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  صيد فانوس ماهيان مجوز ندارد

گونه مجوز صيد فانوس ماهيان صادر نشده فارس هيچوزير جهادكشاورزي با تاكيد بر اينكه در خليج خبرگزاري فارس :

گونه كشتي با مالكيت ايراني در درياي عمان مجوز صيد اين 90است، گفت: اين مجوز براي درياي عمان است و حدود 

كننده توضيحاتي را درباره ماهيان را دارند. محمود حجتي در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به نماينده سوال

عمان ارائه فارس و درياي هاي خليجهاي با مالكيت چين در آبصورت صنعتي به كشتيسوال علت اعطاي مجوز صيد به

هزار تن بوده كه امروز با  30حدود  انقالب داد. به گفته وزير جهادكشاورزي، آمار توليد محصوالت شيالتي كشور در قبل از

هاي جنوب و شمال و داخل پروري در آبهزار تن در صيد و صيادي و آبزي 200برابر افزايش به بيش از يك ميليون و  40

هايي كه رغم تمام مشكالت و محدوديتهاي موجود در اين بخش افزود: بهباره ظرفيتحجتي در  سرزمين رسيده است.

هاي مغفول زيادي داريم كه جاي اند؛ اما ظرفيتهپروران در اين زمينه بسيار تالش كردوجود داشته است، صيادان و آبزي

در دريا كه نزديك به يك ميليون تن حداقل هاي ساحلي و ايم؛ خصوصا در آبتوسعه دارد و هنوز از آنها استفاده نكرده

تن قفس در درياي شمال و جنوب داريم و  450برآوردي است كه براي كشت ماهي در قفس وجود دارد و امروز متجاوز از 

پروري در جنوب و در گميشان درحال توسعه است، ادامه داد: در حجتي با اشاره به اينكه آبزي  روز درحال توسعه است.روزبه

كشت ميگو در دريا ظرفيت بااليي داريم؛ اين محصوالت هم بهداشتي است و هم بازار جهاني دارد. توفيقاتي هم در ارتباط 

ويژه ميگو توانيم محصوالت شيالتي بهبود كه مي چين ايم كه آخرين آن كشوربا كشورهاي دوست در زمينه صادرات داشته

 وي عنوان كرد: صيد فانوس   نيز بازار بزرگي است كه بايد به آنها بپردازيم. روسيه را مستقيما به اين كشور صادر كنيم؛

متر  400تا  200گونه در عمق بيني ذخاير اينميليون تن پيش 2هاي خدادادي است كه درحدود ماهيان از ظرفيت

ويژه پرورش ميگو و ماهيان پروري بهشود و پودر ماهي در آبزيگونه، تبديل به پودر ماهي ميوجود دارد. اين عمان  درياي

 100اي است، كاربرد دارد و در صورت توسعه آبزي پروري تقاضا براي پودر ماهي كه االن هاي توسعهخاوياري كه از طرح

 وزير جهادكشاورزي با تاكيد  توانيم از اين ذخاير براي رفع نياز كشور بهره بگيريم.هزار تن است، افزايش خواهد يافت و مي

گونه مجوز صيد فانوس ماهيان صادر نشده و اين مجوز براي درياي عمان است، گفت: فانوس فارس هيچبر اينكه در خليج

ها و مهارتها، روشمتري دريا محل زيست آنهاست و كشتي 400تا منهاي  200زي هستند و عمق منهاي ماهيان ميان

كشتي تاكنون براي اين صيد مجوز  120اشاره به اينكه حدود حجتي با   گونه صيد الزم است.هاي مخصوص براي اين

توانند مجوز هايي ميشود آن است كه در شيالت كشتيهاي چيني مطرح مياند، عنوان كرد: آنچه درباره صيد كشتيگرفته

داشتند،  ايران كه مالكيت چيني و پرچم كشتي 15تا  10صيادي دريافت كنند كه پرچم ايران داشته باشند. در اين فرآيند 

مي سازمان بنادر و دريانوردي حجتي با بيان اينكه اجازه نصب پرچم را  موفق به دريافت مجوز صيد در درياي عمان شدند.
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ها يا بايد مالكيت ايراني داشته باشند يا كشور تعيين كرد، مقرر شد كشتي  شوراي امنيت  دهد، يادآور شد: در كارگروهي كه

ها مشخص شد كه اين خصوصيت را نداشتند و مجوزهاي باشند كه اين موضوع در مورد برخي كشتياجاره به شرط تمليك 

كشتي در درياي عمان مجوز صيد دارند و مالكيت آنها ايراني است؛ به خاطر پيچيدگي  90آنها لغو شد.حجتي گفت: حدود 

ها حضور داشتند كه االن به كمتر از صد نفر يعنوان خدمه كشتنفر از افراد خارجي به 500صيد اين ماهي در گذشته حدود 

هاي چيني بيان ميمطبوعاتموضوع صيد از كف دريا توسط كشتي ها ووزير جهادكشاورزي ادامه داد: در رسانه  رسيده است.

ان صورت ترال ميان است و امكشود و صيد آن بهشود كه اين درست نيست؛ چراكه اين ماهي عمدتا در ميان دريا يافت مي

شود هم از لحاظ كنترل، هم نوع صيد و هم فاصله از اي كه صيد ميصيد كف دريا نيست. طبق قراردادها عمده ماهي

درصد آن  20ها، فانوس ماهيان است و درصد صيد اين كشتي 80ساحل كه به صيادان آسيب نرسد، مالحظه شده است و 

شود هم مراجع هادكشاورزي گفت: اين مجوزهايي كه گفته ميوزير ج   اين نوع برداشت است. طبيعت  صيد ضمني بوده كه

كنيد، ما همه مالحظات كند و شما اشاره ميزيست ايجاد ميطور آثاري كه در محيطاند و همينالمللي آن را تاييد كردهبين

  شود. ها آزاد ميگيريم و بعد ميزان ظرفيترا در نظر مي
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  هزار تن ذرت آلوده 140سه پيشنهاد براي 

هزار تن ذرت آلوده به كشور  140معاون وزير جهادكشاورزي از طرح سه پيشنهاد براي جلوگيري از ورود   خبرگزاري فارس :

هاي خصوصي عمدتا توسط شركت 95تا  92هاي هزار تن ذرت آلوده طي سال 140خبر داد و در اين خصوص گفت: حدود 

وارد كشور شده است، اما به دليل اينكه آاليندگي به سم قارچي آفالتوكسين در اينها باال بوده، اجازه ترخيص در داخل 

ها مانده است. مرتضي رضايي در حاشيه صورت باركد و بلوكه شده و مهر و موم شده در بندركشور داده نشده است و به

هزار تن  140هاي آلوده با بيان اينكه اجازه ترخيص به حدود رساني درباره ذرتوراي هماهنگي اقتصادي و اطالعجلسه ش

دي پيپي 5ذرت بسيار سختگيرانه است و حدود حداكثر  واردات هاي كشور در زمينهذرت داده نشده است، گفت: استاندارد

هاي سختگير در اين خصوص معرفي كردند كه در واقع جزو كشور عنوان حد مجاز سموم خارجييا قسمت در ميليارد به

و سازمان دامپزشكي  استاندارد  جهادكشاورزي افزود: همچنين از طريق دستگاه نظارتي از جمله سازمان معاون وزير هستيم.

سوال كه اگر به اين  شود.رضايي در پاسخ به اينهاي وارداتي به كشور كنترل ميهاي نظارتي؛ تمام محمولهو ديگر سازمان

كنيد، گفت: در اين خصوص سه روش پيشنهاد شده؛ ها آلوده است، چرا آنها را معدوم نميايد كه اين ذرتقطعيت رسيده

ها شامل هايي كه اين استانداردها وارد شده است برگردانده شود يا به كشورنخست اينكه به كشور مبدأ كه از آنجا اين ذرت

محيطي طور كامل و با رعايت تمام شرايط زيستو سختگيري كمتري دارند، فروخته شود يا اينكه به شودحال آنها نمي

اي پيچيده است. هاي آلوده چند ماهي است در فضاي رسانههاي آلوده چيست؟ ماجراي ذرتماجراي ذرت  معدوم شود. 

 96گويند. اوايل تابستان دارد از قرنطينه آن ميو سازمان استان گمرك دهد ومجلس خبر از ورود بخشي از آن به كشور مي

 125ها مشخص شد از اين ميزان حدود هزار تن ذرت وارد كشور كردند كه بعد 500حدود   دولتي و خصوصي  كنندهچند وارد

باقي مي دهد و در نهايت دو راههزار تن آلوده به سمي به نام آفالتوكسين است. سازمان استاندارد مجوز خروج كاال را نمي

هايي است كه استاندارد متفاوتي در ماند: صادرات يا امحا؛ امحاي كاال هزينه بسياري دارد و بهترين راه صدور كاال به كشور

و با خبري از  1396اسفند سال  14هاي آلوده، از اين زمينه دارند. حاال، اما نه اين راه عملي شده و نه آن راه.ماجراي ذرت

هزار تن ذرت آلوده در گمرك اين  126مبني بر كشف و توقيف  استان خوزستان بندر امام خمينييك مقام مسوول در 

خصوصي و دولتي از واردكننده بخش 17هاي آلوده توسط استان آغاز شد. در اين خبر آمده بود كه عمده ذرت

ها پلمب هاي نگهداري اين ذرتاستان، انبار وارد شده و بعد از تاييد و احراز آلوده بودن از سوي اداره استاندارد  برزيل كشور

ها متوليان دولتي اعالم كردند براي اينكه خيال مردم راحت باشد ما قرار گذاشتهشده است. با توجه به تاييد آلوده بودن ذرت

سولگري يا ايم هر كشوري كه اين محموله ذرت را با عنوان غذاي دام بپذيرد در لحظه ورود محموله به بنادر آن كشور كن

ارسال كند. صادرات اين محموله ذرت به اين  ايران سفارت ايران تاييديه ورود و تخليه در آن كشور را براي گمرك كل

هاي كنند، اما براساس شاخصدليل قابل انجام است كه برخي كشورها، اين سطح از آلودگي را براي مصارف دامي قبول مي

كشوري براي بازپروري يا محصول ثانويه به اين ذرت نياز داشته باشد بايد طرف  المللي حفظ نباتات در صورتي كهبين
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در اين خصوص اعالم شده كه  90ها قرار بگيرد. اما در جلسه اخير كميسيون اصل مقابل در جريان وضعيت آلودگي ذرت

ت تا كاالي خريداري شده را از با ظرفيت باالس كشتي دنبال دوهاي آلوده پيدا شده گفته بهخريداري كه براي اين ذرت

ذكر است كه اين اقدامات تحتدنبال مقصد مناسب است، همچنين الزم بهها بهمنطقه ما خارج كند و با توجه به تحريم

هاي مطرح شده نيز به اعتقاد فعاالن اين بخش درحال انجام است.اما گزينه امحا، يكي ديگر از گزينه  وزارت اطالعات نظر

هاي آلوده نياز است و ميليارد تومان هزينه براي امحاي اين ذرت 200ها گزينه مناسبي نيست، چراكه بيش از ذرتبراي اين 

ونقل كاالي آلوده الزم دارد ضمن اينكه با توجه به تخمين هزار كاميون سنگين براي حمل 7تا هزار روز زمان و  700بين 

ق آتش زدن اين كاال نيز وجود ندارد.مشكل ديگري كه در اين پرونده حجم آلودگي محيطي فضاي كافي براي امحا از طري

ها هم يك طرف اين ماجرا خريداري شد و حاال بانك LCها به شيوه اعتبار اسنادي يا وجود دارد مساله پول است. اين ذرت

  است.  هاها منوط به موافقت بانكخواهند و هرگونه كاري در مورد اين ذرتخود را مي پول هستند و
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  صادرات آبزيان بيش از تراز تجاري

نبي اهللا خون ميرزايي در حاشيه جلسه بررسي موانع و مشكالت بخش صيد، صيادي و آبزي پروري در شهرهاي آبادان و  

كشور براي افزايش صادرات اظهار كرد: در حال حاضر بازار سازي جديدي  خرمشهر در جمع خبرنگاران درباره برنامه شيالت

صورت گرفته و با توجه به پيوستن ايران به اتحاديه اوراسيا و تسهيلي كه در اين زمينه صورت گرفته است؛ در واقع يك 

رات آبزيان به كشور چين بازار جديدي براي فعاليت هاي صادراتي ما ايجاد شده است. ضمن اينكه موانع و محدوديت صاد

كه پيشتر وجود داشت، در سفر حجتي وزير جهاد كشاورزي به اين كشور برداشته شد و اكنون به دليل تقاضاي بسيار زياد 

وي افزود: در اين جلسه در زمينه استقالل    در صدي به اين تقاضاها وجود ندارد. 100اين كشور امكان پاسخگويي 

هم افزايي، درخواست فرماندار و با پيگيري از جانب ما تشكيالت شيالت منطقه آزاد اروند را به شهرستان، قرار شد تا با 

رئيس كل شيالت كشور تصريح كرد: درباره انواع    صورت مستقل و بر اساس ظرفيت هاي قانوني منطقه آزاد پيگيري كنيم.

