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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

 آیانا-1131دی  42, چهارشنبه

 های آبرسانی هستند  روستای کردستان در صف انتظار اعتبار پروژه 911

میلیارد تومان اعتبار مصوب  33های آبرسانی به روستاهای کردستان بیش از  در سال جاری برای اجرای پروژه

 .شده است
: مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار کردستان با اعالم این خبر گفت هیئت، رئیس (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .میلیارد تومان آن تخصیص یافته است71از این میزان اعتبار بیش از 

روستای استان در راستای آبرسانی به روستاها، تأمین  922پروژه در  731اعتبار تخصیص یافته برای اجرای : صالح مفاخری افزود

 .رسانی سیار بوده است سازی، مطالعات آب، دفع بهداشتی فاضالب و آبآب، توسعه و باز

از این تعداد روستا : نفر برشمرد و خاطرنشان کرد 117هزار و  701روستا با  109هزار و  وی تعداد کل روستاهای استان را یک

 537هزار و  313روستا با جمعیت  271ون خانوار هستند که تاکن 90روستا نیز زیر  370خانوار و  90روستا باالی  379هزار و  یک

 ./نفر تحت پوشش خدمات این شرکت هستند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97799-7.html 

 
 آب

 آیانا-1131دی  42, شنبه

 زراعی درصدی سطح زیر کشت اراضی  1کمبود آب، دلیل کاهش 

معاون تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به نتایج سرشماری عمومی کشاورزی، دلیل کاهش 

 .درصدی سطح اراضی زراعی را کمبود آب عنوان کرد 1

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21122-1.html
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برگزار شد؛ در گفتگو با  "گفتگو"های کشاورزی تهران که در بوستان  عباس کشاورز در حاشیه دومین نمایشگاه تخصصی نهاده

ویژه قسمتی از آن که  شده از سوی مرکز آمار ایران به ، پیرامون نتایج مقدماتی و کلی اعالم(ایانا)رنگار خبرگزاری کشاورزی ایران خب

 .دلیل کمبود آب بوده است این امر به: سال گذشته بود، گفت 70درصدی سطح اراضی زراعی طی  2حاکی از کاهش 

توان ناشی از تغییر  زی در پاسخ به این پرسش که چه درصدی از این کاهش سطح را میمعاون تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاور

 .این کاهش سطح فقط به کاهش محسوس میزان آب مرتبط است: کاربری اراضی دانست، افزود

ز درصدی سطح اراضی زراعی نی 2درصدی سطح اراضی باغی در نقطه مقابل کاهش  97اش از دلیل رشد  وی درباره ارزیابی

گذار  های خاص خود را دارد و به همین دلیل در شرایط برابر، سرمایه اوالً کار زراعت با توجه به نوع تولید دشواری: خاطرنشان کرد

 .دهد روی فعالیت باغبانی متمرکز شود که به مراتب جاذبه بیشتر و دشواری کمتری دارد بخش کشاورزی ترجیح می

شده کمتر است و تفاوت  ن نکته را نیز متذکر شد که قدر مطلق مساحت اراضی باغی اضافهمعاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی ای

 ./درصدی سطح اراضی باغی را نباید با مساحت یکسان اراضی زراعی داوری کرد 97رشد 

  http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97713-7.html 

 
 آب

 آیانا- 1131دی  42, شنبه

 های پایاب سدها، بر اساس تخیالت ذهنی  طراحی شبکه

های  شویم و شبکه گیری نمی های تکنیکی در این بخش وارد تصمیم مشکل آب کشور این است که با مکانیزم

 . شود که با واقعیت فاصله دارد آبیاری پایاب سدها، بر اساس تصورات ذهنی طراحی می
بحران آب؛ "با موضوع  های آب، فرهنگ و جامعه دبیر اندیشکده تدبیر آب در حاشیه سومین نشست تخصصی از مجموعه نشست

متأسفانه : با اعالم این مطلب گفت( ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  " عوامل و پیامدهای سیاسی آن

 .هایی داریم که منطبق بر نیازهای جامعه نیست است، به همین دلیل طرح  های دولت بر توزیع آب متمرکز شده سیاست

شود که این  ای و کشت در پایاب سدها ایجاد می های آبیاری بر اساس الگوهای فرضی توسعه شبکه: افزودانوش نوری اسفندیاری 

 .روند صحیح نیست

سازوکارهای اداری و دستوری مشکل : های بخش آب رویکرد گفتمانی وجود ندارد، خاطرنشان کرد وی با اشاره به اینکه در طرح

 .کند این بخش را حل نمی

ها ضعیف و الغر است و بازسازی نظام حکمرانی آب برای حل  سازی بیان اینکه راهکارهای داوطلبانه در تصمیماسفندیاری با 

های خاص داشته باشیم و بدانیم  گذاری برای حل مشکالت آب باید سیاست: مشکالت فعلی کشور مورد تأکید قرار دارد، ادامه داد

المللی است و اگر بخواهیم  های نهادهای بین های اجرا شده در کشور ترجمه توصیه دنبال چه هدفی هستیم، زیرا عمدتا برنامه که به

 .دانیم از کجا باید شروع کنیم قانون آب را بنویسم، دقیقا نمی

کنندگان و بخش خصوصی مشارکت فعال داشته باشند، ضمن آن که قانون  باید در زمینه آب، جامعه مدنی، مصرف: وی تصریح کرد

 .مهمی است که باید مورد توجه قرار گیردمداری موضوع 

 .ها دانست دبیر اندیشکده تدبیر آب اجرای صحیح قانون را الزمه دستیابی به موفقیت در طرح

اسفندیاری قرار گرفتن آب در چارچوب قوانین حوزه عمومی را عاملی برای بروز مشکل در زمینه مالکیت آب اعالم کرد و یادآور 

رغم  برداری جای حقوق و قوانین مدنی را بگیرد، اما هنوز موضوع صدور پروانه در کشور به های بهره وانهقرار بود صدور پر: شد

 .مغایرت با برنامه سوم و چهارم، تحقق نیافته است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21143-1.html
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به تصویب  19در کشور آغاز و در سال  12های کالن بخش آب از سال  های جامع و سیاست وی با اشاره به اینکه تدوین طرح

بندی  ای هم داریم که باید روی اصول بودجه های منطقه های پنج ساله و برنامه در زمینه آب برنامه: وزیران رسید، تأکید کردهیئت 

های استراتژیک کشور  های جامع تاکنون هیچ تأثیری روی نظام بودجه و برنامه برای رسیدن به اهداف آنها تأثیر بگذارد، اما برنامه

 .نداشته است

های استراتژیک خود از یک طرح جامع استفاده نکرده است، اظهار  با ابراز تأسف از اینکه وزارت نیرو برای تدوین برنامه اسفندیاری

های مجلس  به تصویب رسید، با تغییر دولت تعطیل شد و بررسی مرکز پژوهش 19های کالن بخش آب که در سال  سیاست: داشت

 .آب، ارتباطی با اسناد میان دستی و ساالنه ندارددهد که اسناد باالدستی بخش  نیز نشان می

شود، اما در مورد تحقق یا عدم تحقق آن هیچ  ها تکرار می های اصلی بخش آب همیشه در تمام برنامه سیاست: وی همچنین گفت

 .شود توضیحی ارائه نمی

بزرگ بودن : شود، افزود غیررسمی مشخص میزنی و ضوابط  های ساالنه بخش آب تحت تأثیر چانه اسفندیاری با بیان اینکه برنامه

ها دچار  های مختلف کشور با تغییر دولت های بخش رغم آنکه سیاست های این بخش است، اما به بخش غیررسمی نهاد آب از ویژگی

 .شود، در کمال تعجب در بخش آب شاهد این تغییرات نیستیم تحول می

 بر آفریقایی هابرا 93برداشت آب ایران از منابع آب زیرزمینی، 

هزار مترمکعب آب از  ایران در کنار آمریکای شمالی، استرالیا و آسیای مرکزی بیش از یک: دبیر اندیشکده تدبیر آب خاطرنشان کرد

 .مترمکعب است 700ها حدود  کند که این رقم برای آفریقایی منابع آب زیرزمینی برداشت می

این روند فاصله عرضه و : ایم، ادامه داد ای بوده که منابع را تخلیه کرده گونه شور بهورزی برای آب در ک  وی با بیان اینکه سیاست

 .است  تقاضای آب در کشور را گسترش داده

تقاضای افسارگسیخته برای آب باعث شده که تا قله کوه آب را منتقل کنیم، حتی انتقال آب از دریای خزر : اسفندیاری تصریح کرد

 .گیرد ها مورد توجه قرار می گذاری ر سیاستو کشور تاجیکستان هم د

رود، در  های مختلف می دنبال تقاضای بخش مدیریت آب باید یک مدیریت مستقل باشد، اما در ایران وزارت نیرو به: وی یادآور شد

 .گیرد، بلکه ساز و کارها عموما اداری و دستوری است ها شکل نمی حالی که با تعامل و گفتگو طرح

سهم آب کشاورزی در : مترمکعب است، تأکید کرد 7000در پاسخ به این پرسش که چرا برداشت آب در ایران حدود اسفندیاری 

 .ایران بسیار زیاد بوده و تلفات آب در این بخش خیلی زیاد است

نی بسیار شود که نسبت به متوسط جها گرم محصول تولید می 100به ازای هر مترمکعب آب در بخش کشاورزی : وی اظهار داشت

 .کردند  گیری می ویژه در فالت مرکزی ایران، کشاورزان بر اساس آب موجود، برای کشت تصمیم کمتر است، اما در گذشته به

شد که نوعی سیستم حجمی بود،  صورت زمانی بین کشاورزان توزیع می در گذشته آب به: دبیر اندیشکده تدبیر آب همچنین گفت

دلیل تعدد منابع تامین آب برای کشاورز و خرد شدن اراضی کار  ل حجمی آب به کشاورزان، بهاما در حال حاضر محاسبه تحوی

 .دشواری است

های آب زیرزمینی  برداشت مازاد آب از سفره: اسفندیاری با بیان اینکه مشکل آب در ایران قطعاً به خشکسالی ارتباطی ندارد، افزود

 .داریم، اگرچه معلوم نیست مصرف چقدر است

متأسفانه در ایران برای حل مشکل اقتصادی کشاورز، سعی شده سطح زیر کشت افزوده شود، اما در کشوری : خاطرنشان کرد وی

توانستیم  رو هستیم، نباید چنین راهکاری را در دستور کار قرار دهیم، زیرا به جای توسعه کشاورزی، می که با مشکل منابع آب روبه

 ./مشکالت را حل کنیم از طریق توسعه صنعتی بسیاری از

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97731-7.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21134-1.html
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 آب

 آیانا- 1131دی  42, چهارشنبه

 شده از آب در ایران  ارائه تصویر دستکاری

  شود دستکاری شده که از آب در ایران ارائه میتصویری : استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی مدعی شد

 . است و برای حل مشکل آب باید اطالعات دقیق و درستی درباره آن در اختیار داشته باشیم
های آب، فرهنگ و جامعه که به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف و با  فرشاد مؤمنی در سومین نشست تخصصی از مجموعه نشست

هرجا حق مالکیت درباره هر منبعی زیر سئوال رود، باید در : برگزار شد، گفت " و پیامدهای سیاسی آنبحران آب؛ عوامل "موضوع 

 .بازار سیاست دلیل این مسئله را جستجو کرد

نفوذ است و این تعارضات،  های ذی به اعتقاد وی، در اسناد آب کشور تعارضاتی وجود دارد که این تعارضات در راستای منافع گروه

 .کند مدت و بلندمدت را نیز دچار اختالل می ی اقدامات و تمهیدات کوتاهسوی هم

با دقت در جزئیات مسئله : کنند، افزود مؤمنی با اشاره به اینکه در ایران کشاورزان را عامل اصلی شرایط بحرانی آب معرفی می

های مشخص و تعریف شده، این بخش را  اریگذ و برخی بر اساس قاعده  های فکری خاص شده فهمیم که کشاورزی قربانی سازه می

 .کنند مقصر اعالم می

شود، زیرا اگر این مفاهیم شفاف شود، دیگر  در ارتباط با مفهوم آب مجازی در کشور حرف جدی زده نمی: وی خاطرنشان کرد

 .کشاورزی مقصر اصلی نخواهد بود

: متوسط جهانی و تبخیر را سه برابر جهان دانست و ادامه دادسوم  ها را یک استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی میزان بارش

دهد، اما باید یک پرسش جدی پرسیده شود و آن این است که ماجرای  ها در زمان و مکان مناسب برای کشاورزی رخ نمی بارش

 ؟!آمیز سدسازی غیرعادی در کشور با کدام مصالح ملی همخوانی دارد جنون

توان برای آن راه  درستی شناخته نشود، نمی اگر ریشه مشکل به: ت از مسائل و مشکالت، تصریح کردمؤمنی با تأکید بر فهم درس

 .بینی کرد حل منطقی پیش

جهان به سمت شدت یافتن بحران مواد غذایی و گران شدن این مواد در حال حرکت است، در نتیجه در : وی یادآور شد

 .اشتها توجه د ها باید به این واقعیت سازی تصمیم

های این جامعه،  شود که به تبع بحران ریزان متوجه جامعه روستایی می در اقتصاد سیاسی فقط زمانی ذهن برنامه: مؤمنی تأکید کرد

 .ها اختاللی ایجاد شود برای زندگی شهری

 تنبیه مردم به دلیل اتالف انرژی

متأسفانه در زمان : ی معرفی کرد و اظهار داشتاستاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی دولت را عامل اصلی اتالف انرژ

 .شوند ها همیشه مردم به دلیل اتالف انرژی تنبیه می گذاری قاعده

توزیع آب نیز : دلیل پوسیدگی خطوط لوله است، گفت سوم اتالف آب در شهرها به گوید یک های رسمی می وی با بیان اینکه گزارش

 .شود ا چوب این ناکارآمدی بر سر مردم زده میدر دست انحصارگر ناکارآمد دولتی است، ام

های حفاظت محیط زیست و بازرسی  های جهاد کشاورزی، نیرو و سازمان مؤمنی عدم وجود نقطه مشترک در نظرات وزارتخانه

 .باید یک نظام حاکمیتی کارآمد در بخش آب شکل گیرد: کشور را مشکل اصلی آب کشور دانست و افزود

ها نشود یا  ها باید به این نکته توجه داشت که محوریت آب، سبب قربانی شدن سایر بخش سازی ر تصمیمد: وی خاطرنشان کرد

 .مدت را قربانی مصالح بلندمدت کشور نکند اقتصاد رانتی منافع کوتاه
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 شدگی تاریخ در الیحه بودجه عالیم جدی قفل

شدگی تاریخ یا وابستگی به تاریخ  الیحه بودجه عالیم جدی درباره قفلاستاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به اینکه در 

زیرا به شکل . شود هیچ ردی از دریافت پیام بحرانی بودن مسئله آب دیده نمی 21متأسفانه در بودجه : شود، ادامه داد دیده می

 .شود های با نفوذ در بودجه دیده می یابیم که منافع گروه ظاهری منابعی تخصیص یافته است، اما با توجه به جزییات در می

افزایش قیمت آب برای کنترل مصرف زمانی یک راه حل خواهد بود که همه تنگناها و مشکالت این حوزه حل : مؤمنی تصریح کرد

 .کند ها مشکلی را حل نمی رو هستیم، افزایش قیمت شده باشد، اما در زمانی که با ناکارآمدی و سوءتدبیر روبه

ترین  ها، بزرگ متأسفانه با اجرای قانون هدفمندی یارانه: های انرژی اشاره کرد و یادآور شد ناشی از تغییر قیمت حاملوی به شوک 

 .شوک به اقتصاد ایران وارد شد، اما مصرف نیز افزایش یافت و در مقابل، خالص اشتغال صنعت در ایران نیز سه درصد منفی شد

ترین سطوح تورم و بیکاری به  سابقه متأسفانه از نظر اقتصادی و اجتماعی با بی: یی تأکید کرداستاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا

 .ها فالکت را به جامعه تحمیل کرد اسم عدالت مواجه شدیم و این سیاست

کمرشکن ها، سهم آن بخش از جمعیت که فقط از ناحیه هزینه  سه سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه: مؤمنی اظهار داشت

 .درصد رسید 500درمان به زیر خط فقر رسیدند، به 

دهد سه سال پس از اجرای قانون هدفمندی، بحران ناشی  های رسمی وزارت جهاد کشاورزی نشان می گزارش: وی همچنین گفت

نیروی محرکه کنی که  همچنین بوته. است  درصد رشد کرده 50ها برای حل و فصل نیازهای گرمایشی  از مراجعه به درخت

 .است  درصد رشد کرده 700کویرزایی است، 

شود، سپس برای رسیدن به این اهداف،  های مشخص روی موضوعات خاص انجام می در دنیا، هدفگذاری: مؤمنی در پایان افزود

 ./گیرد ها قرار می ریزی مناسب در دستور کار دولت برنامه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97733-7.html 

 
 آب

 آیانا- 1131دی  42, چهارشنبه

 قاعده در کشور  البی سدسازان، عامل سدسازی بی

، سدی در گیالن ساخته شده که تاکنون پشت 03در دهه : استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران مدعی شد

های خاص و نه نیازهای واقعی  گری دهد سدسازی در ایران تابع البی و این نشان می  آن آبی ذخیره نشده

 . جامعه است
های آب،  مله در سومین نشست تخصصی از مجموعه نشست ، علی کریمی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

: برگزار شد، گفت " بحران آب؛ عوامل و پیامدهای سیاسی آن"فرهنگ و جامعه که به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف و با موضوع 

 .کند هایی از بحران را تجربه می در حال حاضر استان مازندران با بحران کمبود آب مواجه بوده و نشانه

اگرچه در سطح : ی با بیان اینکه آب در جامعه به عنصری کمیاب تبدیل شده و کنش گفتگو نیز در ایران ما کمیاب است، افزودو

نخبگان جامعه دانش کافی در زمینه آب وجود دارد، اما معتقدم حساسیت کافی نسبت به این مقوله در جامعه وجود ندارد و باید 

 .گیر شود این مسئله همه

له با بیان اینکه شدت سیاسی شدن موضوع آب در کشور رو به افزایش است زیرا آب به یک ماده نادر و کمیاب در ایران م کریمی

 .ندرت و کمیابی در کشورها معموالً منشاء تنش و نارضایتی است: تبدیل شده است، خاطرنشان کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21133-1.html
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سیاسی تبدیل شده، شرایط آب در کشور را بحرانی اعالم  های وی با اشاره به اینکه از سه چهار سال قبل آب به عنصر محرک تنش

آبی فرآیند توسعه را متوقف یا با تأخیر  با توجه به نقش آب در فرآیند توسعه عمومی و توسعه پایدار، بحران کم: کرد و ادامه داد

 .رو خواهد کرد روبه

در چنین شرایطی : آبی دانست و تصریح کرد از تبعات کماین استاد دانشگاه مازندران مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها را یکی 

های سیاسی و اجتماعی نیز تغییر خواهد کرد، ضمن آنکه بحران آب در نرخ بیکاری و فقر نیز تأثیرگذار بوده و پیامدهایی  کنش

 .برای کشور دارد

های  فه شود، این مسئله را مسبب افزایش تنشبینی اینکه مسئله آب به شعارهای انتخاباتی نامزدهای سیاسی اضا مله با پیش کریمی

 .قومیتی در ایران عنوان کرد

هایی طی پنج  مذهبی شکل گیرد که مشابه چنین تنش -های قومی  ممکن است در آینده با محوریت آب تنش: وی هشدار داد

 .های خراسان، خوزستان، آذربایجان غربی رخ داده است سال گذشته در استان

اند،  هایی شد که بحران را ایجاد کرده اه مازندران با بیان اینکه برای خروج از بحران نباید دست به دامان دستگاهاین استاد دانشگ

تواند کشور را از این بحران خارج کند، در حالی که مردم در خروج از این بحران هیچ نقشی  عنوان منجی نمی دولت به: یادآور شد

 .نداشته باشند

توانند در خروج از  هایی معرفی کرد که می ادهای مدنی و نهادهایی که سبقه دینی و مذهبی دارند را مجموعهمله مردم، نه کریمی

 .بحران آب نقش ایفا کنند

 .کننده امور باشد دولت باید فقط تسهیل: وی با تأکید بر نقش مردم برای خروج از بحران آب، اظهار داشت

 ./د برای حل مشکل بحران آب تأکید کردمله بر ایجاد یک جنبش اجتماعی جدی کریمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97739-7.html 

 
 

 آب
 آیانا-1131دی  42, شنبه

 های آبیاری  مدیریت صحیح مزرعه، عامل مؤثر در موفقیت روش

های آبیاری تحت فشار را دارای بستگی  رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین موفقیت در استفاده از سیستم

 . زیاد به مدیریت مزرعه عنوان کرد
های آبیاری تحت فشار، به شرط  اجرای روش: گفت( ایانا)پاک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نیازعلی ابراهیمی

 .لمی، همچنین گسترش نیافتن سطح زیر کشت در افزایش کارایی آب کشور مؤثر استاجرای اصولی و ع

ای و بارانی به شرط آنکه سطح زیر کشت افزایش نیابد، در  های آبیاری تحت فشار شامل آبیاری قطره روش: وی خاطرنشان کرد

 .ذخیره شدن آب داخل زمین و استفاده کمتر از این منبع حیاتی، تأثیرگذار است

ئیس سابق بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تجمع نمک در خاک را یکی از اشکاالت شایع مزارع کشور پس از اجرای ر

