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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 

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

.ئیدبهره مند فرما  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن    

 
 

 

 

 

 

 

 آب

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ
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  متعادل سازی برداشت از آبخوان های کشور در وزارت نیرو پیگیری می شودمتعادل سازی برداشت از آبخوان های کشور در وزارت نیرو پیگیری می شود

متعادل سازی برداشت از آبخوان های کشور در وزارت نیرو پیگیری : معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت

 می شود

رادیو گفت وگو با اشاره به اقدامات صورت گرفته در  "صبح و گفت وگو"ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو در عاون دفتر برنامه 

 .متعادل سازی برداشت از آبخوان های کشور در وزارت نیرو پیگیری می شود: حوزه مدیریت آب اظهار کرد

مدیریت مصرف به مردم ارتباط دارد تا »: ن کرد و گفتهدایت فهمی مدیریت آب را مسئله ای دوجانبه از سوی مردم و دولت عنوا

 «.از آب استفاده بهتری نمایند

بخشی از وظایف »: وی با اشاره به اینکه مصرف و هدر رفت آب در شبکه ها، ایران را از استانداردهای جهانی دور کرده، ادامه داد

 «[.وظیفه دیگری است]ه های آب رسانی به آب بهداشتی دولت این است که جلوی این هدر رفت را بگیرد و همچنین تفکیک شبک

نوسازی شبکه عرضه آب نیز در برنامه های وزارت نیرو »: فهمی پیشرفت فاضالب شهری را از دیگر اقدامات مثبت برشمرد و افزود

ه مشترکین مطابق قرار دارد و در بخش کشاورزی نیز، مدرن کردن شیوه های آبیاری، کاهش تبخیر و تعرق، تحویل حجمی آب ب

 «.از دیگر اقدامات در حوزه آب مصرفیِ کشاورزی است]الگوی مصرف و تغییر الگوی کشت 

مهم ترین اولویتی که در وزارت »: وی با اشاره به اخباری مبنی بر انتقال آب دریاها و شیرین شدن آن به منظور مصرف اظهار کرد

اکولوژیکی منابع پایه آب باز می گردد و مصوبه ای تصویب شد تا در کشور سطح نیرو دنبال می شود، به توجه در حوزه توان 

 «.آبخوان زیر زمینی را به سوی تعادل باز گردانیم

میزان آبِ قابل برنامه ریزی، محاسبه شده و همه دستگاه ها و وزارتخانه های ذی ربط باید در حوزه این دستور »: فهمی ادامه داد

ن در این گفت وگوی رادیویی کاوه مدنی، کارشناس منابع آب با بیان اینکه مشکالت موجود در کشور در همچنی«.کار حرکت کنند

مدیریت منابع آب آسان نیست و چون توسط دولت صورت می گیرد »: دیگر نقاط دنیا از جمله کالیفرنیا نیز وجود دارد، اظهار کرد

 «.پیش می رود[ مصرف کنندگان]یِ و فاقد بازار اقتصادی است، به سمت عدم مسئولیت پذیر

ما توجه نکرده ایم که سدها می توانند مشکالتی داشته »: وی در خصوص رویکرد فعلی وزارت نیرو در امر مدیریت منابع آب گفت

باشند و هم اینک نیز که در خصوص پیشرفت آب شیرین کن ها ذوق زده هستیم، توجه نمی کنیم که ممکن است چه مضراتی 

 «.شندداشته با

این باور غلط را ایجاد ]وقتی منطقه ای به این انتقال وابسته می شود، ابتدا »: مدنی انتقال آب را موضوعی ثانویه دانست و افزود

 «.در آن منطقه ادامه داد[ کرده ایم که می توان به توسعه روند انتقال

 .قابل دریافت است اینجااز  "صبح و گفت و گو"صوت 

/news/fa/ir.iana.www://http11233D/%9%58 
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  میلیارد متر مکعب آب در دولت گذشته میلیارد متر مکعب آب در دولت گذشته   111111از بین رفتن از بین رفتن 

 338های مدیریت دولت گذشته  پیش از این از غارت منابع آبی در دولت گذشته خبر داده بود، معتقد است طی سال معاون وزیر کشاورزی که

میلیارد متر مکعب آب از منابع استراتژیک و استراتیک از بین رفته است که نشان دهنده مصرف بیش از حد آب بدون توجه به ظرفیت 

  .های آب زیرزمینی است سفره

های گذشته در این کشور منابع آبی غارت شد، چرا که در پایان دولت هشتم  سال: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد بری در گفتعلی مراد اک

به حدود  3192و تا سال   ، در حالی که در دولت گذشته میلیارد متر مکعب بود 8/6های آب زیرزمینی منفی  بیالن منفی سفره( اصالحات)

میلیارد متر  338های مدیریت دولت گذشته بر منابع مالی گذشته منفی  که براساس آمار نیرو طی سال. مکعب رسید میلیارد متر 33منفی 

متر  33مکعب آب از منابع استراتژیک و استاتیک از بین رفته است که اگر با حسابی ساده بیالن منفی حدود شش میلیارد متر مکعبی تا حدود 

  .ه کنیم به همین عدد خواهیم رسیدها محاسب مکعبی را در این سال

هزار حلقه چاه خیر مجاز حفر شد که در راستای تعادل بخشی و بهینه سازی  181های دولت گذشته حدود  طی سال: اکبری تصریح کرد

های  به سفره مصرف آب درصددیم با همکرای وزارت نیرو در قالب برنامه ششم توسعه حدود یازده میلیاردمتر مکعب آب صرفه جویی کنیم و

  .ای محقق نخواهد شد آب زیر زمینی بازگردد که اگر منابع مالی آن تامین نشود چنین برنامه
 های اخیر میلیارد مکعبی آب طی سال 3.2صرفه جویی 

نوین وزارت های آبیاری  حلقه چاه غیر مجاز با همکاری دستگاه قضایی و وزارت نیرو مسدود شد و در توسعه روش 0111در سال گذشته حدود

متر  0011هزار هکتار عملیات آبیاری نوین را اجرا کند که اگر به ازای هر هکتار  181های اخیر بالغ بر  جهاد کشاور زی موفق شد طی سال

  .ایم میلیارد مکعب آب صرفه جویی کرده 3.2های اخیر  توان گفت طی سال مکعب آب صرفه جویی شده باشد می

برخی اظهارات مبنی بر : میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تاکید کرد 1111ه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی ساالنه اکبری با بیان اینکه بهین

درصد بوده و در ایران  01درصد بودن سهم آب بخش کشاور زی نادرست است چرا که هم اکنون میانگین راندمان آبیاری در جهان حدود  91

  .رسد درصد نمی 61اال و پدیده کم آبیاری به بیش از به دلیل کمبود منابع آبی تبخیر ب

/news/fa/ir.isna://http98123118632D/%5%A0%D5% 
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 اقتصاد کالن

 فارس - ۰۱/۹۳/۵۵ : تاریخ

  هزار ریالهزار ریال  1۰1۰گندم دوروم گندم دوروم / / تن گندم و شکر در بورس کاالتن گندم و شکر در بورس کاال  ۰1۲۲۰1۲۲عرضه عرضه 
هزار ریال و یک هزار تن شکر سفید کارخانه های قند و  32تن گندم دوروم به قیمت  811اردیبهشت، یک هزار و  33روز شنبه  

  .شود شکر عرضه می

اردیبهشت ماه، یک هزار و  33، روز شنبه روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار ریال و  32تن گندم دوروم استان های خوزستان، فارس، کرمان، کرمانشاه، لرستان و کهگیلویه و بویر احمد به قیمت  811

 21یک هزار تن شکر سفید کارخانه های قند و شکر دعبل، امیرکبیر، کشت و صنعت دهخدا و کشت و صنعت فارابی به قیمت 

 .شود هزار ریال در هر کیلوگرم در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می

و آترا اکران انرژی در تاالر صادراتی عرضه تن قیر شرکت های اصفهان قیر ،مهرپارسیان، صنعت قیر پارسیان انرژی  111هزار و  0

 .می شود

شرکت ذوب آهن اصفهان به صورت نقدی در تاالر محصوالت صنعتی  A1– 30، 21هزار تن میلگرد  329این گزارش حاکی است، 

 .و معدنی بر روی تابلوی عرضه می رود

های نفتی و پتروشیمی  ایی و لوب کات در تاالر فرآوردهتن قیر، وکیوم باتوم، مواد پلیمری، شیمی 551هزار و  69عالوه بر این، 

 .عرضه می شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http31981233111181 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۰۱/۹۳/۵۳ : تاریخ

  ۰۲۰۲اخذ اخذ / / رئیس اداره انبارهای بورس کاال عنوان کرد حذف دالالن با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاالرئیس اداره انبارهای بورس کاال عنوان کرد حذف دالالن با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال

  روزروز  ۰۰درصد وجه معامله طی درصد وجه معامله طی 
با اجرای سیاست قیمت تضمینی و عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال عالوه بر حذف : رئیس اداره انبارهای بورس کاال گفت 

  .رسد ترین زمان به دست کشاورز می درصد وجه معامله در کوتاه 01دالالن، 

سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، اکبر میرزاپور در حاشیه جلسه توجیهی اجرای سیاست  به نقل از خبرگزاری فارس به گزارش

ها کشاورز  برخالف سیاست خرید تضمینی که پس از فروش محصول، ماه :تهای این طرح اشاره کرد و گف قیمت تضمینی به مزیت

درصد از وجه معامله را طی دو روز از بورس دریافت  01شد، اکنون کشاورز حدود  منتظر دریافت پول حاصل از فروش محصول می

ا اجرای سیاست قیمت تضمینی ب: های قیمت تضمینی اشاره کرد و افزود های اجرای سیاست وی به یکی دیگر از مزیت.کند می

 .نقش دالالن و قاچاقچیان به شدت کاهش می یابد

المللی  در حال حاضر قاچاق کاال به دلیل اختالف قیمت رخ داده و اختالف قیمت در بازار داخلی باالتر از بین: وی بیان داشت

 .است،و عده ای به دنبال این هستند که جو خارجی را وارد این فرآیند کنند

در این پروسه سیستم طوری طراحی شده : های قیمت تضمینی، اظهار داشت یس اداره انبارهای بورس کاال در خصوص ویژگیرئ

است که مشخصات کشاورز و محصولش قابل شناسایی است و بیشتر از آنچه ثبت شده است، از وی محصول تحویل گرفته 

قبل از اجرای سیاست قیمت تضمینی دالالن در بازار : شاره کرد و گفتگری ا میرزاپور همچنین به نقش دالالن و واسطه.شود نمی

دهد و مستقیم در بورس  دادند این در حالی است که کشاورز بدون واسطه محصول خود را تحویل انبار بورس می 0 جوالن می

 .مشارکت کرده و مابه التفاوت قیمت آن را دریافت می کند

شود تا بار مالی  این طرح موجب می: کاهش بار مالی دولت در این طرح اشاره کرد و بیان داشت رئیس اداره انبارهای بورس کاال به

دولت کاهش یابد، در خرید تضمینی دولت مکلف بود وجه کامل را پرداخت کند، این در حالی است که در سیاست قیمت تضمینی 

  .کند می تنها مابه التفاوت اکتفا

سیاست قیمت تضمینی محصوالت استاندارتر می شوند، میزان ضایعات کاهش پیدا کرده و بهره وری  به دنبال: میرزاپور تصریح کرد

اجرای این طرح همانطور که اشاره کردم سبب می شود که محصوالتی : وری محصوالت ادامه داد وی در خصوص بهره.یابد ارتقاء می

کیفیت تولید کند از او  ز به این نتیجه می رسد که اگر کاالی بیکه از کشاورزان خریداری می شود استاندارد شوند، چراکه کشاور

 .شود تر مابه التفاوت آن پرداخت می شود و یا اگر هم تحویل بگیرند با قیمت پایین تحویل گرفته نمی

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http31981232111909 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

میلیارد میلیارد   ۰512۰512اختصاص اختصاص / / برنامه اقتصاد مقاومتی محصوالت زراعی در قالب پنج طرح امسال آغاز می شودبرنامه اقتصاد مقاومتی محصوالت زراعی در قالب پنج طرح امسال آغاز می شود

  5151تومان اعتبار برای اجرای طرح در سال تومان اعتبار برای اجرای طرح در سال 

محصول در بازه  9محصوالت زراعی در قالب چهار طرح پشتیبانی و یک طرح افزایش ضریب خوداتکایی  برنامه اقتصاد مقاومتی

 .زمانی ده ساله اجرا می شود

 5برنامه اقتصاد مقاومتی محصوالت زراعی در قالب چهار طرح پشتیبانی و یک طرح افزایش ضریب خوداتکایی 

 .محصول در بازه زمانی ده ساله اجرا می شود

گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، فرزاد زلقی مسوول کشاورزی حفاظتی معاونت امور زراعت با بیان این به 

میلیارد تومان اعتبار  2985بیش از  98به منظور اجرای طرح اقتصاد مقاومتی محصوالت زراعی در سال : مطلب به خبرنگار ما گفت

 .ن به صورت تسهیالت بانکی و وام خواهد بودپیش بینی شده که بخشی از آ

این طرح شش ماه پیش به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در چند جلسه از آن دفاع شده و اکنون منتظر : وی افزود

 .ابالغ آن از سوی دولت هستیم

مزارع را یکی از چهار طرح پشتیبانی اقتصاد  زلقی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و انتقال فناوری های کاشت، داشت و برداشت به

درصد است و می  68تا  08در حال حاضر درجه مکانیزاسیون در مزارع بین : مقاومتی محصوالت زراعی عنوان کرد و اظهار داشت

 .درصد برسانیم 51خواهیم درجه مکانیزاسیون را به 

ت بانکی برای کشت و برداشت و توسعه مکانیزاسیون را از دیگر وی طرح پشتیبانی مالی مانند یارانه، خریدهای تضمینی، تسهیال

 .طرح های پشتیبانی بر شمرد

یکی از استراتژی های معاونت امور زراعت،  :مسوول کشاورزی حفاظتی معاونت امور زراعت به طرح بذر نیز اشاره و اعالم کرد

شش ساله دارند و ما باید به سمت استفاده از بذرهای جدید و بذر افزایش تولید محصوالت زراعی با تغییر بذر است، زیرا بذرها عمر 

 .هیبرید با خصوصیاتی مانند مقاوم در برابر بیماری، آفات، کم آبی، کاهش ریزش و عملکرد باال برویم

وی رقم جدید با مشارکت شرکت های خارجی به خصوص شرکت های فرانس 29در زمینه کلزا ظرف دو سال اخیر : وی ادامه داد

 .وارد اراضی زراعی شده است

سال گذشته نیز هفت رقم بذر جدید گندم وارد کشور شده که در مناطق مختلف به صورت پایلوت کشت می شود و : زلقی گفت

 .چنانچه با شرایط آب و هوایی مناسب باشد در سطح گسترده کشت خواهد شد

تمام محصوالت : اومتی محصوالت زراعی نام برد و اظهار داشتوی طرح کشاورزی حفاظتی را چهارمین طرح پشتیبانی اقتصاد مق

زراعی باید زیرچتر کشاورزی حفاظتی قرار گیرد، زیرا در تولید محصوالت با ناپایداری مواجه هستیم و یکی از ویژگی های اجرای 

یان این که در این شیوه از مسوول کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی با ب.کشاورزی حفاظتی، توسعه پایدار محصوالت است

به طور مثال برای پایداری تولید :کشاورزی بر تناوب کشت، مدیریت بقایای گیاهی و انجام حداقل خاک ورزی تاکید می شود، گفت

درصد از مزارع گندم به طور اجبار  11و تناوب کشت در گندم زارها باید کلزا وارد عرصه زراعت شود و در کشورهای اروپایی نیز 

محصول زراعی  9وی در مورد طرح افزایش ضریب خوداتکایی .کشت کلزا به صورت تناوب و با هدف پایداری تولید انجام می گیرد

محصول گندم، جو، ذرت،  9در این طرح که در قالب اقتصاد مقاومتی اجرا می شود، افزایش ضریب خوداتکایی : نیز اذعان داشت

 58زلقی با اشاره به این که این محصوالت .درصد برنامه ریزی شده است 58و سیب زمینی تا  برنج، کلزا، حبوبات، چغندرقند، پنبه
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ضریب خوداتکایی تعدادی از این محصوالت زراعی ظرف برنامه ششم : درصد کالری و انرژی جامعه را تامین می کنند، اعالم کرد

 .درصد خواهد رسید 58تا  51توسعه به 

ی طرح افزایش ضریب خوداتکایی بعضی محصوالت مانند گندم از دو سال پیش توسط معاونت زراعت وی با اشاره به این که اجرا

میلیون تن گندم خریداری کرد و این در حالی است  0.5دولت تدبیر و امید هنگام شروع به کار، : آغاز شده است؛ خاطر نشان کرد

میلیون تن و میزان خرید در سال  6.0معاونت امور زراعت به  که پس از یک سال میزان خرید گندم با اجرای برنامه های مختلف

میلیون  9میلیون تن تولید گندم دست یابیم که  32پیش بینی می شود امسال به بیش از : زلقی افزود.میلیون تن رسید 5به  90

 /.تن آن ، خرید تضمینی خواهد شد

/news/fa/ir.iana.www://http11201D/%5%A5%D5%B3%D9%56% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

حذف دالالن با مشارکت حذف دالالن با مشارکت / / گذاری شرکت آلمانی متروگروپ در حوزه محصوالت کشاورزی ایرانگذاری شرکت آلمانی متروگروپ در حوزه محصوالت کشاورزی ایران  سرمایهسرمایه

  خوردخورد  ها در شبکه تعاون روستایی کلیدها در شبکه تعاون روستایی کلید  آلمانآلمان

های مختلف تأمین و توزیع محصوالت کشاورزی مانند سازمان شیالت، فروشگاه  رایزنی های شرکت آلمانی متروگروپ با سازمان

 .شهروند، هایپرمارکت رفاه برای حذف سیستم داللی به میزبانی سازمان تعاون روستایی ایران کلید خورد

، جلسه بررسی ابعاد همکاری بین تیم آلمانی سه نفره مشتمل بر مدیر (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

الملل و مدیر توسعه بخش محصوالت کشاورزی به سرپرستی هولز مدیر  گذاری در ایران، مدیر توسعه روابط بین سرمایه

 :گذاری این شرکت با رئیس سازمان تعاون روستایی برگزار شد سرمایه

شود، شرکت  های انگلیسی زبان به نام متروگروپ شناخته می که در شرکت( Metro AG)مترواگ بر اساس این گزارش شرکت 

 .فروشی آلمانی است که دفتر مرکزی آن در شهر دوسلدوروف آلمان مستقر است فروشی و عمده خرده

پایی و آسیایی و در کشور ارو 11فروشی در سطح جهان است که در حدود  فروشی و عمده این شرکت پنجمین شرکت بزرگ خرده

فروشی فعالیت داشته و برندهای تحت پوشش آن شامل زنجیره محصوالت الکترونیک مصرفی مدیا  فروشی و خرده دو محور عمده

در حال حاضر این شرکت تمایل به . است Metro Cash&Carryای رئال و هایپرمارکت  مارکت و ساتورن، سوپرمارکت زنجیره

های مختلف تأمین و توزیع  سنجی در ایران حضور یافته و با سازمان منظور انجام مطالعات امکان تیم حاضر بهفعالیت در ایران دارد و 

محصوالت کشاورزی مانند سازمان شیالت، فروشگاه شهروند، هایپرمارکت رفاه و این سازمان جلسات کارشناسی متعددی برگزار 

یان تولید و توزیع و ایجاد زنجیره ارزش مؤثر مواد غذایی از مزرعه تا سفره های م ترین هدف این گروه حذف واسطه اصلی.کرده است

(From Farm to Folk) بندی و توزیع است ، کنترل کیفی مستمر در کاشت، داشت، برداشت، عملیات پس از برداشت، بسته .

ام مراحل تولید توزیع و عرضه محیطی در تم حفظ امنیت و ایمنی مواد غذایی، تداوم تولید و رعایت اصول پایداری زیست

 .محصوالت است

 پذیر است ها در سیستم عملیاتی امکان حذف دالل

به گزارش ایانا، در این جلسه حسین صفایی ضمن تأکید بر فلسفه وجودی سازمان که همانا حذف واسطه و یاری رساندن به 

دهقانی است؛ این نظام هرچند از دید بازار و  ایه خردهنظام کشاورزی ایران بر پ: تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی است، گفت

و کاهش ضایعات است، اما ازدید سالمت و بهداشت یک مزیت است؛ چرا که در   اقتصاد مانعی برای انجام عملیات بازاریابی نظام من

 .شود دهقانی سم و کود شیمیایی کمتر مصرف می تولید خرده

این سازمان آمادگی دارد تا : ی ضمن تأکید بر روند عملی کردن مباحث جاری، اظهار داشتدر این جلسه، معاون وزیر جهاد کشاورز

ها از بازار محصوالت کشاورزی است، نمایندگان این شرکت را به  در راستای انجام وظایف سازمانی که همانا کاهش دست واسطه

 .نی روستایی در سطح روستا متصل کندمحوریت یک نوع محصول به تولیدکننده آن محصول طبیعی در یک شرکت تعاو

رسد این  نظر می همکاری سازمان با این گروه بستگی به نوع و میزان محصول درخواستی دارد و در مراحل اولیه به: وی تصریح کرد

راحل های مرکزی در م همکاری با یک نوع محصول و در سطح استان آغاز شود و جلسات انجام هماهنگی با مدیران عامل اتحادیه

 .منظور تهیه محصوالت در حجم بیشتر انجام خواهد گرفت بعدی و به
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المللی کشاورزی و  ماه و همزمان با نمایشگاه بین وگو را به سفر بعدی که در نیمه پایانی اردیبشهت در پایان، تیم آلمانی ادامه گفت

اطالعات مورد نظر در این فاصله در قالب مطالعات ها و  مواد غذایی ایران اگروفود در تهران برگزار می شود، کرده تا یافته

 ./سنجی بررسی و نتیجه به سازمان منعکس شود امکان

/news/fa/ir.iana.www://http11282D/%5%B1%D5%B3% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ

های های   های کشاورزی از حوزههای کشاورزی از حوزه  همکاریهمکاری/ / ویدئوویدئو  برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و و اروگوئه در مونتهبرگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و و اروگوئه در مونته

  اساسی روابط دوجانبهاساسی روابط دوجانبه

ویدئو، پایتخت اروگوئه با حضور نمایندگان کلیه  کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اروگوئه ظرف چهار ماه آینده در مونته

 .شود های اجرایی برگزار می دستگاه

از حضور معاون ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  الملل وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت مدیرکل دفتر امور بین

 .رئیس جمهوری اروگوئه به دعوت اسحاق جهانگیری، معاون اور رئیس جمهوری در ایران خبر داد

هیأت دولت بر عهده  3191اینکه ریاست کمیته مشترک اقتصادی ایران و اروگوئه بر اساس مصوبه سال نظر به : هومن فتحی افزود

وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 .دار شد اسالمی ایران و جمهوری اروگوئه را عهده

ها به ستاد دبیرخانه کمیته مشترک واگذار شد و وزیر  های محتوایی همکاری با اروگوئه در تمامی زمینه یتفعال: وی خاطرنشان کرد

 .جهاد کشاورزی ایران، معاون رئیس جمهوری اروگوئه در سفر به ایران همراهی کرد

های مذاکرات را برای وی فراهم  ینههای مختلف اقتصادی و زم وزیر جهاد کشاورزی در این سفر عالوه بر آنکه بخش: فتحی ادامه داد

 .ها در بخش کشاورزی را مورد بررسی قرار داد کرد، در یک نشست اختصاصی توسعه همکاری

ها در امور  در این جلسه که در کاخ سعدآباد برگزار شد، رودریگرز از وزیر جهاد کشاورزی درباره حسن پیگیری: وی تصریح کرد

 .ی قدردانی کردمربوطه به کمیسیون مشترک اقتصاد

های بخش کشاورزی در  معاون رئیس جمهوری اروگوئه همکاری: الملل وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد مدیرکل دفتر امور بین

های اساسی در روابط ایران و اروگوئه برشمرد و وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز بر توسعه روابط علمی  عنوان یکی از حوزه کشور را به

پروری، تحقیقات کشاورزی، آموزش و تبادل کارشناسی، دامپروری و آب و خاک  های زراعت، آبزی و اجرایی در حوزهو تحقیقاتی 

سازی توسعه روابط در بخش کشاورزی ستاد پایه  منظور آماده همچنین در این جلسه مقرر شد به: فتحی تأکید کرد.تأکید کرد

 .قرنطینه گیاهی در اسرع وقت تهیه و به امضای طرفین برسد های بهداشت دام، دامپزشکی، حفظ نباتات و همکاری

وی در پایان از توافق طرفین برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ظرف چهار ماه آینده با حضور نمایندگان کلیه 

 ./ویدئو خبر داد های اجرایی در پایتخت اروگوئه، مونته دستگاه

/news/fa/ir.iana.www://http11215D/%5%A5%D5%B3% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ

  آیندآیند  فعاالن کشاورزی و صنایع غذایی ایران و ترکیه در تهران گردهم میفعاالن کشاورزی و صنایع غذایی ایران و ترکیه در تهران گردهم می

شنبه صبح در هتل اسپیناس تهران میزبان  کشاورزی این کشور، یکفعاالن اقتصادی کشور ترکیه ازجمله فعاالن صنایع غذایی و 

 .های تجاری خود در ایران برای مذاکرات رودرروی اقتصادی هستند طرف

ترین کشور اوراسیا و شاهراه تجارت اروپا، اقتصادی متکی  عنوان اصلی ، ترکیه، به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

رتبه هفتم جهان را در  2118های کشاورزی خود توانسته است در سال  مندی از ظرفیت ومی و مدرن دارد که با بهرهبر دو عنصر ب

 . دست آورد تولیدات کشاورزی به

های مختلف ازجمله  های مشترک ایران و ترکیه در زمینه همکاری. کند درصدی را تجربه می 5.9اکنون اقتصاد ترکیه رشد حدود  هم

تواند زمینه بهتری برای تولیدکنندگان و صنایع  گیری از تکنولوژی در کشاورزی و فرآوری محصول می شاورزی و بهرهتولیدات ک

 .مختلف تولیدی و تبدیلی داخلی برای جایگیری در میان صادرکنندگان مطرح جهان فراهم کند

واقع در بلوار  "اسپیناس "در محل هتل  2138آوریل  13مطابق با ( 3198ماه  اردیبهشت 32)شنبه  در همین راستا، روز یک

 .کشاورز، نشست هیأت تجاری استانبول با فعاالن اقتصادی کشور برگزار خواهد شد

های گوشتی، غذای صنعتی، پرسنلی  های مختلف نان و محصوالت آردی، چرم و پوست، گوشت و فرآورده در این نشست که شرکت

های متنوع صنعتی و بازرگانی ترکیه حضور خواهند داشت، ضمن  شده به همراه شرکت ریو بیمارستانی، گردو، بادام و فندق فرآو

گذاری مشترک و اخذ  های مختلف سرمایه امکان رویارویی بازرگانان ایرانی با تولیدکنندگان و مدیران بلندپایه ترکیه ای، زمینه

 .نمایندگی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

 ./مراجعه کننداینجا توانند  عات بیشتر یا حضور در این همایش، میمندان جهت اطال عالقه
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

  تورم روستایی فروردین ماه کاهش یافتتورم روستایی فروردین ماه کاهش یافت

را نشان می دهد که  210/8شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه سال جاری عدد 

 .درصد افزایش داشته است 1/0نسبت به ماه قبل 

را نشان می دهد که  210/8کشور در فروردین ماه سال جاری عدد  یشاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستای

 .درصد افزایش داشته است1/0نسبت به ماه قبل 

ماه سال  کشور در فروردین به گزارش ایانا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی

را نشان می دهد که نسبت به  210/8عدد  3198کل در فروردین ماه سال  شاخص: در این بررسی آمده است.جاری را منتشرکرد

 .درصد افزایش داشته است1/0ماه قبل 

درصد است که نسبت به همین اطالع در ماه  0/1همچنین افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه

نسبت به دوره مشابه  3198ازده ماه منتهی به فروردین ماه سال درصد تغییرات شاخص کل در دو.کاهش داشته است( 0/5)قبل 

 .کاهش یافته است(31/6) 3190ماهه منتهی به اسفند  32درصداست که نسبت به تورم  31/3سال قبل 

رسید که نسبت به ماه قبل  286این گزارش در خصوص شاخص گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در این ماه به رقم 

رسید که نسبت به  281/3همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد.درصد افزایش نشان می دهد 1/5

 . درصد افزایش نشان می دهد 1/5ماه قبل 

 9/9ده ماهه این گروه درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دواز 6شاخص گروه اصلی خوراکی ها سبت به ماه مشابه سال قبل 

درصد افزایش نشان می  8/9شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل. رصد استد

درصد است که  9/8نسبت به دوره مشابه سال قبل  3198دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 

 .کاهش داشته است( 5/9) 3190 نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند

درصد نسبت به ماه قبل  1/6رسید که  221/3به رقم  3198شاخص گروه عمده کاالهای غیر خوراکی و خدمات در فروردین ماه 

 .افزایش نشان می دهد

و نرخ تورم درصد بوده است  5/0نسبت به ماه مشابه سال قبل  "کاالهای غیرخوراکی و خدمات"میزان افزایش شاخص گروه عمده 

درصد است که نسبت به تورم دوازده  31/8نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  3198دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 

 .کاهش یافته است( 33/2) 3190ماهه منتهی به اسفندماه 
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 اقتصاد محصوالت

 فارس - ۰۱/۹۳/۹۰ : تاریخ

  استان کشور شداستان کشور شد  1111گذاری ذرت و جو گذاری ذرت و جو   مصوبه هیات وزیران ابالغ شد بورس کاال مرجع قیمتمصوبه هیات وزیران ابالغ شد بورس کاال مرجع قیمت
مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین قیمت محصوالت ذرت و  98معاون اول رییس جمهور روز سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه  

  .جو در کلیه استانها به منظورعرضه در بورس کاالی ایران را ابالغ کرد

 38مورخ  121/10033به پیشنهاد شماره  98فروردین ماه  29یران در جلسه ؛ هیات وز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

 21وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده  3190اسفند ماه 

 :تصویب کرد 3159قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 

 .و جو در کلیه استان ها به منظور عرضه در بورس کاالی ایران تعیین می شوندمحصوالت ذرت 

هزینه های تبعی عرضه دربروس کاالی ایران با پیشنهاد مشترک وزرات جهاد کشاورزی و شرکت بورس کاالی ایران و تایید 

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود

 236000کشور موظف است ما به التفاوت قیمت تضمینی محصوالت ذرت و جو در مصوبه شماره سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

شورای اقتصاد با قیمت تابلوی بورس را ظرف دو هفته به تفکیک از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون  3190آبانماه  21مورخ 

 .کل کشور پس از ابالغ قانون مذکور تامین کند 3198بودجه سال 

از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابالغ  98اردیبهشت ماه  0مورخ  31398فارس این مصوبه با شماره  به گزارش

 .شده است
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ

  الزامات موفقیت معامالت گواهی سپرده محصوالت کشاورزی در بورس کاالالزامات موفقیت معامالت گواهی سپرده محصوالت کشاورزی در بورس کاال

های مطرح شده در حوزه کشاورزی، ملی است و  ها است اما از آنجا که طرح وظیفه بورس کاال بسترسازی و فراهم ساختن زیرساخت

ها اعم از وزارت جهاد  هستند، الزمه موفقیت طرح، همکاری و هماهنگی همه دستگاه های مختلفی نیز در آن دخیل دستگاه

 .هاست های زیرمجموعه این وزارتخانه ریزی، وزارت اقتصاد و سازمان کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه

بخش کشاورزی، ملی است و  های مطرح شده در ها است اما از آنجاکه طرح وظیفه بورس کاال بسترسازی و فراهم ساختن زیرساخت

 .ربط است های ذی های مختلفی نیز در آن دخیل هستند، الزمه موفقیت طرح، همکاری و هماهنگی همه دستگاه دستگاه

تواند برای اجرای  نژاد معتقد است بورس یک ابزار است که می حامد سلطانی  به گزارش ایانا از پایگاه خبری بورس کاالی ایران،

ها است اما از  وظیفه بورس کاال بسترسازی و فراهم ساختن زیرساخت: گوید او می. نفعان مختلف قرار گیرد ها در اختیار ذی سیاست

نیز در آن دخیل هستند، الزمه موفقیت طرح،  های مختلفی های مطرح شده در حوزه کشاورزی، ملی است و دستگاه آنجا که طرح

های  ریزی، وزارت اقتصاد و سازمان ها اعم از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه همکاری و هماهنگی همه دستگاه

 .هاست زیرمجموعه این وزارتخانه

مبنی بر اجرای  11زمایشی اجرای ماده همین همکاری و هماهنگی بود که سبب شد سال گذشته طرح آ  بر اساس این گزارش ،

 .ثمر برسد سیاست قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران روی محصول ذرت در استان خوزستان با موفقیت به

  :شود براین اساس الزامات موفقیت معامالت گواهی سپرده محصوالت کشاورزی در بورس کاال به شرح ذیل بیان می

  (های کاالیی دنیا به تبعیت از الگوی سایر بورس )مباشر پذیرش انبار عنوان  وجود یک شخص حقوقی به •

  (...زراعی و)استاندارد بودن انبارها از لحاظ شرایط فنی متناسب با محصوالت مورد نظر  •

  (...رایانه، پرینتر، فکس و )افزارهای الزم  های ارتباطی همچون اینترنت و سخت مجهز بودن انبارها به زیرساخت •

 دارابودن بیمه ایمنی برای محصوالت و خود انبارها  •

 مجهز بودن انبارها به آزمایشگاه و تجهیزات سنجش کیفی و تجهیزات بارگیری و تخلیه  •

  (هزار تن 8حداقل  )باالبودن ظرفیت انبار برای تضمین سودآوری برای انباردار و انگیزه برای پذیرش در بورس  •

و ( شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان تعاونی روستایی)ای دارای استاندارد از سوی مباشر پذیرش انبار معرفی به موقع انباره •

 های تکمیل شده تقاضای پذیرش  ارائه فرم

ها پیش از آغاز  معرفی به موقع بازارسازها از سوی وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل کمیته بازارسازی برای نظارت بر قیمت •

 ورس معامالت در ب

ارائه اطالعات دقیق شناسایی و شماره حساب بانکی کشاورزان به بورس کاال برای صدور کد بورسی، واریز وجوه معامالت، تهیه  •

 فهرست پرداخت مابه التفاوت و جلوگیری از ورود مجدد محصوالت به چرخه قیمت تضمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی 

 ها  ها و شهرستان های آموزشی و ترویجی در استان فعالیت همکاری وزارت جهاد کشاورزی برای •

ها پیش از شروع برداشت ذرت توسط شرکت پشتیبانی امور دام  ای در همه استان شناسایی و معرفی مراکز خشک کنی ذرت دانه •

  (درخصوص ذرت)کشور 

معرفی آنها به بورس کاال پیش از شروع  انعقاد قرارداد با مراکز ذرت خشک کنی مجهز توسط شرکت پشتیبانی امور دام و •

 برداشت ذرت 



 
و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی  

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم اردیبهشت 

 

95 
 

 نظارت بر مراکز ذرت خشک کنی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور  •

 اتخاذ تمهیدات الزم از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای اجتناب از ورود محصوالت وارداتی به چرخه قیمت تضمینی  •

 ل برداشت توسط شرکت پشتیبانی امور دام یا سازمان تعاون روستایی ممانعت از فروش محصوالت سال گذشته در فص •

  :وضعیت کنونی در اجرای سیاست قیمت تضمینی جو دامی در بورس کاال

صورت تخصصی در حوزه کشاورزی کرده  بورس کاالی ایران برای نخستین بار اقدام به تدوین چک فهرست بازرسی از انبار به •

  .است

  .عنوان مباشر پذیرش انبار تعیین شده است جهاد کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی بهاز طرف وزارت  •

  .علت انتخاب سازمان تعاون روستایی برای این عنوان، دارا بودن بیشترین ظرفیت انباری در این حوزه است  ترین مهم •

های الزم برای پذیرش انبارها در  ر بورس کاال و تکمیل فرموظایف مباشر پذیرش انبار، شناسایی انبارهای دارای استاندارد مدنظ •

  .گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است بورس کاال و ارائه تضامین الزم نزد شرکت سپرده

و آمیز آن نویدبخش راه روشن حرکت به سمت شفافیت  ها و نهادها درگیر در طرح، اجرای موفقیت امید است با همکاری همه ارگان

  .کارایی در اقتصاد کشور باشد
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۰۱/۹۳/۵۹ : تاریخ

  تصرف شدتصرف شدمترمربع اراضی ملی استان تهران رفع مترمربع اراضی ملی استان تهران رفع   2۰۲2۰۲هزار و هزار و 
میلیارد  0متر مربع از اراضی ملی استان تهران به ارزش  501هزار و  31 :مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت 

زداری استان تهران، به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .تومان رفع تصرف شد

 .مترمربع از اراضی ملی این استان رفع تصرف شد 500 هزار و 31 :علی کیان گفت

 .های ثبتی سنگان و کیگای منطقه کن و سولقان است این اراضی واقع در پالک: وی افزود

حکم قطعی قضائی و با  0اجرای این اراضی تصرف شده در راستای  :مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کرد

 .حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران و عوامل نیروی انتظامی رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد

 .میلیارد تومان اعالم کرد 0وی ارزش این اراضی آزاد شده را بیش از 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  ابتدای هفته آیندهابتدای هفته آیندهتوصیه های هواشناسی کشاورزی به بهره برداران سراسر کشور تا توصیه های هواشناسی کشاورزی به بهره برداران سراسر کشور تا 

خورشیدی به تفکیک استان ها و توصیه های فنی به بهره برداران  98اردیبهشت  35توصیه های هواشناسی کشاورزی تا شنبه 

 .حوزه های مختلف کشاورزی اعالم شد

 :های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان های آذربایجان استان

 :باغبانی

 محلول پاشی از روز دو شنبه تا چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باداحتیاط در انجام عملیات سم پاشی و  -

 های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 های پر مصرف و ریز مغذی تغذیه بهینه باغات میوه با استفاده از کود -

 مبارزه با آفت تریپس در باغات انگور -

 هرس تکمیلی در باغات انگورانجام عملیات  -

 مبارزه با کنه گالی در باغات آلوبا نظر کارشناسان فنی مراکز جهاد کشاورزی -

 های هرز از سطح باغات بیل کاری پای درختان و حذف علف -

 های درختان میوه هسته دار پس از ریزش گل و در ساعات ابتدایی روز مبارزه با انواع بیماری -

 های گوجه فرنگی ه مینوز در خزانهمبارزه با شب پر -

 مبارزه با شته در مزارع سبزی -

 های بهاره پیاز و سیب زمینی تسریع در کاشت زراعت -

 :زراعی

 ادامه عملیات کاشت ذرت -

 اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی -

 مادر با مشاوره کارشناسان جهاد کشاورزی انجام عملیات مبارزه شیمیایی بر علیه سن -

 های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم مبارزه با موش -

 مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و جو -

 های بهاره آماده سازی بستر زراعت -

 های گندم، جو و کلزا در زراعت( اوره )مصرف کود سرک  -

 مبارزه با شته در مزارع کلزا -

 یع در کشت چغندرقندتسر -

 کشت گیاهان علوفه ای -

 :دامداری

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 احتیاط در چرای دام به علت بارش باران و صاعقه -

 :زنبورداری
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 های رگباری محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی وزش باد و بارش -

 باغات با تنظیم دریچه به اندازه عبور و مرور یک زنبورها به داخل  انتقال کندو -

 :های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد استان

 :باغبانی

باد، در  احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان کهگیلویه و بویر احمد از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش -

استان چهار محال و بختیاری درروز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد، 

های دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش بادو در استان همدان در روز دو  در استان لرستان در روز

بارش باران و وزش باد و از روز سه شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کردستان در روز شنبه به دلیل 

دوشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان کرمانشاه در 

 باران و وزش باد و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد های دوشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش روز

 های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 های تازه کشت شده در باغات جدیداالحداث آبیاری به موقع و مرتب نهال -

 ها مرحله دوم مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریزش برگ -

 ها پس از ریزش گلبرگ( سیتوسپورا)مبارزه با بیماری سرخشکیدگی شاخه  -

 ها مبارزه با سفیدک سطحی هلو و شلیل پس از ریزش گلبرگ -

 در هنگام شکوفه در سه مرحله اول،وسط و آخر گلدهی( به وگالبی)مبارزه با بیماری آتشک درختان میوه دانه دار -

 ز مزارع چغندرقندهای هر مبارزه مکانیکی با علف -

 :زراعی

 مبارزه با علفهای هرز و آفت سن گندم -

 های قارچی در مزارع پایش بیماری -

 در مزارع آلوده( ها های زرد مایل به نارنجی روی برگ جوش و تاول)مبارزه با زنگ گندم  -

 پس از پایان دوره گلدهی های گرده خوار در مزارع کلزا و مبارزه با شته باغات ها و نیز سوسک مبارزه با شته -

عالیم سوختگی با حاشیه پررنگ قهوه ای )مراجعه به کارشناسان جهاد کشارزی در صورت شیوع بیماری برق زدگی نخود  -

 (های مزارع نخود یاخاکستری روی ساقه

 :دامداری

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 :زنبورداری

 های رگیاری کندوها در برابر نوسانات دمایی وزش باد و بارشمحافظت از  -

 ها به داخل باغات با تنظیم دریچه به اندازه عبور و مرور یک زنبور انتقال کندو -

 :های گیالن و مازندران استان

 :باغبانی

های سه شنبه و  یاط در روزخوددرای از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز دو شنبه به دلیل بارش باران و احت -

 چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده
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 های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 های جوان الزامی بودن بستن قیم به نهال -

 ز اخذ نظر کارشناسها و آفات پس ا دار و مرکبات جهت مبارزه علیه شته، بیماری دار، دانه کنترل شیمیایی باغات هسته -

 های هرز پای درختان زیتون حذف پاجوش، تنه جوش و علف -

 انجام عمل پیوند در درختان زیتون با اولویت ارقام روغنی در منطقه رودبار -

 آبیاری ضروری درختان بارده و پیوند شده زیتون با توجه به روند افزایش دما در روزهای میانی هفته و وزش باد گرم -

 هاو پاشیدن طعمه مسموم های مکانیکی، از بین بردن پناهگاهزه با راب و حلزون با استفاده از روشمبار -

 آماده سازی اراضی و کشت محصوالت جالیزی -

های ملخ در مناطق ییالقی جات پورهاطالع رسانی به مدیریت یا مراکز خدمات جهاد کشاورزی در صورت مشاهده دسته -

 (با توجه به شرایط دمایی و رطوبتی مناسب گسترش این آفات)سیاهکل، املش، رودسر و آستارا های رودبار،  شهرستان

 :نوغانداری

 سوزاندن و محو ضایعات سال گذشته و آهک پاشی تلمبارها و همچنین ضد عفونی ابزار آالت پرورش کرم ابریشم -

 در محل نگهداری تخم نوغان( درجه سانتیگراد 21پایین تر از ) خودداری از کاهش دمای شبانه  -

 :زارعی

 رها سازی زنبور تریکو دراما در خزانه و مزارع برنج -

 های هرز قبل از کاشت در مزارع پنبه ، سویا و ذرت کنترل شیمیایی علف -

 سازی و آب تخت اراضی شالیزاری آماده -

 ها سفیدکهای زنگ زرد و  کنترل شیمیایی مزارع گندم جهت مبارزه با بیماری -

 (از روز سه شنبه به بعد)در مزارع گندم، جو و سبزیجات ( اوره -کلروپتاسیم)استفاده از کود سرک  -

 های برنج به دلیل اختالف دمایی شبانه روز کنترل و هوادهی مناسب پوشش نایلونی خزانه -

 (روز سه شنبه به بعداز )جات  کاشت پنبه، سویا ، ذرت، بادام زمینی و نشا برنج ، سبزیجات و صیفی -

 :زنبورداری

 های رگباری محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش -

 :دام و طیور

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 چهارشنبههای دوشنبه، سه شنبه و  احتیاط در چرای دام در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به دلیل مخاطره رعد و برق در روز -

 های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ها در روز ها و رودخانه خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل -

 :شیالت

 ها ضرورت ضد عفونی استخرها با آب نمک توسط آبزی پروران محترم قبل از رها سازی بچه ماهی -

 ها لوگیری از بروز بیماریهای سردآبی جهت ج رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی -

 :منابع طبیعی

 خودداری از تردد در مناطق کوهستانی و مرتفع در مواقع رعد و برق -

 :استان گلستان
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 :باغبانی

 خوددرای از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده -

 های پرورش قارچ و انبارها النها، س تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

های گیاهپزشکی با سموم توصیه شده در مزارع سیب  کنترل عوامل بیماری زا با مشورت کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک -

 زمینی، گوجه فرنگی و جالیز

 ها های تجمع آفات و بیماری های هرز جهت حذف کانون مدیریت کف باغ و دفع علف -

 :زراعی

 زمین و تسریع در کاشت پنبه به ویژه در شرق استان آماده سازی -

 کشت سورگوم، ذرت و یونجه -

 آبیاری تکمیلی مزارع گندم هم زمان با مراحل حساس گل دهی و پر شدن دانه -

که مزارع آنها در مرحله خوشه دهی و گلدهی می باشد، جهت کنترل ( نواحی کوهپایه)سم پاشی مجدد توسط گندم کاران  -

 های قارچی در صورت نیاز و با مشورت کارشناسان حفظ نباتات بیماری

 درصد باشد 32 – 38ها رسیده و رطوبت بین  درصد دانه 58 – 91مناسب ترین زمان برداشت کلزا هنگامی است که  -

پهن نمودن و به منظور جلوگیری از فساد پذیری، کلزا کاران قبل از کیسه گیری و تحویل محصول ابتدا با خشک کن و یا  -

 هوادهی رطوبت را کاهش دهند

 :دامداری

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 های دوشنبه و سه شنبه احتیاط در چرای دام در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به دلیل مخاطره رعد و برق در روز -

 های دوشنبه و سه شنبه در روز ها ها و رودخانه خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل -

 :زنبورداری

 های رگباری محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش -

 :های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان استان

 :باغبانی

ران و وزش باد های البرز و تهران در روز دوشنبه به دلیل بارش با خوددرای از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان -

شدید و در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان سمنان از روز دوشنبه تا پنج شنبه به دلیل وزش باد و در 

های سه شنبه و پنج شنبه به دلیل بارش باران و وزش  استان قزوین در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در روز

استان قم در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان مرکزی در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در 

 باد شدید

 های پرورش قارچ و انبارها تهویه و تنظیم دما و رطوبت در سالن -

 درجه سلسیوس جهت کنترل سفیدک داخلی 30ها تا حداقل  تهویه و تنظیم دمای گلخانه -

 ها های تجمع آفات و بیماری های هرز جهت حذف کانون مدیریت کف باغ و دفع علف -

 های تازه کشت شده با توجه به وزش باد استفاده از قیم برای نهال -

 های گرده خوار خصوصا در باغات گیالس در مناطق سردسیر های رنگی جهت مبارزه با آفت سوسک نصب تله -
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 صوالت بهاره همچون سیب زمینی، پیاز و سبزی و صیفی جاتآماده سازی اراضی و کشت مح -

 ها مبارزه با آفت شته در مزارع و باغات به دلیل افزایش ساعات ابری و افزایش رطوبت و به تبع آن افزایش جعیت شته -

 سم پاشی مناطق آلوده به آتشک درصورت بارش تگرگ و وزش باد شدید -

 های انگور های انار و خوشه های مرکبات، ریزش گل تان جهت جلوگیری از ریزش میوهخودداری از آبیاری بیش از حد درخ -

 :زراعی

 مبارزه با آفت سن غالت در ساعات اولیه صبح به علت هوا پایداری هوا -

 و جوکود پاشی سرک مزارع گندم -

 آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره همچون ذرت، چغندر قند و سیب زمینی -

 :دامداری

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 احتیاط در چرای دام در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به دلیل مخاطره رعد و برق -

 ها ها و رودخانه خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل -

 :زنبورداری

 های رگباری محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش -

 کندوهای زنبور عسل به باغاتانتقال  -

 :های اصفهان و یزد استان

 :باغبانی

خوددرای از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان یزد در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز  -

 شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش بادهای دوشنبه و سه  چهار شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان اصفهان در روز

 ها به دلیل وزش باد های پرورش قارچ و انبارها و اطمینان از استحکام گلخانه ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 درجه سلسیوس جهت کنترل سفیدک داخلی 30ها تا حداقل  تهویه و تنظیم دمای گلخانه -

 های گیاه پزشکی های اصفهان، نجف آباد و فالورجان پس از مراجعه به کلینیک رستانمبارزه باپسیل گالبی در شه -

 ها های تجمع آفات و بیماری های هرز جهت حذف کانون مدیریت کف باغ و دفع علف -

ردی بی ها به دلیل جلوگیری از ز خودداری از آبیاری بیش از حد درختان با توجه به خنک بودن نسبی هوا و کوچک بودن میوه -

 ها ها و ریزش میوه موقع برگ

 روز بعد از سمپاشی اول با یکی از سموم فسفره 31های برگ خوار،  دور دوم سمپاشی برای مقابله با آفت -

 ها با آب آهک جهت جلوگیری از افزایش دمای گلخانه و طغیان آفت کنه گل اندود نمودن گلخانه -

 ای پسته به دلیل گرم شدن هوا و حجوم آفت سن برای تغذیه از درختانه های هرز بین ردیف خودداری از حذف علف -

 :زراعی

 سم پاشی علیه آفت سن غالت ، به خصوص در ساعات ابتدایی روز -

 های قارچی در مزارع پایش بیماری -

 آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره همچون ذرت -

 :دامداری
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 ها دامداری ها و تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 :زنبورداری

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد -

 انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات -

 :منابع طبیعی

 خودداری از ورود دام به مراتع ییالقی -

 :های خراسان شمالی و خراسان رضوی استان

 :باغبانی

 دلیل بارش احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز دو شنبه به -

 ها به دلیل وزش باد های پرورش قارچ و انبارها و اطمینان از استحکام گلخانه ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 درجه سلسیوس جهت کنترل سفیدک داخلی 30ها تا حداقل  تهویه و تنظیم دمای گلخانه -

 های انگور های انار و خوشه های مرکبات، ریزش گل ریزش میوهخودداری از آبیاری بیش از حد درختان جهت جلوگیری از  -

 ها های تجمع آفات و بیماری های هرز جهت حذف کانون مدیریت کف باغ و دفع علف -

 های قارچی در باغات های هرز و بیماری مبارزه با علف -

 خودداری از برداشت گیاهان دارویی تا رسیدگی کامل -

 ن مناطق آلوده به زنگ زرد و لکه قهوه ایمبارزه شیمیایی در درختا -

 :زراعی

 اقدامات الزم جهت کشت محصوالت بهاره -

 آماده سازی و کشت خزانه جهت کشت گیاهان دارای نشا -

 مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی در صورت مشاهده سن و ملخ -

 مبارزه با شته و سرخرطومی در مزارع کلزا -

 :دامداری

 ها ها و دامداری تنظیم دما و رطوبت در مرغداریتهویه و  -

 :زنبورداری

 های رگباری محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش -

 :های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی استان

 :باغبانی

دلیل بارش باران و وزش باد احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان خراسان جنوبی در روز دو شنبه به  -

های سه شنبه و  های کرمان و سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز شدید و در استان

 چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

 های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 ها های تجمع آفات و بیماری های هرز جهت حذف کانون ت کف باغ و دفع علفمدیری -
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 های آلوده جهت مبارزه با آفت کرم خراط های غیرشیمیایی، مانند فرمون، تله نوری و سمبه زنی و هرس شاخه استفاده از روش -

 های تازه غرس شده با توجه به وزش باد استاده از قیم در نهال -

 دی در ساعات اولیه روزبرداشت گل محم -

مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات با توجه به شرایط جوی و احتمال طغیان آفت پسیل مرکبات در مناطق کانونی واقع در  -

 شهرهای جنوبی کرمان

 :زراعی

 مبارزه با علف هرز و بیماریهای قارچی مانند قارچ فوزاریوم در مزارع -

 گرمسیری جهت کاهش ضایعات ریزشبرداشت به موقع کلزا در مناطق  -

 آخرین مرحله کود سرک ازته همزمان با خوشه رفتن گندم و حتی االمکان استفاده از سولفات آمونیوم -

های تحت فشار در مزارع گندم مناطق  مصرف کودهای ریز مغذی بصورت محلول پاشی یا همراه آب آبیاری در سیستم -

 سردسیری

 درجه 38علوفه ای در مناطق سردسیری و معتدل با توجه به رسیدن دمای هوا به حداقل امکان کشت ذرت دانه ای و  -

 :دامداری

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 :زنبورداری

 محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد -

 انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات -

 :بوشهر و هرمزگانهای فارس،  استان

 :باغبانی

های دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و  احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان فارس در روز -

وزش باد و در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و باد و گرد و خاک و در استان بوشهر در روز دوشنبه به دلیل 

 وزش باد

 ها به دلیل وزش باد های پرورش قارچ و انبارها و اطمینان از استحکام گلخانه ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 درجه سلسیوس جهت کنترل سفیدک داخلی 30ها تا حداقل  تهویه و تنظیم دمای گلخانه -

 های انگور های انار و خوشه های مرکبات، ریزش گل ش میوهخودداری از آبیاری بیش از حد درختان جهت جلوگیری از ریز -

 ها های تجمع آفات و بیماری های هرز جهت حذف کانون مدیریت کف باغ و دفع علف -

 :زراعی

 های قارچی و آفت سن بازدید از مزارع با توجه به احتمال شیوع بیماری زنگ گندم، بیماری -

 و جومزارع گندم های هرز کود پاشی سرک و مبارزه با علف -

 :دامداری و مرغداری

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 :زنبورداری

 محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد -
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 انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات -

 :های ایالم و خوزستان استان

 :باغبانی

 پاشی و محلول پاشی در روز دو شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باداحتیاط در انجام عملیات سم  -

 ها های قارچی در گلخانه های پرورش قارچ و انبارها و پایش بیماری ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 مبارزه با آفات و بیماریهای باغات میوه -

 بیاری جهت کاهش هدر رفت آبهای هرز بین درختان و مسیرهای آ مبارزه با علف -

 ها های تجمع آفات و بیماری های هرز جهت حذف کانون مدیریت کف باغ و دفع علف -

 محلول پاشی و سم پاشی صیفی جات -

 :زراعی

 های قارچی، زنگ گندم و سن گندم پایش بیماری -

 برداشت محصول کلزا ، گندم و جو در مناطق گرمسیری -

 یتوئید براکون جهت مبارزه با کرم ذرت بهارهاستفاده از زنبور پاراز -

 :دامداری و مرغداری

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 :زنبورداری

 محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد -

 انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات -

 :آالت کشاورزی ماشین

 دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندمضد عفونی کردن  -

/news/fa/ir.iana.www://http11293D/%5% 
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 کشمش/ انگور
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 بازار و قیمت ها

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  ۰۲۰۲پیشگیری پشتیبانی امور دام از زیان پیشگیری پشتیبانی امور دام از زیان / / تأمین گوشت مرغ ماه رمضان باکیفیت و بدون افزایش قیمتتأمین گوشت مرغ ماه رمضان باکیفیت و بدون افزایش قیمت

  میلیارد تومانی مرغدارانمیلیارد تومانی مرغداران

کشور در صنعت طیور دارای رتبه هفتم جهانی و در قاره آسیا نیز در رتبه سوم قرار دارد، اگر کمی تالش کنیم خواهیم توانست 

 .کنیم بگیریم و با توجه به رقابت تنگاتنگ با ترکیه، در صورت تعلل به رتبه چهارم نزول میجایگاه دومی را از هند 

کل تأمین دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور امروز در گفتگو با خبرنگار  سرپرست اداره

میزان ذخیره : تن اعالم کرد و گفت 811هزار و  هزار تا پنج پنج ، نیاز روزانه کشور به گوشت مرغ را(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

کجای کشور برای  ها حاکی از این است که در هیچ های استان ها به حد نیاز است و گزارش های استان گوشت مرغ در تمام سردخانه