هت ارائه تسهيالت متعهد به انجام شديم و در زمينه ساير پرورش ها، توليد، و آبزي پروري، ايجاد شتغال و پشتيباني كه از ج

فعاليت هايي كه در شهرستان آبادان انجام مي شود، مقرر شد تا در زمينه بازديد فني از اسكله ها و طرح هايي كه بر روي 

كيل و با تعاملي صيد منظور شده توسط نماينده عالي دولت در شهرستان و با حضور معاونت صيد و اتحاديه ها جلسه اي تش

خون ميرزايي يادآور شد: ظرفيت آبزي    خوب از تحميل هزينه هاي بيش از سقف تحمل جامعه صيادي جلوگيري شود.

پروري در شهرستان آبادان و به ويژه در اروندكنار با توجه به پايلوت هايي كه در كشور انجام شده همچون مشاغل خرد و 

اني آب، استفاده از تجربيات ساير استان ها از جمله بوشهر، پرورش هاي كوچك و خانگي، سيستم هاي تصفيه و بازچرخ

متراكم خانگي با سيستم بازچرخاني و پرورش گل خانه اي براي عالج بخشي نوسانات درجه حرارت در مجتمع پرورش 

ني تكميل و به روزرساني ميگو چوئبده كه ريشه بروز بيماري است، مقرر شد تا در تمامي زمينه هاي ياد شده طرحهاي ف

وي گفت: سال     *تراز تجاري و صادراتي بيش از برنامه    شوند و درخواست هاي بهره برداران را نيز مورد بررسي قرار گيرد.

ميليون دالر تومان صادرات آبزيان را داشتيم و  525گذشته تراز تجاري و صادراتي مان بيش از برنامه بود، به طور تقريبي 

ميليون دالر بود و پيش بيني مان آن است كه با توجه به افزايش ظرفيت توليد در  475حالي است كه تراز تجاريمان  اين در

وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره انجام صيد ترال در كشور افزود: ترال يك    كشور اين رقم امسال افزايش يابد.

وش قابل اجرا است؛ ما در ستون هاي مختلف آب در برخي موارد صيد روش صيدي است كه براي برخي از گونه ها تنها ر

ترال انجام مي دهيم مانند صيد ترال سطحي براي صيد ماهيان ريز، صيد ستون مياني آب براي صيد فانوس ماهيان و ترال 

ستفاده قرار مي كف نيز براي صيد كف زياني همچون ميگو، لذا ترال يك روش صيد است كه متناسب با گونه هدف مورد ا

رئيس كل شيالت كشور اظهار كرد: در آبادان از قبل كار آبزي پروري انجام مي شده و اكنون نيز با توجه به تجربياتي    گيرد.

كه طي سال هاي متمادي به دست آمده مي توان گونه هاي جديدي (همچون سيبس) و تجربيات جديد را در سطح وسيعي 

البته اجراي اين طرح در خوزستان موفق بوده است و در طي سه سال متوالي توليد تجاري در اين منطقه داشته باشيم، 
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داشته و ظرفيت جديدي را در خوزستان تعريف كرده است، شانك، زبيدي و گونه هاي مختلفي كه بيوتكنيك آنها به دست 

ت به توليد كنندگان آن بخشي كه به شيالت خون ميرزايي تصريح كرد: درباره ارائه تسهيال   آمده در استان قابل انجام است.

مربوط است را با نهايت تسهيل به انجام مي رسانيم، البته آنچه در شهرستان ها تحت نظر نمايندگان عالي دولت انجام مي 

ر شود در كارگروه هاي اقتصادي، اشتغال و رفع موانع توليد، سهم شيالت را به طور معمول در خوزستان فرمانداران منظو

كرده اند و در اين باره مساعدت الزم انجام شده و در آبادان هم به طور ويژه اين حمايت انجام شده است و مشكل خاصي 

    در اين باره نبوده، اگر در نظام بانكي مشكلي هست قابل پيگيري و رفع است.
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  آفتاب يزد  - 1398آبان  18                                        

   سازمان تعاون روستايي صورت گرفت از سوي
  كنترل سونامي گوجه فرنگي با بزرگترين خريد حمايتي

  سونامي گوجه فرنگي با بزرگترين خريد حمايتي در تاريخ تعاون روستايي كشور كنترل شد  

خصوص  دكتر حسين شيرزاد، معاون وزير جهاد كشاورزي و مديرعامل و رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي كشور در

گويي با آفتاب يزد انجام داد  و  هاي اخير گفت هاي كشاورزان روستايي در اين خصوص طي ماه مسائل گوجه فرنگي و دغدغه

هاي جاري، اصوال، تعريفي از داليل  آيد. آقاي دكتر شيرزاد قبل ورود به بحث بحران گوجه فرنگي طي ماه كه در ادامه مي

دانيد نمودارهاي  هاي حمايتي سازمان تعاون روستايي بفرماييد. همانگونه كه مي خريداقتصادي وقوع اين بحران و اصوال 

هاي مصرف اين محصوالت از پروفايل  توليد محصوالت سبزي و صيفي مانند گوجه فرنگي از منطق خطي اما منحني

ده و بي ثباتي قيمتي ايجاد تعادل عرضه و تقاضا منجر ش كند. هرگونه مازاد نابهنگام توليد به عدم سينوسي تبعيت مي

كند. معموال عالئم قيمتي فصول زراعي گذشته و عدم استقبال كشاورزان از الگوي كشتي كه هر ساله از سوي  مي

گردد، باعث عرضه مازاد بر نياز بازارهاي داخلي محصوالت  هاي جهاد كشاورزي استانها به زارعين پيشنهاد مي سازمان

هاي صادراتي و يا عدم وجود شركتهاي مديريت  اي از ممانعت خصوصي يا پاره كشاورزي شده و ناتواني بخش

نمايد كه به طور  ) تخصصي در حوزه كشاورزي، نياز به خريدهاي حمايتي را به طور غيرمترقبه ايجاد ميMCصادرات(

ورزان در زماني ماهوي امري اورژانسي و مسكني موقتي است. البته خريد حمايتي محصوالت؛ فروش محصول توسط كشا

كه كشش بازار از لحاظ قيمت مناسب است تا زماني كه قيمت محصول به نرخ حمايتي مصوب يا كمتر از آن تنزل نمايد 

اي به ورود در اين عرصه پر  پذيرد و سازمان مركزي تعاون روستايي به دليل وجود ضرر و زيان، معموال عالقه انجام نمي

اهيت بازارها در بخش كشاورزي است كه كشاورز مجبور است در يك بازه زماني محدود مخاطره ندارد. اما اين ذات و م

عرضه مازاد بر تقاضايي وارد بازار نمايد كه قطعا بر كشش پذيري محصول عرضه شده تاثيرگذار خواهد بود. مقايسه عملكرد 

استان مشمول طرح حمايتي  13در  دهد كه سطح و عملكرد گوجه فرنگي در واحد سطح طي دو سال زراعي اخير نشان مي

دهد كه معادل  افزايش يافته اين امر منجر به افزايش توليد انفجاري گرديده است. برآوردهاي ما در سازمان نشان مي

باشد. استفاده از بذور پربازده  ايم كه بيشترين آن مربوط به استانهاي سرد و معتدل مي تن افزايش توليد داشته 1334902

) و توزيع آن با توجه به شرايط تحريم به مقياس گسترده، opتوماني به جاي بذور متعارف(  4200هم با ارز  هيبريد آن

افزايش برداشت گوجه فرنگي از مزارع از يك چين از هر بوته به سه چين در هر بوته و مĤال افزايش توليد در واحد سطح، 

ي آبياري تيپ كه سبب شد تا كشاورز با ميزان ذخيره آبي كه اندوخته هاي نوين آبياري و استفاده از تكنولوژ توسعه سامانه

هاي قيمتي، قيمت باالي گوجه فرنگي در  اقدام به افزايش سطح زير كشت گوجه نمايد. نظام كودورزي بهنگام و سيگنال

هزارتن گوجه فرنگي به  430هزار تومان در هر كيلو) در وقوع اين رخداد موثر بود. تاكنون بالغ بر  17سال گذشته (تا مرز 

شيوه توافقي و حمايتي از كشاورزان خريداري شده است كه اگر خريدهاي توافقي را هم به آن اضافه كنيم احجام خريدها 
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 30تا  25سال گذشته ركورد خريد سازمان تعاون روستايي براي گوجه حمايتي حداكثر  20دهد. در  به شدت رشد نشان مي

رسيد اما امسال يك ركورد تاريخي هم از نظر  هزار تن تنظيم بازار انجام و قيمتها به تعادل مي 30ر از هزار تن بود و با كمت

كثرت عمليات در استانها هم از نظر حجم خريد و هم از نظر ميزان اعتبار و تسهيالت و تعداد كمي و كيفي كارخانجاتي كه 

مركز خريد چه معنايي دارد. 22هزارتن گوجه در  430ند جمع آوري دان درگير فرآيند بودند اتفاق افتاده است. اهل فن مي

نفر از گوجه كاران  5000نفر از كشاورزان خريداري شد تاكنون حدود  10000محموله از نزديك به 61000نزديك به 

 30يلي در كارخانه صنايع تبد 22درصد پول گوجه كاران پرداخت شده و تعداد  26اند تقريبا  حداقل يك بار پول گرفته

تن رب اسپتيك تحويل داده شده،  24268تن رب فله و  13383شهرستان كشور در طرح مشاركت داشتند. در حال حاضر 

عمليات همچنان ادامه دارد و دو مرتبه مزايده فروش گذارده شده و از شنبه اين هفته فروش بورسي رب گوجه فرنگي آغاز 

روز صورت گرفته و يك ركورد تاريخي در سازمان مركزي تعاون روستايي  52 شود. كليه اين عمليات در عرض كمتر از مي

گردد. اگر امكان دارد فرآيند خريدهاي حمايتي را يك بار براي هميشه شرح دهيد بله، متاسفانه همينطور  كشور محسوب مي

ي كامال با يكديگر فرق دارند. است. قواعد حقوقي، مكانيزم عمل و نحوه تامين مالي خريدهاي حمايتي با تضميني و توافق

هاي تضميني ما قانون مصوب نداريم بلكه براساس وقوع يك بحران مازاد توليد مانند  در خريدهاي حمايتي برخالف خريد

رسد و معاونت تخصصي  گوجه فرنگي، عاليم و هشدارهاي اوليه از سوي جهاد كشاورزي استانها به معاونت تخصصي مي

دارد، سپس با موافقت مقام عالي وزارت و رايزني با رياست سازمان برنامه و بودجه  زارتخانه اعالم ميبه معاونت بازرگاني و

كشور براي تامين تسهيالت اعتباري و ميزان ضرر و زيان احتمالي انجام شده؛ موضوع در ستاد تنظيم بازار كشور طرح و 

گردد. از اينجا به بعد سازمان تعاون روستايي پس  اعالم ميبررسي و به سازمان مركزي تعاون روستايي براي ورود حمايتي 

هاي مربوطه، طي فرآيندهاي زيادي با چند مسئله مهم تعيين قيمت  از اخذ ابالغيه وزير محترم و تدوين دستورالعمل

اب و تجهيز هاي استاني( تاريخ شروع و تاريخ توقف)، مكانيزم خريد گوجه، انتخ حمايتي، انتخاب مباشر، تشكيل كميسيون

هاي با برند معتبر (چون گوجه صنعتي زود آب ميفتد و  هاي استاندارد و ارسال گوجه به كارخانه مراكز خريد، انتخاب كارخانه

توان انبارش ندارد)، تعيين نرخ كارمزد با اعالن سازمان حمايت از توليد و مصرف كننده، نرح حمل و نقل، نرخ سبد، 

فله، پالت، انواع متنوع قبوض انبار، تعيين شيوه استحصال و تبديل به رب، نوع رب(فله يا  باسكول،پاكت اسپتيك، نيلون

اسپتيك)، نحوه انبارش رب، آمارگيري بهنگام، پرداخت پول به هزاران گوجه فرنگي كار و صدها صاحبان صنايع تبديلي از 

فروش (مزايده، بورس و ترك تشريفات)  طريق كارتهاي بانكي، رفع مغايرتهاي حسابداري احتمالي، نحوه معامالت

اقتصادي است كه  - روبروست. بنابراين خريدهاي حمايتي يك ماراتن نفسگير داراي ابعاد امنيتي، نظارتي، فني و اجتماعي

