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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

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

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

 

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

.بهره مند فرمائید  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120راستا تلفن  در این   
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 آب
 فارس - ۱۱/۴۰/11:  تاریخ

منابع زیرزمینی با باورهای فعلی نجات منابع زیرزمینی با باورهای فعلی نجات / / های زیرزمینی گذشتهای زیرزمینی گذشت  روز از مصوبه نجات آبروز از مصوبه نجات آب  056056یادداشت یادداشت 

  یابند؟یابند؟  میمی
اما سؤال اینجاست که آیا آب های زیرزمینی با مکتب روز از مصوبه شورای عالی آب برای نجات آب های زیرزمینی گذشت  ۰۵۶ 

 . یابند فکری حاکم و نوع نگاه و باورهای فعلی نجات می

برای ( باالترین نهاد تصمیم گیر در آب کشور)روز از مصوبه شورای عالی آب  ۰۵۶ماه یا بیش از  22، خبرگزاری فارسبه گزارش 

در یادداشت های پیشین به آمار و ارقامی که حکایتگر حال و روز وخیم سفره . گذرد و تعادل بخشی آب های زیرزمینی می احیا

انتظار این بود که با چنین وضعیتی که می توان آن را . های آب زیرزمینی در بسیاری از نقاط کشور است، اشاره کرده ام

الاقل کندتر شدن روند )نامید، فرصت اجماع در شورای عالی آب برای تغییر اوضاع  ورشکستگی غیرقابل جبران مدیریت منابع آب

بسیار جدی تر گرفته می شد و اقداماتی ضربتی و البته اصولی، عملیاتی می شد تا نه در ارزیابی عملکرد ( ها  تخریب همیشگی سفره

ورد و سرنوشت آب های زیرزمینی و مردمان و تمدنی که محور بلکه در ارزیابی نتیجه محور، اتفاقات به نحوه دیگری رقم می خ

 .وابسته به آن است، کمی از تهدید جدی فاصله می گرفت

است، محقق نشده، احتماال می توان   در تحلیل این که چرا احیاء و تعادل بخشی، آنچنان که متناسب شرایط ورشکستگی منابع آبی

امری که رحیم میدانی، معاون وزیر . بزرگترین بخش داستان باشد "موانع فکری"سد، لیست بلند باالیی ارائه کرد اما به نظر می ر

 .، نیز بر آن تاکید داشته است5۵نیرو در امور آب و آبفا، در شورای حفاظت آب در خرداد ماه 

 :گروه زیر مرور کرد 4نارسایی مکتب فکری حاضر برای نجات آب های زیرزمینی را می توان الاقل در 

که پارادایم اقدامات صرفا سازه ای و سلبی را در فضای پیچیده و )دست اندرکاران مدیریت و حفاظت آب در سطح ملی و محلی  -1

چندوجهی آب زیرزمینی دنبال می کنند،ایضا منابع الزم را برای پیشبرد چنین کار سترگی در سطح کافی و حتی نیمه کافی 

 (فراهم نمی کنند

 (که در مقابل حق در حال از دست رفتنشان، واکنش جدی ندارند){ رای پروانهدا}چاه داران مجاز  -2

اکثریت جامعه که مستقیما بهره بردار سفره ها نیستند اما در ضرر ناشی از تخریب منابع سهیمند اما خاموشند و )چاه نداران  -3

 (مطالبه گری جدی ای ندارند

صالح مکتب فکری و سمت و سوی سه گروه باال می توانند نقشی جدی داشته که در ا)عالقه مندان، نخبگان و دلسوزان آبی -4

 (باشند اما اغلب آدرس نجات آب را اشتباه گرفته اند و عمدتا مسائل با اولویت های پایین تر از تعادل بخشی را دنبال می کنند

د، شاید مهمترین و سخت ترین گام باشد؛ برداشتن موانع فکری و طراحی و حاکم کردن نگاه و مکتب فکری و به تبعش عملی جدی

 .اما ممکن است

 ...به خاطر داشته باشیم فرصت برای احیا و تعادل بخشی کوتاه است

 مدیرعامل گروه مهندسی اجتماعی آبانگاه – محمد جواد سمیعی 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http135۵۶4۶5۶۶۶3۵1 
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 آب
 فارس - ۱۱/۴۰/11:  تاریخ

  ۵5۵5/ / در سایه بحران کمیتدر سایه بحران کمیت« « کیفیت آبکیفیت آب»»غفلت از غفلت از   ۲۲/ / عوامل مؤثر در بحران آب و راهکارهای مقابله با آنعوامل مؤثر در بحران آب و راهکارهای مقابله با آن

  درصد از منابع آب شوری رو به رشد دارنددرصد از منابع آب شوری رو به رشد دارند
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با بیان اینکه از کیفیت منابع آب در سایه بحران کمیت آن؛ غفلت  

 . درصد از منابع آب کشور روند رو به رشد از نظر شوری دارند 3۵: شده است، گفت

طی چند دهه گذشته مصرف آب کشور به علت رشد : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  بهمن یارقلی در گفت

 .افزایش چشمگیری داشته و کشور را با بحران آب مواجه کرده است جمعیت، توسعه کشاورزی و پیشرفت صنعت 

های  و اکثر دشت ها خشک در حال حاضر بسیاری از رودخانه :عضو هئیت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی افزود

با بیان اینکه همسو با کاهش کمیت، کیفیت منابع آب کشور نیز رو به زوال بوده  وی.با بیالن منفی رو به هستند کشور بحرانی و

بدون توجه به کیفیت منابع آب به عنوان محوری اساسی در راهکارهای مدیریت کمی منابع آب، نتایج پایدار و  :است، تصریح کرد

در جهان حاضر در مبحث مدیریت منابع آب کمیت بدون توجه به کیفیت بی  :یارقلی بیان داشت.صل نخواهد شدسودمندی حا

ریزی آب در سطوح مختلف محسوب می شود و بی  و عنصری بسیار مهم الزامی در برنامه  معنی بوده و کیفیت منابع آب مولفه

عضو هئیت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی .ی داشته باشدتوجهی به این مولفه می تواند عواقب جبران ناپذیری در پ

الشعاع بحران  های کیفی، تحت در حال حاضر بیشترین توجه به مدیریت کمی منابع آب کشور بوده و چالش: کشاورزی تصریح کرد

برای منابع آب  توجهی قرار گرفته است و حتی بعضا راهکارهای مدیریت کمی خود پی آمدهایی کیفی کمی مورد غفلت و کم

 .سطحی و زیرزمینی به همراه دارد

یارقلی با بیان اینکه منابع آب کشور بنا به دالیل مختلفی از نظر کیفی روندی نزولی داشته و در کنار کاهش کمیت از نظر کیفی 

زایش منابع آالینده اف: های کیفی است، بیان داشت نیز با روندی رو به رشد در حال آلوده شدن بوده و دچار تشدید محدودیت

های کشاورزی و زباله های خانگی و صنعتی یکی از  های خانگی، صنعتی، زهاب گذار بر کیفیت منابع آب از جمله فاضالب تاثیر

 .دالیل روند نزولی کیفیت است

شده و همچنین کیفی منابع آب کشور و اجرایی نمودن حقابه های تعیین -های کمی عدم توجه به تعیین دقیق حقابه: وی افزود

پایش، کنترل و عالج بخشی  های ذیصالح به وظائف قانوی در راستای شناسایی ، کنترل و مهار منابع آالینده و عمل نکردن ارگان

 .کیفی منابع آب از موارد دیگر کاهش کیفیت منابع آب است

های خشکسالی و مصرف بی  ثر دورهکاهش جریان در ا: عضو هئیت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تصریح کرد

رویه و به تبع آن تشدید اثرات سوء منابع آالینده رو به رشد و افزایش برداشت و مصارف آب و کاهش دبی پایه منابع آب سطحی 

 .شوند هم از جمله موارد کاهش کیفی منابع آبی محسوب می

های کیفی منابع  ح کشور نشان می دهد که مهمترین چالشبررسی های صورت گرفته بر روی منابع آب در سط: یارقلی تصریح کرد

و ترکیبات مربوطه بویژه نیترات، مواد آلی مصرف  آبی کشور شامل شوری، کدورت باال ، غلظت زیاد و رو به رشد عناصر مغذی

 .است تر فلزات سنگین و در درجات پائین( کلی فرم و فکال کلی فرم)های میکروبی  و همچنین شاخص کننده اکسیژن

و اغلب رو به رشد از نظر شوری بوده   درصد از منابع آب کشور دارای روندی 3۵حدود دهد که  نتایج مطالعات نشان می: وی افزود

پذیری حوضه از کدورت باالیی برخوردارند که عمدتا ناشی از فرسایش الیه سطحی و  های کشور به دلیل شدت فرسایش رودخانه

 .به همراه عناصر مغذی خاک به منابع آب است خیز خاک و انتقال آن حاصل

http://www.farsnews.com/
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عضو هئیت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از پایین آمدن کیفیت 

و ریزی و توسعه  های کیفی، حداقل هم وزن کمیت منابع آب در برنامه توجه به مباحث و شاخص: منابع آبی اشاره کرد و افزود

با ردیف اعتباری و شرح وظائف مناسب، با تعیین  "کنترل کیفی و حفاظت کیفی منابع آب"مدیریت آب کشور، تعریف طرح ملی 

 .هاست بخشی آبخوان ها از جمله این راه ربط، مشابه با طرح ملی تعادل های ذی ها و ارگان سهم مشارکت وزارت خانه

بازنگری در شرح : ای جلوگیری پایین آمدن کیفیت منابع آبی اشاره کرد و گفتبه راهکارهای پیشنهادی دیگری بر یارقلی به

های مسئول در کنترل و نظارت بر منابع آالینده و کیفیت منابع آب ، تعریف ساختار  وظائف، ساختار تشکیالتی و اعتبارات ارگان

هایی همچون جهاد کشاورزی،  خانه در وزارتتشکیالتی و ظرفیت سازی پرسنلی، فنی و تجهیزاتی برای حفاظت کیفی منابع آب 

صنعت و معدن، وزارت نیرو، حفاظت محیط زیست ، وزارت نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از موارد دیگر در این راستا 

 .است

رایی تدوین و اج  های مردم نهاد زیست محیطی در سطح کشور و ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه تشکل: وی بیان داشت

های آموزشی مناسب برای سطوح مختلف، به منظور افزایش سطح آگاهی مردم در زمینه مباحث آلودگی و کیفیت  نمودن برنامه

 .آب هم به عنوان راهکار پیشنهادی برای جلوگیری از پایین آمدن کیفیت منابع آبی است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http135۵۶41۶۶۶۶1۶5 
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 آب

 ایرنا ۴۱/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  میلیون هکتار زمین کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد میلیون هکتار زمین کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد 5.55.5

تحت فشار در کشور تا  هزار هکتار زمین کشاورزی از آغاز اجرای طرح آبیاری 514بیش از یک میلیون و  -ایرنا -تهران

 . اردیبهشت ماه امسال به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است

هزار هکتار از زمین های کشاورزی کشور به سیستم های نوین آبیاری تحت فشار نیازمند  1۶۶به گزارش ایرنا، هشت میلیون و 

 . دارد است اما اکنون طبق برآوردها فقط امکان تجهیز چهار میلیون هکتار وجود

هزار هکتار از زمین های آبی  4۶۶براساس اقدام های صورت گرفته از سوی دولت و وزارت جهادکشاورزی، تاکنون یک میلیون و 

 . متر مکعب آب در هکتار صرفه جویی می شود 44۶کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری تجهیز شده اند که حدود 

اد کشاورزی اعالم کرد سطح اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در فروردین و در همین پیوند، معاون آب و خاک وزارت جه

 .هکتار بود 1۶4اردیبهشت ماه امسال پنج هزار و 

 .هکتار زمین کشاورزی به اجرا درآمد 7۶1هزار و  51اجرای این طرح از پارسال در : علیمراد اکبری افزود

هکتار زمین کشاورزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ساخته شده  432و  هزار 72۰از آغاز طرح تا اردیبهشت ماه امسال در 

 .هکتار از این رقم مربوط به دوماهه نخست امسال بوده است ۵24هزار و  11که 

هزار  ۰23همچنین در این مدت سطح عملیات تجهیز، تسطیح و یکپارچه سازی زمین های کشاورزی به بیش از دو میلیون و 

 .از این سطح، بیش از پنج هزار هکتار در دو ماهه نخست امسال تجهیز شده استهکتار رسیده که 

هکتار آن به ماه  277۶هکتار زمین کشاورزی انجام شده است که  ۵۰۵هزار و  33۰کل عملیات زهکشی زیرزمینی نیز در سطح 

 .های فروردین و اردیبهشت امسال مربوط می شود

هکتار است و بیشترین سطح عملیات در زمین های  521هزار و  1۵4شالیزاری و سنتی  کل سطح عملیات تجهیز و نوسازی اراضی

 .هکتار اجرا شده است ۵۰۵هزار و  33۰سنتی به میزان 

هزار هکتار زمین به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می  4۶۶به نظر می رسد اگر منابع مالی این طرح بموقع تامین شود سالیانه 

ساله چهار میلیون هکتار از زمین های کشور زیر پوشش سیستم های نوین آبیاری قرار می  1۶یک برنامه  شود؛ به طوری که در

همچنین توسعه روش های نوین آبیاری، کشت گلخانه ای سبزی و صیفی، بکارگیری روش های جدید آبیاری زیرسطحی و . گیرد

 .ت جهاد کشاورزی در دشت های بحرانی و ممنوعه کشور استروش آبیاری تیپ در زمین های کشاورزی از برنامه های مهم وزار

 .درصد دیگر از سوی کشاورزان تامین می شود 1۵درصد منابع توسط دولت به شکل بالعوض و  7۵برای اجرای این طرح 

/News/fa/ir.irna.www//:http7213۶۰44/ 
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 کالناقتصاد 
 آیانا - 13۱۱تیر  ۴۱: تاریخ

  درصدی بخش تولید کشاورزیدرصدی بخش تولید کشاورزی  ۲.۲5۲.۲5تورم تورم 

درصدی شاخص قیمت تولید زراعت، باغداری و دامداری در چهار فصل منتهی به فصل جاری  2۲2۵مرکز آمار ایران از افزایش 

 خبر داد( نرخ تورم ساالنه)نسبت به دوره مشابه سال قبل 

را منتشر  5۵31قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی فصل زمستان مرکز آمار ایران گزارش شاخص 

 .کرد

 1354در فصل زمستان سال ( 135۶=1۶۶برمبنای )به گزارش ایانا، شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی 

 1۲42( تورم نقطه به نقطه)ابه سال قبل درصد کاهش و نسبت به فصل مش 1۰۲5۶که نسبت به فصل قبل  111۲5۶برابر است با 

برابر ( نرخ تورم ساالنه)درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل .درصد کاهش یافته است

 :های زراعت، باغداری و دامداری سنتی نیز به شرح ذیل است تغییرات شاخص بخش.درصد افزایش است 2۲2۵با 

درصد افزایش  1۶۲۶1است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  221۲۶2برابر  1354در فصل زمستان سال « غالت»شاخص گروه 

درصد  1۲5۶نیز با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل .یافته است

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  1۰۶۲3۵برابر  1354سال در فصل زمستان  «سبزیجات»شاخص گروه .باشد  افزایش می

نرخ تورم )درصد افزایش یافته است میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  11۲۰4

 15۰۲74برابر  1354 در فصل زمستان سال« های آجیلی  ها و میوه میوه»شاخص گروه .درصد کاهش است 2۲71نیز برابر با ( ساالنه

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت . درصد کاهش یافته است 22۲۶۰است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 

در « گیاهان در ساخت شکر»شاخص گروه .باشد درصد افزایش می ۶۲12نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)به دوره مشابه سال قبل 

میزان تغییرات . درصد افزایش یافته است 31۲۵۵است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  17۰۲15برابر  1354فصل زمستان سال 

شاخص .درصد افزایش است 11۲74نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 ۶۲4۰است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  1۵۶۲3۵برابر با  1354در فصل زمستان سال   «بندی شده مواد خام طبقه»گروه 

نیز ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد کاهش یافته است

 11۰۲3۵برابر با  1354در فصل زمستان سال « حیوانات و محصوالت حیوانی»شاخص گروه .باشد درصد افزایش می 13۲34برابر با 

درصد افزایش یافته است میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به  2۲۵4است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 

 ./درصد افزایش است 2۲31نیز برابر ( نرخ تورم ساالنه)دوره مشابه سال قبل 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۱۱تیر  ۴۰: تاریخ

  روستا نیازمند مدیریت یکپارچه استروستا نیازمند مدیریت یکپارچه است/ / شرط توسعه روستاییشرط توسعه روستایی  اقتصادی کردن روستا، پیشاقتصادی کردن روستا، پیش

حوزه کشاورزی و یافته به  شود، بین بودجه اختصاص درصد تولید ناخالص داخلی در روستاها بدون نفت تولید می 21با وجودی که 

از سوی دیگر با وجود اهیمت روستا و حوزه کشاورزی در . روستا و سهم آن از تولید ناخالص داخلی تناسبی تناسبی وجود ندارد

 .اقتصاد مقاومتی، هنوز روستاها کانون تولید و اشتغال نبوده و روند مهاجرت همچنان ادامه دارد

یافته به حوزه  شود، بین بودجه اختصاص در روستاها بدون نفت تولید میدرصد تولید ناخالص داخلی  ۲5با وجودی که 

از سوی دیگر با وجود اهیمت . کشاورزی و روستا و سهم آن از تولید ناخالص داخلی تناسبی تناسبی وجود ندارد

ت همچنان ادامه روستا و حوزه کشاورزی در اقتصاد مقاومتی، هنوز روستاها کانون تولید و اشتغال نبوده و روند مهاجر

با این وجود از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و از دو سال پیش معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در کشور .دارد

 .طور رسمی روستاها دارای متولی شدند وجود آمده و به به

با اقتصادی کردن : محروم کشور معتقد استریزی و امور راهبردی معاونت توسعه روستایی و مناطق  اله رضایی، معاون برنامه نعمت

بری روستاها از  فعالیتی در روستا و تمرکز به صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاها و همچنین توسعه گردشگری روستایی و سهم

سب و کار قدم توان روستاها را به کانون تولید تبدیل کرد و در راستای بهبود فضای ک معادن روستایی و تمرکز بر صنایع دستی، می

 .برداشت

 :خوانید وگوی ایانا را در این باره می گفت

 کنید؟ گری روستاهای کشور را در زمان حاضر چگونه ارزیابی می وضعیت تولی

ریزی راهبردی و نظارت در حوزه روستا، معاونت  گزاری و برنامه طبق بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری، مسئول امور سیاست

های روستاییان معاونت و تأمین امکانات عمومی نظیر آب،  رصد وضعیت زیرساخت. مناطق محروم کشور استتوسعه روستایی و 

. رسد دار است، عملیات گازرسانی به همه روستاهای کشور تا پایان سال اجرایی به اتمام می برق، گاز، آموزش را دستگاهی عهده

های بهداشت و پوشش برق  هریورماه سال جاری به همراه تکمیل خانههزار روستا به اینترنت پرسرعت تا ش 2۵همچنین تجهیز 

درصدی ازجمله اقداماتی است که تاکنون در روستاها صورت پذیرفته است، اما مشکلی که اکنون وجود دارد، ناهماهنگی  55۲7

 .اند کاری یا دوباره کاری شده موازیهایی است که در حوزه روستا فعالیت دارند و به نوعی دچار  ها و وزارتخانه موجود بین دستگاه

 عنوان کانون اشتغال و اقتصاد معرفی کرد؟ توان روستا را به چگونه می

در واقع سطح امکانات رفاهی و . برای تبدیل کردن روستا به کانون اشتغال و اقتصاد، باید شاخص درآمد روستاییان تغییر کند

گرفته برای  های صورت بر اساس بررسی. کند ل به کانون اشتغال و اقتصاد میآموزشی و کیفیت زندگی روستاییان روستا را مبد

و سهم ( با نفت)درصد  2۰۲۰انجام شد، برای روستاها سهم ارزش افزوده  51بار در سال  سنجش درآمد روستاییان که نخستین

ه طوری که بر اساس محاسبات های اقتصادی محاسبه شد، ب از کل ارزش افزوده بخش( بدون نفت)درصد  21ناخالص داخلی 

شود؛ لذا اقتصاد کشاورزی کشور به اقتصاد روستا  درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی در روستاها تولید می 53۲۵گرفته  صورت

دهد اقتصاد روستا نباید صرفاً متکی به اقتصاد کشاورزی  نشان می GDPهایی نظیر  از سوی دیگر، تمرکز بر شاخص.وابسته است

ها در اقتصاد روستا در دستور کار قرار گیرد  سازی فعالیت تر شدن ابعاد فقر در جامعه، باید متنوع رای جلوگیری از گستردهباشد و ب

 .های تولید در روستاها است ترین مؤلفه آن توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و توجه به زنجیره که مهم
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مانده در روستاها است که نقش قابل  های مغفول یز از پتانسیلتوجه به صنایع دستی و همچنین صنعت گردشگری روستایی ن

 .کند و هنوز روی آن کار جدی نشده است توجهی در جذب سرمایه ایفا می

روستاهایی که در آنها معادن مختلف کشف شده است . برداری معادن باید مشخص شود در کنار موارد مذکور، سهم روستاها از بهره

 .ده و آورده آن ندارد که باید به طریقی اصالح شودهیچ سهمی از ارزش افزو

های اشتغال و توسعه مبدل خواهد کرد که هنوز به  های اقتصادی ضمن بازتعریف درآمد روستایی، آنها را به کانون چنین ظرفیت

 .چشم نیامده است

 ور کرد؟ توان اقتصاد روستا را بهره چگونه می

های مالیاتی یا  در نظر گرفتن معافیت. گذاری در روستاها است افزایش میزان سرمایهور کردن روستا  نخستین گام برای بهره

 .ور کند تواند اقتصاد روستا را بهره هایی است که می های فنی اعتباری ازجمله مشوق اختصاص کمک

درصد، 1۶در حدود بخش کشاورزی : های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی معموالً بدین شرح است بر اساس آمار، سهم بخش

درصد است؛ بنابراین اگر تمام ارزش افزوده در بخش کشاورزی به روستاها تعلق  ۵2درصد و خدمات حدود  37صنعت در حدود 

 .بگیرد، سهم ناچیزی نسبت به سهم جمعیت آنها است

یلی و تکمیلی باشند؛ چرا که روستاها با توانند بستر مناسبی برای ایجاد صنایع تبد دلیل داشتن مواد اولیه و مواد خام می روستاها به

 .روند شمار می داشتن نیروی کار ارزان، عرصه مناسبی برای دایر کردن برخی صنایع به

تواند در روستاها باعث اشتغال  هایی است که می ایجاد صنایع نیروبر نظیر پوشاک و مبلمان با توجه به نیروی کار ارزان، از مؤلفه

 .شوند را پوشش دهد عنوان کارگر فصلی روانه شهرها می اییان که در فصول غیرکشاورزی بهشده و آن بخش از روست

 گری روستاها چیست؟ نقش وزارت جهاد کشاورزی در تولی

گذاری خود در سال جاری را عمدتاً به سه محور توسعه آبیاری  پردازد و سرمایه وزارت جهاد کشاورزی به انجام امور کشاورزی می

تولی بخش کشاورزی به جهاد کشاورزی سپرده شده است؛ در . ها و تولید ماهی در قفس سوق داده است توسعه گلخانهتحت فشار، 

بوده که وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بخش ... های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ای از ویژگی حالی که روستاها، مجموعه

 .کشاورزی دارای مسئولیت است

گری گسترده و کافی ارائه دهد که اقتصاد روستا، مسائل اجتماعی، آموزش و قومیت را  تواند تولی ی زمانی میرسد متول نظر می به

جهاد کشاورزی برای مدیریت روستا کاری نکرده است و اساساً مسائل کشاورزی و روستاها جدا از یکدیگر دیده شده . یکجا ببیند

. یا وزارتخانه و ایجاد یک معاونت در وزارت جهاد کشاورزی مرتفع نخواهد شد رسد مدیریت در روستا با سازمان نظر می به.است

ریزی و هدایت از بین  گزاری و برنامه است که با سیاست "مدیریت شورای عالی توسعه روستایی و عشایری"جامعه روستایی نیازمند 

 .افزایی ایجاد کند های فعال در حوزه روستا هم کلیه دستگاه

عالی راهبردی برای مدیریت یکپارچه روستا الزم است اکنون معاونت توسعه روستایی تأکید دارد که با اقتصادی  در واقع شورای

 5۶تواند حتی در مهاجرت معکوس اثرگذار باشد، چنانچه بر اساس سرشماری سال  عنوان محل کسب و کار، می کردن روستا به

 .دهنده آهنگ کند مهاجرت معکوس است ه است که نشانهزار نفر بود 71خالص مهاجرت از شهرها به روستاها 

 ابزارهای معاونت توسعه روستایی برای جذب جوانان در روستاها و بهبود فضای کسب و کار چیست؟

هزار میلیارد تومان تسهیالت اعتباری از محل  گذاری در روستا مقرر شد یک در راستای جذب جوانان روستایی و توسعه سرمایه

 .درصد بخشودگی سود بانکی در اختیار روستاییان قرار گیرد 1۵بانک سینا جذب از محل صندوق توسعه ملی با  منابع داخلی
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منظور کاهش نرخ سود بانکی فعالیت اقتصادی در روستا، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بنیاد علوی و  به

عاالن اقتصادی بتوانند تسهیالت خود را با نرخ سود پنج درصدی دریافت کنند تا ف درصد سود بانکی را تأمین می 1۵ها  استانداری

 .های مالیاتی نیز استفاده خواهد شد ها مثل برخی معافیت در کنار این ابزار از سایر مشوق.کنند

 هایی در معاونت صورت گرفته است؟ در راستای اقتصاد مقاومتی چه فعالیت

ی و ابالغ معاون اول ریاست جمهوری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومت

های همکار اعم از دولتی  معرفی شده است و دستگاه 5۵دار در سال  های اولویت عنوان دستگاه مجری مسئول اجرای یکی از روژه به

گذاری در ارتقای تولید و  کمیته امداد برای سرمایهیا نهادهایی ازجمله بسیج مستضعفان، بسیج سازندگی، برکت، بنیاد مسکن و 

 .ها در مناطق روستایی ار دعوت به همکاری سازند توسعه اشتغال پایدار معاونت

هزار شغل متناسب با فعالیت خود در حوزه روستا خود  113ربط نیز به استفاده از منابع مالی در اختیار بیش از  های ذی دستگاه

 .اند مشارکت کرده

آیا وقت ایجاد بانک اطالعات روستایی . کشاورزی و روستا همواره از نبود آمار شفاف و معتبر رنج برده است بخش

 نرسیده است؟

رود، بر همین اساس سامانه جامع آمار و اطالعات  شمار می ایجاد بانک اطالعات آماری یک ضرورت انکارناپذیر برای روستاها به

در اختیار مجموعه نظام آمارهای رسمی قرار گرفته است و همچنین با عضویت شورای عالی روستایی در دو سال پیش طراحی و 

مسئولیت آن به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم داده شد و . آمار تحت عنوان کمیته آمار و اطالعات روستایی تصویب شد

 .کند ن سامانه تأمین میبدیهی است از این پس مرکز آمار ایران نیز آمارهای روستایی را از ای

صورت آزمایشی افتتاح شده است، در صورت اختصاص کد یکتا به هر آبادی از سوی وزارت کشور تا  این سامانه که در حال حاضر به

 ./شود پایان سال جاری رونمایی می
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

های مصرفی خانوارهای روستایی در های مصرفی خانوارهای روستایی در   شاخص خوراکیشاخص خوراکی/ / کاهش نرخ تورم روستایی در خردادماه سال جاریکاهش نرخ تورم روستایی در خردادماه سال جاری

مصرفی خانوارهای روستایی مصرفی خانوارهای روستایی رسیددرصد تغییرات شاخص کل قیمت کاالها و خدمات رسیددرصد تغییرات شاخص کل قیمت کاالها و خدمات   ۲56.5۲56.5خردادماه به عدد خردادماه به عدد 

ماهه ماهه   5۲5۲درصد است که نسبت به تورم درصد است که نسبت به تورم   8.88.8کشور در خردادماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل کشور در خردادماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

  ..کاهش یافته استکاهش یافته است  3535ماه ماه   منتهی به اردیبهشتمنتهی به اردیبهشت

درصد تغییرات شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در خردادماه سال جاری نسبت 

 .کاهش یافته است 35ماه  ماهه منتهی به اردیبهشت 5۲درصد است که نسبت به تورم  8.8دوره مشابه سال قبل به 

 135۵به گزارش ایانا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در خردادماه سال 

 .را برآورد کرد

دهد که نسبت به ماه  را نشان می 23۵۲1عدد  135۵در خردادماه سال ( 135۶=1۶۶مبنای بر )بر اساس این بررسی، شاخص کل 

درصد است که  ۵۲1( نقطه به تورم نقطه)افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل . درصد افزایش داشته است ۶۲۰قبل 

 135۵ماه منتهی به خردادماه سال  12ل در درصد تغییرات شاخص ک. کاهش یافته است( ۵۲5)نسبت به همین اطالع در ماه قبل 

 135۵ماه  ماهه منتهی به اردیبهشت 12درصد است که نسبت به تورم  7۲7( نرخ تورم روستایی)نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 .کاهش یافته است( 5۲4)

 ۶۲5که نسبت به ماه قبل  رسید 2۵4۲4در این ماه به رقم  "ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"همچنین شاخص گروه عمده 

 ۶۲7رسید که نسبت به ماه قبل  2۵۶۲۵در ماه مورد بررسی به عد  "ها خوراکی"شاخص گروه اصلی . دهد درصد افزایش نشان می

دهد و نرخ  درصد افزایش نشان می 3۲7نسبت به ماه مشابه سال قبل  "ها خوراکی"شاخص گروه اصلی . دهد درصد افزایش نشان می

 . درصد است 1۲5هه این گروه ما 12تورم 

دهد و درصد  درصد افزایش نشان می 4۲2نسبت به ماه مشابه سال قبل  "ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"شاخص گروه عمده 

 12درصد است که نسبت به تورم  1۲1نسبت به دوره مشابه سال قبل  135۵ماه منتهی به خردادماه  12تغییرات این گروه در 

 .کاهش یافته است( 7۲۰) 135۵ماه  ی به اردیبهشتماهه منته

درصد  ۶۲۵رسید که  222۲1به رقم  135۵در خردادماه  "کاالهای غیرخوراکی و خدمات"الزم به ذکر است، شاخص گروه عمده 

 . دهد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می

درصد بوده است و نرخ تورم  ۰۲5مشابه سال قبل  نسبت به ماه "کاالهای غیرخوراکی و خدمات"میزان افزایش شاخص گروه عمده 

ماهه  12درصد است که نسبت به تورم  5۲1نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  135۵ماهه منتهی به خردادماه سال  12

 ./کاهش یافته است( 1۶۲1) 135۵ماه  منتهی به اردیبهشت
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  برنامه بانک کشاورزی برای اقتصاد مقاومتی اعالم شدبرنامه بانک کشاورزی برای اقتصاد مقاومتی اعالم شد

ها در خصوص عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در  استانجلسه بررسی نقطه نظرات عملیاتی کارشناسان، روسای شعب و مدیران 

 بانک کشاورزی با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره برگزار شد

ها در خصوص عملیاتی کردن اقتصاد  جلسه بررسی نقطه نظرات عملیاتی کارشناسان، روسای شعب و مدیران استان

 .مدیره برگزار شدمقاومتی در بانک کشاورزی با حضور مدیرعامل و رئیس هیات 

های اقتصاد  ریزی بانک کشاورزی برای تحقق اهداف و برنامه به گزارش ایانا، در این نشست مرتضی شهیدزاده با اشاره به برنامه

در اقتصاد امروز جامعه، اجرایی شدن الگوهای اقتصاد مقاومتی یک »: مقاومتی و عمل به فرامین مقام معظم رهبری تاکید کرد

 «.شود ورت مهم محسوب میاولویت و ضر

گفت، هدف از برگزاری این نشست را بررسی و توجه به پیشنهادات  وی که در جمع اعضای هیات مدیره و مدیران بانک سخن می

در شرایطی که کشور بیش »: ها در مسیر عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت کارشناسان، روسای شعب و مدیران استان

های خود است، چنین هدف واال  گری نیازمند پیشرفت و توسعه اقتصادی برای مستحکم کردن ساختارها و زیرساختاز هر زمان دی

 «.های کلیه همکاران هستیم و مهمی برای تحقق نیازمند همراهی همه ارکان جامعه است و ما از این رو به دنبال همراهی ظرفیت

انسجام مدیریتی برای تحقق »نشست ساالنه مدیران را با شعار و محوریت شایان ذکر است بانک کشاورزی در آغاز سال جاری 

کارهای تحقق  برگزار کرده و نیز در همایش سراسری کارشناسان و گردهمایی روسای شعب، ضمن بررسی راه« اقتصاد مقاومتی

 .کنندگان و مدعوین، مقاالتی نیز با این موضوع ارائه شد اقتصاد مقاومتی توسط شرکت

 ها در این  ای از پروژه افزاید، بانک کشاورزی با تشکیل کمیته تخصصی اقتصاد مقاومتی به تعریف مجموعه زارش میاین گ
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  های مجلس ،نرخ سود بانکی هفت درصدی نیاز کشاورزی استهای مجلس ،نرخ سود بانکی هفت درصدی نیاز کشاورزی است  های مرکز پژوهشهای مرکز پژوهش  بر اساس بررسیبر اساس بررسی

گذاری چهار تا شش درصدی  شود، اما با توجه به سرمایه درصدی بخش کشاورزی هرچند گامی به جلو تلقی می 1۵نرخ سود بانکی 

 .سد، جذابیتی برای بخش کشاورزی نداردمینیاتوری بخش کشاورزی تا زمانی که به زیر هفت درصد نر

گذاری چهار تا  شود، اما با توجه به سرمایه درصدی بخش کشاورزی هرچند گامی به جلو تلقی می 55نرخ سود بانکی 

 .شش درصدی مینیاتوری بخش کشاورزی تا زمانی که به زیر هفت درصد نرسد، جذابیتی برای بخش کشاورزی ندارد

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  کارشناس اقتصاد کشاورزی امروز در گفتاستاد دانشگاه و 

 17درصد و با تسهیالت مشارکتی و غیرمشارکتی  1۵الحساب سپرده بانکی به  مصوبه شورای پول و اعتبار با تعدیل نرخ سود علی

گذاری در بخش تولید  ار دولت تدبیر و امید برای کارآفرینی، اشتغال و سرمایهدرصد گام مؤثری در راستای عملیاتی شدن شع

از آنجا که نرخ سود بانکی نباید دو تا سه درصد بیشتر از نرخ تورم باشد، با توجه به نرخ تورم : محمد مشایخی افزود.برداشته است

درصد برای  1۵با این وجود هنوز نرخ سود بانکی : وی خاطرنشان کرد.درصد معقوالنه است 17تا  1۵درصدی سود  13ساالنه 

 .عنوان یک منبع تزریق نقدینگی بهره ببرد ای به تواند از چنین مصوبه بخش کشاورزی باال است و کشاورز نمی

 نرخ سود بانکی هفت درصدی نیاز کشاورزی است

های مجلس شورای اسالمی، سود نرخ بانکی  شآمده مرکز پژوه های به عمل بر اساس بررسی: استاد دانشگاه کشاورزی ادامه داد

 .برای بخش کشاورزی وقتی جذابیت دارد که شش تا هفت درصد تعیین شده باشد

آفرینی در بخش  گذاری در بخش کشاورزی بین چهار تا شش درصد است؛ لذا دولت برای جاذبه نرخ سرمایه: مشایخی تصریح کرد

کاهش نرخ سود بانکی تا سطح شش یا هفت درصد مؤثرترین ابزار دولت برای : وی یادآور شد.کار شود کشاورزی باید دست به

 .گذاری در حوزه کشاورزی است گذاران برای سرمایه تشویق سرمایه

نفعان خود را لحاظ  گذار باید منافع همه ذی گیرنده و سپرده هر بانکی با داشتن سه قشر سهامدار تسهیالت: مشایخی تأکید کرد

 21سیستم بانکی همواره ابزارهای خود را برای افزایش نرخ سود را دارد، چنانکه با وجود نرخ سود بانکی : اشتوی اظهار د.کند

 .کردند درصد پرداخت می 21تا  24گیرندگان سودی  درصد عمالً تسهیالت

شده و  صورت تمام به ای طراحی شود که نرخ سود بانکی گونه ضرورت دارد تا نظارت بر سیستم بانکی به: مشایخی همچنین گفت

گوید که این سود نباید بیشتر از  تر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی نیز می پیش.درصد محاسبه شود 1۵واقعی 

 .هفت درصد باشد تا حاشیه امنی برای کشاورزان وجود داشته باشد

عمده . و خدمات حاشیه سود کمتری دارد ها ازجمله صنعت بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش: زاده عنوان کرد عباس پاپی

ای ندارد  شان است یا مجبورند در این بخش کار کنند؛ بنابراین، جذبه کنند یا بر اساس عالقه کسانی که در بخش کشاورزی کار می

ی در این گذار یکی از مشکالت اساسی بخش کشاورزی کمبود سرمایه: وی ادامه داد.گذاری کنند که بخواهند در این بخش سرمایه

های خدمات و صنعت عدد باالتری  در حالی که بخش. گذاری در این بخش کمتر از چهار درصد است حجم سرمایه. بخش است

به عبارت دیگر احتمال زیان دیدن . گذاری در این بخش، حاشیه سود کمتر و ریسک باالتری دارد سرمایه. گذاری دارند برای سرمایه

ای را در این حیطه ایجاد کند که قسمتی از آن کاهش سود تسهیالت  است؛ بنابراین دولت باید جذبه و از بین رفتن سرمایه بیشتر

 ./بانکی است
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۱۱تیر  ۴۱: تاریخ

  دهددهد  درصد میدرصد می  00بانک رفاه وام با سود بانک رفاه وام با سود 

 . را ارایه کرد« جاری رفاه»بانک رفاه با هدف جلب رضایت مشتریان طرح 

توانند تا پایان آذرماه امسال معادل  اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری می: کرد اعالم بانک رفاه کارگران به گزارش ایسنا،

درصد در سال،  ۰متناسب با مدت آن تا حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال، با حداقل نرخ سود درصد میانگین منابع جاری و  1۶۶

 .تسهیالت خرد و تجاری دریافت کنند

توان به امکان افزایش مدت بازپرداخت متناسب با کاهش مبلغ تسهیالت متعلقه  بنابر اعالم بانک رفاه، از امتیازات ویژه این طرح می

ماه و همچنین امکان استفاده از امتیاز متعلقه برای پرداخت تسهیالت به بستگان درجه یک ایشان اشاره  47و حداکثر تا مدت 

رسانی و  متقاضیان برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند به پایگاه اطالع رسانی این بانک مراجعه و یا با مرکز اطالع.کرد

 .رندتماس بگی ۶21- 7۵2۵پاسخگویی افراد به شماره تلفن 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۱۱تیر  1۴: تاریخ

  WWFFEE  های جهانیهای جهانی  مزایای پیوستن بورس کاالی ایران به فدراسیون بورسمزایای پیوستن بورس کاالی ایران به فدراسیون بورس

در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان بورس کاالی ایران و بورس کاالی پاکستان، از  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

 .خبر داد WFE های جهانی عضویت بورس کاالی ایران در فدراسیون بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار صبح امروز در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان بورس کاالی ایران و بورس 

 .خبر داد WFEهای جهانی  تان، از عضویت بورس کاالی ایران در فدراسیون بورسکاالی پاکس

و بر اساس آنچه پایگاه خبری بورس کاالی ایران مخابره کرد، امروز در جریان ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

رئیس بورس کاالی پاکستان، محمد فطانت رئیس  شاه، نشستی رسمی در سازمان بورس و اوراق بهادار که با حضور اعجاز علی

تفاهمنامه نژاد مدیرعامل بورس کاالی ایران و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد،  سازمان بورس و اوراق بهادار، حامد سلطانی

 .منعقد شد همکاری میان بورس کاالی ایران و بورس کاالی پاکستان

های  بورس کاالی ایران که برای عضویت در فدراسیون بورس: محمد فطانت، رئیس سازمان بورس نیز در حاشیه این نشست گفت

شد که امیدوارم این اتفاق خوشایند برای بازار  WFEای از سوی این نهاد، عضو  تازگی با دریافت نامه جهانی درخواست داده بود، به

 .های کشور نیز رخ دهد ودی برای سایر بورسز سرمایه ایران به

ما به خاطر شرایط تحریم از عضویت در نهادهای : نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران نیز در این باره اظهار داشت حامد سلطانی

های جهانی  سالمللی محروم بودیم، اما با ورود به دوران پساتحریم فرصتی ایجاد شد تا بتوانیم به عضویت فدراسیون بور بین

توانند عضو آن شوند، به  ها می های جهانی، معتبرترین تشکل و نهادی است که بورس وی با بیان اینکه فدراسیون بورس.دربیاییم

المللی، ارتباط هرچه بهتر و بیشتر با  تطبیق بورس کاالی ایران با استانداردهای بین: مزایای این عضویت اشاره کرد و افزود

های تخصصی فدراسیون و تبادل تجربیات و دانش و همچنین معرفی و به اشتراک گذاشتن  ی دنیا، حضور در کارگاههای کاالی بورس

ها  های کشوری از طریق بورس های اقتصادی مانند پوشش ریسک بازارهای جدید مالی در بین اعضا و در نهایت، توسعه فعالیت

 .رود شمار می به WFEازجمله مزایای عضویت بورس کاال در 

ها، بازارهای  اعضای فدراسیون جهانی بورس": ها آمده است به گزارش ایانا، در سند احراز شرایط عضویت فدراسیون جهانی بورس

منظور ایفای نقش کالن  صنعت بورس به. کنند روند را هدایت می شمار می سرمایه عمومی که از اجزای کلیدی اقتصاد ملی به

ها و  بهترین روش استانداردهای باالی تعیین شده با توجه به نیازهای تجاری بازار است و باید به  اقتصادی خود، ملزم به رعایت

 .دار داخلی و جهانی در صنعت خدمات مالی، توجه ویژه داشته باشند استانداردهای تعیین شده توسط مقامات صالحیت

ها و مقامات دولتی، مسئولیت کسب  بیشتر شرکت. شیوه حصول شرایط عضویت در میان مراجع مختلف قانونی متفاوت است

برخی از اعضای فدراسیون . شود، را بر عهده دارند طور خالصه بیان می های زنجیره ارزش بورس که در ذیل به اطمینان از فعالیت

ی دارای الزامات به عنوان بخشی از تعهد کاری خود برخوردار هستند و گروه ای به ها از الزامات خود انتظام گسترده جهانی بورس

عضو فدراسیون جهانی . دهد نسبت کمتری هستند، اما عضویت طیف وسیعی از وظایف سازماندهی خود انتظامی را پوشش می

دار در  صالحیت( بازیگران)منظور ایجاد یک بازار کارآمد باید از توانایی الزم برای تشریح نحوه ترکیب داخلی عامالن  ها به بورس

 /".خود برخوردار باشد حوزه اختیارات

/news/fa/ir.iana.www//:http311۰2D%/5%7۵%D7%B2 

 

http://iana.ir/fa/news/31759
http://iana.ir/fa/news/31759
http://iana.ir/fa/news/31759
http://iana.ir/fa/news/31759
http://www.iana.ir/fa/news/31762/%D9%85%D8%B2


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                         5931 تیر دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

15 
 

 اقتصاد کالن
 ایرنا 14/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  نفری ایتالیا هفته آینده به ایران می آید نفری ایتالیا هفته آینده به ایران می آید   556556هیات اقتصادی هیات اقتصادی 

مقام استانی  3۴شرکت فعال در زمینه های مختلف و  12۴نفره از استان مارکه ایتالیا شامل  15۴ یک هیات اقتصادی -ایرنا -تهران

 . شوند به منظور دیدار با طرف های ایرانی و نشست رو در رو با بازرگانان بیست و یکم تیرماه عازم ایران می

های کشاورزی و صنایع  یات شامل فعاالن حوزههای تجاری حاضر در این ه به گزارش سازمان توسعه تجارت، نمایندگان شرکت

های تجدیدپذیر، داروسازی و بیوتکنولوژی  غذایی، مبلمان، ساختمان، طراحی داخلی، اتومکانیک، اتوماسیون، جواهرآالت، انرژی

 . پزشکی، لوازم آرایشی، لوازم ورزشی، مد و طراحی لباس و گردشگری و امور فرهنگی هستند

کنند، مذاکره با مقام های  استاندار این استان به ایران سفر می« چریشولی»رکه ایتالیا که به ریاست آقای هیات تجاری استان ما

 . گذاری در ایران در برنامه خود دارد های سرمایه ها و بررسی زمینه کشور و همچنین بخش خصوصی را به منظور شناخت ظرفیت

از مرکزهای تولیدی استان مازندران بازدید و با بازرگانان آنجا به صورت رو در  رود تا این هیات تجاری سپس از تهران به ساری می

ناحیه ایتالیاست که در مرکز این کشور قرار دارد و به  2۶یکی از ( Marche: به ایتالیایی)به گزارش ایرنا، مارکه . رو مذاکره کنند

نخستین شریک تجاری ایران شناخته می شد و ارزش مبادالت  ایتالیا در سال های نه چندان دور.شود صورت خود مختار اداره می

میلیون یورو در سال رسیده بود که این رقم در سال های اعمال تحریم به یک  ۵۶۶دو کشور در آن سالها به رکورد هفت میلیارد و 

 . میلیون یورو کاهش یافت 4۶۶میلیارد و 

 . نفره سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد 2۵۶یتالیا، در صدر هیات نخست وزیر ا« ماتئو رنتزی»اواخر فروردین ماه امسال 

ایران و ایتالیا در حاشیه این سفر و در حضور رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر ایتالیا هفت سند همکاری در زمینه گردشگری و 

، میلگرد و تسمه مورد نیاز صنایع خودرو فعالیت های فرهنگی، همکاری صنعتی، راه آهن، نفت و گاز، فرودگاهی، تولید انواع مفتول

 . و برپایی نمایشگاه های بین المللی امضا کردند
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 اقتصاد کالن
 ایرنا 14/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  بقای کشاورزی با نرخ باالی سود بانکی ممکن نیست بقای کشاورزی با نرخ باالی سود بانکی ممکن نیست 

 2۴یا  1۰، 16کشاورزی در هیچ جای دنیا با نرخ سودهای بانکی : معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -مشهد

 . درآمد داشته باشد درصد اضافه 15تا  1۴درصد دوام نمی آورد زیرا تولیدکننده برای بازپرداخت این تسهیالت باید حداقل در سال 

افرادی که از دریافت : به گزارش ایرنا، عباس کشاورز روز دوشنبه در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود

 . های آینده منتظر ورشکستگی تولیدکنندگان باشند کنند، باید در سال تسهیالت بانکی با سودهای باال حمایت می

بخش کشاورزی در کشور دارای چندین مشکل از جمله بهره وری پایین، : جهاد کشاورزی تصریح کردمعاون امور زراعت وزارت 

 . وضعیت بحرانی آب و کسب ارزش ناچیز است

برخی عنوان می کنند که مشکل کم آبی کشور تنها به حوزه کشاورزی باز می گردد البته نباید گفت که سهم آب : وی تصریح کرد

 . اند قول و منطقی است اما این مسأله نوعی فرافکنی از طرف افرادی است که آب را به این روز انداختهمصرفی بخش کشاورزی مع

گرم گندم 7۵۶سنت درآمد حاصل می شود و در شرایط ایده آل  2۵در شرایط فعلی به ازای هر متر مکعب آب : وی تصریح کرد

این آمار و ارقام در شرایط فعلی رضایت بخش نیست و سرمایه ای که : معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت. تولید می شود

در بخش کشاورزی دچار مشکالتی از جمله منابع مالی، نیروی : کشاورز تصریح کرد. باید از این بازار به دست بیاید مناسب نیست

به اینکه دنیا برای مشکالتی که امروز در وی با اشاره . انسانی و فناوری نیز هستیم و حوزه کشاورزی در این سه حوزه رنج می برد

خراسان رضوی نیز در شرایط بحرانی آب قرار دارد و با توجه به این شرایط باید : کشور ما وجود دارد راه حل ارائه داده، ادامه داد

وز دنیا، از کاشت باید با حرکت بر اساس علم ر: معاون وزیرت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد. عملکرد این استان را بررسی کرد

محصوالت بی ارزش جلوگیری کرد و در همین خصوص غیر از جو، گندم و سیب زمینی نباید محصول دیگری به صورت بذر کاشته 

شود  جویی می درصد در مصرف آب صرفه 3۶تا  2۵شود بلکه باید بوته آماده انتقال به زمین را کشت کنیم زیرا با این روش حدود 

گذاری در بخش کشاورزی کشور غیر از مقاطعی در دهه  سرمایه : وی یادآور شد. یابد وری افزایش می رصد بهرهد 4۶تا  3۶و حدود 

 . آورد  درصد نبوده است و این انباشت فقدان سرمایه به تولیدکنندگان این بخش فشار می ۵۲۵شمسی، بیش از  ۵۶

ها به  باید محصوالتی را که تولید آن: شاورزی، خاطرنشان کردهای قبلی بخش ک وی با تاکید بر ضرورت کنار گذاشتن تمام نسخه

 . ها به آب کمتری نیاز دارد آب بیشتری نیاز دارد، وارد کردده و در مقابل محصوالتی را صادر کنیم که تولید آن

 . هزار متر مربع عرصه باغی و زراعی دارد 2۶۶استان خراسان رضوی افزون بر یک میلیون و 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  ۴۱: تاریخ

  درصدی نوغانداری در تامین اشتغال زنان روستادرصدی نوغانداری در تامین اشتغال زنان روستا  0606نقش آفرینی نقش آفرینی 

 .خانوارهای روستایی نقش آفرینی می کندنوغانداری شغلی مکمل در کنار سایر مشاغل سنتی است که در اقتصاد 

، چند سالی است که شغل نوغانداری به عنوان یک حرفه قدیمی نسل به نسل خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

دادیشان را دنبال می کنند؛ این فعالیت خانگی، اقتصاد توسط روستائیان حفظ شده است و بسیاری از نوغانداران شغل آبا و اج

 .روستایی را در برخی فصول سال به ویژه بهار رونق بخشیده است

ست و در فصول نوغانداری شغلی فصلی ا: گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانپیما نوغاندار گیالنی در گفتگو با  رمضان دشت

 .خاصی برای ما درآمد زایی دارد ؛ از طرفی تولید و پرورش کرم ابریشم و پیله تر سختیهای خاص خود را نیز دارد

قیمت کم خرید تضمینی در کنار باال بودن هزینه های کارگری شرایط کار را سخت کرده است، در حالی که بسیاری از : وی افزود

مین جهیزیه و مراسم عروسی فرزندان خود روی این درآمد حساب می کنند؛ حتی بسیاری از دانش خانواده های روستایی برای تا

 .آموزان و دانشجویان برای تامین مخارج تحصیلی خود به طور فصلی به این اشتغال روی آورده اند

سته ام از دولت این است که قیمت خرید سال است که به این حرفه آبا و اجدادی می پردازیم و تنها خوا 3۶: این نوغاندار ادامه داد

تضمینی را افزایش دهند تا مردم روستا به خصوص جوانان انگیزه بیشتری برای فعالیت داشته باشند و این شغل قدیمی به 

ش در چند سال گذشته نوغانداری رو به افول رفته بود اما هم اکنون جرقه های فعالیت در این بخ: وی گفت.فراموشی سپرده نشود

 .به شرط ارتقا جایگاه واقعی نوغانداری، اختصاص تجهیزات آموزش و افزایش سطح دانش نوغانداری در حال احیا است

نوغانداری ریشه در ایران باستان دارد که با تامین درآمد : گفت علی اصغر داداش پور رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور 

استان کشور و بیشتر در  21اقتصاد روستایی کمک می کند؛ هم اکنون روستائیان روستائیان به عنوان شغلی مکمل و جانبی به 

 .به نوغانداری اشتغال دارند( گیالن، مازندران، گلستان)شهرهای شمالی کشور 

ی نگاه نوغانداری را باید در یک زنجیره ارزش: وی با بیان اینکه نوغانداری از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری می کند، افزود

 .تامین می شود درصد اقتصاد در حوزه اشتغال زنان روستایی از این طریق  ۰۶کرد زیرا 

کودکان )این شغل خانگی به دلیل سرمایه گذاری اندک، کوتاه بودن دوره پرورش و حضور همه افراد خانواده : داداش پور ادامه داد

 .دارای مزایای فراوانی است( تا میان ساالن

در این مرکز تالش می کنیم تا با توسعه حمایت ها از نوغانداران به حفظ و احیای : سعه نوغانداری کشور تصریح کردرئیس مرکز تو

نوغانداری کمک کنیم و علی رغم قیمت تضمین ، تمامی پیله ها به صورت توافقی از نوغانداران توسط بخش خصوصی خریداری 

در : نیاز داخلی کشور در تالش هستیم تا پیله تر کرم ابریشم را افزایش دهیم، گفتوی با اشاره به اینکه به منظور تامین .می شود

جعبه تخم نوغان به کشور آذربایجان داشتیم و تعامالت بین المللی برای انتقال و تبادل تجربه و دانش  1۵۶۶سال گذشته صادرات 

 .های غیر عضو در دستور کار قرار داده ایمبرای بهبود نوغانداری را با کشورهای عضو کمیسیون بین المللی و کشور

در تامین تولید پیله تر، نهال : تن واردات داریم، اظهار داشت۵۶۶ داداش پور با بیان اینکه با توجه به نیاز کشور برای تامین ابریشم، 

صدور دانش فنی و تولید صادرات توت و تخم نوغان به عنوان نهاده های مورد نیاز نوغانداری نه تنها باید خود کفا باشیم بلکه با 

 .محور شرایط صادرات را نیز فراهم کنیم

 درصد نوغانداری کشور در استان گیالن انجام می شود 15**
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مجید فرزانه رئیس اداره نوغانداری گیالن را اولین استان در تولید پیله کرم ابریشم در کشور دانست و به خبرنگار اقتصادی باشگاه 

هزار خانوار روستایی در  7۶۶۶خش عمده ای از نوغانداری کشور در گیالن انجام می شود به طوری که بالغ بر ب: خبرنگاران گفت

هزار جعبه تخم نوغان را در بین نوغانداران توزیع کردیم و  13۶۶۶در سال جاری : وی افزود.این استان به این حرفه اشتغال دارند

 .یمتن پیله برداشت کن 4۶۶پیش بینی می شود که 

نوغانداری وضعیت  5۶تا  7۶از دهه : رونق بیشتری داشت، تصریح کرد 7۶-1۶وی با اشاره به اینکه پرورش کرم ابریشم در دهه 

 .به بعد با حمایت مرکز توسعه نوغانداری کشور در تولید پیله و تخم نوغان رشد بیشتری داشتیم 52خوبی نداشت اما در سال 

این مراکز در بخش بانک ژن، توتستان و معرفی : در توسعه نوغانداری بسیار موثر دانست و ادامه دادفرزانه توسعه مراکز تحقیقاتی 

 .نژادهای خوب به نوغاندران کمک می کند

تامین نهادهای مورد نیاز نوغانداران، تامین نهال توت، تولید تخم نوغان یکی از : رئیس اداره نوغانداری استان گیالن اظهار داشت

ای در دستور کار مرکز توسعه نوغانداری کشور است همچنین یارانه های نیز در اختیار نوغانداران قرار می گیرد تا در برنامه ه

 .شرایط مطلوب تری فعالیت کنند
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  حذف یارانه عامل تعطیلی کارخانه هاحذف یارانه عامل تعطیلی کارخانه ها

از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص آن به واحد های تولیدی باید گفت : مدیر عامل اتحادیه فرآورده های لبنی گفت

 .گذاشتندکه کارخانه ها شرایط بسیار نامطلوبی را پشت سر 

با اشاره به  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،خبرنگار محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فرآورده های لبنی در گفتگو با 

از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص آن به واحد های تولیدی باید گفت که : تعطیلی کارخانه های لبنی اظهار داشت

 .به رقابت با یکدیگر نیستند دیگر قادر  کارخانه ها شرایط بسیار نامطلوبی را پشت سر گذاشتند به طوریکه 