این مشکل به راحتی قابل حل است، زیرا اگر ضریب شستشوی خاک در زمان طراحی روش : های نوین آبیاری دانست و افزود روش

 .عه خود را شستشو دهد، مشکل تجمع نمک در خاک حل خواهد شداعمال شود یا اینکه کشاورز سالی یک بار مزر

ها توسط زارع،  در برخی از مزارع به دلیل محاسبه غلط توسط طراح سیستم آبیاری و یا عدم اجرای برنامه: پاک ادامه داد ابراهیمی

 .شود رو می خاک با مشکل تجمع نمک یا شور شدن روبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21132-1.html
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های آبیاری تحت فشار در مزارع کشور به شرط آنکه سه اصل رعایت شود، هیچ محدودیتی  مبرای استفاده از سیست: وی تصریح کرد

 .وجود نخواهد داشت

: خوبی اجرا شود، یادآور شد ها باید خوب باشد و مسائل فنی در آن به پاک با بیان اینکه طراحی و اجرای این روش ابراهیمی

 .شویی خاک هم انجام شود تا آب مناسب در اختیار گیاه قرار گرفته و آب همچنین مدیریت مناسب هم باید در مزارع اعمال شود

های آبیاری  برداری از سیستم نگهداری و حفاظت سیستم همچنین کنترل استهالک و فرسودگی نیز در کیفیت بهره: وی تأکید کرد

 ./تحت فشار، بسیار تأثیرگذار خواهد بود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97791-7.html 

 
 آب

 آیانا-1131دی  45, پنجشنبه

 دولت قبل با منتقدان کم آبی، برخورد مجرمانه می کرد 

های کشور شده است،  آبی از حد بحرانی گذشته و معضل همه استان وزیر اسبق کشاورزی با بیان این که کم

 .منتقدانه در مورد کمبود آب در دولت قبل به برخورد نیروهای امنیتی منتج می شداظهار نظر 
از مشهد، عیسی کالنتری، دبیر کل خانه کشاورز یک روز پس از اظهاراتش در دهمین ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

دارت دولت های نهم و دهم خبر داده بود، در طی هشت سال ص "تاراج آب"نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی که در آن از 

سال پیش  37برخی از افراد در حاکمیت به منابع آب به دید : ششمین نشست آب خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد گفت

 .کنند، در حالی که امروز وضعیت آب در کشور نگران کننده است نگاه می

های  کنند، بلکه کشور را دارای پتانسیل آب به شکل یک مشکل جدی نگاه نمی هنوز برخی از سیاسیون ما به کمبود: وی افزود

 .دهند دانند و همه چیز را به بصیرت و توکل ربط می نهفته بسیاری می

دریاچه رو زمینی و زیرزمینی در حال  500در حال حاضر در کشور حدود : وزیر کشاورزی دولت های پنجم و ششم ادامه داد

زد با  الی که در دولت قبل صحبت از کمبود آب جرم بود و هر که از خشکی دریاچه ارومیه حرف میخشک شدن است، درح

 .شد برخورد نیروهای امنیتی مواجه می

های کشور را درگیر خود  آبی معضلی ملی است که اکثر استان آبی از حد بحرانی گذشته است و کم کشور از لحاظ کم: وی افزود

 .و دشت مشهد نیز در حال مرگ است کرده است؛ استان خراسان

راه حل این مشکل در گرو همدلی و همکاری مسئوالن و سازمان ها با آحاد جامعه و حرکت در : دبیر کل خانه کشاورز ادامه داد

 .مسیر قانون است

حدود هشت میلیارد های زیرزمینی و  میلیارد مترمکعب برداشت اضافی از سطح آب 71در حال حاضر در هر سال حدود : وی افزود

توان  های تخصصی حداکثر آبی که برای کشاورزی در سال می مترمکعب برداشت اضافی از آب های سطحی داریم، طبق داده

میلیاردمتر مکعب است که توسعه ناآگاهانه کشاورزی مسبب  11میلیارد مترمکعب است در حالی که این مصرف  91مصرف کرد 

 ./اصلی بروز این مشکالت است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/97735-7.html 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21128-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/21136-1.html
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 اقتصاد محصوالت

 - 31/19/19فارس

 تن شکر در آخرین روز دی ماه 933ماده پلیمری، هزارتن گندم و  ۶۴عرضه 

مجتمع پتروشیمی، هزار تن گندم دروم کهگیلویه و  99گرید ماده پلیمری  ۶۴امروز : بورس کاال اعالم کرد

 .شود تن شکرسفید شرکت کشت و صنعت کارون در بورس کاالی ایران عرضه می 933بویراحمد، و 
های نفتی و پتروشیمی، در  ، امروز و در تاالر فرآوردهروابط عمومی شرکت بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن انواع ماده پلیمری مجتمع های پتروشیمی اروند، امیرکبیر، آبادان، آریاساسول، بندرامام،  537هزار و  53صورت تقاضا، 

 .جم روی تابلوی عرضه می رودتندگویان، جم، غدیر، قائد بصیر، مارون، مهر و پلی پروپیلن 

مهمترین مواد پلیمری عرضه شده در این روز شامل انواع استایرن بوتادین رابر، اکریلونیتریل بوتادین استایرن، پلی اتیلن ترفتاالت 

 .بطری و نساجی، پلی اتیلن خطی، پلی اتیلن سبک و سنگین، پلی پروپیلن شیمیایی و نساجی، و پلی وینیل کلراید است

هزار تن  70عالوه بر این، . تن انواع قیر شرکت های نفت پاسارگاد و نفت جی است 711هزار و  11وه قیر نیز شاهد عرضه گر

 .وکیوم باتوم شرکت پاالیش نفت بندرعباس نیز عرضه می شود

انرژی تجارت سام، تن انواع قیر شرکت های نفت جی، فومن شیمی گستر،  170هزار و  701در این روز و در تاالر صادراتی ، 

 .توسعه نفت هرمزان، قیر و عایق جنت آباد، اصفهان قیر و پترو میالد کاسپین روی تابلوی عرضه می رود

 900این گزارش همچنین حاکی است، در این روز و در تاالر محصوالت کشاورزی، یکهزار تن گندم دروم کهگیلویه و بویراحمد، و 

تن کنجاله سویا پرک آرژانتین نیز  97عالوه بر این، . راهی تاالر معامالت می شود تن شکرسفید شرکت کشت و صنعت کارون

 .عرضه می شود

ریال در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی حضور می  1900، با قیمت پایه  77-7تن کک متالورژی  900شرکت کک سازی زرند با 

 .یابد

 .تن انواع کاال راهی بازار فیزیکی بورس کاالی ایران می شود 170هزار و 991براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237030000913 

 
 اقتصاد محصوالت

 آیانا- 1131دی  42, شنبه

 های اعتباری خرد زنان روستایی کشور، به ارومیه رسید  رتبه نخست تعدد صندوق

های کشاورزی زنان روستایی ارومیه رتبه اول کشوری را از نظر تعداد  صندوق حمایت از توسعه فعالیت

 . های اعتبارات خرد زنان روستایی به خود اختصاص داد صندوق
از ارومیه، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان و مدیرکل دفتر امور زنان ( ایانا)ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

های کشاورزی زنان روستایی در سطح  صندوق حمایت از توسعه فعالیت 70تعداد : روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی گفت

های اعتبارات خرد زنان روستایی به خود  نظر تعداد صندوق کنند که شهرستان ارومیه رتبه اول کشوری را از کشور فعالیت می

 .اختصاص داده است

http://www.farsnews.com/
http://www.ime.co.ir/ime/fa/news/162417735.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931030000273
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های کشاورزی زنان  هاشم، در مجمع عمومی عادی ساالنه صندوق حمایت از توسعه فعالیت السادات بنی  بنا بر این گزارش، فروغ

توانمندسازی زنان روستایی و عشایری از طریق هدف اصلی دفتر امور زنان روستایی و عشایری، : روستایی شهرستان ارومیه افزود

 .منظور ایفای نقش مؤثرتر آنها در بخش کشاورزی است ترویجی و مشارکتی به -های آموزشی  توسعه برنامه

شده؛  هزینه بودن، کاربر بودن، زودبازده بودن و کم شدن قیمت تمام دلیل کم مشاغل خرد و کوچک روستایی به: وی خاطرنشان کرد

 .مناسبی برای بهبود معیشت خانوار روستایی، تأمین امنیت غذایی و باالخره توسعه اقتصاد روستایی است ظرفیت

مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی سرمایه صندوق اعتبارت خرد زنان روستایی شهرستان ارومیه را 

 .نفر عضو این صندوق هستند 11در حال حاضر تعداد یک هزار و : میلیون تومان اعالم کرد و ادامه داد 150بیش از 

ویژه زنان  10بار برنامه منابع مالی خرد در وزارت جهاد کشاورزی در سال  در کشور ما برای نخستین: هاشمی تصریح کرد بنی

مالی مردمی است، اگر چه  های محلی مبتنی بر منابع روستایی اجرا شد و بعدها در کل کشور توسعه پیدا کرد و این نوع تشکل

دهد و مدیریت این منابع مالی توسط خود  درصد سهمی را در اختیار آنها قرار می 12دلیل سرمایه پایین مردم، حدود  دولت هم به

 .گیرد زنان روستایی در سطح محلی انجام می

نامه و  ر بخش کشاورزی نیز به ارائه آیینگذاری د های زنان در شرکت مادرتخصصی توسعه سرمایه در ادامه، شریعتی مشاور صندوق

های جدید ابالغی وزارت درباره نحوه واگذاری تسهیالت به متقاضیان مبنی بر افزایش تعداد دوره بازپرداخت تسهیالت  دستورالعمل

 .ماه پرداخت 35ماه به  79از 

منظور بازدید از  عشایری وزارت جهاد کشاورزی به مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان و مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و

 ./های خرد زنان روستایی به شهرستان ارومیه سفر کرده است های صندوق نحوه فعالیت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/97779-7.html 

 
 اقتصاد محصوالت

 خبرنگاران جوان - 1131دی  48: تاریخ

 عرضه محصوالت کشاورزی در بورس نیازمند تقویت این بخش است

عرضه محصوالت کشاورزی در بورس و ایجاد بازار رقابتی برای این محصوالت : عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی گفت

 .نیازمند تقویت این بخش است

با بیان اینکه حضور محصوالت کشاورزی با قیمت تضمینی  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانهدایت اهلل میرمرادزهی در گفتگو با 

کمیسیون کشاورزی خواهان تقویت این حوزه است تا ورود این محصول به بورس به : نیازمند تقویت این بخش است اظهار داشت

 . مشکل برخورد نکند

این بودجه نسبت به سالهای گذشته نشان از یک حرکت : ای تصریح کرد ر خصوص بودجه آبیاری در بخش تحت فشار و قطرهوی د

رو به جلو برای کشور است ولی همچنان بودجه آبیاری در بخش مهار آبهای مرزی در سطح کشور و خصوصا گلستان و سیستان و 

 . بلوچستان محقق نشده است

لس با بیان اینکه که خرید تضمینی خرما در استان سیستان و بلوچستان و برخی شهرهای کشور مانند این عضو کمیسیون مج

تحقق این امر نیازمند حمایت همه بخشها برای کمک به تولید و صادرات محصوالت :  سالهای گذشته انجام نشده اضافه کرد

اورزی و بیمه باید در این زمینه همکاری الزم را با وزارت استراتژیک و پربازده در کشور است، از جمله صندوق توسعه ملی کش

 . جهاد کشاورزی داشته باشند

http://www.yjc.ir/fa/news/7703273 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21152-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5103953
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 اقتصاد کالن

 آیانا-1131دی  43, دوشنبه

 گذاری  ی سرمایهها گذاران کشاورزی در نخستین همایش فرصت عدم حضور سرمایه

های مختلف  رغم استقبال فعاالن بخش گذاری در استان تهران به های سرمایه نخستین همایش ملی فرصت

اقتصادی با حضور کمرنگ فعاالن بخش کشاورزی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع و معادن اتاق 

 .بازرگانی ایران برگزار شد
های گذشته به  ، در این مراسم استاندار تهران با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال(ایانا)ایران  به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی

دنبال  دولت تدبیر و امید به: گذاری شده است، گفت گذاری، باعث ایجاد نااطمینانی در سرمایه های سرمایه جای استفاده از فرصت

 .گذاران داخلی و خارجی به اقتصاد کشور برگردند دوباره سرمایه بازگرداندن این اطمینان به اقتصاد است و امیدواریم

گذاران برای برای آوردن  سرمایه: سیدحسین هاشمی با اشاره به اینکه از نکات مثبت دولت فعلی تکیه بر واقعیات است، افزود

گری وجود ندارد  یکسان است و البی گذاری برای آنها با دیگران رو هستند که شرایط سرمایه سرمایه خود با طرح این موضوع روبه

 .یابد ها در اقتصاد کشور افزایش می گذاری که در صورت شفافیت در این مسائل سرمایه

گذاری را مانند امنیت غذایی  های داخلی و خارجی در اقتصاد کشور باید امنیت سرمایه برای جلب سرمایه: وی خاطرنشان کرد

 .مستقر کرد

 های هیجانی در اقتصاد گذاری پایان دوران سیاست

صورت  های تجاری خارجی برای مذاکره با تجار ایرانی به در ادامه، رئیس دفتر ریاست جمهوری نیز با بیان اینکه ورود هیئت

اند که اقتصاد ایران را باید دوباره شناخت و به  کشورهای دیگر به این نتیجه رسیده: ای رو به افزایش است، اظهار داشت فزاینده

 .گذاری در آن توجه کرد های سرمایه نهزمی

های هیجانی برای اقتصاد  گذاری دوران سیاست: محمد نهاوندیان در این مراسم خطاب به حاضران ایرانی و خارجی خاطرنشان کرد

 .شود ساله گرفته نمی 70های  کشور به پایان رسیده است و دیگر هیچ تصمیمی بدون بررسی کامل و در نظر گرفتن افق

گذاران و مسئوالن  مندان بخش کشاورزی، عدم حضور فعاالن و سرمایه های مهم این مراسم برای عالقه بر این گزارش، از حاشیه بنا

 .های اقتصادی، جای نمایندگان بخش کشاورزی خالی بود خصوصی و دولتی بخش است که بر خالف حضور چشمگیر سایر بخش

الن از این مراسم، در کنار سالن اجتماعات اتاق ایران در طبقه دهم، سالن کنفرانس این دلیل استقبال گسترده بازرگانان و مسئو به

 .کار گرفته شده بود مندان به مجموعه در طبقه هشتم نیز برای پذیرش عالقه

 !گذاری نشده استانداری اعالم کند در کدام بخش سود آور کشاورزی سرمایه

بازرگانی ایران که در مراسم حضور نداشت، در گفتگویی تلفنی درباره دالیل عدم  رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی اتاق

گذاران در بخش کشاورزی استان تهران،  برای جذب سرمایه: گوید گذاران بخش کشاورزی در این نسشت به ایانا می استقبال سرمایه

گذاری نشده  ری وجود دارد که تا به امروز در آن سرمایهگذا های سوددهی برای سرمایه استانداری تهران باید اعالم کنند چه زمینه

 .است
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گذاران از بخش کشاورزی فرار کنند، عدم توجیه تولید است،  شود سرمایه از دالیلی که باعث می: زاده معلم افزود علی هادی شمس

اقی ماند و امکان صادرات آن با وجود تولید مناسب روی دست تولیدکنندگان ب... طوری که امسال کشمش، کیوی، مرکبات و به

 ./فراهم نشد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/97710-7.html 

 
 اقتصاد کالن
 فودپرس–دى ماه   48یک شنبه 

 «اقتصاد سبز»روایت دوقلوهای به هم چسبیده تولید و توزیع در 

  .امتیازی و سردبیری مهندس محمدرضا جمشیدی منتشر شد به صاحب« اقتصاد سبز»چهل و دومین شماره نشریه  -فود پرس 

به قلم سردبیر به رشته تحریر درآمده به تحلیل مراسم « سوزی نیست محمود حجتی اهل فرصت»سرمقاله این شماره که به عنوان 

اینکه از زبان رییس ... »خوانیم که  در بخشی از سرمقاله می. پرداخته استهای این مراسم  های کشاورزی و ویژگی تجلیل از نمونه

دهد که داد و فریاد وزیر  شود، نشان می جویی در آب کشاورزی متحول می درصد صرفه70شود که کشور فقط با  جمهوری جاری می

، به رغم کافی نبودن نتیجه داده و جهاد کشاورزی در هیات دولت که تا پاسی از شب نیز در دفتر کارش مشغول فعالیت است

 «...طلبد عزمی ملی برای جهش کشاورزی به سوی جلو شکل بگیرد می

این شماره است که به قلم علیرضا صفاخو به تحلیل « سخن ماه»عنوان « حال و هوای سرد بودجه زمستانی بر بخش کشاورزی»

است که به قلم « اقتصاد سبز»عنون گزارش اصلی « ه تولیدتوزیع دوقلوی به هم چسبید». بودجه بخش کشاورزی پرداخته است

های کشاورزی  شود، نمونه اقتدار ملی بدون امنیت غذایی ایجاد نمی. توانای یحیی امیری لیدر گروه گزارش مجله نوشته شده است

پیشنهاد  1شود،  اندازی می هرا 21باشی، بیمه کشاورزی سال  ، فضول21در آیینه آمار، اعتبارات جهاد کشاورزی در الیحه بودجه 

های تشخیص  کننده نشان شوالیه صنعت غذا در ایران، راه کلیدی برای اعتالی کشاورزی، دکتر مهدی کریمی تنها دریافت

ساله، تجلیل از احمد آزادمرد، کاهش عوارض خطرناک  30ای  ساله با تجربه3شرکتی « دومینو»های گوشتی تقلبی،  فرآورده

همچنان روی ریل رکود، اعالم چهارمین  9077صرف شیر و لبنیات، اخبار برندها، بورس کاالهای کشاورزی در سال آلودگی هوا با م

و « هراز»، «رانی»، «مهرام»های برتر صنایع غذایی با عنوان  کنندگان برای انتخاب شرکت مرحله شمارش آرای نظرسنجی از مصرف

 .لب این شماره استهمه را غافلگیر کردند از جمله اهم مطا« آ.ب»

المللی  نامه نخستین نمایشگاه بین لیتر بستنی در دنیا، کشاورزی پست مدرن، ویژه 179ای  هندوانه ابوجهل، تولید و مصرف ثانیه

ترین تولیدکننده پرتقال دنیا و صفحات ویژه  خوراک دام، طیور و آبزیان، حدیث هفتاد من تامین خوراک دام و طیور، برزیل بزرگ

های  های سرگرمی رود که در کنار بخش های کلیدی این نشریه به شمار می های کشاورزی استان قزوین از جمله بخش ندیتوانم

  .ها در مجموع نشریه متنوعی را تشکیل داده است های کشاورزی و صناع غذایی و دنیای نمایشگاه کشاورزی، اپلیکیشن

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا-1131دی  43, دوشنبه

 درخواست مساعدت رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه از سازمان تحقیقات کشاورزی 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21180-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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عیسی کالنتری، مسئول ستاد احیاء دریاچه ارومیه نقش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را در 

 . احیاء این دریاچه حائز اهمیت دانست
، جلسه مشترک ستاد احیاء دریاچه ارومیه با حضور مسئول ستاد احیاء دریاچه ارومیه و (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ستاد سازمان تحقیقات برگزار شدمعاون 

ها ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  عیسی کالنتری بر لزوم همکاری مشترک تمام دستگاه

 .کشاورزی در این زمینه اشاره کرد

ورزی در این حوزه را یکی از موضوع های مهم درآینده این طرح عظیم دانست که الزم است از وی مسائل تحقیقات کشا

 .عمل آید های این سازمان نهایت استفاده به توانمندی

متأسفانه : کالنتری با اشاره به اینکه متوسط ساالنه الزم است هشت واحد درصد مصرف آب در این حوزه کاهش پیدا کند، گفت

 .شود ه این درصد هنوز توانمندی قابل ذکری دیده نمیبرای رسیدن ب

گرفت، اما  هزار هکتار آبیاری تحت فشارکه باید صورت می 19وی با ذکر این مطلب که جمع دو استان آذربایجان غربی و شرقی از 

 .هکتار یادآور شد 300هزار و  های دو استان کمتر از یک این اقدام را هم برابر گزارش استانداری

یس ستاد احیاء دریاچه ارومیه حضور سازمان تحقیقات کشاورزی را خارج از مراکز تحقیقات استان ضروری دانست و با تأکید بر رئ

های اجرایی را در  پای سازمان تحقیقات کشاورزی حضور داشته باشد، نقش تحقیقات و سازمان های اجرایی باید پابه اینکه دستگاه

 .همیت برشمرداین زمینه در کنار هم حائز ا

های ستاد احیاء دریاچه ارومیه نبود حکمرانی آب را یکی از عوامل اصلی این  داوودرضا عرب طی گزارش مصوری در رابطه با فعالیت

 .های دولتی را یکی از عوامل مهم در استفاده از آب یادآور شد پدیده برشمرد و مشارکت مردم، بخش خصوصی و دستگاه

ها نام برد که برای رسیدن به  برداران را یکی از عوامل اختالفی با سایر دستگاه رش تا مساحت حوزه و بهرهسازی را از با وی شفاف

