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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

 http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.htm 

 آب

 فارس - 60/13/39

 طرح ملی ترسیب کربن با هدف ذخیره سازی آب و ایجاد درآمد و اشتغال روستاییان اجرا می شود

مشارکت سازمان ملل و پروژه طرح ترسیب کربن، به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی با : وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

ها،مراتع و آبخبزداری کشور و با حضور مردم، پروژه بومی ایران و قابل انتقال به سایر  با همکاری سازمان جنگل

 .کشورهاست

، روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی رسانی وزارت جهاد کشاورزی پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

جهاد کشاورزی در بازدید از طرح ترسیب کربن در روستای گزدز شهرستان سربیشه خراسان جنوبی  محمود حجتی وزیر: اعالم کرد

 .توانمندسازی مردم، یکی از اهداف این پروژه بزرگ است: گفت

 تواند انجام دهد، هایی که دولت از طرق مختلف می های مختلف از جمله آموزش، مشارکت و پشتیبانی با توجه به ظرفیت: وی افزود

 .فعالیت در این پروژه باعث مهاجرت معکوس در این منطقه شده است

ها منتقل خواهد شد و از این تجربیات در  تجربیات طرح ملی ترسیب کربن به سایر استان: وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان ساخت

 .ها استفاده خواهیم کرد استان

محیطی مثل گرمایش زمین گره خورده و نتایج آن  م با مسایل زیستهای مرد به گفته وزیر جهاد کشاورزی، از آنجایی که فعالیت

 .سازد نیز، هم برای بومیان محلی و هم برای منابع طبیعی تأثیرگذار است، اهمیت اجرای این طرح را آشکار می

جاد منافع ملی از سازی آب در بافت های گیاهی و خاک، ای ای و ذخیره هدف از اجرای این طرح، کاهش گازهای گلخانه: وی افزود

طریق احیای اراضی و مراتع تخریب شده، ایجاد منافع محلی از طریق کمک به توسعه روستایی و درآمد و اشتغال، با کمک ایجاد 

 .مشاغل خرد است

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=b21b6a80-fe61-403a-9984-f793aa35eed9&ID=3a352ec2-31b9-41c0-a582-5bfba2c5a5ca
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بین اقدامات انجام شده تاکنون در این پروژه : آمیز این پروژه در خراسان جنوبی، تصریح کرد حجتی با اشاره به اجرای موفقیت

 .المللی، زمینه برای درآمدزایی را فراهم کرده است

با توجه به کمبود بارندگی و نزوالت جوی در این استان، : وزیر جهاد کشاورزی در مورد حشکسالی استان خراسان جنوبی گفت

 .جه قرار گرفته استبهترین راه جلوگیری از هدررفت آب در استان، آبخیزداری است که خوشبختانه در جلسه هیات دولت مورد تو

گیرد و تنها راه  میلیون متر مکعب مورد استفاده قرار می 0011میلیارد متر مکعب بارش ساالنه در استان، حدود  01از : وی افزود

 .شود های آب زیرزمینی می ها است که باعث تغذیه سفره جلوگیری از این روش، کنترل سیالب

به منظور جذب کربن اتمسفری از طریق احیا مراتع بیابانی و ارایه مدلی برای افزایش  پروژه ترسیب کربن، طرحی با اهداف جهانی

زایی از طریق احیای مراتع تخریب شده با مشارکت مردم در سطح  خشک و مقابله با بیابان های مناطق خشک و نیمه وری زمین بهره

 .کشور و منطقه است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510113110931 

 
 آب

 آیانا-1060دی  30, چهارشنبه

 جویی آب  های صرفه کمبود بودجه برای طرح

های موثر در  های آبیاری تحت فشار، اجرای بسیاری از طرح برای طرح 19به رغم اختصاص بودجه مناسب در سال 

 .مصرف آب با کمبود اعتبار مواجه استبهبود 

ریزی دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار ایانا ضمن اشاره به اینکه در  معاون مطالعات و برنامه

های موثر در  اجرای بسیاری از طرح: های آبیاری تحت فشار بودجه خوبی در نظر گرفته شده، افزود فقط برای طرح 50بودجه سال 

 .بهبود مصرف آب با کمبود اعتبار مواجه است

های آبیاری تحت فشار، فقط در این بخش اعتبارات  در حال حاضر به دلیل توجه نمایندگان مجلس به پروژه: کیامرث نظرپور افزود

 .است مناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده

 .کنند های نوین آبیاری محدودیت ایجاد می باد برای اجرای روش شوری آب یا خاک و وزش: وی ادامه داد

های تجهیز و نوسازی اراضی را یکی از عوامل موثر در مصرف بهینه  ریزی دفتر امور آب و خاک اجرای برنامه معاون مطالعات و برنامه

 .آب در بخش کشاورزی دانست

 .است ودجه سال آینده اعتبارات خوبی در نظر گرفته نشدهها در ب متاسفانه برای اجرای این برنامه: وی اضافه کرد

های نوین آبیاری در سراسر کشور را وابسته به میزان تقاضای کشاورزان در  نظرپور وضعیت توزیع اعتبارات و میزان اجرای روش

 .های مختلف اعالم کرد استان

 ها بودجه کم احیای قنات

: های مرکز کشور خبرداد و افزود هزار رشته قنات فعال در استان 111و خاک از وجود  ریزی دفتر امور آب معاون مطالعات و برنامه

های مرکزی، یزد، اراک و کرمان قرار دارند و فعاالن بخش کشاورزی هنوز از آب آنها برای آبیاری  های فعال بیشتر در استان قنات

 .کنند مزارع خود استفاده می

عتبارات مرمت و احیای قنوات خوب نیست و میزان اعتبارات تخصیص یافته به این بخش در متاسفانه وضعیت ا: نظرپور بیان کرد

 .است سال جاری حدود چهار تا پنج میلیارد تومان بوده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931006001560
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سال  01میلیون تومان هزینه کرد تا آبدهی قنات حدود پنج تا  011برای احیای هر قنات به طور متوسط باید : وی اضافه کرد

 .یابدبدون مشکل ادامه 

ها  ها در بودجه اختصاص نیابد، استان اگر اعتبارات کافی برای تعمیر قنات: ریزی دفتر امور آب و خاک گفت معاون مطالعات و برنامه

 .های بیشتری اجرا شود ناگزیرند با هزینه کمتر، کیفیت مرمت قنات را کاهش دهند تا عملیات احیا در رشته قنات

 .ود میزان آبدهی قنات خیلی زود کاهش یابد و بار دیگر مجبور به اجرای عملیات احیا در آن باشیمش این روند سبب می: وی افزود

هزار رشته قنات فعال کشور با اعتبارات در نظر گرفته شده، تحت پوشش  111نظرپور در پاسخ به این پرسش که چند درصد از 

 ./اند های موجود احیا شده درصد از قنات 01در حال حاضر حدود : اند، عنوان کرد عملیات احیا قرار گرفته

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11800-0.html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - 60/13/31

 استان کشور 02کاهش بارندگی در 

 .استان کشور در سال جاری آبی کشور خبرداد 02بارندگی در شرکت مدیریت منابع آب ایران از کاهش 

از ابتدای : ن اعالم کرد، شرکت مدیریت منابع آب ایرا(پاون)رسانی وزارت نیرو  پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسگزارش   به

 .استان کشور کمتر از مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است 11تا پایان هفته گذشته بارندگی ( 51مهرماه )سال آبی جاری 

های البرز، بوشهر، تهران،  های استان تا پایان هفته گذشته، حجم بارش( 51مهرماه )بنا براین گزارش، از ابتدای سال آبی جاری 

و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان،  چهارمحال

 .کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، مرکزی، هرمزگان و همدان درمقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است

درصد به استان سیستان و بلوچستان و  51درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته با ها  بر این اساس بیشترین کاهش بارش

 .کمترین کاهش بارندگی با پنج درصد به استان البرز اختصاص داشته است

های البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان  های استان از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته حجم بارش

متر ثبت شده که  میلی 03و  015، 81، 01،  00،118، 83، 51ترتیب  نوبی، خوزستان، زنجان، سمنان و سیستان و بلوچستان بهج

و شش درصد کاهش یافته  09، 15، 01، پنج، 91، 08ها در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب پنج،  درمقایسه با حجم بارش

 .است

های فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان و کرمانشاه به ترتیب  های استان تاکنون حجم بارشهمچنین از ابتدای سال آبی جاری 

متر ثبت شده که درمقایسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب  میلی099و  00، 081، 18، 013، 99

 .درصد کاهش یافته است 10و  11، شش، 01، 05،11

های کهگیلویه و بویراحمد، گلستان،  تدای مهر ماه سال جاری تا پایان هفته گذشته حجم بارش استانبر اساس این گزارش، از اب

ها در مدت مشابه  میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با حجم بارش 001، هفت و 0، 011، 030مرکزی، هرمزگان و همدان به ترتیب 

 .افته استدرصد کاهش ی 10و  05، 11، 08سال آبی گذشته به ترتیب دو، 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20811-1.html
http://www.farsnews.com/
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=14493
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طوریکه  ها بوده است، به های تهران، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مشهودتر از بقیه استان در این میان کاهش بارش در استان

و  01، 10درصد نسبت به سال گذشته، در مقایسه با بارندگی درازمدت هم به ترتیب 91ها با کاهش بارندگی افزون بر  این استان

 .دگی داشته استدرصد کاهش بارن 88

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510110110000 

 

 انار

 آیانا-1060دی  30, چهارشنبه

 تن انار در ساوه  022هزار و  933بینی تولید  پیش

 122هزار و  تن انار از هشت 022هزار و  933بینی برداشت  در سال جاری، پیشبا افزایش پنج درصدی تولید انار ساوه 

 .شود های شهرستان ساوه می هکتار باغ

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیر زراعت جهاد کشاورزی شهرستان ساوه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بینی برداشت و  تن هکتار پیش 09های انار بارده و با متوسط برداشت  هکتار باغ 511هزار و  شهرستان ساوه با داشتن حدود هشت

 .شود تن انار در این منطقه می 911هزار و  011تولید 

ارقام انار ساوه بیشتر رقم ملس و رنگ داخلی و بیرونی قرمز دارند، به همین دلیل بازارپسند بوده و برای توسعه : سیروس خلج افزود

 .و حتی خارج کشور مناسب استدر داخل 

های کشور و پایین آمدن قیمت انار همزمان با باال رفتن  های اخیر با توجه به افزایش سطوح باغ در سال: وی خاطرنشان کرد

ن های تولید، از صرفه تولید این محصول برای باغداران کاسته شده است که برای داشتن تولید پایدار باید به بازار فروش ای هزینه

 .محصول نیز توجه کرد

های جاری ساالنه مانند  هزینه تولید یک کیلوگرم انار با احتساب هزینه: مدیر زراعت جهاد کشاورزی شهرستان ساوه ادامه داد

بندی و ارسال محصول و محاسبه ضایعات تولید ساالنه، حدود  هرس، شخم، مبارزه با علف هرز، برداشت محصول و سورتینگ، بسته

های جانبی مانند حمل و نقل و سورتینگ باربری و داللی، سود مناسبی نصیب  تومان است که با احتساب هزینه 811تا  011

 .شود تولیدکننده نمی

تومان، انار درجه دو را نیز هر  911هزار و  هزار تا سه طور معمول هر کیلوگرم انار درجه یک را سه باغداران به: خلج تصریح کرد

 911ای را هر کیلوگرم  تومان و انار کارخانه 111هزار و  هزار تا یک تومان و انار درجه سه را یک 911دوهزار و  کیلوگرم دوهزار تا

 .رساند تومان به فروش می

های مجهز در شهرهای  این بخش برای بهبود شرایط نیاز به راهکارهای فنی و کالنی مانند ایجاد انبارها و سردخانه: وی یادآور شد

های داخلی و دارد، در غیر این صورت با  بندی ه انار، بازاریابی و تسهیل صادرات انار به سایر کشورها، افزایش کیفی بستهتولیدکنند

 ./شود رو می های تولید باال، توسعه و حتی باغداری انار و با شکست و بحران روبه توجه به وجود رقبای خارجی قدرتمند و هزینه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11811-0.html 
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 اقتصاد کالن

 آیانا-1060دی  30, چهارشنبه

  13درصدی اقتصاد بخش کشاورزی در شش ماهه نخست سال 3.0رشد 

کشاورزی در نیمه نخست سال درصدی اقتصاد کشور از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی بخش  9با اعالم نرخ رشد 

 .درصد اعالم شد 3.0، 13

، بر اساس گزارش تحوالت اقتصادی ایران در بخش واقعی نیمه نخست سال (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

ر نیمه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر شد، تولید ناخالص داخلی د( 0181های ثابت  به قیمت) 0151

به  0151میلیارد ریال در نیمه نخست سال  191هزار و  581از  0181های ثابت سال  به قیمت پایه و به قیمت 0151نخست سال 

 .افزایش یافته است 0151میلیارد ریال در نیمه نخست سال  0111818

های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی  بنا بر این گزارش، نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحوالت ارزش افزوده فعالیت

ای برای  است که درصد تغییر تولید ناخالص داخلی بر حسب اقتصادی و اقالم هزینه 0151چهار درصد برای نیمه نخست سال 

ه درصد اعالم شد که در مجموع، رشد هزین 1.9و  0.1، 5.1، 1.1های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب  گروه

 .درصد افزایش یافته است 0.1نسبت به دوره مشابه در سال قبل  0151ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال 

دهد  ، محاسبات فصلی نشان می0151ماهه نخست سال  در شش درصدی گروه کشاورزی، 3.5بنا بر این گزارش و با توجه به رشد 

 .رو بوده است نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش نرخ رشد روبه 0151ماهه نخست سال  که کشاوزی ایران در شش

دهنده آن است که علت عمده نرخ رشد  نشان 0151های مختلف اقتصادی در شش ماه نخست سال  برآورد ارزش افزوده فعالیت

داری و  رگانی، رستوران و هتلهای نفت، صنعت، ساختمان، باز چهار درصدی تولید ناخالص داخلی را باید در ارزش افزوده فعالیت

دهم درصد در رشد تولید ناخالص داخلی سهم اندکی را در  1های پولی و مالی جستجو کرد و گروه کشاورزی با  خدمات مؤسسه

 .این رشد داشته است

 00و هزار  010به میزان  0181های ثابت سال  تولید ناخالص داخلی گروه کشاورزی به قیمت 0151در شش ماه نخست سال 

 .دهد درصد افزایش نشان می 1.1میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 

نسبت به دوره مشابه سال  0151شده در این زمینه حاکی از آن است که تولید محصوالت زراعی و باغی در سال  برآوردهای انجام

 .د افزایش یافته استدرص 5.0درصد و تولیدات اصلی دامی  0.9و  0.0قبل به ترتیب 

به ترتیب  0151های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات نیز در شش ماهه نخست سال  شاخص ضمنی ارزش افزوده گروه

 .اند درصد افزایش یافته 08.3و  01.1، 0.0، 05.9

میلیارد  098هزار و  000، 0151های اقتصادی گروه کشاورزی در شش ماهه نخست سال  تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت

میلیارد ریال و  911هزار و 311این رقم در مدت مشابه سال قبل برابر با . درصدی است 11.0دهنده رشد  ریال بوده است که نشان

 ./بوده است 50درصد نسبت به سال  90.3رشد 

http://www.iana.ir/majles/item/11810-0.html 

 
 اقتصاد کالن

 آیانا-1060دی  34, پنجشنبه

 گزارش کامل شاخص ها + وضعیت هزینه و درآمد در روستاهای ایران اعالم شد 

 .ترین و روستاهای سیستان و بلوچستان، کم هزینه ترین روستاهای ایران هستند روستاهای خوزستان پر هزینه

http://www.iana.ir/majles/item/20807-1.html
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خانوار نمونه روستایی در سال  013هزار و  05از مرکز آمار ایران در این آمارگیری که از ( ایانا)ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاورزی 

ترین روستاهای ایران  هزار تومان در ماه، پر هزینه 181اخذ شده است، روستاهای خوزستان با متوسط هزینه یک میلیون و  0151

های   هزار تومان صرف هزینه 381ی خانوارهای روستایی خوزستان، ماهیانه هزار تومان 181از این هزینه یک میلیون و . هستند

بها، آب و فاضالب، سوخت و روشنایی، لوازم و اثاث منزل، خدمات بهداشتی و درمانی، حمل و نقل  ها چون اجاره غیرخوراکی آن

 .کنند ر خود میهزار تومان هم در ماه صرف مواد خوراکی و دخانی خانوا 011ها  همچنین آن. شود  می

هزار تومان در ماه و هزینه زندگی در همدان یک میلیون و  91این در حالی است که هزینه زندگی در شهر قم حدود یک میلیون و 

 .هزار تومان اعالم شده است 51

خانوار روستایی، هزار تومان برای هر  191بعد از روستاهای خوزستان، آذربایجان غربی با هزینه متوسط ماهیانه یک میلیون و 

 .ترین روستاهای ایران را دارد پرهزینه

متوسط هزینه زندگی در روستاهای سیستان و . ترین روستاهای ایران هم در سیستان و بلوچستان و همدان قرار دارند کم هزینه

 .هزار تومان اعالم شده است 051هزار تومان و هزینه زندگی در روستاهای همدان  331بلوچستان 

http://www.iana.ir/majles/item/11811-0.html 

 

 اقتصاد محصوالت

 خبرنگاران جوان - 1060دی  3۰: تاریخ

 گیرد ها تعلق نمی ای به مرغداری گونه یارانه هیچ

 .گیرد ها تعلق نمی ای به مرغداری گونه یارانه حاضر هیچدر حال : گذار گفت رئیس اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

، در خصوص واردات کنجاله و غذای طیور به کشور و تاثیر آن بر خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراناله اصغری در گفتگو با  هدایت

درصد آن از خارج وارد کشور  51رود و  مهمترین نهادهای غذای طیور به شمار میسویا و ذرت از : مرغ اظهار داشت قیمت تخم

 .شود می

شود، ولی پاسخگوی  میلیون آن در داخل تولید می 1تا  0.9شود و با این که  ذرت هم با حجم قابل توجهی وارد می: وی ادامه داد

 .نیاز کشور نیست

های با کیفیتی هستند ولی از نظر کمیت، نیاز  شود، از نظر کیفی نهاده تهدید میهایی که در داخل کشور  نهاده: اصغری بیان داشت

 .کند داخل را تامین نمی

در حال حاضر عمال : گذار در خصوص حمایت دولت از مرغداران اظهار داشت رئیس اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

ای در نظر گرفته نشده  گذار یارانه های تخم مرغ و مرغ رای تهیه تخمگیرد و ب گونه حمایت معناداری از سوی دولت صورت نمی هیچ

 .است

کنند، اما در فرآیند  کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده محصول را تعیین و اعالم می: اصغری بیان داشت

 . کند گذاری عمال عرضه و تقاضا است که بازار را تعریف می قیمت

 .شود ها عرضه می تومان در درب مرغداری 0911مرغ به ازای هر کیلوگرم  در حال حاضر تخم: کردوی در پایان خاطرنشان 

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

http://www.iana.ir/majles/item/20820-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - 60/13/30

 کند جمهور نقشه راه استفاده مطلوب از آب را اعالم می رئیس

رئیس جمهوری از تهیه و تدوین نقشه راه مناسب توسط وزارت جهاد کشاورزی برای استفاده مطلوب از معاون اجرایی 

 .آب خبر داد

، محمد شریعتمداری سه شنبه شب در گفتگوی خبری در آستانه پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

رئیس جمهوری در سفر به این استان شیوه عمل این نقشه را به : ورود کاروان تدبیر و امید به استان خراسان جنوبی اظهار کرد

 .اطالع مردم خواهند رساند

مند است و بقیه اراضی این استان به  عی استان خراسان جنوبی از آبیاری پیشرفته بهرهدرصد اراضی زرا 01کمتر از : وی اظهار کرد

 .صورت سنتی آبیاری می شود

معاون اجرایی رئیس جمهوری، احداث بندهای کوچک در مسیر روان آب ها را یکی از راهکارهای بهره گیری مناسب از آب اعالم و 

 .روند آب دهی چاه ها و قنات ها از مزیت های این روش است تغذیه آب های زیرزمینی و تقویت: بیان کرد

با استفاده از مشارکت های : قنات در استان خشک یا نیمه خشک شده است، افزود 311شریعتمداری با اشاره به اینکه بیش از 

 .مردمی باید از ظرفیت قنات ها که در این استان حفاری شده به نحو مطلوب تری بهره گیریم

درصد  91حدود : جرایی رئیس جمهور بر لزوم ایجاد زندگی پایدار توام با رفاه در روستاهای استان تاکید کرد و گفتمعاون ا

 .جمعیت استان در مناطق روستایی ساکن هستند که باید توجه جدی تری به این مناطق صورت گیرد

که قابلیت فعالیت در حوزه کشاورزی فراهم نیست  در روستاهای مرزی یا سایر روستاهای استان خراسان جنوبی: وی اظهار کرد

 .باید روستاییان به سمت صنایع کوچک هدایت شوند

بررسی های کارشناسانه در این زمینه انجام گرفته و باید قدم های بزرگی در مناطق روستایی برداشته : شریعتمداری تاکید کرد

 .شود تا از مشکالت روستاییان کاسته شود

عدم دسترسی به بازار، برخوردار : ئیس جمهور به تعطیلی تعدادی از واحد های تولیدی این استان اشاره کرد و گفتمعاون اجرایی ر

نبودن از مهارت های کافی و نداشتن منابع مالی کافی را از جمله دالیل این اقدام است که بررسی های الزم برای رفع مشکالت 

 .صورت گرفته است

این تجربه در سایر : سعه استان ها از جمله خراسان جنوبی نباید متکی به بودجه عمومی باشد، اظهار کردوی با اشاره به اینکه تو

 .نقاط کشور آثار بسیار خوبی برجای گذاشته که امیدواریم شاهد این روند در استان خراسان جنوبی نیز باشیم

این معادن شامل انواع سنگ های معدنی بوده که به : معدن اعالم کرد و گفت 100شریعتمداری، تعداد معادن فعال استان را 

 .صورت خام و فرآوری نشده از استان خارج می شوند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510111111301 

 
 برنامه و سیاست ها
 فارس - 60/13/30

کشاورزی بعد از نفت زمینه جذب / درصد تولید ناخالص داخلی از کشاورزی است 90درصد اشتغال و  02

 گذاری دارد سرمایه

http://www.farsnews.com/
http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=9&Id=256884
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931003000640
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درصد اشتغال  02: معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه الزمه توسعه کشاورزی، ایجاد یک نهضت ملی است، گفت

 .درصد تولید ناخالص داخلی از کشاورزی است 90کشور و 

در مورد اینکه بخش کشاورزی برای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

، یکی نفت اگر کشور دارای دو مزیت اقتصادی بزرگ باشد: هایی است، گفت فاصله گرفتن از اقتصاد وابسته به نفت دارای چه قابلیت

توان در بخش کشاورزی  گذاری بر روی نفت نباشد، می و دیگری کشاورزی است، بنابراین در صورتی که امکان سرمایه

 .گذاری کرد سرمایه

اگر کشاورزی ایران را : دهد، افزود درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می 01درصد اشتغال و حدود  11وی با بیان اینکه کشاورزی 

توانیم دانش در هکتار، دانش در مزرعه و دانش در واحد  ن کنیم و سواد، آگاهی و اطالعات کشاورزان را ارتقاء دهیم، میبنیا دانش

 .تولیدی را افزایش دهیم

دانش بنیان شدن کشاورزی در گرو حمایت از بخش کشاورزی و : رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کرد

 .شود قات و آموزش و ترویج کشاورزی است، در حالی که از این بخش به اندازه کافی حمایت نمیبها دادن به تحقی

برابر متوسط از  0علمی حدود   بنیان به دلیل برخورداری از دانش کافی و برخورداری از شیوه کشاورزان دانش: زند اظهار داشت

 .کنند زمینشان برداشت و محصول تولید می

کشاورز برای ادامه فعالیت در : اورزی با بیان اینکه الزمه توسعه کشاورزی، ایجاد یک نهضت ملی است، گفتمعاون وزیر جهاد کش

 .روستا نیازمند بهداشت، جاده، آموزش و پرورش، مخابرات، دانشگاه و یکسری امکانات رفاهی است

از تولید نیازمند بازار فروش و تجارت است همچنین کشاورز پس : تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کرد  رئیس سازمان

های مختلف برای تأمین نیاز روستائیان و کشاورزان فراهم نشود، رسیدن به توسعه و  که اگر همت عمومی و هماهنگی وزارتخانه

 .پیشرفت در این بخش میسر نخواهد بود

ها  شود، بلکه باید تمامی وزارتخانه رویج کشاورزی نمیهای بخش کشاورزی منجر به توسعه و ت صرفا تکیه بر داشته: زند اظهار داشت

 .برای تقویت بخش کشاورزی با یکدیگر همکاری کنند

درصد کالری  81زمانی : های بالقوه این بخش به بالفعل تبدیل نشده است، گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ظرفیت

 .شود درصد آن از بخش کشاورزی تأمین می 99اکنون  د، در حالی که همش مورد نیاز مردم کشور از بخش کشاورزی تأمین می

برای شکوفایی و توسعه کشاورزی باید همه : دهد، افزود وی با اشاره به این مطلب که دولت به صنعت بیش از کشاورزی اهمیت می

 .ها به کمک هم بیایند وزارتخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510111111185 

 
 برنامه و سیاست ها
 فارس - 60/13/39

 ای های متراکم و گلخانه حمایت وزارت جهاد کشاورزی از توسعه کشت

ای یکی از  گلخانههای متراکم به ویژه کشت  پیگیری، پشتیبانی و اجرای کشت: مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .وظایف وزارت جهاد کشاورزی است

، روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی رسانی وزارت جهاد کشاورزی پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 برداری از گلخانه کشت های وزارت جهاد کشاورزی، در مراسم بهره فتاح الجنان مشاور وزیر و مسوول امور استان: اعالم کرد

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931003000089
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=fe78080f-72f8-48b2-a500-3303133a47da
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توسعه : ها اشاره کرد و افزود ای محمدیه شهرستان خوسف، بر تاکید وزیر بر توسعه گلخانه هیدروپونیک در محل مجتمع گلخانه

 . ها با توجه به کمبود آب از موارد مهمی است که در دستور کار دولت قرار دارد گلخانه

برای حمایت از این قشر برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته تسهیالتی : وی در مورد حمایت از فارغ التحصیالن بخش کشاورزی گفت