بسیاری از این واحد های تولیدی در شرایطی پا به عرصه گذاشتند که : کارخانه های لبنی گفت وی با اشاره به تعطیلی بسیاری از

بعد از حذف یارانه  لیتر پیش بینی شده بود اما محقق نشدن این امر  1۵۶در برنامه پنجم توسعه افزایش سرانه مصرف به مرز 

 .اشتنقدی تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی را با خود به همراه د

باتوجه به شرایط موجود و عدم استقبال بازار، کارخانه های لبنی دیگر قادر به پرداخت بدهی های خود به : اسماعیلی ادامه داد

دامداران و بانک ها نیستند و ازین رو الزم است که مسئوالن امر تمهیداتی برای افزایش سرانه مصرف لبنیات و بهبود مشکالت 

مشوق های : دیر عامل اتحادیه فرآورده های لبنی با اشاره به تخصیص مشوق های صادراتی بیان کردم.کارخانه ها بیندیشند

صادراتی را می بایست به واحدهای لبنی اختصاص داد که در نهایت آنها بتوانند به امر تولید و رقابت سالم با یکدیگر بپردازند ، این 

یستیم چرا که در شرایط کنونی که با کمبود مصرف در داخل مواجه درحالیست که با تخصیص مشوق های صادراتی موافق ن

 .از اینرو بهتر است که این امر را تحت عنوان یارانه به سرانه داخل اختصاص دهیم.هستیم 

در حال حاضر بسیاری از واحد های تولیدی در تعطیلی کامل به سر می برند و دیگر واحدها نیز با حداقل ظرفیت : وی ادامه داد

در چنین شرایطی که کارخانه ها با عدم کشش و استقبال از بازار مواجه هستند امکان افزایش نرخ شیر خام  خود کار میکنند لذا 

 . وجود ندارد

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰14372D%/7%%AD 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۱۱/۴۰/12:  تاریخ

  درصد رشد کرددرصد رشد کرد  51.551.5کننده غالت در پائیز سال قبل کننده غالت در پائیز سال قبل   شاخص قیمت تولیدشاخص قیمت تولید
. دهد درصد افزایش نشان می 1۲5۶بوده است که نسبت به سال قبل معادل  24۵۲72برابر  1354در سال « غالت»شاخص گروه  

 . درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته است 14۲۵۵این شاخص در فصل پاییز 

کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی سال  ، گزارش شاخص قیمت تولیدمرکز آمار ایرانبه نقل از  فارسخبرگزاری به گزارش 

 .منتشر شد 1354

 :شرح ذیل استهای زراعت، باغداری و دامداری سنتی نیز به  تغییرات شاخص بخش

. دهد درصد افزایش نشان می 1۲5۶بوده است که نسبت به سال قبل معادل  24۵۲72برابر  1354در سال « غالت»شاخص گروه 

درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته و این در حالی است که در  14۲۵۵این شاخص در فصل پاییز 

 .مواجه بوده است درصد کاهش ۰۲۵۶فصل بهار با 

این . درصد کاهش یافته است 2۲71بوده که نسبت به سال قبل معادل  21۵۲1۵برابر  1354در سال « سبزیجات»شاخص گروه  -

درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته و این در حالیست که در  11۲۰4شاخص در فصل زمستان با 

 .کاهش مواجه بوده است درصد 15۲12فصل پاییز با 

درصد افزایش  ۶۲12بوده که نسبت به سال قبل معادل  224۲3۵برابر  1354در سال « های آجیلی ها و میوه میوه»شاخص گروه  -

 .دهد نشان می

درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته و این در حالی است که  2۵۲15این شاخص در فصل بهار با 

 .درصد کاهش مواجه بوده است 22۲۶۰در فصل زمستان با 

درصد افزایش  ۰۲14بوده که نسبت به سال قبل معادل  22۵۲۶۰برابر  1354در سال « های روغنی ها و میوه دانه»شاخص گروه  -

 .شته استدرصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را دا 1۶۲1۶این شاخص در فصل بهار با . یافته است

درصد  11۲1۰بوده که نسبت به سال قبل معادل  2۰۵۲۵7برابر با  134در سال « ای ای و ادویه محصوالت نوشابه»شاخص گروه  -

درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته  2۰۲13این شاخص در فصل تابستان . دهد افزایش نشان می

 .است

. درصد کاهش یافته است ۶۲۰1بوده که نسبت به سال قبل معادل  15۵۲۶1برابر  1354در سال « نباکوتوتون و ت»شاخص گروه  -

درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته و این در حالیست که در  21۲1۶این شاخص در فصل پاییز با 

 .درصد کاهش مواجه است ۰۲۵5فصل پاییز با 

درصد افزایش  11۲74بوده که نسبت به سال قبل معادل  224۲11برابر  1354در سال « ان در ساخت شکرگیاه»شاخص گروه  -

 .درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته است 31۲۵۵این شاخص در فصل تابستان با . دهد نشان می

درصد  13۲24بوده که نسبت به سال قبل معادل  241۲42ا برابر ب 1354در سال « بندی نشده مواد خام طبقه»شاخص گروه  -

درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته و  22۲31این شاخص در فصل تابستان . افزایش یافته است

 .درصد کاهش مواجه بوده است ۰۲5۰این در حالیست که در فصل پاییز با 

http://www.farsnews.com/
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_shghtkzbvds_94.pdf


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                         5931 تیر دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

21 
 

درصد  2۲31بوده که نسبت به سال قبل معادل  15۵۲51برابر با  1354در سال « وانیحیوانات و محصوالت حی»شاخص گروه  -

درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته  4۲۰۶دهد که این شاخص در فصل پاییز با  افزایش نشان می

 .درصد کاهش مواجه بوده است ۶۲۶5و این در حالیست که در فصل پاییز با 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http135۵۶412۶۶111۵ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 13۱۱تیر  ۴۱: تاریخ

  هزار تنی جو دامی در بورسهزار تنی جو دامی در بورس  5555معامله معامله 

 .در تاالر کشاورزی بورس کاالی ایران معامله شدتن جو دامی  7۶۶هزار و  11امروز 

 .تن جو دامی در تاالر کشاورزی بورس کاالی ایران معامله شد 866هزار و  55امروز 

تیرماه در تاالر کشاورزی بورس کاالی ایران، حجمی معادل  5، امروز چهارشنبه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

محصول شش استان کرمانشاه، قم، فارس، اصفهان، سمنان و خراسان رضوی به معامله ( 33ماده )جو دامی  تن 7۶۶هزار و  11

 .رسید و توانست پایان هفته به نسبت خوبی را برای تاالر رقم زند

به ولکس کاال عرضه شده بود، توانست  تن برنج وارداتی محصول کشور هندوستان نیز که امروز از طریق کارگزاری سی 4۰

 .قراردادهای معامالتی امروز دست یابد

استان صبح امروز در این تاالر عرضه شد که این حجم تنها به معامله حجمی در  12هزار تن جو دامی  44گفتنی است، بیش از 

 .هزار تن انجامید 12حدود 

 ./ای را در پی نداشت شده توسط کارگزاری ستاره جنوب نیز معامله ای عرضه تن ذرت دانه ۵۶۶

/news/fa/ir.iana.www//:http31133D%/5%7۵%D7% 
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس 13۱5تیر ماه  12شنبه 

  جزئیاتجزئیات+ + محصول کشاورزی محصول کشاورزی   88کاهش عوارض گمرکی کاهش عوارض گمرکی 

المنافع سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش نرخ  کشورهای اروپا، آمریکا و کشورهای مشترکمدیر کل دفتر بازرگانی  <کشاورزی

 .عوارض گمرکی هشت محصول کشاورزی طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد

اقتصادی اوراسیا که شامل کشورهای طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی اتحادیه : ئی با اشاره به این مصوبه اظهار کرد ابوالفضل کوده

موقت تجارت آزاد ایران با این کشورها قرار بر این شده که   روسیه، بالروس، قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان است و طبق پیمان

 .نرخ عوارض گمرکی هشت محصول کشاورزی کاهش یابد

دار،  کلم و کلم بروکلی، کلم، پسته پوسته کشاورزی شامل گلبراین اساس نرخ عوارض گمرکی واردات هشت محصول : وی ادامه داد

هسته، انگور خشک سلطانی، انواع دیگر انگور و نیز خرما اقالمی هستند که عوارض گمرکی  کنده، انگور خشک سیاه بی پسته پوست

 .واردات آن کاهش یافته است

کلم و  که گل لمنافع سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینا مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا، آمریکا و کشورهای مشترک

طبق این : به پنج درصد کاهش یافته است، بیان کرد 13به پنج درصد و کلم از  11کلم بروکلی عوارض گمرکی واردات آنها از 

دار، پسته  امل پسته پوستهمصوبه که براساس پیمان موقت تجارت آزاد ایران با کشورهای اوراسیاست، سایر اقالم نیز که ش

هسته، انگور خشک سلطانی، انواع دیگر انگور و نیز خرما هستند عوارض گمرکی آنها از پنج به  کنده، انگور خشک سیاه بی پوست

 .صفر درصد کاهش یافته است

این پیمان موقت نیز براین اساس شاهد توسعه صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای تحت : ئی در پایان خاطر نشان کرد کوده

 .های تمام شده برای صادرات و واردات این محصوالت کاهش یابد ها و هزینه ها، قیمت هستیم و امیدواریم با کاهش نرخ تعرفه
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  درصدی میزان حریق در مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیستدرصدی میزان حریق در مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست  1616کاهش کاهش 

 34۶۶درصدی به  ۵۶با کاهش  53هکتار در سال  ۰1۶۶میزان حریق در مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست از 

 .رسید 54هکتار در سال 

درصدی  16و  56با روند کاهشی  3۵زیست از سال  میزان حریق در مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط

 .رسیده است

وگویی با سایت  به گزارش ایانا، علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در گفت

با اقدامات خوب : زودهای کشور خبر داد و اف گانه استان 4محیط زیست از تشکیل ساختار اجرایی برای اطفای حریق در مناطق 

ها، برگزاری مانورهای اطفای  صورت گرفته شامل تشکیل ستاد راهبری اطفای حریق در کشور و ستاد واکنش سریع در استان

های  اندازی ایستگاه هایی که سابقه حریق دارند، تهیه تجهیزات انفرادی اطفای حریق برای محیط بانان و راه حریق در اکثر استان

مناطقی که سابقه حریق دارند توانستیم میزان حریق در مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست را از  سیار و پایش

 .برسانیم 54هکتار در سال  34۶۶درصدی به  ۵۶با کاهش  53هکتار در سال  ۰1۶۶

 34۶۶رصدی به د ۵۶با کاهش  53هکتار در سال  ۰1۶۶میزان حریق در مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست از 

منطقه شامل پارک ملی، منطقه حفاظت شده، منطقه شکار ممنوع و  217اکنون  وی با اشاره به این که هم.رسید 54هکتار در سال 

میلیون هکتار که دارای پوشش گیاهی، تنوع زیستی و جانوری مناسبی هستند، تحت حفاظت  11۲۵اثر طبیعی ملی با وسعت 

استان کشور بالگرد برای اطفای حریق و  14اکنون در  با هماهنگی صورت گرفته هم: ت گفتسازمان حفاظت محیط زیست اس

انتقال نیروهای عملیاتی مستقر شده است که این اقدام موجب کاهش قابل توجه زمان حضور نیروهای عملیاتی برای اطفای حریق 

دقیقه برسانیم که این میزان رکوردی برای  1۵ان را به ها توانستیم این زم به شکلی که به طور مثال در برخی استان. شده است

 .حضور نیروهای اطفای حریق در مناطق صعب العبور کشور است

مورد  35ماهه نخست سال جاری  3مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که در 

هکتار از مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست طعمه حریق شد  232اساس بر این : استان کشور داشتیم افزود 1۶حریق در 

درصدی مواجه بودیم که این امر نشان دهنده اقدامات موثر سازمان در مدیریت حریق  4۶که در مقایسه با سال گذشته با کاهش 

 .گانه است 4مناطق 

 استان کشور داشتیم 56مورد حریق در  ۵3ماهه نخست سال جاری  ۵در 

در صورت تحقق این امر : درصدی حریق در مناطق تحت حفاظت است افزود 2۶ی با تاکید بر این که هدفگذاری امسال کاهش و

از سوی . یابد درصد کاهش می 1۶حدود  53گانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست نسبت به سال  4میزان حریق در مناطق 

یست، پیشگیری، پایش و اطفای حریق در مناطق تحت حفاظت یکی از دیگر با توجه به حساسیت رییس سازمان حفاظت محیط ز

 .های ارزیابی مدیران کل استانی است مالک

 هکتار از مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست امسال طعمه حریق شد۲۵1

اره کرد و مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست به پوشش گیاهی مناطق در سال جاری اش

گانه سازمان محیط زیست امسال بسیار خوب است و همین امر  4ها پوشش گیاهی در مناطق  با توجه به حجم بارندگی: گفت



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                         5931 تیر دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

25 
 

شود که در گرمای تابستان با افزایش حریق مواجه باشیم که امیدواریم با همکاری خوب گردشگران بتوانیم به هدفگذاری  موجب می

های اجرایی خصوصا وزارت دفاع و سازمان هوا فضای سپاه، سازمان مدیرت بحران،  خوب دستگاهوی از همکاری .امسال برسیم

نهاد برای مشارکت در اطفای حریق مناطق تحت حفاظت محیط زیست تقدیر کرد و  های مردم استانداران، جوامع محلی و تشکل

اطق تحت حفاظت حتما از خاموش کردن کامل آن در عین حال انتظار داریم گردشگران در صورت روشن کردن آتش در من: گفت

همچنین در صورت مشاهده هرگونه حریق در مناطق تحت حفاظت شده به اولین پاسگاه . پیش از ترک محل اطمینان حاصل کنند

 اطالع دهند

/news/fa/ir.iana.www//:http3173۵A%DA%/5 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  1۰: تاریخ

  راه کارهای مقابله با انتشار ریزگردهاراه کارهای مقابله با انتشار ریزگردها

تقویت آبخیز داری باعث گسترش پوشش گیاهی درمناطق کویری وکنترل : یک نماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی گفت 

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در گفت و گو با  دوره نهم مجلس شورای اسالمیحسین فتاحی نماینده .ریزگردها می شود

،با اشاره به این که شرایط خاص موقعیت جغرافیایی ایران که تحت تاثیر بروز ریز گردها از صحراهای عربستان ، عراق ،  جوان

وجود خشکسالی ها و نبود بارندگی های الزم ، گسترش بیابان ها و کویر ، از بین رفتن روز افزون : سوریه و کویت است گفت 

اشت معادن و نابودی مراتع ، جنگل ها و پوشش گیاهی زمینه را برای بروز طوفان های شن طبیعت به دست بشر ، استقرار و کندوک

  .و انتشار ریزگردها مهیا می سازد

وجود کویرهای گسترده و پهناورمرکزی وکویر لوت به ویژه در مناطقی مانند یزد، کرمان ، سمنان ، خراسان جنوبی : وی ادامه داد 

زابل ، تردد شن های روان ، وزش بادهای سنگین به خصوص بادهای صد و بیست روزه سیستان و  ، سیستان و بلوچستان ، بم و

 . بلوچستان باعث ایجاد معضل بروز ریزگردها می شود 

به ثبات رساندن تپه های شن یکی از مهم ترین راهکارهای : فتاحی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با ریزگردها گفت 

با ریزگرد ها است، در سال های گذشته دولت برای جلوگیری از پراکندگی ریزگردهای حاصل از تپه های شنی با اختصاص  مقابله

بودجه ای اقدام به ریختن موادی خاص شامل مالت در این تپه ها کرد،که این کار مانع انتشار ریزگردها در مناطق مختلف می 

ن مشکل جدی کم آبی دارد، دربحث آبخیز داری و کنترل آب های موجود در کشور تنها متاسفانه اکنون ایرا: وی تاکید کرد .شود

راه چاره آن شناسایی مکان های ویژه برای بوته کاری و نگهداری آب درخاک است و برای تامین آب مورد نیاز این مناطق دولت 

بخیز داری باعث گسترش پوشش گیاهی درمناطق کویری تقویت آ باید انتقال آب از دریاها را در دستور کار خود داشته باشد زیرا

 .وکنترل ریزگردها می شود 

های مصنوعی با ارائه روش های مدرن و کنترل ابرهای این مناطق ،  مهیا ساختن زمینه ای برای بارندگی باران: وی در پایان گفت 

های الزم و استفاده از روش های نوین برای آبیاری پیشگیری از هدررفتن آب در صنایع ، رساندن میزان آب مصرفی به استاندارد 

کاشت گیاهان خاص اقلیمی با هدف ذخیره منابع آبی در کویر مانند بوته کاری از راه های مقابله باانتشار ریزگردها  در کشاورزی ،

 .است 

/wsne/fa/ir.yjc.www//:http۵۰1۰523D%/7%B1%D7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا 14/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  شنا و استفاده تفریحی مجاز است شنا و استفاده تفریحی مجاز است / / باکتری ها، مقصر سرخی آب دریاچه ارومیهباکتری ها، مقصر سرخی آب دریاچه ارومیه

ارومیه رنگ قرمز مایل به صورتی تا زرشکی آب دریاچه : گروه کارشناسی موسسه تحقیقات علوم شیالتی اعالم کرد -ایرنا -تهران

 . به سبب باکتری های شورپسند پروکاریوت ایجاد شده است

به گزارش موسسه تحقیقات علوم شیالتی و مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، به دلیل ابراز برخی نگرانی ها در منطقه و رسانه های 

ور دالیل علمی این موضوع را اجتماعی درباره رنگ قرمز آب دریاچه ارومیه گروه کارشناسی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کش

رنگ آب در همه دریاچه ها و منابع آبی بزرگ و عمیق تحت تاثیر رنگ مواد محلول یا جوامع میکروارگانیسم های . بررسی کرد

 تغییر شرایط اقلیمی و اکولوژیکی در دریاچه ارومیه باعث ایجاد تغییر در جمع های میکروارگانیسم های. موجود در آنها متغیر است

 . آن شده است و این امر به نوبه خود تغییر رنگ آب این دریاچه را در پی دارد

دریاچه ارومیه دریاچه ای بسته با شوری باالتر از اشباع و در شرایط دمایی باال در وضعیت فعلی و کمبود اکسیژن باکتری هایی 

تکثیر پیدا کرده، به طوری که تراکم آنها در این نمک دوست از جنس های هالوباکتریوم و هولوکوکوس و آرکوباکترها به شدت 

 . عدد در میلی لیتر آب دریا رسیده است 1۶۵تا  1۶3شرایط به حدود 

این باکتری ها پروکاریوت هستند یعنی رنگیزه های داخل سلول آنها به صورت پراکنده در سیتوپالسم و بدون غشاء محافظ قرار 

ید را جذب و آن را منعکس می کنند که این امر باعث ایجاد رنگ قرمز مایل به صورتی تا گرفته است، بنابراین براحتی نور خورش

نقش باکتری های شورپسند پروکاریوت بسیار قوی تر از نقش جلبک دونالیال در رنگ قرمز . زرشکی آب دریاچه ارومیه می شود

ر زیاد جلبک دونالیال ویریدس سبزرنگ کاهش و در همچنین در شوری های بسیا. آبهای اشباع از نمک نظیر دریاچه ارومیه است

 . عوض دونالیال سالینای قرمز رنگ افزایش می یابد که می تواند دلیل دیگر قرمز شدن آب دریاچه باشد

است بنابراین رنگیزه کاروتن آن داخل ( دارای هسته واقعی)البته باید در نظر داشت چون جلبک دونالیال یک موجود یوکاریوت 

 . ک های غشایی بنام کلروپالست بسته بندی شده است که این امر جذب و انعکاس نور خورشید را بسیار تضعیف می کنداندام

ناشی از وجود باکتری های شورپسند هالوباکتریوم ( درصد 5۶حدود )به همین دلیل قسمت زیادی از رنگ قرمز دریاچه ارومیه 

 . در این تغییر رنگ آب ایفا می کند( درصد 1۶-1۵د در حدو)هاست و جلبک دونالیال نقش بسیار کمی 

این باکتری های شورپسند هیچگونه اثر منفی بر بهداشت و سالمت انسانی ندارد و استفاده تفریحی و شنا در دریاچه ارومیه بالمانع 

و افزایش دمایی آن در تغییر رنگ دریاچه ارومیه یک پدیده زیست محیطی محسوب می شود و با تابش بیشتر نور خورشید . است

البته شرایط کنونی چرخه زیستی آرتمیا را به دلیل قطع . روزهای آینده تا پایان تابستان شاهد چنین تغییراتی رنگی خواهیم بود

 . زنجیره غذایی آن دوباره به خطر انداخته است

اچه ارومیه باعث شده و وجود این باکتری ها اشباع شدن شوری آب و افزایش شدید دما، رشد شمار باکتری های هالوفیل را در دری

به گزارش ایرنا، دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران میان دو استان . بتازگی از سوی برخی دانشمندان نیز گزارش شده است

ع بود که در هزار کیلومترمرب ۰نزدیک  2۶1۵مساحت این دریاچه در تابستان . آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی قرار گرفته است

ترین دریاچه داخلی ایران و دومین  دریاچه ارومیه، بزرگ .گیرد ردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار می

این دریاچه به دلیل محدودیت منابع آبی در سالهای گذشته با بحران خشکی روبرو شده بود که . شور دنیاست دریاچه بزرگ آب

 . ارومیه و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری اقدام هایی را برای احیای این دریاچه انجام داده اندستاد احیای دریاچه 

/News/fa/ir.irna.www//:http7213123۵/ 
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 انتصابات
 فودپرس 13۱5تیر ماه  15سه شنبه 

  مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منصوب شدندمدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منصوب شدندمدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیرعامل و اعضای جدید هیات 

در احکامی جداگانه از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره شرکت مادر تخصصی  <کشاورزی

 .خدمات کشاورزی منصوب شدند

عباس رجایی را به  طی حکمی به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی

 .عنوان مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منصوب کرد

شرکت مادر  135۵تیرماه  ۵به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ :در بخشی از این حکم آمده است

و مدیرعامل شرکت مذکور به مدت دو سال  تخصصی خدمات کشاورزی و به موجب این حکم به عنوان عضو موظف هیات مدیره

علی اصغر منصور خاکی را به  همچنین به استناد صورتجلسه یاد شده،وزیر جهاد کشاورزی در احکامی جداگانه،.منصوب می شوید

عنوان عضو موظف و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به مدت دو سال و نیز حسین شاهنوازی،حاصل 

 .جلیل راضی را به عنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به مدت دو سال منصوب کرد داسه و

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http۵a12a12ed۰۵44۵ 
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 کشمش/ انگور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                         5931 تیر دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

3۴ 
 

 بازار و قیمت ها
 فارس - ۱۱/۴۰/11:  تاریخ

  تومانی مرغ غیرقانونی استتومانی مرغ غیرقانونی است  ۰۲66۰۲66قیمت بیش از قیمت بیش از //هزار تن مرغ منجمد در ماه رمضان توزیع شدهزار تن مرغ منجمد در ماه رمضان توزیع شد  5۲5۲
هزار تن گوشت مرغ منجمد در راستای تنظیم  12مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه از ابتدای ماه رمضان تاکنون  

 . تومان غیرقانونی است 12۶۶عرضه گوشت مرغ با قیمت بیش از : بازار توزیع شده است، گفت

سازی مواد  وظیفه ذخیره با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علیرضا ولی در گفت

سازمان دامپزشکی  در راستای تحقق اهداف این شرکت، مرغ تولیدی را با نظارت :آن را بر عهده دارد، گفت پروتئینی و تنظیم بازار

 .کند می  استانداردهای الزم خریداری و ذخیره و بر اساس

سازی  ذخیره تنظیم بازار و ذخایر استراتژیک زار تن مرغ برایه ۰۶با با بیان اینکه این شرکت  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام 

 .به تناسب نیاز در بازار تزریق شده است هزار تن از این محصول پروتئینی 12از ابتدای ماه رمضان تاکنون : است، افزود کرده

هزار  1عمده گوشت مرغ کمتر از  وی با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در زمینه گوشت مرغ در بازار وجود ندارد، و قیمت عرضه

وزارت  کنند که ها گوشت مرغ را با قیمتی بیش از قیمت معمول عرضه می فروشی متاسفانه برخی خرده :تصریح کرد تومان است،

 .ها بر عهده ندارد فروشی ها در خرده و شرکت پشتیبانی امور دام هیچ مسئولیتی در قبال کنترل قیمت جهاد کشاورزی

بیان  را بر عهده دارد، اینکه شرکت پشتیبانی امور دام مسئولیت تأمین و کنترل قیمت گوشت مرغ بصورت عمده ولی با بیان

 .های نظارتی باید با این مسئله برخورد کنند تومان غیرقانونی است و دستگاه 12۶۶از  عرضه گوشت مرغ با قیمت بیش: داشت

ن شرکت در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود، هر کیلو گوشت مرغ ای: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت

تومان به فروش  ۵1۶۶قیمت  هم حداکثر با های سطح شهر کند و در فروشگاه تومان عرضه می 4۵۶۶منجمد را با قیمت عمده 

 .رسد می

شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر خود را در اگر : هزار تومان است بیان داشت 1وی با بیان اینکه بهترین قیمت مرغ کمتر از 

 .رساندند هزار تومان هم می 5کرد برخی سودجویان قیمت این کاالی پروتئینی را به بیش از  رمضان به بازار وارد نمی ماه
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۱۱/۴۰/13:  تاریخ

  ها ها   فروشیفروشی  تومانی قیمت مرغ در عمدهتومانی قیمت مرغ در عمده  ۲66۲66کاهش کاهش / / شودشود  مرغ بعد از ماه رمضان ارزان میمرغ بعد از ماه رمضان ارزان می
تومان  2۶۶ها  فروشی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ امروز در عمده

 . شود بعد از ماه رمضان با کاهش تقاضا، گوشت مرغ ارزان می: کاهش یافت، گفت

ها  فروشی تومانی قیمت گوشت مرغ در عمده 2۶۶از کاهش  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد یوسفی در گفت

 .تومان رسید ۰7۶۶تا  ۰1۶۶امروز قیمت هر کیلو گوشت مرغ در میدان بهمن به : خبرداد و گفت

های سطح شهر تهران از جنوب تا  در مغازه رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت گوشت مرغ

تومان  ۰57۶ کننده بار شهرداری برای مصرف اما قیمت هر کیلو گوشت مرغ در میادین میوه و تره: تقریبا متفاوت است، افزود شمال

 .است بار وابسته به شهرداری میادین میوه و تره است و مالک اصلی ما در قیمت این محصول هم

با افزایش تقاضای گوشت مرغ در ماه رمضان هر سال : یان داشتریزی اتفاق نیفتاده است، ب یوسفی با بیان اینکه کاهشی در جوجه

  شود، با اتمام ماه مبارک رمضان و کاهش تقاضا، قیمت بینی می شویم که پیش با افزایش قیمت این کاالی پروتئینی مواجه می

 .گوشت مرغ کاهش یابد
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۱۱/۴۰/13:  تاریخ

  بانان الیحه دهدبانان الیحه دهد  دولت برای رفع نقص قانون در حمایت از محیطدولت برای رفع نقص قانون در حمایت از محیط
برای احداث : نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با تاکید بر ضرورت ارائه الیحه در جهت حفاظت از جان محیط بانان گفت 

 . زباله سوز در استان گیالن کاری صورت نگرفته است

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی امروز یکشنبه اسداهلل عباسی   ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی 

در استان گیالن : تیرماه در صحن علنی مجلس، پس از ارائه گزارش معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت 13

 .های گیالن را خشک کرده است گیاه مهاجمی وارد شده که از آمریکای جنوبی آمده و چند تاالب

این کار باید در فصل : دهد، خاطرنشان کرد ا اشاره به اینکه اقدام متقابل سازمان محیط زیست مکانیکی بوده و جواب نمیوی ب

 .ها نیز سرایت کند مناسب و با تجهیزات پیشرفته صورت گیرد چرا که این گیاه غیربومی است و ممکن است به سایر تاالب

بحث پساب : میلیارد ریال خواند و گفت 2۵نزلی ،بودجه اختصاص یافته شده جهت آن را عباسی با کند خواندن روند احیای تاالب ا

های بیمارستانی از دیگر مشکالت زیست محیطی استان  های زباله شود به ویژه پساب ها می ها و شیرابه هایی که وارد رودخانه زباله

 .اتفاقی نیفتاده استای مستقر شود که هنوز  گیالن است و قرار بود زباله سوز پیشرفته

خواهم که از استقرار تعدادی از  از خانم ابتکار می: ها و مراتع گفت وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حفاظت از جنگل

 .بالگردها در شمال کشور گزارش دهد

یر اقلیم به ویژه در استان اندیشی برای عدم تغی نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت چاره

دهد اقلیم در حال تغییر است و بسیاری  درجه باالی صفر را در استان گیالن داشتیم که نشان می 35دیشب گرمای : گیالن، گفت

 .ها مرتفع کرد توان از طریق حفظ جنگل از این مشکالت را می

درباره اینکه چه اقدامی برای بیماری : ر سخن گفت و افزودهای غیر بومی به دریای خز وی از لزوم خودداری از وارد کردن ماهی

 .های کفال شده است گزارشی به ما ارائه شود ماهی

بان در روزهای اخیر در  عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در پایان با ابراز تاسف از قربانی شدن چند محیط

سازمان محیط زیست الیحه قانونی به مجلس دهد : این زمینه اشاره کرد و گفتحفاظت از محیط زیست کشور به مشکل قانونی در 

اندیشی شود که  همچنین درباره تیراندازی نیز چاره. بانان حفاظت شود و حق ماموریت آنان نیز به طور کامل داده شود تا از محیط

 .دیگر رای ندهدها به نفع افراد  ها محکوم نشوند و دادگاه بانان بابت آن در دادگاه محیط
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  تر از پرداخت مشوقتر از پرداخت مشوق  های صادراتی، مهمهای صادراتی، مهم  ثبات در سیاستثبات در سیاست

 .ها را در اولویت قرار دهد های صادراتی، باید ثبات در سیاست دولت به جای پرداخت مشوق: کشاورزی گفت یک استاد اقتصاد

ها را در اولویت  های صادراتی، باید ثبات در سیاست دولت به جای پرداخت مشوق: یک استاد اقتصاد کشاورزی گفت

 .قرار دهد

حث ارائه مشوق برای صادرات محصوالت کشاورزی در سال جاری با موضوع ب( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در . های لبنی، از دولت یارانه خواستند پس از آن تولیدکنندگان مرغ وارد گود شدند و به اندازه نصف شرکت. لبنیات، کلید خورد

البته ایانا بیش از یک ماه پیش در گزارش . مرغ است حال حاضر نیز آخرین متقاضی، اتحادیه میهن به نمایندگی تولیدکنندگان تخم

میلیارد  34۶مرغ حداقل  برای صادرات لبنیات، مرغ و تخم": مفصلی، مجموع متقاضیان مشوق صادراتی را معرفی و اعالم کرد

 ".عنوان یارانه اختصاص یافته بود برای کمک به لبنیات و تنها به 53تومان الزم است؛ چیزی حدود همان مبلغی که سال 

رسد، ثابت ماندن قوانین مربوط به تجارت،  به نظر می: در همین راستا یکی از استادان اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز به ایانا گفت

 .یت بیشتری نسبت به پرداخت مشوق در این زمینه، برخوردار باشداز اهم

اگر کشور ما درباره تولید یک یا چند : های صادراتی، افزود بهاءالدین نجفی، با اشاره به مخالفت خود در خصوص ارائه مشوق

مشوق، معنایی نخواهد داشت،  محصول، مزیتی نسبی دارد، پس باید مقوله صادرات، روند طبیعی خود را طی کند و دیگر پرداخت

 .ایم رسد، با این سیاست، دچار نوعی پارادوکس شده نظر می اما اگر مزیتی در کار نیست، آنگاه صادرات، توجیهی ندارد؛ بنابراین به

بر کسی پوشیده نیست که همیشه صادرات محصوالت کشاورزی تابعی از وضعیت تولید و میزان تقاضای : وی خاطرنشان کرد

به همین دلیل، برخی . به عبارتی، در مواقعی حتی خروج برخی محصوالت از کشور، ممنوع اعالم شده است. ی بوده استداخل

ای است که به  این دقیقا همان لحظه. شد بازارها از دست رفته و بازیابی مجدد آنها مانع بزرگی سر راه تجار محسوب می

 .ودش ها مربوط می گیری برای ثبات در سیاست تصمیم

کند که این عامل نیز در جلوگیری  البته اکنون کشور با محدودیت منابع آبی نیز دست و پنجه نرم می: این استاد دانشگاه ادامه داد

 .از توسعه صادرات، مزید بر علت شده است

ترهای الزم ها و بس نجفی معتقد است که اگر دولت به جای صرف هزینه در هل دادن صادرات محصوالت کشاورزی، زیرساخت

های  های تولید در بخش به عبارتی، باید بستر مناسب برای کاهش هزینه. تر را فراهم کند، بسیار ارزانده است جهت تولید ارزان

های  کننده داخلی از مزیت مختلف کشاورزی ایجاد شود تا هم صادرات برای تولیدکننده توجیه اقتصادی داشته باشد و هم مصرف

دهند،  شان، جوایز صادراتی ارائه می ی با بیان اینکه کشورهای پیشرفته نیز گاهی برای صادرات برخی محصوالتو.مند شود آن بهره

به هر ترتیب، . دهند های مختلف، کارهای متفاوتی را انجام می آنها البته برای تقویت بخش کشاورزی در موقعیت: تصریح کرد

 .به کشاورز و خدمات متنوع حمایتی است های مستقیم وری و کمک اولویت آنها افزایش بهره

های  ما باید ابتدا در بسترسازی برای کاهش هزینه. اما شرایط ما بسیار متفاوت از کشورهای دیگر است: نجفی در پایان اظهار داشت

 ./ها ثبات داشته باشیم طور که عنوان شد، در سیاست تولید، بسترسازی کنیم و از طرف دیگر، همان
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۱۱تیر  1۴: تاریخ

  لغو تحریم های تجاری هند علیه ایرانلغو تحریم های تجاری هند علیه ایران

های تجاری  ای از تحریم گذشته اعالم کرد پارهها علیه ایران در اوایل امسال، دولت هند نیز روز  بعد از لغو تحریم: اکونامیک تایمز

 .شود علیه ایران برداشته می

صادرات : اعالم کرد 2۶1۰ژوئن  25به تاریخ  13ای شماره  مدیرکل تجارت خارجه هند طی اعالمیه« اجی کومار باال»روز گذشته 

عنامه شورای سازمان ملل متحد و آژانس مستقیم و غیرمستقیم و همچنین واردات مستقیم و غیر مستقیم از ایران براساس قط

 .شود المللی انرژی برداشته می بین

الملل  در آژانس بین ANFCIRC/2۵4/REV.NIN/PART1،2 ها براساس اسناد مندرج شماره وی تأکید کرده است این آیتم

 .ود، خواهد بودش روز می شورای امنیت سازمان ملل متحد که لحظه به لحظه به S/2۶1۵/۵4۰ انرژی و نیز شماره 

 .لمللی انرژی قابل دسترسی است کومار تأکید کرده است که همه این موارد در سایت شورای امنیت ملل متحد و آژانس بین

 .این اطالعیه از سوی تجارت خارجه هند برای چاپ در نشریات اعالم شده است
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۱۱تیر  1۰: تاریخ

  تأثیر مثبت تغییر الگوی کشت در کشت عملیات کشاورزیتأثیر مثبت تغییر الگوی کشت در کشت عملیات کشاورزی

المللی تحقیقات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال جاری جهت کشت عملیات  حدود چهار هکتار از اراضی مرکز بین

 .دانشجویان اختصاص یافته استکشاورزی 

المللی تحقیقات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال جاری جهت کشت  حدود چهار هکتار از اراضی مرکز بین

 .عملیات کشاورزی دانشجویان اختصاص یافته است

و منابع طبیعی از اختصاص استاد درس عملیات کشاورزی پردیس کشاورزی ، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

المللی تحقیقات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی جهت کشت عملیات کشاورزی دانشجویان  حدود چهار هکتار از اراضی مرکز بین

های هرز و تغییر روش آبیاری از سیستم سنتی و  زاده با اشاره به مبارزه قبل از کشت با علف مجتبی میراب.در سال جاری خبر داد

با این الگوی کشت و تغییر روش آبیاری، امسال هم از نظر کمیت و : ای تیپ گفت طالح غرقابی به روش مکانیزه و قطرهبه اص

با اجرای این روش مصرف آب نسبت به سال : وی خاطرنشان کرد.ایم کیفیت محصول شاهد رشد خیلی خوب و چشمگیری بوده

 .است سوم تقلیل پیدا کرده گذشته با همین سطح کشت به یک

 .ویژه دانشجویان دختر، از عالقه و کوشش آنان ابراز رضایت کرد زاده با اشاره به تالش و همت ستودنی دانشجویان به میراب

در کشت عملیات کشاورزی دانشجویان، لوبیا سبز، خیار، کدو، بامیه، آفتابگردان، ذرت، چغندرقند، سویا و انواع سبزی زیر کشت 

 ./رفته است
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۱۱تیر  1۰: تاریخ

تشدید تشدید / / های جنگلیهای جنگلی  لغو مصوبه صدور مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش غیر دولتی در عرصهلغو مصوبه صدور مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش غیر دولتی در عرصه

  اطفالاطفالمجازات قاچاق مواد غذایی مجازات قاچاق مواد غذایی 

نامه اجرایی یک ماده از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با موضوع تشدید مجازات برخی از کاالهای قاچاق مکشوفه به تصویب  آیین

 .رسید

جمهوری، با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان مبنی  هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حسن روحانی رییس

م تخصصی ورزش کشور با هدف ساماندهی و انتظام امور ورزش و نیز ارتقای کیفیت بر الیحه تشکیل سازمان نظا

 .خدمات آموزشی، موافقت کرد

سپاری وظایف  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، این سازمان در راستای تحقق اهداف دولت در بخش ورزش کشور و برون

ای صاحبان مشاغل ورزشی، ارتقاء و  صین علوم ورزشی در انتظام امور حرفهغیرحاکمیتی، تأمین مشارکت سازمان یافته متخص

های ورزشی با شخصیت  ای و صیانت از حقوق شهروندان متقاضی خدمات و فعالیت تضمین کیفیت خدمات تخصصی و حرفه

 .شود حقوقی مستقل، غیردولتی و دارای استقالل مالی تأسیس می

التحصیالن و متخصصان علوم ورزشی، به عنوان نماینده  کشور ضمن نمایندگی صنفی از فارغعالوه بر این، سازمان نظام تخصصی 

های  دولت حامی حقوق و منافع طرف تقاضای خدمات تخصصی و مردم در بخش ورزش کشور بوده و از طریق ساماندهی فعالیت

 .حمایت خواهد کرد التحصیالن علوم ورزشی، از حقوق و منافع طرف عرضه خدمات تخصصی ای فارغ حرفه

ای را لغو کرد  های جنگلی، مصوبه خواری در عرصه ضابطه و زمین های بی در ادامه، هیأت وزیران به منظور جلوگیری از تغییر کاربری

که به موجب آن استفاده از حداکثر ده درصد از تعداد کل قطعات ده هکتاری به منظور ایجاد تأسیسات گردشگری توسط بخش 

به تصویب هیأت وزیران رسیده بود و عالوه بر مغایرت حکم تغییر کاربری با  135۶این مصوبه در سال . جاز شمرده بودغیردولتی م

 .شد های جنگلی می خواری در عرصه ضابطه و زمین های بی قوانین جاری، منجر به رواج کاربری

چاق کاال و ارز با موضوع تشدید مجازات برخی از کاالهای نامه اجرایی یک ماده از قانون مبارزه با قا هیأت وزیران، همچنین آیین

های تقویتی،  های دارویی اعم از داروها و فرآورده نامه، مواد و فرآورده براساس این آیین. قاچاق مکشوفه را به تصویب رساند

های آزمایشگاهی و مواد  و فرآوردههای زیستی نظیر سرم و واکسن  های غذایی و دارویی و فرآورده ها و مکمل کننده، ویتامین تحریک

بندی دارویی و هر نوع مواد و ملزومات مصرفی و تجهیزات  و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته...( شیر خشک و)غذایی اطفال 

ای ممنوع پزشکی و دندانپزشکی و یا مواد اولیه آنها مشمول قانون یاد شده بوده و در صورت کشف، مشمول مجازات قاچاق کااله

نامه اجرایی یکی از مواد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  در ادامه جلسه، آیین.خواهند بود

 .ربط به تصویب دولت رسید داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه

راف و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد تسهیل صدور مجوز مذاکره، پا

های هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه، از دیگر  مقررات ورود، اقامت و خروج اعضای خدمه هواپیماهای شرکت

 .مصوبات این جلسه هیات دولت بود
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۱۱تیر  1۰: تاریخ

ضرورت توجه به طراحی ضرورت توجه به طراحی / / نشست بررسی راهکارهای ساماندهی صنایع آالینده استان تهران با حضور ابتکارنشست بررسی راهکارهای ساماندهی صنایع آالینده استان تهران با حضور ابتکار

  سبز در صنعتسبز در صنعت

ی راهکارهای ساماندهی صنایع آالینده استان تهران عصر شنبه با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و نشست بررس

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست در محل 

 .این سازمان برگزار شد

یع آالینده استان تهران عصر شنبه با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس نشست بررسی راهکارهای ساماندهی صنا

جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت 

 .محیط زیست در محل این سازمان برگزار شد

، معاون رئیس جمهوری و رئیس (پام)رسانی محیط زیست  اطالعبه نقل از پایگاه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

همکاری : های اقتصادی پیش روی دولت یازدهم، گفت سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه با اشاره به مشکالت و چالش

لت از ابتدای های متعددی که دو بسیار خوب سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود رکود و چالش

 .رو بود، ارزشمند است آغاز به کار خود در بخش اقتصادی و صنعتی با آنها روبه

گزارش : های کلی نظام در حوزه محیط زیست توسط مقام معظم رهبری داشت و افزود ای هم به ابالغ سیاست معصومه ابتکار اشاره

صورت مستمر از سازمان حفاظت محیط  موضوعاتی است که بههای مختلف ازجمله  های ابالغی توسط دستگاه روند اجرای سیاست

شود و البته دولت یازدهم هم دولتی است که رئیس جمهوری آن را دولت محیط زیست می داند و از این رو  زیست پیگیری می

 .صنعتی کشور شودهای مختلف این دولت باید منجر به ارائه کارنامه قابل قبولی در بحث توسعه پایدار  مجموع عملکرد دستگاه

عنوان یکی از ابزارهای مهم رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشیم،  اگر نگاه دقیقی به موضوع توسعه صنعتی به: وی خاطرنشان کرد

 .های سبز صنایع خواهیم شد ها در طراحی گیری از این سرمایه های موجود برای بهره متوجه اهمیت استفاده از زمینه

های محیط زیستی و توسعه پایدار در آن،  حیط زیست، طراحی سبز را فرآیندی دانست که رعایت شاخصرئیس سازمان حفاظت م

عنوان یک اصل ضروری مورد توجه قرار  گیری یک ایده تا پایان فعالیت واحدهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی به از ابتدای شکل

صورت همزمان به رشد اقتصادی سبز و توسعه صنعتی دست پیدا کنند  بسیاری از کشورها موفق شدند به: ابتکار ادامه داد.گیرد می

ها همچون اصالح  عنوان الگویی مناسب مورد توجه ایران قرار گیرند، زیرا اقتصاد سبز در بسیاری از بخش توانند به و از این رو می

 .پوشانی دارد الگوی تولید و مصرف با اقتصاد مقاومتی نیز هم

قتصادی گذشته بر مبنای اقتصاد خطی و دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی به هر قیمتی بود، اما اکنون تفکر ا: وی تصریح کرد

 .این تفکر به اقتصاد دوار تغییر کرده است

ای در فرآیند صنعتی و تولیدی، پسماند  به گفته معاون رئیس جمهوری، اقتصاد دوار به معنای آن است که هیچ ماده مورد استفاده

گیرد باید به چرخه طبیعت بازگردد و از همین رو  رود و تمام آنچه از انرژی و ماده که مورد استفاده قرار می شمار نمی ات بهو ضایع

درصدی رشد اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه از محل  2۵گذاری اقتصادی اتحادیه اروپا مبنی بر تأمین  جدیدترین هدف

 .است 2۶۵۶بازیافت انرژی و پسماند تا سال 

های محیط زیست و توسعه پایدار عالوه بر حفظ محیط زیست، منجر به افزایش رشد  ابتکار ضمن تأکید بر اینکه رعایت شاخص

بازبافت و استفاده مجدد از منابع و مواد اولیه به معنای ایجاد منابع جدید : اقتصادی و صنعتی در کشور خواهد شد، تأکید کرد
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گیری کارگروه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست  شنهاد شکلوی ضمن استقبال از پی.است

ها درباره استقرار  عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخی استان: برای ساماندهی صنایع آالینده استان تهران، یادآور شد

ها  بسیار خوب است و روند فعالیت در همین استانمحیطی  های زیست های صنعتی پاک و رعایت شاخص واحدها، احداث شهرک

 .های کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد عنوان الگوی موفق در سایر استان تواند به می

گرایی  ابتکار ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نابسامانی توسعه صنعتی و عدم رعایت ظرفیت زیستی در استان تهران، خواستار هم

ویژه با رعایت عدم استقرار  منظور ساماندهی، ارتقاء و بهبود و کنترل بارگذاری صنایع در استان به این زمینه، بهبیشتر دو دستگاه در 

ریزی برای خروج صنایع آالینده، جایگزینی صنایع آالینده با واحدهای پیشرفته و نوین و  کیلومتری، برنامه 12۶صنایع در شعاع 

 .دانش بنیان صنعتی و تولیدی شد

 ای با صنایع آالینده منظور جلوگیری از برخوردهای سلیقه ل کمیته پلمپ و فک پلمپ بهتشکی

بنا بر این گزارش، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت صنایع مختلف مستقر 

در راستای مقابله با آلودگی منابع آب شرب تهران، همکاری : در استان تهران و نحوه همکاری دو دستگاه در این زمینه، گفت

دستورالعمل و ( 3)های آلودگی هوا، پسماند، ایمنی آب و مبارزه با زمین خواری، پیگیری اجرای ماده  همکاری در قالب کارگروه

به واحدها و پیگیری اخذ ضوابط اجرایی مدیریت پسماند صنایع الکترونیک، تهیه دستورالعمل پایش انتشار گازهای آالینده، ابالغ 

 .های شکل گرفته میان دو دستگاه است ها جهت ارسال به اداره کل حفاظت محیط زیست استان بخشی از همکاری میزان آالینده

منظور ساماندهی صنایع آالینده استان،  به: های صنعتی استان نیز اشاره کرد و افزود ها لکه محمدهادی حیدرزاده به موضوع شهرک

 .ها یا مناطق صنعتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است دهایی برای تبدیل شدن برخی نقاط به شهرکپیشنها

گرفته برای ساماندهی وضعیت واحدهای آبکاری پردیس و جاجرود داشت و گزارشی از اقدامات  ای هم به اقدامات صورت وی اشاره

 .صروت گرفته برای ساماندهی این موضوع ارائه داد

، هدف از تشکیل این 54مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با ارائه گزارشی از تشکیل کمیته پلمپ و فک پلمپ در سال 

 .ای با صنایع آالینده اعالم کرد کمیته را ممانعت از برخوردهای سلیقه

فعالیت معادن در استان پیگیری شد و در منظور کاهش آالیندگی ناشی از  به گفته حیدرزاده، طرح جهادی پایش معادن نیز به

واحد نیز با اخطار فعالیت  11واحد با توقف فعالیت و  5واحد با پلمپ،  1۵واحد معدن شن و ماسه و آسفالت،  1۵1همین راستا از 

 .رو شدند و اصالح عملکرد روبه

های بسیار زیاد، هیچ مجوز  جود درخواستمنظور کاهش آالیندگی ناشی از فعالیت این نوع معادن با و به: وی خاطرنشان کرد

، صدور مجوز برای فعالیت 54سال اخیر صادر نشده است و از ابتدای سال  2۲۵جدیدی برای فعالیت معادن شن و ماسه طی 

 .واحدهای آسفالت نیز متوقف شده است

ه واحدهای بزرگ صنعتی از سال حیدرزاده اولویت بخشی به مدیریت پسماند واحدهای صنعتی با محوریت مدیریت پسماند ویژ

ها برای ارائه تسهیالت به صنایع پاک و حافظ محیط زیست را از دیگر اقدامات در این زمینه اعالم  گذشته و رایزنی با برخی بانک

 .ها برای ساماندهی صنایع استان شد وی ضمن تقدیر از همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار افزایش این همکاری.کرد

رسول یاراحمدی، مدیرکل دفتر امور ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اعالم خبر ضرورت 

زیر نظر مدیران عامل کلیه واحدهای صنعتی، خواستار تشکیل کارگروهی مشترک از نمایندگان  HSEگیری واحدهای  شکل

 .یط زیست برای ساماندهی صنایع آالینده استان شداالختیار وزارت متبوع خود و سازمان حفاظت مح تام
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های صنعتی تهران ضمن تأکید بر ضرورت اتخاذ وحدت رویه برای ساماندهی صنایع  بدر، مدیرعامل شرکت شهرک محمدرضا قاهری

 .های مختلف است گیری همکاری مشترک بین دستگاه این موضوع نیازمند شکل: آالینده استان تهران، اظهار داشت

های صنعتی به سیستم مانتورینگ تجهیز شده و زیر نظر کارگروه مشترک دو دستگاه  های شهرک خانه تصفیه: پیشنهاد کرد وی

 .تحت نظارت قرار گیرند

بدر مدیرعامل شرکت  نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ محمدرضا قاهری گفتنی است، محسن صالحی

یاراحمدی مدیرکل دفتر امور ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سعید  های صنعتی تهران؛ رسول شهرک

وندی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی  متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست؛ حمید جالل

ران ازجمله حاضران در این جلسه سازمان حفاظت محیط زیست و محمدهادی حیدرزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ته

 ./ها و پیشنهادات خود در این زمینه پرداختند بودند که به طرح دیدگاه

/news/fa/ir.iana.www//:http317۰4D%/5%7۰% 
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 برنامه و سیاست ها

  ایرنا 12/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  های تجارت با ترکمنستان قرار دارد های تجارت با ترکمنستان قرار دارد   برقراری روابط بانکی در راس برنامهبرقراری روابط بانکی در راس برنامه

برقراری روابط مستقیم بانکی و تسهیل در امر : رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در ترکمنستان اعالم کرد -ایرنا -تهران

 . اری با ترکمنستان استاولویت کشورمان در راستای گسترش روابط تج 2صدور روادید، 

های گسترش روابط تسهیل  یکی از راه: اهلل خرمالی افزود به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، رحمت

 امر رفت و آمد بین کشورها و همچنین تسهیل در امور بانکی است و دولت ایران در این زمینه تالش جدی دارد که بازرگانان ایرانی

 .تری با بازرگانان ترکمنستان تجارت کنند با شرایط راحت

این نمایشگاه فرصت مناسبی : خرمالی به برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در ترکمنستان اشاره کرد و گفت

 .گانان ترکمنستان ارایه کنندبرای تجار ایرانی است که محصوالت و کاالهای باکیفیت و ارزان خود نسبت به رقبا را به تجار و بازر

کند و ما در تالش  ایران هر سال دو بار در ماه های مرداد ماه و اسفند در ترکمنستان نمایشگاه اختصاصی برگزار می: وی گفت

کدیگر هستیم در طول برگزاری نمایشگاه، همایشی را با حضور تجار ایرانی و ترکمن برگزار کنیم تا میزان ارتباط تجار دو کشور با ی

رایزن بازرگانی ایران در ترکمنستان به بازرگانانی که تمایل به کار در ترکمنستان دارند توصیه کرد پیش از .را به حداکثر برسانیم

ها در سالیان گذشته به ویژه پارسال را رصد کنند و با توجه به پنج قلم کاالیی اصلی وارداتی  حضور در بازار، رفتار مصرفی ترکمن

این کشور پارسال بیشترین میزان واردات مصالح ساختمانی، مصنوعات فلزی، مقاطع : وی افزود.کشور، وارد بازار شوندبه این 

 .دهد این کشور در حال ساخت و ساز و توسعه روزافزون است فوالدی، سیمان، کلینکر سیمان و مواد غذایی را داشت که نشان می

ان پنجمین دوره مسابقات داخل سالن آسیا است و از این رو در حال ساخت ترکمنستان سال آینده میزب: خرمالی افزود

توانند مواد مورد نیاز در امر  ها در شهرهای مختلف از جمله پایتخت خود است و تجار ایرانی می های میزبان رقابت ورزشگاه

هایی که در حال  گذاریی نحوی در سرمایهسازی را در اختیار این کشور قرار دهند و به  سازی و ساختمان سازی و جاده زیرساخت

 .گیری است شرکت کنند شکل

یکی از مهمترین منابع درآمدی این کشور نفت و گاز است و صنعت نساجی و کشت پنبه سومین : رایزن بازرگانی ایران ادامه داد

های نساجی را در حوزه شرق دریای  ترین کارخانه ها هم اکنون پیشرفته گروه کاالیی درآمدی این کشور است؛ به طوری که ترکمن

توانند از این  گذاری و مطالعه بازار می ها در صورت هدف ترکمنستان چهارمین دارنده گاز جهان است و ایرانی: وی گفت.خزر دارند

 .بازار بیش از پیش استفاده کنند

کشور صادرکننده کاال و خدمات به این  در واقع ما چهارمین: خرمالی در ادامه در خصوص رقبای ایران در ترکمنستان هم گفت

شوند؛ زمانی ایران رتبه دوم را در  کشور هستیم و پیش از ما کشورهای ترکیه، روسیه و چین قرار دارند که رقبای ایران محسوب می

ست در مدت زمان اختیار داشت اما به تدریج ترکیه با توجه به اشتراکات زبانی نقش بیشتری در بازار ترکمنستان پیدا کرد و توان

 .مشخصی به یکی از بزرگترین رقبای ایران تبدیل شود

میلیارد واردات بوده، ضمن  ۵۲۵میلیارد آن صادرات و  5میلیارد دالر تجارت داشته است که  1۵ترکمنستان سال گذشته : وی گفت

 .درصدی را تجربه کرده است ۰۲۵اینکه رشد اقتصادی 

یز پیشرفت چشمگیری داشته است و توانسته به یکی از صادرکنندگان برق به کشورهای این کشور در صنعت برق ن: وی افزود

 .همسایه از جمله ایران و افغانستان تبدیل شود

دولت ایران در بخش زیرساختی برای توسعه صادرات غیر نفتی چند پروژه با این کشور دارد که : رایزن بازرگانی ایران ادامه داد
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ها دو  شود و با احداث این پل مسیر رفت و آمد کامیون نه تجن یکی از آنها است که تا اواخر سال نهایی میاحداث پل بر روی رودخا

آباد و سرخس با ترکمنستان دارد و با توجه  گیران، لطف ایران چهار مرز زمینی از جمله اینچه برون، باج: وی افزود.طرفه خواهد شد

گیرد در آینده نزدیک شاهد رونق بیشتر  هایی که از سوی دولت ایران صورت می تالشهای ذکر شده ، امیدواریم با  به پتانسیل

های صنعت ساختمان شامل تجهیزات صنعت نفت و گاز،  سومین نمایشگاه ایران پروژه در بخش.تجارت ایران با این کشور باشیم

سازی، آسفالت، انتقال  سازی، پل های راه های مهندسی، توسعه شهری و ساخت و سازها، خدمات فنی و مهندسی در زمینه سازه

های نفت و گاز، محصوالت صنعتی، پتروشیمی، مصالح ساختمانی، سیمان، آجر، گچ، رنگ و رزین، سنگ، شیشه، درب و  لوله

جاری در  مردادماه سال 3۶تا  27از ... آالت ساختمانی، برق و های آبیاری و کشاورزی، ماشین پنجره، انواع لوله، باالرها و سیستم

 .شود آباد برگزار می عشق

/News/fa/ir.irna.www//:http7213421۰/ 
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 برنج
 فارس - ۱۱/۴۰/۴۰:  تاریخ

