جشنواره هر دو سال یک: دعلیرضا سیداسحاقی افزو

شده و داوری،  های انجام پس از بررسی: اثر به دبیرخانه این همایش رسیده است، خاطرنشان کرد 114هزار و  وی با اعالم اینکه یک

 .اثر انتخاب شد 41سرانجام 

های مختلف و  های رادیو و تلویزیون در استان ها در حوزه رسانه: ویزیونی وزارت جهاد کشاورزی ادامه دادمعاون گروه رادیو تل

نویسی، پویانمایی، نشریه، بروشور، عکس،  های مستند آموزشی و ترویجی، فیلمنامه های کشاورزی و همچنین در حوزه فیلم شبکه

 .در این جشنواره حضور دارندکلیپ و دارندگان خالقیت و نوآوری در حوزه رسانه 

امسال با شعار ( یادواره شهیدآوینی)های بخش کشاورزی  هشتمین جشنواره ملی دوساالنه رسانه: سیداسحاقی تصریح کرد

در مجتمع بعثت استان کرمانشاه در روزهای یازدهم و دوازدهم مردادماه  "وری بنیان، رسانه اثربخش، افزایش بهره کشاورزی دانش"

 .کنندگان خواهد بود شرکتپذیرای 

معاونت آموزش و ترویج سازمان تات، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و : وی یادآور شد

 ./از برگزارکنندگان این جشنواره هستند... کشاورزی ایران، شورای ملی نخود و

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32540-0.html 
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 متفرقه
 آیانا 1338مرداد  60, سه شنبه

 ! شهرداری، قوه قضاییه و شرکت گاز نیست
 ها را پیش از این بار است و شهرداری که سرقفلی این زمین اتحادیه بارفروشان مالک اعیانی میدان مرکزی میوه و تره

گیری کند، چه برسد به آنکه  تواند برای اداره میدان و همچنین دخل و تصرف در آن تصمیم واگذار کرده است، نمی

 .اقدام به انتشار قبض گاز کرده یا به جای قوه قضاییه، رأی صادر کند

ای که سازمان میادین میوه و  وابیهپیرو ج( ایانا)سخنگوی اتحادیه بارفروشان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اینکه مسئوالن سازمان میادین میوه و : بار ناراضی هستند، صادر کرد، گفت داران از سازمان میوه و تره بار برای انتشار خبر حجره تره

اس و با چه شواهدی کنند که فعاالن اتحادیه از اشراف کافی به قانون برخوردار نیست، بر چه اس بار شهرداری تهران گمان می تره

 !کنند ای وارد می چنین شبهه

بار در اختیار شهرداری تهران است و اتحادیه بارفروشان  طبق قانون، زمین میدان مرکزی میوه و تره: محمدرضا افزود بیژن حاج

برای تمام مسائل خارجی تواند  مالک اعیانی آن است؛ لذا تنها زمین میدان مرکزی در اجاره شهرداری قرار دارد و مالک اعیانی می

 .گیری کند میدان تصمیم

بار تنها سرقفلی میدان مرکزی را واگذار کرده است، اما به طرق مختلف  با وجود آنکه سازمان میادین میوه و تره: وی خاطرنشان کرد

 .یار داردکند، در حالی که اتحادیه بارفروشان، وظیفه اداره میدان مرکزی را در اخت در اداره میدان دخالت می

عنوان مالک زمین  کننده بازار هستند و شهرداری به طور که اصناف مختلف در بازار بزرگ تهران اداره همان: محمدرضا ادامه داد حاج

بار نیز در اختیار این اتحادیه بوده و نباید  اجازه دخل و تصرف در چگونگی اداره بازار بزرگ تهران را ندارد، میدان مرکزی میوه و تره

شهرداری در اداره آن دخالت کند؛ این در حالی است که در مسائل جزئی و کالن، بارها دخالت کرده و اجازه ورود به اتحادیه را 

 .دهند نمی

. گیرد صدور قبض مصرف گاز به شکل قانونی و در همه ایران توسط اداره شرکت گاز در اختیار مشترکان قرار می: وی تصریح کرد

دام قانون سازمان میادین اقدام به انتشار قبض گاز کرده و فعاالن میدان مرکزی را ناگزیر به پرداخت آن بر چه اساس و با ک

 کند؟ می

فعاالن میدان مرکزی باید در قبال گاز مصرفی خود به اداره شرکت گاز پاسخگو باشند، نه : سخنگوی اتحادیه بارفروشان یادآور شد

 !شهرداری

های سازمان میادین از خودروهای  ای که در ورودی تعرفه: جوابیه ارسالی این سازمان آمده است در: محمدرضا تأکید کرد حاج

بنابراین باید پرسید اگر این . های آب، برق و گاز است شود، برای نگهداری و پرداخت هزینه سنگین اعم از وانت تا تریلی گرفته می

 .داران دوباره قبض آب و برق پرداخت کنند باید غرفه شود، چرا های آب و برق می ها صرف تأمین هزینه تعرفه

هایی نصب شده است که به طرق مختلف، اخالل در کار  بار تهران، کیوسک جای میدان مرکزی میوه و تره در جای: وی اظهار داشت

 .وجود آمده است می بههای زباله و چنین اقال هایی که از سوی شهرداری برای فروش پالستیک، نایلون کیوسک. فعاالن حوزه است

توان زیر سؤال برد، اما  بار برای سازمان میادین نمی هرچند درآمدزایی از میدان مرکزی میوه و تره: محمدرضا همچنین گفت حاج

 .شود ها، اخالل در کار فعاالن بازار و حمل و نقل و تخلیه بار محسوب می حضور بیش از اندازه کیوسک

 !فروشی عطاری است و نه ماهیبار، نه  میدان مرکزی تره

بار برای بارفروشان تعبیه شده است، در حالی که سازمان  فضای میدان مرکزی میوه و تره: سخنگوی اتحادیه بارفروشان افزود

 .فروشان اختصاص داده است میادین بخشی از این فضا را به عطاران و بخش دیگری را نیز به ماهی
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فروشان بوده، بر کدام مبنای  بار که از گذشته در اختیار صنف میوه مختلف در میدان مرکزی ترهوارد کردن اصناف : وی ادامه داد

کننده میدان مشورت  عنوان اداره قانون شکل گرفته است و آیا پیش از آنکه چنین تصمیمی اجرایی شود، از اتحادیه بارفروشان به

 گرفته شده است؟

 شهرداری، قوه قضاییه نیست

عنوان کسبه فعال در بازار احترام قائل است، اما  این اتحادیه ضمن آنکه برای تمامی اعضای خود به: صریح کردمحمدرضا ت حاج

کند؛ با این وجود، معتقدیم اگر تخلفی توسط صنف بارفروشان صورت گیرد که قابل  احتمال تخلف از سوی برخی اعضا را رد نمی

تواند به دادگاه مراجعه کرده و پس از دعوی، قوه قضاییه برای  ن شاکی میعنوا پیگیری در محاکم قضایی باشد، شهرداری به

 .متخلفان حکم را صادر و سپس اجرا کند

کند؟  طبق کدام قانون و با چه ابزار قانونی شهرداری پس از دیدن تخلف برای متخلفان حکم بریده و اجرا می: وی یادآور شد

 ./در امور قضایی توسط شهرداری مطابق قانون نیستقضاوت در اختیار قوه قضاییه است و دخالت 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/32590-0.html 
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 متفرقه
 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

 های توسعه، با برندسازی تولیدات زنان روستایی  درآمدزایی در کانون
بسته خود، در کنار همسران خود  های پینه دهند که با تکیه بر مهارت دست درصد جمعیت کشور را زنان روستایی تشکیل می 00

هستند و با وجود آنکه سهم قابل  زنانی که فاقد ردیف بودجه مستقل ملی. در حال کارآفرینی و کسب درآمد در روستاها هستند

آیند؛ حتی وقتی شعار  ها به چشم می ریزی دهند، کمتر در برنامه میلیون نفری کشور را به خود اختصاص می 54توجهی از جمعیت 

ورزی زنان روستایی که تنها با یک دفتر در وزارت جهاد کشا. کنند را سران اقتصادی کشور فریاد می "روستا، کانون مرکز توسعه"

های رفاه ناچیز روستایی را با آرزوهایی که برای  باید بتوانند مردان خود را به ماندن در روستاها امیدوار نگاه دارند، شاخص

ها وقت  فرزندانشان در روستا دارند، تطبیق دهند و بدون داشتن بازاری برای محصوالتی که با چشم و دست روزها و شب

 حقوقی و اقتصادی دست و پنجه نرم کنند؟ های گذرانند، باید با چالش می

توانند  بر همین اساس، کشاورزان و زن روستایی نمی. استانداردی برای صنایع دستی و محصوالت تولیدشده در روستاها وجود ندارد

ند روستاها را کن بار، حکایت آنانی است که تالش می این تراژدی غم. کد بهداشتی و برندی برای کاالهای تولیدشده خود حک کنند

توانند سهمی از  گاه نمی ها، روستاها کمتر از شعار وجود دارد، هیچ ریزی های تولید جابیندازند، اما چون در برنامه عنوان کانون به

 .های کالن توسعه داشته باشند و فضایی برای درآمد و بهبود کسب و کار خود ایجاد کنند ریزی برنامه

گوشه زادبومشان به کارآفرینی مشغولند و مظلومانه به درآمدهای محدود  ن تسهیلگری که در گوشهدرباره زنان روستایی و نخبگا

هاشم، مشاور وزیر و رئیس دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی، به گفتگو  اند، با فروغ بنی خود چشم دوخته

 .ایم نشسته

 دهند؟ زنان روستایی چه بخشی از جامعه را تشکیل می

دهند و از این تعداد پنج  درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می 00میلیون نفر جمعیت،  04زنان روستایی و عشایری با 

 .سال دارند، آماده ورود به بازار کسب و کار، متقاضی اشتغال و نیازمند داشتن درآمد هستند 00میلیون نفر که باالتر از 

 یتی روستاها گذاشته است؟مهاجرت چه تأثیری در ترکیب جنس

صورت خانوادگی همواره در تأمین معیشت خانوار نقش مهمی  عنوان یکی از اعضای کشاورزی، به اگرچه زنان روستایی و عشایری به

 .ستدلیل مهاجرت مردان و جوانان، نقش آنها در اقتصاد خانواده و روستا به مراتب بیشتر شده ا بر عهده داشتند، اما در دهه اخیر به

های فرهنگی و اجتماعی که از دیرباز به عهده زنان بوده است، وزارت جهاد  با پررنگ شدن نقش اقتصادی زنان در کنار نقش

 .کند سازی و نهادسازی دنبال می کشاورزی برنامه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری را در چارچوب ظرفیت

 ای است؟ چه برنامه برنامه توانمندسازی وزارت جهاد کشاورزی مشخصاً

برداران  نفعان و بهره برنامه توانمندسازی در وزارت جهاد کشاورزی متأثر از این رویکرد و طرز تلقی از توسعه است که زنان تنها ذی

شوند و در فرآیند  های توسعه محسوب می کنندگان جدی به برنامه کنندگان و کمک آنها یکی از مشارکت. از مواهب توسعه نیستند

های توسعه دچار تأخیر و  های توسعه کنار گذاشته شوند، برنامه از این رو چنانچه از برنامه. نیافتگی سهیم هستند وسعه و توسعهت

 .ماند نقصان شده و نتایج آن ابتر می

 زنان تسهیلگر روستایی چه تعریفی دارند؟

خورشیدی طرح انتخاب،  0259ورزی که از سال سازی دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشا در حوزه ظرفیت

های  آموزش و ساماندهی زنان روستایی و عشایری را اجرا کرده است، زنان تسهیلگر توسعه روستایی با تسهیل ارتباط بین سازمان
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ایری، زنان های فرهنگی و اجتماعی جامعه روستایی و عش دولتی و غیردولتی با جامعه محلی ضمن توجه و رعایت موازین و ارزش

 .تسهیلگر تعریف شده و زمینه مشارکت آنها در حوزه اقتصادی و اجتماعی فراهم شد

دفتر . شوند و از مقبولیت اجتماعی نزد مردم برخوردارند این افراد، بومی روستا و عشایر هستند و توسط خود روستاییان انتخاب می

وابط اجتماعی، مشارکت اقتصادی و تقویت خودباوری، شرایط بروز و های مختلف تسهیلگری، توسعه ر امور زنان با ارائه آموزش

دهد تا با جلب مشارکت سایر آحاد جامعه  کند و به آنها فرصت می های درونی آنها را فراهم می ظهور استعدادهای ذاتی و ظرفیت

 .ادی و اجتماعی خود را فراهم کنندهای محلی، زمینه رشد و توسعه اقتص ویژه زنان و با شناسایی استعدادها و ظرفیت محلی به

 چه تعداد زنان تسهیلگر شناسایی شده است؟

این افراد در جلب . تسهیلگر عشایر در سراسر کشور وجود دارد 04هزار نفر تسهیلگر توسعه روستایی و  در حال حاضر بیش از هفت

در واقع، فرآیند . تی و آموزشی نقش مؤثر دارندهای مختلف اعم از بهداش های مختلف در دستگاه مشارکت زنان در اجرای پروژه

های  شود، اما کارکرد آنها فراسازمانی است و همه فعالیت انتخاب و توانمندسازی آنها از طریق وزارت جهاد کشاورزی انجام می

 .اند ر منسوب شدهعنوان دهیا تعدادی عضو شورای اسالمی روستا و حتی به. دهند مرتبط با زنان روستایی و عشایری را پوشش می

 های اقتصادی و جذب سرمایه موفق بودند؟ زنان روستایی چقدر در پروژه

های اعتبار خرد زنان روستایی و  ترین برنامه دفتر امور زنان روستایی و عشایری توسعه تجهیز صندوق در موضوع نهادسازی، مهم

این . صندوق عشایری رسیده است 04صندوق روستایی و  044شروع شد و تاکنون به بیش از  0204عشایری بود که از سال 

های الزم به اعضا برای انجام کار  شوند و نقش دفتر، ارائه آموزش اندازهای مردمی شکل گرفته و تقویت می های خرد با پس صندوق

یارد تومان سرمایه و ها بیش از سه میل در حال حاضر این صندوق. گروهی و مشارکتی مانند مدیریت یک نهاد مالی و محلی است

 .اند کارآفرینی کنند و به بهبود فضای کسب و کار خود بپردازند هزار نفر عضو دارند که از محل وام و اخذ تسهیالت توانسته 24

 ای برای حمایت از زنان روستایی دارید؟ در چارچوب اقتصاد مقاومتی چه برنامه

ترین آنها توسعه  صاد مقاومتی در حال تدوین و رایزنی است، اما یکی از مهمهای حمایتی از زنان روستایی در چارچوب اقت برنامه

هرچند این فعالیت با همکاری شرکت مادرتخصصی حمایت . ها است سازی آنها در سطح شهرستان های اعتبار خرد و شبکه صندوق

سازی برای افزایش سرمایه  علت زمینه ا بهدرصدی دولت آغاز شده، ام 09با حمایت  0209گذاری کشاورزی از سال  از توسعه سرمایه

ترین ابزارهای حمایتی زنان در چارچوب اقتصاد  گیرد، از مهم های محلی شکل می صندوق که با تکیه بر مشارکت و توانمندی

 .مقاومتی است

 وضعیت بودجه زنان روستایی و عشایری چگونه است؟

ملی ندارد، اما از محل ردیف استانی طرح آموزش و اشتغال خانگی زنان دفتر امور زنان روستایی و عشایری ردیف بودجه مستقل 

دلیل وجود تجارب مؤثر و  هرچند در سطح ملی نیز به. کند روستایی و عشایری حدود یک میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا می

 .ها شده است دجه برای اجرای پروژهنامه اقدام به جذب بو ها از طریق انعقاد تفاهم مفید این دفتر با همکاری سایر دستگاه

 های دفتر برای جذب بودجه چقدر دستاورد داشته است؟ رایزنی

های این دفتر است که در همین راستا طرح  های مختلف یکی از مسئولیت های وزارتخانه ها و سازمان نامه با معاونت ایجاد تفاهم

. امور تولیدات دامی و باغی وزارت جهاد کشاورزی از آن جمله استها و ترویج نوغانداری با همکاری معاونت  توسعه توتستان

صندوق عشایری نیز با همکاری صندوق کارآفرینی امید در  04صندوق اعتبار خرد روستایی و  134همچنین طرح توسعه و تجهیز 

 .حال اجرا است

 اید؟ هبرای جذب بودجه و توسعه کارآفرینی زنان روستایی با سیستم بانکی به کجا رسید
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در زمان حاضر . عمل آورده است ای از روستاییان به های ویژه عنوان تنها بانک تخصصی حوزه تولید همواره حمایت بانک کشاورزی به

های مشترک در زمینه آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار در بین زنان روستایی و  با این بانک در حال رایزنی برای همکاری

سر  مدیران این بانک آمادگی خود را اعالم کرده و در مرحله تنظیم قرارداد به. های خرد هستیم ای صندوقویژه اعض عشایری به

 .بریم می

کارگیری  آیا دفتر امور زنان در این حوزه با توجه به ظرفیت به. رود شمار می عنوان یکی از راهکارهای فائو به فود به تله

 زنان روستایی و عشایری ورود کرده است؟

 .های زنان را آغاز کرده است فود، زمینه جذب بودجه برای توسعه فعالیت های تله این دفتر از طریق همکاری با فائو در قالب پروژه

اجالس جهانی غذا بعد از پنج سال با هدف باال  3443فود مبارزه علیه گرسنگی را آغاز کرد و در  فائو با برنامه تله 0995در اجالس 

و استانداردهای زندگی، افزایش بازده، تولید محصوالت کشاورزی، ارتقاء سطح زندگی جمعیت روستایی و بردن سطح تغذیه 

فود در قالب  های تله های دفتر امور زنان برای مشارکت در پروژه در همین راستا، فعالیت. تضمین رهایی بشریت از گرسنگی آغاز شد

ت آبزی، تهیه غذاهای سنتی خانگی و همچنین ترشی و مربا در دستور کار های پرواربندی گوسفند، پرورش شترمرغ، محصوال طرح

 .قرار دارد

 هایی پیش رو دارید؟ جهت توسعه کسب و کار و اشتغال چه چالش

ها برای ایجاد درآمد، بهبود معیشت، فعال کردن فضای کسب و کار و در یک جمله  های گفته شده و برنامه با وجود همه تالش

به جامعه روستایی و عشایری، تعلق و ماندگاری به زادبوم چالش بزرگی وجود دارد و ان هم میل مهاجرت  زندگی بخشیدن

 .روستاییان به شهرها است

جانبه به روستا در  محیطی آن مورد توجه قرار گیرد، نیازمند نگاه همه توسعه پایدار در صورتی که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست

های تولید باید محور توسعه قرار گیرند و با در نظر گرفتن  عنوان کانون است، به این معنا که روستا بهچارچوب توسعه محلی 

 .های مهاجرت به شهرها را کاهش داد های رفاه، انگیزه نیازهای روستایی، ازجمله ایجاد درآمد و افزایش شاخص

 کنید؟ وضعیت آموزش در روستاهای کشور را چطور ارزیابی می

های اخیر، هرگاه سخن از ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به میان آمده، پای ارقام میلیاردی تسهیالت و اعتبارات به وسط آمده  در دهه

. جز افزایش دانش و مهارت میسر نخواهد شد است؛ حال آنکه آموزش، توسعه اجتماعی، ترویج فرهنگ کار و تالش و کارآفرینی به

ویژه در  افزاید، لذا آموزش و توانمندسازی به ناخت، دانش و دانایی تنها بدهکاری را به بیکاران میتسهیالت بدون آموزش، انگیزه، ش

عنوان یک بسته توأم دیده شود تا خروجی آن  جامعه روستایی که پتانسیل عظیمی در خود دارد، باید در کنار تسهیالت بانکی به

 .کارآفرینی باشد

 مورد توجه مسئوالن قرار دارد؟ برنامه آموزش و ترویج کشاورزی چقدر

های اعتباری و ساختاری، سطح پوشش  دلیل محدودیت های اخیر آموزش و ترویج کشاورزی عملکرد ضعیفی داشته و به در سال

ای  های مهارتی روستاییان در سازمان آموزش فنی و حرفه طوری که ضریب نفوذ آموزش خدمات آموزشی محدود شده است، به

این امر تهدید جدی در فرآنید توانمندسازی و توسعه اجتماعی، اقتصادی مناطق . چهار درصد بوده است 92کشور در سال 

 .روستایی است که اقتصاد آن بر مبنای کشاورزی نهاده شده است

ی مورد عنوان بخشی از جریان توسعه اجتماعی و اقتصاد رود در برنامه ششم توسعه، موضوع آموزش و ترویج کشاورزی به امید می

 .توجه جدی مسئوالن قرار گیرد و شرایط الزم برای گسترش سطح خدمات آموزشی و ترویجی فراهم شود

 بازارسازی و بازاررسانی محصوالت روستایی چگونه است؟
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ی پذیر شود، آسیب های زنان در این حوزه تعریف می های کسب و کار خرد روستایی و عشایری که عمده فعالیت ترین چالش از مهم

چنانچه موضوع کد بهداشتی و برندسازی . محصوالت تولیدشده و دسترسی ضعیف تولیدکنندگان به بازارهای عرضه و فروش است

های زنجیره عرضه محصوالت تولیدی به هم وصل  حلقه. شود را نیز به آن بیفزاییم، تراژدی عرضه محصوالت روستاییان تکمیل می

عنوان مثال، فقدان کد بهداشتی مانع از عرضه  به. شود ، مابقی آنها نیز دچار مشکل میهستند و با ایجاد اشکال در یک حلقه

 .شود دار می گسترده محصوالت در سطح وسیع است و بازار آن نیز خدشه

 دنبال برندسازی باشند؟ توانند به چگونه روستاییان می

های مورد نیاز برای اخذ کد بهداشتی  ور و عدم تناسب شاخصهای تولیدی در سراسر کش نبود استانداردهای یکسان در ایجاد کارگاه

. و برندسازی در شرایط جامعه روستایی، باعث شده روستاییان نتوانند محصوالت خود را با کیفیت و انتظار مشتریان تطبیق دهند

ولید کنند، اما از آنجا که های خود، محصوالتی را ت اند با تکیه بر دانش و مهارت دست هرچند روستاییان کارآفرین توانسته

های تولیدی آنها تعریف نشده، عمالً از داشتن برندهای معتبر محروم هستند؛ لذا ناگزیرند محصوالت خود  استانداردی برای کارگاه

ه عرقیات، هزار متری برای کارگا عنوان مثال حداقل در متراژ یک مثالً به. ها و سودجویان بفروشند را با قیمت بسیار پایین به دالل

تفکیک فضاهای مختلف از سقف کاذب گرفته تا کاشی و سقف و سایر موارد برای گرفتن استاندارد، آنچنان هزینه ساخت و تجهیز 

 ./روند ها نمی یک از روستاییان اعم از زن و مرد به سمت احداث این کارگاه برد که هیچ کارگاه روستایی را باال می

http://www.iana.ir/majles/item/32522-0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23733-1.html


 4931مرداد  اول اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

262 
 

 متفرقه
 آیانا 1338مرداد  63, شنبه

 ضرورت تغییر نگاه به جامعه روستایی /درصد کارتن خواب های تهران را روستاییان تشکیل می دهند  ۳4
های شهر تهران را  خواب درصد کارتن ۳4در حال حاضر : معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت

 . دهند روستاییان سراسر کشور تشکیل می

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، سید ابوالفضل رضوی در گردهمایی معاونین عمرانی، مدیران کل امور روستایی و امور بانوان 

های خود قرار دهیم و آیا نباید توسعه  های سراسر کشور، با طرح سواالتی چون چرا باید روستاها را در حاشیه برنامه ریزی انداریاست

های اقتصادی و  جمعیت روستایی کشور از چرخه فعالیت: روستایی را به عنوان یک محور توسعه ملی درنظر گرفت، اظهار کرد

کند بلکه در برخی موارد به جمعیتی مضر و آسیب رسان تبدیل شده  ه تنها موثر و مفید عمل نمیفرهنگی و اجتماعی جدا شده و ن

 .است

در : اند، عنوان کرد وی در ادامه با تاکید بر آنکه مسئولیت رسیدگی به این امور به عهده کسانی است که در مسند قدرت قرار گرفته

درصد از  14این در حالیست که . دهند هواز را حاشیه نشین ها تشکیل میدرصد شهر مشهد و همچنین شهر ا 21تا  24حال حاضر

های فیزیکی کشور امکان تولید دارند در روستاها واقع شده است و در صورتی  های قابل کشت و پتانسیل دار و در واقع سرمایه زمین

تولید و توسعه کشور قرار گیرد تعطیل شده  درصدی که باید در چرخه 14که آنها خالی از سکنه شوند به معنای آن است که این 

 .است

درصد  3064، 0294معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه ضمن اشاره به آنکه طبق سرشماری سال 

ه در حال حاضر بیشترین جمعیت روستایی از نظر درصد متعلق ب: دهند، گفت جمعیت کشور را روستاییان و عشایر تشکیل می

گیرد؛ کمترین تعداد نیز از هر دو حیث  سیستان و بلوچستان و بیشترین جمعیت از حیث تعداد به خراسان رضوی تعلق می

 .جمعیت و تعداد نیز متعلق به استان قم است

سائل درصد درآمد خانوار شهری برابر با کل درآمد خانوار روستایی است و این تبعیض ها از م 44: رضوی در ادامه عنوان کرد

کنیم شاهد آن هستیم که آنان  اقتصادی و درآمدی فراتر رفته و به حدی رسیده است که هرگاه به روستاهای پرجمعیت مراجعه می

 .خواهان تبدیل وضعیت به شهر هستند

 9ه و تنها در استان هزینه خانوار روستایی بر درآمد آن غالب بود 33استان کشور در  20به گفته رضوی، متاسفانه در حال حاضر از 

 .استان درآمد خانوار روستایی بیش از هزینه های آنهاست

یکی از دالیل عمده روستاییان برای تمایل به شهری شدن این است که امالک آنان فاقد سند بوده و : وی در این باره تصریح کرد

 .تواند به امالک آنان تعرض کند هم نمیوقتی روستای آنان تبدیل به شهر شود امالکشان سند دار شده و در این شرایط دولت 

در حال حاضر هیچ روستایی در کشور نیست که از تجاوز دولت : معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد

 .دبه امالک خود ناراضی نباشد و در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که شورای اسالمی روستاها نیز دارای کمترین قدرت هستن

شواری اسالمی روستاها در : رضوی در ارتباط با وضعیت شورای اسالمی روستاها در مقایسه با شورای اسالمی شهرها اظهار کرد

ای را نداشته و  حال حاضر دارای کمترین احترام نسبت به شورای اسالمی شهرها هستند و حتی اجازه هیچگونه حق جلسه

 .درآمدزایی نیز ندارند

های خود را  های عمرانی داشته ، طرح در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که شوراهای اسالمی شهرها خود پروژه: وی ادامه داد

کنند و غیره در حالی که شورای اسالمی روستاها از هیچکدام از این مزایا  گذارند، زمین واگذار می اجرا کرده و به مناقصه می
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می آید که مگر عقل و شعور اعضای شورای اسالمی روستاها از عقل و شعور برخوردار نیست؛ در چنین شرایطی این سوال پیش 

 .اعضای شورای اسالمی شهرها کمتر است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه ضمن بیان آنکه مشکالت روستاییان متعدد بوده و باید برای 

چرا باید مرکز تولید گندم روستا باشد اما : روستا و روستاییان ایجاد کرد، افزودرسیدگی به آنها تغییراتی اساسی در نوع نگاه به 

 .آسیاب آن در شهر و یا چرا باید اینترنت پرسرعت برای روستاییان رویا شود

های راهبردی برنامه ششم توسعه در  رضوی در ادامه این گردهمایی ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ابالغ سیاست

های اجرایی در جهت توسعه روستایی، تثبیت جمعیت، تشویق  رهبر معظم انقالب بر اتخاذ برنامه: راستای توسعه روستایی، گفت

های تولید و ارزش آفرینی، برنامه ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی،  مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری به عنوان کانون

های  در توزیع منابع و ارتقای شان و منزلت اجتماعی روستاییان و همچنین ایجاد فرصت ای و محلی، تعیین سهم واقعی منطقه

های اماکن روستایی  های کارآفرینی، حمایتی و اشتغالزایی بومی و مقارن سازی تاسیسات و زیر ساخت جدید اقتصادی و فعالیت

 .اند تاکید داشته

در چنین شرایطی زمانی که رهبری نظام توسعه روستایی را : دامه دادمعاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ا

تا ( نفر 044)خانوار  34اند، باید در نگاه خود به روستاها نیز تجدیدنظر کرده و تعریف روستا را از محلی با جمعیت  مکلف کرده

هزار نفر به عنوان یک واحد تولیدی در  03تا نفر تغییر دهیم و روستاها را محلی بدانیم که با هر تعداد جمعیت از دو نفر  2144

 .نظر گرفته شود

در حال حاضر از هر شش خانوار روستایی، یک فرد تحصیل کرده داریم، در حالی که هنوز نگاه برخی به : رضوی ادامه داد

تایی و روستاییان از واجبات روستاییان این است که آیا آنان سواد خواندن و نوشتن را دارند؟ در چنین شرایطی تغییر نگاه به روس

 .نظام است

از : وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، هدف کشور رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد است، گفت

درصد بوده است و تنها در دو مقطع زمانی شاهد رشد منفی  063متوسط رشد نرخ اقتصادی کشور  0292تا سال  0220سال 

 .بودیم اقتصادی

با شروع جنگ  10در سال : معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در خصوص این دو مقطع تصریح کرد

درصدی بودیم زیرا در آن زمان نیروهای تازه سرکار آمده بدون  361با پایان یافتن جنگ دارای رشد منفی  45تحمیلی تا سال 

هایی  دالر و آدم 003تا  004ای  شاهد آن بودیم که با نفت بشکه 90ا داشتیم اما در سال دالر ر 04ای هفت تا  تجربه و نفت بشکه

 .درصد را در کشور تجربه کردیم 4سال تجربه رشد منفی  24با 

میلیارد دالر واردات داشت در حالی که  044میلیارد ریال درآمد نفتی،  024دولت وقت با حدود  0294در سال : رضوی ادامه داد

 .روستاها کانون تولید هستند چرا باید آنها را تعطیل کنیم و در مقابل واردات را افزایش دهیم وقتی

روستاها پایگاه و خواستگاه اقتصادی مقاومتی هستند و استاندارهای سراسر : وی در ادامه انتقاد به شرایط موجود روستاها ادامه داد

درصد جمعیت کشور را  3064نمی رسیم مگر آنکه روستاییان و عشایر را که درصد  0کشور باید بدانند که به نرخ رشد اقتصادی 

 .شوند را وارد کارزار اقتصادی کنیم شامل می

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه این گردهمایی از تمامی استانداران، فرمانداران و مدیران استانی 

انه حداقل یک جلسه در جهت توسعه مناطق روستایی با نهادهای ذیربط و با مشارکت در سراسر کشور تقاضا کرد تا ماهی

 .های مردم نهاد برگزار کنند سازمان
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معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه با اظهار ناراحتی از عدم پیگیری برخی استانداریها در خصوص 

انتظار ما این است که استانداریها : ها ابالغ شده بود، گفت توسط این معاونت به استانداریابالغ طرح مشارکت اقتصادی روستاها که 

های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری را به فرماندار خود ابالغ کنند نه اینکه بعد از سه ماه ابالغ  ابالغیه

باشیم که هنوز استانداران محترم این طرح را به فرمانداران ابالغ نکرده ها، شاهد آن  طرح مشارکت اقتصادی روستاها به استانداری

 .اند

دانند طرح مشارکت اقتصادی روستایی  کنند و حتی نمی عجیب است که بسیاری از فرمانداران به ما مراجعه می: رضوی ادامه داد

اده اند؛ و اگر در حال حاضر بخواهم وضعیت موجود ای را برای توجیه فرمانداران خود تشکیل ند چیست زیرا استانداران هیچ جلسه

 .را به رئیس جمهور گزارش کنم صورت خوشی نخواهد داشت

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه با تاکید بر آنکه هیچ دستگاه و نهاد دیگری بجز این معاونت حق 

معاون : های اتخاذ شده از سوی این معاونت باشند، گفت باید تنها مجری سیاست ها سیاست گذاری روستایی را ندارد و سایر دستگاه

ای صراحتا وظیفه سیاستگذاری را در حوزه روستایی بر عهده معاونت  خردادماه سال گذشته طی بخشنامه 30اول رییس جمهور در 

دانیم  تواند ادعا کند که نمی ولی نمیتوسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گذاشت پس در چنین شرایطی هیچ مسئ

 .کدام نهاد مسئول رسیدگی به امور روستایی است 

استان های مرزی کشور همواره محروم ترین : رضوی همچنین در ارتباط با طرح مشارکت اقتصادی در روستاهای مرزی کشور گفت

به . نان نصف میانگین درآمد روستاییان کشور استمناطق کشور هستند مانند سیستان و بلوچستان که درآمد خانوار روستایی آ

ای را قائل شدیم که فرصت بسیار مغتنمی است  همین دلیل در طرح مشارکت اقتصادی روستایی برای مناطق مرزی تسهیالت ویژه

 .ها برای توسعه مناطق خود اراده و اقدام کنند تا استانداران و فرمانداران این مناطق در جهت جذب این فرصت

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه ضمن اشاره به آنکه در حال حاضر برنامه ششم توسعه در حال 

اند که یکی از آنها شورای توسعه روستا، عشایر و اقشار کم  ای کشور تشکیل شده های توسعه شورا برای برنامه 24تدوین بوده و 

این شورا به عهده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور است و تنها شورایی مسئولیت : درآمد است، اظهار کرد

ای نداشته،  روز گذشته هیچ جلسه 04شورا تا  00است که تا به حال سه جلسه تشکیل داده و بر اساس گزارشات سازمان مدیریت 

 .اند شش شورا یک جلسه و سایر شوراها نیز تنها دو جلسه تشکیل داده

http://www.iana.ir/majles/item/32520-0.html 
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 متفرقه
 آیانا 1338مرداد  60, سه شنبه

 هنر ما باید در خلق ثروت باشد / فرق فرزندان خانواده ثروتمند با خانواده فقیر در تغذیه سالم است
های خود را پیرامون وضعیت کشاورزی استان خراسان رضوی و  رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دیدگاه

های انجام شده در آن سازمان را با گذشت بیش از یک سال از حضورش در سمت ریاست سازمان  همچنین اهم برنامه

 . جهاد کشاورزی آن استان، تشریح کرد

دار  مجتبی مزروعی، که پیش از این مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه را عهده (:یاناا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

های کاشمر و بردسکن نیز بوده است، در خردادماه سال گذشته بر مسند ریاست  بوده و عالوه بر آن، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

مدیران موفقی مانند علی فریدونی در دوره ریاست سازمان جهاد  مدیری که جایگزین. این سازمان در استان خراسان رضوی نشست

کشاورزی خراسان بزرگ شده است تا در دوره جدید وضعیت بخش کشاورزی و تولیدات دامی و طیور را که در دوره دولت های 

. شده است، سروسامانی دهد سابقه بوده است، نامناسب نامناسب نهم و دهم با توجه به درآمدهای سرشار مالی که در طول تاریخ کم

گوید که  مزروعی می. بیند و استان خراسان رضوی را نیز از آن ها مستثنی نمی داند وضعیتی که مزروعی آن را در کل کشور می

 اند با مدیریت صحیح تولید گندم را دو برابر بعد از به روی کار آمدنش، تمامی ستادهای فنی سازمان را احیا کرده است و توانسته

رویه  اند از مصرف بی هایی توانسته گوید که اذعان دارد با تدوین برنامه از کمبود آب استان می. نسبت به سال گذشته افزایش دهند

 .آب در بخش کشاورزی جلوگیری کنند

و در عین داند و معتقد است که به اقتصاد بخش کشاورزی صدمه زده است  ها را برای بخش کشاورزی آفت کار می وی وجود تحریم

به هر حال، سید مهرداد . اند که وضعیت مطلوبی ایجاد کنند حال که دولت نیز در تنگنای مالی قرار دارد، اما با این حال توانسته

های کشاورزی و  امیرکاللی در دنیای اقتصاد ویژه استان خراسان رضوی با او در مورد راهکارهای پیشگیری از مصرف آب در زمین

 :خوانید و انتصابات در این سازمان صحبت کرده که در ادامه می همچنین تغییرات

 تعامل و همکاری سازمان متبوع شما با بخش خصوصی به چه صورت است؟

همانطورکه استحضار دارید بخش کشاورزی عمدتاً با بخش خصوصی در ارتباط است و فعالیت ما پیرامون طیف وسیعی از اجتماع 

درصد سرمایه  91به ویژه اینکه بیش از . گیرد درصد خانواده تولیدکننده بخش کشاورزی را دربرمی 33استان خراسان رضوی . است

 .و منابع ما در بخش خصوصی است و باید با حمایت از بخش خصوصی سطح تولید را افزایش و از لحاظ کیفی نیز ارتقاء دهیم

 اید چه بوده است؟ م دادههایی که طی این مدت برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی انجا برنامه

به عنوان مثال در مورد اعتبارات و تسهیالت چه . های کاری را تعیین کردیم های مختلف داریم اولویت براساس تعاملی که با بخش

له ام تمامی ستادهای فنی سازمان را احیا کردیم از جم گیریم؟ از زمانی که بنده مسئولیت را برعهده گرفته اولویتی را در نظر می

ما تصمیم گرفتیم . ای تدوین کنند ایم که برنامه ستادهای زراعت، باغبانی، فنی و تولیدات دامی طیور که به این ستادها دستور داده

سال آینده چه جایگاهی دارد و یا گندم را تا  34انداز زراعت را با توجه به وضعیت آب و تولید تعیین کنیم که زراعت ما در  چشم

برای همه این مسائل را طی سه ماه برنامه مدونی تهیه کردیم و حاال این موضوعات را . ریم افزایش دهیمچه سطحی قصد دا

به عنوان مثال االن . ای که داریم به بهبود وضعیت کدام یک از این موضوعات بپردازیم بندی کردیم که براساس سرمایه اولویت

ر بخواهیم یکباره یک محصولی را که در جیره غذایی مردم وجود دارد، حذف خیلی افراد با تولید هندوانه مخالف هستند و ما اگ

 .شود کنیم به شدت گران می

 اید؟ مصرف آب برخی محصوالت غذایی بسیار باال است، برای کاهش مصرف این نوع محصوالت چه راهکاری اندیشیده



 4931مرداد  اول اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

260 
 

ب مصرفی آن را کاهش دهیم، بذری که در زمین کاشته مصرف آب هندوانه، طالبی و خربزه باالست و این مدیریت ماست که باید آ

گذارند و در همین حین دو  شود و به صورت نشاء در زمین می شد االن در گلخانه این بذر سبز می شد و سه مرحله آبیاری می می

فشار است و کشت این نوع محصوالت به صورت کشت زیرپالستیکی است و با آبیاری تحت . کند مرحله آبیاری کاهش پیدا می

جویی  درصد آب صرفه 14کنیم که با یک کار مدرن،  یابد و در نهایت مشاهده می درصد مصرف آب کاهش می 24تا  34همین جا 

توانیم در پایداری تولید نیز قدم برداریم و به دنبال همین  ما اگر بتوانیم مصرف آب را در خراسان مدیریت کنیم، قطعا می. شود می

گذاری آن  سال آینده برای سرمایه 34هایی گندم کشت شود که حداقل تا  بدین معنا که باید در مکان. ستیمپایداری تولید ه

های زیرزمینی را کاهش دهیم و این کار با  شود مگر میزان برداشت از سفره این امر حاصل نمی. اطمینان داشته باشیم

 .فشار انجام دادیم های قبل آبیاری تحت سال در سال گذشته به اندازه میانگین. دهد گذاری رخ می سرمایه

 هایی در این زمینه صورت گرفته است؟ آیا آموزش

برای آبیاری . فشار است و یا باید تغییر الگوی کشت صورت بگیرد های آبیاری تحت عمده کاری که باید انجام دهیم، تغییر سیستم

فشار در سنوات گذشته چهار هزار  شتیم که میانگین آبیاری تحتهزار هکتار زمین را سال گذشته در دست اجرا دا04فشار  تحت

نام و  فشار باید در این سامانه ثبت های مجری و سازنده لوازم تحت ای طراحی کردیم که تمام شرکت عالوه بر این سامانه. هکتار بود

درصد در آب مصرفی  34امانه حدود همین س. ها را اعالم کنند که در حق کشاورز اجحاف و یا کالهبرداری صورت نگیرد قیمت

ها نباید روال گذشته را در پیش گرفت و مثال در منطقه  در خصوص اجرای الگوی کشت در بسیاری از شهرستان. جویی کرد صرفه

ر کنند گذاری کنند و دو تا سه سال کا رشتخوار نباید پنبه کاشته شود و از طرفی مردم منطقه توان مالی ندارند که برای باغ سرمایه

جات باید به همین  های زیرسقف و کل سبزی و صیفی ها و کشت توسعه گلخانه. و اینجا ما با تسهیالت باید به کمک مردم بیاییم

هزار متر مکعب  03تا  04فرنگی در مزرعه کاشته شود چون یک هکتار مزرعه گوجه فرنگی،  صورت تولید شود و نباید مثال گوجه

برابر  24اگر همین یک هکتار با همان مصرف آب در گلخانه کشت شود حدود . شود تن تولید می 01کند و حدود  آب مصرف می

 .شود فرنگی تولید می تن گوجه 014یعنی . افزایش تولید به همراه دارد

 های مصرفی در بخش کشاورزی به سود تولید کننده بوده است؟ نظر شما هزینه به

بخش کشاورزی هم بخش تولیدی . یار کشاورز قرار دهیم و وسایل و امکانات را فراهم کنیمدر بخش کشاورزی باید ابزار را در اخت

در حال . توانند مواد غذایی تهیه کنند شود که مردم نمی کرد تولید کنیم؛ آنقدر غذا گران می است و اگر بخواهیم به اندازه هزینه

با وجود اینکه تهیه اقالم غذایی برای کشاورز و دامدار ما صرفه . مترین غذا را داری حاضر یکی از کشورهای منطقه هستیم که گران

تومان از تولیدکننده  0344تومان شده است و در این بین لیتری  0144به عنوان مثال یک لیتر شیر، . اقتصادی آنچنانی ندارد

نگاه ما به . های تولید کم است هزینهکنند و در نهایت برای خریدار گران است چون تکنولوژی در این بخش پایین و  خریداری می

فرق فرزندان . کند و سالمت جامعه در گروی تغذیه سالم است کشاورزی باید نگاه ملی باشد، چون کشاورز غذای جامعه را تهیه می

یک حرکت جامعه ما برای . اساس سالمت جامعه در گروی تغذیه سالم است. خانواده ثروتمند با خانواده فقیر در تغذیه سالم است

حال که وظیفه ما تامین غذای خوب است، دولت باید . سالم نیاز به انسان سالم دارد و این بستگی به غذای سالم دارد

 .گذاری کند که غذای تولیدشده گران نباشد و در عین حال سالم باشد سرمایه

 خش کشاورزی تاثیر داشت؟های گذشته ایجاد شد، بر روی ب ها و موانع اقتصادی جهانی که در سال آیا تحریم

فشار یک دستگاه کارنده و برداشت  های آبیاری تحت سیستم. آالت و تکنولوژی اثرگذار است ها به شدت در تامین ماشین تحریم

برخی محصوالت مانند زعفران و . ها به اقتصاد بخش کشاورزی صدمه زده است شود و تحریم خوب نیاز دارد که از خارج وارد می

برای وارد کردن . کردیم شد، اما برای برگشت پول آن به مشکل برخورد می ها صادر می ته صادراتی هستند که اینکشمش و پس
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ویژه در زمان  در دو دولت گذشته به. آالت نوین کشاورزی و همچنین برای واردات کود و سم موانع متعددی وجود دارد ماشین

های کشاورزی اعم از  برابر شد و همچنین همه هزینه 04ه عنوان مثال قیمت کود ها به شدت گران شد؛ ب ها نهاده هدفمندی یارانه

کشاورزانی بودند که برای . آب و برق چند برابر شد و با این وضعیت برای کشاورز، کار تولیدی به جای صرفه اقتصادی ضرر داشت

فشار  ورز بگوییم که برای زمین خود آبیاری تحتقسط بانک دچار مشکل بودند و حاال چه انتظاری است که با این وضعیت به کشا

تواند مخارج زمین و زندگی خود را تامین کند و در نهایت به شهر مهاجرت و در حاشیه شهر  به همین دالیل کشاورز نمی. دایر کن

 .کند اقامت می

 وضعیت تولید گندم امسال به چه صورت است؟

یعنی باید در مزرعه بستر مناسب و بذر و . جانبه داریم ، اما نیاز به مدیریت همهامروزه مدیریت در مزرعه یک مدیریت قدیمی نیست

هایی که دولت گذشته باالترین  در سال. های الزم را به موقع تامین کنیم سال گذشته سعی کردیم نهاده. کود خوب داشته باشیم

ترین شرایط  با وجود تمام تنگناهای مالی و سخت 92ها مشکل داشتیم ولی در سال  درآمدهای تاریخ را داشت ما در بحث نهاده

بینیم  عموم مزارع سمپاشی شد و کودپاشی صورت گرفت، لذا می. ها برای اقصی نقاط استان را فراهم کردیم اقتصادی تمام نهاده

امیدواریم تا سطح درصد نسبت به سال گذشته خرید کردیم و  54امروز تولید گندم معقولی داریم و نسبت به سال گذشته بیش از 

 .درصد افزایش تولید هم برسیم044

های گذشته اطالع  هنگامی که این مسئولیت را به عهده گرفتید، مسلما از وضعیت نابسامان این سازمان در سال

 کردید بتوانید این وضعیت را سروسامان بدهید؟ داشتید؛ آیا فکر می

های مختلف این  ساختمان وزارت از دست مجموعه خارج شده بود و بخشروزی که آقای حجتی، وزارتخانه را تحویل گرفت حتی 

در . ای تحویل گرفتیم وضعیت تولید و کشاورزی را در شرایط آشفته. های متعدد در شهر تهران پراکنده است وزارت در ساختمان