 .شده است

داران  شود، گلخانه های موجود در کشور سنتی است، پیشنهاد می از آنجایی که بخش اعظمی از گلخانه: فتاح الجنان تصریح کرد

 .سنتی برای اصالح سیستم گلخانه خود اقدام کنند

 039استان خراسان جنوبی با دارا بودن : استان خراسان جنوبی نیز در این مراسم، گفتولی پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

ای استان، به  تن محصوالت گلخانه 3000درصد از  81هکتار در استان فعال است که ساالنه حدود  90ای با مساحت  واحد گلخانه

 .شود های همجوار ارسال می میلیارد ریال به استان 9/00مبلغ 

نفر نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد  511در این بخش، برای تعداد : نفر اعالم کرد و گفت 031برداران این بخش را  بهره وی تعداد

 .شده است

التحصیالن رشته کشاورزی از ابتدای امسال تاکنون، برای  حدود یک میلیارد تومان تسهیالت به فارغ: ولی پور خاطرنشان ساخت

 .ها پرداخت شده است مجتمع ای در احداث واحدهای گلخانه

 1واحد در مجتمع محمدیه خوسف و  08التحصیالن رشته کشاورزی را  اندازی شده توسط فارغ ای راه های گلخانه وی تعداد مجتمع

میلیارد ریال تسهیالت  11ها  اندازی گلخانه تسهیالت پرداخت شده به متقاضیان راه: واحد در مجتمع نهبندان اعالم کرد و گفت

 .داران بوده است میلیون ریال بابت جبران خسارت به گلخانه 011نکی و با
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 قیمت تضمینی در بورس کاال حمایت از کشاورزان با اجرای قانون

وری کشاورزی فرارسیده تا از خرید  قانون افزایش بهره 33زمان اجرای ماده : عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت

سنتی و پرهزینه تضمینی به سمت درج قیمت تضمینی در بورس کاال و رسیدن سود واقعی حاصل از تولید به 

 .کشاورزان حرکت کنیم

و بودجه مجلس، حمایت از کشاورزان با اجرای قانون قیمت  ، عضو کمیسیون برنامهسنابه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تضمینی بجای خرید تضمینی در بورس کاال را خواستار شد

قانون افزایش بهره وری کشاورزی فرا رسیده تا رفته رفته از خریدهای سنتی و پرهزینه تضمینی به  11اکنون زمان اجرای ماده 

 .دن سود واقعی حاصل از تولید به کشاورزان حرکت کنیمسمت درج قیمت های تضمینی در بورس و رسی

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع  11در صورتی که دولت در الیحه بودجه سال آینده، بودجه ای را برای اجرای ماده 

د، مجلس اختصاص ، در نظر نگرفته باش(درج قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در بورس کاال به جای خرید تضمینی)طبیعی 

 .دهد این بودجه را به دولت پیشنهاد می

، مسائل مربوط به خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، قیمت ها 50در الیحه بودجه : عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت

مربوط به خرید تضمینی و کنترل بازار در ردیف های جداگانه ای نیز آورده شده که از ابتدای هفته جاری به بررسی جزییات موارد 

 .می پردازیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931006001535
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وقتی قیمت تضمینی محصوالت : قانون افزایش بهره وری کشاورزی افزود 11عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به ماده 

ری قانون افزایش بهره و 11کشاورزی در قانون پیش بینی شده است، دولت هم باید تدابیری را برای اجرای این قانون یعنی ماده 

 .کشاورزی و منابع طبیعی بیاندیشد که پس از بررسی کامل الیحه بودجه این موضوع مشخص می شود

قانون  11اکنون زمان اجرای ماده : قانون بهره وری اجرایی نشد اظهار کرد 11هاشمی نخل ابراهیمی با بیان اینکه امسال نیز ماده 

ز خریدهای سنتی و پرهزینه تضمینی به سمت درج قیمت های تضمینی در افزایش بهره وری کشاورزی فرا رسیده تا رفته رفته ا

 .بورس و رسیدن سود واقعی حاصل از تولید به کشاورزان حرکت کنیم

کشاورزی  در مجلس تصویب شد، تولیدکنندگان محصوالت 85براساس این ماده قانونی که در سال : وی در این باره توضیح داد

بورس کاال می برند و عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان در بورس، قیمت کاالهای آنها را  محصوالت خود را روی تابلوی

در این بین دولت نیز براساس معیار های خود قیمت تضمینی محصوالت را اعالم می کند، در این شرایط اگر قیمت . کشف می کند

ه کشاورزان سود می برند و ظرف مدت کوتاهی به وجه کاالهای کشف شده در بورس برابر و یا بیشتر از قیمت اعالمی دولت بود ک

التفاوت قیمت ها را به تولیدکنندگان پرداخت  خود می رسند اما اگر قیمت بورس کمتر از نرخ تضمینی دولت کشف شد، دولت مابه

 .کند  می

اگر دولت : ای جداگانه نیاز دارد تصریح کرد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پرداخت این مابه التفاوت به بودجه

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بودجه ای در نظر نگرفته  11در الیحه بودجه سال آینده برای اجرای ماده 

 .اجرایی شود باشد، کمیسیون برنامه و بودجه اختصاص این بودجه را به دولت پیشنهاد می دهد تا پس از چهار سال این قانون

قانون بهره وری کشاورزی به نفع کشاورز، دولت و صنعت کشاورزی است و از  11این نماینده مجلس معتقد است، اجرای ماده 

جمله مزیت های آن کاهش بار مالی سنگین دولت در خریدهای تضمینی، حذف پروسه طوالنی مدت پرداخت پول کاالهای 

 .ها در بورس کاال است ، کنار رفتن دالالن پر شمار از بازار کشاورزی و کشف عادالنه قیمتخریداری شده از سوی دولت به کشاورز

با اجرای : عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با اشاره به اینکه طرح قیمت تضمینی حامی کشاورزان است، اظهار کرد

مت گذاری محصوالت کشاورزی کمرنگ می شود و انگیزه طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، به نوعی نقش دولت در قی

 .کشاورزان برای تولید نیز به دلیل دریافت سود واقعی دوچندان می شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510113111180 
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 ای برای توسعه کشاورزی گیالن ندارد دولت برنامه/ سایه تهدید تعطیلی شالیزارها بر سر کشاورزان

اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این نگرانی وجود دارد که  نماینده مردم شهرهای آستانه

 .ای برای توسعه کشاورزی در گیالن ندارد هیچ برنامهدولت : مزارع شالیزاری گیالن تعطیل شود، گفت

نماینده شمال  10اشرفیه، محمدحسین قربانی صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه  از آستانه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .محور توسعه گیالن کشاورزی است: اظهار کرد کشور جلسات متعددی را با وزیر جهاد کشاورزی برگزار کردند،

 .ترین آن برنج و چای است ترین محور مباحث ما توسعه و تجهیز کشاورزی بود که شاخص اصلی: وی افزود

ای ارائه  های توسعه کشاورزی در گیالن برنامه رفت از چالش سخنگوی گروه بهداشت و درمان با تأکید بر اینکه تاکنون برای برون

 .مدت و نوعی مسکن است راهبرد دولت در این بخش کوتاه: است، گفتنشده 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931006000284
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 3برنج بین  51در سال : صرفه نبودن کشاورزی دانست و یادآور شد به وی دلیل فروختن زمین کشاورزی توسط روستاییان را مقرون

 .هزار تومان فروخته شد 0تومان تا  911هزار و 

کنم نوعی خیانت به مردم روستا صورت  تصور می: درصد کاهش داشته است، تصریح کرد 11قربانی با بیان اینکه امسال این قیمت 

 .گرفته است

درصد و کود  01بها را  دولت آب: وی با طرح این سئوال که آیا هزینه تولید محصولی مانند برنج نیز کاهش داشته است، ادامه داد

شده افزوده است که شایسته نیست این محصول استراتژیک  مت تمامدرصد بر قی 01درصد افزایش داده و عمالً  011شیمیایی را 

 .درصد کاهش قیمت داشته باشد 11کشاورزان 

اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه ما باید مزارع کشاورزی خود را تجهیز کنیم  نماینده مردم آستانه

اگر تدبیر اندیشیده نشود این نگرانی وجود دارد که مزارع شالیزاری ما مانند نوغان : ردتا هزینه تولید را کاهش دهیم، خاطرنشان ک

 .یا پرورش پیله ابریشم تعطیل شود

تن  011شد اما کار به جایی رسید که امروزه کمتر از  هزار تن پیله ابریشم تولید می روزی در گیالن بیش از یک: وی یادآور شد

 .کنند ا با فروش زمین زارعی خود امرار و معاش میشود و روستاییان م تولید می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510113111118 
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 رویه به کشاورزی سیب واردات بیآ/ های بخش کشاورزی برای خروج از اقتصادی نفتی ظرفیت

ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه تکیه بر درآمدهای نفت موجب شکنندگی  مشاور معاون برنامه

پذیری اقتصادمان  بخش کشاورزی مانع آسیب  های درآمدزای ها و قابلیت گیری از فرصت با بهره: شود، گفت اقتصاد می

 .شویم

درباره  خبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی   وگو ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گفت شاور معاون برنامهعبدالغفار شجاع م

بندی براساس درآمدهای  ریزی و بودجه در تمام ادوار برنامه: های بخش کشاورزی برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، گفت قابلیت

 .نفتی تنبلمان کرده است

در مسائل سیاسی با بکارگیری این ابزار : وی با بیان اینکه اتکا به نفت به عنوان اهرمی اثرگذار در مسائل سیاسی، اشتباه است، افزود

 .نشینند دهند و آرام نمی سایر کشورها هم اقدامات تقابلی و پیشگیرانه انجام می

بعد از حمله عراق به کویت به بهانه جلوگیری از حمله : ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد مشاور معاون برنامه

ده و مجوزی از شورای امنیت برخی کشورهای خارجی نظامی عراق به سایر کشورهای منطقه خلیج فارس، طی یک معاه

 .نیروهایشان را در کشورهای عربی مستقر کردند و به این ترتیب تسلط کافی برای نظارت بر تمامی امور را در منطقه یافتند

بیش : تند، گفتوی با بیان اینکه با استقرار کشورهای خارجی در کشورهای منطقه خلیج فارس، کشورهای عربی استعمار را پذیرف

 .اند ه سال است که این کشورها در منطقه خلیج فارس مستقر و در واقع بر حکومت و نفت آنها مستقر شد 11از 

در منطقه عسلویه برای استخراج منابع فسیلی توانستیم از   های گسترده ها ما هم با انجام فعالیت در این سال: شجاع بیان داشت

 .فاده کنیمحقوقمان در منابع مشترک است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931006000208
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های خارجی که در منطقه عسلویه مشغول کار بودند نتوانستیم از حقمان استفاده  وی با بیان اینکه در دولت قبل با اخراج شرکت

امروز عراق در مرزهای خشکی در حال برداشت از منابع فسیلی مشترک است و عدم توانایی و مشکالت در برداشت : کنیم، گفت

 .اقتصادی را برای ما رقم زده استمنابع فسیلی یک فاجعه 

بنابراین ما هم باید تالش کنیم که فعال از منابع مشترک : ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد مشاور معاون برنامه

 .برداشت کنیم و منابع داخلی را دست نخورده باقی بگذاریم

پذیری  تکیه بر درآمدهای نفت موجب شکنندگی و آسیب: گفتشجاع با اشاره به تحریم خرید نفت و عدم پرداخت بهای نفت، 

های دیگر از جمله کشاورزی مانع  های درآمدزای بخش های و قابلیت گیری از فرصت شود بنابراین باید با بهره اقتصادمان می

 .شکنندگی در اقتصاد شویم

هاست که هنوز در این بخش  سازی یکسری زیرساخت فراهمگیری از کشاورزی و اتکا بر اقتصاد این بخش نیازمند  بهره: وی افزود

 .کارهای زیادی باید انجام شود

های نوین  تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی به سیستم: ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت مشاور معاون برنامه

 .آبیاری یکی از راهکارهای توسعه کشاورزی و کاهش مصرف آب در این بخش است

های مرزی یکی از  مهار آب: های مرزی، اظهار داشت میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای مهار آب 8شجاع با اشاره به اختصاص 

در کشور باید مورد توجه قرار گیرد که با   آبی و خشکسالی کارهایی است که برای جبران مشکل اصلی بخش کشاورزی یعنی کم

 .سال برای این منظور در نظر گرفته شده است 0وق توسعه ملی مبلغی برای مدت دستور مقام معظم رهبری از صند

توان از منابع آن برای رونق بخش  ریزی می های خالی زیادی وجود دارد که با برنامه در بخش کشاورزی عرصه: وی اظهار داشت

 .کشاورزی و تأمین مواد غذایی استفاده کرد

های فراوانی در کشور برای  عرصه: میلیون نفر را دارا هستیم، اظهار داشت 091تأمین غذا برای  شجاع با بیان اینکه در کشور قابلیت

توان نیاز داخل را تأمین و   ریزی برای تولید آن هم می تولید آبزیان، دام، طیور، ماکیان، محصوالت کشاورزی وجود دارد که با برنامه

 .توان بخشی را صادر کرد  هم می

در دو دولت گذشته براثر : زند، افزود که مدیریت در استفاده از منابع موجود در بخش کشاورزی حرف اول را میوی با بیان این

رویه اکثر محصوالت کشاورزی بخصوص باغبانی لطمات زیادی به تولیدات این بخش وارد شد اما با تیم فعلی در بدنه  واردات بی

 .ودتر مشکالت این بخش از سر راه برداشته شودوزارت جهاد کشاورزی امیدوار هستیم تا هر چه ز
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1060دی  39, شنبه

 ها  ها و استان برتر کشاورزی به تفکیک معاونت های نمونهبندی  رده

 .ها اعالم شد ها و استان ها، سازمان های ملی بخش کشاورزی به تفکیک فراوانی در معاونت وضعیت نمونه

، (ایانا)معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در سالن اجالس ( ماه هفتم دی)شنبه  های برتر بخش کشاورزی که فردا یک در تشریح جزئیات بیشتری از آیین تجلیل از نمونه

 .ها اعالم کرد ها و سازمان های منتخب را به تفکیک معاونت سران برگزار خواهد شد، تعداد رشته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931005000069
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رشته؛ معاونت آب، خاک و صنایع  5ه؛ معاونت امور تولیدات دامی با رشت 01معاونت های زراعت و باغبانی با : مصطفی آقایی افزود

کشاورزی با هشت رشته؛ سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری با هفت رشته؛ سازمان شیالت با سه رشته، سازمان امور 

 .اند بندی شده عشایری با دو رشته و سازمان امور اراضی با یک رشته اولویت

نماینده در صدر این جدول قرار  5استان آذربایجان غربی با : ها نیز خاطرنشان کرد ه فراوانی کشاورزان نمونه در استانوی با اشاره ب

گرفته و در ادامه تهران و مازندران با هشت نماینده، خراسان شمالی با پنج نماینده، اصفهان و فارس هرکدام با چهار نماینده، 

گیالن هرکدام با سه نماینده، منطقه جنوب کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان هرکدام  خراسان رضوی، کردستان، کرمان و

های آذربایجان شرقی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کرمانشاه، گلستان، لرستان و یزد هرکدام با یک  با دو نماینده و استان

 .اند های بعدی قرار گرفته نماینده، در رتبه

 9313های ملی بخش کشاورزی انتخاب شده سال وضعیت استانی نمونه ( 9)جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی استان ردیف

 00 5 آذربایجان غربی 0

 01.9 8 تهران 1

 01.9 8 مازندران 1

 8 9 خراسان شمالی 0

 3.1 0 اصفهان 9

 3.1 0 فارس 3

 0.0 1 خراسان رضوی 0

 0.0 1 کردستان 8

 0.0 1 کرمان 5

 0.0 1 گیالن 01

 1.1 1 کرمانمنطقه جنوب 00

 1.1 1 خوزستان 01

 1.1 1 سیستان و بلوچستان 01

 0.9 0 آذربایجان شرقی 00

 0.9 0 ایالم 09

 0.9 0 چهارمحال و بختیاری 03

 0.9 0 سمنان 00

 0.9 0 کرمانشاه 08

 0.9 0 گلستان 05

 0.9 0 لرستان 11

 0.9 0 یزد 10

 011 30 جمع
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 9313سازمان سال / ها به تفکیک معاونتها و نمونه تعداد رشته ( 0)جدول شماره 

 تعداد نمونه تعداد رشته سازمان/ معاونت ردیف

 01 01 زراعت 0

 01 01 باغبانی 1

 5 5 امور تولیدات دامی 1

 9 9 شیالت و آبزیان 0

 1 1 ترویج و آموزش کشاورزی 9

 0 8 آب، خاک و صنایع کشاورزی 3

 9 9 های بخش کشاورزیتشکل 0

 3 0 طبیعی و آبخیزداریمنابع 8

 0 0 امور اراضی 5

 1 1 امور عشایری 01

 30 33 جمع

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11811-0.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1060دی  39, شنبه

 نامه خانه کشاورز و کمیسیون حقوق بشر اسالمی امضاء شد  تفاهم

منظور حمایت و احقاق حقوق شهروندی روستاییان و کشاورزان  خانه کشاورز و کمیسیون حقوق بشر اسالمی، به

 .نامه همکاری امضاء کردند تفاهم

روستاییان و کشاورزان از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران مقام خانه کشاورز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  قائم

زندگی شهری و رفاه شهروندی محروم هستند و با انعکاس این موضوع در چهارمین کنگره خانه کشاورز، حقوق  های یارانه

کمیسیون حقوق بشر اسالمی قرار ها و  شهروندی روستاییان مورد توجه وزارت راه، مسکن و شهرسازی، تعدادی دیگر از سازمان

 .گرفته است

ترین افراد در نظر گرفته شده  ای است که بعد از انقالب اسالمی برای محروم بیابانی با بیان اینکه حقوق شهروندی، مصوبه... ا عنایت

مدترین مردم هستند، از این درآ آمد، به عبارتی باید نخست روستاییان که کم حقوق شهروندی باید از روستا به شهر می: است، افزود

 .کردند حقوق استفاده می

: وی ساخت راه شوسه و امکانات حمل و نقل محصوالت کشاورزی به شهر را از نیازها و حقوق این اقشار نام برد و خاطرنشان کرد

 .کند را اقتصادی می توجه به حقوق شهروندی در جامعه روستایی و کشاورزان، رغبت مهاجرت به شهرها را کم و فعالیت کشاورزی

های حقوق بشری مانند انتقال تجربیات و اطالعات تخصصی  نامه، همه دیدگاه در این تفاهم: مقام خانه کشاورز ادامه داد قائم

 .های سازمان ملل برای توانمندسازی کشاورزان در راستای تولید بهتر و تأمین امنیت غذایی دیده شده است کشاورزی، حمایت

ار امیدواری کرد، خانه کشاورز که با سازمان فائو در ارتباط است، با پیوستن و همکاری با کمیسیون حقوق بشر اسالمی بیابانی اظه

 .های دوجانبه تبدیل شود نیز به جایگاهی برای تبادل اطالعات و انتقال تجربیات در حوزه کشاورزی و حمایت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20830-1.html
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نامه شامل حال اعضای خانه  وق بشر اسالمی بر اساس این تفاهمهای کمیسیون حق وی در پاسخ به این پرسش که آیا حمایت

دفاع از حقوق حقه کشاورزان در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی در : شود و یا همه کشاورزان، تصریح کرد کشاورز می

 .شوند توانند از این حمایت برخوردار اساسنامه خانه کشاورز آمده است و همه کشاورزان می( 9)بند 

 سخنرانی زن کشاورز ایرانی در دفاع از حقوق بشر

بنابراین گزارش، در این نشست که در خانه کشاورز برگزار شد، محمد حسن ضیایی فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسالمی به جنبه 

بدار مرکز اطالعات سازمان های گوناگون حقوق بشر از جمله حق بر غذا و امنیت غذایی تاکید کرد و سپس نازنین قائم مقامی، کتا

 .ملل متحد به قرائت متن پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز حقوق بشر پرداخت

بر پایه این گزارش، سپس چند سخنران از جامعه دانشگاهی و تولید کنندگان محصوالت کشاورزی از جمله عفت رئیسی سرحدی، 

ین آیین به نمایندگی از جامعه کشاورزی سخنرانی کرد، به موضوع چرخه تولید سالم مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران که در ا

کشاورزی، توسعه پایدار، اقتصاد سبز برای اقتصاد پایدار، تامین غذا در جهان و نقش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اشاره 

قوق زنان کشاورز ایران را نیز در جمع اعضای شورای رییسی در این نشست، برقراری عادالنه حقوق کشاورزان به ویژه ح. کرد

 .مرکزی خانه کشاورز و نمایندگان کمیسیون حقوق بشر اسالمی متذکر شد

یه گزارش ایانا، در بین سخنرانان از جامعه دانشگاهی نیز نسرین مصفا، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به 

در کنفرانس رم بر امنیت غذایی، : حق بر غذا حق شناخته شده ای است، اشاره کرد و گفتموضوع گرسنگی در جهان و اینکه 

اجتماعی و  –اهمیت اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی 

خاصمات مسلحانه، عدم دسترسی به غذا یا غذای کافی فرهنگی و سایر اسناد بین المللی پرداخت و بر رابطه فقر و امنیت غذایی، م

 ./و مغذی و نقش دولت ها، سازمان های بین دولتی، شرکت های خصوصی و جامعه مدنی در فراهم آوری امنیت غذایی تاکید شد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/11815-0.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1060دی  30, چهارشنبه

 شهرک کشاورزی در کشور  99اندازی  صدور مجوز راه

 99اندازی  های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از صدور مجوز راه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک

 . شهرک کشاورزی در کشورخبر داد

های کشاورزی در  نامه ایجاد شهرک الدین سجادی در نشست انعقاد تفاهم ، سید نظام(ایانا)ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاورزی 

قانون برنامه یک تکلیف برای دولت  50های کشاورزی در مبحث توسعه روستایی در بند ل ماده  شرکت شهرک: استان بوشهر گفت

های کشاورزی  ور ایجاد، راهبری و توسعه زیرساختهای کشاورزی را به منظ مشخص کرده و دولت را موظف کرده که شهرک

 .اندازی کند راه

این  51های کشاورزی وزارت جهاد بودیم که البته عمال از اواسط سال  شاهد تشکیل شهرک 50از اسفند سال : وی اضافه کرد

ها در مناطق مختلف  یجاد شهرکاندازی شده و امیدواریم شاهد ا ها با پیگیری مجدانه جناب حجتی وزیر جهاد کشاورزی راه شهرک

 .کشور باشیم

شهرک کشاورزی در کشور صادر شده که  00اندازی  تاکنون مجوز راه: های کشاورزی خاطرنشان کرد مدیر عامل شرکت شهرک

 .گیریم ها نهایت توان خود را به کار می برای ایجاد این مجموعه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20829-1.html
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ای وزارت جهاد کشاورزی معرفی شده و بدون تردید  های توسعه نها به عنوان یکی از سازما شرکت شهرک: سجادی تصریح کرد

 .شود ایجاد آن موجبات ارائه تسهیالت برای تولیدکنندگان و رونق بخش کشاورزی می

کنیم  ترین اولویت است و تالش می های مهم های گلخانه شهرک: ای گفت های گلخانه وی با تاکید بر اهمیت تاسیس شهرک

ور  جویی شود و هم اینکه از نظر عملکردی به بهره ای هدایت کنیم که هم در مصرف آب صرفه کشت گلخانه جات را به سمت صیفی

 .بیشتری برسیم

ایم و صنایع تبدیلی و  ها زنجیره کامل تولید را تعریف کرده در این شهرک: های کشاورزی افزود مدیر عامل شرکت شهرک

 .شود اندازی می هبندی نیز متناسب با تولیدات کشاوری را بسته

 .شود تمام مراحل از صفر تا صد باید در این شهرک انجام شود در مکانی که شهرک کشاورزی احداث می: سجادی بیان کرد

http://www.iana.ir/majles/item/11801-0.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1060دی  31, دوشنبه

 جهاد کشاورزی مکلف به تولید محصوالت راهبردی شد 

برنامه عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در  30معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، جزئیات 

ارتخانه وزارت جهادکشاورزی که پیش تر به تصویب شورای اقتصاد رسیده بود را منتشر کرد که براین اساس این وز

 .مکلف به اجرای امنیت غذایی و تولید محصوالت راهبردی شد

قانون برنامه و ( 1)به استناد مفاد ماده  51، شورای اقتصاد در جلسه مورخ پنجم خرداد (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

، پیشنهاد مشترک 51بهمن  15انقالب مورخ بودجه و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی ابالغی رهبر معظم 

مبانی و مستندات، (برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی)وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خصوص 

 .اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی وزارت جهادکشاورزی را تصویب کرده بود

ت راهبردی و ارتقای ضریب خوداتکایی آنها، افزایش تولید داخلی نهاده های کشاورزری، بر همین اساس، افزایش تولید محصوال

تامین ذخایر مطمئن راهبردی، تنظیم بازار داخلی، مثبت کردن تراز تجاری با توسعه صادرات و حفاظت و بهره برداری بهینه از 

 .ورزی استمنابع طبیعی و پایه از اهداف در نظر گرفته شده برای وزارت جهادکشا

 جزئیات برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی

افزایش کمی و کیفی تولید به ویژه در محصوالت راهبردی و ارتقای ضریب 'برنامه های متناظر با سیاست  - 9

 'خودکفایی

ی روغنی، حبوبات، پنبه، انواع افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت اساسی همچون گندم، برنج، شکر، سیب زمینی، دانه ها* 

 گوشت، شیر و تخم مرغ

 تجهیز و نوسازی اراضی، احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی* 

 گسترش پژوهش های کاربردی برای محصوالت راهبردی* 

ت کشاورزی اعمال استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی، مدیریت پسماندها و کنترل باقی مانده دارویی و سموم در محصوال* 

 و گسترش مبارزه بیولوژیکی و تلفیقی با آفات گیاهی

 حمایت از توسعه محصوالت سالم، طبیعی و ارگانیک* 

 تعیین الگوی کشت بهینه ملی و منطقه ای* 

http://www.iana.ir/majles/item/20812-1.html
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 تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی* 