 .رو نخواهیم بود تأمین گوشت مرغ ماه رمضان با مشکل روبه

های گذشته نشان  آمارهای سال: این ماه مرغ باکیفیت بدون افزایش قیمت ارائه خواهد شد، افزود مجید غالمی با بیان اینکه در

کننده اطمینان خاطر دارد  شود و مصرف های احیا افزایش یافته و تقاضا بیشتر می دهد کشش بازار در اوایل ماه و همچنین شب می

 .تکه در هیچ زمانی از سال برای خرید مرغ مشکل نخواهد داش

توان به شب عید،  درباره تولید و مصرف در طول سال، ایامی را داریم که میزان مصرف و تقاضا باال است که می: وی خاطرنشان کرد

 .ریزی سعی شده است در بازار تعادل ایجاد شود ماه رمضان، سفر عتبات عالیات و ماه محرم اشاره کرد که با برنامه

معتقدم با توجه : و مذهبی ماه در طول سال عمدتاً عامل ایجاد نوسان در بازار هستند، ادامه داد غالمی با بیان اینکه مناسبات ملی

سازی مناسب نباید شاهد نوسانی باشیم، اما این امر نیاز بازار است و  سازی بازار با گوشت مرغ گرم و همچنین ذخیره به متعادل

 .توان برای جلوگیری از آن کاری کرد نمی

سازی و پشتیبانی است،  ها، مواد پروتئینی، ذخیره اینکه وظیفه این شرکت تنظیم بازار محصوالت دامی با تأمین نهادهوی با بیان 

تواند تولیدش را برای عرضه به بازار  شود و مرجع تولید نمی های مختلف به هر دلیلی بازار دچار نوسان می در زمان: تصریح کرد

 .شود کنندگان وارد عمل می کت پشتیبانی امور دام به جهت رفاه مصرفتأمین کند، در این حالت است که شر

کل تأمین دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه بخشی از این  سرپرست اداره

های  درصد نهاده 01حال حاضر حدود در : شود، یادآور شد عرضه توسط شرکت با واردات و بخشی نیز با خرید از داخلی تأمین می

شود، این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی در راستای  مورد نیاز برای صنعت دام و طیور کشور از محل واردات تأمین می

 .های روغنی در تالش است واردات این دو نهاده را کاهش دهد طرح توسعه غالت و دانه

وری در بخش  ها و افزایش بهره بت کردن تراز غذایی کشور با استفاده از حداکثری ظرفیت تشکلدنبال مث غالمی با تأکید بر اینکه به

توانیم در تنظیم بازار  یابد و نمی ها افزایش می در صورتی که دقت الزم را نداشته باشیم، میزان واردات نهاده: هستیم، تأکید کرد

 .داخلی کشور موفق عمل کنیم

برنامه ما حضور مؤثر در بازار است و مداخله بدون : عامل کاهنده ریسک در مراکز تولید باشیم، اظهار داشت وی با بیان اینکه ما باید

 .خوردگی آن خواهد شد هم شک باعث به برنامه در بازار بی

رقابت با دنبال مداخله در تولید و عرضه در بازار و هدف ما  عنوان به شرکت پشتیبانی امور دام به هیچ: غالمی همچنین گفت

شان  تولیدکنندگان در بازار نیست، بلکه ما خواهان ایجاد فضایی آرام برای تولیدکنندگان، کاهش ریسک برای آنها و حل مسائل

گرفته در  های صورت ریزی کشور واردکننده گوشت مرغ بود، اما خوشبختانه با برنامه 3193تا سال : وی در ادامه افزود.هستیم
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هزار تن گوشت مرغ از  01ر واردکننده به یک کشور صادرکننده تبدیل شدیم و در سال گذشته حدود صنعت طیور، از یک کشو

: کل تأمین دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور خاطرنشان کرد سرپرست اداره.کشور صادر شد

ر رتبه سوم قرار دارد، اگر کمی تالش کنیم خواهیم توانست کشور در صنعت طیور دارای رتبه هفتم جهانی و در قاره آسیا نیز د

کشور چین در . )کنیم جایگاه دومی را از هند بگیریم و با توجه به رقابت تنگاتنگ با ترکیه در صورت تعلل به رتبه چهارم نزول می

 (آسیا رتبه نخست را به خود اختصاص داده است

ای که زمانی که  گونه سازی باید هوشمندانه عمل کند، به ر بحث تأمین نهاده و ذخیرهشرکت پشتیبانی امور دام د: غالمی ادامه داد

معنی که برای  کند، بدین می "مند شاخص"تر است، شروع به خرید  شده پایین قیمت فروش توسط تولیدکنندگان از قیمت تمام

 .کنیم، باید یک تقاضای مؤثر ایجاد شود محصولی که خریداری می

شده در این روش باید در ابتدا قابلیت صادرات داشته باشند و بتوانیم آنها را از مرز ایران به  محصوالت خریداری: دوی تصریح کر

ای که هم  گونه کشورهای حاشیه که نیازمند گوشت مرغ هستند، صادر کنیم، این عامل باعث ایجاد تعادل در بازار خواهد شد، به

 .کننده در بازار در عرضه رقابتی گرانی را حس نخواهد کرد د آمد و هم مصرفوجود خواه فضایی آرام برای تولید به

ای جهت تأمین مواد پروتئینی در  های عمومی و زنجیره غالمی یکی از نکات مثبت در متعدل کردن بازار را استفاده از فروشگاه

 319قابلیت صادرات هستیم، در سال گذشته نیز دنبال خریداری محصوالت با  به 98در سال : ها دانست و یادآور شد تمامی استان

 .هزار تن محصول برای جلوگیری از آسیب به بازار خریداری شد

شده در سال گذشته، بیشترین خرید برای جلوگیری از ضرر و زیان اقتصادی  هزار تن گوشت مرغ خریداری 319از : وی تأکید کرد

هزار تن گوشت مرغ خریداری شد و اگر در  80ها  ن اختصاص دارد که در این ماههای تیر، آبان، آذر، دی و بهم تولیدکننده به ماه

کردند که این نشان از عملکرد خوب شرکت  میلیارد تومان ضرر می 01شد، تولیدکنندگان حدود  آن مقطع شرکت وارد بازار نمی

 .دارد و ما انتظار عملکرد بهتر را با افزایش صادرات داریم

تأمین دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور یکی از اهداف تأثیرگذار در سال کل  سرپرست اداره

 ./مند و هدفمند عنوان کرد تا با قابلیت صادرات این محصوالت، عرضه در بازار داخلی مدیریت شود را خرید شاخص 98

/news/fa/ir.iana.www://http11269D/%5%D%AA5%A1%D9%58 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  تومان گران شدتومان گران شد  1۲۲1۲۲مرغ مرغ / / نوسانات قیمت مرغ و ماهی در بازارنوسانات قیمت مرغ و ماهی در بازار

تومان بیشتر از  111قیمت هر کیلوگرم مرغ ای که امروز  گونه با توجه به گرم شدن هوا، قیمت مرغ و ماهی دچار نوساناتی بود، به

 .گذشته خرید و فروش شد

درباره تغییرات قیمتی انواع ماهی و مرغ ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس اتحادیه پرنده و ماهی امروز در گفت

یمتی بودیم که البته مقدار آنها بیشتر از ها شاهد تغییرات ق دلیل کاهش صید دریایی در برخی گونه به: طی هفته اخیر گفت

 .هزار تومان نوسان نداشت یک

هزار  32آال  هزار تومان، قزل 30هزار تومان، کپور  25در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم ماهی شیر جنوب : خانی افزود مهدی یوسف

هزار تومان،  35تومان، حلوای سیاه  811ر و هزا هزار تومان، ماهی آزاد هشت 30هزار تومان، سفید پرورشی  39تومان، تیالپیا 

 38هزار تومان، سنگسر طالیی  16هزار تومان، سالمون نروژ  35هزار تومان، سرخو  12هزار تومان، راشکوی جنوب  21شوریده 

 .رسد هزار تومان به فروش می 31هزار تومان و انواع دیگر سنگسر 

کند و نگرانی برای کاهش  رویم، مصرف مرغ، ماهی و گوشت کاهش پیدا می می از آنجا که رو به افزایش دما: وی خاطرنشان کرد

 .عرضه همچنان وجود دارد

روز اخیر قیمت مرغ ثابت بود، اما امروز  31طی : تومانی قیمت مرغ در روز جاری خبر داد و تصریح کرد 111خانی از کاهش  یوسف

 .تومان افزایش داشت 111اعالم بار نکردند، قیمت مرغ  دلیل اینکه در شب گذشته مرغداران با هماهنگی قبلی به

 ها کم شود ریزی ظرفیت صادراتی مرغ افزایش یابد، یا جوجه

ها  فروشی تومان در سطح خرده 811هزار و  تومان به پنج 211هزار و  قیمت مرغ از پنج: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد

تر فکری به حال مرغ بکنند، زیرا قیمت تولید آن از  وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعمسئوالن : وی یادآور شد.رسیده است

 .رسد، باالتر است و این امر ضرر و زیان بسیاری را به مرغداران وارد کرده است تراز قیمتی که به فروش می

ریزی را  های جوجه شود، الزم است یا ظرفیت در شرایط حاضر که صادرات مرغ تنها به کشور عراق انجام می: خانی تأکید کرد یوسف

 .ها عادالنه شود کاهش دهیم یا تناژ تولید را پایین بیاوریم تا قیمت

 311هزار و  تومان باشد، عادالنه است، در حالی که امروزه با یک 811قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده چهارهزار و : وی اظهار داشت

 .تومان است 011و هزار  تومان زیر قیمت این نوع مرغ سه

هزار و  الزم است قیمت مرغ به شش: تومان زیر قیمت برشمرد و گفت 111هزار و  خانی در پایان قیمت مرغ کشته را یک یوسف

 ./کننده تمام شود تا سود خیلی کمی برای مرغداران حاصل شود تومان برای مصرف 011هزار و  تا شش 811
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ

  گوجه فرنگی ارزان شدگوجه فرنگی ارزان شد/ / تحوالت بازار میوه و سبزیتحوالت بازار میوه و سبزی

 .روزهای اخیر را تجربه کرده استدرصدی قیمت در  21هر کیلو گوجه فرنگی کاهش : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

با اشاره به وضعیت قیمت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

چندانی نداشته و در این میان تنها گوجه فرنگی کاهش  در حال حاضر قیمت میوه در بازار تغییر: انواع میوه در بازار اظهار داشت

  .درصدی قیمت در روزهای اخیر را تجربه کرده است 21

هزار تومان، پرتقال  0الی  1در حال حاضر هر کیلو گرم سیب : وی با اشاره به قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار گفت

هزار تومان،  38الی  32تومان، گوجه سبز گرمسار و کاشان  811الی هزار و  511خانه تومان، خیار گل 011هزار و  6الی  0والنسیا 

 .الی هزار تومان به فروش می رسد 511تومان، پیاز  511الی  611هزار تومان، سیب زمینی  38الی  32توت فرنگی کرج 

هزار و  6الی  011هزار و  8کیلوگرم موز در حال حاضر قیمت هر : مهاجران با اشاره به پیش بینی وضعیت قیمت موز بیان کرد

 .هزار تومان کاهش یابد 0تومان است که با توجه به گرم شدن هوا پیش بینی میشود که قیمت جهانی آن تا مرز  211

 با میانگین( قورمه، پلو، کوکو، آش)اکنون هر کیلو سبزی جور: رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به قیمت انواع سبزی افزود

 .تومان به فروش می رسد 311قیمت هزار و 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  مغازه ها رسیدمغازه ها رسیدپای میوه های قاچاق دوباره به پای میوه های قاچاق دوباره به 

در حال حاضر شاهد توزیع و فروش میوه های قاچاق در میدان مرکزی میوه و تره بار :بازرس اتحادیه بار فروشان تهران گفت

 .نیستیم، تنها در خارج از میدان توسط خرده فروشان به فروش برسد

در خصوص توزیع جوان؛  اقتصادی باشگاه خبرنگارانهادی بختیاری بازرس اتحادیه بار فروشان تهران در گفت و گو با خبرنگار 

در حال حاضر شاهد توزیع و فروش میوه های قاچاق در میدان : مجدد میوه های قاچاق در مغازه های سطح شهر اظهار داشت

 .میوه های قاچاق تنها ممکن است در خارج از میدان توسط خرده فروشان به فروش برسد بار نیستیم و  مرکزی میوه و تره

باال بودن قیمت میوه های قاچاق : وی با اشاره به اینکه در کلیه مغازه های سطح شهر میوه های قاچاق به چشم نمی خورد، گفت

فروش برسد چرا که همه مصرف کنندگان توان الزم برای خرید آن  موجب شده که تنها در برخی مغازه های لوکس سطح شهر به

 .با قیمت های گزاف را ندارند

در شرایطی که میوه های فصل دیگر در کشور وجود ندارد : بختیاری با اشاره به راهکارهای الزم در خصوص قاچاق میوه بیان کرد

ا که در این صورت نه تنها اجحافی در حق کشاورز نمی شود بلکه دولت بایستی اجازه ورود آنها را از طریق مبادی رسمی دهد چر

 .درآمد و حقوق عوارض گمرگی دولت نیز افزایش می یابد

در دو الی سه سال اخیر با توجه به ورود لجام گسیخته انواع میوه های قاچاق می  : بازرس اتحادیه بار فروشان تهران تصریح کرد

فات به باغات کشور وجود دارد و به همین خاطر همانند سایر کشورهای دنیا باید اجازه ورود توان گفت که امکان افزایش ورود آ

میوه های خارجی در زمانی که تولید آن در داخل وجود ندارد، داده شود تا بحث های قرنطینه ای و نظارت به طور کامل بر روی 

 .آن انجام شود تا شاهد ورود آفات به باغات نباشیم
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس۵۹۰1اردیبهشت ماه  ۵۹دو شنبه 

  گزارش بانک مرکزی از گرانی و ارزانی مواد غذاییگزارش بانک مرکزی از گرانی و ارزانی مواد غذایی

فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به سوم بانک مرکزی، گزارش متوسط قیمت خرده  <مواد غذایی

 .اردیبهشت ماه جاری را منتشر کرد

 لبنیات و تخم مرغ

بهای تخم مرغ ثابت بود و . در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقالم این گروه نسب به هفته قبل بدون تغییر بود

 .می رفتریال فروش  311111الی  08111شانه ای 

 برنج و حبوب

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

در گروه حبوب قیمت لپه، نخود و عدس ثابت بود و بهای سایر اقالم این گروه . درصد کاهش داشت 1.2درصد و  1.1ترتیب معادل 

 .درصد افزایش یافت 2.2درصد تا  1.1 بین

 میوه ها و سبزی های تازه

سایر اقالم میوه و سبزی تازه   . در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیموشیرین، طالبی و موز عرضه کمی داشت

که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار 

میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت . عرضه می گردید

 6.9درصد تا  2.1درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین 3.6درصد و کیوی  6.8درصد، هندوانه  31.2البی معادل ط

 8.8درصد، پیاز  3.5بهای خیار معادل . در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی بدون تغییر بود. درصد افزایش داشت

 .درصد افزایش یافت 32.2درصد تا  1.5ت سایر اقالم این گروه بین درصد کاهش ولی قیم 1.0درصد و لوبیا سبز 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد افزایش داشت و قیمت گوشت تازه گاو و  1.6درصد و گوشت مرغ  1.3در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 

 .گوساله ثابت بود

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

بهای چای . درصد کاهش یافت 1.0درصد افزایش ولی قیمت روغن نباتی جامد  1.3کر هر یک معادل در این هفته بهای قند و ش

 .خارجی و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۰۱/۹۳/۵۹ : تاریخ

  میان ایران و روسیهمیان ایران و روسیه« « کریدور سبزکریدور سبز»»امضای قرارداد امضای قرارداد 
به منظور تسهیل روندهای گمرکی برای « کریدور سبز»برای صادرات مواد غذایی قرار است تهران و مسکو در ماه می قرارداد یک  

  .صادرات مواد غذایی ایران به روسیه به امضا برسانند

روسیه، رئیس خدمات فدرالی گمرک روسیه گفت مسکو به تاس به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از خبرگزاری 

 .از گمرک را تسهیل می کندمنظور پر کردن جای خالی محصوالت کشاورزی ترکیه، ترخیص کاالهای کشاورزی ایران 

 2وی افزود انتظار می رود « .ایران متعهد شده است تا تمامی کاالهای فاسد شدنی از ترکیه را جایگزین کند»اندری بلیانینو گفت 

 .به امضا برسانند« کریدور سبز»طرف در ماه می قرارداد یک 

تشریفات در جریان بازرسی گمرکی و پر کردن مدارک ترخیص روندهای گمرکی نظیر تسریع در برخی از « کریدور سبز»قرار است 

 .را تسهیل کند

خبرگزاری تاس مشخص کرد که آیا دو طرف قصد دارند که یک توافق تجارت آزاد منعقد کنند یا این رژیم جدید در مورد دیگر 

 .کاالها اعمال خواهد شد یا نه

ردن یک جنگنده روس توسط ترکیه در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه در به دنبال تیره شدن روابط ترکیه و روسیه به علت ساقط ک

 .، مسکو واردات مواد غذایی ترکیه از جمله سبزیجات و میوه را ممنوع کرد2138نوامبر 

 .در عین حال، ایران و روسیه در حال مذاکره برای امضای توافق تجارت آزاد هستند
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۰۱/۹۳/۵۹ : تاریخ

مرغداران گوشتی با مرغداران گوشتی با بررسی استمهال وام مرغداران در نهاد ریاست جمهوری مدیرعامل اتحادیه مرکزی بررسی استمهال وام مرغداران در نهاد ریاست جمهوری مدیرعامل اتحادیه مرکزی 

  های امروز مرغداران در مقابل نهاد ریاست جمهوریهای امروز مرغداران در مقابل نهاد ریاست جمهوری  اشاره به خواستهاشاره به خواسته
  .ها قول داد های بانکی مرغداران را از بانک حوزه مربوطه در نهاد ریاست جمهوری پیگیری استمهال وام: گفت 

در مورد اعتراض امروز مرغداران مقابل نهاد ریاست جمهوری  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی کمالی در گفت محمد

های تمام شده و فروش با مشکل مواجه شده و اعتراض امروز  صنعت مرغداری مدتی است که به علت عدم تعادل هزینه :گفت

 .مرغداران مقابل نهاد ریاست جمهوری هم به این علت بود

در این اعتراض مرغداران  :افزود های بانکی نیستند، اقساط وام بازپرداخت قادر به مرغداران به علت ضرر و زیانوی با بیان اینکه 

 .ها شدند خواستار استمحال وام از بانک

پیرامون  بنابراین حوزه مربوطه در نهاد ریاست جمهوری قول داد تا  :مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران گوشتی تصریح کرد

و با رایزنی در  ها انجام دهد ی مرغداران برای استمهال وام بانکی مکاتبات الزم برای اخذ فرصت مناسب از بانکتقاضا

 .اجرا نگذارند مرغداران را به بدهی معوقه ها بخواهد تا از بانک خصوص این

مرغداران در این اعتراض خواستار کمک همچنین : کمالی با اشاره به مازاد تولید مرغ و نیاز به صادرات برای تعادل در بازار گفت

تولید کنندگان مرغ گوشتی کشور در تجمع امروز خواستار شدند تا   :وی بیان داشت.های صادراتی شدند دولت و پرداخت مشوق

دن بازار موقع مرغ به بازار موجب بر هم ز کنندگان ایفا کند و با عرضه بی شرکت پشتیبانی امور دام نقش حمایتی خودش را از تولید

ضمنا از شرکت پشتیبانی امور دام خواسته شد تا برای خرید مرغ  :مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران گوشتی تصریح کرد.نشود

 .شود های مربوطه اقدام ها و اتحادیه براساس نظر تشکل

دگان در تولید هر کیلوگرم مرغ هزار کنن بطور متوسط تولید: کنندگان مرغ گوشتی بیان داشت کمالی با اشاره به ضرر و زیان تولید

هزار  1قیمت خرید مرغ زنده به شدت کاهش یافت به طوری که قیمت آن به کمتر از  روز قبل 2 :وی افزود.کنند تومان ضرر می

 .تومان افزایش یافت 1081تومان رسید اما امروز قیمت خرید هر کیلوگرم آن به 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۰۱/۹۳/۵۹ : تاریخ

  د د شبر اساس مصوبه مجلس دولت مکلف به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی بر اساس مصوبه مجلس دولت مکلف به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی 
  .شده اقدام کند نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت

پارلمان رسیدگی ( دوشنبه)، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی 

این  35ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران را ادامه دادند و ماده الحاقی  های پنج به الیحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه

 .الیحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند

شده اقدام  مناطق مرتعی حفاظت به موجب مصوبه مجلس، دولت مکلف شد نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام

همچنین مقرر شد به منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت .نماید

موظف است حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به تنسیق و ممیزی و ( ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل)جهادکشاورزی 

 .مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کندتفکیک محدوده 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http31981231111100 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ

  پزشکی ایرانپزشکی ایران  ها در ساخت مؤسسه گیاهها در ساخت مؤسسه گیاه  نقش موثر آلماننقش موثر آلمان/ / لبنی ایران از تکنولوژی آلمانیلبنی ایران از تکنولوژی آلمانیتجربه خوب صنایع تجربه خوب صنایع 

های مشترک کشاورزی ایران و آلمان امروز در محل وزارت جهاد کشاورزی ایران و با ریاست مدیر  نخستین نشست کمیته همکاری

 .الملل وزارتخانه متبوع برگزار شد بین

های کشاورزی ایران و آلمان  ، امروز نخستین نشست کمیته مشترک همکاری(ایانا)کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری 

الملل وزارت جهاد کشاورزی و رئیس نخستین نشست کمیته مشترک ایران و آلمان با اشاره به  برگزار شد، در این نشست مدیر بین

ای مشترک  موجب انعقاد بیانیه به: س از تشکیل برجام گفتهای ایران و آلمان در بخش کشاورزی پ گیری مناسب همکاری جهت

، تشکیل کمیته کشاورزی بین دو 3190ماه  ها در دی بین وزیر کشاورزی آلمان و وزیر جهاد کشاورزی ایران برای افزایش همکاری

 .ها مورد تفاهم قرار گرفت کشور برای بهبود پیگیری

بین در کشور مبادله شد و در نهایت منجر به سفر تاریخی وزیر کشاورزی آلمان به های تخصصی  در ادامه هیأت: هومن فتحی افزود

 .شود های دو وزیر، نخستین کمیته مشترک امروز برگزار می ماه شد و بر اساس دستاوردهای مالقات ایران در اوایل اردیبهشت

دلیل استقبال غیرقابل  به: زی شیراز خاطرنشان کردالمللی کشاور گرفته از نمایشگاه بین نظیر صورت وی با اشاره به استقبال بی

اتاق را به بازدیدکنندگان این  811ها، بیش از  ها و هتل انتظار از این نمایشگاه، وزارت جهاد کشاورزی در کنار سایر اقامتگاه

 .نمایشگاه اختصاص داده است

 پزشکی ایران ها در ساخت مؤسسه گیاه نقش محسوس آلمان

زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بدون شک حضور هیأت آلمانی در تهران و نمایشگاه کشاورزی شیراز  در ادامه، معاون

در جلسه برگزارشده با وزیر کشاورزی آلمان، بخش : کند، اظهار داشت های فنی و تجاری بین دو طرف را فراهم می زمینه فعالیت

ا ارائه کردند که امیدواریم مباحث امروز منجر به اجرایی شدن این پیشنهادات خصوصی و دولتی پیشنهادات و موارد همکاری خود ر

های خوبی میان نهادهای علمی و اجرایی دو طرف وجود داشت که تحریم  در گذشته همکاری: عباس کشاورز ادامه داد.بشود

ها  مده باعث سرعت بخشیدن ادامه همکاریآ ها را دچار توقف یا کندی کرد، اما حال امیدواریم فرصت پیش تعدادی از این همکاری

آمده توسط کشاورزان و محققان کشور، نقش آلمان انکارناپذیر است،  دست های به وی با تأکید بر اینکه در بسیاری از موفقیت.باشد

شاهدی بر  زمینی ها، بذور مناسب چغندرقند و سیب کش های کشاورزی، انواع سموم و آفت تولید گاو شیری، ماشین: تصریح کرد

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجربه خوبی که صنایع لبنی ایران از تکنولوژی آلمان کسب کرده است، .این ادعا است

پزشکی کشور داشته است و بخش اعظمی از  کشور آلمان نقش بسزایی در طراحی و ساخت مؤسسه تحقیقات گیاه: یادآور شد

 .های آلمان هستند انشگاهآموختگان د اعضای آن دانش

ها، گسترش روابط و تعامل بیشتر از طریق بخش خصوصی است و امیدواریم این  انتظار ما در دور جدید همکاری: کشاورز تأکید کرد

 .های آلمانی و ایرانی فراهم کند های بیشتر بین شرکت مذاکرات و توافقات فضا را برای همکاری

مطمئن : های روزافزون با آلمان هستیم، افزود گزاران بخش کشاورزی مصر به همکاری ان خدمتعنو وی با تأکید بر اینکه ما به

 .گرفته معتقد و پایبند خواهیم بود باشید ما به توافقات صورت

 های ایران و آلمان پس از یک دهه توقف شروع همکاری

ایران از کشور شما داشتیم، تاریخ و فرهنگ غنی ایران  معاون وزیر کشاورزی آلمان با بیان اینکه در تحقیقاتی که پیش از سفر به

های دو کشور  های بلندمدت بین ایران و آلمان، امیدواریم بتوانیم سطح همکاری با توجه به سابقه همکاری: مرا متحیر ساخت، گفت
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های  جود دارد، از شروع همکاریپیتر بلیزر با اشاره به اینکه مشترکات فرهنگی زیادی بین دو کشور و.را همانند قبل ادامه دهیم

 .خاطر مشکالت تحریم اظهار خرسندی کرد بین دو طرف پس از یک دهه توقف به

ها و  های طرف ایرانی برای ارتقاء همکاری وی از حضور وزیر اقتصاد آلمانی در ایران طی هفته آینده خبر داد و همچنین از تالش

 .تبرگزاری جلسات متعدد طی مدتی کوتاه تقدیر اس

خوشبختانه با گذشت تنها : تر به مرحله اجرا برسند، خاطرنشان کرد گرفته باید هرچه سریع بلیزر با تأکید بر اینکه توافقات صورت

های کشاورزی بین دو کشور را با حضور  ایم نخستین نشست مشترک همکاری سه هفته از برگزاری جلسه بین دو وزیر توانسته

 .مان برگزار کنیم مان و همچنین دولتمردانگذاران بزرگ کشور آل سرمایه

شده موافق باشند، از اجرای  های گرفته وی با تأکید بر اینکه هیچ همکاری موفق نخواهد بود، مگر آنکه دو طرف با تصمیم

 .های اقتصادی بین دو کشور ابراز خرسندی کرد همکاری

ن و آلمان پیشنهاد تشکیل سه کمیته کاری را برای آشنایی در پایان هومن فتحی، رئیس نخستین نشست کمیته مشترک بین ایرا

آالت؛ سالمت  ها در سه گروه زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، بذر، سموم شیمیایی و ماشین بیشتر طرفین با یکدیگر را داد تا کمیته

امپزشکی، طیور، صنایع لبنی و غذا، محیط زیست، تحقیقات کشاورزی، تغییرات اقلیمی، بازرگانی و تجارت و همچنین بخش دام، د

بندی و به دبیرخانه  شیالت به تبادل نظر بپردازند و پس از آنکه هر گروه در دو یا سه مورد به نتیجه کلی رسیدند، موارد را جمع

و بیشتر ها اصراری بر تنوع تعدد نداشته باشند  معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی نیز خواستار آن شد که گروه.کمیته ارائه دهند

 .رسانی دقیق صورت گیرد تا هر دو طرف فضا برای اظهار نظر داشته باشند اطالع

 ./این نشست تا پایان عصر امروز ادامه خواهد داشت

/news/fa/ir.iana.www://http11210D/%5%D%AA5% 
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سیاست هابرنامه و   
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

  المللیالمللی  استقبال انجمن ملی طیور از ورود شرکت پشتیبانی امور دام به بازار بیناستقبال انجمن ملی طیور از ورود شرکت پشتیبانی امور دام به بازار بین

ای برای  های سنتی گذشته کاربردی ندارد؛ بنابراین باید فکر تازه ویژه مرغ، دیگر با روش کنترل و تنظیم بازار محصوالت پروتئینی به

 .آن اندیشید

از تصمیم جدید : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  انجمن ملی طیور امروز در گفتدبیر 

 .کنیم شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر ورود به بازار صادراتی گوشت مرغ، به شدت استقبال می

اکنون بهترین راهکار برای کاستن فشار بازار، اوج گرفتن : افزود فرد با اشاره به انباشتگی موجود در بازار مرغ کشور سعید اصغری

اگر این اتفاق بیفتد، مسلماً مرغداران به خصوص واحدهای کوچک رونق گرفته و دیگر رو به تعطیلی . منحنی صادرات است

 .نخواهند رفت

درصد آن به  91ربوطه از کشور صادر شد و هزار تن گوشت مرغ با هماهنگی اتحادیه م 03وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 

بنابراین باید این بازار را در دست نگه داشت و شرکت پشتیبانی هم الزم است در این امر به صنعت : عراق رفت، خاطرنشان کرد

راق که پتانسیل دار به کشورهایی مانند ع مرغ نطفه روزه و تخم به گفته دبیر انجمن ملی طیور، البته صادرات جوجه یک.یاری رساند

تولید ندارند، توجیه اقتصادی نخواهد داشت؛ به همین دلیل بهتر است این دو محصول به کشورهای همسایه شمالی ایران ارسال 

شرکت پشتیبانی امور دام کشور با در اختیار داشتن سردخانه و انبار و همچنین برخورداری از : فرد معتقد است اصغری.شود

تواند در امر صادرات به شدت موفق بوده و بار بزرگی را از دوش بازار آشفته مرغ داخلی بردارد، البته به  های دولتی، می حمایت

شرطی که این صادرات استمرار داشته و هر ساله بخش قابل توجهی از تولید داخل را به کشورهای مختلف صادر کند؛ با ورود این 

 .سوریه نیز چشم داشت توان به بازارهای دیگری مانند یمن و شرکت، می

های  تا به حال، شرکت پشتیبانی با خرید و توزیع مرغ در بازار داخل، بدون هماهنگی با اتحادیه و تشکل: وی تصریح کرد

رغ المللی، اتفاقات خوبی در تولید م کرد، اما اکنون با ورود این نهاد به بازارهای بین زیرمجموعه، بازار را با مشکالت فراوانی همراه می

 .و گشایش بازار خواهد افتاد

اعالم کرده بود که از ابتدای سال ( اینجا) وگو با ایانا  الزم به ذکر است که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام پیش از این در گفت

 ./خرد صرفاً با هدف صادرات، از مرغداران مرغ می جاری، خرید مرغ برای توزیع در بازار داخل متوقف شده و این شرکت

/news/fa/ir.iana.www://http11201D/%5%A0%D5%B1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iana.ir/fa/news/30184
http://www.iana.ir/fa/news/30243/%D8%A7%D8%B3%25


 
و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی  

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم اردیبهشت 

 

31 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  هاها  هدفمندی یارانههدفمندی یارانهروستاییان در طوفان رکود تورمی ناشی از روستاییان در طوفان رکود تورمی ناشی از 

دهد،  بهبود و تعادل در درآمد و هزینه خانوار روستایی را نشان می 50تا سال  50تا  51های  های اقتصادی در سال اثرات سیاست

های شدیدی بر خانوار  تکانه 92تا  55ها از سال  های اقتصادی ازجمله اجرای طرح هدفمندی یارانه اما اجرای ناکارآمد سیاست

 .کماکان ادامه خواهد داشت 96وارد کرد که اثرات آن به گفته کارشناسان تا سال روستایی 

 سعیده فتحی: گزارش

دهد،  بهبود و تعادل در درآمد و هزینه خانوار روستایی را نشان می 50تا سال  50تا  51های  های اقتصادی در سال اثرات سیاست

های شدیدی بر خانوار  تکانه 92تا  55ها از سال  اجرای طرح هدفمندی یارانههای اقتصادی ازجمله  اما اجرای ناکارآمد سیاست

 .کماکان ادامه خواهد داشت 96روستایی وارد کرد که اثرات آن به گفته کارشناسان تا سال 

د، طوری که های مربوط به خانوار شهری و روستایی متغیر بو روند هزینه 3191تا  3151های  با توجه به جداول یک و دو، طی سال

و همچنین  3150تا  3151های  مشاهده شده است، در حالی که طی سال 3192تا  3155ها در سال  بیشترین افزایش هزینه

. نیز وجود دارد 3191های قبل هنوز در سال  اثرات افزایش هزینه سال. ها روند افزایشی بسیار اندکی داشت هزینه 3155تا  3150

درصد تجربه کرد، اما  8.0به  0.0، روند افزایشی از 3150تا  3151های  ناخالص داخلی طی سال اقتصاد ایران در بخش تولید

درصد در طی  3.9و از سه به منفی  3155تا  3150های  به سه درصد طی سال 8.0سپس روند کاهشی بسیار زیادی داشته و از 

صادی بسیار باالیی در کشور بودیم، اما خوشبختانه در سال رسید و در واقع شاهد رکود توام با تورم اقت 3192تا  3155های  سال

افزایش هزینه باال و تولید  3192تا  3155های  رشدی باالیی در حدود سه درصد نشان داد؛ بنابراین از آنجا که طی سال 3191

رکود تورمی اقتصادی باالیی  با تداوم 3191های قبل داشتیم، اثرات منفی آن کماکان در سال  ناخالص بسیار پایینی نسبت به سال

 .ویژه در خانوار روستایی همراه بود به

در . های غیرخوراکی در خانوار شهری و روستایی بود مربوط به هزینه 3192تا  3155ها در سال  بیشترین قسمت افزایش هزینه

های خوراکی هر  هزینه. شد ت میخانوار شهری عمدتاً صرف ساخت و مسکن و در خانوار روستایی عمدتاً ساخت و مسکن و بهداش

ها افزایش اندکی نشان داد و هنوز  هزینه 3191طی سال . دو خانوار شهری و روستایی عمدتاً به غالت و گوشت اختصاص داشت

، بسیار 3192و  3150های  هرچند که نرخ تورم کنترل شده بود و نسبت به سال. بود 3192تا  3155های  تحت تأثیر روال سال

در ادامه . ها وجود داشت ، اما با این حال بحث نقدینگی و افزایش هزینه نهاده(2نمودار ( )و حتی به نصف رسیده بود)شت کاهش دا

 .شود ها و درآمد خانوار روستایی و شهری مورد بررسی واقع می هزینه

 های خانوار شهری و روستایی هزینه -1

مندی از کاالها  میلیون ریال برای خرید و بهره 218طور متوسط  خانوارهای شهری ساالنه به 3191طبق جدول شماره یک، در سال 

متوسط هزینه خانوارهای . درصد داشت 30رشدی معادل  3192این مبلغ نسبت به سال . اند و خدمات مصرفی هزینه کرده

های  از مقدار هزینه. درصد داشت 6.9رشدی معادل  3192ریال بود که نسبت به سال میلیون  315روستایی در این سال برابر با 

درصد کل  03.30و  20.08های خوراکی و دخانی برای خانوار شهری و روستایی به ترتیب  برآورد شده سهم مربوط به هزینه

ها بود؛  درصد کل هزینه 85.5و  08.28رتیب های غیرخوراکی برای خانوار شهری و روستایی به ت ها و سهم مربوط به هزینه هزینه

زیرا در ( 3نمودار )برآورد شده است  3191بنابراین میزان افزایش هزینه در خانوار شهری بیش از دو برابر خانوار روستایی در سال 

با توجه به . شتنرخ تورم به ترتیب در ساخت مسکن، حمل و نقل و ارتباطات و بهداشت و درمان بیشترین رشد را دا 3191سال 
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دلیل دوری از شهر،  ارجحیت داشتن ساختمان ملکی نسبت به استیجاری در خانوار روستایی و باال بودن میزان حمل و نقل به

ها اختصاص پیدا کرده بود و سبب افزایش هزینه خانوار روستایی نسبت  بیشترین هزینه غیرخوراکی خانوار روستایی به این هزینه

 .نیز همین روند برای خانوار روستایی تقریباً وجود داشت 3192تا  3155های  ده بود که در طی سالبه خانوار شهری ش

به این ترتیب رشد واقعی هزینه سرانه خانوار در سال . نفر رسید 1.00درصد کاهش به رقم  1.9، بُعد خانوار با 3191در سال 

ها را کاهش داده  ذا کاهش تعداد اعضای خانواده، میزان هزینهدرصد است و ل 1.8معادل  3191های ثابت  بر حسب قیمت 3191

 .بود، اما رکود اقتصادی همچنان بر میزان هزینه تأثیرگذار بود

با توجه . است( وجود نرخ تورم)ها  ها و همچنین ناشی از افزایش قیمت افزایش هزینه خانوار روستایی و شهری ناشی از وجود تحریم

 3192و  3150نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشت، اما به مرور بیشترین نرخ تورم در سال  3150تا  3151های  به نمودار، طی سال

درصد در اسفندماه  38.6به  3192درصد در مهرماه  01.0، نرخ تورم از نقطه اوج خود از 3191در نهایت در سال . مشاهده شد

گی و همچنین، مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل مالحظه سازی نقدین کنترل و سالم(. 2نمودار )تنزل یافت  3191

دهد که دولت به جای تمرکز  تأثیرگذار بوده است؛ بنابراین این نتایج نشان می 3191انتظارات تورمی در کنترل نرخ تورم در سال 

زی انجام داده است و همین امر عمالً باعث بهبود آمی بر افزایش میزان درآمد خانوارها، برای کنترل نرخ تورم اقدامات بسیار موفقیت

 .قدرت خرید خانوار روستایی و افزایش درآمد مخفی آنها شده است

افزایش یافت و از ( توزیع نابرابر درآمدها)رغم کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش واقعی دستمزدها، ضریب جینی  ، به3191در سال 

این امر مانع از . است 3191دهنده افزایش کمتر ضریب در سال  رسید و نشان 1.1999به رقم  3192در سال  1.1982رقم 

ها در  کاهش درصد قیمت. شود درآمد و عمدتاً خانوار روستایی به مزایای حاصل از رشد اقتصادی در جامعه می دسترسی افراد کم

 .افزایش محدوده ضریب جینی مؤثر بوده است

 روستایی انواع درآمدهای یک خانوار شهری و -۰

 92میلیون ریال بود که نسبت به سال  203حدود  3191طبق جدول شماره دو، میزان متوسط درآمد خانوار شهری در سال 

تأمین ... ها و گذاری، رایانه درصد داشت که عمدتاً از مشاغل متفرقه مانند حقوق بازنشستگی، سود سرمایه 30.90رشدی معادل 

(. 0نمودار )های شغلی تأثیر مثبتی بر افزایش درآمد خانوار نداشته است  آزاد پس از کسر هزینهشود و درآمد حاصل از مشاغل  می

به این دلیل که فعالیت ( 1نمودار )کمترین میزان درآمد خانوار شهری را داشتیم  3193این نکته قابل ذکر است که در سال 

رصد از رشد درآمد سرانه آنها از دریافت یارانه نقدی تأمین شده د 05اقتصادی و منبع درآمد قابل قبولی در جریان نبود و حدود 

توانست به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی منجر شود؛ چرا که منابع اصلی درآمد که شامل بخش مزد  که این وضعیت نمی

ه است و به نوعی رکود اقتصادی در و حقوق بگیری و مشاغل آزاد و تولیدی بوده است، سهمی در تأمین درآمد خانوار شهری نداشت

حدود  3192میلیون ریال بود که نسبت به سال  319متوسط درآمد خانوار روستایی هم در این سال حدود .جامعه حاکم بوده است

بگیری بود که در بین آنها  ترین افزایش درآمد، از مشاغل مزد و حقوق، عمده8با توجه به نمودار . درصد رشد داشت 30.51

اند، بیشترین درآمد و خانوارهایی که سرپرست آنها در  به کار اشتغال داشته "دفاتر مرکزی"نوارهایی که سرپرست آنها در بخش خا

الزم به ذکر است که در سال . اند داشته 3191اند، کمترین درآمد را در سال  به کار اشتغال داشته "ساختمان"بخش 

های  داده. درصد افزایش داشته است 20که نسبت به سال قبل ( 1نمودار )ی را داشتیم بیشترین میزان درآمد خانوار روستای3193

محسوب شده که این نتایج  3193های درآمد در سال  ترین مؤلفه آماری حاکی از آن است که دریافت یارانه نقدی یکی از مهم

در کنار افزایش درآمد ناشی از یارانه نقدی، بحث تعادلی بین فضای واقعی اقتصاد با فضای پولی است زیرا  نشان از افزایش بی

ترین  عنوان اصلی به)افتد و خانوار روستایی هیچ افزایش درآمدی از حوزه کشاورزی  ها نیز اتفاق می نقدینگی و افزایش قیمت نهاده
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؛ حدود 2طبق نمودار )تورم یا مشاغل آزاد دیگر نتوانسته کسب کند و به نوعی افزایش درآمد در کنار افزایش نرخ ( منبع درآمد

 .ها همراه بوده است و افزایش رو به رشد قیمت( 3191درصد و دو برابر سال  11.8

تغییرات ارزش افزوده گروه صنایع و معادن، نفت و خدمات روند رو به رشدی نسبت به سال  3191دهد که در سال  آمارها نشان می

زد و حقوقی خانوار شهری و روستایی تأثیر مثبتی داشته و حتی درآمد گذشته داشت و همین عامل روی نرخ رشدی درآمد م

 (.6نمودار )درصد بیشتر از درآمد خانوار روستایی افزایش پیدا کرده است  1.30خانوار شهری 

. دهد افزایش نشان می 1.2درصد برآورد شد که نسبت به سال قبل  31.6، نرخ بیکاری کشور توسط مرکز آمار ایران 3191در سال 

درصد  0.9واحد درصد افزایش به  1.9درصد و در مناطق روستایی با  33.6درصد کاهش به  1.2این نرخ در مناطق شهری با 

در این سال به تعداد . های اخیر در کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری جمعیت روستایی مؤثر بوده است تداوم خشکسالی. رسید

سهم مشاغل آزاد کشاورزی و  3191با توجه این موضوع در سال . اغالن روستایی کاسته شدهزار فرصت شغلی از مجموع ش 363.6

 .غیرکشاورزی در خانوارهای شهری و روستایی افزایش زیادی نشان نداد

علت تأثیر کمتر مشاغل کشاورزی روی درآمد خانوارها این است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت در سال 

رشد مزبور در شرایطی حاصل شد . درصد رسیده است 1.5کاهش نشان داده و به  3191درصد بوده که در سال  0.0ود حد 3192

های  تواند تحت تأثیر فشار غیرمتعارف به منابع آب وضعیت مذکور می. کاهش داشت 9.2حدود  3191که میزان بارندگی در سال 

درصدی داشت و واردات  32میلیارد دالر و رشد  29ها و خدمات به میزان صادرات کاال 3191در سال .شده باشد زیرزمینی حاصل

درصد کاهش نشان داد، اما با این حال نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشت؛  8.0میلیارد دالر و حدود  06.8هم به میزان 

متوسط قیمت هر کیلوگرم صادرات  در بخش کشاورزی. داد درصد کاهش نشان می 35.0میزان واردات حدود  3192زیرا در سال 

بوده است؛ ( سنت 81)دالر  1.8دالر بوده در صورتی که هر کیلوگرم واردات این محصوالت  3.3محصوالت کشاورزی حدود 

یکی دیگر از ( 3192درصدی نسبت به سال  31.10کاهش )بنابراین داشتن حجم باالی واردات با ارزش کمتر از سال گذشته 

اند، هزینه  أثیر چندانی بر درآمد دولت و به مراتب درآمد خانوارها نداشته است، اما با میزان صادرات باال توانستهعواملی است که ت

کمتر از میزان ( درصد کل محصوالت 30)مربوط به واردات را جبران کنند، اما از طرف دیگر میزان صادرات محصوالت کشاورزی 

بود که این دلیلی بر کاهش تقاضای محصوالت کشاورزی در کشور و  3191در سال  (درصد کل محصوالت 39حدود )واردات آنها 

 .در نتیجه خرید محصوالت با هزینه خیلی پایین یا تلمبار شدن محصوالت در انبار و فساد بعد از آن بوده است

 3193قبل بوده، اما نسبت به سال های  بیشتر از سال 3191، نسبت درآمد به هزینه خانوار روستایی در سال 6با توجه به نمودار 

رشد بسیار باالیی  3193های قبل بوده، اما در مقایسه با سال  این نسبت در خانوار شهری نیز بیشتر از سال. بسیار کمتر است

علت . بیشتر از خانوار روستایی است 3191در این نمودار مشاهده شد که نسبت درآمد به هزینه خانوار شهری در سال . داشته است

ویژه در بخش کشاورزی و  این امر این است که با توجه به تداوم خشکسالی و به مراتب افزایش نرخ بیکاری جمعیت روستایی به

مشاهده شد، خانوار روستایی در زمینه مشاغل آزاد ( ها افزایش قیمت نهاده)همچنین کاهشی که در ارزش افزوده بخش کشاورزی 

 .اند ای نبرده ترین منبع درآمد هیچ بهره عنوان اصلی بهکشاورزی و مشاغل تولیدی دیگر 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

بندی و فرآوری گیاهان بندی و فرآوری گیاهان   ها از بستهها از بسته  استقبال آلمانیاستقبال آلمانی/ / هاها  پروژه مشترک باغبانی با آلمانیپروژه مشترک باغبانی با آلمانی  ۰۲۰۲پیشنهاد اجرای پیشنهاد اجرای 

  دارویی در ایراندارویی در ایران

پروژه مشترک در شش محور نهال، گیاهان  21های ایران و آلمان، پیشنهاد اجرای  در نخستین نشست کمیته مشترک همکاری

 .تغذیه محصوالت باغی داده شد دارویی، فرآوری، صنایع تبدیلی، تولید محصوالت ارگانیک و

از پیشنهاد ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفت

پروژه مشترک با آلمان در شش محور نهال، گیاهان دارویی، فرآوری، صنایع تبدیلی، تولید  ۰۲همکاری برای اجرای 

 .تغذیه محصوالت باغی خبر داد محصوالت ارگانیک و

درصد زعفران،  91در حال حاضر کشور با تولید : شود، گفت میلیون تن انواع میوه تولید می 30حبیب رادفر با بیان اینکه در کشور 

 همچنین در زمینه تولید خرما، انجیر،. درصد انار دنیا رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده است 25درصد پسته و  11

 .ایم مرکبات، گردو، بادام، زردآلو، گیالس، آلبالو، انگور، سیب، به، هلو، شلیل و فندوق در جایگاه دوم تا هفتم جهان قرار گرفته

پالسم غنی در کشور، ایران را به یکی از کشورهای برتر تولیدکننده انواع میوه، سبزی  تنوع اقلیمی و وجود ژرم: وی خاطرنشان کرد

 .های خوراکی تبدیل کرده است اهان زینتی، گیاهان دارویی و قارچو صیفی، گل و گی

در نخستین نشست کمیته مشترک : رادفر با بیان اینکه در شرایط تحریم نیز صادرات خوبی به کشور آلمان داشتیم، افزود

، فرآوری، صنایع تبدیلی، تولید پروژه را با محوریت نهال، گیاهان دارویی 21های کشاورزی ایران و آلمان، پیشنهاد اجرای  همکاری

 .ایم و منتظر پاسخ از سمت آنها هستیم محصوالت ارگانیک و تغذیه محصوالت باغی داده

ها بسیار امیدوار هستیم،  های گذشته نیز خوب بوده است و برای شروع همکاری وی با اشاره به اینکه روابط ایران و آلمان طی سال

اند  مند هستند و ابراز عالقه کرده بندی آن بسیار عالقه در زمینه تولید گیاهان دارویی، فرآوری و بستهها به همکاری  آلمان: ادامه داد

 .بندی کنند تا گیاهان دارویی تولیدشده در کشور ما را فرآوری و بسته

ین تولیدات است تا بندی ا منفعت ما در کسب دانش فنی فرآوری و بسته: مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .هایمان در این زمینه به سایر کشورها کم شود ارزش افزوده آن به جیب خودمان برود و وابستگی

های روز دنیا را در  باید بتوانیم تکنولوژی: بندی و فرآوری آنها است، یادآور شد رادفر با بیان اینکه سود تولیدات بیشتر در بسته

 .زایی نیز ایجاد شود کشور کنیم تا عالوه بر سود بیشتر، اشتغال بندی و فرآوری وارد زمینه بسته

دنبال واردات باشیم، بلکه باید پیگیر ورود تکنولوژی و  های منعقدشده با سایر کشورها، نباید به نامه در تفاهم: وی در پایان تأکید کرد

 ./انی شویمها وارد عرصه جه دانش فنی به کشور باشیم، تا بدون نگرانی از قطع همکاری

/news/fa/ir.iana.www://http11130D/%9%DB%BE%5D%C5%B0%D9%5 
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 برنج

 فارس - ۰۱/۹۳/۵۵ : تاریخ

  برنج استبرنج استانبارها مملو از انبارها مملو از / / عدم توزیع به موقع موجب افزایش قیمت شدعدم توزیع به موقع موجب افزایش قیمت شد/ / یابدیابد  قیمت برنج کاهش میقیمت برنج کاهش می
مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مشکلی در تأمین برنج وجود ندارد و انبارها مملو از برنج  

  .یابد ها کاهش می عدم توزیع به موقع در بازار موجب افزایش قیمت برنج شد که با توزیع آن قیمت :است، گفت

آغاز شده و  گیالن و مازندران با بیان اینکه کشت برنج در دو استان خبرگزاری فارسنگار اقتصادی وگو با خبر   در گفت کاوه خاکسار

 .های گذشته بهتر است ها، شرایط کشت نسبت به سال با توجه به وضعیت بارش: تا خرداد ادامه دارد، گفت

هر ساله در فصل برداشت : بهتر باشد، افزود  های قبل امسال وضعیت تولید برنج نسبت به سالشود،  بینی می وی با بیان اینکه پیش

 .یابد ها کاهش می و با عرضه برنج جدید به بازار قیمت

 عدم توزیع به موقع برنج در بازار موجب: خاکسار با بیان اینکه مشکلی در تأمین برنج وجود ندارد و انبارها مملو از برنج است، گفت

 .یابد ها کاهش می قطعا قیمت  افزایش قیمت آن شده که با توزیع برنج

های گیالن و مازندران،  هزار هکتار برنج در استان 011مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کشت 

افزایش تولید برنج نسبت به سال گذشته بینی ما  با توجه به پرورش رتون، کشت مجدد و همچنین شرایط آب و هوایی پیش: گفت

امسال کشت برنج با آب چاه در : شود، گفت های غیرشمالی هیچ حمایتی نمی خاکسار با بیان اینکه از کشت برنج در استان.است

 در اختیار گیالنهدر سال زراعی جاری یک رقم بذر جدید با نام : وی افزود.ها از جمله فارس ممنوع شده است برخی استان

مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت .کشاورزان قرار گرفته که به لحاظ کیفی و کمی عملکرد بهتری نسبت به سایر ارقام دارد

عملکرد : جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت بذر برنج گیالنه به عنوان طرح تحقیقی ترویحی در اختیار کشاورزان قرار گرفته، گفت

تر است که امیدواریم با حصول نتیجه مورد نظر در فهرست اقالم ملی  تن باالتر و همچنین زودرس 3.8م این رقم نسبت به سایر ارقا

 .هزار تومان رسیده است 33هزار تومان به  5براساس این گزارش قیمت برنج ایرانی در یک ماه اخیر از حدود .ثبت شود
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 برنج
 ایسنا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۹جمعه 

  کاهش واردات، برنج را گران کرد کاهش واردات، برنج را گران کرد : : سازمان حمایتسازمان حمایت

ها و سوءاستفاده  واسطه درپی افزایش قیمت برنج در بازار مصرف و ادعای وزارت کشاورزی مبنی بر اینکه گرانی این محصول به دلیل حضور

  .درصدی واردات است 15کنندگان این موضوع را رد و اعالم کرد که گرانی برنج به دلیل کاهش  فروشان است، سازمان حمایت مصرف خرده

وگو  در گفت -مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان -علیرضا رستمی 

ها  درصد کاهش داشت و میزان موجودی 15واردات برنج در سال گذشته نسبت به سال قبلش حدود : رنگار ایسنا، توضیح دادبا خب

  .به مرور و با اعالم ممنوعیت واردات برنج باعث شد میزان ذخایر برنج وارداتی کاهش یابد

 001در سال گذشته : برنج صورت گرفت، اظهار کردهزار تن واردات قطعی  358یک میلیون و  3191وی با بیان اینکه در سال 

هزار تن تولید برنج داریم و این در حالی است که  511طور متوسط یک میلیون و  که ساالنه به هزار تن واردات داشتیم، ضمن این

دنبال آن عرضه نیز  شود و به ها کمتر می شویم میزان موجودی نزد زارعان، فروشگاه ها و واسطه هرچه از فصل برداشت دورتر می

  .رود و این یک اصل اقتصادی است کاهش یافته و در نهایت قیمت باال می

هرچه میزان عرضه کمتر شود اختالف قیمت بیشتر : مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و غذایی سازمان حمایت ادامه داد

  .کند شود و این موضوعی است که در مورد همه کاالها صدق می می

بر اساس اساسنامه سازمان حمایت و سازمان بازرسی و نظارت بر کاالها که مصوبه مجمع تشخیص : عین حال تاکید کرد وی در

کنیم ولی  نظام را پشت خود دارد و براساس قوانین تعزیرات و قانون نظام صنفی در سطح عرضه با متخلفان و دالالن برخورد می

محصوالت کشاورزی، زراعی و باغی اولویت تنظیم بازار با تامین است و زمانی که تامین  آنچه مهم است این است که در تنظیم بازار

  .به اندازه کافی صورت نگیرد شاهد بروز مشکالتی هستیم

است، مسئولیت تنظیم  3193براساس قانون انتزاع بخش کشاورزی که مصوبه دولت و مجلس در سال : رستمی همچنین اظهار کرد

ی کشاورزی، غذایی، زراعی و دامی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که این موضوع شامل تامین، تولید و بازار همه کاالها

شویم و نوسان افزایشی را  تنظیم بازار است و بدون شک اگر کاال به میزان کافی تامین نشود در سطح خرده با مشکالتی مواجه می

  .شاهد خواهیم بود

فروشی و گرانی دو مقوله جدا  ها نشأت گرفته از تخلف نبوده و گران فروشی ایش قیمتی در سطح خردهالزاما هر افز: وی تاکید کرد

ها در مراکز عمده  وجود تشکل: کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد مدیر کل نظارت بر مواد غذایی سازمان حمایت مصرف .هستند

  .و سازمان تعاون روستایی تعریف شده است تولید و تقویت آنها از تکالیف اصلی وزارت جهاد کشاورزی

خری را به عنوان امری رایج در سیستم کشاورزی شاهدیم، به دلیل نبود تشکل قوی برای حمایت از زارعانی  به گفته وی، اگر سلف

  .شوند است که نقدینگی کافی ندارند و در نتیجه دالالن وارد میدان می

هیچ نوسان قیمتی نیست که : شوند، گفت ها در فضای خأل حاضر می بیان اینکه واسطهاین مقام مسئول در سازمان حمایت، با 

  .ریشه در بحث تامین نداشته باشد
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 برنج
 ایسنا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳یکشنبه 

  کاهش واردات برنج در سال گذشته کاهش واردات برنج در سال گذشته 

این میزان : هزار تن برنج در سال گذشته به کشور خبر داد و گفت 000مدیرکل دفتر غله و محصوالت اساسی وزارت کشاورزی از واردات 

  .های قبلی کاهش داشته است نسبت به دوره

برنج از محصوالت بسیار : ه کمیته فنی برنج استان مازندران اظهار کردبه گزارش خبرنگار ایسنا در مازندران، کاوه خاکسار در نخستین جلس

  .شود محصول استراتژیک کشور محسوب می 9مهم و استراتژیک کشور بوده و یکی از 

  .های افزایش ضریب خوداتکایی تهیه و به شورای اقتصاد مقاومتی ارسال شد برای محصوالت استراتژیک برنامه: وی تصریح کرد

وری در مصرف آب اجرایی شود و به دلیل  های افزایش بهره باید طرح: دفتر غله و محصوالت اساسی وزارت کشاورزی تصریح کرد مدیرکل