ها با اولين بارقه بحران مازاد  كنم كه برخي از مسئوالن و صاحبان تريبون كند. من تعجب مي كليت سازمان را درگير مي

خرد. آنها قطعا  كنند كه چرا محصوالت كشاورزان را نمي د در منطقه شان، شروع به حمله به سازمان تعاون روستايي ميتولي

مطلع نيستند كه سازمان تعاون در خصوص ورود براي انواع خريدهاي ذكر شده مختار مطلق العنان نيست. هر گونه ورود، 

ملي، مقامات و نهادهاي  -ورزي روبروست نياز به تاييد مراجع محليچون با ضرر و زيان احتمالي بازار محصوالت كشا

باالدستي و تامين اعتبار و پذيرش زيانهاي احتمالي و همكاري تنگاتنگ بانكها دارد. اتفاقا حداقل چهار نهاد محترم نظارتي 

ند. حاكميت شركتي سازمان تعاون ها نظارت، ارزيابي، پايش مستمر و حضور فعال دار بر فرآيند و فراگرد كليه خريد و فروش

و نيم ميليون نفر  4درصد شبكه تعاون روستايي كشور با بيش از  23روستايي دوگانه است صاحبان سهام سازمان حدود 

هاي خصوصي و مابقي دولتي است. من جدا از آنكه مديرعامل و حافظ سهام دولت محترم هستم، بلكه مدير  عضو و اتحاديه
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توانم به ورود حساب نشده و  باشم. بنابراين نمي هاي كشاورزي كشور هم مي سهامداري اتحاديه عامل و حافظ حقوق

غيركارشناسي به هر بازاري؛ تنها با نظر شخصي يا براي جلب نظر يك طيف خاص عمل نمايم. مداخله غيرهدفمند در بازار 

سال بعد بدهد و سازمان و ساير سهامداران را با ضرر  تواند پيام اشتباه به توليدكنندگان براي توليد محصوالت كشاورزي مي

و زيان گسترده به ورشكستگي بكشاند. كما اينكه مداخالت بي مورد و عمدتا مبتني بر فشارهاي غير كارشناسي در ساليان 

ي بدون گذشته سازمان و شبكه تعاون روستايي كشور را تا مرز ورشكستگي و زيان انباشته غير قابل قبول و تعهدات آت

توانستيم به شيوه ديگري اين مازاد توليد گوجه فرنگي را  پشتوانه كشانده است. با تمام تفاسيري كه ذكر آن رفت آيا مي

كرديم؟ آيا راهكارهاي متنوع ديگري هم ميتوانست در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرد؟ ما نياز به  مديريت مي

ر نظام توليد محصوالت كشاورزي داريم. برآورد توليدات استاني گوجه فرنگي يك سيستم هماهنگ هشدار بهنگام د

براساس آمار سوابق توليد استاني محصوالت كشاورزي سنوات گذشته و با توجه به ميزان آمار سطح كشت اعالمي از طريق 

باشد. از  گي مشخص ميدستگاه متولي جهاد كشاورزي استانها و شهرستانها براي محصوالت مختلف از جمله گوجه فرن

توانستيم قبل از ايجاد بحران جهت رفع موانع و مشكالت موجود؛ زنجيره تامين از توليد تا مصرف و  اي ديگر شايد مي دريچه

ريزي و الگوي كشت در كنار يك نظام بازرگاني متناسب داخلي و  انكشاف بازارهاي صادراتي مدنظر قرار گرفته و برنامه

ر قرار گيرد. از طرفي ما نياز به نوعي آمايش متناسب صنعتي و نوسازي صنايع تبديلي، تكميلي و خارجي در دستور كا

سال گذشته ثابت بوده كه خود باعث انباشتگي  25هاي سرد داريم. ظرفيت اسمي صنايع تبديلي ما طي  فرآوري و زنجيره

صد صنايع تبديلي ما در صنعت رب گوجه در 60آمدن قيمت گوجه گرديده است. اصوال نزديك به  محصوالت و پايين

باشند. عمده توليدات رب كشور به صورت فله عرضه  فرنگي فاقد توانايي الزم براي توليد رب با ماندگاري باال (اسپتيك) مي

ام تر ها و هماهنگي بيشتر و بهنگ اي براي مهار اين نوع از بحران شود كه ماندگاري پايين دارند. به نظر من نگاه زنجيره مي

   هاي بازرگاني و تجارت محور در كشور براي صادرات مازاد از اهميت بسزايي برخوردار است. هاي توليدي با بخش بخش

احترامي به اشخاص،  آفتاب يزد از چاپ نظراتي كه حاوي مطالب كذب، توهين يا بي      ديدگاه:    ايميل:    نام:        ارسال ديدگاه 

هاي دين مبين اسالم باشد معذور است. نظرات پس از تأييد در  يد ديگران، موارد مغاير با قوانين كشور و آموزهها، عقا قوميت

       گردد.  بخش روي خط آفتاب روزنامه چاپ مي
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   رئيس موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور
  هاي بذري غالت و حبوبات ديم در كشور  درصدي هسته 100توليد 

هاي بذري غالت و حبوبات ديم در كشور خبر  درصدي هسته 100رئيس موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور از توليد  

  داد. 

موسسه  شود. رئيس هاي بذري غالت و حبوبات ديم در كشور توليد مي اظهار داشت: صد درصد هسته  صابر گلكاري 

شود و نيازي به  عدس ديم مورد نياز در داخل توليد مي تحقيقات كشاورزي ديم كشور گفت: بذر پايه گندم، جو، نخود و

هاي بذري پايه محصوالت ديم در كشور  واردات نيست. گلكاري به مناسبت هفته پدافند غيرعامل افزود: امسال توليد هسته

كند،  تهديد نمي ن اينكه هيچ تهديد خارجي توليد بذر محصوالت ديم در داخل رادرصد افزايش يافته است. وي با بيا 27

جاري رسيده است. به گفته رئيس موسسه  تن در سال 500هزار  5 هزار تن به 4اضافه كرد: توليد بذر پايه در اين موسسه از 

شود. وي گفت: با تالش  معرفي ميمحصوالت ديم در اين موسسه  رقم جديد 14تحقيقات كشاورزي ديم كشور، امسال نيز 

رقم در زمان حاضر رسيده است. گلكاري  14رقم در دهه هفتاد به  2محققان موسسه تحقيقات ديم كشور توليد بذر ارقام از 

هاي روغني و علوفه معرفي شده است.  حبوبات، دانه رقم جديد غالت،  66افزود: از سوي موسسه تحقيقات ديم تاكنون 

قيقات كشاورزي ديم اظهار داشت: تمام بذر مورد نياز محصوالت گندم، جو و نخود ديم كشور در داخل رئيس موسسه تح

ايستگاه  9اصلي و  ايستگاه 5شود. موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور به مركزيت شهرستان مراغه با  توليد و تامين مي

    خيز كشور فعاليت تحقيقاتي دارد. استان ديم 16فرعي در 
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  حجتي باز هم از مجلس كارت زرد گرفت 

هاي محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي به سوال احمد مرادي نماينده  نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از پاسخ 

  بندرعباس قانع نشدند. 

هاي محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي به سوال  نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از پاسخ   سرويس سياسي جوان آنالين:   

هاي وزير جهاد  نماينده از پاسخ 40نماينده حاضر در پارلمان فقط  194از    ملي احمد مرادي نماينده بندرعباس قانع نشدند.

سوال مرادي نماينده بندرعباس    راي نيز ممتنع بود. 3ها قانع نشده و  از اين پاسخ نماينده هم 119قانع شدند. ضمن اينكه 

    هاي خليج فارس و عمان بود. هايي با مالكيت چين در آب درباره علت اعطاي مجوز صيد به صورت صنعتي به كشتي
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  روزنامه كيهان  - 1398آبان  18                                        

  
  آلوده در گمرك  هزار تن ذرت 140كاري برخي مسئوالن در دپوي  هانپن

  مجلس خبر داد  90كميسيون اصل  رئيس نايب

هزار تن ذرت دپو شده در گمرك آلوده به قارچ سمي آفالتوكسين است و  140مجلس گفت:  90كميسيون اصل رئيسنايب

گو با خبرگزاري خانه ملت با تشريح وامير خجسته در گفت د. اناي از مسئوالن درباره واردات اين محصول قصور كردهعده

هزار تن ذرت آلوده به كشور اظهار كرد: بر اساس اطالعات دقيقي كه از سوي مردم، دلسوزان  500جزئيات واردات 

هزارتن ذرت آلوده به قارچ سمي  140 رسيده 90اقتصادي و اصل  به فراكسيون مبارزه با مفاسد گمركات و

شدند اما اين اقدام صورت نگرفت، ادامه كه بايد زماني كه آنها وارد كشور شد مرجوع مياست.وي با بيان اين وكسينآفالت

داد: بايد مسئوالن پاسخگو باشند چه كسي در اين چهار سال آنها را مرجوع نكرده و در نزد خود نگه داشته است كه با هر 

تواند از كنار مجلس با بيان اينكه گفته شده كسي نمي 90كميسيون اصل رئيسشود.نايبسم آنها بيشتر مي روز نگهداري

افزود: اين آلودگي چهار سال است روز به روز  آلوده عبور كند تا از وارد شدن آسيب به آنها جلوگيري شود، هايانبار ذرت

به جاي تكذيب تعيين تكليف  اندهاند. كساني كه بيانيه مشترك دادسكوت كرده شود ولي همه در برابر آنبيشتر مي

چه دستان «دقيق را در اختيار مردم قرار دهند.خجسته با طرح اين سؤال  اطالعات از پنهان كاري خودداري كرده و و كنند

اند. به ميليون دالر ارز دولتي وارد شده 35 با  هاي آلوده وارد شده برزيل است وگفت: مبدا ذرت»اي وجود داردپشت پرده

شوراي اسالمي در حال پيگيري است. وي تاكيد  مجلس 90در اين زمينه رانت وجود دارد كه كميسيون اصل  رسدمي نظر

 140شود كه يك دانه از هاي آلوده وارد شده هرچه زودتر تعيين تكليف شود و اين اطمينان به مردم داده ميكرد: بايد ذرت

هاي آلوده قصور كردهمسئوالن درباره موضوع واردات ذرت اي ازه است.عدههاي وارداتي آلوده وارد بازار نشدهزار تن ذرت

 90كميسيون اصل رئيسبا جديت در حال پيگيري اين موضوع است تا نتيجه حاصل شود.نايب 90اند و كميسيون اصل 

به تاييد سازمان  از ورود،ها پس اين ذرتهاي وارد شده سالم است، اظهار كرد: هزار تن از ذرت 360 مجلس با بيان اينكه

هاي وارد شده فرصت استاندارد و وزارت بهداشت رسيده است. مسئوالن يك ماه براي تعيين تكليف وضعيت ذرت

هاي آلوده دارند.گفتني است چندروز پيش سازمان ملي استاندارد، گمرك و وزارت جهاد كشاورزي بيانيه مشتركي درباره ذرت

  منتشر كردند. 
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  روزنامه دنياي اقتصاد  - 1398آبان  18                                        

  
  كيفيت در سفره ايراني گوشت بي

  درباره دام و گوشت وارداتي و عوامل مؤثر بر كيفيت گوشت را بخوانيد » نو صبح«صبح نو گزارش پيگيري 

كيفيت مؤثر بر كيفيت گوشت را بخوانيد گوشت بيدرباره دام و گوشت وارداتي و عوامل » نوصبح«صبح نو گزارش پيگيري 

كردن دام در سفره ايراني گزارش مهدي مرادي هفته گذشته ماجراي دستورهاي عجيب در وزارت جهاد كشاورزي براي وارد

و گوشت بدون حضور دامپزشك ناظر در مبادي ذبح براي افكار عمومي محل سوال شد. در دستورهاي ديگري كه از سوي 

توان بندهايي را ديد كه در نهايت منجر به كاهش كيفيت دامپزشكي و وزارت جهاد كشاورزي صادر شده است، مي سازمان

ربط اصرار دارند كه عنوان كنند اين مسئله بر كاهش كيفيت شود؛ اگرچه مسئوالن ذيكننده ميگوشت تحويلي به مصرف

گذاري شده است؛ روزي كه عنوان روز ملي كيفيت نامماه، بهگوشت تاثيري ندارد. نكته اينجاست كه امروز، هجدهم آبان

دليل عوامل متعددي مانند حال سال گذشته بهكند. با اينتوجه به استانداردسازي و افزايش كيفيت توليد ملي را يادآوري مي

ه از كيفيت الزم خواري و انحصارطلبي در واردات، سوءمديريت و افزايش قاچاق، محصوالتي وارد كشور شدند كرانت