 اجرای نظام جامع دامپروری و پوشش بهداشتی دام و طیور و آبزیان* 

و گسترش شرکت های خصوصی مشاوره ای ترویج و آموزش و دفاتر خدمات فنی و تخصصی و استفاده از ظرفیت فارغ  ایجاد* 

 التحصیالن کشاورزی و منابع طبیعی

 'افزایش تولید و ارتقای بهره وری منابع و عوامل تولید'برنامه های متناظر با سیاست  - 0

 بذور و نهال های اصالح شده، کود، سم، ماشین آالت و ادوات کشاورزی تأمین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش شامل* 

 پایش کیفیت منابع خاک، آب و سایر عوامل تولید* 

 بهبود ماده آلی خاک و حاصلخیزی خاک های کشاورزی* 

 تجهیز، نوسازی و ساماندهی اراضی کشاورزی* 

افزایش راندمان آبیاری در تمام مراحل با تأکید بر اجرای روش های ارتقای مدیریت آب بخش کشاورزی و در اولویت قرار دادن * 

 نوین آبیاری

 بهبود و افزایش عملکرد در واحد سطح* 

 'تأمین ذخایر مطمئن راهبردی و تنظیم بازار داخلی'برنامه های متناظر با سیاست  - 3

 محوریت بخش خصوصی ذخیره سازی محصوالت راهبردی از جمله گندم، برنج، شکر، گوشت، روغن با* 

 تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و فرآورده های آن با محوریت صنوف ذیربط* 

 حمایت و پشتیبانی از زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی در فرآیند تولید، عرضه و بازار محصوالت

 خصوصیتوسعه و پوشش بیمه ای مناسب و کاهش خطرپذیری تولید محصوالت کشاورزی با محوریت بخش * 

 تقویت و تکمیل زنجیره تولید و عرضه محصوالت برای مصرف داخلی و صادرات* 

 طراحی و اجرای نظام تعرفه ای مؤثر بر واردات محصوالت کشاورزی* 

 (کشت فراسرزمینی)مدیریت مخاطرات وامنیت غذایی با بهره برداری از منابع تولید خارجی * 

صادرات محصوالت کشاورزی و گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی و فرآورده  توسعه'برنامه های متناظر با سیاست  - 9

 'ها

 افزایش تولید در محیط های کنترل شده گلخانه ای* 

 افزایش فرآوری محصوالت، کاهش ضایعات در تولید و فرآوری* 

 (شیالتی و جنگلی و مرتعیزراعی، باغی، گیاهان دارویی، دامی، )توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و مواد فرآوری شده * 

 افزایش محصوالت باغی دارای مزیت های صادراتی* 

 تثبیت و روان سازی مقررات تجارت خارجی محصوالت کشاورزی* 

 برندسازی محصوالت کشاورزی* 

 'حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه'برنامه های متناظر با سیاست  - 0

 رویکرد اصالح کاربردی و توسعه باغات در اراضی شیب دار حفاظت اراضی کشاورزی با* 

 اصالح ساختار و ایجاد تعادل جمعیت دامی متناسب با منابع با تأکید بر مراتع* 

 منابع طبیعی و اراضی کشاورزی( کاداستر)حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل ها و مراتع کشور، حدنگاری * 

 آب و حفاظت خاک و مهار کانون های فرسایش آبی و بادی و تعدیل اثرات خشکسالی حفاظت از منابع* 
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 اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک، مقابله با بیابان زایی، تعدیل اثرات خشکسالی و ریزگردها* 

 حفاظت، حمایت، احیاء و توسعه جنگل ها و مراتع* 

 .مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداریارتقاء و توانمند سازی مدیریت منابع طبیعی و * 

http://www.iana.ir/majles/item/11050-0.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1060دی  39, شنبه

 اعالم شرایط دریافت تسهیالت کم بهره برای متقاضیان اصالح شبکه آبیاری 

ها،  توانند با مراجعه به دفاتر مدیریت آب و خاک استان های آبیاری، متقاضیان می نیاز به اصالح شبکه در صورت

 .نامه برای مراجعه به بانک و استفاده از تسهیالت کم بهره بانکی دریافت کنند معرفی

س کنونی این دفتر، امروز در گفتگو با های آبیاری معاونت آب و خاک و کارشنا ها و روش علی اکبر مرادی، معاون سابق دفتر شبکه

های آبیاری به وسیله صندوق توسعه ملی تامین  اعتبارات مورد نیاز اصالح شبکه: افزود( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .است  های عامل استانی ارسال شده شده و به شعب بانک

های آبیاری مزارع، اعتبارات  کشاورزی تالش کرد تا برای اصالح روشپیش از این معاونت آب و خاک وزارت جهاد : وی ادامه داد

خاصی را در بودجه سنواتی در نظر بگیرد، اما در نهایت مقرر شد که در صورت نیاز به تغییر در شبکه، تسهیالت کم بهره بانکی در 

 .اختیار کشاورزان قرار گیرد

ها را به کشاورزان  ر اساس شرایط اقلیمی هر مزرعه، طراح و مشاور، انواع روشب: مرادی درباره دالیل نیاز به اصالح شبکه بیان کرد

 .کند پیشنهاد می

مثال به . ها به دلیل تغییر شرایط اقلیمی با گذشت زمان دیگر پاسخگوی نیازهای کشاورز نیست اما برخی از طرح: وی اضافه کرد

شود در نتیجه فرد مجبور به استفاده از  مزرعه غیر ممکن می دلیل کاهش حجم آب منطقه، استفاده از سیستم بارانی در یک

 .ای خواهد بود آبیاری قطره

تواند از تسهیالت کم بهره بانکی برای  در این صورت کشاورز می: های آبیاری معاونت آب و خاک ادامه داد معاون سابق دفتر روش

 .است ر الیحه بودجه برای این مسئله در نظر گرفته نشدهزیرا کمک بالعوض دولتی د. آبیاری خود استفاده کند  اصالح روش

وی در پاسخ به این پرسش که اگر سیستم آبیاری پیاده شده در مزرعه به دلیل خطای محاسباتی طراح و مشاور باشد، کدام مرجع 

 .کند ابتدا یک تیم کارشناسی دلیل ناکارآمد شدن سیستم آبیاری را بررسی می: پاسخگو است، گفت

اگر اشتباه مشاور، دلیل اصلی بروز مشکل برای کشاورز باشد، آن مشاور باید تمام ضرر و زیان کشاورزان را پرداخت : ی افزودمراد

 .های تغییر شبکه را پرداخت کند کند، در صورت تغییر شرایط محیطی، کشاورز باید هزینه

های آبیاری،  اگر مشاور پروژه: ول حکمیت است، عنوان کردوی با اشاره به اینکه مبنای رسیدگی به شکایات کشاورزان در وهله ا

رای تیم کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی را نپذیرد و خسارتی به کشاورزان پرداخت نکند، آن ها برای دریافت مطالبات خود باید 

 ./به مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات مراجعه کنند

http://www.iana.ir/majles/item/11811-0.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1060دی  34, پنجشنبه

 برنامه دولت برای برندهای کشاورزی صادراتی از خراسان جنوبی 

http://www.iana.ir/majles/item/20794-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/20823-1.html
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یی، فرهنگی و رییس جمهوری در جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی ضمن تاکید بر امتیازات تاریخی، جغرافیا

دینی ایران مانند مبارزه برای آزادی، دمکراسی و حق رأی از برنامه های خاص توسعه کشاورزی این استان نیز سخن 

 .گفت

از مشهد، حسن روحانی، چهارشنبه شب در این نشست، با اشاره به امتیازات ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

ایران نخستین کشور منطقه است که برای آزادی، دمکراسی و رأی مبارزه کرده و : هنگی و دینی ایران، افزودتاریخی، جغرافیایی، فر

 .بیش از یکصد سال پیش دمکراسی و عدالتخانه ایجاد کرد

بت است دنیای امروز، دنیای ارتباطات و رقا: وی با بیان این که توسعه متوازن و جامع در سراسر کشور، خواست عمومی است، گفت

 .و ما باید بتوانیم با بهره گیری از امتیازات و ویژگی ها خاص خود، کشورمان را در کنار سایر کشورها در مسیر توسعه قرار دهیم

های جایگزین اقتصاد کشاورزی برای توسعه خراسان جنوبی از جمله تجارت  رییس جمهوری در پاسخ به پرسش دیگری درباره راه

مسلما باید از ظرفیت مرزی بودن خراسان جنوبی بهره بیشتری ببریم، اما وضعیت افغانستان : تصریح کردخارجی و توسعه صنعتی 

جنوب و توسعه صنعتی  -از سوی دیگر اتصال این استان به کریدور شمال . هم اینگونه نخواهد ماند و این کشور متحول خواهد شد

تواند اقتصاد کشاورزی استان خراسان  زی مدرن و ایجاد صنایع تبدیلی میاستان نیز مدنظر هستند و در کنار آن ها توسعه کشاور

 .جنوبی را نیز متحول کند

 کیلومتری انتقال آب در خراسان جنوبی، با هدف ممانعت از تبخیر 022احداث شبکه 

تصور غلطی : خاطرنشان ساختروحانی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت یازدهم برای انتقال آب به خراسان جنوبی چیست؟ 

کیلومتر به وجود آمده است، در حالی که این شبکه کامال داخلی و  311درباره برنامه دولت برای ایجاد شبکه انتقال آب به طول 

 .برای جابجایی آب در داخل استان است تا بر مشکل تبخیر آب حین انتقال در روی زمین غلبه کنیم

های بلند مدت است که ناظر بر  ث انتقال آب به استان نیز مورد بررسی است، اما این جزو طرحالبته بح: رییس جمهوری افزود

خرید آب از همسایگان و انتقال آب است، اما چون هنوز تکلیفی بر آن ها مشخص نشده است، در این سفر نیز بحثی درباره آن ها 

 .نشد

: ای برای برندسازی محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی دارد؟ گفت روحانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت چه برنامه

بندی و صنایع تبدیلی در استان است تا محصوالت کشاورزی استان که برخی از آن ها  های دولت توسعه صنعت بسته یکی از برنامه

 .جنوبی و ایران باشند های خراسان نیز خاص و بسیار با کیفیت هستند، در خارج از کشور نیز بتوانند معرف توانمندی

وی در این رابطه و در نشست با سرمایه گذاران استان نیز خراسان جنوبی را دارای استعدادهای بسیار زیادی در ابعاد مختلف 

به رغم خشکسالی های چند ساله گذشته، خراسان جنوبی دارای محصوالت استراتژیکی همچون : اقتصادی دانسته و گفته بود

 .ناب و داروهای گیاهی است که می تواند به رشد اقتصادی استان کمک کندزرشک، زعفران، ع

بنابراین گزارش، رییس جمهوری در بخش دیگری از شورای اداری استان خراسان جنوبی در واکنش به درخواست یکی از 

تعیین : مک کند، تصریح کردخبرنگاران درباره اینکه سود تسهیالت بانکی در خراسان جنوبی تک رقمی شود تا به توسعه استان ک

ها باید از محل همین تسهیالت سود پرداختی به  ها متعلق به مردم است و بانک نرخ سود بانکی در اختیار دولت نیست، پول بانک

 .منابع مردمی خود را تامین کنند

د با استفاده از منابع صندوق توسعه، توان تواند در موضوع نرخ سود تسهیالت بانکی ورود کند، اما می دولت نمی: روحانی ادامه داد

 .گذاری به مناطق محروم کند که این کار را خواهیم کرد هایی به جذب سرمایه کمک
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رییس جمهوری همچنین در پاسخ به درخواست خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دولت خراسان جنوبی را با توجه به سابقه فرهنگی 

خراسان جنوبی همواره یکی از مراکز مهم : ادبی ایران معرفی کند، خاطرنشان ساخت و علمی درخشان به عنوان پایتخت علمی و

هایش فراهم شود و با تصویب دولت  فرهنگی و علمی کشورمان بوده و هست، اما اینکه جایی مرکز علمی و فرهنگی شود باید زمینه

 .این کار شدنی نیست

خت گردشگری هستند و تهران پایتخت کشور و مشهد پایتخت معنوی کشور، اینکه مثال گفتید شیراز و اصفهان پایت: روحانی گفت

اما به هر حال بیرجند ظرفیت و استعدادهای فرهنگی و علمی خوبی . ها دارد های این مرکزیت قرار گرفتن هر کدام ارتباط با زمینه

د و دولت در این زمینه از هیچ کمکی کوتاهی مند شو دارد که باید در کنار آن ها از توسعه به ویژه در عرصه اقتصادی نیز بهره

 ./نخواهد کرد

http://www.iana.ir/majles/item/11805-0.html 

 
 برنامه و سیاست ها

  (1060/13/30) دهقان نیوز

 یشنهاد دهند تشکلها پ/ های کشاورزی هستیم  آماده واگذاری وظایف به تشکل

های بخش خصوصی که توانمندی پذیرش مسئولیت تنظیم بازار داخلی و خارجی یک محصول  تشکل/ دهقان نیوز 

ها و  اتحادیه. توانند نسبت به دریافت وظایف آن به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دهند کشاورزی را دارند، می

کشاورزی قبول مسئولیت کنند به شرط توانمند بودن و های مختلف  های بخش خصوصی که بخواهند در بخش تشکل

 .توانند در قالب این قانون قرار بگیرند های موازی می در رقابت نبودن با دیگر اتحادیه

وری در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است که آن  معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته بر اساس قانون افزایش بهره

به تدریج به بخش خصوصی توانمند، ( به غیر از وظایف حاکمیتی)گری است  را که جزو وظایف تصدیبخش از وظایف خود 

 .ها واگذار کند ها و اتحادیه تشکل

عبدالمهدی بخشنده گفته در این راستا وزارت جهاد کشاورزی به غیر از واگذاری بازار روغن نباتی به انجمن صنفی روغن نباتی 

های بخش خصوصی که توانمندی پذیرش مسئولیت تنظیم بازار داخلی و  ها و تشکل اتحادیه: الم کردها اع پس از انجام بررسی

 .توانند نسبت به دریافت وظایف آن به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دهند خارجی یک محصول کشاورزی را دارند، می

م مرغ را به اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار واگذار کرد و وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار تنظیم بازار تخ: بخشنده ادامه داد

های مختلف کشاورزی قبول مسئولیت کنند به شرط توانمند بودن و  های بخش خصوصی که بخواهند در بخش ها و تشکل اتحادیه

 .توانند در قالب این قانون قرار بگیرند های موازی می در رقابت نبودن با دیگر اتحادیه

های مختلف و موازی در حوزه دامپروری وجود دارد که کار را برای وزارت جهاد کشاورزی  اینکه به عنوان مثال اتحادیهوی با بیان 

رغم این که همچنان صنایع و  در زمینه شکر علی: کند، اظهار کرد گری به بخش خصوصی سخت می جهت واگذاری وظایف تصدی

های قند و شکر تنظیم بازار این  تجارت هستند، عمال انجمن صنفی کارخانه کارخانجات شکر تحت اختیار وزارت صنعت، معدن و

 .شود محصول را بر عهده دارند و با همکاری تنگاتنگ با وزارت جهاد کشاورزی دارد، تنظیم بازار این محصول انجام می

ط رییس جمهور وقت به وزارت توس 0185وری که مرداد ماه سال  قانون افزایش بهره 3و  9به گزارش دهقان نیوز، در ماده

برداران بخش  های حاکمیتی ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بهره در قالب سیاست ":جهادکشاورزی ابالغ شده، آمده است 

های مختلف  ای و یا کشوری در زیر بخش های مرتبط منطقه های صنفی و اتحادیه کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشکل

 ".و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی صالح خواهند بود کشاورزی

http://www.iana.ir/majles/item/20819-1.html
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گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه  دولت مکلف است وظایف تصدی "همچنین 

های گیاهی و  آزمایشگاهها،  های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقالم موردنیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه نهاده

ها، صنایع  ، انبارها، سیلوها، سردخانه(های مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران به جز آزمایشگاه)دامی 

های موضوع مواد  گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه

 ."این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید( 9)و ( 1)

دولت موظف است تا استقرار کامل  "اند که  های همین مفاد قانونی نیز به مسئوالن دولت متذکر شده گذاران در تبصره البته قانون

را به عمل آورد و به منظور حمایت از بهره برداران و ها  های الزم از آن ها و پشتیبانی ها، حمایت ها و توانمندسازی آن این تشکل

ها و محصوالت  ها و ایجاد تعادل در بازار محصوالت و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده مصرف کنندگان و شفافیت قیمت

 ."تولیدی، در صورت امکان از طریق شرکت در بورس کاال معامله کند

http://www.dehghannews.ir/News0.aspx?id=1100 

 
 برنامه و سیاست ها

  (1060/13/34) دهقان نیوز

کشاورز باید مستقیم محصولش را / های غلط است  کشاورزی درگیر سیاست/ گرد است  کشاورزی ایران دچار عقب

 بفروشد 

شود و در واقع محصول  پیشرفته به صورت سفارشی و قراردادی انجام میکشاورزی موفق در کشورهای / دهقان نیوز 

کشاورزی نباید به تولید محصوالت خام محدود شود بلکه توجه به مدیریت . رسد کشاورزی پیش از تولید به فروش می

 .و بازار نیز در کنار این موارد مورد توجه است

 

 .گری است ایران درگیر واسطه معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته متاسفانه کشاورزی

ایم  های عملی برنداشته کنیم قدم گری را محکوم می ای که در افکار عمومی واسطه گفته در کشور به اندازه به گزارش دهقان نیوز،

ای فراهم گردد که کشاورزان به صورت مستقیم  که به این منظور باید بازارهای عرضه محصوالت کشاورزی اصالح شود و زمینه

 .محصوالت خود را به فروش برسانند

سال پیش  01به  0151گرد با شیب تند است و وضعیت کشاورزی در سال  کشاورزی در ایران دچار یک عقب: صفایی تصریح کرد

 .بازگشته است

ی و توافقی های تضمین هزار میلیارد تومان به منظور خرید 00در بوجه سال آینده : ها، تصریح کرد وی در خصوص نقدینگی تعاونی

 .ها در نظر گرفته شده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است برای تعاونی

متاسفانه تلقی عمومی و حکومتی از کشاورزی : صفایی با اشاره به مشکالت موجود در حوزه مدیریت و بازار کشاورزی، تصریح کرد

 .های غلط بوده است ها، این بخش همواره درگیر سیاست رغم توجه دولت خام است و علیدر کشور تولید محصوالت 

های گذشته برای اصالح بازار کشاورزی صورت گرفته، ناکام مانده است و از حاشیه  هایی که در دولت تمامی برنامه: وی ادامه داد

غفلت شده، این در حالی است که حاشیه سود بازار در  بیت اصالح بازار محصوالت کشاورزی سود بازار کشاورزی به عنوان شاه

 .کشورهای موفق در زمینه کشاورزی به شدت مورد توجه است

http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3044
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های موجود با اشاره به اینکه خودکفایی در محصوالت کشاورزی یک راهبرد حکومتی است،  وی در خصوص کمبود آب و خشکسالی

خاصی پیدا کرده، چرا که ما همزمان با توسعه کشاورزی و سطح زیر کشت، در حال حاضر موضوع آب در ایران وضعیت : عنوان کرد

 .روی کنترل منابع آبی کار نکردیم

ها بیشتر بازرگانی محصوالت کشاورزی است، خاطرنشان  مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور با اشاره به اینکه وظیفه تعاونی

کنند، اما در بازاریابی و بازار رسانی محصوالت ضعیف هستند و از این رو  می ها در حال حاضر تا حدی تامین نهاده تعاونی: کرد

  .بینند کشاورزان صدمه می

کشاورزی موفق در کشورهای پیشرفته به صورت : وی با بیان اینکه کشاورزی در کشور باید سفارشی انجام شود، عنوان کرد

 .رسد زی پیش از تولید به فروش میشود و در واقع محصول کشاور سفارشی و قراردادی انجام می

کشاورزی نباید به تولید محصوالت خام محدود شود بلکه توجه به : صفایی بر توجه به کشاورزی خارج از مزرعه تاکید و بیان کرد

 .مدیریت و بازار نیز در کنار این موارد مورد توجه است

http://www.dehghannews.ir/News0.aspx?id=1103 

 
 

 برنامه و سیاست ها

  (1060/13/3۰) نیوز دهقان

 خانه کشاورز از حقوق کشاورزان دفاع می کند / کشاورزان از رفاه محرومند 

خانه کشاورز دفاع از حقوق حقه کشاورزان در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی در اساسنامه / دهقان نیوز 

آمد، به  حقوق شهروندی باید از روستا به شهر می. توانند از این حمایت برخوردار شوند آمده است و همه کشاورزان می

 .کردند درآمدترین مردم هستند، از این حقوق استفاده می عبارتی باید نخست روستاییان که کم

 .اء شدنامه خانه کشاورز و کمیسیون حقوق بشر اسالمی امض تفاهم

نامه همکاری  منظور حمایت و احقاق حقوق شهروندی روستاییان و کشاورزان تفاهم خانه کشاورز و کمیسیون حقوق بشر اسالمی، به

 .امضاء کردند

های زندگی شهری و رفاه شهروندی محروم هستند و با  مقام خانه کشاورز با اعالم این خبر گفته روستاییان و کشاورزان از یارانه قائم

انعکاس این موضوع در چهارمین کنگره خانه کشاورز، حقوق شهروندی روستاییان مورد توجه وزارت راه، مسکن و شهرسازی، 

 .ها و کمیسیون حقوق بشر اسالمی قرار گرفته است تعدادی دیگر از سازمان

ترین افراد در نظر گرفته شده  ی برای محرومای است که بعد از انقالب اسالم بیابانی با بیان اینکه حقوق شهروندی، مصوبه... ا عنایت

درآمدترین مردم هستند، از این  آمد، به عبارتی باید نخست روستاییان که کم حقوق شهروندی باید از روستا به شهر می: است، افزود

 .کردند حقوق استفاده می

توجه به : و حقوق این اقشار نام برد و گفتوی ساخت راه شوسه و امکانات حمل و نقل محصوالت کشاورزی به شهر را از نیازها 

 .کند حقوق شهروندی در جامعه روستایی و کشاورزان، رغبت مهاجرت به شهرها را کم و فعالیت کشاورزی را اقتصادی می

صی های حقوق بشری مانند انتقال تجربیات و اطالعات تخص نامه، همه دیدگاه در این تفاهم: مقام خانه کشاورز ادامه داد قائم

 .های سازمان ملل برای توانمندسازی کشاورزان در راستای تولید بهتر و تأمین امنیت غذایی دیده شده است کشاورزی، حمایت

بیابانی اظهار امیدواری کرد، خانه کشاورز که با سازمان فائو در ارتباط است، با پیوستن و همکاری با کمیسیون حقوق بشر اسالمی 

 .های دوجانبه تبدیل شود دل اطالعات و انتقال تجربیات در حوزه کشاورزی و حمایتنیز به جایگاهی برای تبا

http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3046
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نامه شامل حال اعضای خانه  های کمیسیون حقوق بشر اسالمی بر اساس این تفاهم وی در پاسخ به این پرسش که آیا حمایت

مینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی در دفاع از حقوق حقه کشاورزان در ز: شود و یا همه کشاورزان، تصریح کرد کشاورز می

 .توانند از این حمایت برخوردار شوند اساسنامه خانه کشاورز آمده است و همه کشاورزان می( 9)بند 

بنابراین گزارش، در این نشست که در خانه کشاورز برگزار شد، محمد حسن ضیایی فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسالمی به جنبه 

حقوق بشر از جمله حق بر غذا و امنیت غذایی تاکید کرد و سپس نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطالعات سازمان  های گوناگون

 .ملل متحد به قرائت متن پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز حقوق بشر پرداخت

صوالت کشاورزی از جمله عفت رئیسی سرحدی، بر پایه این گزارش، سپس چند سخنران از جامعه دانشگاهی و تولید کنندگان مح

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران که در این آیین به نمایندگی از جامعه کشاورزی سخنرانی کرد، به موضوع چرخه تولید سالم 

ی ملل متحد اشاره کشاورزی، توسعه پایدار، اقتصاد سبز برای اقتصاد پایدار، تامین غذا در جهان و نقش سازمان خواربار و کشاورز

رییسی در این نشست، برقراری عادالنه حقوق کشاورزان به ویژه حقوق زنان کشاورز ایران را نیز در جمع اعضای شورای . کرد

 .مرکزی خانه کشاورز و نمایندگان کمیسیون حقوق بشر اسالمی متذکر شد

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به موضوع گرسنگی در در بین سخنرانان از جامعه دانشگاهی نیز نسرین مصفا، استاد دانشکده 

در کنفرانس رم بر امنیت غذایی، اهمیت اعالمیه جهانی : جهان و اینکه حق بر غذا حق شناخته شده ای است، اشاره کرد و گفت

اجتماعی و فرهنگی و سایر اسناد بین  –حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی 

المللی پرداخت و بر رابطه فقر و امنیت غذایی، مخاصمات مسلحانه، عدم دسترسی به غذا یا غذای کافی و مغذی و نقش دولت ها، 

 .سازمان های بین دولتی، شرکت های خصوصی و جامعه مدنی در فراهم آوری امنیت غذایی تاکید شد

http://www.dehghannews.ir/News0.aspx?id=1193 

 
 برنامه و سیاست ها

فودپرس-  1060دى ماه  1دو شنبه   

اگر قیمت روغن نباتی باید کاهش یابد / وزارت جهاد کشاورزی مولفه های تنظیم بازارش را برای انجمن تعریف کند

ی همیشه باید نرخ تضمینی را افزایش دهد؟چرا وزارت جهاد کشاورز ! 

اگر وزارت جهادکشاورزی در تنظیم : دبیر انجمن روغن نباتی با بیان اینکه تنظیم بازار روغن با موفقیت صورت گرفته است، گفت

های آن را برای انجمن تعریف کند بازار کاالها تعریف دیگری دارد مؤلفه . 

اشاره به اینکه باید سیاست خرید تضمینی در بخش روغن با بازنگری هایی همراه شود،  وگو با تسنیم، با محمد قبله در گفت

یکی از انتقادات بنده به قیمت خرید تضمینی این موضوع است که چرا دولت از سایر کشورها مانند برزیل اقدام به : اظهارداشت

ین امر امکان رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی در سطح ا. کند واردات دانه روغن آن هم ارزان تر از قیمت تمام شده داخلی می

گیرد بازار می .  