  .وری در سطح برای محصوالت استراتژیک و برنج بود محدودیت در سطح زیرکشت باید به فکر افزایش بهره

های دیگر به دلیل بهینه نبودن  تولید برنج در استان: ن و گیالن کشت شود، خاطرنشان کردخاکسار با اشاره به اینکه برنج باید در استان مازندرا

  .مصرف آب توجیهی ندارد

های دیگر این میزان  شود در حالی که در استان گرم برنج تولید می 161در دو استان گیالن و مازندران به ازای یک متر مکعب آب : وی افزود

  .گرم است 211تا  351بین 

شود و این  افزایش تولید در سال جاری موجب کاهش واردات می: مدیرکل دفتر غله و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

  .امر مهم بر عهده مسئوالن مازندران و گیالن است

 01تعرفه واردات برنج و رسیدن این تعرفه به با افزایش : هزار تن اعالم کرد و گفت 981را یک میلیون و  3192خاکسار میزان واردات در سال 

  .هزار تن کاهش یافت 000درصد، در سال گذشته میزان واردات برنج به 
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 تامین منابع مالی

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  وام پرداختی به تعاونی روستایی، عشایری و صیادی افزایش یافتوام پرداختی به تعاونی روستایی، عشایری و صیادی افزایش یافت

تعاون روستایی های سازمان مرکزی  بر اساس مصوب مجلس شورای اسالمی بر تحوالت کشاورزی در دولت یازدهم و با پیگیری

 .میلیون ریال افزایش پیدا کرد 81های تعاون روستایی کشور به  های پرداختی شرکت ایران، اعتبار قانونی اسناد وام

الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، قائم مقام سازمان مرکزی تعاون  به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی و امور بین

های تعاونی روستایی  ها و شرکت های پرداختی اتحادیه با توجه به ارائه الیحه ماده واحده اعتبار اسناد عادی وام: روستایی ایران گفت

سقف  90و کشاورزی، عشایری، صیادی و صنایع روستایی با مصوب مجلس شورای اسالمی روز دوشنبه مورخ هفتم اسفندماه 

های سازمان مرکزی تعاون روستایی  این مصوب با پیگیری. ریال افزایش پیدا کرد میلیون 81گیرنده به  جدید وام به ازاء هر عضو وام

 .ایران پیشنهاد و مورد پیگیری قرار گرفت

های روستایی و کشاورزی به اعضا  ها و تشکل های پرداختی تعاونی سابقه و مبنای قانونی اسناد عادی وام: رحمانی افزود کالته

هزار ریال بوده است که در  81بر اساس آن مبنای پرداخت یا اعتبار اسنادی این وام به مبلغ است که  3102معطوف است به سال 

 .مبنای قانونی اسناد یادشده دستخوش اصالحات متعددی شد و مفاد آن تغییر یافت 3102سال 

جایگاه و نقش این اسناد اعتباری با توجه به عدم دسترسی به اعتبار و ضمانت و نقدینگی کافی برای کشاورزان : وی خاطرنشان کرد

سازی در اقتصاد و روستا و تولیدات  تواند در تحوالت کشاورزی تأثیرات مفید و مثبتی را داشته باشد و به تدریج آثار تحول می

 .کشاورزی فراهم خواهد شد و با گذشت یک سال امکان افزایش اعتبار برای اسناد فراهم شد

به دو میلیون ریال بر اساس مصوب  3103اعتبار اسناد یادشده به یک میلیون ریال و در سال مبلغ 3161گفتنی است، در سال 

 ./میلیون ریال افزایش پیدا کرد 81این وام بدون وثیقه به  3190مجلس افزایش پیدا کرد و در سال 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

سقف تسهیالت پرداختی سقف تسهیالت پرداختی / / های روستایی مناطق محرومهای روستایی مناطق محروم  گذاران و تعاونیگذاران و تعاونی  تسهیالت ویژه دولت برای سرمایهتسهیالت ویژه دولت برای سرمایه

  میلیارد ریالمیلیارد ریال  ۰1۲۲۰1۲۲سهامدار، سهامدار،   ۰1۰1های تعاونی با های تعاونی با   برای شرکتبرای شرکت

های روستایی در  گذاران و تعاونی بهره به سرمایه زایی کم روستایی و مناطق محروم کشور از پرداخت تسهیالت اشتغالمعاون توسعه 

 .مناطق محروم خبر داد

؛ سیدابوالفضل رضوی شامگاه شنبه با اشاره به اهمیت این طرح برای مناطق (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

افزایی با هدف  درصد مشکالت پیش روی روستاییان اقتصادی و اشتغال است، طرح توان 89توجه به اینکه با : محروم گفت

 .زایی در روستاها از طریق خودمشارکتی و ارائه تسهیالت دولتی برای ما حائز اهمیت است اشتغال

بر اساس این طرح چنانچه روستاییان : ست، افزودافزایی روستاییان ا ترین و بهترین طرح برای توان وی با بیان اینکه این طرح جامع

نفر سهامدار در روستا کنند، به ازای تعداد سهامدار تسهیالت دولتی به آنان پرداخت خواهد  28اندازی شرکت تعاونی با  اقدام به راه

 28تعاونی با های  سقف تسهیالت پرداختی برای شرکت: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خاطرنشان کرد.شد

 .میلیارد ریال است 811هزار و  سهامدار، هفت

درصد از طریق ارائه تسهیالت دولتی تأمین  61درصد هزینه تاسیس شرکت تعاونی از طریق آورده سهامدار و  01: رضوی ادامه داد

 .دیاب به گفته وی، هرچه تعداد سهامداران بیشتر باشد، میزان وام پرداختی نیز افزایش می.شود می

کارمزد این تسهیالت برای روستاهای : یابد، تصرحی کرد رضوی با بیان اینکه میزان این تسهیالت در روستاهای مرزی افزایش می

 .مرزی صفر و برای سایر روستاها حدود سه درصد است

استانداری و فرمانداری به های خود را از طریق دفاتر امور روستایی  روستاییان متقاضی تأسیس تعاونی، باید طرح: وی یادآور شد

 .معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ارسال کنند تا در اسرع وقت از مزایای تسهیالت مزبور برخوردار شوند

ای بین بنیاد مستضعفان و تعدادی از استانداران سراسر کشور و معاونت توسعه روستایی و  در همین حال، بر اساس تفاهمنامه

محروم ریاست جمهوری قرار است که پنج درصد از مبلغ وامی که برای اشتغال پایدار در روستاها و مناطق کمتر توسعه مناطق 

ها و پنج  های فنی و اعتباری بودجه توسط استانداری شود، توسط بنیاد مستضعفان و پنج درصد نیز از محل کمک یافته ایجاد می

 .طق محروم ریاست جمهوری تأمین شوددرصد را هم معاونت توسعه روستایی و منا

محدودیتی برای افراد نداریم اما اولویت با روستاییان است و هر فردی که : معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تأکید کرد

 .فت کندتواند این تسهیالت را دریا دارای طرح توجیه دار و شغل پایدار در روستا باشد و درآمدی برای کشور ایجاد کند، می

های  شرکت مشارکتی در کل روستاهای کشور تشکیل شده که از بهار امسال وام 301در حال حاضر تقریباً : رضوی اظهار داشت

 .شرکت غیر مشرکتی نیز تشکیل شده و در حال بررسی است 221آنها پرداخت خواهد شد و 

هزار آبادی در کشور  13هزار روستا و  15در حال حاضر : گفتهزار روستا و آبادی اشاره کرد و  10وی در پایان به تخلیه بیش از 

توان گفت نیمی از روستاها و  داریم که اگر به مسائل اقتصادی و شغل مناسب برای روستاییان تحصیلکرده توجه ویژه نشود، می

اتفاق خواهد افتاد که  نشینی در شهرها های موجود هم در معرض خطر جدی قرار خواهند گرفت و یک فاجعه بزرگ حاشیه آبادی

 ./های الزم را انجام داد به جد باید برای مقابله با آن پیشگیری
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

سرمایه صندوق های استانی از هفت هزار سرمایه صندوق های استانی از هفت هزار / / صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی   1۲11۲1فعالیت فعالیت 

  میلیارد ریال گذشتمیلیارد ریال گذشت

صندوق در مرکز استان ها تشکیل شده وسرمایه صندوق های  12صندوق در سطح کشور وجود دارد که از مجموع این تعداد  313

 .شکل فراگیر از هفت هزار میلیارد تومان فراتر رفتت 602استانی با پنج هزار و 

صندوق در مرکز استان ها تشکیل شده وسرمایه  1۰صندوق در سطح کشور وجود دارد که از مجموع این تعداد  1۲1

 .تشکل فراگیر از هفت هزار میلیارد تومان فراتر رفت 2۰۰صندوق های استانی با پنج هزار و 

مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در خراسان شمالی به گزارش ایانا، رییس هیات 

صندوق در مرکز استان ها تشکیل شده  12صندوق در سطح کشور وجود دارد که از مجموع این تعداد  313در حال حاضر : گفت

 .تشکل فراگیر زیر پوشش قرار می دهند 602 صندوق های استانی، پنج هزار و: سید عبدالکریم رضوی اردکانی افزود.است

به گفته وی، تخصصی کردن صندوق ها در سطح ملی انجام می شود و در سطح استانی نیز در حوزه جنگل، آبخیزداری، منابع 

 .طبیعی و بیابان صندوق تخصصی و در سطح بخش ها نیز به شکل دفتر نمایندگی ایجاد خواهد شد

میلیار ریال راه اندازی شدند که از مجموع این تعداد سه صندوق در  01صندوق های تخصصی با  93در سال : رضوی اظهار کرد

در حال حاضر این صندوق ها دو : وی تعداد صندوق های تخصصی ملی را شش مورد عنوان و تصریح کرد.سال گذشته ایجاد شدند

مایه های صندوق مربوط به این صندوق های تخصصی درصد سر 21میلیارد ریال نیز سرمایه دارند که در مجموع  811هزار و 

 .تشکل فراگیر ملی را زیر پوشش خود قرار می دهند 856این صندوق ها : رضوی اظهار کرد.است

صندوق فعالیت های کشاورزی : مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت

صندوق شهرستانی قرار  05میلیارد ریال سرمایه دارند که زیر پوشش  821صندوق است که  32 زنان روستایی و عشایری نیز

نفر از زنان روستایی و عشایری سطح کشور عضو این صندوق ها هستند و از تسهیالت و سایر  000هفت هزار و : رضوی افزود.دارند

به شکل مستقیم با صندوق ها در ارتباط هستند و همچنین  نفر از کشاورزان 610هزار و  35: وی گفت.خدمات برخوردار می شوند

 .نفر نیز صاحب پروانه در حوزه دام، طیور، آبزیان و سایر موارد زیر پوشش صندوق ها هستند 00سه هزار و 

 نفر از روستاییان را شامل می شود 056هزار و  66صندوق هستند که  313تشکل زیر پوشش  91هفت هزار و : وی افزود
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

گرمسیری گرمسیری   های نیمههای نیمه  طراحی و ساخت اپلیکیشن اندرویدی تحقیقاتی و ترویجی پژوهشکده مرکبات و میوهطراحی و ساخت اپلیکیشن اندرویدی تحقیقاتی و ترویجی پژوهشکده مرکبات و میوه

  لینک دانلودلینک دانلود  ++کشور کشور 

گرمسیری جهت  های نیمه برداران مرکبات و میوه اپلیکیشن اندرویدی موبایل برای استفاده عموم مردم بخصوص باغداران و بهره

 های فنی و ترویجی طراحی شد دسترسی آسان به مطالب تحقیقاتی، نشریات و دستورالعمل

گرمسیری،  های نیمه بردران مرکبات و میوه رفاه حال باغداران و بهره، جهت (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گرمسیری جهت  های نیمه برداران مرکبات و میوه اپلیکیشن اندرویدی موبایل برای استفاده عموم مردم بخصوص باغداران و بهره

 .های فنی و ترویجی طراحی شد دسترسی آسان به مطالب تحقیقاتی، نشریات و دستورالعمل

های مهم سازمان تحقیقات،  گرمسیری با بیان این که در سال جاری یک از اولویت های نیمه ئیس پژوهشکده مرکبات و میوهر

رسانی سریع اطالعات و دانش فنی  در این راستا لزوم اطالع: های ترویجی است، گفت آموزش و ترویج کشاورزی گشترش فعالیت

 .ز فضای مجازی در اولویت استهای فنی و نی روز از طریق دستورالعمل به

بر این اساس نخستین اپلیکیشن اندرویدی موبایل توسط روابط عمومی پژوهشکده آماده شد و در ادامه : محمدی افزود مرتضی گل

و  برداران گرمسیری در اختیار عموم بهره های نیمه های در حوزه مرکبات و میوه ها و مسایل ترویجی و تقویم فعالیت کلیه اطالعیه

 .زودی موضوعات به صورت کاربردی و تخصصی ارائه خواهد شد کارشناسان قرار خواهد گرفت و به
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  تخم مرغ ارزان شدتخم مرغ ارزان شد/ / نفس صادرات تخم مرغ به شماره افتادنفس صادرات تخم مرغ به شماره افتاد

با توجه به مقررات سخت گیرانه عراق برای صادرکنندگان، صادرات تخم مرغ : دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .به بازار عراق کاهش یافته است

با  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛سید فرزاد طال کش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با 

 2الی  511زار و ه 2در حال حاضر میانگین هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری: اشاره به قیمت تخم مرغ درب مرغداری اظهار داشت

تومان است که با توجه به اعالم قیمت تمام شده آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی، مرغداران در هر کیلو با هزار و  911هزار و 

 .تومان زیان مواجه هستند 211

ای صادرکنندگان و با توجه به میزان تولید و مقررات سخت گیرانه عراق بر: وی با اشاره به قیمت تخم مرغ در روزهای آتی گفت

 .تومان فراتر نخواهد رفت 011هزار و  1کاهش صادرات؛ الزم به ذکر است که قیمت تخم مرغ در فصل بهار از کیلویی 

میلیون تن  2امسال طبق برنامه، بایستی میزان جوجه ریزی : طال کش با اشاره به راهکارهای موثر در افزایش قیمت بیان کرد

حدودی موجب افزایش قیمت خواهد شد اما گفتنی است که آثار کاهش میزان جوجه ریزی در شش  کاهش یابد و همین امر تا

 .ماهه دوم و سال آینده مشخص خواهد شد

هزار تن  381مرغداران در کل سال، با حداقل  :دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به مازاد تولید عنوان کرد

ستند که همواره پیش بینی می شود که اگر بتوانیم در صورت نبود مشکالت صادراتی و حمایت های دولت تخم مرغ مازاد مواجه ه

 .هزارتن تخم مرغ به بازار های هدف صادر کنیم دیگر مرغداران مشکل مازاد تولید نخواهند داشت 311

کاهش قیمت درب مرغداری تاثیر  :دوی با اشاره به تاثیر کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری برای مصرف کننده بیان کر

چندانی برای مصرف کننده ندارد، ضمن اینکه امیدواریم طبق قول دولت قیمت بر روی تخم مرغ حک شود تا مصرف کنندگان 

  .درگیر نوسانات قیمت نشوند
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

  مراقب طغیان آفات هلو، سیب و پسته باشیدمراقب طغیان آفات هلو، سیب و پسته باشید/ / هشدار درباره آغاز فصل طغیان بیماری های باغات هشدار درباره آغاز فصل طغیان بیماری های باغات 

گسترش امکان : سازمان حفظ نباتات کشور با هشدار در مورد آغاز فصل طغیان بیماری های باغات مناطق سردسیری اعالم کرد

بیماری پیچیدگی برگ هلو و لکه سیاه سیب وجود دارد و باغداران باید در زمان مناسب و با مشورت کارشناسان شبکه های پیش 

 .آگاهی، باغات خود را سمپاشی کنند

ترش امکان گس: سازمان حفظ نباتات کشور با هشدار در مورد آغاز فصل طغیان بیماری های باغات مناطق سردسیری اعالم کرد

بیماری پیچیدگی برگ هلو و لکه سیاه سیب وجود دارد و باغداران باید در زمان مناسب و با مشورت کارشناسان شبکه های پیش 

 .آگاهی، باغات خود را سمپاشی کنند

آفات سازمان به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کرامت اهلل اکبرپور مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل 

اکنون فصل طغیان بیماری های درختان در مناطق سردسیر در استان های گلستان، دامنه های زاگرس و : حفظ نباتات کشور گفت

 .شمال غرب کشور آغاز شده است

ه باغات هلو درصد ب 11اگر به موقع با این بیماری مبارزه نشود، می تواند تا : وی با اشاره به بیماری پیچیدگی برگ هلو، افزود

 .خسارت وارد کند

در استان های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل که قطب تولید سیب : اکبرپور در مورد بیماری لکه سیاه سیب نیز اظهار داشت

از کشور هستند، در هفته های آینده امکان طغیان بیماری لکه سیاه سیب با توجه به رطوبت باال، وجود دارد و کشاورزان بهتر است 

 .قارچ کش های جدید و مناسب که خریداری شده است، علیه این بیماری استفاده کنند

بیماری لکه سیاه درختان سیب نسبت به قارچ کش های قدیمی مقاومت پیدا کرده اند و کشاورزان می توانند : وی خاطر نشان کرد

 .ود مراجعه کنندبرای تهیه این قارچ کش ها به مسووالن سازمان حفظ نباتات استان های خ

باغداران برای : مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل آفات سازمان حفظ نباتات در مورد آفت چوبخوار کرمانیا باغات پسته گفت

 .جلوگیری از خشکیدگی خوشه ها و مویزی شدن دانه های پسته، هر چه سریعتر باید باغات خود را سمپاشی کنند

م جدید و توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات در مبارزه با این آفت خسارت زا را به کار وی همچنین خواست باغداران ، سمو

 .ببرند

 .درصد به درختان پسته صدمه می زند 01تا  11چنانچه با این آفت به خوبی مبارزه نشود، بین : اکبرپور اذعان داشت
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 تولیدات باغی
 ایسنا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۰چهارشنبه 

  تقویت تشکل ها اولین گام در مسیر افزایش تولید گلخانه ای تقویت تشکل ها اولین گام در مسیر افزایش تولید گلخانه ای 

های اقتصاد مقاومتی در سرلوحه  سیاستای جهت اجرای  افزایش تولید در محیط گلخانه: قائم مقام معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت

  .ها اولین گام در راستای رسیدن به این هدف است امور وزارت کشاورزی قرار دارد و تقویت تشکل

جهانگیر عرب در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه ملی گل  -منطقه مرکزی -(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

برای این منظور باید از دانش فنی بهره : اینکه کاهش هزینه تولید از ملزومات موفقیت حضور در بازارهای جهانی است افزودمحالت با بیان 

  .گرفت و تسهیل در فرایند امور و اخذ تسهیالت را مد نظر قرار داد

  .ها و تولید بذر هیبرید را در نظر دارد لخانههایی از جمله مکانیزاسیون گ وزارت جهاد کشاورزی برای این منظور برنامه: وی ادامه داد

های استانی  جهت تولید داخلی این بذر تشکل: قائم مقام معاون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صد درصد بذر هیبرید وارداتی است، گفت

  .شود اند و این امر با جدیت پیگیری می شناسایی شده

های  های اقتصاد مقاومتی به خوبی ایفا کرده و در این زمینه به موفقیت را در اجرای سیاست شهرستان محالت نقش خود: عرب بیان کرد

  .مطلوبی رسیده است

پایانه گل محالت باید به رسمیت شناخته شود که برای این منظور نیاز به : وی دو اقدام را الزمه پرورش گل در محالت دانست و ادامه داد

  .ها، در مباحث فنی در برنامه قرار داده شود ها جهت توسعه مکانیزاسیون گلخانه و تقویت تشکل همکاری مسئولین استانی داریم

های  وزارت جهاد کشاورزی در اجرای سیاست: ایم، بیان کرد بوده 90و  91عرب با بیان اینکه با تالش کشاورزان شاهد افزایش صادرات در سال 

  .اقتصاد مقاومتی موفق بوده است

  .تواند در مثبت کردن تراز تجاری نقش داشته باشد در صورتی که برای باغبانی برندی در نظر گرفته شود می: کردوی عنوان 

تراز تجاری محصوالت کشاورزی هشت میلیارد دالر منفی بود و در سال  92در سال : قائم مقام معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد

های مد نظر و ارتقای دانش فنی کشاورزان و  ریزی دالر منفی بود که نشانگر کاهش قابل توجه است و با برنامهمیلیون  181این رقم  90و  91

  .همکاری مسئولین انتظار داریم در سال جاری نیز شاهد کاهش تراز منفی باشیم
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 تولیدات باغی
 ایسنا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵شنبه 

  بار بار   قیمت انواع میوه و ترهقیمت انواع میوه و تره/ / زردآلوی نوبرانه با قیمت نجومی در راه استزردآلوی نوبرانه با قیمت نجومی در راه است

 صنعت، معدن، تجارت  -اقتصادی  : سرویس

هزار تومان خبر داد و  28بار با قیمت بیش از کیلویی  میوه و تره رئیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان از عرضه زردآلوی نوبرانه در میدان

کنند گویا با شهرداری قرارداد بسته اند که هیچ  وانت بارها و فروشندگان سیار میوه که همچنان به راحتی در سطح شهر فعالیت می: اظهارکرد

  .شود برخوردی با فعالیت غیرقانونی آن ها از سوی شهرداری نمی

زردآلوی نوبرانه از دزفول و کاشان وارد بازار میوه شده و هر کیلوگرم زردآلوی ریز : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد اجران در گفتحسین مه

ولی زردآلوی معروف به شکرپاره که از کاشان و  .رسد بار به فروش می هزار تومان در میادین میوه و تره 28کاشان که به سرخه معروف است، 

هزار تومان عرضه  51تا  01های گذشته این میوه نوبرانه حدود  شود قیمتش بسیار باالتر است و در سال از حدود پنج روز آینده وارد میشیراز 

  .شد می

ی فرنگی بهنمیر که برای منطقه ساری است و تازه به بازار وارد شده کیلوی هزار تومان و توت 38تا  32فرنگی کرج  هر کیلوگرم توت: وی گفت

  .رسد تومان به فروش می 5111تا  6111

تومان و چغاله بادام  8111تا  1111هزار تومان، گوجه درختی کاشان  32تا  31هر کیلوگرم گوجه درختی گرمسار و ساوه : مهاجران ادامه داد

  .شود تومان فروخته می 5111تا  0111که در حال اتمام است 

تا  611تومان، هندوانه  3811تا  811در میادین میوه و تره بار هر کیلوگرم ملون : ن حال بیان کردرئیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان در عی

و  0811تومان، پرتقال وارداتی مصری  0811تا  0111تومان، پرتقال والنسیا که برای جیرفت است  2811تا  2111تومان، طالبی  3211

  .شود تومان عرضه می 8811تا  8111پرتقال تامسون 

تومان، خیار  3211تا  011ای  تومان، خیار گلخانه 2811تا  2111تومان، سیب ریز  0811تا  1111هرکیلوگرم سیب : وی همچنین اظهار کرد

  .رسد تومان به فروش می 2111تا  3111تومان و گوجه فرنگی 511تا  611تومان، خیار جیرفتی  1111تا  2811ای  بوته

زمینی تازه که از بندرعباس وارد  تومان و سیب 511تا  811زمینی  تومان، سیب 011تا  611کیلوگرم پیاز همچنین هر : مهاجران ادامه داد

  .شود تومان عرضه می 911تا  511شده 

در ها که  ها و برخی پیکان بارها، موتوری دار وانت های خود با گالیه از فعالیت ادامه رئیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان در بخشی از صحبت

هایی  رغم پیگیری کنند و علی اند که اینگونه آزادانه عمل می داد بسته گویی آنها با شهرداری قرار: کنند، گفت سطح شهر اقدام به عرضه میوه می

  .ایم هنوز نتوانستیم به نتیجه برسیم که انجام داده

کنند و عالوه بر آلودگی صوتی، فعالیتی غیرقانونی دارند و برای  ها و سطح شهر اقدام به فروش میوه می آن ها با بلندگو در خیابان: وی افزود

  .های قانونی فروش میوه نیز دردسرساز شده اند واحد
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 فارس - ۰۱/۹۳/۵۵ : تاریخ

هزار میلیارد هزار میلیارد   ۰.1۰.1هزارتن و ارزش تولید هزارتن و ارزش تولید   ۰۰۰۰۰۰حجم تولید حجم تولید //مرغداری تخمگذار فعال در کشور وجود داردمرغداری تخمگذار فعال در کشور وجود دارد  111۲111۲

  تومانتومان
  .مرغداری مرغ تخمگذار فعال در کشور وجود دارد 3301مرکز آمار ایران گزارش داد  

را منتشر  90های پرورش مرغ تخمگذار سال  نتایج سرشماری از مرغداری مرکز آمار ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 های پرورش مرغ تخمگذار تعداد مرغداری.کرد

مرغداری با فعالیت پرورش مرغ تخمگذار در کشور وجود داشته  3012تعداد  ،3190براساس نتایج حاصل از اجرای طرح در سال 

 .واحد غیرفعال است 262واحد مرغداری فعال و  3301است که از این تعداد 

ترین تعداد مرغداری  های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و اصفهان بیش های پرورش مرغ تخمگذار استان همچنین در مرغداری

 .اند های کشور به خود اختصاص داده تانرا در بین اس

 های پرورش تعداد و ظرفیت سالن

سالن پرورش با  8026، مجموعاً دارای 3190های پرورش مرغ تخمگذار کشور در سال  براساس آمار و اطالعات موجود، مرغداری

 35قفس تمام اتوماتیک با ظرفیت  سان دارای سیستم 3293اند که از این تعداد،  تخمگذار بوده  میلیون قطعه مرغ 06ظرفیت 

 3831میلیون قطعه مرغ تخمگذار و  01اتوماتیک با ظرفیت   سالن دارای سیستم قفس نیمه 2628میلیون قطعه مرغ تخمگذار، 

 .باشد میلیون قطعه مرغ تخمگذار می 38سالن نیز دارای سیستم قفس ساده با ظرفیت 

 ته شدهتعداد مرغ تخمگذار و تعداد و ارزش پولت ریخ

میلیون قطعه مرغ  11های پرورش مرغ تخمگذار،  مرغداری 3191دهد که موجودی اول سال  نتایج به دست آمده نشان می

. های پرورش ریخته شده است میلیارد ریال در سالن 2638میلیون قطعه پولت با ارزش  20تخمگذار بوده است که عالوه بر این 

 .میلیون قطعه پولت بوده است 28میلیون قطعه مرغ تخمگذار و  21کور نیز، های مذ مرغداری 3191موجودی آخر سال 

 مقدار ارزش و تولیدات

به ( شامل لنبه)مرغ خوراکی  هزار تن تخم 000شامل  3191های پرورش مرغ تخمگذار در سال  مقدار و ارزش تولیدات مرغداری

میلیارد ریال  865هزار تن کود به ارزش  839میلیارد ریال و  101هزار تن مرغ حذفی به ارزش  30میلیارد ریال،  21600ارزش 

 مقدار و ارزش خوراک مرغ مصرف شده.بوده است

. باشد میلیون تن می 3.8، بیش از 3191های پرورش مرغ تخمگذار در سال  کل مقدار خوراک مرغ مصرف شده در مرغداری

باشد که از  میلیارد ریال می 39598، بالغ بر 3191طی سال های مذکور  همچنین ارزش کل خوراک مرغ مصرف شده در مرغداری

 .میلیارد ریال مربوط به سایر انواع خوراک مصرفی بوده است 129این مبلغ، 

نفر بوده  31682، 3191های پرورش مرغ تخمگذار در سال  تعداد کارکنان و مزد و حقوق پرداختیتعداد کارکنان شاغل در مرغداری

داده است، همچنین  نفر از شاغالن بدون مزد و حقوق تشکیل می 3110نفر شاغالن با مزد و حقوق و  9138 است که از این تعداد

نفر کارکن  3133نفر کارکن زن و از مجموعه شاغالن بدون مزد و حقوق  893نفر کارکن مرد و  5020بین شاغالن با مزد و حقوق 

های کارکنان با مزد  های کارکنان با مزد و حقوق در مرغداری سایر پرداختیمیزان مزد و حقوق . نفر کارکن زن بوده است 26مرد و 

 .باشد میلیارد ریال می 3302های مذکور نیز طی سال  و حقوق در مرغداری

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http95319812331132 
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 تولیدات دام وطیور
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  شود؟شود؟  راه فروبسته باز میراه فروبسته باز می: : های یک تصمیم خوبهای یک تصمیم خوب  دلنگرانیدلنگرانی

 نگار حوزه غذا و کشاورزی روزنامه -فخر  وحید زندی

های مختلفی  نگرانیها تولیدکنندگان را دستخوش  ریختگی هم های اخیر و نوساناتی که در امتداد این به مشکالت بازار مرغ در سال

های شهر نیز ریشه دوانده  ترین فروشگاه شود که حتی در دورافتاده ای برای بازار داخلی تبدیل می کم دارد به رسمی پایه کند، کم می

 .است

بازار  دالل، واسطه یا هر اسمی که بتوان روی این طبقه تقریباً مرفه و سختی ندیده جامعه گذاشت، بهترین استفاده را از بلبشوی

ها در مواقعی که  اینها با باال و پایین کردن نرخ. یابد دهندگان مهیا می های پرورش درازی به صندوق تالش  برده و فضا را برای دست

. شنود زنند که حتی دولت هم در بیشتر مواقع، صفیر گلوله آنها را نمی نیاز باشد، آنقدر زیرکانه و ظریف، تیرشان را به هدف می

 .ماند، مرغدار است کاله می ل، باز هم در این میان، سر تنها کسی که بیطبق معمو

رسد وظیفه اصلی آن، تنظیم بازار و  بر همین اساس، ضلع سومی نیز در کنار اضالع مردم و تولیدکننده وجود دارد که به نظر می

ع افزایش بیش از حد تولید، مرغ مازاد را تا اندرکاران این شرکت، در مواق به این معنی که دست. کنترل مازاد تولید مرغ باشد

کند، اما از آنجا که  های دولتی اجازه دهد، خریداری کرده و در زمان مقتضی نیز آن را به بازار عرضه می حدودی که انبارها و بودجه

رود  بنابراین انتظار می شود؛ درصد بیشتر از نیاز تخمین زده می 11های اصولی برای احداث مرغداری، حدود  طبق آمارها موافقت

وقت دچار کمبود نشده و تولیدکنندگان همیشه به اندازه کافی این محصول را برای عرضه به بازار در  که بازار این محصول هیچ

های موجود در انبار شرکت پشتیبانی، به تاریخ انقضا نزدیک شده و  به همین دلیل در بیشتر مواقع، مرغ. اختیار داشته باشند

کرد که تنظیم بازار  های داخل شهر باز می ای جز توزیع آنها وجود نداشت؛ محصولی که شاید در زمانی راه خود را به فروشگاه چاره

 .کرد ها ناراضی می به هم خورده و مرغداران را از شکست قیمت

ای  ار به شکل مثلث بستهاز طرفی، امکان صادرات این محصول به کشورهای خارجی برای شرکت نبود و در حقیقت، عرصه باز

های اقتصادی به همراه  ای برای دولت، زیان ضمن اینکه معموالً چنین معامله. خورد درآمد که راه خروجی در اضالع آن به چشم نمی

البته این شرایط، در حال حاضر . کردند کننده و تولیدکننده هر دو از وضعیت به وجود آمده احساس مطلوبی نمی داشت و مصرف

 .شود هایی از بهبود در بطن آن دیده نمی همچنان بر بازار مستولی است و هنوز نشانه نیز

به . های سنتی تنظیم بازار دست بکشد گویا از ابتدای سال جاری، شرکت پشتیبانی تصمیم جدیدی اتخاذ کرده و قصد دارد از روش

کنند و دیگر  شورهای خارجی، مرغ مازاد را خریداری میعبارتی مسئوالن این شرکت، از این پس با هدف صادرات و تامین نیاز ک

 .ای در بازار داخلی نخواهد داشت مداخله

چراکه خروج مرغ از مرزها و کاهش فشار تولید مازاد، هم در بقای . نظر برسد شاید این تغییر رویکرد در ابتدای امر بسیار عالی به

اتفاقاً این موضوعی بود که برخی از نمایندگان بخش خصوصی نیز . خواهد داشت ها مؤثر است و هم تولید را پایدار نگه اشتغال سالن

شان را برانگیخته و هر از  شود؛ عاملی که اعتراض آن را تأیید کرده و معتقدند که با این اقدام، مشکالت اساسی مرغداران حل می

 .کشاند ابان پاستور میگاهی آنها را به تجمع در مقابل شرکت و یا حتی نهاد ریاست جمهوری در خی

های حاوی  خواهد وارد عرصه صادرات شود؟ آیا شرایط ارسال محموله اما نکته اصلی اینجاست که این شرکت دولتی، چگونه می

های الزم برای  مرغ، برای شرکت پشتیبانی، درست همانند تجار حقیقی و حقوقی بخش خصوصی است؟ آن هم زمانی که هماهنگی

 .شود کشور، توسط اتحادیه مرکزی انجام گرفته و تحت نظر نمایندگان آن اجرایی می صدور مرغ به خارج
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المللی  اندرکاران صنعت مرغ گوشتی کشور بر این باورند که ورود شرکت پشتیبانی به بازارهای بین اما گروه دیگری از دست

های دولتی و قدرت و نفوذ بیشتر از  ز امکانات و بودجهدلیل برخورداری ا زیرا این شرکت به. تواند به نفع مرغداران تمام شود نمی

های  طور که در برهه درست همان. بخش خصوصی، به نوعی به ورطه رقابت با بخش خصوصی افتاده و بازار را به هم خواهد ریخت

یارد تومان در سال میل 18کرد؛ بازاری که گردش مالی آن به بیش از  مختلف زمانی، بازار داخلی را از روند طبیعی خارج می

های آن را در صورت لزوم،  های مالی دولت، پشتیبان شرکت پشتیبانی است و زیان مسلما در چنین شرایطی که حمایت.رسد می

کند، بخش خصوصی توانایی پیروزی در این میدان را نخواهد داشت؛ بخش خصوصی که هیچ کس به جز خودش، در  جبران می

 .اینکه شاکله شرکت نیز برای صادرات نبوده و تخصص ورود به این حوزه را ندارد ضمن. سود و زیانش شریک نیست

قیمت را در کشورهای مشتری توزیع کرده و به عبارتی بازار را برای  های ارزان بنابراین شرکت پشتیبانی قادر است مرغ

 .های آنچنانی دارد جهگاهی محکم و قدرتمند به نام دولت با بود زیرا تکیه. صادرکنندگان ایرانی بشکند

المللی نیست؛ بلکه باید راه سومی را در این میان یافت  البته بیان چنین دیدگاهی، به معنی ممانعت از ورود شرکت به بازارهای بین

شاید بهترین راهکار، گزینش . که هم مرغ مازاد از کشور خارج شود و هم تجارت خارجی با رقیبی از جنس خودش، در نیفتد

درازی  ی مختلف برای شرکت و بخش خصوصی باشد و قرار بر این شود که این دو گروه به حوزه قلمرو همدیگر دستکشورها

کنند، در  به عنوان مثال، کشورهای پرمشتری مانند عراق یا افغانستان که سهم زیادی از بازار خارجی مرغ ایران را تامین می. نکنند

اما بازارهای جدید مثل سوریه، یمن و یا . و روال صادرات را مانند گذشته در پیش گیرنددست تجار خصوصی و اتحادیه مزبور بوده 

تر نیاز  هایی پایین زیرا ورود به چنین کشورهایی در اغلب موارد به نرخ. حتی روسیه، باید در دستور کار شرکت پشتیبانی قرار بگیرد

هد داشت؛ ضمن اینکه حضور تجار خصوصی در آن مرز و بوم، تداخلی ها خوا داشته و شرکت، قدرت مانور فراوانی در این سرزمین

نظر  تازی عوامل شرکت پشتیبانی تبدیل شود؛ بنابراین به ای برای یکه تواند عرصه ها می در بازار ایجاد نکرده و در نتیجه این مکان

ی راهکاری اساسی برای حل مشکل تولید الملل رسد، تقسیم حوزه بین بخش خصوصی و دولتی و بازگشایی بازارهای جدید بین می

 ./های مرغداران از ورود شرکت به عرصه تجارت است تر از آن، رفع نگرانی مازاد و مهم
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۰۱/۹۳/۵۹ : تاریخ

ورشکستگی صنعت مرغداری را ورشکستگی صنعت مرغداری را / / سال ضرر و زیان اعتراض مرغداران مقابل نهاد ریاست جمهوریسال ضرر و زیان اعتراض مرغداران مقابل نهاد ریاست جمهوری  ۰۰پس از پس از 

  کندکند  تهدید میتهدید می
کنندگان به دلیل عدم صرفه  ایم، اما تولید میلیون تن گوشت مرغ در کشور به خودکفایی رسیده 2در حالی که با تولید ساالنه  

  .ساله این صنعت، در مقابل نهاد ریاست جمهوری اعتراض کردند 2  اقتصادی در تولید مرغ و ضرر و زیان

آن را عنوان  یکی از افتخاراتی که وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته بسیار خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تولید گوشت مرغ است کرده، خودکفایی در

میلیون تن و  2ساالنه حدود  تولید گوشت مرغ در کشور را براساس این گزارش حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی میزان

 .ر ماه عنوان کرده استهزار تن د 31ظرفیت صادرات آن را حدود 

گوشت مرغ در حالی است که مرغداران طی دو سال گذشته همواره از وضعیت بازار و پائین بودن قیمت   میلیون تن 2تولید ساالنه 

 .شود این روند، ورشکسته می اند که صنعت مرغداری در صورت ادامه عرضه آن شکایت داشته و بارها اعالم کرده

تر از قیمت تمام شده است و اگرچه قیمت عرضه هر  اند که قیمت عرضه مرغ پایین خیر مدام اظهار کردهمرغداران در دو سال ا

است، اما به علت مازاد تولید و عدم صادرات پایدار و مداوم هر کیلوگرم  و حتی بیشتر هزار تومان 6کیلوگرم مرغ در بازار حدود 

 .شود اری میمرغ در مقاطعی با هزار تومان ضرر از مرغدار خرید

را  درصدی تولید 21شود، برخی تعداد زیاد واحدهای تولید مرغ و مازاد  دالیل زیادی برای این وضعیت از سوی مرغداران مطرح می

و همین  ریزی مجوز مرغداری صادر شده های گذشته بدون ضابطه و برنامه کنند و معتقدند که در سال دلیل این وضعیت عنوان می

 .د تولید و عدم تعادل در عرضه و تقاضای مرغ شده استموضوع باعث مازا

گویند از آنجا که دولت هیچ  شود و می منجر به مازاد تولید می برخی دیگر معتقدند که نبود بازار صادراتی پایدار برای این محصول

 .کند، توان عرضه این محصول در بازارهای رقابتی وجود ندارد حمایتی از صادرکنندگان نمی

افتد و ورشکستگی صنعت مرغداری را  اند که با این وضعیت، تولید به مخاطره می کنندگان عنوان کرده براساس این گزارش، تولید

 .کنند تهدید می

به گفته مرغداران، آنچه که مسلم است، وجود مازاد تولید در صنعت مرغداری و نبود راهکاری برای عرضه آن به قیمت مناسب، 

امروز باالخره تعدادی از مرغداران  ها را به ستوه آورده تا جایی که کنندگان است که در دو سال گذشته آن دمشکل اصلی تولی

 .اند سراسر کشور در واکنش به وضعیت ایجاد شده مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده

حدود دو سال است که با ضرر و زیان  این صنعت کنندگان دهندگان مرغ گوشتی تولید به گفته محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش

 .مسئوالن دولت هستند اند و برای بیان مشکالت خود خواهان گفتگو با مواجه
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۹ :تاریخ

  مازاد تولید چه بر سر مرغداران آورد؟مازاد تولید چه بر سر مرغداران آورد؟

درصدی قیمت در بازار فراهم کرده  31الی  0مازاد تولید، زمینه را برای کاهش :عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گفت

با اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار .است

راهم کرده و درصدی قیمت مرغ در بازار ف 31الی  0مازاد تولید، زمینه را برای کاهش : اشاره به وضعیت تولید مرغ اظهار داشت

 .گفتنی است که خرید شرکت پشتیبانی هم تاثیری در بهبود وضعیت مرغداران نداشته است

از اسفند ماه سال گذشته جلسات متعددی برای کنترل و کاهش تخم مرغ تولیدی با امور دام داشته ایم که درنهایت : وی افزود

اواخر اردیبهشت ماه کلید می خورد که امیدواریم با برنامه ریزی های  استارت کاهش تولید در راستای تعادل قیمت مرغ در بازار از

 .دقیق این امر محقق شود

با توجه به فراهم نشدن زیر ساخت های الزم و نبود امکانات سردخانه ای در : حجت با اشاره به وضعیت صادرات مرغ بیان داشت

همین خاطر الزم است که دولت حمایت ویژه ای ازصادر کنندگان  عراق باید گفت که توفیق چندانی در صادرات نداشته ایم و به

 .داشته باشد

هزار تن صادرات داشته ایم که همواره  01تنها  در دوسال اخیر، : در کشور گفت هزار تنی مرغ  211وی با اشاره به مازاد سالیانه 

 .ود را افزایش دهیمتخصیص یارانه میزان صادرات خ الزم است با فراهم کردن فضای زیر ساختی و 

 2الی  2در حال حاضر ساالنه : عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران با اشاره به ظرفیت تولید مرغ گرم در کشور یادآور شد

هزار تن مرغ گرم در کشور تولید می شود، و این درحالیست که با فراهم شدن فضای صادراتی می توان آن را به  311میلیون و 

 .هزار تن افزایش داد 611الی  811لیون و می 2مرز 

مرغداران از سال گذشته تا کنون شرایط بهرنجی را به سبب کاهش قیمت تجربه کرده اند که امیدواریم با یارانه : حجت تصریح کرد

 .صادراتی و کنترل تولید، وضعیت آنها بهبود یابد
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  های مدیریت کشاورزی ایرانهای مدیریت کشاورزی ایران  الگوی کشت بهینه و آمایش سرزمین کشاورزی، گمشدهالگوی کشت بهینه و آمایش سرزمین کشاورزی، گمشده

دلیل عدم استفاده بهینه، اتالف  اما متأسفانه بهویژه ایران، از منابع تولید فراوانی برخوردار بوده،  کشورهای در حال توسعه به

ویژه توسعه پایدار بخش  منظور رسیدن به توسعه پایدار کشور و به به. وری پایین منابع خواهد بود شوند که نتیجه این امر، بهره می

 .عملکرد و کیفیت دست یافتوری آنها به تولید با حداکثر  ها و افزایش بهره کارگیری اصولی نهاده کشاورزی، الزم است با به

 :دکترای علوم باغبانی -بهنام دهقانی  -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

تواند باعث پربارتر شدن و افزایش  انجام تحقیقات در این بخش می. های مهم اقتصادی کشور است بخش کشاورزی یکی از بخش

نیاز کشور و کسب درآمد ارزی از طریق صادرات محصوالت را فراهم  های آن شود و شرایطی جهت تأمین مواد غذایی مورد پتانسیل

های اجرایی و  تحقق این امر نیازمند تحقیقات اصولی در این بخش بوده تا نتایج حاصل از تحقیقات، نیاز دستگاه. کند

  .تولیدکنندگان کشور را برآورده سازد

دلیل عدم استفاده بهینه، اتالف  اوانی برخوردار بوده، اما متأسفانه بهویژه ایران، از منابع تولید فر کشورهای در حال توسعه به

ویژه توسعه پایدار بخش  منظور رسیدن به توسعه پایدار کشور و به به. وری پایین منابع خواهد بود شوند که نتیجه این امر، بهره می

در . ا به تولید با حداکثر عملکرد و کیفیت دست یافتوری آنه ها و افزایش بهره کارگیری اصولی نهاده کشاورزی، الزم است با به

با توجه به . ای و عوامل تولید مغایرت دارد های منطقه بسیاری از مناطق کشور، کشت محصوالت زراعی و باغی با پتانسیل

یدی در های کمک به بهبود عوامل تول ها ضروری است که در جهت روش های اقلیمی موجود و بیالن منفی آب دشت محدودیت

های کشاورزی یک منطقه به انواع گروه محصوالت  ضرورت تدوین برنامه کشت جهت تخصیص زمین. کشاورزی کشور حرکت کنیم

ای از گیاهان سازش یافته در این  زراعی و باغی همان منطقه و ارائه ی ترکیب از پیش تعیین شده کشت و آیش برای مجموعه

از سوی دیگر . سو باشد اجتماعی هم -های دولت و اقتصادی  ای باشد که با سیاست گونه به این برنامه باید. منطقه الزامی ا ست

های تولید، عملکرد محصول  میزان کشت محصوالت کشاورزی در این منطقه باید با توجه به منابع موجود، قیمت محصوالت، هزینه

اغی مناطق مختلف بر اساس اقلیم و حفظ منابع پایه تولید در گیری در انتخاب گیاهان زراعی یا ب و نیاز کشور انجام شود و تصمیم

 .جهت تأمین نیازهای اساسی کشور باشد

 تعریف الگوی کشت

الگوی کشت عبارت است از تعیین ": ترین تعریف این است رسد جامع نظر می درباره الگوی کشت تعاریف متفاوتی وجود دارد، به

گیری بهینه از  های کالن کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره ر مبتنی بر سیاستیک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدا

 ."ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصوالت کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست های منطقه پتانسیل

 تعریف آمایش سرزمین

کردن، در نشاندن، مستعد کردن و آراسته کردن است که به معنی درهم  "آماییدن"و  "آمودن"آمایش سرزمین از اسم مصدر 

سرزمین عبارت است از توزیع متوازن و ( ارزیابی توان اکولوژیک)الملل آمده، آمایش  بر طبق تعریفی که در بولتن همایش بین. است

آمایش . انسانیهای اقتصادی و اجتماعی و معنوی در پهنه سرزمین نسبت به منابع طبیعی و  هماهنگ جغرافیایی تمام فعالیت

های انسانی در زمین برای استفاده مناسب و پایدار از کلیه امکانات انسانی و  سرزمین را تنظیم روابط بین انسان، زمین و فعالیت

های مرتبط با آن  آمایش سرزمین و برنامه. ها هست فضایی سرزمین در جهت بهبود وضعیت اجتماع در طول زمان برای همه نسل
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برداری در طول  ای که این استفاده و بهره گونه به. های صحیح و اصولی برای استفاده از سرزمین و منابع طبیعی هست مهدنبال برنا به

 .زمان باعث تخریب محیط و منابع طبیعی نشود

ور یکی از مسائلی که همواره ذهن مدیران توسعه بخش کشاورزی را به خود مشغول کرده بررسی توان تولیدی مناطق مختلف کش

تواند مدیران بخش کشاورزی را در این امر یاری  هایی که می ترین شاخص از مهم. برای توسعه و کشت محصوالت کشاورزی است

های اقلیمی این مناطق بوده که در کنار توجه به الگوی کشت بهینه و اصل مزیت  کند، مشخص کردن پتانسیل زمین و محدودیت

  .زگار با هر منطقه مناسب باشدتواند جهت انتخاب محصول سا نسبی می

الگوی بهینه کشت، انتخاب ترکیبی از محصوالت برای کشت در یک واحد زراعی مشخص با توجه به خصوصیات کشت محصوالت 

بینی قیمت آنها در بازار، حجم تقاضا، منابع آب و خاک در دسترس، نیروی انسانی، سرمایه، تجهیزات کشاورزی و  مختلف، پیش

توان بر فقر حاکم  منظور بیشینه کردن سود آن واحد است که سرانجام با رعایت این الگو توسط کشاورزان می ه دیگر بهموارد مشاب

 . بر مناطق روستایی و کشاورزی تأثیرگذار بود

ار های نامناسب قر پوشی شده و اراضی بسیاری تحت کاربری متأسفانه در بسیاری از نقاط کشور ما از اهمیت این نکته چشم

های  این آگاهی را بر اساس مدل. آگاهی از نحوه استفاده از زمین، سبب جلوگیری از هدر دادن ثروت زمینی خواهد شد. گیرند می

کند و  مطالعه توان اکولوژیک، نوع کاربری مناسب برای یک محدوده از سرزمین را تعیین می. توان به دست آورد توان اکولوژیک می

 ./بری اراضی مناسب برای یک ناحیه و یا منطقه را پیشنهاد کردتوان کار بنابراین، می
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 چای

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

  تن برگ سبز تاکنونتن برگ سبز تاکنون  ۰۲۲۲۰۲۲۲برداشت برداشت   //منتظر ابالغ قیمت تضمینی برگ سبز چای هستیممنتظر ابالغ قیمت تضمینی برگ سبز چای هستیم

 .با وجود آنکه قیمت تضمینی برگ سبز چای به تصویب شورای اقتصاد رسیده، اما هنوز ابالغ رسمی آن انجام نشده است

 .با وجود آنکه قیمت تضمینی برگ سبز چای به تصویب شورای اقتصاد رسیده، اما هنوز ابالغ رسمی آن انجام نشده است

از برداشت گسترده برگ سبز چای خبر ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  کشور امروز در گفت رئیس سازمان چای

هزار تن  های شمالی آغاز شده و تاکنون هفت ماه سال جاری، برداشت برگ سبز چای در استان از ابتدای اردیبهشت: داد و گفت

کارخانه برای تبدیل برگ سبز چای به چای خشک قرارداد منعقد  310اکنون ت: محمدولی روزبهان افزود.برگ سبز تولید شده است

 .ترین چای در سال جاری تولید شده است هوایی، کیفیاند و با توجه به شرایط آب و کرده

شورای با وجود آنکه قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی همچون چای در چهارشنبه هفته گذشته توسط : وی خاطرنشان کرد

 .به تصویب رسیده است، هنوز منتظر ابالغ نهایی هستیم رسیدهاقتصاد 

 .شود که امروز ابالغ قیمت تضمینی برگ سبز چای به این سازمان انجام شود بینی می پیش: رئیس سازمان چای کشور ادامه داد

درصد درجه دو گزارش دهم  درصد برگ سبز چای تولیدشده از نوع درجه یک است و تنها یک 99بیش از : روزبهان تصریح کرد

 .هزار تن برگ سبز تولیدشده، تنها هشت تن آن درجه دو است از هفت: وی یادآور شد.شده است

شود که بیشترین میزان  بینی می های شمالی مناسب است و امسال پیش شرایط آب و هوایی در استان: روزبهان در پایان تأکید کرد

 ./های اخیر داشته باشیم ی سالترین چای را ط برداشت برگ سبز چای و کیفی
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ

  برداشت برگ سبز چای آغاز شدبرداشت برگ سبز چای آغاز شد

 .رسمی چین اول برگ سبز چای در مازندران و گیالن طی امروز و فردا آغاز خواهد شدبرداشت : رئیس سازمان چای گفت

با اشاره به برداشت برگ سبز چای  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار 

 .دیبهشت ماه، برداشت برگ سبز چای در برخی از باغات آغاز شده استاز اول ار: اظهار داشت

با توجه به شرایط جوی هوا ، برداشت رسمی چین اول برگ سبز چای در مازندران و گیالن طی امروز و فردا آغاز خواهد : وی افزود

نی را تعیین نکرده ، لذا بر اساس تا کنون شورای اقتصاد نرخ خرید تضمی: روزبهان با اشاره به نرخ خرید تضمینی گفت.شد

 .تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است 85پیشنهادات داده شده 

کارخانه چای در شمال  32کارخانه قرارداد به امضا رساندند، اما تا کنون  331با توجه به آنکه : رئیس سازمان چای تصریح کرد

 .کشور آغاز به کار کرده است
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 دانه های روغنی

 فارس - ۰۱/۹۳/۵۹ : تاریخ

  هزار تن کلزا به نرخ تضمینی خریداری شد هزار تن کلزا به نرخ تضمینی خریداری شد   11.۰11.۰
تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان خریداری  211هزار و  33از آغاز فصل خرید کلزا تاکنون : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت

از آغاز : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت .شده است

 .تن کلزا از کشاورزان خریداری شد 211هزار و  33فصل برداشت دانه روغنی کلزا در اوایل فروردین ماه تاکنون 

 .هزار تن خرید تضمینی بوده است 9ین مقدار خرید این محصول تاکنون در استان خوزستان با بیشتر: وی افزود

 .تومان عنوان کرد 2811مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا را 

شده است و براساس گفته  کشور کشت هزار هکتار از اراضی کشاورزی 60براساس این گزارش، در سال زراعی جاری کلزا در سطح 

 .هزار تن دانه روغنی کلزا تولید شود 311شود، امسال حدود  بینی می وزارت جهاد کشاورزی پیش مسئوالن

 .هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان امسال به زیر کشت دانه روغنی کلزا رفته است31: افزاید این گزارش می
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۵۹۰۱اسفند  ۳۱: تاریخ

  جدول تفکیکیجدول تفکیکی+ + ماهه گمرک در خصوص واردات دانه، روغن خام و کنجاله ماهه گمرک در خصوص واردات دانه، روغن خام و کنجاله   1111نگاهی به آمار نگاهی به آمار 

نشان می دهد افزایش واردات دانه های روغنی به عنوان ماده اولیه صنعت روغنکشی باعث کاهش  90ماهه سال  33نگاهی به آمار 

 شدید واردات کنجاله و روغن خام و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشاورزی می شود

 31:29ساعت  3190اسفند ماه  20دو شنبه 

نشان می دهد افزایش واردات دانه های روغنی به عنوان ماده اولیه   90ماهه سال  33نگاهی به آمار  –ذا اقتصاد غ <صنایع غذایی

 .و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشاورزی می شود  صنعت روغنکشی باعث کاهش شدید واردات کنجاله و روغن خام

و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که  90ماهه سال  33، آمار «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .تن کاهش یافته است 052هزار و  926درصد کاهش به رقم  39با  90واردات روغن خام در سال 

 .تن رسیده است 933هزار و  035درصد کاهش به رقم یک میلیون و  18  واردات کنجاله نیز از با

تن افزایش یافته  612هزار و  608درصد افزایش به رقم یک میلیون و  868روغنی به این در حالی است که واردات دانه های 

بنابر این گزارش می توان نتیجه گرفت در صورت ادامه روند کنونی مبنی بر جایگزینی واردات دانه های روغنی به جای .است

ر بود عالوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده واردات محصوالت نهایی صنعت روغنکشی شامل کنجاله و روغن خام می توان امیدوا

 .حاصل از فرآیند روغنکشی، تراز تجاری بخش کشاورزی و مواد غذایی نیز به شدت بهبود یابد

نشان می دهد افزایش واردات دانه های روغنی به عنوان ماده اولیه صنعت روغنکشی باعث کاهش  90ماهه سال  33نگاهی به آمار 

  .و روغن خام و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشاورزی می شود شدید واردات کنجاله

و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل حاکی  90ماهه سال  33، آمار «فود پرس»به گزارش ایانا به نقل از پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .هش یافته استتن کا 052هزار و  926درصد کاهش به رقم  39با  90از آن است که واردات روغن خام در سال 

 .تن رسیده است 933هزار و  035درصد کاهش به رقم یک میلیون و  18واردات کنجاله نیز از با 

 .تن افزایش یافته است 612هزار و  608درصد افزایش به رقم یک میلیون و  868این در حالی است که واردات دانه های روغنی به 

ادامه روند کنونی مبنی بر جایگزینی واردات دانه های روغنی به جای واردات  بنابر این گزارش می توان نتیجه گرفت در صورت

محصوالت نهایی صنعت روغنکشی شامل کنجاله و روغن خام می توان امیدوار بود عالوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده حاصل از 

 بدفرآیند روغنکشی، تراز تجاری بخش کشاورزی و مواد غذایی نیز به شدت بهبود یا
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۵۹۰۱اسفند  ۹۰: تاریخ

  رونق اقتصادی در گرو گردش آزاد اطالعاترونق اقتصادی در گرو گردش آزاد اطالعات/ / های روغنی شکل بگیردهای روغنی شکل بگیرد  صندوق حمایت از خرید تضمینی دانهصندوق حمایت از خرید تضمینی دانه

به همین دلیل ایجاد صندوق . های روغنی و کنجاله در کشور با اما و اگرهای فراوانی همراه است توزیع و واردات روغن و دانهتولید، 

ترین روش برای  های روغنی و اخذ تعرفه از واردات محصوالت نهایی اعم از روغن و کنجاله در این راستا منطقی حمایت از تولید دانه