 .های ستاد احیاء در این زمینه اشاره کرد تعریفی جامع در این زمینه به کوشش

های الزم از قبیل  ریزی با برنامهکننده در این حوزه ذکر کرد که  شده بخش کشاورزی را باالترین مصرف های ارائه عرب طبق جدول

 .تواند تأثیر مناسبی در این زمینه داشته باشد های ترویجی و مشارکت مردم می آموزش

تری بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با ستاد احیاء  های نزدیک رئیس ستاد احیاء دریاچه ارومیه خواستار همکاری

 .دریاچه ارومیه شد

های سازمان دانست که  اد کشاورزی سعی و تالش سازمان را در همکاری با ستاد احیاء دریاچه ارومیه یکی از اقداممعاون وزیر جه

 ./اند مشارکت خوبی را در این زمینه با ستاد داشته باشند از ابتدا هر زمان که از محققان سازمان دعوت شده است سعی کرده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97717-7.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا-1131دی  43, دوشنبه

 پاشی مزارع در مناطق مختلف  ممنوعیت صید در مناطق جنوبی و سم

و صیادی در  شود که از انجام عملیات صید دلیل طوفانی بودن دریا به صیادان جنوبی کشور توصیه می به

 . خلیج فارس و دریای عمان تا روزهای پایانی هفته خودداری کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21181-1.html
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به کشاورزان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس اداره هواشناسی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزار کشاورزی ایران 

شود که از انجام عملیات  چهارمحال و بختیاری توصیه میهای کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و  استان

 .دلیل بارش برف خودداری کنند های کهیگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به پاشی در استان پاشی و سم محلول

دلیل  ود که بهش های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز به کشاورزان توصیه می در استان: مسعود حقیقت افزود

دلیل و سیستان و  پاشی از امروز تا پایان هفته در خراسان جنوبی و کرمان به پاشی و سم بارش باران و برف از انجام عملیات محلول

 .بلوچستان خودداری کنند

د و برق از امروز دلیل رگبار و رع شود به های فارس، بوشهر و هرمزگان توصیه می همچنین به کشاورزان استان: وی خاطرنشان کرد

 .پاشی خودداری کنند پاشی و سم تا پایان هفته از انجام عملیات محلول

شود که از انجام عملیات  دلیل طوفانی بودن دریا به صیادان جنوبی کشور تأکید می به: رئیس اداره هواشناسی کشاورزی ادامه داد

 .ته خودداری کنندصید و صیادی در خلیج فارس و دریای عمان تا روزهای پایانی هف

شود که برای در امان ماندن محصوالت از آفات، مبارزه با  به کشاورزان خوزستان و ایالمی نیز توصیه می: حقیقت تصریح کرد

دلیل احتمال کاهش دمای خاک به زیر صفر  ها آغاز کنند همچنین به های هرز گندم، جو و کلزا را در مناطق جنوبی این استان علف

 .پالستیک روی مزارع از محصوالت تولیدی خود مراقبت کنندبا کشیدن 

های  زنبورداران مناطق مختلف نیز با درزگیری و ایزوالسیون کندوهای زنبورعسل و انتقال آنها به مکان: وی یادآور شد

 ./گذران از خسارت و تلفات احتمالی جلوگیری کنند زمستان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97711-7.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1131دی  43, دوشنبه

 بر طرف می شود  "اعالم استراحت مطلق جنگل های کشور"موانع حقوقی و قانونی 

، مراتع و آبخیزداری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از رییس سازمان جنگل ها

خواست تا با ابالغ بخشنامه ای به زیرمجموعه های استانی خود، آن ها را نسبت به همکاری در اجرای طرح 

 .های مدیریت مناطق و اشتراک پروژه های موفقی همچون ترسیب کربن ترغیب کند
نشست برنامه ریزی حفاظت از جنگل که با حضور  ، معصومه ابتکار، شامگاه دیروز در(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

رییس قوه : خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و فرماندهان یگان حفاظت دو سازمان برگزار شد افزود

 .اعالم آمادگی کرده است "اعالم استراحت مطلق جنگل های کشور"مقننه برای رفع موانع حقوقی و قانونی 

نظرات متعددی در مورد نظریه استراحت جنگل ها و عدم بهره برداری از آن ها وجود دارد، رییس قوه مقننه بارها : کرد وی اظهار

با اعالم نگرانی از روند تخریبی جنگل های ایران بر اثر عوامل مختلف، اعالم آمادگی کرد تا با کمک به رفع تمامی موانع حقوقی به 

 .نگل های کشور اعالم شودشیوه قانونی، استراحت مطلق ج

اکنون جنگل های کشور در شرایط بحرانی قرار دارند بنابراین برای حفاظت از آنها : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد

 .باید شتاب کرد

 درخواست ابتکار از سازمان جنگل ها برای همکاری در پروژه های ترسیب کربن

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21177-1.html
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دانشگاهی و دولتی را موثرترین اقدام برای مبارزه با پدیده هایی همچون قاچاق چوب و شکار ابتکار تجمیع پتانسیل اجتماعی، 

حرکت به سمت کاهش تصدی گری دولتی در امر حفاظت از منابع طبیعی، استفاده از تجهیزات نوین : دانست و تاکید کرد

 .تواند نوید بخش موفقیت در این حوزه باشد حفاظتی، تجمیع اعتبارات موجود در دستگاه های مختلف برای این موضوعات می

عملکرد امروز ما مورد قضاوت نسل های : معاون رییس جمهوری با تاکید بر مسوولیت خطیر مدیران در مقابل آیندگان، تصریح کرد

 .آینده قرار خواهد گرفت

تگاه ها در مسایل کالن کشور منجر همکاری و همراهی دس: وی ضمن یادآوری ماهیت فرابخشی محیط زیست، ابراز امیدواری کرد

 .به موفقیت برنامه ها و جذب رضایت مردم و پاسخگویی به مطالبات آن ها شود

ابتکار از رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خواست تا با ابالغ بخشنامه ای به زیرمجموعه های استانی خود، آن ها را 

 .مناطق و اشتراک پروژه های موفقی همچون ترسیب کربن ترغیب کند نسبت به همکاری در اجرای طرح های مدیریت

ابتکار با اشاره به اخبار و گزارش های موجود از روند تخریب جنگل های ایران به واسطه عوامل مختلفی همچون قاچاق چوب، 

همچنین تجمیع منابع انسانی و هم افزایی و تعامل، : ساخت جاده، تغییر کاربری اراضی جنگلی و زمین خواری در جنگل ها، گفت

فنی دو سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری می تواند منجر به مقابله با روند تخریب جنگل ها در ایران 

 .شود

 رییس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری دیدار ماه رمضان هیات دولت با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان برای برخورد

همین امر تکلیف و وظیفه دو سازمان برای برنامه ریزی در : قاطع با پدیده تخریب و زمین خواری در جنگل های کشور، اظهار کرد

 .این خصوص را بیشتر می کند

ابنکار ضمن بازخوانی برخی صحبت های خود با وزیر جهاد کشاورزی و توافق بر سر این موضوع که با شرایط خشکسالی ایران 

نتیجه حاصل شده، توافق بر سر واردات چوب : باز تولید جنگل های کشور پس از تخریب بسیار اندک یا ناممکن است، افزود امکان

 .و عدم بهره برداری از جنگل ها، همچنین افزایش اقدامات حفاظتی برای جنگل ها بود

واقع بینانه، بهره گیری از تجارب جهانی موفق با تبادل اطالعات، ارزیابی دقیق و علمی وضعیت موجود با نگاهی : وی ادامه داد

 .توجه به اهداف مشترک ضرورت تصمیم گیری و برنامه ریزی آینده محور در عرصه جنگل ها به ویژه جنگل های هیرکانی است

و فقر باال و  هند کشوری با نرخ بیکاری: میلیون هکتاری جنگل های خود، گفت 90ابتکار با ذکر نمونه موفق کشور هند در توسعه 

توسعه نیافتگی است، اما به رغم چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی موفق شد؛ با اصالح قوانین و جذب مشارکت مردم عالوه بر 

 .حفظ جنگل های خود، بر وسعت آن بیافزاید؛ همان اتفاقی که در دیگر کشور همسایه ایران یعنی ترکیه نیز رخ داده است

 واردات چوب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور بهره گیری از آب مجازی و

رویکرد کلی استفاده از آب مجازی و واردات : وی ضمن تاکید بر اهمیت جنگل و آب برای کشور از جنبه های مختلف، تصریح کرد

 .چوب به منظور حفظ منابع طبیعی داخلی و جلوگیری از بحران های آینده است

اتخاذ سیاست ها و تصمیم های کالن به ویژه در حوزه محدودیت بهره برداری از جنگل ها و ابتکار یکپارچگی و هم صدایی در 

قاچاق چوب، کنترل و توقف چرای دام در جنگل ها، تغییر اراضی جنگلی ایرانی و مبارزه با زمین خواری، همچنین همراه سازی و 

رین ضرورت های موفقیت در حفاظت از جنگل ها جذب مشارکت مردمی، جوامع محلی، سمن ها و دانشگاهیان را از مهم ت

 .برشمرد

 ضرورت ایجاد یگان هوایی اطفاء حریق
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در ادامه خداکرم جاللی، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز با تاکید بر اینکه همکاری و تعامل مثبت سازمان های 

ستیابی به اهداف مشترک و سیاست های کالن کشور در حوزه حفاظت محیط زیست و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری می تواند در د

کارگروه مشترک شکل گرفته میان دو دستگاه از حدود یک سال پیش برای : حفاظت از منابع طبیعی بسیار موثر باشد، گفت

 .دستیابی به همین هدف است

در حال حاضر هم هیچ : گل های کشور، افزودجاللی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص استراحت مطلق و عدم بهره برداری از جن

نوع بهره برداری از جنگل ها نداریم و اگر موردی هم هست بهره برداری از درختان پوسیده، آسیب دیده و یا آفت زده است و هیچ 

 .نوع بهره برداری از درختان سالم صورت نمی گیرد

ان گفت به شرایط استراحت مطلق جنگل ها بسیار نزدیک است، کاهش شدید بهره برداری از منابع جنگلی که می تو: وی افزود

اقدامی بی سابقه در کشور است که نظرات طرفداران عدم بهره برداری از جنگل ها و مجریان بهره بردار را تامین می کند و در 

 .حرکتی تعادلی و تعاملی موفق به حفاظت موثر از جنگل های کشور می شود

با شرایط حال حاضر و عدم کفایت نیروی انسانی و منابع فنی موجود، تنها : راتع و آبخیزداری تاکید کردرئیس سازمان جنگل ها، م

 .راه حفاظت از جنگل های کشور، جذب مشارکت مردم در این امر است

از جنگل ها، محور خروج دام  77سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری طرح حمایتی برای جنگل های کشور در : جاللی ادامه داد

ایجاد امکانات مکفی برای اطفاء حریق، کنترل و توقف ساخت و ساز در جنگل ها، جلوگیری از تخریب های ناشی از پسماند و 

 .شیرابه، کنترل و توقف قاچاق چوب از جمله محورهای این سیاست بلند مدت است

ی از تخریب جنگل ها توسط آتش از مهم ترین نیازهای ضرورت ایجاد یگان هوایی اطفاء حریق به منظور جلوگیر: وی تصریح کرد

 .حفاظت موثر از جنگل است

تعیین تعرفه نزدیک به صفر برای واردات چوب و تعلق یارانه برای تکثیر : رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اضافه کرد

 ./چوب هایی همچون صنوبر از جمله اقدامات حفاظتی از جنگل هاست

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/97710-7.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1131دی  48, یکشنبه

 ایرانی، امید را در دل محققان یوزپلنگ آسیایی روشن کرد  "دلبر"

با : های موفق تحقیقاتی بر روی دلبر و کوشکی خبر داد گفتمدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از گام 

از خود بروز می دهد، احتمال می رود این حیوان باردار باشد که این امر ( یوزپلنگ ماده ) رفتارهایی که دلبر 

 .حاکی از توفیق در حفظ نسل این گونه در خطر انقراض را نشان می دهد
از زمانی که دو : و به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، هومن جوکار اظهار کرد( اایان)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .به پارک پردیسان منتقل شدند تاکنون چند بار با هم مالقات کردند( دلبر ) و ماده ( کوشکی ) یوزپلنگ نر 

مشاور بین المللی و از  'شان مک کوئن 'تمام مالقات های این دو حیوان طبق استاندارد های بین المللی و دستورالعمل : وی افزود

 .متخصصان شاخص بین المللی در حوزه گربه سانان از ایرلند صورت گرفته است و تاکنون نتیجه رضایت بخش بوده است

در پروسه معرفی و جدا شدن هستند و بر این اساس یک هفته روزانه  'شان مک کوئن 'این دو یوزپلنگ طبق نظر: جوکار ادامه داد

ساعت درکنار هم قرار می گیرند و یک هفته دور از هم هستند و این روند همچنان تکرار می شود تا عکس العمل آنها  79ود حد

 .مورد بررسی قرار گیرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21170-1.html
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زمانی که دو حیوان در کنار هم قرار می گرفتند : وی با بیان اینکه هفته جاری دو حیوان در شرایط استراحت هستند، گفت

ود رفتارهای جفت گیری نشان می دهد و با خارج کردن صداهایی از خود سعی در جلب توجه یوزپلنگ ماده یوزپلنگ نر از خ

 .داشت

اکنون رفتارهای یوزپلنگ ماده به گونه ای است که احتمال می رود باردار باشد، زیرا : مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی افزود

از خود نشان می دهد، اما نتیجه قطعی زمانی مشخص می شود که آزمایش های الزم تمایل زیادی به خوابیدن و استراحت کردن 

 .روی حیوان انجام شود

در شرایط فعلی هم برای اطمینان از این موضوع می توانیم بر روی حیوان آزمایش انجام دهیم اما از آنجا که تمام : وی تاکید کرد

ور باشند و روال زندگی کامال عادی و طبیعی داشته باشند، فعال از انجام تالشمان این است که این دو حیوان از استرس به د

 .آزمایش خودداری می کنیم

مشاور بین المللی و از  'شان مک کوئن 'دی ماه زیر نظر 73سال مطالعه،  3دلبر و کوشکی دو یوزپلنگ آسیایی بعد از حدود 

 .به مرکز تحقیقاتی در تهران واقع در پارک پردیسان منتقل شدندمتخصصان شاخص بین المللی در حوزه گربه سانان از ایرلند 

ساله در استان خراسان شمالی در پناهگاه حیات وحش میاندشت در  1دلبر سه ساله در استان سمنان پارک ملی توران و کوشکی 

ارزشمند حفاظت شده مرکز  حالت اسارت به سر می بردند که برای انجام آزمایش های ژنتیکی و کنار هم قرار دادن این گونه

 .تحقیقاتی در تهران منتقل شدند

تالش شد در این مرکز تحقیقاتی تا حد امکان شرایط طبیعی برای زندگی این دو حیوان فراهم شود، یوزپلنگ ها عادت دارند در 

ایجاد شده است تا به راحتی ساعاتی از روز بر روی تپه ای رفته و اطراف را نگاه کنند که برای این منظور سکوهایی در محوطه 

 .روی آن قرار گیرند

همچنین برای اینکه خصلت شکارگری آنها از بین نرود هفته ای یک بار خرگوش زنده به آنها داده می شود، از این رو مشکلی برای 

 .نحوه غذادهی این حیوانات در مرکز تحقیقات وجود ندارد

هزار متر مربع طراحی و ساخته شده است که در  77می برند در مساحتی حدود  مرکز تحقیقاتی که این دو یوزپلنگ در آن به سر

این مرکز با دو هدف کلی تحقیقات و بازپروری راه . مقایسه با مراکز مشابه خود در کشورهای دیگر بسیار بزرگ تر و مجهز تر است

ت آسیب بببند که به این مرکز منتقل و بعد از اندازی شده، زیرا ممکن است در آینده یوزپلنگ هایی به دالیل مختلف در طبیع

 .مداوا به طبیعت بازگردانده می شوند

هدف دوم زاد آوری و تولید مثل این گونه ها در این محوطه است زیرا بررسی جفت گیری این حیوانات در طبیعت امکان پذیر 

نی، بررسی بیماری های این گربه سان و بررسی های مطالعه تغییرات هورمو. نیست اما این مکان فرصت مناسبی برای این کار است

 .ژنتیکی از دیگر فعالیت هایی است که دراین مرکز تحقیقاتی انجام می شود

ماهگی به اسارت درآمد مطرح شد که بعد از  1سال پیش یعنی زمانی که دلبر در  3ایده ساخت این مرکز تحقیقاتی از حدود 

از متخصصان شاخص بین المللی در حوزه گربه سانان از ایرلند، کارهای  'شان مک کوئن 'بررسی های انجام شده و با همکاری 

 .اجرایی آن از اواخر اردیبهشت ماه سالجاری آغاز شد و اکنون نیز به بهره برداری رسیده و دو یوزپلنگ را در خود جای داده است

ل گذشته به اسارت در آمدند و به ترتیب در استان سمنان سا 1دلبر یوزپلنگ ماده حدود سه سال گذشته و کوشکی یوز نر حدود 

هر دو گونه ارزشمند در زمان اسارت . پارک ملی توران و خراسان شمالی پناهگاه حیات وحش میاندشت در اسارت به سر می بردند

ایجاد مرکز تحقیقات یوزپلنگ ماه داشتند که به علت غفلت برخی انسان ها از مادر خود جدا و به اسارت در آمدند که ایده  1حدود 

. میلیون تومان در نظر گرفته شد 500آسیایی بعد از اسارت دلبر شکل گرفت و بعد از تحقیقات و بررسی های الزم اعتباری حدود 



 3931چهارم دی اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

12 
 

یک زیرگونه به شدت در معرض خطر  Acinonyx jubatus venaticusیوزپلنگ آسیایی یا یوزپلنگ ایرانی با نام علمی 

 ./زپلنگ است که اکنون تنها چند ده قالده از آن در ایران یافت می شودانقراض از یو

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/97771-7.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 ایسنا - 1131دی  4۲چهارشنبه 

 ها و زندگی کشاورزی طرح نکاشت برای احیای تاالباجرای   :برومندی مطرح کرد

ها و زندگی کشاورزی وجوهی در قالب طرح نکاشت به  یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد به منظور نجات تاالب

 .های منتهی به سد درودزن کشت انجام نشود کشاورزان پرداخت شود تا در شبکه

مانی ایسنا، محمدمهدی برومندی در تذکر شفاهی خود با اشاره به خشکسالی استان فارس و نقش این استان در تامین به گزارش خبرنگار پارل

 .امنیت غذایی کشور پیشنهاد طرح نکاشت را مطرح کرد

ستگاه راه آهن این نماینده مجلس همچنین خواستار توجه بیشتر به وضعیت معیشتی معلمان شد و از وزیر راه نیز خواست تا عملیات ای

 .مرودشت تکمیل شود

 .ها و همچنین اجرای تقسیمات کشوری را خواستار شد برومندی همچنین از وزیر کشور تقاضای ارتقای وضعیت دهیاران و استخدام آن

http://www.isna.ir/fa/news/23709173791 

 
 بیعیاقلیم و منابع ط

 ایسنا - 1131دی  4۲چهارشنبه 

 های حفاظت از اراضی کشاورزی ها و رهیافت تحلیل سیاست

 .های حفاظت از اراضی کشاورزی را مورد تحلیل قرار داد های مجلس شورای اسالمی ، سیاست ها و رهیافت مرکز پژوهش

اراضی کشاورزی، منابع طبیعی : مطالعات زیربنایی این مرکز اعالم کرد، دفتر (ایسنا)به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران 

تغییر کاربری هر هکتار زمین کشاورزی، به مفهوم وابستگی . ارزشمند و تجدیدناپذیرند که کارکردهای مختلف اقتصادی و محیط زیستی دارند

نی بر اقتصاد بازار مانند انگلیس را به سمت اولویت دهی حفظ به واردات خارجی و تهدید امنیت غذایی است و این موضوع، حتی کشورهای مبت

به نظر می رسد در ایران، به اندازه کافی ، اراضی کشاورزی مرغوب در اثر اجرای پروژه های عمرانی و توسعه . اراضی کشاورزی سوق داده است

ی از بین رفته اند و اکنون وقت آن رسیده است همانند ای از جمله شهرک های صنعتی، گسترش شهرها و تبدیل روستاها به شهرها، به راحت

خیلی از کشورهای دیگر، حفظ این اراضی، مبنای کار و برنامه ریزی برای دستگاه های مختلف در تدوین و اجرای پروژه های عمرانی قرار 

فتن جامع عوامل موثر بر تغییر کاربری و اصالحیه آن، بدون در نظر گر 7311قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب سال . گیرد

اراضی کشاورزی و مسائل فرابخشی حفاظت از این اراضی، به خصوص بدون آینده نگری و پیش بینی مسائل ناشی از گسترش بیرویه 

یت و خاص، در کشورهای موفق از نظر حفظ کاربری اراضی، در خصوص اراضی کشاورزی با اهم. شهرنشینی و توسعه صنعتی، تصویب شده اند

مابه التفاوت ارزش اراضی با کاربری کشاورزی و غیرکشاورزی، به عنوان حقوق توسعه به کشاورز پرداخت و حق تغییر کاربری از این طریق 

ولی در ایران مجموعه سیاست ها به سمتی است که . خریداری یا منتقل می شود و به این ترتیب، از تغییر کاربری جلوگیری به عمل می آید