توان به این نتیجه رسید که یا قیمت های این محصوالت در  وی با بیان اینکه در چرایی قیمت ارزان محصوالت روغنی وارداتی می

صنعت روغن نباتی کشور :کنند، افزود ان خود میکشور ما گران و یا کشورهای دیگر سیاست های حمایتی ویژه ای را از تولیدکنندگ

نزدیک به دو سال افزایش قیمتی نداشته است اما چگونه است که تولیدکنندگان روغن باید قیمت محصوالت خود را کاهش دهند 

 .اما وزارت جهادکشاورزی همیشه باید نرخ تضمینی خود را افزایش دهد

وغن به این دلیل اقدام به کاهش قیمت محصوالت روغنی نکرده است که ارز روغن انجمن ر: دبیر انجمن روغن نباتی اضافه کرد

تومان رسیده است به همین واسطه با وجود کاهش قیمت جهانی روغن خام نمی توان  1011تومان به  0113خام از ارز مرجع 

http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3056
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 .توقع کاهش قیمت پایه روغن را در داخل کشور داشت

م منظور وزارت کشاورزی در عدم تحقق تنظیم بازار روغن که به انجمن روغن نباتی واگذار شده قبله با بیان اینکه بنده نمی فهم

هدف از تنظیم بازار ثبات قیمت، تأمین به موقع و جلوگیری از کمبود کاال و جلوگیری از حواله کشی و : است، چیست؟ گفت

ن دالل بازی ها را حذف و مستقیماً کاال در اختیار سهمینه بندی است حتی انجمن با کسب رضایت مصرف کنند و تولیدکنندگا

 .کارخانجات قرار می دهد

اگر وزارت جهادکشاورزی در تنظیم : وی ضمن بیان اینکه به اعتقاد ما تنظیم بازار روغن با موفقیت صورت گرفته است، تصریح کرد

های آن را برای انجمن تعریف کند بازار کاالها تعریف دیگری دارد مؤلفه . 

 "ه گزارش تسنیم، اخیراً عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در اظهاراتی اعالم کرده است کهب

وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری بازار روغن نباتی از تولید تا بازار مصرف و چگونگی تنظیم بازار، انجمن صنفی روغ نباتی تامل 

رسد باید پایش بیشتری از سوی وزارتخانه انجام شود دارد؛ چرا که به نظر می ". 

های روغنی به کشور، چرا  شود که با وجود واردات چهار میلیارد دالری روغن خام و مقداری دانه این سوال مطرح می: وی افزود

های روغنی تولید داخل روی دست تولیدکنندگان باقیمانده است؟ دانه  

ها یا  ریزی برای این مشکل هستیم تا بتوانیم تشکل در حال برنامه: ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد معاون برنامه

های روغنی تولید داخل  بندی روغن خام منافع جدی دارند در زمینه همکاری در خرید دانه اشخاصی که در واردات تصفیه و بسته

 .نیز سهیم باشند

های جهانی روغن خام، قیمت داخلی روغن نباتی کاهش نیافته است، معاونت  رغم پایین آمدن قیمت علی: ریح کردبخشنده تص

 .زراعت وزارت جهاد کشاورزی انتقاد دارد و در همین زمینه در حال بررسی وضعیت هستیم

http://www.foodpress.ir/Post 
 

ه و سیاست هابرنام  
  فودپرس- 1060شنبه دى ماه 

 شناسنامه برای محصوالت کشاورزی

به منظور تولید محصوالت کشاورزی سالم و به دور از آلودگی های مختلف ، طرح : رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت 

بازدید از مزارع گوجه فرنگی محمدعلی باغستانی در .شناسنامه دار کردن محصوالت کشاورزی در کشور در دستور کار است

یکی از دغدغه های دولت تولید محصول سالم ، ارتقای کیفیت و سالمت محصول : شهرستان دشتستان استان بوشهر افزود 

دراین ارتباط طبق طرحی که با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت ودرمان و : وی اضافه کرد.کشاورزی است

در این طرح محصوالت از لحظه : باغستانی بیان کرد.ده است، محصوالت کشاورزی شناسنامه دار می شودآموزش پزشکی تدوین ش

کشت تا سرسفره مردم نظارت و آزمایش می شود تا اگر محصولی مشکل سالمت داشته باشد مشخصات آن و تولیدکننده اش در 

اکید کرد کشاورزان حساسیت ویژه در زمینه مصرف وی ت.دسترس باشد و از ورود این محصول به چرخه مصرف جلوگیری شود

باغستانی یکی از اهداف سفر امروز خود به استان بوشهر و شهرستان .سموم داشته باشند و توصیه های کارشناسان را جدی بگیرند

هورمون قرمز ) ن دشتستان را بازدید از مزارع کشاورزی بویژه گوجه فرنگی و بررسی آفات و آلودگی این محصول به هورمون اتفو

شهرستان .موردی از مصرف این هورمون در تولیدات شهرستان دشتستان مشاهده نشد: عنوان کرد و افزود( کننده گوجه فرنگی

  .دشتستان با مرکزیت شهر برازجان قطب تولید سبزی و صیفی استان بوشهر است

http://www.foodpress.ir/Post 
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 برنج

  فودپرس-  1060دى ماه  5جمعه 

 کاهش هزار تومانی برنج درپی اشباع بازار

واردات بی رویه و اشباع بازار از برنج باعث کاهش حدود هزار تومانی قیمت برنج ایرانی در : دبیر کانون دانش و صنعت برنج گفت 

در حال حاضر عمال برنج در اختیار : تحقیقات برنج اظهار کردپور، عضو هیات علمی موسسه  غالمرضا خانکشی.بازار شده است

که  وی با بیان این.هاست و تنها بخش کمی از این محصول در اختیار تولیدکنندگانی است که دارای تمکن مالی باالتر هستند واسطه

ایر برنج در کشور باید منتظر با کاهش تدریجی ذخ: باید تا حدود سه ماه دیگر در انتظار فصل آینده کشت برنج باشیم، گفت

افزایش مالیم قیمت این محصول در بازار داخلی باشیم و این درحالی است که هم اکنون بازار برنج در کشور از محصول وارداتی و 

: دبیر کانون دانش و صنعت برنج اظهار کرد.تولید داخل اشباع شده و کشاورزان در فصل فروش محصول خود دچار مشکل بودند

ای است که قیمت برنج ایرانی هاشمی و طارم عطری با نوسانات بسیاری مواجه شده و هم  ال حاضر وضعیت بازار برنج به گونهدرح

تومان رسیده است و این کاهش قیمت حدود هزار تومانی این محصول دلیلی جز  3111اکنون در بازار داخلی به کمتر از کیلویی 

اگر تولید و واردات برنج در طول یک سال به بیش از سه میلیون تن برسد با   :وی تاکید کرد.ندارد اشباع بازار و واردات بی رویه برنج

های خارجی که با تبلیغات گسترده  بر هم خوردن تعادل بازار و افزایش عرضه نسبت به تقاضا مواجه هستیم که در این شرایط برنج

گیرند و جای برنج ایرانی را در بازار  های ایرانی می تی گوی سبقت را از برنجاند به راح و جوایزی که برای خرید محصول تعیین کرده

دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید در چنین شرایطی مدیریت بازار محصوالت کشاورزی به ویژه : پور گفت خانکشی.خواهند گرفت

ال کند تا واردات برنج در بازه زمانی یک ساله کنترل ای اعم برنج را که قابلیت نگهداری و استفاده پس از یک سال را دارد، به گونه

  .شود

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 

 بازار و قیمت ها

 فارس - 60/13/31

 جدول+قیمت حبوبات در بازار تهران

 .ثابت بوده و تغییر نداشته است( ع)امام حسینهای اخیر در بازار شهرستانی میدان  قیمت انواع حبوبات در هفته

قیمت انواع حبوبات در بازار در هفته جاری نسبت به چند هفته اخیر افزایش نداشته  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .و ثابت بوده است

 (ع)دان امام حسین جدول قیمت انواع حبوبات در بازار شهرستانی می

 (تومان)  قیمت انواع حبوبات

 9911 عدس

 9911 دال عدس

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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 0911 لوبیا سفید

 3111 لوبیا قرمز

 5911 لوبیا قلمی

 3011 ماش

 0911 لپه

 1911 نخود

 0111 لوبیا چیتی

 3111 لوبیا چشم بلبلی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01511511111951 

 
 بازار و قیمت ها

 فارس - 60/13/3۰

 ها را کاهش دادند  صنایع لبنی قیمت برخی فرآورده

یمت بعضی از محصوالتشان را به دلیل انباشت در انبار در یک ماه اخیر صنایع لبنی ق: دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

 .اند ها و به فروش نرسیدن، کاهش داده کارخانه

های  در یک ماه اخیر برخی کارخانه: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت

صنایع لبنی به دلیل انباشت محصول در انبارها و به فروش نرسیدن تولیداتشان، به صورت داوطلبانه قیمت بعضی از محصوالتشان 

 .اند را کاهش داده

رید مردم، دلیل اصلی این کاهش تقاضا به علت پایین آمدن قدرت خ: وی در مورد دلیل کاهش قیمت محصوالت لبنی اظهار داشت

 .ها بوده است کاهش قیمت

از : دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به این سؤال که در کنار کاهش قیمت برخی محصوالت کیفیتشان نیز پایین آمده است، گفت

وگیری از انباشت این موضوع اطالعی ندارم و نباید چنین اتفاقی افتاده باشد، زیرا هدف از کاهش برخی از محصوالت لبنی جل

رود و  محصول در انبارها و به فروش رساندن آن محصوالت بوده است که اگر کیفیت آن پایین بیاید، قطعا محصوالت به فروش نمی

 .کنند مجدد صنایع لبنی ضرر می

سط میانگین قیمت به طور متو: باکری در مورد قیمت خرید شیر خام از دامداران با توجه به اجرای طرح خرید تضمینی شیر، گفت

تومان است و خرید تضمینی شیر تأثیری بر قیمت  0191تومان و در مورد شیر با کیفیت خوب  0111خرید شیر خام از دامداران 

 .خرید صنایع لبنی نداشته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510113110081 

 
 بازار و قیمت ها

 فارس - 60/13/3۰

 جدول+قیمت میوه و سبزیجات

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930930000593
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931006001482
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در هفته جاری قیمت انواع میوه و سبزی با سپری شدن شب یلدا نسبت به هفته گذشته تقریبا کاهش داشته و برخی 

 ..میوه از جمله انار، موز و خرمالو کاهش قیمت داشته است

در هفته جاری قیمت انواع میوه و سبزی با سپری شدن شب یلدا نسبت به هفته  خبرگزاری فارسادی به گزارش خبرنگار اقتص

 .گذشته تقریبا کاهش داشته و برخی میوه از جمله انار، موز و خرمالو کاهش قیمت داشته است

اش در بازار با  هایی است که با آغاز فصل زمستان چند روزی است که عرضه وهای از جمله می فرنگی گلخانه براساس این گزارش توت

 .هزار تومان آغاز شده است 03قیمت هر کیلوگرم 

همچنین قیمت هر کیلوگرم انار که هفته گذشته به علت شب یلدا افزایش یافته بود، در این هفته در هر : افزاید این گزارش می

تری نسبت به  هایی بود که در هفته جاری با قیمت پایین ش قیمت داشت و موز هم از جمله میوهتومان کاه 911کیلوگرم تقریبا 

 . هفته گذشته عرضه شد

 (ها بر حسب تومان است محاسبه قیمت)جدول قیمت میوه و سبزیجات 

 انواع میوه
در بازار شهرستانی ( درجه یک)قیمت میوه 

 (ع)میدان امام حسین 

های عرصه محصوالت کشاورزی وابسته به  غرفه در( درجه دو)قیمت میوه 

 شهرداری

 - 03111 توت فرنگی

 1111 1911 انار

 1111 1911 موز

پرتقال 

 تامسون
1911 1581 

 1081 1911 سیب زرد

 1911 0111 نارنگی

 - 5111 آناناس

 0911 9111 نارگیل

 1911 9111 انگور شاهرود

 1911 1911 کیوی

 0111 0111 خرمالو

 1911 1111 گوجه فرنگی

 1191 1911 خیار

 581 0911 هویج

 0111 0011 کدو مسمایی

 0181 1111 بادنجان

 0181 0011 پیاز

http://www.farsnews.com/
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 0091 0911 زمینی سیب

 0091 1111 شلغم

 0181 1111 چغندر لبو

 1511 1111 لوبیا سبز

 0911 9111 کلم بروکلی

 5811 0911 کلم قرمز

 5811 0911 کلم سفید

 1911 1111 ای دلمهفلفل 

 0581 1111 کاهو

 0811 3911 به

 0911 1111 کرفس

 911هزار و  1هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم سبزی خوردن  1براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم سبزی آش، کوکو، پلو 

 .تومان است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510113110159 

 
 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان – 1060دی  3۰: تاریخ

 پیشنهاد واردات مرکبات شب عید به وزارت جهاد کشاورزی/ فرنگی نصف شد قیمت گوجه

همچنین کشور نصف شده است و انتظار فرنگی در سطح شهر تهران و  قیمت گوجه: رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت

 .تر نیز بیاید ها پایین رود قیمت می

تومان به  3111ای از کیلویی  فرنگی گلخانه گوجه: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانحسین مهاجران در گفتگو با 

تومان  0911تومان به  1111گی وارد شده از شهرهای بوشهر، بهبهان، چابهار و دزفول از کیلویی فرن تومان رسیده و گوجه 0111

 .تومان است 0111فرنگی انباری در حال حاضر  شده است؛ همچنین گوجه

سازی به شرط همکاری  وضعیت ذخیره: برای شب عید نیز گفت  پرتقال و سیب  سازی میوه وی در خصوص وضعیت ذخیره

های وارد شده برف سال  کنیم به دلیل خسارت نندگان با اتحادیه مناسب خواهد بود، اما برای مرکبات و نارنگی فکر میک ذخیره

 .گذشته در غرب مازندران با کمبود مواجه شویم

پیشنهاد : زی تهران با اشاره به اینکه پیشنهاد واردات به وزارت جهاد کشاورزی داده شده، اضافه کردمرییس اتحادیه میوه و سب

واردات از کشورهای پاکستان برای محصول نارنگی و پرتقال والنسیا از کشورهای آفریقا، مصر و ترکیه داده شده است، زیرا با توجه 

درصدی مرکبات برای پایان سال  01به این که در سال جاری وضعیت تولید پرتقال در جنوب مناسب بوده ولی ما شاهد کمبود 

 .خواهیم بود

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931006001395
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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درصدی به  11تا  00های گذشته تا امروز به صورت سنتی بوده و تلفات  سازی مرکبات از سال ذخیره: ان در پایان یادآور شدمهاجر

 .واردات و تولید داخلی مرکبات وارد کرده که امیدواریم وزارت جهاد روش انبارداری متفاوتی برای این محصول در پیش گیرد

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

  بازار و قیمت ها
 ایسنا - 1060دی  2شنبه  سه

  های جهانی ثابت ماندن قیمت روغن با وجود کاهش قیمت

داند،  میدر حالی که دبیر انجمن روغن نباتی علت کاهش نیافتن قیمت روغن نباتی در بازار را باالتر بودن نرخ ارز امسال نسبت به سال گذشته 

 .های کاهش یافته جهانی این محصول و دیگر عوامل نشان از ضرورت کاهش قیمت روغن نباتی دارد قیمت

، قیمت انواع روغن خام از جمله سویا، پالم و آفتابگردان در بازارهای جهانی نشان از (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

محصوالت وارداتی به کشور دارد و از سوی دیگر نیز حذف مالیات هشت درصدی واردات روغن نباتی خام  دردصدی این 11تا  5کاهش حدود 

 .های تولید روغن نباتی در کشور شده است از بهمن ماه سال گذشته نیز باعث کاهش هزینه

درصد، روغن آفتابگردان فوب دریای سیاه  11بازار انواع روغن خام طی سال گذشته نشان می دهد روغن سویا فوب برزیل و آرژانتین حدود 

درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است اما گویا این کاهش قیمت و معافیت  01درصد و روغن پالم فوب اندونزی و مالزی حدود  13حدود 

 .تمالیاتی که بهمن ماه سال گذشته ابالغ شد نیز تاثیری در کاهش قیمت روغن نباتی تولید شده در کشور نداشته اس

به کمتر از ... آفتابگردان و  ای است که قیمت هر تن روغن خام سویا، پالم، روند کاهش قیمت انواع روغن خام از سال گذشته تاکنون به گونه

ه و ها و مراکز عرضه را با تخفیف ویژ دالر رسیده و برخی از برندهای معتبر تولیدکننده روغن نباتی در کشور نیز محصول خود در بنکداری 811

دبیر  -درصد کمتر از قیمت مصوب می فروشند اما قیمت روغن نباتی در بازار ایران نه تنها کاهش پیدا نکرده و به گفته محمد قبله  01حدود 

 درصد افزایش یابد و از سوی صنایع نیز این تقاضا وجود 01برآوردها نشان می دهد قیمت روغن نباتی میتواند تا حدود  -انجمن روغن نباتی 

وری و افزایش حاشیه سود صنایع جبران کنیم، بنابراین تا پایان امسال هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال  دارد اما درصددیم آن را با افزایش بهره

  .نمی شود

و  گرچه قیمت جهانی روغن خام طی سال گذشته تاکنون کاهش یافته است اما قیمتی که سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن: وی افزود

تومان رسیده  1811تومان بود که امروز این نرخ ارز افزایش یافته و به حدود  1011تجارت در آن زمان مشخص کرده بود بر مبنای ارز مرجع 

 .شود تا قیمت روغن کاهش پیدا نکند است و از سوی دیگر توزیع روغن از سوی شرکت بازرگانی حذف شده بنابراین مسائل باعث می

های تمام شده واردات روغن خام براساس  ست بودن اظهارات قبله مبنی بر افزایش نرخ ارز واردات روغن خام، قیمتحتی در صورت در

 .درصد کاهش یافته است 01های جهانی باز هم حدود  قیمت

اختصاص می یافت و  درصد از ارز مرجع به واردکنندگان 11ای صورت می گرفت که حدود  در سال گذشته واردات روغن خام به کشور به گونه

تومانی استفاده می کردند که این دقیقا برخالف اظهارنظر دبیر انجمن روغن نباتی مبنی  1911درصد را از ارز آزاد  01واردکنندگان باید مابقی 

 .تومانی در سال گذشته است 1011بر استفاده از ارز مرجع 

رغم کاهش قیمت جهانی  علی: نیز در این باره معتقد است -ر جهاد کشاورزی معاون برنامه ریزی اقتصادی وزی -البته عبدالمهدی بخشنده 

های روغنی، محصول  روغن خام، قیمت روغن نباتی در بازار داخلی کاهش نیافته و با وجود واردات چهار میلیارد دالری روغن خام و دانه

 .تولیدکننده داخلی روی دستش باقیمانده است

که به اذعان وزارت جهاد کشاورزی در این بخش وجود دارد این است که دانه روغنی تولیدکنندگان داخلی روی گرچه یکی دیگر از مشکالتی 

در تولید روغن نباتی هدف اصلی، حمایت از تولیدکنندگان : مانده و این در حالی است که قبله پیش از این به ایسنا گفته بود  دستشان باقی

های روغنی باشد صنایع روغن نباتی خریدار  اش مبنی بر توسعه و رشد تولید دانه گذاری قدر دولت هدفهای روغنی است؛ بنابراین هر  دانه

 .شوند و کشاورزان انگیزه بیشتری برای تولید خواهند داشت های روغنی تولید داخلی می روغن خام استحصال شده از دانه

http://www.yjc.ir/fa/news/
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ریزی برای بهبود  روغن نباتی به بخش خصوصی چندان رضایتی ندارد و در حال برنامهرسد وزارت جهادکشاورزی نیز از واگذاری بازار  به نظر می

 .شرایط بازار روغن نباتی به نفع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است

http://www.isna.ir/fa/news/51011111030 

 

 تولیدات دام وطیور

 آیانا-1060دی  31 ,دوشنبه

 پروژه تولید نژاد ترکیبی بز شیری در مزارع بسته و نیمه آغاز بکار کرد 

پروژه تولید نژاد ترکیبی بز شیری در مزارع بسته و نیمه با بهره گیری از شیوه های نوین پرورش بز و به کارگیری 

 .گردیدمدیریت پرورش متناسب با شرایط اقلیمی و اکوسیستم منطقه خلخال فراهم 

از استان اردبیل، بهلول تکلوی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

استان اردبیل با بیان این که در اجرای این پروژه با بهره گیری از شیوه های نوین پرورش بز و به کارگیری مدیریت پرورش 

و اکوسیستم منطقه خلخال زمینه اجرای پروژه تولید نژاد ترکیبی بز شیری فراهم گردید تا با بهره گیری  متناسب با شرایط اقلیمی

از بزهای دارای ظرفیت ژنتیکی تولیدشیر باال شاهد ارتقای تولیدات و محصوالت واحدهای پرورش بز در مناطق مستعد استان و 

 .همچنین ارتقای در آمد پرورش دهندگان باشیم

تکلوی با بیان این که در اجرای پروژه تولید نژاد ترکیبی بز شیری از اسپرم بزهای نژاد شیری خارجی سانن و آلپاین به بهلول 

اجرای این پروژه باعث ارتقای تولیدشیر در : عنوان پایه پدری و از بز بومی خلخالی به عنوان پایه مادری استفاده شده است، افزود

 .قای درآمد پرورش دهندگان خواهد شدواحدهای پرورش بز و نیز ارت

 911هم اکنون این پروژه به همت کارشناسان مدیریت امور دام این معاونت به ظرفیت : این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد

 ./راس در بخش هشتجین شهرستان خلخال در مرحله اجراست

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11051-0.html 

 
 تولیدات دام و طیور

 آیانا- 1060آذر  26, شنبه

 آغاز نخستین پروژه تولید ترکیب ژنتیکی جدید گوسفند گوشتی 

ایش پروژه افزایش بهره وری با هدف اقتصادی نمودن حرفه پرورش گوسفند در سامانه پرورش غیر مرتعی از طریق افز

 .بهبود صفات مادری کلید خورد چند قلوزایی 

هدف از اجرای این پروژه افزایش بهره وری با هدف اقتصادی : به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از استان اردبیل، تکلوی گفت

بهبود صفات مادری به ویژه افزایش  –نمودن حرفه پرورش گوسفند در سامانه پرورش غیر مرتعی از طریق افزایش چند قلوزایی 

 –تولید مثل در طول سال برای تحقق سه بار زایش در دو سال  –تولیدشیر مورد نیاز بره ها و سرعت رشد و ضریب تبدیل مناسب 

 .بهبود کیفیت الشه از طریق کاهش چربی و بهبود بازدهی وزن الشه به وزن زنده است

ه در واحدهای دامپروری بدون اتکا به مراتع اجرا می گردد و از آمیخته گری های بدون هدف این پروژ: این مقام مسئول اضافه کرد

 .و برنامه نیز جلوگیری به عمل می آید

http://www.isna.ir/fa/news/93100200461
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20792-1.html
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دراجرای این پروژه از گوسفند نژاد مغانی به عنوان گوسفند بومی پایه مادری استفاده شده است و از اسپرم گوسفندان : وی افزود

 .به عنوان پایه پدری استفاده شده است( پاکستانی  –رومانف ) نژادهای پر بازده و سنگین خارجی 

اجرای این پروژه به صورت پنج ساله بوده و نسل های گوسفند به : گفت معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان

وجود آمده ناشی از اجرای این پروژه در سال پنجم وششم پس از تایید پتانسیل های تولید و ژنتیکی و اندازه موثر جمعیت مربوطه 

 ./رمز گوسفندی خواهیم بودقابل توزیع خواهد بود و درنهایت با اجرای این پروژه، شاهد افزایش تولید گوشت ق

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11081-0.html 

 

 تولیدات زراعی و باغی

فودپرس-  1060دى ماه  1دو شنبه   

<تولید و صادرات سیب رکورد زد کشاورزی ی و خشک وزارت جهاد کشاورزی از های سردسیر مدیر کل دفتر میوه

هزار تنی سیب در سال جاری خبر داد 922بینی تولید بیش از سه میلیون و  پیش  

امسال در تولید سیب : علی محسنی اظهار کرد.هزار تن آن به کشورهای مختلف صادر شود 311شود حدود  بینی می پیش: و گفت 

دهد میزان تولید این محصول تا پایان سال به بیش از سه میلیون  ها نشان می بینی ای که پیش ایم؛ به گونه ای ثبت کرده رکورد تازه

میلیون دالر به کشورهای مختلف  01تن سیب به ارزش  011هزار و  035طی هشت ماهه امسال : وی افزود.هزار تن برسد 011و 

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با  مدیر کل دفتر میوه.درصد افزایش یافته است 90صادر شده است که از نظر وزنی 

هزار تن نیز وجود  311امسال ظرفیت صادرات سیب تا بیش از : که ایران سومین تولیدکننده سیب در جهان است، گفت بیان این

  .دارد که امیدواریم بسترهای الزم برای تحقق آن فراهم شود

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 تولیدات زراعی و باغی
 ایسنا - 1060دی  0چهارشنبه 

 های رامسر دپوی کیوی در سردخانه

 .های شهرستان در حال انبار و دپوی کیوی برای صادرات هستند طبق روال سنوات گذشته سردخانه: مدیر جهاد کشاورزی رامسر گفت

یکی از دالیل اصلی که کیوی را در این : ، منطقه مازندران، اظهار کرد(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایرانوگو با خبرنگار  هادی پادام در گفت

کنند، تامین و تشکیل قند مورد نظر در این میوه است چرا که این امر به بازه زمانی سه ماهه نیازمند است و این  زمان در سردخانه نگهداری می

 .دهد مهم تا اواخر اسفند رخ می

سازمان توسعه روستایی در حال حاضر . در حال حاضر مشکلی از لحاظ تنظیم بازار و تامین مرکبات و کیوی در رامسر وجود ندارد: وی افزود

 .مبادرت به خرید مرکبات کرده است

از اواخر اسفند تا اواخر  معموالً این مهم. منتظر ورود تجار و صادرکنندگان به بازار هستیم: مدیر جهاد کشاورزی رامسر خاطرنشان کرد

تاجران با حضور خود در این بازه زمانی مبادرت به خرید این محصول کرده و آن را به کشورهایی حاشیه خلیج فارس، . دهد اردیبهشت رخ می

 .کنند ترکیه و آسیای میانه صادر می

ماهه جاری به همین شکل  1رفتار بازار در بازه زمانی : افزودای در زمینه دپوی کیوی زیاد است،  وی با بیان اینکه هیاهو و سر و صدای رسانه

طلبد تا  ها چیزی جز ناراحتی برای مردم، دولت و کشاورزان و باغداران در پی نخواهد داشت، لذا می است لذا چنین رفتاری از سوی رسانه

  .ها با سیاست و اطالعات کافی در این زمینه برخورد کنند رسانه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20780-1.html
http://www.foodpress.ir/Post


 3931 دیاول اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

02 
 

http://www.isna.ir/fa/news/51011111539 

 

 تکنولوژی، فناوریها، علمی

فودپرس-  1060دى ماه  1دو شنبه   

 رونمایی از بذرهای جدید دانه های روغنی در وب سایت تحقیقاتی تکاتو

وسعه کشت دانه های روغنی وب سایت مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت ت -فود پرس  با رونمایی از یک رقم  (تکاتو)

رقم کلزا به اسامی پیشنهادی مهتاب، زمان، موج و فروزان رسما آغاز به کار کرد 0سویا به نام آرین و  . 