تنها در مورد كاالهاي مصرفي جانبي و قاچاق اتفاق افتاده بلكه در مورد كيفيت نهبرخوردار نبودند. واردات كاالهاي بي

كاالهاي غذايي ضروري مانند گوشت و از مبادي رسمي و دولتي صورت گرفته است. امروز روز ملي كيفيت است و به 

هاي مختلف كشور كه درزمينه هاي ايراني حائز شرايط در بخشن و سرآمدترين سازمانگذاري به برتريمناسبت اين نام

شود. وقتي صحبت از كيفيت اند جوايزي اعطا ميهاي چشمگيري انجام دادهوكار، فعاليتارتقاي كيفيت و سرآمدي كسب

يا ارائه  توليد محصول است؛ بنابراين در ابتدا بايد استانداردهاي شدهتعييناز پيش استانداردهاي به  شود، منظور دستيابيمي

ها داده شود و استانداردها را برايمي استانداردها انجاماين  به ها در زمينه دستيابيفعاليتو سپس  شده مشخص خدمت

گيرند.با آنكه انگيزه انتخاب چنين روزي در ر ميو...) و فرايندها در نظ ، فضا، پول، تجهيزاتانساني مواد، نيروي(شامل 

تقويم به نام كيفيت، افزايش كيفيت كاالي ملي و استانداردسازي و حركت به سمت توليد محصوالت استاندارد و باكيفيت 

كار  عنايمبه اند. كيفيت رسد كه متوليان امر از نظارت بر كيفيت كاالهاي وارداتي غفلت كردهبوده است اما به نظر مي

دادن است؛ يعني قوانيني كه در استمرار توليد يا  انجام بعد بهتر از بار اول و بارهاي دادنانجام صحيحرا بار اول درست 

روز بيشتر شده و دوبارهبهمستمر نيز باشند، يعني كيفيت روز ارتقايشوند بايد به نحوي باشند كه متضمن واردات وضع مي

اتالف منابع در دفعات بعدي كمتر و كمتر شود.از سوي ديگر مرحله به مرحله و سال به سال توجه به نيازهاي ها و كاري

ها آننيازهاي  مشتري و سالمت آنها بيشتر شده و توليدكننده و واردكننده درصدد محقق كردن انتظارات مشتري و درك

سال گذشته در مورد واردات گوشت و برخي مايحتاج كه در يك دهدباشند. با وجود همه اين تعاريف، مستندات نشان مي

تر از واردات قبلي، كيفيتهايي بيتنها اين اصول رعايت نشده بلكه قوانيني وضع شده است كه گوشتضروري مردم نه

دفتر سازمان اي از سوي سازمان دامپزشكي كشور به مدير كلنامه 97نوزدهم شهريور اند.خريداري و به كشور ارسال شده
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الملل ارسال شد كه بر اساس آن چندين تسامح در مورد واردات گوشت منجمد هاي تخصصي، روابط عمومي و امور بين

هاي وارداتي داشت. اگر تا پيش از اين گوساله از برزيل پذيرفته شد كه اين موارد تاثير مستقيمي بر كاهش كيفيت گوشت

دندان  6هايي با اند تا گوشت گوسالهبا چهار دندان بود، حاال به واردكنندگان اجازه دادهنامه تمركز بر واردات گوشت گوساله 

اي كه در اين نامه هاي پيرتر به سبد غذايي مردم كشور وارد شده است.دومين نكتهرا هم وارد كنند و اين يعني گوشت دام

گذشته تا امروز خوردن گوشت حيوان ماده چندان با ذائقه ذكر شده، اجازه واردات گوشت با هر دو جنسيت نر و ماده است؛ از 

تري مردم كشور همسو نبوده است چرا كه ميزان چربي و غدد شيري حيوانات ماده بيشتر از حيوان نر بوده و از كيفيت پايين

اند اما ه نگذاشتهبراي طبخ و تغذيه برخوردار هستند. در استفتا از مراجع نيز با آنكه حرمتي بر خوردن گوشت حيوان ماد

اند كه بهتر است تا حيوان نر قرباني و ذبح شود. سومين موردي كه در اين نامه ذكر شده، افزايش زمان توصيه كرده

هاي گوشتي ديرتر به دست شود محمولهروز است كه باعث مي 90روز به  60هاي گوشت توليدي از بارگيري محموله

رسد كه در هاي گوشت باكيفيت چيست؟به نظر ميتري را در راه باشند. شاخصهنيكننده برسند و البته زمان طوالمصرف

روز از هاي اخير دولت، روزبههاي وارداتي توجه نشده، بلكه با سياستتنها به افزايش كيفيت گوشتحوزه واردات گوشت نه

هايي دارد؟ عواملي كه باعث گيها كاسته شده است؛ حال سوال اينجاست كه گوشت باكيفيت چه ويژكيفيت اين گوشت

شوند، عبارتند از: نوع دام، سن دام، عوامل ژنتيكي و نژاد دام، موقعيت تشريحي عضالت، ميزان االستين، كيفيت گوشت مي

عوامل مكانيكي و همچنين نوع پختن و ميزان حرارت دادن گوشت.يكي از داليلي كه از گذشته تا امروز تمايلي به استفاده 

هاي مسن، تقليل در دام پير نبوده و نيست، كاهش كيفيت گوشت دام در سنين باالست. ديرپز بودن گوشت داماز گوشت 

قابليت انحالل كالژن و تبديل مقدار كمتري از آن در اثر حرارت به ژالتين از جمله مواردي است كه رغبت به خوردن 

شود ولي هاي مسن در مصرف روزانه عادي استفاده نميهاي دامهاي پير را كم كرده است.معموال گوشت و چربيگوشت

هاي دام پير به نسبت به دام جوان از درصد هاي خام استفاده كرد زيرا در گوشت و چربيتوان آنها را براي تهيه كالباسمي

سان دام تاكيد تري برخوردار ند. از سوي ديگر مدت نگهداري گوشت نيز از اهميت بااليي برخوردار است. كارشناآب پايين

، ميزان آلودگي ميكروبي، ميزان آب فعال و همچنين درجه حرارت و PHكنند كه گوشت مورد استفاده بايد از نظر ميزان مي

هاي آن را ميمدت نگهداري مورد رزيابي قرار بگيرد. تشخيص سن دام با شمارش دندانبراي تشخيص سن دام دندان

دندان پيشين دارد كه تا نيمه روي آن را 8تا  6آيد در همان ابتداي كار اله به دنيا ميطور مثال هنگامي كه گوسشمارند. به

هاي مياني و كناري هاي مركزي و پس از سه هفته از روي دندانها از روي دندانروز لثه 12لثه گرفته است؛ اما پس از 

هاي شيري به دائمي گاوهاي جوان تعويض دندانشود و هاي گوساله ساييده ميماه تمامي دندان10رود. پس از تحليل مي

سالگي به بعد سطح ها ادامه دارد كه از سن پنجكنند؛ البته اين سن تا ساييدگي دندانماهگي مشاهده مي 30تا  21را در 

اساس توان بر ها هم ميشوند.در مورد ساير دامهاي پيشين ساييده ميسالگي سطح تمام دندان 9هاي مركزي و تا دندان

شان پي برد و زمان ذبح مناسب آنها را مشخص كرد. بره هنگام تولد معموالً فاقد دندان ها و شكل آنها، به سنتعداد دندان

پايين  طور كامل در آروارهكنند و در دو ماهگي بههاي شيري شروع به ظاهر شدن مياست. طي يك هفته بعد از تولد دندان

افتند و به جاي هاي شيري در جاي خود مستقر هستند و پس از آن به تدريج ميماهگي دندان18شوند. تا حدود مشاهده مي

شود، ساله ناميده ميشوند. ابتدا ثناياي مركزي كه به اصطالح دو دندان يا يكهاي بالغ جايگزين ميها هر جفت از دندانآن

گذاري ساله نامدندان يا سه6عنوان ثناياي جانبي كه به بعد ثناياي مياني كه به چهار دندان يا دوساله مشهور است و سپس
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كنند. ها شروع به ريختن ميرويند. پس از آن دندانشود و در انتها ثناياي گوشه كه هشت دندان يا چهارساله است، ميمي

  گويند. گذرد و اصطالحاً به آن دندان شكسته ميسالگي مي6در اين هنگام گوسفند از مرز 
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  ابتكار  - 1398آبان  15                                        

   هزار تن ذرت آلوده را بررسي كرد500موضوع واردات » ابتكار«
  ذرت آلوده از شايعه تا واقعيت

هاي آلوده اين روزها بسيار داغ شده است. به دنبال انتشار برخي اخبار مبني بر ورود ذرت  كيميا نجفيتنور خبر واردات ذرت 

آلوده به كشور، مسئوالن مربوطه و منابع آگاه يكي پس از ديگري نسبت به اين ماجرا واكنش نشان دادند. در نهايت سازمان 

ملي استاندارد ايران اين مسئله را كذيب كرد، با اين حال نظرهاي ضد و نقيض در خصوص اين ماجرا همچنان با قوت 

كنندگان را با  ها شده، موضوعي قديمي كه بسياري از مصرف اخبار رسانه هاي آلوده باز هم تيتر وجود دارد. موضوع ذرت

مجلس شوراي  90نگراني مواجه كرده است. اخيرا بار ديگر اين ماجرا توسط امير خجسته، نائب رئيس كميسيون اصل 

هزار تن ذرت در استان خوزستان وجود داشته كه از  500اسالمي مطرح شد. وي در يك برنامه تلويزيوني گفت كه مجموعا 

هزار تن كه استاندارد آن از سوي وزارت بهداشت و سازمان ملي استاندارد تاييد شده به كشور وارد شده  350اين مقدار، 

انبار هاي انجام شده آلوده به سم آفالتوكسين هستند كه هنوز در  هزار تن از اين محموله طبق آزمايش 140است، اما 

دادند تا از استفاده  شود. پس از اين ماجرا، كاربران در فضاي مجازي نسبت به اين ماجرا به افراد هشدار مي نگهداري مي

شود خودداري كنند. پس از اين جريان سازمان ملي استاندارد ايران، گمرك و وزارت  محصوالتي كه با ذرت تهيه مي

هاي آلوده به كشور، توضيحات الزم را دادند و طبق اين  تي مبني بر ورود ذرتكشاورزي در بيانيه مشتركي درباره شايعا

هزار تن  140بيانيه هيچ نگراني براي استفاده از محصوالتي كه با ذرت تهيه شده، وجود ندارد. اين در حالي است كه تكليف 

هكار براي رهايي از اين مقدار ذرت آلوده گردد هنوز مشخص نشده است. را بازمي 95ذرت آلوده مانده در انبارها كه به سال 

صادرات و فروش داخلي است و از سوي ديگر امحاي اين مقدار هم گزينه ديگري است كه بايد بررسي شود. البته بايد اشاره 

 پذير نيست و منهدم كردن به آساني در زماني كوتاه و هزينه كم، هاي آلوده امكان كرد كه صادرات و يا فروش داخلي ذرت

هاي آلوده همچنان نيازمند يافتن  توان گفت كه دور از ذهن است. بنابراين ماجراي واردات ذرت اي نيست و مي كار ساده

حل پايان ماجرا نيست و هستند  راهكاري مناسب براي پايان دادن به مشكالت فعلي است. اما گفتن مشكالت و يافتن راه

عمومي و  دانند. كيانوش جهانپور، رئيس مركز روابط ضاي مجازي مياي ساخته ف مسئوالني كه اين اخبار را شايعه

شده مبني بر ورود ذرت آلوده به بازار، گفت:  گو با ايسنا در خصوص شايعات منتشر رساني وزارت بهداشت در گفت اطالع

مه در يك شبكه سيما است با منشا فضاي مجازي كه يكي دو برنا  اي وجه صحت ندارد و متاسفانه شايعه  هيچ اين خبر به«

اي و غيرمسئوالنه به آن دامن زده است. هر محموله ذرتي كه از گمركات ترخيص شده، سالم بوده و  نيز در رفتاري غيرحرفه

هايي هم  محموله«وي تاكيد كرد: ». در اين مورد هم آنچه ترخيص شده، سالمت آن مورد تاييد بوده و مصرف شده است

وجه وارد بازار و  هيچ در انبارهاي گمرك موجود است و به 95نبوده، ترخيص نشده و بعضا از سال  كه سالمت آنها مورد تاييد

هاي رسمي با عالمت سوال  اساس آن هم در برخي رسانه  پايه و بي خطوط توليد نشده است و انتشار اين خبرهاي كذب، بي

رود يك رسانه  اي و غيرمسئوالنه است. انتظار نمي هترين حالت، ناشي از رفتار غيرحرف جدي مواجه است و در خوشبينانه