 10به عنوان مثال طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، . کشاورز را به تغییر کاربری اراضی کشاورزی تحریک یا تشویق می کند

درصد این مابه التفاوت از متقاضی تغییر کاربری، به عنوان عوارض دریافت می شود واین خود، سبب رقابت بین دستگاه ها برای جذب منابع 

مطالعه حاضر ، پس از بررسی سابقه قوانین مرتبط با حفظ اراضی کشاورزی ، تهدیدات . غییر کاربری و در نتیجه، تشدید آن می شودحاصل از ت

و عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی را تبیین و سپس بر مبنای آن و با توجه به آخرین رویکردهای جهانی حفاظت از اراضی کشاورزی، 

 .ارائه کرده است پیشنهادهای الزم را

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21158-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93102413528
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http://www.isna.ir/fa/news/23709173170 

 

 بازار و قیمت ها

 - 31/19/42فارس

 روز در سال مجاز به تعطیلی هستند 3ها  نانوایی/ تومانی قیمت آرد 933افزایش 

همزمان اکثر  رئیس اتحادیه نانوایان با بیان این که هنوز متولی نان در کشور مشخص نیست، در مورد تعطیلی

 .روز در سال مجاز به تعطیلی هستند 3ها  نانوایی: ها در تعطیالت مناسبتی گفت نانوایی
درصدی قیمت،  30در پاسخ به اینکه کیفیت نان حتی با افزایش  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کار در گفت قاسم زراعت

 97هیچ تغییر نکرده بود، در حالی که هر سال با نرخ تورم،  27هیچ تغییری نکرده است، این گونه پاسخ داد که نرخ نان از سال 

در . هزار تومان رسیده است 700ه شد، اکنون ب هزار تومان می 10ایم و اگر زمانی قبض گاز  درصد افزایش دستمزد کارگر داشته

 .تومان افزایش یافته است 900کیلویی  10کنار اینها هزینه حمل آرد در هر کیسه 

هزار تومان رسیده است و هر  710خریدیم که اکنون این رقم به  هزار تومان می 10زمانی خمیرمایه برای تهیه نان را : وی ادامه داد

داد، ولی به دالیل مختلف  های تأثیرگذار بر قیمت نان آنالیز قیمت را تحویل دولت می افزایش قیمت سال اتحادیه نانوایان با توجه به

جمهوری این افزایش به بعد از انتخابات  یک زمانی گفتند به دلیل انتخابات ریاست. کرد دولت با افزایش قیمت نان موافقت نمی

 .ها باشد ی فاز دوم هدفمندی یارانهموکول شود، پس از آن هم گفتند، بگذارید بعد از اجرا

آقای : رئیس اتحادیه نانوایان با اشاره به اظهارنظر برخی از مقامات دولتی در مورد تغییر نرخ نان طی چند ماه گذشته اظهار داشت

مجدداً اعالم کرد کند، ولی پس از آن  نوبخت حدود دو ماه پیش اعالم کرد که قیمت آرد و نان به هیچ وجه تا پایان سال تغییر نمی

 .درصد به قیمت قبلی نان اضافه خواهد شد، ولی در این بین اسمی از افزایش قیمت آرد و گندم نبردند 30که در آذرماه 

افزایش قیمت نان در حالی اتفاق افتاد که قیمت گندم و آرد نیز افزایش داشت، تا جایی که گندم از کار  به گفته زراعت

 .تومان رسید ۴۴4تومان به  ۶۴4کیلویی 

آذرماه  70آذرماه در دفتر استاندار و در کارگروه آرد و نان تشکیل شد، اعالم شد که آرد از  2ای که در تاریخ  در جلسه: وی گفت

 .شود و جلوی سامانه توزیع را با قیمت قبل بستند، تا نانوایان آرد را براساس قیمت جدید بخرند براساس قیمت جدید توزیع می

تومان به  717درصد از  79گیری  ادیه نانوایان در مورد قیمت های جدید آرد نیز به این نکته اشاره کرد که آرد با سبوسرئیس اتح

 2تومان و  177تومان به  720درصد از  71گیری  تومان و آرد با سبوس 107تومان به  717درصدی از  77آرد . تومان رسید 120

 .ریال رسید

ایشان : جتبی خسروتاج معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت در مورد افزایش قیمت نان و آرد گفتوی با انتقاد از سخنان م

درصد  91درصد، در حالی که باید گفت آرد  33تا  93درصد افزایش قیمت داشته و نان  99تا  93اند که آرد  عنوان کرده

برابر شده قیمتش نسبت به آرد باالتر رفته  ها چند درصد پس از دو سه سالی که هزینه 99گران شده و نان در واقع 

 .است

این مسئول در اتاق اصناف همچنین با تأکید بر اینکه حتی مصوبه هیأت وزیران برای افزایش قیمت نان در سراسر کشور به طور 

درصد بوده است  97تا  90ها بنا به تشخیص هر منطقه افزایش قیمت نان بین  در برخی شهرها و استان: کامل پیاده نشده، افزود

 .که نانوایان استان به این نحوه اجرا گالیه داشتند

http://www.isna.ir/fa/news/93102413410/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://www.farsnews.com/
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ایم که مصوبه دولت را به هر نحوی که شده تا پایان سال اجرا کنند و  کار به این نکته هم اشاره کرد که فعالً به نانوایان گفته زراعت

ها اجرا شود، قیمت نان نیز باید  ت فاز دوم هدفمندی یارانهگوییم اگر قرار اس در کنار آن نرخ نان در حال کار کارشناسی است و می

 .آزاد شود

ایم متولی نان در کشور  سالهاست که پرسیده: کننده و مسئوالن دولت دانست و افزود وی اتحادیه نانوایان را پل ارتباطی بین مصرف

درصد ذائقه مردم را تأمین  27هزار نانوایی سنتی،  19 کیست و دولت باید به نانوایان به عنوان سرمایه ملی نگاه کند، چرا که اکنون

 .کنند می

ضابطه تعطیل هستند و مردم برای تهیه نان با مشکل مواجه  ها در ایام تعطیالت بی وی در پاسخ به اینکه چرا برخی نانوایی

رمضان مجوز تعطیلی دارند و در بقیه ماه مبارک  97صفر و  91نانوایی ها در سال سه روز به یعنی روزهای عاشورا، : شوند، گفت می

 .ایام تعطیالت حداقل در نوبت صبح باید به مردم خدمات بدهند

رئیس اتحادیه نانوایان اعالم کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف در ساعت کاری یا موارد مشابه هموطنان می توانند با شماره 

 .اتحادیه نانوایان در تهران تماس بگیرند 11703373

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237097007715 

 
 بازار و قیمت ها

 - 31/19/45فارس

 درصدی قیمت نان تاثیری بر کیفیت و کاهش ضایعات ندارد 33افزایش 

ها با کاهش  هایی در سطح برخی نانوایی گریزی به قانونهای اخیر منجر  ها در سال سیاست تثبیت قیمت

گیری، باالتر از حد مجاز و فروش  های آرد از جمله افزایش میزان سبوس کیفیت و کمیت نان و برخی کارخانه

 .آن به صورت آزاد شده است
از آنجا که در کشور ما : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، اعالم کرددفتر مطالعات زیربنایی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

نان، بخش عمده ای از غذای روزانه خانوارها را تشکیل می دهد از این رو هزینه های این ماده غذایی در اقتصاد خانوار و کیفیت آن 

 .در سالمت خانواده بسیار اثرگذار است

تدا از طریق قانون هدفمندکردن یارانه ها دنبال می شد، سیاست تثبیت قیمت ها به جای بر همین اساس به رغم هدفی که در اب

سیاست تثبیت قیمت ها . اصالح قیمت ها صورت گرفت، در حالی که پرداخت یارانه نقدی نان به مصرف کننده عملیاتی شد

ا کاهش کیفیت و کمیت نان و برخی کارخانه همچنین در سال های اخیر منجر به قانون گریزی هایی در سطح برخی نانوایی ها ب

همچنین آنالیز برخی از . های آرد از جمله افزایش میزان سبوس گیری ، باالتر از حد مجاز و فروش آن به صورت آزاد شده است

 .آردهای کارخانه های آردسازی حاکی از اعمال رطوبت بیشتر از حد مجاز است

درصدی قیمت ها راهکاری مکفی در جهت  30ماه از آخرین تصمیمات، اصالح  30حدود  با گذر از سیاست تثبیت قیمت ها پس از

درصد است،  91-90اصالح ساختار صنعت نان نبوده و با توجه به اینکه به طور متوسط در کشور ، تاثیر آرد در ارزش نان حدود 

جزای این زنجیره و ضرردهی نانوایان را جبران کند این اصالح مختصر قیمت ها فقط میتواند بخشی از افزایش قیمت های سالیانه ا

 .و تاثیری بر میزان مصرف آرد و کاهش حجم ضایعات و بهبود کیفیت نان و رقابتی شدن بازار در سطح مطلوب ندارد

یش و به منظور رفع مشکالت صنعت نان باید به برنامه هایی در راستای اصالح و رقابتی شدن این صنعت با اهدافی همچون افزا

بهبود کیفیت و کمیت نان ، ارتقای سطح بهداشت و سالمت ، اصالح تدریجی نظام پرداخت یارانه به همراه اتخاذ تدابیری در جهت 

رفع پیامدهای اجتماعی آن و مدیریت بهینه منابع، کاهش ضایعات ، حذف رانت، ایجاد انگیزه و ارتقای سطح مشارکت بخش های 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931021001176
http://www.farsnews.com/
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اجرای این . تامین و ایجاد فرصت برای تجارت با سایر کشورها در بخش گندم و آرد پرداخته شود تعاونی و خصوصی در تولید و

 .برنامه ها می تواند در راستای اصالح و رقابتی شدن این صنعت و جلوگیری از اتالف منابع در آن تاثیر به سزایی داشته باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237097000117 

 
 بازار و قیمت ها

 - 31/19/48فارس

 جدول+قیمت میوه و سبزیجات

 .قیمت انواع میوه و سبزی در بازار تهران اعالم شد که نسبت به هفته قبل تفاوت چندانی ندارد
قیمت انواع میوه و سبزی در هفته جاری نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته،  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شد، در این  هزار تومان عرضه می 1تا  3با قیمت هر کیلوگرم ( ع)روز پیش در بازار شهرستانی میدان امام حسین 70اما انار که تا 

 .ار تومان رسیده استهز 7بازار به 

شد، در هفته جاری به  هزار تومان عرضه می 70تا  2افزاید، قیمت هر عدد آناناس هم که در این بازار در هفته پیش  این گزارش می

 .هزار تومان رسیده است 73

ه صورت کیلویی و هر های عرصه مستقیم محصوالت کشاورزی در خیابان انقالب ب براساس این گزارش آناناس در برخی از فروشگاه

 .شود تومان عرضه می 700هزار و  1کیلو به قیمت 

 (ها به تومان است محاسبه قیمت)جدول قیمت میوه و سبزیجات 

 انواع میوه
بازار شهرستانی میدان امام 

 (ع)حسین

زیر پل )های عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی واقع در خیابان انقالب  فروشگاه

 (روشندالن

 9210 3000 سیب قرمز

 3900 3100 سیب زرد

 3170 3700 لیموشیرین

 3370 3700 موز

 3370 3700 پرتقال تامسون

 1300 1000 نارنگی

 3210 3100 کیوی

 3570 1700 پرتقال سرخ

 77000 73000 (هر عدد)آناناس 

 1000 7000 (هر عدد)نارگیل 

 7900 7000 انار

 7370 7700 زمینی سیب

 7120 7100 پیاز

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931025000875
http://www.farsnews.com/
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 9000 9700 خیار

 7500 7700 گوجه فرنگی

 9370 7100 کدو مسمایی

 7110 9700 ای فلفل دلمه

ای  فلفل دلمه

 رنگی
1000 - 

 100 9000 کرفس

 1000 1700 به

 9720 1000 کلم بروکلی

 170 7700 کلم سفید

 270 7700 کلم قرمز

 7110 7700 بادمجان

 7300 7370 هویج

 7170 9700 کدو حلوایی

 7710 9000 شلغم

 7770 9000 چغندر لبو

تومان  9700تومان و قیمت هر کیلو سبزی خوردن  9000براساس این گزارش قیمت هر کیلو گرم انواع سبزی کوکو، آش، پلو 

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091007915 

 

 
 بازار و قیمت ها

 آیانا- 1131دی  42, چهارشنبه

 روز  93هزار تن کشمش در  9۴خرید توافقی 

تومانی دولت برای خرید هر کیلوگرم از این  033با افزایش نرخ خرید توافقی کشمش و اختصاص یارانه 

 .باغداران استان قزوین خریداری شد هزار تن کشمش از 9۴محصول، 
مدیریت سازمان تعاون روستایی استان قزوین در حاشیه نخستین همایش توانمندسازی و کارآفرینی روستایی کشور در گفتگو با 

: تدرباره مشکالت پیش روی خرید توافقی کشمش و اعتراض باغداران در این زمینه گف( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تومانی دولت برای خرید توافقی این محصول از  100بعد از ابالغ دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اختصاص یارانه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931027001276
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ها و صادرکنندگان انجام  های الزم از سوی کارخانه کشاورزان، توافقاتی با اتاق بازرگانی برای جذب این خرید انجام شد، اما همکاری

 .مشکالتی در اجرای طرح خرید توافقی کشمش شدنشد و منجر به ایجاد 

ای از خرید  تومانی نرخ خرید کشمش در هر کیلوگرم، کشاورزان استقبال گسترده 700هزار و  با افزایش یک: الدین افزود ناطق معین

حامل کشمش در  های روز با تجمع گسترده کامیون 90طوری که بعد از اجرای این طرح، طی مدت  توافقی این محصول کردند، به

 .رو بودیم کنار مراکز خرید روبه

هزار تن از  75در این طرح برای جذب کشمش تولیدشده باغداران به قیمت مناسب، طی یک عملیات جهادی، : وی خاطرنشان کرد

 .آوری تحویل گرفته شد این محصول در مراکز جمع

امسال نظارت بیشتری برای : شده ادامه داد کشمش خریداریمدیریت سازمان تعاون روستایی استان قزوین درباره شرایط کیفی 

 .خرید توافقی کشمش از باغداران وجود داشت و حدود چهار درصد از کشمش آورده شده باغداران برگشت زده شد

ان در الدین اظهار امیدواری کرد که خرید کیفی کشمش در سال جاری تأثیرات زیادی بر افزایش تولید محصول کیفی باغدار معین

 .سال آینده داشته باشد

ها و  با فعالیتی که سازمان تعاون روستایی برای خرید توافقی کشمش انجام داد، امسال دست دالل: وی در پایان تصریح کرد

ها  طور مستقیم در اختیار بازرگانان و کارخانه ها برای سوداگری در بازار کوتاه شد و کشاورزان توانستند محصول خود را به واسطه

 .قرار دهند

 ./ها برای تحویل این محصول داشتند، گالیه کرده بودند گفتنی است، چندی پیش باغداران قزوینی از تعللی که کارخانه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/97770-7.html 

 
 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان – 1131دی  4۲: تاریخ

 ریزی نیازمند کنترل است جوجه/ قیمت تخم مرغ تا اردیبهشت سال آینده ثابت خواهد ماند 

رود  تومان برای هر کیلوگرم این محصول در درب مرغداری است و انتظار می 900قیمت تخم مرغ در روزهای آتی : طالکش گفت

 .نیز ثابت بمانداردیبهشت ماه سال آینده  7قیمت تخم مرغ تا 

ریزی و  در خصوص وضعیت جوجه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانفرزاد طالکش دبیرستاد ترویج تخم مرغ کشور 

اونت دام و طیور کشور است تا ما این مسئله نیازمند کنترل از سوی مع: تاثیر آن بر قیمت تخم مرغ در سال آینده اظهار داشت

 .شاهد وضعیت کاهش بیشتر قیمتها در سال آینده نباشیم

این نیازمند یارانه : وی هم چنین با بیان این که هم چنان صادرات تخم مرغ کشور ما به روسیه مزیت اقتصادی ندارد تصریح کرد

 .ه در حال حاضر نیز این اقدام فراهم نشده استتومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ از سوی دولت است ک 7900یا  7000

قیمتها ثابت مانده وما شاهد هیچ تغییر در بخش : ها نیز اضافه کرد دبیر ستاد ترویج تخم مرغ کشور با اشاره به مسئله قیمت نهاده

 .افزایش یابد... ایم تا سال آینده با تغییر نرخ ارز قیمت کنجاله سویا و  نبوده  نهاده

http://www.yjc.ir/fa/news/7707739 

 
 بازار و قیمت ها

 فودپرس–  1131دى ماه  42چهار شنبه 

 تومانی سنگک آزاد تغییر نخواهد کرد  9333قیمت 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21110-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5101532
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 .تومانی پخت آزاد نان سنگکی خبر داد 7300رییس اتحادیه نانوایان سنگکی از عدم تغییر قیمت 

: نژاد در رابطه با جلسه کارگروه استانداری در شنبه آینده برای تعیین قیمت نهایی نان های آزادپز، اظهارداشت محمد رضا نظر

 .قیمت آزادپزی نان سنگک توسط کارشناسان متخصص تعیین شده و تغییری نخواهد کرد

: گذاری شده است افزود تومان نرخ 7300گرم در مناطق آزادپر  170قیمت پایه نان سنگک با وزن وی با اعالم اینکه در حال حاضر 

تعزیرات حکومتی به همراه وزارت صنعت و صنوف مسئول نظارت بر اجرای قیمت های جدید نان به ویژه در بخش آزاد   سازمان

 .پزی ها هستند

اگر دولت کار نظارت را به صنوف واگذار کند به طور : ظارت در کیفیت نان گفتنظرنژاد در رابطه با ابزارهای این اتحادیه برای ن

حتم نتایج مناسبی حاصل خواهد شد چراکه در حال حاضر تداخل وظیفه و یا دخالت هایی وجود دارد که امکان نظارت مناسب را 

 .از اتحادیه ها گرفته است

کنون آزادپزی نان سنگک فقط در برخی از مناطق شمالی تهران به صورت رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی با تأکید براینکه هم ا

خوشبختانه تا کنون واکنش مردم نسبت به خرید این نان ها خوب بوده است اما در آینده با : آزمایشی انجام می شود، تصریح کرد

 .بیشتر باشدبررسی بیشتر در مناطقی پخت آزاد پز را انجام می دهیم که تمایل مردم به خرید آنها 

درصدی قیمت نان مورد رضایت نانوایی ها  30درصدی قیمت آرد مصوبه دولت در افزایش  31وی با تأکید براینکه با افزایش 

اما برای همراهی با دولت این قیمت ها را اجرا می کنیم ولی این درخواست را هم داریم که سازمان ها در : نیست، اظهارداشت

  .تا آنها با آزادی عمل بیشتری به ارائه خدمات به مردم بپردازند وظایف صنوف دخالت نکنند

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 برنامه و سیاست ها

 - 31/19/48فارس

 هزار هکتار زمین تغییر کاربری شده به کشاورزی برگشت933هزار هکتار از 9فقط 

هکتار  433هزار و  ۴سال گذشته، به طور متوسط ساالنه  93ر اراضی کشور با بیان اینکه از رئیس سازمان امو

درصد  33با اقدامات سازمان امور اراضی این مقدار امسال : از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته، گفت

 .کاهش یافته است
در مورد وضعیت مبارزه با تغییر  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور در گفت

ر مجاز هکتار از اراضی کشاورزی به طور غی 700هزار و  5سال گذشته ساالنه حدود  90در : کاربری اراضی کشاورزی کشور، گفت

 .و از چرخه تولید خارج شده است  تغییر کاربری یافته

یکی از : سال برنامه اساسی برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام نشده است، گفت 90وی با بیان اینکه در این 

 .های دولت و وزیر جهاد کشاورزی با روی کار آمدن دولت یازدهم حفظ منابع پایه است برنامه

ها برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی با هماهنگی  بنابراین اولین قدم: ئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کردر

 .های مختلف از جمله یگان حفاظت اراضی کشاورزی امسال برداشته شد دستگاه

ضریب حفاظت از اراضی را : گیری است، گفتوی با بیان اینکه رویکرد ما در مورد مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیش

 .شهرستان کشور یگان ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی به فعالیت مشغول است 730اکنون در  ایم و هم توسعه داده

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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در سال جاری حضور مأموران جهاد کشاورزی با همکاری نیروی انتظامی باعث نظارت بیشتر نسبت به تغییر : افشار تصریح کرد

درصد  30درصد میزان شناسایی تغییر کاربری اراضی که قبال شناسایی نشده، شناسایی و  70ده و با این اقدامات حدود کاربری ش

 .ها کاهش یافته است تخلفات جدید یعنی تغییر کاربری

کاربری اراضی ها ستاد پیشگیری و مقابله با تغییر  همچنین در سال جاری با هماهنگی با وزارت کشور در همه استان: وی افزود

ها  ها داشته و با هماهنگی دستگاه ایم و این ستاد مسئولیت هماهنگی را در سطح استان کشاورزی را با ریاست استاندارها انجام داده

 .ها بودیم و نظارت بر آنها شاهد میزان کاهش تغییر کاربری

خوب بوده، ولی این نقطه مطلوب و راضی کننده نیست  اگرچه پیشرفت مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی: افشار اظهار داشت

 .درصد برسانیم 70درصد به  30کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از  21و در تالش هستیم، تا در سال 