 .رسد نظر می حل مشکل به

برای حفظ : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن صنفی صنایع روغن

ای تشکیل شود تا منابع مالی خریدهای تضمینی را  اشتغال داخلی و حمایت از تولید و حفظ ارزش افزوده، باید صندوق ذخیره

 .تأمین کند

توان منابع این  می: های تضمینی طبق قانون، بر عهده دولت است، افزود اشاره به اینکه پرداخت ضرر و زیان قیمتاکبر سبقتی با 

 .صندوق را از تعرفه واردات کنجاله و روغن خام تأمین کرد

ن به خزانه دولت درصد شود، پنج درصد از این مبلغ طبق قانو 38عنوان مثال، وقتی تعرفه واردات کنجاله  به: وی خاطرنشان کرد

تواند به حساب صندوق مذکور رفته تا برای خریدهای تضمینی، مورد استفاده قرار گیرد، به  درصد مابقی می 31رود؛ بنابراین  می

 .توان به این صندوق منتقل کرد های باالی پنج درصد را می عبارتی تعرفه

های خرید تضمینی را باالتر اعالم تا  حمایت از تولید داخل، قیمتها در جهت  دولت: کشی ادامه داد دبیر انجمن صنفی صنایع روغن

 .با این امر از کشاورزان حمایت کنند و در نتیجه جهت تأمین ضرر و زیان فرآیند خرید تضمینی، حمایت دولت امری ضروری است

وابسته به وزارت جهاد کشاورزی  های درصدی واردات کنجاله از طرف شرکت 81سبقتی با اشاره به انتشار گزارشی مبنی بر سهم 

های دولت شفاف و کارشناسی باشد تا فضای اقتصاد و تولید کشور به نفع  باید سیاست: های خبری، تصریح کرد در یکی از سایت

ضای تواند اطالعات و آمار اقتصادی را اعالم کند، تا با ایجاد ف اقتصاد ملی حرکت کند؛ طبق قانون، گردش آزاد اطالعات دولت می

 .های احتمالی جلوگیری شود شفاف از سوءاستفاده

و افزایش سه درصدی تعرفه واردات کنجاله و  90توان گفت که با اقدام دولت در سال  درباره تأمین کنجاله نیز می: وی یادآور شد

فراهم و بخشی از کنجاله  کشی های روغن های جهانی، راه برای ایجاد اشتغال و فعال شدن کارخانه روغن خام و در کنار آن قیمت

 .مورد نیاز با قیمت ارزان در داخل کشور تولید شد

دالری بین  01های جهانی ایجاد فاصله  شود با توجه به روند قیمت در همین راستا از دولت تقاضا می: سبقتی در پایان تأکید کرد

ترین برنامه اقتصادی  عنوان مهم ت ایجاد اشتغال بههای داخلی و در جه قیمت کنجاله و دانه سویا و ظرفیت بالاستفاده کارخانه

های داخلی  دولت در سال پیش رو، با افزایش تعرفه واردات کنجاله راه را برای تولید کل کنجاله مورد نیاز کشور از طریق کارخانه

 ./هموار سازد
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  کشت دانه های روغنی تضمین کننده امنیت غذایی کشور استکشت دانه های روغنی تضمین کننده امنیت غذایی کشور است

که در امنیت غذایی بحثی اساسی و محوری است و همواره الزم است : عضو کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت

 .راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاوتی به خود کفایی نسبی دست یابیم

با اشاره به وضعیت تولید دانه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ابوالحسن خلیلی دبیر انجمن روغن نباتی در گفت و گو با خبرنگار 

هزار تن روغن خام در کشور نیاز داریم که مجموع روغن خام مورد نیاز  011النه به یک میلیون و سا: های روغنی اظهار داشت

 .مصرف از دو بخش داخلی و خارجی تامین می شود

 .درصددانه های روغنی در کشور تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شود 31در حال حاضر کمتر از : وی افزود

افزایش تولید دانه های روغنی در راستای خود کفایی امری مشکل : های وزارت جهاد کشاورزی بیان کردخلیلی با اشاره برنامه 

 .درصد خواهیم رسید 01است، اما الزم به ذکر است که طی یک برنامه پنج ساله به خود اتکایی باالتر از 

 اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛برنگار ن عباس پاپی زاده عضو کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خ

سال اخیر به  35سال گذشته روند وابستگی به دانه های روغنی به شدت افزایش یافته، به طوریکه خودکفایی در  81در : گفت

 .درصد رسیده است 31کمتر از 

دولت برنامه هایی را در راستای خود کفایی دانه های روغنی طراحی کرده بود، که به : گفتوی با اشاره به برنامه های اخیر دولت 

درصد  8سبب کمبود اعتبارات این طرح ها دچار مشکل شد و همین مسئله موجب شد که خود کفایی در دو دهه اخیر به کمتر از 

 .برسد

امنیت غذایی بحثی اساسی و محوری است و همواره : متی بیان کردپاپی زاده با اشاره به خودکفایی تولید در راستای اقتصاد مقاو

الزم است که در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاوتی به خود کفایی نسبی دست یابیم و وابستگی خود را کاهش دهیم چرا که 

 .کاهش وابستگی صرفه اقتصادی و امنیت غذایی را به دنبال دارد

ر واقع الزم است که دولت با فراهم کردن زیر ساخت ها، توسعه مکانیزاسیون ، اعطای د: عضو کمسیون کشاورزی تصریح کرد

تسهیالت به بخش خصوصی، حمایت های تشویقی به کشاورزان و یارانه تولید بستر را برای خودکفایی تولید دانه های روغنی 

  .فراهم کنند
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 روغن

 آیانا - ۵۹۰۱اسفند  ۵۰: تاریخ

روغن کش ها خواستار اصالح نظام تعرفه ای روغن کش ها خواستار اصالح نظام تعرفه ای / / سوت تعطیلی کارخانجات روغن کشی کشور کشیده شدسوت تعطیلی کارخانجات روغن کشی کشور کشیده شد

  کنجاله، روغن و دانه های روغنیکنجاله، روغن و دانه های روغنیواردات واردات 

کشی ایران با صدور اطالعیه ای که بیش از حال و هوای تحول مثبت حال و روزی حاکی از تعطیلی  انجمن صنفی صنایع روغن

 .دارد، خواستار اصالح نظام تعرفه ای واردات دانه های روغنی و کنجاله و همچنین روغن خام شد

در شرایط کمبود دانه روغنی، اگر دولت تدبیری نکند، با واردات : اعالم کرد کشی ایران انجمن صنفی صنایع روغن

 .قطعی است 1151کشی در سال  کنجاله و روغن خام به جای دانه روغنی، تعطیلی کارخانجات روغن

که بیش از  خورشیدی با صدور اطالعیه ای 3190کشی ایران در واپسین روزهای سال  به گزارش ایانا، انجمن صنفی صنایع روغن

 0،6کارخانجات روغن کشی با ظرفیت ساالنه : حال و هوای تحول مثبت، حال و روز حاکی از تحولی رو به تعطیلی دارد، اعالم کرد

میلیون تن دانه روغنی یکی از بزرگ ترین صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به شمار می روند که می تواند نقش کلیدی را در 

ی، ایجاد ارزش افزوده، افزایش ضریب خوداتکایی، امنیت غذایی، کاهش واردات محصوالت نهایی و بهبود زایی، کاهش ارزبر اشتغال

تراز تجاری بخش کشاورزی و غذایی کشور در راستای تحقق اهداف عالی و برنامه های کالن نــظام جمهوری اسالمی ایران از 

 .جمله اقتصاد مقاومتی ایفا نماید

کشی ایران برای نیل به این اهداف، پیشنهاد اصالح نظام تعرفه ای  انجمن صنفی صنایع روغن: مده استدر ادامه این اطالعیه آ

واردات کنجاله، روغن خام و دانه های روغنی را به دولت ارائه کرد و طی دو سال اخیر جلسات متعددی را با مقامات عالی کشور از 

انه با وجود دستورات و پیگیری آن مقام مسئول و مکاتبات و جلسات متعدد جمله معاون اول رییس جمهوری برگزار کرد که متاسف

کارشناسی با وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این روزها 

 .ردان به گوش نمی رسدخبرهای خوشی در مورد اصالح نظام تعرفه ای به نفع تولید و صنعت از سوی دولتم

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

سال گذشته می چرخد و تصمیمات غیر کارشناسی و منفعت طلبی بــرای گروه ها و افراد خاص وارد کننده محصوالت  5پاشنه 

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

 21درصدی کنجاله،  38بنا بر این در اینجا الزم است به صراحت اعالم شود در صورت عدم تدبیر دولتمردان مبنی بر وضع تعرفه 

ادامه فعالیت نخواهند بود و  دیگر قادر به 3198درصدی دانه های روغنی، کارخانجات روغنکشی در سال  8درصدی روغن خام و 

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

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

درصد است و طبق نظر کارشناسان، برای تامین نیاز روغن  31ضریب خودکفایی ایران در تولید روغن و دانه روغنی کمتر از 

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

 .شود و هم روغن تازه برای انسان و کنجاله تازه برای خوراک دام تهیه شود
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ

  پیاز زعفران در پیچ و خم مرزهاپیاز زعفران در پیچ و خم مرزها/ / طالی سرخ رنگ باختطالی سرخ رنگ باخت

ایرانی در جیب ها و چمدان ها در حال خروج این روزها در سایه غفلت مسئوالن، پیاز طالی سرخ : عضو شورای ملی زعفران گفت

 .از مرزهای کشور است

با اشاره به وضعیت تولید و صادرات  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار 

لید کننده زعفران در دنیا است که رسیدن به جایگاه شایسته در زمینه صادرات این محصول ایران بزرگترین تو: زعفران اظهار داشت

 .نیازمند توجه ویژه مسئوالن، حمایت از تولید کنندگان، مدیریت بازار و رفع موانع صادرات است

تن  811ولید این محصول به مرز سال آینده، ت 31در : تنی زعفران در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت 811وی با اشاره به تولید 

 .می رسد چرا که ساختار این گیاه به گونه ای است که سالیانه پیاز آن تکثیر می شود و از یک هکتار به سه هکتار افزایش می یابد

حال حاضر، طبق آمار  در : هزار هکتار است، افزود 321سطح زیر کشت محصول بالغ بر  3011حسینی با بیان اینکه در سال 

هزار هکتار است که سالیانه  51محصول در دو استان خراسان رضوی و جنوبی بالغ بر  وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت 

  .هزار هکتار برسد 321چند سال آینده سطح زیر کشت به  ظرف  تکثیر خودکار پیاز زعفران موجب شده که 

سال گذشته، مجموع تولید زعفران در : و رضوی هستند، گفت وی با بیان اینکه عمده تولید کنندگان زعفران در خراسان جنوبی 

افزایش  91نسبت به  90هزار تن است و می توان گفت که تولید زعفران در سال  111دو استان خراسان رضوی و جنوبی بالغ بر 

  .چشمگیری داشته است

 .در صورت تعادل قیمت این محصول در بازار دیگر نگران افزایش تولید نخواهیم بودگفتنی است که 

کیلو گرم محصول در هر هکتار  8تا  1در حال حاضر کشاورزان به طور متوسط : وی با اشاره به برداشت محصول در هر هکتار گفت

 .زایش یابدبرداشت می کنند، اما الزم است که میزان برداشت تا دوبرابر در هکتار اف 

را به متولیان  وزارت جهاد کشاورزی با همکاری بخش خصوصی و تخصص کارشناسان باید آموزش های الزم : حسینی عنوان کرد

 .کیلوگرم در واحد سطح افزایش یابد 5بخش کشاورزی و تولیدکنندگان دهد تا برداشت محصول به مرز 

دالر ارز وارد کشور کند، بایستی آموزش  2تولید هر متر مربع زعفران می تواند  با توجه به اینکه: عضو شورای ملی زعفران ادامه داد

 .های الزم به متولیان داده شود

 جهش صادرات زعفران به آمریکا ***

سال به جمع مشتریان  38با اجرای برجام، بازار آمریکا پس از : عضو شورای ملی زعفران با اشاره به صادرات زعفران به آمریکا گفت

 .کیلو زعفران به این کشور صادر کنند 311عفران ایرانی پیوست و تاجران ایرانی موفق شدند تا کنون ز

طی سال های تحریم، امریکا زعفران ایرانی را به صورت واسطه ای از کشورهای امارات خریداری می کرد و می : وی در ادامه افزود

را به صورت فله خریداری و در برندهای ملی بسته بندی کرده و به آمریکا و در این میان واسطه ها زعفران ایرانی  توان گفت که 

 .دیگر کشورهای اروپایی به اسم خود صادر می کردند

تن زعفران مورد استفاده قرار می  61الی  81در آمریکا ساالنه : تنی زعفران در آمریکا عنوان کرد 81حسینی با اشاره به نیاز ساالنه 

تواند صد درصد صادرات این محصول را تامین کند و گفتنی است که بازار آمریکا به سبب اعتماد مصرف  گیرد و کشور ما می

 .کنندگان به زعفران ایرانی در مقایسه با سایر کشورها تنها زعفران ایران را می پذیرد
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نیاز بازار آمریکا را تامین کنند و این در در واقع همه کشورهای تولید کننده نیز نمی توانند زعفران مورد : وی در ادامه یادآور شد

 .حالیست که هیچ دغدغه ای برای صادرات زعفران به آمریکا وجود ندارد

 میلیون دالری صادرات طالی سرخ 1۲۲ارز آوری  ***

هزار  311بر اساس آمار گمرگ، سال گذشته بیش از : عضو شورای ملی زعفران با اشاره به صادرات زعفران در سال گذشته گفت

 .تن زعفران به بازارهای هدف صادر شده، اما معتقدیم که آمار گمرک اشتباه است چرا که میزان صادرات بیش از این مقدار است

وزارت جهاد کشاورزی و گمرک بایستی آمار دقیقی در اختیار صادر کنندگان قرار دهند تا آنها بتوانند برنامه ریزی دقیقی :وی افزود

 .اشته باشندبرای صادرات خود د

میلیون دالر برای  111سال گذشته صادرات طالی سرخ به بازارهای هدف، : حسینی با اشاره به میزان ارز آوری صادرات بیان کرد

سال آینده حداقل میزان ارز آوری طالی سرخ به یک میلیارد دالر  31دربرداشته، اما پیش بینی می شود که در  کشور ارز اوری 

 .برسد

  حباب کاذب قیمت بر زعفراننشستن  ***

نبود نظارت های کافی در بازار موجب تاخت و تاز دالالن در نوسانات قیمت شده به طوریکه قیمت طالی سرخ ایرانی همانند اال 

 !کلنگ باال و پایین می رود؛ گاهی گران و گاهی ارزان؟

هزار تومان  611میلیون و  8الی  811میلیون و  8ان در حال حاضر قیمت هر کیلو گرم زعفر: وی با اشاره به قیمت زعفران گفت

این روند موجب شده این  است و می توان گفت که حباب کاذب یک میلیون تومانی قیمت بر روی زعفران نشسته که ادامه 

 .محصول از چرخه تولید خارج شود

میلیون تومان رساند و  0قیمت زعفران را به مرز در فروردین ماه سال گذشته جوالن دالالن در بازار، : حسینی در ادامه بیان کرد

سود هنگفت   گفتنی است که اگر قیمت این محصول به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا کند مطمئنا، همه کشاورزان با توجه به

 .اقدام به کاشت زعفران می کنند که در این صورت با تولید بی حساب و کتاب مواجه می شویم

تعادل در بازار تولید و صادرات مستلزم ثبات درست و منطقی قیمت ها در بازار است چرا که در غیر اینصورت با : وی ادامه داد

 .مشکالت جدی مواجه خواهیم شد

با وجود تولید مناسب این محصول برخی دالالن با قیمت زعفران بازی می کنند به طوریکه صادرات محصول در دی : حسینی افزود

 .ا پایان اسفند ماه متوقف شدماه سال گذشته ت

میلیون تومان  6میلیون به  0.8برخی دالالن قیمت زعفران ایرانی را از مرز کیلویی : عضو شورای ملی زعفران در ادامه بیان کرد

 .رساندند که همین امر موجب شد دیگر کشوری حاضر به خرید زعفران از ما نباشد

 پیاز زعفران در پیچ و خم مرزها ***

با توجه به تکثیر خودکار پیاز زعفران و افزایش دو برابری سطح زیر کشت محصول : با اشاره به قاچاق پیاز زعفران گفت حسینی

 .باید گفت که اگر پیاز محصول در اراضی دیگر کشور کشت نشود در نهایت سر از خانه دالالن و چمدان ها در خواهد آورد

ا قاچاق مازاد پیاز زعفران به کشور های همجوار و در زمان برداشت با دپو کردن محصول ب روز آینده  21دالالن از : وی تاکید کرد

  .در خانه های خود آشفتگی و هرج و مرج در بازار به وجود می آورند

 لزوم توجه جدی به برند سازی ***

بازار سازی محصول یاری کند چرا که در واقع دولت باید صادر کنندگان را در زمینه : حسینی با اشاره به بازارسازی محصول گفت

 . زعفران محصول ملی است
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کشور مستقل در دنیا وجود دارد اما اکنون  351با توجه به آنکه : وی با اشاره به اینکه کشور ما پرچم دار تولید زعفران است، افزود

کشور زعفران صادر  381، حداقل به کشور هدف صادراتی ما است که می بایست با فراهم کردن زیر ساخت های الزم 81کمتر از 

 .کنیم

/news/fa/ir.yjc.www://http8853385D/%5%B0%D9%50%D5%A0% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

  سرخسرخکاهش صادرات طالی کاهش صادرات طالی 

به دلیل کاهش بارندگی، میزان تولید زعفران نسبت به سال گذشته کاهش داشته و به تبع آن، :کارشناس زعفران بیان کرد 

 .صادرات نیز دچار افت شده است

، در خصوص میزان تولیدات زعفران و خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه  محمدعلی آهنی کارشناس زعفران در گفتگو با

طی چندماه گذشته به دلیل کاهش بارندگی میزان تولید نسبت به سال گذشته : صادرات آن به کشورهای اروپایی و آسیایی گفت 

 .کاهش داشته و به تبع آن، صادرات نیز دچار افت شده است

ا سر زمین از کشاورزان خریداری می کنند و پس از بسته بندی کردن، این برخی بنکداران زعفران اعالء ر: آهنی اظهار داشت

   .محصول را در کشورهای اروپایی به مقدار گزاف می فروشند

 .صادر می شود  زعفران ایران به کشورهای چین ، ترکیه ، افغانستان و هند:وی افزود 

شهرستان قائن تولید می شود زیرا خاک،پیاز و کاشت و برداشت بهترین زعفران دنیا در مرکز : این کارشناس زعفران بیان کرد 

 .زعفران در این شهرستان طبق اصول و قوانین پیش می رود

دالالن و واسطه گران این عرصه با مخلوط کردن چند نوع زعفران آنها را به فروش می رسانند که امیدواریم : آهنی در پایان افزود

 .و از فروش آنها جلوگیری به عمل آید  جدی صورت گرفتههر چه زودتر با این امر برخورد 

/news/fa/ir.yjc.www://http8855101A%DA/%9% 
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 زیتون
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 سالمت

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  !!کندکند  نمینمیهایی که درمان هایی که درمان   بیمهبیمه

های درمانی شهرنشینان  تراز با بیمه ای که قرار بود هم بیمه. دفترچه بیمه سالمت روستاییان و عشایر چندان کارآمد نیست

های درمان  شده ازسوی بیمه خدمات محدود ارایه .های بستری و خدمات سرپایی درمان روستاییان و عشایر را کاهش دهد هزینه

های  انگار که این دفترچه. های درمانی آنها نداشته باشد ه این دفترچه بیمه، تاثیری درکاهش هزینهروستایی، عمال باعث شده ک

 .بیمه صرفا برای رفع تکلیف صادر شده است

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی 

، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی، حقی همگانی است و دولت سرپرستی

های مالی فوق را برای  مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت

  .تمام افراد کشور تأمین کند

ای  های بیمه ب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مطابق بند د ماده سوم مقرر شد صندوقدر این میان با تصوی

، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و ( فرمایان و شاغلین غیردائم خویش)مورد نیاز از قبیل حرف و مشاغل آزاد 

این قانون، دولت باید  1همچنین مطابق تبصره دوم ماده . تشکیل شود سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان

ظرف مدت دو سال ازتاریخ ابالغ قانون مذکور، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر 

نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در هیات وزیران که پس از طی  بنابراین با تصویب آئین. و شاغالن فصلی را فراهم نماید

جهت اجرا ابالغ شد، کار اجرا در صندوق عمال از اوایل شهریورماه  3150احل قانونی و تأئید نهائی ریاست مجلس در مرداد ماه مر

، عشایر، رانندگان حمل و نقل بار و (غیرساکن در روستا)عضویت در این صندوق برای روستاییان، کشاورزان .همان سال آغاز شد

هزار نفر، اعضای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی اختیاری  21ی زیر مسافر بین شهری ساکن در شهرها

همچنین برای حق بیمه روستاییان، کشاورزان و . توانند عضو این صندوق شوند سال با این شرایط می 35است و تمامی افراد باالی 

 .کنند، دولت پرداخت خواهد کرد ای که افراد پرداخت می مهسطح درآمدی درنظر گرفته شده که دو برابر حق بی 5عشایر کشور 

های درمانی شهرنشینان  تراز با بیمه ای که قرار بود هم بیمه. دفترچه بیمه سالمت روستاییان و عشایر چندان کارآمد نیست  

. کند ی آنها چندان فرقی نمیهای بستری و خدمات سرپایی درمان روستاییان و عشایر را کاهش دهد، حاال بود و نبودش برا هزینه

روزی، موتورهای توسعه کشور را گرم نگه  چرخانند و با زحمات شبانه های تولید را با عرق جبینشان می ادعا، چرخ ها که بی همان

دهند، حتی از داشتن دفترچه بیمه  سوم جمعیت کشور را تشکیل می اما این جمعیت کوشا و خدوم که حدود یک  دارند،  می

های درمان روستایی، عمال باعث شده که این دفترچه  شده ازسوی بیمه خدمات محدود ارایه. کارآمد هم محروم هستند سالمت

. های بیمه صرفا برای رفع تکلیف صادر شده است انگار که این دفترچه. های درمانی آنها نداشته باشد بیمه، تاثیری درکاهش هزینه

شود اما  رفته کمتر از قبل می های غلط توزیع منابع، تعدادشان رفته به دلیل سیاستاگرچه جمعیت روستایی و عشایری کشور 

 .میلیون نفری دوا کند 21رغم همه اینها دفترچه درمانی روستاییان هنوز نتوانسته دردی از این جمعیت  علی

 فروش زمین و دام برای درمان

کافی است . باعث دلخوری و گالیه بسیاری از روستاییان شده است های بیمه درمان روستایی، این شکل از کیفیت و پوشش دفترچه

ها، برای ما که از روستا به شهر  با دفترچه بیمه روستایی، سری به مراکزدرمانی درشهرها بزنید تا ببینید که بود و نبود این دفترچه

« شهروند»ز روستاهای اطراف فیروزکوه به ساله ساکن یکی ا01اینها را اعظم مطلبی . ایم، هیچ فرقی ندارد برای درمان آمده
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او که برای درمان پارگی مینیسک زانو به چند بیمارستان دولتی تهران مراجعه کرده است، درنهایت مجبور شد تا در یک . گوید می

ی، مجبور با وجود داشتن بیمه درمان روستای»: گوید های درمانش می او درباره هزینه. کلینیک خصوصی زانویش را جراحی کند

که به تهران  شدم که به خانه خواهرشوهرم بروم تا پس از جراحی زانویم، از من مراقبت کنند، در منطقه محل زندگی ما با این

نزدیک است، امکانات درمانی برای جراحی زانو وجود ندارد و من مجبور شدم به تهران بیایم، اما دفترچه بیمه روستایی من را در 

های مختلف، به توصیه  هفته مراجعه به بیمارستان2درنهایت پس از »: دهد او ادامه می« .تی دولتی قبول نکردندهیچ مرکزدرمانی ح

تهیه این پول برای . هزارتومان از من پول گرفتند 011میلیون و  2اقوام و فرزندان به یک مرکز خصوصی رفتم و برای جراحی زانو 

 «.این پول را از خواهرشوهرم قرض کردمام خیلی سخت بود، بخشی از  من و خانواده

چندماه پیش بود که یکی از اهالی روستا » :به گفته اعظم،تعداد افرادی که در روستایشان سرنوشتی مشابه او داشتند، کم نیست

جراحی برای جراحی قلب به تهران آمد، ولی هیچ بیمارستانی دفترچه بیمه او را قبول نکرد و مجبور شد برای جورکردن هزینه 

اگر زمینی برای کشت نداشته باشیم، یعنی درآمدی هم  .زمین برای ما همه چیز است. هایش را زیر قیمت بفروشد بخشی از زمین

 «.گذارد های درمان برای ما راهی به جز فروش زمین یا دام را باقی نمی نداریم، ولی هزینه

 های بیمه روستایی در شهر اعتبار ندارد دفترچه

ها درواقع زیرمجموعه سازمان  این دفترچه. گردد ای کشور بازمی های درمان روستایی به نظام چند پاره بیمه صلی بیمهاما مشکل ا

بیمه سالمت و وزارت رفاه است که برای روستاییان و عشایر درنظر گرفته شده، البته این موضوع مربوط به دولت یازدهم نیست و 

 .های قبل است میراث دولت

های بیشتری هم برای درمان  باعث شده تا روستاییان عالوه بر محرومیت از خدمات با کیفیت درمان و سالمت، هزینهمیراثی که 

مشکل دارندگان این دفترچه این است که اگر فردی با این دفترچه به شهر یا حاشیه شهر مراجعه کند، مانند آن . پرداخت کنند

 .که از سیستم ارجاع به شهر مراجعه کرده باشد را از جیب خود پرداخت کند، مگر آنها  است که دفترچه ندارد و باید همه هزینه

حل آن  مشکالتی که به گفته وزیر بهداشت تنها راه. این مشکالت باعث شد تا وزیر بهداشت بارها نسبت به این کمبودها انتقاد کند

کند، ارزش دفترچه او کمتر از دفترچه افراد  ندگی مییک روستایی هیچ گناهی نکرده که چون در روستا ز»: هاست تجمیع بیمه

بنابراین الزم است تا در مورد . شود آید، خدماتی به وی ارایه نمی حال وقتی یک روستایی به شهر می  درعین. ساکن در شهرها باشد

 «.گیرنده نهایی وزارت رفاه است بیمه روستاییان تجدیدنظر جدی صورت گیرد اما تصمیم

های بیمه صورت بگیرد و حداقل، بیمه روستایی  تجدیدنظری در سازمان»: ها درخواست کرده حال بارها از بیمه ین هاشمی درع 

  درحالی .ارزش بیمه سالمت ایرانیان را پیدا کند، زیرا بیمه روستاییان به هنگام مراجعه به مراکزدرمانی شهری ارزش خاصی ندارد

را به صورت رایگان زیر پوشش حمایتی خود قرار داده، ارزش بیشتری نسبت به بیمه که بیمه سالمت ایرانیان که همه مردم 

رسد با توجه به تسهیالت جدیدی که دولت در بخش بهداشت و درمان ایجاد کرده، ارزش بیمه روستایی  به نظر می. روستایی دارد

های  های وزیر بهداشت و درخواست اما این صحبت« .باشددرکمترین میزان خود به اندازه بیمه سالمت ایرانیان دارای ارزش و اعتبار 

 .های سنگین درمانی باشند های روستایی را ارتقا دهد تا همچنان روستاییان گرفتار هزینه مکرر او هم نتوانست ارزش و اعتبار بیمه

 تجمیع بیمه ها، تنها راه احیای دفترچه بیمه روستایی

بین  یمه روستایی رضایت ندارند، اما نسبت به ساختار تعریف شده برای این بیمه خوشگذاران هرچند که از کارکردهای ب قانون

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی معتقد است اینکه بخش درمان بیمه روستایی از بخش اجتماعی . هستند

بخش درمان است، درواقع این دو مقوله کامال چراکه الیه اجتماعی مربوط به بازنشستگی، فارغ از . آن جداست، مساله بدی نیست

 .از هم جدا هستند و در خیلی از جاهای دنیا نیز همین وضعیت وجود دارد
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تنها عالج بیمه روستایی، بلکه در سطح  پیچد که معتقد است نه ای می و گو با سالمت آنالین نسخه عبدالرحمان رستمیان در گفت

 .ها در زمینه ارائه خدمات به مردم است گشای بسیاری از نابسامانی کالن مشکل

اگر »: گوید دارند، می... اداره بیمه داریم که هریک برای خود ستاد، مدیرعامل و  31اکنون بیش از  وی ضمن انتقاد از اینکه هم

ند و هرکسی در شد که متعاقب آن همه افراد دفترچه یکسان داشت ها را انجام دهیم عدالتی برقرار می توانستیم تجمیع بیمه می

دولت هم . پرداخت های بیشتری می کرد، باید هزینه های کمتر و اگر در مسیر ارجاع حرکت نمی کرد، هزینه مسیر ارجاع حرکت می

 «.های سرانه را انجام دهد توانست بگوید که هرکس به اندازه درآمد خود پرداخت می

یعنی کسانی که . ها هم براساس درآمد است یت بهتری دارد و پرداختاگر تجمیع صورت گیرد، کارایی و شفاف»: دهد وی ادامه می

توانستیم تجمیع  بنابراین اگر می. های کم و آنها که درآمد زیاد دارند، پرداخت بیشتر خواهند داشت درآمد کمی دارند، پرداخت

 «.شد ها را انجام دهیم این مشکالت حداقل در بیمه پایه برطرف می بیمه

های جهانی را کنار هم قرار دهیم و قضاوت کنیم، خواهیم  تاکید بر اینکه اگر مباحث کارشناسی و همچنین تجربه هوشنگی نیز با

 .ها اثربخش و کمک کننده باشد تواند در بخش سالمت و سایر بخش دید که تجمیع منابع می

های  دارای ریسک است و به همین دلیل برداشتکنند این اقدام برای مدیریت ما  متاسفانه برخی ادعا می»: کند تصریح می وی

در حالی که اگر ما بتوانیم تجمیع منابع بیمه ای را انجام دهیم، به راحتی قادر به انجام خرید راهبردی . کنند دیگری از آن می

االن واقعا معلوم . مهای طرح تحول نظام سالمت صحبت کنی ها و برآورد هزینه سازی خواهیم بود و بهتر می توانیم در مورد تصمیم

 «.توانیم مشکالت را حل کنیم تر می نیست که قصد انجام چه کاری را داریم، اما اگر مدیریت ما واحد باشد، خیلی راحت

بیمه پایه، حق همگانی است، اما همه » : کند پایه در کشور موجود است، اضافه می  صندوق بیمه 30وی ضمن انتقاد از اینکه امروز  

های مختلفی که در ایران وجود دارد، نیازمند یک  تجمیع صندوق. ک سطح حداقلی بتوانند از خدمات آن استفاده کنندباید در ی

 «.سال دیگر صورت گیرد 31اراده سیاسی است و این مهم قطعا اگر امروز انجام نشود، باید 

رسد  تقای خدمات بیمه روستایی را بپذیریم، به نظر میهای پایه به منظور ار بر الزام تجمیع بیمه اگر گفته محمدباقر هوشنگی مبنی

 .سال آینده باشد 31که اراده امروز بسیار سودمندتر از اجبار 

 های روستایی نظام ارجاع و مشکالت بیمه

  او دراین. هایی که به گفته محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بسیار جدی است مشکالت و گرفتاری

میلیون نفر در ایران به صورت رایگان تحت پوشش بیمه  33روستاییان درحالی است که نزدیک به   مشکالت بیمه»: گوید می  باره

های درمانی روستاییان چندان تغییری نکرده  سالمت قرار گرفتند و دفترچه سالمت ایرانیان برای آنها صادر شده، ولی وضع بیمه

خواهد به شهر بیاید یا باید تمام هزینه را از جیبش پرداخت کند یا باید پزشک  وستا اگر بیماری میدر ر»: دهد او ادامه می«.است

درچنین شرایطی باید فاصله بیمار روستایی تا . اش را مهر بزند و به بیمارستان، پزشک یا داروخانه درشهر ارجاع دهد دفترچه

لی امکان ندارد، چون در بسیاری از روستاها دسترسی به پزشک در هر پزشک، به حداقل ممکن برسد، ولی این موضوع درشرایط فع

 «.تواند منتظر بماند تا پزشک در روستا او را به شهر ارجاع دهد زمانی ممکن نیست و از طرف دیگر بیمار نمی

، 3150سال  ن بودجه در قانو»: گوید قربانی درپاسخ به این پرسش که دلیل اصلی ناکارآمدی بیمه درمانی روستاییان چیست، می

درمانی برای تمام ساکنین مناطق روستایی، عشایری و  درمانی موظف شد تا با صدور دفترچه بیمه خدمات سازمان بیمه خدمات

. مندی از خدمات سالمت را درقالب برنامه پزشک خانواده و از طریق نظام ارجاع فراهم کند هزار نفر امکان بهره 21شهرهای زیر 

فرصتی مناسب به منظور دسترسی راحت و یکسان به خدمات سالمت برای مناطق مختلف شهری و روستایی کشور  ترتیب بدین 

وقت دراین مناطق، عمال این  ها مانند وجود پزشک تمام اما به دلیل فراهم نبودن سایر زیرساخت»: دهد او ادامه می« .فراهم شد
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های بیمه درمانی درصورتی که مهر  طوری که عمال بود و نبود دفترچه د، بههای درمانی روستاییان ش قانون باعث افزایش هزینه

 پزشک را نداشته باشد، هیچ ارزشی برای مراکزدرمانی

قانون برنامه پنجم  15براساس ماده » :ها درکشور است شدن تجمیع بیمه حل این مشکل، عملی به گفته قربانی، تنها راه«.ندارد

های بیمه درمانی را که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند، را تجمیع کند و  توسعه، دولت باید همه صندوق

های  هرچند همه هم قبول دارند که وضع فعلی بیمه. تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سالمت ایران درآورد

لبته این موضوع مربوط به وزارت بهداشت نیست و باید گیرد، ا کس درباره آن تصمیم نمی درمانی درکشور اشکال دارد، اما هیچ

. انتظار آن است که یک دفترچه بیمه با ارزش یکسان برای همه وجود داشته باشد. گیری شود درجای دیگری درباره آن تصمیم

ز باید برای روستاییان خواهیم امتیازی درنظر بگیریم، آن امتیا هرچند که همه باید از یک امتیاز برخوردار باشند اما اگر هم می

 «.در هرصورت متاسفانه اکنون ارزش دفترچه بیمه روستایی در شهرها اگر بیمار از مسیر ارجاع نیاید، تقریبا صفر است. باشد

 های درمانی روستاییان ها و کاهش هزینه تجمیع بیمه

که در قانون برای تجمیع آنها تصمیم گرفته های بیمه درمانی  های روستایی درشرایطی است که صندوق وپا بسته بودن بیمه دست

همین تفاوت . کنند شدگان خدمات متفاوتی ارایه می صندوق بیمه است که هرکدام سازوکار خود را دارند و به بیمه 30شده، شامل 

نی عضو مشکالتی که به گفته داریوش طاهرخا. در ارایه خدمات هم باعث ایجاد مشکالت جدی در نظام درمانی کشور شده است

: گوید می« شهروند»باره به  او دراین. کنیم پزشکی بخشی از آن را در وضع خدمات بیمه روستاییان مشاهده می شورایعالی نظام

ها و تجمیع آنها روشن  تکلیف بیمه 90سال   های ابالغی درحوزه سالمت باید در ها قانون است و برای اجرای سیاست تجمیع بیمه»

 «.ین موضوع به دالیل متعددی به حاشیه کشیده شدشد که متاسفانه ا می

شدگان را به  دهد که فقط یک نهاد یا سازمان باید تولیت کار درمان بیمه که تجربه کشورهای موفق دنیا نشان می او با بیان این

رفت  م، باید از هدرخواهیم به نقطه ثبات برسی برای اجرای کامل طرح تحول سالمت اگر می» :دهد عهده داشته باشد، ادامه می

شدگان را به همراه داشته باشد، به همین منظور راهی جز اجرای قانون  منابع جلوگیری شود و منابع مدیریت شده و رضایت بیمه

 «.ای وجود ندارد های بیمه تجمیع صندوق

کمبود پرسنل تیم »: کند می طاهرخانی به نظام ارجاع و مشکالتی که این طرح برای روستاییان به وجود آورده است، هم اشاره

اش را از دست  سالمت در مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین ناکافی بودن امکانات باعث شده تا عمال نظام ارجاع عملکرد اصلی

های روستایی  درحالی که فقط بیمه. ها باشد هاست، باید برای همه بیمه بدهد، از طرف دیگر اگر سیستم ارجاعی مالک عمل بیمه

مل این طرح است، یعنی روستاییان فقط به وسیله سیستم ارجاع به مراکز خاصی باید مراجعه کنند، درصورتی که دیگر شا

های زیادی وجود دارد و اگر  توانند به هر مرکز مراجعه کنند که از این لحاظ ناهماهنگی شدگان بدون سیستم ارجاع می بیمه

های  پزشکی همان اندازه که درحوزه بیمه به گفته عضو شورایعالی نظام« .ها باشد مهسیستم ارجاعی وجود دارد، باید برای همه بی

های درمانی باید متولی واحدی مسئول ارایه خدمات بهینه باشد  تجاری باید تنوع و تکثر باشد تا رقابت موجب توسعه شود، در بیمه

 /.پایه یکسان یک وظیفه حاکمیتی استدرواقع بیمه . و برنامه پنجم هم براین قانون تأکید و تصریح دارد
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 سالمت
 ایسنا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳یکشنبه 

  ها ها   پیگیر تامین بودجه واکسیناسیون دامپیگیر تامین بودجه واکسیناسیون دام« « محیط زیستمحیط زیست»»

های سبک برای  حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت واکسیناسیون به موقع دام مدیرکل دفتر تنوع زیستی و

سازی،  باید اعتبار کافی برای موسسه واکسن و سرم سازی فراهم شود تا بتوانند با ظرفیت: جلوگیری از سرایت بیماری به حیات وحش، گفت

  .ها، از سرایت بیماری به حیات وحش جلوگیری شود جه با واکسینه شدن همه دامسازی را به خودکفایی رسانده و در نتی بحث واکسن

با اشاره به اینکه هنوز بحران  ،(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران« محیط زیست»وگو با خبرنگار مجید خرازیان مقدم در گفت

ای را برای وزارت جهاد  ها وجود دارد و در این زمینه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا نامه کمبود واکسن برای واکسیناسیون دام

سطح و زمان مورد نظر دهد ولی این واکسیناسیون در  ها را انجام می سازمان دامپزشکی واکسیناسیون دام: اند، گفت کشاورزی ارسال کرده

دهد در  سازمان محیط زیست نیست، بلکه سازمان دامپزشکی، به محض شناسایی کانون بیماری ورود پیدا کرده و واکسیناسیون را انجام می

  .حالیکه این اقدام باید قبل از شیوع بیماری باشد

: ها کمبود بودجه کافی سازمان دامپزشکی است، افزود موقع دام وی با تاکید بر اینکه مساله اساسی در کمبود واکسن وعدم واکسیناسیون به

ریاست سازمان محیط زیست پیگیر این موضوع است و قصد دارد از طریق هیات دولت طی اقدامی، بودجه الزم در اختیار سازمان دامپزشکی 

  .ودانجام ش( گوسفند و بز)قرار گیرد تا واکسیناسیون به موقع و کافی واحدهای دامی سبک 

سازی رازی بستر و ظرفیت تولید واکسن مورد نیاز کشور را  مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش با اشاره به اینکه موسسه واکسن و سرم

حث سازی، ب باید اعتبار کافی به این موسسه تعلق گیرد تا آنها بتوانند با ظرفیت: دارد ولی باید بودجه کافی در اختیار آنها قرار گیرد، گفت

  .سازی را به خودکفایی برسانند و در نتیجه با واکسینه شدن همه دام ها از سرایت بیماری به حیات وحش جلوگیری شود واکسن

با توجه به خالءها و مستثنیاتی که : توانستیم کاری کنیم که دام وارد مناطق حفاظت شده نشود بهترین کار بود، گفت وی با بیان اینکه اگر می

  .این کار انجام شدنی نیست، بنابراین در این شرایط باید دام وارد شده به منطقه حفاظت شده، دام سالم و واکسینه شده باشد وجود دارد،

شود، صرفا بحث مالی آن مطرح نیست، بلکه حاصل  به گفته مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش وقتی یک قوچ و بز وحشی تلف می

  .رود که ارزش آن با هیچ رقم پولی قابل مقایسه نیست انان و گنجینه ژنتیک از بین میب ها زحمات محیط دسترنج سال

/news/fa/ir.isna://http98123216083D%-/9%58%D5%%AD 
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 سالمت
 فودپرس ۵۹۰1اردیبهشت ماه  ۵۹دو شنبه 

  روزانه این شکالت موجب کاهش ریسک ابتال به بیماری قلبی و دیابت می شودروزانه این شکالت موجب کاهش ریسک ابتال به بیماری قلبی و دیابت می شودمصرف مصرف 

می تواند موجب کاهش ریسک ابتال به دیابت و ( دارک شکالت)محققان دریافته اند مصرف روزانه شکالت تلخ  <غذا و تغذیه

 .بیماری های قلبی شود

سال  69تا  35فرد در رده سنی  3381در این مطالعه محققان دانشکده پزشکی دانشگاه وارویک انگلستان با تحلیل داده های 

گرم شکالت مصرف می کردند مقاومت انسولین شان کاهش یافته و آنزیم های کبد بهبود یافته  311دریافتند افرادی که روزی 

 .عروقی است-ای قلبیحساسیت انسولین فاکتور پرخطر بیم. بود

در این تحلیل و بررسی، فاکتورهای مرتبط با سبک زندگی و رژیم غذایی، از جمله مصرف همزمان چای و قهوه هم مدنظر قرار 

توجه به این دو نوشیدنی از آن جهت بود که هر دو می توانند دارای میزان باالی پلی فنول باشند، ماده ای که تاثیرات مفید . گرفت

 .شی از آن استقلبی نا

محصوالت تولیدشده از کاکائو برای بهبود سالمت عملکرد قلب توصیه »: ساوریو استرانگس، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید

کارشناسان تغذیه و سالمت مصرف طیف وسیعی از مواد خوراکی سرشار از فیتوشیمیایی را که شکالت تلخ هم حاوی . می شوند

 «.ه است توصیه می کنندمقادیر نسبی این ماد

گرم  20.5درصد شرکت کنندگان ادعا می کردند که به طورمیانگین روزی  51همچنین محققان این مطالعه دریافتند بیش از 

افرادی که ادعا می کردند شکالت مصرف می کنند افرادی جوان تر و دارای تحرک فیزیکی بیشتر و دارای . شکالت می خورند

 .بودندسطح تحصیالت باالتر 
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 سالمت
  فودپرس ۵۹۰1اردیبهشت ماه  ۰چهار شنبه 

  خواص برنج را بشناسیمخواص برنج را بشناسیم

مبتال به دیابت توصیه نمی شود، اما انواع متفاوتی برنج وجود دارند که برای اگرچه مصرف برنج به افراد چاق یا افراد  <مواد غذایی

 .این افراد هم سالم هستند

حتی افرادی که در حال پیروی از یک  .متخصصان تغذیه توصیه می کنند که نباید برنج را به طور کامل از رژیم غذایی حذف کرد

در ادامه به برخی خواص مهم انواع برنج اشاره می . ف از برنج استفاده نمایندبرنامه کاهش وزن هستند هم باید به گونه های مختل

برنج موسوم به برنج آربوریو، نوعی برنج دانه کوتاه ایتالیایی است که معموال از آن برای تهیه : برنج مناسب برای کاهش وزن.شود

. ترکیب سالمی از انواع پروتئین، ویتامین و مواد معدنی است این نوع برنج. رسوتو، نوعی غذایی ایتالیایی، و ساالد استفاده می شود

در صورت عدم دسترسی به این نوع . همچنین غنی از کربوهیدرات های است که حتی در برنامه کاهش وزن هم موردنیاز است

همچنین این نوع برنج  .برنج قهوه ای موجب تسریع متابولیسم شده و غنی از فیبر است. برنج، برنج قهوه ای گزینه مناسبی است

 .کالری کمی دارد

معموال به افراد دیابتی توصیه می شود تا خوردن برنج را متوقف کنند چراکه این ماده غذایی دارای  :برنج مناسب برای افراد دیابتی

برنج قهوه ای به جای ترک برنج، این افراد می توانند از . مقادیر زیاد شاخص گلوکز است که موجب افزایش قند خون می شود

 .این نوع برنج در مقایسه با برنج سفید دارای شاخص گلوکز کمتری است. استفاده کنند

برنج قهوه ای یکی از درمان های . بار دیگر برنج قهوه ای به کمک افراد دارای مشکل کلسترول می آید :برای کاهش کلسترول

سبوس این نوع برنج نیز حاوی روغنی است که بسیار . ن استدارای میزان شاخص گلوکز پایی. طبیعی در کاهش کلسترول است

 .غیراشباع بوده و به کاهش سطح کلسترول کمک می کند

زمانیکه برنج نیم پز شد، آب آن را جدا . یک فنجان برنج را با سه یا چهار فنجان آب بپزید :پیشگیری از یبوست و کم آبی بدن

آب برنج دارای خواص زیادی برای سالمت و زیبایی . در همان حالت گرم بنوشید کرده، به آن مقداری نمک یا شکر بیفزایید و

 .همچنین منبع خوب انرژی هم هست. پوست است که از آن جمله می توان به پیشگیری از یبوست و کم آبی بدن اشاره کرد

دستمال تمیز را در این آب فرو برده و چند یک حوله یا . بعد از تهیه آب برنج، آن را در یخچال بگذارید تا خنک شود :درمان اگزما

آب برنج حاوی انواع ویتامین ها، مواد معدنی و اسیدآمینه ای . دقیقه بر روی پوست خود بگذارید و اجازه دهید به مرور خشک شود

 .است که برای پوست فوق العاده هستند

غذیه توصیه می کنند که نباید بیش از یک وعده در روز با وجودی که برنج می تواند یک ماده غذایی سالم باشد، اما متخصصان ت

 .مصرف شود

100f5120fb1ace=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

گرم گرم   15۲15۲ها روزانه ها روزانه   انگلیسیانگلیسی/ / کنندکنند  گذاری میگذاری می  زمینی سرمایهزمینی سرمایه  ایرانیان مقیم خارج در صنایع تبدیلی سیبایرانیان مقیم خارج در صنایع تبدیلی سیب

  گرمگرم  1111ها ها   زمینی مصرف می کنند، ایرانیزمینی مصرف می کنند، ایرانی  سیبسیب

یافته و  های اخیر ثابت مانده است، کشورهای توسعه کیلوگرم طی سال 82تا  00زمینی ایران بین  در حالی که سرانه مصرف سیب

کیلوگرم در سال  91ها  طوری که اروپایی اند، به عنوان غذای سالم و ارزان در سبد غذایی خود جا انداخته زمینی را به صنعتی سیب

گرم در روز  191زمینی خود را تا  زمینی کبابی، تن ماهی و پنیر، سرانه مصرف سیب ها با سیب خورند و انگلیسی زمینی می سیب

 .ارتقاء دادند

زمینی  سیب: با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  در گفت( امسا)زمینی  رئیس انجمن ملی سیب

زمینی تبدیل به سالی سخت برای  تنی سیب 011هزار و  که با امحاء یک 98برای خارج شدن از بحران و عدم تکرار تجربه تلخ سال 

 .تژی جدیدی است که با خرید تضمینی مرتفع نخواهد شدکاران شد، نیازمند سناریو و استرا زمینی سیب

هزار تن  011زمینی، ساالنه تولیدی معادل چهار میلیون و  هزار هکتار سطح زیر کشت سیب 361ایران از : محمدرحیم نیازی افزود

 .دارد که باید برای افزایش سرانه مصرف آن اقدام کرد

سال گذشته در کشور از رشد قابل توجهی برخوردار  31زمینی طی  مصرف سیبواقعیت آن است که سرانه : وی خاطرنشان کرد

این سرانه در . علت نداشتن آمار و ارقام متغن از سوی وزارتخانه متولی در نوسان است کیلوگرم به 82تا  00نبوده و بین بازه 

یافته  ت، در حالی که در کشورهای توسعهزمینی نشده اس دهد که توجهی به مصرف سیب مقایسه با سرانه سایر کشورها نشان می

، ث، آب، پروتئین، چربی، سلولز، 6های ب علت مقرون به صرفه بودن و همچنین داشتن ویتامین زمینی به صنعتی و ثروتمند، سیب

 .ستشمار رفته و بعد از گندم صدرنشین سفره مردم جهان ا مس، پتاسیم، منگنز، نشاسته و قند، جزو محصوالت استراتژیک به

 خورند زمینی می گرم سیب 15۲ها روزانه  انگلیسی

کیلوگرم باقی مانده است  81زمینی در ایران در مرز  در حالی مصرف سرانه سیب: ادامه داد( امسا)زمینی  رئیس انجمن ملی سیب

بالروس مصرف  دهد پست نشان می های واشنگتن بررسی خبرگزاری. کیلوگرم گزاش شده است 91که مصرف سرانه در اروپا تا 

 .گرم در روز دارند 011گرم در روز افزایش داده و قرقیزستان و روسیه نیز مصرفی معادل  911زمینی خود را تا  سیب

 191رود و در زمره کشورهای صنعتی شناخته شده است، با  شمار می های دنیا به انگلیس که یکی از ابرقدرت: نیازی تصریح کرد

عنوان یک غذای  زمینی را به کبابی، تن ماهی و پنیر، سیب زمینی و داشتن غذای سنتی مشهور سیب زمینی در روز گرم مصرف سیب

 .مقرون به صرفه و سالم به مردم خود معرفی کرده است

های صادراتی که هرچند در شرایط بحرانی سال گذشته  زمینی یا یارانه رسد به جای خرید تضمینی سیب نظر می به: وی یادآور شد

های  زمینی کند، اما اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت بتوانند از طریق برنامه ته کمک بزرگی به بازار سیبتوانس

زمینی، بلکه وضعیت  تنها بازار سیب آشپزی در صداوسیما و فیلم و سریال، اصالح سبد غذایی مردم را مورد تأکید قرار دهند، نه

علت رژیم غذایی نادرست در ایران در حال انفجار است،  هایی که به فشار خون و بسیاری از بیماریاقتصادی کشور، چاقی، دیابت، 

 .مهار خواهد شد

 زمینی در صنایع تبدیلی جذب مینیاتوری سیب

ن هزار تن آ 011زمینی تولیدی کشور، فقط  هزار تن سیب 011از چهار میلیون و : تأکید کرد( امسا)زمینی  رئیس انجمن ملی سیب

 .گذاری در این حوزه است دهنده عدم سرمایه شود که این عدد و رقم ناچیز نشان وارد صنایع تبدیلی می
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زمینی کشور است که  میلیون تن ظرفیت انباری سیب 3.6دهد که  نگاهی به ظرفیت انباری موجود نشان می: نیازی اظهار داشت

های هوادهی، رطوبت فنی و کنترل دما است که نتیجه  آن فاقد دستگاهفقط هفت درصد آن دارای استانداردهای فنی است و مابقی 

 .زمینی پس از مدت کوتاه و افزایش ضایعات آن است آن افت کیفیت سیب

کنندگان به  زمینی آنچنان رنگین و متنوع است که مصرف یافته، سبد صنایع تبدیلی سیب در کشورهای توسعه: وی همچنین گفت

 .کنند، در حالی که در ایران حداکثر چیپس و خاللی شناخته شده است ن استفاده میهای مختلفی از آ بهانه

های  چیپس، فرنچ، فرایز، پودر، پوره، خالل، گرانول، نشاسته صنعتی، اتانول، سیالژسازی و بسیاری فرآورده: نیازی در ادامه افزود

زمینی از صرفه اقتصادی شده است؛  کشت سیب شود که جای خالی آن باعث خارج شدن زمینی استحصال می دیگر از سیب

زمینی که  طوری که ناگزیریم حجم قابل توجهی برنج که گواهی سالمت آنها نیز مخدوش است، وارد کنیم، اما نتوانستیم سیب به

 .قیمت و جایگزین مناسبی است، را در سبد غذایی مردم وارد کنیم سالم بوده و خوراک ارزان

 ینی از ایرانیان مقیم خارج کشورزم استمداد انجمن سیب

های  های توجیهی و زمینه زمینی نیازمند است، طرح آنچه اکنون سیب: خاطرنشان کرد( امسا)زمینی  رئیس انجمن ملی سیب

گذاران داخلی و  قیمتی در اختیار سرمایه گذاری از سوی دولت است؛ به این معنا که اگر دولت تسهیالت ارزان مساعدت در سرمایه

 .زمینی تکرار نشود سیب 90توان انتظار داشت سناریوی  رجی قرار دهد و صنایع تبدیلی در این حوزه افزایش پیدا کند، میخا

اخبار غیررسمی در مجامع مختلف خارج از مرزهای کشور مبنی بر کمک ایرانیان مقیم خارج از کشور برای : وی ادامه داد

 .گزارش شده است که امیدواریم به شکل اجرایی عملیاتی شودزمینی  گذاری در صنایع تبدیلی سیب سرمایه

های خارج از کشور  های سرگردان یا سرمایه گذاری است و اگر سرمایه زمینی فاینانس و سرمایه نیاز امروز سیب: نیازی تصریح کرد

 .ا پس خواهند گرفتزمینی داخل بیایند، قطعاً در آینده با ارزش افزوده بیشتر، سرمایه خود ر امروز به کمک سیب

 زمینی درصدی سطح زیر کشت سیب 1۲کاهش 

جویی در مصرف آب در دستور کار  زمینی به تناسب سیاست کاهش تولید و صرفه کاهش سطح زیر کشت سیب: وی یادآور شد

 11کاهش  نسبت به سال مشابه قبل از آن با 98زمینی در سال  رود سطح زیر کشت سیب انجمن قرار گرفته است و انتظار می

 .رو شود درصدی روبه

های همدان، اردبیل، اصفهان، زنجان و چهارمحال و بختیاری اعمال  کاهش سطح زیر کشت در استان: نیازی در پایان تأکید کرد

 ./رود به تناسب آن، کاهش حجم تولید و رساندن راندمان به زیر چهار میلیون تن محقق شود خواهد شد و انتظار می

/news/fa/ir.iana.www://http11200D/%5%A0%DB%5D%C5% 
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 شیالت

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  های شیالتی بین ایران و کره جنوبی به امضا رسیدهای شیالتی بین ایران و کره جنوبی به امضا رسید  سه یادداشت تفاهم همکاریسه یادداشت تفاهم همکاری

 .های شیالتی بین ایران و کره جنوبی را امضا کردند همکاریحجتی و یونگ بیونگ سه یادداشت تفاهم 

های کشاورزی بین ایران و کره  ، ظهر امروز دوشنبه یادداشت تفاهم همکاری(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وبی طی مراسمی در جنوبی توسط محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان و یونگ بیونگ سه وزیر امور خارجه کره جن

 .حضور رؤسای جمهوری دو کشور در کاخ سعدآباد به امضا رسید

های تبادل تکنولوژی، مدیریت ذخایر،  ویژه در حوزه های دو کشور در بخش شیالت، به به موجب این سند، روابط و همکاری

 .یابد های مشترک گسترش می گذاری و اجرای پروژه تحقیقات، سرمایه

 ./های ایران و کره جنوبی در زمینه جنگلداری نیز بعد از ظهر امروز به امضا خواهد رسید یادداشت تفاهم همکاریشایان ذکر است، 

/news/fa/ir.iana.www://http11132D/%5%B1%D9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/30312/%D8%B3%D9


 
و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی  

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم اردیبهشت 

 

19 
 

 شیالت
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  صورت آزمایشی در دماوندصورت آزمایشی در دماوند  آال در قفس بهآال در قفس به  پرورش ماهی قزلپرورش ماهی قزل

آال در  صورت آزمایشی در دماوند پروژه پرورش ماهی قزل آال در قفس به شود پرورش ماهی قزل ماه اجرایی می اردیبهشت 38از 

 .شود ماه در شهرستان دماوند آغاز می اردیبهشت 38صورت پایلوت از  قفس به

ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مدیر شیالت و امور آبزاین این سازمان با بیان اینکه به گزارش 

سازمان جهاد کشاورزی : سال جاری به فرمایش مقام معظم رهبری، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، گفت