در اين راستا مجيد پوركائد، ». هاي اجتماعي و فضاي مجازي تغذيه شود رسمي از منابع مشكوك، مغرض و مبهم در شبكه
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ي هاي مجاز هاي آلوده به كشور در شبكه عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درخصوص داغ شدن بحث واردات ذرت

دهد، پس از آن متاسفانه اين مشكالت در  گفت: گاهي اوقات مشكالتي براي برخي از اقالم وارداتي ما رخ مي» ابتكار«به 

كند. فضاي مجازي به همان نسبت كه  شود و پيگيري اين مطالب ما را از اصل ماجرا دور مي فضاي مجازي وسعت داده مي

تواند حجم يك واقعيت  خصوص يك موضوع داشته باشد به همان ميزان نيز مي رساني مفيدي در تواند اثر مثبت و اطالع مي

پراكني در فضاي  هايش به راهكار جلوگيري از شايعه را وسيع و ما را از اصل مسئله دور كند.وي در بخش ديگري از صحبت

ها  پراكني اين است كه رسانه و شايعه نمايي باره ادامه داد: در اين ميان راهكار جلوگيري از بزرگ مجازي اشاره كرد و در اين

كنندگان به درستي از ماجرا  رساني كنند تا مصرف آمده اطالع به ميان بيايند و به طور شفاف و دقيق در مورد موضوع پيش

ائد يابي كنند. پورك توانند اتفاقات را تحليل و به نوعي مشكالت را علت مطلع شوند. در اين شرايط، مسئوالن مربوطه نيز مي

ها افتاده  هاي آلوده اخيرا بار ديگر بر سر زبان هاي وارداتي و حواشي آن گفت: داستان ذرت در ادامه با اشاره به ماجراي ذرت

است، اين ماجرا در حالي نقل محافل شده كه اعداد و ارقام بسيار باال و نوع كيفيت آن به طور جدي مورد بحث قرار گرفته 

ستا اين است كه اگر ما حتي به اندازه كيلوگرمي در واردات محصوالت چنين مشكالتي را داشته است. مسئله مهم در اين را

كننده شاهد خواهيم  ايم و هم اثر نامطلوب اين ماجرا را در بخش سالمت مصرف باشيم هم منابع ارزي خود را از بين برده

طي شود، از سوي ديگر ترخيص كاال نيز داراي سازوكار  بود. وي در ادامه افزود: در بخش واردات مراحلي وجود دارد كه بايد

توجهي و عدم رعايت روال ترخيص  شود، يقينا بي مشخصي است. بنابراين هنگامي كه خبر چنين مشكالتي منتشر مي

باره  آمده دانست و در اين توجهي به مراحل واردات يك كاال را باعث مشكالت پيش آفرين بوده است. پوركائد بي مشكل

شماري به وجود خواهد آمد، ما بايد توجه  فت: در ترخيص يك كاال اگر يك بند از مراحل را رعايت نكنند مشكالت بيگ

توجهي را با  كدام از بندها به يكديگر مرتبط نيستند و هرگاه يكي از آنها را رعايت نكنيم آثار اين بي داشته باشيم كه هيچ

هاي نظارتي ما در مرحله ترخيص كاال دقت الزم و كافي را  اگر سيستم هاي ديگر خواهيم ديد. گذشت زمان در بخش

توان گفت كه بخش متصدي تعيين كيفيت و  نداشته باشد مشكالتي اينچنيني به وجود خواهد آمد و در اين راستا مي

واردات را تاثيرگذار بر توجهي در  سالمت كاال در اين امر كوتاهي كرده است. عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، بي

شدن   صادرات دانست و در اين خصوص ادامه داد: ما بايد در تمام مراحل واردات دقت كافي را داشته باشيم چراكه نهادينه

تواند  توجهي به روال صادرات مي تر، بي گرفتن مراحل در واردات، بر صادرات ما نيز اثرگذار خواهد بود. به بياني روشن ناديده

ود كه ما از گردونه صادر كردن يك كاال خارج شويم. در شرايطي كه يك كشور از اين گردونه خارج شود تا بخواهد باعث ش

دوباره به اين چرخه وارد شود بايد هزينه و زمان بسياري را صرف كند. وي در پايان اظهار كرد: كشور ما در تحريم به سر 

هاي بسياري را پشت سر  شود دشواري يم و هر كااليي كه وارد كشور ميرو هست برد، ما با منابع ارزي محدودي روبه مي

    هايي را درخصوص واردات شاهد باشيم. گذارد. با توجه به اين مسائل جاي تاسف دارد كه چنين بحث مي
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  ليل شيوع يك بيماري  به دميگو    ي توليد  رصد  د 40اُفت 

 40ميگو با افت    ، توليد  رات آبزيان گفت: با توجه به شيوع بيماري لكه سفيد  يه تكثير، پرورش و صاد  ير عامل اتحاد  مد

طي :   ميگو اظهار كرد   رباره آخرين وضعيت بيماري لكه سفيد  .ارسالن قاسمي د  رسيد   هزار تن خواهد 25تا  20ي به   رصد  د

   ام به توليد  ر كنار بيماري اقد  گان د  كنند  ه است، توليد  ينه شد  ر كشور نهاد  ميگو د   هاي اخير كه بيماري لكه سفيد سال

ميگو    ر خصوص بيماري لكه سفيد  امپزشكي و شيالت كشور د  امپزشكي، سازمان د  : سازمان نظام د  .وي افزود  كنند مي

   ر كنند  ر زمان خروج از مراكز تكثير صاد  اشت و سالمت بچه ميگو را د  گواهي بهد   ، موظفند  ارند  كه دبرحسب تكاليف قانوني 

ه   ركنند  ر حالي كه مرجع صاد  ، د  ارند  د   يد  ه سالمت ترد  ر شد  ور گواهي صاد  هاي مربوط نسبت به صد كه متاسفانه سازمان

هاي متولي  ستگاه  از اين مسأله كه د   .قاسمي با انتقاد  ر مراكز پرورش را بپذيرد  د   كه سفيدتبعات شيوع بيماري ل   گواهي بايد

امپزشكي به عنوان   امپزشكي و نظام د  : سازمان د  ، بيان كرد  كنند شانه خالي مي   ر برابر مسئوليت خود  اشت د  ور گواهي بهد  صد

   ه است كه با اين وجود  شد   يريتي منجر به شيوع بيماري لكه سفيد  مسائل مد   كنند مرجع متولي گواهي سالمت اذعان مي 2

ها حاكي از آن است    و گفت: آخرين برآورد   اد  ميگو خبر د   ي توليد  رصد  د 40.وي از افت   ازند  اند ه مي  كنند  توپ را به زمين توليد

ه   ر كشور شد  ميگو د   هزار تن توليد 40ر حالي است كه پيش بيني باالي   د ، اين  هزار تن برسد 25تا  20ميگو به    كه توليد

    /انتهاي متن/ .   بود
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  هاي واردات گوشت، دليل حذف ناظر دامپزشك كاهش هزينه

  هاي خارج از كشور مطرح شد  در پي اعزامنشدن ناظر دامپزشك به كشتارگاه

نوعي اي از سوي وزير جهاد كشاورزي به رئيس سازمان دامپزشكي كشور ارسال شد كه بهنامه 1397ماه در پانزدهم بهمن

ز اعزام دامپزشك ناظر مقيم هاي جديد و جدي مواجه كرد. در متن نامه آمده بود اموضوع واردات گوشت قرمز را با چالش

هاي فاقد پروتكل بهداشتي نسبت هاي داراي پروتكل بهداشتي اجتناب و در ساير كشورهاي كشوربراي استقرار در كشتارگاه

هاي اخير دولت هاي مجاز اقدام كنيد. بسياري از دامداران بر اين باورند كه طي ماهبه اعزام مميز ادواري و تأييد كشتارگاه

اي تسهيل كرده كه ممكن است اين امر سالمت و بهداشت جامعه را گونهو ضوابط بهداشتي را به گوشت قرمز اتوارد

تهديد كند، اما در مقابل رئيس سازمان دامپزشكي معتقد است كه هيچ كشوري براي واردات گوشت، ناظر بهداشتي مستقر 

از كشورهاي  واردات گوشت اساس. براينشودلمللي اعمال مياكند و تنها واردات براساس استانداردهاي بيناعزام نمي

گيرد و در ارتباط با ديگر كشورها بنا به تقاضاي اي صورت مينيوزيلند، استراليا و اروپا برحسب پروتكل بهداشتي و قرنطينه

سئوالن سازمان دامپزشكي بر شود. اگرچه مميهاي مجاز اقدام كننده نسبت به اعزام مميزي ادواري و تأييد كشتارگاهوارد

كند، اما بنابر آمار سال هاي وارداتي ايجاد نمياين باورند كه حذف ناظر دامپزشك تغييري در كيفيت و سالمت گوشت

توجهي وارد كرد كه ارسال سبب شيوع بيماري تب برفكي خسارت قابلگذشته حذف ناظر دامپزشك از كشور مغولستان به

معناي كاهش نظارت بر حذف ناظر دامپزشك به  هايي در بين دامداران ايجاد كرده است. كشاورزي نگرانينامه وزير جهاد 

پور، رئيس سازمان دامپزشكي، درباره آخرين جزئيات دستور وزير جهاد كشاورزي براي حذف رفيعي واردات نيست عليرضا

كه وان گفت: نظارت بهداشتي دامپزشكي يعني براي اينهاي خارجي به باشگاه خبرنگاران جناظر دامپزشك در كشتارگاه

كه اين طوريجا شود، حتماً بايد از نظر سالمت و كيفيت بهداشتي تضمين شود، بهاي از كشوري به كشور ديگر جابهمحموله

سازمان دامپزشكي  كهالمللي است. وي با اشاره به ايناي و بينها و مقررات دامپزشكي ملي، منطقهتضمين برابر با پروتكل

ها از يك مبدأ به مبدأ ديگر تحت محمولهاساس تمامي المللي است، افزود: براينكشورها تابع مقررات و ضوابط ملي و بين

به كشورهاي ديگر گونه كه از كشور بيش از چند ميليون تن فرآورده خام دامي شوند، همانمقررات و ضوابط ملي منتقل مي

هاي بهداشتي در هاي بعد از انقالب، فرآيندي براي نظارتپور ادامه داد: طي سالشود. رفيعيدر ميتحت همين ضوابط صا

وجود دارد، مبادي زميني، هوايي و بنادر بود كه براساس ضوابط و مقررات هر كشوري كه قرنطينه دامي  مبدأ و مقصد تمامي

رت بهداشتي واردات گوشت از برخي كشورهاي دنيا با سطح كند و در حوزه نظاها را بررسي ميناظر بهداشتي محموله

كنند. رئيس ها فرآيند توليد را بازديد ميالمللي ما، مميز بهداشتي از كشتارگاههاي بينبهداشتي باالتر كه طبق پروتكل

دارند، گفت: تمامي هاي نيوزيلند، استراليا و اروپا در سطح بهداشتي باال قرار كه كشورسازمان دامپزشكي با بيان اين

هاي هاي تأمين سالمت بهداشتي از كيفيت محصول در مبدأ توسط سازمان دامپزشكي مبدأ با تبادل پروتكلمسئوليت
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برداري و با استاندارد و ايران نمونه محض ورود در مرز جمهوري اسالميشود و محموله بهبهداشتي بين دو كشور انجام مي

شود و درصورت تطابق امكان ورود به كشور وجود دارد، در غير اين صورت تطبيق داده مي ضوابط بهداشتي ملي ابالغي

هزار تن محموله  140كه سال گذشته بيش از مسئوليت با كشور مبدأ و واردكنندگان محموله خواهد بود. وي با اشاره به اين

ها در چارچوب ناظر دامپزشكي از آسياي ميانه هاين محمول گوشت وارداتي گرم و منجمد وارد شده است، بيان كرد: تمامي

هاي بهداشتي ناظر دامپزشك مستقر نيستند و در بسياري هاي استراليا و نيوزيلند طبق پروتكلكه مستقر هستند و از كشور

ضوابط و  شود تا فرآيند توليد را در چارچوبها كه ناظر بهداشتي اعزام نشده است، مميز در آينده اعزام مياز كشتارگاه

گفته اين مقام مسئول، شوند برحسب آن عمل كنند. بههاي مبدأ متعهد ميالمللي بازديد كند كه كشورمقررات جاري و بين

نمي ايرانجمهوري اسالمي  اي در صورت عدم رعايت ضوابط بهداشتي وارددر واردات گوشت منجمد و گرم هيچ محموله

شود كه بدين ترتيب هيچ كاهشي در سطح نظارت، بازديد و ها انجام ميمحموله برداري ازشود و در زمان ورود نمونه

پور گفت: پروتكل جديد بين ما و كشورهايي كه ناظر دامپزشك اعزام نمياقدامات تشخيصي صورت نگرفته است. رفيعي

دامپزشك، تهديدي براي  حذف ناظر  شد. كه همكار دامپزشك اعزام مي  تر از زماني استگيرانهمراتب سختشود، به

جامعه حسين نعمتي، رئيس اتحاديه دامداران كشور، درباره تأثير حذف واردات ناظر دامپزشك از كشتارگاه سالمت عمومي

هاي خارجي، بدون ترديد با واردات دام زنده و هاي خارجي بر شيوع بيماري، اظهار كرد: با حذف ناظر دامپزشك از كشتارگاه

گيرد. وي با تأكيد بر حضور ناظر دامپزشك در جامعه مورد تهديد قرار مي تنظيم بازار، سالمت عموميمنظور گوشت به

هاي تب برفكي واردات دام زنده به كشور، گفت: واردات دام زنده بدون حضور ناظر دامپزشك ممكن است به شيوع بيماري

هاي خارجي از ناظر دامپزشك در كشتارگاه  كه حضور هاي كشور منجر شود. نعمتي با تأكيد بر اين مسألهدر دامداري

منظور واردات گوشت پاك و سالم و دام عاري از بيماري اهميت بااليي برخوردار است، بيان كرد: حضور ناظر دامپزشك به

شود احمد مقدسي، رئيس انجمن شيوع تب برفكي در واحدهاي دامداري به ضرر توليد تمام مي   امري ضروري است. 