  تیرماه تیرماه   ۵5۵5اجازه ترخیص برنج حداکثر تا اجازه ترخیص برنج حداکثر تا //واردات برنج خارجی از اول مرداد ممنوع شدواردات برنج خارجی از اول مرداد ممنوع شد
 . ای به رئیس کل گمرک از ممنوعیت واردات برنج خارجی از اول مرداد ماه خبر داد مقام وزیر جهاد کشاورزی در نامهقائم 

ت ای به رئیس کل گمرک ممنوعیت واردا به نقل از گمرک ایران قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در نامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .برنج خارجی را خواستار شد

های وارداتی از اول مرداد ماه  ترخیص برنج  به دلیل شروع فصل برداشت و حمایت از برنجکاران داخلی  :در این گزارش آمده است

 .های انجام شده غیرقابل قبول است شود و ثبت سفارش ممنوع می

پذیر است و از این تاریخ به بعد تحت هیچ شرایطی  جاری امکان تیرماه سال 31های وارداتی از گمرک حداکثر تا  ترخیص برنج

 .های انجام شده غیرقابل قبول خواهد بود سفارش ترخیص برنج از گمرکات کشور مجاز نخواهد بود و حتی ثبت

کل گمرک  ان رئیسای به مسعود کرباسی مقام وزیرجهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی در نامه اکبر مهرفرد، قائم علی

 .ایران با تأکید بر مطلب فوق، خواستار اقدام گمرکات کشور در این زمینه شد

 2۰/7/54مورخ  ۶2۶۲25515بخشنامه وزیر جهادکشاورزی به شماره  2پیرو بند: مقام وزیر جهاد کشاورزی آمده است در نامه قائم

وارد کشور گردد، این موضوع به کلیه  31/4/5۵اکثر تا تاریخ بایستی حد های انجام شده می کلیه ثبت سفارش»مبنی بر اینکه 

متقاضیان اعالم و تعهد اخذ شود که پس از تاریخ فوق به دلیل شروع فصل برداشت برنج و لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی، 

در { ترخیص}به ذکر عبارت قانون امور گمرکی و با توجه { 1}ماده { ث}و به استناد بند« .امکان ترخیص وجود نخواهد داشت

پذیر است و از آن  امکان 31/4/135۵نماید ترخیص برنج حداکثر تا تاریخ  وسیله مجدداً تاکید می الذکر، بدین بخشنامه فوق 2بند 

 .تاریخ به بعد تحت هیچ شرایطی ترخیص برنج از گمرکات کشور مجاز نیست

کار، دولت همه ساله هم زمان با فصل برداشت برنج در کشور ترخیص  براساس این گزارش در راستای حمایت از کشاورزان برنج

 .کند های وارداتی تا پایان فصل برداشت و توزیع آن در بازار را ممنوع اعالم می برنج

یاز گیرد، بالغ بر دو میلیون تن و میزان مورد ن های شمالی صورت می میزان تولید ساالنه برنج در داخل کشور که عمدتاً در استان

 .برای واردات حدود یک میلیون تن در سال است

 ب/انتهای پیام
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 برنج
 فارس - ۱۱/۴۰/1۰:  تاریخ

  هزار تن شلتوک هزار تن شلتوک   566566بینی افزایش تولید بینی افزایش تولید   پیشپیش/ / شودشود  برداشت برنج از اوایل هفته آینده آغاز میبرداشت برنج از اوایل هفته آینده آغاز می
شود با  بینی می پیش: شود، گفت مدیرکل غالت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برداشت برنج از اوایل هفته آینده آغاز می

 . هزار تن برسد 2۶۶میلیون و  3هزار تنی، تولید شلتوک برنج به  ۵۶۶افزایش 

با بیان اینکه کشت برنج در سال زراعی جاری به علت شرایط آب و  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کاوه خاکسار در گفت

هفته  2 تقریبا ایل هفته آینده وبرداشت این محصول در مازندران از او :زودتر انجام شد، گفت های قبل هوایی مساعد نسبت به سال

   .شود زودتر آغاز می

. هزار تن شلتوک برداشت شود 2۶۶میلیون و  3 بینی کرد، امسال  مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی پیش

 .هزار تن شلتوک برنج برداشت شد 1۶۶میلیون و  2گذشته در مجموع  سال زراعی

شود  بینی می هزار تن برنج تولید شد که با توجه به شرایط تولید پیش 1۵۶ذشته یک میلیون و سال زراعی گ: وی تصریح کرد

 .تولید برنج در سال جاری افزایش داشته باشد

مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح افزایش ضریب خوداتکایی در تولید برنج بیان 

 .در این رابطه از جمله مدیریت مزرعه و افزایش عملکرد در واحد سطح به اجرا در آمده است لفیهای مخت پروژه: داشت

ها از عوامل تأثیرگذار در  خاکسار با بیان اینکه اقدامات در زمینه مسائل به زراعی، اختصاص کود به موقع و مبارزه با آفات و بیماری

زراعی جاری مزارع برنج کمتر دچار استرس محیطی شد و در نظر است تا با  با این اقدامات در سال: عملکرد است، گفت افزایش

  . عملکرد هزار مزرعه تأثیرات افزایش عملکرد بررسی شود برداری از نمونه

نسبتا خوبی  از آنجا که برنج امسال در بازار قیمت: هزار هکتار عنوان کرد و گفت ۵1۶وی سطح زیر کشت برنج در سال جاری را 

در دو استان گیالن و مازندران سطح زیر کشت برنج نسبت به سال قبل کاهش نداشته و حتی برخی از شالیکاران داشت، 

تواند عاملی در جلوگیری از تغییر کاربری  رها کرده بودند به کشت این محصول اختصاص دادند که این مسئله می هایی را هان زمین

 .اراضی کشاورزی هم باشد

 .کشت ارقام پرمحصول برنج نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده استسطح زیر : وی افزود
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 برنج
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

پرداخت حق نکاشت به کشاورزان حوزه آبخور سد پرداخت حق نکاشت به کشاورزان حوزه آبخور سد / / از بالتکلیفی الگوی کشتاز بالتکلیفی الگوی کشتبرنج کامفیروز، سرگردان برنج کامفیروز، سرگردان 

  درودزندرودزن

شود و مابقی از آب چاه  هزار هکتار اراضی زیر کشت برنج کامفیروز از آب رودخانه مشروب می 1۶هکتار از  ۵۶۶فقط دوهزار و 

ده است؛ بنابراین باید جایگزین این محصول کنند، با توجه به اینکه کشت برنج فقط مختص مناطق شمالی کشور ش استفاده می

 .دهند، تعریف شود برای کشاورزانی که کشت برنج انجام می

 

شود و مابقی از  هزار هکتار اراضی زیر کشت برنج کامفیروز از آب رودخانه مشروب می 56هکتار از  566فقط دوهزار و 

مختص مناطق شمالی کشور شده است؛ بنابراین باید کنند، با توجه به اینکه کشت برنج فقط  آب چاه استفاده می

 .دهند، تعریف شود جایگزین این محصول برای کشاورزانی که کشت برنج انجام می

، در نخستین جلسه کارگروه آب و کشاورزی استان فارس، رئیس سازمان جهاد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اینکه در این جلسه آخرین وضعیت سد مالصدرا و تخصیص آب این سد برای کشت برنج مورد بررسی  کشاورزی این استان، با بیان

هکتار مستقیم از آب  ۵۶۶هزار هکتار سطح زیر کشت برنج وجود دارد که دوهزار و  1۶در حوزه کامفیروز : گیرد، گفت قرار می

انجامد که در ابتدای مراحل رشدی، آب بیشتر  روز به طول می 1۶۶شود و طول دوره رشد برنج از ابتدا تا انتها  رودخانه مشروب می

 .گیرد و در مراحل انتهایی، آب کمتری مورد استفاده برنج قرار می

کوبی زیادی در این منطقه وجود دارد که در  های برنج کاری است و کارخانه در منطقه کامفیروز شغل اصلی مردم برنج: قاسمی افزود

جویی در مصرف آب اقدامات بسیار خوبی  اد کشاورزی فارس در زمینه مکانیزاسیون برنج و همچنین صرفهاین باره سازمان جه

جویی شده  درصد در مصرف آب صرفه 7۶تا  1۶با اجرای آبیاری تناوبی در کشت برنج حدود : وی خاطرنشان کرد.انجام داده است

هزار مترمکعب  13شود با استفاده از این روش به  رنج مصرف میهزار مترمکعب آب که در کشت رایج ب 2۵است، به نحوی که از 

 .جویی شده است مصرف آب رسیدیم که میزان قابل توجهی در مصرف آب صرفه

تقویت امنیت غذایی، مدیریت و افزایش کارآیی آب در تولید محصوالت : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد

ویژه فارس  های جنوبی بهمتبوع و سازمان جهاد کشاورزی فارس بوده و برنامه عدم کشت برنج در استان های وزارتزراعی از اولویت

 . های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن، این سازمان استنیز از سیاست

های  ور به استانگیری شده است که کشت برنج به مر گذاری در سطح کالن به این صورت تصمیم سیاست: قاسمی تصریح کرد

های جنوبی منابع آبی محدودی دارند و بارندگی در این مناطق کمتر از حد  دلیل اینکه استان شمالی کشور انتقال پیدا کند، به

 .توانند برنج تولید کنند های شمالی با توجه به میزان بارندگی و عدم محدودیت آب می نرمال بوده و استان

نکه برنج ازجمله محصوالت با نیاز آبی باال است، لذا این سازمان در برنامه الگوی کشت خود هیچ با توجه به ای: وی یادآور شد

در نظر نگرفته است که  135۵در سال ( های آب کشاورزی چاه)های زیر زمینی  جایگاهی برای کشت این محصول با استفاده از آب

 .مسئوالن استانی داردتحقق این امر نیاز مبرم به آگاهی، همدلی و همراهی مردم و 

 رو هستند های زیرزمینی روبه های آب های استان فارس با بیالن منفی سفره تمامی دشت
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های مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسالمی در نخستین جلسه کمیسیون آب و  در ادامه، نماینده شهرستان

ست که دچار بحران آب و خشکسالی شده است و وضعیت منابع آبی واقعیت این است که استان فارس چند سال ا: کشاورزی گفت

 .رو هستند های زیرزمینی روبه های آب های استان با بیالن منفی سفره استان کامالً در شرایط بحرانی بوده و همه دشت

اندیشی  اید درباره آن چارهکنند و ب ترین بحرانی که امروز استان فارس با آن دست و پنجه نرم می مهم: محمدمهدی برومندی افزود

رو هستیم و در  شود با شرایط بسیار خطرناکی روبه گیری می شود بحران خشکسالی و آب است به نحوی که از آمار و ارقام نتیجه

طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است و ما  حال حاضر رودخانه کر و سیوند خشک شده است و ورودی سد درودزن و مالصدرا به

ایم که با اجرای این طرح به کشاورزان حوزه آبخور سد درودزن  ره در مجلس شورای اسالمی طرح نکاشت را مطرح کردهدر این با

توان با اجرای این روش هم آب در پشت سدها ذخیره کرد و هم دریاچه بختگان را که به کانون  شود و می حق نکاشت پرداخت می

 .و از طرف دیگر معیشت کشاورزان را نیز تأمین کردریزگردهای سمی تبدیل شده است را نجات داد 

توان کشاورزان را از  تا زمانی که جایگزین مناسبی به جای برنج برای کشاورزان کامفیروز مشخص نشده است، نمی: وی ادامه داد

 .آبه خود محروم کرد و معیشت کشاورزان را به خطر انداخت حق

محور است، لذا باید  شعار دولت تدبیر و امید احترام به حقوق شهروندان و نگاه عدالت با توجه به اینکه: برومندی خاطرنشان کرد

 .آبه کشاورزان کامفیروز مدنظر قرار گیرد حق

 دیگر آبی برای مصرف کشاورزی رهاسازی نخواهد شد 35در سال 

: آب و کشاورزی اظهار داشت ای استان فارس در ادامه نخستین جلسه کارگروه همچنین، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه

حجم آب باقیمانده پشت سدهای درودزن و مالصدرا به قدری نیست که بتوان از آن برای مصارف کشاورزی استفاده کرد و تنها 

رسانی و اعالم کردیم که امکان تأمین  برای تأمین آب آشامیدنی استفاده خواهد شد و این موضوع را نیز در اواخر سال گذشته اطالع

 .ب کشاورزی از طریق این سدها وجود نداردآ

ای که سال قبل برگزار شد، مقرر  هایی که سال گذشته در استان شاهد بودیم، طی جلسه با توجه به بارندگی: دهقانی تصریح کرد

شد میلیون متر مکعب آب از حجم ذخیره سد درودزن برای مصرف کشاورزی رهاسازی شود و همان زمان اعالم  1۶۶گردید که 

 .دیگر آبی رهاسازی نخواهد شد 5۵که با انجام این کار در سال 

میلیون مترمکعب کمتر باشد و اگر این اتفاق بیافتد،  33۶حجم استاندارد ذخیره آب پشت سد درودزن نباید از : وی یادآور شد

 .کند کاهش خواهد یافت می درصد آب آشامیدنی شیراز را تأمین ۵۶درصد آب آشامیدنی مرودشت و  1۶کیفیت آب این سد که 

های فصل بهار بود که  بینی بارندگی میلیون مترمکعب آب سد درودزن به واسطه پیش 1۶۶تصمیم به رهاسازی : دهقانی تأکید کرد

 .میلیون مترمکعب به منطقه بحران رسیده است 341توان گفت وضعیت ذخیره آب این سد با  این امر محقق نشد و می

حجم الزم جهت پایداری : شود، افزود میلیون مترمکعب برآورد می 15حجم آب ذخیره شده در پشت سد مالصدرا وی با بیان اینکه 

 .میلیون مترمکعب آب وجود دارد 15میلیون مترمکعب است که به این ترتیب امکان رهاسازی تنها  ۰۶این سد نیز 

 شود دهند، تعریف باید جایگزین برای کشاورزانی که کشت برنج انجام می

با توجه به اینکه با محدودیت جدی منابع آب و : در ادامه نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس گفت

 .رو هستیم؛ بنابراین باید ذخایر موجود را به بهترین نحو ممکن مدیریت کرد خشکسالی روبه

بندی تغییر کاربری  صورت نوبت ضر وجود دارد باید درباره کشت بهبا توجه به شرایطی که در حال حا: رحمانی خاطرنشان کرد

ها مدنظر قرار  های نوین مانند گلخانه های صنعتی و خدماتی، استفاده از روش اراضی که امکان کشت در آنها وجود ندارد به فعالیت
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سد درود زن جهت مزارع گندم در حوزه  میلیون مترمکعب آب از 1۶۶وی با تأکید بر اینکه در اسفندماه سال گذشته .گرفته شود

ای  های کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه بر اساس توصیه: آبخور این سد رهاسازی شد، ادامه داد

 های های بلندمدت هواشناسی در سال بینی تواند در اختیار کشاورزان قرار گیرد که با توجه به پیش فارس، فقط یک نوبت آب می

طور  متر بوده که این میزان آب هم برای کشاورزان مرودشت، کربال و خرامه به میلی 2۶گذشته، میانگین بارش در بهار حدود 

ها درباره  بینی متأسفانه پیش: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس تصریح کرد.مساوی اختصاص یافت

بار آب در اختیار  و با توجه به عدم وجود آب در پشت سد درودزن نتوانستیم برای دومینوقوع بارندگی در بهار محقق نشد 

با توجه به اینکه کشت برنج فقط مختص مناطق شمالی کشور : رحمانی یادآور شد.کشاورزان حوزه آبخور سد درودزن قرار دهیم

 .دهند، تعریف شود ج انجام میشده است؛ بنابراین باید جایگزین این محصول برای کشاورزانی که کشت برن

شود که بر اساس این میزان باید سطح زیر  میلیون مترمکعب آب برای اراضی کامفیروز رهاسازی می15: وی در پایان تأکید کرد

نخستین جلسه کارگروه آب و کشاورزی با حضور .کشت درنظر گرفته شود، اما باید توجه داشت که این سطح نیز رو به کاهش است

هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، پرستار از معاونت آب و خاک  معاون

های پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت در  ای فارس، نماینده مردم شهرستان وزارت جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت آب منطقه

ی خرامه و مرودشت، تعدادی از کشاورزان کامفیروز و بقیه اعضا در استانداری برگزار ها مجلس شورای اسالمی، فرمانداران شهرستان

 ./شد
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 برنج
 آیانا - 13۱۱تیر  1۰: تاریخ

  ماهه برنجماهه برنج  11ممنوعیت واردات و ترخیص ممنوعیت واردات و ترخیص 

در شرایطی که حدود دو هفته به فصل برداشت برنج باقی مانده است، معاون شرکت بازرگانی دولتی از ممنوعیت واردات و ترخیص 

 .چهار ماهه برنج از مرداد امسال به دستور وزیر کشاورزی خبر داد

پنج استان کشور با برنج گره خورده و این محصول  - از آنجاکه اقتصاد چهار: دوگو با ایسنا، اظهار کر حسن عباسی معروفان در گفت

هاست که در فصل برداشت محصول  هاست، وزارت جهاد کشاورزی سال های شمالی تامین کننده رفاه خانوده به ویژه در استان

  را برای گذران زندگی  شان تری حاصل دسترنج ثباتتر و با  کند تا کشاورزان بتوانند در بازار آرام واردات برنج را ممنوع اعالم می

امسال با دستور وزیر جهاد : میلیون تن افزایش یابد، افزود 2۲4شود تولید امسال برنج به حدود  می وی با بیان اینکه پیش.بفروشند

شود و در صورت  برنجی از اواخر تیر تا آذر امسال وارد کشور نمی  کشاورزی و مکاتبات صورت گرفته با گمرکات کشور، هیچ محموله

 .های قبلی نیز از گمرک ترخیص نخواهد شد واردات ناشی از ثبت سفارش

نیاز حدود سه : شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه هیچ کمبودی در بازار برنج وجود ندارد، اظهار کرد معاون بازرگانی داخلی

شود و هیچ نگرانی بابت ممنوعیت واردات این محصول وجود ندارد چرا که این  میلیون تنی برنج از تولید داخلی و واردات تامین می

 .گیرد ورزان و تولید داخلی صورت میابالغیه هر ساله در راستای حمایت از کشا

طی سه ماهه : هزار تن اعالم کرد و گفت 1۶۶معروفان، میزان واردات برنج از سوی شرکت بازرگانی دولتی طی بهار امسال را حدود 

از اتمام  ابتدایی امسال و در واقع از آذر ماه سال گذشته با آزاد شدن واردات برنج، به اندازه کافی واردات صورت گرفت و پس

شود، گرچه اگر اضطراری در بازار برنج  های خصوصی و دولت از سر گرفته می ممنوعیت چهار ماهه مجددا واردات برنج توسط بخش

وارداتی برنج طی   به وجود آید ممکن است با نظر وزارت جهاد کشاورزی بخش اندکی برنج وارد شود اما در حالت کلی هیچ محموله

 .کند زار ایران راه پیدا نمیاین چهار ماه به با
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 برنج
 ایرنا ۴۱/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

    **علی حبیبیعلی حبیبی  --برنج و مسائل تولید تا فروش آن برنج و مسائل تولید تا فروش آن 

از این رو، رسیدگی به مسائل این بخش . محصول استراتژیک، غذای اصلی بسیاری از مردم استبرنج به عنوان یک  -ایرنا -تهران

 . از کاشت و توزیع تا صادرات و واردات یک ضرورت محسوب می شود

ا بازار برنج در سال های گذشته همواره تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی بوده و نوسان قیمت و شیوه توزیع آن بیشترین تاثیر ر

 . روی کشاورزان به عنوان تولیدکنندگان این محصول گذاشته است

هر چند کشاورزان، تولید کنندگان این محصول محسوب می شوند اما در فرآیند بازار و تعیین نرخ برنج نقش چندانی ندارند؛ حال 

 . آنکه زیان های آن به طور مستقیم متوجه آنان می شود

غیر از تولید محصول، همه نقش ها را از تعیین و افزایش قیمت برنج تا تعیین زمان توزیع آن ایفا  در این بازار دالالن و واسطه ها

 . از این رو بازار برنج در چنین چرخه ای که به سود کشاورز نیست به فعالیت خود ادامه می دهد. می کنند

کشاورزی سایه سنگین خود را بر تولید این محصول در این فرایند رشد هزینه تولید شامل دستمزدها، ماشین آالت و نهاده های 

گسترانده است؛ به طوری که در برخی موارد در خوشبیانه ترین حالت هزینه آماده سازی مزرعه در مرحله کاشت و برداشت با 

 . برابری می کند -و به بیان دیگر نسبت هزینه با درآمد -عایدی ناشی از فروش

رعه به سبب وضعیت نامساعد مالی ناگزیر است قرض کند یا اگر بخت با او یار باشد، وام بگیرد که شالیکار در دوره آماده سازی مز

 . بازپرداخت اصل وام یا قرض به همراه سود آن قصه درازی دارد

ی مزرعه به شالیکار در راه آماده ساز. اما مسائل برنج فقط به اینجا ختم نمی شود؛ بلکه مشکالت بیشتر و بزرگ تری نیز وجود دارد

دلیل تماس مستقیم با آب و گل به انواع بیماری ها مانند رماتیسم مبتال و برای درمان آن، هزینه های سرسام آوری را متحمل می 

با دیدن این مخارج و دشواری های آماده سازی مزارع شالی است که برخی کشاورزان به فکر راه های دیگری برای گذران . شود

هر چند قانون در این زمینه . خستین اقدامی که به ذهن آنان می رسد تغییر کاربری زمین کشاورزی استن. زندگی می افتند

. محدودیت هایی مانند مدت زمان بهره برداری نکردن از زمین به عنوان مزرعه را در نظر گرفته اما این زمان برای همیشه نیست

 . دهد باز منتظر می ماند سال هم نتواند آن را تغییر کاربری 1۶برای همین اگر 

 . تغییر کاربری زمین ها به مرکزهای تجاری و رویش قارچ گونه ویالها در مناطق شمالی کشور ادامه دارد

هر چند این موضوع مشکل امروز و دیروز نیست اما در این وضعیت بهترین و مرغوب ترین زمین ها از تولید محصول راهبردی برنج 

این . هزار هکتار زمین در استان مازندران و تقریبا به همین مقدار در استان گیالن زیرکشت برنج است 22۶اکنون . خارج می شود

 . درصد برنج کشور را تولید می کنند که شامل ارقام پرمحصول و مرغوب است 37و  42استان ها به ترتیب 

از . با محصوالت مشابه خارجی قابل مقایسه نیستکیفیت و مرغوبیت محصوالتی که از این زمین ها به عمل می آید به هیچ وجه 

 11برای نمونه در ماه های گذشته قیمت برنج داخلی هاشمی تا بیش از . این رو قیمت برنج ایرانی باالتر از نوع خارجی آن است

 . هزار ریال رسید که تهیه آن برای بسیاری از مردم دشوار بود

لی از برنج است زیرا بسیاری از آنان این محصول را برای پرداخت بدهی ها، سر محصول در این فصل سال، انبار بیشتر کشاورزان خا

 . محصول را به دست خریدار رسانده اند( فصل پاییز)فروخته یا دستکم در ماه های نخست پس از برداشت 

واسطه ها با قیمت ارزان آن را  در فصل برداشت اگر مرکز مشخصی زیر نظر دولت بموقع نسبت به خرید برنج اقدام نکند دالالن و

اینگونه است که حتی . از کشاورزان می خرند و هر زمان که بخواهند آن را وارد بازار می کنند و به قیمت های دلخواه می فروشند
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 !امکان دارد یکی از خریداران برنج، خود شالیکار باشد

ه می شویم در بسیاری از موارد میزان هزینه با درآمد حاصل از را محاسبه کنیم متوج... داشت، برداشت و  اگر هزینه های کاشت،

کاشت این محصول برابری می کند و با توجه به زحمات طاقت فرسای تولید آن، شالیکار برای ادامه کار در مزرعه رغبت کمتری 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ادامه این روند و یکه تازی دالالن و واسطه ها در بازار برنج، به سود هیچکس از جمله . دارد

 . نخواهد بود و این مساله می تواند زیان های جبران ناپذیری به فرایند تولید و مصرف ملی وارد کند

 : برای رفع مسائل و مشکالت شالیکاران، توجه به این موارد ضروری به نظر می رسد

 بموقع محصول آنان به قیمت مناسب  تشکیل مرکز یا اتحادیه جامعی برای حمایت از شالیکاران و خرید -

 اختصاص وام های بی بهره یا دستکم کم بهره به کشاورزان در فصل کاشت، داشت و برداشت و فصول دیگر  -

 کوتاه کردن دست دالالن و واسطه ها از بازار برنج با شفاف سازی اقتصادی بازار برنج  -

 نها برای کاهش هزینه های کاشت، داشت و برداشت تسطیح زمین های کشاورزی مناسب و یکپارچه سازی آ -

 رفع کمبود آب کشاورزی و پیشنهاد شیوه های آبیاری نوین و استاندارد -

 در اختیار گذاشتن ماشین آالت کشاورزی با قیمت مناسب  -

 توزیع بموقع سموم کشاورزی با قیمت مناسب میان کشاورزان  -

 اختیار گذاشتن بذرهای پرمحصول، مرغوب و با کیفیت افزایش بهره وری در واحد سطح با در  -

 ایجاد امکانات مناسب برای ترغیب کشاورزان به کشت جایگزین در فصول غیرزراعی  -

 آموزشی برای اطالع رسانی شیوه ها و دانش های نوین کشاورزی -بهبود فرایندهای ترویجی -

................................................... .......... 
 (ایرنا)دبیر خبرگزاری جمهوری اسالمی* 

/News/fa/ir.irna.www//:http7213۶311/ 
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 برنج

 ایرنا 15/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  فقط به شکل گونی بخرید فقط به شکل گونی بخرید / / برنج ایرانی بهترین در دنیا استبرنج ایرانی بهترین در دنیا است

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو از مردم خواست به خاطر مسائل سالمت و بهداشتی ، مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو از مردم خواست به خاطر مسائل سالمت و بهداشتی ،   --ایرنا ایرنا   --تهران تهران 

    ..برنج را فقط به شکل گونی تهیه کنند و در صورت خرید کیلویی حتما به پروانه بهداشتی روی گونی توجه کنندبرنج را فقط به شکل گونی تهیه کنند و در صورت خرید کیلویی حتما به پروانه بهداشتی روی گونی توجه کنند

برنج های وارداتی یا تراریخته بودن برخی برنج ها این روزها اخباری دست به دست مردم مبنی بر وجود آرسنیک در برخی نمونه 

برنج غذای اصلی ایرانیان بوده و بنابراین هر گونه شبهه ای در سالمت آن ، جمعیت زیادی را نگران می سازد بنابراین در .می چرخد

 .داده شده استگفت و گویی با حسین رستگار مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو به این نگرانی ها پاسخ 

 آیا در برنج های وارداتی، آالینده وجود دارد؟ **

تمام برنج های وارداتی که از مسیر قانونی وارد می شوند، مورد نمونه و آزمون قرار می گیرند و اگر نمونه ای از برنج ها : رستگار

 .دارای مواد آالینده مانند آرسنیک یا سرم باشند به آنها مجوز توزیع نمی دهیم

برنج های آلوده یا معدوم شده یا به کشور صادرکننده بازپس فرستاده می شوند و به هیچوجه بدون مجوز سازمان غذا و دارو ، 

 .اجازه ورود به بازار را ندارند

 .هم اکنون هیچ نمونه ای از برنج های وارداتی مورد تائید نداریم که دارای آرسنیک باشند

 رقانونی ، آلوده هستند؟برنج های وارداتی از مسیر غی**

قاچاق دیگر دست ما نیست و گاهی قاچاق برنج انجام می شود و البته ما گاهی از این برنج های قاچاق نمونه برداری می : رستگار 

ود هر گاه قاچاق برنج مستند ش. نمونه هایی نیز از اینگونه برنج ها به دست ما رسیده که دارای آرسنیک و آلوده بوده است . کنیم

 .طبق قانون با آن برخورد شده و اجازه توزیع ندارند

 آیا برنج های هندی مورد تائید سازمان غذا و دارو و قانونی هستند؟**

قبال . به تعداد زیادی از برنج هایی که از هند و پاکستان وارد کشور می شوند، مجوز ورود داده ایم و مورد تائید هستند : رستگار 

کشتی وارد شده و یک مجوز کلی می گرفتند اما اکنون کل زمین های کشاورزی این برنج ها در کشور مبداء  اینگونه برنج ها با

این برنج ها بعد از ورود به کشور نیز مجددا مورد آزمون و نمونه برداری قرار . مورد نمونه برداری قرار گرفته و ثبت منبع می شوند 

 .ره بهداشتی نیز می دهیممی گیرند و چند سالی هست که به آنها شما

 چطور برنج مجاز و برنج قاچاق را از هم تشخیص دهیم؟**

برنج ها حتما باید به صورت گونی دارای پروانه بهداشتی به فروش برسند و مردم با دیدن پروانه بهداشتی به راحتی می : رستگار

 .دتوانند از سالمت این برنج ها اطمینان پیدا کرده و آن را خریداری کنن

 افرادی که به خاطر قیمت برنج ، آن را به صورت کیلویی می خرند، چطور برنج مجاز و سالم خریداری کنند؟**

به علت قیمت برنج ، بسیاری از افراد ترجیح می دهند آن را به صورت کیلویی خریداری کنند که در این روش حتما : رستگار 

مصرف کنندگان و خریداران برنج نیز در صورت خرید برنج به صورت . نباشندگونی ها باید جلوی چشم خریدار بوده و در پستو 

 . کیلویی حتما باید به پروانه بهداشتی مندرج روی گونی توجه کنند

 اما احتمال تقلب در گونی ها نیز وجود دارد؛ برای آن چه باید کرد؟**

واردات برنج تا آن اندازه زیاد و قیمت برنج های هندی ارزان نمی توان تقلب در این زمینه را انکار کرد اما معموال حجم :رستگار
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همچنین مردم می توانند برنج را از فروشگاه های معتبر خریداری کنند که . است که کمتر تقلب در این زمینه رخ خواهد داد

 .احتمال تقلب در آنجاها کمتر است

 آیا برنج تراریخته در بازار کشور وجود دارد؟**

. عالوه بر آن برنج تراریخته در دنیا مرسوم نیست .  گونه برنج تراریخته ای در بازار وجود ندارد و به آن مجوز نداده ایمهیچ: رستگار

 .بیشتر محصوالتی مانند ذرت یا کلزا به صورت تراریخته تولید می شوند

 برنج های وارداتی بهتر است یا برنج ایرانی؟**

ین، رایحه، طعم و پخت برنج ایرانی بهتر از برنج های وارداتی بوده و حتی هضم برنج های کیفیت محصول و میزان پروتئ: رستگار

علت . برنج ایرانی بهترین برنج درجه یک دنیا به شمار می رود اما قیمت آن باالتر است. ایرانی در دستگاه گوارش راحت تر است

اقلیمی و نوع گونه آن بستگی داشته و اصال قابل مقایسه با برنج کیفیت برنج ایرانی به عوامل گوناگونی از جمله شرایط محیطی و 

 .های وارداتی نیست هرچند که برنج های وارداتی از مسیر قانونی مورد تائید سازمان غذا و دارو است

 گفت و گو از سادات حسینی خواه

/wsNe/fa/ir.irna.www//:http72131۰1۵/ 
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 پسته
 آیانا - 13۱۱تیر  ۴۰: تاریخ

  کند، نه تولیدات آمریکاییکند، نه تولیدات آمریکایی  بازار پسته را قوانین مالیاتی تهدید میبازار پسته را قوانین مالیاتی تهدید می

 .هزار تنی پسته آمریکا نیست، بلکه قوانین داخلی است 3۶۶کند، تولید  آنچه بازارهای صادراتی ایران را تهدید می

 .هزار تنی پسته آمریکا نیست، بلکه قوانین داخلی است ۵66کند، تولید  ایران را تهدید میآنچه بازارهای صادراتی 

با اعالم این خبر ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و ایران و روسیه امروز در گفت

بازارهای صادراتی ایران نیست، آنچه بازارهای صادراتی کشور ما را تهدید  افزایش تولید آمریکا باعث نگرانی و از دست رفتن: گفت

 .کند، قوانین مالیاتی داخلی است که باعث شده صادرکنندگان از کاالهای صادرشده خود مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند می

ر حالی که گفته شده به صادرکننده بازگردانده اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کاالهای صادراتی د: اسداهلل عسگراوالدی افزود

 .شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده از مشکالت عدیده تجار است می

شده باالی محصوالت کشاورزی ایران از دیگر عواملی است که تهدیدکننده  ثباتی نرخ ارز در کنار قیمت تمام بی: وی خاطرنشان کرد

از سوی دیگر، عدم . که نرخ ارز در زمان صادرات محصول و دریافت ارزش آن متفاوت است صادرات کشورمان است، به این معنا

 .پرداخت جوایز صادراتی نیز مانع از افزایش صادرات و فعالیت تجار و بازرگانان داخلی شده است

 کننده نیست هزار تنی پسته آمریکا نگران ۵66تولید 

کار گرفته شده و  های گذشته به افزایش تولید پسته در آمریکا سیاستی است که از سال :رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد

 .هزار تن قرار داده است 3۶۶تا  2۵۶تولید این کشور را بین 

هزار تن رسید، اما  2۶هزار تن کاهش به  1۶۶علت خشکسالی هم تولید پسته کالیفرنیا با  سال گذشته به: عسگراوالدی تصریح کرد

 .هزار تنی پسته وارد بازار خواهد شد 3۶۶شود و آمریکا با تولید  ال گذشته امسال جبران میکسری س

هزار تن پسته در ایران شده بود، اما برآوردها حاکی  1۰۶بینی تولید  هرچند با توجه به سرمازدگی اوایل فصل پیش: وی یادآور شد

 .هزار تنی پسته کشورمان است 17۶از تولید 

پسته ایران بازارهای صادراتی خود را به شکل سنتی داشته و دارد و تنها اتفاقی که در حوزه صادرات پسته : کید کردعسگراوالدی تأ

هزار تن  ۵۶شود سفارش خرید این کشور از  بینی می بینی است، کاهش حجم خرید پسته چین از ایران است که پیش قابل پیش

 .هزار تن تنزل یابد 3۶های قبل به  سال

و مسئولیت علت اصلی کاهش مراودات ایران با چین و اتحادیه  LCمشکالت نقل و انتقال پول، گشایش : پایان اظهار داشت وی در

 ./اروپا است و افزایش تولید پسته آمریکا چندان نقشی در این موضوع ندارد

/news/fa/ir.iana.www//:http31۰51D%/7%A7%D7% 
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 پنبه
 آیانا - 13۱۱تیر  1۰: تاریخ

  خیز کشورخیز کشور  های پنبههای پنبه  کشت مزارع الگویی ترویجی در استانکشت مزارع الگویی ترویجی در استان

خیز کشور به  در سال جاری پروژه مزارع الگویی ترویجی با همکاری معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در هشت استان پنبه

 .اجرا درآمد

پروژه مزارع الگویی ترویجی با همکاری معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در هشت استان ر سال جاری 

 .خیز کشور به اجرا درآمد پنبه

با نظارت و مشاوره ( P.V.S)، در سال جاری پروژه مزارع الگویی ترویجی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

یقات پنبه کشور و با همکاری معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در هشت استان پنبه محققان و کارشناسان مؤسسه تحق

 .خیز کشور به اجرا درآمد

منظور آشنایی کشاورزان، کارشناسان،  این پروژه به: نژادی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور در این باره گفت رئیس بخش تحقیقات به

، استان خراسان (آباد و انبارالوم در سه منطقه کردگوی، هاشم)های گلستان  پنبه در استانبرداران با ارقام جدید  مروجان و بهره

در یک سایت کشت ( گرمسار)های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، اصفهان، فارس و سمنان  رضوی در دو سایت، استان

تجاری قبلی و ارقام کالستر مناسب برداشت ماشینی نظیر در این پروژه ملی ارقام جدید پنبه با ارقام : محمدرضا زنگی افزود.شد

هزار بوته در هکتار مورد مقایسه و ارزیابی قرار  2۵۶تا  U.N.Rصورت  و ساجدی در کشت متراکم به T2خورشید، کاشمر، 

 ./گیرند می
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۱۱/۴۰/۴۱:  تاریخ

  درصد کاهش یافت درصد کاهش یافت   5555نرخ سود تسهیالت کشاورزی به نرخ سود تسهیالت کشاورزی به 
 1۵نرخ سود تسهیالت کشاورزی در جلسه شورای پول و اعتبار به : ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد معاون برنامه

در یک هزار و : عبدالمهدی بخشنده گفتوزارت جهاد کشاورزی، به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش . درصد کاهش یافت

های اقتصادی کشور  گذاری برای کلیه بخش دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار پس از تصویب کاهش نرخ سود سرمایه

وزیر  مساعدت های ه متقن از سوی وزیر جهاد کشاورزی و همچنیندرصد، با تالش مجدانه و ارایه ادل 17درصد فعلی به  21از 

 .درصد کاهش یافت 1۵این نرخ برای بخش کشاورزی به  و رئیس کل بانک مرکزی  اقتصاد

الزم نیز با شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی    در این جلسه هماهنگی: معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .عملیاتی کردن این نرخ سود به عمل آمد برای

ها و  تیرماه سال جاری از سوی بانک 1۰براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، مصوبه کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی از تاریخ 

 .موسسات اعتباری، الزم االجرا خواهد بود

درصدی فعلی سود تسهیالت صندوق  14زی،نرخ بخشنده اظهار امیدواری کرد که با توجه به ویژگی های تولید در بخش کشاور

 .توسعه ملی نیز با تالش و مساعدت مراجع ذیربط، سه تا چهار درصد کاهش یابد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http135۵۶4۶5۶۶۶۰۶۶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=EVENT&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=bf54db99-b5cc-43cc-8cd7-b077d5558653
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950409000600


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                         5931 تیر دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

56 
 

 منابع مالیتامین 
 فارس - ۱۱/۴۰/13:  تاریخ

  گیرد گیرد   یارانه برداشت و حمل و نقل به کلزاکاران تعلق مییارانه برداشت و حمل و نقل به کلزاکاران تعلق می
برداران یارانه برداشت و حمل و نقل  های کشاورزی، به بهره به دلیل پراکندگی زمین: مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان تهران گفت

از غرب استان تهران، حسن بهنیا ظهر امروز در جلسه ستاد توسعه کشت کلزای  خبرگزاری فارسبه گزارش . گیرد تعلق می

های اصلی وزارت جهاد کشاورزی افزایش سطح زیر کشت کلزا و  های استان تهران با اشاره به اینکه یکی از سیاست شهرستان

درصد کشت  7تا  1آینده وزارتخانه برای توسعه کشت کلزا، اختصاص های سال  از این رو برنامه: افزایش روغن است، اظهار کرد

 .برای هر میزان سطح زیر کشت گندم و جو است کلزا

گرفته، ریزش و عدم   های صورت در بررسی: بینی شده است، ادامه داد های حمایتی پیش وی با اشاره به اینکه در این راستا بسته

 .شده است از گذشته تاکنون عنوانخرید تضمینی از مشکالت اساسی کلزا 

در حال حاضر رشد قیمت خرید تضمینی کلزا بیشتر از گندم بوده و : مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد

 .درصد است 1۶درصد و گندم  1۵افزایش قیمت خرید تضمینی کلزا نسبت به سال گذشته 

برداران در نظر  درصد برای بهره 12درصد وام بالعوض و تسهیالت بانکی با سود  ۵۶دولت برای توسعه کشت کلزا  :بهنیا تصریح کرد

های کشاورزی، به  به دلیل پراکندگی زمین: های خوبی شده است، گفت بینی وی با اشاره به اینکه برای سال آینده پیش.گرفته است

 .بینی شده است جایی کمباین نیز پیش به که یارانه جاگیرد، ضمن این برداران یارانه برداشت و حمل و نقل تعلق می بهره

شده باید تا آخر مردادماه   های انجام بر اساس ارزیابی: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خاطرنشان کرد

 .تمامی بسترها برای کشت کلزا به میزان مشخص شده انجام شود جاری

اشاره کرد و  5۵ـ  5۰های کشت کلزا در سال زراعی  تان هفت درصد برش کلزا دارد، به برنامهبهنیا در پایان با بیان اینکه هر شهرس

های  برنامه... هکتار و  14۵هکتار مالرد، شهریار  2۵هکتار بهارستان،  11هکتار قدس،  3۵هکتار اسالمشهر،  4۵۶: متذکر شد

 .شده برای کشت کلزا در غرب استان تهران است تعیین

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http135۵۶413۶۶۶۰4۶ 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  میلیارد تومانی برای صادرات مرغمیلیارد تومانی برای صادرات مرغ  566566ارائه پیشنهاد اختصاص مشوق ارائه پیشنهاد اختصاص مشوق 

میلیارد تومانی برای صادرات لبنیات ابالغ شده  ۲66معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه کلیات اختصاص یارانه 

 .است و منتظر نخستین تخصیص اعتبار آن هستیم، کاهش تولید مرغ در کشور را تکذیب کرد

درصدی جوجه ریزی دلیل گرانی مرغ  ۵۶حسن رکنی در گفتگو با مهر در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه کاهش 

 .چنین موضوعی قطعا صحت ندارد: است، اظهارداشت

هایی همراه  ممکن است گاهی مسیر تولید با فراز و نشیب: وی با بیان اینکه تولید مرغ در کشور از استمرار برخوردار است، گفت

 .افتد درصدی، به این راحتی اتفاق نمی ۵۶شود اما کاهش 

کند،  جهادکشاورزی با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان ماهی است که مصرف مواد پروتئینی در آن افزایش پیدا میمعاون وزیر 

کند ضمن اینکه ما در حال  مرغ نیز یکی از آن محصوالتی است که تقاضا در ماه مبارک رمضان برای آن افزایش پیدا می: افزود

 .کنیم که بگویند مرغ بر عرضه ندارند واجه هستیم و جایی را پیدا نمیحاضر با استمرار عرضه این کاال در بازار م

ما برای جبران این موضوع، : رکنی با بیان اینکه در حال حاضر کشش بازار افزایش یافته و تقاضا اندکی بیشتر از عرضه است، گفت

 .باید از محل ذخایر دولتی استفاده کنیم

ولیدات داخلی داریم و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد ضمن اینکه برای ماه مبارک ما ذخایر کافی از محل ت: وی ادامه داد

های عرضه کننده و  شود، فروشگاه هایی که به مناسبت این ماه برگزار می را در نقاط مختلف از جمله نمایشگاه  رمضان این محصول

ر اداراتی که به این کاال نیاز داشتند تا آن را در اختیار کارکنان خود قرار دهند، توزیع کردیم و به میزان کافی مرغ در اختیار آن قرا

هیچ : کیلوگرم است، تاکید کرد 1۵کیلوگرم و در دنیا حدود  21تا  2۰نه تولید مرغ در کشور ما بین رکنی با بیان اینکه سرا.دادیم

 .مشکلی در تامین و عرضه گوشت مرغ نداریم

ها  مساله قیمت در خرده فروشی: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرغ را در مراکز عمده فروشی متعادل خواند و گفت

 .کنیم چراکه دستگاه نظارتی نیستیم نمی را ما کنترل

قیمت عرضه : شود، اضافه کرد چیزی نصیب تولیدکنندگان نمی  ها فروشی رکنی با بیان اینکه از این افزایش قیمت مرغ در خرده

 .باید منصفانه باشد

 گیرد؟ چرا مرغ منجمد مورد استقبال مصرف کنندگان قرار نمی

پروسه : شود، افزود ها و استانداردهای بهداشتی انجام می به اینکه تولید مرغ منجمد با شاخص معاون وزیرجهاد کشاورزی با اشاره

شود محصول کیفیت باالیی داشته باشد عالوه بر اینکه قیمت مناسبی  ای است که باعث می نگهداری و عرضه این کاال نیز به گونه

 .ند تا محصولی خوب و ارزان در اختیار مردم قرار بگیردک هم دارد، در واقع دولت برای این کاال یارانه پرداخت می

مشکل اصلی این است که ما باید : گیرد؟ پاسخ داد مورد استقبال مردم قرار نمی  رکنی به این پرسش که چرا مرغ منجمد چندان

 مرغ منجمد را به صورت قطعه بندی شده عرضه کنیم که هنوز این اتفاق به شکل عمده رخ نداده است

حالت وجود دارد یا اینکه وقتی این  2کند  هنگامی که مصرف کننده مرغ منجمد را به شکل کامل خریداری می:اضافه کردوی 

به صورت منجمد آن را در فریزر نگهداری کنند، که در این   محصول از حالت انجماد خارج شد باید بالفاصله مصرف شود و یا باید

دار مطلوبیت چندانی  های خانه بنابراین ممکن است استفاده از این نوع مرغ برای خانم کند؛ صورت هم حجم زیادی را اشغال می

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که حداقل بخشی از ذخیره سازی خود را به شکل .نداشته باشد
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و حدود هزارتن مرغ را به شکل قطعه بندی شده خریداری  سال گذشته ما این کار را آغاز: قطعه بندی شده، انجام دهیم، افزود

ها را خریداری کردند و امکان عرضه این محصوالت به  ها بالفاصله آن ها و دانشگاه کردیم که اماکن پرمصرف از جمله بیمارستان

 .مصرف کنندگان خانوار بوجود نیامد

شکالت مصرف کنندگان هنگام استفاده از مرغ منجمد برطرف و نظر ما باید در این زمینه بیشتر کار کنیم تا م: رکنی اضافه کرد

 .آنان به این محصول جلب شود

شوند، هیچ مشکلی وجود ندارد،  به صورت گرم ویا منجمد عرضه می  هایی که وی با بیان اینکه از نظر کمیت و کیفیت مرغ

عالوه بر تامین نیاز داخل بتوانیم صادرات این کاال را نیز رونق امیدوار هستیم این روند کماکان ادامه پیدا کند تا ما   :اظهارداشت

 .دهیم

 هزار تن تخم مرغ 5۵هزار تن مرغ و  56صادرات 

رقابت در این زمینه بسیار زیاد است : آید که آسان از دست برود، گفت رکنی با اشاره به اینکه بازارهای صادراتی آسان به دست نمی

های بلند مدت داشته باشیم به عنوان مثال کیفیت عرضه باید روز به روز بهتر شود که  خودمان برنامهو ما باید برای موفقیت 

 .خوشبختانه در این مورد ما مشکلی نداریم

ما در دو ماهه : اضافه کرد  جاری را نیز مورد اشاره قرار داد و های دامی در سال معاون وزیر جهاد کشاورزی میزان صادرات فرآورده

 .ایم هزارتن مرغ از کشور صادر کرده 1۶امسال حدود  نخست

هزار  34۶ماهه امسال  3همچنین در : هزارتن اعالم کرد و افزود 13ماه امسال نیز حدود  3رکنی میزان صادرات تخم مرغ را در 

 .راس دام سبک نیز به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است

های کشور به شکلی است که امکان افزایش  کشاورزی در زمینه مرغ و تخم مرغ زیرساختبه گفته این مقام مسئول در وزارت جهاد 

 .باره تالش بیشتری شود صادرات این محصوالت وجود داردو باید در این

کیفیت مرغ تولیدی ما مناسب : رکنی با بیان اینکه نیازهای کشورهایی که مقاصد صادراتی ما هستند باید در نظر گرفته شود، گفت

 .اما سایز آن نامطلوب است، که باید این مورد اصالح شود

گرم در کشورهای متخلف متفاوت است،  7۶۶تا یک کیلو و  2۶۶وی با اشاره به اینکه سایز مناسب مرغ بین یک کیلو و 

ود و تجارت ش گیرد در هیچ یک از کشورهای منطقه مصرف نمی مرغ سنگینی که در کشور ما مورد استفاده قرار می: اظهارداشت

 .گرم است 2۶۶جهانی مرغ بر روی سایز حدود یک کیلو و 

هایی که در بخش دام و طیور وجود دارد، افزایش صادرات  رکنی یکی از اهداف مهم وزارت جهاد کشاورزی را با توجه به زیرساخت

شود،  داماتی که در حال حاضر انجام میتحقق این مساله نیازمند حمایتی جدا از اق: و رونق بخشیدن به این امر عنوان کرد و گفت

 .است

 میلیاردتومانی به لبنیات ابالغ شد ۲66اختصاص یارانه 

میلیارد تومان مشوق صادراتی درخواست  2۶۶معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در همین راستا ما برای صادرات لبنیات 

ما منتظر اولین : ده اما هنوز تخصیص اعتبار انجام نشده است، افزودکردیم که به تصویب دولت رسیده و کلیات آن نیز ابالغ ش

به گفته . تواند میزان صادرات ما را بالفاصله به شکل جهشی افزایش دهد تخصیص اعتبار آن هستیم ضمن اینکه این اتفاق می

 .کند کشور لبنیات صادر می 3۶رکنی، ایران به بیش از 

میلیارد  1۶۶برای بخش طیور درخواست وزارت جهاد کشاورزی : بخش طیور نیز گفت وی درباره اختصاص مشوق صادراتی به
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تومان مشوق صادراتی در فاز اول بوده که موضوع به مقامات ارشد دولتی منعکس شده و در هیات دولت در دستور کار قرار گرفته 

 .است؛ امیدوار هستیم مورد تایید قرار بگیرد

ترجیح ما این است که در فاز اول این : مذکور برای مرغ و تخم مرغ در نظر گرفته شده است، افزودرکنی با بیان اینکه مشوق 

 .مشوق برای صادرات مرغ مورد استفاده قرار بگیرد

درکل پیش بینی ما برای تولید، به شکلی است که توامان بتوانیم نیاز بازار : معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت

 .را تامین و بازارهای صادراتی را نیز حفظ کنیمداخل 

خوشبختانه توازن تجاری ما : رکنی با بیان اینکه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده که الزم بوده است اما کافی نیست، گفت

نیم این روند را تا میلیون دالری شده است و امیدواریم بتوا 11۶ماهه امسال منجر به تراز مثبت  2  در بخش دام و طیور طی

 .انتهای سال پیش ببریم
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  گردش به بانک عامل معرفی شدندگردش به بانک عامل معرفی شدندواحد کشاورزی و صنعتی برای دریافت تسهیالت سرمایه در واحد کشاورزی و صنعتی برای دریافت تسهیالت سرمایه در   8۵8۵

طرح صنعتی و کشاورزی استان برای دریافت تسهیالت  73: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت

 .سرمایه در گردش به بانک معرفی شدند

ای دریافت طرح صنعتی و کشاورزی استان بر 8۵: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت

 .تسهیالت سرمایه در گردش به بانک معرفی شدند

واحد صنعتی و  33۶به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، داریوش دیودیده ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بالغ بر 

واحد در ستاد تسهیل و رفع موانع  1۶4از این تعداد مشکالت : نام کردند، اظهار داشت یاب ثبت دار در سامانه بهین کشاورزی مشکل

 .تولید بررسی و برای دریافت تسهیالت با بانک معرفی شدند

واحد معرفی شده به بانک نیازمند دریافت تسهیالت  1۶4: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد

 .میلیارد تومان سرمایه در گردش هستند 1۶ر دریافت واحد در انتظا 73میلیارد تومانی هستند که از این تعداد،  1۶۶

های  وی با تأکید بر اینکه رفع مشکالت واحدهای صنعتی و کشاورزی در اولویت کاری سازمان است و در همین خصوص نشست

از واحدهای  های این ستاد تاکنون مشکالت برخی از زمان برگزاری نشست: شود، افزود ستاد تسهیل به صورت مرتب نیز برگزار می

صنعتی و کشاورزی راکد رفع شده، بسیاری از واحدها در دوره استمهال هستند و برخی دیگر از واحدهای برای دریافت تسهیالت 

 .به بانک معرفی شده و در نوبت دریافت تسهیالت هستند

ت به بانک معرفی شدند که این طرح دیگر صنعتی و کشاورزی برای دریافت تسهیالت سرمایه ثاب 21: این مسؤول خاطرنشان کرد

 .میلیارد تومان تسهیالت سرمایه ثابت هستند 3۶واحدها نیازمند اختصاص 

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد یکی از ستادهای فعال در کشور است که امیدواریم : دیودیده تصریح کرد

 .، صنعتی و کشاورزی راکد و غیر فعال استان شودهای این ستاد منجر به فعال شدن واحدهای تولیدی نشست
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 تامین منابع مالی
 ایرنا 1۴/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  هزار تن گندم از کشاورزان خوزستانی هزار تن گندم از کشاورزان خوزستانی   ۵35۵35خرید یک میلیون و خرید یک میلیون و 

امسال : رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از کسب مقام نخست خرید گندم این استان در کشور خبر داد و گفت –ایرنا  –اهواز 

 . هزار تن گندم از کشاورزان خوزستان خریداری شده است 3۱5یک میلیون و 

م یک رکورد در تاریخ کشاورزی خوزستان به شمار می آید زیرا باالترین خرید گندم در خوزستان یک میلیون این میزان خرید گند

 .بوده است 7۵-7۰هزار تن در سال زراعی  27۶و 

خرید گندم در فصل زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته : کیخسرو چنگلوایی روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد

 .درصد افزایش داشته است 4۵هزار تن بوده،  5۰۶که 

هزار تن از آن به عنوان بذر و بخشی از آن به  ۰۵هزار تن گندم تولید شده است که  7۶۶امسال در استان یک میلیون و : وی افزود

 .استفاده می شود و در آمار خرید قید نخواهد شد( خودمصرفی)مصرف کشاورزان 

هزار تن  23۶شهرستان شوش با تولید : مام شهرستان های خوزستان تولید گندم دارند، اضافه کردچنگلوایی با اشاره به اینکه ت

 .گندم، شهرستان اول در تولید این محصول است

این میزان : هزار هکتار زیر کشت گندم دیم رفته، تاکید کرد 1۵۶هزار هکتار زیر کشت گندم آبی و  4۶۶وی با بیان اینکه امسال 

 .ر حالی اتفاق افتاده که خوزستان در ماه های گذشته درگیر حوادث همچون سیالب بوده استتولید گندم د

 .در استان بارندگی اتفاق نیفتاد که این مساله باعث آسیب به زمین های دیم نیز شد 54اسفند  2۵دی تا  15به گفته وی از 

هزار تن  13تن در فصل زراعی گذشته به  2۶۶هزار و  تولید کلزا از هشت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین گفت

 .درصد افزایش را نشان می دهد ۵3در فصل زراعی جاری رسیده که 

 .هزار تن بوده است 37۵هزار تن و امسال  3۶۶تولید چغندر قند نیز پارسال : وی افزود

 . برداشت گندم از فروردین آغاز شده و تا خرداد ادامه داشته است

ش از دو میلیون هکتار زمین مستعد کشاورزی دارد که به دلیل کمبود آب حدود یک میلیون هکتار آن زیر کشت می خوزستان بی

 . میلیون تن یکی از قطب های کشاورزی کشور است 14این استان با تولید . رود

در استان با مشکل روبه رو شده در سال های اخیر با بحران آب در حوضه رودخانه های کارون، کرخه، جراحی و زهره کشت پائیزه 

 . و کشت تابستانه ممنوعیت هایی دارد
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  آغاز همکاری پژوهشکده سبزی و صیفی با بنیاد مستضعفانآغاز همکاری پژوهشکده سبزی و صیفی با بنیاد مستضعفان

 .پژوهشکده سبزی و صیفی و بنیاد مستضعفان همکاری خود را برای تولید بذور هیبرید آغاز کرد

 .پژوهشکده سبزی و صیفی و بنیاد مستضعفان همکاری خود را برای تولید بذور هیبرید آغاز کرد

از آغاز همکاری پژوهشکده با بنیاد ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس پژوهشکده سبزی و صیفی امروز در گفت

 .مستضعفان برای تولید بذور هیبرید خبر داد

های  در گام نخست قرار بر این است مواد ژنتیکی که در اختیار بنیاد مستضعفان است در قالب طرح: محسن خدادادی افزود

 .سفارشی توسط پژوهشکده سبزی و صیفی مورد ارزیابی قرار گیرد

شود تا در گام بعدی در تولید  ها ارزیابی می و سایر استان( مرکز پژوهشکده)قابلیت این مواد ژنتیکی در کرج : وی خاطرنشان کرد