ها ناشی از عدم مدیریت  ینبزرگ ترین واردکننده گندم شدیم که همه ا 90و  94گندم خودکفا شد و در سال  00و  02سال 

در این شرایط باید همگی دست به دست هم دهیم تا از این سختی گذر کنیم و بنده با علم به اینکه . صحیح در دوره گذشته بود

درصد خودروهای اداره از رده خارج شده  04دانستم اعتبارات اداره کل و حقوق و مزایا کارکنان کاهش پیدا کرده بود و یا  می

روز اول هم که بر سرکار آمدم . وزارتخانه همزمان با وضعیت بخش کشاورزی ضعیف شده بود. د، عهده دار این مسئولیت شدمبودن

ها وجود دارد و دولت از لحاظ مالی در تنگنا است و امکانات مالی در  عرض کردم که وضعیت مملکت آنچنان مساعد نیست، تحریم

های درآمدی کشور در دولت گذشته در هنگام  در بهترین سال. است که ثروت خلق کنیمشرایط مساعدی نیست و هنر ما در این 

ما در حال تقویت تولیدکننده هستیم . هزار تن جو به بهره برداران دادیم 14شد و حال در سال گذشته  خشکسالی هیچ کمکی نمی

 .ایم و در نتیجه دو برابر افزایش تولید گندم داشته

 اید به چه صورت است؟ و انتصابات در مدتی که مشغول به کار شده نگاه شما به تغییرات

یک کار بلندمدت و یک کار روزانه داریم و کار بعد افزایش . در درجه اول نگاه ما به وظیفه بود که کاری برای مردم انجام دهیم

گذشته استخدامی داشتیم و همچنین نفر در سال  044شد که بر همین اساس  سیستم اداری باید تجهیز می. اعتبارات بوده است

در طی این مسیر هر جا که احساس کردیم ضعفی وجود دارد تغییرات صورت گرفت و . افزایش مزایا و حقوق پرسنل اداره کل بود

ما چهار معاون داشتیم که سه نفر آن . گیرد اولویت دوم یا سوم تغییرات است و براساس کار و نیازمندی این تغییرات صورت می

درصد تغییرات داشتیم و هر ماه  14ها در حد  ها تغییر کردند و در شهرستان درصد مدیران ستادی آن 14تغییر کرد و حدود 

 ./شوند مدیران ما ارزیابی می

http://www.iana.ir/majles/item/32593-0.html 
 

http://www.iana.ir/majles/item/23792-1.html
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 متفرقه
  فودپرس 1338مرداد ماه  2جمعه 

 اعطای نشان تعالی روابط عمومی به بانک کشاورزی کشاورزی;9
چهارمین دوره آئین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران با حضور مدیران روابط عمومی نهادهای مختلف و جمعی از اساتید  <

سرآمد روابط عمومی، شاهرخ رمضان نژاد تندیس زرین جهاد کشاورزی  24حوزه ارتباطات در کتابخانه ملی برگزار شد که در میان 

برنامه ریزی "در این آیین حمید شکری خانقاه، نویسنده کتاب .و رضا لیاقت ورز از بانک کشاورزی نشان تعالی را دریافت کردند

ث روابط عمومی برسیم و موضوع با برگزاری این همایش امیدواریم به یک کیفی سازی در بح: گفت "راهبردی در روابط عمومی

برنامه های مختلفی برای ارتقاء دانش روابط عمومی در کشور داریم که : شکری گفت.روابط عمومی را برای کشور خود بومی کنیم

تمام دوره های ارزیابی هر چهار ماه یک بار برای : وی افزود.می توان به برگزاری کالس های آموزشی و دوره های ارزیابی اشاره کرد

که در کشورهای اروپایی  EFQM نهادهایی که در طرح سالمت شرکت کرده اند، برگزار می شود و سعی داریم مدل ای اف کیو ام

همچنین در این .وجود دارد به داخل کشور آورده و بومی سازی کنیم تا از طریق آن کیفیت روابط عمومی را در ایران افزایش دهیم

در پیام .ن المللی روابط عمومی برای چهارمین دوره تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران قرائت شدمراسم، پیام رئیس انجمن بی

. امروزه سازمان ها تالش می کنند سرآمدی خود را در برنامه های ملی در ایران نشان دهند: دکتر آپنیل دیوالتر آمده است

تصادی، سیاسی و رسانه ای بستگی دارد، در ایران مدل ای اف سرآمدی دارای معانی مختلف است و به فرهنگ و سیستم های اق

از هوشمند سفیدی برای . معیار فرعی است 00معیار بنیادی و  9کیو ام برای سرآمدی روابط عمومی ارائه شده است که دارای 

در .روابط عمومی قرار دهند تدوین این مدل در کشور ایران تشکر می کنیم و امیدواریم این مدل را در اختیار انجمن بین المللی

ادامه این مراسم دبیر هیات داوران ارزشیابی روابط عمومی ها استاد علی فیروزفر نیز با بیان این که گروه یازده نفره ای برای داوری 

تقدیر از و ممیزی روابط عمومی هایی که در مسیر سرآمدی گام برداشته اند، بیانیه هیات داوران و ممیزان چهارمین دوره آئین 

این بیانیه بر پایه نزدیک به دوماه تالش مستمر و داوری علمی با حضور صاحب نظران و اساتید .روابط عمومی ایران را قرائت کرد

بررسی وضعیت  -0:در بندهای این بیانیه آمده است.روابط عمومی برای شاخص های یک روابط عمومی پیشرفته نگاشته شده است

گانه اصلی و معیارهای فرعی مبین ضعف عمده آنها در معیار مدیریت فرآیندی و معیار  9جه به معیارهای روابط عمومی های با تو

فعالیت های روابط عمومی با اهداف کلی سازمان متبوع پیوند نمی خورد واکثر فعالیت های روابط  -3.راهبرد و خط و مشی است 

فعالیت های روابط عمومی اتکا بر  -2.ن و نیاز مخاطبان صورت گرفته است عمومی بدون ارتباط ارگارنیک با راهبردهای کلی سازما

پیشنهاد هیات داوران این است که روابط عمومی ها با : وی در پایان گفت .پژوهش ندارد و متضمن عملکرد علمی و آگاهانه نیست 

این حرفه حرکت کنند و باید در هر واحد تعهد و عملکردی درست در مسیر سرآمدی و انطباق فعالیت ها با شاخص های ترقی در 

هوشمند سفیدی .روابط عمومی یک فرد توانمند به عنوان مدیر سرآمدی روابط عمومی تعیین شود تا شاخص ها را نهادینه کند 

ئل از هسته اصلی روابط عمومی بر پایه گفت و شنود است یعنی حل مسا: دبیر آئین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی در ایران گفت

: هوشمند سفیدی افزود.برد و متقاعد سازی صورت می گیرد  -طریق تعامل و بدون استفاده از زور که با تاکتیک روابط عمومی برد 

روابط عمومی بمب اتم قرن حاضر است که قدرت مذاکره و گفتگوی ما نشان داد که ما می توانیم با منطق به اهداف خود 

روابط عمومی امروزه با چالش هایی روبروست که در : قانی رئیس دانشکده علوم ارتباطات گفتهمچنین در این مراسم فر.برسیم

امروزه توانایی تعامل با رسانه ها از ویژگی مدیران ارشد : فرقانی گفت.طول تاریخ فعالیت خود هرگز چنین چالش هایی را ندیده بود

سرآمد روابط  24در ادامه از .ا رفتارهای رسانه ای را داشته باشند است و مدیران باید بتوانند سازماندهی مناسب در مواجهه ب

، 'مسعود ایزدی 'بانک مسکن : تندیس بلورین –فهرست دریافت کنندگان جایزه تندیس سرآمدیالف .عمومی های کشور تجلیل شد

قاسم بی  'رت راه و شهرسازی وزا: تندیس سیمین –ب 'شهاب مالمیر  'کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران 
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: تندیس زرین –ج .'اسماعیل رحمانی  'دانشگاه علوم پزشکی زنجان  'احسان مقدم '، شرکت مترو'ابراهیم صفرلکی '، بانک دی'نیاز

ک باب'، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 'خالقی '، بانک انصار'شاهرخ رمضان نژاد'، وزارت جهادکشاورزی 'فرشاد فخیمی 'بانک شهر

ناصر '، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 'داود زارعیان'، شرکت مخابرات ایران 'حمید موفق'، بانک قوامین 'دربیکی

، شرکت ذوب آهن اصفهان 'سعید عسکری'، اپراتور همراه اول 'علی جزء خراسانی '،شرکت برق منطقه ای تهران'رزاق منش

فهرست دریافت کنندگان .'محمدرضا اسفندیاری '، بنیاد شهید و امور ایثارگران 'ترابیانمحمود'، بانک آینده 'محمدرضا کجباف'

، 'ایوب بنوی'، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 'مجید اکبری'تقدیرنامه تعهد به سرآمدیسازمان بیمه سالمت ایران 

یافت کنندگان نشان تعالی روابط عمومیسازمان اسناد و فهرست در.'محسن حاجیانی 'بیمارستان امیر المومنین شهرستان خدابنده 

، سازمان 'رضا لیاقت ورز '، بانک کشاورزی 'داود نعمتی انارکی'، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 'امین عارف نیا'کتابخانه ملی 

، 'مهدیه قدیمی 'رشت خانم ، شهرداری'مختارخوش پیمان '، سازمان منطقه آزاد ارس 'روح اهلل مهدی نژاد'منطقه آزاد کیش 

فهرست دریافت کنندگان نشان .'محمدعلی فتح زاده  '، شرکت گاز استان آذربایجان شرقی'جواد اسدی'شرکت آب منطقه ای تهران

مدیر ارشد تعالی گر ارتباطیعلیرضا بیگلری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و 

زمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، مهدی جمالی مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا، خانم نیره پیروزبخت رئیس سا

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، محمد هاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن، محمدرضا پیشرو مدیرعامل بانک سینا، 

اسم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بانک شهر و بانک کشاورزی به در این مر.محمدجواد کبیر رئیس سازمان بیمه سالمت ایران 

همچنین در ادامه ضمن قرائت بیانیه پایانی، از .عنوان حامیان چهارمین دوره سرآمدان روابط عمومی های کشور تجلیل شد

 آمدمحمدمهدی فرقانی رئیس دانشکده علوم ارتباطات به دلیل احیای این دانشکده نیز تقدیر به عمل 

 http://www.foodpress.ir/Post.a 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 38/65/61 فارس

 ها در کشور توسعه کشت متراکم زیرپوشش از طریق تجهیز زیرساخت
گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی از روند توسعه کشت متراکم  ها، مدیرکل دفتر امور گلخانه

 .ها در کشور خبر داد زیرپوشش از طریق تجهیز زیرساخت

ای که با حضور رئیس، معاون بهبود تولیدات گیاهی و  از سمنان، سیدمحمد کیایی صبح امروز در جلسه خبرگزاری فارسبه گزارش 

های تولیدی و  های استان برگزار و در آن وضعیت مجتمع مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان درباره وضع موجود گلخانه

شش بررسی شد، از روند توسعه کشت متراکم زیرپوشش از طریق تجهیز های استان در زمینه تولید محصوالت متراکم زیرپو قابلیت

 .ها در کشور خبر داد زیرساخت

های اجرایی و  ای از برنامه استفاده بهینه از آب و خاک، انتقال کشت محصوالت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه: وی گفت

 .مدنظر وزارت جهاد کشاورزی است

های کشور اضافه شده است که با روند  طور متوسط ساالنه حدود هفت درصد به سطح گلخانه  گذشته بههای  در سال: کیایی افزود

 .های آینده بیشتر خواهد شد های اجرایی افزایش این سطوح در سال جدید و سیاست

  ن مایه حیات بهاگر ای: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز با اشاره به اهمیت موضوع آب در بخش کشاورزی گفت

 .تواند برای این بخش تبدیل به بحران شود خوبی مدیریت نشود، می

های زیرزمینی مواجه  در استان کویری سمنان که با کاهش نزوالت آسمانی و افت ساالنه سطح آب: سیدحسن میرعماد افزود

ساز  تواند چاره های با مصرف آب باال می شتجای ک  های متراکم به وری مطلوب از آب از طریق جایگزین کردن کشت هستیم، بهره

 .باشد

های برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک با  های متراکم و گلخانه راهی جز حرکت به سمت توسعه کشت: وی خاطر نشان کرد

 .مدیریت مطلوب نداریم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904140444451 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها 

 میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی در نوشهر 7خسارت بیش از 
میلیارد تومان به بخش کشاورزی این شهرستان  7سیل اخیر بیش از : سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نوشهر گفت

 .کرده استخسارت وارد 

زاده در  از شهرستان ساری به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، محمدرضا رضوی خبرگزاری فارسبه گزارش 

بخش مرکزی و  در پی بارش شدید باران در: مورد خسارات سیل و بارندگی اخیر به بخش کشاورزی در این شهرستان اظهار کرد

 .ها زیاد بوده است کجور این شهرستان، میزان خسارت وارده به نهرهای زراعی و سردهانه

ها، شالیزارها، تاسیسات آبی، محصوالت زراعی  های کشاورزی، پل وی با بیان اینکه در زمینه میزان آسیب جدی وارد شده به جاده

در مجموع سیل اخیر به بخش کشاورزی بیش از هفت : شده است، تصریح کرد بهاره و انبارهای علوفه نیز برآوردهای الزم انجام

 .میلیارد تومان خسارت وارد کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904140444433 
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بازدیدها مصاحبه، سخنرانی،  
 - 38/65/65فارس

 های کشاورزی پیرامون یک خبر توضیح سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده

، سازمان میادین میوه و تره بار «نام گرفت« خرداد 90»میدان مرکزی میوه و تره بار تهران »پیرو درج خبری با عنوان 

 .های کشاورزی توضیحاتی در مورد خبر ارائه کرد و فرآورده

خبرگزاری در  «نام گرفت« خرداد 01»ان مرکزی میوه و تره بار تهران مید»، پیرو درج خبری با عنوان خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .های کشاورزی، در مورد خبر توضیحاتی ارائه کرد الملل سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده ، روابط عمومی و امور بینفارس

رسانی، مطلب ذیل در پاسخ به خبر تاریخ  دستور فرمایید به منظور آگاهی بخشی و اطالعخواهشمند است : در این نامه آمده است

 .قانون مطبوعات منتشر شود 32برابر ماده   «خرداد نام گرفت 01بار تهران  میدان مرکزی میوه و تره»با عنوان  90/0/24

میدان مرکزی میوه و »و به نام  0252تخاب نام میدان مرکزی با توجه به توافقات اولیه شهرداری تهران و وزارت کشور در سال ان

بایست این موضوع را به سازمان مدیریت  نامگذاری شد، لیکن اگر افرادی متقاضی تغییر نام میدان هستند، طبق قانون می« بار تره

ای متشکل از تغییر نام و  أیید موضوع در شورای اسالمی شهر تهران مطرح و در نهایت در کمیتهمیادین اعالم تا در صورت ت

 .نامگذاری محالت اماکن شهری تصویب شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904140444430 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 38/65/61فارس

 سال آینده 94درصدی مصرف سیگار طی  34کاهش / خورند غذای ناسالم می ایرانیمیلیون  91
کنند،  میلیون نفر در کشور غذای ناسالم مصرف می 91معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 

درصد از مصرف  34ها و  درصد از مرگ و میر 40سال آینده  94سیستم هستیم تا بتوانیم در به دنبال اصالح : گفت

 .سیگار را کاهش دهیم

آباد همدان با حضور معاون وزیر  حصار علی( عج)از همدان، صبح امروز مرکز سالمت جامعه ولیعصر خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد بهداشت،

اکبر سیاری با اشاره به رمز  در این مرکز که همزمان با آغاز طرح تحول نظام سالمت در مناطق نابسامان همدان افتتاح شد، علی

درمانی به  ای را در مراکز ایم افراد خبره ما در روستاها توانسته: ها، اظهار کرد موفقیت اجرای طرح تحول نظام سالمت در روستا

 .خدمت بگیریم و به آنها آموزش دهیم

ها، نظارت دقیق بر امور،  دادن شخصیت به انسان: وی با بیان اینکه بهترین آموزش در کشور آموزش بهورزی است، خاطرنشان کرد

طرح در روستاها بوده بازخورد خوب و اصالح اشتباهات و نیز ایجاد نظام اطالعات و ارائه گزارش دقیق از دالیل موفقیت اجرای 

 .است

( عج)معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ابراز خرسندی از نیروهای به کار گرفته شده در مرکز درمانی ولیعصر

ایم با آموزش  خوشبختانه تحصیالت پرسنل این مرکز درمانی از برخی مناطق کشور باالتر است و ما توانسته: همدان، بیان کرد

 .مربیان بهورز، بهورزان خوبی را آموزش دهیم

سازی خدمات پیش رفت  باید در راستای کیفی: وی با بیان اینکه آموزش بهروزان کافی نبوده و باید ادامه داشته باشد، عنوان کرد

 .تا شاهد بازخورد خوبی در کشور باشیم

امروزه با پیشرفت علم شاهد : سالمت پرونده تشکیل شود، گفتسیاری با بیان اینکه باید برای همه شهروندان با اجرای طرح تحول 

 .کردند هزار نفر به علت بیماری کزاز فوت می 04های گذشته در سال  های واگیر هستیم در حالی که در سال کاهش بار بیماری

ای قلبی، مغزی، سرطان و دیابت ه امروزه سکته: کردند، یادآور شد هزار نفر در اثر اسهال فوت  20، 40وی با بیان اینکه در سال 

 .های واگیر با پیشگیری و مراقبت کمتر خطرآفرین هستند گیرد و دیگر بیماری جان افراد را می

 92به ثبت رسیده،  93هزار مورد فوت که در سال  204معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه از 

امروزه متأسفانه : هزار نفر به علت سرطان فوت کردند، افزود 23هزار نفر به علت سکته مغزی و  20هزار نفر به علت سکته قلبی، 

 .درصد علت مرگ و میرها ریشه در عوامل خطر رفتاری و فیزیولوژیکی دارد 54

ها قرار  یماریها با رفتاری نظیر سیگار کشیدن، ورزش نکردن و دیگر عوامل خود را در معرض انواع ب وی با بیان اینکه انسان

درصد از مصرف  24ها و  درصد از مرگ و میر 31سال آینده  04ما به دنبال اصالح سیستم هستیم تا بتوانیم در : دهند، گفت می

 .سیگار را کاهش دهیم

نده شاهد امیدواریم تا سال آی: سیاری با بیان اینکه با اجرای این طرح به سرعت بار مراجعات به بیمارستان کم خواهد شد، افزود

 .تحوالت بزرگ در کشور باشیم

میلیون نفر در کشور مبتال به فشار خون  04: کنند، تصریح کرد میلیون نفر در کشور غذای ناسالم مصرف می 09وی با بیان اینکه 

 .درصد آنها از بیماری خود اطالع ندارند 14هستند که 
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ایم تا  کار گرفته اینکه ما در مراکز درمانی کارشناس تغذیه نیز بهمعاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان 

درصد از افراد دیابتی از بیماری خود اطالع ندارند و باید پوشش  14متأسفانه : آموزش در راستای رفتار درست صورت گیرد، گفت

 .رسانی صحیح اجرا شود اطالع

درصد از افراد دارای اختالالت رفتاری هستند و  32امروزه : درمانی افزود کارگیری روانشناس در مراکز بهداشتی وی با اشاره به به

 .شود که باید همه باهم در راستای نشاط جامعه قدم برداریم ها منجر به طالق می سوم ازدواج یک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904145444199 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 38/65/61فارس

  درصدی تخلفات اراضی در امسال  31کاهش 

های مربوط به تخلفات اراضی از  درصدی پرونده  31ها، مراتع و آبخیزداری از کاهش  رئیس سازمان جنگل

 .ابتدای سال تاکنون خبر داد
های  از شهرستان چالوس، خداکرم جاللی صبح امروز در حاشیه گردهمایی سراسری مسئوالن حوزه خبرگزاری فارسبه گزارش 

د مدت دو روز در مرکز آموزش مهندس ساعی کالرآباد برگزار ش های کشور که به فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان نمایندگی ولی

پس از بیانات رهبری : در جمع خبرنگاران با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حفظ منابع طبیعی، اظهار کرد

کارگروهی برای پایش اهداف ایشان تشکیل شد تا راهکارهای مربوط به تحقق منویات ایشان توسط مدیران و کارشناسان شناسایی 

 .و دنبال شود

های مربوط به  پرونده: گونه رهبری دانست و افزود مربوط به منابع طبیعی را محصول رهنمودهای هدایتوی کاهش تخلفات 

پرونده  344هزار و   05هکتار بود که این رقم در چهار ماهه نخست امسال به  144هزار و   00تصرفات غیرمجاز در سال گذشته 

 .کاهش یافت

المال، منابع  قضاییه، شورای حفظ بیت با همکاری قوه: ظت از منابع طبیعی تصریح کردرشد حفا مندی از روند روبه جاللی با رضایت

 .های خوبی برداشته شد های مردمی خوشبختانه در زمینه حفاظت از منابع طبیعی گام طبیعی، جهاد کشاورزی و مشارکت

امل اصلی این سیل شدت بارندگی در فاصله ع: نشان کرد ها در بروز سیل اخیر استان مازندران خاطر وی در پاسخ به نقش جنگل

هر قدر بتوانیم پوشش گیاهی و عوامل آبخیزداری را افزایش دهیم در نتیجه مانع بروز سیل و .زمانی کم و حجم باالی بارندگی بود

 .شویم فرسایش خاک می

های کشور قرار  ی حریق در میان جنگلهای شمال کشور در اولویت نخست پیشگیری و اطفا جاللی در ادامه با اشاره به اینکه جنگل

های شمال کشور در جهان دارد پیشگیری و اطفای  های طبیعی که جنگل با توجه به کیفیت، اهمیت و ارزش: دارد نیز بیان کرد

 .های ما قرار دارد سوزی در سرلوحه برنامه حریق برای مقابله با آتش

دلیل افزایش میزان  به: های استان گلستان خبر داد و افزود ریق در جنگلمعاون وزیر جهاد کشاورزی از تشکیل پایگاه اطفای ح

های اطراف  پایگاه را در این منطقه مستقر کردیم تا به تمام جنگل های این استان در حال حاضر یک سوزی در جنگل آتش

 .رسانی کند خدمت

در برنامه ششم توسعه ایجاد ناوگان هوایی : ان کرد و گفتها را منوط به تامین اعتبار در این زمینه عنو وی افزایش تعداد پایگاه

بال را در مناطق حساس و بحرانی در دستور کار داریم که در صورت تصویب قرار است در هر استانی یک  چرخ 04اطفای حریق با 

 .کار ایجاد شود پایگاه آماده به

 درصدی نزوالت آسمانی  74تبخیر *

توانیم با ایجاد پوشش گیاهی و اصالح خاک و  شود و ما می درصد از نزوالت آسمانی تبخیر می 54جاللی با اشاره به اینکه حدود 

در این راستا نیز یا باید برداشت را تقویت کنیم یا میزان بیشتری : بهبود شرایط محیطی زمینه جذب آب را فراهم کنیم،تصریح کرد