شهرستان است و همزمان برای سال آینده با  900شهرستان به  730ها از  برنامه ما برای سال آینده افزایش گشت: وی افزود

 .ها بیشتر شود ای انجام و کنترل ها به صورت ماهواره ایم که بخشی از پایش برداری کشور هماهنگ کرده زمان نقشهسا

و   باید خاک کشاورزی که بزرگترین سرمایه کشور برای امنیت غذایی است، را حفظ کرد و از تغییر کاربری: افشار بیان داشت

 .های غیر اصولی جلوگیری کرد برداری بهره

 .هکتار از اراضی کشاورزی غیر مجاز تغییر یافته امسال به عرصه تولید برگردانده شده است 9000تا  7700بین : افشار بیان داشت

های واگذار شده از طرف  های مختلف نظارت بر زمین اقدام دیگر سازمان تقویت هیئت: رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت

ها نظارت کنند و در صورتی که طرح  ها ساالنه دو بار به این زمین هاست که مقرر شده این هیئت رحدولت برای اجرای برخی از ط

 .ها صادر شود در زمین اجرا نشده احکام فسخ برای آن زمین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091000171 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1131دی  42, چهارشنبه

 آغاز شماره گذاری تراکتور و کمباین در استان اردبیل 

 .برای نخستین بار شماره گذاری تراکتور و کمباین دراستان اردبیل آغاز شد
استان اردبیل، این خبر را خلیل نیکشاد به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 

با توجه به ضرورت شماره گذاری مکانیزاسیون کشاورزی بویژه تراکتور و کمباین که جزو اولویت های وزارت جهاد : گفت و افزود

کشاورزی است و در سطح استان با هماهنگی معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی 

استان این خدمات برای ارائه تسهیالت به صاحبان مکانیزاسیون کشاورزی آغاز شده که از مزایای آن می توان به صدور کارت 

 .سوخت و سند مالکیت رسمی به نام مالک تراکتور و کمباین اشاره کرد

ان این دستگاه ها می توانند به است، صاحب 7312تا  7317آن دسته از دستگاه هایی که مدل مونتاژ آن ها از سال : وی افزود

منظور تشکیل پرونده شماره گذاری به مراکز خدمات یا مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های محل سکونت خود مراجعه 

 ./نمایند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97790-7.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1131دی  42, چهارشنبه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931027000718
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21120-1.html
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 رسانی دولت و مجلس  خبرگزاری کشاورزی ایران، پای ثابت اطالع

خواست تا بیش از پیش، ( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از خبرگزاری کشاورزی ایران 

واقعی تولید محصوالت به گوش  خبرهای اصلی کشاورزی و مشکالت این بخش را در راستای شناخت ارزش

 .سازان کشور برساند مردم، مسئوالن و تصمیم
بخش : رسانی این خبرگزاری گفت ، ضمن آشنایی با روند اطالع(ایانا)مختار مهاجر در جریان بازدید از خبرگزاری کشاورزی ایران 

منظور انعکاس خبرهای  صصی آن است که بهاندرکاران این خبرگزاری تخ کشاورزی مظلوم واقع شده است و انتظار ما از دست

 .کشاورزی و نقش این بخش در امنیت غذایی کشور در جامعه، کوشش کند

ویژه در این  رسانی میان دولت و مجلس شورای اسالمی باشد، به خبرگزاری کشاورزی ایران باید پای ثابت اطالع: وی همچنین افزود

های حوزه  توانیم مشکالت و خواسته مجلس است، زیرا در غیر این صورت نمیدر حال بررسی در  21روزها که الیحه بودجه 

 .کشاورزی را به آنها انتقال دهیم

علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور و  عضو هیئت

منظور تولید  است، بر ایجاد خط اعتباری ویژه با همکاری نمایندگان مجلس بهبیان اهمیت امنیت غذایی در راستای اجرای این سی

 .پایدار محصوالت کشاورزی تأکید کرد

آورند، انگیزه  دست می با وجود سود هنگفتی که دالالن از راه توزیع و عرضه محصوالت کشاورزی به: مهاجر خاطرنشان کرد

 .اندازی شود الزم است خط ویژه اعتباری برای افزایش توان تولید، راهیابد؛ بنابراین  کشاورزان برای تولید کاهش می

پذیری محصوالت  منظور رقابت به: پذیری محصوالت کشاورزی را با محصوالت صنعتی ضروری خواند و تصریح کرد وی رقابت

 ./کشاورزی در بازار، بخش کشاورزی نیاز به حمایت مادی معنوی مسئوالن کشور دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97777-7.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1131دی  19, سه شنبه

 ها و اهداف زیربخش دامپروری  اعالم سیاست

به تشریح  حسن رکنی، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی طی نشستی صمیمی با خبرنگاران

های کالن و جزئی زیربخش معاونت دام پرداخت که در بخشی از آن ترویج مصرف مرغ با وزن پایین  سیاست

 .و افزایش مصرف سرانه شیر در سبد غذایی خانوار مورد تأکید بیشتر قرار داشت
کالن حوزه معاونت تولیدات دامی به ها و اهداف خرد و  ، متن مبسوط سیاست(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شرح ذیل است

 های پرورش دام سبک در خارج از مرتع فراهم کردن شرایط الزم برای کاهش فشار دام بر مرتع از طریق ایجاد سامانه -7

ویژه در  بهتوسعه پرورش نژادهای دومنظوره با هدف بهبود کیفیت شیر و افزایش ترکیبات شیر و بهبود تولید گوشت قرمز  -9

 صنعتی واحدهای روستایی و نیمه

 با هدف صادرات( پنیر)های خاص لبنی  توسعه پرورش بز شیری با هدف افزایش تولید شیر و کمک به تولید فرآورده -3

 (سنتز نژاد)افزایش تولید گوشت قرمز و بهبود کیفیت آن از طریق تولید نژادهای ترکیبی گوسفند  -1

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21115-1.html
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در داخل کشور با هدف افزایش دقت و سرعت ( ژنومیک)های جدید اصالح نژادی  زم برای کاربرد تکنیکفراهم کردن شرایط ال -7

 عملیات اصالح نژادی

تثبیت نژادهای آمیخته تولیدی در کشور با هدف جلوگیری از افزایش حساسیت به عوامل محیطی ضمن تضمین بهبود تولید و  -5

 در نهایت سنتز نژادهای جدید گاو

پسماندهای )ارزش  گیری حداکثر از منابع غذایی کم صنعتی و صنعتی با هدف بهره عه پرورش گاومیش به واحدهای نیمهتوس -1

 (کشاورزی

 اهداف کالن

منظور تأمین نیاز جامعه به پروتئین حیوانی در راستای تحقق استقالل نسبی و صادرات مواد غذایی از  افزایش تولیدات دامی به -

 وری و تأمین سالمت و امنیت غذایی جامعه هطریق افزایش بهر

منظور حمایت و تضمین استمرار پایدار  برداری مطلوب و متعادل از منابع دامی در جهت حفظ و احیاء و توسعه این منابع به بهره -

 تولیدات دامی با رعایت حفظ محیط زیست

نه مطمئن اشتغال و درآمد از طریق گسترش و توسعه ظرفیت باال بردن توان تولید و کارایی در زیربخش دامپروری و تأمین زمی -

 صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت دامی

 برداری منطقی کردن قیمت محصوالت تولید و اصالح نظام بهره -

 گذاری تثبیت اشتغال و تضمین سرمایه -

 های کلی سیاست

آالت و وسایل مورد نیاز و صاحبان حرف و  ها، ماشین دهها و حمایت از کلیه تولیدکنندگان محصوالت، نها کارگیری مشوق به -

ها در امور کشاورزی که تحت ضوابط نظام دامپروری و با رعایت اولویت محصوالت اساسی و مناسب منطقه مشغول فعالیت  تخصص

 .دامپروری هستند

 های تولید ارتقای سطح دانش تولیدکنندگان و انتقال دستاوردهای تحقیقات به عرصه -

 وری در چرخه تولید تا مصرف کمک به بهبود مدیریت و ارتقای بهره -

 ها و توانمند کردن آنها در جهت واگذاری تدریجی وظایف مرتبط ها و حمایت از توسعه تشکل گری کاهش تصدی -

مناسب فعالیت های پراکنده در جهت توسعه دامپروری با ارائه الگوهای  گذاری و جلب سرمایه تشویق بخش خصوصی به سرمایه -

در این زمینه و تالش در ایجاد انگیزه و جلب اعتماد بیشتر مردم برای حضور فعال در بخش دام در راستای تأمین امنیت 

 گذاری در بخش سرمایه

 اهداف کیفی

 وری منابع دامی و بهبود کیفیت تولیدات دامی ارتقای مدیریت پرورش و نگهداری دام، افزایش بهره -

 دهی و بهسازی و نوسازی اماکن دامی خوراک و خوراک بهبود کیفیت -

 تأمین امنیت غذایی، خوداتکایی در تولید محصوالت دامی و بهبود شاخص تغذیه در زمینه پروتئین دامی -

 شناسایی، ثبت، حفظ و حراست از منابع و مواد ژنی دامی -

 اماندهی آنهاهای قانونی تولیدکنندگان با تأکید بر س تقویت و حمایت از تشکل -

 اهداف کمی

 افزایش راندمان تولید محصوالت دامی و کاهش تلفات دام و طیور -
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 افزایش سهم محصوالت دامی در تولید ناخالص ملی -

 های پربازده بهبود صفات تولیدی و تولید مثلی از طریق بهبود ژنتیکی و توسعه جمعیت دام -

 دن واحدهای تولیدیها در جهت اقتصادی کر کمک به بهبود زیرساخت -

 توسعه پرورش طیور بومی و سایر ماکیان در جهت کمک به تأمین پروتئین و ایجاد اشتغال مکمل -

 توسعه پرورش زنبورعسل با هدف کمک به افزایش کمی و کیفیت تولیدات گیاهی، عسل و محصوالت جانبی -

 غال در روستاهاتوسعه پرورش کرم ابریشم با هدف تأمین پیله و کمک به تداوم اشت -

 ها فرصت

 های دامی ها، محصوالت و فرآورده امکان توسعه صادرات نهاده -

های جنبی بخش کشاورزی در زیربخش دام و استفاده از  وجود ضایعات و زائدات کشاورزی و امکان استفاده بهینه از فرآورده -

 تجهیزات مدرن در فرآوری خوراک

در جهت کاهش هزینه تولید و بهبود کیفیت تولیدات گوشت مرغ و روند رو به ردش  integrationفراهم بودن زمینه ایجاد  -

 گذاری های تولید در زیربخش دامپروری و همچنین کاهش ریسک سرمایه تشکیل زنجیره

 المللی ای و بین وجود تقاضا در بازارهای داخلی و گرایش مردم به مصرف پروتئین و وجود بازار مناسب منطقه -

 گیری از منابع پروتئینی جدید امکان بهره -

 امکان صادرات گوشت گرم و دام و طیور زنده به کشورهای عراق و افغانستان با توجه به استقبال این کشورها -

 نقاط قوت

به  وجود مراکز متعدد آموزش کشاورزی و دامپروری، برخورداری از نیروی کار متخصص در زمینه پرورش دام و طیور و دسترسی -

 اطالعات علمی مراکز تحقیقاتی در سطح جهان

 آالت مورد نیاز امکان ساخت و دسترسی به لوازم، تجهیزات و ماشین -

 های صنایع تبدیلی و تکمیلی با ظرفیت مورد نیاز وجود کارخانه -

 های فعال در سطح کشور وجود مراکز اصالح نژادی و ایستگاه -

شرایط اقلیمی متنوع موجود در کشور، وجود مراتع گسترده با تنوع گیاهی مناسب پرورش انواع های بومی دام با  تطابق توده -

 های دامی و تأمین داخلی علوفه خشبی دامداران تا حد نیاز گونه

 های حالل و وجود بازارهای مصرف مناسب در کشورهای منطقه مزیت تولید محصوالت و فرآورده -

 نقاط ضعف

 ...(ها و ها، انجمن ها، تعاونی اعم از اتحادیه)های دامپروری  نیروهای متخصص در واحدهای تولیدی، تشکلکارگیری  ضعف در به -

 های غیردولتی زیربخش دامپروری و مراکز آموزشی و تحقیقاتی های دولتی و تشکل ضعف در تعامل بین ارگان -

 احدهای تولیدیپردازی و تولید مثلی در و های نوین داده کندی روند توسعه تکنیک -

دهندگان روستایی و عشایری و  برداری غیراصولی دام از منابع تأمین خوراک دام ازجمله مراتع توسط برخی از پرورش بهره -

 ها ای از نهاده وابستگی به خارج از کشور برای تأمین بخش عمده

امناسب جغرافیایی واحدهای تولیدی، تبدیلی و آالت در بیشتر واحدهای تولیدی، توزیع ن فرسودگی تأسیسات، تجهیزات و ماشین -

 برداری از ظرفیت کامل واحدهای تولیدی موجود تکمیلی دامپروری و عدم بهره
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علت  های نژادهای خارجی و عدم رقابت الزم بین نژادهای خارجی به عدم توفیق در رقابت الین موجود و وابستگی به جوجه -

 وابستگی مرغداران به یک نژاد مشخص

 وری پایین در مقیاس جهانی و سن باالی کشتار و هزینه باال در تولید در اکثر واحدهای پروشی طیور بهره -

 تهدیدها

 به خارج از کشور( دار، اسپرم و جنین مرغ نطفه روزه، تخم خوراک، جوجه یک)های دام و طیور  وابستگی تهیه بخشی از نهاده -

 های اجرایی و وجود موانع متعدد در روند صادرات اهبردی و بروز ناهماهنگی بین ارگانهای ر گیری در سیاست تعدد مراکز تصمیم -

 های دامی نشده دام در نقاط مرزی و خطر شیوع بیماری تردد کنترل -

 (روستاها)های تولید  روند افزایشی مهاجرت روستاییان به شهرها و تخلیه کانون -

 های کشور انهای متوالی در برخی از است بروز خشکسالی -

 شده خاص جهت رفع موانع توسعه بندی های اولویت پیشنهاد موضوع

 (های تولید ایجاد زنجیره)اصالح ساختار کسب و کار صنعت دام  -

 ای های تولیدی وابسته به مرتع، صنعتی و مزرعه اصالح ساختار مدیریتی در سیستم -

 فعال و فعال ای نیمهبهبود ساختار اقتصادی دامداران از طریق تکمیل واحده -

 های تأمین گوشت مرغ توسعه زنجیره -

 های اصلی منظور کاهش سهم واردات نهاده ای غیرمتداول به جایگزینی مواد علوفه -

 منظور پیشگیری از واردات آنها دهی و ساخت خوراک دام به های دولتی جهت ساخت تجهیزات خوراک انجام حمایت -

 های خوراک دام های خوراک دام و نظارت بر واردات کلیه افزودنی کارخانه کنترل کیفی محصوالت تولیدی -

 شده خاص جهت ایجاد فرصت توسعه بندی های اولویت پیشنهاد موضوع

 انتخاب و ارزیابی ژنومیکی دام -

 های نژادی گاو و گاومیش کشور تولید و توسعه ترکیب -

 های نژادی گوسفند و بز تولید و توسعه ترکیب -

 ایجاد سامانه جامع دام کشور -

 /توسعه پرورش طیور بومی و سایر ماکیان -

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/97715-7.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-دی  48, یکشنبه

 یابد  های کشاورزی ایران و چین افزایش می ها و تشکل تعامل تعاونی

های  های و تشکل در سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران به چین، زمینه افزایش تعامل و ارتباط مؤثر تعاونی

 . یابد بخش کشاورزی دو کشور افزایش می
درباره مناسبات تجاری بین ایران و چین ( ایانا)اورزی ایران رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کش

طرفه و کفه ترازو به سمت کشور چین سنگین بوده است و محصوالت  تا به امروز مراودات تجاری ما با کشور چین یک: گفت

 .شود محدودی از بخش کشاورزی کشورمان به چین صادر می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21186-1.html
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در : ظرفیت باالیی برای انتقال تکنولوژی صنایع تبدیلی خود به کشور ما دارد، افزودعسگراوالدی با بیان اینکه کشور چین ... اسدا

هیئت همراه وزیر جهاد کشاورزی، تجار بخش کشاورزی و تولیدکنندگان ایرانی نیز حضور دارند که با همتایان چینی خود مالقات 

 .کنند می

عمده محصول صادراتی بخش کشاورزی ایران به : خاطرنشان کرد وی درباره محصوالت کشاورزی که قابلیت صادرات به چین دارد،

 .رود فرنگی می این کشور پسته است و مقدار کمی خرما و غذاهای کنسروی مانند سس و رب گوجه

میلیون دالر به چین صادر  500هزار تن پسته به ارزش  50در بخش پسته، ساالنه : رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، ادامه داد

 .رود به این کشور می( کنگ هنگ)شود که این محصول عمدتاً از طریق کشور ثالث  می

از آنجا که عمده : های مختلف به چین، تصریح کرد عسگراوالدی درباره میزان صادارت محصوالت کشاورزی ایران در بخش

شود، آمار دقیقی برای محاسبه میزان  کنگ و تایوان انجم می محصوالت کشاورزی صادراتی ایران به چین از طریق ویتنام، هنگ

 .صادرات محصوالت کشاورزی به این کشور وجود ندارد

آید و نیاز کمی به واردات محصوالت غذایی و  کشور چین خود از تولیدکنندگان بزرگ بخش کشاورزی به حساب می: وی یادآور شد

های بخش کشاورزی ایران و چین  ساز ارتباط مؤثر تعاونی ینهتواند زم کشاورزی دارد، اما سفر وزیر جهاد کشاورزی به این کشور می

 .شود

های تولید باالی این محصول  در چین تقاضای باالیی برای واردات خرما وجود دارد که با توجه به ظرفیت: عسگراوالدی تأکید کرد

 .ئت همراه وجود دارددر داخل کشور، امکان توسعه صادرات این محصول به چین، در سفر وزیر جهاد کشاورزی و هی

چانگ، وزیر کشاورزی چین به این کشور سفر کرده است که بعد از پیروزی انقالب  گفتنی است، حجتی با دعوت رسمی هان

 .کند بار است که یک وزیر جهاد کشاورزی از ایران به این کشور سفر می اسالمی ایران این نخستین

 ./رسد ساله در بخش کشاورزی به امضای وزاری دو کشور می نامه همکاری پنج در سفر حجتی به چین، تفاهم

http://www.iana.ir/tashakkol/item/97755-7.html 

 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1131دی  45, پنجشنبه

 بنیان بخش کشاورزی، نیازمند حمایت ویژه دولت  های دانش شرکت

های خود ندارند، نیازمند  دلیل اینکه درآمدهای هماهنگ با هزینه بنیان بخش کشاورزی به های دانش شرکت

 .حمایت ویژه از طرف دولت هستند
المللی  اشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه بینمعاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ح

با اعالم این ( ایانا)محصوالت فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته و در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

به کیفیت و کمیت این  رود که در آینده بنیان بخش کشاورزی، نوپا هستیم و امید می های دانش در زمینه فعالیت شرکت: خبر گفت

 .ها در بخش کشاورزی افزوده شود شرکت

های الزم را در این بخش  بنیان، حمایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای توسعه کشاورزی دانش: اسکندر زند افزود

 .در دستور کار خود قرار داده است

ها در  ن در بخش کشاورزی کشور وجود دارد، اما تعداد این شرکتبنیا شرکت دانش 770در حال حاضر حدود : وی خاطرنشان کرد

 .های موجود نیز از فعالیت الزم برخوردار نیستند ویژه صنعت، بسیار ناچیز است و برخی شرکت ها به مقایسه با سایر بخش

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21166-1.html
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های  م مشتری ندارد و هزینهطور مستقی بنیان فعال در بخش کشاورزی به های دانش دلیل اینکه فعالیت شرکت به: زند ادامه داد

های خاصی را از طرف دولت برای آنها  ها باید حمایت کند، برای پاگیری و توسعه این نوع شرکت زیادی برای فعالیت خود صرف می

 .تدارک دید

لید بر اساس جدیدترین گزارش فائو، میزان تو: وی وضعیت تولید محصوالت ارگانیک را در کشور مناسب دانست و تصریح کرد

 .محصوالت کشاورزی ارگانیک در کشور ما در مقایسه با کشورهای همجوار بیشتر بوده و قابل توسعه و مناسب است

در بخش تولید محصوالت ارگانیک، دو موضوع تغذیه و حفاظت مهم : رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یادآور شد

خوبی برای تولید محصوالت ارگانیک و غیرشیمیایی داریم و در بخش حفاظت نیز  های نسبتاً است که در موضوع تغذیه، زیرساخت

 .از حداقل امکانات الزم مکانیکی برخوردار هستیم

هنوز آمار دقیقی از میزان تولید محصوالت ارگانیک در کشور نداریم، اما در صورتی که بتوانیم سه تا چهار درصد از : زند تأکید کرد

 .ایم های قابل قبولی برداشته بر اساس استانداردهای جهانی به کشاورزی ارگانیک تبدیل کنیم، گام سطح زیر کشت خود را

آید،  صورت ارگانیک برای ما یک هدف اجباری نیست، بلکه انتخاب به حساب می تولیدات محصوالت کشاورزی به: وی اظهار داشت

درصد محصوالت تحت مدیریت تلفیقی آفات  97ش کشاورزی باید طوری که در برنامه پنجم توسعه نیز تأکید شده که در بخ به

(IPM ) درصد نیز بیشتر است 97تولید شود که با در نظر گرفتن میزان محصوالت کشاورزی غیرشمیایی و ارگانیک، این رقم از. 