آال در قفس را در  ن وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیالت ایران، پایلوت پرورش ماهی قزلاستان تهران نیز همگام با سیاست کال

ها نصب و  ماه قفس اردیبهشت 38شود تا  بینی می اقدامات اولیه و ساخت سازه انجام شده و پیش: نغمه نظری افزود.دست اجرا دارد

رای پروژه، استخر ذخیره آب کشاورزی واقع در شهرستان دماوند محل اج: وی خاطرنشان کرد.کار کند طور رسمی آغاز به پروژه به

 .متر و سطح یک هکتار است 21است که پوشش داخلی آن ژئومبرین و دارای عمق حدود 

ها در  های دریایی است، متفاوت بوده و قفس پروژه استان تهران با رویکرد ملی که پرورش ماهی در قفس: نظری ادامه داد

کنند، با هدف کنترل وضعیت  رو می آب کشاورزی که سطح و عمق زیاد دارند و مدیریت تولید را با مشکل روبهاستخرهای ذخیره 

 .شود تولید و غذادهی با راندمان بهتر، نصب می

بینی  با توجه به پتانسیل زیاد استان و وجود استخرهای ذخیره آب کشاورزی با عمق بیشتر از هشت متر، پیش: وی تصریح کرد

 .ود تا شاهد رشد چشمگیری در این زمینه و در استان باشیمش می

تن ماهی  61پروژه در دست اجرا در فاز نخست، : مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران یادآور شد

 311هتر، در فاز بعدی به شود با مدیریت ب بینی می کمان در هر دوره پنج تا شش ماهه تولید خواهد کرد که پیش آالی رنگین قزل

 .تن در سال افزایش یابد 211تن در هر دوره، معادل 

در حال حاضر مدیریت شیالت استان در حال شناسایی استخرهای ذخیره آب کشاورزی مستعد است که پس از : نظری تأکید کرد

 .ها اجرایی خواهد شد ها نصب و پروژه آن مطالعات اولیه، طی یک ماه قفس

مزیت اجرای این طرح در مقایسه با حالت معمولی و بدون وجود : ن به مزیت اجرای این طرح اشاره کرد و اظهار داشتوی در پایا

تر در واحد حجم خواهد بود، چراکه در این حالت امکان کنترل وضعیت پرورش، اعم از  وری بیشتر و تولید متراکم قفس، بهره

تری، بدون صرف انرژی برای شنا  شده تر است و ماهی در شرایط کنترل ر بسیار آسانغذادهی، تلفات، میزان رشد و سایر عوامل مؤث

 ./در کل حجم استخر رشد خواهد کرد

/news/fa/ir.iana.www://http11250D/%9%D%BE5%B3% 
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 شیالت
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

تحقیقات در حال بررسی علت مرگ تحقیقات در حال بررسی علت مرگ / / ماهی جزیره قشم توسط صیادان صحت نداردماهی جزیره قشم توسط صیادان صحت ندارد  سفرهسفره  ۰۲۰۲مرگ مرگ 

  ماهیان جزیره نازماهیان جزیره ناز  جمعی سفرهجمعی سفره  دستهدسته

ماهیان بر اثر به دام افتادن در تورهای ترال صیادان وجود ندارد، فرضیه مرگ  از آنجا که هیچ زخم و آثاری از کشیده شدن سفره

 .نداردآنها توسط صیادان صحت 

ماهیان در سواحل جزیره  درباره مرگ سفره( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون صید شیالت قشم امروز در گفت

برداری از آنها انجام شده و به مؤسسه  دلیل نامعلومی تلف شدند که نمونه ماهی در جزیره ناز به سفره 01حدود : ناز قشم گفت

 .تی استان ارسال شده است تا دلیل مرگ آنها مشخص شودتحقیقات علوم شیال

توان فرضیه گیر افتادن  شده وجود ندارد، نمی ماهیان تلف گونه خراش یا زخمی روی بدن سفره از آنجا که هیچ: پرویز فرشیدی افزود

 .ا مشاهده شده باشدآنها در تورهای ترال را قبول کرد، زیرا در این صورت باید خراش یا اثراتی از تور بر بدن آنه

 .رود تا دو روز آینده مشخص شود ها صبر کنیم که امید می باید تا نتیجه نهایی بررسی: وی خاطرنشان کرد

ها بود تا  در این باره نیز باید منتظر جواب آزمایش: های نفتی و غیرنفتی ادامه داد معاون صید شیالت قشم درباره فرضیه آلودگی

 .ها را به اثبات رساند آلودگیبتوان مسمومیت ناشی از 

 .رسانی کنیم شود تا بتوانیم آن را اطالع ها اعالم می برداری زودی نتایج نمونه به: فرشیدی تصریح کرد

ماهی  سفره 01تعداد آنها کمتر از : قطعه قید شده بود را تکذیب کرد و یادآور شد 381ماهیان را که در برخی اخبار  وی تعداد سفره

های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت  بوم تنی است، چند روز گذشته مدیرکل سواحل و زیستگف.بوده است

های  وسیله آلودگی سابقه خوانده و احتمال مرگ آنها به ماهیان در خلیج فارس را بی جمعی سفره محیط زیست این نوع مرگ دسته

 .نفتی یا غیرنفتی را بسیار اندک دانست

دلیل اینکه ارزش غذایی نداشتند و  ماهیان را به کاری کشیده شدن تورهای ترال کف آب و به دام افتادن این سفرهداوود میرش

 .اند را یکی از احتماالت عنوان کرده است توسط صیادان در آب رها شده

 ./شود رسانی می طالعزودی توسط سازمان شیالت کشور ا ماهی جزیره قشم به سفره 01جمعی  شایان ذکر است، علت مرگ دسته

/news/fa/ir.iana.www://http11251D/%9%58%D5% 
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 شیالت
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

تولید صنعتی تولید صنعتی همکاری با آلمان، نروژ و دانمارک برای همکاری با آلمان، نروژ و دانمارک برای / / تنی خاویار در سال جاریتنی خاویار در سال جاری  1.11.1بینی افزایش بینی افزایش   پیشپیش

  گراگرا  صادراتصادرات

بینی  تن خاویار پرورشی در کشور تولید شد که امسال با توجه به رسیدگی سن بلوغ ماهیان خاویاری، پیش 3.8در سال گذشته 

 .شود میزان تولید افزایش یابد می

از وضعیت مناسب ماهیان ( یاناا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت امروز در گفت

با وجود آنکه پنج سال دیگر صید تجاری ماهیان خاویاری در دریای خزر تمدید شده : خاویاری پرورشی در کشور خبر داد و گفت

 .ها برای تولید خاویار پرورشی افزایش یافته است است، تالش

کیلوگرم آن در بازارهای داخلی  811که یک تن آن صادر و تن خاویار در کشور تولید شد  3.8سال گذشته : عیسی گلشاهی افزود

شود تا اواخر بهار بتوانیم ماهیان نر و ماده را از یکدیگر تفکیک کرده و  بینی می توزیع شد و امسال برآورد جدیدی نداریم، اما پیش

 .میزان کلی تولید را مشخص کنیم

ل گذشته بتوانیم خاویار تولید کنیم، زیرا بیشتر ماهیان به سن بلوغ شود که امسال بیش از سا بینی می پیش: وی خاطرنشان کرد

 .برابر سال گذشته خاویار گزارش شده است 2.8ای که از یک مزرعه  گونه رسیده، به

 مذاکره با دانمارک در مرحله فاینانس

کشورهایی همچون دانمارک، آلمان و : مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت درباره همکاری شیالتی با سایر کشورها ادامه داد

های معتبری از کشور دانمارک  ای که شرکت گونه اند؛ به نروژ برای بهسازی واحدهای شیالتی وارد مذاکره جدیدی با ایران شده

و های درجه یک اروپایی بوده و قرار است برای نوسازی ماشین آالت فرآوری آبزیان و نوسازی  اند که جزو شرکت معرفی شده

 .بهسازی آنها در کشور ما فعالیت کنند

 .دهند صورت فاینانس در اختیار ایران قرار می ها از اعتبارات بانکی استفاده کرده و به این شرکت: گلشاهی تصریح کرد

نها دنبال نروژ از دیگر کشورهایی است که مذاکرات اولیه برای بازاریابی محصوالت شیالتی با تأکید بر قفس توسط آ: وی یادآور شد

بندی نهایی خواهد رسید و قرار است توسط بخش غیردولتی، توسعه  شده و در اواخر اردیبهشت یا اوایل خردادماه به جمع

 .محصوالت شیالتی اتفاق بیفتد

ای ه شود، انعقاد همکاری شود که در گردهمایی مشترکی که در شهریورماه در تهران برگزار می بینی می پیش: گلشاهی تأکید کرد

 .مشترک را داشته باشد

بینی  مذاکره با هیأت آلمانی نیز به نتایج مثبتی رسیده، زیرا مسئول شیالتی این هیأت در سفر اخیر نبود که پیش: وی اظهار داشت

 .های بیشتر و در جلسات دیگری بتوانیم مذاکرات بسیار مناسبی را داشته باشیم شود با رایزنی می

 آال و واردات وسایل و ادوات پیشرفته صادرات ماهی قزلآلمان بازار مناسبی برای 

آالی  آال است که امیدواریم بتوانیم ماهی قزل آلمان یکی از واردکنندگان ماهی قزل: مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت گفت

 .فنی وارد کنیمتولیدشده در ایران را به این کشور صادر و در مقابل ادوات و وسایل نوسازی و بهسازی و دانش 

گرا در دستور  های خارجی با اهداف افزایش ضریب امنیت غذایی و تولید صنعتی صادرات مذاکره با هیأت: گلشاهی همچنین افزود

 .کار سازمان شیالت قرار دارد
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بتوانیم امنیت  شود و عالوه بر آن امیدواریم افزایش تولید ماهی در قفس ازجمله مباحثی است که پیگیری می: وی خاطرنشان کرد

 .کنندگان را با افزایش تولید آبزیان در کشور مطابق با سلیقه آنها داشته باشیم غذایی مصرف

شود که برای راه یافتن به  مکانیزه انجام می در حال حاضر تولید آبزیان در کشور غیرمکانیزه یا نیمه: گلشاهی در پایان تصریح کرد

 ./های سازمان در حال انجام است یکسان باید در دستور کار قرار گیرد و در این راستا تالشبازارهای صادراتی، تولید مکانیزه و 

/news/fa/ir.iana.www://http11205D/%9%DB%BE%5%C 
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 شیالت
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ

  پرورش ماهی در قفس از بهترین شیوه های کسب و کار در دریاستپرورش ماهی در قفس از بهترین شیوه های کسب و کار در دریاست: : مشاور رئیس جمهوریمشاور رئیس جمهوری

رادیو گفت وگو در خصوص ظرفیت های اقتصادی خلیج فارس به اقدام جدید  "سوال"مشاور رئیس جمهوری در پاسخ به برنامه 

 .وزارت جهاد کشاورزی به منظور پرورش ماهی در قفس اشاره کرد

توجه به اقتصاد دریا محور از جمله مسائل مهم است؛ »: دریا را دارای ظرفیت اقتصادی بسیار گسترده دانست و گفت اکبر ترکان

درصد از جمعیت ما در نزدیکی ساحل زندگی  2.8درصد از جمعیت جهان در کنار سواحل دریاها زندگی می کنند در حالی که  51

 «.می کنند

بر ظرفیت دریاها، مهم ترین ظرفیت های دریای جنوبی کشورمان را ناظر بر منابع نفت و گاز  وی با تاکید بر لزوم شناخت و تکیه

مخازن نفتی و گازی داریم که حقوق آن منحصرا  -حوزه دریایی خلیج فارس با عمق کم-در منطقه فالت قاره »: عنوان کرد و افزود

 «.ور از محل دریاستمتعلق به جمهوری اسالمی است و عمده ترین منابع گاز و نفت کش

جدید ترین تکنولوژی که وزارت جهاد کشاورزی در این »: ترکان شیالت و ماهیگیری را از دیگر ظرفیت های دریا دانست و گفت

حوزه فعال شده، پرورش ماهی در قفس است که این لوله ها رو آب شناور هستند و تورهایی از آن آویزان است که باعث می شود 

 «.این محل فرار کند ماهی نتواند از

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به راه اندازی این شیوه در قشم، خوزستان و چابهار، از مردم دعوت کرد در این حوزه سرمایه 

 ما هرگونه کمک را در مناطق آزاد برای سرمایه گذاران فراهم می کنیم؛ غذا و الروهای ماهی نیز در»: گذاری کنند و تصریح کرد

 «.دسترس بوده و کسب و کار بسیار پر رونقی است

در ایران دانشگاه های دریانوردی متعددی داریم؛ »: ترکان کسب و کارهای مربوط به دریانوردی را نیز بسیار مهم برشمرد و افزود

ارخانه ها بسیار بخش دیگر نیز صنعت کشتی سازی است که از کشتی های سنتی آغاز می شود تا لنج سازی های فایبرگالس که ک

 «.خوب و عالی آن در بخش خصوصی در قشم فعال هستند

از این جلبک ها »: را از دیگر کسب و کارهای پر رونق دریایی دانست و گفت -جلبک ها–وی پرورش آبزیان میکروسکوپی دریایی 

 .می گیرند روغن کشی می کنند و چندین نوع ماده شیمایی از آن ها تولید شده و در نهایت از آن سوخت
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 شیالت
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ

  دلیل محدودیت اعتباریدلیل محدودیت اعتباری  بهبهتعلیق ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری تعلیق ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری / / صید قاچاق از صید قانونی پیشی گرفتصید قاچاق از صید قانونی پیشی گرفت

متأسفانه صید قاچاق در برخی از کشورهای حاشیه دریای خزر بیشتر و یا برابر صید قانونی بوده و این موضوع باعث کاهش ذخایر 

 .طبیعی ماهیان خاویاری در دریای خزر شده اشت

درباره ادامه ( ایانا)زاری کشاورزی ایران وگو با خبرنگار خبرگ ماهیان دریای خزر امروز در گفت سرپرست مؤسسه تحقیقات تاس

، پنج سال ممنوعیت صید ماهیان خاویاری به اتمام رسید، و مجددا 3190در سال : ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری گفت

ر حفظ برای یک سال دیگر نیز تمدید گردیده است ، اما صید همچنان برای مباحث بازسازی ذخایر آزاد است که با توافق مبنی ب

بین باشیم که  توانیم خوش ذخایر دریای خزر که توسط رؤسای جمهوری پنج کشور حاشیه دریای خزر به امضاء رسیده است، می

 .نقطه قوتی برای ذخایر دریایی خواهد شد

دریای خزر به اینکه چقدر کشورها به قوانین ممنوعیت صید تجاری احترام بگذارند، در بازسازی و برگشت : محمدعلی یزدانی افزود

شود، بتوانیم وضعیت منابع  امیدواریم که در کمیسیون منابع زنده که در قزاقستان برگزار می. اش بسیار مؤثر است وضعیت قبلی

 .زنده دریای خزر را با همکاری مشترک پنج کشور رصد کنیم و بدانیم که چه وضعیتی پیش رو است

افتد و  زنده دریای خزر بسیار ضعیف است، چون تکثیر طبیعی در خزر اتفاق نمی احتمال افزایش یافتن ذخایر: وی خاطرنشان کرد

 .ای از ابهام است ریزی همچنان در هاله ها دارند، بازسازی و تخم دلیل مشکالتی که رودخانه به

انجامد؛ بنابراین احتمال  میسال به طول  21تا حداکثر  32بلوغ ماهیان خاویاری در دریا طوالنی بوده و از حداقل : یزدانی ادامه داد

های دریای خزر، صیدهای قاچاق و سایر موارد  ضریب بازگشتی این ماهیان بسیار پایین است، زیرا ممکن است تحت تأثیر آلودگی

 .قرار گیرد

اطالعات  های ارزیابی ذخایر وجود نداشت، اما طبق های اعتباری، امکان گشت دلیل محدودیت طی سه سال اخیر به: وی تصریح کرد

ذخایر خاویاری  3010بینی شده بود که تا سال  ناپذیری به ماهیان خاویاری وارد شده است و پیش های گذشته، صدمات جبران سال

معنی نیست که هیچ ماهی خاویاری وجود نخواهد داشت، بلکه یعنی دیگر توجیه  دریای خزر به صفر برسد که این امر بدین

 .در دریای خزر وجود ندارداقتصادی برای این نوع ماهی 

شود، و امیدواریم در پی مصوباتی که در آذر ماه  در راستای حفاظت از دریای خزر، هرساله توافقاتی انجام می: یزدانی یادآور شد

ا شود، با توافق کشورها بتوانیم بحث ارزیابی مشترک ذخایر دریای خزر ر سال جاری در کمیسیون منابع زنده قزاقستان انجام می

 .پیگیری کنیم

 دلیل ناامنی ها به شده در رودخانه ماهیان رهاسازی تلف شدن بچه

: های کشور دیگر مناسب نیست، تأکید کرد ماهیان دریای خزر درباره آنکه وضعیت رودخانه سرپرست مؤسسه تحقیقات تاس

دلیل الیروبی و کاهش مواد غذایی  ند، زیرا بهشو های امنی محسوب نمی اند و دیگر مکان ها در حال حاضر تغییر رویه داده رودخانه

 .رسانند کنند و سپس خود را به دریا می ها توقف نمی ساعت بیشتر در رودخانه 05شده نیز  ماهیان رهاسازی ها، حتی بچه در رودخانه

را حفظ کنند، باید مدتی  ماهیان برای اینکه رشد طبیعی خود را طی کنند و ساختار فیزیولوژیکی بدنشان این بچه: وی اظهار داشت

تر  ها، این ماهیان سریع دلیل شرایط نامناسب رودخانه در آب شیرین بمانند و سپس به آب لب شور منتقل شوند که متأسفانه به

 .رسانند که در درصد بازماندگیشان تاثیر دارد خود را به دریا می
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ماهی  بازسازی ذخایر آنها حدود چهار میلیون قطعه بچه در سال گذشته بدلیل کاهش صید مولدین جهت: یزدانی همچنین گفت

 .رهاسازی شد

طلبیم و عالوه بر آن، الزم  ها را می ای دولت های منطقه ماهیان دریای خزر، حمایت برای تحقیقات در زمینه تاس: وی در ادامه افزود

 .تر شود ها در جلوگیری از صیادان قاچاق پررنگ است نقش حاکمیتی دولت

های قضایی برای حفظ منابع آبی دریای خزر حمایت بیشتر از مبارزه با صید  الزم است دستگاه: در پایان خاطرنشان کرد یزدانی

 ./عمل آورند قاچاق به

/news/fa/ir.iana.www://http11216D/%5%B8% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

  هزار تن میگو در سال جاریهزار تن میگو در سال جاری  ۰1۰1پیش بینی تولید پیش بینی تولید 

با فراهم شدن نقدینگی مورد نیاز و نبود بیماری در مزارع پیش بینی می : مدیرکل دفتر بهبود کیفیت آبزیان شیالت ایران گفت

 .هزار تن برسد 28شود که میزان تولید به مرز 

با اشاره به  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،هی مدیر کل دفتر بهبود کیفیت آبزیان شیالت ایران در گفتگو با خبرنگار عیسی گلشا

نقدینگی مورد نیاز افزایش تولید میگو در سال جاری به عوامل متعددی اعم از تامین  : پیش بینی وضعیت تولید میگو اظهار داشت 

 .فرآوری های تولید ، افزایش صادرات و کمک سیستم بانکی در تسهیل پرداخت وام به تولید کنندگان بستگی دارد

هزار تن بوده که الزم است سیستم بانکی کشور برای  35سال گذشته، مجموع تولید میگو بدون اتکا به منابع بانکی : وی افزود

 .د کنندگان بیایدتولیدی پایدار به کمک تولی

در واقع با فراهم شدن نقدینگی مورد نیاز و نبود بیماری در مزارع پیش بینی می شود که میزان : گلشاهی در ادامه یاد آور شد

 .هزار تن برسد 28تولید به مرز 

میگو در  ندگان اصلی چهار استان ساحلی جنوب و استان گلستان از تولید کن: وی با اشاره به استان های اصلی تولید میگو گفت

 .کشور به شمار می روند

هزار تن میگو به ارزش  31سال گذشته حدود  :مدیر کل دفتر بهبود کیفیت آبزیان شیالت با اشاره به وضعیت صادرات بیان داشت

ورشی و صید و میلیون دالر به بازار های هدف صادر شده، و گفتنی است که این میزان صادرات در طول دوران میگوی پر 88ریالی 

 .تن بوده است 60هزار و  33صیادی بی سابقه بوده چرا که در بیشترین میزان صادرات در سال های گذشته تنها 

/news/fa/ir.yjc.www://http8850018D/%9%DB%BE% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  صنعت شیالت نیازمند توجه و حمایت بیشترصنعت شیالت نیازمند توجه و حمایت بیشتر

این صنعت ارز آور است و دولت باید با پرداخت تسهیالت یارانه ای در جهت حمایت از این صنعت گام :کارشناس شیالت گفت

 .بردارد

اگرچه : ،در خصوص پرورش ماهی و آبزیان گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمهران آوخ کارشناس شیالت،در گفتگو با 

درحوزه شیالت وجود دارد اما بی اطالعی اکثر مردم وکشاورزان از این منبع سودآور، موجب کم توجه ای به   پتانسیل های بسیاری

 .این صنعت شده است

نده ماهی درجهان بود اما اکنون به علت کاهش تولید آبزیان و ماهیان داخلی ، مردم به مصرف زمانی ایران اولین تولیدکن:وی افزود

 .ماهی های وارداتی روی آورده اند و این امر مصرف ماهی های داخلی را به حاشیه کشانده است

تسهیالت یارانه ای به  این صنعت کار آمد و ارز آور است و دولت باید با حمایت از این صنعت و پرداخت: آوخ بیان کرد

 .تولیدکنندگان، کشاورزان و پرورش دهندگان در جهت بهبود شرایط گام بردارد

/news/fa/ir.yjc.www://http8891032D/%5%B8% 
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 شیالت
 ایسنا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۰پنجشنبه 

  سفر هیات شیالتی ایران به آستاراخان سفر هیات شیالتی ایران به آستاراخان 

  .هیات شیالتی جمهوری اسالمی ایران به سرپرستی معاون وزیرجهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت، وارد مسکو شد

سفر هیات کشورمان روز چهارشنبه به منظور : به گزارش خبرنگار ایسنا، بخش دیپلماسی رسانه ای سفارت کشورمان در مسکو اعالم کرد

در آستاراخان برگزار می  98اردیبهشت ماه  31حضور در اجالس هفتم کمیسیون مشترک شیالتی ایران و روسیه که در روزهای هفتم تا 

  .شود،انجام گرفت

قرار است در این اجالس زمینه همکاریهای دو کشور شامل آبزی پروری، همکاری های تحقیقاتی،صیادی و حفاظت از منابع آبزیان برای 

  .اری و آینده تدوین شودسالج

پیشنهادهای ایران در این اجالس در موضوع های همکاری مشترک در زمینه توسعه تجارت آبزیان بین دو کشور، تبادل پروتکل بهداشتی برای 

خزر، ماهیان توسعه تجارت آبزیان پرورشی، همکاری مشترک در اجرای پروژه های تحقیقاتی، ارزیابی ذخائرماهی کیلکا، شانه دار دریای 

ارزشمند خاویاری، گونه های مهاجر و آخرین وضعیت زیستی و غیر زیستی دریای خزر، مطالعه مشترک در زمینه پرورش ماهی در شمال و 

  .جنوب کشور ایران و مطالعه فرآوری آبزیان سطح زی کیلکا و ساردین و میان زی فانوس ماهیان، خواهد بود

مجالس دو کشور  06که به امضای طرفین رسیده و درسال  3108اریهای شیالتی ایران و روسیه در سال همچنین براساس موافقت نامه همک

آن را تصویب کردند، همه ساله کمیسیون مشترک دو کشور به تناوب و میزبانی هر یک از کشورها برگزار می شود که تاکنون شش اجالس در 

  .این رابطه برگزار شده است

هیات ایرانی شرکت کننده از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری آستاراخان روسیه و سایر جایگاه های پرورش در حاشیه این اجالس 

  .ماهی روسیه بازدید می کنند

/news/fa/ir.isna://http98121918101D/%5%B1%D9%53%D5% 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 
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 شیر و فراوردهها
 خبرنگاران جوان – ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ

  پاسکاری گرانی لبنیات به کارخانه هاپاسکاری گرانی لبنیات به کارخانه ها

کارخانه ها در خصوص افزایش قیمت محصوالت خود مختار هستند اما این امر موجب از دست : دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

 .بازار خواهد شددادن 

با اشاره به افزایش قیمت محصوالت  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار 

 0کارخانه های لبنی حداکثر می توانند  دهم درصد از سوی بانک مرکزی، بیانگر این است که 5.9اعالم تورم : لبنی اظهار داشت

درصد قیمت محصوالت خود را افزایش دهند که این امر تاثیر چندانی در افزایش قیمت ندارد و به همین خاطر کارخانه ها  8الی 

 .در این خصوص خود می توانند تصمیم الزمه را اتخاذ کنند

با توجه به کاهش نرخ تورم و پایین  :ز دست رفتن بازار خواهد شد، گفتوی با بیان اینکه گرانی قیمت از سوی کارخانه ها موجب ا

 .به تصور انجمن تنها موجب از دست دادن بازار فروش خواهد شد بودن قدرت خرید، هر گونه افزایش قیمت 

میان کارخانه ها  در حال حاضر با توجه به عدم کشش عرضه و تقاضا در بازار، رقابت بسیار شدیدی: باکری در ادامه یادآور شد

 .حاکم است و به همین خاطر امسال درخواستی از سوی صنایع لبنی برای افزایش قیمت مطرح نیست

در واقع برخی کارخانه ها ممکن است با توجه به افزایش هزینه های دستمزد و حامل های : دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

ا اتخاذ کنند اما نباید فراموش کرد که در بازار فعلی افزایش قیمت به صالح درصدی قیمت ر 8الی  0انرژی تصمیم به افزایش 

نیست چرا که در صورت افزایش قیمت از سوی برخی برندها ، مصرف کنندگان به سراغ سایر برندهای محصوالت لبنی خواهند 

 .رفت

/news/fa/ir.yjc.www/:/http8869861D/%9%D%BE5%A0%D5% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ

  آیا شیرخشک میهمان محصوالت لبنی کشور است؟آیا شیرخشک میهمان محصوالت لبنی کشور است؟

مسئوالن جویا بحث استفاده از شیر خشک در محصوالت لبنی داخلی بین مردم بسیار داغ شده که صحت و کذب بودن آن را از 

در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور در گفتگو با خبرنگار .شدیم

خام و کاهش تقاضا برای محصوالت با توجه به مازاد تولید شیر : خصوص مصرف شیر خشک وارداتی در صنایع لبنی اظهار داشت

 .لبنی در بازار، می توان گفت که به هیچ عنوان شیر خشک وارداتی در صنایع لبنی مورد استفاده قرار نمی گیرد

سال گذشته ،سازمان تعاون روستایی مازاد تولید : وی با بیان اینکه کارخانه های لبنی خود تولید کننده شیرخشک هستند، گفت

 .کرده و بعد از تحویل به کارخانه های لبنی و تبدیل به شیر خشک روانه بازار هدف کرده است اران را خریداری شیر خام دامد

به دلیل هزینه های باالی تولید نرخ : اسماعیلی با اشاره به اینکه نرخ شیر خام در کشور ما نسبت به سایر کشورها باالتر است، افزود

اقتصادی ندارد، این درحالیست که کاهش نرخ شیر خام در سایر کشورها زمینه را برای کاهش کنونی شیر خام برای دامدار صرفه 

 .صادرات فراهم آورده است

دولت با پرداخت یارانه و مشوق های صادراتی می بایست شرایط را برای افزایش : مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی بیان داشت

 .در بازارهای هدف مهیا سازدصادرات و رقابت پذیری با سایر رقبا 

/news/fa/ir.yjc.www://http8850939D/%5%A2%DB%5C 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  صادرات لبنیات کاهش یافتصادرات لبنیات کاهش یافت

درصد و  31میزان صادرات محصوالت لبنی به عراق به سبب بحرانی بودن منطقه از نظر وزنی  :دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

 .درصد تقلیل یافته است 6ارزشی 

صادرات محصوالت  با اشاره به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در گفتگو با خبرنگار 

صادرات انواع محصوالت لبنی کماکان به کشورهای عراق و افغانستان ادامه دارد، اما میزان صادرات به عراق به : لبنی اظهار داشت

 .درصد تقلیل یافته است 6درصد و ارزشی  31سبب بحرانی بودن منطقه از نظر وزنی 

میلیون دالر برای کشور ارزآوری دربرداشته  601ه عراق و افغانستان سال گذشته، مجموع صادرات محصوالت لبنی ب: وی افزود

تاکنون تنها یک کامیون پنیر و دو کامیون شیر خشک به روسیه صادر : باکری با اشاره به صادرات لبنیات به روسیه بیان کرد.است

صوالت لبنی در این کشور قابل مقایسه شده و گفتنی است که بازاریابی و فروش محصوالت لبنی به روسیه به سبب آنکه قیمت مح

 .با ایران نیست به سختی انجام می شود

درصدی صادرات محصوالت به روسیه را ترجیحی  28سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باید تعرفه : وی ادامه داد

مانع صادرات محصوالت لبنی به روسیه به شمار تغییر دهند چرا که این امر در کنار افت مداوم ارزش روبل در برابر دالر بزرگترین 

با برطرف شدن موانع صادراتی حداقل : دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به پیش بینی های صادرات به روسیه بیان کرد.می روند

 .میلیون دالر و حداکثر یک میلیارد دالر صادرات به روسیه امکان پذیر است 811

قبل از زمان تحریم، دولت ترکیه یارانه صادراتی به صادر : وق های صادراتی به صادرکنندگان گفتباکری با اشاره به پرداخت مش

کنندگان پرداخت می کرد و حال می توان گفت که با توجه به کاهش ارزش روبل در برابر دالر روس ها حاضر به پرداخت روبل 

ادرکنندگان ایرانی می شود لذا بهتر است دولت مابه التفاوت آن نیستند که در این صورت تمام هزینه های مربوطه را گریبانگیر ص

  .را با تخصیص یارانه به صادر کنندگان جبران کند
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 شیر و فرآورده ها
 ایسنا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳یکشنبه 

  روسیه هم کارساز نشد روسیه هم کارساز نشد / / کاهش صادرات شیر و لبنیاتکاهش صادرات شیر و لبنیات

کشور مختلف صادر  22های لبنی از شیر خشک تا پنیر، ماست، دوغ و غیره به  میلیون دالر انواع محصوالت و فرآورده 825سال گذشته بالغ بر 

  .و ارزشی با کاهش مواجه شدندرغم اضافه شدن مشتریانی مانند روسیه، صادرات این محصوالت از نظر وزنی  شد که علی

های لبنی از جمله شیر خشک، ماست، دوغ، کره، پنیر و غیره جزو محصوالت صادراتی است که ایران  به گزارش خبرنگار ایسنا، شیر و فرآورده

افزایش مشتریان خود،  های دیگر بود، چرا که ایران در پی فروشد، اما سال گذشته متفاوت از سال هاست آن را به کشورهای مختلف می سال

شان تیره و تار شده بود، اصرار داشتند  ها که با آمریکا و کشورهای اروپایی روابط روسیه را به جمع مشتریان لبنیات اضافه کرد و از طرفی روس

  .های لبنی و دیگر محصوالت غذایی خود را از طریق ایران و دیگر کشورهای آسیایی تامین کنند انواع فرآورده

ها در جلسات متعدد خواهان خرید محصوالت لبنی ایران بودند و حتی چهار کارخانه لبنی ایرانی مورد تایید هیات  که روس با وجود این اما

بازرسی و ارزیابی روسیه قرار گرفت، ایرانیان نتوانستند از این فرصت خوب استفاده کنند و حجم صادرات محصوالت لبنی خود را افزایش 

های لبنی نتوانستند در دو ماهه پایانی  سال گذشته، هیچ یک از کارخانه  با وجود تایید شدن چهار شرکت ایرانی از ابتدای بهمنچراکه  .دهند

  .روز ابتدای امسال تنها چند محموله جزیی به این کشور صادر شد 01پارسال لبنیات خود را به روسیه صادر کنند و طی بیش از 

 میلیون و  825تن انواع محصوالت لبنی به ارزش  311هزار و  180ده از سوی گمرک سال گذشته براساس آمار رسمی منتشر ش

کاهش  3191درصد نسبت به سال  5.0درصد و از نظر ارزشی  6.2کشور مختلف صادر شد که از نظر وزنی  22هزار دالر به  11

، امارات، بحرین، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، سوریه، پاکستان، آذربایجان، آلمان، اتریش، ازبکستان، افغانستان .داشته است

های لبنی ایران در سال  سنگال، عراق، عربستان، غناء، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کویت و مالزی مشتریان شیر و فرآورده

رانی این محصوالت بوده که ناشی به گفته کارشناسان، یکی از دالیل ناتوانی تاجران در صادرات محصوالت لبنی، گ .گذشته هستند

های منطقه را قبضه کنند و  توانند بازار از باال بودن قیمت تمام شده آنهاست و در این میان کشورهایی مانند ترکیه به راحتی می

  .سهمی برای ایران قائل نشوند

میلیون دالری برای بازار لبنیات،  811انسیل اما باید دید در سال جاری با باز شدن راه صادرات لبنیات ایران به روسیه و وجود پت

 توان صادرات این محصوالت را افزایش داد یا خیر؟  می
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 صادرات و واردات

 فارس - ۰۱/۹۳/۹۰ : تاریخ

واردات برنج واردات برنج / / 5151میلیارد دالر در واردات گندم سال میلیارد دالر در واردات گندم سال   1.11.1جویی جویی   دهد صرفهدهد صرفه  کارنامه تجارت خارجی نشان میکارنامه تجارت خارجی نشان می

  کاهش یافتکاهش یافت
 021میلیارد و  2به  3191این رقم در سال . میلیون دالر رسید 562بر اساس گزارش گمرک، واردات گندم در سال گذشته به  

  .جویی نماید میلیون دالر در واردات گندم صرفه 885ت در سال گذشته یک میلیارد و میلیون دالر رسیده بود، بنابراین دولت توانس

این گزارش وضعیت . را منتشر کرد 3190، گمرک ایران گزارش تکمیلی تجارت خارجی کشور در سال خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .محصوالت استراتژیک را بررسی کرده است واردات کاالهای اساسی، مصرفی و برخی

حفظ  3190اند که این جایگاه در سال  های نخست اقالم عمده وارداتی به کشورمان بوده های گذشته رتبه کاالهای اساسی طی سال

 .شد، اما با یک شیب نزولی که حاکی از مدیریت واردات موفق این کاالها بود

 2به میزان  3191میلیون دالر رسید این در حالی است که در سال  562ر سال گذشته به واردات گندم ددهد  ها نشان می بررسی

میلیون دالر در  885بنابراین دولت توانست در سال گذشته یک میلیارد و  .میلیون دالر گندم وارد کرده بودیم 021میلیارد و 

 .جویی ارزی نماید واردات گندم صرفه

 .میلیون دالر کاهش یافت 018به یک میلیارد و  91میلیون دالر در سال  099یلیارد و همچنین واردات ذرت دامی از یک م

میلیون دالر برنج  651گیری کاهش یافت، به نحوی که  طور چشم همچنین واردات برنج در سال گذشته نیز شیب نزولی داشت و به

میلیون دالر  013به میزان یک میلیارد و  3191 وارد کشورمان شد، در حالی که واردات برنج کشورمان در سال 3190در سال 

های  رسد سیاست های گذشته ارزبری باالیی داشته است و به نظر می همچنین کنجاله سویا دیگر نهاده دامی است که در سال.بود

 ه است،طور چشمگیری کاهش داشت دولت در مدیریت واردات این محصول نیز کامالً موفق بوده و واردات این کاال نیز به

میلیون دالر کنجاله سویا وارد کشور شد، این در حالی است که واردات کنجاله سویای کشورمان در  602طوری که سال گذشته  به

 .میلیون دالر بود 261به میزان یک میلیارد و  3191سال 

واردات غالت ایران در سال طوری که مجموع  در مجموع یک بخش استراتژیک و بسیار حساس با کاهش واردات مواجه بودیم، به

. میلیون دالر بود 230میلیارد و  6به میزان  3191میلیون دالر رسید در حالی که این رقم در سال  000میلیارد و  1به  3190

 .دهد کاهش چشمگیری را نشان می 3190های نباتی نیز در سال  همچنین ارقام واردات روغن

کشورمان یک  3191میلیون دالر رسید، این در حالی است که در سال  6ه یک میلیارد و ب 3190واردات روغن نباتی ایران در سال 

 .میلیون دالر انواع روغن نباتی از سایر کشورها وارد کرده بود 000میلیارد و 

به  3191هزار دالر سال  681میلیون و  216واردات توتون و تنباکو هم در سال گذشته کاهش داشته و از : افزاید این گزارش می

 .رسید 3190هزار دالر در سال  106میلیون و  228

طوری که واردات این  گیر واردات مواجه بودیم به جات هم با کاهش چشم همچنین در بخش واردات قند و شکر و انواع شیرینی

 .هزار دالر رسید 016میلیون و  212به  3191هزار دالر در سال  350میلیون و  031محصوالت از 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۰۱/۹۳/۹۰ : تاریخ

  هزارتن شیرخشک با وجود ممنوعیت وارد کشور شدهزارتن شیرخشک با وجود ممنوعیت وارد کشور شد  22دهد دهد   فارس گزارش میفارس گزارش می
توان از آن  شود که می ور حاکیست حدود یک میلیون تن شیر مازاد بر مصرف در کشور تولید میآمار تولید و مصرف شیر در کش 

  .هزار تن شیرخشک تهیه کرد و به جای واردات به کشورهای همسایه صادر کرد 91تا  51

رئیس اتحادیه دامداران، با انتقاد از واردات هشت هزار تنی شیرخشک ، هفته گذشته علیرضا عزیزاللهی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

واردات شیرخشک از  باوجود ممنوعیت واردات شیرخشک شاهد ورود این محصول به کشور هستیم،  :به کشور در سال گذشته گفت

 .هزار تن شیرخشک در این مدت وارد کشور شده است 5پارسال به کشور ممنوع شد، اما 

ساله دارد،  2زارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این مسئله اعالم کردند، چون مجوزهای واردات محصوالت و کاال مهلت مسئوالن و

اند با وجود ممنوعیت، در این سال  اند، توانسته برای ثبت سفارش واردات این محصول اقدام کرده 90واردکنندگانی که پیش از سال 

 .شیرخشک وارد کنند

ای کشور ترکیه بازار سنتی خود یعنی روسیه را از دست داده  به علت شرایط منطقه»: داران همچنین گفته استرئیس اتحادیه دام

ای دولت این کشور از بازارهای کشور ما سردر  است، بنابراین نگرانیم که شیرخشک تولید شده در ترکیه با توجه به حمایت یارانه

 «.بیاورد که خود تهدیدی است

شیرخشکی که برای . شیر خشک اطفال و شیرخشک صنعتی: شود خشک وارداتی به دو دسته متفاوت تقسیم میبه طور کلی شیر

هایی که برای کودکان مفید است استفاده  شود با شیر غلیظ شده مقداری متفاوت است و در آن از افزودنی اطفال استفاده می

 .فرآیند حرارت دهی و طی شرایط خاصی خشک شده است ای است که در اثر اما شیرخشک صنعتی همان شیر تازه. شود می

معموال خشک کردن شیر با هدف استفاده از آن در محصوالت غذایی خاص و همچنین تسهیل در نگهداری بلندمدت و نقل و 

قیمتی نیز همچنین از نظر . شود از شیرخشک صنعتی وارداتی عمدتا برای تولید شیر استفاده می. گیرد انتقال راحت تر انجام می

 .شیرخشک اطفال به مراتب از شیرخشک صنعتی گرانتر است

های اخیر با  ی نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشد، اما در سال های قبلتر عمده در زمینه واردات شیرخشک اطفال در سال

ردات کشور همواره مقدار قابل اما در زمینه شیرخشک صنعتی گرچه وا. است افزایش تولید داخلی از میزان واردات کاسته شده

توجهی بوده است، اما روند آن نزولی بوده و عالوه بر آن هرساله مقداری از مازاد تولید شیر کشور، به شکل شیرخشک صادر شده 

 .های اخیر نشان داده شده است در دو نمودار زیر میزان واردات و صادرات شیرخشک صنعتی کشور در سال. است

میزان صادرات کشور از میزان واردات  3193ان واردات شیرخشک صنعتی کشور به شدت کاهش یافته و از سال میز 3191از سال  

 .پیشی گرفته است

شود  آمار میزان تولید و مصرف شیر در کشور حاکی از آن است که حدود یک میلیون تن شیر مازاد بر مصرف در کشور تولید می

این میزان مازاد تولید به مراتب . یرخشک تهیه کرد و به بازار کشورهای همسایه صادر کردهزار تن ش 91تا  51توان از آن  که می

 .هزار تن صادرات فعلی کشور است31بیشتر از 

با توجه به وجود مازاد تولید شیر در کشور و عدم نیاز به شیرخشک وارداتی، اقدام وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات 

شود، این سیاست موجب کاهش بیشتر میزان واردات شیرخشک در  بینی می دامی قابل تقدیر است و پیششیرخشک صنعتی اق

در کنار این مسئله و با توجه به ظرفیت باالی وارداتی کشورهای همسایه به ویژه روسیه که پیش از این از . های آینده شود سال
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های حمایتی برای رونق صادرات شیر مازاد بر مصرف درنظر  است سیاست است، الزم کرده شیر مورد نیاز خود را از ترکیه وارد می

 .گرفته شود، تا شاهد افزایش میزان تولید و صادرات این محصول باشیم
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 صادرات و واردات
 فارس - ۰۱/۹۳/۵۳ : تاریخ

  دالردالر  ۰.11۰.11هر کیلو خوراک دام وارداتی هر کیلو خوراک دام وارداتی / / درصد افزایش یافتدرصد افزایش یافت111111واردات خوراک دام واردات خوراک دام 
ارزش واردات خوراک آماده  90در سال : مدیرعامل شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور اظهار داشت 

  .درصد رشد داشته است 02درصد افزایش داشته و از نظر وزنی نیز  330میلیون دالر بود که نسبت به سال قبل  01.68دام 

صادرات غیر نفتی به ویژه کاالهای کشاورزی ضمن  :گفت ،خبرگزاری فارساقتصادی  وگو با خبرنگار مجید موافق قدیری در گفت

بخشد و سبب کسب درآمد ارزی برای تامین نیاز وارداتی  می ایجاد ارزش افزوده باال، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود 

همچنین ضریب تاثیرپذیری کشور از تحوالت : صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران افزود رئیس انجمن.شود در کشور می

 .دهد آید، را کاهش می سیاسی و اقتصادی جهانی که به واسطه تکیه بر اقتصاد نفتی به وجود می

کند، به منظور  ها حرکت می تعرفهای و کاهش  در تحوالت نوین اقتصاد جهانی که به سمت حذف کلیه موانع غیرتعرفه: وی افزود 

افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی 

ا بخش صادرات در خوراک دام، طیور و آبزیان از طریق منافع جانبی حاصله قادر خواهد بود ت: اظهار داشت موافق قدیری.طلبد می

ری کل عوامل تولید زنجیره تامین پروتئین حیوانی در کشور اثر مثبت بگذارد و امکان افزایش کل تولید اقتصاد دامپروری  و بر بهره

های غیرصادراتی صنعت کشاورزی نیز به طور غیرمستقیم به دو طریق استفاده از  در این حال بخش :وی تصریح کرد.را فراهم آورد

تژی بازاریابی و بهبود تکنولوژی و همچنین توسعه حمل و نقل و ارتباطات و خدمات جانبی به واسطه رشد خدمات مدیریتی، استرا

 .برند می  بخش صادراتی در بخش از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره

ن به دلیل استفاده از وری عوامل صادراتی در بخش کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان ایرا بهره :این فعال اقتصادی بیان داشت

 .وری بخش غیر صادراتی بسیار باالتر است برتر و تقویت تحرک عوامل تولید از بهره  آوری تر، فن نیروی کار متخصص

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، با بیان اینکه به طور کلی تجارت، منجر به افزایش تخصص و کارآیی در 

شود،  می های تجاری های غیرتجاری و غیرکارآ به بخشده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای صادراتی شبخش

 .تواند به رشد تولید صنعت خوراک دام و در نهایت دامپروری کشور کمک نماید این پدیده می: گفت

وری عوامل تولید، کارآیی در تخصیص  بهرهضمن اینکه رشد صادرات بر رشد تولید، اثرات جانبی نظیر افزایش : وی بیان داشت

های ناشی از مقیاس و افزایش  گیری از صرفه های نوین، فراهم آوردن امکان بهره منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی

 .تخصص نیروی کار را نیز در صنعت کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان دارد

اسفانه به دلیل عدم نقدینگی کافی، رکود تورمی در بازار، عدم شناخت کافی از رقبا و بازارهای هدف موافق قدیری با بیان اینکه مت

های اجرایی و عوامل متعدد دیگر باعث شد  صادراتی، بروکراسی های پیچیده اداری، مشکالت و مسائل بانکی، موازی کاری دستگاه

درصد کاهش و میزان صادرات این محصوالت  88به نسبت سال قبل  3190تا ارزش صادرات خوراک دام، طیور و آبزیان در سال 

 .درصد کاهش داشته باشد 85نیز 

ارزش  90در سال : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور اظهار داشت

 02رصد افزایش داشته است، ضمن اینکه از نظر وزنی نیز د 330میلیون دالر بود که نسبت به سال قبل  01.68واردات خوراک دام 

در سال )سنت  81را  3190موفق قدیری قیمت پایه هرکیلو خوراک دام، طیور و آبزیان صادراتی در سال .درصد رشد داشته است

در )سنت  33دالر و  2را  3190و قیمت پایه هر کیلو خوراک دام، طیور و آبزیان وارداتی در سال ( سنت بود 09این رقم  3191
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هزار  306میلیون و  031را  3190وی ارزش واردات کنجاله سویا در سال .برشمرد( سنت بود 69دالر و  3این رقم  3191سال 

 .درصد کاهش یافته است 11درصد و از نظر وزنی  00دالر عنوان کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 

میلیون  018میلیارد و  3را  3190م، طیور و آبزیان ایران همچنین ارزش واردات ذرت دامی در سال رئیس انجمن صنایع خوراک دا

 .درصد کاهش پیدا کرده است 1درصد و از نظر وزنی  22نسبت به سال قبل از نظر ارزش و قیمت : دالر طرح و تصریح کرد

میلیون دالر بوده  066)درصد کاهش  38،  3191سال  در مقایسه با مدت مشابه 90ارزش واردات جو در سال : وی بیان داشت

 099میلیارد و  03، 90وی تاکید کرد، ارزش واردات غیرنفتی کشور در سال .درصد افزایش داشته است 15و گندم دامی ( است

 .درصد بوده است 3.0درصد و سهم کنجاله سویا  3.3درصد، سهم جو  1.0میلیون دالر بوده که سهم ذرت دامی 

 090میلیارد و  2را  3190انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ارزش صادرات صنایع غذایی کشور در سال  رییس

 .درصد بوده است 1.9میلیون دالر عنوان و تاکید کرد، سهم خوراک دام، طیور و آبزیان از این رقم 

میلیون دالر عنوان کرد که سهم خوراک دام، طیور و  506میلیارد و  1، 3190وی همچنین ارزش واردات صنایع غذایی در سال 

 .درصد بوده است 1.8آبزیان 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  تخم مرغ ارزان شدتخم مرغ ارزان شد/ / نفس صادرات تخم مرغ به شماره افتادنفس صادرات تخم مرغ به شماره افتاد

با توجه به مقررات سخت گیرانه عراق برای صادرکنندگان، صادرات تخم مرغ : دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .به بازار عراق کاهش یافته است

با  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با سید فرزاد طال کش دبیر کل کانون پرورش ده

 2الی  511هزار و  2در حال حاضر میانگین هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری: اشاره به قیمت تخم مرغ درب مرغداری اظهار داشت

با توجه به اعالم قیمت تمام شده آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی، مرغداران در هر کیلو با هزار و  تومان است که 911هزار و 

 .تومان زیان مواجه هستند 211

با توجه به میزان تولید و مقررات سخت گیرانه عراق برای صادرکنندگان و : وی با اشاره به قیمت تخم مرغ در روزهای آتی گفت

 .تومان فراتر نخواهد رفت 011هزار و  1کر است که قیمت تخم مرغ در فصل بهار از کیلویی کاهش صادرات؛ الزم به ذ

میلیون تن  2امسال طبق برنامه، بایستی میزان جوجه ریزی : طال کش با اشاره به راهکارهای موثر در افزایش قیمت بیان کرد

تنی است که آثار کاهش میزان جوجه ریزی در شش کاهش یابد و همین امر تا حدودی موجب افزایش قیمت خواهد شد اما گف

 .ماهه دوم و سال آینده مشخص خواهد شد

هزار تن  381مرغداران در کل سال، با حداقل  :دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به مازاد تولید عنوان کرد

بتوانیم در صورت نبود مشکالت صادراتی و حمایت های دولت تخم مرغ مازاد مواجه هستند که همواره پیش بینی می شود که اگر 

 .هزارتن تخم مرغ به بازار های هدف صادر کنیم دیگر مرغداران مشکل مازاد تولید نخواهند داشت 311

کاهش قیمت درب مرغداری تاثیر  :وی با اشاره به تاثیر کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری برای مصرف کننده بیان کرد

برای مصرف کننده ندارد، ضمن اینکه امیدواریم طبق قول دولت قیمت بر روی تخم مرغ حک شود تا مصرف کنندگان چندانی 

  .درگیر نوسانات قیمت نشوند
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۵۹۰1اردیبهشت ماه  ۰پنج شنبه 

  منتشر شدمنتشر شد  11511151گزارش تکمیلی گمرک از تجارت خارجی کشور در سالگزارش تکمیلی گمرک از تجارت خارجی کشور در سال

را منتشر کرد، این گزارش وضعیت واردات  3190گمرک ایران گزارش تکمیلی تجارت خارجی کشور در سال  <مواد غذایی

 .کاالهای اساسی، مصرفی و برخی محصوالت استراتژیک را بررسی کرده است

حفظ  3190اند که این جایگاه در سال  های نخست اقالم عمده وارداتی به کشورمان بوده های گذشته رتبه کاالهای اساسی طی سال

دهد واردات گندم در سال گذشته  ها نشان می بررسی. یت واردات موفق این کاالها بودشد، اما با یک شیب نزولی که حاکی از مدیر

. میلیون دالر گندم وارد کرده بودیم 021میلیارد و  2به میزان  3191میلیون دالر رسید این در حالی است که ما در سال  562به 

 .جویی ارزی نماید در واردات گندم صرفه میلیون دالر 885بنابراین دولت توانست در سال گذشته یک میلیارد و 

. میلیون دالر کاهش یافت 018به یک میلیارد و  91میلیون دالر در سال  099همچنین واردات ذرت دامی از یک میلیارد و 

 میلیون دالر برنج 651طور چشمگیری کاهش یافت، به نحوی که  همچنین واردات برنج در سال گذشته نیز شیب نزولی داشت و به

 .میلیون دالر بود 013به میزان یک میلیارد و  3191وارد کشورمان شد در حالی که واردات برنج کشورمان در سال  3190در سال 

های دولت  رسد سیاست های گذشته ارزبری باالیی داشته است و به نظر می همچنین کنجاله سویا دیگر نهاده دامی است که در سال

طوری که سال  طور چشمگیری کاهش داشته است، به نیز کامالً موفق بوده و واردات این کاال نیز بهدر مدیریت واردات این محصول 

به  3191میلیون دالر کنجاله سویا وارد کشور شد، این در حالی است که واردات کنجاله سویای کشورمان در سال  602گذشته 

ستراتژیک و بسیار حساس ما با کاهش واردات مواجه بودیم، در مجموع یک بخش ا. میلیون دالر بود 261میزان یک میلیارد و 

 3191میلیون دالر رسید در حالی که این رقم در سال  000میلیارد و  1به  3190طوری که مجموع واردات غالت ایران در سال  به

کاهش چشمگیری را نشان  3190های نباتی نیز در سال  همچنین ارقام واردات روغن. میلیون دالر بود 230میلیارد و  6به میزان 

 3191میلیون دالر رسید، این در حالی است که در سال  6به یک میلیارد و  3190واردات روغن نباتی ایران در سال .دهد می

 .میلیون دالر انواع روغن نباتی از سایر کشورها وارد کرده بود 000کشورمان یک میلیارد و 

به  3191هزار دالر سال  681میلیون و  216نباکو هم در سال گذشته کاهش داشته و از واردات توتون و ت: افزاید این گزارش می

 .رسید 3190هزار دالر در سال  106میلیون و  228

طوری که واردات این  جات هم با کاهش چشمگیر واردات مواجه بودیم به همچنین در بخش واردات قند و شکر و انواع شیرینی

 .هزار دالر رسید  016میلیون و  212به  3191هزار دالر در سال  350میلیون و  031محصوالت از 
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 صنایع غذایی

 فارس - ۰۱/۹۳/۵۱ : تاریخ

  درصدی قیمت منتفی شددرصدی قیمت منتفی شد  ۰۲۰۲افزایش افزایش / / شودشود  نان صنعتی ارزان نمینان صنعتی ارزان نمی  ::
اگرچه قیمت آرد کاهش : رئیس انجمن نان صنعتی استان تهران با بیان اینکه امکان کاهش قیمت نان صنعتی وجود ندارد، گفت 

  .ها امکان کاهش قیمت نان صنعتی وجود ندارد یافته، اما به دلیل افزایش سایر هزینه

در مورد قیمت نان صنعتی به دنبال کاهش قیمت آرد،  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مدی در گفتمهدی خان مح

شد که قرار است در تحویل  تومان عرضه می 3011کننده نان صنعتی با قیمت  تاکنون هر کیلوگرم آرد به واحدهای تولید: گفت

 .صنعتی، این قیمت کاهش یابد  واحدهای نانواییجدید آرد به 

 .مصوب شده است تومان 3301قیمت هر کیلوگرم آرد برای واحدهای صنعتی نان : رئیس انجمن نان صنعتی استان تهران افزود

 :ار داشتشود، اظه های صنعتی، گندم با قیمت کمتری به واحدها تحویل می وی با بیان اینکه در تحویل جدید گندم به نانوایی

 .گیرند تومان تحویل می 3301دهند و آرد را با قیمت هر کیلو  ها گندم را به کارخانجات آرد تحویل می نانوایی

 .درصد کاهش یافته است 21به این ترتیب قیمت هر کیلوگرم آرد : وی بیان داشت

به دنبال افزایش : یابد، گفت چقدر کاهش میخان محمدی در پاسخ به این سؤال که با کاهش قیمت گندم و آرد قیمت نان صنعتی 

 .کرد توان قیمت نان صنعتی را ارزان ها در سال جاری نمی سایر هزینه

درصد افزایش یابد که با توجه به  21قرار بود قیمت نان صنعتی در سال جاری : رئیس انجمن نان صنعتی استان تهران بیان داشت

 .منتفی شدکاهش قیمت گندم و آرد، بحث افزایش قیمت 

ها از جمله نان جو با نظارت اتحادیه و انجمن  شود، اما قیمت سایر نان نان پر مصرف صنعتی گران نمی: خان محمدی بیان داشت

های صنفی ایجاد رقابت در بین واحدهای تولید کننده نان صنعتی است و به  سیاست دولت و تشکل: وی بیان داشت.یابد افزایش می

قیمت گندم فروش آزاد دولت به کارخانجات آرد سازی برای : براساس این گزارش.شود تر کنترل می راحتها  این ترتیب قیمت

 .تومان بود 3281تومان تصویب شده در حالی که این قیمت در گذشته  911پز  نانوایان آزاد
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 صنایع غذایی
 فارس - ۰۱/۹۳/۵۹ : تاریخ

  درصد کاهش یافتدرصد کاهش یافت  ۰2۰2قیمت گندم قیمت گندم / / آزادپزها باید نان را ارزان کنندآزادپزها باید نان را ارزان کنند
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان این که قیمت گندم برای فروش آزاد دولت به کارخانجات آرد سازی کاهش یافته است،  

  .ها هم باید نان را ارزان کنند با توجه به این کاهش، آزادپز: گفت

قیمت گندم فروش آزاد دولت به کارخانجات آرد سازی برای : گفت برگزاری فارسخوگو با خبرنگار اقتصادی  علی قنبری در گفت