 .های زیرزمینی اضافه کنیم از نزوالت آسمانی را به سفره

های  های آبخیزداری را به عنوان یک استراتژی کارآمد در بحث منابع طبیعی کشور یکی از سیاست نگری در حوزه وی بحث جامع

نگری در حوزه آبخیزداری یکی از موضوعات مهم و اساسی کشور  مدیریت اکوسیستم در قالب جامع: سازمان عنوان کرد و افزود

 .توانیم موفق باشیم آسمانی افزایش دهیم می است و اگر مدیریت خود را در نزوالت
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آب  امروزه سه چالش تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین، کمبود : ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه گفت رئیس سازمان جنگل

 .زایی از مسائل مهم و مشکالت دنیای امروز است شیرین و بیابان

موجب به هم ریختگی تعادل  CO3ای از جمله گاز کربنیک و  باال رفتن گازهای گلخانهوی با اشاره به اینکه تغییر اقلیم به علت 

بوده  PPM 354هزار سال قبل موجب  04ای قبل از انقالب صنعتی تا  میزان گازهای گلخانه: اکوسیستم کره زمین شد، بیان کرد

شود که این گازها تا  بینی می ادامه وضع موجود پیشرسیده و با  PPM 044ای به حدود  که با وقوع انقالب صنعتی گازهای گلخانه

 .برسد PPM 444پایان قرن حاضر به حدود 

ها و  درصد آن در جنگل 34ها و حدود  ای در دریا و اقیانوس بخش مهم به تعادل رساندن گازهای گلخانه: نشان کرد جاللی خاطر

با  CO3بخشی در میزان تولید و دریافت گاز  ر سالیان اخیر این تعادلهای دنیا د افتد، ولی با توجه به تخریب جنگل مراتع اتفاق می

 .مشکل مواجه شده است

 زایی در کشور اجرای طرح بیابان*

ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اینکه مسئله منابع طبیعی مربوط به حوزه یک سازمان و یک وزارتخانه  رئیس سازمان جنگل

های دنیا را به  درصد کل بیابان 363درصد از کل خشکی جهان  ایران با دارا بودن یک: است، یادآور شدنیست و اساس توسعه پایدار 

درصد از  درصد از خشکی جهان و هفت  جهان را دارد و نیز یک 01کشور دارای جنگل، مقام  014خود اختصاص داده و در بین 

 .خود اختصاص داد ذخایر جهان را به

های آبخیز، حفاظت از منابع طبیعی پایه  نگری و هماهنگی در حوزه جامع: زایی در کشور تصریح کرد یر بیابانوی با اشاره به آغاز س

زایی از  برداری پایدار از منابع، پیشگیری از تخریب سرزمین و بیابان و ارتقای فرهنگ منابع طبیعی، جلب مشارکت مردم و بهره

 .های سازمان است استراتژی

های مقابله با  داری، اجرای طرح های مرتع اجرای طرح: ها اشاره کرد و گفت های راهبردی سازمان جنگل ه برنامهجاللی در پایان ب

 .ای این سازمان در برنامه ششم توسعه است های توسعه بیابانی شدن و اجرای طرح توسعه گیاهان دارویی از دیگر برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904145444450 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1338مرداد  65, دوشنبه

 بازدید معاون رییس جمهوری و حجتی از سامانه کشت هیدروپونیک توت فرنگی 
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسووالن 

 . استانی همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به کردستان، از گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی سنندج بازدید کردند

خت، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ، محمد باقر نوب(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

این بازدید، اجرای سامانه کشت توت فرنگی به صورت هیدروپونیک را نقطه عطفی در بخش کشاورزی کشور به ویژه در تولید توت 

 .این سامانه باید در سایر استان ها هم ترویج داده شود: فرنگی دانست و گفت

این سامانه در کردستان نشان دهنده تخصص کارشناسان این دیار و ظرفیت و پتانسیل باالی نیروی انسانی  اجرای: وی گفت

 .تحصیل کرده و توانمند این استان است

محصوالتی که از طریق کشت هیدروپونیک تولید می شوند ارگانیک بوده و مصرف : وزیر جهاد کشاورزی نیز در این بازدید گفت

 .راستای سالمت مردم همواره توصیه می شوداین محصوالت در 

اجرای این سامانه کشت تاثیر بسزایی در صرفه جویی مصرف آب دارد و می طلبد چنین شیوه ای بیشتر : محمود حجتی اظهار کرد

 .در سطح کشور ترویج داده شود

حداث شده که از این میزان سه هزار هزار مترمربع ا 04مجتمع گلخانه ای هیدروپونیک توت فرنگی سنندج در زمینی به مساحت 

 .مترمربع آن به گلخانه اختصاص پیدا کرده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32544-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

ها به  آمادگی شهرداری برای واگذاری ورودی/ اظهارنظر مدیران جدید صنف بارفروشان، فاقد مبنای قانونی

 صنف بارفروشان 
، سازمان "ناراضی هستند بار داران از برخوردهای سازمان میادین میوه و تره حجره"دنبال انتشار خبری با عنوان  به

ای اظهارنظر مدیران صنف بارفروشان را فاقد مبنای  های کشاورزی با ارسال جوابیه بار و فرآورده میادین و میوه و تره

 .قانونی عنوان کرد

میدان مرکزی اقدامات سازمان مدیریت میادین در ": ، در این جوابیه آمده است(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های اولیه اتحادیه و صنف بارفروشان با مقامات عالی شهرداری و شهردار وقت و وزارت کشور در سال  بار بر اساس توافق میوه و تره

 ".صورت گرفته است 0252

و برای برگی است که دو طرف آن را پذیرفته  واگذاری سرقفلی غرف بر اساس قرارداد سه": در این جوابیه همچنین آمده است

گونه دستورالعملی خارج از توافقات اولیه و روابط مالک و مستأجر و خارج از قوانین و مقررات تدوین  االجرا است و هیچ طرفین الزم

 ".نشده است

ورزی های کشا بار و فرآورده الملل سازمان میادین و میوه و تره ای که به امضای بهنام اکبری، مدیر روابط عمومی و امور بین جوابیه

مابین و  های فی متأسفانه مسئوالن جدید اتحادیه صنف بارفروشان بدون توجه به قراردادها و توافق": رسیده است، حاکی است

 ".گونه مبنای قانونی ندارد کنند که هیچ گاهی بدون اطالعات کافی و اشراف به قوانین، مواردی را مطرح می

ای از خودروهای شخصی برای ورود به  گونه هزینه ها نیز قابل ذکر است که هیچ ودیضمناً درباره هزینه ور": در ادامه آمده است

چهارم هزینه خدمات  شود که این مبلغ نیز کمتر از یک میدان مرکزی دریافت نشده و تنها مبلغی از خودروهای باری گرفته می

به . دهد بار را هم پوشش می دان مرکزی میوه و ترهدر می... شهری اعم از فضای سبز، روشنایی، رفت و روب، نگهبانی، سد معبر و

بار آمادگی دارد در صورتی که اتحادیه صنف بارفروشان تمایل دارند، درآمد  همین منظور سازمان مدیریت میادین میوه و تره

 /".کندهای نگهداری و خدمات شهری میدان را از ایشان اخذ  ها را به ایشان واگذار و در عوض، تمامی هزینه ورودی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32514-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا1338مرداد  61, چهارشنبه

 شود  های ایرانی برگزار می نخستین نمایشگاه چای و دمنوش
های ایرانی با حضور اساتید طب سنتی در محل هتل الله تهران  جشنواره و نمایشگاه چای و دمنوشاز امروز نخستین 

 .شود افتتاح می

از ( ایانا)های ایرانی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مجری نخستین جشنواره و نمایشگاه چای و دمنوش

عصر امروز با حضور مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی : خبر داد و گفتهای ایرانی  برگزاری نخستین جشنواره دمنوش

 .شود نظران حوزه چای، این جشنواره در محل هتل الله تهران افتتاح می کشور و تنی چند از صاحب

های گیاهی در  بار در کشور در راستای اهمیت دادن به چای ایرانی و اثرات مؤثری که دمنوش برای نخستین: حمید ریاضی افزود

 .شود سالمتی دارد، این جشنواره برپا می

های علمی و تخصصی به  نام طب سنتی در این جشنواره به برگزاری همایش دکتر مهدی فهیمی از اساتید به: وی خاطرنشان کرد

 .ها مطلع شوند مندان بتوانند از اثرات مؤثر این دمنوش زبان عامیانه خواهد پرداخت تا عالقه

در راستای مصرف محصول ایرانی و با توجه به آنکه چای ایرانی به محصولی ارگانیک در بین کشورهای اروپایی : دامه دادریاضی ا

شود، این جشنواره و نمایشگاه برای عموم مردم فرصتی را فراهم آورده تا  شهرت دارد و هرساله بخش اعظمی از آن صادر می

 .ته باشندآشنایی بیشتری با این محصول کشورمان داش

تواند  دهد، اما همین مقدار اندک می درصد نیازها را پاسخ می 02با وجود آنکه سهم تولید چای در کشور تنها : وی تصریح کرد

 .بخشی در زندگی ماشینی امروز داشته باشد اثرات مؤثر دارویی و آرام

های  غرفه است که از شرکت 31نمایشگاه دارای  این: های ایرانی یادآور شد مجری نخستین جشنواره و نمایشگاه چای و دمنوش

 .نام تولیدکننده چای کشور در آن حضور دارند به

صورت صنعتی در معرض دید  آالت مرتبط با موضوع چای و دمنوش به همچنین در این جشنواره ماشین: ریاضی تأکید کرد

 .مندان قرار دارد عالقه

از این جشنواره و  33تا  04ور در محل هتل الله از امروز تا نهم مردادماه از ساعت توانند با حض مندان می عالقه: وی اظهار داشت

 .نمایشگاه جنبی آن بازدید کنند

در ... آالت آن و های گیاهی، تولیدکنندگان ماشین های تولیدکننده دمنوش های تولید، شرکت نمایندگان اتحادیه چایکاران، تعاونی

 ./این نمایشگاه حضور دارند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32045-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1338مرداد  60, سه شنبه

 نیاز به خرید توافقی برنج هست، اما خرید تضمینی هرگز 
برای خرید تضمینی، الزم است همچون سال گذشته خرید توافقی در دستور های نازل تعیین شده  با توجه به قیمت

 .کار قرار گیرد

های  از وضعیت مناسب برداشت برنج در استان( ایانا)دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در آب و سرش در آفتاب باشد، امسال شرایط فراهم شد و  شود پای برنج باید گونه که گفته می همان: شمالی خبر داد و گفت

 .کیفیت این محصول استراتژیک نیز مناسب برآورد شده است

شود، زیرا دو بارندگی تیرماه فصل جاری باعث  کیفیت و کمیت برنج تولیدی امسال مناسب ارزیابی می: جمیل علیزاده شایق افزود

 .هرچند که در برخی مناطق پدیده ورس پیش آمدشد که این گیاه از خشکی نجات پیدا کند، 

با توجه به وضعیت برداشت محصول برنج، باید آمار واردات به صفر برسد، اما تا اواخر خردادماه سال جاری بر : وی خاطرنشان کرد

 .هزار تن برنج به کشور واردشد 321اساس اعالم گمرک، 

برنج، محصول موجود در بازار از کاهش قیمت برخوردار خواهد بود، اما این  دلیل آغاز فصل برداشت به: علیزاده شایق ادامه داد

 .ای نیست که باعث شوک بازار شود کاهش به اندازه

 تومان  7044قیمت برنج هاشمی در شمال تا 

هزار و  تا هفت هزار هر کیلوگرم برنج هاشمی در مازندران و گیالن در حال حاضر با قیمت هفت: دبیر انجمن برنج کشور یادآور شد

 .شود تومان مبادله می 144

شود که با اوج برداشت، خرید توافقی  بینی می در حال حاضر هیچ مشکل و کمبودی وجود ندارد و پیش: علیزاده شایق تصریح کرد

 .همچون سال گذشته باید انجام شود

محصول برنج برای سال جاری بسیار نازل تعیین شده از آنجا که قیمت تضمینی : وی درباره نیاز به خرید تضمینی نیز تأکید کرد

 .بین بود توان به این نوع خرید خوش است، نمی

ماه زمان کاشت است، باید از چند ماه  بارها گفته شده که قیمت تضمینی محصول برنج با توجه به آنکه فروردین: وی اظهار داشت

تعیین تکلیف انجام  90برای سال  92سایر محصوالت در شهریورماه  قبل یعنی بهمن و اسفندماه تعیین شود، در حالی که همچون

 .شود که این امر اشتباه است می

 .وزیر جهاد کشاورزی باید مجلس را مجاب کند تا محصول برنج در این مقوله متفاوت عمل کند: علیزاده شایق همچنین گفت

تومان،  344هزار و  خزر، شیرودی، فجر، گوهر و کشوری سهبرای رقم  92 - 90گفتنی است، قیمت تضمینی محصول برنج در سال 

تومان و برای ارقام ندا، نعمت و کوهسار دوهزار  014برای ارقام برنج سفیدرود، دانیال، عنبر، نجفی، سازندگی و کامفیروز دوهزار و 

 ./تومان تعیین شد 144و 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32554-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1338مرداد  68, یکشنبه

 محصول را نخورید  9این : سازمان غذا و دارو
 . محصول غذایی و تولیدی فاقد مجوز وزارت بهداشت خبر داد 9سازمان غذا و دارو، از شناسایی 

به نقل از سازمان غذا و دارو، نمک ید دار با نام تجاری شیرزاد، شیره انگور بانام تجاری ( ایانا)کشاورزی ایرانبه گزارش خبرگزاری 

تیان، نان و شیرینی با نام تجاری بهروز بابایی، لپه شرکت فرازرین اسپادانا با نام تجاری فرازرین، دسر برانی شکالت با نام تجاری 

با نام تجاری گلمهر تبریزی، لواشک و آلوچه با نام تجاری همه پسند، برگه آلوچه جنگلی و برگه چوکاچو، پشمک شرکت آذر اوغلی 

زردآلو شرکت طلوع چاشنی تبریز با نام تجاری طلوع چاشنی محصوالتی هستند که بدون مجوزهای وزارت بهداشت، عرضه شده 

 .اند

شبانه روزی بازرسان ستادی سازمان و همچنین معاونت های غذا و سازمان غذا و دارو در اطالعیه خود ضمن تشکر از فعالیت های 

محصوالت غذایی و خوراکی مذکور، به دلیل اینکه فاقد مجوزهای مورد نیاز وزارت بهداشت هستند، : داروی سراسر کشور اعالم کرد

 .خته شده و اجازه تولید و عرضه ندارنداز سوی اداره کل فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، غیر مجاز شنا

واحد تولیدی  0در ادامه این اطالعیه از عموم مصرف کنندگان درخواست شده است برای حفظ سالمتی از مصرف محصوالت این 

خودداری کرده و در صورت مشاهده در سطح عرضه با اطالع رسانی سریع، معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی 

 .اسر کشور و نیروی انتظامی را آگاه سازند تا نسبت به جمع آوری آنها اقدام الزم صورت گیردسر

 .روابط عمومی سازمان آماده دریافت مشخصات مکان های عرضه فرآورده های غیرمجاز است 44041149شماره تلفن 

http://www.iana.ir/food/item/32512-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1338مرداد  63, شنبه

 گذاری در بخش کشاورزی  تغییر شرایط اقتصادی مردم پس از توافق، منوط به سرمایه
و چگونگی  ای، منوط به مدیریت درآمدهای دولت تغییر شرایط اقتصادی مردم پس از توافق در مذاکرات هسته

 .گذاری در حوزه تولید اعم از کشاورزی و بخش صنعتی است سرمایه

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیر گروه اقتصادی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

قتصادی کشور متحول خواهد شد که بخش تولید چه ای شرایط ا گرفته بعد از مذاکرات هسته در صورتی پس از توافقات صورت

 .تولید کشاورزی، چه صنعتی، توسط دولت حمایت شود

شده کشور افزایش درآمد در حوزه تولید  میلیارد دالر سرمایه بلوکه 32ها و  اگر بعد از توافقات و رفع تحریم: حسن آقانظری افزود

گرفته تغییری در زندگی عموم  در غیر این صورت، توافقات صورت. را داشت توان انتظار بهبود شرایط کسب و کار هدایت شود، می

 .مردم ایجاد نخواهد کرد

 تفاوت تجارت کشاورزی با تجارت کاغذی

شده باشد، به این معنا که افزایش نقدینگی و تزریق  فرا خواندن بخش خصوصی در حوزه کشاورزی باید حساب: وی خاطرنشان کرد

های درست کشاورزی، تزریقات بانکی صورت  تسهیالت بانکی میسر است؛ لذا اگر بدون شناسایی فعالیت پول به کشور از طریق

تنها افزایش تولید و کاهش تورم پیش نخواهد آمد، بلکه  سازی شود، نه گذاری در حوزه تولید صرف آپارتمان گیرد و به جای سرمایه

 .معوقات بانکی اضافه خواهد شد

گذاری ضعیف و علیل وقتی تجارت در حوزه کشاورزی مبدل به تجارت کاغذی شود، برای واردات  سرمایه: آقانظری ادامه داد

های تولید و کشاورزی تقویت شود و برای صنایع تبدیلی و  در حالی که باید زیرساخت. شود ریزی می محصوالت کشاورزی برنامه

 .گیرد گذاری صورت ثانویه سرمایه

 ای برای پس از تحریم دارد؟ هوزارت جهاد کشاورزی برنام

بعد از افزایش درآمدهای دولت، باید برای صنایع تبدیلی، ورود : مدیر گروه اقتصادی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد

امه آغاز اکنون باید تدوین برن ریزی شود و از هم آالت مورد نیاز و مدیریت منابع آبی که امروز دغدغه حوزه تولید است، برنامه ماشین

اکنون دارای چنین سناریویی است؟ پاسخ به این پرسش در عملکرد این وزارتخانه طی  آیا وزارت جهاد کشاورزی از هم. شود

 .های آینده دیده خواهد شد ماه

ی گذاری در آن ط رود که سرمایه شمار می های اقتصادی کشور به ترین زیربخش عنوان یکی از مهم کشاورزی به: وی یادآور شد

گذاری هوشمندانه در حوزه تولیدات کشاورزی باید  های گذشته به کندی صورت گرفته یا عمالً متوقف بوده است؛ لذا سرمایه سال

ترین جلوه  مهم. گذاری در این حوزه باشند گذاران بخش خصوصی هم راغب به سرمایه منجر به تولید ثروت شود تا سرمایه

ترین میزان ممکن قرار دارد و همان  صادرات محصوالت کشاورزی در پایین. یع تبدیلی استگذاری در حوزه کشاورزی، صنا سرمایه

نشده است؛ لذا تمرکز بر صنایع تبدیلی و افزایش ضریب مکانیزه شدن تولید محصوالت  صورت خام و فرآوری مقدار محدود نیز به

 .کشاورزی باشدگذاری در بخش  ها برای آغاز سرمایه تواند بهترین مؤلفه کشاورزی می

 ترین تهدید پس از توافق واردات، مهم

میلیارد دالر به  044ها بیش از  وجود دارد، آن است که طی این سال 93تا  00های  ای که طی سال تجربه: آقانظری تأکید کرد

که حتی سیر و مربا نیز طوری  گذاری در صنعت و حوزه تولید، صرف واردات شد؛ به درآمدهای دولت اضافه شد، اما به جای سرمایه

 .وارد کشور شد
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ها به باد دادن فرصت خوب ایجادشده است؛ لذا اگر دولت یازدهم با  ها و چینی چنین ایجاد اشتغالی برای هندی: وی اظهار داشت

ی ایجاد نکند، گذار های سرمایه ابزارهای اقتصادی نظیر تعرفه، به حمایت از بازار داخلی نیاید و موازی با آن برای تولید زمینه

 .وجود نخواهد آمد بهبودی در شرایط اقتصاد کشور به

 اصالح سیستم بانکی

ترین مؤلفه اصالح  گذاری در حوزه تولید، مهم برای افزایش سرمایه: مدیر گروه اقتصادی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همچنین گفت

 .سیستم بانکی فعلی است

ای برای  های میلیاردی دارد و زمینه های بزرگی برای ایجاد اختالس اده است تنها حفرهاین سیستم بانکی نشان د: آقانظری افزود

اند، پیش از  نظران پیش از این برای اصالح سیستم بانکی اجماع کرده گونه که صاحب وجود نخواهد آورد؛ لذا همان افزایش تولید به

 ./هر اقدامی باید این سیستم معیوب فعلی اصالح شود

http://www.iana.ir/majles/item/32533-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان-1338مرداد 

 ایرانتاکید مجدد حجتی بر ضرورت تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان 

وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته در مجلس شورای اسالمی بر ضرورت تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانجات خوراک دام،طیور 

 .و آبزیان ایران تاکید کرد

خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در جلسه روز ، منظور رییس انجمن صنایع گروه اقتصادی باشگه خبرنگاران جوانبه گزارش 

گذشته کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال نماینده ای مبنی بر به تعویق افتادن 

م امادگی تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان ایران عالرغم موافقت وزیر جهاد کشاورزی و اعال

اقتصاد ایران در دوران : آقای طیب نیا وزیر محترم اقتصاد و دارایی در دو جلسه شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی اظهار داشت

پس از تحریم، اقتصاد رقابتی است و همان تعاملی که ما را در مذاکرات هسته ای به پیروزی رساند باید در عرصه اقتصاد نیز به کار 

 .زمه شکوفایی اقتصاد پرهیز از انحصار و تنگ نظری استگرفته شود و ال

صنعت : قدیری با بیان اینکه یکی از تصمیمات موثر دولت تدبیر و امید از آغاز کار، تقویت صندوق های ملی بوده است، گفت

زو مزیتهای رقابتی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران از جمله صنایعی است که نیروی انسانی متخصص و تکنولوژی روز دنیا ج

اقتصاد آن است و لذا می تواند در حوزه اقتصاد کشاورزی پذیرای سرمایه گذاران باشد چنانکه در عرصه صادرات نیز پتانسیل های 

 .باالیی دارد

آبزیان  صنایع خوراک دام، طیور و: وی حضور در اقتصاد جهانی را از دیگر الزامات شکوفایی اقتصادی کشور ذکر کرد و اظهار داشت

در استفاده از ظرفیتهای خود برای تعامل با بازار جهانی موقعیت بهتری نسبت به صنایع دیگر بخش کشاورزی دارند چراکه امروز 

 جز با نگاه مشارکتی سهیم شدن در توسعه یکدیگر نمی توان به پیش رفت لذا وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنایع خوراک دام،

 اید به صورت مکمل و همراه گام بردارند که این فرصتطیور و آبزیان ایران ب

 .مناسبی پیش روی اقتصاد کشور و منطقه می باشد

در این میان عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تقویت تشکل های اقتصادی عالوه بر بنگاه های اقتصادی را از لوازم ضروری 

دولت برای تقویت تشکل های اقتصادی بایستی گامهای : برشمرد و تصریح کرد موفقیت تعامل اقتصادی بین ایران و سایر کشورها

 .جدی بردارد و انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیز در این زمینه تالش زیادی داشته است

هم از لحاظ  هم از لحاظ کمی و)در جهان مسئله ای بزرگ بنام تأمین امنیت غذایی : این فعال اقتصادی در ادامه گفت