كه با حذف هاي خارجي، اظهار كرد: با توجه به آننفي گاوداران، در واكنش به موضوع حذف ناظر دامپزشك در كشتارگاهص

تواند زمينه شيوع بيماري تب برفكي در كشور ناظر دامپزشك ديگر امكان كنترل بر واردات وجود ندارد، درنتيجه اين امر مي

هاي اهميت فراواني دارد، حذف آن از سوي كه حضور ناظر دامپزشك در كشتارگاهآن گفته وي، با توجه بهرا فراهم آورد. به

هاي خارجي بيماري تب وزير جهاد كشاورزي جاي تعجب است. مقدسي ادامه داد: اگر با حذف ناظر دامپزشك در كشتارگاه

  ها اثرگذار خواهد بود. ن دامسبب تلف شدبرفكي در كشور شيوع يابد، بدون ترديد اين امر در كاهش توليد داخل به
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   هاي بانكي قبلي دوراهي اخذ ماليات از سپرده
  درصدي قيمت ماهي از مزرعه تا بازار 150اختالف 

بايست هر شهروند ايراني در سال حدود هفت  با اختصاص يك ميليارد دالر ارز دولتي به حوزه شيالت مي -كسب و كار

كيلوگرم ماهي رايگان داشته باشد كه نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه در حال حاضر با گراني بي سابقه ماهي كسي قادر به 

درصدي از مزرعه تا بازار دارد بسيار تلخ بوده و بدين  150خريد و مصرف آن نيست. اين موضوع كه قيمت ماهي اختالف 

معناست كه كمتر كسي مي تواند از اين كاال استفاده كند. شايلي قرائي به گزارش كسب و كار نيوز، در اين رابطه مديرعامل 

خري از  اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزيان گفت: قيمت كنوني محصوالت شيالتي به سبب سيستم داللي و سلف

درصد اختالف دارد. ارسالن قاسمي درباره آخرين وضعيت توليد محصوالت شيالتي اظهار كرد: اگرچه  150مزرعه تا بازار 

كند، اما بخش خصوصي معتقد است كه توليد سازمان شيالت توليد محصوالت شيالتي را باالي يك ميليون تن اعالم مي

ميليون دالر از محل  520تن نيست. وي افزود: بنابر آمار سال گذشته، هزار  800تا  700محصوالت شيالتي بيش از 

شود ارزش صادراتي از اين ميزان كمتر نباشد. صادرات محصوالت شيالتي ارز وارد كشور شد كه امسال پيش بيني مي

وجود ارزش  ميليون دالر اعالم كرد و گفت: با 240قاسمي مجموع ارزش واردات محصوالت شيالتي در سال گذشته را 

هاي كشاورزي است كه تراز توان گفت كه شيالت جزو معدود بخشباالي صادرات محصوالت شيالتي در برابر واردات مي

تجاري آن مثبت است. مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزيان با انتقاد از اختالف چند برابري قيمت محصوالت 

دهد كه قيمت محصوالت شيالتي به سبب سيستم داللي و سلف خري ها نشان ميآمار شيالتي از مزرعه تا سفره بيان كرد:

درصد اختالف دارد كه سود حاصل از اين اختالف قيمت ارتباطي به توليدكننده ندارد. وي ادامه داد:  150از مزرعه تا بازار

شود، اما قيمت فعلي ماهي اناتي روبرو ميماهه دوم سال به سبب ازدياد تقاضا و مصرف، قيمت ماهي با نوس 6همه ساله در 

افتد. هاي آتي چه اتفاقي ميهاي اخير افزايش چنداني نداشته است و حال بايد منتظر ماند و ديد كه در ماهنسبت به ماه

 درصدي قيمت ماهي از مزرعه تا سفره اعالم 150هاي متولي را عامل اصلي اختالف قاسمي در پايان كمبود نظارت دستگاه

هزار تومان، اما يك ريال هم  25تا  22هزار تومان به  38تا  37كرد و گفت: با وجود كاهش قيمت ماهي تن از كيلويي 

هاي متولي و سودجويي قيمت ماهي كنسرو تن براي مصرف كننده كاهش نيافته است كه اين امر ناشي از ضعف دستگاه

مجاز در فروش ماهي به خارجي ها يعقوب دوجي، مديرعامل دالالن و عوامل واسطه است. فعاليت مخرب صيادان غير

هاي صيادان ايران ماهي از آن دسته مواد غذايي است كه در سبد مصرف خانوار بايد وجود داشته اتحاديه سراسري تعاوني

و كمتر كسي  باشد. متاسفانه ازسال گذشه تاكنون اتفاقاتي افتاده كه موجب شده اين كاال از سبد خريد خانوار خارج شود

توانايي خريد آن را داشته باشد. گراني ماهي به ضرر مصرف كننده و به دليل وجود داللي ها و فعاليت واسطه هايي است كه 

براي پر كردن جيب خود به ميدان آمده اند و سود حاصل از آن به اندازه اي است كه حاضر به ترك اين ميدان نيستند. 

هاي اخير اتفاقاتي در كشور و منطقه افتاد و ما شاهد بازگشت اليل زيادي دارد. در سالگراني ماهي در يك سال اخير د

هاي مختلف دامن زد و بازار ماهي را نيز تحت تاثير قرار داد. تفاوت ها بوديم. اين اتفاق به نوسانات قيمتي در حوزهتحريم
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هاي همسايه براي تهيه اقالمي مانند ماهي، مرغ و كشورسابقه قيمت دالر به وجود آورد، باعث شد از قيمتي كه افزايش بي

هاي همسايه بوديم. اين اتفاق به ويژه در اي حتي شاهد صادرات چمداني ماهي به كشورگوشت به ايران بيايند. ما در دوره

از مشتريان پر و پا  هاهاي همسايه دارند، به وقوع پيوست. عراقيدو استان خوزستان و هرمزگان كه ارتباط نزديكي با كشور

اي صادرات چمداني ماهي و ديگر آبزيان اتفاق بيفتد، يعني اينكه ما قرص ماهي ايراني بودند و اين امر باعث شد كه در دوره

ها و خروج آن از كشور بوديم كه اين نوع صادرات بر قيمت ماهي تاثير شاهد خريد ماهي صيد شده توسط اتباع ديگر كشور

هايي در مورد صادرات چمداني ماهي اعمال شد كه به وسانات قيمتي را رقم زد. البته با سرعت سختگيريگذاشت و برخي ن

تنظيم بازار انجاميد. دليل ديگر گراني ماهي فعاليت مخرب سودجويان است كه عمدتا از ميان صيادان غيرمجاز هستند. آنها 

برند. فعاليت آنها به اين ها ميبراي فروش به آن طرف مرزكنند و محصول خود را به صورت غيرمجاز اقدام به صيد مي

ها برند يا در داخل دريا صيد خود را به خارجيهاي همسايه ميهاي صيد شده را خودشان به كشورصورت است كه يا ماهي

  گذارد. اشتراك گذاري فروشند. اين فعاليت مخرب نيز بر نوسانات قيمتي در بازار ماهي تاثير ميمي
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  هزينه از امنيت ملي براي حفظ كدام منافع؟

آبان ماه) با يكي از 11يك شنبه شب در فضاي مجازي مصاحبه اي از يك برنامه صبحگاهي صدا و سيما (مربوط به شنبه  

سالم به همه عزيزان، همين امروز ساعت نه كانال سه «فوق اين بود: نمايندگان مجلس منتشر شد، متن پيوست مصاحبه 

اعالم كردكه تمام ذرت وارد شده كشور سمي است واالن چند نفر هم بازداشت هستن وخواهش كردن كه اسنك وپفكها 

شده حتي وآرد ذرت از سم ددت هم خطرناكتر است لطف كنيد به هم اطالع دهيد چون سيصدوپنجاه هزارتن وارد ايران 

اما پيگيري    ».پرندگان هم اگر بخورن مسموم مي شوند. دولت هنوز كاري نتونسته انجام بده فقط بايد دست به دعا شد

هاي رسانه اي حاكي از اين نكته بود كه موضوع بيان شده از سوي اين نماينده محترم، موضوع تازه اي نيست و هيچ ذرت 

شنيده ها حكايت از آن دارد كه موضوع پيش از اين از سوي رياست سازمان  آلوده اي به كشور وارد نشده است حتي

جالب    استاندارد پاسخ داده شده و حتي توزيع ذرت آلوده نيز از سوي اين سازمان و ديگر نهادهاي نظارتي تكذيب شده است.

هزار تني از ذرت به كشور  500محموله اي  95تر آنكه موضوع مورد اشاره ايشان مربوط به سه سال قبل است، در سال 

هزار تن آلوده تشخيص داده شد و اجازه ورود به آن داده نشده است. وزارت جهاد  140وارد شده، از اين ميزان بالغ بر 

كشاورزي نيز در اين مورد چندين بار توضيح داده و بيانيه صادر كرده، حتي شنيده ها حكايت از آن دارد كه حجتي وزير 

اين موضوع را پاسخ گفته است و بنابر اظهارات مقامات دولتي حتي يك دانه ذرت  90ور در كميسيون اصل كشاورزي با حض

اما سئوال اينجاست كه طرح مجدد موضوع در رسانه ملي و    آلوده از محموله فوق اجازه ترخيص از گمرك پيدا نكرده است.

آن ايجاد نگراني در جامعه است، با چه هدفي اتفاق مي افتد؟ توزيع آن در فضاي مجازي و ايجاد موج خبري كه تنها نتيجه 

آيا نمي توانيم اين نوع اقدامات را به نوعي بازي گرفتن امنيت ملي بدانيم؟ اگر چنين اقدامي با هدف برسر زبان ها افتادن و 

ههاي امنيتي مورد توجه داشتن برگ برنده جهت حضور در رقابتهاي انتخاباتي باشد، آيا ضرورت ندارد كه از سوي دستگا

بايد نسبت به اين نوع   نكته ديگري كه نبايد از قلم بيفتد توجه مديران صدا و سيما به اين نكته است كه   قرار گيرد؟

تحركات دقت بيشتري داشته باشند. يكي از دستور العملهاي ثابت صدا و سيما در سالهاي گذشته و در ماههاي نزديك به 

و محدود كردن حضور نمايندگان مجلس در برنامه ها و حداقل بر روز آنتن زنده اين سازمان بود. اما انتخابات، دقت نظر 

همانطور كه در ابتداي اين سطور به آن اشاره شد،    امسال به نظر مي رسد اين دستور العمل چندان جدي گرفته نشده است.

نوع هزينه كردي از افكار عمومي در اين شرايط مي تواند امنيت متاسفانه ايران در دل منطقه اي بحران زده قرار دارد و هر 

ملي را به مخاطره بيندازد، ولي متاسفانه برخي از افراد بي توجه به اين مسئله با نگاهي تك بعدي منافعي را دنبال مي كنند 

رتي با چنين رفتارهايي باعث كه به هيچ وجه نمي توانيم آنرا در راستاي منافع ملي بدانيم و عدم برخورد دستگاههاي نظا

از سوي ديگر صنايعي كه در اين فضا مورد اتهام قرار مي گيرند، از كجا بايد    مي شود كه اين رفتارها مشروع جلوه كند.