 .بذور هیبرید مورد استفاده قرار گیرد

ام های اولیه انج در حال حاضر توافق: فرنگی است، تصریح کرد ها و گوجه خداددی در پایان با بیان اینکه اولویت تولید با بذور ملون

پذیری مواد بررسی شده و در نهایت بهترین ترکیبات مورد استفاده قرار  ها، ترکیب شده است تا پس از ارزیابی مواد ژنتیکی و الین

 ./گیرد
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۱۱تیر  1۰: تاریخ

درصد تولید علم کشور متعلق به پژوهشگران علوم درصد تولید علم کشور متعلق به پژوهشگران علوم   00/ / ایران رتبه سوم دنیا را در رشد علم کسب کردایران رتبه سوم دنیا را در رشد علم کسب کرد

  کشاورزیکشاورزی

درصد،  1۲4به  2۶14درصد بود در سال  1۲3برابر با  2۶13آی که در سال .اس.سهم کمیت تولید علم ایران در پایگاه استنادی آی

 .درصد افزایش یافته است 1۲7به  2۶1۰درصد و در سال  1۲۵به  2۶1۵در سال 

به  ۲651درصد بود در سال  5.۵برابر با  ۲65۵آی که در سال .اس.سهم کمیت تولید علم ایران در پایگاه استنادی آی

 .درصد افزایش یافته است 5.8 به ۲650درصد و در سال  5.5به  ۲655درصد، در سال  5.1

 2۶1۵و  2۶14ایران در سال : ، رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

آی سومین رشد علمی در دنیا را پس از روسیه و استرالیا به خود اختصاص داده و نسبت به دو سال .اس.در پایگاه استنادی آی

 .منفی بوده است ISIذشته میالدی از لحاظ کمیت تولید علم، رشد داشته است در حالی که رشد کل علم دنیا در پایگاه گ

آی نمایه شده .اس.در پایگاه استنادی آی 2۶1۵و  2۶14مقایسه تعداد مدارک علمی کشور که در سال : محمدجواد دهقانی افزود

دهد که رشد کمیت تولید علم ایران حدود هشت درصد است و پس از دو کشور  ان میهای دنیا نشاست، در مقایسه با سایر کشور

درصد رشد علم دنیا را در اختیار دارند، ایران سومین کشور دنیا از لحاظ تولید علم  5و  13روسیه و استرالیا که به ترتیب حدود 

تر از اسکوپوس است و استناد به این پایگاه  بسیار کامل 2۶1۵آی در سال .اس.وی با بیان اینکه اطالعات پایگاه استنادی آی.است

 2۶1۵آی در سال .اس.با وجود اینکه اطالعات پایگاه استنادی آی: آورد، خاطرنشان کردتصویر بهتری از علم کشور را فراهم می

اد مقاالت ایران در دهد و تعد رشد هشت درصدی را نشان می 2۶14هنوز تکمیل نشده است، تعداد مدارک کشور نسبت به سال 

 .مورد افزایش یافته است 3۵5هزار و  34به  2۶1۵بود، در سال  ۵7۰هزار و  31تعداد  2۶14این پایگاه که در سال 

سهم کمیت تولید علم ایران در پایگاه استنادی : رسانی علوم و فناوری وزارت علوم و تحقیقات ادامه داد ای اطالع رئیس مرکز منطقه

 2۶1۰درصد و در سال  1۲۵به  2۶1۵درصد، در سال  1۲4به  2۶14درصد بود در سال  1۲3برابر با  2۶13سال  آی که در.اس.آی

 .درصد افزایش یافته است 1۲7به 

، سهم ایران از 135۵بر اساس آخرین اطالعات مستخرج از پایگاه استنادی اسکوپوس در تاریخ هشتم تیرماه : دهقانی تصریح کرد

درصد و در  1۲2سهم ایران از کل تولید علم دنیا برابر با  2۶1۶در سال . درصد است 1۲5برابر با  2۶1۰در سال کل تولید علم دنیا 

 .درصد بوده است 1۲۵این رقم حدود  2۶1۵تا  2۶11های  خالل سال

در این  2۶14آی، منفی چهاردهم درصد است به این ترتیب که در سال .اس.رشد کل علم دنیا در آی: وی در پایان یادآور شد

 ۵34هزار و  3۶1در این پایگاه دو میلیون و  2۶1۵مدرک نمایه شده بود، تاکنون و در سال  ۵۵۰هزار و  31۰پایگاه دو میلیون و 

 2۰نزدیک به . های اصلی تولید علم در ایران و جهان است حوزه علوم کشاورزی یکی از حوزهگفتنی است .مدرک نمایه شده است

درصد آن در مجالت علمی داخل کشور  14المللی است که  درصد از دستاوردهای حوزه علوم کشاورزی در ایران در سطح بین

های علوم فنی و مهندسی و علوم پایه ایران که بیشترین علم تولید شده آنها را  بنابراین برخالف پژوهشگران حوزه. شود منتشر می

هایشان در داخل  ، پژوهشگران حوزه علوم کشاورزی تمایل بیشتری به انتشار نتایج پژوهشکنند المللی منتشر می در سطح بین

درصد از کل تولید  ۰به هر ترتیب نزدیک به . کشور دارند که البته این مساله مسلما تحت تاثیر ماهیت رشته کشاورزی نیز است

 /.شگران حوزه علوم کشاورزی استمتعلق به پژوه( ISC)علم کشور در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
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 .تخم مرغ
 آیانا - 13۱۱تیر  ۴۱: تاریخ

  ساله به جای مشوق صادراتیساله به جای مشوق صادراتی  اعطای تسهیالت یکاعطای تسهیالت یک/ / مرغ در روزمرغ در روز  تن تخمتن تخم  ۲56۲56صادرات صادرات 

مرغ صادر  تن تخم 2۵۶تا  2۶۶در چهار یا پنج روز گذشته روزانه بین : دار ایران گفت مرغ شناسنامه تخمدبیر انجمن صنفی 

 .شود می

مرغ  تن تخم ۲56تا  ۲66از چهار یا پنج روز گذشته، روزانه بین : دار ایران گفت مرغ شناسنامه دبیر انجمن صنفی تخم

 .شود صادر می

مرغ در کشور، یک کیلوگرم از میانگین جهانی  ، هرچند که سرانه مصرف تخم(ایانا)ایران  به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی

پیش از این، مدیرعامل اتحادیه . هزار تن در سال برای تولیدکنندگان وجود دارد 1۶۶باالتر است، اما ظرفیت صادرات حداقل 

اگر مشوق صادراتی از طرف دولت ": خبر داد و اظهار داشت میلیارد تومانی صادراتی به ایانا 4۶مرغدران میهن از درخواست مشوق 

این  ".هزار تن از این محصول را به کشورهای مختلفی مانند عراق و افغانستان صادر کرد 1۶توان ماهانه  پرداخت شود، حداقل می

 .ها از آن خبر داده بود ای است که معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در مصاحبه با رسانه درست همان عقیده

: ایانا از همین مشکل پرده برداشت و گفتوگو با  دار ایران امروز در گفت مرغ شناسنامه در همین باره دبیر انجمن صنفی تخم

 .چندین سال است که این صنعت، درخواست مشوق صادراتی از دولت دارد، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است

مرغ حاضرند به جای مشوق، تسهیالت یکساله با سود کم دریافت کنند و تا پایان  حتی تولیدکنندگان تخم: فرزاد طالکش افزود

 .به بانک عودت دهند، اما این پیشنهاد نیز راه به جایی نبردسال، آن را 

به گفته وی، اکنون صادرات با اینکه روندی کند دارد، اما رونق گرفته و تقاضای عراق و افغانستان در هفته دوم ماه رمضان افزایش 

 .شود میمرغ به این کشورها صادر  تن تخم 2۵۶تا  2۶۶اکنون روزانه  به طوری که هم. یافته است

های گذشته قابل قبول نیست، زیرا در  روند صادرات نسبت به سال: دار ایران معتقد است مرغ شناسنامه دبیر انجمن صنفی تخم

هزار تن کمتر بوده  ، پنج54ماه سال جاری حدود دوهزار تن صادرات به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال  اردیبهشت

طوری که صادرات این محصول در خردادماه  به. خورد ماه خرداد در دو سال متوالی نیز به چشم می این کندی در مقایسه. است

 .شود دهم برآورد می هزار تنی سال گذشته، یک 11سال جاری، با توجه به صادرات 

عنوان مثال  یم و بهدهد که ما از ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه برخوردار نیست این آمارها نشان می: طالکش خاطرنشان کرد

 .ایم در کشوری مانند عراق، پایگاه داشته باشیم تاکنون نتوانسته

هنوز پروتکلی با عراق به امضا نرسیده تا ضمانتی دولتی برای : مرغ نام برد و تصریح کرد وی از دو مشکل دیگر در راه صادرات تخم

شود و تولیدکنندگان برای پیگیری سود در دراز مدت  ه نمیگذشته از اینها برای برندسازی، همتی در کشور دید. تجار باشد

 ./ای ندارند انگیزه
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  1۴: تاریخ

  خود گرفتخود گرفت  صادرات تخم مرغ رنگی تازه بهصادرات تخم مرغ رنگی تازه به

تن تخم مرغ به عراق و افغانستان صادر  3۶۶روزانه به طور متوسط حدود : مدیر عامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گفت

با  باشگاه خبرنگاران جوان، اقتصادیرضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ در گفتگو با خبرنگار .می شود

با توجه به افزایش عرضه و تولید نسبت به تقاضا و تشدید این امر در ماه رمضان : اشاره به وضعیت صادرات تخم مرغ اظهار داشت

 .تنها می توان گفت که تا حدودی افزایش صادرات این مشکل را بهبود بخشیده است

هزار تومان است که نسبت به قیمت  3حاضر قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری در حال :وی با اشاره به قیمت تخم مرغ گفت

 .واقعی خود تقریبا هزار تومان فاصله دارد

در حال حاضر : ترکاشوند با اشاره به اینکه هفته اخیر صادرات به عراق و به ویژه افغانستان وضعیت بهتری را تجربه نموده، بیان کرد

تن تخم مرغ به عراق و افغانستان صادر می شود و این درحالیست که سال های گذشته در  3۶۶د روزانه به طور متوسط حدو

 .چنین فصلی با کاهش تقاضا در بازارهای هدف مواجه بودیم

با توجه به دهه آخر ماه رمضان و : مدیر عامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ با اشاره به پیش بینی قیمت تخم مرغ گفت

 .تقاضا در بازارهای منطقه پیش بینی می کنیم که در روزهای آتی روند بهتری را تجربه نماییمافزایش 

و پشتیبانی صندوق حمایت از طیور را در  طی سه الی چهار هفته گذشته حمایت از صادرکنندگان توسط اتحادیه : وی تصریح کرد

 .در روند بازار صادراتی داشته استدستور کار قراردادیم و می توان گفت که این امر تاثیر بسزایی 

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰1111۵D%/7%B۵%D7%A1%D7% 
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 (سایر )تولیدات باغی 
 فارس - ۱۱/۴۰/13:  تاریخ

  پساب و فاضالب در کشاورزی جای ندارد پساب و فاضالب در کشاورزی جای ندارد //شودشود  شهرستان ورامین هندوانه ورامین با آب چاه تولید میشهرستان ورامین هندوانه ورامین با آب چاه تولید می
هیچ یک از اقالم سبزی و : شود، گفت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با بیان این که هندوانه ورامین با آب چاه تولید می

 . شود صیفی در ورامین با آب فاضالب یا پساب تولید نمی

با بیان اینکه آبیاری سبزی و صیفی در شهرستان ورامین با  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمدحسین تاجیک در گفت

ده به هیچ عنوان از آب فاضالب یا پساب تصفیه شده برای آبیاری مزارع سبزی و صیفی استفا: شود، گفت آب چاه انجام می

یابد و برای  ورامین انتقال می ای که به  پساب تصفیه شده با بیان اینکه حتی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین.شود نمی

بوته سبزی و صیفی بسیار حساس است و استفاده از هر گونه آب نامتعارف بوته : شود، افزود آبیاری سبزی و صیفی استفاده نمی

 .شود پساب تصفیه شده در ورامین برای آبیاری مزارع گندم، جو و ذرت استفاده می: اشتوی بیان د.سوزاند گیاه را می

 .شود هنوز هندوانه ورامین به بازار نیامده و این محصول تا چند روز آینده به بازار وارد می: تاجیک تصریح کرد

هکتار از این  5۶۶: رود، گفت و صیفی میهکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت سبزی  3۵۶۶وی با بیان اینکه 

 .هکتار هم به کشت هندوانه تعلق دارد 3۶۶اراضی به کشت طالبی و 

شبکه بهداشت به صورت مستمر بر آبیاری مزارع در این شهرستان نظارت دارد : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین تصریح کرد

 .شود بیاری مزارع استفاده نمیبرای آ  های آلوده و فاضالب و به هیچ عنوان از آب

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http135۵۶413۶۶11۶۰ 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 فارس - ۱۱/۴۰/12:  تاریخ

  کشور تولید می شودکشور تولید می شودمیلیون تن گوشت مرغ امسال در میلیون تن گوشت مرغ امسال در   ۲.5۲.5  ::
هزار تن  115تولید گوشت مرغ در کشور امسال به دو میلیون و : بینی کرد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی پیش 

 . افزایش می یابد

مینه تنظیم بازار گوشت مرغ در ، حسن رکنی در زپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد با استفاده از  1۶درصد نیاز مردم در ایام ماه مبارک رمضان با عرضه مرغ گرم و  5۶تاکنون بیش از : ماه مبارک رمضان گفت

 .تامین شده است( مرغ منجمد)ذخایر داخلی

ه میزان ذخایر مرغ منجمد شرکت پشتیبانی واحدهای تولیدی به اندازه کافی گوشت مرغ تولید می کنند، ضمن آن ک: وی افزود

 .هزار تن است و از این رو، بازار در کل کشور از نظر عرضه در آرامش و ثبات قرار دارد ۵۶امور دام بیش از 

هزارتن و روزانه  1۰۵ماهانه : رکنی میزان تولید گوشت مرغ در کشور را ساالنه بیش از دو میلیون تن عنوان کرد و اظهار داشت

 .تن گوشت مرغ تولید می شود ۵۵۶۶

سرانه تولید گوشت مرغ در : کیلوگرم است، گفت 1۵معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که سرانه تولید جهانی گوشت مرغ 

 .ایران تقریباً دو برابر سرانه جهانی است

درصد  1۰با این میزان تولید، : ر داشتهزار تن عنوان کرد و اظها 342وی میزان تولید گوشت مرغ در دو ماهه نخست امسال را 

 .هدف تولید گوشت مرغ امسال پوشش داده شده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http135۵۶412۶۶1474 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  قبل از پذیرش شایعات، فکر کنیدقبل از پذیرش شایعات، فکر کنید/ / تولیدکنندگان ایرانی گوشت، رغبتی برای شرکت در نمایشگاه ندارندتولیدکنندگان ایرانی گوشت، رغبتی برای شرکت در نمایشگاه ندارند

مانند معدن طالیی که . میلیون جمعیت، به بکرترین بازار برای کشورهای خارجی بعد از برجام تبدیل شده است 7۶ایران با 

تواند نقطه قوت و هم نقطه منفی برای کشور تلقی شود زیرا اگر قرار باشد درهای بازار  موضوع هم میاین . تازگی کشف شده باشد به

. کنند را به روی آنها باز کنیم، دیگر صنعتی برای داخل باقی نخواهد ماند و تنها نمایندگی برندهای خارجی در ایران حکمرانی می

 .برد هدایت کنیم-ادها را به سمت بردها استفاده کرده و قرارد بنابراین باید از فرصت

 :فخر وحید زندی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

این موضوع از جایی . المللی باشد تواند نقطه عطفی برای حضور در بازارهای بین ویژه بعد از برجام، می برگزاری نمایشگاه در ایران به

یابی، امتداد آن به امنیت غذایی  زیرا در صورت ریشه. آید ه میان میشود که بحث صنایع غذایی و خوراک انسان ب تر می حساس

 .کاهد بر این اساس، نمایشگاه فرصتی برای انتقال تکنولوژی فراهم کرده و در درازمدت، از وابستگی می. شود وصل می

دبیر . ل در ایران منتشر شددر نخستین روز از ماه جاری بود که خبر برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی محصوالت پروتئینی حال

های  منظور توسعه صادرات فرآورده این نمایشگاه به" :های گوشتی در نشست خبری مربوطه گفته بود انجمن صنفی صنایع فراورده

 ".شود برگزار میهای نوین  گذاری خارجی و ورود فناوری گوشتی و محصوالت پروتئینی و جذب سرمایه

المللی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته  به همین منظور، به سراغ هرمز مهبد، مدیر نخستین نمایشگاه تخصصی و بین

(Meatex )های صنایع غذایی در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورهای پیشرفته  طور کلی از ماهیت برگزاری نمایشگاه رفتیم تا به

 .است( ایانا)های این کارشناس با خبرگزاری کشاورزی ایران  خوانید، صحبت در ادامه می آنچه. وگو کنیم گفت

 چه عاملی باعث شد که به فکر برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع پروتئینی در کشور بیفتید؟

ه در صنعت گوشت های فرانکفورت آلمان ک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در یکی از نمایشگاه 2۶13سال 

گران ایرانی در آن نمایشگاه با  هایی که انجام شد، میزان استقبال صنعت طبق بررسی. صورت تخصصی فعالیت دارد، شرکت کرد به

پس چنین استنباط شد که در صورت برگزاری نمایشگاه گفته شده در ایران، . رسید نظر می ها بسیار قابل توجه به وجود تحریم

مدیره نمایشگاه فرانکفورت به ایران  شود؛ بنابراین یک سال بعد رئیس هیأت یشتری به سمت بازارهای داخلی باز میهای تجارت ب راه

ربط برگزار و درباره امکان  های ذی های ایران و سازمان آمد و جلسات مشترکی با سازمان توسعه تجارت، شرکت سهامی نمایشگاه

های این شرکت  در نتیجه، خروجی آن برگزاری یکی از نمایشگاه. یران، تبادل نظر شدهای فرانکفورت و ا مشارکت صنعت نمایشگاه

شد که مشابه ایرانی  البته بر اساس قوانین، باید موضوعی به عنوان مبحث اصلی در برگزاری نمایشگاه مطرح می. آلمانی در ایران بود

، بحث صنعت گوشت بود که درخواست مجوز برای برگزاری بعد بنابراین تنها مورد مغفولی که در کشور وجود داشت. نداشته باشد

رسد، اما قصد ما در ایران برگزاری هرساله  بار به مرحله اجرا می البته این مقوله در آلمان هر سه سال یک. از یک سال صادر شد

زیرا تغییراتی که . افزودیم به همین دلیل، موضوع محصول را نیز به آن. های آن است نمایشگاه تخصصی صنعت گوشت و فراورده

از طرفی، این پکیج را از . کند گیرد، پتانسیل حضور در نمایشگاه را دوچندان می برای ایجاد تنوع در محصوالت مختلف صورت می

های مختلفی برای برندهای  اکنون در دنیا نمایشگاه. به عبارتی شرط حضور، عرضه محصوالت حالل است. فیلتر حالل عبور دادیم

اما نمایشگاه تخصصی محصوالت پروتئینی ... شود؛ مانند غذای حالل، سبک زندگی حالل، بانکداری حالل و الل برگزاری میح

پس بازار . شود این در حالی است که استقبال پیروان سایر ادیان نیز از این برندها روز به روز بیشتر می. حالل وجود ندارد

البته در عین حال، تنها نمایشگاه صنعت . کشد رهاست و آینده روشنی انتظارش را میترین بازا محصوالت حالل، جزو پررونق

http://iana.ir/fa/news/31557
http://iana.ir/fa/news/31557
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. دهد ترین نمونه آن در بلغارستان است و البته فقط بازار اروپا را پوشش می چراکه نزدیک. پروتئینی در خاورمیانه نیز خواهد بود

 .انی در اختیار ایران استای و حتی جه بنابراین قابلیت تبدیل شدن به نمایشگاه بزرگ منطقه

های گوشتی در ایران بازار داغی دارد، چگونه چنین ریسکی  با توجه به اینکه متأسفانه شایعه پراکنی نسبت به فراورده

 را پذیرفتید؟

منفی  ها اینگونه موارد آیا شما صنعتی را سراغ دارید که به هیچ عنوان تقلب یا تخلفی در آن صورت نگیرد؟ مسلما در تمام بخش

مگر پیش از این خودروهای تولید داخل به دلیل نقص فنی در آتش نسوختند؟ یا مثالً همه تولیدات لوازم . خورد به چشم می

عدد  3۶۶تا  2۶۶خانگی، از استانداردهای الزم برخوردار است؟ هفت سال بود که از یک برند تولیدکننده لوازم تحریر، هر دفعه 

مان شد که در نهایت مجبور  ماه گذشته به تصور اصل بودن برند مربوطه، خودکارهای تقلبی نصیب اما. کردیم خودکار تهیه می

فرستیم؛ آن هم به دلیل وجود کاغذهای  حداقل سالی دو مرتبه، دستگاه کپی شرکت را به تعمیرگاه می. شدیم همه را دور بریزیم

کارته را در روزنامه  دو سیم ۰چند روز پیش آگهی فروش آیفون. سدر الی اجناس مرغوب در بازار به فروش می کیفیتی که البه بی

بنابراین چنین مبحثی، فقط در صنایع غذایی مصداق ندارد و متأسفانه فرهنگ غلطی ! هزار تومان بود 22۶دیدم که قیمت آن 

لیل، بحث دیگری است که طلبی داشته و در ذهن برخی تولیدکنندگان جاخوش کرده است، اما قدرت تح است که ریشه در منفعت

همه . شود مثالً شنیده شده که در تولید سوسیس و کالباس از گوشت گربه استفاده می. باید شنوندگان شایعه از آن استفاده کنند

ء کنی و خارج کردن امحا نظر شما بعد از کشتار، پوست به. ما با این حیوان آشنا هستیم و حتی شاید بارها آن را نوازش کرده باشیم

های بزرگی چون  تواند نیاز روزانه کارخانه توان از آن استخراج کرد؟ چند صد هزار گربه می و احشاء گربه، چند کیلوگرم گوشت می

رباط، گوشتیران، سولیکو و غیره را تأمین کند؟ گذشته از اینها در صورت حقیقت داشتن موضوع، باالخره باید شکارچیانی را در 

نظر  آیا کسی را سراغ دارید که چنین افرادی را در سطح شهر دیده باشد؟ آیا به. و خیابان دیده باشیم حال شکار گربه در کوچه

گونه باشد بعد از مدتی دیگر اثری از این حیوان در شهرها نخواهد  های شهر در حال افزایش است یا کاهش؟ اگر این شما تعداد گربه

های بزرگی، در ابتدای امر، هوش و ذکاوت شنونده  نابراین باور کردن چنین دروغدر مورد سگ هم همین حقایق وجود دارد؛ ب. بود

کنند  های گوشتی استفاده می مان از فراورده اکنون سالیان درازی است که هم خانواده ما و هم پزشک خانوادگی.برد را زیر سؤال می

تواند مضر باشد، اما تصور بدبینانه نسبت به صنعتی  می البته مصرف بیش از حد هر خوراکی. و تا به حال مشکلی پیش نیامده است

های بدون مجوز و  پذیرم که تولیدکننده این نکته را می. کند، کمی دور از انصاف است ها فعالیت می ترین نظارت که تحت سختگیرانه

ت سگ یا گربه در مورد اینها نیز کنند، اما استفاده از گوش زیرزمینی در کشور وجود دارند که در برخی مواقع تخلف یا تقلب می

حتی . کنند شان استفاده می های های فاسد شده برای کارخانه زنند که مثالً از گوشت آنها در جایی قانون را دور می. مردود است

از هم البته ب. هایی را گرفت های گوشتی نیز به این امر اذعان دارد و معتقد است که باید جلوی چنین کارگاه انجمن فراورده

هزار تومان از  درصد گوشت، به قیمت هفت یا هشت1۶زیرا وقتی سوسیس یا کالباس . زند کننده حرف اول را می هوشیاری مصرف

شان  گویند و یا گوشت مصرفی اینها یا دورغ می. رسد، مسلماً باید به محتویات درون آن شک کرد برندهای غیرمعتبر به فروش می

توجهی  توان بی کند، دیگر نمی بندد و موادغذایی نامرغوب تهیه می چشمش را بر روی این حقیقت می حال اگر مشتری،. مورد دارد

 .ها گذاشت وی را به حساب تخلف یا تقلب در تمام کارخانه

 شود؟ نظر شما اصال چرا چنین شایعاتی منتشر می به

. های بسیاری پشت این قضیه وجود دارد کنند و انگیزه میهای خاصی را دنبال  ها هدف پراکنی افراد زیادی هستند که از این شایعه

ای منتشر شد مبنی بر نقش لوگوی نوشابه پپسی روی کره ماه در شب  های گذشته، شایعه شاید به خاطر داشته باشید در سال
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به باالترین منطقه تهران تعداد زیادی از مردم ازجمله بنده این خبر را باور کردیم و در شب مقرر . های سال چهاردهم یکی از ماه

سازی  موضوع از این قرار بود که کسی که جنون شایعه. ها پیچید اما این اتفاق نیفتاد و فردای آن روز تکذیبیه خبر در رسانه. رفتیم

به . زند داند چگونه آنها را منتشر کند، مسئولیت آن را بر عهده گرفته و هر از چندگاهی دست به تولید خبرهای کذب می دارد و می

هرحال، اکثر مردم به این موضوع فکر نکرده بودند که امکان چنین اتفاقی، محال است و گذشته از آن وقتی ماه در آسمان ایران 

ها برای انحراف اذهان عمومی درباره  درست همین داستان! درخشد شود، آن طرف کره زمین یعنی آمریکا خورشید می رؤیت می

 .، اما مهم اینجاست که مردم قبل از قبول این شایعات، فقط کمی فکر کنندسوسیس و کالباس مطرح است

های گوشتی نقشی مؤثر  تواند در تغییر ذهنیت مردم نسبت به فراورده برگردیم به بحث نمایشگاه؛ آیا این امر می

 داشته باشد؟

های دائمی تهران برگزار شود، تمامی  یشگاهآبان ماه در محل نما 17تا  1۵این نمایشگاه که قرار است . قطعاً پاسخ مثبت است

ها نیز  گیرد، اما متأسفانه برخی تولیدکننده های صنعت گوشت از محصوالت خام گرفته تا کنسروهای گوشتی را دربر می زیرمجموعه

روز شدن  ای رشد و بهعنوان یک بازوی قابل اتکا بر دانند که نمایشگاه به آنها نمی. نگاهی در خور نسبت به این مقوله مهم ندارند

های مرتبط  ها و انجمن مثالً با وجود اینکه بیشتر سازمان. شود و بازارهای جدید را به روی آنها خواهد گشود صنعت قلمداد می

یک از تولیدکنندگان بزرگ گوشت تا به این لحظه بنا به دالیل نامعلوم، حاضر به حضور  اند، اما هیچ حامی این نمایشگاه شده

های بزرگ آلمانی، برزیلی  های گوشت قزاقستان، سازمان دامپزشکی استرالیا، تولیدکننده این در حالی است که تولیدکننده. نیستند

با ادامه این روند، بازدیدکنندگان تنها برندهای تولیدکننده گوشت . آیند ریزی کرده و به ایران می و دیگر کشورها برای آن برنامه

این موضوع تأثیری منفی در تجارت ایران داشته . شود های داخلی تمام می اهند دید و این به ضرر شرکتخارجی را در نمایشگاه خو

های  با این حساب آیا فریادهای آنها مبنی بر چرایی پر شدن گوشت. کم برندهای داخلی را به دست فراموشی خواهد سپرد و کم

برعکس، اکثر . شوند شان نباشند، مسلماً در بازار متضرر می فکر صنعتوارداتی در بازار، توجیه خواهد داشت؟ وقتی خودشان به 

برندهای معتبر تولیدکننده سوسیس و کالباس در این نمایشگاه حضور دارند و یقیناً در تغییر مثبت نظر بازدیدکنندگان و حتی باز 

 .های بزرگی کسب خواهند کرد های تجارت خارجی، موفقیت شدن راه

طوری که برای  به. رو شد های خارجی روبه ای از شرکت گروفود در ایران، با استقبال گستردهآخرین نمایشگاه آ

تواند مهر تأییدی بر کنار کشیدن  آیا این موضوع نمی. های خارجی از داخلی سبقت گرفت کننده بار شرکت نخستین

سیاری از برندهای بزرگ نیز در آن های ایران باشد؟ ضمن اینکه ب های داخلی مواد غذایی از نمایشگاه تولیدکننده

 .حضور فعالی نداشتند

بلکه این . های بزرگ داخلی از نمایشگاه را دلیل بر بدبینی یا دور شدن آنها از این مقوله تفسیر کرد گیری شرکت توان کناره نمی

ایران است و صد البته  های خارجی برای حضور در نمایشگاه نشان از موفقیت برگزارکننده نمایشگاه در مجاب کردن شرکت

 .ها نیز مزید بر علت شده تیزهوشی خارجی

مانند معدن طالیی که . میلیون جمعیت، به بکرترین بازار برای کشورهای خارجی بعد از برجام تبدیل شده است 7۶ایران با 

د، زیرا اگر قرار باشد درهای تواند نقطه قوت و هم نقطه منفی برای کشور تلقی شو این موضوع هم می. تازگی کشف شده باشد به

بازار را به روی آنها باز کنیم، دیگر صنعتی برای داخل باقی نخواهد ماند و تنها نمایندگی برندهای خارجی در ایران حکمرانی 

ز شده و به عبارتی باب مذاکره با. برد هدایت کنیم-ها استفاده کرده و قراردادها را به سمت برد بنابراین باید از فرصت. کنند می

شود؛ بنابراین آنها به بهترین شکل از این فرصت استفاده  اینکه ما از این میز چقدر سهم ببریم، به میزان تالش خودمان مربوط می
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ترین نمایشگاه خودروی دنیا  بگذارید مثالی بزنم؛ بزرگ. کنند، اما این تیزهوشی کمتر در تولیدکنندگان داخلی دیده شده است می

آیا به نظر شما شرکتی مانند مرسدس بنز احتیاجی به معرفی برند خود از . شود برگزار می IAAفورت آلمان به نام در شهر فرانک

اما همین کمپانی، شهریور سال گذشته، . شناسند ترین افراد کره زمین آن را می طریق این نمایشگاه دارد؟ برندی که حتی دورافتاده

بنابراین مقوله نمایشگاه را فراتر از یک معرفی معمولی تلقی . ر فرانکفورت در اختیار داشتترین غرفه را با بهترین دکور د بزرگ

شاید اگر مرسدس بنز در دست یک مدیر . رسد کند که هیچ برند دیگری به گرد آن نمی ای در آن شرکت می کرده و به گونه

بینیم؛ وضعیتی که برندشان را ناشناخته گذاشته  ایران میشد که در  های متعددی می معمولی ایرانی بود، وضعیت آن شبیه کارخانه

بینند زیرا اهمیت  گذاری نمی آنها دلیلی برای سرمایه. کنند و مدیران آنها تالش چندانی برای کسب بازارهای جدید نمی

های خارجی،  کتدر عوض معموال شر. اند خوبی درک نکرده های جانبی نمایشگاه مانند برگزاری جلسات تجاری را به موقعیت

تا قبل . درباره مواد غذایی نیز همین داستان برقرار است. خوبی رصد کرده و بازاریابی قدرتمندی دارند های مختلف بازار را به حالت

حصار تاز بازار ایران بودند، اما از این پس با ورود رقبای خارجی، این ان های تولیدکننده موادغذایی داخلی، یکه از آغاز برجام، شرکت

 .های جدید را دریابند کند که فرصت خواهد شکست و بازار رقابتی آنها را مجبور می

 ها چه دلیلی دارد؟ ها نسبت به ایرانی تیزهوشی خارجی

در صورتی که . طور کامل پیاده نشده و انحصارهای بسیاری وجود دارد موضوعی که در ایران هنوز به. اقتصاد آزاد و رقابت در بازار

بحثی در . کنند های اروپایی یا آمریکایی از هر فرصتی برای نشان دادن برتری خود در عمل نسبت به رقبا استفاده می کمپانی

های گروهی است و تنها در موج اقتصاد آزاد مصداق پیدا  کننده تصمیم روانشناسی به نام خودآگاه جمعی وجود دارد که هدایت

ها موفقیت یا شکست برندها را بر اساس تصمیماتی که  وده و رقابت سالم بین تولیدکنندهدر این اقتصاد، تبلیغات آزاد ب. کند می

گرایی  ها هم کم و بیش باید در این روند کنترل داشته باشند وگرنه کشور به سمت مصرف البته دولت. زند کنند، رقم می اتخاذ می

گنجد، زیرا این صنعت، مکانی را  سوسیالیستی یا لیبرالیستی نمیالبته ماهیت نمایشگاه در قالب هیچ کدام از اقتصادهای . رود می

. کند تا بهتر بتوانند تجارت کنند؛ بنابراین باید آن را به صورت خالص دید برای خریداران و فروشندگان کاالهای مختلف ایجاد می

ویژه صنعت غذا  های مختلف به ایشگاهگیری برای شرکت در نم تواند در تصمیم به این ترتیب، نوع اقتصاد کالن در کشورها می

 .تأثیری مستقیم داشته باشد

 ها چه تأثیری بر زندگی مردم خواهد داشت؟ برگزاری این دست نمایشگاه

مثالً نمایشگاه اتومکانیک فرانکفورت . تأثیر آن هم در زندگی عمومی و هم در زندگی تخصصی مردمان هر کشوری محسوس است

طور میانگین، هر فرد در طول پنج  به. نفر از ایران برای بازدید به آلمان سفر کردند 1۶۶زار شد، حداقل که شهریور سال گذشته برگ

یورو خرج کرده  ۵۶۶کم با احتساب هزینه هتل، حمل و نقل، خوراک، خرید و غیره دوهزار و  یا شش روز حضور در آن کشور، دست

هزار یورو در عرض کمتر از یک هفته به آن شهر سرازیر کردند که اتفاقا در  1۵۶ها در مجموع یک میلیون و  به عبارتی ایرانی. است

 ...تمام بدنه شهر پخش شد؛ هتل، رستوران، سوپرمارکت، بوتیک، تاکسی، موزه و

زند؛ بنابراین یکی از  کرد آنها سر به فلک می کشور دنیا در این نمایشگاه شرکت کرده بودند که میزان هزینه17۰البته از 

هزار نفر در این چند روز  3۶۶های صنعت توریسم، برگزاری نمایشگاه است، این در حالی است که اگرچه حدود  ودآورترین بخشس

شود و نه  در نتیجه نه سیستم حمل و نقل فلج می. بینید ها می شوند، شما فقط تعداد افراد بیشتری را در خیابان وارد فرانکفورت می

ها برای این منظور فراهم است، اما آیا این شرایط در ایران نیز  به عبارتی تمامی زیرساخت. کند یها سیر نجومی پیدا م قیمت

ریزد و فقط برای  های حمل و نقل به هم می هزارنفر به جمعیت تهران افزوده شود، کل سیستم ۵۶حکمفرما است؟ اکنون تنها اگر 
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به هرحال، اگر قرار است . م، مکان مناسبی برای اسکان پیدا نخواهد کردهزار و یک هزار نفر، هتل مناسب وجود دارد و نفر سه سه

زیرا تغییر سبک و نوع . ها فراهم باشد ها آماده شده و زمینه های خارجی برقرار شود، باید این زیرساخت ای با شرکت تعامل سازنده

روزترین  اه و باور مردم به سمت جهانی شدن رفته و بهیعنی نگ. ها کامالً مشهود است زندگی مردم، قبل و بعد از برگزاری نمایشگاه

 ./شود ها رد و بدل می اطالعات بین شرکت

/news/fa/ir.iana.www//:http31111D%/7%D%AA5%77%D5%74 
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا ۴۱/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  عرضه مرغ منجمد افزایش یابد عرضه مرغ منجمد افزایش یابد / / درصدیدرصدی  5555تا تا   5656کاهش جوجه ریزی بین کاهش جوجه ریزی بین 

درصدی جوجه ریزی ضرر و زیان پی در پی  15تا  1۴علت اصلی کاهش : کارشناس صنعت طیور معتقد است -ایرنا  -تهران 

 . نی امور دام باید مرغ منجمد بیشتری را به بازار عرضه کندصنعت طیور در سالهای گذشته بود و برای تعادل بازار، شرکت پشتیبا

پارسال جوجه مادری که برای تولید جوجه : حسن مهربانی یگانه روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود

روزه را داشت و این  درصدی جوجه یک ۵۶بود، بنابراین نمی توان کاهش  1353درصد کمتر از سال  5گوشتی ریخته شد حدود 

میلیون  53تا  52ماهانه بین : وی میزان جوجه ریزی را در دوره و ماههای مختلف متفاوت ذکر کرد و اظهارداشت.آمار دروغ است

هزارتن مرغ در کشور تولید می شود، بنابراین کمبودی وجود ندارد، بلکه باید شرایط برای  14۵تا  142جوجه یک روزه و حدود 

 .زاد تولید فراهم شودصادرات ما

سالهای گذشته تولید کنندگان مرغ مادر، جوجه یک روزه، مرغ گوشتی و تخم مرغ زیان جدی دیده اند که موجب : وی اضافه کرد

به گفته وی مشکل صادرات این بخش نیز ناشی از قیمت باالی محصوالت پروتئینی ایران در مقایسه با کشورهای .افت تولید شد

 . این موضوع به حمایت دولت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیاز دارد رقیب است و حل

تصور این بود که در : دبیر سابق انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه درباره توزیع کم مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام گفت

م به عرضه حجم باالیی از مرغ داشته باشد، اما صورت افزایش نرخ مرغ در ماه مبارک رمضان، شرکت یاد شده وارد عمل شود و اقدا

 .این امر محقق نشد و به نظر می رسد که ناشی از کمبود مرغ ذخیره سازی شده و یا نزدیکی تاریخ انقضای مصرف محصوالت باشد

تعادل قیمت ها در به اعتقاد وی عرضه مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام می توانست در ایام ماه مبارک رمضان باعث 

مهربان یگانه ضمن تاکید براین که قیمت فعلی مرغ افزایش چندانی نداشته و به تازگی به قیمت تمام شده محصول .بازار شود

 .خریداری کردند 52درصد ارزان تر نسبت به سال  ۵۲1مرغ را  54با توجه به تورم و افزایش قیمتها مردم در سال : رسیده گفت

رایط تورمی سبب افزایش قیمت تمامی محصوالت می شود، اما انتظار می رود نرخ مرغ، جوجه یک روزه و تخم ش: وی اظهارداشت

متعادل شدن قیمت ها زمان بر است و با افزایش جوجه مادر به تبع آن رشد جوجه یک روزه : مهربان یگانه افزود. مرغ ارزان شود

جوجه یک روزه قیمت منطقی ندارد، : ره افزایش قیمت جوجه یک روزه گفتاین مدرس دانشگاه دربا.گوشتی نیز انجام خواهد شد

 .بلکه قیمت ها را عرضه و تقاضای بازار تعیین می کند

 1۶هزارتن مرغ منجمد برای ماه مبارک رمضان و عرضه  ۰۶به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام از ذخیره سازی 

هیچ کمبودی در تامین مرغ مورد نیاز کشور وجود ندارد و براساس کشش بازار این مرغ به بازار : هزارتن آن خبرداد و اعالم کرد

 . هزار ریال بدست مصرفکنندگان می رسد ۵1تا  ۵۶اکنون هرکیلوگرم مرغ منجمد با قیمت . عرضه می شود

/News/fa/ir.irna.www//:http7213۶427/ 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 ایرنا 14/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  برابرشد برابرشد   ۲۲کشت ارقام پرمحصول کشت ارقام پرمحصول / / میلیون تن شلتوک درسالجاریمیلیون تن شلتوک درسالجاری  ۵.۲۵.۲تولید تولید 

 3مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد امسال بیش از  -ایرنا -تهران

 . تن شلتوک در کشور تولید شود هزار 2۴۴میلیون و 

به گزارش روزدوشنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، کاوه خاکسار، افزایش عملکرد، تجهیز و نوسازی شالیزارها، اجرای پروژه های 

 .طرح خوداتکایی، توسعه مکانیزاسیون و رعایت زمان کشت را از دالیل برآورد افزایش تولید این محصول اعالم کرد

یکی از عوامل افزایش تولید برنج در سال جاری،افزایش عملکرد در واحد سطح بر اثر بهبود مدیریت مزارع و دو برابر : ودوی افز

 .شدن سطح زیر کشت ارقام پرمحصول مانند فجر و شیرودی در شالیزارها به جای ارقام محلی است

هزار هکتار از اراضی شالیزارها زیرکشت ارقام  7۵دود مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی با بیان این که در سال جاری ح

هزار هکتار از شالیزارها به کشت ارقام پرمحصول  4۶این در حالی است که سال گذشته : پرمحصول رفته است، اظهارداشت

تار کیلوگرم شلتوک در هک 1۵۶۶خاکسار میانگین عملکرد تولید رقم های پرمحصول فجر و شیرودی را حدود.اختصاص داشت

این رقم زودرس، دارای کیفیت ارقام محلی : وی در عین حال از معرفی و ثبت تجاری رقم گیالنه خبر داد و تصریح کرد.عنوان کرد

امسال در قسمتی از شالیزارهای گیالن به زیر کشت رفته و پیش . هزار کیلوگرم شلتوک در هکتار است ۰و عملکرد تولید حداقل 

 .ین رقم در سطح قابل مالحظه ای از شالیزارهای استان گیالن کشت شودبینی می کنیم سال آینده ا

 تاثیر افزایش قیمت بر مدیریت و رعایت زمان کشت** 

مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت با بیان این که تعدیل قیمت برنج نیز بر انگیزه کشاورزان برای تولید و 

کشاورزانی که به دلیل افزایش هزینه های تولید انگیزه ای برای تولید نداشتند با بهبود : است، گفتمدیریت مزارع تاثیر گذاشته 

 .قیمت برنج، امسال مبادرت به مدیریت و رعایت زمان کشت کرده اند

های شمالی، به علت بارندگی های اخیر و وضعیت مناسب آب در استان : وی به بارندگی های سالجاری نیز اشاره کرد و اظهارداشت

کشاورزان امسال دو هفته زودتر کشت نشا را انجام دادند تا بتوانند کشت مجدد و کشت رتون داشته باشند و از این رو پیش بینی 

 .می کنیم سطح زیرکشت مجدد و رتون افزایش یابد

میلیون متر مکعب بود بر اثر  47۶طبق گزارش ها حجم آب سد سفید رود که در سال گذشته در همین برهه زمانی : خاکسار افزود

 .میلیون متر مکعب رسیده است 74۶بارندگی در حال حاضر به 

یکی از مهمترین پروژه : وی در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح افزایش ضریب خوداتکایی از امسال کلید خورده است، تصریح کرد

فاده بهینه از تغذیه گیاهی و استفاده از کود های استاندارد های ما در این طرح، مدیریت مزارع است و در چارچوب این طرح، است

 .در زمان و به میزان مناسب و همچنین مبارزه به موقع با آفات و بیماری ها انجام می گیرد

 ۰7حدود  1354تا سال : این مقام مسوول، تجهیز و نوسازی شالیزارها را از عوامل موثر بر افزایش عملکرد تولید دانست و گفت

 .هکتار دیگر به این اراضی اضافه می شود 5۵۶۶زار و یکصد هکتار از شالیزارهای استان گیالن تجهیز و نوسازی شد و امسال ه

هزار هکتار عنوان کرد و اظهار  ۵۶نزدیک به  54وی سطح اجرای طرح تجهیز و نوسازی در شالیزارهای استان مازندران را تا سال 

 .به این سطح افزوده خواهد شد هکتار 11۵۶در سال جاری : داشت 

 تن بذر ارقام کیفی و پر محصول هاشمی 7۵۶توزیع ** 

امسال در : خاکسار توزیع بذرهای با کیفیت و گواهی شده را از اقدام های مهم به منظور افزایش عملکرد تولید دانست و گفت
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 .هاشمی توزیع شده است تن بذر ارقام کیفی و پرمحصول 7۵۶استان های گیالن و مازندران نزدیک به 

وی با بیان اینکه برای نخستین بار با همکاری موسسه تحقیقات برنج و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، بذر مادری 

درصد  2۵تا  2۶خالص شده رقم هاشمی و هم بذر گواهی شده در اختیار کشاورزان قرار گرفت، پیش بینی کرد که کشت این ارقام 

 . ید را افزایش دهدعملکرد تول

افزایش تولید بذر ارقام کیفی و ارقام پرمحصول به طور جدی در دستور کار وزارت جهاد : این مسوول وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .هزار تن برسد 3کشاورزی قرار گرفته است و در سال جاری امیدواریم میزان بذر تولیدی به بیش از 

درصد افزایش در سطح  2۵امسال در گیالن کشت مکانیزه برنج با : ارها نیز اشاره کرد و گفتوی به توسعه مکانیزاسیون در شالیز

 .هزار هکتار بود 12هزار هکتار صورت گرفته در حالی که این سطح در سال گذشته  5۵

درصد رشد  33مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت، سطح کشت مکانیزه برنج در استان مازندران را با 

 . هزار هکتار عنوان کرد ۰۶نسبت به سال گذشته، 

 .هزار هکتار از شالیزارهای این استان صورت گرفت 4۰به گفته وی کشت مکانیزه برنج در سال گذشته در سطح 

ی جایگزین ما برای اراضی غیرشمالی با توجه به اقلیم هر استان، کشت ها: خاکسار درباره کشت برنج در اراضی غیرشمالی گفت

 . مانند آفتابگردان و سورگوم را پیشنهاد کرده ایم

هزارهکتار عنوان و پیش بینی کرد با توجه به اقدام های انجام شده ، کشت  ۵1۶وی کل سطح زیرکشت برنج در سال جاری را 

 مجدد و رتون و افزایش عملکرد، تولید برنج به میزان قابل توجهی در کشور افزایش یابد

برنامه های وسیعی برای تولید کمی و کیفی برنج به خصوص در زمینه مکانیزه کردن کاشت و برداشت و اصالح کار : دادوی ادامه 

 .خانه های شالیکوبی در طرح افزایش ضریب خوداتکایی دیده شده است که امیدواریم با تامین اعتبارات الزم،اجرایی شود

ه حدود سه میلیون تن است که حدود دو میلیون تن آن از داخل و بقیه از طریق به گزارش ایرنا، نیاز مصرفی برنج کشور سالیان

براساس سیاست وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم، کشت و تولید برنج در دو استان مازندران و گیالن .واردات تامین می شود

 .های دیگر کشور کنترل می شود عملیاتی خواهد بود و کشت برنج در استان

هزارتن برنج برای ذخایر استراتژیک کشور به شرکت شرکت بازرگانی دولتی ایران  3۶۶قبلی براساس مصوبه حدود  دولت های

هزارتن در  1۵۶مجوز واردات می دادند که طبق مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی این میزان به 

 .نندگان برنج باسماتی هند استسال کاهش یافته و ایران یکی از بزرگترین وارد ک
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 تولیدات زراعی
 فارس - ۱۱/۴۰/1۰:  تاریخ

  هزار تن شلتوک هزار تن شلتوک   566566بینی افزایش تولید بینی افزایش تولید   پیشپیش/ / شودشود  برداشت برنج از اوایل هفته آینده آغاز میبرداشت برنج از اوایل هفته آینده آغاز می
شود با  بینی می پیش: شود، گفت مدیرکل غالت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برداشت برنج از اوایل هفته آینده آغاز می

 . هزار تن برسد 2۶۶میلیون و  3هزار تنی، تولید شلتوک برنج به  ۵۶۶افزایش 

با بیان اینکه کشت برنج در سال زراعی جاری به علت شرایط آب و  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کاوه خاکسار در گفت

هفته  2 تقریبا برداشت این محصول در مازندران از اوایل هفته آینده و :زودتر انجام شد، گفت های قبل هوایی مساعد نسبت به سال

   .شود زودتر آغاز می

. هزار تن شلتوک برداشت شود 2۶۶میلیون و  3 بینی کرد، امسال  الت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی پیشمدیرکل غ

 .هزار تن شلتوک برنج برداشت شد 1۶۶میلیون و  2گذشته در مجموع  سال زراعی

شود  بینی می یط تولید پیشهزار تن برنج تولید شد که با توجه به شرا 1۵۶سال زراعی گذشته یک میلیون و : وی تصریح کرد

 .تولید برنج در سال جاری افزایش داشته باشد

مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح افزایش ضریب خوداتکایی در تولید برنج بیان 

 .د سطح به اجرا در آمده استدر این رابطه از جمله مدیریت مزرعه و افزایش عملکرد در واح های مختلفی پروژه: داشت

ها از عوامل تأثیرگذار در  خاکسار با بیان اینکه اقدامات در زمینه مسائل به زراعی، اختصاص کود به موقع و مبارزه با آفات و بیماری

تا با  با این اقدامات در سال زراعی جاری مزارع برنج کمتر دچار استرس محیطی شد و در نظر است: عملکرد است، گفت افزایش

  . عملکرد هزار مزرعه تأثیرات افزایش عملکرد بررسی شود برداری از نمونه

نسبتا خوبی  از آنجا که برنج امسال در بازار قیمت: هزار هکتار عنوان کرد و گفت ۵1۶وی سطح زیر کشت برنج در سال جاری را 

ل کاهش نداشته و حتی برخی از شالیکاران داشت، در دو استان گیالن و مازندران سطح زیر کشت برنج نسبت به سال قب

تواند عاملی در جلوگیری از تغییر کاربری  رها کرده بودند به کشت این محصول اختصاص دادند که این مسئله می هایی را هان زمین

 .اراضی کشاورزی هم باشد

 .است سطح زیر کشت ارقام پرمحصول برنج نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده: وی افزود
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 حبوبات 
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  حبوبات خارجی تا کی مهمان سفره های ایرانی است؟حبوبات خارجی تا کی مهمان سفره های ایرانی است؟

با توجه به محدودیت منابع آبی و خشکسالی سال های اخیر مجبور به واردات حبوبات از کشورهای :اتحادیه مواد غذایی گفتعضو 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ با توجه به ضرورت خود کفایی محصوالت استراتژیک و اساسی بخش کشاورزی .مختلف هستیم

 .اقالم به گوش می رسدگاها خبرهایی از واردات بی رویه برخی 

 3۶1میلیون و  3تن لوبیا چیتی به ارزش دالری  ۵7۰میلیون و 2در این میان براساس آمار گمرک در دوماه نخست سال جاری 

 .دالر به کشور وارد شده است ۵۵۰هزار و 

س برنامه ریزی اساسی زمینه را حال با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد درون زا و برون گرا الزم است که براسا

 .برای افزایش تولید این محصوالت در کشور فراهم نماییم

با   :در این راستا قاسمعلی حسنی عضواتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت

 .ردات حبوبات از کشورهای مختلف هستیمتوجه به محدودیت منابع آبی و خشکسالی سال های اخیر مجبور به وا

در بخش عدس بزرگترین وارد کننده : وی با اشاره به اینکه واردات حبوبات براساس کیفیت و قیمت صورت می گیرد، گفت

 .خاورمیانه از کانادا، نخود از استرالیا و ترکیه، لوبیا از چین و قزاقستان و قرقیزستان هستیم

کشور بزرگ دنیا به خود اختصاص داده ایم از این رو  14یک درصد جمعیت دنیا را به عنوان   ه اینکهبا توجه ب: حسنی ادامه داد

 .می توان گفت که امکان افزایش تولید حبوبات از جمله لوبیا چیتی در شرایط کمبود بارش و خشکسالی وجود ندارد

شرایط سخت نگه داری و برداشت محصول   وع فصل گرمابا توجه به اتمام ماه رمضان، شر: عضواتحادیه مواد غذایی تصریح کرد

 .پیش بینی می شود که واردات تا نیمه دوم آبان ماه با کاهش روبرو شود
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 خرما 
 فودپرس 13۱5تیر ماه  ۰سه شنبه 

  سواستفاده از بازار داغ خرما در ماه رمضانسواستفاده از بازار داغ خرما در ماه رمضان

وجود نماد سازمان غذا و دارو روی بسته بندی خرماهای موجود : مدیر کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو گفت <مواد غذایی

 .در بازار ،ضامن سالم بودن آن است

افراد باید در خرید خرما به آرم غذا و دارو روی بسته بندی آن : مان غذا و دارو گفتحسین رستگار مدیر کل آزمایشگاه مرجع ساز

 .توجه کنند چراکه این نماد نشان از تولید در کارخانه معتبر و تحت کنترل بودن آن، دارد

خرماها پس از : دادوی با اشاره به اینکه خرما سطح چسبناکی دارد و آلودگی های مختلف را به سمت خود جذب می کند، ادامه 

 جدا شدن از درخت،با وجود گرد و خاک و عوامل میکروبی، بالفاصله

 بسته بندی می شوند به همین دلیل توصیه می شود پس از بازکردن بسته بندی آن را شسته

 .داری شود مازاد خرما باید در زنجیره سرد نگه: رستگار خرما را نسبت به دما حساس خواند و بیان کرد.و بعد مصرف کنید

خرماهایی که مزه تندی دارند و به دلیل کم دوامی در دهان پخش می شوند، :مدیر کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو افزود

 .این خرماها فاسد و غیرقابل مصرف هستند.خراب یا تاریخ مصرف گذشته هستند

و دارو دارند،قابل اعتماد و  نقضا، پروانه بهداشتی و آرم غذاخرماهایی که در مراکز معتبر عرضه و تاریخ تولید، ا: وی یادآور شد

 .کنترل هستند

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http37fcf15۵1d34452۶5e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=38fcf7957d3449209e


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                         5931 تیر دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

۰۴ 
 

 خرید تضمینی
 فارس - ۱۱/۴۰/13:  تاریخ

  میلیون تن گندم از کشاورزانمیلیون تن گندم از کشاورزان  5.05.0از ابتدای فصل برداشت در کشور انجام شد خرید تضمینی از ابتدای فصل برداشت در کشور انجام شد خرید تضمینی 
 ۵مرکز خرید مقدار  75۶ماه تاکنون  از ابتدای فصل برداشت گندم در اوایل فروردین: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود 

 . اند استان خریداری کرده 31در این هزار تن گندم با کیفیت مطلوب را از کشاورزان  ۰۶۶میلیون و 

به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری مدیر عامل این شرکت از مشارکت کلیه استانهای  خبرگزاری فارسبه گزارش 

استانهای کردستان و همدان به جرگه خریداران از صبح امروز با پیوستن : کشور در عملیات خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت

 .گندم، خرید تضمینی این کاالی استراتژیک در سراسر کشور جریان یافته است

اند، میزان خرید انجام شده تا صبح امروز را  استان کشور وارد مرحله خرید تضمینی گندم از کشاورزان شده 31قنبری با بیان اینکه 

 .میلیون تن اعالم کرد ۵۲۰

مر کز خرید مقدار  75۶از ابتدای فصل برداشت گندم در اوایل فروردین ماه تاکنون : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود

 .اند استان خریداری کرده 31هزار تن گندم با کیفیت مطلوب را از کشاورزان در این  ۰۶۶میلیون و  ۵

تا به حال بالغ : هزار میلیارد ریال اعالم و اظهار کرد 11داری شده را بالغ بر های خری معاون وزیر جهاد کشاورزی ارزش ریالی گندم

 .هزار میلیارد ریال بابت خرید گندم به حساب کشاورزان واریز شده است 4۰بر 

پرداخت  قنبری با بیان اینکه هم اکنون در اوج زمان برداشت و خرید گندم کشور قرار داریم، تامین اعتبارات مورد نیاز خرید جهت

ها و جلب رضایت کشاورزان را از جمله دغدغه های وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران بر  به موقع وجوه گندم

شمرد و از بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست نسبت به تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز اقدام عاجل 

 .انجام دهند

میلیون تن، گلستان  1۲4شرکت بازرگانی دولتی ایران بیشترین میزان خرید گندم را مربوط به استانهای خوزستان با  مدیر عامل

 .هزار تن اعالم کرد 3۵۶هزار تن و اردبیل  14۶میلیون تن ، فارس  1۲2

جاری را عملی  ون تنی در سالمیلی 1۶معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تداوم روند خرید گندم در استانها، تحقق خرید 