به گزارش فود پرس، ضرورت توجه به توسعه کشت دانه های روغنی در کشور در جهت تامین رفع کشور نیازمند همکاری و 

از این رو بر تمامی دست . هماهنگی تمامی دستگاهها، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی در کنار کشاورزان می باشد

اندرکاران این عرصه الزم است در حد وسع و توانایی خود تالش نمایند تا ضمن تامین منطقی نیازهای داخلی کشور از امکانات، 

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی به . این مسیر نه چندان آسان استفاده نمایندتخصص و تجربیات خود برای تسهیل نمودن 

عنوان قدیمی ترین شرکت تخصصی فعال در عرصه تولید انواع دانه های روغنی در کنار فعالیتهای اجرایی خود فعالیتهای گسترده 

 .ای را حوزه های تحقیقاتی آغاز نموده است

، بذر و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی نیز در گفت و گو با خبرنگار فودپرس کامبیز فروزان مدیر بخش تحقیقات

به عنوان سایت و ایستگاه تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ( تکاتو)مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر : اعالم کرد

رود به عرصه های اصالحی انواع دانه های روغنی به عنوان فعالیت خود را در عرصه های مختلف اعم از انجام تحقیقات کاربردی، و

اولین شرکت خصوصی فعال در زمینه دانه های روغنی آغاز کرده است که ازجمله نتایج این تحقیقات و فعالیتها معرفی یک رقم 

به موسسه تحقیقات ثبت و  رقم کلزا به اسامی پیشنهادی مهتاب، زمان، موج و فروزان برای طی مراحل ثبت 0سویا به نام آرین و 

 .گواهی بذر و نهال برای ورود به عرصه کشاورزی کشور و رفع وابستگی به واردات انواع بذور خارجی می باشد میتوان اشاره کرد

بی شک نیل به اهداف عالیه مد نظر در امر رفع وابستگی به واردات در سایه هم اندیشی و تعامل کلیه دست : وی خاطر نشان کرد

رکاران و متخصصین در حوزه های اقتصاد، زراعت، اصالح نباتات و صنایع وابسته میسر است بر این اساس به منظور فراهم کردن اند

بستر مناسب در این عرصه مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر حوزه مدیریت بذر تحقیقات وآموزش شرکت توسعه کشت دانه 

خود زمینه بحث و تبادل نظر در مسائل زراعی، اصالحی، آفات و بیماریها و منابع ژنتیکی های روغنی با راه اندازی سایت تخصصی 

-www.arcموجود در کشوررا برای متخصصین، محققین و دانش پژوهان فراهم نموده است سایت یاد شده با آدرسهای 

ordc.ir http://www.arc-ordc.ir  قابل بهره برداری برای عموم بوده و به تدریج از نظر محتوایی تکمیل و به روز رسانی

  .خواهد شد

سایت یاد شده دارای قسمتهای مختلفی از جمله اطالعات عمومی در مورد انواع دانه های روغنی، معرفی : فروزان اعالم کرد

یات، کتب و مقاالت مرتبط با دانه های روغنی، چکیده طرحهای تحقیقاتی انجام شده توسط حوزه تحقیقات شرکت بانک بذر، نشر

با توجه به آنکه حوزه تحقیقات : وی گفت. بانگ میکروارگانیزمها، کلینیک گیاه پزشکی و تاالر تخصصی دانه های روغنی می باشد

ار تخصصی خبرنامه خود در سایت شرکت به آدرس شرکت به صورت ماهیانه نسبت به انتش www.ordc.ir  سایت مجتمع تکاتو

ونیک خود در قسمت اقدام می نماید کلیه عالقمندان می توانند با ورود و ثبت آدرس پست الکتر www.arc-ordc.irبه آدرس

 درج شده در سایت مجتمع تکاتو به طور ماهیانه خبرنامه مذکور را از طریق پست الکترونیک خود دریافت نمایند

http://www.isna.ir/fa/news/93100300965
http://www.arc-ordc.ir/
http://www.arc-ordc.ir/
http://www.arc-ordc.ir/
http://www.arc-ordc.ir/
http://www.ordc.ir/
http://www.ordc.ir/
http://www.arc-ordc.ir/
http://www.arc-ordc.ir/
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وی ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران خود در مجتمع تکاتو به ویژه علی زمان میرآبادی ریاست مجتمع تکاتو جهت راه انداری 

پیشنهادات و انتقادات سازنده می تواند در جهت رفع کاستی ها و ضعف های موجود مدیران این  ارائه: سایت خاطر نشان کرد

سایت را یاری رساند و در آینده ای نزدیک شاهد برطرف شدن کامل نیاز محققین و متخصصین عرصه دانه های روغنی در 

 .دسترسی به مطالب عرصه دانه های روغنی باشیم

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 پسته

فودپرس-  1060دى ماه  5  

سرما تولید گردو را کاهش داد / درصدی تولید پسته 91رشد   

درختی،  درصدی تولید سیب 00های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رشد بیش از  سرپرست دفتر امور میوه

درصدی نسبت به پارسال برخوردار بود 00ار تن پسته در کشور تولید شد که از رشد هز 119امسال : گفت . 

های سردسیری و خشک  درصد تولید محصوالت باغبانی در حوزه میوه 99درصد سطح زیر کشت و  31علی محسنی با بیان اینکه 

هزار تن است که این میزان نسبت به سال قبل بیش از  011میلیون و  1امسال تولید سیب کشور حدود : قرار دارد، اظهار داشت

درصد افزایش دارد00 . 

درصد رشد دارد ضمن  0.3تولید انگور نسبت به سال قبل : هزار تن عنوان کرد و گفت 811میلیون و  1گور را وی میزان تولید ان

درصدی مواجه بوده و دلیل آن نیز  0هزار تن کشمش در کشور تولید شده که این تولید با کاهش منهای  099اینکه امسال 

است سرمازدگی باغات انگور بویژه باغات آذربایجان غربی بوده . 

با توجه به این موضوع و همچنین با توجه به اینکه بیشتر کشمش ما صادر : محسنی با اشاره به کاهش قیمت جهانی کشمش گفت

شود، وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود بازار و افزایش صادرات با کمک صادرکنندگان مبادرت به خرید حمایتی محصول  می

کنند و  تومان به باغداران پرداخت می 1111تومان و صادرکنندگان 011ده؛ دولت مبلغ کشمش توسط سازمان تعاون روستایی کر

شود هزار تومان خریداری و صادر می 0هرکیلوگرم کشمش به قیمت  . 

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی تولید پسته را در سال جاری بسیار خوب توصیف کرد و  سرپرست دفتر امور میوه

درصدی نسبت به پارسال برخوردار بود و ما به رکورد خوبی در  00هزار تن پسته در کشور تولید شد که از رشد  119امسال : گفت

 .این زمینه دست یافتیم

درصدی همراه بود که  01جاری با کاهش  تولید گردو در سال: هزار تن اعالم کرد و افزود 111محسنی میزان تولید گردو را نیز 

ازدگی بهاری در مناطق گردوکاری از جمله استان کرمان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بودعلت آن نیز وقوع سرم . 

به دلیل آنکه تولید و مصرف گردو در کشور تقریبا برابر است کمبودی در این زمینه نداشتیم: وی اضافه کرد . 

را مطلوب توصیف کرد و  51بهار و تابستان سال  های تازه مانند هلو، گیالس، شلیل و زردآلو را در محسنی وضعیت تولید میوه

هزار تن هلو تولید کردیم ضمن اینکه صادراتمان نیز شرایط خوبی دارد 311امسال حدود : گفت . 

http://www.foodpress.ir/Post 
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 چای

 آیانا-1060دی  30, چهارشنبه

 شود  به کمپوست می تن چای سنواتی تبدیل 932

 .تن چای سنواتی شناسایی شده و برای تبدیل شدن به کمپوست، آماده است 932شده،  بر اساس مطالعات انجام

با اعالم این خبر ( ایانا)معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن از این محصول شناسایی شده و آماده تبدیل شدن به کمپوست  011های سنواتی، تاکنون  تکلیف چایدر راستای تعیین : گفت

 .است

شود که البته باید از  هایی که از تاریخ تولید آنها بیش از سه سال گذشته باشد، سنواتی محسوب می چای: گودرز خردادپور افزود

 .گیردلحاظ استاندارد و سایر موارد تحت بررسی قرار 

های سنواتی باید برای مصارف غیرقابل شرب استفاده شود و حتی یک کیلوگرم از آن نیز راهی بازارهای  چای: وی خاطرنشان کرد

 .شود مصرف نمی

ای تحت نظارت قرار گرفته و پس از زمان  های سنواتی در محوطه چای: معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشور ادامه داد

برگ ترکیب کرده و مورد استفاده  عنوان کمپوست با خاک توانند آن را به داران می ترتیب گلخانه شود که بدین پوسیده می خاصی،

 .قرار دهند

های سنواتی موجود در کشور در حال انجام است و انبارها به مرور شناسایی و  شناسایی برای سایر چای: خردادپور تصریح کرد

 .شود بررسی می

ای نیز برای صادرات چای ایرانی و در مقابل، واردات چای خارجی به امضاء نرسیده و در سال جاری  تاکنون حواله: ر شدوی یادآو

 .هیچ محصول چایی به این نیت صادر نشده است

سمی و ای تاکنون از مراجع ر های گذشته است و برای سال جاری چنین تعرفه تعرفه ترجیحی مربوط به سال: خردادپور تأکید کرد

 ./دولتی صادر نشده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11811-0.html 

 

 شیر

 آیانا- 1060دی  31, دوشنبه

 شنبه  نصب سامانه خرید تضمینی شیرخام، از صبح سه

شده دامداران از هفته  و ثبت اطالعات دامداران، بهای شیرخام دریافتاندازی سامانه خرید تضمینی شیرخام  با راه

 .شود آینده به حساب آنها واریز می

دلیل  به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

فت بهای شیرخام خود در طرح خرید تضمینی دارند، میزان خرید تضمینی شیرخام در های که دامداران از امکان عدم دریا نگرانی

 .روزهای اولیه خرید تضمینی تا به امروز بر اساس انتظار نبوده است

، دریافت ناقص یارانه سال گذشته از 51ماه سال  مواردی مانند عدم دریافت علوفه از تیر تا آبان: سعید سلطانی سروستانی افزود

میلیارد تومانی دولت و اجحاف در حق بعضی دامداران و به تعویق افتادن یارانه شیرخام تولیدی دامداران در سال جاری  111انه یار

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20803-1.html
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طور کامل جذب خرید تضمینی نشود  هایی برای دامداران ایجاد کرده است که این امر باعث شده شیرخام مازاد نیاز صنایع به نگرانی

 .تومان کمتر از نرخ مصوب در در اختیار صنایع قرار دهند 111دهند که هر کیلوگرم شیرخام خود را با و برخی دامداران ترجیح 

با ورود : شود، خاطرنشان کرد اندازی است و از صبح فردا نصب می وی با اعالم اینکه سامانه خرید تضمینی شیرخام نیز در حال راه

یرخام بر اساس قرارداد های منعقد شده، پول خرید تضمینی شیرخام دامداران کردن اطالعات دامداران در سامانه خرید تضمینی ش

 .شود از هفته آینده به حساب آنها واریز می

طور مستقیم از طریق این سامانه است و احتیاج به مراجعه  نحوه واریز پول شیرخام دامداران به: سلطانی سروستانی ادامه داد

 .حضوری نیست

 انعقاد قرار داد و دریافت پول شیر خام مدارک مورد نیاز برای

اند اما هنوز  آوری شیرخام تحویل داده دامدارانی که شیرخام خود را به مرکز جمع: مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران تصریح کرد

شماره حساب بانکی  تر با کپی پروانه، کارت ملی و اند، برای دریافت پول شیرخام خود الزم است هرچه سریع قراردادی منعقد نکرده

 .به اتحادیه مرکزی دامداران ایران مراجعه کنند

توانند با مدارک فوق به اتحادیه مرکزی  صورت خرید تضمینی را دارند، می دامدارانی نیز که قصد تحویل شیرخام به: وی یادآور شد

 .دامداران مراجعه و اقدام به بستن قرارداد کنند

صورت تضمینی  پرداخت بهای شیرخام دامداران، از هفته آینده تمایل برای فروش شیرخام به با: سلطانی سروستانی تأکید کرد

 .یابد که در این صورت نیز قابلیت افزایش ظرفیت خرید تضمینی شیرخام وجود دارد افزایش می

نرخ خرید شیرخام توسط روز آینده شاهد تغییرات مثبتی در  09دهم که تا  به دامداران سراسر کشور قول می: وی اظهار داشت

 .صنایع لبنی باشیم

 تن شیرخام در کشور 0022خرید تضمینی 

ها، ظرفیت خرید تضمینی بیش از  در حال حاضر بر اساس قرارداد با کارخانه: مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران همچنین گفت

امکان افزایش خرید تضمینی شیرخام تا دوهزار تن  هزار تن شیرخام در روز وجود دارد که در صورت افزایش استقبال دامداران، یک

 .در روز نیز وجود دارد

تا : سلطانی سروستانی در پایان با اشاره به اینکه در مقطع فعلی میزان خرید تضمینی شیرخام کمتر از ظرفیت موجود است، افزود

رود این  ر کشور خریداری شده است که انتظار میصورت تضمینی از دامداران سراس تن شیرخام به 911هزار و  به امروز بیش از پنج

 ./میزان از هفته آینده روند صعودی نیز داشته باشد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/11050-0.html 

 
 شیر

 فارس - 60/13/31

 استقبال از طرح تضمین خرید شیرخام/ تان تهران در قالب تضمین خریدتن شیر خام از دامداران اس 9000خرید 

رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران با بیان اینکه از طرح تضمین خرید شیر خام در تهران استقبال خوبی 

ریداری تن شیر خام برای تبدیل به پودر شیر خشک از دامداران این استان خ 000تاکنون هزار و : شده است، گفت

 .شده است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20797-1.html
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از آغاز : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران در گفت محمدرضا حیدرقلی

طرح تضمین خرید شیر خام، استقبال دامداران در استان تهران از این طرح خوب بوده و تا امروز بیش از هزار تن شیر برای تبدیل 

 .به پودر شیر خشک خریداری شده است

تن شیر خام  119ون هزار و تاکن: گذرد، گفت وی با بیان اینکه کمتر از دو هفته از اجرای طرح تضمین خرید شیر خام در تهران می

 .کنندگان خریداری شده است تومان از تولید 0001با قیمت مصوب 

طرح تضمین خرید شیر خام از دامداران تا زمانی که قیمت خرید شیر خام : رئیس سازمان تعاون روستایی تهران اظهار داشت

 .ه این طرح در آنها به اجرا در آمده، ادامه داردهایی ک تومان برسد، در تهران و سایر استان 0001توسط صنایع لبنی به 

های صنایع لبنی ابالغ کرد، تا شیر خام تولیدی  ای را به کارخانه براساس این گزارش، در ابتدای تیرماه سال جاری دولت مصوبه

 .ها از انجام آن سرباز زدند تومان خریداری شود که کارخانه 0001دامداران با قیمت 

شود و بنابراین دولت برای  تومان خریداری می 0191م تولیدی دامداران توسط صنایع لبنی با قیمت متوسط اکنون شیر خا هم

تومان طرحی را با عنوان طرح تضمین  0001کنندگان و رساندن قیمت خرید شیر به قیمت مصوب  جلوگیری از ضرر به تولید

 .خرید شیرخام اجرا کرد

تومان برای تبدیل به شیر خشک  0001ایی شیر خام تولیدی دامداران را با قیمت به موجب این طرح سازمان تعاون روست

 .کند خریداری می

ها از جمله  تومان برسد، ادامه یابد و تاکنون در برخی استان 0001این طرح قرار است تا زمانی که قیمت هر کیلوگرم شیر خام به 

 .خراسان رضوی و جنوبی، آذربایجان غربی، فارس و گلستان انجام شده استتهران، قزوین، اردبیل، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510110111115 

 

 شیالت

 فارس - 60/13/32

 شود بیماری ماهیان به انسان منتقل نمی/ کند دید نمیآال سالمت انسان را ته ویروس وی اچ اس در قزل

در  VHSویروس : شود، گفت یک متخصص بیماری آبزیان با بیان اینکه بیماری ماهیان معموال به انسان منتقل نمی

ماهی قزل آال ضرری برای انسان ندارد و در صورت بروز آن در مزارع پرورش ماهی، ماهیان آن مزرعه معدوم شده و به 

 .رسند صرف نمیم

وگو با خبرنگار اقتصادی  های آبزیان در گفت زاده موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و متخصص بیماری حسینعلی ابراهیم

این بیماری مختص آبزیان : آالی رنگین کمان گفت قزل( سپتی سمی همراژیک ویروسی) VHSدر مورد بیماری  خبرگزاری فارس

 .کند کند و برای انسان خطری ایجاد نمی است و به انسان سرایت نمی

انسان خونگرم و ماهی خونسرد است، بنابراین به دلیل : وی با بیان اینکه بیماری مشترک بین انسان و ماهی بسیار کم است، افزود

 .های مشترک هم وجود ندارد اوت سیستم بدنی معموال بیماریتف

بیماری به شکل پرخونی در عضالت ماهی  VHSدر صورت ابتال شدن ماهی به ویروس : های آبزیان تصریح کرد متخصص بیماری

 .شود کند و با ظهور عالئم ماهی غیر قابل مصرف می ظهور می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931001000039
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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شود  حالت نهفتگی ندارد و در صورت نهفتگی ویروس در بدن ماهی بیمار محسوب نمیاین بیماری : زاده موسوی بیان داشت ابراهیم

 .که نگرانی از بابت آن وجود داشته باشد

اگر در مزارع پرورش ماهی این بیماری آشکار شود، قطعا مزرعه آلوده ضبط و ماهیان آن : عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت

 . آال داشته باشند  از بابت این بیماری در صورت مصرف ماهی قزل شوند و مردم نباید نگرانی معدوم می

ها موجود در بدن ماهی معموال بر اثر انجماد و یا پخت خوب و حرارت از بین  ها و باکتری انگل: زاده موسوی اظهار داشت ابراهیم

 . ها و سرایت آن به انسان وجود ندارد رود و نباید نگرانی در مورد بیماری ماهی می

سپتی سمی همراژیک ویروسی بیماری ویروسی حاد تا مزمن ماهی قزل آالی رنگین کمان است که  VHS: براساس این گزارش

 . آال راه یافته است زده به مزارع پرورش ماهی قزل شود، بر اثر عدم نظارت بر واردات تخم چشم گفته می

 . روند و خسارت آن جنبه اقتصادی دارد وم و از بین میدر صورت بروز این بیماری در مزارع پرورش ماهی، ماهیان معد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510110111000 

 
 شیالت

 فارس - 60/13/32

بیماری ماهی به / آال ردات تیالپیا بر اثر کمبود قزلوا/ زده آلوده قزل آال درصدی تولید با واردات تخم چشم 02افت 

 کند انسان سرایت نمی

زده آلوده این صنعت به مخاطره افتاده،  مدیرعامل اتحادیه سراسری آبزیان با بیان اینکه در اثر واردات تخم چشم

 .درصدی تولید این محصول است 02واردات ماهی تیالپیا حاصل افت : گفت

زده آلوده به کشور منتشر  مدتی است که اخبار ضد و نقیضی از واردات تخم چشم خبرگزاری فارسقتصادی به گزارش خبرنگار ا

از فرانسه و لهستان موجب شده تا این بیماری به  VHSچشم زده آلوده به ویروس   شود در خبری آمده بود که واردات تخم می

 . مزارع پرورش ماهی سرایت کرده و باعث مرگ و میر ماهیان شود

برای تولید ماهیان سردآبی به مراکز تکثیر : در این رابطه مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی به خبرنگار کشاورزی فارس، گفت

های وارد کننده و در  ات، سازمان شیالت ایران کمیت آن را اعالم و با معرفی شرکتداخلی متکی هستیم و در صورت نیاز به وارد

های آبزیان کشور مبدا و ارزیابی دیگر مخاطرات بهداشتی مجوز بهداشتی  نهایت پس از انجام اقداماتی مانند بررسی وضعیت بیماری

 .شود زده صادر می واردات تخم چشم

زده توسط سازمان دامپزشکی کشور، مقامات سازمان دامپزشکی  جوز بهداشتی واردات تخم چشمبنابراین پس از صدور م: وی افزود

آن کشورها بر اساس معیارهای بهداشتی تعیین شده توسط سازمان دامپزشکی کشور ایران سالمت محموله را تایید کرده و پس از 

 .گیرد برداری و مورد آزمایش قرار می ور نمونههای دامی مستقر در مبادی ورودی کش ورود محموله به کشور در قرنطینه

تاکنون بر : زده آلوده از کشورهای فرانسه و لهستان اظهار داشت رئیس سازمان دامپزشکی همچنین در رابطه با واردات تخم چشم

نین های مجاز وارد شده گزارش نشده است و مطمئن هستیم که چ در محموله VHSاساس مستندات هیچ موردی از بیماری 

 .چیزی وجود ندارد و مدرکی در این رابطه موجود نیست

زده در دو  اما ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران از واردات آلوده تخم چشم

 .داند دهد و پیامدهای ناشی از این موضوع را صدمه به تولید داخلی و منافع ملی می سال پیش خبر می

** 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931001000471
http://www.farsnews.com/
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وگو با خبرنگار اقتصادی  ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران در گفت

اال در دنیا  قزل کننده ماهی کشور بزرگ تولید 9ایران یکی از : زده آلوده به کشور گفت درباره واردات تخم چشم خبرگزاری فارس

 .است

زده از طریق واردات تأمین شود و به همین  آال باعث شد تا بخشی از تخم چشم اصالح نژاد و نیاز داخلی به ماهی قزل: وی افزود

 .شد دلیل واردات آن در اندازه تجاری آغاز شد در حالی که قبال واردات این محصول به مقدار کمتری انجام می

 ده آلوده ز واردات تخم چشم* 

نفر برای  0بنابراین افراد محدودی حدود : مدیرعامل اتحادیه سراسر تعاونی تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران اظهار داشت

های خاص کرد و غفلت سازمان دامپزشکی از  هایی که شیالت از این افراد و گروه قدم شدند و با حمایت زده پیش واردات تخم چشم

 .زده آلوده به کشور وارد شد د در مورد واردات این محصول، دو سال پیش تخم چشمخو وظیفه نظارتی 

زده آلوده که سه  گان تخم چشم کنند وارد: قاسمی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی رابطه خوبی با انحصاری کردن واردات دارد، گفت

یا چهار نفر بودند، با برخی افراد در سازمان شیالت در ارتباط بودند و در واقع با واردات تخم چشم زده آلوده منافع شخصی را فدای 

 . منافع ملی کردند

زده اقدام به واردات  واردکنندگان تخم چشم: مدیرعامل اتحادیه سراسر تعاونی تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران، بیان داشت

تر بود کردند و خودشان را هم  ها ارزان آلوده این محصول از دو شرکت فرانسوی و لهستانی که محصولشان نسبت به سایر شرکت

 .دهند، پنهان کردند را از کشورهای اروپایی انجام میپشت این مسئله که واردات 

 آال را به مخاطره انداخت واردات آلوده صنعت پرورش قزل* 

: آالی کشور شد، بیان داشت زده آلوده باعث ایجاد مشکل در صنعت در حال رشد تولید قزل قاسمی با بیان اینکه واردات تخم چشم

بتدا سازمان شیالت و بعد سازمان دامپزشکی کشور است، زیرا سازمان شیالت مراکزی در به اعتقاد من مقصر اصلی در این جریان ا

کند و کار اجرایی آن بر عهده سازمان دامپزشکی  زده خریداری شود، را معرفی می ها تخم چشم سطح دنیا را که قرار است از آن

 .کشور است

های شیالت و دامپزشکی کشور  زیان ایران با تاکید بر اینکه سازمانمدیرعامل اتحادیه سراسر تعاونی تکثیر، پرورش و صادرات آب

بخش خصوصی با ارتباط و زد و بند با برخی افراد در بدنه دو سازمان مذکور : زده آلوده نیستند، گفت خواهان واردات تخم چشم

به تولید داخلی زدند و هم سودهای کالنی زده آلوده ارزان قیمت هم صدماتی را  اند و با واردات تخم چشم اقدام به این کار کرده

 . نصیبشان شده است

ای شدن واردات تخم  پس از رسانه: زده آلوده هنوز هم ادامه دارد، گفت قاسمی در پاسخ به این سؤال که آیا واردات تخم چشم

د، حواسشان را جمع زده آلوده واردکنندگان بخش خصوصی که سودهای کالنی از واردات آلوده این محصول نصیبشان ش چشم

کنند، ضمن اینکه افرادی که از سازمان شیالت و دامپزشکی با این سودجوها همکاری  کردند و با احتیاط بیشتری عمل می

 .اند شده  کردند، محتاط می

زده  چشم اکنون از واردات آلوده تخم هم: مدیرعامل اتحادیه سراسر تعاونی تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران، تصریح کرد

زده آلوده در آن زمان موجب صدمات  اطالعی ندارم و این موضوع مربوط به دو سال پیش است، اما باید بگویم که واردات تخم چشم

 . زیادی به این صنعت در حال رشد شد

 آال درصدی در تولید قزل 02افت * 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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درصدی در تولید این  91تا  11آال است دچار افت  قزل کنندگان ماهی در حالی که ایران جزء بزرگترین تولید: قاسمی اظهار داشت