،بعالوه بحران آب به بزرگترین چالش بشر در آینده ای نه چندان دور تبدیل خواهد شد بطوریکه پیش بینی استراتژیست (کیفی

 .های خبره جهان بر این است که در دهه های آینده نزاع های بینالمللی بر سر تأمین آب و غذا خواهد بود

در کشاورزی و صنایع تبدیلی ( راندمان)یی و کلید اصلی مدیریت آن را ایجاد بهره وریقدیری مهم ترین آیتم درایجاد امنیت غذا

بطوریکه تمامی کارشناسان بر این باورند که توسعه افقی در تولیدات کشاورزی منسوخ شده و توسعه عمودی در . کشاورزی دانست

بر همین . کلیدی در مدیریت امنیت غذایی جهان است راهکاری) ارتقاء راندمان یا بهره وری تولیدات کشاورزی )بخش کشاورزی 

قانون افزایش بهره وری ، وزارت جهاد کشاورزی مکلف و موظف به ارتقاء بهره وری در بخش تولیدات دامی  24اساس مطابق ماده 

یش کیفیت گردیده و موظف است تا با هدایت و نظارت بخش خصوصی نسبت به افزایش راندمان، ارزش افزوده بیشتر و افزا

 . محصوالت دامی اقدام مؤثر نماید

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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در همین راستا یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره تولید محصوالت دامی استفاده از خوراک آماده تولیدی توسط، کارخانجات 

می ...(  کارخانجات پودرماهی، دی کلسیم فسفات، مکمل سازی و)تولید کننده خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع وابستهبه آن

 .باشد

. انواع متنوع خوراک دام و طیور در سال تولید و مصرف می شود( یک تریلیون تن )هماکنون در دنیا حدود یک هزار میلیارد تن 

میلیون  05هزار میلیارد تومان و ظرفیت اسمی حدود  33میلیون تن به ارزش  0بطوریکه سهم بالفعل ایران در حال حاضر بیش از 

 .هزار میلیارد تومان می باشد 20واحد تولیدی به ارزش  14تن با تعداد

همچنین رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، مهم ترین و استراتژیک ترین نقش صنایع مذکور را ،فرآوری مواد 

اندهای زراعی در تولید خوراکی به منظور افزایش بهره وری مصرف غالت، دانه های روغنی، کاه و کلش و دیگر محصوالت و پس م

 .محصوالت دامی عنوان کرد

با توجه به نکات فوق و اهمیت جایگاه : عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت

مبنی بر کمبود واحدهای تولیدی خوراک دام در ارتقاء بهره وری تولیدات دامی و در مقابل آن بزرگترین نقطه ضعف این صنعت 

نقدینگی و سرمایه در گردش در تأمین مواد اولیه، بدیهی است که تشکیل صندوق ملی حمایت از صنعت خوراک دام، طیور و 

 .آبزیان نقش بسزایی در مدیریت امنیت غذایی، افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده تولیدات دامی داشته باشد

ه واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت بالفعل تولید آنها و رعایت موازین استاندارد تولید خوراک دام بنابراین با تأمین نقدینگی اینگون

 24تولید در راستای وظیفه مندی ماده  GMPاصول ( مطابق با استانداردهای صادره از معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 

 . افزایش خواهد یافت قطعاً ارزش افزوده تولیدات دامی)قانون افزایش بهره وری 

قدیری در پایان ضمن تشکر مجدد از زحمات آقای حجتی در طول دوسال گذشته خواستار حمایت های بیشتر ایشان از 

 .کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان شدند

م و طیور و آبزیان در ادامه آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی ضمن موافقت با تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانجات خوراک دا

وی اشاره کرد که این صنعت نه تنها در کل . درصدی سهم دولت تاکید نمود 09ایران بر پیگیری این موضوع جهت تامین سرمایه 

کشور پراکنده شده بلکه مقایسه ارزش ریالی تولیدات آن،اشتغال زایی مولد و تثبیت اشتغال آن، تأثیر بسیار زیاد آن در زنجیره 

والت دامی ، در ردیف صنایع استراتژیک است و از همه مهم تر افزایش راندمان مواد اولیه در اثر فرآوری در اینگونه تولید محص

 . کارخانجات بیانگر اهمیت و جایگاه خاص این صنعت این می باشد

روزافزون خوراک دام پاسخ  توان به تقاضای سال پیش، نمی 24تا 31های قدیمی  وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که با تکنولوژی

 باید از طریق این صندوق و تامین مواد: داد، خاطرنشان ساخت

 های نو به حجم انبوه تقاضاهایی که اولیه واحدها به صورت مستقیم و روش

 .وجود دارد پاسخ داد

دازد و همچنین با توجه به ان زیرا این روش نه اقتصادی و نه بهداشتی است و جان انسان و دام را به خطر می: وی ادامه داد

 .توانیم محصوالت نهایی خود را صادر کنیم استانداردها نمی

http://www.yjc.ir/fa/news/1351120 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 اکونا - 133۱مرداد  61 - ۱21۱4: کد خبر 

 دامدارانپایان انتظار یک ساله 
ها، سازمان حمایت را  ای به اعضای ستاد هدفمندی یارانه جمهور در ابالغیه معاون اجرایی رئیس: رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت

 .تومان کرد 0004مکلف به اجرایی کردن مصوبه خرید شیر خام به قیمت 

من صنفی گاوداران با اشاره به ابالغیه معاون اول به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا سید احمد مقدسی رئیس انج

ها و مکلف شدن سازمان حمایت به اجرایی کردن مصوبه خرید شیر خام به قیمت  رئیس جمهور به اعضای ستاد هدفمندی یارانه

ای  عدیده درصدی به صنایع عرضه کردند و در این مدت با مشکالت 04ماه شیرخام را با ضرر  02دامداران : تومان گفت 0004

 .دست و پنجه نرم کردند اما باالخره شب گذشته این ابالغیه را دریافت کردم و شخصا آن را به وزارتخانه رساندم

ای مطرح  این موضوع در جامعه: شود بازار توان افزایش قیمت شیر و محصوالت لبنی را ندارد، افزود وی با بیان اینکه گفته می

کنند بنابراین مشکل از فرهنگ غلط مصرف است و نباید این  های گازدار مصرف می جهانی نوشابهبرابر مصرف  0شود که مردم  می

 . موضوع را به توان مالی مردم نسبت داد زیرا اگر مردم توان مالی نداشتند قدرت خرید نوشابه هم نداشتند

بریم بلکه باید با کمک دولت فرهنگ مصرف شیر ما نباید صنعت دامپروری را با طرح اینگونه مسائل از بین ب: مقدسی اظهار داشت

 .و لبنیات را تغییر داده و مردم را تشویق به مصرف محصوالت مفید برای سالمتی کنیم

ها، سازمان  ای به اعضای ستاد هدفمندی یارانه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در ابالغیه: براساس این گزارش 

 .تومان براساس جدول ابالغی کرده است 0004کردن مصوبه خرید شیرخام به قیمت  حمایت را مکلف به اجرایی

ستاد هدفمندی یارانه ها، موضوع  029060604مورخ  05990مصوبه شماره ( ج)در راستای اجرای بند »: در این ابالغیه آمده است

 .ی به شرح زیر تعیین می شودتعیین و ابالغ جدول مشخصات و قیمت شیر خام خریداری شده توسط کارخانجات لبن

 تغییرات میزان بار میکروبی و قیمت شیر خام؛: 0

 ریال 00044به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  044444شیر با بار میکروبی کمتر از : الف

 ریال 00344به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  144444تا  044444شیر با بار میکروبی از : ب

 ریال 02044به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  0444444تا  144444از شیر با بارمیکروبی : ج

 ریال 02344به ازای هر کیلوگرم  263و چربی  0444444شیر با بار میکروبی باالتر از : د

 .شود های فوق اضافه یا کم می ریال به قیمت 034به ازای هر یک دهم درصد افزایش یا کاهش درصد چربی، : 3

 .های کیفی باید مطابق با استاندارد ملی کشور باشد تمامی تست: تبصره

 «.این مصوبه است 3و  0سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به پایش، پیگیری و نظارت بر اجرای بندهای : 2

http://iranecona.com/03000 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 اکونا - 133۱مرداد  62 - ۱1462: کد خبر 

 دامداران تنها خواستاراجرای مصوبه قبلی هستند
تومان توسط کارخانجات  0004دامداران خواستار عملیاتی شدن مصوبه خرید شیرخام به قیمت : معاون وزیر جهادکشاورزی گفت

 .صنایع لبنی هستند و توقع جدیدی در این زمینه ندارند

تومان از دامداران توسط کارخانجات  0004رکنی با اشاره به مصوبه سال گذشته دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت حسن 

سازمان حمایت یک جمع بندی از این مصوبه آماده کرده و در حال منعکس کردن آن به ستاد تنظیم : صنایع لبنی، اظهارداشت

 .کند و اقدامات بعدی در این زمینه انجام شود بازار است تا رهنمود نهایی را از آنجا دریافت

دامداران خواستار عملیاتی شدن مصوبه خرید شیرخام : وی با بیان اینکه توقع دامداران کشور توقع کامال به جایی است، اضافه کرد

 .تومان توسط کارخانجات صنایع لبنی هستند و توقع جدیدی در این زمینه ندارند 0004به قیمت 

نامه ای در : وزیر جهادکشاورزی درباره ادامه تداوم اجرای طرح خرید تضمینی شیرخام توسط سازمان تعاون روستایی گفتمعاون 

این زمینه به وزارت جهاد کشاورزی نوشته و این موضوع از وزیر جهاد استعالم شده است، ضمن اینکه در صورت موافقت وزارتخانه 

 .ان تعاون روستایی آن را ادامه می دهداین کار استمرار پیدا می کند و سازم

 .فعال منتظر نظر وزیر جهادکشاورزی در این باره هستیم: رکنی اضافه کرد

http://iranecona.com/00043 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 اکونا - 133۱مرداد  62 - ۱1461: کد خبر 

 سرنوشت محصوالت دامی در دوران پساتحریم از قول معاون حجتی 
 .معاون وزیر جهادکشاورزی، سرنوشت صنعت دام و طیور در دوران پساتحریم را تشریح کرد

به طور طبیعی لغو تحریمها سبب : حسن رکنی در مورد وضعیت صادرات محصوالت دامپروری در دوران پساتحریم اظهارداشت

 .باط ایران با دیگر کشورها و برقراری تعامالت بیشتر خواهد شدروان تر شدن ارت

: هایی به ویژه در زمینه تولید مواد پروتئینی و امکان تولید بیش از نیاز این محصوالت وجود دارد، اضافه کرد وی با اشاره زیرساخت

 .کشورها پررنگ تر کنیم ویژه در بخش صادرات حضورمان را در دیگر توانیم از این فرصت استفاده و به ما می

درصد بیش از ظرفیت موجود با توجه به  14به اعتقاد ما، در حوزه طیور امکان تولید تا : معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی افزود

ن هایی که در کشور هست، وجود دارد اما چون باید متناسب با تولید، بازار مصرف نیز تعریف شود و چنین امکانی تاکنو زیرساخت

 .گاه این کار انجام نشده است فراهم نبوده، هیچ

در حال حاضر بازار : رکنی، بی نیازی بازار داخلی از واردات محصوالت پروتئینی را در شرایط کنونی مورد اشاره قرار داد و گفت

و تخم مرغ شکسته شد و در نیاز از واردات شده، ضمن اینکه سال گذشته نیز رکورد صادرات به ویژه در بخش مرغ  داخلی تقریبا بی

امسال هم می توانیم با توجه به شرایط موجود به عدد بزرگتری . هزارتن مرغ و تخم مرغ صادر کردیم 014این سال مجموعا حدود 

 .در این زمینه دست یابیم

ه های تامین نهاده ها و شود به تدریج و در یک پروسه زمانی هزین ها سبب می معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه لغو تحریم

ها بر ما تحمیل می شد، از جمله  هزینه هایی که به واسطه موضوع تحریم: خوراک دام و طیور را کاهش پیدا کند، اظهارداشت

اعمال محدودیت برای تبادل منابع مالی برداشته و واسطه ها حذف می شود، بنابراین مستقیما اماکن تامین نهاده ها با قیمت 

شود ما محصول نهایی مان را با قیمت منطقی تر و  وجود دارد، هزینه واردات کاهش می یابد و این موضوع باعث میمناسب تر 

 .مناسب تری به بازارهای دنیا عرضه کنیم

ت رکنی با اشاره به اینکه در شرایط جدید و در دوران پساتحریم، کشورهای دیگر برای حضور بیشتر در بازار ایران با یکدگیر رقاب

ها و دانش فنی که در کشور در زمینه تولید محصوالت پروتئینی وجود دارد، با واردات  با توجه به زیرساخت: کنند، ادامه داد می

ها مثل ذرت و سویا می توانیم ارزش افزوده خوبی ایجاد و اشتغال را فعال کنیم، ضمن اینکه صادرات را نیز  بخشی از نیازمندی

 .افزایش دهیم

قطعا لغو : خ به این پرسش که آیا بازارهای جدید صادراتی برای محصوالت دامپروری کشور ایجاد خواهد شد؟ گفتوی در پاس

عنوان مثال، چندی پیش کشور عربستان اعالم کرده بود با شرایطی که پیش آمده  به. ها بر این موضوع بسیار موثر است تحریم

 .د را گسترش دهیماست، ما آمادگی داریم با ایران روابط تجاری خو

هزار  044عربستان یک بازار بسیار خوبی برای مواد پروتئینی ایران است و براساس اطالعاتی که ما داریم، حدود : رکنی اضافه کرد

 .تن واردات گوشت مرغ در سال انجام می دهد که این بازار می تواند در اختیار ایران قرار بگیرد

تامین گوشت گرم برای کشورهای همسایه را داریم، درباره امکان صادرات محصوالت دامی به  وی با بیان اینکه همچنین ما امکان

این امکان وجود دارد، چراکه شرایط تولید کشور روز به روز در حال نزدیک شدن به شرایط استانداردهای : کشورهای اروپایی، افزود

 .که در ایران تولید می شود، تمامی استانداردهای الزم را داراستهایی  عنوان مثال، در حال حاضر تخم مرغ به. بین المللی است
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در : معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه در زمینه تولید محصوالت کیفی شرایط نسبتا خوبی در کشور وجود دارد، تصریح کرد

در مجموع می توانیم با شرایط جدیدی های ظاهری محصوالت کار کنیم، ضمن اینکه  این راستا، ما باید روی بسته بندی و زیبایی

 .که پیش آمده چشم انداز خوبی را برای کشور ترسیم و باید از هر فرصتی برای شکوفایی اقتصادی استفاده کنیم

http://iranecona.com/00040 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 اکونا - 133۱مرداد  62 - ۱1463: کد خبر 

 از نوشابه مالیات بگیرید، به شیر بدهید
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی علل کاهش مصرف شیر را در مقایسه با نوشابه های گازدار در میان خانوارهای کشور را 

 .مورد مطالعه قرار داد

و کاهش یارانه  09اشاره به آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ماه های پایانی سال دفترمطالعات زیربنایی مرکز پژوهشها با 

با این وصف دولت با اعمال : های حامل های انرژی و به تبع آن افزایش هزینه های تولید محصوالت کشاورزی و از جمله شیر افزود

مر باعث کاهش حاشیه سود در زنجیره ارزش شیر و بروز تخلفاتی تعزیرات بر قیمت، قیمت شیر و لبنیات را کنترل کرد که همین ا

شیر یارانه ای از  0294سرانجام در ماه های ابتدایی سال . در صنایع لبنی ، مانند استفاده از روغن پالم در فرآورده های لبنی شد 

از صنایع شیر و کاهش تبلیغات ، دستور کار دولت خارج شد و عواملی مانند کاهش دسترسی اقتصادی ، حمایت های نامناسب 

 .درصد کاهش داد  00حدود  0293سرانه مصرف فرآورده های لبنی را تا سال 

از آنجا که رژیم غذایی ایرانی ها با فقر کلسیم مواجه است، مصرف نوشابه های گازدار به این فقر غذایی دامن می زند و کاهش 

، موجب کاهش آثار مثبت ( به دلیل وجود مزیت قیمتی )شابه های گازدار مصرف شیر و فرآورده های لبنی و افزایش مصرف نو

شیر شده و در صورت استمرار وضع موجود، نگرانی ها در حوزه سالمت در خصوص گسترش بیماری هایی مانند پوکی استخوان و 

 .دیابت را تشدید می کند

های گازدار در کشور نشان می دهد که مهم ترین عوامل بررسی میزان مصرف شیر و نوشابه : مرکز پژوهش ها در ادامه افزود

روند افزایشی قیمت لبنیات بیش از نرخ تورم و بیشتر : محدود کننده مصرف لبنیات و افزایش مصرف نوشابه های گازدار عبارتند از 

ی های لبنی، کاهش از شاخص کل کاالها و خدمات مصرفی، واگرایی در سیاست های توسعه صنایع لبنی، کاهش وزن بسته بند

همچنین بررسی انجام شده نشان می دهد که روند کنونی نسبت قیمت شیر . حمایت ها و یارانه ها و نسبت قیمت شیر به نوشابه 

و نوشابه موجب تقویت مصرف نوشابه خواهد شد، بنابراین اتخاذ سیاستی مانند اخذ مالیات سالمت از محصوالت مضری مانند 

 .و تخصیص آن برای افزایش مصرف شیر، می تواند از مهم ترین راهکارهای برون رفت از شرایط کنونی باشدنوشابه های گازدار 

http://iranecona.com/00042 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 133۱مرداد  ۰شنبه  سه

 پرداخت شودمعوض کشت در ازای ممنوعیت کشت 

  .به علت ممنوعیت کشت و عدم تامین آب، وضعیت کشت تابستانه این شهرستان هنوز مشخص نیست: مدیر جهاد کشاورزی امیدیه گفت

های  وضعیت کشت تابستانه در حوزه: ، منطقه خوزستان، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران علی اکبر باورصاد در گفت

زهره و مارون توسط سازمان آب و برق تعیین نشده که این مساله موجب بروز مشکالت فراوانی برای کشاورزان و دامداران این شهرستان  آبی

 .شده است

همچنین از چند روز گذشته نهر سنتی مال با دبی نیم مترمکعب در امیدیه به دستور معاونت بهره برداری سازمان آب و برق قطع : وی افزود

  .و طبق تصمیمات گرفته شده، این نهر به صورت یک هفته در میان باز خواهد بود شد

قطع آب این نهر، خسارت فراوانی به : باورصاد با بیان اینکه نهر سنتی مال برای روستاییان این شهرستان بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد

  .کنند ها و آبیاری باغات و نخیالت استفاده می از این نهر برای تامین آب شرب دامکند زیرا آنها  دامداران و کشاورزان این شهرستان وارد می

شوند و باید به دنبال راه حلی برای  های شهرستان به دلیل گرمای شدید هوا و خشکسالی دچار آتش سوزی می بسیاری از نخل: وی عنوان کرد

 .حل این مشکل باشیم

در صورت عدم تعیین وضعیت آب و ممنوعیت کشت تابستانه در این شهرستان، سازمان آب و برق باید : مدیراداره جهاد کشاورزی امیدیه گفت

 .های دیگر معوض کشت به کشاورزان، پرداخت و خسارت وارد شده به آنها را جبران کند مانند بسیاری از استان

http://www.isna.ir/fa/news/90414442243 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1338مرداد ماه  5دو شنبه 

ستاد تنظیم بازار هنوز مجوز افزایش قیمت را نداده است مواد :/دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی;

 <غذایی
گیری ستاد تنظیم بازار  افزایش قیمت محصوالت گروه کاالیی یک منوط به تصمیم: کردهای صنایع غذایی اعالم  دبیر کانون انجمن 

که  کاوه زرگران با اشاره به این.شده که هنوز مجوزی صادر نشده است؛ لذا هر گونه افزایش قیمت در این زمینه غیر قانونی است

بندی  داشتند در مورد قیمت محصوالت غذایی به جمعصنایع غذایی روز گذشته در نشستی که با نمایندگان ستاد تنظیم بازار 

هرگونه افزایش قیمت گروه کاالیی یک : نهایی رسیدند اما هنوز مجوزی برای افزایش قیمت این محصوالت داده نشده است، گفت

ه نشستی در اتاق که روز گذشت وی با اشاره به این.ها حضور داشته باشند منوط به موافقت ستاد تنظیم بازار است تا همه ارگان

که جلسه ما  با توجه به این: های صنایع غذایی برگزار شد، تصریح کرد بازرگانی با حضور نمایندگان ستاد تنظیم بازار و انجمن

آنها اعالم   رسمی نبود، مجوز افزایش قیمت گروه کاالیی یک که وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را برای تعدیل قیمت

های صنایع غذایی با اشاره به  دبیر کل کانون انجمن.گیری در جلسه ستاد تنظیم بازار هستیم شد و منتظر تصمیمکرده، داده ن

ها، مالیات بر ارزش افزوده، باالرفتن تعرفه مواد خام وارداتی از چهار به هفت  افزایش هزینه چندین مولفه تولید از جمله دستمزد

ها بتوانیم نرخ فروش را  گذاری این افزایش درخواست داریم به میزان اثر: نرژی اظهار کردهای ا درصد و تعدیل قیمت سوخت و حامل

های تولید هشت  طور متوسط برای جبران افزایش هزینه به: زرگران در مورد میزان تعدیل مورد نظر صنایع غذایی گفت.تعدیل کنیم

نظر انجمن صنایع لبنی برای افزایش قیمت محصوالت به دلیل وی با اشاره به صرف .درصد باید تعدیل قیمت داشته باشیم 04تا 

 0044تومان به  0344با این وجود دولت اصرار دارد به خاطر شرایط دامداران قیمت شیر خام را از : نداشتن کشش بازار اظهار کرد

های صنایع غذایی در مورد  نجمندبیر کل کانون ا.تومان تغییر دهد، لذا این تعدیل قیمت در نرخ فروش نیز تاثیر خواهد گذاشت

شود و هنوز ستاد تنظیم بازار  از آنجا که شیر جزو گروه کاالیی یک محسوب می: افزایش قیمت شیر در روزهای گذشته تاکید کرد

دن که طی بخشنامه وزیر صنعت، مع زرگران با تاکید بر این.گیری در این حوزه نکرده هرگونه افزایش قیمت، غیرقانونی است تصمیم

براین اساس قیمت گندم، آرد، نان، قند، : تواند افزایش پیدا کند، تصریح کرد گروه کاالیی یک می و تجارت که بر اساس آن قیمت

مرغ، مرغ، برنج، روغن نباتی، کره، گوشت قرمز، شیرخام و محصوالت لبنی پرمصرف شامل شیر، پنیر و ماست با مجوز  شکر، تخم

 د افزایش قیمت داشته باشندتوانن ستاد تنظیم بازار می

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

  فودپرس 0290مرداد ماه  4سه شنبه 

 <تکنولوژی رویای فراموش شده بخش کشاورزی استکشاورزی:/رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران
کشاورزی ایران .درصد از فعالیت های بخش کشاورزی به خصوص در حوزه باغداری با نیروی انسانی صورت می گیرد 94تقریبا  

حتی در مرحله . از همان مزرعه و مراحل کاشت، داشت و برداشت، نیروی انسانی است که بیشترین سهم را دارد. سنتی است