 .امسال نیازی به واردات گندم نداریم و خودکفایی محقق شده است: دانست و تاکید کرد
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 تضمینیخرید 
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  میلیون تن گندم تاکنونمیلیون تن گندم تاکنون  5.05.0خرید تضمینی خرید تضمینی / / گسترش خرید گندم در سراسر کشورگسترش خرید گندم در سراسر کشور

های کردستان و همدان به جرگه خریداران گندم، خرید تضمینی این کاالی استراتژیک در سراسر  از صبح امروز با پیوستن استان

 .کشور جریان یافته است

کردستان و همدان به جرگه خریداران گندم، خرید تضمینی این کاالی استراتژیک  های از صبح امروز با پیوستن استان

 .در سراسر کشور جریان یافته است

های کشور به عملیات خرید  به گزارش ایانا از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل این شرکت از ورود کلیه استان

اند، میزان خرید  استان کشور وارد مرحله خرید تضمینی گندم از کشاورزان شده 31که بیان این: تضمینی گندم خبر داد و گفت

 .میلیون تن اعالم کرد ۵۲۰انجام شده را تا صبح امروز 

هزار تن  ۰۶۶مر کز خرید مقدار پنج میلیون و  75۶ماه تاکنون  از ابتدای فصل برداشت گندم در اوایل فروردین: علی قنبری افزود

 .اند استان خریداری کرده 31یت مطلوب را از کشاورزان در این گندم با کیف

هزار میلیارد  4۰حال بیش از  تابه: هزار میلیارد ریال اعالم کرد و ادامه داد 11شده را بیش از  های خریداری وی ارزش ریالی گندم

 .ریال بابت خرید گندم به حساب کشاورزان واریز شده است

اکنون در اوج زمان برداشت و خرید گندم کشور قرار داریم، تأمین اعتبارات  لتی ایران با بیان اینکه هممدیرعامل شرکت بازرگانی دو

های وزارت جهاد کشاورزی و  ها و جلب رضایت کشاورزان را ازجمله دغدغه موقع وجوه گندم مورد نیاز خرید جهت پرداخت به

ریزی کشور خواست نسبت به تأمین و تخصیص  سازمان مدیریت و برنامهشرکت بازرگانی دولتی ایران برشمرد و از بانک مرکزی و 

 .اعتبارات مورد نیاز اقدام عاجل انجام دهند

هزار  14۶میلیون تن، فارس  1۲2میلیون تن، گلستان  1۲4های خوزستان با  قنبری بیشترین میزان خرید گندم را مربوط به استان

 .هزار تن اعالم کرد 3۵۶تن و اردبیل 

امسال : میلیون تنی در سال جاری را عملی دانست و تأکید کرد 1۶ها، تحقق خرید  ا اشاره به تداوم روند خرید گندم در استانوی ب

 ./نیازی به واردات گندم نداریم و خودکفایی محقق شده است
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 دانه های روغنی
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

هزار تن رتبه نخست هزار تن رتبه نخست   5۵5۵گلستان با خرید گلستان با خرید / / میلیارد ریالمیلیارد ریال  366366هزار تن کلزای کشاورزان به ارزش هزار تن کلزای کشاورزان به ارزش   5۲5۲خرید خرید 

  خرید تضمینی کلزاخرید تضمینی کلزا

 .میلیارد ریال با قیمت تضمینی خریداری شده است 5۶۶هزار تن محصول کلزای کشاورزان با ارزشی معادل  ۵2تاکنون 

 366هزار تن از محصول کلزای کشاورزان با قیمت تضمینی خریداری شده است که دارای ارزشی معادل  5۲تاکنون 

 .میلیارد ریال است

( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران وگو با خبرنگار  معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفت

اند و تاکنون این مقدار کلزا توسط  استان کشور به چرخه خرید کلزا وارد شده 24: هزار تن کلزا خبر داد و گفت ۵2از خریداری 

 .مرکز، خریداری شده است 1۶۵

ز سوی دولت تعیین شده است که تومان ا ۵3۶قیمت هر کیلوگرم کلزا دارای قیمت تضمینی معادل دوهزار و : علی قنبری افزود

 .طور کامل به کشاورزان پرداخت شده است میلیارد ریال برآورد شده و به 5۶۶ارزش این مقدار خرید معادل 

با توجه به دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر خرید تضمینی کلزا، شرکت بازرگانی دولتی ایران امسال برای : وی خاطرنشان کرد

در حال حاضر : های روغنی تأکید کرد و ادامه داد معاون وزیر جهاد کشاورزی بر خوداتکایی دانه.حث خرید شدبار وارد ب نخستین

های وزارت جهاد کشاورزی قرار است خوداتکایی محصوالت  درصد تولید روغن وابسته به واردات است که با برنامه 5۶بیش از 

 .روغنی از جمله کلزا، آفتابگردان و گلرنگ تأمین شود

تن رتبه دوم و  5۶۶هزار و  12هزار تن رتبه نخست، خوزستان با  13در حال حاضر استان گلستان با خرید : قنبری تصریح کرد

 .تن رتبه سوم خرید کلزا را در کشور دارا هستند 1۶۶هزار و  استان اردبیل با خرید هفت

 .برداران خریداری شود ار تن از محصول کلزای بهرههز 7۶۶شود تا پایان فصل برداشت، حدود  بینی می پیش: وی یادآور شد

های روغنی همچون  مشکل خاصی در خرید محصول کلزا نداریم و در زمان برداشت سایر دانه: قنبری در پایان تأکید کرد

 ./آفتابگردان و گلرنگ آمادگی داریم محصول کشاورزان را خریداری کنیم
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 دانه های روغنی
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  شناسایی ارقام دانه روغنی متحمل بهشناسایی ارقام دانه روغنی متحمل به/ / پذیر بودن کشت دانه روغنی گلرنگ در حاشیه دریاچه ارومیهپذیر بودن کشت دانه روغنی گلرنگ در حاشیه دریاچه ارومیه  امکانامکان

  سرما و خشکی در آذربایجان شرقیسرما و خشکی در آذربایجان شرقی

آبی  در این شرایط کشت گیاهان مقاوم به کم. شود انکار کرد آید و این واقعیت را نمی شمار می ایران جزو کشورهای خشک دنیا به

 .در راستای حفاظت خاک و توسعه پوشش گیاهی اهمیت فراوانی دارد

 سلطانخانی امیرمسعود طایفه -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

آبی  در این شرایط کشت گیاهان مقاوم به کم. شود انکار کرد آید و این واقعیت را نمی شمار می ایران جزو کشورهای خشک دنیا به

 .در راستای حفاظت خاک و توسعه پوشش گیاهی اهمیت فراوانی دارد

وسیعی از آب دریاچه و از بین رفتن پوشش  آبی و خشکسالی که باعث خشک شدن سطح اراضی حاشیه دریاچه ارومیه با وجود کم

های مقاوم به خشکی و  در این میان یافتن گونه. چشد یزرع بودن را می گیاهی و جانوری شده است، هر روز بیشتر و بیشتر طعم لم

 .گسترش کشت آنها در حاشیه این دریاچه از اهمیت باالیی برخوردار است

 شرقی دریاچه ارومیه جایگاه خاصی دارددانه روغنی گلرنگ در الگوی کشت حاشیه 

: گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  شرقی در گفت رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

های  دانههای اصلی بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، واحد  یکی از واحد

های روغنی با اولویت کلزا و  نژادی روی دانه زراعی و به های پژوهشی به در این واحد پروژه: زاده افزود حسین لطفعلی.روغنی است

توان به شناسایی  ازجمله می: گرفته درباره گیاهان روغنی خاطرنشان کرد وی با اشاره به تحقیقات صورت.گیرد گلرنک صورت می

های روغنی، مشارکت در معرفی ارقام و تولید بذر  سرما و خشکی، تعیین میزان بذر، تراکم کشت و زمان کشت دانهارقام متحمل به 

شرقی  زاده با اشاره به دستاوردهای محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان  لطفعلی.در مقیاس انبوه اشاره کرد

مهر،  های روغنی مشارکت اصلی در معرفی ارقام دانه روغنی گلرنگ شامل گلدشت، گل نههای واحد دا ازجمله دستاورد: ادامه داد

های روغنی است که از قابلیت سازگاری و کشت  همچنین دانه روغنی کلزا جزو معدود دانه: وی تصریح کرد.صفه و پدیده است

های روغنی این  حمدی نیز از فعالیت واحد دانهای در شرایط اقلیمی کشور دارد و مشارکت فعال در معرفی رقم کلزای ا گسترده

 .مرکز بوده است

 دانه روغنی گلرنگ گیاهی متحمل یه شوری و خشکی باال

شرقی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به توانایی دانه   معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان

سطح وسیعی از اراضی زراعی حاشیه دریاچه ارومیه و دشت تبریز را اراضی کم بازده تشکیل : فتروغنی گلرنگ در تحمل شوری گ

بخشی برخوردار  دهند و گلرنگ با تحمل به شوری و خشکی باال جزو معدود گیاهان زراعی است که در این اراضی از آینده نوید می

های روغنی  ب در زمان شهریورماه و اوایل پاییز امکان کاشت دانهدلیل عدم دسترسی به آ این مناطق به: حمید رهنمون افزود.است

کیلوگرم دانه در هکتار،  172مهر با چهارهزار و  صورت پاییزه فراهم نیست و نتایج بررسی میانگین عملکرد دانه نشان داد که گل به

کیلوگرم دانه در هکتار بیشترین عملکرد  42۶با چهارهزار و  14کیلوگرم دانه در هکتار و مکزیک  522با چهارهزار و  247مکزیک 

 .دانه را در شرایط آزمایش کسب کردند

ویژه در  شور به شور و مناطقی با آب لب های مذکور از آینده نویدبخشی برای اراضی لب رسد ژنوتیپنظر می به: وی خاطرنشان کرد

 .حاشیه شرقی دریاچه ارومیه برخوردار باشند



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                         5931 تیر دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

۰5 
 

نتایج آزمایش نشان دادند که اثر تنش کمبود آب روی : گرفته درباره دانه روغنی کلزا ادامه داد حقیقات صورترهنمون با اشاره به ت

، لیکورد و اُکاپی Wpn-۰. دهی مشابهی برخوردار بودند جز طالیه و زرفام سایر ارقام از دوره رشد و گل به. دار شد عملکرد دانه معنی

 HL2۶12و  HL3121از وزن هزار دانه کمتری برخوردار بودند،  L1۵۵مودنا و . اشتندبیشترین تعداد خورجین در بوته را د

 .گفتنی است که این دو ژنوتیپ بیشترین عملکرد دانه را داشتند. بیشترین وزن هزار دانه را نشان دادند

دار  دانه باعث کاهش معنیدهی و پُر شدن  نتایج آزمایش نشان دادند که تنش کمبود آب در هر دو مرحله گل: وی تصریح کرد

طور میانگین  کمترین عملکرد دانه به. ها بیشترین عملکرد دانه به شرایط بدون تنش تعلق داشت در همه ژنوتیپ. عملکرد دانه شد

بیشترین عملکرد دانه را نشان داد و  RGS۶۶3در هر دو شرایط کمبود آب . دست آمد دهی به در شرایط بروز تنش از مرحله گل

 .دهی، زرفام نیز عملکرد باالتری داشت ایط بروز تنش از مرحله گلدر شر

دهد که گیاه بتواند رطوبت و مواد غذایی را از اعماق خاک  بر اساس این گزارش، سیستم عمودی و گسترده ریشه گیاه اجازه می

باال به شوری و پایین بودن نیاز  مقاومت. تر است جذب کند و به همین دلیل گیاه گلرنگ نسبت به سایر گیاهان به خشکی مقاوم

 ./شود آبی از عوامل انتخاب گیاه روغنی گلرنگ برای کشت در حاشیه دریاچه ارومیه محسوب می
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 زعفران
 خبرنگاران جوان – 13۱۱تیر  ۴۰: تاریخ

  طالی سرخ ایرانی به یغما رفتطالی سرخ ایرانی به یغما رفت

 .این روزها درسایه غفلت و خواب مسئوالن، پیاز طالی سرخ ایرانی درجیب ها و چمدان ها در حال خروج از مرزهای کشور است

گرچه زعفران یکی از محصوالت استراتژیک و از جمله کاالهای اصیل ایرانی  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

در صادرات غیر نفتی به شمار می رود، اما خروج فله ای و قاچاق این محصول موجب شده که دربازارهای دنیا نامی از برند ایرانی 

 .برسر زبان ها نباشد

غه ها و نگرانی های که درحوزه زعفران برای عمده کشاورزان وجود دارد، قاچاق پیاز زعفران به کشورهای براین اساس یکی از دغد

از مرزهای  اطراف به ویژه افغانستان است چرا که این روزها درسایه غفلت مسئوالن پیاز طالی سرخ ایرانی درجیب ها و چمدان ها 

اقتصادی ئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران زعفران در گفتگو با خبرنگار در این راستا غالمرضا میری ر.کشور خارج می شود

این مسئله تازگی ندارد و سالهاست که پیاز زعفران به : با اشاره به قاچاق پیاز زعفران اظهار داشتباشگاه خبرنگاران جوان؛ 

اگر از سوی مسئوالن تمهیداتی برای این محصول استراتژیک به کار گرفته نشود دچار مشکل : دوی افزو.افغانستان قاچاق می شود

خواهیم شد چرا که چینی ها نیز درخراسان رضوی و جنوبی پیاز زعفران را با قیمت باالیی خریداری کرده و در نهایت اقدام به 

 .خروج آن از کشور می کنند

هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در افغانستان  1۶الی  1حدود : ان در افغانستان گفتمیری با اشاره به سطح زیر کشت زعفر

 .است که مسلما روز به روز این سطح کشت افزایش می یابد و ضربه مهلکی به تولید زعفران ایرانی وارد می کند

فرانشان بهتر از زعفران ایرانی است و می در حال حاضرافغان ها ادعا می کنند که زع : ملی زعفران ادامه داد نائب رئیس شورای 

کیلو زعفران به افغانستان صادر شده و سپس با نام و برند خودشان  5۶۶توان گفت که براساس آمارهای موجود در اردیبهشت ماه 

 .ر ماستبه دنیا عرضه می کنند که این امر در کنار افزایش سطح زیر کشت زعفران در افغانستان خطری بزرگ برای تولید کشو

 ثبت برند ایرانی در حال پاسکاری است*** 

با توجه به : گفتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ همچنین علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار 

فاجعه است و از این رو می بایست با مدیریت تولید، جلوی این محدودیت منابع آبی، قاچاق پیاز زعفران به کشورهای همسایه یک 

با توجه به افزایش تولید زعفران در دو : وی با اشاره به اینکه ایران بزرگترین تولید کننده زعفران دردنیا است، گفت.امر گرفته شود

یست جلوی این پدیده گرفته شود تا با چالشی استان خراسان رضوی و جنوبی، قاچاق پیاز زعفران با این امر منافات دارد که می با

متولیان امر باید تمهیداتی را در راستای مهار قاچاق پیاز زعفران به کار گیرند چرا که : حسینی ادامه داد.جدی مواجه نشویم

مر موجب می شود که دیگر درآینده ای نه چندان دور افغان ها با تولید انبوه زعفران به رقابت با ایران می پردازند که درنهایت این ا

 .بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا نباشیم

نبود مدیریت صحیح در : عضو شورای ملی زعفران با اشاره به آنکه تقلب در زعفران ایرانی برند ایرانی را زیر سوال می برد، بیان کرد

شور شده و این درحالیست که با مدیریت صحیح عرصه تولید و تجارت زعفران منجر به قاچاق زعفران و خروج آن از مرزهای ک

 .تولید، بهانه دست قاچاقچیان نمی دهیم که با این امر برند ایرانی زیر سوال رود

هر از چند گاهی بحث ثبت برند زعفران ایرانی مطرح می شود اما می توان گفت که این امر سال ها است : وی در ادامه یادآور شد

 .ر حال پاسکاری است درحالیکه با ثبت برند ملی دیگر اعتبار زعفران ایرانی خدشه دار نمی شودکه در سازمان های مختلف د

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
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 صادرکنندگان طالی سرخ مایوس شدند***

با توجه به  : بیان کرد جوان؛ اقتصادی باشگاه خبرنگارانمحسن احتشام نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران در گفتگو با خبرنگار 

کیلو زعفران به افغانستان صادر  5۵۶صادرات و قاچاق زعفران دیگر نیازی به قاچاق پیاز آن نیست چرا که براساس آمارهای موجود 

ه هندوستان تعرفه گمرکی خود برای واردات زعفران از افغانستان را حذف کرده و درنهایت این امر موجب شد: وی گفت.شده است

 .که افغانستان زعفران ایرانی را با نام خود به فروش رساند

ایجاد برند برای زعفران ایرانی وجود ندارد  درصدی امکان رقابت و  22الی  2۶متاسفانه به سبب نرخ سود بانکی : احتشام ادامه داد

رند لذا مجبور به فروش فله محصول هستند که و از این رو زمانیکه صادرکنندگان توان رقابت با رقبای خود در بازارهای هدف را ندا

 .درنهایت سایر رقبا با بسته بندی و برند ارزش افزوده زیادی را نصیب خود می کنند

در سالیان گذشته اسپانیا بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا بود که به تدریج : بیان کرد نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران 

تن زعفران از ایران خریداری نموده و  1۶الی  ۰۶ه مزیت رقابتی و برند سازی ترجیح داد به طوریکه ساالنه مزیت نسبی خود را ب

 .سپس با برند خود به سایر بازارهای هدف صادر می کند

برای شکی نیست که با ادامه روند بی توجهی مسئوالن به قاچاق پیاز زعفران و برندسازی محصول توسط دیگر کشورها، ما حرفی 

 .گفتن در بازارهای هدف نخواهیم داشت

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰۰5277D%/7%B1%D5%74%D7%A1% 
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 زیتون
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  باغات زیتون شناسنامه دار می شوندباغات زیتون شناسنامه دار می شوند

میلیون تومانی باغات زیتون در سال  1۶۶تا  7۶با فراهم شدن اعتبارات حدود :امور باغبانی جهاد کشاورزی استان تهران گفتمدیر 

 .جاری شناسنامه دار می شوند

میلیون تومانی باغات  566تا  86با فراهم شدن اعتبارات حدود : مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 .جاری شناسنامه دار می شوند زیتون در سال

غالمرضا تقوی مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شناسنامه دار شدن 

به دنبال  با توجه به اینکه توسعه باغات زیتون در سال های گذشته بدون مطالعه صورت گرفته از این رو: باغات زیتون اظهار داشت

 .شناسایی باغات هستیم تا درصد کنسروی و روغنی آن را مشخص کنیم

با اجرایی شدن این طرح شناسایی ارقام زیتون به روش علمی انجام خواهد شد و : وی با اشاره به شناسنامه دار کردن باغات گفت

 . به سمت ارقام تجاری بریم حال پیشنهاد داده ایم که با شناسایی باغات زیتون این ارقام به وسیله پیوند

میلیون تومانی این طرح در سال جاری به عنوان نخستین استان اجرا  1۶۶تا  7۶با فراهم شدن اعتبارات حدود : تقوی ادامه داد

که این طرح به   گفتنی است که بحث پیوند و تغییر اقالم حدود پنج سال است که در حال اجرا است وهمواره قرار است.خواهد شد

 .ورت سیستماتیک توسط متخصین شناسایی شودص

شناسایی ارقام مناسب : مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به مزایای طرح شناسنامه دارشدن باغات بیان کرد

 .زیتون و توسعه باغات روغنی به جای کنسروی از مهم ترین رویکردهای این طرح در سال اقتصاد مقاومتی است

/news/fa/ir.iana.www//:http317۶7D%/7%A7%D7%A 
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 زیتون
 آیانا - 13۱۱تیر  ۴۰: تاریخ

شرکت فرآوری کننده زیتون برای حضور در شرکت فرآوری کننده زیتون برای حضور در   5555اعالم آمادگی اعالم آمادگی / / کنسرسیوم زیتون به زودی تشکیل می شودکنسرسیوم زیتون به زودی تشکیل می شود

  کنسرسیومکنسرسیوم

کنسرسیوم زیتون با مشارکت تشکل ها و با هدف حضور پایدار برندهای معتبر داخلی این محصول در بازار ایران و سایر کشورها به 

 .زودی تشکیل می شود

کنسرسیوم زیتون با مشارکت تشکل ها و با هدف حضور پایدار برندهای معتبر داخلی این محصول در بازار ایران و 

 .تشکیل می شودسایر کشورها به زودی 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد رمضانی ملک رودی، مجری طرح زیتون در گفت و گو با 

شرکت فرآوری کننده  1۵با پیشنهاد دفتر زیتون مبنی بر تشکیل کنسرسیوم زیتون تاکنون : خبرنگار ما ضمن اعالم این خبر افزود

 .برندهای شناخته شده هستند، برای عضویت اعالم آمادگی کرده اند این محصول که دارای

با وجود آن که طی دو دهه اخیر برندهای خوبی در استان ها در حوزه فرآوری زیتون ایجاد شده، اما به علت : وی اظهار داشت

ابت کنند و در بازار داخل و خارجی کوچک بودن سرمایه و عملکرد جزیره ای شان، هنوز نتوانسته اند در برابر برندهای خارجی رق

با تشکیل کنسرسیوم، شرکت های معتبر فرآوری کننده زیتون می توانند با : رمضانی ملک رودی ادامه داد.حضور دائم داشته باشند

 .هم متحد شوند و به طور مشترک در بازار این محصول فعالیت کنند

حصوالت کشاورزی در قالب تشکل ها و اتحادیه ها صورت می گیرد و درصد صادرات و تجارت م 7۶اکنون : وی خاطر نشان کرد

 .تشکیل کنسرسیوم زیتون به توسعه صادرات این محصول کمک خواهد کرد

مشاور معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال جلوگیری از قاچاق روغن زیتون، رقابت صحیح با واردات و کوتاه 

 .ز دیگر مزیت های تشکیل کنسرسیوم زیتون دانستشدن دست واسطه ها را ا

ایجاد کنسرسیوم زیتون موجب می شود هزینه های بعد از تولید کاهش یابد و محصوالت تقریبا به طور مستقیم و : وی اظهار داشت

 .با کیفیت باالتر به دست مصرف کننده برسد

/news/fa/ir.iana.www//:http31۰57A%DA%/5%D5%7۰%D7%B3% 
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 سالمت
 فارس - ۱۱/۴۰/12:  تاریخ

  با تمشک به جنگ سرطان برویم با تمشک به جنگ سرطان برویم 
گسترش بیماری سرطان از جمله تبعات هولناک زندگی شهری و صنعتی است و مصرف تمشک توسط : یک کشاورز مازندرانی گفت

 . هزینه ترین راه برای پیشگیری از سرطان استمردم بهترین و کم 

ای  ای پرورش تمشک با استقبال کشاورزان ساری مواجه شده و هفته ، احداث نخستین باغ تولید حرفهخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .آقای زمانی مراجعه نکنندنیست که تعدادی از کشاورزان منطقه برای آشنایی با کشت تمشک به باغ 

های من برای پذیرفتن ریسک تولید محصولی که هیچ تجربه درباره آن در کشور  یکی از مهمترین انگیزه»: او در این باره می گوید

گسترش بیماری سرطان از جمله . وجود نداشت، اضافه کردن تمشک به عنوان یک میوه جدید به سبد مصرف خانوارهای ایرانی بود

ت هولناک زندگی شهری و صنعتی است و مصرف تمشک توسط مردم بهترین و کم هزینه ترین راه برای پیشگیری از سرطان تبعا

میوه تمشک ترش . تمشک میوه ای شبیه شاه توت و توت فرنگی است و به رنگ زرد یا سرخ مایل به سیاه یافت می شود«.است

 .ولش، بولوش و بوروش و در آذربایجان بؤیورتکن می گوینددر گیالن و مازندران به این گیاه تمش، . مزه است

تمشک مانند دیگر میوه هایی . است و دارای خواص خنک کننده، نرم کننده و ضد اسکوربوت است Kو C سرشار از ویتامین های

میلی 14تمشک، یک فنجان . که در خانواده توت ها طبقه بندی می شوند، بمب آنتی اکسیدان است و خاصیت ضد سرطانی دارد

عالوه بر این تحقیقات نشان می دهد خوردن تمشک به جلوگیری از روند پیر .دارد Eمیلی گرم ویتامین 7/۶و  C گرم ویتامین

تمشک به علت داشتن امالح زیاد، خون را قلیایی کرده و .شدن سلول ها کمک می کند و عملکرد بدن و مغز را بهبود می بخشد

بندد و از  میوه تمشک بسیار خنک و ضد رطوبات بدن است و راه ورود میکروب ها را به عروق می. دترشی آن را از بین می بر

این میوه جنگلی، سردرد را درمان و خون را تصفیه می کند، .خونریزی و فساد خون جلوگیری کرده و رقت خون را درمان می کند

تمشک ملین و اشتهاآور است و ادرار را زیاد می کند، مسکن . ضدعفونی کننده بدن است و اوره و فشارخون را کاهش می دهد 

تمشک بهترین درمان روماتیسم و تصلب شرایین است، قندش برای مبتالیان به مرض قند . صفرا و پاک کننده صفرا از امعاء است

آبله مرغان و سرخک شربت تمشک برای مبتالیان به تب و .مفید است خوردن آن تنفس را آسان و تنگی نفس را درمان می کند

سکنجبین میوه تمشک خنک کننده بوده و . قرقره جوشانده تمشک برای درمان درد گلو و آنژین سود فراوان دارد. بسیار مفید است

مجموعه این خواص شگفت انگیر .میوه تمشک مقوی احشاء رحم است. برای رفع یرقان و التهاب صفرا و کبد سودبخش است

با . مشک به عنوان یکی از محبوب ترین و نافع ترین مرکبات در اروپا و آمریکا مورد توجه قرار گیردموجب شده است که کشت ت

میزان بسیار محدود و کمیابی از تمشک که . ای هیچگاه در کشور جدی گرفته نشده است این وجود کشت تمشک به صورت حرفه

اخیرا یکی از فعاالن اقتصاد مقاومتی پس .و در شمال کشور استبعضا در بازار یافت می شود، نیز محصول بوته های وحشی و خودر

مجید زمانی که خود .ای تمشک، در آستانه برداشت محصول خود قرار دارد از دو سال مطالعه و سرمایه گذاری برای کشت حرفه

مشک خود را راه اندازی میلیون تومان تسهیالت اقتصاد مقاومتی از بسیج سازندگی مزرعه ت 1۵مهندس عمران است، با دریافت 

در شهر رامسر که من در »: او درباره پایه گذاری کشت تمشک در شمال کشور، می گوید.نفر اشتغالزایی کرده است 4کرده و برای 

با وجود اینکه در عرصه ساختمان فعالیت می کنم، به . آن زندگی می کنم، کشاورزی و باغداری زمینه اصلی فعالیت مردم است

طی مطالعاتی که انجام دادم متوجه خواص فوق العاده . ق شخصی مایل بودم که وارد عرصه کشاورزی و باغداری شومخاطر عالی

کشورهای اروپایی و آمریکا اهمیت بسیار زیادی برای تمشک قائل هستند و به وفور آن را تولید و مصرف می .میوه تمشک شدم

http://www.farsnews.com/
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در واقع تمام تمشک هایی . حشی آن هم صرفا در شمال کشور یافت می شوداما تمشک در ایران فقط به صورت خودرو و و. کنند

به همین دلیل عالقمند شدم . های شمالی کشور فروخته می شود به صورت وحشی و خودرو تولید شده است   که در حاشیه جاده

تند که به عنوان منبع اصلی آنتی تمشک و توت فرنگی میوه های وارداتی هس»: زمانی می افزاید«.که در این عرصه بکر وارد شوم

به دلیل اینکه در کشور . آنتی اکسیدان مهمترین عامل در کنترل و پیشگیری از سرطان است.اکسیدان در جهان شناخته می شوند

هیچ تجربه ای از کشت تمشک وجود نداشت، برای تهیه بوته های اصالح شده و بدون خار تمشک تالش زیادی به خرج دادیم و 

. با قلمه زدن و خواباندن شاخه ها، بوته های تمشک را در سطح وسیع تکثیر کردیم.ها شدیم ره موفق به تهیه تعدادی از آنباالخ

 «.بوته تمشک اصالح شده فاقد خار است و میوه آن در قیاس با میوه تمشک وحشی، خوشمزه تر و دارای بافت قوی تری است

برگ ها، قطر ساقه و تعداد شاخه های تمشک . وته تمشک از تیره گل سرخیان استب» : این فعال اقتصاد مقاومتی تصریح کرد

ماه پس از کاشت، هر بوته  17متر رشد می کند و  1۶تا  ۵شاخه های تمشک ظرف یک سال بین . شباهت زیادی به گل سرخ دارد

میوه تمشک قابلیت »: ر می کنددرباره بازار فروش تمشک در کشور، اظها وی«.کیلوگرم محصول می دهد 1۶تا  3آن بین 

ما برای فروش تمشک در شمال کشور به صورت . نگهداری به صورت انبارداری را ندارد و ظرف حداکثر سه روز باید مصرف شود

حاضری خوری مشکلی نداریم و با تقاضای انباشته هم مواجهیم اما اگر قصد انتقال آن به سایر نقاط کشور را داشته باشیم باید 

 .روز آن را به دست مصرف کننده برسانیم که کار مشکلی است 2حداکثر ظرف 

خدا را شکر به دلیل رعایت . سال قابلیت نگهداری دارد 2البته اگر از تکنولوژی تونل انجماد استفاده شود، تمشک منجمد به مدت 

ان است و از کیفیت بسیار باالیی هم برابر حد انتظارم 2نکات علمی پرورش تمشک، میزان محصولی که در حال برداشت هستیم 

برداری بیشتر و بلند  ای که از تمشک ذکر کردم، استفاده از صنایع تبدیلی برای بهره  به دلیل خصیصه»: وی افزود«.برخوردار است

کرد و ما به دنبال توان مربا، شربت و پودر ژله تولید   با استفاده از صنایع تبدیلی می. یابد  مدت از این محصول اهمیت مضاعفی می

احداث نخستین باغ تولید حرفه ای پرورش تمشک با استقبال کشاورزان ساری مواجه شده و هفته ای «.تکمیل این زنجیره هستیم

 .نیست که تعدادی از کشاورزان منطقه برای آشنایی با کشت تمشک به باغ آقای زمانی مراجعه نکنند

ن انگیزه های من برای پذیرفتن ریسک تولید محصولی که هیچ تجربه درباره آن در یکی از مهمتری»: وی در این باره می گوید

گسترش بیماری سرطان . کشور وجود نداشت، اضافه کردن تمشک به عنوان یک میوه جدید به سبد مصرف خانواده های ایرانی بود

و کم هزینه ترین راه برای پیشگیری از از جمله تبعات هولناک زندگی شهری و صنعتی است و مصرف تمشک توسط مردم بهترین 

های وارداتی است که تا چند سال  کیوی یکی از میوه»افزاید  می با اشاره به تجربه ترویج کشت کیوی در کشور، وی«.سرطان است

 .کشور است یکی از مهمترین محصوالت باغداران در شمال... قبل اثری از آن در کشور نبود اما امروز در کنار پرتقال، خرمالو و 

هکتاری را می توان یافت  1۶در منطقه ما باغ های وسیع . در حال حاضر ایران چهارمین تولید کننده بزرگ کیوی در جهان است

امیدواریم بتوانیم کشت تمشک را هم مانند کیوی در شمال کشور ترویج . که به صورت کامال علمی و اصولی کیوی تولید می کنند

 .اضر عالوه بر تولید تمشک مشغول ارائه مشاوره به باغداران و نیز تامین بوته های تمشک برای آنان استزمانی در حال ح«.کنیم

شرایط تمشک به گونه ای است که نمی توان قیمت دقیقی برایش تعیین کرد زیرا »: درباره قیمت تمشک دربازار می گوید وی

یادین بپرسیم که مثال امروز هر کیلو تمشک چند هزار تومان در بازار به مرجعی برای تعیین قیمت ندارد و نمی توانیم از سازمان م

 .هزار تومان بسته به شرایط قابلیت فروش دارد 2۶تا  1۶اما برآوردمان این است که هر کیلو تمشک بین . فروش رفته است

امیدواریم بتوانیم قیمت منصفانه  .هزار تومان هم به فروش می رسد 3۶هرچند در تفرجگاه های شمال تهران هر کیلو تمشک تا 

 «.ای برای تمشک تعیین کنیم تا مردم هم برای اضافه کردن این میوه مفید به سبد مصرفشان ترغیب شوند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http135۵۶412۶۶۶۵12 
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 سالمت
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  درصدی عرضه واکسن های طیور موسسه رازی در مرغداری هادرصدی عرضه واکسن های طیور موسسه رازی در مرغداری ها  ۰6۰6افزایش افزایش 

درصدی فروش واکسن های طیور این موسسه در دو سال گذشته  1۶رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از افزایش 

 ر کشور در دست واکسن های وارداتی استاین در حالی به دست آمد که بیشترین حجم بازار طیو: خبر داد و گفت

درصدی فروش واکسن های طیور این موسسه در دو  ۰6رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از افزایش 

این در حالی به دست آمد که بیشترین حجم بازار طیور کشور در دست واکسن های : سال گذشته خبر داد و گفت

 .وارداتی است

بخش عمده ای از بازار واکسن های طیور کشور در اختیار : از روابط عمومی موسسه رازی، حمید کهرام اظهار داشتبه گزارش ایانا 

واکسن های وارداتی است اما در دو سال گذشته با متمرکز شدن بر وضعیت بازار این واکسن ها تالش کردیم تولیدات داخلی نسبت 

 .ختصاص دهدبه گذشته، سهم بیشتری از بازار را به خود ا

براین اساس، به دنبال اجرای سیاست های تدوین شده در شورای بازار موسسه رازی، فروش واکسن های طیور در دو : وی گفت

 .درصد رسید 1۶سال گذشته افزایش داشت و به حدود 

یش از آن افزایش داشته درصد در مقایسه با سال پ 4۶و  3۶به ترتیب  54و  53فروش این واکسن ها در سال : کهرام یادآور شد 

: رئیس موسسه رازی با بیان اینکه این درآمد از فروش آزاد واکسن های طیور اعم از روغنی و غیر روغنی به دست آمد، گفت.است

درصد فروش واکسن های طیور موسسه را در برمی گیرد که به طور عمده در شعبه مرند این  ۰۶تا  ۵۵واکسن های روغنی حدود 

 .درصد رشد داشت 4۵حدود  53در مقایسه با سال  54فروش واکسن های روغنی طیور در سال : وی افزود.می شود موسسه تولید

کهرام واکسن روغنی موسسه رازی را از بهترین واکسن های این موسسه خواند که با نمونه های وارداتی کامال قابل مقایسه است و 

دز واکسن روغنی در کشور مصرف می شود که بخشی از آن را موسسه رازی تولید طبق برآوردها ساالنه حدود یک میلیارد : افزود

ارتقای واکسن روغنی دوگانه از نیم : رئیس موسسه رازی ارتقای کیفی تولیدات را از اهداف مهم موسسه برشمرد و گفت.می کند

د نیوکاسل کلون و نیوکاسل مقاوم به سی سی به دو دهم سی سی، تولید واکسن مهم گامبورو و تولید و عرضه واکسن های جدی

گرما نمونه هایی از تالش این موسسه برای تولید واکسن های طیور مورد نیاز کشور، تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به 

 واکسن های وارداتی است

/news/fa/ir.iana.www//:http31171D%/7%A1%D5% 
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 سالمت
 فودپرس 13۱5تیر ماه  ۱چهار شنبه 

  قویت بیناییقویت بیناییتتمواد خوراکی مفید برای مواد خوراکی مفید برای 

کارشناسان تغذیه توصیه می کنند پیروی از یک رژیم غذایی سالم متعادل نه تنها فواید متعددی برای سالمت و  <مواد غذایی

 .حفظ بینایی چشم هم در طول عمر کمک می کندپیشگیری از چاقی، دیابت و سرطان دارد، بلکه به 

چشمی در افراد مسن هستند که منجر به کاهش بینایی  از متداول ترین مشکالت ( تباهی لکه زرد چشم) AMD آب مروارید و 

 .سال روی می دهند ۵۵هر دو این بیماری ها در سنین باالی . و کوری می شوند

رست حتی می تواند به اصالح از بین رفتن بینایی ناشی از بیماری های چشمی و افزایش برخی مطالعات نشان داده اند که تغذیه د

متخصصان توصیه می کنند باید مواد خوراکی مشخصی که در ادامه اشاره می شود در رژیم غذایی گنجانده .سن نیز کمک کند

 .شوند تا سالمت بهتر چشم حاصل شود

 آنتی اکسیدان ها

. آنتی اکسیدان، یکی از موثرترین شیوه های مقابله با تاثیر رادیکال های آزاد ناشی از افزایش سن استرژیم غذایی سرشار از 

معموال این آنتی اکسیدان ها از طریق بدن در هنگام تبدیل غذا به انرژی و در پوست و چشم ها در طول قرارگیری در معرض نور 

 .خورشید تولید می شوند

 C ویتامین. ، بتاکاروتن، سلنیوم، و روی به رویارویی با آسیب رادیکال آزاد کمک می کندE و C مینآنتی اکسیدان ها نظیر ویتا

در اکثر میوه ها و سبزیجات یافت می شود، در حالیکه مغزیجات آجیلی، سیب زمینی شیرین، کره بادام زمینی و غالت غنی از 

 .مرتبط هستند AMD چنینهستند، که با کاهش ریسک ایجاد آب مروارید و هم E ویتامین

میوه ها وسبزیجات زرد، نارنجی و قرمز، نظیر هویج، پاپایا، انبه، غنی از بتاکاروتن هستند، اما در جگر، تخم مرغ، و شیر هم این 

 این ویتامین به تنظیم چشم با تغییرات نور کمک می. می کند A بدن بتاکاروتن را تبدیل به ویتامین. ماده غذایی یافت می شود

 .پیشگیری می کند AMD کند، رطوبت چشمان را حفظ کرده و از بروز اب مروارید و

همچنین مشخص شده است که فالوونوئیدهای . میوه ها و سبزیجات رنگی و سبز تیره حاوی آنتی اکسیدان های طبیعی هستند

شم و سایر عروق خونی دیگر بدن محافظت موجود در شکالت تلخ، و توت های با رنگ تیره مثل بیلبری و شاه توت، از عروق ریز چ

 .می کنند

 غالت کامل حاوی سبوس

ناشی از افزایش سن نیز کمک  AMDغذاهای پرفیبر نه تنها به طوالنی ماندن حس سیری کمک می کنند، بلکه به پیشگیری از 

های تصفیه شده در اکثر مواد بیمار مشخص شد که قندها و آرد 4۶۶۶ساله بر روی حدود  ۰براساس نتایج یک مطالعه . می کند

 .باشند AMD خوراکی فرآوری شده می توانند مسئول ریسک باالی بروز

مصرف کربوهیدرات های تصفیه شده، عالوه بر اسیب به بینایی چشم، با سرعت بیشتری جذب می شوند و در نتیجه برای سیری 

نشاسته ها و مواد قندی را کُند می کند، و در مقابل هضم رژیم غذایی پرفیبر روند جذب . کامل باید کالری بیشتری مصرف شود

 .آنها هم کُند شده و بدن این امکان را می یابد تا مواد مغذی بیشتری از غذاها جذب کند

 3-اُمگا
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اسید . در مولکول های چربی یافت می شوند و برای سالمت چشم ها بسیار مفید هستند 3-اسیدهای چرب ضروری اُمگا

هستند که به حفاظت از چشم در  3-، دو نمونه اسید چرب امگا(EPA)و اسید ایکوساپنتانوئیک ( DHA) ئیکدوکوسااگزانو

 .کمک می کنند AMD مقابل

EPA به بدن در تولید DHA کمک می کند .DHA میزان . با غلظت باال در شبکیه چشم و الیه عروقی زیر آن یافت می شود

، اختالل چشمی ناشی از دیابت، و مشکالت چشمی AMDپایین این اسیدهای چرب می تواند منجر به سندروم خشکی چشم، 

 .ستنداین اسیدها برای رشد مناسب بینایی و عملکرد چشم در نوزادان هم مهم ه. ناشی از تولد زودرس شود

. عمدتا در غذاهای دریایی، بخصوص سالمون، ماهی تن، ساردین، و سایر ماهی های چرب یافت می شوند 3-اسیدهای چرب اُمگا

. همچنین در مغریجات آجیلی، حبوبات، روغن های گیاهی، و سبزیجات برگدار سبز تیره و مکمل های ویتامین یافت می شوند

 .ن ماهی های چرب مفید و موثر نیستنداگرچه مصرف مکمل ها به اندازه خورد

 لوتئین و زآگزانتین

این کاروتنوئیدها، آنتی اکسیدان های طبیعی یافت شده در چشم هستند و گنجاندن آنها در رژیم غذایی می تواند به کاهش 

های مزمن در نتیجه ریسک ابتال به بیماری . اکسایش سلول های چشم، پیشگیری از فساد شبکیه و عدسی چشم کمک کند

بدن قادر به تولید کافی این مواد مغذی نیست از اینرو با مصرف سبزیجات . کاهش می یابد AMD چشمی نظیر آب مروارید و

همچنین این دو ماده مغذی در میوه های . برگدار تیره نظیر اسفناج، بروکلی، گل کلم و کلم پیچ می توان کمبود آنها را جبران کرد

 .بزه و انبه و همچنین تخم مرغ، ذرت زرد، و هویج نیز یافت می شوندنظیر کیوی، طالبی، خر

e=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http3e7ad555c5۰47۶ 
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 سالمت
 فودپرس 13۱5تیر ماه  13یک شنبه 

  بدنتان کم است؟بدنتان کم است؟  DD۵۵  وو  BB5۲5۲  چراچرا

 .نیست D3 و ویتامین B12 به گفته کارشناسان، مصرف رژیم غذایی نامناسب و ناکافی تنها علت کمبود ویتامین <مواد غذایی

کارشناسان تغذیه توصیه می کنند که همواره باید میزان . اگر با کمبود این ویتامین ها روبرو هستید، باید به دنبال علت آن باشید

عواملی به جز رژیم غذایی بر کمبود این ویتامین ها تاثیر می گذارد که در ادامه اشاره می . چک کرداین ویتامین ها را در بدن 

 .شود

 سبک زندگی

در بدن  D3 و B12 سبک زندگی بی تحرک، بخصوص عادات خوردن و نوشیدن، یکی از دالیل اصلی بروز کمبود ویتامین های

 .ابتال به آلزایمر و پارکینسون می شودفقدان این ویتامین ها موجب افزایش احتمال . است

 نوشیدنی های گازدار

مصرف باالی . می کنند D3 و B12 نوشیدنی های گازدار که بخشی از زندگی مدرن امروزی ما هستند، بدن ما را خالی از ویتامین

 .این نوع نوشیدنی ها با کمبود این ویتامین ها مرتبط هستند

 غذاهای فرآوری شده

این نوع غذاها به سرعت . غنی از نمک و قند هستند و دارای ارزش غذایی پایین یا فاقد هرگونه ارزش غذایی هستند این نوع غذاها

 .می شوند D3 و B12 موجب تهی شدن بدن از ویتامین

 کمبود نور خورشید

 نور خورشید منبع غنی ویتامین. را برای بدن امکان پذیر نمی کند D3 فقدان نور خورشید امکان تامین میزان موردنیاز ویتامین

D3 است. 

 رژیم غذایی گیاهی

گیاهخواران راه دشواری برای جبران کمبود این ویتامین در رژیم . ، گوشت و زرده تخم مرغ استD3 و B12 منابع اصلی ویتامین

 .برای گیاهخواران، قارچ و دال عدس منبع خوب این ویتامین ها هستند. غذایی شان دارند

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http1cf۶be3fc۵۰۰4۵۶5732 
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 سالمت
 فودپرس 13۱5تیر ماه  12شنبه 

  کاهش ریسک ابتال به سرطان با مصرف این سبزیجاتکاهش ریسک ابتال به سرطان با مصرف این سبزیجات

 .خوراکی شوید و جعفری دارای فعالیت ضدسرطانی هستند محققان عنوان می کنند ترکیبات موجود در سبزیجات <مواد غذایی

به گفته محققان موسسه فیزیک و تکنولوژی مسکو، گنجاندن سبزیجاتی نظیر شوید و جعفری در رژیم غذایی می تواند به مقابله با 

تخراج شده از دانه این تیم تحقیق روسی، سنتز ترکیبات دارای فعالیت ضدسرطانی که مبتنی بر ترکیبات اس.سرطان کمک کند

 .های شوید و جعفری بود، را مورد بررسی قرار دادند

و آنالوگ های A (GVA ) به گفته الکساندر کیسلوف، عضو تیم تحقیق، در این مطالعه متد ساده ای برای تولید گالزیوویانین

این عناصر جدید در محیط آزمایشگاه از برای ارزیابی . ساختاری آن که مانع از رشد سلول های تومور انسانی می شود، ایجاد شد

 .جنین خارپوست دریایی استفاده شد

در این درمان از آنتی میوتیک ها برای جلوگیری از رشد . در حال حاضر شیوه اصلی درمان دارویی سرطان، شیمی درمانی است

 .سلول های سرطانی از طریق اختالل در فرایند تقسیم سلولی استفاده می شود

مواد . در قالب یک فرایند شش مرحله ای تمرکز کردند GVA فعلی، پژوهشگران بر سنتز عامل بالقوه آنتی میوتیک در مطالعه

 .پیشرو در این فرایند از دانه های گیاهان متداولی همچون شوید و جعفری بدست آمده بود

د و تعیین کردند که در چه غلظتی، تغییر محققان این عصاره بدست آمده را به محیط اب دارای جنین های خارپوست اضافه کردن

 .در تقسیم اتفاق می افتد و چه زمانی فرآیند متوقف می شود

آزمایشات . با استفاده از این جنین ها، محققان توانستند چندین پارامتر اساسی و ضروری را برای مولکول ضدسرطان تعیین کنند

 .موثر بودند( سرطان پوست)دکردن رشد سلول های مالنوما بعدی نشان داد مواد مورداستفاده در آزمایش بر محدو
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 شیالت
 آیانا - 13۱۱تیر  ۴۱: تاریخ

  آغاز اجرای فاز اول طرح کالن پژوهشی مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان کشورآغاز اجرای فاز اول طرح کالن پژوهشی مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور

 .شود فاز اول طرح مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور توسط موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور اجرا می

 . شود اجرا میفاز اول طرح مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور توسط موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  

به گزارش ایانا از روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، این طرح کالن، بخشی از طرح کالن ملی ذخایر ژنتیکی 

است که اجرای آن به موسسه تحقیقات علوم شیالتی ( عتف)عالی تحقیقات و فناوری  گیاهی، دام و آبزیان کشور از مصوبات شورای

 .تکشور واگذار شده اس

ها و مراکز  ها، پژوهشکده پروژه ملی تحقیقاتی زیر در سطح کشور با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه 1این طرح در قالب 

 .تحقیقاتی مرتبط اجرا خواهد شد

 های جانوری آبزیان تهیه بانک اطالعاتی کامل از گونه*   

 برداری های حفاظت و بهره بندی ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور از جنبه ارزیابی و اولویت*   

 احصای بانک ژنی آبزیان موجود در کشور و بررسی وضعیت ساختاری، پرسنلی، امکانات و تجهیزات آن ها*   

 بندی استاندارد آنها ها و مراکز ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور و طبقه های آبی، زیستگاه شناسایی و آمایش اکوسیستم*  

 ها و اطالعات مرتبط با ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور یگاه دادهمطالعه چگونگی و ایجاد پا*   

 شناسایی تنوع، پراکنش و آمایش گونه های بوم زاد و غیر بوم زاد ذخایر ژنتیکی*  

 های گیاهان آبزی کشور بانک اطالعات جامع گونه*  
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 شیالت
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  ترکیه رقیب ایران در بازار آبزیان روسیه نیستترکیه رقیب ایران در بازار آبزیان روسیه نیست/ / صادرات آبزیان به روسیه به قوت خود باقی استصادرات آبزیان به روسیه به قوت خود باقی است

 .بیوتیک و محصوالت آبزی ایران برای صادرات به روسیه، نیازی به رقابت با ترکیه ندارد میگوهای فاقد آنتی

 .بیوتیک و محصوالت آبزی ایران برای صادرات به روسیه، نیازی به رقابت با ترکیه ندارد میگوهای فاقد آنتی

با اعالم این خبر ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه صندوق توسعه آبزیان کشور امروز در گفت

ای برای تصاحب بازارهای روسیه پنجه دراندازد، اما  نکارا، ایران باید با تجار ترکیههرچند با بهبود روابط تجاری مسکو و آ: گفت

 .بازاراهای این کشور برای محصوالت آبزی ایران به قوت خود پابرجاست

دوغان با بینی بود، اما پس از تفاهمنامه و توسعه روابط ار سازی روابط روسیه و ترکیه قابل پیش هرچند عادی: بهروز کاکاوند افزود

آمدی  همتای اسرائیلی خود و تبدیل شدن ترکیه به یکی از شرکای سیاسی و تجاری رژیم اشغالگر قدس، احتمال بروز چنین پیش

 .با تحریک نتانیاهو برای جلوگیری از قدرت گرفتن ایران در منطقه وجود داشت و تا حدودی این سناریو به وقوع پیوست

شرکت  2۶عنوان کرد که بیش از  53ماه سال  ی صادرات محصوالت شیالتی به روسیه را باید آبانآغاز کار برا: وی خاطرنشان کرد

 .روسی برای بازدید ایران آمدند

مبادالت پولی و کاهش ارزش روبل و همچنین تفاوت بازار روسیه با اروپا : مدیرعامل اتحادیه صندوق توسعه آبزیان کشور ادامه داد

ترین معضالتی بود که صنعت آبزیان کشور با آن  زی در کنار چگونگی حمل و نقل آن به روسیه از مهمدر وزن و نوع محصوالت آب

هرچند با پیگیری سازمان شیالت، کاهش تعرفه صادرات محصوالت شیالتی به روسیه از سه درصد : کاکاوند تصریح کرد.رو بود روبه

بود، اما شکستن انحصار ایجادشده توسط سازمان دامپزشکی و شیالت به دو تا هفت درصد اتفاق مؤثری در حوزه صادرات آبزیان 

رسد روسیه بتواند بازار مناسبی برای میگو و برخی از انواع  نظر می با این وجود، به: وی یادآور شد.نیز وقت زیادی از صنعت گرفت

د که محصوالت شیالتی سایر کشورها ندارد، محصوالت شیالتی ایران مزایایی دار: کاکاوند در پایان تأکید کرد.ماهی ایران باشد

 .بیوتیک هستند ازجمله اینکه میگوهای ایرانی فاقد آنتی

هزار تنی محصوالت آبزی در سال گذشته به روسیه خبر داده و  12گفتنی است، پیش از این رئیس سازمان شیالت از صادرات 

 ./هزار تن برسد 7۵روسیه به  به 5۵بینی کرده بود که حجم صادرات محصوالت آبزی در سال  پیش
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  ۴۰: تاریخ

  شیالت ایران ترمز صنعت آبزی پروری را کشیدشیالت ایران ترمز صنعت آبزی پروری را کشید

مشکالت متعددی همچون کمبود منابع آبی، افزایش بی رویه نهاده های کشاورزی و : مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت

 .کارشکنی های سازمان شیالت در تولید موجب می شود که امسال به موقعیت مساعد تولید دست نیابیم

با اشاره به وضعیت تولید اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفتگو با خبرنگار 

هزار تن چهار گونه کپور ماهیان تولید شد که امسال با توجه به بارش های مستمر و  14۵سال گذشته حدود : اظهار داشت

 .درصدی همراه خواهد بود 2۶مساعدت هوا راندمان تولید با افزایش 

مشکالت متعددی همچون کمبود منابع آبی، افزایش بی رویه نهاده های کشاورزی : الت متعدد این بخش گفتوی با اشاره به مشک

امسال به موقعیت مساعد تولید بعد از چند سال خشکسالی متدوام  و کارشکنی های سازمان شیالت در تولید موجب می شود که 

چون هندوستان و چین در می یابیم که راندمان تولید ما در هکتار به کشورهای هم با نگاهی به : آقازاده ادامه داد.دست نیابیم

تن در هکتار است و  22الی  2۶تن، چین  11الی  1۰چرا که تولیدماهیان گرم آبی در هند . نسبت این کشورها بسیار پایین است

 .تن تولید دارد 3۲۵این درحالیست که کشو ما تنها 

با وجود شرایط و امکانات تولید، : ری تولید ماهیان گرم آبی بیش از ظرفیت فعلی بیان کردبراب ۵الی  4وی با اشاره به ظرفیت 

تن و  1۰تن در هکتار تولید محقق می شود و این درحالیست که کشورهایی همچون هند  3۲۵متخصصان بخش و دانش تولید تنها 

 .تن در هکتار تولید دارند 22چین 

واحد سطح تنها به سبب عدم همکاری های سازمان شیالت و مهیا نبودن بستر های الزم  گفتنی است که کاهش میزان تولید در

چند سالی است که رسوبات انباشته در استخرها میزان تولید در : مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در ادامه یادآور شد. است

هیالتی را در اختیار تولید کنندگان این بخش برای واحد سطح را کاهش داده و این درحالیست که سازمان شیالت هیچ گونه تس

 .رسوب زدایی استخرها به کار نگرفته است

چرخه عمل آوری آبزیان در کشور ناقص است و همواره الزم است : وی با اشاره به بزرگترین مشکل صنعت آبزی پروری بیان کرد

 .که در راستای تولید سنتی به سمت صنعتی تالش کنیم

با توجه به آنکه سرمایه گذاری تولید ماهیان گرم : یان اینکه شیالت ایران ترمز توسعه صنعت آبزی پروی را کشیده گفتآقازاده با ب

آبی توسط بخش خصوصی انجام می شود اما متاسفانه شیالت ایران سیاست گذاری های تولید و صادرات را انجام می دهد و این 

 .داشته باشد درحالیست که تنها بایستی بر تولید نظارت

تولید ماهیان گرم آبی و : مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی با اشاره به پتانسیل تولید ماهیان گرم آبی در قفس اظهار داشت

 .سردآبی در قفس امکان پذیر است اما تنها می بایست در اقلیم و دمای خاص خود تولید شود

هزار تن بوده که این  2۵به عراق  7۵صادرات ماهیان گرم آبی در سال : ن کردوی با اشاره به کاهش صادرات ماهیان گرم آبی بیا

هزار تن به سبب عدم رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف تقلیل یافته و این درحالیست که باید میزان  17رقم در سال گذشته به 

 .هزار تن افزایش می یافت 4۶صادرات به مرز 

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰۰7371D%/7%B4%DB%7D%C 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5668387/%D8%B4%DB%8C%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                         5931 تیر دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

1۴3 
 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  ۴۱: تاریخ

  درصدی تولید میگودرصدی تولید میگو  5656پیش بینی افزایش پیش بینی افزایش / / صادرات میگو رکورد زدصادرات میگو رکورد زد

میلیون دالر ارز آوری برای کشور به ارمغان داشته که در طول تاریخ  ۵۰میگو سال گذشته صادرات : رئیس سازمان شیالت گفت

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفتگو با .این میزان صادرات بی نظیر بوده است

هزار تن محصوالت شیالتی به کشورهای آسیای جنوب  7۶سال گذشته بیش از : با اشاره به صادرات میگو اظهار داشت ،جوان

 .شرقی، چین، ویتنام، حوزه خلیج فارس، روسیه، اروپا و قاره آمریکا صادر شده است

 ۵۰از این میزان : میلیون دالر ارزآوری برای کشور در برداشته، گفت 3۵۶حصوالت شیالتی وی با بیان اینکه سال گذشته صادرات م

میلیون دالر به صادرات میگو اختصاص داردو می توان گفت که در طول تاریخ باالترین میزان صادرات میگو مربوط به سال گذشته 

ه حدود هزارتن انواع آبزیان به روسیه به طور مستقیم و سال گذشت: صالحی با اشاره به صادرات به روسیه بیان کرد.بوده است

تن  1۵۶الی  1۶۶حدود : وی با اشاره به صادرات میگو به روسیه افزود.بخشی از طریق کشورهای اوراسیا به روسیه صادر شده است

 .که این میزان افزایش یابدمیگو سال گذشته به روسیه صادر شده و از طرفی مورد پسند این بازار قرار گرفته و حال امیدواریم 