 .ایم و به دلیل تولید کم قیمت این محصول در حال افزایش و رشد است محصول شده

 سود کالن واردکنندگان / آال است واردات تیالپیا حاصل کمبود قزل* 

آال باعث فراهم شدن شرایط برای  عرضه ماهی قزل کمبود تولید و: های نظارتی در خواب هستند، افزود وی با بیان اینکه دستگاه

برابر  1.9برند، به طوری که قیمت عرضه آن  ای سودهای کالنی از واردات این محصول می ای عده واردات ماهی تیالپیا شده و عده

 . زنند بیشتر از قیمت واردات است و مشخص نیست که این سودها را چه کسانی به جیب می

ماهی تیالپیا وارداتی است و دو یا سه مزرعه در : سراسر تعاونی تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران بیان داشت مدیرعامل اتحادیه

دهد و سازمان محیط زیست کشور هم هنوز  بافق یزد توسط مؤسسه تحقیقات شیالت کار تحقیقاتی برای روی این ماهی انجام می

را به دلیل صدمات زیست محیطی نداده و امیدواریم که به این مخالفت خود  اجازه فعالیت تجاری در خصوص پرورش این ماهی

 .ادامه دهد

 آال را کاهش داد تولید قزل VHSویروس * 

زده، آلوده به  تخم چشم: را به همراه داشت  زده آلوده چه بیماری قاسمی در ادامه در پاسخ به این سؤال که واردات تخم چشم

 . ردات در دو سال پیش اثرش را االن در خصوص کاهش تولید گذاشته استبود و آلودگی وا VHSویروس 

 *VHS کند به انسان سرایت نمی 

کند و مشکلی برای  ام و مراجعه به مراجع علمی این بیماری به انسان سرایت نمی براساس مطالعاتی که انجام داده: وی افزود

 . آال وارد کرده است دهندگان ماهی قزل ی را به پرورشکند، اما خسارت اقتصادی زیاد سالمتی انسان ایجاد نمی

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با طرح این سؤال که اگر رئیس سازمان شیالت و 

ین ماهیان سردآبی زده آلوده به کشور وارد نشده، پس پاسخ بدهند که این بیماری چگونه در ب گویند که تخم چشم دامپزشکی می

زده ارائه کنند و این  ایم که پاسخ روشنی را در مورد آلودگی تخم چشم  بارها با مراجع ذیصالح مکاتبه کرده: شیوع یافته است، گفت

 .مسائل را به ضعف مدیریتی ارتباط ندهند

نشده به ما  VHSیماری گویند واردت تخم چشم زده و نهاده آلوده موجب شیوع ب آنهایی که می: قاسمی اظهار داشت

 .کنندگان پاسخ دهند که این بیماری چگونه شیوع یافته تا بتوانیم با آن مبارزه کنیم تولید

دانند اشکال  دهند، چون می آقایان جواب نمی: مدیرعامل اتحادیه سراسر تعاونی تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران اظهار داشت

 . بر داریم، سندی در دست نداریمکار کجاست و ما هم که از بیماری خ

 11تا  01آال نسبت به سال گذشته  شود، میزان تولید قزل بینی می زده پیش به دلیل واردات آلوده تخم چشم: قاسمی تصریح کرد

 .هزار تن کمتر شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01511511111991 

 

 
 شیالت

 آیانا- 1060دی  30, چهارشنبه

 های شیالتی ایران به روسیه امضاء شد  تفاهم نامه صادرات فرآورده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930930000553
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ای به امضا  نامه سازمان دامپزشکی کشور و سرویس فدرال نظارت دامپزشکی و بهداشت نباتی فدراسیون روسیه تفاهم

های شیالتی به کشور روسیه و اتحادیه گمرگی اورآسیا رسما صادر  رساندند که بر اساس آن، مجوز صادرات فرآورده

 . شد

نامه که به  از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، بر اساس این تفاهم و به نقل( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

امضای الکسی الکسینکو، معاون مدیرکل سرویس فدرال نظارت دامپزشکی و بهداشت نباتی فدراسیون روسیه و مهدی خلج، رییس 

دراسیون روسیه رسما مجوز سازمان دامپزشکی کشور رسید، نمایندگان سرویس فدرال نظارت دامپزشکی و بهداشت نباتی ف

 .های شیالتی را به فدراسیون روسیه و تایید کردند صادرات فرآورده

های خام دامی از جمله گوشت طیور، تخم  همچنین طی توافقات انجام شده، طرف ایرانی تمایل خود را به صادرات دام و فرآورده

ده و پوست گاوی اعالم کرد و طرف روسی متعهد شد در اسرع دار، تخم مرغ خوراکی، عسل و محصوالت زنبورداری، رو مرغ نطفه

 .بینی شده در قوانین روسیه و اتحادیه گمرکی اورآسیا را در این خصوص به سازمان دامپزشکی کشور اعالم کند وقت مقررات پیش

بهداشتی کشور در زمینه ظرف سه ماه آینده تیمی از کارشناسان روسی جهت ارزیابی نهایی شرایط   نامه، بر اساس این تفاهم

کنند تا در آینده، مجوز صادرات به فدراسیون روسیه و اتحادیه گمرکی اورآسیا نیز صادر  گوشت طیور و لبنیات به ایران سفر می

 .شود

شود؛ هیات روسی، به منظور تایید نهایی صادرات محصوالت شیالتی، امضای پروتکل همکاری دوجانبه، تسهیل در صدور  یادآور می

های صادرکننده  های طیور و صنایع لبنی ایران و همچنین افزایش آگاهی شرکت مجوزهای بهداشتی صادرات، آشنایی با کشتارگاه

به ایران سفر ( روسیه، قزاقستان و بالروس)های شیالتی با ضوابط و مقررات فدراسیون روسیه و اتحادیه گمرکی اورآسیا  فرآورده

 .کردند

کشی و همچنین کشتارگاه  ید و فرآوری محصوالت شیالتی، گاوداری صنعتی، صنایع لبنی، مزارع جوجهبازدید از واحدهای تول

 ./های سفر یک هفته ای هیات روسی در ایران بود صنعتی طیور از برنامه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11813-0.html 

 
 شیالت

 آیانا-1060دی  30, چهارشنبه

 های سراسر کشور با تخفیف ویژه  عرضه مستقیم میگو در فروشگاه

های ثابت و سیار  هزار تن از این محصول برای عرضه در تمامی فروشگاه در راستای ترویج مصرف میگو، حدود هفت

 .کشور در نظر گرفته شده است

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)زمان شیالت، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل دفتر توسعه بازار سا

هایی با اتحادیه تولیدکنندگان آبزیان انجام شده تا از این پس شاهد عرضه مستقیم و گسترده محصول میگو در  این زمینه هماهنگی

 .بازارهای داخلی باشیم

های عرضه  ها و فروشگاه هایی در سطح شهر از قبیل تعاونی استای ترویج مصرف میگو، مقرر شد تا جایگاهدر ر: عیسی گلشاهی افزود

صورت مرتب توسط واحدهای سیاری که تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور هستند، برای عرضه میگو  مستقیم محصوالت به

 .تر شوند فعال

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20806-1.html
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ها وجود ندارد، اما واحدهای سیار میگو که مجهز به   در برخی از فروشگاهسازی در تناژ باال امکان ذخیره: وی خاطرنشان کرد

صورت دائمی تا روزهای پایانی سال در  شده، این محصول را به تواند با استقرار در مراکز خواسته دار است، می های سردخانه ماشین

 .دسترس مردم قرار دهد

داشت و نشان داد که بازارهای داخلی پتانسیل خوبی برای عرضه محصول میگو نیز وجود  50این تجربه در سال : گلشاهی ادامه داد

 .دارند

توان در صورت تقاضا، پنج  ای است که می در سال گذشته میزان تولید میگو مناسب نبود، اما امسال تولید به اندازه: وی تصریح کرد

 .هزار تن از این محصول را راهی بازارهای داخلی کرد تا هفت

 هزار تومان در مراکز خاص 00میگو با قیمت عرضه 

هزار تن میگو در کشور تولید شده  11شده،  امسال بر اساس برآوردهای انجام: مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت یادآور شد

 .هزار تن آن برای مصارف صادراتی و مابقی آن برای بازار داخلی در نظر گرفته شده است 01است که 

درصد زیر قیمت فروش عرضه  11تا  09هایی که عرضه مستقیم میگو را دارند، این محصول را  فروشگاه: کید کردگلشاهی تأ

 .کنند می

هزار  15اگر قیمت متوسط هر کیلوگرم میگو در بازارهای سطح شهر که البته بستگی به اندازه آن ها دارد، بین : وی اظهار داشت

 .شود درصد زیر قیمت موجود به مردم عرضه می 11مستقیم میگو با هزار تومان باشد، عرضه  09تومان تا 

شده با اتحادیه  های انجام برای محصول میگو ذخیره اختصاصی در کشور وجود دارد و بر اساس هماهنگی: گلشاهی همچنین گفت

آنها وجود دارند، به سرعت هایی که تقاضا برای  های جنوب نیز در استان صیادی هرمزگان مقرر است که در صورت تقاضا، ماهی

 .وجود نیاید حمل شود تا خالئی در بازار به

های عرضه محصوالت پروتئینی و مراکزی که تا ایام عید در  عرضه مستقیم داخلی میگو در تمامی فروشگاه: وی در پایان افزود

 ./شود، با قیمت مناسب وجود خواهد داشت کشور برپا می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11810-0.html 

 

 صادرات و واردات

 فارس - 60/13/39

 واردات طیور زنده اروپایی ممنوع شد

 .دار از منطقه اروپا تا اطالع ثانوی ممنوع شد مرغ نطفه ثبت سفارش طیور زنده و تخم

دار از  مرغ نطفه ، ممنوعیت ثبت سفارش طیور زنده و تخمروابط عمومی سازمان توسعه تجارتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

از آنفوالنزای حاد پرندگان به ویژه در کشورهای انگلستان، ( OIE)متعدد سازمان جهانی بهداشت دام منطقه اروپا در پی گزارشات 

 .هلند و آلمان گرفته شده است

این تصمیم با توجه به درخواست سازمان دامپزشکی کشور و آمار روبه رشد آنفلوآنزای پرندگان در این کشورها گرفته شده و از 

 .ها ابالغ شده است های صنعت، معدن و تجارت استان صادرات و واردات به سازمانسوی مدیرکل دفتر مقررات 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510113110188 

 
 صادرات و واردات

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20801-1.html
http://www.farsnews.com/
http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=425&newsview=1737
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931006001088
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 آیانا-1060دی  39, شنبه

 های لبنی به روسیه رسید  غ و فرآوردهنوبت صادرات گوشت مر

های لبنی به روسیه که نیاز به اقدامات تکمیلی دارد با  های بهداشتی مربوط به صادرات گوشت مرغ و فرآورده پروتکل

 .شود اندکی تأخیر انجام می

های مربوطه بین  نامه ، از امضای موافقت(ایانا)رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 IRهای صنعتی طیور که دارای کد  های تولید و فرآوری انواع آبزیان، کشتارگاه شرکت: دامپزشکی ایران و روسیه خبر داد و گفت

 .نایع لبنی دارای این کد، برای آغاز عملیات صادرات به کشور روسیه معرفی شدندهای ص هستند و کارخانه

های بهداشتی مربوطه به  آال بود که پروتکل ویژه قزل نخستین تقاضا از سوی این کشور درباره انواع آبزیان به: مهدی خلج افزود

 .امضای کارشناسان دامپزشکی دو کشور رسید

ای که بخواهد به روسیه صادر شود، باید مورد تأیید سازمان دامپزشکی بوده و الزامات بهداشتی را  هر محموله: وی خاطرنشان کرد

 .رعایت کند

های بهداشتی بین دو کشور به امضاء  های لبنی نیز پروتکل های صنعتی مرغ و صادرات فرآورده درباره کشتارگاه: خلج ادامه داد

 .ن باره انجام شودرسید، اما الزم است اقدامات تکمیلی در ای

زودی راهی کشور روسیه خواهند شد، اما برای گوشت مرغ و سایر محصوالت و  نخستین محصوالت شیالتی به: وی تصریح کرد

 ./آمده گزارش نشده است عمل بین هستیم، زیرا مشکل خاصی در بازدیدهای به های لبنی نیز خوش فرآورده

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11810-0.html 

 

 صنایع غذایی

 آیانا-1060دی  39, شنبه

 کنترل مصرف روغن پالم در صنایع روغن نباتی 

درصد روغن پالم در تولید روغن خوراکی را  32بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، صنایع روغن نباتی اجازه مصرف 

 .درصد رسید 32.3که این رقم در هشت ماه نخست سال کنترل و به  دارند

ماه این  5، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی امروز در نشست خبری عملکرد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تنظیم بازار، کنترل قیمت روغن به  از ابتدای سال جاری مسئولیت اجرایی،: انجمن برای تنظیم بازار روغن با اعالم این خبر گفت

 .انجمن روغن نباتی سپرده شده است، اما مسئولیت حاکمیتی دولت کماکان پابرجا است

ترین مؤلفه تنظیم بازار این محصول تأمین کاال و مواد اولیه، حفظ شرایط عرضه و تقاضا است که انجمن  مهم: محمد قبله افزود

 .وگیری از افزایش قیمت شدموفق به ایجاد یک تعامل نسبی و جل

ماه نخست سال جاری و با شروع مسئولیت اجرایی انجمن  5میزان تولید و توزیع روغن مصرف خانوار در : وی خاطرنشان کرد

 .افزایش دو تا سه درصدی داشته است

اند و دیگر شاهد  مصرفی نداشته ها مشکلی برای تأمین روغن خام در این مدت با تأمین مواد اولیه تولید، کارخانه: قبله ادامه داد

 .بندی اختصاص ارز نبودند های سهمیه تنش

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20804-1.html
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های  برای حذف واسطه: ها برای واردات روغن خام به ایانا تصریح کرد ای به تجار و کارخانه وی درباره چگونگی تخصیص ارز مبادله

با دریافت -ها برای مصارف شخصی یا به تجار  انهبازی در واردات روغن خام، مجوز واردات این محصول فقط به کارخ زائد و دالل

 .اجازه واردات داده شد -های روغن نباتی تعهد محضری برای عرضه به کارخانه

 19تأمین روغن مورد نیاز کشور تا اردیبهشت 

 30میلیون و  ماه نخست سال جاری یک 5در : ها در سال جاری یادآور شد دبیر انجمن صنایع روغن نباتی درباره تولید کارخانه

طوری که روغن مصرفی  هزار تن روغن خوراکی تولید شد و موجودی فعلی مخازن روغن در وضعیت قابل اطمینانی قرار دارد، به

 .ماه سال جاری تأمین شده است مورد نیاز کشور تا اردیبهشت

به کشور وارد شده است که این رقم در هزار تن روغن خام  00در هشت ماه نخست سال گذشته نیز یک میلیون و : قبله تأکید کرد

هزار تن کاهش یافت و از  889درصد از لحاظ ارزشی به  11درصد کاهش از لحاظ وزنی و  01هشت ماه نخست سال جاری با 

 .طریق ذخایر قبلی تأمین شد

 .ستها موجود ا صورت ذخیهر در مخازن گمرک و کارخانه هزار تن ورغن خام به 981اکنون  به گفته وی، هم

درصدی  11بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، صنایع روغن اجازه استفاده : قبله درباره مصرف پالم در صنایع روغن نیز اظهار داشت

درصد از تولیدات روغن نباتی مصرف خانوار از روغن  11.8روغن پالم در تولیدات خود را دارند که در هشت ماه نخست سال جاری 

 .درصد افزایش مصرف وجود داشته است 1.8پالم تأمین شد و تنها 

 ممنوعیت موقت واردات روغن پالم

صورت کامل  وزارت بهداشت تا زمانی که آمار واردات به: دبیر انجمن صنایع روغن نباتی درباره دالیل توقف واردات روغن پالم گفت

 .گیرد تا آمار نهایی منتشر شود را می اعالم نشود، جلوی واردات -عنوان مرجع رسمی اعالم آمار واردات به-از سوی گمرک 

های جهانی  وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر اینکه چرا قیمت روغن خوراکی در بازار داخل همزمان با کاهش قیمت

محصول  درصد ارز مورد نیاز برای واردات این 01ماه سال گذشته،  بر اساس مصوبه دولت در اردیبهشت: کاهش نیافته است، افزود

شد، اما با تغییر نرخ ارز پایه  ای تأمین می درصد آن از طریق ارز مبادله 11و ( تومانی 113هزار و  یک)باید از طریق ارز مرجع 

 .شده تأثیر گذاشته است های واردات روغن خام باال رفت که این امر در قیمت تمام هزینه( هزار تومانی افزایش حدود یک)

ها و تعیین سقف  الوه بر تغییر نرخ پایه واردات، افزایش دستمزدها، تورم و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهع: قبله خاطرنشان کرد

 .شده این محصول تأثیرگذاشته است مصرف روغن پالم در صنایع نیز در افزایش قیمت تمام

رای ایجاد همکاری با دولت آنها را شده که بخش خصوصی ب هایی تحمیل به صنعت روغن نباتی هزینه 51در سال : وی ادامه داد

 .کننده قابل محاسبه است تحمل کرد که این ارقام توسط سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف

کند و میزان  کیلوگرم روغن استفاده می 08هر ایرانی ساالنه حدود : قبله درباره سرانه مصرف روغن نباتی در کشور تصریح کرد

 ./هزار تن است 011سال حدود یک میلیون و تولید و عرضه صنایع روغنی در 

http://www.iana.ir/food/item/11811-0.html 

 

 
 صنایع غذایی

 آیانا-1060دی  31, دوشنبه

 شیرخشک از فهرست کاالهای مشروط صادراتی خارج شد 

http://www.iana.ir/food/item/20833-1.html
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برطرف و این محصول از فهرست کاالهای صادراتی مشروط خارج شد و این محدودیت صادرات شیرخشک نوزادان 

 .تصمیم بر اساس تأمین نیاز داخلی صورت گرفت

و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، تولید کافی شیرخشک در کشور و تأمین نیاز ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

از سوی کمیته فنی مکمل و شیرخشک در آذرماه سال جاری شد تا در صادرات این  بازار داخلی موجب اتخاذ تصمیم مزبور

 .محصول تسریع شود

تصویب کرده بود که صادرات شیرخشک منوط به کسب مجوز از اداره کل نظارت و ارزیابی  0150سازمان غذا و دارو در آذر ماه 

 .های طبیعی و مکمل است فرآورده

 .سازمان توسعه تجارت، مصوبه اخیر را برای اجرا به گمرک جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرده است دفتر مقررات صادرات و واردات

 80.1تن شیرخشک صنعتی به ارزش تقریبی  011هزار و  11بیش از  0150بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، در سال 

درصد افزایش  100و  030از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب  0151این میزان واردات نسبت به سال . میلیون دالر وارد کشور شد

 .یافت

هزار تن  حدود شش 50همچنین در سال . برابر شد 9.3بیش از  51نسبت به سال  50واردات شیرخشک صنعتی در سال 

 .شیرخشک اطفال و مواد اولیه شیرخشک اطفال وارد کشور شد

صنعتی داشت که بیشترین سهم واردات مربوط به کشورهای آلمان کشور جهان واردات شیرخشک  01از  50ایران در سال 

 583دوهزار و )و نیوزیلند ( تن 89هزار و  یک)، هند (تن 091چهارهزار و )، هلند (تن 90هزار و  5)، امارات (تن 031هزار و  سه)

 ./بود( تن

http://www.iana.ir/food/item/11055-0.html 

 

 
 صنایع غذایی

فودپرس- 1060دى ماه  0چهار شنبه   

دالیل نارضایتی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار روغن نباتی به / روغن نباتی در ایران ارزان می شود؟

 بخش خصوصی

بازار را باالتر بودن نرخ ارز امسال نسبت به سال در حالی که دبیر انجمن روغن نباتی علت کاهش نیافتن قیمت روغن نباتی در 

به .های کاهش یافته جهانی این محصول و دیگر عوامل نشان از ضرورت کاهش قیمت روغن نباتی دارد داند قیمت گذشته می

بازارهای جهانی ، قیمت انواع روغن خام از جمله سویا، پالم و آفتابگردان در (ایسنا)گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

دردصدی این محصوالت وارداتی به کشور دارد و از سوی دیگر نیز حذف مالیات هشت درصدی  11تا  5نشان از کاهش حدود 

بازار انواع روغن .های تولید روغن نباتی در کشور شده است واردات روغن نباتی خام از بهمن ماه سال گذشته نیز باعث کاهش هزینه

درصد، روغن آفتابگردان فوب دریای سیاه حدود  11شان می دهد روغن سویا فوب برزیل و آرژانتین حدود خام طی سال گذشته ن

درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است اما گویا این کاهش قیمت و  01درصد و روغن پالم فوب اندونزی و مالزی حدود  13

روند .ر کاهش قیمت روغن نباتی تولید شده در کشور نداشته استمعافیت مالیاتی که بهمن ماه سال گذشته ابالغ شد نیز تاثیری د

به ... آفتابگردان و  ای است که قیمت هر تن روغن خام سویا، پالم، کاهش قیمت انواع روغن خام از سال گذشته تاکنون به گونه

ها و مراکز  ول خود در بنکداریدالر رسیده و برخی از برندهای معتبر تولیدکننده روغن نباتی در کشور نیز محص 811کمتر از 

درصد کمتر از قیمت مصوب می فروشند اما قیمت روغن نباتی در بازار ایران نه تنها کاهش  01عرضه را با تخفیف ویژه و حدود 

http://www.iana.ir/food/item/20799-1.html
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رصد د 01برآوردها نشان می دهد قیمت روغن نباتی میتواند تا حدود  -دبیر انجمن روغن نباتی  -پیدا نکرده و به گفته محمد قبله 

وری و افزایش حاشیه سود صنایع جبران  افزایش یابد و از سوی صنایع نیز این تقاضا وجود دارد اما درصددیم آن را با افزایش بهره

گرچه قیمت جهانی روغن خام طی سال گذشته : وی افزود.کنیم، بنابراین تا پایان امسال هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نمی شود

ست اما قیمتی که سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان مشخص کرده بود بر مبنای تاکنون کاهش یافته ا

تومان رسیده است و از سوی دیگر توزیع روغن از  1811تومان بود که امروز این نرخ ارز افزایش یافته و به حدود  1011ارز مرجع 

معاون  -البته عبدالمهدی بخشنده .شود تا قیمت روغن کاهش پیدا نکند سوی شرکت بازرگانی حذف شده بنابراین مسائل باعث می

رغم کاهش قیمت جهانی روغن خام، قیمت روغن  علی: نیز در این باره معتقد است -برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی 

های روغنی، محصول تولیدکننده داخلی  نهنباتی در بازار داخلی کاهش نیافته و با وجود واردات چهار میلیارد دالری روغن خام و دا

گرچه یکی دیگر از مشکالتی که به اذعان وزارت جهاد کشاورزی در این بخش وجود دارد این است که .روی دستش باقیمانده است

در تولید  :مانده و این در حالی است که قبله پیش از این به ایسنا گفته بود  دانه روغنی تولیدکنندگان داخلی روی دستشان باقی

اش مبنی بر توسعه و  گذاری های روغنی است؛ بنابراین هر قدر دولت هدف روغن نباتی هدف اصلی، حمایت از تولیدکنندگان دانه

شوند و  های روغنی تولید داخلی می های روغنی باشد صنایع روغن نباتی خریدار روغن خام استحصال شده از دانه رشد تولید دانه

رسد وزارت جهادکشاورزی نیز از واگذاری بازار روغن نباتی به بخش  به نظر می.شتری برای تولید خواهند داشتکشاورزان انگیزه بی

ریزی برای بهبود شرایط بازار روغن نباتی به نفع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  خصوصی چندان رضایتی ندارد و در حال برنامه

 .است

 http://www.foodpress.ir/Post.  
 