لبته دولت و تولیدکنندگان مدرن تر سعی در بهبود شرایط دارند، اما گویا راه ا. فروش هم سنت رقیب جدی بورس کاال شده است

وضعیت .در این مورد با کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفتگو کردیم. تکنولوژی به مزرعه ها هموار نیست

ه است؟در زمینه انتقال تکنولوژی در حوزه تکنولوژی و استفاده از ماشین آالت به روز و مدرن در کشاورزی ایران به چه گون

درصد از فعالیت های  94امروزه تقریبا در حوزه برداشت، اگر کمباین را در نظر نگیریم، تقریبا . برداشت به شدت نیاز وجود دارد

هر نوع این در حالی است که در دنیا، برای . بخش کشاورزی به خصوص در حوزه باغداری با نیروی انسانی صورت می گیرد

برای بهتر شدن اوضاع و ورود تکنولوژی به کشاورزی ایران چه اقدامی .محصولی، ماشین خاص و مدرنی برای برداشت وجود دارد

باید انجام داد؟فکر می کنم سیاست های حمایتی دولت باید در این بخش، به این شکل باشد که دولت به جای اینکه پول بیشتری 

در همه حوزه ها چنین موضوعی .ای گندم مازاد و خرید گندم، انتقال تکنولوژی و ماشین آالت به او دهدبه کشاورزی بپردازد، به از

مصداق دارد؟در حوزه آبیاری هم با توجه به اینکه هدررفت آب در حوزه کشاورزی، رقم قابل توجهی است، اما سیستم آبی ایران در 

به همین دلیل هم بهتر است این موضوع در اولویت قرار . فاصله زیادی دارد خیلی از نقاط، غرقابی است و از تکنولوژی روز دنیا

 به خصوص اینکه اگر سیاست های حمایتی در این قالب قرار بگیرد، برکاتش می تواند دو جانبه و سه جانبه باشد. بگیرد

: http://www.foodpress.ir/Post 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی

 گزارشات جهانی
 - 38/65/63فارس

 حکم قاضی فدرال آرژانتین به منع استفاده از محصوالت تراریخته در این کشور

و نیز ( تراریخته)ژنتیکی قاضی فدرال آرژانتین به جلوگیری از توزیع محصوالت کشاورزی دستکاری شده 

 .های مرتبط با آن حکم داد، قرار است مجلس این کشور آن را قانون کند کش آفت

ام واچ، قاضی فدرال آرژانتین به جلوگیری از توزیع محصوالت  ، به نقل از جیخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .های مرتبط با آن حکم داد کش و نیز آفت( تراریخته)دستکاری شده ژنتیکی  کشاورزی

شود که موقتاً توزیع محصوالت اصالح شده به روش دستکاری ژنتیکی را  بر اساس این دادخواهی از دولت آرژانتین خواسته می

 .کند ذور قوانین بذر جهانی را نقض میممنوع کند در این حکم از دانه سویا به عنوان مثال ذکر شده است که کشت این نوع ب

 .شود از برچسب زدن به محصوالت اصالح شده به روش دستکاری ژنتیکی جلوگیری شود همچنین بر اساس دادخواهی خواسته می

هایی که قبالً سالمتی آنها برای محیط زیست، اکوسیستم، تنوع محیط زیست،  کش همچنین در آن به ممنوعیت استفاده از آفت

 .زند، تأکید شده است متی موجودات زنده و مردم آرژانتین به اثبات نرسیده و به پایداری تولید لطمه میسال

کشتی در بخش کشاورزی شده و به دنبال آن کشت مستقیم و  شود که محصوالت تراریخته منجر به تک در این دادخواهی اعالم می

تمرکز اقتصادی تنها در دست تعداد محدودی تولیدکننده خواهد بود  یابد و همچنین اشتغال نیروی کارگری روستایی کاهش می

کند که به بخش بازرگانی  این دادخواهی تأکید می. تواند تأثیر بسیار بدی برای سالمتی جمعیت روستایی و محیط بگذارد که می

 .محصوالت تراریخته نباید در کشور اجازه داده شود

محصوالت تراریخته در آرژانتین همان خود دولت، شورای فدرال محیط زیست و گروهی از علیه  بر اساس این گزارش، مدعی

ها مانند مونستانتو، سینگنتا، دوپوند، نوارتیس، نیدرا، داوآگوراسینس، هالونیر، اگروو، سیواگگی، آرگنبیو و بایر است که  شرکت

 .اند آنها قرارداد بسته ای کشاورزی با ه کنند و شرکت نسبت به تولید و فروش محصوالت تراریخته اقدام می

کند که در آن حداقل  این دادخواهی همچنین به مجلس این کشور برای تصویب قانون سالمتی زیست محیطی تأکید می

های محیطی که به واسطه استفاده از  استانداردها برای استفاده از منابع خاک و همچنین دستوری برای بازسازی و اصالح خسارت

تواند از طریق کشت محصوالت غیرتراریخته و نیز  کند که به گفته اینها می الت تراریخته به وجود آمده است تأکید میمحصو

 .ها جبران شود های وحشی، این خسارت گونه

بران ها را ج ها اعالم شود تا خسارت ها عملی نیست باید به شرکت کند که اگر اجرای این شاخص همچنین این دادخواهی تأکید می

 .کند
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 گزارشات جهانی
 - 38/65/62فارس

 کند میگذاری اروپایی زمینه ارتقای کشاورزی در ایران را فراهم  توافق جدید فائو و بانک سرمایه
گذاری اروپایی با تاکید بر توجه دوباره جهانی به بخش کشاورزی از توسعه همکاری با سازمان خواربار و  بانک سرمایه

گذاری در کشاورزی کشورهای خارج از اتحادیه اروپایی مانند  کشاورزی ملل متحد به منظور گسترش و تعمیق سرمایه

 .ایران خبر داد

به نقل از دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسالمی ایران، این دو سازمان با امضای یادداشت تفاهم پنج  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ارتقاء بخش خصوصی و زنجیره های ارزش، این موارد را با  ساله با تاکید بر توسعه فعالیت

 .انک سرمایه گذاری اروپایی و اهداف استراتژیک فائو هم راستا ارزیابی کردنداولیت های ب

نامه که در پی برگزاری سومین کنفرانس بین المللی تامین مالی برای توسعه طی هفته گذشته در شهر آدیس آبابا  این توافق

پایی به عنوان بزرگترین نهاد مالی چند ملیتی به امضا رسید، نشان دهنده جلب مشارکت بانک سرمایه گذاری ارو( پایتخت اتیوپی)

 .جهان با فائو در بخش تجارت کشاورزی است

خوزه گرازیانو دا سیلوا، مدیر کل فائو، در این خصوص با اشاره به اهمیت اطمینان یافتن از تامین غذای کافی برای جمعیت رو به 

این رویداد »: مایه گذاری بیشتر در کشورهای در حال توسعه، گفترشد و ایجاد پایداری در نظام های غذا و کشاورزی از طریق سر

فرصتی استثنایی برای هر دو سازمان است تا با ترکیب دانش فنی و ظرفیت های مالی توان حضور سرمایه گذاران خصوصی و 

 .«دولتی را برای ریشه کنی گرسنگی به کار گیرند

الت اخیر که موجب پیش بینی گسترش روابط اقتصادی کشورهای اروپایی با گزارش نمایندگی فائو در کشورمان می افزاید، تحو

ایران شده است، نیاز توجه جدی به افزایش سرمایه گذاری در کشاورزی، توسعه روستایی و امنیت غذایی در ایران را بیش از پیش 

 .پر رنگ ساخته است

نیاز به سرمایه گذاری بیشتر و بهتر در بخش کشاورزی : ه گفتسرج ناکوزی، نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران در این بار

 . ایران با توجه به روند دهه های گذشته امری حیاتی محسوب می شود

با باالرفتن میزان تقاضا برای غذا در پی افزایش جمعیت، کشور با چالش های ناشی از تقاضای بیشتر برای دسترسی به : وی افزود

و ایمنتر مواجه است، در حالی که با محدودیت منابع و تهدیدات زیست محیطی و تاثیرات منفی ناشی محصوالت غذایی باکیفیت 

 .از تغییرات آب و هوایی نیز است

ناکوزی تصریح کرد، روند مذکور نه تنها حاکی از رشد فزاینده ی تقاضا برای سرمایه گذاری و حمایت از بخشهای کشاورزی و تولید 

همزمان نیاز برخورداری کشور از استراتژی حمایت از سرمایه گذاری که بتواند در مدیریت فرآیندهای پیچیده غذاست، بلکه به طور 

 .سیاست گذاری در این بخش کمک کند را نیز در بر می گیرد

الزم جهت همچنان که بازیگران سرمایه گذاری های جدید وارد عرصه می شوند ما در حال طی کردن اقدامات : نماینده فائو افزود

لذا بسیار . تصویب خواهد شد 3401دستیابی به اهداف توسعه پایدار هستیم که در سال جاری میالدی برای دستور العمل پس از 

حائز اهمیت است که از فرصت های فراهم شده از توافق میان بانک سرمایه گذاری اروپایی و فائو برای تقویت سرمایه گذاری در 

 .رزی بخش های خصوصی و دولتی ایران بهره الزم گرفته شودنظام های غذایی و کشاو

ناکوزی اظهار داشت، چنین سرمایه گذاری هایی می تواند سهم قابل توجهی را در توسعه بخش های کشاورزی به گونه ای 

  .قدرتمند، پایدار و مقاوم فراهم سازد به گونه ای که موجبات تقویت این بخش را در اقتصاد ملی فراهم سازد
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به عنوان یکی از با سابقه ترین شرکای ( FAO Investment Centre)سال گذشته مرکز سرمایه گذاری فائو  54در فاصله 

 .استراتژیک نهاد های مالی بین المللی توانسته است سرمایه گذاری های الزم را به سوی بخش کشاورزی روستایی هدایت نماید

مرتبط با سرمایه گذاری در جهان شناخته شده است، از پرسنل مجرب در قالب تیم این مرکز که به دلیل تجارب و تخصص های 

فعالیت های این مرکز به گسترش قابل توجه بخش کشاورزی در تعداد کثیری از کشورهای در . های متخصص برخوردار می باشد

لی تدوین و به اجرا گذاشته شده، انجامیده حال توسعه از طریق برنامه های سرمایه گذاری که با همکاری نهادهای مالی بین المل

 .است

فائو و بانک سرمایه گذاری اروپایی نیز پیش از این همکاری های الزم در خصوص ایجاد پلت فرم اشتراک گذاری اطالعات با عنوان 

در خصوص تولید تحلیل  را به اجرا گذاشته اند و توافق اخیر نیز راه را برای توسعه همکاری های این دو سازمان« کشاورزی شرق»

های مشترک، برنامه ریزی و اجرای سرمایه گذاری که از طریق دسترسی این بانک به بازار سرمایه بین المللی و قابلیت آن در ابداع 

 .عملیات سرمایه گذاری هموار خواهد ساخت
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 گزارشات جهانی
 - 38/65/61فارس

 4490درصدی تولید جهانی غالت در سال  9.0کاهش 

درصدی از میزان رکورد تولید سال  9.0اشاره به کاهش احتمالی  4490اولیه در مورد تولید جهانی غالت   بینی پیش

 .گذشته دارند

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بررسی عرضه و تقاضای غالت،  به نقل از موسسه برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای غالت ارزیابی تفصیلی تولید و همچنین وضعیت عرضه و تقاض. کند انداز جدیدی از بازار جهانی این محصوالت را فراهم می چشم

شود، مکمل خالصه  انداز محصوالت و وضعیت مواد غذایی منتشر می در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبار در گزارش چشم

انداز مواد  تر درباره بازارهای جهانی غالت و همچنین سایر مواد غذایی مهم در گزارش چشم های دقیق تحلیل. گزارش ماهانه است

 1های  در تاریخ 3401در سال ( فائو)های ماهانه سازمان جهانی خواربار و کشاورزی  گزارش. شود یغذایی دوبار در سال منتشر م

در گزارش حاضر، . شود دسامبر منتشر می 2نوامبر و  1اکتبر،  0سپتامبر،  04ژوئیه،  9ژوئن،  0می،  5آوریل،  3مارس،  1فوریه، 

 5موجودی ذخایر غالت، ارائه و مورد بررسی قرار گرفته که در تاریخ  های تولید، عرضه، تجارت، مصرف و بینی شاخص خالصه پیش

 .منتشر شده است(  0290اردیبهشت  05) 3401می 

 (9314) 4490درصدی تولید جهانی غالت در سال  9.0کاهش حدود 

رد تولید سال گذشته درصدی از میزان رکو 061اشاره به کاهش احتمالی  3401های اولیه در مورد تولید جهانی غالت  بینی پیش

 .دارند

با توجه به شرایط محصوالتی که پیش از این به  3401در سال ( به انضمام برنج آسیاب شده)شود تولید جهانی غالت  بینی می پیش

اند و نیز شرایط محصوالتی که هنوز باید کاشته شوند و همچنین با فرض شرایط جوی طبیعی برای باقیمانده فصل  زیر کشت رفته

سال گذشته  1درصد بیشتر از میانگین  1است اما تقریبا  3400میلیون تن کمتر از میزان تولید  29میلیون تن برسد که  3149 به

 991باشد؛ چرا که انتظار بر آن است تولید ذرت به دلیل کاهش کشت به  دلیل اصلی کاهش تولید جهانی غالت، ذرت می. باشد می

 .کمتر از سال گذشته است میلیون تن 24میلیون تن برسد که 

افزایش به ( میلیون تن 34)تقریبا با یک درصد  3401 - 04های مقدماتی حاکی از آن است که مصرف جهانی غالت  بینی پیش

نرخ رشد مصرف غالت )است  3402 -00و  3400 - 01های  میلیون تن برسد که بسیار کمتر از نرخ رشد ثبت شده در سال 3133

بینی  بازتابی از پیش 3401 - 04افزایش محدود مصرف غالت در ( درصد بود 060درصد و  364به ترتیب  های مذکور در سال

افزایش بسیار کم استفاده از غالت به عنوان خوراک دام و کاربرد صنعتی غالت دانه درشت به ویژه برای تولید اتانول سوختی است 

راستای  در مقابل انتظار بر آن است مصرف غذایی غالت هم. داردکه احتمال توقف آن پس از چندین سال رشد سریع وجود 

کیلوگرم خواهد بود که در این میان،  012بر همین اساس میانگین مصرف سرانه غالت در سال حدود . جمعیت جهان افزایش یابد

 .باشد  کیلوگرم می 1561کیلوگرم و برنج،  45مصرف سرانه گندم حدود 

درصد از  2، تقریبا 3401 - 04و مصرف  3401های مقدماتی فائو برای تولید غالت در  بینی پیش ذخایر جهانی غالت بر اساس

ذخایر کمتر غالت . میلیون تن خواهد رسید 435به  3404ذخایر ابتدایی کاهش خواهد یافت و تا نزدیک فصول زراعی منتهی به 

آیند هر چند کاهش ذخایر غالت تنها منجر  ت به حساب میبینی شده ذخایر جهانی غال دانه درشت و برنج دلیل اصلی کاهش پیش

 .به کاهش نسبتاً کم در نسبت ذخایر به مصرف جهانی غالت خواهد شد

از میزان برآورد تجارت ( میلیون تن 3)درصد  464با کاهش  3401 -04ها حاکی از آن است که تجارت جهانی غالت در  بینی پیش

کمتر ( میلیون تن 0)درصد  3حدود  3401 - 04بر همین اساس میزان تجارت غالت در . سدمیلیون تن بر 20960به  3400 - 01
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شود کاهش در حجم مبادالت تجاری گندم و جو بیشتر از افزایش  بینی می پیش. است3402 - 00از حجم باالی مبادالت تجاری 

ای از  با وجود پیشینه 3400 - 3401صل آتی المللی غالت مهم در ف های بین قیمت. اندک مبادالت تجاری ذرت و برنج باشد

 .های زیاد غالت و تقویت ارزش دالر آمریکا شدیداً کاهش یافته است عرضه

حاکی از آن است که تولید، ذخایر و تجارت جهانی غالت در  3401 - 04های اولیه برای وضعیت غالت جهان در سال  بینی پیش

افزایشی است اما نرخ رشد 3401 - 04بینی فائو برای مصرف جهانی غالت در  پیش .کاهش خواهد یافت3400 - 01مقایسه با سال 

. است 3402 - 00و  3400 - 01های  بینی شده که بسیار کمتر از نرخ رشد ثبت شده در سال مصرف تقریبا یک درصد پیش

دانه درشت به ویژه برای تولید اتانول بینی افزایش بسیار کم استفاده از غالت به عنوان خوراک دام و کاربرد صنعتی غالت  پیش

 .شده است 3401 -04سوختی منجر به افزایش محدود و مصرف غالت در 

میلیون  29)درصد  061رسد که تقریباً  میلیون تن می 3149به  3401های اولیه، تولید جهانی غالت در سال  بینی بر اساس پیش

 .آید به حساب می 3401ی کاهش تولید جهانی غالت در سال ذرت،دلیل اصل. است 3400کمتر از میزان تولید ( تن 

 435درصدی از ذخایر ابتدایی به  2با کاهش  3404ها، ذخایر جهانی غالت تا نزدیک فصول زراعی منتهی به  بینی بر اساس پیش

هانی غالت به حساب بینی شده، ذخایر ج  ذخایر کمتر غالت دانه درشت و برنج دلیل اصلی کاهش پیش. میلیون تن خواهد رسید

 .آیند می

از میزان برآورد تجارت ( میلیون تن 3)درصد  464با کاهش 3401 - 04ها حاکی از آن است که تجارت جهانی غالت در  بینی پیش

کاهش در حجم مبادالت تجاری گندم و جو دلیل اصلی کاهش تجارت غالت به حساب . میلیون تن برسد 20960به  3400 - 01

 .آیند می
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1338مرداد  61, چهارشنبه

 المللی محصوالت مهم کشاورزی در جهان  روند تغییرات قیمتی بین
ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با استناد به گزارش اخص قیمت غذایی فائو و  های برنامه مؤسسه پژوهش

 4490 - 4444به بررسی تغییرات قیمتی محصوالت مهم کشاورزی در سال  OECD-FAOانداز کشاورزی  چشم

 .پرداخت

المللی محصوالت مهم کشاورزی اشاره به کاهش اخیر آنها در مقایسه  بین، بررسی قیمت (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای که شاخص قیمت غذایی فائو، تغییرات ماهانه  گونه ها بر ادامه روند کاهش قیمت تأکید دارد، به بینی با چند سال قبل دارد و پیش

غالت، )گین شاخص قیمت پنج گروه محصولی این شاخص از میان. دهد المللی سبد محصوالت غذایی را نشان می های بین قیمت

 3443-3440های  های صادراتی هر گروه برای سال تشکیل شده که با میانگین سهم( هی گیاهی، لبنیات و گوشت شکر، روغن

ر کمتر از میزان متناظ( درصد 3465)واحد  0264طور میانگین  به 3401شاخص قیمت غذایی فائو در ماه می سال . اند دار شده وزن

 .غالت و محصوالت لبنی بیشترین نقش را در کاهش شاخص قیمت غذایی فائو در ماه می داشتند. سال گذشته بود

 .رسید 3449به کمترین میزان خود پس از ماه سپتامبر سال  3401میانگین شاخص قیمت غذایی فائو در ماه می سال 

سال ( 90خرداد  -اردیبهشت )تا ماه می ( 92بهمن  -دی ) ه شاخص قیمت غذایی فائو از ماه ژانوی: در این بررسی آمده است

 .های قبل، میزان آن کمتر بوده است از روندی نزولی برخوردار بوده و در مقایسه با سال 3401

بررسی شد که نتایج  3401تا ماه می سال  3400در پژوهشی دیگر، تغییرات شاخص قیمت محصوالت غذایی فائو از ماه می سال 

 04واحد کمتر از ماه آوریل و  460بوده که  04460، میانگین شاخص قیمت غالت فائو 3401از آن است در ماه می سال  آن حاکی

به  3401انداز مساعد برای محصول سال  ذخایر فراوان غالت به همراه چشم. است 3400متر از ماه می سال ( درصد 3360)واحد 

اندازی خرید توسط بیسیاری از کشورهای واردکننده و نیز  مچنین به تعویقه. حفظ روند کاهشی قیمت غالت کمک کرده است

 .بینی کاهش تجارت در کاهش قیمت غالت نقش داشته است پیش

بیشتر ( درصد 364)واحد  269بوده که  01060طور میانگین  به 3401های گیاهی فائو در ماه می سال  همچنین شاخص قیمت روغن

های گیاهی در ماه می نسبت به ماه  افزایش قیمت روغن. کمتر از ماه متناظر سال گذشته بود( درصد 30)واحد  00از ماه آوریل اما 

نینوی احتمالی  دلیل نگرانی درباره پدیده ال افزایش قیمت روغن پالم اساساً به. خاطر افزایش قیمت روغن پالم و سویا بود گذشته به

دلیل ازسرگیری  این در حالی است که قیمت روغن سویا به. ب شرق آسیا اثرگذار باشدتواند بر تولید روغن پالم در جنو است که می

بینی کاهش تولید و  دلیل پیش قیمت روغن آفتابگردان و گلرنگ نیز به. ویژه توسط چین افزایش یافته است تقاضای وارداتی به

 .اند های صادراتی، افزایش یافته عرضه

 369)بود که پنج واحد  04561طور میانگین  به 3401محصوالت لبنی فائو در ماه می سال شاخص قیمت : افزاید این گزارش می

بیشترین کاهش شاخص قیمت در . کمتر از ماه می سال گذشته بود( درصد 3969)واحد  5061کمتر از ماه آوریل و ( درصد

های صادراتی  زیاد در نیوزیلند و افزایش عرضه وجود ذخایر. پودرهای شیر و کره مشاهد شد، اما شاخص قیمت پنیر ثابت باقی ماند

کره شمالی به نقطه اوج  های لبنی در نیم همچنین تولید فرآورده. های لبنی است در اروپا، عامل مهمی در کاهش قیمت فرآورده

انه و شمال خاورمی) MENAهای توسط کشورهای  های کمتر لبنیات به افزایش خرید این فرآورده قیمت. فصلی خود خواهد رسید

 .منجر شده است( آفریقا

 تأثیر شیوع آنفلوآنزای مرغی بر قیمت جهانی طیور
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واحد بود  05060، 3401میانگین شاخص قیمت گوشت در ماه می سال : افزاید فائو درباره میانگین شاخص قیمت گوشت فائو می

های صادراتی  قیم. بود 3400از ماه می سال  کمتر( درصد 0069)واحد  3260کمتر از ماه آوریل و ( یک درصد)واحد  065که 

های  طور کلی قیمت به. تر برای گوشت تولیدی در آمریکا از عوامل مهم تأثیرگذار بر کاهش شاخص مذکور بوده است پایین

ور، در مورد گوشت طی. تری برخوردار بودند المللی گوشت گاو و گوسفند در مقایسه با گوشت طیور و خوک از روند نزولی بین

های آمریکا بر  زا در بعضی از ایالت دلیل شیوع آنفلوآنزای مرغی بسیار بیماری محدودیت وارداتی تحمیلی توسط بعضی از کشورها به