 .تومان تصویب شده است 911پز  نانوایان آزاد

 3281مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه سال گذشته قیمت هر کیلو گندم برای فروش آزاد دولت به کارخانجات 

تومانی در هر کیلوگرم گندم عرضه شده به کارخانجات آرد سازی، قیمت نان  181به کاهش بنابراین با توجه : تومان بود، افزود

 668ای هم از دو سال گذشته با قیمت هر کیلو  گندم دولتی برای تولید آرد یارانه: قنبری تصریح کرد.آزادپزها هم باید کاهش یابد

 .دیدی اتخاذ نشده استشود و در این مورد تصمیم ج تومان به کارخانجات تحویل داده می
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 صنایع غذایی

 آیانا - ۵۹۰۱اسفند  ۹۰: تاریخ

  تولید مایونز با روغن آووکادوتولید مایونز با روغن آووکادو

از روغن آووکادو، مایونز تولید کردند که در این اکتشاف به جای روغن سویا، روغن ذرت و کانوال، از روغن محققان با استفاده 

 .آووکادو در فرموالسیون مایونز استفاده شده است

غن محققان با استفاده از روغن آووکادو، مایونز تولید کردند که در این اکتشاف به جای روغن سویا، روغن ذرت و کانوال از رو

 .آووکادو در فرموالسیون مایونز استفاده شده است

 Food به گزارش ایانا به نقل از واحد فنی و تحقیقات انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، بر اساس گزارش منتشر شده در سایت

Navigator غن ذرت و کانوال از محققان با استفاده از روغن آووکادو مایونز تولید کردند در این اکتشاف به جای روغن سویا، رو

 .روغن آووکادو در فرموالسیون مایونز استفاده شده است

 9اسید چرب امگا . این اسید های چرب مفید در روغن زیتون نیز وجود دارند. است 9روغن آووکادو سرشار از اسیدهای چرب امگا 

 . در سالمت قلب و پیشگیری از بیماری های قلبی مؤثر است

وان از این روغن در فرموالسیون انواع محصوالت غذایی استفاده کرد و از خواص سالمتی بخش آن بهره محققان معتقدند می ت

 مندشد
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  شودشود  خوداظهاری، مانع تقلب و دستکاری در صنایع غذایی میخوداظهاری، مانع تقلب و دستکاری در صنایع غذایی می

توان این  ها در صنعت است و نمی دلیل کاهش قیمت هر کیلوگرم سوسیس و کالباس نسبت به گوشت قرمز، سرشکن شدن قیمت

 .امر را صرفاً نتیجه تقلب دانست

با بیان اینکه ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران وگو با  کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران امروز در گفت

تواند با رعایت ایمنی و کیفیت و در شرایط استاندارد تولید شود،  یک ماده اولیه همانند سایر مواد مصرفی است که می "خمیر مرغ"

ست که این امر تنها به منزله متأسفانه عدم رعایت مقررات و ضوابط از سوی برخی افراد، باعث ممنوعیت مصرف آن شده ا: گفت

 .مسئله است پاک کردن صورت

ای جز پاک  های متولی، لغو این ممنوعیت دور از انتظار نیست و باید چاره با رعایت استانداردها و نظارت سازمان: پریسا فالحی افزود

 .مسئله اندیشیده شود کردن صورت

های  مرغ دارد، تولید و استفاده غیرقانونی آن است؛ پیش از این دستگاه تنها پیامدی که ممنوعیت تولید خمیر: وی خاطرنشان کرد

اکنون تنها باعث شده است متخلفان بدون  شد، اما هم کردند و جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می نظارتی روی تولید آن مداخله می

 .نگرانی این مواد را غیرقانونی و بدون استاندارد تولید و مصرف کنند

شده در سوسیس و کالباس باید دارای استاندارد  تمامی مواد اولیه استفاده: رباره استانداردهای سوسیس و کالباس ادامه دادفالحی د

 .ود باشند و قیمت این محصوالت با توجه به درصد گوشت مورد استفاده تعیین می

چگونه ممکن است هزینه هر کیلوگرم  در حال حاضر ذهنیتی خالف واقعیت میان مردم شکل گرفته است که: وی تصریح کرد

هزار تومان به فروش برسد، باید گفت دلیل  28درصد نیز به قیمت  91هزار تومان باشد و کالباس  11گوشت برای خانوار حدود 

 .شود تر تمام می شوند و برای خریدار ارزان ها در صنعت سرشکن می این کاهش قیمت این است که هزینه

باید به این نکته نیز توجه کرد که این کاهش قیمت سوسیس : ذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران یادآور شدعضو کارگروه صنایع غ

فروشند، خریدار  هزار تومان می و کالباس نسبت به گوشت باید در محدوده قانونی باشد، وقتی سوسیس را به قیمت هر کیلوگرم سه

هزار تومان خواهد  محصوالت را آب خالی نیز پر کنیم، هزینه آن بیشتر از سه های این باید خود متوجه این امر باشد که اگر پوشش

 .شد

فالحی با بیان اینکه استانداردهای این محصوالت تحت نظارت سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو 

دار  مرغ را عهده ند گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخمهای خام دامی مان سازمان دامپزشکی کنترل بخش فرآورده: هستند، تأکید کرد

زنند و سازمان غذا و دارو پروانه ساخت را به محصول  است، سازمان ملی استاندارد پس از کنترل، لوگوی خود را روی محصوالت می

پس این ادعاها را تأیید یا رد برداری کرده و س وی با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو بر اساس ادعاهایی تولیدکننده نمونه.دهد می

گیرد و بهترین حالت برای لیبلینگ این  کجای دنیا تولید و استانداردسازی به این سبک صورت نمی در هیچ: کند، اظهار داشت می

 .است "خوداظهاری"محصوالت 

ده است و بر اساس آن کند که در محصول از چه موادی استفاده کر در این شیوه تولیدکننده بیان می: فالحی همچنین گفت

 .کنند های ناظر نیز صحت ادعای تولیدکننده را بررسی می گیرد و سازمان لیبلینگ صورت می

کنند در محصوالت چه موادی مصرف  ها هستند که تعیین می این در حالی است که در کشور ما، این سازمان: وی در ادامه افزود

 .چارچوب قانون به آنچه به نظرشان صحیح است، عمل کننددهند تولیدکنندگان در  شود و اجازه نمی
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عالوه بر تنوع قیمت باعث رقابت بین  "خوداظهاری"عضو کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه روش 

ا کاهش دهند، سعی شده محصوالت ر امروزه تولیدکنندگان برای آنکه قیمت تمام: شود، خاطرنشان کرد تولیدکنندگان نیز می

به آنها اجازه تولید با قیمت دلخواه را  "خوداظهاری"کنند، در حالی که  شده تقلب می کنند قانون را دور بزنند و در مواد استفاده می

 .دهد می

ا توجه کننده ب دهد و مصرف در این روش تولیدکننده جدول ارزش غذایی محصول تولیدشده را روی آن ارائه می: فالحی ادامه داد

 .گیرد سازی نیز صورت می به آن در خرید حق انتخاب دارد و شفاف

با ایجاد  "خوداظهاری": یابی از مواد اولیه این محصوالت محق است، تصریح کرد کنندگان در آگاهی وی با تأکید بر اینکه مصرف

گیرد و قیمت متنوع در این محصول هم به  یهای متقلبان را نیز م رقابت، جلوی دستکاری در میزان مصرف مواد اولیه و دستکاری

 .کننده خواهد بود نفع تولیدکننده و هم مصرف

... هایی که هرچند وقت درباره سوسیس و کالباس و استفاده از گوشت سگ و گربه و فالحی در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره هجمه

چنان مورد بحث نباشد، اما آنچه در این زمینه  دهد، شاید آن ام میاینکه چه کسی و چرا این کارها را انج: شود، یادآور شد مطرح می

 .های نظارتی در این باره است جالب است، سکوت ارگان

دهند؟ پس  العملی نشان نمی های نظارتی عکس دهد و سازمان خواهد را انجام می چرا هر کس هرآنچه می: وی در پایان تأکید کرد

شود؟ سکوت در  شود و حرفی زده نمی ای ارائه نمی شود؟ سکوت برای چیست؟ چرا هیچ دفاعیه نقش نظارتی آنها چگونه تعریف می

 ./معنی است این زمینه بی
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 غذاییصنایع 
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

های غیرمجاز حذف های غیرمجاز حذف   دولت حمایت کند، افزودنیدولت حمایت کند، افزودنی/ / راهکارهای جایگزینی مخمر با جوش شیرین اعالم شدراهکارهای جایگزینی مخمر با جوش شیرین اعالم شد

  شودشود  میمی

دلیل مضراتی که جوش شیرین  به :های سنتی کشور گفت سازی نان رئیس انجمن و فنون غالت اصفهان و طراح پروژه بهینه نایب

 .تر شود های ارزان تواند مانع گرایش نانوایان به افزودنی موقع می دهی به نرخدارد، دولت با 

وگو با خبرنگار خبرگزاری  های سنتی کشور، امروز در گفت سازی نان رئیس انجمن و فنون غالت اصفهان و طراح پروژه بهینه نایب

های ریز و  از سفت و الستیکی شدن نان، ایجاد تاول جلوگیری: درباره علت مصرف جوش شیرین در نان گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

آوری کاذب تخمیر، ارزانی جوش شیرین نسبت به مخمر از مزایای جوش شیرین است که قابل  عمل زیبا روی نان، تسریع در به

مانع )ک خمیر ایراد جوش شیرین این است که با ایجاد دیوار دفاعی مانع تخریب اسیدفیتی: محمدرضا خواجه افزود.کتمان نیست

ها مثل  شود و انواع بیماری و آزادی آهن، کلسیم، فسفر، منیزیم، روی و سایر امالح نان می( شود آزادی امالح موجود در آرد می

 .آید به سراغ ما می... خونی، پوکی استخوان، سلیاک، سرطان و کم

جایگزینی برای آن آمده است و مخمرهای : رنشان کردکند از جوش شیرین استفاده نکنیم، خاط وی با اعالم اینکه عقل ایجاب می

یک از معایب جوش شیرین را ندارد و نان را  بهداشتی بهترین جایگزین آن است، چراکه همه محاسن جوش شیرین را دارد، اما هیچ

 .کند سازی می را غنی کند، اسیدفیتیک خمیر را نابود و نان مخمر، تاول زیبا روی نان ایجاد می: خواجه ادامه داد.کند پوک می

های  موقع، باید مانع گرایش نانوا به افزودنی دهی به برابر جوش شیرین است که دولت با نرخ فقط قیمت مخمر سه: وی تصریح کرد

رئیس انجمن و فنون غالت اصفهان با اعالم اینکه چرا نانوایان قدیمی از خمیر ترش به جای مخمر استفاده  نایب.تر شود ارزان

خواهد، خمیری که فقط با خمیر ترش درست شده و فاقد جوش شیرین یا مخمر  هر خمیری افزودنی می: ند، یادآور شدکن می

 .دوغ ترید شود شود و باید با غذاهای آبکی مصرف شود و در شیر، آبگوشت و آب باشد، فردا نانش سفت و الستیکی می

توانید نان بدون مخمر را راحت لوله کرده داخل کیف  رده و شما نمیامروز نوع خوراک مردم ایران تغییر ک: خواجه تأکید کرد

 .مدرسه بچه بگذارید و نان نرم و پوکی به فرزندتان بدهید

حتماً در خمیر از پودر مخمر استفاده کنید تا هم اسیدفیتیک نابود شود، هم نان نرم و پوک بماند؛ مخمر، نان ما : وی پیشنهاد کرد

جی به بدنه  ای وجود دارد به نام آنزیم فیتاز که مثل آرپی در هر دو ماده. دهد ن عطر و طعم و مزه میکند و به آ را پوک می

 .کند، پس مخمر بهترین جایگزین جوش شیرین است اسیدفیتیک برخورد کرده و آن را نابود می

آن را  PHآورد، اما جوش شیرین،  یخمیر را پایین م PHمخمر محرک خمیر و مکمل تخمیر است و : خواجه در پایان اظهار داشت

 ./برد باال می
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  افزایش قیمت نان غیرقانونی استافزایش قیمت نان غیرقانونی است

با توجه به کاهش نرخ گندم آزاد دلیلی برای افزایش قیمت نان وجود ندارد و هر گونه : بازرگانی دولتی گفتمدیر عامل شرکت 

 .افزایش قیمت از سوی نانوایی های آزاد پز غیر قانونی است

با اشاره به غیر قانونی بودن  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

 181تومان با کاهش  3281در حال حاضر قیمت هر کیلو گندم برای نانوایی های آزاد پز از : افزایش قیمت نان اظهار داشت

 .تومان تصویب شده است 911تومانی، 

زایش قیمت نان وجود ندارد و هر گونه افزایش قیمت از سوی نانوایی های با توجه به کاهش نرخ گندم آزاد دلیلی برای اف: وی افزود

 .آزاد پز غیر قانونی است و همواره می بایست سازمان های مربوطه با متخلفین برخورد کنند

خصوص تومان عرضه می شود و در این  668گندم دولتی برای نانوایی های یارانه پز همانند گذشته به قیمت : قنبری تصریح کرد

 .تصمیم خاصی گرفته نشده است
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۵۹۰1اردیبهشت ماه  ۰چهار شنبه 

  آغاز شمارش معکوس راه اندازی پاالیشگاه غالت زرآغاز شمارش معکوس راه اندازی پاالیشگاه غالت زر

شمارش معکوس راه اندازی خطوط تولید  :ی گروه صنعتی و پژوهشی زر گفت یره رئیس هیأت مد -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .پاالیشگاه غالت زر آغاز شده است

،مرتضی سلطانی در حاشیه بازدید بازرگانان آلمانی از نخستین پاالیشگاه غالت «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

در شرایط سخت تحریم کلنگ مگاپروژه ملی پاالیشگاه غالت زر : ، با تأکید بر اینکه خبرهای خوشی در راه است تشریح کردکشور

ی آن را  ای را به انجام برسانیم که در خاورمیانه نمونه و امروز با توکل برخدا و به همت جوانان این سرزمین، توانستیم پروژه زده شد

 .نداریم و بی نظیر است

شهری چون اسن آلمان به : آلمان و شرایط معیشتی مردم آن شهر اشاره کرد و گفت« اسن»وی درادامه به موقعیت شهری چون 

واسطه واحدهای تولیدی که در دل خود جای داده است به شهر فوالد تبدیل شده و مردمانش از وضعیت معیشتی خوبی 

ای نه چندان دور، استان البرز به واسطه حضور نخستین  ری قرار داریم که در آیندهبرخوردارند، امروز، ما و مردم استان البرز در مسی

پاالیشگاه غالت کشور از نظر اقتصادی و اوضاع معیشتی تغییرات قابل توجهی را تجربه کند و به عنوان الگو و نمونه ای جهت دیگر 

 .شهرهای کشور مورد توجه قرار گیرد

این پروژه عظیم به عنوان پاالیشگاهی با خوراک پایه : لی و بلند پروازانه پاالیشگاه غالت زر افزودسلطانی با اشاره به اهداف متعا

انواع غالت قادر است مواد اولیه و فرآوری شده طیف وسیعی از صنایع زیردستی را تأمین نموده و بخش قابل توجهی از نیازهای 

  .فزوده فراوانی را برای کشور به ارمغان بیاوردایشان را بدون وابستگی به خارج فراهم کرده و ارزش ا

دسترسی : ی مگاپروژه ملی پاالیشگاه غالت زر گفت این کارآفرین برتر ملی ضمن تأکید بر ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار به واسطه

ل، قدرت رقابت با های حمل و نق به خطوط ریلی سراسری کشور این مزیت را برای ما فرآهم آورده است تا با کنترل هزینه

 .های جهانی را پیدا کنیم و نه تنها در بازار و صنعت کشورمان، بلکه در دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم قیمت

در شرایط سخت تحریم که دنیا روابط : های تیم تحت مدیریت خود را مصداق اقتصاد مقاومتی خواند و گفت وی همچنین فعالیت

درصد آن  91اقتصادی خود را با ما قطع کرده بود، نهال امید در گروه صنعتی و پژوهشی زر نخشکید و امروز پروژه ای که بیش از 

 .مید و خودباوری استبه اتمام رسیده است حاصل همان ا

در : ای داشت و گفت های خود به سیستم فاضالب تعبیه شده در پاالیشگاه غالت زر هم اشاره سلطانی در بخش دیگری از صحبت

کنار کار تولید، ما خود را از تکالیفی که در مقابل محیط زیست داریم مبرا ندانستیم و در محل پاالیشگاه قبل از شروع فعالیت 

 .ای طرح ریزی و احداث شده است فاضالب مدرن و پیشرفته  صفیهمجموعه، ت

از خدا می خواهیم کمک کند این پروژه انسانی، تولیدی و زیست محیطی را به نحو احسن به انجام برسانیم؛ و : وی در خاتمه گفت

 .ای ماندگار برای سرزمینمان ایران رقم زنیم سرمایه

958bc0a3fe969aaf10=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http 
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 علوفه

 فارس - ۰۱/۹۳/۵۵ : تاریخ

  شودشود  بورس کاال انجام میبورس کاال انجام میشود عرضه جو و ذرت دامی از طریق شود عرضه جو و ذرت دامی از طریق   با ابالغ معاون اول رئیس جمهور انجام میبا ابالغ معاون اول رئیس جمهور انجام می
  .ها به منظور عرضه در بورس کاالی ایران ابالغ شد مصوبه دولت در مورد تعیین محصوالت ذرت و جو در کلیه استان 

به پیشنهاد وزارت جهاد  98فروردین  29، هیأت وزیران در جلسه روزنامه رسمی کشوربه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 :وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصویب کرد قانون افزایش بهره 11قانون اساسی و ماده  315کشاورزی و به استناد اصل 

 .شوند ها به منظور عرضه در بورس کاالی ایران تعیین می ذرت و جو در کلیه استان اوالً محصوالت

های تبعه عرضه در بورس کاالی ایران با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بورس کاالی ایران و تائید  ثانیاً هزینه

 .شود ریزی کشور تعیین می سازمان مدیریت و برنامه

التفاوت قیمت تضمینی محصوالت ذرت و  ریزی کشور موظف است مابه سازمان مدیریت و برنامه: ه آمده استهمچنین در این مصوب

هفته به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون  2جو در مصوبه شورای اقتصاد را با قیمت تعیین شده در تابلوی بورس کاال ظرف 

 .کشور پس از ابالغ قانون تأمین نماید 98بودجه سال 
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 علوفه
 فارس - ۰۱/۹۳/۹۰ : تاریخ

  استان کشور شداستان کشور شد  1111گذاری ذرت و جو گذاری ذرت و جو   مصوبه هیات وزیران ابالغ شد بورس کاال مرجع قیمتمصوبه هیات وزیران ابالغ شد بورس کاال مرجع قیمت
مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین قیمت محصوالت ذرت و  98معاون اول رییس جمهور روز سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه  

  .جو در کلیه استانها به منظورعرضه در بورس کاالی ایران را ابالغ کرد

 38مورخ  121/10033به پیشنهاد شماره  98فروردین ماه  29یران در جلسه ؛ هیات وز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

 21وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده  3190اسفند ماه 

 :تصویب کرد 3159قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 

 .و جو در کلیه استان ها به منظور عرضه در بورس کاالی ایران تعیین می شوندمحصوالت ذرت 

هزینه های تبعی عرضه دربروس کاالی ایران با پیشنهاد مشترک وزرات جهاد کشاورزی و شرکت بورس کاالی ایران و تایید 

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود

 236000ر موظف است ما به التفاوت قیمت تضمینی محصوالت ذرت و جو در مصوبه شماره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو

شورای اقتصاد با قیمت تابلوی بورس را ظرف دو هفته به تفکیک از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون  3190آبانماه  21مورخ 

 .کل کشور پس از ابالغ قانون مذکور تامین کند 3198بودجه سال 

از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابالغ  98اردیبهشت ماه  0مورخ  31398رس این مصوبه با شماره به گزارش فا

 .شده است
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 علوفه
 ایسنا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵شنبه 

  کشاورزان را با مشکل مواجه کرده است کشاورزان را با مشکل مواجه کرده است   عدم پرداخت یارانه ذرت، عدم پرداخت یارانه ذرت، 

مشکالت زیادی   عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از پرداخت نشدن یارانه ذرت به کشاورزان انتقاد کرد و گفت که این مساله،

  .برای کشاورزان ایجاد کرده است

برای اولین بار قرار بر این بود که دولت، ذرت را : وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، درباره این مشکل کشاورزان توضیح داد فتزاده در گ عباس پاپی

تومان در نظرگرفته شده بود اما وقتی کشاورزان  961قیمت ذرت . از طریق بورس خریداری کند، درنتیجه خریداری از طریق بورس انجام شد

  .تومان بفروشند 621رضه کردند توانستند آن را به قیمت ذرت را به بورس ع 

تا االن  9طبق قانون، دولت باید مابه التفاوت قیمت بورس و قیمت تعیین شده توسط دولت را پرداخت کند که متاسفانه از برج : او ادامه داد

  .اند درصد گرفته 21و  22خیلی از آنها وام   اند؛ شدهکشاورزان ما در کشت دوم دچار مشکل  پرداخت نشده یعنی در این پنج ماه، 

تومانی است که دولت باید  101بحث عدم پداخت یارانه  یکی از مشکالت جدی ما در منطقه، : نماینده مردم دزفول در مجلس تاکید کرد

  .کرد پرداخت می
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 قارچ

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

  ترین قارچ جهان در دستور کار قرار گرفتترین قارچ جهان در دستور کار قرار گرفت  پرورش گرانپرورش گران/ / های مشترک ایران و هلند در حوزه قارچهای مشترک ایران و هلند در حوزه قارچ  همکاریهمکاری

صادرات قارچ و همچنین بازارهای ها بابت بازگشت پول، بازارهای عمان و قطر برای  با بازگشایی سوئیفت و کاهش نگرانی

 .آذربایجان، قرقیزستان و قزاقستان در کنار روسیه، عراق و افغانستان، بازارهای هدف ایران را در حوزه قارچ رونق داد

ین با اعالم ا( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دهندگان قارچ امروز در گفت مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت÷

ها شده و فصل جوشش تولید لقب گرفته است که  با شروع فصل بهار، افزایش تولید قارچ و عرضه آن باعث کاهش قیمت: خبر گفت

 .ریزی در بازار از ضرر و زیان تولیدکنندگان جلوگیری شود شود با برنامه تالش می

 311هزار و  هر کیلوگرم قارچ ممتاز تا پنج( 98ماه  تاردیبهش 33)بر اساس نرخ بورس قارچ، امروز شنبه : محمدحسن افشار افزود

 .تومان به فروش رسید، اما بازه این قیمت تا چهارهزار تومان نیز تنزل پیدا کرد

شود  صورت مازاد شناسایی شده و تالش می هزار تن آن به 08هزار تن تولید قارچ کشور است که حدود  321: وی خاطرنشان کرد

 .یع تبدیلی، از عرضه آنها به داخل بازار و افت قیمت جلوگیری شودبا هدایت آنها به صنا

کنندگان در سبد غذایی مردم حضور  تواند با تحریک مصرف عنوان یکی از محصوالت مکمل پروتئینی می قارچ به: افشار ادامه داد

 .یزیونی به این مهم دست پیدا کندهای تبلیغاتی و تیزرهای تلو کند تا با برنامه تری داشته باشد و انجمن تالش می پررنگ

 ترین قارچ دنیا در محیط آزمایشگاهی پرورش گران

های کامالً طبیعی و ارگانیک  قارچ دنبالن به عنوان یکی از قارچ: دهندگان قارچ تصریح کرد مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

توان به آن  رو است که می بوده و با ارزش افزوده باالیی روبهشود، همواره از بازارپسندی مناسبی برخوردار  که در کشور یافت می

 .های مکمل در صنعت پرورش قارچ نگاه کرد عنوان یکی از شاخه به

های مرتعی مناسب سال جاری، پرورش قارچ دنبالن اکنون در مناطق جنوبی و مرکزی کشور آغاز  با توجه به بارش: وی یادآور شد

پرورش این نوع قارچ  R&Dدهندگان قارچ بنا دارند با تقویت  کشور دبی و قطر ادامه دارد، اما پرورش ویژه به شده و صادرات آن به

 .را در محیط آزمایشگاهی در دستور کار قرار دهند

های قرمز تیره،  های خوراکی و دارویی جهان است که در طبیعت به رنگ ترین و لذیذترین قارچ دنبالن جزو گران: افشار تأکید کرد

 .های درختان دیده شده است خاکستری، سفید، بنفش و سیاه در جوار ریشه

هزار تومان در بازارهای امارات و قطر  611دالر در بازارهای اروپایی و به ریال تا  211قیمت صادراتی آن تا : وی اظهار داشت

عی وجود دارد، برای تولید آزمایشگاهی آن شود با توجه به استقبالی که از کیفیت این قارچ طبی گزارش شده است؛ لذا تالش می

 .اقدام شود که هنوز نتایج آن اعالم نشده است

 همکاری مشترک ایران و هلند در حوزه قارچ

دنبال  دهندگان قارچ نیز به های تجاری مختلف، پرورش با ورود هیأت: دهندگان قارچ گفت مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

 .در ایران هستند و در این حوزه مذاکراتی نیز با کشور هلند صورت گرفته است های خارجی گذاری سرمایه

ها  آالت و تجهیزات خود هستند، اما ارزیابی دنبال صادرات صنایع تبدیلی، ماشین ها بیشتر به هرچند هلندی: افشار همچنین افزود

 .ه با این کشور شدتوان وارد گود مذاکر های مشترک نیز می گذاری دهد برای سرمایه نشان می
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رود که ایران نیز در برخی واحدهای تبدیلی خود  شمار می عنوان سرآمد تولیدکنندگان قارچ در اروپا به هلند به: وی خاطرنشان کرد

دهنده وضعیت مناسب پرورش  درصد، نشان 20های این کشور برابری کند؛ لذا تناژ برداشت  هایی تولید کند که با قارچ توانسته قارچ

 .ارچ در ایران استق

 قطر و عمان بازارهای جدید قارچ ایران

دنبال بازگشایی سوئیفت، بازارهای جدیدی برای ایران شناسایی  به: دهندگان قارچ ادامه داد مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

 .توان به عمان و قطر اشاره کرد شده که در کشورهای حوزه خلیج فارس می

روند، اما  شمار می های کوچکی برای کشورمان به ها خیلی بازار نیست و بازارچه ها و قطری چند مصرف عمانیهر: افشار تصریح کرد

توانند برای تنظیم بازار  ها می دهی ترک بازارهای صادراتی ایران هستند که به موازات کشورهای حاشیه دریای خزر با وجود جوالن

 .قارچ مورد استفاده قرار گیرند

هزار تن در کنار بازارهای قرقیزستان، قزاقستان و  هزار تن، بازار افغانستان با چهار تا پنج 21هرچند بازار عراق با : شدوی یادآور 

های بازرگانی در کشور عراق،  رود با توسعه شاخص شوند، اما امید می آذربایجان، بازارهای هدف ایران در حوزه قارچ را شامل می

 .بات در این کشور افزایش پیدا کندزمینه صادرات پیوسته و باث

 خردادماه نخستین محموله قارچ کنسروی به مقصد روسیه

دنبال یافتن بازارهای مناسبی برای مصرف قارچ است که  ایران به: دهندگان قارچ تأکید کرد مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

 .تواند کشور روسیه باشد ترین آنها می مهم

خوری، یکی از بهترین بازارهای هدف  هزار تن مصرف تازه 91هزار تن مصرف قارچ در سال و  101روسیه با : افشار اظهار داشت

توان انتظار داشت در حوزه صادرات قارچ  ایران است که با در نظر گرفتن مسافت و رقبای قدرتمندی نظیر چین و ترکیه می

 .های الزم را کسب کرد کنسروی بتوان موفقیت

های صادراتی به  رسد خردادماه بتوان نخستین محموله نظر می اند و به های تجاری اکنون عازم روسیه شده هیأت: توی همچنین گف

 .این کشور را ارسال کرد

شده، با این  رود که باید به لحاظ قیمت تمام شمار می عنوان یک رقیب جدی در بازارهای روسیه به چین به: افشار در ادامه افزود

 .د رقابت شدکشور وارد گو

 با خوردن قارچ، از بروز سرطان جلوگیری کنید

قارچ دارای پروتئین مناسبی : دهندگان قارچ با اشاره به ارزش غذایی قارچ خاطرنشان کرد مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

در سطح باالتری قرار  توان گفت با داشتن اسیدآمینه و احتمال جذب کامل در مقایسه با گوشت قرمز، طوری که می است، به

کند، در  درصد پروتئین دارد، اما هفت درصد آن قابلیت جذب پیدا می 30هرچند یک کیلوگرم گوشت قرمز : وی ادامه داد.گیرد می

 .پنجم گوشت قرمز قیمت دارد شود و تنها یک طور کامل جذب می تا پنج درصد پروتئین موجود در قارچ به 0.8حالی که 

برند، در  های سازمان دیابت کشور، پنج میلیون نفر آگاهانه از بیماری دیابت رنج می همچنین بر اساس گزارش: افشار تصریح کرد

کنندگی قند و کلسترول خون را دارا است، بدین معنی که آن بخش از جوامع شهری که مصرف قارچ  حالی که قارچ قابلیت تنظیم

از احتمال بروز دیابت  B32و  B3 ،B2 ،B1 ،B6های  گیری از خانواده ویتامین دهند، عالوه بر بهره را در سبد روزانه خود قرار می

 .کند نیز جلوگیری می
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طوری که مصرف خانواده  کند، به مصرف قارچ از خستگی زودرس، افسردگی و بروز سرطان جلوگیری می: وی در پایان یادآور شد

ویژه سرطان سینه و  های بروز سرطان به ساخت آن را در بدن مهیا کرده و زمینهو  Dامکان جذب ویتامین  Bهای  ویتامین

 ./دهد پروستات را کاهش می

/news/fa/ir.iana.www://http11200D/%9%50%D9%58%%DA 
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 قارچ
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

  پوزخند قیمت قارچ اشک تولیدکنندگان را در آوردپوزخند قیمت قارچ اشک تولیدکنندگان را در آورد

سال ها است که مصائب افت قیمت و هزینه های باالی تولید بر تولید کنندگان حاکم بوده و تاکنون تمهیداتی برای این امر مهم 

؛ صنعت قارچ صنعت سود آور بخش کشاورزی محسوب خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .اندیشیده نشده است

 .می شود که اخیرا در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مرسوم شده است

ای شدید و کاهش قیمت با زیان های فراوانی دست و پنجه براین اساس؛ تولیدکنندگان در سه ماهه اول سال به دالیلی اعم از گرم

در این زمینه برای آن اندیشیده  نرم می کنند که این مرثیه تلخ سال ها است که برای تولید کنندگان خوانده می شود و چاره ای 

ین بخش حاکم است اما وزارت گرچه مصائب افت قیمت، نرخ باالی حمل و نقل، هزینه های باالی تولید و دالل بازی بر ا.نمی شود

 .می تواند مرهم درد تولید کنندگان باشد، افتتاح نکرده است جهاد کشاورزی هنوز صندوق تضمینی قارچ را که 

گفتنی است که افتتاح صندوق تضمینی قارچ می تواند در مواقعی که قیمت ها همانند االکنگ باال و پایین می رود، ثبات ایجاد 

سنگینی  ت حقوق مصرف کننده و تولید کننده رعایت شود و مشکالت بیش از پیش بر دوش تولید کنندگان کند تا در این صور

 .نکند چرا که در غیر اینصورت تنها عده ای فرصت طلب از نوسانات موجود در بازار سودهای هنگفتی را به جیب بزنند

  :فتیم تا از مشکالت انها با خبر شویمبراین اساس به سراغ رئیس هئیت مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ ر

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران از این رو محمد حسن افشار رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ در گفت و گو با 

ماه سال گذشته تا کنون با بحران قیمت در بازار مواجه شدیم، به  از نیمه اسفند: ؛ با اشاره به وضعیت تولید قارچ اظهار داشت جوان

  .تومان رسید 011هزار و  2هفته گذشته به کیلویی  طوریکه قیمت هر کیلو قارچ مصرفی درجه یک 

قیمت  به عمل آمد، 90بر اساس محاسباتی که در مرداد ماه سال : وی با اشاره به قیمت تمام شده قارچ برای تولیدکنندگان گفت

درصدی برای تولید کننده  21تومان است که با احتساب سود معقول  511هزار و  8تمام شده هر کیلو قارچ مصرفی درب مزرعه 

 .تومان به فروش برسد 811هزار و  6باید هر کیلو 

دیگر تبلیغات سودجویانه نوسانات قیمت در بازار از یک سو و از سوی : افشار با اشاره به مشکالت پیش روی تولید کنندگان افزود

 .برخی موسسات، موجب شده برخی افراد در مرغداری های متروکه نیز به تولید قارچ و خرید کامپوست بپردازند

این افراد به سبب : وی با بیان اینکه برخی افراد که فریب تبلیغ سودجویانه این موسسات را خوردند و اقدام به تولید کردند، افزود

محصول و اینکه شبکه توزیع ندارند مجبور به عرضه زیر قیمت آن در بازار هستند و از این رو دالالن در بازار  فساد پذیر بودن

منتظرند که با قیمت بسیار ناچیز حتی کمتر از هزینه تولید آن را خریداری کنند و این امر موجب مشکالت فراوانی برای تولید 

 .کنندگان عمده در بازار خواهد شد

 .افشار این قارچ ها به دلیل آنکه در محیط بهداشتی تولید نشدند کیفیت مطلوبی ندارند به گفته

هزار و  2دالالن در چنین شرایطی که تولید کنندگان زیان فاحشی را متحمل می شوند به گفته خود در هر کیلو : افشار بیان کرد

تومان به فروش  511هزار و  8تولید کننده قارچ خود را باالی تومان سود می کنند و این درحالیست که سود در شرایطی که  811

 .تومان است 011الی  811رساند تنها 

ترین مشکل واحدهای تولیدی گردش  بزرگ :رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان در خصوص مشکالت صنعت اظهار داشت

ها حاضر نیستند که به آنها تسهیالت  بانکی دارند و بانک های نقدینگی است و از طرفی به سبب اینکه اکثر تولید کنندگان بدهی

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/comercial
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مجدد دهند با ظرفیت ناقص واحدهای تولیدی خود مشغول به کار هستند و حال چنین شرایطی تنها موجب افزایش هزینه تولید 

 .شود کنندگان می

 افتتاح صندوق تضمینی به کمک تولیدکنندگان آمد ***

در واقع صنایع تبدیلی و هدایت قارچ به سمت صنایع می تواند یکی از : قیمت در بازار عنوان کرد وی با اشاره به راهکارهای ثبات

 . راهکارهای موثر در کاهش ضرر و زیان تولیدکنندگان باشد

صندوق تضمینی قارچ از سوی  :رئیس هئیت مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ با اشاره به افتتاح صندوق تضمینی قارچ بیان کرد

زارت جهاد کشاورزی به سبب محدودیت منابع مالی تا کنون افتتاح نشده، اما وزارت جهاد کشاورزی قول مساعدت از طریق و

 .بودجه و افتتاح آن را طی امسال داده است

ی حداقل افتتاح صندوق تضمین: میلیارد تومانی دارد اشاره کرد و گفت 31افشار با بیان اینکه این پروژه نیاز به سرمایه گذاری 

درصد این سرمایه گذاری از سوی تشکل های انجمن و مابقی از   83میلیارد تومانی می طلبد و گفتنی است که 31سرمایه گذاری 

 .تامین می شود سوی دولت 

 هزینه باالی حمل و نقل صادرات را مشکل ساز کرد***

ولیدی کشور وجود دارد که همواره مشکالت زیادی بر سر امکان صادرات برای قارچ ت: وی با اشاره به مشکالت صادرات بیان داشت

 .راه آن است که اگر مرتفع گردد، دیگر تولیدکنندگان دغدغه مازاد تولید را نخواهند داشت

هزینه حمل و نقل هوایی بسیار باالست به طوریکه امکان صادرات هوایی به کشورهای همسایه وجود : افشار در ادامه یادآور شد

  .ن درحالیست که دولت هیچ گونه حمایتی از صادر کنندگان به عمل نیاورده استندارد و ای

در واقع به سبب افزایش هزینه های حمل و نقل هوایی عالوه بر اینکه : رئیس انجمن هیات مدیره تولید کنندگان قارچ بیان کرد

به سبب افزایش هزینه ها نمی توانیم با رقبا به رقابت امکان صادرات به بازارهای اروپایی وجود ندارد، در سایر بازارهای هدف نیز 

این کشور به سبب پرداخت هزینه های حمل و :وی با اشاره به اینکه کشور چین توفیقات خوبی در صادرات دارد، گفت.بپردازیم

 .نقل و سوبسید از سوی دولت توانسته به جایگاه خوبی در صادرات نائل شود

می بایست به صادر کنندگان یارانه پرداخت کند تا بتوانیم به اورپا که مصرف  01دولت همانند دهه  :افشار در ادامه یاد آور شد

 .قارچ بسیار باالیی دارد، قارچ صادر کنیم و به عبارتی توفیقات خوبی را در این زمینه به دست اوریم

 صادرات به روسیه در هاله ای از ابهام ***

استاندارد کردن محصوالت صنایع تبدیلی و تولید کیفی محصوالت فرآوری شده : وسیه بیان داشتوی با اشاره به صادرات قارچ به ر

برای صادرات محصول به روسیه بایستی صورت گیرد و از طرفی می بایست یک گروه هیات تجاری به مسکو بفرستیم تا بر بازار 

 .روسیه مطالعات الزم را انجام دهند

با وجود تقاضای باال در روسیه و تولید : هزار تنی قارچ در روسیه افزود 101با اشاره به مصرف  رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ

هزار تنی قارچ در کشور، باید گفت که در صورت صادرات به روسیه می توانیم در آمد ارزی خوبی را نصیب کشور کنیم اما  321

 .این امر ضروری است نباید فراموش کرد که همکاری سازمان صنعت و معدن برای تحقق

سیستم سوئیفت به طور کامل راه اندازی نشده و به همین خاطر مشکالتی در خصوص مبادالت بانکی : وی در ادامه عنوان کرد

 .وجود دارد

 هزار تنی قارچ به بازارهای هدف ۰۰صادرات  ***
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 21هزار تن قارچ به حوزه خلیج فارس و  0الی  6سال گذشته حدود : وی با اشاره به میزان صادرات قارچ به بازار های هدف افزود

 .میلیون دالر ارزآوری برای کشور به ارمغان اورده است 08هزار تن به عراق صادر شده که در مجموع 

صادراتی می  هزار تن قارچ در کشور باید گفت که در صورت حذف موانع  321با توجه به تولید ساالنه : افشار در ادامه بیان کرد

 .هزار تن تولید مازاد خود را به خلیج فارس و عراق صادر کنیم 11م توانی

 ایران هشتمین تولید کننده قارچ در دنیا ***

کشور مستقل و غیر مستقل دنیا ، هشتمین تولید کننده قارچ در  216براساس آمار فائو ایران بین : افشار در ادامه یادآور شد

هزارتن اولین تولیدکننده و آمریکا دومین تولید کننده قارچ در دنیا  311میلون و  8لید دنیاست و الزم به ذکر است که چین با تو

 .است

/news/fa/ir.yjc.www://http8856085D/%9%D%BE9%55% 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  شودشود  المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار برگزار میالمللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار برگزار می  دومین همایش بیندومین همایش بین

 .شود المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار سوم خردادماه سال جاری برگزار می دومین همایش بین

المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی  ، دومین همایش بین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

از  OXFORD CERTالمللی معتبر  نامه بین شود و به تمامی مقاالت برگزیده گواهی پایدار سوم خردادماه سال جاری برگزار می

 .ستری اعطا خواهد شدکشور انگلستان همراه با کد ریج

بندی  محورهای این همایش در بخش گیاهان دارویی شامل گیاهان دارویی، اکولوژی و اکوفیزیولوژی، گیاهان دارویی فرآوری، بسته

برداری از منابع طبیعی، گیاهان دارویی، بیوتکنولوژی، گیاهان دارویی، فرآوری، گیاهان دارویی  و صنعت، گیاهان دارویی، بهره

شناسی، گیاهان دارویی فارماکولوژی، گیاهان دارویی میکروبیولوژی، گیاهان دارویی طب سنتی، گیاهان دارویی اقتصاد و  زیست

زایی، گیاهان دارویی و گردشگری،  ها و اشتغال گذاری، اقتصاد و بازرگانی، گیاهان دارویی مهارت بازاریابی، گیاهان دارویی سرمایه

 .شوند ت، گیاهان دارویی و اسالم، و سایرمحورهای مرتبط باگیاهان دارویی میگیاهان دارویی مبارزه با آفا

های هرز،  نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی، مدیریت علف همچنین در بخش کشاورزی همایش، کشاورزی ارگانیک و پایدار، به

آموزش کشاورزی، مدیریت تغذیه و آبیاری در ها، کاربرد علوم نانو در کشاورزی، مدیریت، اقتصاد ، ترویج و  آفات و بیماری

های زنده و غیرزنده در تولیدات  محصوالت زراعی و باغی، کاربرد بیوتکنولوژی و کشت بافت در علوم کشاورزی، تأثیر تنش

آبزیان، کشاورزی، فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصوالت کشاورزی، تغذیه دام و طیور، فیزیولوژی دام و طیور، پرورش و تغذیه 

های تولید مثلی در تولیدات دامی، دامپزشکی  هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی، ژنتیک و اصالح دام و طیور، نقش تکنیک

، و سایر محورهای مرتبط باکشاورزی پایدار محورهای (گیاهی و جانوری)شناسی  ، زیست(شناسی میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی)

 .دهند همایش را تشکیل می

 ./مراجعه کنند اینجامندان برای کسب اطالعات بیشتر به  القهع
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 گندم

 فارس - ۰۱/۹۳/۵۱ : تاریخ

  امکان تأمین گندم خوراکی و صنعتی از تولید داخلامکان تأمین گندم خوراکی و صنعتی از تولید داخل/ / هزار تن گندم به نرخ تضمینی خریداری شدهزار تن گندم به نرخ تضمینی خریداری شد  221221
امکان تأمین نیاز گندم صنف نانوایی : هزار تن گندم به نرخ تضمینی گفت 558مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به خرید  

  .و صنعت از تولید داخل فراهم است

استان جنوبی کشور در  5خرید تضمینی گندم هم اکنون در  :گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی قنبری در گفت

 .دار بیشترین خرید این محصول است هزار تن رکورد 800حال انجام است که خوزستان با خرید 

هزارتن گندم  651سال گذشته در همین مقطع زمانی : هزار تن رسیده، افزود 558خرید هم اکنون به  قنبری با بیان اینکه مقدار

 .درصدی در خرید گندم رقم خورده است 21خریداری شده بود که امسال در مقایسه با سال گذشته، رشد حدود 

ی ایالم، بوشهر، خوزستان، سیستان و ها مرکز خرید در استان 161تاکنون : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد

های تحویل گرفته شده از کشاورزان با  اند و تعداد محموله بلوچستان، فارس، هرمزگان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد فعال شده

 .هزار محموله رسیده است 311توجه به افزایش میزان خرید، به بیش از حدود 

های تبعی خریداری می شود و تامین  ندم تولیدی امسال با رویکرد کیفیت و کاهش هزینهگ:  معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد

 .ها و صنف و صنعت از طریق تولید داخل امکانپذیر است نیازهای مصرفی خبازی

است و به  این حوادث تاثیر چندانی بر تولید گندم نداشته: های اخیر در کشور بیان داشت قنبری با اشاره به بارندگی و بروز سیل

 .رسیم میلیون تن گندم، در زمینه تامین نیازها به خودکفایی کامل می 9لطف خدا امسال با خرید بیش از 

تومان، واردات گندم برای مصارف صنف و صنعت  911با توجه به قیمت فروش آزاد گندم توسط دولت به نرخ : وی تصریح کرد

 .که گندم مورد نیاز صنف و صنعت از محل تولید داخل، تامین شودتوجیه اقتصادی ندارد و ما این امکان را داریم 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  قیمت گوشت کاهش یافتقیمت گوشت کاهش یافت

با توجه به کسادی بازار و فروانی تولید، قیمت هر کیلو گوشت در بازار هزار تومان کاهش :رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

با اشاره به  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار .یافت

در دو هفته اخیر، با توجه به کسادی بازار و فصل به دنیا آمدن بره ها قیمت هر کیلو : کاهش قیمت گوشت در بازار اظهار داشت

 .گوشت در بازار هزار تومان کاهش یافته است

هزار تومان به مصرف کننده  13هزار تومان به مغازه دار و  25تا  20در حال حاضر هر کیلو گوشت شقه بدون دنبه بین : وی افزود

 .عرضه می شود و گفتنی است که با ادامه این روند احتمال مجدد کاهش قیمت گوشت تا پایان ماه وجود دارد

در سطح شهر با مغازه هایی روبرو می شویم که با عوام : رخی مغازه ها گفتملکی با اشاره به عرضه گوشت بی کیفیت از سوی ب

فریبی و نصب بنر اقدام به عرضه گوشت پایین تر از نرخ بازار می کنند، اما نباید فراموش کرد که گوشت ها از کیفیت کمتری 

با توجه به فصل به دنیا آمدن بره ها و : کردرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به وضعیت صادرات دام بیان .برخوردار هستند

فراوانی تولید، صادرات دام هیچ مشکلی را در بازار داخل ایجاد نمی کند اما باید گفت که صادرات دام به سبب شرایط عراق متوقف 

 .شده است
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 گوشت قرمز
 ایسنا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵شنبه 

  ها ها   های ارزان از برخی مغازههای ارزان از برخی مغازه  هشدار نسبت به خرید گوشتهشدار نسبت به خرید گوشت

شویم که به صورت موقت با نصب بنری اقدام به عرضه گوشت با قیمت  هایی روبرو می در بعضی از خیابان ها و محله های مختلف با مغازه

کیفیت  کنند که به گفته رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی، این واحدها غیرقانونی بوده و بعضا گوشت بی تر از نرخ بازار می پایین

  .کنند که مردم نباید از آن ها خرید کنند عرضه می

دام شاهد فعالیت عده ای فرصت طلب هستیم که با  در برخی ایام سال به دلیل وفور: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد علی اصغر ملکی در گفت

کنند و با توجه به اینکه این واحدها غیرقانونی هستند و مجوزی  اجاره موقت مغازه ای اقدام به عرضه گوشت با قیمت پایین تر از نرخ بازار می

  .کنند ندارند بعضا اقدام به عرضه گوشت بی کیفیت می

توان اطمینان حاصل کرد و این واحدها بعد  مراکز به هیچ وجه گوشت نخرند، چون از سالمت گوشت ها نمی وی به مردم هشدار داد که از این

  .از مدتی بساط خود را جمع می کنند و امکان پیگیری آن ها نیز وجود ندارد

توان برخورد قانونی با آن ها کرد، چون تا  بر است نمی با توجه به اینکه این پروسه زمان: ملکی درباره نحوه برخورد با این متخلفان توضیح داد

  .روند مراحل قانونی را سپری کنیم آن ها از محل مورد نظر می
 کاهش قیمت گوشت گوسفندی از هفته گذشته

: رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی همچنین با بیان اینکه از هفته گذشته قیمت گوشت حدود هزار تومان کاهش یافته است، گفت

قیمت هر کیلوگرم گوشت  .هاست و به دلیل وفوری که در بازار شاهدیم قیمت ها کاهش یافته است حال حاضر فصل به دنیا آمده بره در

  .هزار تومان است 13هزار تومان و تحویل به مصرف کننده  25تا  20گوسفندی شقه بدون دنبه عرضه به مغازه دار 

در سال جاری یکی از برنامه های مهم ما ساماندهی واحدهای بدون : ار در تهران داریم، اظهار کردقصابی مجوز د 511وی با بیان اینکه حدود 

  .مجوز است و برخی از واحدهای فعال نیز در شرف دریافت پروانه هستند
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 گوشت مرغ

 فارس - ۰۱/۹۳/۵۹ : تاریخ

افزایش قیمت دان در پی افزایش تولید برای ماه افزایش قیمت دان در پی افزایش تولید برای ماه / / شودشود  درصد مرغ گوشتی در واحدهای غیرمجاز تولید میدرصد مرغ گوشتی در واحدهای غیرمجاز تولید می  1111

  رمضانرمضان
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران گوشتی با تأکید بر اینکه انبارهای بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام پر است و  

  .تعلل در توزیع موجب افزایش قیمت در روزهای اخیر شده است: مشکلی در تأمین دان مرغ وجود ندارد، گفت

تولید  :گفت درباره دالیل مشکالت بازار مرغ در دو سال اخیر خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد علی کمالی در گفت

 .مرغ گوشتی در کشور بیش از نیاز داخلی و این موضوع ناشی از ظرفیت زیاد تولید است

هایی برای صادرات مرغ  شود و الزمه آن یافتن راهمازاد تولید حتما باید صادر : مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران گوشتی افزود

 .در بازارهای منطقه است بین رقبا

برای این منظور باید مرغ تولیدی از نظر : های صادرات تأمین خواسته و نیاز مشتری است، تصریح کرد یکی از راه با بیان اینکه وی

 .سایز کامال منطبق با درخواست مشتری باشد

رقابت قیمتی با رقبا و عرضه مرغ با قیمتی که مشتری آن را خریداری کند یکی از نکات : قیمت مرغ بیان داشتکمالی با اشاره به 

 .کنند ها برای حفظ بازار صادراتی خود مشوق صادراتی پرداخت می بسیار مهم است، به طوری که اغلب دولت

سومی است که در صادرات مرغ حائز اهمیت است و مشتری پایداری در تولید هم نکته : گفت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی

 .کند باید اطمینان داشته باشد در طول مدت تقاضا کشور صادرکننده نیازش را تأمین می

همچنین برای حفظ بازارهای هدف نباید اجازه صادرات به هر فردی داده شود بلکه صادرکنندگان باید دارای نام، نشان و : وی افزود

 .ها مربوطه برای آنها صادر شود ند و مجوز صادرات هم توسط سازماناعتبار باش

باید در صنایع   گوشت مرغ های افزایش سرانه مصرف است و به این منظور تنوع بخشی به محصول یکی از راه: کمالی بیان داشت

 .تبدیل شود افزایش تقاضا های مختلف برای غذایی به فرآورده

در کنار ظرفیت باالی تولید، برخی واحدهای : کننده مرغ گوشتی در کشور بیان داشت واحدهای تولیدوی با اشاره به تعداد زیاد 

 .کنند تولید مرغ گوشتی بدون مجوز فعالیت می

قانون نظام جامع دامپروری به صراحت آورده شده که دو سال  8بند  1در تبصره  :مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی تصریح کرد

 .های غیرمجاز تعیین تکلیف شده و سپس قلع و قمع شوند ب این قانون باید مرغداریبعد از تصوی

درصد از مرغ گوشتی  30از کل واحدهای مرغداری کشور غیر مجاز است که این واحدها حدود  درصد 21تا  38: کمالی گفت

 .کنند کشور را تولید می

فقط سازمان  گیرد و ها صورت نمی ه هیچ نظارتی بر عملکرد تولید آنضمن اینک هستند واحدهای مذکور فاقد استاندارد: وی افزود

 .دهد ها قرار می های الزم را هم در اختیار آن ها واکسن دامپزشکی کشور برای جلوگیری از بروز بیماری

دامپزشکی  انبرای کشتار را از سازم این واحدها همچنین مجوز خروج مرغ از سالن: مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی تصریح کرد

های غیر مجاز خواهان این است که مجوز  ریزی توسط مرغداری اتحادیه برای جلوگیری از جوجه: کمالی افزود.کنند دریافت می

 .ها عالوه بر سازمان دامپزشکی کشور توسط اتحادیه صادر شود داری خروج مرغ از مرغ

به ماه مبارک رمضان مرغداران برای تأمین نیاز کشور در این  با توجه به نزدیکی: وی در مورد افزایش قیمت دان بیان داشت 

 .کنند و این موضوع باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت دان شده است ریزی می بیشتر جوجه ایام
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های  درصد شرکت 51حدود : پر از دان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، گفت کمالی با بیان اینکه انبارهای کشور

رسد در روزهای اخیر با ایجاد تعلل در توزیع  های مورد نیاز طیور متعلق به بخش خصوصی است که به نظر می کننده نهاده تولید

وی با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی شرکت پشتیبانی امور دام باید نقش خود را برای تعادل .در بازار را دارند سودجویی قصد

و یکی از دالیل اعتراض مرغداران  کند در چنین شرایطی این شرکت اغلب نقش معکوسی ایفا می :، گفتبخشی در قیمت ایفا کند

 .برای کنترل بازار است برای منحل شدن این شرکت، به موقع عمل نکردن به وظایف ذاتی خود در مواقع حساس
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 گوشت مرغ
 فارس - ۰۱/۹۳/۵۱ : تاریخ

  صنعت طیور نیازمند کمک مسئوالنصنعت طیور نیازمند کمک مسئوالن/ / انداز صادرات انداز صادرات   دهد مرغ خراسان جنوبی در دستدهد مرغ خراسان جنوبی در دست  فارس گزارش میفارس گزارش می
کند و همچنان در انتظار تدبیری از  صادرات مرغ خراسان جنوبی چندسالی است که با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می 

  .سوی مسئوالن برای تنفس دوباره رونق و توسعه است

شود و به یکی از غذاهای پرمصرف  های ایرانیان دیده می فرهاز بیرجند، گوشت مرغ امروزه به وفور در س خبرگزاری فارسبه گزارش 

اند تا بتوانند  ها آغاز کرده در این راستا مراکز تولید و پرورش مرغ بیش از پیش فعالیت خود را در شهرها و استان.تبدیل شده است

صنایع شامل پرورش مرغ گوشتی و  خراسان جنوبی از صنعت مرغداری برخوردار است و این.مرغ مورد نیاز مردم را تأمین کنند

شود که بیشتر در زمینه تولید مرغ گوشتی  گذار است و این صنعت یکی از نخستین صنایع درآمدزای استان محسوب می تخم

 .کند ها و خارج از کشور صادر می درصد تولیدات خود را به سایر استان 01کند و  فعالیت می

حال فعالیت هستند که در حال حاضر دارای مشکالتی در زمینه صادرات محصوالت مرغداری در خراسان جنوبی در  150حدود 

 .اند خود شده

 شود رویه گوشت مرغ سبب افزایش تورم در بازارهای داخلی می صادرات بی

 مرغ، شیوع های اخیر متأسفانه نوسان قیمت مرغ و تخم در سال 91شهریورماه  38به گزارش خبرنگار مهر خراسان جنوبی در 

ها، افزایش روندهای پرداخت وام به مرغداران  های مختلف میان طیور، افزایش قیمت دانه مانند ذرت و سویا به سبب تحریم بیماری

 .ها و سایر خریداران سبب شده که این صنعت در استان دچار مشکل شود و خرید امانی مرغ توسط کشتارگاه

بیان اینکه متأسفانه اتحادیه مرغداران آنچنان که باید همکاری خوبی با مرغداران  گو با خبرنگار مهر با و مرغدار بیرجندی در گفت

در صورت بهبود همکاری اتحادیه با مرغداران به عنوان تنها دارنده مجوز صادرات مرغ در استان به افغانستان، : ندارد، اظهار داشت

یابد بلکه وضعیت ارزآوری در کشور و استان رشد  بهبود مینه تنها وضعیت مرغداران به سبب صادرات مرغ زنده به افغانستان 

با توجه به اینکه : ای به طور متوسط برای پنج نفر اشتغالزایی دارد، افزود هزار قطعه 31وی با اشاره به اینکه هر مرغداری .کند می

های همجوار به وسیله  ز استاندرصد از مرغ مورد نیا 01زند و نزدیک به  صنعت مرغداری در خراسان جنوبی حرف اول را می

گذاران سبب افزایش رکود و  شود ورشکستگی این صنعت عالوه بر بروز مشکالت جدی برای سرمایه خراسان جنوبی تأمین می

اجازه برای صادرات مرغ عالوه بر داشتن گواهی و : مدیرکل وقت دامپزشکی خراسان جنوبی افزود.شود نیز می  بیکاری در استان

ای بهداشتی نیازمند مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت است چراکه این سازمان زمانی اجازه صادرات را به مرغداران ه تأییدیه

 .دهد که بازارهای داخلی از نظر ذخیره مرغ دچار کمبود نباشند می

ش تورم در بازارهای رویه سبب افزای زمانی که مرغ در بازارهای داخلی کمیاب است صادرات بی: محمدعلی رضایی تصریح کرد