 گندم
 فارس - 60/13/39

 جمهور برای افزایش قیمت تضمینی گندم درخواست کشاورزان از رئیس

: شود، گفت های کشاورزی با بیان اینکه فردا از تعدادی از کشاورزان نمونه تجلیل می رئیس مجمع هماهنگی تشکل

منتظرند تا در این مراسم قیمت جدید گندم مطابق با نرخ رسمی تورم توسط صبرانه  کشاورزان سراسر کشور بی

 .جمهور اعالم شود رئیس

، و با اشاره به مراسم خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های کشاورزی در گفت مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل

به نمایندگی از کشاورزان : ماه به مناسبت تجلیل از کشاورزان نمونه کشوری با حضور رئیس جمهور گفت روز یکشنبه هفتم دی

سراسر کشور از آقای روحانی رئیس جمهور درخواست دارم تا فردا در مراسم تجلیل از کشاورزان و در میان کشاورزان نمونه کشور 

 .افزایش قیمت خرید تضمینی گندم اعالم شود

براساس نص صریح قانون دولت موظف : تومان بود، افزود 0099ان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته وی با بی

 .است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را مطابق با نرخ تورم افزایش دهد

یمت خرید تضمینی گندم را با افزایش درصد است در حالیکه دولت ق 10نرخ رسمی تورم در سال جاری حدود : اسدی بیان داشت

 .تومان در سال زراعی جاری افزایش داد 0099تومان سال زراعی گذشته به  0199درصدی از  01

براساس نرخ رسمی تورم قیمت خرید تضمینی گندم برای سال : های کشاورزی کشور بیان داشت رئیس مجمع هماهنگی تشکل

 .تومان اعالم شد 0099شد در حالیکه این قیمت در شهریور ماه سال جاری  تومان تعیین می 0101زراعی جاری باید 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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صبرانه در انتظارند تا رئیس جمهور در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه قیمت خرید تضمینی گندم را  کشاورزان فردا بی: وی افزود

 .افزایش دهد و براساس نرخ رسمی تورم قیمت جدیدی را برای آن اعالم کند

درصد افزایش یافت در حالی که  01تا  11چندی پیش قیمت نان بین : های کشاورزی اظهار داشت مجمع هماهنگی تشکلرئیس 

 .درصد افزایش یافته است 01قیمت خرید تضمینی گندم فقط 

انون و خواهند براساس ق درصدی قیمت خرید تضمینی گندم را ندارند ولی می 01کشاورزان انتظار افزایش : اسدی اظهار داشت

 .تومان برسد 0101مطابق با افزایش نرخ تورم، قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یابد و به حداقل 

االول و همچنین تجلیل از کشاورزان نمونه توسط رئیس جمهور فردا روز  با توجه قرار گرفتن در روزهای ابتدایی ماه ربیع: وی افزود

صبرانه در انتظارند تا توسط رئیس  به حق قانونی خود دست یابند بنابراین بیمبارکی است تا کشاورزان کشور خشنود شوند و 

 .جمهور قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری افزایش یافته و در مراسم فردا اعالم شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510113111901 

 
 گندم
 آیانا- 1060دی  39, شنبه

 شود  کاران کشور ایجاد می مجمع ملی گندم

گذاری درباره تولید محصول استراتژیک گندم ایجاد  گیری و سیاست منظور تصمیم کاران کشور به مجمع ملی گندم

 .شود می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی امروز در گفتگو با 

کاران کشور نیز با حضور وزیر  در تجلیل از کشاورزان نمونه، مجمع ملی گندم( ماه هفتم دی)شنبه  همزمان با آیین صبح فردا یک

 .شود جهاد کشاورزی ایجاد می

در : گذاری تولید گندم در کشور را بر عهده دارد، افزود گیری و سیاست محمدی با بیان اینکه مجمع وظیفه یادشده تصمیم علی خان

 .کار نمونه کشور نیز حضور دارند گندم 111همایش انتخاب کشاورزان نمونه که در سالن اجالس سران برگزار می شود، بیش از 

ابی افراد به اطالعات خبرگان بخش در این مراسم، همچنین از سایت مجمع ملی خبرگان کشاورزی برای دستی: وی خاطرنشان کرد

 ./شود کشاورزی رونمایی و با تکمیل ثبت اطالعات خبرگان بخش کشاورزی در روزهای آینده افتتاح می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/11800-0.html 

 

 منابع مالی

 فارس - 60/13/30

 میلیارد ریال برای جبران خسارت واحدهای دامی 0اختصاص 

های دامداری گاو شیری  های وارده به واحد میلیارد ریال به منظور جبران خسارت 0با تصمیم هیأت وزیران مبلغ 

 . گیرد دامی در اختیار استانداری مازندران قرار می  های آمل و ساری ناشی از اپیدمی شهرستان

( 01)ای از محل منابع ماده  میلیارد ریال به صورت هزینه 9مبلغ  رسانی دولت، پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

قانون برنامه پنجم توسعه،برای جبران خسارت های وارده ( 110)ماده ( ش)ع بند قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور،موضو

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931006000572
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20841-1.html
http://www.farsnews.com/
http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=1&Id=256866
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به واحد های دامداری گاو شیری شهرستان های آمل و ساری ناشی از اپیدمی های دامی در اختیار استانداری مازندران قرار می 

 .گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید

ف است، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در پایان مقاطع سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی استانداری مازندران موظ

 .رییس جمهور ارسال نماید

برای اجرا به وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و  0151.5.13اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 

 .ه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور ابالغ کرددارایی و معاونت برنام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510111111510 

 
 منابع مالی

 فارس - 60/13/30

 ی به اعتبار تحقیقات کشاورزیکم توجه/ 19درصدی اعتبار عمرانی کشاورزی در الیحه بودجه 32رشد 

ای بخش  درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایه 32.3بر اساس اعالم مرکز پژوهشهای مجلس، با وجود رشد 

 .کشاورزی، یکی از مشکالت بودجه بخش کشاورزی، کم توجهی به اعتبارات تحقیقات این بخش است

کل کشور  50، براساس بررسی الیحه بودجه سال مرکز پژوهشهای مجلس، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در قالب  0150در الیحه بودجه سال  ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی های سرمایه ، اعتبارات تملک دارایی(بخش کشاورزی)

ای ملی فصل  های سرمایه بینی شده که نسبت به اعتبار تملک دارایی میلیارد ریال پیش 00.303طرح با اعتبار  81برنامه و  11

 .درصد رشد داشته است 11.1میلیارد ریال برابر  00.139معادل  0151کشاورزی و منابع طبیعی قانون بودجه سال 

 15فصل،  0در قالب  0150های تابعه در الیحه بودجه سال  ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های سرمایه تملک داراییاعتبارات 

 01.005برابر  0151بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال  میلیارد ریال پیش00.085طرح با اعتبار  009برنامه و 

 .درصد است 08.0دهد و رشد این اعتبار در خصوص وزارت جهاد کشاورزی  صد را نشان میدر 05.19میلیارد ریال، رشدی معادل 

هزار  0.051هزار میلیارد ریال است که نسبت به اعتبار  0.331برابر  0150ای کل کشور در الیحه بودجه سال  اعتبارات هزینه

 .دهد درصد رشد را نشان می 00.00برابر  0151میلیارد ریال قانون بودجه سال 

هزار میلیارد ریال  0.553معادل  0150های تابعه ملی در الیحه بودجه سال  ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه اعتبارات هزینه

دهد، رشد این  درصد رشد را نشان می 11.8معادل ( میلیارد ریال 3.901) 0151است که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال 

 .درصد است 8.5اد کشاورزی اعتبار در خصوص وزارت جه

ها در  موضوع کم توجهی به اعتبارات سایر هزینه 0150از جمله مهمترین مشکالت در بودجه بخش کشاورزی الیحه بودجه سال 

گذاری کافی در زمینه تحقیقات، آموزش و  تحقیقات کشاورزی است و با توجه به اینکه توسعه کشاورزی مستلزم توجه و سرمایه

تر از گذشته خواهد  یابی به اهداف و وظایف حاکمیتی برای تحقیقات کشاورزی، ضعیف زی است با این وضعیت دستترویج کشاور

 .بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510111111015 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - 60/13/31

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931003000901
http://www.farsnews.com/
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/916453
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931003000409
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 شود کشاورز نمونه هفتم دی ماه برگزار می 09مراسم تجلیل از 

کشاورز نمونه  09هفتم دی از : معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی گفت

 .کشور تقدیر می شود

اسکندر زند با اشاره به اینکه روزهای هفتم و ، وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد ، در  11میزان عملکرد تولید کشاورزان نمونه در گندم آبی : شود، افزود  هشتم دی ماه از کشاورزان نمونه کشور تقدیر می

 .بوده است درصد باالتر از میانگین کشور 011درصد و در زیتون  39درصد ، در مرکبات  10درصد ، در برنج  30گندم دیم 

بهره وری کشاورز از منابع پایه تولید، ایجاد ارزش افزوده ، جلوگیری از ضایعات محصول و انتقال تجارب به دیگر :   وی گفت

رئیس سازمان تحقیقات ، ترویج و آموزش کشاورزی درباره .کشاورزان از مهم ترین شاخص ها در انتخاب کشاورزان نمونه بوده است

درصد نیز فوق دیپلم و باالتر هستند و در  01درصد آنها دارای مدرک دیپلم و باالتر و  09: نمونه افزود  سطح سواد کشاورزان

 .مقایسه با سال های گذشته سطح سواد باالتری دارند

سال هستند که نشان دهنده کاهش  01آنها نیز کمتر از  درصد  11سال سن دارند و  91درصد کشاورزان زیر  30: زند گفت 

 .نگین سنی فعاالن عرصه کشاورزی استمیا

با توجه به تقاضای کشاورزان پیشنهاد ثبت روز ملی به نام کشاورز به دولت و شورای فرهنگی ارائه شده است و اگر : وی افزود 

 .دولتمردان یاری کنند این روز به نام کشاورز ثبت خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510110111580 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - 60/13/39

 درصد99سهم کشاورزی از اقتصاد / نفر از مؤسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی دانش آموخته شدند 13922

 13922این موسسه از ابتدای تاسیس تاکنون : ی گفترئیس موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی جهاد کشاورز

 .التحصیل کشاورزی داشته است فارغ

الدین بصام رئیس موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی جهاد کشاورزی  ، سید جاللخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ایران در زمینه : های آینده اشاره کرد و گفت اقدامات آموزشی در بخش کشاورزی و برنامهامروز در نشست خبری به مهمترین 

 .تواند به نتایج خوبی در بخش کشاورزی دست یابد میلیون هکتار زمین زراعی می 08کشاورزی استعداد خوبی دارد و با 

میلیون هکتار  00.1میلیون هکتار مرتع و  89دیم و  میلیون هکتار 01میلیون هکتار از این اراضی زراعی آبی و  8: وی اظهارداشت

 .میلیون هکتار بیابان است 10آن جنگل و 

درصد و در اشتغال  00سهم بخش کشاورزی در اقتصاد : رئیس موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی جهاد کشاورزی بیان داشت

 .درصد از ارزش افزوده به این بخش اختصاص دارد 01درصد و  19حدود 

هزار هکتار فضای آموزشی صاحب یکی از  0مؤسسه آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی با در اختیار داشتن بیش از : سام گفتب

 .های تخصصی کشاورزی در سطح خاورمیانه است بزرگترین دانشگاه

این موسسه : ار داشتهای علمی کاربردی کشاورزی در سراسر کشور است، اظه مرکز مجری دوره 31وی با بیان اینکه بیش از 

 9311پایلوت مجهز مانند گیاهان دارویی است و بیش از  10کارگاه آموزشی و  003آزمویشگاه،  101کالس درس،  898شامل 

آموزش کشاورزی در این   ها، استخرهای پرورش ماهی و غیره از دیگر توانمندی هکتار عرضه و مزارع آموزشی مانند انواع گلخانه

 .موسسه است

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=cc131c77-85b4-4ba3-ad6d-313b704578e1
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931001000981
http://www.farsnews.com/
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نفر دانشجو در مقاطع  090هزار و  11در حال حاضر : موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی جهاد کشاورزی بیان داشت رئیس

 5ماه امسال حدود  کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در حال تحصیل در مراکز آموزش جهاد کشاورزی هستند که در بهمن

 .اند التحصیل شده نفر از این دانشگاه فارغ 011هزار و  58موع شوند و تاکنون در مج التحصیل می هزار نفر فارغ

برداران کشاورزی و شاغلین بخش کشاورزی  های آموزشی وزارت هاد کشاورزی آموزش بهره بصام با اعالم این خبر که از اولویت

های خود را اعم از اجرای  هبا توجه به این سیاست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی تمامی برنام: است، گفت

های آموزشی به این سمت سوق داده شده و اولویت پذیرش امسال هم براساس این سیاست تنظیم شده  دوره و طراحی سرفصل

 .است

دی ادامه دارد و موسسه آموزش علمی  8ای تا روز دوشنبه  های کاردانی فنی و حرفه ثبت نام پذیرش دانشجو در دوره: وی افزود

هزار نفر دانشجو را در مراکز آموزش  00کد رشته محل، ظرفیت پذیرش بیش از  080رشته و  00ی جهاد کشاورزی در کاربرد

 .کند بینی می جهاد کشاورزی پیش

هزار نفر دانشجو  5مرکز آموزشی علمی کاربردی کشاورزی مربوط به بخش خصوصی در سراسر کشور و جذب حدود  01: وی افزود

 .های آموزشی این موسسه است علمی کاربردی کشاورزی از ظرفیت کد رشته محل 39در 

براساس این ماده، وزارت علوم، : وری و تکیل دبیرخانه آن در موسسه اشاره کرد و گفت قانون افزایش بهره 10بصام به ماده 

یب جنسیتی دانشجویان ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد رشته و ترک تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه

ها، مراکز و موسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعالم  های تحصیلی دانشگاه رشته

 .شود، ساماندهی کنند پذیرش، براساس نیاز سنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می

نفر  1911نفر مدرس و  0111نفر هیأت علمی است و این موسسه دارای حدود  81کارمند و  0500سسه، در مو: وی اظهارداشت

 .شوند و مالک آنها خبره بودن و آشنایی با کار و توانایی تدریس است مدرس که از خارج موسسه برای تدریس دعوت می

این : شود، گفت سالن اجالس سران که فردا برگزار میکشاورز نمونه با حضور رئیس جمهور در  30وی با اشاره به تجلیل از 

نفر مدرس مذکور  1911کنند و به جمع  کشاورزان صالحیت مدرس شدن را دارند و تمامی این افراد کارت مدرسی دریافت می

 .پیوندند می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510113111009 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1060دی  30, چهارشنبه

 بردار نمونه بخش باغبانی  بهره 93تقدیر از 

بردار نمونه بخش کشاورزی در آیین اجالس سران که هفتم دی ماه برگزار می شود، برگزیدگان بخش  بهره 09تن از  93

 .باغبانی هستند

های برتر بخش کشاورزی، از  ، برگزیدگان بخش یاغبانی آیین تجلیل از نمونه(ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به 

های رضوی و شمالی و در محصوالت زعفران،  های آذربایجان غربی، مازندران، کرمان، فارس، یزد، گیالن، اصفهان، خراسان استان

ای و سیب، حائز  شده، مرکبات، انگور، پسته، انار، خرما، محصوالت گلخانه ال باغی، محصول گواهیچای، گیاهان دارویی، زیتون، نه

 .اند رکوردهای مدنظر ستاد برگزارکننده این انتخابات شده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931006000415
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( خشک)تن در هکتار، پسته 033در محصوالت سیب درختی  51-51بنابراین گزارش، عملکرد تولیدکنندگان برتر در سال زراعی 

دو، ( خشک)، گل بابونه09، انگور 1/00( برگ خالص)، چای011، انار 8/11، خرما 8/11( دانه)، زیتون1/008، مرکبات 033/01

 .دو و ختمی پنج تن در هکتار اعالم شده است( خشک)کاسنی

تار اعالم کیلوگرم سر گل خشک در هک 10کیلوگرم در متر مربع و زعفران  01همچنین میزان عملکرد محصول گلخانه ای خیار 

 .شد

 ./های آذربایجان غربی، مازندران، فارس و گیالن هرکدام دارای دو نماینده در این بخش هستند الزم به ذکر است، استان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11800-0.html 

 
 دهامصاحبه، سخنرانی، بازدی

 آیانا- 1060دی  30, چهارشنبه

 بازدید معاون امور استان های وزیر جهاد کشاورزی از گلخانه های خراسان جنوبی 

همزمان با سفر دولت یازدهم به خراسان جنوبی معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی از برخی گلخانه های این 

 .استان بازدید خواهد کرد

واحد است که سطح زیر کشت  039، تعداد گلخانه ها در سطح استان خراسان جنوبی (ایانا)یران به گزارش خبرگزاری کشاورزی ا

 .تن است 000هزار و  3هکتار برآورد شده و میزان ساالنه تولید در این گلخانه ها  90این گلخانه ها 

گیاهان دارویی، آلوئه ورا، به لیمو و  ،(خیار سبز و گوجه فرنگی)درصد گلخانه های این استان به کشت سبزی و صیفی  58بیش از 

واحد و  03واحد، شهرستان قاین با  11گیاهان زینتی گلخانه ای می پردازند که بیشترین تعداد گلخانه در شهرستان خوسف با 

 .واحد بنا شده است 01شهرستان فردوس با 

نفر اشتغال غیر مستقیم  511شده که این واحدها برای نفر اعالم  031بر پایه این گزارش، تعداد بهره برداران گلخانه های استان 

 .ایجاد کرده اند و حدود یک میلیارد تومان در سال جاری برای احداث واحدهای گلخانه ای در مجتمع ها پرداخت شده است

که از این واحد است  11بر اساس این گزارش، تعداد مجتمع های گلخانه ای که به دانش آموختگان رشته کشاورزی داده شده 

 .واحد در مجتمع محمدیه خوسف و دو واحد در مجتمع نهبندان وجود دارد 08تعداد 

میلیون ریال نیز بابت جبران خسارت  011میلیارد ریال تسهیالت بانکی به متقاضیان گلخانه در استان و  11، 51همچنین در سال 

 .به گلخانه داران پرداخت شده است

زام وزیر جهاد کشاورزی در ساعت پروازی جداگانه به منطقه، امکان بازدید محمود حجتی از پروژه ها الزم به ذکر است به دلیل اع

 .امکان پذیر نشد، چرا که وی ناگزیر است از ظهر امروز در جلسه های شورای اقتصادی و اداری استان شرکت کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11801-0.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1060دی  30, چهارشنبه

 بازدید معاون آب و خاک و صنایع از طرح های آبیاری کشاورزی در فارس 

جهاد کشاورزی، پس از حضور در کاشان و بازدید از برخی طرح های آبیاری کشاورزی  رمعاون آب، خاک و صنایع وزی

 .در استان اصفهان، امروز راهی شهرستان سده از توابع اقلید در استان فارس شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20814-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20813-1.html
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د ، سید رحیم سجادی، در جریان این بازدید ها می کوشد تا سیاست جها(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

صورت بهینه  کشاورزی در ترویج مصرف بهینه در حوزه کشاورزی به ویژه آب را به عنوان سرمایه ارزشمند در بخش تولید به

 .استفاده شود

در بودجه : سازی مصرف آب در حوزه کشاورزی را داری، خاطرنشان کرد وی با بیان اینکه همچنان درخواست اعتبار برای بهینه

هزار میلیارد تومان اعتبار برای آبیاری تحت فشار بودیم که استان اصفهان در  جلس شاهد اختصاص یکسال جاری با هماهنگی م

 .کشور در استفاده از این اعتبار و تحقق آبیاری تحت فشار پیشگام است

ار خبر داد و های آبیاری تحت فش معاون آب، خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی از عدم محدودیت منابع مالی برای ایجاد سیستم

 .ایم رو نشده های تحت فشار با مشکل روبه اندازی سیستم خوشبختانه تاکنون برای تأسیس و راه: گفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11815-0.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

  (1060/13/30) دهقان نیوز

 ! تمام بودجه ما صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود / انتقاد معاون وزیر از صفر شدن بودجه تحقیقات کشاورزی 

از ابتدای سالجاری کمبودهای ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارمندان نیز از محل بودجه اجرای طرح / دهقان نیوز 

بدان معنی است تمام بودجه تخصیص یافته تحقیقات کشاورزی صرف های تحقیقاتی کشاورزی تامین شد که این 

بودجه بخش پژوهش و تحقیقات کشاورزی افزایش یابد، اما  19امیدوار بودیم برای سال . حقوق و مزایا شده است

 اعتباری بغیر از حقوق برای انجام فعالیت های تحقیقاتی این سازمان در نظر 19متاسفانه در سهم پژوهش بودجه 

  .گرفته نشده است

رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، اعتبارات انجام فعالیت های پژوهش و تحقیقات بخش کشاورزی را صفر اعالم 

در حال حاضر تمام سهم بودجه تحقیقات کشاورزی صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان می شود و مبلغی برای : کرد و گفت

 .وهشی این بخش باقی نمی ماندانجام فعالیت های پژ

اعتبارات پژوهش و تحقیقات این سازمان از وضعیت خوبی برخوردار نبود به طوری که  51و  51در سال های : اسکندر زند افزود

  .برای انجام فعالیت های پژوهش کشاورزی شرایط سختی را سپری کرده ایم

پژوهش کشاورزی صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شد و به غیر  تحقیقات و 51در واقع تمام بودجه سال : وی اظهار داشت

 .از آن بودجه دیگری به این بخش تزریق نشد

این در حالیست که برای انجام تحقیقات و پژوهش کشاورزی باید : درصدی سهم پژوهش اشاره کرد و گفت 91وی به افزایش 

، بودجه سایر داشته باشیم که متاسفانه در حال حاضر سهم بودجه (ندانحقوق کارم)درصد بودجه جاری  91حداقل ساالنه بیش از 

  .اجرای فعالیت های تحقیقاتی نسبت به بودجه جاری این بخش صفر درصد است

آنچه رخ داده قانون تخصیص سهم یک تا سه درصدی منابع مالی  51متاسفانه در سال : معاون وزیر جهادکشاورزی اظهار داشت

 .خلی که باید به بخش پژوهش و تحقیقات کشور اختصاص می یافت، حذف شده استتولید ناخالص دا

این قانون می توانست کمک مناسبی برای بخش تحقیقات و پژوهش کل کشور و بخش کشاورزی به عنوان تامین : وی اضافه کرد

 .کننده امنیت غذایی باشد که با حذف آن بخش عمده حمایت ها منتفی شد

قانون تخصیص سهم یک تا سه درصدی تولید ناخالص داخلی بودجه تملک و هزینه ای دولت عالوه بر بودجه به گفته وی، 

 .تحقیقات است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20809-1.html
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از ابتدای سالجاری کمبودهای ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارمندان نیز از محل بودجه اجرای طرح های : وی ادامه داد

ی است تمام بودجه تخصیص یافته تحقیقات کشاورزی صرف حقوق و مزایا شده تحقیقاتی کشاورزی تامین شد که این بدان معن

  .است

بودجه بخش پژوهش و تحقیقات کشاورزی افزایش یابد، اما  50امیدوار بودیم برای سال : رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی افزود

ای تحقیقاتی این سازمان در نظر گرفته نشده اعتباری به غیراز حقوق برای انجام فعالیت ه 50متاسفانه در سهم پژوهش بودجه 

  .است

درصدی منابع مالی تولید ناخالص داخلی برای اجرای سیاست های علم  0وی به منویات مقام معظم رهبری درباره تخصیص سهم 

قات و پژوهش با ابالغ این سیاست در انتظار تخصیص بودجه مناسبی برای تحقی: اشاره کرد و گفت 0010و فناوری کشور در افق 

کل کشور در نهایت افزایش سهم بودجه تحقیقات کشاورزی بودیم که هم اکنون ردپایی از ابالغیه مذکور در سهم بودجه پژوهش و 

 .دیده نشده است 50تحقیقات سال 

نون سهم هم اک: وی سهم فعلی بودجه پژوهش و تحقیقات کشور را از تولید ناخالص داخلی کمتر از نیم درصد دانست و افزود

بودجه پژوهش و تحقیقات ترکیه که در همسایگی ما به سر می برد، حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است که تمام 

  .صرف فعالیت های تحقیقاتی می شود

 .هم اکنون شاهد رویکرد جدی و امیدوارکننده ای برای حمایت از بخش پژوهش و تحقیقات کشور نیستیم: وی تاکید کرد

درصد افزایش نشان می دهد، در حالی که با  01سهم تحقیقات کشاورزی نسبت به سالجاری حدود  50در بودجه : زند گفت

 .درصدی حقوق کارمندان در سال آینده مواجه خواهیم بود 00افزایش 

زیادی داشته اما شرایط  در این راستا سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای افزایش سهم بودجه پژوهش و تحقیقات تالش: وی گفت

  .نشان می دهد که برای سال آینده نیز با مشکالت جدی نسبت به سالجاری مواجه خواهیم بود 50و بودجه 

به گزارش دهقان نیوز، به گفته محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری مجموعه بودجه مرتبط با 

 .درصد افزایش یافته است 10، 50پژوهش در الیحه بودجه سال 

درصد بوده که  1.9درصد یعنی کمتر از  1.01سهم تحقیقات و پژوهش از تولید ناخالص داخلی  51این در حالیست که در سال 

درصدی تحقیق و پژوهش بوده که متاسفانه تاکنون به سهم یک درصدی  1یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی دستیابی به سهم 

 .استهم نرسیده 

 1.83درصد و ترکیه  0.0درصد، چین  1.8درصد، آمریکا  1.1درصد، کره جنوبی  1.3در حالی که سهم بخش تحقیقات در هلند 

 .درصد است آمارها نشان می دهد سهم تحقیقات در ایران به چه میزان با سهم و اعتبارات دیگر کشورها فاصله دارد

http://www.dehghannews.ir/News0.aspx?id=1101 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

  (1060/13/30) دهقان نیوز

 ! تمام بودجه ما صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود / انتقاد معاون وزیر از صفر شدن بودجه تحقیقات کشاورزی 

ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارمندان نیز از محل بودجه اجرای طرح  از ابتدای سالجاری کمبودهای/ دهقان نیوز 

های تحقیقاتی کشاورزی تامین شد که این بدان معنی است تمام بودجه تخصیص یافته تحقیقات کشاورزی صرف 

ما بودجه بخش پژوهش و تحقیقات کشاورزی افزایش یابد، ا 19امیدوار بودیم برای سال . حقوق و مزایا شده است

http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3042
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اعتباری بغیر از حقوق برای انجام فعالیت های تحقیقاتی این سازمان در نظر  19متاسفانه در سهم پژوهش بودجه 

  .گرفته نشده است

رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، اعتبارات انجام فعالیت های پژوهش و تحقیقات بخش کشاورزی را صفر اعالم 

مام سهم بودجه تحقیقات کشاورزی صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان می شود و مبلغی برای در حال حاضر ت: کرد و گفت

 .انجام فعالیت های پژوهشی این بخش باقی نمی ماند

اعتبارات پژوهش و تحقیقات این سازمان از وضعیت خوبی برخوردار نبود به طوری که  51و  51در سال های : اسکندر زند افزود

  .الیت های پژوهش کشاورزی شرایط سختی را سپری کرده ایمبرای انجام فع

تحقیقات و پژوهش کشاورزی صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شد و به غیر  51در واقع تمام بودجه سال : وی اظهار داشت

 .از آن بودجه دیگری به این بخش تزریق نشد

در حالیست که برای انجام تحقیقات و پژوهش کشاورزی باید  این: درصدی سهم پژوهش اشاره کرد و گفت 91وی به افزایش 

، بودجه سایر داشته باشیم که متاسفانه در حال حاضر سهم بودجه (حقوق کارمندان)درصد بودجه جاری  91حداقل ساالنه بیش از 

  .اجرای فعالیت های تحقیقاتی نسبت به بودجه جاری این بخش صفر درصد است

آنچه رخ داده قانون تخصیص سهم یک تا سه درصدی منابع مالی  51متاسفانه در سال : ی اظهار داشتمعاون وزیر جهادکشاورز

 .تولید ناخالص داخلی که باید به بخش پژوهش و تحقیقات کشور اختصاص می یافت، حذف شده است

کشاورزی به عنوان تامین این قانون می توانست کمک مناسبی برای بخش تحقیقات و پژوهش کل کشور و بخش : وی اضافه کرد

 .کننده امنیت غذایی باشد که با حذف آن بخش عمده حمایت ها منتفی شد

به گفته وی، قانون تخصیص سهم یک تا سه درصدی تولید ناخالص داخلی بودجه تملک و هزینه ای دولت عالوه بر بودجه 

 .تحقیقات است

افزایش حقوق و مزایای کارمندان نیز از محل بودجه اجرای طرح های از ابتدای سالجاری کمبودهای ناشی از : وی ادامه داد