 .ها تأثیر گذاشته است قیمت

 54بیشت راز ماه آوریل و ( دو درصد)واحد  265واحد بود که  00962، 3401میانگین شاخص قیمت شکر فائو در ماه می سال 

 .بود 3400کمتر از ماه می سال ( درصد 35)واحد 

 4444بینی کاهش قیمت محصوالت کشاورزی تا سال  پیش

آورده شده  3430بینی آن تا سال  و پیش 3400تا سال  3444در این بررسی روند قیمت واقعی محصوالت مهم کشاورزی از سال 

سال آینده، قیمت واقعی  04طی  3401 - 3430های  برای سال OECD-FAOانداز کشاورزی  بر اساس گزارش چشم. است

کاهش خواهند یافت؛ اما همچنان باالتر از سطوح قیمتی پیش از سال  3400محصوالت مهم کشاورزی از سطوح قیمتی سال 

ند ها از رو ، قیمت3445پایین بود، اما با شروع سال  3444قیمت محصوالت کشاورزی در اوایل دهه . باقی خواهند ماند 3445

 3430ها تا سال  روند کاهشی قمیت شروع شد و انتظار روند کاهشی قیمت 3402در سال . افزایشی و پرنوسان برخوردار شدند

های واقعی محصوالت کشاورزی به معنای عدم احتمال  نکته قابل ذکر در اینجا این است که وجود روند کاهشی قیمت. وجود دارد

 .ت نیستوجود نوسانات قیمتی برخی از محصوال

های محصوالت کشاورزی به عوامل چندی از  از آزمون حساسیت قیمت OECD-FAOانداز کشاورزی  همچنین در گزارش چشم

های تصادفی تفسیر  در کشورهای مختلف استفاده شده و در نهایت نتایج تحلیل... های نفت و های ارز، قیمت قبیل رشد درآمد، نرخ

. های زیستی اثرگذار است های مختلفی بر قیمت محصوالت کشاورزی و سوخت از طریق کانال ازجمله آنکه قیمت نفت خام. شدند

تأثیر این عامل با . شود های انرژی و کود شیمیایی منجر می تر نفت خام به کاهش هزینه درباره محصوالت کشاورزی، قیمت پایین

برای نمونه برآوردها حاکی از آن است که در آمریکا، . د بودتوجه به نسبت هزینه انرژی در کل هزینه تولید کشورها متفاوت خواه

درشت را در کشور به خود اختصاص  درصد هزینه تولید غالت دانه 3460درصد و  04هزینه انرژی و کود شیمیایی به ترتیب 

ی در این کشورها کمتر های تولید طور قابل توجهی در کشورهای در حال توسعه کمتر است، چرا که سیستم ها به این سهم. دهد می

 .های محصول و انرژی وجود دارد مکانیزه است و انتقال قیمتی پایینی میان قیمت

 شود تر نفت خام، باعث کاهش قیمت محصوالت کشاورزی می قیمت پایین

ت تأثیر های زیستی، عمدتاً تح تقاضا برای سوخت. های زیستی، وضعیت متفاوتی وجود دارد الزم به ذکر است، درباره سوخت

در زمان کاهش قمیت نفت خام، انگیزه تولید . های زیستی است های نفت خام و سوخت های دولتی و رابطه میان قیمت سیاست

گذاری کمتر  تر و سرمایه این موضوع به تقاضای بازاری پایین. شود های زیستی کاهش یافته و از رقابت کمتری برخوردار می سوخت

 .شود ر میها منج برای این نوع سوخت

های فراوان و رقابت قیمتی قوی میان تولیدکنندگان مهم است که در نهایت کاهش قیمت  همچنین مشخصه بازار انرژی، عرضه

دالر در هر بشکه  0060به  3430با توجه به انتظار آنکه قیمت اسمی نفت خام تا سال . نفت خام را در آینده به همراه خواهد داشت

 .مدت منجر خواهد شد تر نفت خام به کاهش قیمت محصوالت کشاورزی در کوتاه های پایین ت فوق، قیمتبرسد، بر اساس توضیحا
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ویژه درباره غالت  از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش قیمت، عملکرد باالتر از میانگین محصوالت مهم کشاورزی به: افزاید این گزارش می

های ارز از سایر عوامل  ها، رشد اقتصادی، رشد جمعیت و نرخ هوایی، سیاست شرایط آب و. های روغنی در دو سال اخیر است و دانه

 .اثرگذار بر کاهش قیمت محصوالت کشاورزی هستند

 4490 - 4444بینی کاهش قیمت غالت در سال های  پیش

دلیل  مدت به ، قیمت غالت در کوتاه3401 - 3430های  برای سال OECD-FAOانداز کشاورزی  بر اساس نتایج گزارش چشم

. تر نفت، کاهش خواهد یافت های پایین ، میزان ذخایر باال، رشد اقتصادی کندتر و قیمت3400و  3402های  تولید باال در سال

 .تاً صعودی برخوردار باشدهای تولید از روند نسب راستا با افزایش هزینه مدت هم انتظار بر آن است قیمت غالت در میان

مدت و روند نسبتاً افزایشی در  روند کاهشی در کوتاه-های روغنی همانند غالت  شود تغییر قیمت دانه بینی می همچنین پیش

دلیل اشباع تقاضای سرانه در کشورهای نوظهور و کاهش رشد تولید  های گیاهی به رکود در تقاضای جهانی روغن. باشد -مدت میان

 .های گیاهی را کاهش خواهد داد ل، قیمت واقعی روغنبیودیز

 بینی شد پرنوسان پیش 4490 - 4444های  قیمت شکر در سال

در چهار سال . های پایین چند سال گذشته افزایش یابد های اسمی آن نسبت به قیمت درباره شکر انتظار بر آن است که قیمت

. های جهانی شکر منجر شده بود زیل در مقایسه با دالر آمریکا به افت قیمتگذشته، مازاد جهانی شکر و کاهش ارزش پول رایج بر

کشورهای تولیدکننده شکر در حال تعدیل محصولشان هستند که این موضوع باعث خواهد شد تا بازار جهانی شکر وارد مرحله 

، پرنوسان باقی 3430تا  3401ی بین های شکر طی دوره پیش قیمت. ها روند صعودی را تجربه خواهند کرد کسری شود و قیمت

انتظار بر آن است که اثر حذف . دلیل سیکل تولیدی بعضی از کشورهای مهم آسیایی تولیدکننده شکر است خواهند ماند که به

منجر به کاهش قیمت شکر در داخل اتحادیه اروپا شود، اما تأثیر آن بر بازارهای  3405های شکر در اتحادیه اروپا در سال  سهمیه

 .بازگردند 3449های واقعی شکر به سطوح پیش از اوج قیمتی سال  شود قیمت بینی می پیش. جهانی نامعلوم است

 های اسمی گوشت انتظار کاهش قیمت

تر خوراک دام، انتظار کاهش  های پایین وری و هزینه دلیل افزایش بهره به: این بررسی درباره نوسانات قیمت گوشت آورده است

دلیل  قیمت گوشت گوسفند به. میالدی وجود دارد 3430گوشت به استثنای قیمت گوشت گوسفند تا سال  های اسمی قیمت

دلیل بازسازی گله در چندین  مدت به های اسمی گوشت گاو در کوتاه قیمت. تقاضای وارداتی قوی در چین باال باقی خواهد ماند

دلیل افزایش میزان تولید، کاهش خواهند  مدت به ها در میان یمتق. کشور تولیدکننده گوشت در سطح باالیی باقی خواهند ماند

 .یافت

 بینی نرخ رشد قیمتی برای پنیر پیش

دلیل کاهش شدید تقاضای وارداتی در چین، افزایش تولید  به 3400های لبنی طی نیمه دوم سال  همچنین قیمت شیر و فرآورده

دلیل  سال آینده به 04های اسمی طی  انتظار افزایش قیمت. اکهش یافتکشورهای مهم صادرکننده و تحریم وارداتی در روسیه، 

 .شود بینی می در میان محصوالت لبنی، نرخ رشد باالیی برای قیمت پنیر پیش. رشد تقاضای وارداتی وجود دارد

 بینی افزایش قیمت محصوالت آبزی در دهه آینده پیش

. های اسمی را تجربه کند های باالتر تولید افزایش قمیت دلیل هزینه ده بهانتظار بر آن است که بخش محصوالت آبزی در دهه آین

تری از ماهیان پرورشی افزایش خواهد یافت، چرا که تولید ماهیان حاصل از صید در  قیمت ماهیان حاصل از صید با نرخ سریع

 ./ها واقع خواهند شد معرض سهمیه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32049-0.html 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23809-1.html
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1338مرداد  60, سه شنبه

 درصدی تولید جهانی غالت  9.0کاهش /  4490-9۳پیش بینی فائو از وضعیت غالت جهان در سال 
درصدی از میزان رکورد تولید سال  9.0احتمالی اشاره به کاهش  4490اولیه در مورد تولید جهانی غالت   بینی پیش

 .گذشته دارد

که توسط رویا محمد زاده مترجم موسسه ( فائو)به نقل از سازمان خواربار ملل متحد( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ای پارسی زبان ها برگردان شده، آمده ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به صورت تفصیلی و ارائه ارقام و نمودارها بر برنامه

ارزیابی تفصیلی تولید و . کند انداز جدیدی از بازار جهانی این محصوالت را فراهم می بررسی عرضه و تقاضای غالت، چشم: است

انداز محصوالت و وضعیت مواد  همچنین وضعیت عرضه و تقاضای غالت در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبار در گزارش چشم

 .شود، مکمل خالصه گزارش ماهانه است غذایی منتشر می

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

 3مارس،  1فوریه،  1های  در تاریخ 3401در سال ( فائو)های ماهانه سازمان جهانی خواربار و کشاورزی  گزارش. شود منتشر می

بینی  در گزارش حاضر، خالصه پیش. شود دسامبر منتشر می 2نوامبر و  1اکتبر،  0سپتامبر،  04ژوئیه،  9ژوئن،  0می،  5آوریل، 

 05) 3401می  5های تولید، عرضه، تجارت، مصرف و موجودی ذخایر غالت، ارائه و مورد بررسی قرار گرفته که در تاریخ  شاخص

 .منتشر شده است(  0290ت اردیبهش

 (9314) 4490درصدی تولید جهانی غالت در سال  9.0کاهش حدود 

درصدی از میزان رکورد تولید سال گذشته  061اشاره به کاهش احتمالی  3401های اولیه در مورد تولید جهانی غالت  بینی پیش

 .دارند

با توجه به شرایط محصوالتی که پیش از این به  3401در سال ( هبه انضمام برنج آسیاب شد)شود تولید جهانی غالت  بینی می پیش

اند و نیز شرایط محصوالتی که هنوز باید کاشته شوند و همچنین با فرض شرایط جوی طبیعی برای باقیمانده فصل  زیر کشت رفته

سال گذشته  1بیشتر از میانگین  درصد 1است اما تقریبا  3400میلیون تن کمتر از میزان تولید  29میلیون تن برسد که  3149به 

 991باشد؛ چرا که انتظار بر آن است تولید ذرت به دلیل کاهش کشت به  دلیل اصلی کاهش تولید جهانی غالت، ذرت می. باشد می

 .میلیون تن کمتر از سال گذشته است 24میلیون تن برسد که 

افزایش به ( میلیون تن 34)تقریبا با یک درصد  3401 - 04های مقدماتی حاکی از آن است که مصرف جهانی غالت  بینی پیش

نرخ رشد مصرف غالت )است  3402 -00و  3400 - 01های  میلیون تن برسد که بسیار کمتر از نرخ رشد ثبت شده در سال 3133

بینی  یشبازتابی از پ 3401 - 04افزایش محدود مصرف غالت در ( درصد بود 060درصد و  364های مذکور به ترتیب  در سال

افزایش بسیار کم استفاده از غالت به عنوان خوراک دام و کاربرد صنعتی غالت دانه درشت به ویژه برای تولید اتانول سوختی است 

راستای  در مقابل انتظار بر آن است مصرف غذایی غالت هم. که احتمال توقف آن پس از چندین سال رشد سریع وجود دارد

کیلوگرم خواهد بود که در این میان،  012ر همین اساس میانگین مصرف سرانه غالت در سال حدود ب. جمعیت جهان افزایش یابد

 .باشد  کیلوگرم می 1561کیلوگرم و برنج،  45مصرف سرانه گندم حدود 

از درصد  2، تقریبا 3401 - 04و مصرف  3401های مقدماتی فائو برای تولید غالت در  بینی ذخایر جهانی غالت بر اساس پیش

ذخایر کمتر غالت . میلیون تن خواهد رسید 435به  3404ذخایر ابتدایی کاهش خواهد یافت و تا نزدیک فصول زراعی منتهی به 

آیند هر چند کاهش ذخایر غالت تنها منجر  بینی شده ذخایر جهانی غالت به حساب می دانه درشت و برنج دلیل اصلی کاهش پیش

 .به مصرف جهانی غالت خواهد شد به کاهش نسبتاً کم در نسبت ذخایر
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از میزان برآورد تجارت ( میلیون تن 3)درصد  464با کاهش  3401 -04ها حاکی از آن است که تجارت جهانی غالت در  بینی پیش

کمتر ( میلیون تن 0)درصد  3حدود  3401 - 04بر همین اساس میزان تجارت غالت در . میلیون تن برسد 20960به  3400 - 01

شود کاهش در حجم مبادالت تجاری گندم و جو بیشتر از افزایش  بینی می پیش. است3402 - 00م باالی مبادالت تجاری از حج

ای از  با وجود پیشینه 3400 - 3401المللی غالت مهم در فصل آتی  های بین قیمت. اندک مبادالت تجاری ذرت و برنج باشد

 .شدیداً کاهش یافته است های زیاد غالت و تقویت ارزش دالر آمریکا عرضه

حاکی از آن است که تولید، ذخایر و تجارت جهانی غالت در  3401 - 04های اولیه برای وضعیت غالت جهان در سال  بینی پیش

افزایشی است اما نرخ رشد 3401 - 04بینی فائو برای مصرف جهانی غالت در  پیش. کاهش خواهد یافت3400 - 01مقایسه با سال 

. است 3402 - 00و  3400 - 01های  بینی شده که بسیار کمتر از نرخ رشد ثبت شده در سال یک درصد پیش مصرف تقریبا

بینی افزایش بسیار کم استفاده از غالت به عنوان خوراک دام و کاربرد صنعتی غالت دانه درشت به ویژه برای تولید اتانول  پیش

 .شده است 3401 -04سوختی منجر به افزایش محدود و مصرف غالت در 

میلیون  29)درصد  061رسد که تقریباً  میلیون تن می 3149به  3401های اولیه، تولید جهانی غالت در سال  بینی بر اساس پیش

 .آید به حساب می 3401ذرت،دلیل اصلی کاهش تولید جهانی غالت در سال . است 3400کمتر از میزان تولید ( تن 

 435درصدی از ذخایر ابتدایی به  2با کاهش  3404ی غالت تا نزدیک فصول زراعی منتهی به ها، ذخایر جهان بینی بر اساس پیش

بینی شده، ذخایر ج هانی غالت به حساب  ذخایر کمتر غالت دانه درشت و برنج دلیل اصلی کاهش پیش. میلیون تن خواهد رسید

 .آیند می

از میزان برآورد تجارت ( میلیون تن 3)درصد  464با کاهش 3401 - 04ها حاکی از آن است که تجارت جهانی غالت در  بینی پیش

کاهش در حجم مبادالت تجاری گندم و جو دلیل اصلی کاهش تجارت غالت به حساب . میلیون تن برسد 20960به  3400 - 01

 .آیند می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32042-0.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1338مرداد  65, دوشنبه

 های اتحادیه اروپا برای کاهش فشار مالی به تولیدکنندگان  حل راه/ 4490دورنمای بازار جهانی لبنیات در سال 
بینی وزارت کشاورزی آمریکا در دومین گزارش ساالنه خود در زمینه تولید و تجارت جهانی لبنیات حاکی از  پیش

، در 4490توسط صادرکنندگان عمده طی سال  "WMP -پودر شیر کامل "کاهش هشت درصدی صادرات جهانی 

 .مقایسه با سال گذشته است

پودر شیر بدون "رود صادرات جهانی  ، بر اساس این گزارش، همچنین انتظار می(اناای)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .رو شود نیز طی سال جاری با پنج درصد افزایش روبه "SMP –چربی 

 3449ترین سطح از سال  ها به پایین کاهش یافته و این روند باعث کاهش قیمت WMPدر سال جاری، تقاضای جهانی برای 

)  3401جوالی  01ترین جلسه معامالت بورس جهانی لبنیات در نیوزیلند به تاریخ  ین روند در جریان تازها. تاکنون شده است

 .نمود بهتری پیدا کرد( 90تیر

تن، / دالر 0034، برای تحویل پنج ماهه، به Fonterraتولید شرکت تعاونی  "پودر شیر کامل معمولی"در معامالت روز، قیمت 

نیز به سرعت در حال سیر نزولی بوده و در  "SMP –پودر شیر بدون چربی "رسد که قیمت  نظر می به. فوب، تنزل پیدا کرد

 .دالر، برای تحویل سه ماهه، مورد معامله قرار گرفت 0191جوالی به ازای هر تن  01معامالت 

سو واردات و تقاضا  از یک. ور دارنداند هنوز در بازار حض ها شده این در حالی است که عواملی که منجر به بروز روند نزولی قیمت

برای پودر شیر کامل در چین هنوز ضعیف بوده و عالوه بر آنکه روسیه نیز تحریم واردات محصوالت لبنی از تولیدکنندگان عمده را 

 .است تمدید کرده است، ارزش برابری دالر هم هنوز قدرت خود را حفظ کرده( اواسط تابستان سال آینده) 3404تا ماه اگوست 

ها به سطح  این روند باعث شده تا کاهش قیمت. در این حال بازارها تالش دارند تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند

شود تولید شیر در برخی  بینی می در نتیجه پیش. تولیدکنندگان شیر تسری یافته و قیمت در سطح مزارع تولیدی کاهش یابد

نسبت با سال  3401رود در نیوزیلند تولید شیر در سال  انتظار می. کاهش یابد 3400ل کشورهای عمده تولیدکننده نسبت به سا

 .تا یک درصد کاهش نشان دهد 3400

 :دورنمای تولید جهانی شیر

 آرژانتین 

ابتدای دالیل این امر شرایط نامناسب جوی در . رو شود درصد کاهش روبه 9رود تولید شیر در آرژانتین طی سال جاری با  انتظار می

شود که تورم شدید و عدم دسترسی به اعتبارات مورد نیاز، همچنان  گفته می. سال و ادامه اوضاع نامناسب اقتصادی ذکر شده است

آالت کشاورزی و  ها با محدودیت واردات اقالمی نظیر ماشین مشکل ساز بوده و عالوه بر آن، تولیدکنندگان شیر و صاحبان دامداری

 .رو هستند در بازار جهانی روبه "پودر شیر کامل"های لبنی و کاهش چشمگیر قیمت  درات فرآوردههمچنین محدودیت صا

بوده و لذا کاهش قیمت های جهانی و دورنمای ضعیف بازار آن، فشارهای مضاعفی  WMPصادرات شیر آرژانتین عمدتاً به صورت 

به اوج  3403های شیری که در سال  رود تعداد دام تظار میان. را بر تولیدکنندگان این کشور طی سال جاری وارد خواهد ساخت

ها در آرژانتین کاسته شود، اما  خود رسیده بود، امسال برای سومین سال متوالی کاهش یافته و به میزان شش درصد از تعداد دام

تولیدکنندگانی که کارآیی تر شدن بخش صنایع لبنی فضا برای  نکته مثبتی که در این بین می توان یافت آن است که با کوچک

 .ها افزایش خواهد یافت بهتری دارند بیشتر شده و در نتیجه بازدهی دام

 استرالیا 
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هرچند فصل . دهد تولید شیر در این کشور از ماه می تاکنون حدود سه درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می

شرایط آب و هوایی نیز تاکنون مناسب بوده گرچه خطر بروز . اوج خود خواهد رسیدتولید از ماه آگوست آغاز شده و تا ماه اکتبر به 

با فرض مناسب باقی ماندن شرایط آب و هوایی، . تا حدودی بر دورنمای تولید شیر سایه افکنده است "النینو"پدیده جوی 

 .رو شود د افزایش روبهشود میزان تولید نسبت به سال قبل چندان تغییری نداشته و با یک درص بینی می پیش

وری در  مانده و لذا افزایش تولید ماحصل بهبود بهره  های شیری در استرالیا نسبت به سال قبل ثابت باقی رود تعداد دام انتظار می

 .واحد دام خواهد بود

 اتحادیه اروپا  

رود که در زمان  دهد، اما انتظار می گرچه تولید شیر در اتحادیه اروپا به میزان یک درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می

بینی شده در ماه دسامبر  باقیمانده تا پایان سال جاری این کاهش جبران شود؛ لذا تغییر چندانی نسبت به میزان تولید پیش

 .برخوردار شود 3400رود سطح تولید سال جاری از افزایش جزئی نسبت با سال  مشاهده نشده و انتظار می

های  بندی تولید شیر در اتحادیه، تولیدکنندگان در کشورهای عضو در نتیجه عواملی ازجمله تمدید تحریم هبا وجود حذف سهمی

 .های جهانی، شاهد کاهش حاشیه سود خود خواهند بود روسیه، رکود تقاضای جهانی و کاهش چشمگیر قیمت

به پایین تر از ( کیلوگرم044/ یورو 24605به ) اهش از ماه ژوئن تاکنون، قیمت شیر تولیدی اتحادیه اروپا با حدود چهار درصد ک

شود،  گرچه کاهش ارزش برابری یورو خود مزیتی برای صادرکنندگان اروپایی محسوب می. های تولیدی تنزل یافته است حد هزینه

الی بر تولیکنندگان رو به رود فشارهای م در نتیجه انتظار می. های آینده همچنان مبهم خواهد بود اما دورنمای بازار جهانی طی ماه

سازی  هایی هرچند موقت اندیشیده است که از آن جمله است طرح ذخیره حل برای کاهش فشارها اتحادیه اروپا راه. افزایش گذارد

و خرید مازاد محصوالت لبنی با  3401سپتامبر  24توسط تولیدکنندگان تا  "کره"و  "SMP –پودرشیر بدون پربی "موقت 

( دالر 005دوهزار و )یورو  305و برای کره نیز دوهزار و ( دالر 010هزار و  یک)تن / یورو SMP 0490ینی که برای های تضم قیمت

 .تعیین شده است

 نیوزیلند 

های ژانویه تا مارس سال جاری، میزان تولید شیر در نیوزیلند از ماه می تاکنون، حدود یک  با وجود بروز خشکسالی مالیم طی ماه

ترین سطح طی هفت سال  ها در سطح مزارع تولیدی به پایین با این حال قیمت. دهد به سال قبل افزایش نشان میدرصد نسبت 

های آینده سال  توان انتظار داشت صادرات نیز به تبع آن طی ماه ، تنزل یافته که می3401می  24گذشته، برای سال منتهی به 

 .جاری کاهش یابد

های  های دریافتی گرچه از تعداد دام بر اساس گزارش. آوری تولیدکنندگان شیر خواهد شداین روند باعث کاهش حاشیه سود

هزار رأس کاسته شده، اما این تعداد نسبت به برآوردهای قبلی انجام شده  40شیرده در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 