با توجه به آنکه سال گذشته قیمت میگو در آسیای جنوب شرقی مناسب بوده لذا صادرکنندگان : رئیس سازمان شیالت ادامه داد

 .تمایل داشتند تا محصول خود را به این کشور صادر کنند

هزارتن میگو دریایی باید گفت که  7میگوی پرورشی و  هزار تن 17از حدود : وی با اشاره به میزان مصرف میگو در داخل بیان کرد

 .هزارتن میگو پرورشی در داخل مصرف می شود ۵درصد میگو دریایی و  55

سال گذشته با توجه به شیوع بیماری لکه سفید در مزارع : صالحی با اشاره به پیش بینی میزان تولید میگو در سال جاری گفت

بوشهر، خوزستان و هرمزگان خسارت دیدند و از آن جا خسارت برای آماده سازی مزارع به طور بخشی از تولیدکنندگان استان های 

کامل به تولیدکنندگان پرداخت نشده همواره نمی توان میزان تولید را برای امسال پیش بینی نمود اما امیدواریم که با پرداخت 

 .محقق شوددرصدی تولید  1۶خسارت و برنامه ریزی های صورت گرفته افزایش 

 واردات تخم چشم زده به تولیدکنندگان خسارت زد***

سال گذشته واردات تخم چشم زده به سبب شیوع بیماری در : رئیس سازمان شیالت با اشاره به واردات تخم چشم زده بیان کرد

سرمایه گذاری برای  مزارع خسارت زیادی به پرورش دهندگان قزل آال وارد کرد که خوشبختانه در حال حاضر موضوع افزایش

 .افزایش تخم چشم زده در کشور شروع شده است

پرورش دهندگان قزل آال در استان ها کار تولید و تکثیر تخم چشم زده را با مشاوران خارجی خود آغاز کردند اما : وی ادامه داد

تکثیر و تولید نسل اول تخم چشم زده  درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین شود چرا که 3۵همواره الزم است که امسال حدود 

درصد نیاز داخل در مراکز تکثیر داخلی با استاندارد و  55دو سال زمان نیاز دارد اما همواره امیدواریم تا دو سال آینده بیش از 

 .کیفیت باال تولید شود
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  میزان واردات خوراک آبزیان چقدر است؟میزان واردات خوراک آبزیان چقدر است؟

 .تن خوراک آبزیان وارد کشور شده است ۲۵۶۵  5۵ماه منتهی به اردیبهشت سال  2طبق آمار گمرک در 

تن خوراک ۲۵۶۵ 5۵ماه منتهی به اردیبهشت سال  2،طبق آمار گمرک در  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 . آبزیان وارد کشور شده است

 .وارد کشور شده است21،۵1۶،51۵،۰۶۵و ارزش ریالی  51۶،51۵گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 
 فارس - ۱۱/۴۰/۴۱:  تاریخ

  محدودیتی برای تامین شکر در کشور وجود ندارد محدودیتی برای تامین شکر در کشور وجود ندارد 
هیچ گونه محدودیت و : ایران از موجودی مناسب ذخایر شکر کشور خبر داد و گفتمعاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی 

 . مشکلی در زمینه تامین شکر مورد نیاز صنف و صنعت وجود ندارد

روفان با انتقاد از انتشار به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، حسن عباسی مع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

همان طور که قبال و بارها اعالم کرده ایم، موجودی شکر کشور مطلوب : شایعاتی در مورد کمبود و نایاب شدن شکر در کشور گفت

 .است و مشکلی بابت تنظیم بازار و تامین مواد اولیه کارخانجات و صنف و صنعت نیست

های تولیدی صنف و صنعت که ماده اولیه آنها شکر است،  شرکت: ی ایران افزودمعاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولت

 .توانند با مراجعه به این شرکت، نسبت به تامین و خرید میزان شکر مورد نیاز بر اساس پروانه ساخت واحد خود اقدام کنند می

این : تمر در بورس کاال خبر داد و افزودعضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران، همچنین از عرضه شکر به صورت مس

های تولیدی صنف و صنعت  کند و لذا شرکت شرکت بخشی از موجودی شکر خود را در بورس کاال جهت تنظیم بازرار عرضه می

 .توانند نسبت به خرید شکر از بورس کاال نیز اقدام کنند می

به هر میزان شکر که مورد نیاز صنف و : ساس خواند و تصریح کردعباسی معروفان، شایعات مربوط به کمبود شکر در کشور را بی ا

صنعت باشد توسط این شرکت تامین خواهد شد؛ اما مالک فروش و تخصیص شکر به کارخانجات، ظرفیت تولید آنها بر اساس 

 .پروانه ساخت واحدهای تولیدی است

کنیم که هیچ گونه کمبودی در زمینه شکر در  حتاَ اعالم میصرا :بیان داشت معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران

 .کشور وجود نداشته و شرکت بازرگانی دولتی ایران به اندازه کافی از ذخایر شکر برخودار است
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 شکر
 فارس - ۱۱/۴۰/۴۱:  تاریخ

  هزار تومان رسید هزار تومان رسید   ۵۵قیمت به مرز قیمت به مرز / / کمبود شکر سفید در بازارکمبود شکر سفید در بازار
تومانی امروز در بازار  ۰۰۶قیمت شکر با افزایش : مدیرعامل کارخانه قند با اعالم کاهش بسیار شکر در بازار در یک ماه گذشته گفت

 . تومان رسید 25۰۶به 

های قند شکر  ماده اولیه کارخانه با بیان اینکه وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری محمد باللی مدیرعامل یک کارخانه قند در گفت

 .ایم در یک ماه گذشته در تأمین این محصول به دلیل کمبود در بازار با مشکل مواجه شده: سفید است گفت

درصد  ۵۶با   در یک ماه اخیر کرده، اما به دلیل کمبود ماده اولیه می درصد ظرفیت کار 7۶ اش معموال با حدود کارخانه: وی افزود

 .کند ظرفیت کار می

ماه قبل هر کیلو شکر سفید را با قیمت مصوب  1۲۵حدود : مدیرعامل این کارخانه قند با اشاره به افزایش قیمت شکرسفید، گفت

 .تومان خریداری کرده است 25۰۶ال را با قیمت کردیم، اما امروز این کا تومان خریداری می 23۶۶

در بازار هم این کاال کم شده، به : روز گذشته شکر سفید در بورس کاال عرضه نشده است، بیان داشت 3باللی با بیان اینکه در 

 .شود ها تأمین نمی طوری که تمام تقاضای خرید آن

ظاهرا امسال مجوز ثبت سفارش واردات : شود، گفت ق واردات تأمین میباللی با بیان اینکه بخشی از نیاز داخلی به شکر از طری

 .شکرخام با تأخیر انجام شده که این تأخیر منجر به کمبود شکرسفید در بازار شده است
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 شکر
 فارس - ۱۱/۴۰/۴۱:  تاریخ

  تأخیر در صدور مجوز واردات شکرخام تأخیر در صدور مجوز واردات شکرخام / / دالالن بازار شکر را نامتوازن کردنددالالن بازار شکر را نامتوازن کردند
با توجه به تأخیر در واردات شکر دالالن با : های قند و شکر با تأکید بر اینکه شکر نایاب نیست، گفت دبیر انجمن صنفی کارخانه

 . اند هفته اخیر شده 2بورس کاال و عدم عرضه آن در بازار باعث افزایش قیمت این محصول در خرید شکر از 

عرضه ناموزون شکر : درباره دالیل افزایش قیمت شکر در بازار گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  بهمن دانایی در گفت

 .های چغندری و نیشکری منجر به افزایش قیمت شکر در بازار شده است خام به کارخانه جوز واردات شکرو تأخیر در دادن م

اگر مجوز واردات : شود، افزود های قند و شکر با بیان اینکه بخشی از نیاز شکر از طریق واردات تأمین می دبیر انجمن صنفی کارخانه

و با شکر موجود داخلی،  شد امسال وارد می ورد نیاز در فروردین و اردیبهشت ماهشد، شکر م شکرخام در اواخر سال گذشته داده می

 .کرد را تنظیم می به موقع و بدون افزایش قیمت، بازار شکر

فروردین ماه امسال صادر شد و با توجه به  2۶مجوز واردات شکرخام در : های قند و شکر بیان داشت دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .بار خود را به کشور وارد کرد های حمل شکرخام از برزیل به تازگی یکی از کشتی ی وارداتمراحل الزم برا

ها  برای تصفیه در حال بارگیری به کارخانه( ره)تن شکرخام ترخیص شده از بندر امام خمینی 7۶۶هزار و  ۰۵دانایی با بیان اینکه 

 2۶ظرف  شود و عالوه بر دو مورد مذکور خام به کشور وارد می شکرهزار تن  ۵۵ هفته آینده یک کشتی دیگر با : است، تصریح کرد

 .شود کشتی دیگر حامل شکرخام به کشور وارد می 3روز آینده 

 .شود تا چند روز آینده شکرخام وارداتی تصفیه و به بازار وارد می: های قند و شکر بیان داشت دبیر انجمن صنفی کارخانه

هزار تن آن از طریق  ۵تا  4هزار تن شکر مورد نیاز است که  17۶ماهانه : ن عنوان کرد و گفتهزار ت ۰وی نیاز روزانه شکر را 

 .کنند ها به صورت مستقیم عرضه می هزار تن هم کارخانه 2رسد و  بورس کاال عرضه و به فروش می

ستفاده از تأخیر در واردات شکرخام، بازار ها با سوء ا دالالن و واسطه: شود، گفت دانایی با بیان اینکه شکر به اندازه کافی عرضه می

 .این محصول را نامتوازن کردند

های قند و شکر با بیان اینکه شکر به اندازه کافی موجود است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد،  دبیر انجمن صنفی کارخانه

اند و با عدم عرضه آن در بازار موجب کمبود  کردهاز بورس  اقدام به خرید شکرخام دالالن با سودجویی، هفته اخیر 2 در :گفت

 .اند مصنوعی شکر در بازار شده

افتد و از آنجا که صنایع شیرینی  ها می با توجه به اینکه با خرید شکر از بورس کاال مالکیت شکر به دست دالالن و واسطه: وی افزود

 .اند دارند، با مشکل تأمین شکر مواجه شدهو شکالت از قدرت کمتری برای خرید نقدی شکر در بورس کاال برخور

شود و برداشت چغندر و تولید شکر  روز آینده مشکل شکر در بازار حل می 2۶با ورود شکر وارداتی به بازار تا : دانایی تصریح کرد

 .شود شهریور ماه آغاز می 1۶داخلی هم از 

روزهای اخیر قیمت شکر در  در: ومان عنوان کرد و افزودت 23۶۶ها را  وی قیمت عرضه شکر در بورس کاال و همچنین کارخانه

 .تومان رسیده است 21۵۶به  ها با توجه به حضور واسطه بازار

شود، تولید این محصول در  بینی می هزار تن شکر در کشور تولید شد و پیش ۵۶۶سال گذشته یک میلیون و : دانایی تصریح کرد

 .هزار تن برسد ۰۶۶میلیون و هزار تن افزایش به یک  1۶۶سال جاری با 

با پایان یافتن برداشت چغندر و : های قند و شکر با بیان اینکه صنعت قند یک صنعت فصلی است، گفت دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .شوند برداشت محصول متوقف می ماه تا آغاز مجدد ۰ها قند و شکر از اواخر هر سال به مدت  نیشکر کارخانه
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هم در مقاطعی از سال به  ها کند و این کارخانه های تصفیه شکر هم صدق می فعالیت در رابطه با کارخانه توقف: وی بیان داشت

 .شود شان متوقف می فعالیت علت نبود، مواد اولیه

های چغندری و  کارخانه دانایی در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نبود به جای دادن مجوز واردات شکر خام به طور کامل به

شد،  ها داده می های تصفیه شکر به این کارخانه شکری بخشی از این مجوز واردات برای جلوگیری از توقف فعالیت کارخانهنی

مجوز واردات شکرخام در راستای پرداخت بدهی دولت به کارخانجات انجام شده تا از محل سود حاصل از واردات بدهی خود  :گفت

 .با دولت را تسویه کنند

عرضه و  23۶۶ها باید این محصول را با قیمت  کارخانه البته: تومان است، گفت 2۵3۶مصوب شکر  ینکه قیمتبا بیان ا وی

 .از همان ابتدا با این موضوع مخالف بود تومانی آن را از دولت بگیرند که انجمن 23۶ التفاوت مابه

های چغندری و  التفاوت به کارخانه ان همین مابهواردات شکر برای جبر: های قند و شکر اظهار داشت دبیر انجمن صنفی کارخانه

 . .نیشکری واگذار شده در حالی که ما هم معتقدیم واردات باید به صورت تجارت آزاد باشد

ها  پیشنهاد انجمن برای واردات شکرخام این بوده که میزان آن توسط انجمن تعیین شود، اما با اصالح تعرفه: تصریح کرد دانایی

 .التفاوت آن هم به دولت برسد صول به صورت تجارت آزاد انجام شود و مابهواردات این مح

هزار تن شکر  ۰۶۶بینی تولید یک میلیون و  با پیش: هزار تن شکر مورد نیاز است، گفت 1۶۶میلیون و  2وی با بیان اینکه ساالنه 

 .هزار تن است ۵۶۶در سال جاری نیاز وارداتی حدود 
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 شکر
 فارس - ۱۱/۴۰/13:  اریخت

  تعطیلی کارخانه قند به علت گرانی شکر سفیدتعطیلی کارخانه قند به علت گرانی شکر سفید/ / شکر با وجود واردات گران ماندشکر با وجود واردات گران ماند
اش را  نبودن تولید کارخانه کننده قند با بیان اینکه از چند روز گذشته به علت افزایش قیمت شکر سفید و به صرفه یک تولید 

 . مانم برای تولید مجدد در انتظار کاهش قیمت می: تعطیل کرده است، گفت

به علت افزایش قیمت شکر  با بیان اینکه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  خانی تولید کننده قند در گفت حبیب موسی

روز پیش به طورکلی کارخانه را  4از : اش را به نصف کاهش داده است، گفت تولید در کارخانه روز گذشته، میزان 2۶سفید در 

 .تعطیل کرده و برای تولید مجدد در انتظار کاهش قیمت شکر سفید هستم

تومان افزایش یافته  3۶۵۶قیمت این کاال به  در حال حاضر تومان بود اما 23۶۶روز پیش قیمت هر کیلو شکر  2۶تا : افزودوی 

با قیمت باال تهیه : اش نیاز دارد، تصریح کرد تن شکر سفید برای تأمین ماده اولیه کارخانه 2۵موسی خانی با بیان اینکه روزانه .است

  . پذیر است، اما با این قیمت تولید به صرفه نیست امکان شکر سفید از بازار

 .دلیل افزایش قیمت شکرسفید در بازار تأخیر در واردات آن است: دار گفت این کارخانه

افزایش قیمت شکر سفید در حالی است که واردات شکر خام به کشور در حال انجام است، بطوریکه بهمن : افزاید این خبر می

 .تن شکر خام به کشور خبرداد 7۶۶هزار و  ۰۵وگو با فارس از واردات یک کشتی حامل  ر گفتدانایی هفته گذشته د

خام به کشور وارد  هزار تن شکر ۵۵های قند و شکر اعالم کرد که در هفته جاری هم یک کشتی دیگر با  دبیر انجمن صنفی کارخانه

کشتی دیگر حامل  3روز آینده  2۶ظرف : شد، بیان داشت ادر میوی با بیان اینکه مجوز واردات شکر باید دو ماه زودتر ص.شود می

شد  صادر می 54شود اما گر صدور مجوز واردات شکر خام توسط وزارت جهاد کشاورزی در اواخر سال  شکرخام به کشور وارد می

 .قیمت نمی شدیم اکنون شکر خام مورد نیاز به کشور وارد شده بود و با تأمین به موقع نیاز بازار، دچار افزایش هم
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 شکر
 آیانا - 13۱۱تیر  ۴۱: تاریخ

قیمت شکر از ابتدای قیمت شکر از ابتدای درصدی درصدی   ۵6۵6افزایش افزایش / / کنندگان تلخ و به کام دالالن شیرین شدکنندگان تلخ و به کام دالالن شیرین شد  شکر به کام مصرفشکر به کام مصرف

  خرداد تا امروزخرداد تا امروز

هزار تومان رسید که در مقایسه با  ها به سه نرخ هر کیلوگرم شکر در بنکداری: مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت عضو هیأت

 .تومان افزایش داشته است 1۶۶نرخ این محصول در ماه گذشته 

هزار تومان رسید که  ها به سه نرخ هر کیلوگرم شکر در بنکداری: مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت عضو هیأت

 .تومان افزایش داشته است ۰66در مقایسه با نرخ این محصول در ماه گذشته 

، در حالی این روزها بحث شکر به موضوع تلخ محافل صنایع شیرینی و شکالت (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار تن شکر در بندر امام، فعاالن بازار، انتظار  ۰۵این محصول استراتژیک بدل شده است که امروز با ترخیص و شیرین دالالن 

 3۶۶نرخ هر کیلوگرم شکر در اوایل خردادماه دوهزار و "وگو با تسنیم اعالم کرده  علی حسنی امروز در گفت دارند تا اگرچه قاسم

هزار تومان  این مدت به تدریج نرخ این محصول افزایش یافت و در ماه رمضان به سه تومان در بازار مصرف قیمت داشت که بعد از

این نرخ با رسیدن محصول جدید وارداتی، متعادل شود و صنایع غذایی ایران، بیش از این دچار خسران  ".در سطح بنکداری رسید

 .ناشی از طعم شیرین شکر زیر زبان دالالن نشوند

تومان است، اما از آنجا که  3۶۶مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی نرخ مصوب این محصول دوهزار و  أتدر واقع به گفته عضو هی

 .کند، هم اکنون از حجم توزیع توسط این شرکت کاسته شده است شرکت بازرگانی دولتی این محصول را به نرخ مصوب توزیع می

افزایش تقاضا برای خرید این محصول در بازار و از طرفی کاهش عرضه با توجه به : وگو تصریح کرده است البته وی در این گفت

توسط بورس، فشار بر روی شرکت بازرگانی دولتی ایران افزایش یافته است و این شرکت نیز با تأخیر و محدودیت، محصول را در 

 .دهد اختیار متقاضیان قرار می

در صورتی که به میزان عرضه این : ها است، گفت ناشی از برخی سودجوییحسنی با بیان اینکه افزایش قیمت شکر در بازار مصرف 

های گذشته نرخ  طوری که در ماه شود، به ها گرفته می یابد و جلوی سوءاستفاده محصول اضافه شود، دوباره قیمت شکر کاهش می

 .این محصول در بازار کمتر از نرخ مصوب بود

هزار تن شکر در بندر امام که خبرش امروز  ۰۵ن افزایش قیمت شکر و در عین حال ترخیص به گزارش ایانا، باید حال با توجه به ای

 /اعالم شد، طی چند روز آینده، چه اتفاقی در حوزه شکر اتفاق خواهد افتاد؟

/news/fa/ir.iana.www//:http31142D%/7%B4%A%DA5% 
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 شیر و فراوردهها
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  تصویرتصویر+ + تخلیه شیر دامداران مقابل جهاد کشاورزی سمنان تخلیه شیر دامداران مقابل جهاد کشاورزی سمنان 

دامداران در اعتراض به قیمت شیرخام این بار در سمنان و مقابل درب سازمان جهادکشاورزی استان تجمع و برای 

 .درب این سازمان کردندنشان دادن این اعتراض اقدام به تخلیه شیر خام مقابل 

به گزارش خبرنگار مرآت، دامداران برای اعتراض به قیمت شیرخام و واردات شیر خشک و علوفه این بار در سمنان و مقابل درب 

 .جهادکشاورزی استان تجمع و برای نشان دادن اعتراض خود اقدام به تخلیه شیرخام جلوی درب این ساختمان کردند

تومان اعتراض  144۶سال قبل خرید هرکیلوگرم شیرخام به نرخ  2اران سمنانی رسید تا به عدم اجرای مصوبه این بار نوبت به دامد

به گزارش مرآت، در این شرایط، در روزهای اخیر شاهد واردات شیرخام و افت قیمت شیر دامداران در برخی مناطق به نرخ .کنند

 .تومان هستیم 11۶۶خرید هرکیلوگرم 

 .گوشت های یخی می خرند و وارد می کنند و از دامداران گوشت خریداری نمی کنند: ن سمنانی در این رابطه گفتیکی از دامدارا

شیر خام را از دامداران خیرداری نمی کنند و یا به قیمت خیلی ارزان : این دامدار با اشاره به واردات بی رویه شیر خشک، افزود

مسئولین مربوطه : تومان را برای شیر خام تصویب کرده است، اظهار کرد 14۵۶قیمت وی با بیان اینکه دولت .خریداری می کنند

 .تومان هم از ما خریداری نمی کنند 11۶۶این شیر را با قیمت 

ما بهترین شیر را در ایران داریم که مسئولین قدر : دامدار سمنانی با تاکید براینکه نباید واردات شیر و گوشت صورت بگیرد، گفت

 .مت را نمی دانند و باز هم واردات انجام می دهنداین نع

 .قیمت علوفه زیر قیمت شده که بازار خریداری نمی کنند: وی درخصوص پایین آمدن قیمت علوفه گفت

در این تجمعی که صورت گرفت هم مسئولین گفتند پیگیری می کنیم که اگر ده بار دیگر هم ما این تجمعات : این دامدار ادامه داد

 .جام دهیم هیچ فایده ای نداردرا ان

 ماهه دریافت نکردیم 1پول شیر را 

قیمت شیر را ارزان : یکی دیگر از دامداران سمنانی با اشاره به اینکه کارخانجات قیمت محصوالت خود را پایین تر نمی آورد، گفت

 .می خرد ولی محصوالت خود را به همان قیمت می فروشد

شیرهای ما داری بهترین : کیلو شیر در دامداری بنده تولید می شود، اظهار کرد ۵۶۶این دامدار سمنانی با اشاره به اینکه روزانه 

تومان زده شده است ولی این مبالغ  127۵تومان و در فروردین  131۶  کیفیت بوده است که قیمت آن در اسفندماه قیمت

 .دریافت نکردیم ماه است پول شیر را 4کجاست که ما 

این محصوالت :تومان خریداری می کند، افزود1۶۶۶تومان وذرت نیز کیلویی  1۵1۶سویای آرژانتین با قیمت   وی با بیان اینکه

 ماه است پول شر را نگرفتم چگونه و با چه شرایطی باید دامداری را بچرخانم؟ 4وارداتی است و وقتی که بنده 

مراجعه کردم و گفتم شما که : تومان اضافه شد، گفت 11۶روز کیلویی  23ه اینکه پول سویا در مدت این دامدار سمنانی با اشاره ب

تومان روی جنس شما  11۶روز به من گفتند کیلویی  23به ما بدهکار هستید یک ماشین سویا برایمان خالی کنید که در مدت 

هزار تومان باید  ۰۶۶تنی را یک میلیون و  1۵یک بار : رد و گفتوی این مبلغ اضافی را سود و پول داللی عنوان ک.اضافه می کنیم

 .دیرکرد بدهم که با این اوصاف چگونه باید پرداخت کنم

سال نیز  3سال بازپرداختش صورت بگیرد و  7این وام قرار بود در طی : این دامدار سمنانی با اشاره به وام صندوق توسعه بیان کرد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                         5931 تیر دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

112 
 

 .ساله کردند ۵بدقولی کردند و به دامدار تنفس داده شود که 

میلیون می  ۰7میلیونی را گرفتم از فردای آن اقساطش شروع شده است که باید اسفند ماه  ۵2وقتی وام : وی همچنین تصریح کرد

 .ریختم که تا االن نتوانستم و مردادماه هم باید سر رسید دهم که با این شرایط بازار چگونه باید بازپرداخت ها صورت بگیرد

 خرید شیر از شاهرود صورت می گیرد/ دامداران سمنانی حمایت نمی شوند

می  12۵۶برخی ها شیر از شاهرود می آورند و شیر را به قیمت : حمایت از دامداران گفت یکی دیگر از این دامداران با اشاره به عدم

 .است که مجوز به آنها می دهدتومان است پس رییس دامپزشکی مقصر  144۶فروشند در صورتی که مصوبه قیمت شیر 

نفر این مجوز داده شده که از شاهرود شیر بیاورند که به او گفتیم چرا از خود سمنان  4دکتر سعیدی می گوید به : وی اظهار کرد

 .نباشند جوابشان این بود که کیفیت شیر در این شهر پایین است

 .می شکنند نباید این کارها را انجام دهند اگر قانونی است چرا قیمت را: این دامدار در ادامه افزود

/news/fa/ir.iana.www//:http3115۵D%/7%D%AA7%%AE 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  1۴: تاریخ

  دوباره به دامداران بخشیددوباره به دامداران بخشیدخرید توافقی شیرخام زندگی خرید توافقی شیرخام زندگی 

مشکالت دامداران با اجرای مجدد خرید توافقی نسبت به یک ماه گذشته کمرنگ :مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت

با اشاره  قتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛احسین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفتگو با خبرنگار .شده است

استان  1از یک ماه گذشته تا کنون با اجرای این طرح خرید در : به تاثیر خرید توافقی شیر خام بر وضعیت دامداران اظهار داشت

 .انجام می شود ضمن اینکه این امکان وجود دارد که این طرح در همه استان ها توسعه یابد

خوشبختانه طی یک ماه گذشته نرخ شیر خام : کارخانه قرارداد منعقد شده ، گفت 1۵وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح با 

تومان قیمت هر کیلو شیر خام به نفع  1۶۶استان حداقل  1به هدف گذاری وزات جهاد کشاورزی نزدیک شده به طوریکه در این  

 .دامدار افزایش یافته است

هدف از خرید حمایتی شیر خام براین بوده که مازاد بر تقاضای صنایع لبنی برای امر صادرات تبدیل به شیر : یی ادامه دادصفا

 .خشک شود ضمن اینکه عرضه باید به گونه ای مدیریت شود که قیمت شیر خان به نفع دامدار افزایش یابد

ب اصالح قیمت دیگر شیر خود را به سازمان مرکزی تعاون روستایی تحویل وی با اشاره به اینکه در برخی استان ها دامداران به سب

تن شیر از دامداران در این طرح خریداری می شود و باید گفت که مشکل  1۶۶۶الی  1۶۶روزانه بین : نمی دهند، بیان کرد

 .دامداران با اجرای مجدد خرید توافقی نسبت به یک ماه گذشته کمرنگ شده است

اجرای این طرح محدودیت زمانی ندارد به طوریکه اگر احیانا نرخ شیر خام در : مان تعاون روستایی در ادامه یادآورشدمدیرعامل ساز

 .برخی استان ها کاهش یابد از این رو سازمان به تمامی استان ها اعالم کرده که خرید از دامداران صورت گیرد

دو ماه پرداخت مطالبات کامل دامداران زمان  اهد شد به طوریکه حداکثر گفتنی است که مطالبات دامداران به تدریج پرداخت خو

درصد سرانه  1۶ساالنه : کیلو است، گفت 1۶۶کیلو و سرانه مصرف  11۶در کشور حدود  صفایی با بیان اینکه سرانه تولید .نیاز دارد

 .تولید پس از فرآوری به تدریج در مسیر صادرات قرار می گیرد
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 صادرات و واردات
 فارس - ۱۱/۴۰/1۰:  تاریخ

  تصمیمات یک سویه عراق معضل اصلی صادرات کاال به این کشور است تصمیمات یک سویه عراق معضل اصلی صادرات کاال به این کشور است 
ای را  یک سویه تجاری عراق مشکالت عدیده  گیری ناپایدار در تصمیمثبات : عضو هیأت رئیسه کنفدراسیون صادرات ایران گفت

 . برای صادرات کاالهای ایرانی به این کشور به وجود آورده است

تجاری و ایجاد موانع طرفه  یک  گیری  در تصمیم ناپایداری :گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سیدرضا نورانی در گفت

بسیاری برای صادرات کاالی ایرانی  شود، مشکالت توسط مسئوالن تجاری کشور عراق ایجاد می ای که ای و غیرتعرفه مختلف تعرفه

 .به این کشور به وجود آورده است

پذیر بخش کشاورزی به  وی با بیان اینکه این مسائل مشکالت زیادی را برای صادرات محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت فساد

تسهیل امور و حل این مسئله نیازمند رایزنی  برای :کشور عراق به عنوان شریک اصلی تجاری کشورمان ایجاد کرده است، افزود

 .جدی و مستمر مقامات سیاسی و تجاری کشورمان هستیم

وضع قوانین و موانع : د مقاومتی است، تصریح کردتوسعه صادرات غیرنفتی موتور محرکه اقتصاد و پیشران اقتصا نورانی با بیان اینکه

 .شود کند، بلکه باعث خروج آنها از بازار مذکور می جدید صادراتی نه تنها صادرکنندگان ما را دچار ضرر و زیان می
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 صادرات و واردات

 آیانا - 13۱۱تیر  ۴۱: تاریخ

  ساله به جای مشوق صادراتیساله به جای مشوق صادراتی  اعطای تسهیالت یکاعطای تسهیالت یک/ / مرغ در روزمرغ در روز  تن تخمتن تخم  ۲56۲56صادرات صادرات 

مرغ صادر  تن تخم 2۵۶تا  2۶۶گذشته روزانه بین در چهار یا پنج روز : دار ایران گفت مرغ شناسنامه دبیر انجمن صنفی تخم

 .شود می

مرغ  تن تخم ۲56تا  ۲66از چهار یا پنج روز گذشته، روزانه بین : دار ایران گفت مرغ شناسنامه دبیر انجمن صنفی تخم

 .شود صادر می

، یک کیلوگرم از میانگین جهانی مرغ در کشور ، هرچند که سرانه مصرف تخم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

پیش از این، مدیرعامل اتحادیه . هزار تن در سال برای تولیدکنندگان وجود دارد 1۶۶باالتر است، اما ظرفیت صادرات حداقل 

اگر مشوق صادراتی از طرف دولت ": میلیارد تومانی صادراتی به ایانا خبر داد و اظهار داشت 4۶مرغدران میهن از درخواست مشوق 

این  ".هزار تن از این محصول را به کشورهای مختلفی مانند عراق و افغانستان صادر کرد 1۶توان ماهانه  پرداخت شود، حداقل می

 .ها از آن خبر داده بود ای است که معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در مصاحبه با رسانه درست همان عقیده

: ایانا از همین مشکل پرده برداشت و گفتوگو با  دار ایران امروز در گفت مرغ شناسنامه در همین باره دبیر انجمن صنفی تخم

 .چندین سال است که این صنعت، درخواست مشوق صادراتی از دولت دارد، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است

مرغ حاضرند به جای مشوق، تسهیالت یکساله با سود کم دریافت کنند و تا پایان  حتی تولیدکنندگان تخم: فرزاد طالکش افزود

 .به بانک عودت دهند، اما این پیشنهاد نیز راه به جایی نبردسال، آن را 

به گفته وی، اکنون صادرات با اینکه روندی کند دارد، اما رونق گرفته و تقاضای عراق و افغانستان در هفته دوم ماه رمضان افزایش 

 .شود میمرغ به این کشورها صادر  تن تخم 2۵۶تا  2۶۶اکنون روزانه  به طوری که هم. یافته است

های گذشته قابل قبول نیست، زیرا در  روند صادرات نسبت به سال: دار ایران معتقد است مرغ شناسنامه دبیر انجمن صنفی تخم

هزار تن کمتر بوده  ، پنج54ماه سال جاری حدود دوهزار تن صادرات به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال  اردیبهشت

طوری که صادرات این محصول در خردادماه  به. خورد ماه خرداد در دو سال متوالی نیز به چشم می این کندی در مقایسه. است

 .شود دهم برآورد می هزار تنی سال گذشته، یک 11سال جاری، با توجه به صادرات 

عنوان مثال  یم و بهدهد که ما از ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه برخوردار نیست این آمارها نشان می: طالکش خاطرنشان کرد

 .ایم در کشوری مانند عراق، پایگاه داشته باشیم تاکنون نتوانسته

هنوز پروتکلی با عراق به امضا نرسیده تا ضمانتی دولتی برای : مرغ نام برد و تصریح کرد وی از دو مشکل دیگر در راه صادرات تخم

شود و تولیدکنندگان برای پیگیری سود در دراز مدت  ه نمیگذشته از اینها برای برندسازی، همتی در کشور دید. تجار باشد

 ./ای ندارند انگیزه

/news/fa/ir.iana.www//:http31115D%/7%B۵%D7%A1% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۱۱تیر  1۰: تاریخ

  کنجاله سویا و برنج در صدر کاالهای وارداتی به کشورکنجاله سویا و برنج در صدر کاالهای وارداتی به کشورذرت دامی، لوبیای سویا، ذرت دامی، لوبیای سویا، 

دهد چهار محصول کشاورزی در صدر کاالهای وارداتی به  آمار تجارت خارجی کشور در سه ماه نخست سال نشان می

 .کشور قرار دارند

 .شد ماه نخست سال جاری اقالم عمده وارداتی مشخص 3به گزارش فارس، براساس گزارش تجارت خارجی کشور در 

بر این اساس ذرت دامی، لوبیای سویا، کنجاله سویا، برنج، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل، وسایل نقلیه موتوری پیستونی، دانه 

سی سی، موز  2۶۶۶تا  1۵۶۶، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر (اسپیلت دیواری)گندم بجز گندم دامی، دستگاه تهویه مطبوع 

شده، جو به استثناء بذر، دستگاه گیرنده و فرستنده، ماژول متشکل از صفحات پالسما، پالم اویل، قطعات بی سبز تازه یا خشک 

 .شود قلم عمده وارداتی به کشور محسوب می 1۰استخوان منجمد از نوع گاو و داروهایی که تولید داخلی ندارند جزء 

افزایش  54ماه نخست سال  3درصد در این مدت نسبت به  2و  1۰ بر این اساس، واردات لوبیای سویا و کنجاله سویا به ترتیب

 .درصد شد 15درصد رشد داشته است، همچنین واردات برنج منفی  7۲۰7دهد همچنین واردات وسایل نقلیه به  نشان می

ه گندم منفی درصد، دان 1۵درصد، قطعات منفصله خودرو منفی  2۶  درصد، برنج منفی 24براساس آمار گمرک، ذرت دامی منفی 

 .دهند درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می 41

/news/fa/ir.iana.www//:http3151۶D%/7%B۶%D7% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  ۴۱: تاریخ

  میزان ارزن وارد کشور شده است ؟میزان ارزن وارد کشور شده است ؟چه چه   3535در سال در سال 

 .ارزن از کشورهای مختلف وارد کشور شده است۲  5۵ماه منتهی به اردیبهشت سال  2طبق آمار گمرک در 

تن ارزن به 2حدود  ,5۵سال ماه منتهی به اردیبهشت  2،طبق آمار گمرک در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

 .جز بذر وارد کشور شده است

 .وارد کشور شده است 27،۶12،4۶7،4۵۵و ارزش ریالی  52۵،۵3۰گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰11135D%/7%D%AF7%B1D%-7% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  1۴: تاریخ

  صادرات تخم مرغ رنگی تازه به خود گرفتصادرات تخم مرغ رنگی تازه به خود گرفت

تن تخم مرغ به عراق و افغانستان صادر  3۶۶روزانه به طور متوسط حدود : مدیر عامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گفت

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ در گفتگو با خبرنگار .می شود

در ماه رمضان  با توجه به افزایش عرضه و تولید نسبت به تقاضا و تشدید این امر: اشاره به وضعیت صادرات تخم مرغ اظهار داشت

 .تنها می توان گفت که تا حدودی افزایش صادرات این مشکل را بهبود بخشیده است

هزار تومان است که نسبت به قیمت  3در حال حاضر قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری :وی با اشاره به قیمت تخم مرغ گفت

 .واقعی خود تقریبا هزار تومان فاصله دارد

در حال حاضر : ه اینکه هفته اخیر صادرات به عراق و به ویژه افغانستان وضعیت بهتری را تجربه نموده، بیان کردترکاشوند با اشاره ب

تن تخم مرغ به عراق و افغانستان صادر می شود و این درحالیست که سال های گذشته در  3۶۶روزانه به طور متوسط حدود 

 .بودیمچنین فصلی با کاهش تقاضا در بازارهای هدف مواجه 

با توجه به دهه آخر ماه رمضان و : مدیر عامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ با اشاره به پیش بینی قیمت تخم مرغ گفت

 .افزایش تقاضا در بازارهای منطقه پیش بینی می کنیم که در روزهای آتی روند بهتری را تجربه نماییم

و پشتیبانی صندوق حمایت از طیور را در  ت از صادرکنندگان توسط اتحادیه طی سه الی چهار هفته گذشته حمای: وی تصریح کرد

 .دستور کار قراردادیم و می توان گفت که این امر تاثیر بسزایی در روند بازار صادراتی داشته است

/news/fa/ir.yjc.www//:http11۵۵۰11D%/7%B۵%D7%A1%D7% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  1۰: تاریخ

  های ایتالیایی رسیدهای ایتالیایی رسید  روغن زیتونروغن زیتون

 .تن روغن زیتون بکر وارد کشور شده است ۲3۶۶  5۵ماه منتهی به اردیبهشت سال  2طبق آمار گمرک در 

تن روغن ۲3۶۶ 5۵ماه منتهی به اردیبهشت سال  2،طبق آمار گمرک در  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .زیتون بکر وارد کشور شده است

 .استوارد کشور شده 21،511،۶32،۶52و ارزش ریالی 52۵،2۵5گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

 .این در حالیست که عمده واردات این محصول از کشور ایتالیا بوده است

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰17۵77D%/7%B1% 
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 صادرات و واردات
 ایرنا 11/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  مشکالت صادرات با برقراری تعرفه های ترجیحی دو طرفه قابل حل است مشکالت صادرات با برقراری تعرفه های ترجیحی دو طرفه قابل حل است 

برقراری محدودیت های تازه از سوی دولت عراق برای : رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران گفت  -ایرنا -تهران

 .  طرفه بهره گیری شودصادرات ایران، دارای پیشینه است و برای حل مشکالت صادراتی باید از تعرفه ترجیحی به شکل دو 

به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران سید رضا نورانی درباره اعمال محدودیت های تازه عراق در زمینه 

عراق یکی از بازار های جمهوری اسالمی محسوب می شود که دارای قوانین و : واردات برخی محصوالت کشاورزی از ایران گفت

 .ات ثابتی نیستمقرر

به گفته وی عراقی ها برای واردات از ایران تصمیم گیری برنامه ای ندارند و در نتیجه سال هاست که صادرکنندگان کشور از این 

 .وضعیت آگاهی دارند و متناسب با آن واکنش های اقتصادی الزم را انجام می دهند

تعرفه ترجیحی ندارند و این باعث شده مشکالتی در صادرات پدید آید و  تهران و بغداد پروتکل های: رییس اتحادیه یادشده افزود

چنین مشکالتی فقط مربوط به صادرات ایران به عراق نیست، بلکه در صادرات به دیگر کشورها نیز وجود دارد و باید برای پایان 

 . قدام کرددادن به آن از سیستم فعلی خارج شد و با تعرفه ترجیحی دوطرفه نسبت به رفع مشکل ا

به گفته وی اکنون وزارت جهاد کشاورزی کمیته ای را برای بررسی آسیب ها تشکیل داده و بحث کریدور سبز گمرکی برای 

 .محصوالت کشاورزی ایران با درنظر گرفتن امتیازاتی را مد نظر دارند

درصدی نسبت به تعرفه  2۶ود و تخفیف کریدور سبز گمرکی باعث می شود که صادرات در گمرک ها معطل نش: نورانی اضافه کرد

 . ای که وجود دارد قائل شدند و جهش هایی را در صادرات با توجه به این امتیازات می بینیم

صادرات ایران مشکالت زیرساختی دارد، بنابراین مسئوالن و دولتمردان باید برای حل این مشکالت تالش کنند و : وی تصریح کرد

 .ات محصوالت کشاورزی، نبود هواپیمای باری استنخستین مشکل در امر صادر

به اعتقاد این متخصص بخش کشاورزی، الزم است دولت در خرید ناوگان هواپیمایی کشور به این مساله مهم توجه داشته باشد و 

 .شمسی بازگشت کند 1۶و  ۰۶صادرات هوایی کشور به دوره رونق دهه 

الست و کانتیرهای یخچالی در ایران گران، درکنار این موارد مشکالت باال بودن نرخ هزینه حمل و نقل جاده ای ایران با: وی گفت

سود بانکی نیز مانع از جهش صادراتی می شود، عالوه براین در بخش ریلی هم واگن یخچالدار مناسب نداریم در نتیجه حمل و نقل 

اینکه در بخش دریایی نیزکانتینر یخچالی ضعیف محصوالت کشاورزی و صادرات آن در ایران با سختی صورت می پذیرد، ضمن 

صادرکنندگان ایرانی فرایند بسته بندی محصوالت را به شکل سنتی دنبال می کنند، در حالی که رقبا به دستگاه : نورانی گفت.است

 .ها و ماشین آالت جدید در این مورد مجهزند و بسته بندی را به شکل خودکار و در حجم وسیع انجام می دهند

میلیون  7۶2به گزارش ایرنا، آمار بخش کشاورزی ایران در دو ماهه نخست امسال نشان داد که ارزش صادرات این بخش حدود 

 .درصدی را نشان می دهد 3۶رشد  54دالر شد که نسبت به مدت مشابه در سال 
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 و واردات صادرات
 ایرنا 14/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  میلیون راس دام سبک به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد میلیون راس دام سبک به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد   5.۲5.۲پارسال پارسال 

هزار راس دام سبک  2۴۴پارسال یک میلیون و : قائم مقام معاون وزیر جهادکشاورزی در امور تولیدات دامی گفت -ایرنا -تهران

هزار راس گوساله نر پرواری به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عراق، کویت، امارات و عمان صادر  2۴و ( گوسفند و بز)

با توجه به مشکالت ایجاد شده در صادرات به : محمدرضا مالصالحی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود. شد

 .اما همچنان با انباشت تولید دامِ پَرواری مواجه هستیمکشورهای منطقه، بازار کشورهای دیگر جایگزین شدند 

دلیل اصلی تفاوت باالی : وی یکی دیگر از دغدغه ها این بخش را فاصله قیمت دام زنده تا عرضه گوشت در بازار اعالم کرد و گفت

د دالالن و واسطه گران است که قیمت دام زنده در محل دامداری ها با قیمت گوشت قرمز در بازار و غیرواقعی بودن قیمت ها، وجو

 .باید این مشکل برطرف شود تا بازار گوشت قرمز به ثبات برسد

با وجود مازاد و انباشت دامِ پَرواری در کشور، انتظار می رود قیمت گوشت قرمز در بازار نیز متعادل شود، در حالی : وی اظهار داشت

 .و هیچ تناسبی با قیمت دام زنده ندارد که گوشت قرمز با قیمت باالیی در بازار عرضه می شود

کیلوگرم و سرانه  1۶۲۵هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود؛ سرانه تولید آن در کشور  7۶۶به گزارش ایرنا، اکنون حدود 

 . درصد نیاز داخلی از طریق واردات تامین می شود 1۶نزدیک به . کیلوگرم است 11۲۵مصرف آن 

 .کیلوگرم است 13ز جهان به جز گوشت خوک برای هر نفر سرانه مصرف گوشت قرم
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 صادرات و واردات
 فودپرس 13۱5تیر ماه  13یک شنبه 

  های برزیل شکر ایران را گران کردهای برزیل شکر ایران را گران کرد  بارندگیبارندگی

تومان خبر داد و در مورد علت این  27۵۶های قند و شکر از افزایش قیمت شکر به  دبیر انجمن صنفی کارخانه <صنایع غذایی

 .روزه برزیل بود که بارگیری به منظور واردات کمکی را متوقف کرد 4۶اشکال ایجاد شده بارندگی های : افزایش قیمت گفت

 .شاره کرد و از کاهش قیمت ها در آینده نزدیک خبر دادبهمن دانایی به باال رفتن قیمت شکر طی روزهای اخیر ا

ما نیز راضی نیستیم قیمت »: دبیر هیات مدیره انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر در خصوص چرایی این افزایش قیمت گفت

ت شکر افزایش قیم اگر مصرف شکر عادی تر شود، برای مردم نیز مفید تر است ولی این مسئله دلیل نمی شود. شکر باال رود

تومان نیز گزارش  27۵۶تا  27۶۶قیمت شکر امروز تا » : تومان عنوان کرد و افزود 23۶۶وی نرخ مصوب شکر را کیلویی «.یابد

روزه برزیل بود که بارگیری به منظور  4۶کارخانجات قند و شکر فصلی کار می کنند و اشکال ایجاد شده بارندگی های . شده است

ولی چون عرضه به . در همین وادی بحث شکر را در بورس عرضه کردیم»: دانایی ادامه داد«.قف کردواردات کمکی را متو

 «.خوزستان متمرکز بود، دالل ها وارد بحث شدند و شکر را جمع آوری کردند و دیدیم که به دست توزیع کننده نمی رسد

 4۶ما این مسئله را پیش بینی کردیم و آن »: گفت وی همچنین به تخلف واحدهای صنفی در بعد آزادفروشی شکر اشاره کرد و

روز توقف ما را غافلگیر کرد و خوشبختانه با ورود کشتی ها، این مسئله را حل می کند و باید از مصرف کنندگان عذرخواهی 

هزار تن شکر  1۶تا  7قیمت شکر باز می گردد ولی قیمت اقالم مرتبط مثل شیرینی برنمی گردد و از امروز »: دانایی گفت«.کنیم

 «.در بورس کاال عرضه شده و با بارگیری و رسیدن کشتی های شکر برزیلی این مشکالت بر طرف خواهد شد
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 صنایع غذایی
 ایرنا 12/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  گیرد گیرد   گذاری در صنعت غذا و کشاورزی کشور جان میگذاری در صنعت غذا و کشاورزی کشور جان می  سرمایهسرمایه

 15تعیین نرخ : رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت -ایرنا -تهران

گذاری در صنعت غذا  مایهدرصدی سود تسهیالت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تاثیری مثبت خواهد داشت و باعث می شود سر

 . و کشاورزی جانی دوباره بگیرد

با توجه به نقش مهم بخش : به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کاوه زرگران با اشاره به مصوبه های جلسه شورای پول و اعتبار گفت

از تولید اقتصادی در بخش  های اقتصاد مقاومتی و ضرورت حمایت همه جانبه کشاورزی در تولید ناخالص ملی و پیشبرد سیاست

 .تری را برای این بخش نوید داد انداز روشن کشاورزی و صنایع غذایی باید این اقدام را به فال نیک گرفت و چشم

بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران با وجود همه مشکالت، ظرفیت این : های صنایع غذایی ایران تاکید کرد دبیرکل کانون انجمن

های حمایتی نظیر آنچه در  های اقتصاد مقاومتی شناخته شود و در صورت ادامه سیاست عنوان موتور پیشران سیاسترا دارد که به 

توان امیدوار بود ایران در صادرات محصوالت فرآوری شده و صنایع تبدیلی  جلسه اخیر شورای پول و اعتبار تصویب شد، می

ها و موسسات اعتباری الزم االجرا  تیرماه سال جاری از سوی بانک 1۰از تاریخ  زرگران با تاکید بر اینکه این مصوبه.ارزآوری کند

تواند گامی مهم برای بروز توانایی واقعی در بخش کشاورزی ایران  درصدی تسهیالت بخش کشاورزی می 1۵نرخ سود : است، گفت

درصدی  14و حمایت دیگر ارکان دولت، نرخ های وزیر جهادکشاورزی  و پیگیری  وی اظهار امیدواری کرد با تالش.ارزیابی شود

 .فعلی تسهیالت صندوق توسعه ملی نیز کاهش پیدا کند

هفته گذشته، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین نشست خود، اقدام بانک ها و موسسه های اعتباری برای 

 .برای سپرده های یک ساله تایید و تصویب کرد درصد را 1۵تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر 

 .درصد تعیین شد 17همچنین در این نشست نرخ سود تسهیالت عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 

درصد و برای سایر  1۵همچنین شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیالت بانک کشاورزی برای تسهیالت سرمایه گذاری را معادل 

 .درصد تعیین کرد 17ادل تسهیالت مع
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 گندم
 فارس - ۱۱/۴۰/۴۱:  تاریخ

  ایمایم  به خودکفایی گندم رسیدهبه خودکفایی گندم رسیده/ / میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده استمیلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است  55
میلیون تن  ۵از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون بیش از : وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به روند خوب تولید و برداشت گندم گفت 

 . گندم از کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری شد

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود ججتی در حاشیه دیدار با رئیس رسانه ملی با اشاره به رشد  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیون تن گندم از  ۵از ابتدای آغاز برداشت گندم تاکنون : درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته گفت 2۶

 .اورزان خریداری شدکش

با روندی که در تولید و برداشت گندم دیده می شود، تراز تولید و مصرف کشور مثبت شده است و نیاز کشور به گندم را  :وی افزود

 .ایم تامین کرده و باید گفت به خودکفایی رسیده

طرح ها، به ویژه از محل صرفه جویی در زمینه باتوجه به این : وی با اشاره به طرح هایی درباره افزایش تولید و بهره وری گفت

های روغنی اختصاص یافته  اراضی،با افزایش بهره وری گندم در واحد سطح، سطح اراضی مورد نظر از پارسال به کشت کلزا و دانه

 .جات یابیماست و امید است در آینده شاهد افزایش روز به روز تولید روغن در داخل کشور باشیم و از وضع اسفبار کنونی ن

با لطف خدا و تالش بی وقفه تولیدکنندگان سال خوبی : وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت امسال محصوالت کشاورزی نیز گفت

ها و میوه های بهاره و  ایم، ضمن اینکه به جز چند استان که از خشکسالی رنج می برند وضعیت آبی خوبی داریم و سردرختی  داشته

 .داشته اند تابستان وضعیت خوبی
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 گندم
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  میلیون تن گندم تاکنونمیلیون تن گندم تاکنون  5.05.0خرید تضمینی خرید تضمینی / / گسترش خرید گندم در سراسر کشورگسترش خرید گندم در سراسر کشور

های کردستان و همدان به جرگه خریداران گندم، خرید تضمینی این کاالی استراتژیک در سراسر  صبح امروز با پیوستن استاناز 

 .کشور جریان یافته است

های کردستان و همدان به جرگه خریداران گندم، خرید تضمینی این کاالی استراتژیک  از صبح امروز با پیوستن استان

 .یافته استدر سراسر کشور جریان 

های کشور به عملیات خرید  به گزارش ایانا از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل این شرکت از ورود کلیه استان

اند، میزان خرید  استان کشور وارد مرحله خرید تضمینی گندم از کشاورزان شده 31بیان اینکه : تضمینی گندم خبر داد و گفت

 .میلیون تن اعالم کرد ۵۲۰صبح امروز  انجام شده را تا

هزار تن  ۰۶۶مر کز خرید مقدار پنج میلیون و  75۶ماه تاکنون  از ابتدای فصل برداشت گندم در اوایل فروردین: علی قنبری افزود

 .اند استان خریداری کرده 31گندم با کیفیت مطلوب را از کشاورزان در این 

هزار میلیارد  4۰حال بیش از  تابه: هزار میلیارد ریال اعالم کرد و ادامه داد 11را بیش از  شده های خریداری وی ارزش ریالی گندم

 .ریال بابت خرید گندم به حساب کشاورزان واریز شده است

رات اکنون در اوج زمان برداشت و خرید گندم کشور قرار داریم، تأمین اعتبا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه هم

های وزارت جهاد کشاورزی و  ها و جلب رضایت کشاورزان را ازجمله دغدغه موقع وجوه گندم مورد نیاز خرید جهت پرداخت به

ریزی کشور خواست نسبت به تأمین و تخصیص  شرکت بازرگانی دولتی ایران برشمرد و از بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه

 .نجام دهنداعتبارات مورد نیاز اقدام عاجل ا

هزار  14۶میلیون تن، فارس  1۲2میلیون تن، گلستان  1۲4های خوزستان با  قنبری بیشترین میزان خرید گندم را مربوط به استان

 .هزار تن اعالم کرد 3۵۶تن و اردبیل 

امسال : ست و تأکید کردمیلیون تنی در سال جاری را عملی دان 1۶ها، تحقق خرید  وی با اشاره به تداوم روند خرید گندم در استان

 ./نیازی به واردات گندم نداریم و خودکفایی محقق شده است

/news/fa/ir.iana.www//:http31747%AF%DA%/ 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  1۱: تاریخ

  مرغوب محقق می شود؟مرغوب محقق می شود؟دستیابی به خودکفایی گندم و آرد دستیابی به خودکفایی گندم و آرد 

با توجه به آخرین بررسی ها و آمار به دست آمده از وزارت : عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس نهم شورای اسالمی گفت

 . می توانیم به جایگاه خودکفایی گندم دست یابیم 5۵کشاورزی تا پایان سال 

،نظارت و جلوگیری از واردات کاالها و محصوالت مشابه تولیدات داخلی با اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگاربه گزارش 

رویکرد اقتصادی از موضوعاتی است که دولت و مجلس بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری به طور جدی دنبال می کنند؛ اما باوجود 

یژه محصوالتی مانند گندم هستیم درحالیکه با کمی همت و برنامه ریزی های این شاهد واردات روز افزون برخی از کاالها به و

 . کاربردی می توان به خودکفایی رسید وحتی قدم های بلندی در حوزه صادرات برداشت

ر بر اساس این گزارش،با کاهش هزینه ها از کاشت گندم تا مصرف نان در سفره های خانوار می توان به اهداف اقتصاد مقاومتی د

پرهیز از افزودنی ها در آرد و نان محقق می  این بخش دست یافت که این امر با ارتقای کیفی گندم تولیدی، پختن نان با کیفیت ،

گفتنی است که در دهه هشتاد پس از چهل سال توانستیم به خودکفایی گندم برسیم ؛ بنابراین کشورمان قابلیت خودکفایی .  شود

های اقتصادی را دارد و با کمی تالش و حرکت ملی می توانیم دوباره این افتخار را کسب کنیم و رشد در بسیاری از عرصه 

 .داده است 5۵کمااینکه وزیر جهاد کشاورزی نوید خودکفایی دوباره را در سال 

ران جوان، هادی حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگا

هر کشوری : با اشاره به این که گندم به عنوان یک محصول خوراکی استراتژیک و حیاتی برای همه کشورها مهم است، اظهارکرد 

 .و شرایط سخت در امان خواهد بود  که بتواند کاالهای استراتژیک اش را تولید کند از وابستگی هنگام خشکسالی ، جنگ ، تحریم

به دلیل شرایط اقلیمی و جفرافیایی ، وجود سطح وسیع کویر، مشکل کم آبی و بذرمناسب در کشت  ایران: وی ادامه داد

 .محصوالتی مانند گندم با مشکالتی روبرو بوده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسالمی با اشاره به این که گندم نسبت به برنج نیازمند آب بیشتری است، افزود 

ری مناسب و بذر مرغوب می توان محصولی را پرورش دهیم که به خودکفایی برسیم همچنین باید شرایط خرید تضمینی با آبیا: 

محصول کشاورزان و تامین نیاز اولیه آنها برای تهیه ابزارهای مناسب و با کیفیت در پرورش گندم مرغوب و با کیفیت مهیا شود تا 

 .  طرح باشد انگیزه ای برای مشارکت کشاورزان در این

با توجه به آخرین :  وی با اشاره به این که با عزم جدی می توان دوباره بستر خودکفایی گندم را در کشور مهیا ساخت تاکید کرد

نیز می توانیم به جایگاه خودکفایی گندم دست  5۵بررسی ها و آمار به دست آمده از وزارت کشاورزی به احتمال زیاد تا پایان سال 

باید به طور جدی برای سوق :  اقدامات اجرایی در خودکفایی گندم در سال جاری تصریح کرد  حسینی در خصوص لزوم.  یابیم

دادن کشاورزان به کشت گندم با تامین خریدها در زمان کاشت محصول ، در بحث خودکفایی ورود پیدا کنیم زیرا اگر این کار 

 . ایشان سود دهی بیشتری داشته باشد و این امر خوشایند نیستعملی نشود آنها به سمت محصوالتی می روند که بر

سم پاشی های به  تامین سیلوهای مناسب ،  مدیریت منابع آبی ،: افزود  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسالمی

یری از هدر رفتن و بی کیفیت موقع، انتخاب و کشت بذر مرغوب ، استفاده از تجهیزات و ماشین آالت در فرایند درو برای پیشگ