کشاورزی، افزایش و توسعه  های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد های مشترک وزارتخانه یکی از برنامه: زند در پایان گفت

درستی برای  شده است تا میزان باقیمانده سموم و فلزات سنگین در آن به صورت گواهی تولید محصوالت کشاورزی به

 ./کنندگان مشخص شود مصرف

http://www.iana.ir/tashakkol/item/97730-7.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1131دی  43, دوشنبه

 شود  خانه فرهنگ در روستاهای کشور تأسیس می

تاسیس خانه فرهنگ در برخی از روستاهای کشور که نسبت به دیگر روستاها از جمعیت بیشتری برخوردار 

استفاده شود و هم  هستند، اقدام فرهنگی مناسبی است که می تواند هم به عنوان مرکز کتابخوانی از آن

 .محلی برای شکوفایی بسیاری از استعدادهای فرهنگی و هنری روستایان کشور باشد
علی "و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

با دست اندرکاران جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صبح امروز در نشستی "جنتی

در صورت تاسیس خانه های فرهنگ در روستاهای کشور می توان برای استحکام آن ها از ردیف : ایران با بیان این پیشنهاد افزود

ی تایید و تصویب می شود نیز کمک های مالی و بودجه ای که ساالنه به عنوان بودجه کشور از سوی دولت و مجلس شورای اسالم

 .گرفت

در بسیاری از کشورهای خارجی از نظر امکانات از : وی با تاکید بر اینکه باید شعار بازگشت به روستاها را راه اندازی کنیم ادامه داد

وقتی می بینند که تمامی مردم تفاوتی بین شهر و روستا نمی بینند بنابراین ... جمله آب، برق، گاز، اینترنت، امکانات عمرانی و

نیازهای آن ها در روستاها مهیاست ترجیح می دهند در همان روستا بمانند و به شهرها مهاجرت نکنند؛ بنابراین باید سعی کنیم 

 .در توزیع تمامی امکانات از جمله امکانات فرهنگی و هنری در روستاها عدالت داشته باشیم

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21130-1.html
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دن این شعار نیز باید ابتدا امکانات و زیر ساخت های آن فراهم شود که در صورت چنین برای رسیدن و عملیاتی کر: جنتی افزود

 .اتفاقی نشاطی در آن ها به وجود می آید و به طور قطع جلوی تخریب بسیاری از روستاها گرفته می شود

وانی سخنان بسیاری گفته شده در دو سه دهه گذشته درباره اهمیت کتاب و کتابخ: وزیر فرهنگ دولت تدبیر و امید اظهار کرد

است ولی به رغم تالش هایی که تا امروز صورت گرفته است؛ هنوز به نقطه مطلوب برای نهادینه کردن کتابخوانی در کشور نرسیده 

 .ایم؛ بنابراین باید تالش کرد تا کتاب جایگاه خود را در میان مردم پیدا کند

ار کتاب و پایتخت کتاب ایران به طور قطع روستاهای کشور به نوعی نشاط با برگزاری جشنواره روستاهای دوستد: وی گفت

بنابراین باید به صورت مداوم این دو طرح . فرهنگی خواهند رسید و یک نوع رقابت فرهنگی و تحرک فرهنگی در آنجا آغاز می شود

 .ادامه داشته باشد

کتاب ایران در یونسکو به تصویب برسد خیلی دور دست نیست؛ جنتی با اشاره به اینکه دستیابی به این هدف که طرح پایتخت 

به طور طبیعی برای رسیدن به چنین هدفی باید با یونسکو در تعامل بود و بر اساس معیارهای آنها پیش رفت تا بتوان به : ادامه داد

 .این نقطه مطلوب که نقش به سزایی نیز دردیپلماسی فرهنگی کشور دارد؛ رسید

در طول سه دهه گذشته به صورت خاص دولت از نظر فرهنگی و آموزشی و بهداشتی به : لی انقالب فرهنگی گفتعضو شورای عا

روستاها رسیدگی کرده است که از آن جمله می توان به ساخت مدارس، آب رسانی، حتی برپایی مدارس در زیر چادرها با هدف 

عام روستاها مورد توجه نبوده اند و با برگزاری طرح روستاهای دوستدار اشاره کرد ولی به طور ... رسیدگی آموزشی در روستاها و 

 .کتاب رسیدگی به روستاها در حوزه فرهنگی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد

باید بتوان تمام امکانات فرهنگی : وی با بیان اینکه متاسفانه در برخی از استان های کشور حتی سالن سینما هم وجود ندارد افزود

 .به طور عادالنه توزیع کرد و امکانات فرهنگی و هنری روستاها و استان های محروم را گسترش دادرا 

برای تجهیز و توسعه فرهنگ در روستاها می توان از موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره : وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد

 .انتشار کتاب و توسعه فرهنگ کشور است و چند منظوره هم کمک گرفت زیرا یکی از وظایف ذاتی آنها

از جمله مراکز دیگری که می توان برای توسعه فرهنگی و هنری روستاها از آنها کمک گرفت، برخی موسسات خیریه، : وی افزود

 .است... کتابخانه های عمومی، ستاد عالی کانون های فرهنگی مساجد کشور و 

در این شبکه که به نوعی می توان از آن به عنوان گوگل فرهنگی یاد کرد به : مه دادجنتی با اشاره به طرح شبکه ملی فرهنگ ادا

طور مرتب اطالعات فرهنگی بارگذاری می شود و هرگونه اطالعات فرهنگی کشور از طریق این شبکه قابل دسترسی در تمامی 

 .نقاط کشور و حتی روستاها است

امیدوارم بتوان شرایطی را : پایتخت کتاب ایران را اقدامی شایسته دانست و افزودوی برگزاری جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و 

 .فراهم آورد تا این جشنواره ها به صورت ساالنه برگزار شود و مشارکت های بیشتری را جذب کند

 جشنواره های روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران به دنبال ایده ای بکر در حوزه کتابخوانی

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد با ارایه گزارشی از چگونگی شکل گیری دو طرح جشنواره روستاهای  "سید عباس صالحی"ر ادامه د

طرح روستاهای دوستدار کتاب یکی از اقدامات جدید معاونت امور فرهنگی وزارت : دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران افزود

 .مله اهداف آن رصد و حمایت از ایده های بکر و خالقانه در حوزه کتاب و کتابخوانی استفرهنگ و ارشاد اسالمی است که از ج

ارتقای سهم دولتی در عرصه کتابخوانی یکی دیگر از اهداف دو طرح عنوان شده است که سعی می شود از طریق : وی گفت

شهری بتوان سهم های مالی و شبه مالی بخش  جشنواره های روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران در فضای روستایی و

 .های دولتی و عمومی را ارتقا داد
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صالحی مشارکت های مردمی در اقتصاد نشر و ترویج کتاب و کتابخوانی را از دیگر اهداف جشنواره های روستاهای دوستدار کتاب 

 .و پایتخت کتاب ایران برشمرد

تکیه بر برنامه ها از جمله رویکردهای دو : یکردهای این دو جشنواره ادامه دادمعاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ با اشاره به رو

 .جشنواره یاد شده است که الزم است این برنامه ها، طرح های عملی داشته باشند نه طرح های آرمانی

روستاها باشند و نباید به طرح ها باید بودجه های مشخص و قابل تدوینی داشته باشند و دارای تاثیرات پایدار در فضای : وی گفت

 .گونه ای باشند که به صورت کوتاه مدت باشد بلکه الزم است زمان طوالنی تری را در اختیار داشته باشند

امیدوارم جشنواره های روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران به عنوان یک سنت حسنه در حوزه کتاب و : صالحی افزود

 ./و توسعه فرهنگی در کشور را گسترش دهد کتابخوانی، بتواند عدالت

http://www.iana.ir/majles/item/97711-7.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1131دی  43, دوشنبه

 ایران و چین امروز یادداشت تفاهم همکاری کشاورزی امضا کردند 

های توسعه همکاری و روابط  فو وزیر کشاورزی چین، راه کشاورزی در دیدار امروز با هان چانگوزیر جهاد 

 .دوجانبه در بخش کشاورزی را بررسی کردند
های تخصصی وزارت جهاد  الملل و سازمان و به نقل از دفتر امور روابط بین( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های دو کشور نهایی شده  های همکاری که طی سفرهای مقدماتی هیئت دیدار محمود حجتی با تشریح زمینهکشاورزی، در این 

ای، باغبانی، تحقیقات،  های شیالت، توسعه کشت گلخانه های مشترک در زمینه ها و فعالیت است، دیدگاه خود را درباره پروژه

 .پرورش ماهی در قفس و گیاهان دارویی بیان داشت

عنوان کشوری تأثیرگذار در منطقه، تمایل دولت  اورزی چین نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه جمهوری اسالمی ایران بهوزیر کش

 .های مختلف کشاورزی اعالم کرد جانبه در حوزه های همه چین را به توسعه همکاری

اورزی دو کشور گشوده است که باید از این سفر وزیر جهاد کشاورزی به چین، سرفصل جدیدی در روابط کش: فو گفت هان چانگ

 .برداری شود ها بهره فرصت برای تعمیق همکاری

 ./در پایان این مالقات، یادداشت تفاهم جامعی میان دو وزیر به امضاء رسید

http://www.iana.ir/majles/item/97712-7.html 

 
 رنامه و سیاست هاب

 خبرنگاران جوان - 1131دی  48: تاریخ

 بندی مناسب کشور است دار شدن محصوالت مستلزم قطب شناسنامه

توان شرایط کاشت محصوالت را بهبود  بندی شود، چرا که با این امر می باید اراضی کشور قطب: یک کارشناس کشاورزی گفت

 .بخشید

دار  الزم است قبل از اجرای طرح شناسنامه: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانکیانوش شیرمحمدی در گفتگو با 

 . بندی در کشور عملی شود شدن محصوالت کشاورزی قطب

صول را باید در منطقه ویژه خود همه مناطق کشور برای تولید و کاشت مناسب نیست و همچنین هر مح: وی در این خصوص افزود

http://www.iana.ir/majles/item/21184-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21179-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 . کاشت

 . دار شدن اجرا شود سودی نخواهد داشت خود کشت کنند و عمل شناسنامه  اگر محصوالت را خارج از قطب: شیرمحمدی گفت

بندی محصوالت و زمین ها طبق شرایط فصلی و شرایط اجتماعی عملی شود و بتوان میزان  اگر عملیات قطب: وی تصریح کرد

 . تواند بسیار کارساز باشد دار شدن می را مشخص کند طرح شناسنامه تولیدات

توان زمان برداشت محصول میزان استفاده از سموم و سایر  دار کردن محصوالت کشاورزی می با عمل شناسنامه: شیرمحمدی افزود

 . مسایل مربوط به کشاورزی را تعیین کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/7703213 

 
 برنامه و سیاست ها

 فودپرس –  1131دى ماه  42شنبه 

 واگذاری نیمی از صنایع تبدیلی به وزارت کشاورزی
های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در  صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی نیز آخرین اختالف نظر وزارتخانه 

های الزم سر این  کز وظایف بخش کشاورزی است که به گفته یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، توافقاجرای قانون تمر

ابهام در تعریف صنایع تبدیلی و تکمیلی .مساله انجام شده و حدود نیمی از کدهای صنایع مرتبط با کشاورزی واگذار شده است

ام به محصول نهایی یکی از دالیلی بود که پس از تصویب قانون تمرکز وابسته به بخش کشاورزی با یک مرحله تبدیل از ماده خ

وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و ابالغ آن از سوی دولت باعث اختالف بین مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد 

لت را برای واگذاری صنایع تبدیلی و کشاورزی شد؛ چراکه مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند قانون انتزاع، تکلیف دو

ها برای اجرای این  همچنین یکی دیگر از دالیل صنعتی.تکمیلی به صورت دقیق و موردی مشخص نکرده و از این نظر مبهم است

ل قانون این است که در قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تعریف دقیقی از صنایع تبدیلی و تکمیلی با یک مرحله تبدی

اما مسئوالن وزارت جهاد .وجود ندارد و همین آن ها را دچار ابهام کرده است( که باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود)

کشاورزی معتقدند که در بند ب قانون مصوب مجلس شورای اسالمی صنایع تبدیلی بالفصل با یک مرحله تبدیل در بخش 

تواند به رسیدن به یک توافق جامع در این زمینه کمک  بین المللی دراین زمینه میمورد ذکر شده و تعریف های  77کشاورزی در 

علیرغم وجود این اختالفات با پیگیری های : یکی از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت.کند

تکمیلی وجود دارد که شامل این بند قانونی می کد آیسیک در صنایع تبدیلی و  250مستمر، باالخره به این نتیجه رسیدیم که 

در ادامه جلسات مشترک با مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت : وی افزود.شود و باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود

توان به  ها می عنوان کد را مشخص کرده و سر واگذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی به توافق رسیدیم که از جمله آن 372باالخره 

ها، روغن خام، انواع عرقیات، خشکبار، کودهای  کدهای مرتبط با صنایع لبنی، سبزی و صیفی، چای، گندم، آرد و نان، کشتارگاه

البته همچنان اختالف نظرهایی در زمینه چگونگی تعریف این کدها در قالب این بند . های گیاهی و غیره اشاره کرد آلی، دم نوش

ارد چراکه مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند که ابهام در این بند قانونی وجود دارد و برخی از این قانونی وجود د

این مقام مسئول در وزارت جهاد .محصوالت نباید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود چرا که شامل یک مرحله تبدیل نمی شود

صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نتیجه و توافق نهایی رسیده ایم اما  کد آیسیک 372گرچه سر این : کشاورزی ادامه داد

اگر اختالف نظری در مورد مابقی این صنایع وجود داشته باشد می توان از طریق تعاریف بین المللی موجود درباره صنایع تبدیلی و 

دادن کمیسیون حقوقی و زیربنایی دولت تکلیف همچنین با مورد مشورت قرار . تکمیلی و مراحل تبدیل آن مشکل را حل کرد

وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش   :وی تاکید کرد.توان مشخص کرد اجرای این قانون را می

http://www.yjc.ir/fa/news/5103943
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چه  کشاورزی و تعیین تکلیف صنایع تبدیلی و تکمیلی به هیچ عنوان به دنبال تمامیت خواهی نیست و فقط خواهان اجرای هر

به گزارش ایسنا، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش .تر قانون به نحوی که در متن مصوب نمایندگان مجلس ذکر شده، است سریع

کشاورزی از آن نظر برای وزارت جهاد کشاورزی اهمیت دارد که سرنوشت تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی که تامین کننده 

هاست و اگر وزارت جهاد کشاورزی می خواهد در راستای  این صنایع و عملکرد آنامنیت غذایی کشور هستند بعضا وابسته به 

اجرای صحیح قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی موفق عمل کند باید نظارت بر این صنایع را نیز در اختیار داشته باشد 

 نیت ملی است، آسیبی وارد نشودهای مهم ام تا به تولیدکنندگان و تامین امنیت غذایی کشور که یکی از مولفه

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس –  1131دى ماه  48یک شنبه 

 ها کاهش یافت  قیمت/ ها از انحصار خارج شد بازار نهاده
خوراک دام و طیور از انحصار خارج شده و با رقابتی که طی سال گذشته به وجود ها و  بازار نهاده: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

برخی از خوراک دام و طیور مورد نیاز در : حسن رکنی اظهار کرد.کنندگان بوده است ها نزولی و مورد رضایت تولید آمد روند قیمت

ها همان  بخشی دیگر از این نهاده. ن وجود نداردشود و مشکلی در تولید آ شود که شامل علوفه خشبی می داخل کشور تولید می

ای هستند که به عنوان مثال میزان نیاز صنعت طیور در کشور به این مواد حدود هشت میلیون تن در سال بوده  مواد کنستانتره

ها  ، سویا و برخی مکملهایی مانند ذرت ای و نهاده که عمده مواد کنستانتره وی با بیان این.شود است که عمده آن به کشور وارد می

سیاست دولت این است که با افزایش تولید این محصوالت در بخش زراعت میزان نیاز : شود، افزود از محل واردات تامین می

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه .ای دام و طیور در کشور را به تولید داخل معطوف کند و واردات را در این زمینه کاهش دهد علوفه

تواند  هایی و غیره می ها و فناوری ها و خوراک دام و طیور، اصالح نژاد دام و طیور براساس آخرین تکنیک ستفاده بهینه از نهادها: داد

در زمینه عوامل محیطی نیز باید مدیریت تولید و تغذیه : رکنی گفت.های تولید و قیمت را در محصوالت دامی کاهش دهد هزینه

های مولد در  تواند نیز ضریب تبدیل را افزایش دهد برای گله های غذایی متوازن و موادی که می که جیره ای نیز اصالح شود؛ به گونه

های مختلف متفاوت  شود که البته در نژاد درصد نیاز خوراک دام به کشور وارد می 50که بیش از  وی با بیان این.نظر گرفته شود

های متولی صورت  های دقیقی که از سوی سازمان ام در کشور با توجه به نظارتکیفیت تولید و واردات خوراک د: است، اظهار کرد

 گیرد مشکلی ندارد می

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 

 برنج

 ایسنا - 1131دی  43دوشنبه 

 موجودی برنج استراتژیک از سطح مصوب خیلی کمتر است

دن و تجارت درباره واردات شکر و برنج که اخیر مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته بود، توضیح داد و تصریح کرد وزیر صنعت، مع

های قبلی هستند و در حال حاضر میزان موجودی برنج استراتژیک در کشور از  های اخیر مربوط به ثبت سفارش های وارد شده در ماه که برنج

 .است سطح مصوب خیلی کمتر

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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های اخیر نیاز  که برنج و شکر وارد شده در ماه در جمع خبرنگاران با بیان این -دوشنبه  -زاده امروز  به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدرضا نعمت

سفارش از سوی دیگر ثبت . سال گذشته میزان واردات دو برابر امسال بوده است: کشور بوده و بخش خصوصی آن را وارد کرده است، اظهار کرد

 .های قبلی برنج قطعا می توانند وارد شوند برنج در پایان مرداد ماه ممنوع شد اما خریدها و ثبت سفارش

امروز موجودی برنج به عنوان موجودی استراتژیک از سطح مصوب خیلی کمتر است و این نشان می دهد که دولت حداکثر تالشش : وی افزود

 .نج کاران داخلی حمایت کندرا کرده که در فصل برداشت برنج از بر

 التفاوت از شکر وارداتی تومان مابه 900اخذ 
ای حساب  که قیمت تمام شده داخلی شکر از قیمت وارداتی آن در صورتی که با نرخ مبادله وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان این

که دولت در سال جاری برای حمایت از کشاورزان آن را تصویب  این موضوع به دلیل افزایش قیمت خرید چغندر است: کنیم بیشتر است، گفت

 .کرد

تومان از واردات به عنوان مابه التفاوت به نفع تولیدکنندگان گرفته  900شورای اقتصاد اخیرا جلسه ای داشته که قرار شد : زاده افزود نعمت

 .م اما ابالغ رسمی آن باید توسط معاون برنامه ریزی انجام شودا شود که این موضوع در شرف ابالغ است البته من خودم آن را ابالغ کرده

های گذشته از انقالب  تواند نباشد چرا که تولید داخل همیشه در سال واردات آزاد است و نمی: وی همچنین درباره واردات شکر خاطرنشان کرد

 .ایم تاکنون از نیاز داخلی کمتر بوده و ما همیشه واردات داشته

ها نیز اظهار کردک مجلس تصمیماتی دراین باره گرفته که باید ببینیم  معدن و تجارت درباره تعیین قیمت خوراک پتروشیمی وزیر صنعت،

 .شود یا خیر نهایی می

http://www.isna.ir/fa/news/23709275713 

 

 تولیدات دام و طیور

 - 31/19/42فارس

 احداث کارخانه خوراک دام در برخی روستاهای گلپایگان

گذاری بنیاد برکت در تاسیس  دهستان نیوانین از توابع گلپایگان میزبان سرمایه: بنیاد برکت اعالم کرد

 .کارخانه خوراک دام، است
دهستان نیوانین از توابع گلپایگان ( ره)به نقل از بیناد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .گذاری بنیاد برکت در تاسیس کارخانه خوراک دام، است میزبان سرمایه

ای جلوگیری از نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شغل کرده و عامل موثری بر 970تاسیس این واحد اقتصادی برای 

 .مهاجرت جوانان از این دهستان شده است

 .میلیارد ریال برای تاسیس این کارخانه مشارکت مالی کرده است 99( ره)بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

 .کند ر را تامین میکارخانه تولید خوراک دام نیوانین در حال حاضر به تولید رسیده و نیازهای منطقه و دیگر نقاط کشو

هزار نفر را  797طرح اقتصادی در سطح کشور مشارکت مالی کرده است که قابلیت ایجاد شغل برای  751این بنیاد تاکنون در 

 .دارد

بنیاد برکت تالش . هزار میلیارد ریال برای توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم کشور اختصاص داده است 99این بنیاد تاکنون 

 .مشارکت در طرح های اقتصادی مناطق محروم ، از کارآفرینان محلی حمایت کند و به توانمندسازی منطقه نیز کمک نمایددارد با 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091000101 

http://www.isna.ir/fa/news/93102916143
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931027000404
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا- 1131دی  48, هیکشنب