های بهداشتی را دریافت کنند برای مرغداران  این سازمان در صورتی که مرغداران بتوانند تأییدیه: وی یادآور شد.شود داخلی می

 .کند هیچ منعی در زمینه صادرات ایجاد نکرده و از مرغداران حمایت می

ماه سال گذشته در کارگروه توسعه صادرات خراسان  بهمن 33نژاد  به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، تورج برادران

باید شرایط برای اعزام هیأت : جنوبی با تاکید بر اینکه صنعت طیور استان خراسان جنوبی در افغانستان ناشناخته است، ادامه داد

 .باشیم تجاری گسترده در این باره به افغانستان فراهم شود تا شاهد رشد صادرات در سال آینده

دهد که امکان رشد صادرات به افغانستان  آمار و ارقام نشان می: مدیرعامل دفتر توسعه خوشه طیور خراسان جنوبی خاطرنشان کرد

 .در این زمینه وجود دارد و تنها باید صنعت مرغ استان شناسانده شود

http://www.farsnews.com/


 
و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی  

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم اردیبهشت 

 

931 
 

 وخم بروکراسی اخذ مجوز صادرات گوشت مرغ در پیچ

وگو با خبرنگار  ماه سال گذشته در گفت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در ششم آبانمعاون امور بازرگانی 

مرغ در فهرست اقالمی است که فرآیند صادرات آن با وجود مجازبودن به  کاالهای پروتئینی مانند مرغ و تخم: خاورستان، گفت

 .صادرات، مشروط به گرفتن مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است

درخواست صدور مجوز صادرات از استان، باید از حوزه جهاد کشاورزی استان درخواست شود چراکه فرآیند : دی ماهگلی گفتمه

 .رو باشد شود صادرات با موانع روبه صدور مجوز از وزارتخانه سبب می

های  آنزای مرغی در یکی از استاناز زمانی که آنفلو: وی یکی دیگر از موانع صادرات را شیوع آنفلوآنزای مرغی برشمرد و افزود

مرغ به این کشورها  کننده مهم از صادرات مرغ و تخم شمالی کشور مشاهده شد، سبب شد عراق و افغانستان به عنوان دو مصرف

انجام هایی با کشور افغانستان  اینکه رایزنی معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان .مانع شوند

اخیراً نامه رایزنی به دست ما رسیده است و به گمرکات اعالم کردیم، صادرات : تر رفع شود، یادآور شد دادیم تا این مشکل سریع

 .بالمانع است اما سیستم دولتی افغانستان هنوز به گمرکات اعالم نکرده است

کنند به مجموعه  نی که به صورت عمده در افغانستان کار میباید بتوانیم آن طرف مرز را شناسایی کنیم و کسا: ماهگلی تأکید کرد

جنوبی هیچ مورد مشکوکی از آنفلوآنزای مرغی یافت  از خراسان: جنوبی تصریح کرد مدیرکل دامپزشکی خراسان.استان وصل کنیم

پس : کشور افغانستان است، گفتاینکه بیشترین صادرات استان به   پور با بیان علیرضا رفیعی.نشد و به صورت اشتباه اعالم شده بود

 .از اینکه مشخص شد، موردی از آنفلوآنزا وجود ندارد، صادرات به افغانستان آغاز شد اما میزان آن به حالت قبلی برنگشته است

 افزایش بازارهای هدف خراسان جنوبی برای صادرات مرغ

 33الملل استانداری خراسان جنوبی در  صادی و بینبه گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقت

نباید تنها افغانستان به عنوان بازار هدف مورد توجه قرار : ماه سال گذشته در کارگروه توسعه صادرات این استان اظهار داشت بهمن

توانند بازار  کشورهایی که میتوانیم بسترها و تولیداتی که در استان وجود دارد را برای  گیرد و امروز شرایطی پیش آمده که می

 .ای نیز برای صادرات استان داشته باشیم هدف باشند تدوین کنیم و در این راه برنامه

های اولیه تولید مرغ در کشور وارداتی است و این سبب  نهاده: حسین موهبتی درباره مشکالت صنعت طیور استان، تصریح کرد

شود و از طرفی چون افغانستان با عضویت در سازمان تجارت جهانی از تعرفه  می افزایش قیمت تمام شده مرغ از سایر کشورها

های آنها کمتر از استان خراسان جنوبی شده بنابراین در حال حاضر صادرات مرغ استان در سطح دلخواه قرار  معاف شده قیمت

با  3185وبی است که کار خود را از سال سید حسین خیریه یکی از صاحبان موفق و قدیمی در صنعت مرغداری خراسان جن.ندارد

روزه این واحد  هزار قطعه آغاز کرد و در حال حاضر با توجه به نیاز منطقه به جوجه یک 21گذار با ظرفیت  یک واحد مرغداری تخم

 .هزار مرغ مولد است 226به واحد مرغ مادر تبدیل شده و ظرفیت این واحد 

خبرنگار فارس در بیرجند در ارتباط با مشکالت صنعت مرغداری در خراسان جنوبی اظهار وگو با  سید حسین خیریه امروز در گفت

گرفت ولی در حال حاضر  ریزی در استان انجام می هزار جوجه 01از زمان آغاز به فعالیت در استان در صنعت مرغداری : داشت

ن نشان از ظرفیت باالی این صنعت در استان گیرد و ای ریزی در واحدهای مرغداری استان صورت می میلیون جوجه 01حدود 

در حال : شد، تصریح کرد های تولید شده در استان به کشور افغانستان صادر می وی با بیان اینکه در چند سال گذشته جوجه.است

 .حاضر بزرگترین مشکل در صادرات جوجه یک روزه رقابت با رقبا در بازار کشورهای هدف است

 شود حذف صادرکننده در بازارهای هدف میسوبسید دولت مانع از 
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صاحب صنعت مرغداری در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بازار کشورهای عراق و افغانستان از جمله بازارهای هدف برای صنعت 

ین بازارها در حال حاضر کشور ترکیه در عراق و کشور پاکستان در افغانستان از رقبای ما در ا: مرغداری استان است، یادآور شد

یابد دولت برای حمایت از تولیدکنندگان  شود و تغییر می شوند و کشور ترکیه زمانی که بازارش دچار تنش می محسوب می

شوند به دلیل اینکه  زمانی که صاحبان صنعت مرغداری کشور دچار بحران می: خیریه ادامه داد.کند پرداخت می سوبسید

شود قابل رقابت با رقبای خود در بازارهای هدف کشورهای  از سوی دولت پرداخت نمی سوبسیدهای صادراتی ندارند و یا  مشوق

برای صادرات و  شود در این مواقع دولت سوبسید پیشنهاد می: وی افزود.دهیم مجاور نیستیم و بازارهای دائمی خود را از دست می

 .ام و طیور ثابت بماندهای صادراتی داشته باشد تا بازار کشورهای هدف صنعت د یا مشوق

صاحب صنعت طیور خراسان جنوبی با بیان اینکه خروج دانه از کشور به افغانستان اشکالی ندارد ولی ورود محصوالت کشاورزی از 

در نمایشگاهی که اخیراً در : افغانستان به ایران به سبب نداشتن برخی از استانداردهای مورد نظر با اشکال مواجه است، یادآور شد

افغانستان دایر شده بود وزیر صنایع قول دادند با کشور افغانستان در این زمینه همکاری کنند تا مشکل ورود محصوالت کشاورزی 

 .از افغانستان برطرف و توازن تجاری به یکدیگر نزدیک شود

حصول تولید شده در بازار خیریه یکی دیگر از مشکالتی که صاحبان صنایع طیور در استان با آن مواجه هستند قیمت پایین م

این امر حدود دو سال است که سبب ضرر و زیان مرغداران شده و مجبور هستند محصول تولیدی خود را زیر : دانست و افزود

 .قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند

 خوانی ندارد بهره تسهیالت با قیمت تمام شده محصول هم

این تسهیالت با تولید و قیمت : شود، اضافه کرد که به تولیدکنندگان بخش طیور پرداخت میهایی  وی با اشاره به باال بودن بهره وام

 .خوانی ندارد تمام شده محصول در بخش صنعت طیور هم

عرضه مرغ منجمد که تاریخ انقضاء آنها نزدیک است از طرف پشتیبانی امور : صاحب صنعت طیور در خراسان جنوبی تصریح کرد

 .شود از دیگر مشکالت صنعت طیور استان است زل در بازار توزیع میدام که با قیمت نا

مشکل اصلی بازار صنعت طیور قیمت پایین محصوالت تولید شده : ها افت و خیز زیادی دارد، گفت خیریه با بیان اینکه قیمت نهاده

گذاری شوند که صاحبان  ای قیمت نهشود تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و تولیدات این صنعت به گو است و درخواست می

 .این صنعت مجبور به عرضه محصوالت خود با زیرقیمت تمام شده نشوند

ها  وی با اشاره به اینکه در تمام کشور در بخش صنعت طیور با مازاد تولید مواجه هستیم و جابه جایی تولیدات در بین استان

بهترین گزینه : ر صادرات دام و طیور به خارج از کشور باشیم، یادآور شدکند بلکه باید به فک مشکالت این صنعت را برطرف نمی

 .های صادراتی بوده تا بتوانیم در بازارهای جهانی با رقبای خود رقابت سالمی داشته باشیم برای این امر در نظر گرفتن مشوق

 پای صنعت طیور کشور لنگ شده است

نعت طیور در کشور بسیار دچار بحران شده و هر چه زودتر باید مسئوالن به ص: صاحب صنعت طیور در خراسان جنوبی ادامه داد

 .های سطح کشور در حال ورشکستگی هستند داد این صنعت برسند به طوری که اکثر واحدهای مرغداری

واحدهای های کم بهره به  های صاحبان صنعت طیور در اختیار قرار گرفتن وام خیریه با بیان اینکه یکی دیگر از درخواست

صندوق حمایت از بخش کشاورزی قانونی دارد که اگر یک نوبت وام در اختیار صاحبان صنعت طیور قرار : تولیدکننده است، افزود

شود تا این موضوع مورد بررسی قرار  مند شوند بنابراین درخواست می های این صندوق بهره توانند از وام گرفت این افراد دیگر نمی

 .د در مواقعی که مرغداران نیاز به نقدینگی دارند وام مجدد در اختیار آنها قرار دهندگیرد و امکان دار

 اندیشی کنند های مربوطه برای صادرات چاره دستگاه/مرغ خراسان جنوبی مازاد نیاز است
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خبرنگار فارس در  وگو با معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز امروز در گفت

بسزایی   مرغ در استان سهم صنعت مرغ و تخم: بیرجند در ارتباط با مشکالت صنعت مرغداری استان در مورد صادرات، اظهار داشت

برای : مرغ در استان وجود دارد، تصریح کرد واحد تولید مرغ و تخم 611از   مهدی ماهگلی با بیان اینکه بیش.در تولید دارند

 .های راهبردی در استان داشته باشیم ورشکستی این واحدها باید برنامهجلوگیری از 

های استان  معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به مشکل صنعت مرغداری

صنعت به بازارهای داخلی و خارجی وجود  های راهبردی و مدونی برای صادرات تولیدات این باید برنامه: در راستای صادرات، گفت

ماهگلی با بیان اینکه در نشست کمیسیون کشاورزی برای صادرات مرغ به کشور روسیه مطرح شد که باید این محصول .داشته باشد

ن در حال حاضر در سطح کشور تنها دو استان گلستان و اصفها: باشد، اضافه کرد IR برای صادر شدن به این کشور دارای کد

با وجود مازاد تولید مرغ در خراسان جنوبی متأسفانه هنوز این شرایط را نداریم که : وی ادامه داد.اند این کد را دریافت کنند توانسته

های خود  ریزی بتوانیم این مازاد تولید را به کشور روسیه صادر کنیم و باید دامپزشکی و جهاد کشاورزی این موضوع را در برنامه

 .ا تولید استان در بخش صنعت مرغ براساس سلیقه بازار جهانی باشدلحاظ کنند ت

 دارد IR صادرات مرغ نیاز به دریافت کد

برای صادرات محصوالت خوراکی : گو با خبرنگار فارس در بیرجند اظهار داشت و امروز در گفت مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی

 .باشند IR به خارج از کشور باید تمام مراحل تولید دارای کد

المللی بوده و دیگر کشورها محصوالت خوراکی جمهوری اسالمی ایران را با این  پور با بیان اینکه این کد یک کد بین علیرضا رفیعی

 .ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی در این کد لحاظ شده است: شناسند، تصریح کرد کد می

مراکز تولید مواد خوراکی در کشور با رعایت مقررات و ضوابط دامپزشکی تمام : مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد

 .توانند این کد را دریافت کنند می

ضوابط بهداشتی لحاظ شده در این کد مورد تأیید سازمان جهانی دامپزشکی، سازمان جهانی بهداشت و : پور یادآور شد رفیعی

با اعالم موارد مرتبط با صادرات به تمام صاحبان واحدهای تولید مواد  وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته.سازمان فائو است

خوراکی و مراحل این تولید راهنمایی و اخطارهای الزم داده شده تا اگر بخواهند در مسیر صادرات قرار گیرند تا منفعتی برای آنها 

برای مجهز شدن واحدهای مرغداری و  در طی سال گذشته اقدامات خوبی :باشند، افزود IR داشته باشد باید دارای کد

 .های طیور استان به این کد صورت گرفته است کشتارگاه

را دریافت کنند باید مجهز به  IR های طیور استان بتوانند کد برای اینکه کشتارگاه: مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد

 .شتی انجام شودهایی باشند تا مراحل کشتار بدون دست و به صورت بهدا دستگاه

توانند بعد از نصب و بازدید کارشناسان  ها می ها وارد استان شده و کشتارگاه در حال حاضر این دستگاه: پور اضافه کرد رفیعی

 .دامپزشکی از مراحل تولید و تأیید بهداشتی بودن آن این کد را دریافت کنند

 ر آینده نزدیکهای خوراک دام و طیور استان د توسط کارخانه IR دریافت کد

شود و در این مورد مشکلی وجود ندارد،  وی با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات مرغ از استان به کشور افغانستان انجام می

 .کنند های خوراک دام و طیور استان به زودی این کد را دریافت می کارخانه: افزود

به دیگر کشورها باید شرایطی در نظر گرفته شود که از جمله آن باید برای صادرات مرغ : مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت

های تولید شده عاری از  گرم بوده و همچنین مرغ 511گرم تا یک کیلو و  211های تولید شده بین یک کیلو و  به وزن مرغ
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واحد افزایش یافته است،  35واحد به پور با بیان اینکه تعداد واحدهای تولید مرغ سبز در استان از سه  رفیعی.بیوتیک باشند آنتی

 .تمام این واحدها مجهز به این کد هستند: خاطرنشان کرد

واحد  611حدود : وگو با خبرنگار فارس در بیرجند، اظهار داشت مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز امروز در گفت

 .کنند ولید میهزار تن گوشت سفید ت مرغداری در سطح استان فعال بوده که ساالنه یک

های مرغ تولید شده در استان مازاد بر مصرف استان  درصد از گوشت 81پورمطلق با بیان اینکه از نظر حجم تولید حدود  هاشم ولی

 .میلیون قطعه است گذار در سطح استان فعال بوده که ظرفیت آنها حدود یک واحد مرغ تخم 23همچنین حدود : است، تصریح کرد

برای پرداخت این تسهیالت این صندوق : ورزی خراسان جنوبی با اشاره به تسهیالت صندوق توسعه ملی، گفتمدیرکل جهاد کشا

 .با محدودیت اعتباری با توجه به شرایط کنونی همراه بوده است

سعه ملی پرداخت تسهیالت در سال گذشته با توجه به تصمیمات اعمال شده توسط هیأت امنای صندوق تو: پورمطلق ادامه داد ولی

با توجه به مشکالت واحدهای دامپروری استان موضوع مورد پیگیری قرار : وی یادآور شد.به واحدهای دامپروری حذف شده است

ای بلندمدت با دوره تنفس مشخص از محل  ها در سال گذشته به نتیجه نرسید اما قرار شد تسهیالت سرمایه گرفت و این پیگیری

 .ر سال جاری در اختیار واحدهای دامپروری قرار گیرداعتبارات صندوق توسعه ملی د

 از سال گذشته تاکنون؛ هیچ مجوزی برای فعالیت واحد طیور جدید در استان صادر نشده است

به دلیل باال بودن ظرفیت تولید واحدهای طیور در سطح کشور یکی از : مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اضافه کرد

های  ها قرار گرفت ممنوع شدن صدور پروانه کشاورزی که در دستور کار ادارات کل جهاد کشاورزی استان های وزارت جهاد سیاست

جدید برای تاسیس واحدهای طیور جدید بوده که در همین راستا از سال گذشته تاکنون هیچ مجوزی برای فعالیت واحد طیور 

 .جدید در استان صادر نشده است

کنندگان است،  سازمان پشتیبانی امور دام که نقش آن تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان و مصرفپورمطلق با بیان اینکه  ولی

برای حمایت از واحدهای مرغداری سازمان پشتیبانی امور دام مازاد تولید را از آنها خریداری و وقتی از حد متعارف باال  :گفت

 .کند برد با قیمت تمام شده مرغ را به بازار تزریق می می

 :وی تنها راه نجات از شرایط کنونی برای جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران را تسهیل صادرات مرغ از کشور دانست و یادآور شد

سال و نیم گذشته در سطح ملی بر  تولیدات مرغ کشور با استانداردهای بازار هدف در سایر کشورها متناسب نبوده و در طول یک

 .مقداری از این مشکل تسهیل شده است روی این موضوع کار شده و

مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سنوات گذشته قیمت تمام شده محصوالت دامی در استان از قیمتی که 

بنابراین بخش خصوصی متحمل ضرر و زیان برای : امکان عرضه آن به سایر کشورهای همسایه وجود داشت، باالتر بوده است، گفت

های تمام شده محصوالت را پایین  در این راستا دولت باید هزینه: پور مطلق ادامه داد ولی.شد صادرات به کشورهای همسایه می

المللی و  بیاورد اما دولت و یا وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی قادر به این امر نبودند و این موضوع ارتباط مستقیمی با روابط بین

تر وارد کشور شوند و در اختیار  ها و واحدهای پرورش طیور با قیمت نازل های مصرفی مرغداری نی که نهادهبرجام دارد چراکه زما

 .یابد تولیدکنندگان این بخش قرار گیرد به طور حتم هزینه تمام شده محصوالت کاهش می

صوالت واحدهای پرورش طیور های زیادی در راستای کاهش قیمت تمام شده مح در طول دو سال گذشته تالش: وی ادامه داد

 .المللی ایران صورت گرفته است کشور با بهبود نسبی روابط بین
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ای عمل کند که به  های دامی دولت به گونه مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه باید در مورد واردات نهاده

کمک به تولیدکنندگان بخش کشاورزی پیشنهاد داده است  همچنین دولت برای: محصوالت داخلی کشور آسیب نرسد، اضافه کرد

 .بینی شود تا مبلغ یارانه صادرات جایزه برای این بخش پیش

 .شود اگر طرح جایزه صادرات نهایی شود بسیاری از مشکالت واحدهای پرورش طیور رفع می: پور مطلق ادامه داد ولی
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  ۰۲۰۲پیشگیری پشتیبانی امور دام از زیان پیشگیری پشتیبانی امور دام از زیان / / تأمین گوشت مرغ ماه رمضان باکیفیت و بدون افزایش قیمتتأمین گوشت مرغ ماه رمضان باکیفیت و بدون افزایش قیمت

  میلیارد تومانی مرغدارانمیلیارد تومانی مرغداران

در صنعت طیور دارای رتبه هفتم جهانی و در قاره آسیا نیز در رتبه سوم قرار دارد، اگر کمی تالش کنیم خواهیم توانست  کشور

 .کنیم جایگاه دومی را از هند بگیریم و با توجه به رقابت تنگاتنگ با ترکیه، در صورت تعلل به رتبه چهارم نزول می

محصوالت دامی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور امروز در گفتگو با خبرنگار کل تأمین دام و فرآوری  سرپرست اداره

میزان ذخیره : تن اعالم کرد و گفت 811هزار و  هزار تا پنج ، نیاز روزانه کشور به گوشت مرغ را پنج(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

کجای کشور برای  ها حاکی از این است که در هیچ های استان ها به حد نیاز است و گزارش های استان گوشت مرغ در تمام سردخانه

 .رو نخواهیم بود تأمین گوشت مرغ ماه رمضان با مشکل روبه

های گذشته نشان  آمارهای سال: مجید غالمی با بیان اینکه در این ماه مرغ باکیفیت بدون افزایش قیمت ارائه خواهد شد، افزود

کننده اطمینان خاطر دارد  شود و مصرف های احیا افزایش یافته و تقاضا بیشتر می همچنین شبدهد کشش بازار در اوایل ماه و  می

 .که در هیچ زمانی از سال برای خرید مرغ مشکل نخواهد داشت

توان به شب عید،  درباره تولید و مصرف در طول سال، ایامی را داریم که میزان مصرف و تقاضا باال است که می: وی خاطرنشان کرد

 .ریزی سعی شده است در بازار تعادل ایجاد شود ماه رمضان، سفر عتبات عالیات و ماه محرم اشاره کرد که با برنامه

معتقدم با توجه : غالمی با بیان اینکه مناسبات ملی و مذهبی ماه در طول سال عمدتاً عامل ایجاد نوسان در بازار هستند، ادامه داد

سازی مناسب نباید شاهد نوسانی باشیم، اما این امر نیاز بازار است و  رغ گرم و همچنین ذخیرهسازی بازار با گوشت م به متعادل

 .توان برای جلوگیری از آن کاری کرد نمی

سازی و پشتیبانی است،  ها، مواد پروتئینی، ذخیره وی با بیان اینکه وظیفه این شرکت تنظیم بازار محصوالت دامی با تأمین نهاده

تواند تولیدش را برای عرضه به بازار  شود و مرجع تولید نمی های مختلف به هر دلیلی بازار دچار نوسان می زمان در: تصریح کرد

 .شود کنندگان وارد عمل می تأمین کند، در این حالت است که شرکت پشتیبانی امور دام به جهت رفاه مصرف

ی پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه بخشی از این کل تأمین دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت سهام سرپرست اداره

های  درصد نهاده 01در حال حاضر حدود : شود، یادآور شد عرضه توسط شرکت با واردات و بخشی نیز با خرید از داخلی تأمین می

جهاد کشاورزی در راستای  شود، این در حالی است که وزارت مورد نیاز برای صنعت دام و طیور کشور از محل واردات تأمین می

 .های روغنی در تالش است واردات این دو نهاده را کاهش دهد طرح توسعه غالت و دانه

وری در بخش  ها و افزایش بهره دنبال مثبت کردن تراز غذایی کشور با استفاده از حداکثری ظرفیت تشکل غالمی با تأکید بر اینکه به

توانیم در تنظیم بازار  یابد و نمی ها افزایش می زم را نداشته باشیم، میزان واردات نهادهدر صورتی که دقت ال: هستیم، تأکید کرد

 .داخلی کشور موفق عمل کنیم

برنامه ما حضور مؤثر در بازار است و مداخله بدون : وی با بیان اینکه ما باید عامل کاهنده ریسک در مراکز تولید باشیم، اظهار داشت

 .خوردگی آن خواهد شد هم باعث به شک برنامه در بازار بی

دنبال مداخله در تولید و عرضه در بازار و هدف ما رقابت با  عنوان به شرکت پشتیبانی امور دام به هیچ: غالمی همچنین گفت

ان ش تولیدکنندگان در بازار نیست، بلکه ما خواهان ایجاد فضایی آرام برای تولیدکنندگان، کاهش ریسک برای آنها و حل مسائل

گرفته در  های صورت ریزی کشور واردکننده گوشت مرغ بود، اما خوشبختانه با برنامه 3193تا سال : وی در ادامه افزود.هستیم
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هزار تن گوشت مرغ از  01صنعت طیور، از یک کشور واردکننده به یک کشور صادرکننده تبدیل شدیم و در سال گذشته حدود 

: ن دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور خاطرنشان کردکل تأمی سرپرست اداره.کشور صادر شد

کشور در صنعت طیور دارای رتبه هفتم جهانی و در قاره آسیا نیز در رتبه سوم قرار دارد، اگر کمی تالش کنیم خواهیم توانست 

کشور چین در . )کنیم ر صورت تعلل به رتبه چهارم نزول میجایگاه دومی را از هند بگیریم و با توجه به رقابت تنگاتنگ با ترکیه د

 (آسیا رتبه نخست را به خود اختصاص داده است

ای که زمانی که  گونه سازی باید هوشمندانه عمل کند، به شرکت پشتیبانی امور دام در بحث تأمین نهاده و ذخیره: غالمی ادامه داد

معنی که برای  کند، بدین می "مند شاخص"تر است، شروع به خرید  ده پایینش قیمت فروش توسط تولیدکنندگان از قیمت تمام

 .کنیم، باید یک تقاضای مؤثر ایجاد شود محصولی که خریداری می

شده در این روش باید در ابتدا قابلیت صادرات داشته باشند و بتوانیم آنها را از مرز ایران به  محصوالت خریداری: وی تصریح کرد

ای که هم  گونه ه که نیازمند گوشت مرغ هستند، صادر کنیم، این عامل باعث ایجاد تعادل در بازار خواهد شد، بهکشورهای حاشی

 .کننده در بازار در عرضه رقابتی گرانی را حس نخواهد کرد وجود خواهد آمد و هم مصرف فضایی آرام برای تولید به

ای جهت تأمین مواد پروتئینی در  های عمومی و زنجیره اده از فروشگاهغالمی یکی از نکات مثبت در متعدل کردن بازار را استف

 319دنبال خریداری محصوالت با قابلیت صادرات هستیم، در سال گذشته نیز  به 98در سال : ها دانست و یادآور شد تمامی استان

 .هزار تن محصول برای جلوگیری از آسیب به بازار خریداری شد

شده در سال گذشته، بیشترین خرید برای جلوگیری از ضرر و زیان اقتصادی  زار تن گوشت مرغ خریداریه 319از : وی تأکید کرد

هزار تن گوشت مرغ خریداری شد و اگر در  80ها  های تیر، آبان، آذر، دی و بهمن اختصاص دارد که در این ماه تولیدکننده به ماه

کردند که این نشان از عملکرد خوب شرکت  میلیارد تومان ضرر می 01 شد، تولیدکنندگان حدود آن مقطع شرکت وارد بازار نمی

 .دارد و ما انتظار عملکرد بهتر را با افزایش صادرات داریم

کل تأمین دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور یکی از اهداف تأثیرگذار در سال  سرپرست اداره

 ./ند عنوان کرد تا با قابلیت صادرات این محصوالت، عرضه در بازار داخلی مدیریت شودمند و هدفم را خرید شاخص 98
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 ماشین آالت

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  شودشود  ها، مزارع و صنایع غذایی ایران باز میها، مزارع و صنایع غذایی ایران باز می  ابزارآالت برند آلمانی بوش به باغابزارآالت برند آلمانی بوش به باغپای پای 

ها، مزارع و  ها و گشایش رسمی دفتر مرکزی در ایران طی هفته جاری، پای ابزارآالت برند آلمانی بوش به باغ با لغو عملی تحریم

 .شود صنایع غذایی ایران باز می

 (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها و ابزارآالت صنعتی برند جهانی  آالت کشاورزی و انواع ماشین زن دستی شارژی بوش با تیغه اضافی، دنده بوش برای ماشین چمن

بوش را کمتر کسی است که نتواند بپسندد، آن هم به یک دلیل؛ حساسیت تاریخی تولیدکنندگان این برند در ساخت ابزارآالت 

 .های بزرگ و کوچک خانگی و صنعتی دارد مره در مقیاسآالتی که کاربرد روز صنعتی و ماشین

های تجاری آلمانی در تهران که نمونه پررنگ و بارز آنها حضور وزیر کشاورزی آلمان در  رسد با حضور پررنگ هیأت نظر می حال به

های آلمانی  ویژه شرکت تهران و مالقات با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و مسئوالن ارشد وزارت جهاد کشاورزی بود؛ حضور

المللی کشاورزی و صنایع مربوطه شیراز و روردرو شدن با تولیدکنندگان ایرانی و کشاورزان کشورمان نقطه بارز و  در نمایشگاه بین

جانبه دو کشور و  های همه تواند به تسریع حجم همکاری اتفاقی که می. ها میان دو کشور بوده است عملی شایش فصل تازه همکاری

 .حتی سایر برندهای شاخص اروپایی در ایران بیانجامد

، در هفته جاری با حضور اووه راشکه، رئیس (ایانا)در این میان و بر اساس اطالعات موثق خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برترین برندهای ممتاز عنوان یکی از  مدیره بوش آلمان و آندراس اشمیت، مدیرعامل بوش ایران، دفتر مرکزی بوش آلمان به هیأت

شود تا فصلی  صنعتی که شعار تکنولوژی در خدمت زندگی را در پیشانی شعارهای بروشورهای خود دارد، در ایران بازگشایی می

 .تازه در بازار محصوالت آن در ایران ازجمله بخش کشاورزی و صنایع غذایی رقم بخورد

هایی جدید به این کشور بازگشته  گذاری خود در ایران، اکنون با سرمایه های تجاری شود برای رشد فعالیت شرکتی که گفته می

 51عنوان دومین بازار مصرفی بزرگ در منطقه خاورمیانه با نرخ رشد باالی پنج درصد، جمعیتی بیش از تقریباً  است و ایران، به

 .شود ورمیانه محسوب میسال، از کشورهای مورد توجه شرکت بوش در منطقه خا 25میلیون نفر و میانگین سن 

های تجاری خود اعم از  با همه بخش "بوش تجارت پارس"به گزارش ایانا، شرکت بوش در قالب یک شرکت سهامی خاص با عنوان  

 .فعالیت خواهد کرد "فناوری انرژی و ساخت و ساز"و  "کاالهای مصرفی"، "فناوری صنعتی"، "کارافزارهای پویایی"

شود و ما در صدد حضوری  مدیره بوش آلمان با بیان اینکه ایران بازاری مهم برای بوش محسوب می یأترئیس ه Raschkeراشکه   

کننده  عنوان عرضه بوش به: دائمی در این کشور توأم با روابطی مطمئن و قوی با مشتریان و شرکای تجاری خود هستیم، گفت

ای  ارد و برای تأکید تعهدش به حضور در کشور، یک شرکت تابعه ناحیهجهانی فناوری و خدمات، پتانسیل قوی بازار ایران را باور د

 .نفر را برای شرکت تابعه ایران استخدام کند 81برای ایران تأسیس کرده و تا پایان سال جاری، قصد دارد حدود 

 ".بسازیمتر  تر، دوستدار محیط و آسان هدف ما این است که زندگی مردم ایران را ایمن": وی خاطرنشان کرد

ها ایران به یک بازار دارای رشدی سریع، پیوسته و مطمئن در  به گفته راشکه، مدیریت بوش باور دارد که بعد از لغو تحریم

 Economic) "واحد اطالعات اقتصادی، با مسئولیت محدود"های  بینی کمااینکه طبق پیش. خاورمیانه تبدیل شود

Intelligence Unit Ltd ) 8.8درصد تا  0.8بین  2121تا  2136منتشر شد، نرخ رشد این کشور از سال  2136که در سال 

 .درصد خواهد بود
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با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی باثبات ایران، این کشور بازاری بسیار جذاب برای ": افزود( Uwe Raschke) "اووه راشکه"

های تجاری خود را در این کشور توسعه  ایم فعالیت د تالش کردهمن ها لغو شده است، به نحوی نظام از زمانی که تحریم. بوش است

از اینکه به ایران . ایم های خوبی در این زمینه نائل شده ما از طریق ارتباط با شرکا و مشتریان محلی سابق خود به پیشرفت. دهیم

 ".گنجیم گردیم در پوست خود نمی بازمی

ها این همکاری متوقف  ی خود در ایران را آغاز کرده بود که در دوران تحریمطور رسمی فعالیت تجار میالدی به 3903بوش در 

 ./شد
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 متفرقه

 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

  شودشود  اسب اصیل، جام تمدن پارسه، برگزار میاسب اصیل، جام تمدن پارسه، برگزار می  جشنواره زیباییجشنواره زیبایی

ماه در تخت جمشید  اردیبهشت 28تا  22هیأت سوارکارى استان فارس با همکاری بنیاد اسب اصیل مهرگان جام تمدن پارسه را 

اعت اردیبهشت در تخت جمشید س 22، افتتاحیه جام تمدن پارسه (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران .کند برگزار می

ماه سمینار مدیریت تولید و  اردیبشهت 28اردیبهشت جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب ایران و  20و  21. شود برگزار می 39:11

 .شود المللی برگزار می نام بین پرورش اسب عرب با حضور اساتید به

مطرح اروپایی به همراه یک کالنتر  DCدو  ایکاهو، Aبر اساس این گزارش، تیم فنی رویداد شامل پنج داور از بهترین داوران رده 

 .سرشناس و محبوب از کشور بلژیک خواهند بود

در در دروازه ملل و خیابان سپاهیان تخت جمشید، ( نور و صدا)شده برای این جشنواره شامل افتتاحیه  بینی همچنین امکانات پیش

ای در طول برگزاری جشنواره و حضور میهمانان اروپایی از  حرفهبسیار مجلل و لوکس، فیلم برداری بسیار  Cipو  Vipهای  جایگاه

 .های مهم جامعه جهانی اسب عرب خواهد بود چهره

در این جشنواره دوروزه حضور نمایندگان مجالت خارجی، پخش زنده اینترنتی در تمام جهان، پخش زنده تلویزیون استانی، یک 

ای جهت عکاسی از  های خبری داخلی و خارجی، آتلیه عکس حرفه ت و سایتالمللی، پشتیبانی مجال شبکه ملی و یک شبکه بین

های طرف  برنامه، تخصیص تخفیف جشنواره در هتل های شاد و مفرح میان های قهرمان در آتلیه به همراه مالکان، برنامه اسب

و مرودشت برای راحتی میهمانان، ارائه اتاق رایگان در شهر شیراز  81، (در تخت جمشید و شیراز)قرارداد با دبیرخانه جشنواره 

های  باکس در محل مسابقه جهت اسکان اسب 81های منتخب استان فارس، ارائه  ها در باشگاه باکس رایگان جهت اسکان اسب

وایز کننده در روز مسابقه، اختتامیه به همراه سمینار تولید و پرورش اسب عرب با حضور اساتید به نام اروپایی همراه با ج شرکت

 .بینی شده است های نخست تا سوم هر کالس و عناوین طال تا برنز پیش نقدی و غیرنقدی برای اسب

، (شیراز)در سرزمین پارس ( رده ایکاهو)ترین رویدادهاى جهانى اسب اصیل در کشور  در صورت تمایل به شرکت در یکی از بزرگ

های زیر، مشخصات کامل  جهت ثبت نام ضمن تماس با شماره. اه اقدام کنیدم فروردین 26توانید از تاریخ  زمین، می مهد تمدن ایران

 .اپ ارسال کنید اسب را از طریق پیامک، تلگرام یا واتس

 ./هزار تومان است 811ها  هزار تومان و در گروه نریان و مادیان 111الزم به ذکر است، هزینه ثبت نام در گروه آیندگان 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

آوری بانک اطالعات آوری بانک اطالعات   جمعجمع/ / شودشود  ها ابالغ میها ابالغ می  بار به تمام دستگاهبار به تمام دستگاه  کد استاندارد حالل کشوری برای نخستینکد استاندارد حالل کشوری برای نخستین

  های سراسر کشورهای سراسر کشور  کشتارگاهکشتارگاه

دستگاهی از حضور ناظران شرعی استفاده نکند، استاندارد مکلف است از دادن کد حالل به آنها خودداری کند، زیرا باید در آنجا اگر 

 .درصد اطمینان را بدهیم این غذا چه در داخل و خارج کشور حالل است 311ناظر شرعی وجود داشته باشند تا بتوانیم به مردم 

فقیه در سازمان دامپزشکی در جلسه ناظرین ذبح شرعی  ، نماینده ولی(ایانا)شاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری ک

های  آوری بانک اطالعات تمام کشتارگاه دهیم جمع های استان کرمان با بیان اینکه کاری که در سال جدید داریم انجام می کشتارگاه

توانیم از تهران و مرکز استان بر واحدهایی که در آنها  داده شود میزمانی که بانک کامل و کد به واحدها : سراسر کشور است، گفت

 .ناظر داریم و مشمول قانون هستند، نظارت کنیم

ها  شود و یقیناً با همکاری دستگاه ها ابالغ می بار کد استاندارد حالل کشوری به تمام دستگاه برای نخستین: حمزه کالنتری افزود 

 .داریم را به خوبی انجام دهیم توانیم وظایفی که بر عهده می

ویژه  های اجرایی کشور وظیفه نظارت بر محصوالت پروتئینی به الخطاب همه دستگاه عنوان فصل قانون به: وی خاطرنشان کرد

های دیگر را مکلف  فقیه در جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی گذاشته است و دستگاه گوشت را بر عهده حوزه نمایندگی ولی

 .فقیه کمک کنند ه حوزه نمایندگی ولیکرده ب

زودی بتوانیم  کردیم و امیدواریم به ما تاکنون گاهی از کدهای خارجی برای معرفی غذایی حالل خود استفاده می: کالنتری ادامه داد

 .کد کشوری را اعالم و حتی آن را جهانی کنیم

کنند و الزمه اصلی  و برخی کشورها از این کدها استفاده میکشورهای مالزی و ترکیه دارای کدهای حالل هستند : وی تصریح کرد

 .استفاده از کد استاندارد حالل، داشتن نظارت شرعی و کد نظارت شرعی حضور ناظران شرعی است

اگر دستگاهی از حضور ناظران شرعی استفاده نکند، استاندارد مکلف است از : فقیه در سازمان دامپزشکی یادآور شد نماینده ولی

درصد اطمینان را  311ادن کد حالل به آنها خودداری کند، زیرا باید در آنجا ناظر شرعی وجود داشته باشند تا بتوانیم به مردم د

 .بدهیم این غذا چه در داخل و خارج کشور حالل است

ما روی تمام : کنیم، تأکید کرد شود را کنترل می کالنتری با اشاره به اینکه مرزهای ورودی را که مواد غذایی از آنها وارد کشور می

که مشمول قانون هستند، ... بندی، فرآوری و  مواد پروتئینی ازجمله آبزیان، گوشت مرغ و گوشت برای صادرات، واردات، بسته

های سراسر  آوری بانک اطالعات تمام کشتارگاه دهیم جمع کاری که در سال جدید داریم انجام می: وی اظهار داشت.نظارت داریم

توانیم از تهران و مرکز استان بر واحدهایی که در آنها ناظر داریم و  شور است و زمانی که بانک کامل و کد به واحدها داده شود میک

 .مشمول قانون هستند، نظارت کنیم

دسترسی داشته  ما در این بانک اطالعاتی تمام اطالعات ضابطان و ناظران را داریم تا به ناظر و ضابط بهتر: کالنتری همچنین گفت

 .باشیم و اگر مشکلی هم باشد بتوانیم آن را برطرف کنیم

صورت آزمایش کد نظارت شرعی را ابالغ کرده و بازخورد آن را گرفته، اشکاالت  در حدود پنج استان کشور به: وی در ادامه افزود

 .زودی آن را به سراسر کشور ابالغ خواهیم کرد برطرف شده و به

صدور کد استاندارد حالل به عهده حوزه نمایندگی : فقیه در سازمان دامپزشکی خاطرنشان کرد دگی ولیمسئول حوزه نماین

 .فقیه در وزارت جهاد کشاورزی است و قانون، سازمان ملی استاندارد را موظف کرده که با اجازه ما این کار را انجام دهد ولی
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تشکیل شوراهای صنفی هم برای ناظران و ضابطان است که مقدمات آن را با  های سال جاری یکی دیگر از برنامه: کالنتری ادامه داد

 .ایم کند شروع کرده عنوان دستگاهی که کدهای صنفی را واگذار می همکاری سازمان تعاون روستایی ایران به

 ./سیار نظارت دارندصورت  وقت و بعضی به قوت، پاره صورت تمام ناظر شرعی در داخل کشور به 011: وی در پایان تصریح کرد
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

  اسب و ارابه در اقتصاد معیشتی روستاهااسب و ارابه در اقتصاد معیشتی روستاها

گرگان و  -عباسی، جاده قدیم کردکوی  مردم منطقه کردکوی بوده است و هنوز گوش جاده شاه اسب و ارابه وسیله تأمین معاش

 .های ارابه پر است بندرگز از صدای چرخ

های دیجیتالی نبود،  یاب های دقیق و مکان های اینترنتی، نقشه های راهنمای گردشگری، سایت در عصری که هنوز سر و کله کتاب

 .اعات مهم بشری بوده که در راستای رفع نیاز بشر شکل گرفته استاختراع ارابه یکی از ابد

ای  تواند وسیله اینکه چگونه انسان توانست به این سطح از دانش برسد تا بداند با قرار دادن دو چرخ متحرک بر یک محور ثابت می

ا فرایندی در ادامه پیدایش چرخ بسازد که باعث سهولت حمل و نقل شود، چندان مشخص نیست، ولی شاید بتوان این پدیده ر

تنها باعث افزایش سرعت  این وسیله جدید نه. به هر تقدیر پیدایش ارابه باعث تحوالت زیادی در سطح جوامع شد.سفالگری دانست

 .جا کرد حمل و نقل کاالها شد، بلکه این امکان را نیز فراهم آورد تا حجم بیشتری از کاال را در یک زمان بتوان جابه

ای برای تسخیر و فائق آمدن بر نظام زیست محیطی وجود  ها و فنون پیچیده فالت ایران و تمدن کهن جامعه ایرانی نیز نظامدر 

هایی را برای سازماندهی زندگی  گر روش محیطی ویژه خود با ذهنیتی خالق و آفرینش ایرانیان به جهت شرایط زیست.داشته است

 .دهد امعۀ ایران را تشکیل میاند که فرهنگ مادی ج وجود آورده به

ها و ابزار جدید فرهنگ مادی خود را پربار و درخشان  های طوالنی و کسب تجارب و آفرینش روش ها و سال ایرانیان در طی قرن

دهد که این اقتصاد بر اساس کشاورزی، دامداری و  بررسی شیوه معیشت و اقتصاد حاکم در شهرستان کردکوی نشان می.اند کرده

 .کردند ی بر اقتصاد معیشتی بوده و هست که در آن حیوانات نقش مهمی در تقسیم کار ایفا میمبتن

بینم که دام ازجمله اسب ثروت اصلی و عمده دامدار و کشاورز  در آداب و رسوم گذشته و عادات مالکیت در شهرستان کردکوی می

 .بودن گواهی برتوان مالی افراد و خانواده بود "دار مال"حتی . هرچه تعداد دام بیشتر، ثروت بیشتر بود.داد را تشکیل می

 .در منطقه کردکوی حتی صنایع دستی و هنرهای بومی از این نظر تحت تأثیر قرار گرفتند

یکی از مشکالت اساسی در منطقه کردکوی حمل و نقل و کارهای سنگین کشاورزی بوده است که با به کار گرفتن اسب این 

 .ها باعث تحول عظیمی در کشاورزی منطقه شد کشت مزارع را آسان کرد و حتی تهیه یونجه برای اسب. دمسئله تا حدودی حل ش

طوری که هنوز هم یونجه کاری در  به. منبع قدرت عظیمی برای کار و حمل و نقل بوده که تاکنون جریان دارد( اسب)این حیوان 

 .شود مناطقی از روستاهای شهرستان کردکوی انجام می

طور مستقیم و غیرمستقیم حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه  دارد که به ر حال اهمیت فراوان این حیوان، بیان میدر ه

جای  در زمان قدیم حیوانات نظیر اسب، االغ و حتی گاو در روستاهای کردکوی به.داد کردکوی را در گذشته تحت تأثیر قرار می

هر خانواده کشاورز کردکوی توان داشتن اسب را نداشت، چنانکه .دادند ی را انجام میتراکتور بخش اعظم امورات سنگین کشاورز

ویژه حمل  از اسب برای شخم زدن زمین، حمل بارهای سنگین به.االن بسیاری از کشاورزان توان داشتن و خرید تراکتور را ندارند

ردکوی که یک جامعه کشاورزی بوده و هست نگهداری، در منطقه ک.کردند محصوالت کشاورزی مثل گندم، جو و علوفه استفاده می

 .رفت شمار می های اصلی روستاییان به شود و یکی از فعالیت تربیت و پرستاری از حیوانات یک هنر محسوب می

گرگان و  -عباسی، جاده قدیم کردکوی  اسب و ارابه وسیله تأمین معاش مردم منطقه کردکوی بوده است؛ هنوز گوش جاده شاه

 ./های ارابه پر است رگز از صدای چرخبند

/news/fa/ir.iana.www://http11200D/%5%A0%D5 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ

المللی سیرداپ به المللی سیرداپ به   بینبیناعطای نشان اعطای نشان / / فرآوری محصوالت کشاورزی خانوار روستایی منبع اشتغال برای زنانفرآوری محصوالت کشاورزی خانوار روستایی منبع اشتغال برای زنان

  مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایریمدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری

های  های مشترک دفتر امور زنان روستایی با جایکا و سفارت ژاپن و همچنین از همکاری رئیس بخش جایکا در سیرداپ از همکاری

ترویجی برای دفاتر تخصصی معاونت های  دفتر ترویج کشاورزی در خصوص احیای دریاچه ارومیه تقدیر کرد و پیشنهاد کرد پروژه

 .های فنی و برگزاری کارگاه آموزشی از سوی جایکا هماهنگ خواهد شد ترویج در قالب همکاری

به میزبانی دفتر  CIRDAPالمللی  ، نشست مشترک با مدیرعامل مرکز بین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

المللی توسعه یکپارچه روستایی آسیا و  این نشست با حضور هیأت اعزامی از مرکز بین. ار شدامور زنان روستایی و عشایری برگز

، مشاور فنی بخش جایکا (Cecep Effendi)متشکل از رئیس این مرکز دکترچچپ افندی  CIRDAP) -سیرداپ )اقیانوسیه 

منظور بازدید از دریاچه ارومیه در  که به( Rahaju Effendi)و دکتر راهاجو افندی ( Akira Munakata)دکتر آکیرا موناکاتا 

 .برند با مسئولین معاونت ترویج و به میزبانی دفتر امور زنان روستایی و عشایری برگزار شد سر می ایران به

ها،  هاشم مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری، مأموریت، سیاست السادات بنی در این نشست مشترک، فروغ

گران زن توسعه روستایی، صندوق  های شاخص دفتر امور زنان روستایی و عشایری را شامل طرح تسهیل ها و فعالیت اهداف، طرح

 .المللی دفتر را تشریح کرد های بین ها و همکاری اعتبارات خرد زنان روستایی، طرح ترویج کارآفرینی، طرح

های عمده دفتر و همکاری در احیای  شاورزی و منابع طبیعی درباره فعالیتهمچنین، بهمن امیری الریجانی مدیرکل دفتر ترویج ک

افزاری دفتر در معاونت ترویج اشاره  توضیحاتی را ارائه کرد و به نقش نرم IPCMصورت مشاوره و ترویج و طرح  دریاچه ارومیه به

در مدیریت و انتقال فناوری  ICTمرکز و تأکید بر مراد سرافرازی، برنامه نظام نوین ترویج کشاورزی و اهداف آن و ت سپس علی.کرد

اندازی  در این زمینه از دو روش راه: های کشاورزی تشریح کرد و گفت و دانش به کشاورزان در زمینه موضوعات، اطالعات و فعالیت

 ICTرزی در محدوده های کشاو و استفاده از تلفن همراه و تولید اپلیکیشن( کشاورز -مروج )تاالر دانش و گفتگوی کشاورزی 

های الزم را با معاونت ترویج به عمل بیاورد و  وی از رئیس سیرداپ خواست تا در زمینه مدیریت دانش همکاری.شود گیری می بهره

 .در سیرداپ را برای این موضوع معرفی کند ICTمقام متولی 

های  عرفی سیرداپ، اهداف و ساختار و زمینه، رئیس مرکز سیرداپ به م(Cecep Effendi)در ادامه نشست، دکتر چچپ افندی 

فرآوری محصوالت کشاورزی خانوار "تمرکز اصلی این مرکز در سال جاری میالدی بیشتر بر روی : فعالیت آن پرداخت و افزود

ه عنوان منبع اشتغال برای زنان و جوانان، منبع تغذی دلیل نقش مهم آن به به( Household Agro-proccessing) "روستایی

 .خانوار و منبع تأمین درآمد خانوار روستایی قرار دارد

 Asianکنندگان مطابق با استاندارد  چنانچه تولیدات تولیدکنندگان و فرآوری: اشاره کرد و ادامه داد GAPوی به استاندارد 

GAP به بازار باشد تواند عالوه بر عرضه در داخل کشور، در سطح کشورهای آسیایی نیز قابل فروش و عرضه باشد، می. 