 . شدن از نکات مهمی است که باید در بحث خودکفایی و مرغوبیت گندم به آن توجه شود

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰17211D%/7%D%AF7% 
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 گندم

 ایرنا 12/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  ها را در مزارع آتش نزنند ها را در مزارع آتش نزنند   گندمگندمکشاورزان بقایای کشاورزان بقایای 

: مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی نسبت به آتش زدن مزارع گندم پس از برداشت محصول هشدار داد و گفت -ایرنا -تهران

تواند کاهش آتش زدن مزارع گندم عالوه بر از بین رفتن کاه و کلش منجر به نابودی مواد و عناصر مغذی خاک می شود که می 

 . تولید را در سال های آتی بدنبال داشته باشد

اسماعیل اسفندیارپور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید براین که کاه و کلش باید در خاک حفظ شود، 

ذی خاک بستگی دارد، بنابراین در سالهای آتی دستیابی به افزایش تولید و خودکفایی در گندم به حفظ عناصر و مواد مغ: افزود

 .کشاورزان به طور جدی از آتش زدن بقایای گندم در مزارع خودداری کنند

وی با بیان این که تمام نیاز گیاه با مصرف انواع کودهای شیمیایی تامین نمی شود و باید بخشی از نیاز گیاه از خاک خوب تامین 

سوزانده نمی شوند و بقایای حاصل از برداشت محصول به زمین بازگردانده می  تجربه نشان می دهد مزارعی که: شود، اظهار داشت

شود عالوه بر افزایش محصول و تقویت خاک از مواد آلی، موجب کاهش مصرف آب و انواع کودهای شیمیایی در درازمدت می 

 .شود

 کمباین های برداشت گندم متناسب با مزارع تنظیم شود** 

انتظار می رود کشاورزان و رانندگان کمباین با دقت بیشتری نسبت به برداشت : ضایعات گندم نیز گفت اسفندیارپور درباره کاهش

بنابراین باید تنظیمات کمباین متناسب با شرایط هر مزرعه انجام شود تا از ریزش گندم : وی تصریح کرد.محصول گندم اقدام کنند

 .ل آیدو ضایعات این محصول در هنگام برداشت جلوگیری به عم

هزار تن گندم در سراسر کشور برداشت و  3۶۶به گزارش ایرنا، از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون نزدیک به پنج میلیون و 

 .هزار تن آن به عنوان بذر سال آینده ذخیره سازی شده است 2۵3خریداری شده که بیش از 

ریال با  ۰7هزار و  13ریال و گندم دوروم  1۶۵هزار و  12( نان)براساس مصوبه دولت، امسال قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی

 . شود درصد افت غیرمفید از گندمکاران خریداری می 2چهار درصد افت مفید و 

هزار تن آن با  7۶هزار تن گندم در کشور تولید شد که هشت میلیون و  ۵۶۶میلیون و  11این درحالیست که سال گذشته حدود 

ریال با افت مفید چهار  77۶هزار و  11ریال و هر کیلوگرم گندم دوروم با قیمت  ۵۵۶هزار و  11( انگندم ن)قیمت گندم معمولی

 .درصد و افت غیرمفید دو درصد توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری شده بود

/News/fa/ir.irna.www//:http72134117/ 
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 گوجه فرنگی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                         5931 تیر دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

133 
 

 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 فارس - ۱۱/۴۰/12:  تاریخ

  تومانیتومانی  86668666اختالف نظر مسئوالن و تولید کنندگان بر سر مرغ اختالف نظر مسئوالن و تولید کنندگان بر سر مرغ / / پرکشیدن قیمت مرغ در بازارپرکشیدن قیمت مرغ در بازار
اند که یک مدیر دولتی منتقد افزایش نرخ و یک مدیرعامل اتحادیه  های آماده طبخ بازارهای تهران در حالی بال و پر درآورده مرغ 

 ! هزار تومانی است 7های  تعاونی موافق و مدافع قیمت

تومان  15۶۶و حتی  1۵۶۶های بیش از  اخیرا در بازار تهران به نرخ، قیمت مرغ خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .رسیده و نارضایتی مردم را در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان به همراه داشته است

رسید اما در  های سطح شهر به فروش می فروشی تومان توسط خرده ۰5۶۶تا  ۰۵۶۶گوشت گرم مرغ برای خانوار پیش از این بین 

 .اند روزهای ماه مبارک رمضان گویا بال و پر درآورده و به پرواز درامدهواپسین 

تومانی بازار تازه تولید را  7۶۶۶زنند، به نظر تولیدکنندگان قیمت  در عین حال تولیدکنندگان و مسئوالن هر یک ساز خود را می

 .غیرقانونی است 12۶۶ تا 1۶۶۶پذیر میکند و به زعم یک مقاتم مسئول تنظیم بازار قیمت باالی  توجیه

هزار تومان است اما 1به گزارش فارس علیرضا ولی مدیرعامل پشتیبانی دام، معتقد است که قیمت عرضه عمده گوشت مرغ کمتر از 

 .کنند ها با قیمتی بیش از قیمت معمول عرضه می برخی فروشگاه

های نظارتی باید با این  ن غیرواقعی است و دستگاهتوما 12۶۶وی در این باره گفته است که عرضه گوشت مرغ با قیمت بیش از 

 .مسئله برخورد کنند

های تعاونی صنعت مرغداری کشور معتقد است که قیمت مرغ گران  این در حالی است که حمید فاضلی مدیرعامل اتحادیه شرکت

هزار تومان  7تا  1۵۶۶مرغ کیلویی های تولید  چرا که با محاسبه قیمت نهاده. نشده و به نرخ واقعی و تعادلی خود رسیده است

 .منطقی است

فعال کمبودی در بازار : های گذشته کاهش پیدا کرده اما مازاد تولید هم وجود ندارد گفت وی با اشاره به اینکه تولید نسبت به ماه

 .های فعلی بر اساس عرضه و تقاضا متعادل شده است نیست و قیمت

 .شد ای و با تخفیف تولیدکنندگان به بازار عرضه می  های یارانه ا قیمتفاضلی تاکید کرد که پیش از این مرغ ب

مردم حق دارند که شکایت کنند و : اند،گفت های بسیاری مطرح کرده وی در واکنش به این موضوع که مردم از وضعیت فعلی گالیه

های  سال گذشته با زیان 2لیدکنندگان در ناراضی باشند چرا که قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است اما واقعیت این است که تو

 .انبوهی در بازار مواجه بودند

های تعاونی صنعت مرغ در پاسخ به این سوال که آنالیز قیمتی روی قیمت مرغ زنده و آماده طبخ چگونه  مدیرعامل اتحادیه شرکت

سازی  شود و فرآوری و آماده تولیدکننده عرضه میتومان به صورت تمام شده برای  42۶۶تا  4هم اکنون مرغ زنده بین : است،گفت

 .شود  هزار تومان محاسبه می 7تا  1۵۶۶سازی چیزی حدود  بندی با محاسبه افت وزن مرغ براثر آماده آن تا بسته

فی رسد و از طر درصد افزایش قیمت به دست تولیدکنندگان می 3۶روز گذشته با  1۵های تولید از جمله ذرت در  نهاده: وی گفت

 .وری در کنار سود باالی بانکی قیمت تمام شده را افزایش داد نبود ساختارهای مناسب و بهره

هم اکنون : وری را بپردازند،گفت وی در پاسخ به این سوال که آیا مردم باید هزینه نبود ساختارهای مناسب در تولید و کاهش بهره

ای  پردازند و در این باره بارها لزوم زنجیره های بخش تولید را می کاستیاین اتفاق رخ داده است که مردم سنگینی بار مشکالت و 

 .ایم کردن ساختار تولید تا توزیع فروش را گوشزد کرده

http://www.farsnews.com/
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درصدی قیمت وجود  3۶های پیشرفته مطابق با دنیا امکان کاهش  مند و تکنولوژی در صورت وجود یک ساختار نظام: فاضلی گفت

 .دارد

هر : های تولید شده و همچنین نبود استاندارد وزنی آنان، گفت یگری درباره احتمال مصرف هورمون در مرغوی در پاسخ به سوال د

ویال هورمون نرخ بسیار باالتری از مرغ دارد و صرفه اقتصادی برای مصرف ندارند و در هیچ یک از صنعت طیور به دلیل اصالح نژاد 

 .شود ها و نحوه پرورش آنها هورمون استفاده نمی مرغ

 ۵۶روز به بیش از  4۶تا  3۵کیلوگرم باشد اما با تغییر ذائقه مردم کشتار از  1۲۵وزن استاندارد مرغ باید بین یک تا : فاضلی افزود

 .یابد رسد که وزن آن افزایش می روز می

مرغ به معنای رسیدن به  افزایش قیمت: وی درنهایت افزایش قیمت مرغ را در راستای افزایش قیمت تمام شده دانست و تاکید کرد

 .دادند نرخ تعادلی آن است چرا که بیش از این تولیدکنندگان زیان می

شود که مدیران دولتی مخالف افزایش نرخ بوده و درباره عرضه گوشت مرغ با  ها در حالی مطرح می به گزارش فارس، این اظهار نظر

دانند و از طرفی افزایش قیمت را نوعی سودجویی توسط افراد اعالم  یتومان هشدار داده و آن را غیرقانونی م 12۶۶قیمت بیش از 

  .اند کرده

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http135۵۶411۶۶۶5۵4 
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 گوشت مرغ  
 فارس - ۱۱/۴۰/11:  تاریخ

  تومانی مرغ غیرقانونی استتومانی مرغ غیرقانونی است  ۰۲66۰۲66قیمت بیش از قیمت بیش از //هزار تن مرغ منجمد در ماه رمضان توزیع شدهزار تن مرغ منجمد در ماه رمضان توزیع شد  5۲5۲
هزار تن گوشت مرغ منجمد در راستای تنظیم  12مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه از ابتدای ماه رمضان تاکنون  

 . تومان غیرقانونی است 12۶۶عرضه گوشت مرغ با قیمت بیش از : بازار توزیع شده است، گفت

سازی مواد  وظیفه ذخیره با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علیرضا ولی در گفت

سازمان دامپزشکی  مرغ تولیدی را با نظارتدر راستای تحقق اهداف این شرکت،  :آن را بر عهده دارد، گفت پروتئینی و تنظیم بازار

 .کند می  استانداردهای الزم خریداری و ذخیره و بر اساس

سازی  ذخیره تنظیم بازار و ذخایر استراتژیک هزار تن مرغ برای ۰۶با با بیان اینکه این شرکت  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام 

 .به تناسب نیاز در بازار تزریق شده است هزار تن از این محصول پروتئینی 12از ابتدای ماه رمضان تاکنون : است، افزود کرده

هزار  1عمده گوشت مرغ کمتر از  وی با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در زمینه گوشت مرغ در بازار وجود ندارد، و قیمت عرضه

وزارت  کنند که یش از قیمت معمول عرضه میها گوشت مرغ را با قیمتی ب فروشی متاسفانه برخی خرده :تصریح کرد تومان است،

 .ها بر عهده ندارد فروشی ها در خرده و شرکت پشتیبانی امور دام هیچ مسئولیتی در قبال کنترل قیمت جهاد کشاورزی

بیان  را بر عهده دارد، ولی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام مسئولیت تأمین و کنترل قیمت گوشت مرغ بصورت عمده

 .های نظارتی باید با این مسئله برخورد کنند تومان غیرقانونی است و دستگاه 12۶۶از  عرضه گوشت مرغ با قیمت بیش: شتدا

این شرکت در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود، هر کیلو گوشت مرغ : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت

تومان به فروش  ۵1۶۶قیمت  هم حداکثر با های سطح شهر کند و در فروشگاه ضه میتومان عر 4۵۶۶منجمد را با قیمت عمده 

 .رسد می

اگر شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر خود را در : هزار تومان است بیان داشت 1وی با بیان اینکه بهترین قیمت مرغ کمتر از 

 .رساندند هزار تومان هم می 5پروتئینی را به بیش از کرد برخی سودجویان قیمت این کاالی  رمضان به بازار وارد نمی ماه
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 گوشت مرغ
 فارس - ۱۱/۴۰/13:  تاریخ

  ها ها   فروشیفروشی  تومانی قیمت مرغ در عمدهتومانی قیمت مرغ در عمده  ۲66۲66کاهش کاهش / / شودشود  مرغ بعد از ماه رمضان ارزان میمرغ بعد از ماه رمضان ارزان می
تومان  2۶۶ها  فروشی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ امروز در عمده

 . شود بعد از ماه رمضان با کاهش تقاضا، گوشت مرغ ارزان می: کاهش یافت، گفت

ها  فروشی تومانی قیمت گوشت مرغ در عمده 2۶۶از کاهش  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد یوسفی در گفت

 .تومان رسید ۰7۶۶تا  ۰1۶۶امروز قیمت هر کیلو گوشت مرغ در میدان بهمن به : خبرداد و گفت

های سطح شهر تهران از جنوب تا  در مغازه گوشتی با بیان اینکه قیمت گوشت مرغرئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ 

تومان  ۰57۶ کننده بار شهرداری برای مصرف اما قیمت هر کیلو گوشت مرغ در میادین میوه و تره: تقریبا متفاوت است، افزود شمال

 .است ه به شهرداریبار وابست میادین میوه و تره است و مالک اصلی ما در قیمت این محصول هم

با افزایش تقاضای گوشت مرغ در ماه رمضان هر سال : ریزی اتفاق نیفتاده است، بیان داشت یوسفی با بیان اینکه کاهشی در جوجه

  شود، با اتمام ماه مبارک رمضان و کاهش تقاضا، قیمت بینی می شویم که پیش با افزایش قیمت این کاالی پروتئینی مواجه می

 .اهش یابدگوشت مرغ ک
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 ماشین آالت
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  سالسال  ۵۵+ + سال سال   ۵6۵6تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی در تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی در 

مکانیزاسیون در گزارشی جامع و تازه که در تیرماه جاری تدوین کرده است، از آخرین تحوالت تجهیز و نوسازی مرکز توسعه 

 .ناوگان ماشینی بخش کشاورزی و قیاس آن با سه دهه قبل از سه سال اخیر دولت تدبیر و امید پرداخته است

 :مژگان ستار -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ه جامع مکانیزاسیون کشاورزی و پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی در راستای اجرای اقتصاد از آنجا که برنام

تا  1352های  دهد، اختصاص خطوط اعتباری از سال های زراعت، باغبانی، دام، طیور و شیالت را پوشش می مقاومتی زیربخش

، 1352تقاضای مؤثر در سال  11۶هزار و  11ای که از  گونه بهشود؛  نقطه عطفی برای تحقق اهداف فوق محسوب می 135۵

با  1353این روند در سال . میلیارد ریال بود 323هزار و  میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافت و جذب نهایی هفت ۵۶۶هزار و  هفت

 ۵2۶هزار و  تقاضای مؤثر و هفت 75۶ر و هزا 11یافته،  هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص ای که از هشت گونه رو بود، به افزایش روبه

هزار  تقاضا، در مقابل یک 1۰5هزار و  17اوج تقاضای مؤثر محقق شد، زیرا  1354اما در سال .میلیارد ریال نیز جذب انجام شد

در  5۵ال یافته در س میلیارد ریال را رقم زد و خودنمایی اعتبارات تخصیص ۵31هزار و  میلیارد ریال اعتبار، جذبی معادل شش

اگرچه میزان . مورد به ثبت رسیده است 22۰هزار و  12رسد که تقاضای مؤثری در حد  هزار میلیارد ریال می 12حالی به عدد 

 .میلیارد ریال است ۵42دلیل همکاری نکردن بانک عامل، تنها  جذب به

وضعیت مکانیزاسیون طی سه دهه پیش از دولت وگو با ایانا به مقایسه عملکرد  رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در گفت

درصدی در کمتر از سه سال  3۵های غالت از رشد  وضعیت ناوگان کارنده: گوید پردازد و می تدبیر و امید و مدت سه ساله اخیر می

 .هکتار رسید 2۶۶هزار و  1۶2ای که سطح کشت مکانیزه کشور در این بخش به دو میلیون و  گونه برخوردار بود، به

هزار و  در حالی که موجودی ناوگان نشاءکارهای برنج طی سه دهه پیش از دولت تدبیر و امید تنها یک: افزاید کامبیز عباسی می

درصدی در کمتر از سه  43دستگاه طی سه ساله دولت تدبیر و امید شاهد رشد  1۶۰دستگاه بوده است، با تأمین چهارهزار و  11۵

 .هکتار رسیده است 12۵هزار و  ۰2کانیزه کشور نیز در این مدت به سال بودیم و سطح نشاءکاری م

کمباین برنج وجود داشت، طی سه  1۶7هزار و  در حالی که طی سه دهه پیش از دولت تدبیر و امید، یک: کند وی خاطرنشان می

هکتاری وجود  7۵هزار و  41۶و  هکتار رسید که افزایش دو میلیون 1۶5هزار و  درصدی به سه 33۵ساله اخیر این ناوگان با رشد 

های  موجودی شبکه: کند دهد و تصریح می ها طی کمتر از سه سال خبر می درصدی شیکرهای برداشت باغ ۰5عباسی از رشد .دارد

 .دستگاه به ناوگان فوق اضافه شد 11دستگاه بوده که طی سه ساله اخیر  1۶3ها در سه دهه اخیر  برداشت باغ

موجودی این ادوات طی چهار دهه : دهد داند و ادامه می درصدی برخوردار می 1۵کتورها در عرصه را از رشد وی ناوگان انواع ترا

 .دستگاه به ناوگان فوق اضافه شد 451هزار و  ۵7دستگاه بود که در سه ساله دولت تدبیر و امید  ۵3۰هزار و  375اخیر 

در کمتر از سه سال : شود اغی تراکتورها متصور است و یادآور میهای زراعی و ب پاش درصدی را در ناوگان سم 22عباسی رشد 

های  پاش هکتار از اراضی باغی به سم 5۶۶هزار و  4۶4درصد بود که این مسئله باعث شد یک میلیون و  22میزان رشد ادوات فوق 

ای که از چهارصدم  گونه ده، بههای اخیر از رشد مناسبی برخوردار ش درجه مکانیزاسیون طی سال.تراکتوری در کشور مجهز شود

آل  رسیده است که البته با نقطه ایده 135۵صدم درصد اسب بخار در هکتار طی سال  12به  135۶اسب بخار بر هکتار طی سال 

 .تفاوت دارد، اما قابل قبول بوده است
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 بیشترین ارتقاء درجه مکانیزاسیون، سهم برنج

ترین درجه مکانیزاسیون در سه ساله اخیر را مربوط به برداشت برنج با کمباین برنج رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بیش

مربوط به عملیات )درصد  1۲3کمترین ارتقاء در درجه مکانیزاسیون با : کند داند و در ادامه تأکید می درصد می 47۲2و تا سطح 

 .است( ها با باالبر مکانیزه نخلستان

روند کاهش اعتبارات دولتی و حمایتی بر ( 1374 - 1354)های  ه طی یک دهه اخیر یعنی سالتمام این تحوالت در حالی است ک

میلیارد تومان در سال  1۲5نزول کرده و به  1374میلیارد تومان سال  7۰ای که از  گونه های کشاورزی سایه افکنده، به تأمین ماشین

برخی : افزاید خبر داده و می 54و  53های  انیزاسیون طی سالفناوری نوین در حوزه مک 37عباسی از معرفی .رسیده است 1354

کن دامی برخی از این  بلند، کمباین کششی نخود، باالبر خرما، شیکر تراکتوری و کودخشک پاش شاسی ها همچون سم ماشین

ها، ادوات و  ردسازی ماشینمرکز توسعه مکانیزاسیون در راستای نیل به اهداف، آزمون، ارزیابی، استاندا.شود ها محسوب می نوآوری

و  1353و  1352های  گری صادقانه در پرداخت تسهیالت در سال تجهیزات کشاورزی و آبیاری را به انجام رسانیده و تسهیل

های فرسوده از  های نوین و خروج ماشین منظور توسعه فناوری سال پیش جهت تحریک تقاضا به 1۶های  دهم مشوق پرداخت یک

 ./خش کشاورزی را از بانک عامل خواستار استناوگان ماشینی ب
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 متفرقه
 فارس - ۱۱/۴۰/۴۰:  تاریخ

  نفر در صنعت بسته بندینفر در صنعت بسته بندی  5۲5۲زایی جوان هراتی برای زایی جوان هراتی برای   اشتغالاشتغال
مسئوالن باید بتوانند ابتدا در زمینه اقتصاد مقاومتی الگوسازی و سپس این الگوها را به دیگران معرفی : یک کار آفرین یزد گفت 

 . زایی راهگشاست تسهیالت بسیج سازندگی در امر اشتغال. کنند که این کار موجب تشویق جوانان می شود

مسئوالن چه در سطح شهرستان و : کار آفرین شهرستان هرات گفت سازمان بسیج سازندگی،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

سپس این الگوها را به دیگران معرفی کنند که اینکار موجب  چه در کشور باید بتوانند ابتدا در زمینه اقتصاد مقاومتی الگوسازی و

 .تسهیالت بسیج سازندگی در امر اشتغالزایی راهگشاست. تشویق جوانان می شود

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بسیج سازندگی یزد، رهبر معظم انقالب اسالمی طی سخنرانی خود در سال های گذشته بارها و بارها 

 .مقاومتی و تکیه کشور به نیروهای جوان تاکید کرده و خواستار توجه بیشتر مسئوالن در این زمینه شده اند بر مسئله اقتصاد

در شرایط اقتصادی حاکم در جامعه جوانان فعالی وجود دارند که با تکیه بر توانایی های خود و دریافت وام توانسته اند پله های 

 .ل به وجود آورندترقی را طی نموده و برای دیگران هم اشتغا

به سراغ علی کارگریان یکی از جوانان هراتی که با کمتر از بیست و پنج سال سن در عرصه اقتصاد مقاومتی گام نهاده رفتیم، وی 

حدود سه سال است که در زمینه بسته بندی ادویه جات و حبوبات مشغول به کار هستم و خانواده ام نه تنها مخالفت : می گوید

 .ه مشوق من در این کار بودندنکردند، بلک

میخواستم با ایجاد این : وی علت انتخاب این شغل را نبود مکانی برای بسته بندی این مواد در شهرستان ذکر کرد و اظهار داشت

 .شغل نیاز شهر و مردم را برطرف کنم

وکار  کم و با تالش زیاد کسب شند، بلکه کمجوانان در ابتدا نباید به فکر سود زیاد با: کارگریان درباره سود آوری این حرفه گفت

 .گیرد، حتی در ابتدا ممکن است متضرر شوند رونق می

ام و در آینده نیز سعی دارم این کار را  زایی کرده نفر اشتغال 12کارآفرین موفق شهرستان با اشاره به اینکه در این شغل برای 

انان می توانند به راحتی در این کار موفق شوند البته باید صبور هم کار بسته بندی کار سختی نیست و جو: توسعه دهم، افزود

 .باشند چون ممکن است در دوره های اول کاری سود آن چنانی به دست نیاورند اما به تدریج بهتر می شود

مشکالت زیادی روبه رو در ابتدای ورود به این عرصه با : وی با انتقاد از بازار فروش مواد بسته بندی در شهرستان خاطر نشان کرد

 .بودم از جمله نبود بازار فروش،ولی کم کم و با بازار یابی توانستم در این کار موفق شوم

اگر مسئوالن به بخش های تولیدی توجه ویژه ای داشته باشند و وعده های خود را عملی کنند، بی شک صنایع ما : کارگریان گفت

 .ار باشندمی توانند در اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذ

 .با حمایت از تولید ملی می توان با سرمایه کمتر به سودآوری بیشتری دست یابیم: وی اظهارداشت

مسئوالن چه در سطح شهرستان و چه در کشور باید بتوانند ابتدا در زمینه اقتصاد مقاومتی : کار آفرین موفق شهرستان گفت

 .شود د که اینکار موجب تشویق جوانان میالگوسازی و سپس این الگوها را به دیگران معرفی کنن

یکی دیگر از راه های که باید در راستای اقدام و عمل صورت پذیرد، تقویت و حمایت همه جانیه از فعاالن اقتصاد : وی ادامه داد

 .مقاومتی است که این امر باعث می گردد، افراد زیادی مشتاق به فعالیت در این عرصه شوند

http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=4127422
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همانگونه که : اقتصاد مقاومتی در پایان با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در واقع ایجاد فرصت شغلی است، گفتاین فعال عرصه 

مقام معظم رهبری بر تولید داخل تاکید دارند با راه اندازی تولید داخل و حمایت از تولید داخل توسط مردم و مسئوالن تحقق 

 .ز دسترس نیستاقتصاد غنی کشور و عاری از وابستگی دور ا

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http135۵۶4۶7۶۶۶۰۰1 
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 متفرقه
 آیانا - 13۱۱تیر  1۱: تاریخ

ماه ماه   جشنواره ملی کشاورزی در دیجشنواره ملی کشاورزی در دیویکمین ویکمین   برگزاری سیبرگزاری سی/ / تشکیل گروه کشاورزی در شبکه آموزش سیماتشکیل گروه کشاورزی در شبکه آموزش سیما

  سال جاریسال جاری

های کشاورزی با حضور مدیر شبکه آموزش سازمان صداوسیما و رئیس  افزایی در حوزه تولید و پخش برنامه اندیشی و هم جلسه هم

 .سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد

ی کشاورزی با حضور مدیر شبکه آموزش سازمان ها افزایی در حوزه تولید و پخش برنامه اندیشی و هم جلسه هم

 .صداوسیما و رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد

شده در جلسه مشترک وزیر جهاد کشاورزی با  های انجام دنبال هماهنگی به، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  توجه بیشتر و مؤثرتر رسانه ملی به بخش کشاورزی از طریق تولید و تقویت برنامهریاست سازمان صداوسیما و تأکید بر 

وری و  اندازی برنامه شبکه کشاورزی، با هدف ایفای نقش رسانه ملی در افزایش بهره ویژه در قالب راه ترویجی، به -آموزشی 

دیر شبکه آموزش سیما؛ اسکندر زند، معاون وزیر سازی برای آن بخش، روز گذشته جلسه مشترکی با حضور حسین ساری، م هویت

و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی؛ کاظم خاوازی، معاون ترویج و مهران ابوالحسنی در محل سالن اندیشه 

 .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزری تشکیل شد

رکرد شبکه آموزش در زمینه نحوه پخش و تولید محتوی برای در این جلسه تفاهمنامه تنظیم شده پیشنهادی درباره نحوه کا

های ترویجی و آموزشی و موارد و مباحث محتوایی و موضوعی در چارچوب مباحث کشاورزی، به مدیر شبکه آموزش تقدیم  برنامه

اسی متشکل از گروه و هسته کارشن 11که در )موضوعی کشاورزی  -دیسیپلین تخصصی  11همچنین مقرر شد تا در چارچوب .شد

 .هایی با مضامین و محتوای خاص آموزشی، تولید و تهیه شود ، برنامه(متخخصصان مربوطه تشکیل شده است

عالوه بر این، در این جلسه روی مباحثی چون تشکیل گروه کشاورزی در شبکه آموزش سیما، تشکیل جلسات شورای عالی 

ها برای تولید  ، درگیر کردن مسئوالن استانی و مروجان کشاورزی شاغل در استانرسانی ریزی، تهیه تیزر و پوستر برای اطالع برنامه

ماه سال جاری تحت عنوان جشنواره ملی  ویکمین جشنواره کشاورزی در دی ، برگزاری سی(زیر نظر سازمان تحقیقات)برنامه و خبر 

های بیشتر بین مسئوالن و کارگزاران  م هماهنگیهای کشاورزی و انجا سازی استودیو پخش برای برنامه کشاورزی، تهیه و آماده

 .سازمان صداوسیما و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بحث و تبادل نظر شد

در پایان، حسین ساری مدیر شبکه آموزش سیما، بر ورود تخصصی و ویژه شبکه آموزش و پیگیری امور کشاورزی در کلیت سازمان 

در چارچوب مباحث  "اقتصاد مقاومتی"و  "اقتصاد روستا"و همچنین پرداختن به موضوعاتی چون صدا و سیما توسط آن شبکه 

 ./کشاورزی تأکید کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http3153۵D%/7%D%AA7%B4% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  داردار  درآمدزایی هزینهدرآمدزایی هزینه

های غرب کشور ایجاد شده،  های محیطی و مشکالتی که در جنگل کرد؛ اما با توجه به افزایش تنش محلی درآمد ایجاد می

کارشناسان بر این باورند که در صورت ادامه این روند، با خشکیدگی گسترده درختان بنه مواجه خواهیم شد؛ بنابراین چندین برابر 

 .های بلوط غرب کنیم ز برداشت سقز را باید صرف احیای جنگلدرآمد حاصل ا

های دور برای مردم محلی درآمد ایجاد  اگرچه در گذشته( پسته وحشی)برداشت سقز به عنوان شیره درخت بنه : لیال مرگن

اسان بر این باورند که های غرب کشور ایجاد شده، کارشن های محیطی و مشکالتی که در جنگل کرد؛ اما با توجه به افزایش تنش می

در صورت ادامه این روند، با خشکیدگی گسترده درختان بنه مواجه خواهیم شد؛ بنابراین چندین برابر درآمد حاصل از برداشت سقز 

 . های بلوط غرب کنیم را باید صرف احیای جنگل

یک جنگل شاداب . ز به تالش زیادی نداریدها نیا برای فهمیدن وضعیت نامناسب این جنگل. های بلوط غرب رو به زوال است جنگل

های جوان بلوط، بنه، کیکم،  های غرب، خبری از نهال های سنی درختان را در خود داشته باشد؛ اما در جنگل و سالم باید تمام رده

ند و کف جنگل هایی کج با فاصله زیاد از هم قرار دار درختان با تنه. گالبی وحشی و سایر درختان این اکوسیستم جنگلی نیست

اند تا از هر هکتار زیر  در برخی مناطق هم کف جنگل را شخم زده. کند هایی است که فقط دامداران را خوشحال می مملو از علف

های زاگرس با حمله ریزگردها  فشار بیش از حد عوامل انسانی به جنگل. آشکوب درختان، کمتر از سه تن گندم دیم برداشت کنند

. است  ها دزدیده های بلوط غرب را تیره کرده و شادابی را از آن ریزگردها چهره درختان جنگل. تکمیل شده استبه مرزهای ایران 

با وجود این همه فشار بر روی . شود ای از گرد و غبار به هوا بلند می ها را تکان بدهید، توده اگر هر یک از درختان این جنگل

دهند و زمینه نفوذ آب برای تأمین  دهنده را در حد توان خود کاهش می ن پدیده آزارهایی که با جذب ریزگردها، اثرات ای جنگل

فریبرز . های غرب همچنان ادامه دارد رسد که برداشت غیرمجاز و مجاز سقز از جنگل کنند، خبر می نیازهای انسان را فراهم می

: کند تأکید می« سبزینه»وگو با  ی کشور، در گفتها، مراتع و آبخیزدار غیبی، رئیس دفتر منابع امور جنگلی سازمان جنگل

های مردمی رسیده از لرستان در زمینه برداشت غیرمجاز سقز، توسط نیروهای یگان حفاظت این استان پیگیری شده و  گزارش

 . شود های این منطقه انجام نمی اند که هیچ برداشت غیرمجازی از درختان بنه جنگل مکتوب اعالم کرده

هاست؛ یعنی در صورت صدور مجوز  سازمان جنگل« مجوز مشروط»برداشت سقز از درختان بنه جزو اقالم : کند یوی اضافه م

شود؛ اما امسال چنین مجوزی برای مناطق زاگرسی صادر  توسط کمیته فنی هر استان، اجازه برداشت برای جوامع محلی صادر می

، 54از این منطقه در سال . های کردستان صادر شد ت بنه برای جنگلسال گذشته مجوز برداش: کند غیبی عنوان می. نشده است

کیلوگرم سقز  3۰۵هزار و  ۰۰های کردستان و کرمانشاه در مجموع  از استان53در سال . کیلوگرم سقز برداشت شد 21۰یک هزار و 

 ۵75هزار و  ۵۶ستان در مجموع های ایالم و کرد ، جوامع محلی استان51برداشت سقز متوقف و در سال  52در سال . تولید شد

 . های استان کردستان استحصال شد کیلوگرم سقز از جنگل 411هزار و  32هم  5۶در سال . کیلوگرم سقز برداشت کردند

هزار هکتار از این  3۶۶هزار هکتار وسعت دارند که برای یک میلیون و  ۵۶میلیون و  ۰های زاگرس  جنگل: کند وی اضافه می

دار، در صورت تأیید کمیته فنی، در برخی  داری چند منظوره تهیه شده و از نقاط طرح ای مدیریت جنگل و جنگله ها، طرح جنگل

 . شود ها سقز برداشت می از سال

 های غرب غلط است اصرار به سوددهی جنگل
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ها، کفاف  دی این جنگلشد، زیرا درآمد حاصل از فروش چوب تولی داری به شمال محدود می های جنگل های زیادی تهیه طرح سال

های کشور فقط به  دولت هم به جنگل. های غرب فاقد این مزیت بود داد؛ اما جنگل  ها را می های مجریان خصوصی این طرح هزینه

های حافظ آب و  کند و بودجه مناسبی برای حفاظت از این اکوسیستم عنوان منابع تجدیدپذیری که باید درآمد ایجاد کنند، نگاه می

تهیه طرح برای . ها را درآمدزا جلوه دهند کنند جنگل گیرد؛ بنابراین مدیران منابع طبیعی همواره تالش می در نظر نمیخاک 

دهنده این تالش  ها، نشان های زاگرس و درآمدزا جلوه دادن آن برای جلب مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از جنگل جنگل

رئیس دفتر . ویژه در مناطق غرب کشور به همراه نخواهد داشت های جنگلی به ستمای جز تخریب اکوسی است؛ اما این رفتار نتیجه

دار غرب با در نظر گرفتن شرایط  هزار هکتار جنگل طرح 3۶۶گوید در یک میلیون و  ها اگرچه می منابع امور جنگلی سازمان جنگل

ها و  ئت علمی بازنشسته موسسه تحقیقات جنگلشود؛ اما محمد فتاحی، عضو هی اکولوژیکی، مجوز برداشت محصول فرعی صادر می

ها بحرانی  های غرب منطقی نیست، زیرا شرایط این جنگل برداشت سقز از جنگل: کند تأکید می« سبزینه»وگو با  مراتع، در گفت

 . ها در این مناطق را به حداقل برسانیم بوده و بهتر است که دخل و تصرف

شود، درآمدزا جلوه دادن  ای برداشت سقز متأسفانه با هدف درآمدزایی برای دولت انجام میکه صدور مجوز بر وی با اشاره به این

 . کند های طبیعی اعالم می های مدیریتی عرصه های غرب را ناشی از ضعف سیستم جنگل

ین اکوسیستم های غرب تأمین درآمد نیست و نباید به خاطر درآمدهای ناچیز برداشت سقز، به ا به گفته فتاحی، وظیفه جنگل

 . کننده منابع آبی کشور هستند های غرب تأمین لطمه بزنیم، زیرا جنگل

کند، باید هزینه شود تا یک نهال در زاگرس  برابر درآمدی که دولت از محل برداشت سقز کسب می 1۶بیش از : کند وی تأکید می

 . آید گاهی با صرف هزینه هم در این راه موفقیتی به دست نمی. مستقر شود

های بلوط غرب زمینه  و ناآگاهانه از جنگلهای غلط  که برداشت این عضو هیئت علمی بازنشسته موسسه تحقیقات با اشاره به این

های  کند، تأکید جوامع محلی بر برداشت سقز را ناشی از فقر، نبود شغل برای مردم مجاور جنگل ها را فراهم می نابودی این جنگل

 . داند غرب و تکیه بر کسب درآمد از راه کشاورزی سنتی در این مناطق می

 زگسترش حمله آفات به دلیل برداشت سق

های غرب سخن به  ها همواره سخن از درآمدهای میلیاردی حاصل از برداشت محصوالت فرعی جنگل در آمارهای سازمان جنگل

شود و به چه میزان باید هزینه کنیم  کشی از طبیعت، جنگل چقدر تخریب می گوید که به ازای این بهره آید؛ اما کسی نمی میان می

میلیون ایرانی را تأمین  7۶توان آب مورد نیاز  رب جلوگیری کنیم یا با کدام منبع مالی، میهای غ تا از خشکیدگی سراسری بلوط

 . کند های طبیعی را فراهم می های غرب زمینه نابودی این عرصه دهد برداشت سقز از جنگل تحقیقات نشان می. کرد

ر شرایطی که برداشت از معادن نفت و گاز و کسب د: کند بیان می« سبزینه»وگو با  سید کاظم بردبار، محقق بخش جنگل، در گفت

درآمد از راه جذب گردشگر و غیره مطرح است، نباید به درآمد حاصل از برداشت سقز دل ببندیم، زیرا این مسأله طبیعت را نابود 

تان را عاملی برای بروز های بنه ایران میانسال و مسن هستند، برداشت سقز از این درخ که عمده جنگل وی با اشاره به این. کند می

های بلوط  ها به این درختان و گسترش بیماری زنگ بنه در جنگل خشکیدگی سراسری در درختان بنه، شیوع حمله آفات و بیماری

کند و به لحاظ  ای است که درخت در جریان فتوسنتز برای خود تولید می به گفته بردبار، سقز شیره پرورده. کند غرب اعالم می

شود، نه  تیغ به درختان بنه زده می 3۶تا  2۵که بیش از  های سنتی به دلیل آن ان برداشت آن وجود دارد؛ اما در برداشتعلمی امک

 . بیند شود، بلکه درخت آسیب می تری برداشت نمی تنها محصول بیش
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: گوید کان برداشت بنه دانسته و میبینی شدن ام ها و وقوع خشکسالی در ایران را عاملی برای غیر قابل پیش وی پراکنده بودن بارش

همچنین وقوع . کند ها مناسب نباشد، درخت فرصت ترمیم پوست خود را پیدا نمی در صورتی که بعد از برداشت سقز وضعیت بارش

 . کند ها و توقف عمل فتوسنتز شده و زمینه خشک شدن درخت را فراهم می ریزگردها باعث بسته شدن روزنه

 . کند متر است، مجاز اعالم می میلی ۵۶۶ها بیش از  شت بنه را در مناطقی که بارش آناین محقق جنگل بردا

های  در باغ. ها فراهم شود برسند تا امکان برداشت این ماده از آن( سالگی ۵۶)متر  سانتی 2۶به گفته وی، درختان بنه باید به قطر 

 2۶شود که درختان در  بنه که در ایالم ایجاد شده، سن اعالم شده برای برداشت سقز متفاوت است؛ اما بر اساس تجربه اعالم می

 . قز را خواهند داشتسالگی امکان برداشت س

ها اخالل ایجاد  در شرایطی که درختان در اثر برداشت سقز ضعیف شوند، بذر نامناسب تولید کرده و در زادآوری آن: گوید بردبار می

 . شود می

/news/fa/ir.iana.www//:http3115۰D%/7%D%AF7%B1% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  هاها  های عملیاتی اطفاء حریق جنگلهای عملیاتی اطفاء حریق جنگل  درصدی تعداد خلباندرصدی تعداد خلبان  556556افزایش افزایش 

 .درصد افزایش یافت 1۵۶ها  های عملیات اطفاء حریق جنگل تعداد خلبان

 .درصد افزایش یافت 556ها  های عملیات اطفاء حریق جنگل تعداد خلبان

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  شرکت هواپیمایی خدمات ویژه امروز در گفتمدیرعامل 

ها در چندین  ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای استقرار یگان هواپیمایی اطفاء حریق جنگل دنبال درخواست سازمان جنگل به

سوزی در آنها بیشتر است، این شرکت طی عملیاتی ضربتی و با استفاده از  ال آتشویژه مناطق گرم کشور که احتم استان، به

 .های مجرب خود، موفق شد تعداد خلبانان اطفاء حریق را از دو به پنج نفر افزایش دهد تخصص و توان معلم خلبان

ده پتانسیل باالی درون سازمانی این دهن برابری آن هم در بازه زمانی بسیار کوتاه نشان 1۲۵این افزایش : احمد طمراسی افزود

 .شرکت در جامه عمل پوشاندن نیازهای این بخش در سال اقتصاد مقاومتی است

های الزم مالی و لجستیکی الزم از سوی  شرکت هواپیمایی خدمات ویژه آمادگی کامل دارد در صورت حمایت: وی خاطرنشان کرد

سزایی را در بخش عملیات متنوع و چندمنظوره  اتی و عملیاتی خود، نقش بههای تجهیز ربط با توسعه توانمندی های ذی ارگان

 .هوایی کشاورزی کشور ایفا کرده و اهداف عالی اقتصاد مقاومتی را در عمل پشتیبانی کند

های فارس، گلستان، مازندران و خوزستان مستقر  در حال حاضر هواپیماهای شرکت در استان: طمراسی در پایان تصریح کرد

های احتمالی و انجام کودپاشی و بذرپاشی  پاشی برای مقابله با آفات و بیماری سوزی و عملیات محلول های آتش ستند و در زمانه

 ./آیند کار می به

/news/fa/ir.iana.www//:http31117D%/7%A1%D5%71% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/31778/%D8%A7%D9%81%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                         5931 تیر دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

147 
 

 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  آیا زخم های پنهان کشاورزان التیام می یابد؟آیا زخم های پنهان کشاورزان التیام می یابد؟

 .باشگاه کشاورزان به منظور حمایت و تامین نیازهای زارعی کشاورزان در خرداد ماه امسال در استان قزوین تاسیس شد

، سال هاست که کشاورزان برای تولید و فروش محصوالت خود با مشکالت تصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار اقبه گزارش 

زیادی دست و پنجه نرم می کنند ؛فروش محصوالت کشاورزی، قصه خرید تضمینی، واردات محصوالت باغی و زارعی و وام های 

درصد آن با کلی دوندگی در ارگان های  3۶و گویا فقط درصدی برای آبیاری قطره ای که دولت موظف به پرداخت آن بود  1۶

 .مختلف به آنها داده می شود، ازجمله چالش های پیش روی تولیدکنندگان این بخش است

بر این اساس البته مسئوالن و فعاالن این حوزه به دنبال راهکارهایی جهت بهبود وضعیت هستند و به تازگی باشگاه کشاورزان با 

مشکالت این قشر زحمت کش تاسیس شده که باید دید عملکرد آن در آینده چه میزان می تواند زخم های  هدف بررسی و حل

عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران .کشاورزان را التیام بخشد

در تامین بذر، کود و خرید ماشین های کشاورزی از مراجع تامین کننده باشگاه کشاورزان به منظور سهولت کار : جوان، گفت

 .مطمئن تشکیل شده تا کشاورزان بدون اینکه به سیستم های اداری مراجعه کنند وسایل مورد نیاز خود را تهیه کنند

از شیمیایی، آلی، ماکرو، میکرو و کشاورزان با انتخاب نوع کاالی مورد تقاضای خود می توانند انواع کودهای موجود اعم : وی افزود

: کشاورز با اشاره به اینکه در این سیستم هیچ گونه مبادله پول و نقدینگی انجام نمی شود، تصریح کرد.انواع بذر را سفارش دهند

 استان قزوین به دلیل سابقه خوب در بخش کشاورزی و داشتن امکاناتی مثل آزمایشگاه خاک و آب، نقشه های خاک شناسی و

تشکیل کشاورزی به عنوان پایلوت انتخاب شده است و تا پایان سال در دیگر استان ها شامل خراسان، فارس و خوزستان با کمی 

 .تاخیر، ترویج و توسعه خواهد یافت

 قزوین اولین میزبان باشگاه کشاورزان**

کشاورزان به خبرنگار اقتصادی باشگاه  نیاز علی ابراهیمی پاک رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین در مورد تاسیس باشگاه

بررسی های انجام شده در استان قزوین نشان می دهد که کشاورزان قزوینی با مشکالتی مواجه هستند که : خبرنگاران جوان گفت

 .همگی آنها ناشی از توزیع مکانی نامناسب است

نکه کود و سم در شرایط مناسب و در بهترین حالت در با بررسی های انجام گرفته به این نتیجه رسیدیم که برای ای: وی افزود

 .قرار گیرد باید نقدینگی کشاورز تقویت شود بر همین اساس پیشنهاد دادیم باشگاه کشاورزان تشکیل شود اختیار کشاورزان 

ری با همکاری بانک این کارت اعتبا: برای هر کشاورز یک کارت اعتباری صادر می شود، تصریح کرد ابراهیمی پاک با بیان اینکه 

 .میلیون تومان شارژ می شود و فقط برای تامین کود و سم است 2۶تا  1۶کشاورزی 

در مرحله اول با صدور کارت اعتباری کود، سم، بذر : را خدمات رسانی به کشاورزان دانست و ادامه داد وی هدف اصلی این باشگاه 

 .در اختیار کشاورزان قرار داده می شود... و 

 سامانه خدمات رسانی به کشاورزان 5553**

یکپارچگی و : اصل در تاسیس باشگاه کشاورزان گفت 2یزدان سیف مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز با اشاره به 

اصل اساسی در این باشگاه است و کشاورزان بدون هدر رفت وقتشان با یک تلفن ساده  2 تنوع خدمات و سهولت و دسترسی، 

گرفته و اطالعات هواشناسی در اختیارشان قرار می گیرد و همچنین می توانند از طریق تلفن سفارش آزمایش خاک و آب مشاوره 

 .فعال در دسترس کشاورزان قزوینی است و تا پایان سال در سراسر کشور راه اندازی می شود 1۵۵5سامانه تلفنی : وی افزود.دهند

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ارائه اطالعات مشاوره کشاورزی در حوزه نهادهای کشاورزی، آزمایش خاک و آب به در این سامانه خدماتی همچون : سیف گفت

درصد تخفیف برای افراد غیر عضو در باشگاه، خرید تلفنی محصوالت کشاورزی، ارسال نهاده به مزرعه و آموزش و  7۶طور رایگان و 

 .ترویج در محل شرکت، انجام می گیرد

، کشاورزان نیازی به اخذ وام ندارند و اگر کشاورز امین باشد و اقساط خود را به موقع  با تاسیس این باشگاه: وی تصریح کرد

 .سال می تواند کارت اعتباری را شارژ کرده و از آن استفاده کند 3۶پرداخت کند تا 

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵۰4571۰D%/7%A2%DB%7 
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 متفرقه
 ایرنا ۴۰/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  وجود ظرفیت های راه اندازی شبکه کشاورز وجود ظرفیت های راه اندازی شبکه کشاورز //های رسانه ملی با بخش کشاورزیهای رسانه ملی با بخش کشاورزی  تقویت همکاریتقویت همکاری

 وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشترک با رییس رسانه ملی در سخنانی با اشاره به اینکه ظرفیت الزم برای -ایرنا –تهران 

های کشور در  ها و ظرفیت کشاورزی مقوله بزرگی است که از آن غفلت شده و توانایی: اندازی شبکه کشاورز وجود دارد، گفت راه

 . این زمینه به خوبی معرفی نشده است

ا وزیر جهاد رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مراسم دیدار امروز سه شنبه رئیس رسانه ملی ب به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع

 .کشاورزی و با حضور اعضای شورای معاونان سازمان صداوسیما و وزارت جهاد کشاورزی برگزارشد

ها دالر  مثال دو استان گیالن و مازندران به اندازه کشور هلند بارندگی دارند و میلیارد: در این نشست مشترک محمود حجتی گفت

شویم چقدر توانایی داریم  های خود را ارزیابی کنیم، متوجه می اگر ظرفیت: فزودوی ا.شود از صادرات کشاورزی آن عاید کشور می

 .اما این درست نیست که کاستی ها و نواقص را به مباحثی چون خشکسالی در برخی مناطق مرتبط کنیم

بات، پنبه، انواع گوشت، های روغنی، حبو وی با اشاره به افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت اساسی مانند گندم، برنج، شکر، دانه

متأسفانه تالش کشاورزان زحمتکش در این زمینه مغفول مانده و من از دوستان صداوسیما : های اخیر گفت مرغ در سال شیر و تخم

سازی کار و فعالیت  کند، انعکاس دهد تا در فرهنگ های این قشر را همانطور که دنیا با کشاورزان خود برخورد می تقاضا دارم زحمت

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تأکید بر نقش رسانه در ترویج آموزش و توانمندسازی و ارتقای دانش کشاورزان .کشاورزی اثرگذار باشد

آموزش کشاورزان و انتقال مفاهیم به آنها مبحثی است که نباید در این زمینه کوتاهی شود و ما آمادگی الزم را در : تصریح کرد

های موفق در صداوسیما منعکس شود تا تصویر  انتظار داریم طرح  :وی گفت.ش کشاورزان داریمهمراهی با صداوسیما در آموز

های حوزه کشاورزی، به سطح زیر کشت  مهندس حجتی با اشاره به برخی موفقیت.درستی از کشاورزی و محصوالت ارائه شود

میلیون تن است که تراز تولید و مصرف  1۶سالجاری  بینی ما برای خرید گندم در پیش: گندم در سالجاری اشاره کرد و یادآور شد

تواند در بسیاری از محصوالت به خودکفایی برسد و اگر به امر ترویج  دهد که کشور می گندم کشور برابر خواهد شد و این نشان می

 .و آموزش صحیح توجه بیشتری شود این امر محقق خواهد شد

 کشاورزی یک عامل راهبردی است **

ویژه حمایت رسانه ملی از تولید داخلی در بخش کشاورزی تأکید کرد  ها به  ه ملی نیز در این نشست بر تقویت همکاریرییس رسان

هاست که در پیشرفت و آبادانی  در کشور ما کشاورزی یک عامل راهبردی در اقتصاد مقاومتی و پایداری در برابر تحریم: و گفت

 .کند کشور نقش مهمی ایفا می

ایجاد اشتغال جوانان در روستاها و رشد : با اشاره به جایگاه و اهمیت کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت عسکری  علی

کشاورزی کشور که در تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است، مأموریت بزرگ و جهاد گونه وزارت جهاد کشاورزی محسوب 

کوچ روستائیان و کشاورزان از روستاها : ی اجتماعی در کشور تصریح کردها رئیس رسانه ملی با اشاره به وجود برخی آسیب.شود می

های اجتماعی  های اخیر و برخی عوامل دیگر بیشترین عامل پدید آمدن آسیب های سال به شهرهای بزرگ به دلیل بعضاً خشکسالی

 .و نیز کند شدن چرخه کشاورزی در کشور بوده است

گردد و این کار بزرگی است  و معکوس شدن مهاجرت، کشاورزی به جایگاه اصلی خود بر می در صورت آباد شدن روستاها: وی افزود

 .شود که به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و کمک به آن نیز از وظایف صدا و سیما محسوب می

نوین و استفاده از  های های کشاورزی و معرفی روش رئیس سازمان صداوسیما در ادامه تأکید کرد که رسانه ملی در همه زمینه
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 .پردازد تا سطح اطالعات جامعه کشاورزی کشور افزایش یابد های جدید به موضوع کشاورزی می فناوری

هایی با موضوع  تالش می کنیم تولید برنامه: آموزشی در موضوع کشاورزی تصریح کرد -وی در خصوص تولید برنامه های علمی

 .گذاری آن افزایش یابد کیفی برنامه ها را ارتقاء داده تا میزان اثرکشاورزی را نسبت به گذشته افزایش و سطح 

های سراسری و محلی  امروزه شبکه  :عسکری در ادامه با اشاره به نقش پراهمیت رادیو در پرداختن به موضوع کشاورزی گفت علی

کشاورزان، صدای آنها در موضوعات مختلف  ای ورود پیدا کنند و با بیان مسائل توانند در موضوع کشاورزی به طور حرفه رادیو می

های کشاورزی را با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی  آمادگی داریم برترین  :وی با اشاره به شرافت شغل کشاورزی گفت.باشند

 . سازی شود و هم با انعکاس تجربیات کشاورزان در زمینه رشد کشاورزی، منشاء اثر واقع شویم معرفی کنیم تا هم شخصیت

پیشنهاد من این است که شورای کشاورزی با حضور : های بلند مدت در این زمینه، گفت عسکری با اشاره به تدوین برنامه علی

های حوزه کشاورزی در  های مناسبی بر مبنای فعالیت نمایندگانی از جانب صداوسیما و وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شود تا سیاست

محصوالت کشاورزی باید از طریق تبلیغات،   :ه اهمیت تبلیغات کاالهای کشاورزی نیز گفتوی دربار.سازی اتخاذ شود برنامه

 .سازی شوند تا از این روش به نشان برتر تبدیل شوند تجاری

تعداد زیادی شرکت تولیدات کشاورزی از : وی با اشاره به اینکه حق کشاورزی در کشور ما باالست اما هنوز ادا نشده است، گفت

کنند و  هایی در زمینه خشکبار، کنستانتره ودیگر محصوالت خوراکی وجود دارد که در سطحی گسترده فعالیت می کتجمله شر

 .باید با معرفی آنها به رشد کشاورزی کمک شود

شود و  در این زمینه باید تبلیغ و هزینه : های کشاورزی اشاره و تاکید کرد ها به انجام فعالیت عسکری به موضوع تشویق جوان علی

های استانی در زمینه تولیدات کشاورزی اختصاص دهد تا با این کار، جوانان  ای را به تولید برنامه وزارت جهاد کشاورزی باید بودجه

 .سازی برای ایجاد شغل شود هم به کار کشاورزی رغبت پیدا کنند و هم زمینه

توانند در این زمینه ایفای نقش کنند و ما نیز به عنوان رسانه  میمدیران وزارت جهاد کشاورزی با همت بلندی که دارند   :وی افزود

 .همراه خواهیم بود
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 مرکبات
 آیانا - 13۱۱تیر  ۴۰: تاریخ

  هزار تنی روسیه برای مرکباتهزار تنی روسیه برای مرکبات  566566بازار بازار / / سیاسی، هرگزسیاسی، هرگزصادرات مرکبات به روسیه بدون پادرمیانی رجال صادرات مرکبات به روسیه بدون پادرمیانی رجال 

 .هزار تنی روسیه برای میزبانی مرکبات ایرانی نیازمند بسترسازی رجال سیاسی است ۵۶۶بازار 

 .هزار تنی روسیه برای میزبانی مرکبات ایرانی نیازمند بسترسازی رجال سیاسی است 566بازار 

گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس خانه کشاورز امروز در گفت کشور و نایب مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرکبات

عنوان مزیت نسبی  رایزنی برای صادرات مرکبات کشور نیاز به بسترسازی رجال سیاسی دارد تا به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .های تجاری قرار گیرد کشور، در رایزنی

رو است که شامل  دهد موانع صادرات مرکبات کشور با چهار متغیر اساسی روبه های میدانی نشان می بررسی: داهلل بیابانی افزو عنایت

 .بندی مناسب، حمل و نقل و عدم انجام بازاریابی است تسهیالت نگهداری مناسب، بسته

ها و همچنین ارقام  ی یارانهشده تولیدات داخلی بعد از هدفمند در کنار متغیرهای مذکور، قیمت تمام: وی خاطرنشان کرد

 .غیرتجاری نظیر تامسون نیز باید به دالیل ناکامی صادرات مرکبات افزود

معرفی ارقام تجاری باید متناسب با قدرت خرید مردم و کیفیت، طعم و مزه بازتعریف شود؛ به این معنا که وقتی : بیابانی ادامه داد

 .توان این رقم را جزو ارقام تجاری قلمداد کرد یشود، نم سه عدد پرتقال تامسون یک کیلوگرم می

 صادرات محصوالت کشاورزی هنوز دغدغه اتاق نیست

هرچند با روی کار آمدن رئیس جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دولت : رئیس خانه کشاورز تصریح کرد نایب

یت آن است که صادرات محصوالت کشاورزی هنوز دغدغه اتاق یازدهم شرایط به نفع بخش کشاورزی رقم خورده است، اما واقع

هزار هکتار برآورد شده و حجم تولید رقمی بیش از چهار میلیون  3۶۶سطح زیر کشت مرکبات کشور حدود : وی یادآور شد.نیست

 .شود، این در حالی است که چنین حجم قابل توجهی جایی در سبد صادراتی ندارد هزار تن برآورد می 1۶۶و 

کیلوگرم گزارش شده است، در حالی که  44تا  31کیلوگرم و در ایران بین  11سرانه مصرف مرکبات دنیا : بیابانی تأکید کرد