 وزن  های کم تأکید معاون دام جهاد کشاورزی بر مصرف مرغ

های دارای وزن  های درمانی، مردم باید به سمت مصرف مرغ در راستای حفظ سالمت و جلوگیری از هزینه

 .تر است، حرکت کنند کمتر که چربی کمتری دارد و سالم
، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در دوره آموزشی مباحث کالن (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های دامپروری کشور که صبح امروز در سالن نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد،  کشاورزی و منابع طبیعی و سیاست

در حالی که در زمان تحویل . درصد بود 57تا  50اورزی در زمان تحویل دولت جدید ضریب خوداتکایی در محصوالت کش: گفت

های  درصد برآورد شده بود که شاهد توازن منفی در این بخش هستیم و باید بتوانیم با انجام بررسی در زیربخش 17دولت قبل، 

 .یم و سپس مثبت کنیمساله، توازن فوق را به صفر برسان 70مختلف و رفع نواقص موجود در یک دوره 

ای که  گونه شود؛ به ترین مشکالت در حوزه دام و طیور محسوب می عدم ثبات بازارهای صادراتی یکی از بزرگ: حسن رکنی افزود

توانند در بازارهای صادراتی روی محصول ایران  ای نمی دلیل مشکل فوق، عده خریداران محصوالت دامی کشور وجود دارد، اما به

 .حساب کنند

رو هستیم و در دوره دیگر مجبور به واردات آن  زمینی روبه ای با افزایش تولید در محصولی چون سیب در دوره: وی خاطرنشان کرد

 .کند خواهیم بود که این امر برای کشور نوعی دافعه ایجاد می

 .دنبال بازارهای جدید باشیم و سپس بهحلی عملیاتی ایجاد کنیم  ابتدا باید برای ثبات بازارهای صادراتی راه: رکنی ادامه داد

 دو درصد بازار تولید مرغ دنیا از آن ایران است

 700این تولید در دنیا : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام میزان تولید گوشت مرغ را دو میلیون تن برشمرد و تصریح کرد

 .دنیا را از آن خود کرده است میلیون تن برآورد شده است، بنابراین ایران دو درصد تولید بازار

درصد برآورد شده است که این رقم نیز دوبرابر میانگین جهانی  7.7طور متوسط  میزان سرانه تولید در کشور ما به: وی یادآور شد

 .است

مصرف  شود، در حالی که آنچه در دنیا به کیلوگرم در کشور مرغ مصرف می 95تا  97از لحاظ سرانه تولید، : رکنی تأکید کرد

 .کیلوگرم است 73تا  79رسد،  می

صورت سنتی  درصد مابقی به 77صورت صنعتی و  درصد آن به 17میلیون گوشت مرغ تولیدشده در دنیا،  700از : وی اظهار داشت

 .شود تولید می

شود که از این مقدار،  میمیلیون تن آن تبادل و تجارت  70میلیون تن مرغ صنعتی تولیدشده در دنیا،  17از : رکنی همچنین گفت

های صادراتی را بین کشورهای همسایه  سه میلیون تن آن اطراف کشور ما یعنی کشورهای حوزه خاورمیانه است که این امر راه

 .برای ایران هموارتر کرده است

های  عراق نیز در حال نشستشده که گوشت مرغ گرم به افغانستان صادر شود و با  های انجام تازگی رایزنی به: وی در ادامه افزود

 .مشترک در این بخش هستیم

ای انجام  های اولیه ها صحبت برای ارتباط با کشور عربستان در بخش صادرات گوشت مرغ و سایر فرآورده: رکنی خاطرنشان کرد

هزار  110ن نیازمند تواند توسعه صادرات رقم بخورد؛ زیرا عربستا های گوشتی به این کشور، می شده که در صورت ارسال محموله

 .آورد تن گوشت وارداتی مرغ است که برای کشور ما زمینه مناسبی در این بخش را فراهم می
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 روزه در دنیا منسوخ شده است ۶9تولید مرغ 

طرح : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی راندمان پایین تولید در بخش طیور را یکی از مشکالت این بخش برشمرد و ادامه داد

های موجود در کشور  تواند در بهینه کردن ظرفیت صورت رسمی در کشور آغاز شده است، می زنجیره تولید که از سال گذشته به

 .مؤثر باشد

های چربی در بطن مرغ جلوگیری کرده و عالوه بر آن، ضریب تبدیل  توان از تجمع بافت با کاهش سن کشتار، می: وی تصریح کرد

 .ریمدان به گوشت را باال بب

های با وزن باال در کشور ما ترویج شده است، در حالی که اگر وزن مرغی کم و در حد یک  متأسفانه مصرف مرغ: رکنی یادآور شد

شده از  های خارج گرم باشد، عالوه بر آنکه کیفیت مناسبی در گوشت آن وجود خواهد داشت، مردم هزینه چربی 900کیلو و 

 .کنند تر را پرداخت نمی های چاق مرغ

ای که گوشت  گونه شود؛ به روزه کار می 33روزه مرغ در دنیا منسوخ شده است و امروز بر تولید  19دوره تولید : وی تأکید کرد

 .شود ای وارد نمی ند و عالوه بر آن، بر اقتصاد کشور لطمه تر بوده و ضریب تبدیل مناسبی را رقم میز تولیدشده با این روش، مطلوب

شده و نگهداری  های تمام ای جز تجمع چربی و افزایش هزینه تر شود، فایده نگهداری مرغ برای آنکه سنگین: ترکنی اظهار داش

 .نخواهد داشت

 واحد مرغداری به مصرف بهینه ۴333روی آوردن 

احد مرغداری هزار و 93تولید اقتصادی و افزایش کیفیت در تولید مرغ در : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام همچنین گفت

هزار واحد مرغداری به سوی مصرف بهینه روی اوردند که در این راستا،  شده، شش باید پیاده شود و تاکنون با اقدامات انجام

 .درصد آورده شخصی خود استفاده کنند 17درصد کمک بالعوض دولتی در مقابل  97توانند از  مندان می عالقه

یکا و برزیل از تولیدکنندگان عمده مرغ در جهان هستند و کشور روسیه نیز با وجود سه کشور چین، آمر: وی در ادامه افزود

 .آورد تولیدکننده بودن، هنوز واردکننده مرغ است که این امر بازار مناسبی را برای ایران فراهم می

توانیم میزان تولیدات را  یگر میدر ایران چهار دوره تولید در سال وجود دارد که با اضافه کردن یک دوره د: رکنی خاطرنشان کرد

 .باال ببریم و رتبه خود را در سطح جهانی ارتقاء دهیم

توان  هزار تن گوشت مرغ در رده هفتم قرار گرفته است که می 270، با تولید یک میلیون و 9079رتبه ایران در سال : وی ادامه داد

 .آن را ارتقاء داد

 .توان در این زمینه اتفاقات عملیاتی انجام داد ی صادراتی مناسبی هستند که میعربستان و عراق بازارها: رکنی تصریح کرد

 تولید شیر بز برای هشت استان دارای قابلیت

افزایش : میلیون رأسی گوسفند و بز در کشور اشاره کرد و یادآور شد 50معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی به جمعیت باالی 

های موجود حداکثر استفاده را برده و از  کنیم از دام شود، بلکه تالش می ن معاونت محسوب نمیهای ای دام در کشور از سیاست

 .نژادهای دومنظوره بیشتر بهره گرفته شود

، هفت میلیون رأس گاو بومی و آمیخته و یک میلیون رأس گاو (گوسفند)میلیون رأس میش  11در حال حاضر : وی تأکید کرد

 .که مقدمات الزم برای افزایش شیر بز برای هشت استان دارای قابلیت انجا مشده استاصیل در کشور وجود دارد 

شود که در برنامه  دلیل دارا بودن خاصیتش، محصوالت مختلفی استخراج می در بیشتر کشورها از شیر بز به: رکنی اظهار داشت

 .داریم برای کشور نیز آن را اجرایی کنیم
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 170هزار تن شیر در کشور تولید شد، در حالی که میزان تولید شیر دنیا  950هشت میلیون و در سال گذشته : وی همچنین گفت

درصد از  70گذاری شده است، در ایران  کیلوگرم هدف 750میلیون تن برآورد شده است و از آنجا که میانگین سرانه مصرف در دنیا 

 .ای مناسب افزایش دهیم گونه سبد خانوار را بهبنابراین باید تالش کنیم مصرف شیر در . این عدد فاصله داریم

ماهه نخست سال صادرات شیرخام انجام شد، در حالی که در  هزار تن طی هشت 357در سال گذشته حدود : رکنی در ادامه افزود

 .هزار تن صادرات داشتیم 151هشت ماهه ابتدای امسال، 

خواهیم مصرف سرانه شیر در جامعه را باال ببریم تا از  نیستیم، بلکه میدنبال افزایش صادرات در این حوزه  به: وی خاطرنشان کرد

 .های درمانی مربوط به آنها بکاهیم های خاموشی چون پوکی استخوان و هزینه بیماری

کافی  بیلیارد و مواد ژنتیکی به مقدار ای چون سمینتال و مونت نژادهای اصیلی چون هلشتاین و نژادهای دومنظوره: رکنی ادامه داد

های شمالی نسبت به افزایش تولیدات این  ویژه در استان ها به ساله با توجه به ظرفیت استان در کشور وجود دارد و باید در افقی پنج

 .بخش اقدام کنیم

 افزودن پالم به شیر صرفه اقتصادی ندارد

صنعتی بزرگ شیر در کشور برای صحبت با معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام از حضور وزیر بهداشت در یکی از واحدهای 

های لبنی باعث شده است که میزان  شایعه پالم در شیر و فرآورده: ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد مردم با ادبیات خود در آینده

زودی با  بههای الزم انجام شده که  مصرف به اندازه چشمگیری در جامعه کاهش یابد که در این زمینه با وزیر بهداشت هماهنگی

 .حضور در یکی از واحدهای صنعتی بزرگ شیری کشور در این زمینه به سخن بپردازد

وی به مردم اطمینان داد که به هیچ عنوان پالم در شیر وجود ندارد، زیرا عالوه بر آنکه صرفه اقتصادی برای این مسئله نیست، 

 .نیازی به انجام چنین اقداماتی نیز وجود ندارد

یا  9.7درصد چربی دارد که در واحدهای فرآوری نسبت به کاهش چربی آن به  3.9شیر در حالت طبیعی سه تا : شد رکنی یادآور

کنند؛ بنابراین دلیلی وجود ندارد که بخواهند با افزودن روغن گیاهی  چرب اقدام می چرب و نیم های کم درصد برای تولید شیر 7.7

 .پالم نسبت به باال بردن چربی اقدام کنند

اگر واحدهای فرآوری بخواهند روغن پالم را جایگزین چربی شیر کنند، در ابتدا باید تمامی چربی شیر با وسایلی : وی تأکید کرد

های هموژنیزه نسبت به خرد کردن چربی اضافه اقدام  مخصوص گرفته شود و سپس روغن پالم در شیر موجود اضافه شده و با روش

 .بر بودن، مقرون به صرفه برای واحدهای تولیدی نیست ینهدلیل هز شود که این پروسه به

ها که روغن پالم وجود داشت و دارای مجوز وزارت بهداشت نیز بود، در حال حاضر با دستور  در برخی فرآورده: رکنی اظهار داشت

 .مستقیم این وزارتخانه برای حذف این روغن گیاهی اقداماتی در حال انجام است

تر و افزودن شیر  های پایین ها، نبست به مصرف مرغ در وزن ر امیدواری کرد که مردم برای سالمتی خود و خانوادهوی در پایان اظها

 ./های درمانی اقدام کنند در سبد غذایی خانوار برای جلوگیری از هزینه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/97759-7.html 

 
 تولیدات دام وطیور

 آیانا-1131دی  42, شنبه

 خوراک دام سالم، منشاء غذای سالم انسان 

از آنجا که خوراک دام از عوامل اصلی انتقال بیماری از دام به انسان است، لذا تنها راه سالمت مردم، تولید 

 . گیرد سالم با توجه به استانداردهای جهانی است که از خوراک دام سالم منشاء می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21162-1.html
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ز افتتاح نخستین همایش و نمایشگاه ، رئیس سازمان دامپزشکی کشور پس ا(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در سالن حجاب تهران، تولید خوراک دام بهداشتی را گام اساسی برای تولید غذای سالم  بین

امل بیولوژیک ع 73از عوامل اصلی انتقال بیماری از دام به انسان خوراک دام است و در این میان : و امنیت غذایی دانست و گفت

آمیز و تعداد قابل توجهی عوامل شیمیایی و آالینده مثل سموم و آفات کشاورزی جیره غذایی دام و در نهایت انسان را  مخاطره

دهند، که تنها راه سالمت مردم تولید سالم با توجه به استانداردهای جهانی است، چون غذای سالم انسان از  تحت تأثیر قرار می

 .گیرد م منشاء میخوراک دام سال

کارخانه تولیدات مکمل و جنبی در داخل کشور داریم و تالش  330کارخانه خوراک دام و  130در حال حاضر : مهدی خلج افزود

گذارها برای استفاده از مواد اولیه سالم، ایجاد شرایط مناسب و بهداشتی در هنگام حمل و  سازمان دامپزشکی کشور تشویق سرمایه

 .ها و فرآوری محصوالت در شرایط مناسب است که در نهایت بتوانیم تولید غذای سالم داشته باشیم ارها و کارخانهتخلیه در انب

های شیالتی ما با داشتن استاندارد جهانی  طور که فرآورده همان: وی شرط الزامی صادرات را رعایت بهداشت عنوان کرد و ادامه داد

تر قابلیت رقابت را با سایر کشورها پیدا کنیم و  دام و طیور نیز باید بتوانیم هرچه سریعاجازه صادرات دارند، در بخش صادرات 

 .مرغ و صنایع لبنی تولید شده در کشور را صادر کنیم گوشت و تخم

 باید برای تولید چشم انداز: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تولید کمی بدون داشتن الزامات سالمت را بی مورد دانست و افزود

تعریف کنیم و صادرات هدفمند را دنبال کنیم، امروز در کشور توانایی صادرات گوشت مرغ تا صدها هزار تن را نیز داریم و توافقاتی 

نیز با روس ها جهت صادرات بخشی از این تولیدات صورت گرفته و هیچ ممنوعیتی برای صادرات تولیدات دامی به این کشور 

 .نداریم

ای اعمال خواهد شد و تنها به کسانی اجازه صادرات گوشت،  گیرانه قوانین سخت 21از ابتدای سال : کردخلج در پایان اعالم 

 .را از سازمان دامپزشکی دریافت کرده باشند IRشود که کد  های لبنی داده می مرغ و فرآورده تخم

 .نیز رونمایی شد "یانکنترل و نظارت بهداشتی بر خوراک دام، طیور و آبز"در پایان این همایش از کتاب 

های خوراک دام، طیور و آبزیان و  ها، کارخانه های تولیدی و صنفی، تعاونی ها، تشکل روزه با حضور اتحادیه این نمایشگاه سه

های ملی،  ها، مؤسسه های داخلی و خارجی فعال در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان و همچنین تعدادی از سازمان شرکت

 ./شود ز علمی و دانشگاهی برگزار میتحقیقاتی، مراک

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/97717-7.html 

 
 تولیدات دام و طیور

 آیانا-1131دی  42, شنبه

 های تولید مرغ از چهار بار در سال به هشت بار  افزایش تعداد دوره

ریزی مناسب و بهبود تغذیه دام ضریب تبدیل غذایی را  های روز، برنامه باید بتوانیم با استفاده از تکنولوژی

 . افزایش دهیم
، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در آیین گشایش نخستین (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های دامی را از عوامل اصلی توسعه پایدار دام و طیور دانست  خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، نهادهالمللی  همایش و نمایشگاه بین

طور ویژه خوراک دام هم از جنبه بهداشتی و هم از لحاظ  در تولید محصول نهایی فاکتورهای ژنتیکی، عوامل محیطی و به: و گفت

 .توازن غذایی دخیل هستند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21141-1.html


 3931چهارم دی اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

29 
 

های روز،  لذا با استفاده از تکنولوژی: های تولید در بخش خوراک دام است، افزود درصد از هزینه 10حسن رکنی با اعالم اینکه 

 .توانیم ضریب تبدیل غذایی را افزایش دهیم ریزی مناسب و بهبود تغذیه دام می برنامه

ها پرورش  رغ زنده در مرغداریهزار تن م 100وی با بیان اینکه در کشور ما برای داشتن دو میلیون تن گوشت مرغ، دو میلیون 

ها را ساالنه نیازمند هشت میلیون تن خوراک  با توجه به ضریب تبدیل غذایی در کشور که مرغداری: شود، خاطرنشان کرد داده می

بع و هزار تن در منا 200دهم بهبود دهیم  کند، اگر بتوانیم ضریب تبدیل غذایی را به یک مرغ می دام برای تولید گوشت مرغ و تخم

 .خواهد شد ها صرفه جویی نهاده

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با بیان اینکه ما در کشور با چهار دوره پرورش در سال به این مقدار تولید 

های تولید،  واناییها تنها با افزایش ت ها و تغییر زیرساخت توانیم بدون اضافه کردن ظرفیت با شرایط موجود می: ایم، ادامه داد رسیده

 .شود، ارتقاء دهیم درصد افزایش تولید می 70های پرورش را تا هشت دوره در سال که باعث  تعداد دوره

در گذشته از کشورهای بزرگ واردکننده پروتئین بودیم، اما در حال حاضر از لحاظ نیاز به مواد پروتئینی با : رکنی تصریح کرد

خواهیم تولید را افزایش دهیم، باید اهداف صادراتی داشته باشیم که این موضوع نیازمند تولید با منشاء دامی تأمین هستیم و اگر ب

 .استانداردهای جهانی و کیفیت باال است

توان باعث نمایان شدن هر چه بیشتر استانداردهای الزم در گوشت و  به گفته وی، همچنین با باال بردن بهداشت خوراک دام، می

 .مرغ شد

میلیارد تومان یارانه برای سه ماه نخست سال در نظر  997: پایان از از ادامه پرداخت یارانه شیر خبر داد و تأکید کرد رکنی در

میلیارد تومان آن نیزبرای کمک به نقدینگی  97ها واریز شد و  درصد آن به حساب جهاد کشاورزی استان 70گرفته شد که 

 .است دامداران مستقیم به حساب آنها واریز شده

شرکت  10شرکت معتبر داخلی و خارجی مرتبط با خوراک دام، طیور و آبزیان حضور خواهند داشت که حدود  11در این همایش 

از کشورهای آمریکا، کانادا، هلند، فرانسه، دانمارک، بلژیک، اتریش، مجارستان، اسپانیا، ترکیه و چین آخرین دستاوردهای خود در 

 ./آبزیان در معرض دید عموم قرار خواهند داد زمینه خوراک دام، طیور و

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/97732-7.html 

 
 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - 1131دی  48: تاریخ

 کاهش قابل توجه قاچاق دام/ استسوت پایان واحدهای پرواربندی به صدا درآمده 

هزار واحد رسیده و ثبت شده است،  91مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان این که تعداد واحدهای پرواربندی دام در کشور به 

 ها خالی مانده و سوت پایان بقیه این درصد این واحدها به دلیل کاهش قیمت گوشت و افزایش هزینه 10اما در حال حاضر : گفت

 .واحدها به صدا درآمده است

با اشاره به این که هیچ صحبتی با اتحادیه در خصوص عرضه گوشت  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانسعید سلطانی در گفتگو با 

صراحت اعالم کرده اتخاذ هر تصمیمی بدون حضور وری، قانون به  در ماده قانون افزایش بهره: منجمد نشده است، اظهار داشت

 . نماینده تولیدکنندگان باطل است و تا کنون هیچ فردی با ما درباره عرضه گوشت منجمد صحبتی نکرده است

با آزادسازی دام سبک و همچنین : ای داشته است، تصریح کرد وی با بیان این که قاچاق دام در سال جاری کاهش قابل مالحظه

 . ایین گوشت ما شاهد کاهش این مسئله هستیمقیمت پ

پیشنهادات : مدیرعامل اتحادیه دامداران با انتقاد از این که چرا گوشت باید هم چنان با کاهش قیمت عرضه شود، یادآور شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21139-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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ان های تولیدی روی دست تولیدکنندگ بسیاری از جمله خرید تضمینی از سوی دولت و سایر پیشنهادات داده شده ولی گوشت

درصد نموده ولی همچنان شاهد واردات  90مانده و با توجه به این که اتحادیه تالش بسیاری برای باال بردن وزن الشه گوسفند به 

 . و سایر مسایل دیگر هستیم

http://www.yjc.ir/fa/news/7703237 

 
 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - 1131دی  42: تاریخ

 هزار راس دام زنده عشایر امسال به خارج از کشور صادر شده است

صادرات سهمیه امسال بود و تا پایان سال ادامه دارد  این:رییس سازمان امور عشایری کشور امروز در جمع خبرنگاران سمنان گفت

 .و امیدواریم در مدت یک سال این رقم به حدود یک میلیون راس دام برسد

میلیارد تومانی مقابله با خشکسالی در  93درصد اعتبار  97کرمعلی قندالی از اختصاص  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

در قالب این اعتبارات تامین مدت دار علوفه به صورت شش ماهه اجرایی شد که در حال افزایش : مناطق عشایری خبر داد و افزود 

 . این مدت به یک سال هستیم 

 . مرحله فروش ادامه دارد تا عشایر توان بازپرداخت تسهیالت را پیدا کنند این اقدام تا رساندن دام به: وی گفت 