مطالبه زيانشان را بكنند؟ آيا كساني كه اين نوع مطالب را بيان مي كنند، حاضرند پاسخگوي صنايع زيان ديده باشند؟ آيا 
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قضايي قصد برخورد با چنين اتفاقاتي را ندارد؟ حتي اگر فرض بر درست بودن ادعا داشته باشيم، آيا طرح موضوع به دستگاه 

    اين شكل كه رخ داده، به غير از بحران امنيتي، به ركود صنعت دامن نخواهد زد؟
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   هزار تومان رسيد؛ 20مرغ به  قيمت تخم
  مرغ گران نيست گذار: تخم دبير كانون مرغ تخم

مرغ  تنظيم بازار قيمت هر كيلوگرم تخم  دبيركل كانون سراسري مرغ تخم گذار ايران كرد: كارگروه  سيد فرزاد طالكش 

  تومان اعالم كرده است. 7500 را   تومان و قيمت هر كيلوگرم از اين محصول درب مرغداري 8900براي مصرف كننده را 

هزار  18تومان تعيين و قيمت هر شانه حدود  593وي افزود: بر اين اساس قيمت هر عدد تخم مرغ براي مصرف كننده  

در بازار نيز در همين   دبيركل كانون سراسري مرغ تخم گذار ايران ادامه داد: در حال حاضر قيمت تخم مرغ   تومان است.

 15900رسد؛ نرخ هر شانه از اين محصول در ميادين ميوه و تره بار تهران  تر به فروش مي دي حتي ارزانحدود و در موار

تصريح كرد: دليل افزايش تخم مرغ به خاطر تغيير فصل و   وي با اشاره به داليل افزايش قيمت تخم مرغ   تومان است.

ل كانون سراسري مرغ تخم گذار ايران ادامه دبيرك   افزايش مصرف اين محصول و صادرات به افغانستان است.

افغانستان پيشتر از پاكستان تخم مرغ وارد مي كرد اما به دليل ناتواني اين كشور در تامين نياز بازار كشور همسايه،   داد:

هر شانه  قيمت  دليل افزايش قيمت تخم مرغ بار رواني است    افغانستاني ها براي خريد به سمت بازار ايران آمده اند.

گزارش هاي    رود. هزار تومان به فروش مي 20اي  هزار تومان افزايش نسبت به هفته گذشته شانه 3مرغ در بازار با  تخم

رود اين در حالي است  هزار تومان به فروش مي 20عددي به قيمت  24مرغ  ميداني حاكي است در بازار تهران هر شانه تخم

هزار تومان به  15مرغ  هزار تومان بود و تقريباً يك ماه پيش هم هر شانه تخم 17اي  همرغ شان كه هفته گذشته قيمت تخم

ها و در حقيقت باال بودن قيمت تمام  گذار باال بودن قيمت نهاده پيش از اين مرغداران اعم از گوشتي و تخم   رفت. فروش مي

كانون سراسري مرغ تخمگذار ايران دليل افزايش فرزاد طالكش دبيركل    دانستند. شده را عامل اصلي افزايش قيمت مي

مرغ موردنياز را از  وي گفت: پيش از اين افغانستان تخم   مرغ را صادرات اين محصول به افغانستان دانست. قيمت تخم

غانستان طالكش گفت: به تازگي تقاضا از اف   كرد و اكنون اين كشور توان تأمين نياز افغانستان را ندارد. پاكستان وارد مي

به گفته دبيركل    مرغ داخل را تخليه كند. مرغ ايران وجود داشته اما صادرات به حدي نيست كه بتواند مازاد تخم براي تخم

مرغ در بازار وجود  مرغ در بازار جو رواني است وگرنه هنوز مازاد تخم كانون سراسري مرغ تخمگذار ايران، دليل افزايش تخم

كارگروه تنظيم بازار براي اجرا ابالغ شده   ر پاسخ به اينكه نرخ جديد تخم مرغ از چه زماني توسطدارد. اين مقام مسئول د

وي اظهار داشت:    است گفت: نرخ اين محصول درشهريور ماه ابالغ شده اما به تازگي در بازار مصرف كمي باال رفته است.

طالكش گفت: هزينه توليد تخم مرغ با در نظر گرفتن    ت.تازه كمي منطقي شده اس  قيمت تخم مرغ در بازار گران نيست و

      تومان تعيين شده است. 7500تومان است اما قيمت فروش درب مرغداري  8100درصدي براي توليد كننده  10سود 
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  مرغ تخمدرج غيرواقعي تاريخ توليد روي 

  كنند  توليدكنندگاني كه با جان مردم بازي مي

اي است كه سالمت جامعه صبح اقتصاد، درج غيرواقعي تاريخ توليد بر روي محصوالت غذايي مساله به گزارش خبرگزاري

حاديه مديرعامل ات» رضا تركاشوند«اندازد؛ خواه با هدف كالهبرداري انجام شده باشد خواه به اشتباه. را به خطر مي

سراسري مرغداران تخمگذار كشور روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگار اقتصادي ايرنا در خصوص درج تاريخ غيرواقعي بر 

بازار، گفت: درج تاريخ توليد غير واقعي روي محصول به منظور افزايش مدت زمان  هاي موجود درمرغروي برخي تخم

شود. وي افزود: طبق نظر سازمان دامپزشكي كشور رد قانوني مينگهداري محصول يك تخلف است و با متخلفان برخو

مدت زمان مصرف تازه خوري تخم مرغ يك ماه است كه روي محصول درج مي شود. البته اگر بتوانيم تخم مرغ را در 

شود  محيط مناسب سردخانه اي با دماي بين سه تا چهار درجه سانتيگراد، عاري از آلودگي و در ظروف مخصوص نگهداري

هاي آينده را به برخي واحدهاي توليدي تاريخ  به طور حتم قابليت نگهداري تا سه ماه را دارد. بر اساس مشاهدات ميداني،

هستيم اما تاريخ توليد تخم  98كنند؛ به عنوان نمونه اكنون در آبان ماه عنوان تاريخ توليد بر روي محصوالت خود درج مي

گذار كشور همچنين افزايش تقاضا در فصل پاييز مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران تخم شود.درج مي 98آذرماه   مرغ،

هاي كشور دانست و گفت: با متعادل شدن نرخ اين محصول از را عامل اصلي متعادل شدن قيمت تخم مرغ در مرغداري

مت هر كيلوگرم تخم مرغ هفت هزار و قي بازار ضرر توليدكنندگان جلوگيري شد. تركاشوند افزود: طبق مصوبه ستاد تنظيم

ماه اخير به  9هاي كشور تعيين شده بود، در حالي كه توليدكنندگان اين محصول حدود هشت تا تومان درب مرغداري 740

دليل پايين بودن قيمت اين محصول به كمتر از نرخ مصوب متضرر بودند. وي اظهار داشت: در اين مدت قيمت هر كيلوگرم 

تومان بود يعني روي هر كيلوگرم بين  870تا پنج هزار و  850ها بين پنج هزار و طور ميانگين درب مرغداريتخم مرغ به 

گذار كشور وضعيت توليد و دادند. مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران تخمهزار تومان ضرر مي 2تا  500يك هزار و 

يك هفته اخير هر كيلوگرم تخم مرغ به طور ميانگين بين هفت را مناسب ارزيابي كرد و گفت: در  بازار عرضه تخم مرغ به

هاي گذاري شد. وي اضافه كرد: بخشي از كاهش مصرف تخم مرغ در ماهتومان قيمت 200تا هشت هزار و  500هزار و 

د شد زيرا هر ساله مصرف اين محصول در فصل سرما رونگذشته به گرم بودن دماي هوا و ايام محرم و صفر مربوط مي

درصد  30تا  25گيرد. تركاشوند مصرف تخم مرغ در صنعت شيريني و شكالت و صنايع غذايي را بين افزايشي به خود مي

ها، مصرف اين محصول در صنعت شيريني، هاي محرم و صفر و آغاز مهمانيبرشمرد و ادامه داد: با به پايان رسيدن ماه

و خريد حمايتي شركت  صادرات افزايش تقاضاي مصرف، رونق شكالت و صنايع غذايي افزايش پيدا كرده است. وي

پشتيباني امور دام كشور را در متعادل شدن قيمت تخم مرغ در كشور موثر دانست و گفت: در يك هفته اخير قيمت تخم 

نگه داريم. ثابت  بازار صادرات، نرخ فعلي آن را در و بازار مرغ به نرخ واقعي خود رسيده است كه تالش داريم با مديريت
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ها تومان با محاسبه تامين نهاده 740تركاشوند اضافه كرد: قيمت مصوب هر كيلوگرم تخم مرغ با نرخ هفت هزار و 

گيرد و ها با نرخ دولتي در اختيار توليدكنندگان قرار نميتوماني است در حالي كه صد درصد اين نهاده 4200ارزرسمي  با

تهيه كنند. وي  بازار  شوند كه ناچارند بخشي از نهاده مورد نياز خود را ازتي مواجه ميها با مشكالگاهي براي تامين نهاده

دولتي مصوب بين يك هزار و  ارز هايي باالتر ازبا قيمت  بازار ماه اخير قميت هر كيلوگرم ذرت در 2ادامه داد: در يك تا 

گذار براين باور است كه براي سراسري مرغداران تخمشود. مديرعامل اتحاديه تومان خريداري مي 100تا دو هزار و  800

گذاري در نظر بگيريم. اين مقام صنفي، سود را مالك براي قيمت  تعيين قيمت تمام شده يك محصول بايد واقعيتبازار

ش منطقي براي توليدكنندگان را عامل رشد توليد دانست و اظهار داشت: متضرر شدن توليدكنندگان سبب ميشود تا با كاه

ها تا مصرف ريزي روند توليد با مخاطرات جدي مواجه شود. وي فاصله قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ از محل مرغداريجوجه

افزود: قيمت تخم مرغ براي مصرف كنندگان با هزينه حمل و نقل، سود بنكداري و خرده   درصد دانست و 23را حدود 

بيش از اين اجحاف به توليدكنندگان است. مديرعامل اتحاديه شود و ارايه اين محصول با سودي فروشي محاسبه مي

تن تخم مرغ به كشورهاي همسايه  500هزار و  18ماه اخير حدود  6سراسري مرغداران تخمگذار همچنين گفت: در مدت 

دهد. به گفته وي، پيش از خردادماه را نشان مي صادرات صادر شده است كه اين رقم در يك ماهه اخير رونق

را عاملي براي خروج محصول مازاد عنوان كرد و اظهار  صادرات تخم مرغ ممنوع بود. تركاشوند، افزايش صادرات الامس

هر ساله برخي از بازارهاي صادراتي خود را  شود كهباعث مي صادرات هاي آني براي اعمال ممنوعيتگذاريداشت: سياست

و افزايش تقاضا به   صادرات از دست بدهيم كه بازيابي اين بازارها خود مشكل ساز است. وي گفت: تالش داريم با وجود

كنندگان اين محصول ايجاد نشود. به را مديريت كنيم كه قيمت فعلي ثبات پيدا كند و نگراني براي مصرف بازار ايگونه

 18تا  500هزار و  16كيلوگرمي تخم مرغ براي مصرف كنندگان بين  2هاي اخير قيمت هر شانه زارش ايرنا، در ماهگ

شود كه بخش عمده آن به مصرف هزارتن تخم مرغ در داخل تامين مي 940هزارتومان بود. طبق آمارها ساالنه نزديك 

  دارد.   صادرات داخلي و بخش مازاد آن قابليت
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  بازار غذايي جهان 8انداز  چشم

  فائو منتشر كرد 

انداز غذاي خود را منتشر كرد. در اين ترين گزارش چشم(فائو)، تازه» متحدملل سازمان غذا و كشاورزي« اقتصاد :دنياي

گيرد. بازار غذايي جهان براي هر يك از كشورهاي جهان مورد ارزيابي قرار مي گزارش دو بار در سال وضعيت هشت

شير و «، »گوشت و محصوالت گوشتي«، »شكر«، »محصوالت روغني«، »برنج«، »دانهغالت درشت«، »گندم«

ها تا انداز آنهشت بازاري هستند كه در نسخه جديد گزارش فائو چشم» ماهي و محصوالت شيالت«و » محصوالت لبني

هاي اين گزارش پيرامون ، يافته»دنياي اقتصاد«الملل روزنامه ارائه شده است. به گزارش گروه اقتصاد بين 2020سال 

رود عرضه انتظار مي» فائو«به گزارش  وضعيت توليد، مصرف و تجارت هشت محصول مذكور به شرح زير است: گندم:

جاري هاي ارزان كه آغاز آن به اوايل سالطور كه در ماندگاري قيمتبهبود يابد، همان 2019-2020گندم در سال زراعي 

تاييدي بر  2019ميليون تن گندم در سال  765مبني بر توليد » فائو«بيني ترين پيشگردد بازتاب يافت. تازهبار مي

سبت به سال گذشته برآوردهاي پيشين اين سازمان مبني بر بهبود چشمگير و ثبت ركوردي جديد در توليد اين محصول ن