 .روند شمار می کشورهای همسایه، همگی جزو واردکنندگان مرکبات به

رود که با شناسایی بازار و  ار میشم عنوان پیشرو در صادرات به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به: وی اظهار داشت

 .تواند محصوالت کشاورزی را در سبد صادراتی غیرنفتی قرار دهد، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است پشتیبانی تجار می

 عنوان های سیاسی تجاری خود از آن به صادرات مرکبات نیازمند بسترسازی رجال سیاسی است تا در رایزنی: بیابانی همچنین گفت

 .یک مزیت نسبی سخن گویند

 هزار تنی مرکبات روسیه 566بازار 

شمار  هزار تن واردات مرکبات، بازار جذابی برای ایران به ۵۶۶بازار روسیه با : مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرکبات کشور افزود

 .ودها از وزارت جهاد کشاورزی آغاز ش ریزی رود که برای دستیابی به آن باید برنامه می

تواند  دهد ایران می سال گذشته هیأتی برای بررسی بازار روسیه به این کشور اعزام شد که نشان می: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./صادرات سبد غیرنفتی خود را در حوزه محصوالت کشاورزی با مرکبات رنگین کند
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 مرکبات
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

ظاهری خوب و کیفیتی نامطلوب با ظاهری خوب و کیفیتی نامطلوب با / / ای و اقتصادیای و اقتصادی  سورتینگ مرکبات در ایران بدون مالحظات منطقهسورتینگ مرکبات در ایران بدون مالحظات منطقه

  آوری مرکباتآوری مرکبات  رنگرنگ

در علم باغبانی متفاوت است که پدیده زردرنگ شدن مرکبات از دیدگاه مردمی نشانه رسیدن مرکبات است، اما رسیدن میوه 

 .هایی که سبز بوده، ولی خصوصیات واقعی میوه کامل را دارا هستند، مشخص است ویژه در میوه ها به آوری در میوه بری و رنگ رنگ

زردرنگ شدن مرکبات از دیدگاه مردمی نشانه رسیدن مرکبات است، اما رسیدن میوه در علم باغبانی متفاوت است 

هایی که سبز بوده، ولی خصوصیات واقعی میوه کامل را دارا  ویژه در میوه ها به آوری در میوه بری و رنگ پدیده رنگکه 

 .هستند، مشخص است

 2۲4گرمسیری با اشاره به تولید  های نیمه ، رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .درصد تولید مرکبات کشور در مازندران با تنوع زیادی همراه است ۵۶طور تقریبی  به: در کشور گفتمیلیون تن مرکبات 

محمدی با اشاره به قابلیت صادرات این محصول و برآورد کشورهای هدف و معیارها و استانداردهای متفاوت این  مرتضی گل

های متولی است که در سال  ات با تعامل و همکاری دستگاهاجرایی شدن این امر نیازمند یک سند توسعه مرکب: کشورها افزود

ها ابالغ و بندهای اجرای آن آغاز  گذشته از سوی سازمان صنعت و معدن و تجارت و حمایت استاندار مازندران تهیه و به سازمان

بندی  ندی ارقام میوه، درجهب سورتینگ مرکبات وجود دارد و برای گروه: وی درباره سورتینگ مرکبات نیز خاطرنشان کرد.شده است

رسد مطالعات جامعی در این زمینه وجود ندارد که نیازهای  نظر می های سورتینگ هست، اما به بندی نیاز به سیستم آنها و بسته

 .هایی که وارد می شود، مشخص شود منطقه و اقتصادی بودن آن واحد بر اساس میوه

از اوایل تابستان : ، نارنگی، لیموترش و لیموشیرین را متفاوت دانست و ادامه دادمحمدی زمان رسیدن ارقام مرکبات در پرتقال گل

شود و ارقام تجاری مانند پرتقال والنسیا در شمال ایران تا خردادماه سال بعد  با برداشت لیموترش، فصل برداشت مرکبات آغاز می

ماه شامل برداشت  شوند در بازه زمانی مهر تا دی و بهمن ت میادامه دارد و بیشتر ارقام تجاری مرکبات که در ایران و در دنیا کش

 .توانند استفاده شوند خوری و برای صنایع جانبی می بندی، مصرف تازه انبارداری، بسته

این در حالی است که از دید : وی با بیان اینکهزردرنگ شدن مرکبات از دیدگاه مردمی نشانه رسیدن مرکبات است، تصریح کرد

هایی که سبز بوده ولی  ویژه در میوه ها به آوری در میوه بری و رنگ دن میوه در علم باغبانی متفاوت است و پدیده رنگفنی، رسی

 .خصوصیات واقعی میوه کامل را دارا هستند، مشخص است

ه پوست میوه زرد دهد ک بسیاری از ارقام مرکبات زمانی میوه می: گرمسیری یادآور شد های نیمه رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه

آوری ندارد و در صورت  شده و میزان قند و اسید در یک حد مطلوب و مناسب باشد و در این صورت است که ارقام نیازی به رنگ

آور که بعضی از آنها مانند گاز اتیلن مجاز است، میوه با وجود ظاهری خوب، کیفیت، طعم و مزه مطلوب  استفاده از مواد رنگ

رس که در جنوب و شمال کشور در حال توسعه هستند و زمانی که  در بعضی از ارقام پیش: محمدی تأکید کرد گل.نخواهد داشت

ها در حد مطلوب  پوست میوه کامالً زرد نشده است از نظر فیزیولوژیکی میوه رسیده بوده و میزان قند و اسید میوه و سایر ویتامین

آوری با تزئینات مجاز مانند اتیلن ممنوع نیست، اما کاربرد مواد شیمیایی به هیچ  و خوب است، در این نوع ارقام سبززدایی و رنگ

بندی  هایی که رسیده و شسته تحویل گرفته و ضدعفونی، بسته در سورتینگ میوه: وی در پایان اظهار داشت.شود عنوان توصیه نمی

 ./شرایط استاندارد و بهداشتی را رعایت نکنند، پایین استها در صورتی که  شود، احتمال آلودگی در سورتینگ شده و روانه بازار می
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  کیفیتکیفیت  ترش ،گرانِ بیترش ،گرانِ بی  لیمولیمو

الی  47۶امسال پیش بینی می شود که حدود : نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفتمدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و 

 .درصدی همراه است 3۶هزارتن لیمو ترش در کشور تولید شود که این میزان در مقایسه با سال گذشته با افزایش  ۵۶۶

اقتصادی  ورزی در گفتگو با خبرنگارابوالقاسم حسن پور مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشا

زمان برداشت لیموترش از نیمه تیرماه در هرمزگان و جنوب : با اشاره به تولید لیمو ترش اظهار داشت باشگاه خبرنگاران جوان،

 .س، خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد ادامه داردکرمان آغاز شده و تا نیمه شهریور ماه و اواخر مهر دراستان های فار

هزارتن لیمو ترش  ۵۶۶الی  47۶امسال پیش بینی می شود که حدود : هزارتنی تولید لیمو ترش گفت 3۶وی با اشاره به افزایش 

 .هزارتن لیمو ترش تولید شده است 43۶الی  42۶در کشور تولید شود و این درحالیست که سال گذشته 

در حال حاضر که فصل تولید لیمو ترش نیست و با افزایش قیمت در بازار مواجه هستیم، لذا باغداران ترجیح : ادامه دادحسن پور 

 .داده اند که مقداری از محصول خود را وارد بازار کنند اما باید گفت که این محصول از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست

در برنامه اصالح باغات عالوه بر احداث : سیری با اشاره به اصالح باغات بیان کردمدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرم

باغات جدید برخی از باغ های قدیمی با عملیات تغذیه، هرس و کنترل علف های هرز و استفاده از آبیاری تحت فشار بهسازی 

 .مت ها نیز کاهش خواهد یافتگفتنی است که با عملیات بهسازی ضمن افزایش تولید در سال های آتی قی. شدند

قاچاق در بخش کشاورزی همراه با ورود آفات مختلف است چرا که کنترل و نظارت بر آفات : وی با اشاره به قاچاق لیمو ترش افزود

 .از دسترس سازمان حفظ نباتات خارج است

طق تولید وارد شود می تواند تولید را تحت قاچاق باید توسط نیروی انتظامی کنترل شود چرا که اگر در منا: حسن پور تصریح کرد

 .الشعاع خود قرار دهد و درنهایت مشکالت زیادی به این بخش وارد کند
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 

 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  شودشود  نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه هفته آینده برگزار مینهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه هفته آینده برگزار می

ها و  ساله، هفته آینده با حال و هوای پس از لغو تحریم ای یک ، پس از وقفه(2۶1۰ایران فاینکس )نمایشگاه نهم بورس، بانک و بیمه 

 .شود لی تهران برگزار میالمل آغاز دوران پسابرجام، در ضلع غربی نمایشگاه بین

تیرماه سال جاری در ضلع غربی  ۲۵تا  ۲6، طی روزهای (۲650ایران فاینکس )نمایشگاه نهم بورس، بانک و بیمه 

ساله همراه بود و از این رو اهمیت برگزاری آن  ای یک نمایشگاه نهم با وقفه. شود المللی تهران برگزار می نمایشگاه بین

 .بیش از پیش است

ترین رویداد نمایشگاهی بورس، بانک و  عنوان بزرگ به 2۶1۰، ایران فاینکس (ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به 

ایران فاینکس طی هشت دوره . شود های داخلی و خارجی برپا می بیمه کشور است که ساالنه با حضور جمع کثیری از شرکت

 .داخل کشور بوده و از لحاظ وسعت جایگاه سوم را در دنیا به خود اختصاص داده است ترین نمایشگاه حوزه مالی برگزاری، بزرگ

بنگاه اقتصادی برای حضور در  2۶۶هزار مترمربع برگزار خواهد شد و تاکنون بیش از  1۰نمایشگاه پیش رو در مساحتی بیش از 

های تأمین  ها، شرکت ارکان بازار سرمایه ازجمله کارگزاریهمه  2۶1۰در ایران فاینکس . اند این رویداد اقتصادی اعالم آمادگی کرده

ها و  ها، بیمه های خدمات بازار سرمایه و همچنین بانک های اعتباری، شرکت گذاری، مؤسسه های مشاور سرمایه سرمایه، شرکت

 .اند، حضور خواهند داشت هایی که در بورس پذیرفته شده شرکت

های جدی  تاکنون تالش. المللی آن است ه از نمایشگاه نسبت به هشت دوره گذشته، بعد بینترین مشخصه و وجه تمایز این دور مهم

المللی برای حضور در این  های بین های اقتصادی خارجی انجام شده و حاصل این کوشش، اعالم آمادگی شرکت برای حضور مؤسسه

ن خود را به کار بسته است تا برای برگزاری این نمایشگاه رسانی و خدمات بورس، تمام توا در این مسیر شرکت اطالع.نمایشگاه است

ای صورت گرفته و این تالش  برای افزایش سطح کیفی نمایشگاه نهم، تالش گسترده. های موجود بهره گیـرد از کلیه ظرفیت

اند و بر  سایی کردهکارشناسان ضمن ارزیابی هشت دوره قبلی، نقاط ضعف و کمبودهای گذشته را شنا. همچنان ادامه خواهد داشت

اساس آن، سعی شده است اصالحات الزم لحاظ شود و نهمین دوره نمایشگاه بورس، بدون نقاط ضعف گذشته و با باالترین کیفیت 

های فعال داخلی و خارجی، دستاوردها و خدمات خود را در  این نمایشگاه فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکت.ممکن برگزار شود

اندرکاران و متخصصان این عرصه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این  معرض بازدید دست

 ./های آتی خود را معرفی کنند ها و نوآوری عرصه، فعالیت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۱۱/۴۰/13:  تاریخ

  دعوت از ابتکار به کمیسیون کشاورزی مجلس دعوت از ابتکار به کمیسیون کشاورزی مجلس / / نیاز حوزه محیط زیست به یک برنامه بلندمدتنیاز حوزه محیط زیست به یک برنامه بلندمدت
ریزی  حل مشکالت حوزه زیست محیطی نیاز به یک برنامه: عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت

 . ای دارد های ملی و منطقه ها و توانمندی بینانه به ظرفیت واقعبلندمدت با نگاه 

امروز در کمیسیون کشاورزی قرار است معصومه ابتکار معاون : وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد رضا کریمی امروز در گفت

الغی از سوی مقام معظم رهبری و زیست اب های کلی محیط زیست در زمینه سیاست  جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط رئیس

 .جاری گزارش ارائه کند ها و اقدامات انجام شده سازمان درسال  ها، برنامه تشریح اهداف، فعالیت

های آتی سازمان در برنامه پنج ساله  زیست و سیاست  عالی حفاظت محیط در این جلسه پیگیری مصوبات شورای: وی بیان کرد

 .گیرد ششم توسعه مورد توجه قرار می

ریزی  حل مشکالت حوزه زیست محیطی نیاز به یک برنامه: عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت

 .ای دارد های ملی و منطقه ها و توانمندی بینانه به ظرفیت بلندمدت با نگاه واقع

های زیست محیطی  ها و دغدغه ند مدت در رفع آسیبریزی بل کریمی با بیان اینکه کار تحولی در این حوزه نیازمند یک برنامه

 .امیدواریم سازمان حفاظت محیط زیست به شکل عملیاتی و کاربردی در این زمینه ورود پیدا کند: است، افزود

در این زمینه نیز توضیحات رئیس سازمان حفاظت محیط : بان در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت محیط وی به موضوع شهادت سه 

 .ست در روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه را شاهد خواهیم بودزی

  در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس انتخاب یک: نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی یادآور شد

نامه داخلی مجلس شورای  نقانون آیی 47قانون اساسی در اجرای ماده  5۶نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون اصل 

 .اسالمی انجام خواهد شد

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی درخصوص  قانون آیین 217همچنین در این جلسه در اجرای بند یک ماده : کریمی افزود

 .گیری خواهد شد ها و شوراها تصمیم انتخابات عضویت نمایندگان ناظر برای شرکت در جلسات مجامع، هیأت

نفر از اعضای  2عالی آب، انتخاب و معرفی حداقل  عنوان ناظر در شورای معرفی حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون به وی انتخاب و

عالی  عنوان ناظر در شورای نفر از نمایندگان به  2زیستی و انتخاب و معرفی حداقل  عالی ایمنی عنوان ناظر در شورای  کمیسیون به

 .شود زیست انجام می  حفاظت محیط
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزیهفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی

 .شود مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار میهفتمین همایش ملی 

 .شود هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می

ت و کاهش ضایعات محصوالت ، مسئوالن قطب علمی مهندسی بازیاف(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شهریورماه سال  2۰مندان درخواست کردند مقاالت خود را تا  استراتژیک کشاورزی از اساتید و دانشجویان، پژوهشگران و عالقه

 .جاری به دبیرخانه همایش ارسال کنند

استفاده از پسماندهای کشاورزی، های بازیافت و  الزم به ذکر است، این همایش با محورهای مدیریت تولید و کاهش ضایعات، روش

مصرف بهینه آب در تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی، نقش کشاورزی دقیق و مکاترونیک در کاهش ضایعات و بررسی چگونگی 

 .شود بروز ضایعات کمی و کیفی برپا می

ی از ضایعات و کاهش ها در جلوگیر فناوری در کاهش ضایعات، نقش کاشت گلخانه همچنین نقش مهندسی ژنتیک و زیست

دارو از  -های تولید انرژی از پسماندهای کشاورزی و تولید محصوالت با ارزش افزوده، فراسودمند و غذا  هدررفت آب، سامانه

 .ضایعات از دیگر محورهای این همایش است

یا  ir.ac.modares@solapمراجعه یا با  ir.ac.modares.solap.wwwتوانند به سایت  مندان جهت ارسال مقاالت می عالقه

com.gmail@solaptmu تماس بگیرند ۶2147252312و  ۶533111۶43۶های  مکاتبه یا با شماره تلفن/. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  بیولوژیک با آفات همزمان با ساماندهی تولید و مصرف کود و آفت کش هابیولوژیک با آفات همزمان با ساماندهی تولید و مصرف کود و آفت کش ها  لزوم تقویت مبارزهلزوم تقویت مبارزه

 با ساماندهی و نظامندکردن تولید، تامین ،توزیع و مصرف کود و آفت کش ها،تقویت مبارزه بیولوژیک با آفات ضروری استهمزمان 

همزمان با ساماندهی و نظامندکردن تولید، تامین ،توزیع و مصرف کود و آفت کش ها،تقویت مبارزه بیولوژیک با آفات 

 .ضروری است

ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در دومین جلسه به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران؛

همزمان با ساماندهی و نظامندکردن تولید، تامین ،توزیع و مصرف کود و آفت :ستاد سیاستگذاری کود و آفت کش ها، تصریح کرد

 .کش ها،تقویت مبارزه بیولوژیک با آفات ضروری است

ش ها و اقدامات دستگاه های ذیربط در ساماندهی تولید،توزیع و مصرف کود و آفت کش ها در دو سال گذشته بر وی با تقدیر از تال

سموم قدیمی و کم اثر باید از چرخه مصرف حذف و آفت کش های جدید و سازگار با :استمرار این فعالیت ها تاکید کرد و افزود

بهره گیری از تجارب سایر کشورها در کنترل و مبارزه با آفات را برای حل حجتی تبادل دانش و .محیط زیست جایگزین آنها شود

الزم است مصرف آفت کش های با کیفیت از طریق ارتقای آموزش و ترویج : سریع تر مسایل ضروری برشمرد و خاطرنشان ساخت

بع خاک و محیط زیست کشور باید از وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که برای حفاظت از منا.در بهره برداران فرهنگ سازی شود

باید از تولید و توزیع کود و سم بدون گواهی ثبت و خارج از :ظرفیت قوانین حاکمیتی کشور به طور کامل استفاده شود،تاکید کرد

 .نظامات وزارت جهاد کشاورزی جلوگیری و با متخلفان برخورد قانونی و جدی شود

آفت کش ها،معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی،مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون در دومین جلسه ستاد سیاستگذاری کود و 

روستایی ایران و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گزارشی از اجرای برنامه های دستگاه در راستای ساماندهی و نظامند کردن 

 ./تولید،تامین،توزیع و مصرف کود و آفت کش ها ارائه کردند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۱۱تیر  1۰: تاریخ

  قضایی نداریمقضایی نداریم  در مورد محیطبانان و جنگلبانان خالء قانونی ودر مورد محیطبانان و جنگلبانان خالء قانونی و: : ییهییهااسخنگوی قوه قضسخنگوی قوه قض

از نظر قانونی و قضایی در مورد محیطبانان خلعی نداریم، اما اگر از نظر محیط زیست احساس می شود که یاید حمایت از این افراد 

 .به عمل آید، دولت باید در این رابطه اقدام کند

خنگوی قوه قضاییه در نود و هشتمین ای س اژه ، محسنی(iew) به گزارش پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره مسانل مختلفی ازجمله پرونده رییس جمهور سابق، آخرین اقدام ها در خصوص فیش 

های حقوقی نامتعارف، رسیدگی به پرونده مدیر عامل بانک رفاه در دادسرا، آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، مقصرین واژگونی 

 .وبوس حامل سربازان و شهادت محیط بان سخن گفته و به پرسش های خبرنگاران پاسخ دادات

در بخشی از این نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به شهادت تعدادی از محیط بانان برخی معتقدند که در 

رورتی برای تدوین قانون در رابطه با حمایت از محیط بانان حمایت از این افراد دچار نقص قانونی هستیم، آیا از نظر قوه قضاییه ض

از نظر قانونی و قضایی در مورد محیطبانان خلعی نداریم، اما اگر از نظر محیط زیست احساس می شود که یاید   :وجود دارد ؟ گفت

شان باید زیاد شود و یا  حقوق ها معتقدند تعداد محیط بانان کم است و نیز حمایت از این افراد به عمل آید به فرض اگر آن

تجهیزات کاملتری داشته باشند و اسلحه های بهتری در اختیارشان قرار گیرد و جلیقه های ضد گلوله داشته باشند که با هر گلوله 

 .نیاز است که دولت در این رابطه اقدام کند …ای آسیب جدی نبیند و 

کنند نیاز به کار قضایی  عین حال که تخصص من نیست و اگر متولیان احساس میدر . اما از نظر قانونی و قضایی ما کمبودی نداریم

 .کنیم است به قوه قضاییه پیشنهاد کنند که ما هم از آن استقبال می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  ۲650۲650برگزاری نشست تخصصی مدیریت پسماند در نخستین اجالس جهانی شوراها و شهرداران برگزاری نشست تخصصی مدیریت پسماند در نخستین اجالس جهانی شوراها و شهرداران 

نشست تخصصی مدیریت پسماند با محور سیر تحوالت مدیریت پسماند ایران و جهان در حاشیه اجالس جهانی شوراها و شهرداران 

 .در یکی از سالن های همایش برج میالد تهران برگزار می گردد 5۵تیرماه  31و  3۶، تاریخ 2۶1۰

نشست تخصصی مدیریت پسماند با محور سیر تحوالت مدیریت پسماند ایران و جهان در حاشیه اجالس جهانی 

 .میالد تهران برگزار می گردددر یکی از سالن های همایش برج  35تیرماه  ۵5و  ۵6، تاریخ ۲650شوراها و شهرداران 

محورهای اصلی این نشست تخصصی بررسی : به گزارش ایانا، حسین جعفری، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند تهران افزود

 . شیوه های نوین مدیریت پسماند جامد شهری و ارائه راهکارهای نوین مدیریت پسماندهای پزشکی و بیمارستانی است

همایون مدنی شاهرودی مشاور فنی مدیر عامل سازمان، مجید   اجرایی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند،وی رضا تقوی مشاور 

مسعود احمدی مدیر کل دفتر هماهنگی   عباسپور رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات،

 . به عنوان اعضای این پنل تخصصی معرفی نمودهای وزارت کشور را  خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری

محیطی خواند و گفت تمامی شهرها و کالنشهرهای دنیا با موضوع مدیریت  جعفری جمع آوری پسماند را یکی از مسائل مهم زیست

برگشت به  شود در حالی که بسیاری از پسماندها قابل محیطی محسوب می های مهم زیست پسماند سر و کار دارند و یکی از دغدغه

عنوان ثروت نهفته نیز نام برد زیرا اگر با  توان از پسماند به توان از آنها استفاده بهینه کرد در واقع می چرخه تولید هستند و می

ها در چرخه بازیافت قرار گیرد و به آن توجه شود درآمد بسیار باالیی را برای  های علمی این پسماند ها و بررسی آوری استفاده از فن

 . آورد شهرداری و اقتصاد کشور به ارمغان می

به دلیل : مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به موضوع مدیریت پسماند به عنوان یکی از معضالت مهم شهرها ادامه داد

در بسیاری از زیست نظارت بر مسئله ساماندهی پسماندها است،  های کمیته محیط اهمیت موضوع مدیریت پسماند، یکی از اولویت

ای از این سرمایه  عنوان یک سرمایه محسوب شده و با مدیریت پسماندهای شهری استفاده بهینه کشورهای پیشرفته دنیا زباله به

 . شود موضوعی که باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مسئوالن و مدیران شهری قرار بگیرد می

ترین  ها از مبدأ و استفاده بهینه از این سرمایه را یکی از مهم تفکیک زبالهسازی و آموزش شهروندان برای   جعفری فرهنگ

دسته اول پسماندهای عادی : موضوعاتی دانست که باید در مدیریت شهری موردتوجه باشد و با توضیح انواع پسماندها ادامه داد

د، دسته دوم پسماندهای پزشکی و بیمارستانی شون در شهر تولید می... صورت معمول از مصرف خانگی و ساختمانی و هستندکه به

های عفونی بسیار خطرناک و زیان  های عفونی هستند که پسماند که شامل دو بخش پسماندهای شبه خانگی مراکز پزشکی و زباله

پی نخواهند  آوری و امحاء شوند خطری در بندی شده و ایزوله دفع شوند، این پسماندها اگر درست جمع آورند و باید کامالً بسته

در این اجالس : جعفری در ادامه سخنانش به اهمیت موضوعی برگزاری اجالس جهانی شوراها و شهرداران پرداخت و گفت. داشت

نفر از اعضای شورای اسالمی شهرها و شهرداران سراسر کشور، روسای شورا شهر و شهرداران سراسر جهان ازجمله  17۶۶قریب به 

فرانسه، ملبورن استرالیا، سئول کره جنوبی، بروکسل بلژیک، پراگ جمهوری چک و سایر شهر های جهان شهر برلین آلمان، پاریس 

این مقام . ، حضور دارند...المللی از کشور انگلستان، آمریکا، ایتالیا، سوئیس وگذاران بیننفر از صاحبنظران، سرمایه1۶۶و بیش از 

یه ازجمله ریاست جمهوری، وزیران کشور، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری همچنین به حضور مهمانان ویژه در مراسم افتتاح

ها، شهردار تهران، سایر مدیران اطالعات، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، رئیس شورا عالی استان

کشور همراه با برگزاری پنل های تخصصی ریملی، صاحبنظران، اساتید، مدیران متخصص و فعاالن بنام، در نخستین گردهمایی شه
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در حوزه های مختلف مدیریت شهری با هدف افزایش توانمندی اعضای شورا اسالمی شهرها، شهرداران و بهبود تصمیمات مدیران 

 . اجرایی درحوزه مدیریت شهری نیز اشاره کرد

برنامه ریزی گردیده است که بعد از برگزاری نخستین ساله  ۵اجالس جهانی شوراها و شهرداران در طرح : جعفری خاطر نشان کرد

، به ترتیب با محوریت گردشگری، محیط زیست شهری، مدیریت بحران، شهر 2۶2۶الی  2۶11های آتی میالدی،اجالس، در سال

 . هوشمند برگزار خواهد شد

ای شورا اسالمی شهرها و شهرداران در امید است برگزاری این اجالس بتواند به مسئوالن و مدیران شهری، اعض: افزود  جعفری

 .توسعه مدیریت شهری و ارائه راهکارهای تخصصی وکارآمد معضالت پسماندکشور کمک نماید

 مراجعه و یا با شماره ir.tnsi.wwwتوانند جهت کسب اطالعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی اجالس به آدرس  عالقمندان می

 . تماس حاصل نمایند ۶21-3۰۰21317-5و ۶21-33۰55۶53-4های
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۱۱تیر  13: تاریخ

  غذا، محیط زیست و دیگر هیچغذا، محیط زیست و دیگر هیچ

کافی  "2۶1۵کاهش تعداد گرسنگان به نصف تا سال "تالش کشورها تا به حال جهت رسیدن به شعار اجالس جهانی سران یعنی 

را جدی نگرفته  "تنوع زیستی و امنیت غذایی"نبوده است، اما جهان حمایت از شعار اجالس سران و شعار روز جهانی غذا یعنی 

ها  را انتخاب کرد تا هم سالمتی تغذیه و محیط زیست شهرنشین "ای پایدار های مغذی برای آینده دانه"شعار  2۶1۰رای فائو ب. است

ها با قیمت مناسب برای تغذیه گرسنگان جهان فراهم شود، اما  را مورد توجه و اهمیت قرار دهد و هم این که امکان تولید این دانه

 رود؟ سو می آیا جهان به این

 زاده وحید اسالم

 مسلم کسی را بود روزه داشت

 ای را دهد نان چاشت که درمانده

 وگرنه چه الزم که سعیی بری

 ز خود بازگیری و هم خود خوری؟

 (بوستان سعدی، باب دوم)

نه مبارزه میلیون دالر در آمریکا هزی ۵۶۶اما حدود . دهند هزار نفر به علت گرسنگی جان خود را از دست می 21در جهان روزانه 

 .شود میلیون دالر برای کم کردن وزن هزینه می 11های ناشی از چاقی یا  با بیماری

، تعداد گرسنگان در کشورهای در حال توسعه با تغییرات جوی و (فائو)بینی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  بر اساس پیش

کشور فقیر در حال توسعه جهان، دو میلیارد نفر زندگی  4۶ر در حال حاضر د. های قابل کشت، افزایش خواهد یافت کاهش زمین

ای  طور قابل مالحظه میلیون نفر از آنان دچار سوءتغذیه شدید هستند و از دست دادن تولیدات مواد غذایی به 4۵۶کنند که  می

 .خواهد شدشمار این افراد را افزایش داده و مانع پیشرفت در زمینه مبارزه با فقر و ایجاد امنیت غذایی 

غذا در جهان وجود ندارد، اما گستردگی فقر در برخی مناطق جهان، بازتاب یک  "تولید"در حال حاضر هیچ بحران قابل توجهی در 

حدود یک میلیارد در جهان گرسنه داریم و . بحران عمیق اقتصاد عمومی است، بحرانی با ابعاد قوی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

فائو حاکی  2۶12گزارش . شود در هر کشوری فقر بیشتر باشد گرسنگی هم بیشتر می. ارای سوءتغذیه هستندبیش از یک میلیارد د

نظر من صورت مسئله کامالً  به. کنند اقیانوسیه زندگی می -میلیارد گرسنه در منطقه آسیا  1میلیون از این  ۰۶۶از آن است حدود 

صورت  رای رفع این معضل جهانی باید مواد غذایی که کامل و کافی است، بهگرسنگی در جهان وجود دارد و ب. روشن و گویا است

 .عادالنه در کشورهای در حال توسعه توزیع شود

این . ها معتقدند که برای رفع گرسنگی در جهان باید میزان تولید محصوالت غذایی را افزایش داد برخی از محققان و تئوریسین

رویه و  اگر تولیدات کشاورزی و دامداری را افزایش دهیم و این افزایش بی. و معقولی نیستترین راه است، اما راه درست  ساده

طور کامل از  هزار هکتار جنگل به ۵۶۶تا به امروز دو میلیون و . شود ای می افسارگسیخته باشد، باعث افزایش بیشتر گازهای گلخانه

نیم در آینده نزدیک جهانی عاری از سالمت خواهیم داشت نه جهانی ها اقدام ک بین رفته و اگر با همین سرعت به نابودی جنگل

ها را برای تأمین غذای خود،  ای و جمعیتی، انسان دهد که مدرنیزاسیون کشاورزی و گذار تغذیه فائو گزارش می!عاری از آلودگی

چهارم تنوع زیستی در  ه، حدود سهطی یک قرن گذشت. های زیستی وابسته کرده است بیشتر از پیش، به تعداد محدودتری از گونه

نوع در معرض خطر بوده یا منقرض  3۵۶هزار و  گونه حیوانی، یک 3۶۶هزار و  از شش. محصوالت کشاورزی از بین رفته است
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از درصد از نی ۵۶نوع پستاندار و پرنده و  14های حیوانی را از  درصد نیازهای خود به فرآورده 5۶در حال حاضر مردم دنیا . اند شده

 .کنند تأمین می( زمینی گندم، ذرت، برنج و سیب)ای گیاهی را تنها از چهار گونه گیاهی  به فرآورده

این آمار و بسیاری . علت فرسایش خاک از بین رفته و دیگر قابل کشت نیست هزار هکتار زمین زراعی به 4۶۶تاکنون سه میلیون و 

مدت این راه حل  شاید و صد البته شاید در کوتاه. غذایی راهکار مناسبی نیستدهد که افزایش تولید مواد  آمارهای دیگر نشان می

محیطی آن بسیار بسیار بیشتر از گرسنگی، انسان و تمدن انسانی را به  های زیست مدت، آسیب نظر برسد، اما در طوالنی مناسب به

های کشاورزی  لودگی محیط و تغییر کاربری زمینها، آ عواملی از قبیل افزایش شهرنشینی، از بین رفتن جنگل.کشاند نیستی می

یعنی حمل و نقل سالم، نگهداری سالم و مصرف سالم ( Biosafety)کنند و از طرف دیگر ایمنی زیستی  تنوع زیستی را تهدید می

 .دهد مواد غذایی نیز تنوع زیستی را تحت تأثیر قرار می

اگر قرار باشد با افزایش تولید مواد غذایی گرسنگی از . یع نابرابر آن استمشکل در افزایش تولید مواد غذایی نیست، مشکل در توز

این کار نه تنها قابل . بین رود، باید تمامی سطوحی که بر روی کره زمین به هر شکل و نوعی قابل کشت و زرع است زیر کشت برود

 .قبول نیست، بلکه قابل اجرا هم نیست

به حیات خود ( منابع زنده و غیرزنده و روابط متقابل بین آنها)شناختی  های بوم یت از نظامتواند بدون حما هیچ نظام اقتصادی نمی

سوم  دهد در جهان تقریباً یک درباره ضایعات و اتالف مواد غذایی گزارشی منتشر کرده که نشان می 2۶11فائو در سال . ادامه دهد

به . میلیارد تن در سال است 1،3مصرف انسان به هدر رفته که در حدود مواد غذایی تولیدشده در زنجیره عرضه از ابتدای تولید تا 

 .عبارتی این میزان تولید به زباله مواد غذایی تبدیل شده است

 آیا منشاء گرسنگی در جهان معاصر واقعی است؟

منشاء گرسنگی در جهان  شود، پس طور عادالنه و مساوی توزیع نمی اگر مواد غذایی به مقدار کافی در جهان وجود دارد، اما به

توان هم جمیعت در حال رشد را تغذیه و  با اقدامات مناسب در فرهنگ مصرف می. اما گرسنگی در جهان وجود دارد! واقعی نیست

 .ها را حفظ کرد ها، مراتع و سایر اکوسیستم ها، جنگل هم اقیانوس

میلیون انسان  71۶در صورتی که این مقدار مواد غذایی برای . ودش میلیارد تن مواد غذایی به دور ریخته می 3،1بر اساس آمار فائو 

در . کیلوگرم است 11۵تا  5۵در اروپا و آمریکا سرانه ضایعات مواد غذایی بین . کافی است( نزدیک به آمار گرسنگان جهان)گرسنه 

دهند بشر  و فردگرایی ویژه اجازه نمی اما کمپانی های غذایی با ترویج فرهنگ مصرف. کیلوگرم است 11آسیا و آفریقا بین شش تا 

 .به توزیع مناسب و رفع گرسنگی بیندیشد

کاهش تعداد گرسنگان به "رسد تالش کشورها تا به حال جهت رسیدن به شعار اجالس جهانی سران یعنی  نظر می از این رو به

تنوع زیستی و امنیت "روز جهانی غذا یعنی کافی نبوده است، اما جهان حمایت از شعار اجالس سران و شعار  "2۶1۵نصف تا سال 

را انتخاب کرد تا هم سالمتی تغذیه و  "ای پایدار های مغذی برای آینده دانه"شعار  2۶1۰فائو برای . را جدی نگرفته است "غذایی

ب برای تغذیه ها با قیمت مناس ها را مورد توجه و اهمیت قرار دهد و هم این که امکان تولید این دانه محیط زیست شهرنشین

 رود؟ سو می گرسنگان جهان فراهم شود، اما آیا جهان به این
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۱۱تیر  ۴۱: تاریخ

  تحقق امنیت غذایی در ایرانتحقق امنیت غذایی در ایرانحفاظت از تنوع زیستی، ضامن حفاظت از تنوع زیستی، ضامن 

 (اکو)نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران و در سازمان همکاری اقتصادی  -سرج ناکوزی 

طی ماه های خرداد و تیر امسال، شاهد برگزاری برنامه های متنوعی با موضوع های مرتبط با محیط زیست در ایران با هدف باال 

این برنامه ها فرصت مناسبی را برای پرداختن به . له حفاظت از منابع طبیعی بوده ایمبردن سطح آگهی ها نسبت به اهمیت مقو

 . اهمیت منابع طبیعی چه به صورت انفرادی و چه در قالب اقدامی جمعی فراهم ساخت

از این رو بنده نیز به نوبه خود در نظر دارم، طی روزهای آتی برخی از دیدگاه هایم را که انعکاس دهنده ی ابعاد مختلف اهمیت 

لذا عالقه مندم نخستین موضوع . حفاظت از محیط زیست به عنوان مسئله ای سرنوشت در زندگی بشر با مخاطبان عزیز مطرح کنم

 . جایگاه آن را به عنوان عاملی تعیین کننده در تحقق امنیت غذایی تشریح نمایم را با تنوع زیستی آغاز کرده و

مناطقی که به طور مستقیم به تنوع . درصد درآمد کشورهای فقیر دنیا از مناطق روستایی تامین می شود 1۶در حال حاضر حدود 

 . زیستی و خدمات اکوسیستمی برای امرار معاش وابسته هستند

تنوع زیستی نقش قابل مالحظه ای را در تحقق امنیت غذایی، معیشت پایدار و مقاوم سازی اکوسیستم ها در  در چنین شرایطی

حال آنکه این تنوع در بکارگیری استراتژی های مقابله با تغییرات آب وهوایی و ایجاد سازگاری و نیز . این جوامع بر عهده دارد

با ایجاد اطمینان از پاسخگویی به نیازهای آینده زمینه های مدیریت فرآینده های  تامین تغذیه جایگاه مهمی را در اختیار دارد و

 . بیولوژیکی که پیش شرط تحقق تولیدات پایدار کشاورزی هستند، را فراهم می آورد

عین  زمانی که موضوع امنیت غذایی می رسیم، مهمترین تمرکز بر روندی نرمالی است که به چالش های فرا روی تولید غذا در

هر چه قدر مالحظات اساسی در خصوص حفاظت از تنوع زیستی . مواجه با تقاضای رو به رشد ناشی از افزایش جمعیت می پردازد

 . جدی تر گرفته شود امکان اطمینان یافتن از تحقق پایدار امنیت غذایی در بازه ای بلند مدت بیشتر تقویت می شود

این روش . اری از روش های کنونی تولید محصوالت غذایی به شیوه ای پایدار انجام نمی شودما باید این واقعیت را بپذیزیم که بسی

های تولید عمال باعث ایجاد لطمات جبران ناپذیر به محیط زیست، پایین آوردن ارزش غذایی محصوالت و افت سالمت غذا می 

 . ت فقدان تنوع زیستی را با خود نخواهد داشتشود که عمال ره آوردی جز کاهش کارکرد های خدمات اکوسیستمی و در نهای

چنانچه ما خواهان اقدامات پایدار به منظور کمک به تنوع زیستی کره زمین باشیم، بایستی در راستای تغییر روند کنونی تولیدات 

وت های منطقه ای و شناسایی آنچه در عمل باید به کار گرفته شود، اتخاذ مالحظات الزم متناسب با تفا. کشاورزی گام برداریم

در که ما چگونه با بهره گیری از تنوع به ارتقاء پایداری و . مقیاس های زراعی در عین پشتبانی از تغییرات گریز ناپذیر خواهد بود

 . امنیت غذایی در برخورد با چالش های دست بیابیم

به گونه ای که با . ه شیوه ای منعطف تر خواهد بودطی دهه های آینده، فرآیند تولید محصوالت کشاورزی نیازمند تغییر بنیادین ب

دربرگیری طبعیت کشاورزی چندمنظوره توانایی پاسخگویی به تغییر و ابهامات پیش ور را داشته باشد، زیرا مقاوم سازی و تطابق با 

 . تحوالت پیش رو از اولیت های اساسی در آینده بشر به شمار می آید

همواره ( فائو)ثار ناشی از تغییرات آب و هوایی از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد بر همین اساس به حساب آوردن آ

به گونه ای که این سازمان بر تغییر الگوی تولید محصوالت کشاورزی که منجر به ارتقاء روش هایی با . مورد تاکید قرار گرفته است

ی و فعالیت های مرتبط با کشاورزی اقلیم هوشمند سعی در متحول نهاده ی کمتر از طریق نهادینه سازی کشاورزی زیست محیط

در این تالش تمرکز اصلی بر حفظ سرمایه های بیولوژیک کشور معطوف شده است تا از این طریق . ساختن روند کنونی تولید دارد
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های زیست محیطی به ویژه تنوع  زمینه تقویت تولیدات کشاورزی بدون در برداشتن تاثیر مخرب و منفی بر منابع طبیعی و سرمایه

درصد انرژی  ۰۶نوع غله که بیش از  ۵درصد غذای مصرفی بشر از  7۶در شرایطی که . زیستی و خدمات اکوسیستمی فراهم گردد

مورد نیاز فعالیت های روزانه انسان را فراهم می کند، تامین می کند دیگر شکی باقی نمی ماند که مدیریت صحیح تنوع زیستی به 

 . وه ای حفاظت شده و پایدار می تواند از عناصر کلیدی در پاسخ به نیاز روزافزون تقاضای جهانی غذا باشدشی

در کشورهایی همچون جمهوری اسالمی ایران که بخش کشاورزی و به ویژه کشاورزی خرد سهم قابل مالحظه ای از تولیدات ملی 

. در تنوع زیستی کشاورزی می تواند برای کشاورزان خرد بسیار مفید باشدبکارگیری روش های پایدار . را به خود اختصاص می دهد

چراکه آنان در پی باالبردن بهره وری تولید در اراضی محدود و کوچک خود به دلیل تنگناهای موجود در بهره برداری از نهاده ها 

ری و انعکاس واقعیت های فراروی در چنین شرایطی بکارگیری روش های موفق و مثبت که منجر به تشدید پایدا. هستند

 . کشاورزان خرد باشد، از طریق مقاوم سازی آنان بواسطه تدوین چارچوب های سیاسی و اقتصادی تحکیم می یابد

این سازمان درخواست . فائو فعاالنه در پی ارتقای مصارف حفاظتی و پایدار از تنوع زیستی در بخش غذا و کشاورزی ایران است

را با هدف تمرکز بر ساماندهی منابع ژنتیک و اطمینان یافتن از حفاظت ( نیسم)ایجاد مرکز ملی مکانیزم اشتراک گذاری اطالعات 

 . گیاهی در کشور را مطرح کرده استو پایداری تنوع زیستی منابع 

در واقع نه تنها تامین کننده ابزاری ارزشنمد در اشتراک گذاری اطالعات و تجارب در خصوص ژنتیک گیاهی است بلکه « نیسم»

 زمینه ساز تقویت کشاورزی کشور نیز به شمار می آید، به گونه ای که اطمینان می دهد همگام با رشد جمعیت در ایران دسترسی

 . به غذای کافی، ایمن و مغذی که پاسخگوی نیاز آتی کشور کشور باشد، امکان پذیر خواهد شد

بر این اساس تا آنجایی که به نقش فائو در حفاظت از تنوع زیستی بازمی گردد، این سازمان با در اختیار داشتن تعداد قابل توجهی 

 . را فراهم آورده است 2۶2۶الی  2۶11نامه جهانی تنوع زیستی سال زمینه های اجرای براز ابزارها و روش های مرتبط با این 

در این رابطه فائو دوشادوش سایر آژانس های سازمان ملل متحد، متعهد به همکاری با دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر شرکا 

مینه های تحقق مدیریت پایدار تنوع با حضور طیف گسترده ای از ذینفعان است، تا از این طریق با هم افزایی اقدامات مشترک ز

 . زیستی در بخش غذا و کشاورزی کشور عمال فراهم گردد

/news/fa/ir.iana.www//:http31124D%/7%D%AD5%71% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا ۴۱/۴4/13۱5 :تاریخ خبر

  تغییر کاربری فزاینده زمین در کشور عادی نیست تغییر کاربری فزاینده زمین در کشور عادی نیست : : رئیس کمیسیون کشاورزی مجلسرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی از تغییر کاربری زمین به عنوان مهمترین  -ایرنا  -ساری 

 .  در کشور عادی نیستتغییر کاربری های فزاینده زمین : چالش کشاورزی در کشور یاد کرد و گفت 

نشست هم اندیشی بخش آب ، کشاورزی ،  'علی محمد شاعری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در ساری با موضوع 

ویالهایی در دل جنگل های شمال کشور با کاربری غیر مسکونی ساخته و بعد از چند سال :  ، افزود 'منابع طبیعی و محیط زیست 

وی با طرح این پرسش که چطور ممکن است باهمه نظارت و دقت دستگاه قضایی این مسائل رخ بدهد ، . دنیز تخریب می شو

تخریب این ویالها بعد از اعتراض مقامات تراز اول کشور صورت می گیرد که اثرات بدی را در جامعه ایجاد می کند که از : گفت 

 .  جمله آن بی اعتمادی بخشی از مردم است

نکا ، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی از تغییر کاربری زمین به عنوان چالش جدی بخش کشاورزی نام برد  نماینده مردم

مجلس شورای اسالمی با وضع قوانین سختگیرانه و اقتصادی کردن کشاورزی می تواند در رفع پاره ای از این مشکالت : و افزود 

غییر کاربری زمین در کشور ، دستگاههای اجرایی مراقب باشند تا توسط این مافیا دور با وجود مافیای ت: وی افزود . تاثیر بگذارد

 .  زده نشوند

 درصد از دشت های کشور  ۰۶شرایط بحرانی بیش از ** 

رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی شرایط کنونی ذخایر آبی دشت های کشور را بحرانی 

 .درصد این حوزه ها در شرایط بحرانی و وضعیت ممنوعه قرار دارند ۰۶بیش از : ت توصیف کرد و گف

میلیارد متر مکعب آب کشور بهره  14۶اکنون از : وی با اظهار این که شاخص آب کشور در مقایسه با جهان خوب نیست ، افزود 

 . برداری می شود که عبور از خط قرمزها در این حوزه است

درصد ارزیابی کرد و علت آن را بهره برداری بی رویه از سفره های زیرزمینی و استفاده 7۶کشور را باالی شاعری شاخص آب در 

 .نکردن از فناوری در بخش کشاورزی دانست

درصد باشد نرمال است و باالتر از آن تنش آبی  4۶این نسبت اگر . نسبت بهره برداری به استحصال را شاخص آب می گویند

تداوم خشکسالی طی چند سال و بروز پدیده تغییر اقلیم هم : رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین گفت . محسوب می شود

 .از مسائلی است که اکوسیستم طبیعی کشور را دچار خطر کرده است

 .  تدام این روند باعث اتمام ذخایر راهبردی و دیگر بحران ها خواهد شد: وی افزود 

این مسائل دیگر فرهنگ سازی ، تذکر و تدوین مقررات اثرگذار نیست ، بلکه با توسعه فناوری های برای مقابله با : شاعری گفت 

نوین برای استفاده از آب های سطحی ، حفظ پوشش گیاهی و نفوذ آب در حوزه های باالدست ، می بایست این مساله را مدیریت 

سازمان مدیریت و : ن اصلی کنونی کشور نام برد و اظهار داشت این نماینده مجلس از آب و محیط زیست به عنوان دو بحرا.  کرد

 . برنامه ریزی با قبول این دو بحران می بایست منابع ، امکانات و مدیریت را برای این بحران ها متمرکز کند

 کاله بزرگ برای استان های شمالی ** 

بر سر این  'کالهی بزرگ  'شمالی کشور به عنوان  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از مصوبه کشاورزی اعالم کردن استان های

 .استان ها یاد کرد و گفت که این مصوبه مانع صنعتی شدن استان ها شده است

در حالی که کشورهای دنیا با داشتن عرصه های طبیعی ، صنایع متناسب و بدون آالینده را در مناطق مختلف مستقر : وی گفت 
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 . این مزیت محروم مانده اندکرده اند ، استان های شمالی از 

هزار بیکار در مازندران ناشی از همین  12۶بخشی از وجود : هزار نفر اعالم کرد و افزد  12۶شاعری آمار بیکاران در مازندران را 

 .ممنوعیت استقرار صنایع باالدستی در استان بوده است

 .  زیاد در حال حرکت برای توسعه استبا برچیده شدن این مصوبه ، این استان با فاصله : وی ادامه داد 

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسالمی همچنین در این نشست با طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی ایران 

 ال کنندوی گفت که در صورت اصرار برای انتقال آب به کویر مرکزی ، می توانند طرح انتقال آب از خلیج فارس را فع.مخالفت کرد

/News/fa/ir.irna.www//:http7213۶7۶1/ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

تحقیقات تحلیلی در تاثیر ادرار گاوها برای مبارزه با عفونت های انسانی و تحقیقات تحلیلی در تاثیر ادرار گاوها برای مبارزه با عفونت های انسانی و آغاز آغاز / / کشف طال در ادرار گاوکشف طال در ادرار گاو

  بیماری های محصوالت کشاورزیبیماری های محصوالت کشاورزی

 .محققان دانشگاه کشاورزی جوناگادسکی در ایالت گوجارات هند، در ادرار گاوهای گیری طال یافتند

 .گاوهای گیری طال یافتندمحققان دانشگاه کشاورزی جوناگادسکی در ایالت گوجارات هند، در ادرار  

به گزارش ایانا از اسپوتنیک، گاوهای گیری، نوعی از گاوهای هندی هستند که به خاطر محل زندگیشان یعنی منطقه گیر در ایالت 

 . گوجارات این نام را گرفته اند

تر به شکل ترکیبات شیمیایی وجود میلی گرم طال در لی 1۶تا  3به گفته رئیس گروه علمی دکتر بالو گوالکیا، در ادرار گاوها از 

 . دارد اما این دانشمند تاکید می کند که موفق شدند طال را از ادرار خارج کرده و متبلور کنند

از . ما تا به امروز اطالعاتی از منابع باستانی در خصوص وجود طال در ادرار گاو و خواص دارویی آن داشتیم ": گوالکیا بیان داشت

می دقیق که این مسئله را ثابت کند انجام نشده بود، ما تصمیم گرفتیم که چنین تحقیقاتی را به روی ادرار گاو آنجا که آنالیزعل

  ".نمونه ادرار گاوهای گیری را جمع آوری کردیم و طال را یافتیم 4۶۶ما . انجام دهیم

مان آنها ادرار بوفالوها، شترها، بزها و دانشمندان تاکید می کنند که چنین نتیجه گیری منحصر به فرد است از آنجا که همز

 .این تحقیقات پنج سال به طول انجامید. گوسفند ها را نیز آزمایش کرده اند و در آن ها عناصر مفید نیافته اند

ضمنا . رئیس دانشگاه ارویند پاتخاک تاکید می کند که نتایج تحقیقات باید توسط دانشمندان دیگر آزمایش و کنترل شود

همزمان البراتوآر دانشگاه بر روی این . ان قصد دارند که تحقیقات تحلیلی را بر روی تمامی انواع گاوهای هندی انجام دهنددانشمند

 .مسئله کار می کند که چطور از ادرار گاوها برای مبارزه با عفونت های انسانی و بیماری های محصوالت کشاورزی استفاده کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http3117۶A%DA%/5%D7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۱۱تیر  12: تاریخ

  دستگاهی که صدای گیاه را به گوش می رسانددستگاهی که صدای گیاه را به گوش می رساند

. دهد سیگنال هایی را که گیاهان ارسال می کنند، کنترل کنندمحققان دستگاهی ابداع کرده اند که به صاحبان گیاهان اجازه می 

 .محققان امیدوارند که این دستگاه ها اطالعات بیشتری را در مورد ارتباطات گیاه به انسان بیاموزد

. کنند محققان دستگاهی ابداع کرده اند که به صاحبان گیاهان اجازه می دهد سیگنال هایی را که گیاهان ارسال می کنند، کنترل

 .محققان امیدوارند که این دستگاه ها اطالعات بیشتری را در مورد ارتباطات گیاه به انسان بیاموزد

وجود سیگنال های الکتریکی در گیاهان کشف شد اما  1713به گزارش گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی دیلی میل، در سال   

 . ال ها در تداخل الکترومغناطیسی پس زمینه گم می شدمطالعه آنها تا کنون دشوار بود زیرا این سیگن

خوانده می شود با اتصال مستقیم دو حسگر به گیاه بر این مشکل غلبه کرده '  Phytl اکسپلورر عالئم'اکنون این ابزار جدید که 

د، ولتاژ گیاهان را اندازه می الکترود که یکی در خاک فرو می رود و دیگری به برگ گیاه می چسب 2این ابزار با استفاده از . است

شرکت سازنده این ابزار که در سوییس مستقر است، هدف از ساخت این ابزار را درک مکالمات گیاهان و  Vivent محققان. گیرد

 . استفاده از این اطالعات برای فراهم کردن شرایط رشد مطلوب عنوان کرده است

 . انند با گوش دادن به صدای گیاه موجبات رفاه آن را فراهم کنندبه گفته محققان این شرکت، صاحبات گیاهان می تو

گرهارد اوبرمایر متخصص بیوفیزیک گیاهی در دانشگاه سالزبورگ اتریش گفت، هنوز زمانی که گیاهان از این سیگنال های 

ات گیاهی به خوبی شناخته نشده الکتریکی استفاده می کنند، علت استفاده از این سیگنال ها و نیز نقش این سیگنال ها در ارتباط

وی ابزار امیدواری کرد که اگر مردم سیگنال هایی که گیاهان آنها منتشر می کنند را کنترل کنند، اطالعات بیشتری در مورد . اند

 .سالمت گیاه بدست خواهد آورد
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۱۱تیر  1۰: تاریخ

  !!شکالت کم چرب هم تولید شدشکالت کم چرب هم تولید شد

 .درصد پیدا کنند 2۶های شیری به میزان  دانشمندان موفق شدند راهکاری خالقانه برای کاهش چربی شکالت

این در حالی است که این . شوند اکسیدان محسوب می ترین منابع فالونوئید و آنتی از غنیهای نوع جامد یکی  شکالت - 2۶تیتر

 .محصوالت دارای مقادیر فراوانی از چربی و سایر مشتقات روغنی هستند

افزودن روغن فراوان به . گیرد های جامد از ماهیت تولید این محصوالت نشات می استفاده بیش از حد چربی و کره در شکالت

 .ها جلوگیری شود های خط تولید بیشتر شده و از بسته شدن لوله گیرد که گرانروی شکالت در لوله شکالت از این جهت صورت می

ای  درصد آن مشتمل بر روغن کره 3۶تا  2۵درصد یک بسته معمولی شکالت از چربی تشکیل شده است که  4۶گویند  محققان می

از این جهت، کنترل و کاهش درصد روغن در این . آیند ان شکالت به شمار میکنندگ افراد خردسال مهمترین مصرف.است

 .محصوالت از اهمیت کلیدی برخوردار است

فیالدلفیا را بر آن داشت تا روشی ابداع کنند که بتوان با آن درصد روغن موجود ( Temple" )تمپل"این مسئله محققان دانشگاه 

 .ددر شکالت را به میزان چشمگیری کاهش دا

دهنده، چسبندگی سطحی آن را  های انتقال اند که با عبور جریان برق از شکالت موجود در لوله ها به تازگی دستگاهی تولید کرده آن

 .بنابراین دیگر نیازی نیست به شکالت موجود در خط تولید روغن فراوان اضافه شود. دهد کاهش می

 .چرب استفاده خواهد شد ها به منظور تولید شکالت کم غلب کارخانهآوری استفاده از میدان الکتریکی در ا به زودی فن
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 گزارشات جهانی
 فودپرس 13۱5تیر ماه  1۴پنج شنبه 

  غذایی به روسیه را تمدید کردغذایی به روسیه را تمدید کرد  واردات موادواردات موادپوتین ممنوعیت پوتین ممنوعیت 

 2۶11شده کشورش علیه واردات مواد غذایی از اروپا را تا پایان سال  تر وضع های پیش جمهور روسیه ممنوعیت رئیس< کشاورزی

ا تا پایان جمهور روسیه ممنوعیت واردات مواد غذایی از کشورهای اروپایی ر به گزارش فارس، والدیمیر پوتین، رئیس.تمدید کرد

های روسیه از جمله خبرگزاری اسپوتنیک، روز چهارشنبه با استناد به سندی که روی پایگاه  رسانه.تمدید کرد 2۶11سال 

 .تمدید کرده است 2۶11دسامبر سال  31ها را تا  اند مسکو این محدودیت رسانی دولت روسیه قرار گرفته نوشته اطالع

واردات برخی مواد غذایی از آمریکا،  2۶14آگوست سال  ۰غربی علیه این کشور، روز های کشورهای  روسیه به تالفی تحریم

 .کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورهای غربی را ممنوع اعالم کرد

پرسی، پیوستن این منطقه به  ، بعد از رأی قاطع ساکنان جزیره کریمه به جدایی از اوکراین در یک همه2۶14مسکو مارس 

زایی و  یف و متحدان اروپایی آن نتایج همه پرسی را به رسمیت نشناختند و مسکو را به تنش کی.یه را اعالم کردفدراسیون روس

 .این موضوع به اعمال تحریم و نمایش قدرت علیه روسیه منجر شد. کردند افزایش بحران در شرق اوکراین متهم 

 . ا از شماری از کشورهای عضو این اتحادیه ممنوع کردمسکو پس از آن در اقدامی متقابل واردات برخی مواد غذایی ر
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