یزان تولید شیر با دو درصد کاهش نسبت به شود م بینی می همچنین پیش. هد برای سال جاری یک درصد افزایش نشان می

 ./خواهد بود 3400میلیون تن بیشتر شود که این رقم یک درصد کمتر از تولید سال  3065های قبلی، به  بینی پیش

http://www.iana.ir/food/item/32511-0.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1338مرداد  63, شنبه

 توافق جدید فائو و بانک سرمایه گذاری اروپایی برای ارتقای کشاورزی ایران 
با تاکید بر تجدید توجه جهانی به بخش کشاورزی از توسعه همکاری های ( ای آی بی)بانک سرمایه گذاری اروپایی 

گسترش و تعمیق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به منظور ( فائو)خود با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .کشورهای خارج از اتحادیه اروپا همچون ایران خبر داد

به نقل از دفتر نمایندگی فائو در ایران، این دو سازمان با امضای یادداشت تفاهمی پنج ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

گذاری در بخش کشاورزی، ارتقاء بخش خصوصی و زنجیره های ارزش، این موارد را با ساله با تاکید بر توسعه فعالیت های سرمایه 

 .اولیت های بانک سرمایه گذاری اروپایی و اهداف استراتژیک فائو هم راستا ارزیابی کردند

آدیسا بابا این توافقنامه که در پی برگزاری سومین کنفرانس بین المللی تامین مالی برای توسعه طی هفته گذشته در شهر 

به امضا رسید، نشان دهنده جلب مشارکت بانک سرمایه گذاری اروپایی به عنوان بزرگترین نهاد مالی چند ملیتی ( پایتخت اتیوپی)

 .جهان با فائو در بخش تجارت کشاورزی است

غذای کافی برای جمعیت رو به  خوزه گرازیانو دا سیلوا، مدیر کل فائو، در این خصوص با اشاره به اهمیت اطمینان یافتن از تامین

این رویداد »: رشد و ایجاد پایداری در نظام های غذا و کشاورزی از طریق سرمایه گذاری بیشتر در کشورهای در حال توسعه، گفت

فرصتی استثنایی برای هر دو سازمان است تا با ترکیب دانش فنی و ظرفیت های مالی توان حضور سرمایه گذاران خصوصی و 

 .«را برای ریشه کنی گرسنگی به کار گیرنددولتی 

گزارش نمایندگی فائو در کشورمان می افزاید، تحوالت اخیر که موجب پیش بینی گسترش روابط اقتصادی کشورهای اروپایی با 

از پیش  ایران شده است، نیاز توجه جدی به افزایش سرمایه گذاری در کشاورزی، توسعه روستایی و امنیت غذایی در ایران را بیش

 .پر رنگ ساخته است

نیاز به سرمایه گذاری بیشتر و بهتر در بخش کشاورزی : سرج ناکوزی، نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران در این خصوص گفت

 .ایران با توجه به روند دهه های گذشته امری حیاتی محسوب می شود

جمعیت، کشور با چالش های ناشی از تقاضای بیشتر برای دسترسی به  با باالرفتن میزان تقاضا برای غذا در پی افزایش: وی افزود

محصوالت غذایی باکیفیت و ایمنتر مواجه است، در حالی که با محدودیت منابع و تهدیدات زیست محیطی و تاثیرات منفی ناشی 

 .از تغییرات آب و هوایی نیز رو به روست می باشد

اکی از رشد فزاینده ی تقاضا برای سرمایه گذاری و حمایت از بخشهای کشاورزی و تولید ناکوزی تصریح کرد، روند مذکور نه تنها ح

غذاست، بلکه به طور همزمان نیاز برخورداری کشور از استراتژی حمایت از سرمایه گذاری که بتواند در مدیریت فرآیندهای پیچیده 

 .سیاست گذاری در این بخش کمک کند را نیز در بر می گیرد

همچنان که بازیگران سرمایه گذاری های جدید وارد عرصه می شوند ما در حال طی کردن اقدامات الزم جهت : فائو افزود نماینده

لذا بسیار . تصویب خواهد شد 3401دستیابی به اهداف توسعه پایدار هستیم که در سال جاری میالدی برای دستور العمل پس از 

ده از توافق میان بانک سرمایه گذاری اروپایی و فائو برای تقویت سرمایه گذاری در حائز اهمیت است که از فرصت های فراهم ش

 .نظام های غذایی و کشاورزی بخش های خصوصی و دولتی ایران بهره الزم گرفته شود

ناکوزی اظهار داشت، چنین سرمایه گذاری هایی می تواند سهم قابل توجهی را در توسعه بخش های کشاورزی به گونه ای 

 .قدرتمند، پایدار و مقاوم فراهم سازد به گونه ای که موجبات تقویت این بخش را در اقتصاد ملی فراهم سازد



 4931مرداد  اول اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

256 
 

به عنوان یکی از با ( FAO Investment Centre)سال گذشته مرکز سرمایه گذاری فائو  54شایان ذکر است، در فاصله 

انسته است سرمایه گذاری های الزم را به سوی بخش کشاورزی سابقه ترین شرکای استراتژیک نهاد های مالی بین المللی تو

این مرکز که به دلیل تجارب و تخصص های مرتبط با سرمایه گذاری در جهان شناخته شده است، از . روستایی هدایت نماید

زی در تعداد فعالیت های این مرکز به گسترش قابل توجه بخش کشاور. پرسنل مجرب در قالب تیم های متخصص برخوردار است

کثیری از کشورهای در حال توسعه از طریق برنامه های سرمایه گذاری که با همکاری نهادهای مالی بین المللی تدوین و به اجرا 

 .گذاشته شده، انجامیده است

عات با عنوان فائو و بانک سرمایه گذاری اروپایی نیز پیش از این همکاری های الزم در خصوص ایجاد پلت فرم اشتراک گذاری اطال

را به اجرا گذاشته اند و توافق اخیر نیز راه را برای توسعه همکاری های این دو سازمان در خصوص تولید تحلیل « کشاورزی شرق»

های مشترک، برنامه ریزی و اجرای سرمایه گذاری که از طریق دسترسی این بانک به بازار سرمایه بین المللی و قابلیت آن در ابداع 

 ./رمایه گذاری هموار خواهد ساختعملیات س

http://www.iana.ir/majles/item/32503-0.html 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس 1338مرداد ماه  3شنبه 

 <اروپاییکشاورزیارتقای کشاورزی ایران با توافق جدید فائو و بانک سرمایه گذاری 
اعالم کرد به منظور گسترش و تعمیق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشورهای خارج (بی.آی.ای)بانک سرمایه گذاری اروپایی  

دفتر نمایندگی .را گسترش داد( فائو)از اتحادیه اروپا مانند ایران، همکاری خود با سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد 

فائو و بانک سرمایه گذاری اروپایی با امضای یک یادداشت تفاهم پنج ساله، توسعه فعالیت : هوری اسالمی ایران افزودفائو در جم

های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ارتقا بخش خصوصی و زنجیره های ارزش را مورد تاکید قرار داده و این موارد را با اولویت 

این توافقنامه که در پی برگزاری سومین .هداف استراتژیک فائو هم راستا ارزیابی کردندهای بانک سرمایه گذاری اروپایی و ا

کنفرانس بین المللی تامین مالی برای توسعه در هفته گذشته در پایتخت اتیوپی به امضا رسید، نشان دهنده جلب مشارکت بانک 

خوزه گرازیانو دا .و فائو در بخش تجارت کشاورزی است سرمایه گذاری اروپایی به عنوان بزرگترین نهاد مالی چند ملیتی جهان

سیلوا مدیرکل فائو، در این خصوص با اشاره به اهمیت اطمینان یافتن از تامین غذای کافی برای جمعیت رو به رشد و ایجاد 

رویداد فرصتی این : پایداری در نظام های غذا و کشاورزی از طریق سرمایه گذاری بیشتر در کشورهای در حال توسعه، گفت

استثنایی برای هر دو سازمان است تا با ترکیب دانش فنی و ظرفیت های مالی توان حضور سرمایه گذاران خصوصی و دولتی را 

گزارش نمایندگی فائو در کشورمان همچنین اعالم کرد، تحوالت اخیر که موجب پیش بینی .برای ریشه کنی گرسنگی بکار گیرند

رهای اروپایی با ایران شده، نیاز توجه جدی به افزایش سرمایه گذاری در کشاورزی، توسعه روستایی و گسترش روابط اقتصادی کشو

سرج ناکوزی نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران در این خصوص .امنیت غذایی در ایران را بیش از پیش پر رنگ ساخته است

ایران با توجه به روند دهه های گذشته امری حیاتی محسوب می  نیاز به سرمایه گذاری بیشتر و بهتر در بخش کشاورزی: گفت

با باالرفتن میزان تقاضا برای غذا در پی افزایش جمعیت، کشور با چالش های ناشی از تقاضای بیشتر برای دسترسی : وی افزود.شود

یست محیطی و تاثیرات منفی ناشی به محصوالت غذایی باکیفیت و ایمن مواجه است، در حالی که با محدودیت منابع و تهدیدات ز

ناکوزی تصریح کرد، روند مذکور نه تنها حاکی از رشد فزاینده ی تقاضا برای سرمایه گذاری .از تغییرات آب و هوایی نیز روبرو است

ه گذاری و حمایت از بخشهای کشاورزی و تولید غذاست، بلکه به طور همزمان، نیاز برخورداری کشور از استراتژی حمایت از سرمای

همچنان : نماینده فائو افزود.که بتواند در مدیریت فرآیندهای پیچیده سیاست گذاری در این بخش کمک کند را نیز در برمی گیرد

که بازیگران سرمایه گذاری های جدید وارد عرصه می شوند ما در حال طی کردن اقدامات الزم جهت دستیابی به اهداف توسعه 

لذا بسیار حائز اهمیت است که از . تصویب خواهد شد 3401جاری میالدی برای دستور العمل پس از پایدار هستیم که در سال 

فرصت های فراهم شده از توافق میان بانک سرمایه گذاری اروپایی و فائو برای تقویت سرمایه گذاری در نظام های غذایی و 

چنین سرمایه گذاری هایی می تواند سهم : وزی اظهار داشتناک.کشاورزی بخش های خصوصی و دولتی ایران بهره الزم گرفته شود

قابل توجهی را در توسعه بخش های کشاورزی به گونه ای قدرتمند، پایدار و مقاوم و همچنین موجبات تقویت این بخش را در 

عنوان یکی از به  (FAO Investment Center) سال گذشته مرکز سرمایه گذاری فائو 54در فاصله .اقتصاد ملی فراهم سازد

باسابقه ترین شرکای استراتژیک نهاد های مالی بین المللی توانسته سرمایه گذاری های الزم را به سوی بخش کشاورزی روستایی 

این مرکز که به دلیل تجارب و تخصص های مرتبط با سرمایه گذاری در جهان شناخته شده است، از پرسنل مجرب .هدایت نماید

فعالیت های این مرکز به گسترش قابل توجه بخش کشاورزی در تعداد کثیری از . ص برخوردار می باشددر قالب تیم های متخص

کشورهای در حال توسعه از طریق برنامه های سرمایه گذاری که با همکاری نهادهای مالی بین المللی تدوین و به اجرا گذاشته 

ز پیش از این همکاری های الزم در خصوص ایجاد پلتفرم اشتراک فائو و بانک سرمایه گذاری اروپایی نی.شده، منتهی شده است

را به اجرا گذاشته اند و توافق اخیر نیز راه را برای توسعه همکاری های این دو سازمان « کشاورزی شرق»گذاری اطالعات با عنوان 
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ی این بانک به بازار سرمایه بین در خصوص تولید تحلیل های مشترک، برنامه ریزی و اجرای سرمایه گذاری که از طریق دسترس

 المللی و قابلیت آن در ابداع عملیات سرمایه گذاری هموار خواهد ساخت

http://www.foodpress.ir/Post 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1338مرداد  61, پنجشنبه

 سال گذشته  9444برابر مواد غذایی؛ معادل مصرف  4.0ه تولید بنیاز 
که یکی از چهار  pwcیا  PriceWaterhouseCooperتیم پژوهشی شرکت (: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران

 907شرکت حسابرس بزرگ جهان است و شش سال متوالی است به عنوان حسابرس برتر شناخته می شود و در 

هزار حسابرس، شبکه ای چند ملیتی برای خدمات حرفه ای تجاری را بنیان گذاشته است،  44به کشور دنیا با قریب 

در اتاق بازرگانی آتالنتا که چهارشنبه برگزار شد، نتایج  "روندهای پیشروی اقتصاد جهانی"در جلسه بررسی 

 .مطالعات خود را درباره این روندها ارائه کرد

ه جای درگیری ها و دگرگونی هایی که تاکنون در دنیا دیده نشده، اما قابل پیش گزارشی که می تواند تامل در آن ب

بینی است؛ دریچه های تازه ای را با اهرم های فن آوری های گوناگون که دیگر از پشت میز ادارات قابل درک نیست 

آن برای بهره  گزارش زیر چکیده ای است از ماحصل این جلسه، که خواندن. پیش چشم جامعه بشری قرار دهد

 .برداران کشاورزی و مدیران صنایع غذایی خالی از لطف نیست

خیلی از ما خود را آماده تغییرات در پیش رو می . دنیای ما در حال تغییر است و همه می دانیم که دنیا همیشه در حال تغییر است

تواند مردم روستا، مردم شهر، مردم کالنشهر، استان، کشور، می  "ما". کنیم و به این ترتیب روند جدید از تغییرات را آغاز می کنید

. هستند که مهم می شوند( MegaTrends)جمعیت جهان است آن وقت این ابرروندها  "ما"ولی زمانی که . منطقه و قاره باشد

این رویدادها . واهند کرددر سال هایی که در پیش روست رویدادهای زیادی محیط پیرامون ما و انتظاراتمان را از آینده دگرگون خ

 .معموال تصادفی نیستند و می توان الگویی برای آن ها تعریف کرد

را به بحث روز  CyberSecurityدنیایی که در پیشروی ماست شاهد افزایش چشمگیر جرائم الکترونیکی و اینترنتیست که 

در دومین دهه قرن بیست و یکم ما همچنین شاهد افزایش تنازعات و درگیری های منطقه ای در سراسر جهان . تبدیل کرده است

دالیل این رویدادها و رویدادهای مشابه را می توان در . هستیم و متاسفانه دامنه این درگیری ها افزایش پیدا خواهد کرد

 .در قرن فعلی، پنج ابرروند اصلی، در حال رویداد هستند. د که در حال روی دادن هستندابرروندهایی جستجو کر

 افزایش فزاینده شهری شدن: اول

مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری، دیگر یک پدیده منطقه ای یا ملی نیست، بلکه یک رویداد جهانیست که همه 

 31در . حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کننددر حال . اقتصادهای جهان را متحول خواهد کرد

تنها در . سال آینده، نزدیک به یک میلیارد نفر دیگر از مناطق روستایی به مناطق شهری مهاجرت خواهند کرد( بیست و پنج)

برای تامین نیازهای شهری . واهد بودسال آینده بین سیصد تا چهارصد میلیون خ( پانزده) 01کشور چین تعداد این مهاجران در 

این زیرساخت ها برای . این جمعیت عظیم، دولت چین باید معادل زیرساخت های فعلی ایاالت متحده را ظرف پانزده سال بسازد

شهری شدن در بسیاری از کشورهای . تامین بهداشت عمومی، حمل و نقل شهری، امنیت و زندگی با کیفیت الزم و ضروری هستند

چه بخواهیم و چه نخواهیم، اکثریت جمعیت جهان در شهرها زندگی . ان به معنای افزایش جمعیت مناطق فعلی شهریستجه

 .خواهند کرد و برای تامین زندگی و برخورداری از رفاه اجتماعی متکی به زیرساخت های این مناطق خواهند بود

 تغییرات اقلیمی و کاهش منابع طبیعی: دوم

این گرمایش جهانی تغییرات اقلیمی نامطلوبی را . می دانیم که هر دهه متوسط دمای کره زمین افزایش می یابددر حال حاضر ما 

. به دنبال داشته است که در برخی از کشورها باعث خشکسالی و نابودی جوامع متکی به محصوالت کشاورزی شده است یا می شود
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تخمین می  PwCتیم پژوهشی شرکت . ز به آب آشامیدنی و غذا احتیاج داردبا وجود این تغییرات اقلیمی، جمعیت کره زمین هنو

برابر مواد غذایی احتیاج خواهیم داشت که ظرف هشت هزار سال گذشته ( دو و نیم) 361زند که تا پایان قرن حاضر میالدی ما به 

درگیری بر . محصوالت کشاورزی احتیاج داردتامین این حجم از مواد خوراکی به تغییر فن آوری تولید و برداشت . مصرف کرده ایم

 .سر منابع محدود آب برای تامین نیاز جوامع یک عامل افزایش تنازعات منطقه ای خواهد بود

 تغییرات جمعیتی: سوم

در حالی که در برخی از کشورهای جهان، هرم سنی جمعیت به طرف پیرشدن پیش می رود، در برخی از دیگر کشورها جمعیت 

تا سال . ضمن آنکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، به زودی بافت قومی جمعیت تغییر می کند. ده و می شودجوان تر ش

اقلیت های نژادی اکثریت جمعیت ایاالت متحده را تشکیل خواهند داد و سفیدپوستان دراین کشور در اقلیت قرار خواهند  3414

یتی نه تنها تحت تاثیر نرخ رشد جمعیت است، بلکه به دلیل مهاجرت کسانی که در کشورهای قاره اروپا این جابجایی جمع. گرفت

این تغیرات به معنای تغییر در تقاضا برای خدمات . از جنگ در خاورمیانه و فقر در آفریقا می گریزند، بیشتر نیز تغییر خواهد کرد

ه ژاپن باید آماده جمعیتی باشد که یک سومش را در حالی ک. عمومی، کاالها و خدمات بهداشت و درمان در جوامع مختلف است

 .کهنساالن تشکیل می دهند، کشورهای در حال توسعه باید نگران جوانانشان و نیازهایشان باشند

 جابجایی قطب های قدرت اقتصادی: چهارم

د ناخالص کشورهای تولی 3414تا سال . دینامیک اقتصادی را دگرگون کرده اند Emerging Marketsبازارهای در حال ظهور 

که شامل چین، هند، برزیل، روسیه، اندونزی، مکزیک و ترکیه می شوند در مجموع دوبرابر تولید  E5گروه هفت در حال توسعه یا 

. شامل ایاالت متحده، ژاپن، آلمان، بریتانیای کبیر، فرانسه، ایتالیا و کانادا خواهد شد G5ناخالص گروه کشورهای توسعه یافته یا 

این جابجایی در مرکز ثقل . خواهند بود Emerging Marketsهایی مانند بنگالدش و نیجریه در حال ورود به گروه کشور

به . فعالیتهای اقتصادی جوامع بسیاری را وادار کرده است تا در ساختار اقتصادی خود با توجه به بازارهای آینده تجدید نظر نمایند

یافته خود را محلی امن برای سرمایه گذاری و پس انداز به شکل دارایی های منقول و این دلیل شهرهایی در کشورهای توسعه 

 چگونه خواهد بود؟ E5غیرمنقول معرفی می کنند و برخی کشورهای توسعه یافته از خود می پرسند، رفتار مصرف کنندگان در 

 نوآوری های تازه در فن آوری های گوناگون : پنجم

. یافتن راه حل چالش های در پیش رو به دانش و فن آوری برخاسته از این دانش روی خواهد آورد مانند همیشه نوع بشر برای

جهان شاهد ظهور یک نیروی کار تحصیلکرده، پیشرفته و سیال خواهد بود که با تحلیل داده ها خواهد کوشید به بحران ها در 

ع خواهد بود و تاکنون هم اقتصادهای زیادی را از فروپاشی نجات نوآوری رمز موفقیت و بقای جوام. زمان رویدادن آنها پاسخ بدهد

به لطف شبکه جهانی اینترنت و دسترسی همگانی به داده ها و اطالعات، نوآوری دیگر منحصر به یک کشور یا گروه . داده است

 .خاص نیست

پرسند که این رویدادها چگونه رفتار مصرف کننده در مقابل این رویدادها، فعاالن اقتصادی و بنگاه ها و سیاستگذاران باید از خود ب

رقابت در بازارهای جهانی چگونه تغییر خواهد کرد و رقبای فعلی و رقبای احتمالی آینده چه راهبردهایی را . را تغییر خواهد داد

 هانی متحول خواهد شد؟الگوهای تولید، توزیع و مصرف چگونه تغییر خواهند کرد و آیا توزیع درآمدی در سطح ج. برخواهند گزید

واقعیت اینجاست که ما هر روز با دنیا تازه ای مواجه هستیم دنیایی که دیگر از پشت میز ادارات قابل درک نیست و بهتر از هر 

دنیایی که در آن تقاضا برای منابع نایاب تر شده بیشتر و بیشتر می شود، دنیاییست که . کسی فعاالن اقتصادی این را می دانند

 .د درگیری ها و دگرگونی هایی خواهد بود که تاکنون دیده نشده اند، ولی قابل پیش بینی هستندشاه

http://www.iana.ir/food/item/32545-0.html 

http://www.iana.ir/food/item/23707-1.html
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 آور صادرات برنج به ایرانریزی استرالیا برای تصاحب بازار سود  برنامه

های تولید کننده محصوالت کشاورزی اعالم  ترین شرکت شرکت سان رایس استرالیا به عنوان یکی از بزرگ

کرده است که با کاهش فروش خود در خاورمیانه چشم به بازار ایران دوخته است؛ ایران ساالنه بیش از یک 

 .کند میلیون تن برنج وارد می
، شرکت سان رایس، یکی از بزرگ ترین ساندی مورنینگ هرالدبه نقل از  خبرگزاری فارساقتصاد بین الملل  به گزارش خبرنگار

 .تولید کننده محصوالت کشاورزی استرالیا، اعالم کرد در حال بررسی برای سرمایه گذاری در ایران استشرکت های 

این شرکت استرالیایی در زمینه صادرات برنج بسته بندی شده فعالیت می کند و طی سال های گذشته و با گسترش خشکسالی در 

 .رو شده بوداسترالیا با مشکالت جدی در زمینه تولید محصوالت خود روب

درصدی فروش محصوالت در خاورمیانه مواجه شده است و فروش این شرکت در این  00ماه گذشته با کاهش  03این شرکت در 

 .میلیون دالر برآورد شده است 000مدت معادل 

میلیارد دالر  0معادل  3403بنا به گفته مدیر این شرکت، ارزش بازار برنج های بسته بندی شده و مارک دار در خارومیانه در سال 

 .میلیارد دالر افزایش خواهد یافت 0به  3405بوده است و بر اساس پیش بینی ها حجم این بازار در سال 

این شرکت استرالیایی اعالم کرده است در حال گسترش تجارت خود در اردن و عربستان بوده و در حال برنامه ریزی برای ورود به 

 .بازار سوریه نیز است

میلیونی ایران، این شرکت قصد دارد با سرمایه گذاری برای ورود به بازار ایران  04به گفته سان رایس، با در نظر گرفتن جمعیت بنا 

 .بخشی از ناکامی های خود در خاورمیانه را جبران کند

 .کند ایران ساالنه بیش از یک میلیون تن برنج از کشورهای دیگر وارد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02904144444210 
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