است. بر اين اساس انتظار بهبود توليد گندم اروپا بيشترين نقش را در افزايش توليد ساالنه اين محصول در سطح جهاني 

خواهد داشت. با اين حال، در مقايسه با سال گذشته سطح برداشت نيز در بسياري از كشورها همچون روسيه، اوكراين و 

ميليون تن  5/759به سطح  2019- 2020ها مصرف گندم در سال زراعي بينياساس پيشآمريكا بهبود خواهد يافت.بر

 1/1درصد افزايش نسبت به سال پيش از آن. بر اين اساس ميزان مصرف غذايي اين محصول با رشدي  5/1خواهد رسيد، 

ين حال عرضه فراوان و ميليون تن افزايش خواهد يافت، افزايشي معادل رشد جمعيتي جهان. با ا 518درصدي به سطح 

درصد.  8/2خوراكجهاني اين محصول خواهد شد، رشدي معادل   چشمگير مصارف رشد هاي رقابتي احتماال منجر بهقيمت

براساس آخرين   جاري به ثبت خواهد رساند.در كنار اين دو بخش مصارف صنعتي گندم نيز رشدي قدرتمند را تا پايان سال

رود در اين سال ذخاير اين محصول به سطح ، انتظار مي2019-2020ني گندم براي سال برآوردهاي توليد و مصرف جها

درصد  9/1ميليون تن افزايش يابد، سطحي كه دومين ركورد به ثبت رسيده براي ذخاير اين محصول خواهد بود و  275

كه پيشرقم خواهد خورد. درحالي چين در جهان دهد. عمده افزايش ذخاير گندمافزايش را نسبت به ابتداي سال نشان مي

توجه كاهشي قابل تركيه و  مراكش و هند نيز افزايش يابد، اما استراليا، روسيه، پاكستان، اتحاديه اروپا شود ذخاير دربيني مي

نسبت  2019-2020ميليون تني تجارت گندم در سال  172بيني هر چند پيش  را در ذخاير گندم خود تجربه خواهند كرد. 

افزايش را نشان مي 2019بيني ماه جوالي اندكي كاهش يافته است، اما همچنان نسبت به تجارت كاهش يافته پيشبه 

مراكش دچار خشكي، در كنار افزايش تقاضاي چند كشور آسيايي از جمله عوامل اصلي  واردات توجهدهد. افزايش قابل

جايگاه   روسيه  رودكه انتظار ميوند. در طرف صادرات، درحاليرشمار ميجاري بهجهاني گندم در سال تجارت بهبود جريان
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ترين صادركننده گندم جهان حفظ كند، مجموع فروش اين كشور نسبت به سال زراعي گذشته كاهش عنوان بزرگخود را به

درشت از جانب ساير صادركنندگان جهاني اين محصول خواهد بود. غالت خواهد يافت، امري كه ناشي از تشديدرقابت

دانه ، بازار غالت درشت2018رغم انتظار بهبود سطح توليد نسبت به سال به 2019- 2020رود در سال زراعي انتظار مي  دانه:

در سال  بيني فائو، كل توليد غالت دانه درشت،براي دومين فصل متوالي روندي نزولي را در پيش گيرد. براساس پيش

دومين ركورد باالي به ثبت رسيده در جهان است. علت عمده اين سطح باالي توليد رسد كه ميليارد تن مي 4/1به  2019

گردد. با توجه به ركوردزني سطح توليد ذرت ميليون تن باز مي 4/13به افزايش توليد جو و رسيدن سطح آن به 

د توليد جهاني ذرت نيز شوبيني ميكند، پيشكه برداشت كم اين محصول در آمريكا را جبران مي برزيل و آرژانتين در

ميليون تن. بر اين اساس، براي نخستين بار طي حدود يك دهه گذشته، كاهش استفاده از  5افزايش يابد البته تنها در سطح 

بيني به محتمل است كه علت اين پيش 2019-2020ويژه ذرت در غذاي احشام طي سال زراعي غالت درشت دانه به

مربوط است. به  2018- 2019ر علوفه احشام در آمريكا نسبت به ركورد باالي سال زراعي احتمال افت استفاده از ذرت د

تاثير عوامل منفي قرار خواهد گرفت كه از جمله آنها احشام در چند كشور آسيايي تحت تغذيه  عالوه، استفاده از ذرت براي

اس، با توجه به چيره شدن مصرف بر عرضه هاي چين اشاره كرد. بر اين استوان به شيوع آنفلوآنزاي مرغي در خوكمي

افت كند اما  2019- 2020شود ذخيره غالت دانه درشت بار ديگر در سال زراعي بيني ميبراي دومين فصل متوالي، پيش

هاي جوالي تا ژوئن)، از ماه( 2019- 2020درصد خواهد بود. تجارت جهاني غالت دانه درشت در سال  4مقدار اين افت 

ويژه در اتحاديه اروپا خواهد بود. ورد سال زراعي گذشته كمتر خواهد شد كه علت آن كاهش تقاضاي واردات بهباالترين رك

انداز توليد برنج جهان از ماه مه كاهشي هاي تابستاني موجب شده است چشمبهار غيرمعمول نيمكره شمالي و باران  برنج:

تجاري، قيمت جهاني برنج افزايش كمي را شاهد باشد. براساس تازهشود و اين موضوع موجب شود كه با وجود فضاي آرام 

درصد كاهش يابد، اين درحالي است كه در سال  8/0، تا 2019در سال  برنج رود توليد جهانيها، انتظار ميبينيترين پيش

راليا، برزيل، نيجريه شاهد باالترين ركورد بوديم. بخش اعظم اين كاهش در خارج آسيا و در كشورهايي همچون است 2018

و كاهش سود توليدكنندگان است. از سوي ديگر اما آسيا   تغييرات آب و هوايي خورد كه علت عمده آنو آمريكا به چشم مي

با توليد فراوان  هندوستان شاهد برداشت محصولي فراوان خواهد بود. افت شديد توليد چين و كاهش كم توليد

نسبت به سال قبل بيشتر خواهد بود چون  2019شد. تجارت برنج جهان در سال  جبران خواهد كشورهاي منطقه ساير

ويژه در كشورهاي آفريقايي همچون گينه، واردات در همه مناطق ديگر غير از آسيا افزايش خواهد داشت. اين موضوع به

ات خواهند بود. محصوالت نيجريه و سنگال مشهود خواهد بود چون براي جبران كاهش توليد خود مجبور به افزايش وارد

هاي روغني و محصوالت آنها براي سال فائو در مجموع بازار نسبتا متعادلي را براي محصوالت روغني شامل دانه  روغني:

هاي روغني جهان پس از ثبت باالترين ركورد خود در سال زراعي گذشته، كند. توليد دانهبيني ميپيش 2019-2020زراعي 

كننده كاهش توليد سويا است. شاهد كاهش خواهد بود كه عمدتا منعكس 2015- 2016ز سال زراعي براي نخستين بار ا

كاهش توليد سويا نسبت به باالترين ركورد خود در فصل گذشته، نتيجه كاهش كاشت اين گياه و در كنار آن، افت توليد 

رود كه تجارت ود. بنا به گزارش فائو انتظار ميخاطر كاهش سود توليد و شرايط نامساعد جوي خواهد بمحصول در آمريكا به

هاي آينده ها طي ماههمچنان به افزايش خود ادامه دهد. اما قيمت 2019-2020هاي روغني در سال زراعي المللي دانهبين

هاي زيستي و هاي مربوط به سوختشرقي، اجرايي شدن سياستجنوبي و آسياي جنوبتاثير شرايط جوي آفريقايتحت

، در جهت كمي كوچك شدن 2019- 2020المللي شكر در فصل بازار بين تحوالت سياست تجاري قرار خواهد گرفت. شكر:
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دهند كه توليد به كمتر از ركورد باالي فصل گذشته افت خواهد كرد اما مصرف ها نشان ميبينيرود چون پيشپيش مي

هاي اخير شكر جهان در اين سال كاهش خواهد يافت. طي ماهجهاني افزايش خواهد يافت. در نتيجه اين تحوالت ذخاير 

درصد  2/ 8ميليون تن قرار گرفته است كه  175بيني براي توليد شكر جهان مورد اصالح قرار گرفت و اكنون در سطح پيش

هش را علت عمده اين كا پاكستان و تايلند دهد. كاهش توليد در هند،كاهش را نسبت به سال زراعي گذشته نشان مي

يابد كه نسبت به افزايش درصد افزايش مي 1/ 4بيني مصرف شكر جهان در اين سال دهد. براساس اين پيشتشكيل مي

ساله) كمتر است. افزايش  10شديد سال گذشته، افزايشي معتدل خواهد بود اما هنوز از سطح روند درازمدت (

شود كه ناشي از بيني ميو منطقه كارائيب پيش آمريكاي التين  و عمدتا براي آفريقا،خاورميانه  شكر مصرف

المللي شكر نيز افزايش خواهد يافت كه علت آن تقاضاي زياد است. تجارت بين قيمت شكر سرانه و كاهش درآمد  افزايش

دهد كه توليد گوشت ها نشان ميبينيپيش براي واردات از صادركنندگان سنتي شكر است. گوشت و محصوالت گوشتي:

كننده خواهد بود. اين منعكس 2018ميليون تن خواهد بود كه يك درصد كمتر از سال  335در سطح  2019ر سال جهان د

از انتظار در ماه مه حكايت دارد كه  هاست كه طي دو دهه اخير به ثبت رسيد و از كاهشي بيشترتوقف روند افزايش اصطبل

درصد  8ناشي از افزايش اثرات آنفلوآنزاي مرغي در چين و گسترش آن به چند كشور آسياي شرقي است. توليد گوشت چين 

و  گوشت  افت خواهد كرد كه افزايش توليد برزيل، آمريكا، اتحاديه اروپا و آرژانتين را جبران خواهد كرد. تجارت جهاني

رساند. درصدي را به ثبت مي 6/ 7افزايشي  2018ميليون تن خواهد رسيد كه از سال  36به  2019آن در سال  محصوالت

 35خاطر شيوع آنفلوآنزاي مرغي در اين كشور خواهد بود. افزايش واردات چين به علت اين افزايش، افزايش واردات چين به

كاهش واردات را  آنگوال از سوي ديگر چند كشور از جمله آمريكا و ميليون تن خواهد بود. 2درصد بالغ خواهد شد كه حدود 

قيمت   تا كنون افزايش ماليم ماه به ماه را تجربه كرده و 2019قيمت گوشت فائو از ابتداي سال  تجربه خواهند كرد.شاخص

 825به  2019در سال  شير توليد جهاني زده بيشترين افزايش را داشته است. شير و محصوالت شير:خوك عمدتا يخ  گوشت

بيني ماه مه درصد افزايش خواهد داشت، افزايشي كه نسبت به پيش 1/ 4، 2018ميليون تن خواهد رسيد كه نسبت به سال 

ها نيز بيني در مورد توليد هندوستان و اتحاديه اروپا خواهد بود. بخش اعظم افزايشكمتر است كه ناشي از اصالح پيش

در سطح  2019د، پاكستان، چين، اتحاديه اروپا و برزيل خواهد بود. تجارت لبنيات جهان در سال ناشي از افزايش توليد هن

فائو بين ماه لبنيات درصد افزايش را نشان خواهد داد. شاخص قيمت 0/ 8تا  2018ميليون تن خواهد بود كه نسبت به  76

فائو  افزايش تقاضا بود. ماهي و محصوالت شيالت:درصد افزايش يافت كه علت عمده آن  24هاي ژانويه تا مه امسال تا 

هاي تجاري خسارات زيادي بر كند. تنشبيني نميهيچ رشدي را پيش 2019براي توليد محصول ماهي جهان در سال 

شود كه تجارت محصوالت دريايي بيني ميوكارهاي اين حوزه بر جاي خواهد گذاشت و پيشكنندگان و كسبمصرف

درصدي صيد آبزيان با  3/ 4نسبت به سال پيش بدون تغيير خواهد بود. افت  2019د ماهي جهان در سال كاهش يابد. تولي

ويژه چشمكالن، به  درصدي برداشت محصوالت پرورشي جبران خواهد شد. فشارهاي ناشي از تحوالتاقتصاد 3/ 9افزايش 

ارت جهاني ماهي و محصوالت شيالت كاهش هاي تجاري، موجب خواهد شد كه تجو تنش رشد اقتصادي انداز كند شدن

هاي ژانويه و سپتامبر درصد خواهد بود. بين ماه 1/ 4درصد و به لحاظ ارزش  1/ 2يابد. اين كاهش به لحاظ حجم 

  درصد كاهش يافت.  2/ 1فائو نسبت به مدت مشابه سال گذشته  قيمت ماهي شاخص
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