تحقیقاتی کشاورزی تامین شد که این بدان معنی است تمام بودجه تخصیص یافته تحقیقات کشاورزی صرف حقوق و مزایا شده 

  .است

یقات کشاورزی افزایش یابد، اما بودجه بخش پژوهش و تحق 50امیدوار بودیم برای سال : رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی افزود

اعتباری به غیراز حقوق برای انجام فعالیت های تحقیقاتی این سازمان در نظر گرفته نشده  50متاسفانه در سهم پژوهش بودجه 

  .است

م درصدی منابع مالی تولید ناخالص داخلی برای اجرای سیاست های عل 0وی به منویات مقام معظم رهبری درباره تخصیص سهم 

با ابالغ این سیاست در انتظار تخصیص بودجه مناسبی برای تحقیقات و پژوهش : اشاره کرد و گفت 0010و فناوری کشور در افق 

کل کشور در نهایت افزایش سهم بودجه تحقیقات کشاورزی بودیم که هم اکنون ردپایی از ابالغیه مذکور در سهم بودجه پژوهش و 

 .دیده نشده است 50تحقیقات سال 

هم اکنون سهم : وی سهم فعلی بودجه پژوهش و تحقیقات کشور را از تولید ناخالص داخلی کمتر از نیم درصد دانست و افزود

بودجه پژوهش و تحقیقات ترکیه که در همسایگی ما به سر می برد، حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است که تمام 

  .صرف فعالیت های تحقیقاتی می شود

 .هم اکنون شاهد رویکرد جدی و امیدوارکننده ای برای حمایت از بخش پژوهش و تحقیقات کشور نیستیم: تاکید کرد وی
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درصد افزایش نشان می دهد، در حالی که با  01سهم تحقیقات کشاورزی نسبت به سالجاری حدود  50در بودجه : زند گفت

 .واهیم بوددرصدی حقوق کارمندان در سال آینده مواجه خ 00افزایش 

در این راستا سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای افزایش سهم بودجه پژوهش و تحقیقات تالش زیادی داشته اما شرایط : وی گفت

  .نشان می دهد که برای سال آینده نیز با مشکالت جدی نسبت به سالجاری مواجه خواهیم بود 50و بودجه 

نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری مجموعه بودجه مرتبط با  به گزارش دهقان نیوز، به گفته محمدباقر

 .درصد افزایش یافته است 10، 50پژوهش در الیحه بودجه سال 

درصد بوده که  1.9درصد یعنی کمتر از  1.01سهم تحقیقات و پژوهش از تولید ناخالص داخلی  51این در حالیست که در سال 

درصدی تحقیق و پژوهش بوده که متاسفانه تاکنون به سهم یک درصدی  1ت جهاد کشاورزی دستیابی به سهم یکی از اهداف وزار

 .هم نرسیده است

 1.83درصد و ترکیه  0.0درصد، چین  1.8درصد، آمریکا  1.1درصد، کره جنوبی  1.3در حالی که سهم بخش تحقیقات در هلند 

 .ر ایران به چه میزان با سهم و اعتبارات دیگر کشورها فاصله دارددرصد است آمارها نشان می دهد سهم تحقیقات د

http://www.dehghannews.ir/News0.aspx?id=1101 

 

 گزاراشت جهانی

 فارس - 60/13/34

 صادرات غالت روسیه متوقف شد

 .یل ذخیره داخلی، صادرات غالت را متوقف کردروسیه برای تکم: رویترز اعالم کرد

صادرات غالت روسیه به : گروه کشاورزی در روسیه گفت، یک رویترزبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .ترکیه، ایران و مصر بزرگترین خریداران گندم روسیه هستند. منظور تکمیل ذخایر داخلی این کشور متوقف شد

 .آهن اعمال کرده است بر اساس این گزارش مسکو کنترل صادراتی غالت را با نظارت کامل و نیز محدود کردن بارگیری در راه

اما جزئیات . های صادراتی اعمال کنند مقامات این کشور قصد دارند تا عوارض بیشتری برای گندم:رئیس اتحادیه غالت روسیه گفت

 .دقیق این عوارض معلوم نیست

 .اخیرا ایران قرارداد خرید گندم از روسیه منعقد کرده بود. روسیه بزرگترین صادر کننده گندم در دنیا است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01510110111059 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 1060آذر  26, شنبه

 ! فروش گوشت با تبلیغات گاوهای ماساژ دیده و موزیک شنیده

ا، بر اساس ویژگی های پرورش گاوها در فضاى آزاد، شنیدن موسیقی فروش گوشت گاو در برخی فروشگاه های آمریک

 .کالسیک قبل از خواب و حتی ماساژ روزی یک بار آغاز شد

استیک گاوهاى کوبى »: ، در توضیح یکی از گوشت های داخل یخچال نوشته است(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

Kobi یکی از کاربران فیسبوک «که براشون شب ها قبل از خواب موزیک کالسیک پخش می کنند و روزى یه بار ماساژشون میدن

در شمال داالس آمریکا منتشر کرد و « Tom Thumb»تصویری جالب از یک مرکز فروش مربوط به یکى از فروشگاه هاى 

http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3042
http://www.farsnews.com/
http://www.reuters.com/article/2014/12/24/us-russia-crisis-grains-egypt-idUSKBN0K216C20141224
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931004000195
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. قیمت ها براى هر پوند هست(. grass fed)ارگانیک و علف خورده دیشب گذارم افتاد به یک ویترین استیک و گوشت »: نوشت

که  Kobiمثالً استیک گاوهاى کوبى . البته از این ها خیلى گرون تر استیک و گوشت هست! گاوها در فضاى آزاد وِل بودن":نوشته

یلکس و شاد باشند و براشون شب ها قبل از خواب موزیک کالسیک پخش می کنند و روزى یه بار ماساژشون میدن که ر

. پیش از این نیز برخی محققان در رابطه با تاثیر موسیقی بر روی حیوانات تحقیقات زیادی انجام داده بودند«!گوشتشون سِفت نشه

روز به طور مداوم هنگام  13دو دانش آموز دبیرستانی در ترکیه پس از آنکه »: چندی پیش نیز یک روزنامه ترک زبان نوشته بود

کیلو افزایش  811دهی آن گاوها  کردند، سرانجام باعث شدند که میزان شیر ن شیر گاوها، برای آنها صدای نی پخش میدوشید

 /«.یابد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11081-0.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا-1060دی  39, شنبه

 ساخت کارخانه کوکاکوال در غزه 

میلیون دالری و با ایجاد صدها فرصت کاری تازه در  02کوکاکوال، ساخت نخستین کارخانه خود در نوار غزه با سرمایه 

 .منطقه را آغاز کرد

ار غزه در حالی شروع شده و به نقل از رویترز،ساخت نخستین کارخانه کوکاکوال در نو( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

روزه با حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد،  91است که مقامات اسرائیلی مجوز ساخت این کارخانه را پیش از شروع جنگ 

روز دوشنبه گذشنه . میلیون دالر برآورد شده و اجرای آن سه سال طول خواهد کشید 11هزینه این پروژه حدود .صادر کرده بودند

شود که با پایان یافتن این پروژه  پیش بینی می.ی مصالح و تجهیزات ساختمانی اجرای این طرح، وارد نوار غزه شد نخستین محموله

آمریکایی که در این طرح مشارکت  -دار فلسطینی  ، سرمایه"زاهی خوری".شغلی جدید در منطقه ایجاد خواهد شد  صدها فرصت

اهلل  خوری که در حال حاضر یک کارخانه کوکاکوالی دیگر را در رام«.گرایی، یک شغل خوب است راطتنها دشمن اف»: گوید دارد، می

اش به  اعراب و اسرائیل با خانواده 0508در کرانه باختری احداث کرده، از یک خانواده عرب مسیحی است که در جریان جنگ 

 ./لبنان پناهنده شد

http://www.iana.ir/food/item/11811-0.html 

 
 گزارشات جهانی

فودپرس-  1060دى ماه  1دو شنبه   

 قیمت هر لیتر نفت در بریتانیا از آب معدنی ارزان تر شد 

ارزان تر استبهای هر لیتر نفت از بهای آب معدنی در فروشگاه های بریتانیا  . 

به گزارش خبرآنالین، کاهش چشمگیر بهای نفت طی هفته های اخیر به حدی بوده که اکنون می توان گفت نفت در مقایسه با آب 

دالر برای هر بشکه رسیده است و در نتیجه  31بهای نفت برنت اکنون به کمتر از . معدنی در غرب چندان گرانبها به نظر نمی رسد

10ت معادل ارزش هر لیتر نف  .پنی انگلستان است 

پوند ارزش دارد  1.81در فروشگاه های بریتانیا  (Evian) این در حالی است که یک بسته شش تایی از آب معدنی شرکت اویان

. درصد ارزانتر از بهای آب معدنی در انگلستان است 01، بنابراین می توان گفت که بهای نفت (هر پوند معادل صد پنی است)

کاهش بهای نفت باعث نگرانی صادرکنندگان این ماده خام شده است با این . لیتر ظرفیت دارد 095است که هر بشکه نفت گفتنی 

با این حال برخی از اعضای اوپک مانند وزیر انرژی امارات متحده عربی از تصمیم . حال اوپک نیز از میزان تولید خود نکاسته است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20782-1.html
http://www.iana.ir/food/item/20822-1.html
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کرده اند و گفته اند که رفتار غیرمسووالنه تولیدکنندگان خارج از اوپک باعث شدت گرفتن  اوپک در مورد عدم کاهش تولید دفاع

  .روند نزولی بهای نفت شده است

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 
 گزارشات جهانی

فودپرس-  1060دى ماه  9شنبه   

کند درصدی برای صادرات گندم اعمال می 30روسیه عوارض   

صادراتبا کاهش ارزش روبل در برابر دالر و نگرانی از : آسوشیتدپرس اعالم کرد  19ه فوریه عوارض رویه گندم، روسیه از ما بی 

صادرات گندمدرصدی برای  کند اعمال می  . 

عوارض صادراتیبه گزارش اسوشیتدپرس، روسیه از ماه فوریه  . کند دالر برای هر تن گندم منظور می 01یورو معادل  19حداقل  

ت که به واسطه کاهش ارزش روبل پایین آمده استاعمال عوارض صادراتی به منظور کاهش قیمت در بازارهای داخلی اس . 

درصد  01خواهد با اعمال عوارض صادراتی، تفاوت قیمتی که به واسطه کاهش ارزش روبل به میزان  براساس این گزارش، روسیه می

 .در برابر دالر ایجاد شده است را جبران کند

دهند محصول  روسیه طوری است که تولیدکنندگان ترجیح می رغم رکورد مناسب تولید گندم در روسیه، قیمت در بازارهای به

صادرات گندم برای تولیدکنندگان از این رو مقرون به صرفه است که . تولیدی را به بازارهایی که قیمت مناسبی دارند صادر کنند

 .ارزش روبل پایین آمده و فروش با ارزهای دیگر درآمد بیشتری برای آنها دارد

دالر  109یورو معادل  119کشاورزان از محل صادرات هر تن گندم حدود : روسیه آرکادی دیبورکوویچ گفتوزیر  معاون نخست

دالر درآمد دارد 059یورو معادل  031کنند در حالیکه فروش آن در داخل برای آنها  برای هر تن دریافت می . 

واردات گندمایران هم قرارداد ایران، ترکیه و مصر از بزرگترین خریداران گندم روسیه هستند و اخیراً  از این کشور منعقد کرده  

 .است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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	خانه کشاورز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی، بهمنظور حمایت و احقاق حقوق شهروندی روستاییان و کشاورزان تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.
	خانه کشاورز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی، بهمنظور حمایت و احقاق حقوق شهروندی روستاییان و کشاورزان تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.
	خانه کشاورز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی، بهمنظور حمایت و احقاق حقوق شهروندی روستاییان و کشاورزان تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.
	صدور مجوز راهاندازی 11 شهرک کشاورزی در کشور
	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از صدور مجوز راهاندازی 11 شهرک کشاورزی در کشورخبر داد.
	جهاد کشاورزی مکلف به تولید محصولات راهبردی شد
	معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، جزئیات 35 برنامه عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارت جهادکشاورزی که پیش تر به تصویب شورای اقتصاد رسیده بود را منتشر کرد که براین اساس این وزارتخانه مکلف به اجرای امنیت غذایی و تولید محصولات راهبرد...
	اعلام شرایط دریافت تسهیلات کم بهره برای متقاضیان اصلاح شبکه آبیاری
	در صورت نیاز به اصلاح شبکههای آبیاری، متقاضیان میتوانند با مراجعه به دفاتر مدیریت آب و خاک استانها، معرفینامه برای مراجعه به بانک و استفاده از تسهیلات کم بهره بانکی دریافت کنند.
	برنامه دولت برای برندهای کشاورزی صادراتی از خراسان جنوبی
	رییس جمهوری در جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی ضمن تاکید بر امتیازات تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و دینی ایران مانند مبارزه برای آزادی، دمکراسی و حق رأی از برنامه های خاص توسعه کشاورزی این استان نیز سخن گفت.
	آماده واگذاري وظايف به تشکلهاي کشاورزي هستيم / تشکلها پيشنهاد دهند
	دهقان نيوز / تشکلهاي بخش خصوصي که توانمندي پذيرش مسئوليت تنظيم بازار داخلي و خارجي يک محصول کشاورزي را دارند، ميتوانند نسبت به دريافت وظايف آن به وزارت جهاد کشاورزي پيشنهاد دهند. اتحاديهها و تشکلهاي بخش خصوصي که بخواهند در بخشهاي مختلف کشاورزي قب...
	کشاورزي ايران دچار عقبگرد است / كشاورزي درگير سياستهاي غلط است / کشاورز بايد مستقيم محصولش را بفروشد
	دهقان نيوز / کشاورزي موفق در کشورهاي پيشرفته به صورت سفارشي و قراردادي انجام ميشود و در واقع محصول کشاورزي پيش از توليد به فروش ميرسد. کشاورزي نبايد به توليد محصولات خام محدود شود بلکه توجه به مديريت و بازار نيز در کنار اين موارد مورد توجه است.
	کشاورزان از رفاه محرومند / خانه کشاورز از حقوق کشاورزان دفاع مي کند
	دهقان نيوز / دفاع از حقوق حقه کشاورزان در زمينه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و انساني در اساسنامه خانه کشاورز آمده است و همه کشاورزان ميتوانند از اين حمايت برخوردار شوند. حقوق شهروندي بايد از روستا به شهر ميآمد، به عبارتي بايد نخست روستاييان که کمدرآمدت...
	وزارت جهاد کشاورزی مولفه های تنظیم بازارش را برای انجمن تعریف کند/ اگر قیمت روغن نباتی باید کاهش یابد چرا وزارت جهاد کشاورزی همیشه باید نرخ تضمینی را افزایش دهد؟!
	شناسنامه برای محصولات کشاورزی

	برنج
	کاهش هزار تومانی برنج درپی اشباع بازار

	بازار و قیمت ها
	قیمت حبوبات در بازار تهران+جدول
	قیمت انواع حبوبات در هفتههای اخیر در بازار شهرستانی میدان امام حسین(ع) ثابت بوده و تغییر نداشته است.
	صنایع لبنی قیمت برخی فرآورده ها را کاهش دادند
	دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: در یک ماه اخیر صنایع لبنی قیمت بعضی از محصولاتشان را به دلیل انباشت در انبار کارخانهها و به فروش نرسیدن، کاهش دادهاند.
	قیمت میوه و سبزیجات+جدول
	در هفته جاری قیمت انواع میوه و سبزی با سپری شدن شب یلدا نسبت به هفته گذشته تقریبا کاهش داشته و برخی میوه از جمله انار، موز و خرمالو کاهش قیمت داشته است..
	قیمت گوجهفرنگی نصف شد/ پیشنهاد واردات مرکبات شب عید به وزارت جهاد کشاورزی
	ثابت ماندن قیمت روغن با وجود کاهش قیمتهای جهانی

	تولیدات دام وطیور
	پروژه تولید نژاد ترکیبی بز شیری در مزارع بسته و نیمه آغاز بکار کرد
	پروژه تولید نژاد ترکیبی بز شیری در مزارع بسته و نیمه با بهره گیری از شیوه های نوین پرورش بز و به کارگیری مدیریت پرورش متناسب با شرایط اقلیمی و اکوسیستم منطقه خلخال فراهم گردید.
	آغاز نخستین پروژه تولید ترکیب ژنتیکی جدید گوسفند گوشتی
	پروژه افزایش بهره وری با هدف اقتصادی نمودن حرفه پرورش گوسفند در سامانه پرورش غیر مرتعی از طریق افزایش چند قلوزایی – بهبود صفات مادری کلید خورد.

	تولیدات زراعی و باغی
	تولید و صادرات سیب رکورد زد کشاورزی>مدیر کل دفتر میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از پیشبینی تولید بیش از سه میلیون و 400 هزار تنی سیب در سال جاری خبر داد
	دپوی کیوی در سردخانههای رامسر

	تکنولوژی، فناوریها، علمی
	رونمایی از بذرهای جدید دانه های روغنی در وب سایت تحقیقاتی تکاتو

	پسته
	رشد 17 درصدی تولید پسته/ سرما تولید گردو را کاهش داد

	چای
	130 تن چای سنواتی تبدیل به کمپوست میشود
	بر اساس مطالعات انجامشده، 130 تن چای سنواتی شناسایی شده و برای تبدیل شدن به کمپوست، آماده است.

	شیر
	نصب سامانه خرید تضمینی شیرخام، از صبح سهشنبه
	با راهاندازی سامانه خرید تضمینی شیرخام و ثبت اطلاعات دامداران، بهای شیرخام دریافتشده دامداران از هفته آینده به حساب آنها واریز میشود.
	خرید ۱۲۵۵ تن شیر خام از دامداران استان تهران در قالب تضمین خرید/ استقبال از طرح تضمین خرید شیرخام
	رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران با بیان اینکه از طرح تضمین خرید شیر خام در تهران استقبال خوبی شده است، گفت: تاکنون هزار و 225 تن شیر خام برای تبدیل به پودر شیر خشک از دامداران این استان خریداری شده است.

	شیلات
	ویروس وی اچ اس در قزلآلا سلامت انسان را تهدید نمیکند/ بیماری ماهیان به انسان منتقل نمیشود
	یک متخصص بیماری آبزیان با بیان اینکه بیماری ماهیان معمولا به انسان منتقل نمیشود، گفت: ویروس VHS در ماهی قزل آلا ضرری برای انسان ندارد و در صورت بروز آن در مزارع پرورش ماهی، ماهیان آن مزرعه معدوم شده و به مصرف نمیرسند.
	افت ۵۰ درصدی تولید با واردات تخم چشمزده آلوده قزل آلا/ واردات تیلاپیا بر اثر کمبود قزلآلا/ بیماری ماهی به انسان سرایت نمیکند
	مدیرعامل اتحادیه سراسری آبزیان با بیان اینکه در اثر واردات تخم چشمزده آلوده این صنعت به مخاطره افتاده، گفت: واردات ماهی تیلاپیا حاصل افت ۵۰ درصدی تولید این محصول است.
	مدیرعامل اتحادیه سراسری آبزیان با بیان اینکه در اثر واردات تخم چشمزده آلوده این صنعت به مخاطره افتاده، گفت: واردات ماهی تیلاپیا حاصل افت ۵۰ درصدی تولید این محصول است.
	مدیرعامل اتحادیه سراسری آبزیان با بیان اینکه در اثر واردات تخم چشمزده آلوده این صنعت به مخاطره افتاده، گفت: واردات ماهی تیلاپیا حاصل افت ۵۰ درصدی تولید این محصول است.
	تفاهم نامه صادرات فرآوردههای شیلاتی ایران به روسیه امضاء شد
	سازمان دامپزشکی کشور و سرویس فدرال نظارت دامپزشکی و بهداشت نباتی فدراسیون روسیه تفاهمنامهای به امضا رساندند که بر اساس آن، مجوز صادرات فرآوردههای شیلاتی به کشور روسیه و اتحادیه گمرگی اورآسیا رسما صادر شد.
	عرضه مستقیم میگو در فروشگاههای سراسر کشور با تخفیف ویژه
	در راستای ترویج مصرف میگو، حدود هفتهزار تن از این محصول برای عرضه در تمامی فروشگاههای ثابت و سیار کشور در نظر گرفته شده است.

	صادرات و واردات
	واردات طیور زنده اروپایی ممنوع شد
	ثبت سفارش طیور زنده و تخممرغ نطفهدار از منطقه اروپا تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.
	نوبت صادرات گوشت مرغ و فرآوردههای لبنی به روسیه رسید
	پروتکلهای بهداشتی مربوط به صادرات گوشت مرغ و فرآوردههای لبنی به روسیه که نیاز به اقدامات تکمیلی دارد با اندکی تأخیر انجام میشود.

	صنایع غذایی
	کنترل مصرف روغن پالم در صنایع روغن نباتی
	بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، صنایع روغن نباتی اجازه مصرف 30 درصد روغن پالم در تولید روغن خوراکی را دارند که این رقم در هشت ماه نخست سال کنترل و به 30.8 درصد رسید.
	شیرخشک از فهرست کالاهای مشروط صادراتی خارج شد
	محدودیت صادرات شیرخشک نوزادان برطرف و این محصول از فهرست کالاهای صادراتی مشروط خارج شد و این تصمیم بر اساس تأمین نیاز داخلی صورت گرفت.
	روغن نباتی در ایران ارزان می شود؟/ دلایل نارضایتی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار روغن نباتی به بخش خصوصی
	درخواست کشاورزان از رئیسجمهور برای افزایش قیمت تضمینی گندم
	رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای کشاورزی با بیان اینکه فردا از تعدادی از کشاورزان نمونه تجلیل میشود، گفت: کشاورزان سراسر کشور بیصبرانه منتظرند تا در این مراسم قیمت جدید گندم مطابق با نرخ رسمی تورم توسط رئیسجمهور اعلام شود.
	مجمع ملی گندمکاران کشور ایجاد میشود
	مجمع ملی گندمکاران کشور بهمنظور تصمیمگیری و سیاستگذاری درباره تولید محصول استراتژیک گندم ایجاد میشود.

	منابع مالی
	اختصاص ۵ میلیارد ریال برای جبران خسارت واحدهای دامی
	با تصمیم هیأت وزیران مبلغ 5 میلیارد ریال به منظور جبران خسارتهای وارده به واحدهای دامداری گاو شیری شهرستانهای آمل و ساری ناشی از اپیدمی دامی در اختیار استانداری مازندران قرار میگیرد.
	رشد ۳۰درصدی اعتبار عمرانی کشاورزی در لایحه بودجه ۹۴ /کم توجهی به اعتبار تحقیقات کشاورزی
	بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، با وجود رشد ۳۰.۳ درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایهای بخش کشاورزی، یکی از مشکلات بودجه بخش کشاورزی، کم توجهی به اعتبارات تحقیقات این بخش است.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	مراسم تجلیل از 64 کشاورز نمونه هفتم دی ماه برگزار میشود
	معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی گفت: هفتم دی از 64 کشاورز نمونه کشور تقدیر می شود.
	۹۸۴۰۰ نفر از مؤسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی دانش آموخته شدند/ سهم کشاورزی از اقتصاد ۱۴درصد
	رئیس موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی جهاد کشاورزی گفت: این موسسه از ابتدای تاسیس تاکنون ۹۸۴۰۰ فارغالتحصیل کشاورزی داشته است.
	تقدیر از 13 بهرهبردار نمونه بخش باغبانی
	13 تن از 64 بهرهبردار نمونه بخش کشاورزی در آیین اجلاس سران که هفتم دی ماه برگزار می شود، برگزیدگان بخش باغبانی هستند.
	بازدید معاون امور استان های وزیر جهاد کشاورزی از گلخانه های خراسان جنوبی
	همزمان با سفر دولت یازدهم به خراسان جنوبی معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی از برخی گلخانه های این استان بازدید خواهد کرد.
	بازدید معاون آب و خاک و صنایع از طرح های آبیاری کشاورزی در فارس
	معاون آب، خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی، پس از حضور در کاشان و بازدید از برخی طرح های آبیاری کشاورزی در استان اصفهان، امروز راهی شهرستان سده از توابع اقلید در استان فارس شد.
	انتقاد معاون وزير از صفر شدن بودجه تحقيقات کشاورزي / تمام بودجه ما صرف پرداخت حقوق کارکنان مي شود !
	دهقان نيوز / از ابتداي سالجاري کمبودهاي ناشي از افزايش حقوق و مزاياي کارمندان نيز از محل بودجه اجراي طرح هاي تحقيقاتي کشاورزي تامين شد که اين بدان معني است تمام بودجه تخصيص يافته تحقيقات کشاورزي صرف حقوق و مزايا شده است. اميدوار بوديم براي سال 94 بودج...
	انتقاد معاون وزير از صفر شدن بودجه تحقيقات کشاورزي / تمام بودجه ما صرف پرداخت حقوق کارکنان مي شود !
	دهقان نيوز / از ابتداي سالجاري کمبودهاي ناشي از افزايش حقوق و مزاياي کارمندان نيز از محل بودجه اجراي طرح هاي تحقيقاتي کشاورزي تامين شد که اين بدان معني است تمام بودجه تخصيص يافته تحقيقات کشاورزي صرف حقوق و مزايا شده است. اميدوار بوديم براي سال 94 بودج...

	گزاراشت جهانی
	صادرات غلات روسیه متوقف شد
	رویترز اعلام کرد: روسیه برای تکمیل ذخیره داخلی، صادرات غلات را متوقف کرد.
	فروش گوشت با تبلیغات گاوهای ماساژ دیده و موزیک شنیده!
	فروش گوشت گاو در برخی فروشگاه های آمریکا، بر اساس ویژگی های پرورش گاوها در فضاى آزاد، شنیدن موسیقی کلاسیک قبل از خواب و حتی ماساژ روزی یک بار آغاز شد.
	ساخت کارخانه کوکاکولا در غزه
	کوکاکولا، ساخت نخستین کارخانه خود در نوار غزه با سرمایه ۲۰ میلیون دلاری و با ایجاد صدها فرصت کاری تازه در منطقه را آغاز کرد.
	قیمت هر لیتر نفت در بریتانیا از آب معدنی ارزان تر شد
	روسیه عوارض ۳۵ درصدی برای صادرات گندم اعمال میکند