: در کشورهای مختلف ازجمله تایلند و مالزی و ویتنام، خاطرنشان کرد ICTهایی از کاربرد  رئیس مرکز سیرداپ با اشاره به نمونه

گیرد تا به مزرعه رفته و شرایط و  داران قرار می در ویتنام دستگاه گوشی همراه در اختیار دختران و پسران کشاورزان و مزرعه

 .ن را گزارش دهندوضعیت آ
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های ایجاد ارزش افزوده به  های فراوری و تولید چیپس میوه از انواع محصوالت کشاورزی و روش های فعالیت افندی از نمونه

هایی از  عنوان مثال مصرف محصوالت ازجمله تهیه چیپس از قسمت انتهایی تنه درخت موز در مناطق مختلف آسیا به های بی بخش

 .های کوتاهی در این زمینه نمایش داده شد در آسیا نام برد و فیلم( Home-Based)خانگی  های مشاغل فعالیت

های زنان در کشورهای هند و پاکستان نیز  های بدون بهره برای فعالیت های اعتبارات خرد و حمایت مالی و اعطای وام وی به برنامه

 .اشاره کرد

ست تا ضمن مشخص کردن موضوع و ایده خاص برای زنان نسبت به درخواست و افندی از دفتر امور زنان روستایی و عشایری خوا

 .منظور تبادل تجربه با کشورهای مختلف آسیایی با همکاری سیرداپ اقدام کند ریزی کارگاه آموزشی به برنامه

رکل دفتر امور زنان روستایی هاشم مشاور وزیر و مدی السادات بنی المللی سیرداپ توسط رئیس این مرکز به فروغ در پایان نشان بین

های مشترک دفتر امور زنان روستایی با  همچنین دکتر موناکاتا، رئیس بخش جایکا در سیرداپ از همکاری.و عشایری اعطا شد

های دفتر ترویج کشاورزی درباره احیای دریاچه ارومیه تقدیر کرد و پیشنهاد کرد  جایکا و سفارت ژاپن و همچنین از همکاری

های فنی و برگزاری کارگاه آموزشی از سوی جایکا هماهنگ  ای ترویجی برای دفاتر تخصصی معاونت ترویج در قالب همکاریه پروژه

 .خواهد شد

 معرفی سیرداپ

المللی در ارتباط مستقیم با سازمان خواربار و  بعنوان یک سازمان بین( سیرداپ(مرکز توسعه روستایی یکپارچه آسیا و اقیانوسیه 

تأسیس شده است و ( 3109)میالدی  2115است و بر اساس تصمیمات کشورهای عضو در سال ( فائو(ملل متحد کشاورزی 

 .دبیرخانه و مرکز آن در کشور بنگالدش مستقر است

کشور عضو شامل افغانستان، جمهوری  38سیرداپ دارای . به عضویت این مرکز درآمده است 3151جمهوری اسالمی ایران از 

، اندونزی، بنگالدش، هندوستان، جمهوری دمکراتیک خلق الئو، مالزی،میانمار، نپال، پاکستان، فیلیپین، سریالنکا، اسالمی ایران

 .تایلند، ویتنام و فیجی است

رسالت سیرداپ جلب همکاری و استفاده از تجارب کشورهای عضو جهت ارتقای سطح زندگی روستاییان و مأموریت آن فراهم 

ها در راستای توسعه روستایی و کاهش فقر از طریق ارتباط با  ها و اجرای برنامه ذار برای تدوین سیاستهای اثرگ کردن زمینه

 .مؤسسات رابط با سیرداپ است

اهداف مرکز فوق که از کشورهای عضو خواسته شده است تا آنها را در کشور خود پیگیری کنند شامل بهبود بخشیدن به 

های عملی برای  های سیاستی مؤثر بر توسعه روستایی، ارائه بهترین فعالیت ن زمینه توصیهای، فراهم کرد های منطقه همکاری

های  سازی برای ایجاد شبکه ها و اقدامات مرتبط با توسعه منابع انسانی، زمینه توسعه روستایی و کاهش فقر، کمک به فعالیت

 ./اطالعات است

/news/fa/ir.iana.www://http11219D/%9%53%D5%B3 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

  تهدید حریم پاسارگاد با رُب و ترشیتهدید حریم پاسارگاد با رُب و ترشی

فرنگی در حریم بصری درجه یک مجموعه جهانی  دو سال پیش میراث فرهنگی فارس مجوز ساخت کارخانه تولید رب گوجه

ای  پس از رسانه. شود، اما مالک این کارخانه آن را ساخت رو می پاسارگاد را صادر کرد که با مخالفت دوستداران میراث فرهنگی روبه

فارس قول داد جلوی ساخت کارخانه را بگیرد، اما پس از گذشت دو سال ساخت این  شدن این موضوع، مدیرکل میراث فرهنگی

تنها جلوی ساخت این کارخانه گرفته نشد، بلکه مالک کارخانه مدعی میراث فرهنگی فارس هم  کارخانه در حال اتمام است و نه

ده است و او نیز پول را به حساب سازمان صادر کر 3156شد، به گفته مالک کارخانه، میراث فرهنگی مجوز ساخت را در سال 

 .میراث واریز کرده است

 :زاده از شیراز احسان سمیع -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

رب و ترشی مخدوش کرده و این رویه   تنها کارخانه ی جهانی پاسارگاد را نه بیش از دو سال قبل بود که اعالم کردند حریم مجموعه

های صنعتی و حتی روستاهای مجاور این مجموعه جهانی به سمت نقش رستم و  بلکه به مرور برخی شهرکهمچنان ادامه دارد، 

 .اند پاسارگاد در حال توسعه

آفرین شده  صدور پروانه توسط مدیر میراث فرهنگی شهرستان برای صدور کارخانه تولید رب در حریم پاسارگاد در شرایطی جنجال

چه منطقی به یک مدیر جزء داده شده تا بتواند درباره صادر کردن یا نکردن مجوز درباره میراث که مشخص نیست این اختیار با 

گیری کند؟ سؤال اینجاست آیا درباره سایر میراث ملی و جهانی ایران نیز مدیر اداره میراث فرهنگی یک  تصمیم "پاسارگاد"جهانی 

 شود؟ راث ملی و جهانی ایران به همین سادگی مخدوش میتواند تصمیمی بگیرد و اگر او تخلفی کند، می شهرستان می

در پی انتشار اخباری در همین رابطه، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که پیش از تصدی 

هایی است که  مل سولهها شا ی جهانی پارسه پاسارگاد بود، با اشاره به اینکه این ساختمان معاونت میراث فرهنگی مدیر مجموعه

عنوان کارخانه در فضای پاسارگاد قرار نگرفته است، اما آنها  در حال حاضر هیچ ساختمانی به": فرنگی است، گفت محل انبار گوجه

 ".در مرز حریم بنای جهانی پاسارگاد هستند

لت یازدهم بوده و زمان اخذ مجوز برای با اشاره به اینکه طرح ساخت این کارخانه قبل از روی کار آمدن دو  محمدحسن طالبیان،

شود، با بیان اینکه در حال حاضر پرونده این تخلف مدیر سابق  فرنگی مربوط به حدود یک دهه قبل می ساخت کارخانه رب گوجه

  ارخانهقبل از دولت کنونی، مالک زمینی که در حال حاضر سوله ک: بید در دادگاه است، افزود اداره میراث فرهنگی شهرستان خرم

گیرد، مدیر آن اداره که  بید برای احداث این کارخانه استعالم می تولید رب در آن قرار دارد، از اداره میراث فرهنگی شهرستان خرم

دهد  دهد و مجوز را به وی می موظف به فرستادن این درخواست به اداره کل میراث فرهنگی استان بوده است، این کار را انجام نمی

 .کند ز کار خود را بر اساس این مجوز آغاز میکه مالک نی

های باالتر  صورت جدی پیگیر این پرونده است تا حکم را از دادگاه اداره کل میراث فرهنگی استان فارس به: وی خاطرنشان کرد

 .ها بگیرد جا کردن سوله برای جابه

ها مطرح شده  های اخیر بارها در رسانه گاد، در سالفرنگی و ترشی در حریم مجموعه تاریخی پاسار بحث احداث کارخانه رب گوجه

در این باره خبرگزاری صداوسیما در خبری اعالم کرد احداث این کارخانه رب، حریم درجه یک پاسارگاد را نقض کرده که . است

 .تواند به لغو ثبت جهانی آن منجر شود این امر می
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فرنگی در حریم بصری درجه  س مجوز ساخت کارخانه تولید رب گوجهدو سال پیش میراث فرهنگی فار": در این خبر آمده است

شود، اما مالک این کارخانه آن را  رو می یک مجموعه جهانی پاسارگاد را صادر کرد که با مخالفت دوستداران میراث فرهنگی روبه

خانه را بگیرد، اما پس از ای شدن این موضوع، مدیرکل میراث فرهنگی فارس قول داد جلوی ساخت کار پس از رسانه. ساخت

تنها جلوی ساخت این کارخانه گرفته نشد بلکه مالک کارخانه مدعی  گذشت دو سال ساخت این کارخانه در حال اتمام است و نه

صادر کرده است و او نیز پول  3156میراث فرهنگی فارس هم شد، به گفته مالک کارخانه، میراث فرهنگی مجوز ساخت را در سال 

این کارخانه اکنون حریم بصری درجه یک مجموعه جهانی پاسارگاد را مخدوش کرده . اب سازمان میراث واریز کرده استرا به حس

اطالعی  دلیل بی چندی پیش مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود که مسئوالن میراث به".است

 .تاریخی، مجوز ساخت را برای مالک زمین صادر کردندهای  از قوانین ساخت و ساز در حریم مجموعه

برخی از اهالی این منطقه میراث فرهنگی . ساکنان منطقه پاسارگاد و فعاالن میراث فرهنگی به ساخت این کارخانه معترض هستند

 .دادند را مقصر اصلی این پرونده می

در ": جم با انتقاد از ادامه کار احداث این کارخانه گفت وزنامه جاموگو با ر یکی از اعضای انجمن دوستداران پاسارگاد اخیراً در گفت

با این اقدام محوطه تاریخی پاسارگاد در سه . بید در استان فارس تأسیس شود اواخر دولت هشتم قرار شد شهرستانی به نام خرم

که تمامی محوطه تاریخی پاسارگاد مدتی بعد شهرستان پاسارگاد تشکیل شد . بید قرار گرفت شهرستان مرودشت، آباده و خرم

 ".زیرمجموعه این شهرستان شد

بید مراجعه کرده و فرمانداری این منطقه مجوز ساخت را برای  به گفته میری، مالک کارخانه برای دریافت مجوز به فرمانداری خرم

 .وی صادر کرده است

برای جلوگیری از احداث کارخانه و حتی توقف خط تولید آن  ها که تالش فعاالن میراث فرهنگی استان و رسانه وی با اشاره به این

حتی حدود سه سال پیش گلستانی، مدیر اداره حراست میراث فرهنگی استان فارس به ما گفت که خودم : به جایی نرسید، افزود

 .حکم تخریب کارخانه را گرفتم و آن را به زودی تخریب خواهیم کرد، اما این سخن نیز ادعایی بیش نبود

این فعال میراث فرهنگی استان فارس برخالف خبرهای منتشره که مکان کارخانه را حریم درجه یک پاسارگاد عنوان کرده است، 

این کارخانه در در سمت شمال آرامگاه و در حریم درجه دو آن قرار دارد، هرچند این مسئله ناقض فعالیت : خاطرنشان کرد

 .غیرقانونی آن نیست

دلیل اصلی : سال پیش عنوان کرد و ادامه داد 32جوز برای ساخت کارخانه رب و ترشی را هم مربوط به حدود میری زمان اخذ م

های غیرکارشناسی شده در تقسیمات کشوری و  ریزی صدور چنین مجوزی، پیش از آنکه قصور میراث فرهنگی باشد، برنامه

به این ترتیب در . بید و پاسارگاد گردد به ایجاد شهرستان خرم ای است، زیرا درباره ساخت این کارخانه همه چیز برمی منطقه

توانستند بدون استعالم از یکدیگر مجوز  های جداگانه ایجاد شد که می بید و پاسارگاد فرمانداری های خرم هرکدام از شهرستان

 .گوجه نیز یکی از آنها بود احداث تأسیساتی را در شهرستان خود بدهند که کارخانه رب

تر از تأسیس کارخانه رب و گوجه است، تأسیس شهرک صنعتی در جهت دیگر آرامگاه است  آنچه اکنون خطرناک: صریح کردوی ت

کند که  تنها حریم منظری آرامگاه کوروش را مخدوش می شود و نه های آن شروع می زودی فعالیت واحدها و کارخانه که به

 .ایجاد خواهد کرد های بسیاری را نیز در این محوطه تاریخی آلودگی

سرپرست سابق پایگاه جهانی پاسارگاد نیز ازجمله معترضان به ساخت این کارخانه است که با اشاره به صدور مجوز از سوی اداره 

اطالع بوده و مجوز را  بید پیشتر گفته بود که کارشناس آن اداره از قوانین عرصه و حریم پاسارگاد بی میراث فرهنگی شهرستان خرم

 .کرده است صادر
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حقیقت گفته بود که این کارخانه در فاصله پنج کیلومتری و در حریم مجموعه پاسارگاد قرار گرفته است و یکی از  محمد نصیری

فرهنگی شهرستان  دالیلی که سبب شد قاضی حکم را به نفع سازندگان کارخانه صادر کند مجوزی بود که از سوی اداره میراث

 .صادر شده بود 92 ماه سال بید در بهمن خرم

شد ساخت این کارخانه در سکوت متولیان میراث فرهنگی رو به اتمام است، اما، مصیب امیری، مدیرکل میراث فرهنگی،  تصور می

حوزه حقوقی این سازمان، به جد پیگیر : صنایع دستی و گردشگری استان فارس در این مورد خبرهای خوبی داد و اظهار داشت

فرنگی از مراجع قضایی، در حریم قانونی مجموعه پاسارگاد است و قطعاً روند  مجوز و تخریب کارخانه رب گوجهگرفتن حکم ابطال 

 .قانونی کار زمان بر است

های حوزه حقوقی این  بخشی از کارهای قانونی مربوط به این مساله در دادگاه انجام شده و در آینده نزدیک پیگیری: وی یادآور شد

 .ام خواهد رسیدسازمان به سرانج

عنوان هویت ملی و فرهنگی در مقابل هر تهدیدی در این  امیری با اشاره به اینکه میراث فرهنگی در جهت صیانت آثار تاریخی به

فرنگی، مورد مشابه دیگری از ساخت و ساز غیرمجاز در حریم پاسارگاد  عالوه بر کارخانه رب گوجه: آید، تأکید کرد زمینه کوتاه نمی

 .دست پیگیری داریم که مجوز ابطال پروانه و تخریب آن از دادگاه گرفته شده و در هفته آینده حکم به اجرا در خواهد آمدرا در 

اصفهان واقع  -کیلومتری شمال تخت جمشید و در جاده اصلی شیراز  01در  3316محوطه جهانی پاسارگاد به شماره ثبت جهانی 

در این محوطه آثار ارزشمندی مانند آرامگاه کوروش بزرگ، کاخ بارعام، کاخ دروازه، زندان سلیمان، تل تخت، نیایش . شده است

 .گاه، محوطه مقدس و باغ و آب نماهای سنگی و همچنین کاروانسرا وجود دارد

 811در این محوطه، آرامگاه کوروش است که در گوشه جنوبی محوطه پاسارگاد قرار گرفته که بیش از دوهزار و  ترین اثر شاخص

 .های آهکی سفید بنا شده است سال پیش از سنگ

شده ایران بر اساس بندهای یکم، دوم، سوم و چهارم معیارهای فرهنگی در فهرست میراث جهانی  این مجموعه پنجمین اثر ثبت

 .میالدی به ثبت رسیده است 2110خورشیدی مطابق با سال  3151و است و در سال یونسک

 :این معیارها عبارتند از

 .پاسارگاد نخستین نشانه بارز معماری سلطنتی هخامنشی است: معیار یک

بود ساخت این پایتخت شاهنشاهی پاسارگاد را کوروش بزرگ با مشارکت مردمان گوناگون امپراطوری که بنا نهاده : معیار دو

 .صورت یک مرحله بنیادی در تحول هنر و معماری کالسیک ایران درآمد حرکت به

گذار سلسله هخامنشی یادبودی استثنایی  ها و آرامگاه کوروش بزرگ بنیان ها، باغ محوطه باستان شناختی پاسارگاد با کاخ: معیار سه

 .از تمدن هخامنشیان در ایران است

ای مادر برای این گونه معماری و  صورت نمونه ار باغی پادشاهی که در پاسارگاد بنیان گذاشته شده بهمجموعه چه: معیار چهار

 .ریزی در آسیای غربی در آمد طرح

 .شود بر اساس قوانین یونسکو اگر اثر ثبت شده طبق قوانین و ضوابط در کشور مربوطه نگهداری نشود، از فهرست جهانی حذف می

فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  ماه سال جاری، طی حکمی از سوی مسعود سلطانی ردینفرو 29در همین حال، 

حقیقت منصوب شد؛ با امید اینکه  عنوان مدیر جدید پایگاه میراث جهانی پاسارگاد به جای نصیری گردشگری کشور، حمید فدایی به

 ./الت آن مؤثر باشدتغییر مدیریت پایگاه میراث جهانی پاسارگاد در رفع مشک
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  فردا شنبه برای کارگران تعطیل رسمی استفردا شنبه برای کارگران تعطیل رسمی است

روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل  :قانون کار گفت 61رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی با اشاره به ماده 

 رسمی برای کارگران محسوب می شود و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند

برای  روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی: وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت علیرضا محجوب در گفت

 .کارگران محسوب می شود و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند

( اردیبهشت 33) عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، روز کارگر: قانون کار جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت 61وی با اشاره به ماده 

براین کارگران در این روز مانند آدینه ها، تعطیل هستند و می توانند از تنها بنا. نیز جزو تعطیالت رسمی کارگران به حساب می آید

 .روز خود در سال استفاده کنند

هر چند کارفرمایان و پیمانکاران، این روز : وی با بیان اینکه طبق قانون کارفرما اجازه ندارد کارگر را به اضافه کاری وادار کند، گفت

کارگران تلقی کرده و آنها را بعضا مجبور به کار می کنند، اما قانون کار تأکید بر تعطیل رسمی برای را به مثابه ی روز کاری برای 

روز جهانی کارگر بر اساس قوانین قانون کار برای کارگرانی که تابع این قانون هستند روزی تعطیل : محجوب گفت.کارگران دارد

باید به کارگران پرداخت شود و اگر به هر دلیلی کارخانه ای تعطیل نشود، محسوب می شود که مزد آن نیز مطابق ایام تعطیل سال 

 اوالً باید حضور در کار کارگران با توافق بین کارگران و کارفرما باشد و ثانیاً مطابق اضافه کاری در روز تعطیل برای کارگران محاسبه

 شود
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۰۱/۹۳/۵۹ : تاریخ

شود مدیرکل غالت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنج تراریخته در شود مدیرکل غالت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنج تراریخته در   برنج تراریخته در کشور کشت نمیبرنج تراریخته در کشور کشت نمی

  شود، شود،   کشور تولید نمیکشور تولید نمی
  .ای در کشور باید مطابق با قانون ایمنی زیستی باشد تولید هر محصول تراریخته :گفت

تولید : شود، گفت با بیان اینکه برنج تراریخته در کشور تولید نمی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کاوه خاکسار در گفت

 .کشور باید مطابق با قانون ایمنی زیستی باشدای در  هر محصول تراریخته

مثبت باشد و محصول تولیدی  اگر نتیجه مطالعات، تحقیقات و آزمایشات الزم ایمنی زیستی بر روی تولید برنج تراریخته: وی افزود

 .مراحل قانونی الزم را بگذراند، مشکلی برای تولید آن وجود نخواهد داشت

بنابراین اگر تولید یک محصول تراریخته مانند برنج از نظر : وزارت جهاد کشاورزی بیان داشتمدیرکل غالت و محصوالت اساسی 

 .قانون ایمنی زیستی، مشکلی نداشته باشد ممکن است این محصول در آینده در کشور تولید شود

شود، باید قبل از کشت آزمایشات ای که قرار است برای اولین بار کشت  غیر تراریخته هر رقم برنج یا محصول کشاورزی: وی افزود

 .الزم و مربوطه را سپری کند و در صورت تایید سالمت به تولید انبوه برسد

آزمایشات روی برنج وارداتی حاکی از آن است که  :خاکسار با تأکید بر اینکه تاکنون برنج تراریخته به کشور وارد نشده است، گفت

 .تای وارد کشور نشده اس اصال برنج تراریخته
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۰۱/۹۳/۵۳ : تاریخ

تولید ایران در واحد سطح نصف تولید ایران در واحد سطح نصف / / دنیادنیاعدم تولید قارچ دارویی در کشور با وجود رتبه هشتم تولید قارچ عدم تولید قارچ دارویی در کشور با وجود رتبه هشتم تولید قارچ 

  دنیاستدنیاست
ایران اگرچه در : گونه قارچ دارویی در دنیا گفت 011های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شناسایی  قارچ  رئیس گروه 

  .نشده است تولید قارچ خوراکی رتبه هشتم دنیا را دارد، اما به دلیل کمبود دانش فنی هنوز موفق به تولید قارچ دارویی

با بیان اینکه قارچ خوراکی به عنوان یک ماده غذایی، عالوه بر  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  فر در گفت الهام فتاحی

خوراکی از بقایا و ضایعات گیاهی و  برای تولید قارچ: کند، گفت ای باال، از منابع آب و خاک نیز کمترین استفاده را می ارزش تغذیه

 .شود استفاده می( نظیر کلش گندم و کود مرغی)حیوانی 

یکی از مهمترین مزایای پرورش قارچ خوراکی در کشور، زودبازده بودن : های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی افزود قارچ  رئیس گروه

گذاری در  ی کشاورزی است که جایگاه مناسبی برای توسعه سرمایهها و اقتصادی بودن این فعالیت کشاورزی نسبت به سایر فعالیت

استفاده از واحد حجم به جای واحد سطح، امکان : وی به سایر مزایای تولید قارچ خوراکی اشاره کرد و گفت.بخش کشاورزی دارد

تعدد دوره کشت به دلیل کوتاه  های کشاورزی، تولید در تمام فصول و های غیر کشاورزی و در نتیجه حفظ زمین استفاده از زمین

 .بودن دوره تولید، مصرف آب کمتر در مقایسه با سایر محصوالت کشاورزی و باغبانی از جمله این مزایا است

سال گذشته سرعت بیشتری داشته است،  11با بیان اینکه روند ساخت واحدهای پرورش قارچ خوراکی در کشور در  فر فتاحی

تولید این محصول  هزار تن بود، اما طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی 38،  3151خوراکی در سال میزان تولید قارچ : گفت

های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی میانگین عملکرد تولید در واحد سطح  قارچ  رئیس گروه.هزار تن رسید 335به  91در سال 

وگرم در مترمربع عنوان کرد و میانگین عملکرد در واحد سطح کیل 01تا  18کشور هلند به عنوان برترین کشور به طور متوسط 

 3.2مصرف سرانه قارچ خوراکی در کشور بیش از : وی بیان داشت.کیلوگرم در مترمربع مطرح کرد 21.0تولید قارچ در کشورمان را 

 .کیلوگرم است 0کیلوگرم و میانگین مصرف سرانه دنیا 

زایی مستقیم قارچ خوراکی در  میزان اشتغال با بیان اینکه یی و قارچ وزارت جهاد کشاورزیها، گیاهان دارو معاون دفتر امور گلخانه

های تهران، البرز و خراسان  بیشترین تعداد شاغالن واحدهای قارچ خوراکی به ترتیب در استان: نفر است، گفت 6051، 91سال 

ایران رتبه هشتم تولید قارچ در : میلیون تن عنوان کرد و افزود 31قارچ در دنیا را حدود  میزان تولید ساالنه فر فتاحی.رضوی است

هزار گونه خوراکی و  2از این تعداد : هزار گونه قارچ در دنیا شناسایی شده است، گفت 30وی با بیان اینکه تاکنون .دنیا را دارد

 .و صدفی تولید شده استای  اند، ولی در ایران تاکنون تنها دو گونه قارچ دکمه گونه دارای خواص دارویی 011

های  بیماری  های دارویی دارای فوایدی مثل ایمنی، معالجه قارچ: های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد قارچ  رئیس گروه

 .های قلبی هستند های خطرناکی مثل سرطان، سکته مغزی و آسیب مختلف و جلوگیری از رشد بیماری

های دارویی در کشور علیرغم وجود  کمی دانش فنی تولید قارچ: هایی دارویی کار کرد افزود  قارچبا بیان اینکه باید روی تولید  وی

 .منابع علمی و استاد آموزش از جمله دالیل عدم تولید قارچ دارویی در کشور است

به دلیل وجود بازارهای توان در کوتاه مدت و  های قارچ خوراکی و دارویی در کشور، می برای تولید سایر گونه: افزود فر فتاحی

های قارچ خوراکی و صادرات آن به سایر کشورها، به تدریج فرهنگ  صادراتی، ابتدا با ایجاد واحدهای تولیدی و فرآوری سایر گونه

: های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت قارچ  رئیس گروه.ها را در کشور ایجاد و افزایش داد مصرف این گونه قارچ
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یزی مناسب و مدام برای صادرات، تهیه منابع علمی و کاربردی برای تولید و انتقال دانش فنی تولید تجاری و اقتصادی از ر برنامه

 .های قارچ خوراکی و دارویی است الزامات مورد نیاز برای توسعه تولید سایر گونه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۹۰: تاریخ

  صادرات میوه آب رفتصادرات میوه آب رفت

و انار به سبب باال  سال گذشته صادرات محصوالت کشاورزی همچون سیب ، کیوی: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت

 .بودن قیمت تمام شده ، کاهش یافته است

درات با اشاره به صا خبرنگاران جوان،اقتصادی باشگاه  رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

در شش ماهه سال گذشته، محصوالت کشاورزی اعم ازسبزی و صیفی جات به سبب عدم رقابت : محصوالت کشاورزی اظهار داشت

 .با سایر کشور ها در بازارهای هدف با کاهش صادرات مواجه شده است

همچون خربزه  سال گذشته در مقطعی شاهد صادرات دو قلم از محصوالت جالیزی  : وی با اشاره صادرات محصوالت جالیزی افزود

 .و هندوانه بوده ایم، که به سبب بروز آفات توفیق چندانی در صادرات این محصوالت نداشته ایم

رت می گیرد، می با لنج به کشورهای حوزه خلیج فارس صو با توجه به آنکه اعظم صادرات هندوانه : نورانی در ادامه یاد اور شد

درصدی  11شرایط برای ضایعات  توان گفت که به سبب فرسودگی لنج ها و عدم تجهیز آنها به سردخانه درزمان حمل و تخلیه 

 .محصول فراهم می شود

میلیون تنی  1.8با توجه به تولید : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به کاهش صادرات کیوی و سیب بیان کرد

و نداشتن  هزار تن انار باید گفت که صادرات مطلوبی به سبب باال بودن قیمت تمام شده  081هزار تنی کیوی و  611ب ، سی

 .صرفه اقتصادی نداشته ایم

ماهه صورت گرفت تنها زمینه را  6با توجه به آنکه این تعرفه با تاخیر : وی با اشاره به واردات مشروط موز به ازای صادرات گفت

 .افزایش قیمت موز فراهم کرده استبرای 

میلیارد دالر بوده  2سال گذشته، مجموع ارز اوری صادرات محصوالت کشاورزی : نورانی با اشاره به برنامه افزایش صادرات بیان کرد

 .باشیمبا برنامه ریزی مناسب در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی شاهد جهش صادرات محصوالت به بازارهای هدف  که امیدواریم 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

  هنوز گلوگاه های قاچاق میوه شناسایی نشده استهنوز گلوگاه های قاچاق میوه شناسایی نشده است

برخورد جدی مسئوالن مربوطه با خرده فروشان و شناسایی گلوگاه های اصلی قاچاق، امری مهم :اتحادیه باغداران گفتنائب رئیس 

 .در جلوگیری از توزیع میوه های رنگارنگ قاچاق به کشور است

با اشاره به توزیع میوه های  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفت و گو با خبرنگار

برخورد جدی مسئوالن مربوطه با خرده فروشان و شناسایی گلوگاه های اصلی  :قاچاق در مغازه های سطح شهر اظهار داشت

  .به کشور است جلوگیری از توزیع مجدد میوه های رنگارنگ قاچاق  قاچاق، امری مهم در 

میوه قاچاق  هزار تن  20براساس آمارهای موجود در اسفند ماه سال گذشته حدود : وی با اشاره به امحای میوه های قاچاق گفت

طبق قانون در صورت رویت و کشف میوه های قاچاق،  توسط سازمان حفظ نباتات امحا شد و براین اساس می توان گفت که 

 .ضروری است ه ای امحای آن به سبب عدم رعایت مسائل قرنطین

وخاک حاصلخیز کشور، عرضه میوه های قاچاق در هر فصلی توجیه ناپذیر  با توجه به تنوع آب و هوایی : شادلو در ادامه یاد آور شد

نائب رئیس اتحادیه باغداران در پاسخ به این سوال که اگرتوزیع میوه های خارجی در زمان فصل غیراز تولید صورت گیرد، .است

کشور به شمار می رود  واقع توزیع میوه های خارجی در هر زمانی ضمن سلب فرصت تولید، تهدیدی برای کشاورزی در : گفت

چراکه خانوارها قدرت خرید محدودی دارند و ممکن است در فصل زمستان در سبد خانوار به جای مرکبات رنگارنگ داخلی میوه 

 .های نوبرانه خارجی را جای دهند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 ایسنا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۰چهارشنبه 

  وری را باال ببرد وری را باال ببرد   بهرهبهره  دولت با حمایت از کشاورزان، دولت با حمایت از کشاورزان، 

وری را  دولت با حمایت از کشاورزان، بهره: تأکید بر لزوم حمایت دولت از بخش کشاورزی، گفتنماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی با 

  .باال ببرد

ما باید به کشاورزان کمک کنیم و تسهیالت : ، عنوان کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران  حسین نیازآذری در گفت

میزان  وری باال رود،  وری باال برود، وقتی بهره دولت باید از کشاورزان حمایت کند تا بهره. اختیارشان قرار دهیم الزم و امکانات مورد نیاز را در

  .رود و در نتیجه مجبور نخواهیم بود واردات انجام دهیم تولید باال می

ت انکارناپذیر در دستور کار دولت و مجلس قرار خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هم باید به عنوان یک حقیق  عالوه بر این،: وی اضافه کرد

  .گیرد تا کشاورزان از این بابت دچار مشکل نشوند

فقط دو استان گیالن و . میلیون تن تولید داریم 2.2در بخش برنج، حدود : نماینده مردم بابل درباره واردات محصول برنج نیز توضیح داد

  .در این زمینه باید تمهیداتی اندیشیده شود که جلوی قاچاق برنج به داخل کشور گرفته شود. ندکن درصد نیاز کشور را تأمین می 08مازندران 
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 نهاده 

 فارس - ۰۱/۹۳/۵۹ : تاریخ

های بالکشت و الحاق های بالکشت و الحاق   اخطار به مالکان زمیناخطار به مالکان زمین/ / کارگروه پیشگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه تشکیل شدکارگروه پیشگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه تشکیل شد

  به اراضی ملیبه اراضی ملی
مدیر امور اراضی مازندران با اشاره به اینکه برداشت غیرمجاز شن و ماسه در روستای گنج افروز موجب به زیر آب رفتن بخشی از  

  .اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از برداشت غیر مجاز خاک در استان آغاز شده است: اراضی کشاورزی این منطقه شد، گفت

با بیان اینکه تمایل برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در  خبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی وگو  رضا دوستی ایرانی در گفت

 .ها در این استان است آب و هوا، محدودیت زمین و تراکم جمعیت از عوامل اصلی تغییر کاربری: استان مازندران زیاد است، گفت

 .ها را کنترل کنیم تغییر کاربری توانستیم با اعمال نظارت 93از سال : مازندران افزود مدیر امور اراضی

اکیپ گشت حفظ کاربری فعال شده  دوستی ایرانی با بیان اینکه در راستای جلوگیری و نظارت بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی

 .استان را زیر نظر دارندها به همراه یک افسر بطور دائمی مناطق مختلف  این اکیپ: است، گفت

مورد تغییر کاربری جلوگیری  222های فعال در منطقه از فعالیت  در نوروز گذشته اکیپ: مدیر امور اراضی مازندران تصریح کرد

با : های زراعی عنوان کرد و گفت ترین دلیل تغییر کاربری در اراضی کشاورزی استان مازندران را تفکیک زمین وی اصلی.کردند

شود که قابل مقایسه با هیچ فعالیت کشاورزی نیست به همین دلیل افراد  ای می زمین زراعی، زمین دارای ارزش افزوده تفکیک

 .شوند زیادی ترغیب به تفکیک زمین و تغییر کاربری آن می

های اخیر این استان  یکی از معضالت جدی که در سال: به برداشت شن و ماسه از اراضی مازندران اشاره کرد و گفت ایرانی دوستی

 .های مرغوب است با آن مواجه بوده برداشت شن و ماسه از زمین

های گذشته در استان مازندران به شدت با خرید و فروش خاک و شن مواجه  در سال: مدیر اراضی استان مازندران بیان داشت

المال دنبال کردیم و از این طریق هم  تاین موضوع را از طریق شورای حفظ حقوق بی و برای جلوگیری از این مشکل بودیم

 .اقداماتی برای برخورد با متخلفان انجام شده است

کردند و با قیمت  متاسفانه برخی افراد سودجو به بهانه تسطیح اراضی کشاورزی، اقدام به برداشت شن و ماسه از زمین می: وی افزود

یان به بهانه اینکه شن و ماسه در زیر خاک باعث هدر رفت آب سودجو: دوستی ایرانی بیان داشت.رساندند گزاف به فروش می

شود خاک را از زمین برداشت کرده و شن و ماسه زیر آن را هم تخلیه می کردند که این موضوع باعث خراب شدن بافت خاک و  می

 .لطمات سنگین به خاک برخی مناطق در مازندران شد

های گذشته  هزار هکتار در سال 8در سطح  ی روستای گنج افروز شهرستان بابلاز اراضی کشاورز شن و ماسه برداشت: وی افزود

 .باعث به زیر آب بخش زیادی از اراضی کشاورزی این منطقه شد

دوستی ایرانی با بیان اینکه برای جلوگیری از این اقدام کارگروهی به نام کارگروه شن و ماسه در شورای حفظ حقوق 

هایی را برای برداشت  این کارگروه با برآورد نیاز به شن و ماسه در استان، شهرک :المال تشکیل شد، افزود بیت

مدیر امور اراضی استان مازندران با بیان اینکه با کمک مقام قضایی برداشت شن و ماسه از زمین در این .مشخص کرد

ای و در حد بسیار محدود  مرانی، توسعهدر حال حاضر برداشت شن و ماسه از زمین براساس نیاز ع :متوقف شده است، گفت استان

خواران برای اینکه شرایط تغییر  زمین :های بالکشت تصریح کرد وی با اشاره به زمین.پذیر است امکان 0و فقط در اراضی درجه 

هم کنند که برای مقابله با این موضوع  کاربری را در یک زمین کشاورزی بدست آوردند مدتی آن زمین را بدون کشت رها می

 .های بالکشت اخطار داده شود اتخاذ شد تا براساس آن به صاحبان زمین 90سیاستی در سال 

http://www.farsnews.com/
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بنابراین پس از اخطار زمین کشاورزی باید فورا به زیر کشت برود و اگر این اتفاق نیفتاد، در کمیسیون اراضی بر اساس : وی افزود

 .براساس قانون ممکن است آن زمین در زمره اراضی ملی قرار گیرد شود و در نهایت در صورت عدم کشت مقررات با آن برخورد می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http31981215113303 
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 نهاده 
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  را از کشاورزی بگیرمرا از کشاورزی بگیرم  ""خاکخاک""ام تا طالق ام تا طالق   آمدهآمده

المللی، درآمد  طبق آمارهای بین: وگوی پارک پردیسان گفت شناسی دانشگاه گریفیث استرالیا در یازدهمین گفت استاد خاک

 801هزار و  89ها به  دالر بوده و این در حالی است که درآمد استرالیایی 291حدود چهارهزار و  2119ها در سال  ناخالص ایرانی

 .شود مردم یک کشور زودتر به فکر مسائل بزرگی چون بقای خاک بیفتند ای است که باعث می رسد؛ بنابراین رفاه، مقوله دالر می

المللی،  طبق آمارهای بین: وگوی پارک پردیسان گفت شناسی دانشگاه گریفیث استرالیا در یازدهمین گفت استاد خاک

ها به  دالر بوده و این در حالی است که درآمد استرالیایی ۰5۲حدود چهارهزار و  ۰۲۲5سال ها در  درآمد ناخالص ایرانی

شود مردم یک کشور زودتر به فکر مسائل  ای است که باعث می رسد؛ بنابراین رفاه، مقوله دالر می 1۰۲هزار و  15

 .بزرگی چون بقای خاک بیفتند

وگوی پارک  شناسی دانشگاه گریفیث استرالیا در یازدهمین گفت ، استاد خاک(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ام تا طالق محترمانه خاک را از کشاورزی گرفته و وصلت آن با محیط زیست را  من برای این موضوع به ایران آمده: پردیسان گفت

سال  301از حدود : دارد، افزود نیا را در خود نگه میهای شیرین د حسین قدیری با اشاره به اینکه خاک، بیشترین آب.جشن بگیرم

شناسان این حوزه همیشه به فکر اضافه تولید از خاک  شناسی زندانی کشاورزی شد، در خدمت آن قرار گرفت و خاک پیش که خاک

و باید دست نخورده وکار نبوده  هایی شد که مناسب کشت این موضوع باعث افزایش سطح کشاورزی و رفتن به سراغ زمین. افتادند

. با این توسعه، آلودگی محیط زیست گسترش یافت و فرسایش خاک، شدت بیشتری پیدا کرد: وی خاطرنشان کرد.ماندند باقی می

ها قوت گرفت؛ از اینها گذشته، قطع درختان و شخم زدن زمین، مقدار  همچنین با توسعه آبیاری، سیر صعودی شورشدن خاک

 .ها در گرم شدن کره زمین مؤثر است اتمسفر فرستاد که همه اینزیادی دی اکسیدکربن به 

به گفته قدیری، ادامه این مسیر برای هیچ کشوری پذیرفته نیست و نباید تنها به فکر افزایش تولیدات کشاورزی بود؛ کشورهای 

گی جلوگیری از استفاده متوجه این موضوع شدند و پرسش هایی مانند چرایی گرم شدم زمین، چگون 51غربی در اوایل دهه 

رسد که چنین  نظر می حال بعید به. های زیرزمینی و مواردی از این دست، ذهن خاک شناسان را به خود درگیر کرد رویه از سفره بی

 .هایی در بین کارشناسان ایرانی ایجاد شده باشد دغدغه

همچنین . تغییر کرده و برای مردم قابل فهم باشد شناسی نیز باید عالوه بر محیط زیستی شدن خاک، زبان خاک: وی معتقد است

 .آنگاه این مباحث برای عوام نیز جذاب و باارزش خواهد شد. کننده امتناع کرد از پرداختن به موضوعات قدیمی و کسل

اجتماعی و تأثیر  به مسئله رفاه( بر آب و زمین، دلش نسوزد/ آن را که نیاز نان روز است)این استاد دانشگاه با قرائت یک بیت شعر 

حدود چهارهزار و  2119ها در سال  المللی، درآمد ناخالص ایرانی طبق آمارهای بین: آن بر فرسایش خاک اشاره کرد و ادامه داد

ای است که باعث  رسد؛ بنابراین رفاه، مقوله دالر می 801هزار و  89ها به  دالر بوده و این در حالی است که درآمد استرالیایی 291

های قابل توجهی برای  به همین دلیل اکنون بودجه. شود مردم یک کشور زودتر به فکر مسائل بزرگی چون بقای خاک بیفتند می

میلیون  311میلیون دالر و صنایع نیز  06.2دولت  2110تا  2111های  عنوان مثال، بین سال به. این امر تخصیص داده شده است

ها،  هایی مانند کاهش پخش متان از دامداری پروژه. ط به نگهداری از خاک، هزینه کردندهای مربو دالر برای اجرایی شدن پروژه

 .برگرداندن کربن هوا به خاک و ترویج نتایج برای کشاورزان

های بیش تر  قدیری با بیان اینکه نخستین نگرانی مردم استرالیا کمبود آب است، در حالی که به طور میانگین میزان بارش

شناسی  آموختگان خاک درصد دانش 21بیش از : شود، تصریح کرد متر در سال تخمین زده می هزار میلی االتر از یکشهرهای آن ب
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استرالیا در حرفه کشاورزی مشغول هستند؛ بنابراین در این کشور، آگاهی در زمینه خاک حتی در بین زارعان نیز باال رفته و 

 .کنیم تا محصولی مانند هندوانه تولید شود ایران آب را حرام می کنند، اما در شدت مسائل روز را پیگیری می به

اند که برای داشتن زندگی بهتر، باید به خاک اهمیت داد؛ تفکری  ها به این درجه از آگاهی رسیده غربی: وی در پایان اظهار داشت

 ./که به ناچار باید در ایران نیز نهادینه شود

/news/fa/ir.iana.www://http11131D/%5%A2%D9% 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۰۱/۹۳/۵۵ : تاریخ

میلیون تن برنج به بزرگترین صادرکننده برنج میلیون تن برنج به بزرگترین صادرکننده برنج   11ماهه نخست سال جاری، تایلند با صادرات حدود ماهه نخست سال جاری، تایلند با صادرات حدود   11در در 

    ..جهان تبدیل شدجهان تبدیل شد

 2.58تایلند با صادرات  2136ماهه نخست سال  1در  ،اسپوتنیکبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

درصد افزایش  10صادرات برنج این کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته .میلیون تن بزرگترین صادرکننده برنج جهان شد

ج را کنار بگذارد؛ انجمن صادرکنندگان برنج تایلند اعالم کردند که این کشور توانسته است رقبای خود در تولید برن.داشته است

میلیون تن صادرات برنج محسوب  3.1میلیون تن و پاکستان با  3.0میلیون تن، ویتنام با  2.1ترین رقبای تایلند هند با  اصلی

 .هزار تن برنج صادر کرده است 521ماهه نخست سال جاری  1از سویی دیگر امارات متحده عربی نیز در .شود می

 .شوند محسوب می 2136ماهه اول سال  1بزرگترین وارد کنندگان برنج تایلند در اندونزی، ساحل عاج و بنین 

 .میلیارد دالر درآمد کسب کرده است 3.26ماه  1این کشور آسیایی از صادرات برنج در این 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http31981233113391 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۰۱/۹۳/۵۹ : تاریخ

  هزاران هکتار از مزارع ذرت مشکوک به تراریخته در مجارستان نابود شدهزاران هکتار از مزارع ذرت مشکوک به تراریخته در مجارستان نابود شد
کشور جهان به تازگی  15ساله در پِرو در پی اعمال ممنوعیت استفاده از محصوالت تراریخته در  31اعمال ممنوعیت مصرف /

ساله برای استفاده از این گونه  31مجارستان هزاران هکتار از مزارع ذرت مشکوک به تراریخته را نابود کرد و پِرو هم ممنوعیت 

اساس اظهارات گریدگست، بر  به نقل از پایگاه خبری آف خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین .محصوالت اعمال کرد

و به   گرفته( کاری شده ژنتیکی دست)وزیر توسعه روستایی کشور مجارستان موضع بسیار سختی در برابر محصوالت تراریخته 

از مزارع ذرت راتخریب کرده که مشکوک به استفاده از ذرت تراریخته ( از یک هکتار یک آکر است 1ر0100)تازگی هزاران آکر

که استفاده از محصوالت تراریخته را در این کشور ممنوع کرده و در موضعی مشابه کشور پِرو هم  مجارستان کشوری است.بودند

 .ساله برای استفاده از محصوالت تراریخته در این کشور اعمال کرده است 31ممنوعیت 

 .یخته بوده شخم زده شدهزاران آکر از محصوالت ذرت که مشکوک به این بودند که بذر آنها ترار  بر اساس این گزارش تقریباً

های خود  در حال حاضر بازرسان کشور مجارستان علیرغم اینکه استفاده از محصوالت تراریخته ممنوع شده همچنان به بررسی

کنندگان بذور محصوالت تراریخته هم پیدا  ها برخی کنترل در این بررسی. برند دهند و هر نوع بذر مشکوک را از بین می ادامه می

کنند مشهورترین آنها  های عمده در جهان هستند که به تولید بذور تراریخته اقدام می اساس این گزارش، برخی شرکت بر.کردند

کند بلکه بسیاری از سموم شیمیایی را  شرکت آمریکایی مونسانتو است که این شرکت نه تنها اقدام به بذر و محصوالت تراریخته می

شوند در ادامه  کننده بذر آنها مجبور می کند که کشورهای مصرف ای عمل می یکایی به گونهاین شرکت آمر.هم در انحصار خود دارد

 .نیز تنها بذر این شرکت را خریداری کنند

کشور عضو  25اند که  کشور جهان به استفاده از محصوالت تراریخته را در کشورشان ممنوع کرده 15به گزارش فارس، تاکنون 

. شود میلیارد دالر محصوالت تراریخته وارد کشورمان می 8.8اینها به گفته دبیر کل خانه کشاورز ساالنه علیرغم .اتحادیه اروپا است

 .اند در برنامه ششم توسعه هم بندی را برای حمایت از محصوالت تراریخته گنجانده

آنها معتقدند استفاده از . رویج کنندکنند تا تولید و مصرف محصوالت تراریخته را در کشور ت برخی افراد در بدنه دولت هم تالش می

 .تواند تولید گسترده کشاورزی را موجب شود محصوالت تراریخته می

کشور بورکینافاسو که از بیش . کردند به تازگی آن را ممنوع کردند بسیاری از کشورها در حالی که سالها از این محصول استفاده می

آورد به تازگی با اعتراض صنایع نساجی تولید این محصول را ممنوع  ه عمل میسال گذشته کشت کتان و پنبه تراریخته ب 31از 

صنایع نساجی اعتراض کردند که با استفاده محصوالت تراریخته به مرور طول الیاف، کتان و پنبه کوتاه و کم کیفیت شده و .کرد

 .تولید پوشاک و لباس برای آنها به صرفه نیست

های کبدی و تولدهای ناقص  ها، نارسایی تواند منشأ بسیاری سرطان دارد که محصول تراریخته میهایی وجود  عالوه بر این گزارش

 .شود
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

  آمار کشاورزی ایران در جدیدترین گزارش بانک جهانیآمار کشاورزی ایران در جدیدترین گزارش بانک جهانی

انداز بازار کاالهای کشاورزی و مواد  به چشم« 2136انداز بازار کاالهای  چشم»بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان 

فصل نخست سال میالدی جاری به در این گزارش با اشاره به اینکه قیمت محصوالت کشاورزی در . خوراکی جهان پرداخته است

درصد افت داشته، آمده است که کاهش  3/ 0های محصوالت کشاورزی  افت خود ادامه داده است و شاخص مربوط به قیمت

 .های این بخش برای هشتمین فصل متوالی ادامه داشته است قیمت

انداز بازار کاالهای کشاورزی و مواد  به چشم« 2136انداز بازار کاالهای  چشم»بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان 

در این گزارش با اشاره به اینکه قیمت محصوالت کشاورزی در فصل نخست سال میالدی جاری به . خوراکی جهان پرداخته است

درصد افت داشته، آمده است که کاهش  3/ 0های محصوالت کشاورزی  افت خود ادامه داده است و شاخص مربوط به قیمت

  .های این بخش برای هشتمین فصل متوالی ادامه داشته است قیمت

ها در وهله نخست  این کاهش قیمت. درصد افت کرده است 9های این بخش نسبت به سال گذشته  عالوه بر این، سطح قیمت 

دو شاخص . درصد افت شاخص مواد خام کشاورزی است 3/ 5ها و سپس  درصدی شاخص قیمت نوشیدنی 0/ 8ناشی از افت 

های ژانویه تا  در این فصل افزایش داشته است و ضعف بازار آنها در ماههای روغنی  های مواد غذایی یعنی غالت و دانه کلیدی قیمت

افزایش دوباره این دو شاخص قیمتی در . فوریه توسط احیایی در ماه مارس جبران شد، احیایی که تا اوایل ماه آوریل نیز ادامه یافت

ویژه در منطقه جنوب شرق  د این دو محصول است که بهنینو بر میزان تولید و کاهش تولی دهنده آثار پدیده ال ادامه این فصل نشان

رود اغلب  بر اساس اعالم بانک جهانی، انتظار می. نینو بیشترین تاثیر خود را برآن داشته است شوند، جایی که ال آسیا تولید می

رود  ن اساس انتظار میبر ای. دوباره احیا خواهند شد 2130کاهش یابند و در سال  2136های کاالهای کشاورزی در سال  قیمت

شود که گزارش پیشین بانک جهانی این کاهش  این رقم در حالی اعالم می. درصد کاهش یابد 8/ 1تا  2136قیمت غالت در سال 

 2/ 2بینی قبلی آن را  درصد افت خواهد داشت که پیش 1 /0های روغنی هم  قیمت دانه. درصد اعالم کرده بود 1/ 0قیمت را 

 .درصد کاهش یابد 2/ 9درصد و  0/ 6ها و مواد خام به ترتیب تا  بانک جهانی انتظار دارد قیمت نوشیدنی. بود درصد اعالم کرده

کند شامل وخامت تبعات ناشی از  های بانک جهانی را تهدید می بینی قیمت بانک جهانی اعالم کرده خطر نزولی که صحت پیش

کند،  ها را تهدید می بینی قیمت خطر افزایشی که صحت این پیش. است -رامسرد شدن منطقه استوایی اقیانوس آ -نینو پدیده ال

بینی چه بر  در هر صورت اگر صحت این پیش. کار گرفته شود های حمایت از بخش کشاورزی بیش از پیش به این است که سیاست

ریشه داشته باشد چون اصوال ماهیت بخش های انرژی  تواند در قیمت ها و چه بر اثر کاهش آنها تایید نشود، می اثر افزایش قیمت

 .کشاورزی، انرژی محور است

 مواد غذایی 

درصد نسبت به فصل چهارم سال  1/ 1، قیمت جهانی غالت تغییر بسیار کمی را شاهد بود و تنها 2136در فصل نخست سال 

 11تا  2133ج خود در اوایل سال درصد و نسبت به او 32با این حال قیمت غالت نسبت به یک سال پیش . افزایش یافت 2138

های ذرت  درصد افزایش یافتند اما قیمت 1و  6های جهانی گندم و برنج به ترتیب  در فصل مذکور، قیمت. درصد کاهش یافته است

ای خواهد رسید  به رکورد تازه 2138 -2136بینی کرد تولید جهانی گندم در فصل زراعی  بانک جهانی پیش. درصد کاهش یافت 0

با وجود این، برآوردهای اولیه برای فصل بعد که در ماه میالدی . درصد افزایش خواهد یافت 3/ 0نسبت به فصل زراعی قبل و 

المللی غالت منتشر شده است، حاکی از آن است که تولید جهانی  جاری توسط سیستم اطالعات بازاریابی کشاورزی و شورای بین
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کاهش تولید فدراسیون روسیه و اوکراین که هر دو از صادرکنندگان عمده گندم . درصد سقوط کند 1فصل بعد ممکن است تا 

 .هستند از علل این افت تولید عنوان شده است

 آمار کشاورزی ایران  

 :در گزارش بانک جهانی آمار و ارقام مربوط به ایران به شرح زیر آمده است

-36میلیون برای سال  8/ 8به  2130-38میلیون تن در سال زراعی  8/ 5میلیون تن کاهش از  1/ 1ذرت در انبارها با   ذخیره

 2130-38میلیون تن کاهش نسبت به سال  3/ 2میزان واردات ذرت به کشور با  2138-36هر چند طی سال . رسیده است 2138

. های اخیر روند افزایشی داشته است اردات این کاال و نیز میزان ذخایر آن طی سالمیلیون تن رسید ولی میزان و 8به  6/ 2از 

-31میلیون برای سال  1/ 2میلیون به  2/ 5شود که از  مربوط می 2131-33های بعد از  بیشترین افزایش در ذخایر ذرت به سال

 .افزایش یافت 2131-30میلیون تن برای سال  0/ 8و به  2132

مقدار مصرف آن  2131-33در سال زراعی . های اخیر روندی تقریباً همواره صعودی داشته است ا نیز در سالمصرف روغن سوی

. هزار تن افزایش یافت 611تا  2131-30تن کاهش یافت ولی برای سال  611به  2132-31هزار تن برآورد شد که در سال  621

هزار تن برای  511هزار تن و سپس تا  021تا  2130-38  ای دورههای بعدی افزایش مصرفِ بیشتری به ثبت رسید و بر در سال

با  2132-31میلیون تن و  2با  2131-33های  طی سالیان گذشته بیشترین میزان واردات برنج به سال.باال رفت 2138-36سال 

دات برنج برای کشور به میلیون تن وار 1/ 5تنها  2111-2113این در حالی است که برای سال . شد میلیون تن مربوط می 3-2

کاهش ساالنه واردات  2138تا  2131های  طی چند سال اخیر روند صعودی واردات قدری تعدیل یافت و برای سال. ثبت رسید

-38میلیون تن و برای  3/ 6میلیون تن کاهش، واردات برنج به  1/ 8با  2131-30  طوری که برای دوره برنج را شاهد بودیم به

میلیون تنی برنج  3/ 8واردات  2138-36  نداشت و برای دوره  با این وجود روند کاهشی ادامه. یلیون تن رسیدم 3/ 0به  2130

 31میلیون تن بوده و بین  3/ 8حدود  2131های بعد از  نوسانات تولید گندم برای سال  دامنه. برای کشور به ثبت رسیده است

البته به غیر از همین یک دوره، در باقی . نوسان داشته است( 2131-30  دوره) میلیون تن 30/ 8و ( 2130-38  دوره)میلیون تن 

/ 5به  2131-33میلیون تن در سال  31/ 8از . تولید گندم روند صعودی را تجربه کرده است 2131های بعد از  ها برای سال دوره

/ 8به میزان  2130-38و سپس برای سال رسید  2131-30میلیون تن در سال  30/ 8و سپس  2132-31میلیون تن در سال  31

 .میلیون تن رسید 30روند صعودی را تجربه کرد و به  2138-36میلیون تن کاهش یافت و باز در سال  3

 (2130-38)قبلی   میلیون برای دوره 0/ 5از مقدار  2138-36  های اخیر صعودی بوده و تنها در دوره گندم نیز در سال  روند ذخیره

درصد افزایش نسبت به سال قبل بیشترین رشد را در حجم  08میلیون تن و  8/ 3با  2132-31سال . یون تن رسیدمیل 0/ 3به 

 .میلیون تن رسید 0/ 2به  2131-30درصد افزایش برای سال  03این رقم با . های اخیر داشته است موجودی گندم طی سال

 هشدارهای پیش رو 

های انرژی، الگوهای  کنند شامل تغییر در قیمت های مواد غذایی را تهدید می طراتی که قیمتترین خ بنا به اعالم بانک جهانی، مهم

های حمایت از  های تجاری شامل سیاست و سیاست (2136نینو در اواخر سال  ویژه احتمال وقوع پدیده ال به)تغییرات جوی 

 .های زیستی است تولیدکنندگان کاالها و تولید سوخت
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  شودشود  به متخصصان جوان اعطا میبه متخصصان جوان اعطا می  ((DDLLGG))  المللی انجمن کشاورزی آلمانالمللی انجمن کشاورزی آلمان  جایزه بینجایزه بین

 .شود در موسنتر آلمان برگزار می 2130کشاورزی آلمان، زمستان هزینه تحصیلی ساالنه انجمن  مراسم اهدای کمک

برای حمایت از متخصصان جوان جهت ( DLG)، انجمن کشاورزی آلمان (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .دهد هزینه تحصیلی ساالنه اختصاص می هایشان، کمک توسعه فعالیت

یورو به متخصصان جوانی که هنوز در  811گیرند، در گروه جوانان دوهزار و  مورد بررسی قرار میدو گروه برای گرفتن این جایزه 

های پیشرفته را پشت سر  سال است، تعلق خواهد گرفت؛ در گروه دوم که آموزش 20تا  35حال آموزش هستند و سن آنها 

سال است،  16اند و سن آنها زیر  ت خود را به اتمام رساندهها و تحصیال ای که آموزش اند، چهارهزار یورو به متخصصان حرفه گذاشته

 .مند باشند المللی نیز عالقه های بین متقاضیان باید دارای صالحیت فنی بوده و به انجام فعالیت.گیرد تعلق می

تخصصان جوان این شود؛ عالوه بر این، م های کاربردی از کشاورزان و کارآفرینان بخش کشاورزی و مواد غذایی گرفته می برنامه

های خود را برای  توانند برنامه آموختگان علوم کشاورزی و مواد غذایی می های خصوصی، دانش ها و شرکت ها، تعاونی بخش، انجمن

 .شرکت در این برنامه ارسال کنند

نهادهای مرتبط که با مدرک ها و  ای، دانشگاه های حرفه نامه از سوی سازمان گفتنی است، برای شرکت در این برنامه، ارائه توصیه

 .شده باید به زبان انگلیسی و آلمانی باشند تحصیلی افراد متناسب هستند، الزامی است و اسناد ارائه

در مونستر  2130است و مراسم اهدای جایزه در زمستان ( 3198مهرماه  31) 2136ها تا ابتدای اکتبر  مهلت ارسال درخواست

 ./آلمان برگزار خواهد شد
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۵۹۰۱اردیبهشت  ۵۱شنبه  سه

  گذاری و انتقال تکنولوژی کشاورزی به ایران گذاری و انتقال تکنولوژی کشاورزی به ایران   برای سرمایهبرای سرمایه    اعالم آمادگی کرهاعالم آمادگی کره

گذاری در ایران و انتقال تکنولوژی به ایران بویژه در بخش کشاورزی خبر  جنوبی از آمادگی این کشور برای سرمایهکره  LS مدیرعامل شرکت

در ایران در مجتمع کشت و صنعت فدک شهرستان زرندیه در  LS در جریان افتتاح اولین تعمیرگاه مجاز تراکتور شرکت "وون لی" .داد

ها علیه ایران توسط آمریکا فرصتی برای تقویت روابط ایران با کشورهایی شد  لغو تحریم: رکزی اظهار کردوگو با خبرنگار ایسنا در منطقه م گفت

  .گذاری در این کشور هستند که مصمم به سرمایه

است که بتواند جنوبی باعث افتخار  برای کره: جنوبی خصوصا در حوزه کشاورزی اظهار کرد وی با ابراز خرسندی از توسعه روابط بین ایران و کره

  .آالت کشاورزی به این کشور فعالیت داشته باشد گذاری در ایران نسبت به انتقال تکنولوژی در حوزه تجهیزات و ماشین ضمن سرمایه

سفر رئیس جمهور : وی خواستار سفر مقامات تجاری و مسئوالن دو کشور برای تقویت مناسبات بین ایران و کره جنوبی شد و تصریح کرد

های تجاری همراه رئیس جمهور برای تقویت روابط و  جنوبی به جمهوری اسالمی ایران با نگاه ویژه به بخش کشاورزی موجب سفر هیات کره

  .های مختلف شده است مناسبات تجاری بین این دو کشور در حوزه کشاورزی به شهرستان

های تجاری کشورهای مختلف به  آمد هیات و تای گسترش ارتباطات و رفتها را گامی مهم در راس کره جنوبی لغو تحریم LS مدیرعامل شرکت

با توجه به اینکه ایران به دلیل اقلیم خاص، سهم بسزایی در تولیدات کشاورزی جهان را داراست، لذا گسترش : ایران دانست و تصریح کرد

  .ارتباطات منجر به انتقال تکنولوژی و توسعه تحقیقات کشاورزی خواهد شد

ابراز امیدواری کرد که سفر رئیس جمهور کره جنوبی به جمهوری اسالمی ایران سرآغازی برای گسترش روابط اقتصادی دو کشور شود و  وی

  .ها کاهش یافته بود موجب تقویت روابطی شود که در گذشته به دلیل تحریم

های فعال حوزه  دیه به عنوان یکی از بزرگترین مجتمعوون لی در ادامه با اشاره به فعالیت مجتمع کشت و صنعت فدک در شهرستان زرن

به لحاظ اینکه این منطقه از پتانسیل و ظرفیت باالیی در حوزه کشاورزی برخوردار است، لذا استقرار این : کشاورزی در ایران، تصریح کرد

طقه بدرستی انجام شده و جانمایی مطلوبی شکل مجتمع برای ارائه خدمات به کشاورزان و برخورداری از سهم باالی تولیدات کشاورزی این من

تواند مقصد  های کشاورزی کشور یاد کرد که می وی از مجتمع کشت و صنعت شهرستان زرندیه به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع .گرفته است

  .گذاری کره جنوبی در ایران باشد خوبی برای سرمایه

بنا داریم بزرگترین کارخانه ساخت تراکتور را در این مجتمع و با مشارکت طرف : یران نیز افزودوی با تاکید بر انتقال تکنولوژی کشاورزی به ا

  .ایرانی احداث کنیم و اولویت ما کیفیت محصوالت تولیدی با قیمت مناسب و رقابتی است

این محصول با کیفیت باال و قیمت مناسب برای  برداری از خط تولید تراکتور در ایران در آینده نزدیک شاهد تولید ایرانی به گفته وی، با بهره

  .کشاورزان این کشور خواهیم بود که الزمه آن گسترش روابط و سفرهای مستمر مقامات این دو کشور بین ایران و کره جنوبی است

  .دردانی کردنوازی مقامات ایرانی بویژه مسئوالن مجتمع کشت و صنعت فدک زرندیه ق وی در پایان از استقبال گرم و مهمان

کره جنوبی و هیات تجاری همراه در سفر یک روزه به شهرستان زرندیه ضمن بازدید از مکان احداث  LS به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت

های مجتمع کشت و صنعت فدک در  بزرگترین کارخانه تراکتورسازی ایران در شهرستان، از مراحل احداث کارخانه سم و کود از زیرمجموعه

هزار  01میلیون لیتر سم و 31متر مربع با ظرفیت تولید ساالنه  2111ک صنعتی مامونیه مرکز شهرستان زرندیه که در زمینی به مساحت شهر

  .رسد، بازدید کردند برداری می تن کود ظرف مدت یک سال آینده به بهره

ختلف مجتمع کشت و صنعت فدک این شهرستان شامل های م این هیات تجاری سپس با حضور در شهر خشکرود از توابع زرندیه از قسمت

 31ها با بیش از  کننده لوازم کشاورزی و نهاده استان کشور و عرضه 32فروشگاه تجهیزات و ابزار آالت کشاورزی آرمان سبز دارای نمایندگی در 

 LS کود بازدید و نحستین تعمیرگاه مجاز تراکتور شرکتهزار عنوان محصول، انبار تراکتورها، کارخانه فرآوری پسته، تولید بذر، انبار سم، انبار 

  .در ایران را افتتاح کردند
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۵۹۰1اردیبهشت ماه  ۵۵شنبه 

  خ پیش فروش شکر را کاهش دادخ پیش فروش شکر را کاهش دادافزایش بی سابقه تولید برزیل نرافزایش بی سابقه تولید برزیل نر

نرخ پیش فروش شکر کاهش یافت، زیرا میزان نیشکر برداشت شده در برزیل به میزان بی سابقه ای  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .افزایش یافته است

به جای اتانول از رشد بازدهی تولید نیشکر از یکسو و سودآور بودن تولید شکر  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .محصول نیشکر، عوامل کاهنده ای برای قیمت آن بودند

 .درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد داشته است 263تولید شکر برزیل در نیمه نخست آوریل  بنا بر این گزارش

سنت  38.05به هر پوند درصد کاهش  3.0نرخ پیش فروش شکر برای تحویل در ژوئیه در بورس کاالیی نیویورک با  گفتنی است

 .رسید
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