: قندالی با بیان اینکه طرح خرید دام عشایر قرار بود در استان های سمنان و خراسان های جنوبی، شمالی و رضوی انجام شودافزود 

ازار و نبود نقدینگی برای خرید دام از عشایر بود و در علت موفق نبودن طرح خرید دام از عشایر تعیین قیمت تضمینی پایین تر از ب

 . نهایت برای رفع مشکل عشایر طرح صادرات دام در برنامه قرار گرفت

های خرد زنان عشایری و صندوق توسعه بخش  میلیارد تومان برای تقویت تشکلهای عشایری، صندوق 70قندالی با بیان اینکه 

 . تشکل عشایری برای خدمات رسانی به این جامعه در کشور فعالیت می کنند  370ش از بی: عشایری اختصاص یافته است گفت 

میلیون واحد دامی در کشور بیش از پنج میلیون تن  91هزار خانوار عشایری با  917رئیس سازمان عشایری کشور با اشاره به اینکه 

 عمده تولیدات : فراورده های دامی را در کشور تولید می کنندگفت

هزار تن می باشد که امیدواریم با برنامه ریزیهای انجام شده تولیدات  710هزار تن ،گوشت قرمز  375معه عشایری شیر با جا

 . هزار تن برسد  900گوشت قرمز به 

قندالی برای بررسی مشکالت عشایر استان سمنان به مناطق مختلف عشایر نشین این استان نظیر روبار ، توران و مهدیشهر سفر 

 . رده است ک

http://www.yjc.ir/fa/news/7703700 

 
 تولیدات دام و طیور

 فودپرس –  1131دى ماه  42چهار شنبه 

 ارزان است 1۶مرغ تا اردیبهشت  تخم/ مرغ مازاد تن تخم 433تولید روزانه 
تن آن مازاد  700شود که حدود  مرغ تولید می تن تخم 9700اینکه روزانه حداقل  گذار با بیان دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

مرغ تغییری نکرده است،  سید فرزاد طالکش با بیان اینکه وضعیت بازار تخم.شود گران نمی 21مرغ تا اردیبهشت  تخم: است، گفت

مرغ از کشور به مقصد عراق،  تن تخم 700که روند صادرات بسیار خوب است و در برخی روزها بیش از  با وجودی: اظهار داشت

وی با اشاره به .این صادرات نیز تاثیری بر شرایط حاکم ندارد شود؛ مازاد تولید آنقدر زیاد است که افغانستان و ترکمنستان صادر می

http://www.yjc.ir/fa/news/5103935/%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5103500
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 700شود که حدود  مرغ تولید می تن تخم 9700روزانه حداقل : هزار تن در کل تولید است، گفت 770مرغ حدود  اینکه مازاد تخم

های مرغ مادر  برخی از شرکتاز طرفی چون مازاد تولید مرغ گوشتی نیز زیاد بوده است : طالکش اضافه کرد.تن آن مازاد است

داری را  مرغ درب مرغ وی میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم.اند مرغ خود را تبدیل به جوجه نکرده و بعنوان خوراک وارد بازار کرده تخم

سال  تومان زیر قیمت تمام شده تولید است ضمن اینکه کل صادرات ما از ابتدای 7000این میزان :تومان اعالم کرد و افزود 3300

گذار کشور با بیان اینکه ما با کمک دولت تدبیر جدیدی  دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم.هزار تن بوده است 17تاکنون حداکثر 

ایم که جوجه ریزی باید کاهش یابد،  ما یک جدول جوجه ریزی تنظیم کرده: ایم، اضافه کرد برای کنترل جوجه ریزی اندیشیده

طالکش با .مشخص شده که در هر ماه چقدر جوجه باید وارد صنعت شود( 21تا پایان اسفندماه  23آذر  از)اعداد آن نیز ماه به ماه 

: ها ابالغ نموده و شرط موفقیت این کار مدیریت آن است؛ گفت های مرغ مادر و استان اشاره به اینکه دولت این موضوع را به شرکت

ولت این کار را نیز انجام و حواله را در اختیار اتحادیه میهن قرار داده ولی راه مدیریت نیز انجام جوجه ریزی با حواله است که د

کنترل جوجه ریزی ممکن است   در صورت: وی تصریح کرد.کنند های مرغ مادر هنوز همکاری کامل در این زمینه نمی شرکت

وضاعی به مراتب بدتر از امسال خواهیم نیز ا 21بهتر شود ولی اگر این تدبیر انجام نگیرد ما در سال  21شرایط از اردیبهشت 

نه تنها تا اردیبهشت سال آینده افزایش قیمتی نداریم ممکن است با کاهش : مرغ افزود طالکش در مورد افزایش قیمت تخم.داشت

 هزار تن است 290مرغ کشور در سال جاری  به گفته وی میزان تولید تخم.قیمت نیز مواجه شویم

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 تولیدات دام وطیور
 فودپرس –  1131دى ماه  46جمعه 

 ها روی دست مرغداران ماندند مرغ
ها را خریداری کند  شرکت پشتیبانی امور دام به مرغداران وعده داده بود مرغ آن :عضو اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور گفت 

های خود اقدام به عرضه مرغ زنده در حاشیه  تعدادی از مرغداران از ناچاری و برای تامین هزینهها خریدار ندارند و  غاما اکنون مر

مرغداران به امید خرید مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام برای ذخیره : راد اظهار کرد محمدحسین زمانی.اند ها کرده خیابان

که قیمت خیلی  خرد یا این ها را نمی ها آماده است این شرکت، مرغ آن کردند اما حاال که تولید آن سازی، اقدام به جوجه ریزی زیاد

قیمت پیشنهادی : وی افزود.های تولید مرغ بیش از قیمت پیشنهادی است در حالی که هزینه. ها پیشنهاد داده است پایینی به آن

تومان بوده و مرغداران راضی به این قیمت نیستند زیرا هزینه  3700یلوگرم ها به ازای هر ک شرکت پشتیبانی امور دام و کشتارگاه

ها با برخی  شرکت پشتیبانی امور دام و کشتارگاه: راد یادآور شد زمانی.تومان در مرغداری تمام شده است 7000هر کیلوگرم مرغ 

کنند  سازی می بودند که مرغ را خریداری و ذخیره روز گذشته اعالم کرده 70رفتارهای نادرست، قیمت مرغ را کاهش داده اند و از 

تومان از مرغداران  3700خواهند مرغ را به قیمت هر کیلوگرم  ها می کشتارگاه: وی ادامه داد.اما مرغ استان خوزستان را نخریدند

عضو .کند ن وارد میتومان در بازار عرضه کنند که این اقدام ضربه بزرگی به صنعت مرغداری استا 5000خریداری و به قیمت 

های خود اقدام به عرضه مرغ  که تعدادی از مرغداران از ناچاری و برای تامین هزینه اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور با بیان این

 به طور کلی عرضه مرغ زنده صحیح نیست و احتمال انتقال بیماری را به مردم در پی: اند، عنوان کرد ها کرده زنده در حاشیه خیابان

مرغداران به دلیل صرف : راد تصریح کرد زمانی.مرغ باید از مرغداری به کشتارگاه منتقل و از این طریق در بازار عرضه شود. دارد

با توجه به تولید انبوه مرغ در کشور الزم : وی اظهار کرد.های زیاد و جلوگیری از متضرر شدن، اقدام به چنین کاری کرده اند هزینه

رضه مازاد تولید و جلوگیری از متضرر شدن مرغداران، فکری برای صادرات مازاد تولید کند و تقاضا داریم زمینه است دولت برای ع

عضو اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور به مرغداران .صادرات را برای این محصول استراتژیک برای حمایت از مرغداران فراهم کند

http://www.foodpress.ir/Post
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های کشور نگهداری  هزار تن مرغ منجمد در سردخانه 770یرا در حال حاضر بیش از هشدار داد میزان تولید خود را کاهش دهند ز

شده و دولت قرار است این حجم مرغ را اواخر سال و ایام عید در بازار عرضه کند لذا این کار قطعا در افت قیمت مرغ تاثیر زیادی 

 خواهد داشت

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 تولیدات دام و طیور
 فودپرس –  1131دى ماه  43دو شنبه 

 وزن باالی مرغ از موانع صادرات این محصول
یکی از موانع صادرات گوشت مرغ را وزن باالتر از استاندارد و : محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین گفت 

های گوشتی با حضور رئیس بخش تغذیه  ترین سن و وزن کشتار مرغ همایش مناسب.رصد چربی استها از نظر د کیفیت پایین الشه

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین، معاونین، مدیران و تولید کنندگان بخش دام و 

قق مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان مسعود محصص مستشاری، مح.طیور در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد

اقتصادی شدن تولید، کاهش : های گوشتی اظهار کرد ترین سن کشتار مرغ قزوین در این همایش با اشاره به اجرای طرح مناسب

ت سرمایه و روزه، کاهش قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت، کوتاه شدن زمان برگش ها، افزایش تقاضا برای تولید جوجه یک هزینه

شود که باالی  میلیون تن گوشت مرغ در دنیا تولید می19ساالنه : وی افزود.افزایش کیفیت گوشت تولیدی از مزایای این طرح است

این محقق، موانع اجرای طرح از نظر مرغداران را عدم آگاهی مرغداران از .شوند روز کشتار می 19درصد آن در سن کمتر از  20

وی با اشاره به موافقت .ها دانست های با وزن باالتر در کشتارگاه در سن پایین و اختصاص قیمت باالتر به مرغمزایای کشتار مرغ 

دلیل مناسب بودن از نظر کشتار مرغ با وزن باال به دلیل افت : ها برای اجرای طرح سن پایین کشتار مرغ تصریح کرد کشتارگاه

ها برای استفاده از مرغ درشت  ها و رستوران ت در بین مردم و تقاضای بیشتر هتلکمتر برای کشتار، فرهنگ استفاده از مرغ درش

محصص تغییر فرهنگ موجود و اطالع رسانی بیشتر برای استفاده مردم از مرغ با وزن پایین تر را الزم و ضروری .ذکر کرد

های  ، تشویق مرغداران به افزایش دورهتر بودن سن کشتار های آموزشی، تشریح محاسن پایین این محقق برگزاری کالس.دانست

تر و یا حداقل، کم کردن فاصله یک  تر کردن دوره تولید، حذف اختالف قیمت مرغ با وزن باالتر و پایین ریزی به جای طوالنی جوجه

شاپورزاده، مدیر علی .ها را در اجرای بهتر این طرح ضروری برشمرد ترین و باالترین وزن اعمال شده در کشتارگاه کیلوگرمی پایین

ها،  افزایش سن کشتار مرغ، باال رفتن سوخت در مرغداری: امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این همایش گفت

های  میلیارد تومان در مرغداری 700بالغ بر : وی افزود.ها و افزایش ضریب تبدیل گوشت مرغ را به دنبال دارد ابتال بیشتر به بیماری

واحد  190شاپورزاده، با اشاره به اینکه در حال حاضر .یابد شود که با پایین آوردن وزن مناسب مرغ این مبلغ کاهش می نه میهزی

استان قزوین پتانسیل خوب و مستعدی برای تولید گوشت مرغ دارد که باید با : مرغ گوشتی در استان فعالیت دارند تصریح کرد

توان شاهد رشد کمی و کیفی و  تر می های جدید و همچنین اجرای طرح مرغ با سن پایین وشریزی مناسب و بکارگیری ر برنامه

 وی تالش و همت تمامی دست اندرکاران تولید گوشت مرغ را در اجرای طرح مهم دانست.همچنین صادرات باشیم

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 دام و طیورتولیدات 
 فودپرس –  1131دى ماه  48یک شنبه 

 های سربی روی میز شورا  پرونده مرغ

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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میزان سرب موجود در گوشت : رییس کمیسیون سالمت شورای شهرتهران ضمن هشدار از میزان باالی سرب در گوشت مرغ گفت

رحمت اهلل حافظی با بیان اینکه گزارش پایش مواد غذایی در اواخر سال گذشته نشان .درصد بیشتر از استاندارد است 11سفید مرغ 

البته ظرف دو هفته آینده نتایج پایش : درصد بیشتر از استاندارد است، افزود 11مرغ داد که میزان سرب موجود در گوشت سفید 

ویبا بیان اینکه باید برای تخمین آخرین وضعیت وجود سرب در مرغ منتظر گزارش پایش .شود جدید، جمع بندی و اعالم می

شود و شاید  هایی تولید می درون دستگاه های خوراکی دانه: امسال بود در مورد چرایی وجود این حد سرب در بدن مرغ گفت

قطعات سربی در این وسایل وجود داشته باشد که در تماس با دانه، سربی می شوند اما قطعا باید برای پاسخ به این چرایی بررسی 

گوشت در « هورمون»حافظی با بیان اینکه براساس گزارش سال گذشته، مشخص شد که نگرانی از وضعیت .های الزم انجام شود

ها  ؛ اینگونه نیست و در نتایج پایش برخالف تصورات رایج مبنی بر میزان زیاد هورمون در گوشت مرغ: مرغ وجود ندارد، ادامه داد

به گزارش ایسنا، پیش از این، در پی انتشار .مشخص شد که هورمون موجود در مرغ حتی بسیار کمتر از سطح استاندارد بوده است

ها به سرب، سیدحسین هاشمی، استاندار تهران با رد خبر آلودگی و باال بودن سرب موجود در  بودن مرغ اخباری مبنی بر آلوده

هیچ گزارشی درمورد باال بودن »: وی افزود«.مرغ مورد استفاده شهروندان تهرانی هیچ مشکلی ندارد»: های شهر تهران گفت مرغ

بر همین اساس اخبار آلودگی در مرغ را . ه استانداری داده نشده استسرب موجود در مرغ و آلودگی آن از طرف وزارت بهداشت ب

او با بیان اینکه تنها مرجع رسمی اظهارنظر در این باره وزارت بهداشت و امور دام وزارت جهاد «.کنیم به هیچ عنوان تایید نمی

به گزارش ایسنا، «.است و رسمیت ندارد ای های دیگر ارائه شود حاشیه اگر خبری در این باره توسط بخش»: کشاورزی است، گفت

تواند عوارض فراوانی در بدن ایجاد کند و بنا به اعالم پروفسور مشتاقی رئیس انجمن  سرب یک عنصر بسیار سمی بوده که می

 شود عناصر کمیاب ایران، سرب عالوه بر تاثبر بر کلیه و کبد؛ بر روی مغز تاثیر و سبب ایجاد بیماریهای عصبی می

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 تولیدات دام و طیور
 ایسنا - 1131دی  4۲پنجشنبه 

  رییس سازمان تعاون روستایی عنوان کرد

 لیتر گازوئیل برای تولید یک مرغ 9.9مصرف 

لیتر گازوئیل مصرف می شود که با توجه به گرانی  7.9آن به مرغ برای هر تولید جوجه و تبدیل : رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت

 .حامل های انرژی این میزان مصرف گازوئیل چندان به صرفه نیست

در بخش : های نو در زابل اظهار کرد در همایش انرژی -پنجشنبه  -به گزارش خبرنگار ایسنا در سیستان و بلوچستان، حسین صفایی امروز 

دلیل سختی تامین منابع آب و خاک با مشکالت زیادی مواجه هستیم، برای همین منظور این بخش نمی تواند به تولید کشاورزی ایران به 

 .انرژی های تجدیدپذیر کمک کند

هزار  90حدود : وی با اشاره به اینکه ازجمله تولیدات مهم در ایران، در سبد امنیت غذایی مواد پروتئینی است که مردم مصرف می کنند، افزود

تا  17دوره در سال به منظور تامین مرغ گوشتی، جوجه ریزی صورت می شود که حدود  1.7واحد مرغداری در کشور فعالیت می کنند و برای 

 .گیرد میلیون جوجه ریزی در هر دوره صورت می 10

درصد از  70اورزی در کشور وجود دارد که هزار حلقه چاه کش 110طبق اعالم وزارت نیرو بیش از : رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت

  .این مقدار غیر فعال است

هزار چاه مربوط به بخش کشاورزی است که یک سوم این تعداد از نفت گاز و بقیه از برق  700از مجموع چاه های ذکر شده : صفایی ادامه داد

 .ی کننددرصد از برق کشور را مصرف م 71تا  75استفاده کرده که بطور میانگین بین 

 .درصد از کل نفت گازی که در کشور مصرف می شود در حوزه کشاورزی استفاده می شود 77تا  70در حال حاضر حدود : وی در ادامه افزود

http://www.foodpress.ir/Post
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آثاری که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی داشته، نشان می دهد که مصرف : رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت

به دلیل تغییر شیب تندی که قیمت حامل های  7320د زیادی تولیدات کشاورزی را دچار مشکل کرده است؛ بطوریکه بعد از سال انرژی تا ح

 .انرژی در این بخش داشت باعث شد به بسیاری از مناسبات اقتصادی و تولیدات کشاورزی آسیب وارد شود

ن خوب رشد کرد چون با قیمت جدید حامل های انرژی امکان تولید نداشتند و خیلی از گلخانه های کشور که در یک زما: صفایی ادامه داد

 .رشدشان متوقف شد

ها اتفاق افتاده، بسته  های حوزه کشاورزی اثری تکان دهنده است و تغییری که بعد از هدفمندی یارانه های انرژی روی بنگاه اثر حامل: وی افزود

 .آسیب مواجه کرده استقیمتی حامل های انرژی بخش کشاورزی را با 

بیش از نیمی از دشت های کشور شرایط بحرانی دارند؛ به گونه ای که اضافه برداشت آب از : رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد

یدا کرده میلیارد مترمکعب بوده و در سال های گذشته بصورت تساعدی افزایش پ 77تا  70سفره های زیر زمینی کشور در سال گذشته بین 

 .است

می توانیم از مجموعه زمین های حاصلخیز کشور، یک میلیون هکتار را برای کشت های گلخانه ای درنظرب گیریم تا این یک : وی گفت

در این صورت است که امکان دارد بازار . میلیون هکتار انرژی مورد نیازبرای تولید محصوالت کشاورزی را از انرژی خورشید تامین کنند

توانند بازار تقاضا برای انرژی  ادی برای تولید انرژی خورشیدی ایجاد شود وگرنه در شرایط فعلی بخش کشاورزی و سایر بخش ها نمیاقتص

 .تجدید پذیر فراهم کند

http://www.isna.ir/fa/news/23709773272 

 

 تولیدات زراعی و باغی

 - 31/19/46فارس

 کشاورزان از کیفیت بذر اطمینان پیدا کنند/ تولید بذر اصالح شده گندم ناکافی است

درصد بذر گواهی شده در اختیار کشاورزان  33مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران با بیان اینکه تنها 

از کشاورزان پیشرو تحت ای  عرضه بذر اصالح شده ناکافی است و برای جبران شبکه: قرار گرفته، گفت

 .کنند نظارت مؤسسه تحقیقات اقدام به تولید بذر می
وگو با فارس و در پاسخ به این پرسش که چرا گندمکاران از کیفیت  حسین صفایی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران در گفت

از فصل کشت انواع کودهای شیمیایی و متعارف  این موضوع در مورد کود واقعیت ندارد زیرا قبل: بذر و کود رضایت ندارند، گفت

 .توسط دولت به مراکز توزیع منتقل و در دسترس کشاورزان قرار گرفته است

اما در مورد بذر این نارضایتی کشاورزان پذیرفتنی است زیرا فقط بخشی از بذر مورد نیاز کشاورزان جزء بذور اصالح شده : وی افزود

 .بوده است

کشاورز باید از راندمان و کیفیت بذر کشت شده : که استفاده از بذور غیر گواهی شده قابل قبول نیست، گفتصفایی با بیان این

 .اطمینان داشته باشد

های اعالمی آن مقدار از بذر گواهی شده تولیدی که در در انبارها موجود بوده مصرف و در بین کشاورزان  طبق گزارش: وی افزود

 .اقی نمانده استتوزیع شده و چیزی از آن ب

http://www.isna.ir/fa/news/93102513919
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: گیرد و این مقدار ناکافی است، افزود درصد از بذر بصورت گواهی شده در اختیار کشاورزان قرار می 30وی با بیان اینکه حدود 

ای از کشاورزان پیشرو تحت نظارت مؤسسه  های گذشته آسیب دیده و برای جبران این مسئله شبکه ساختار بذر در طول سال

 .کنند هی بذر و نهال و معاونت زراعت وزرات جهاد کشاورزی اقدام به تولید بذر میتحقیقات ثبت و گوا

درصد  70های کشور هم مسئولیت تولید  برای کشت بهاره گندم تدارک تهیه بذر دیده شده و شبکه تعاونی: صفایی اظهار داشت

 .بذر گندم و جو را پذیرفته است

 .جاری اظهار نظر نکرد وی در مورد میزان تولید گندم در سال زراعی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091000537 

 
 تولیدات زراعی و باغی

 آیانا-1131دی  42, چهارشنبه

 های گلستان  دار و توسعه عملیات آب و خاک از اولویت ها در اراضی شیب افزایش سطح باغ

 04دار تا  های مثمر در اراضی شیب رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، افزایش سطح کشت باغ

ها و  اولویتهای انتقال آب با لوله و عملیات آب و خاک را از  هزار هکتار و افزایش دوبرابری اجرای طرح

 .اعالم کرد 13 - 1۶های مهم این سازمان در سال زراعی  برنامه
در حال : که در محل این خبرگزاری صورت گرفت، گفت( ایانا)مختار مهاجر در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هکتار است که قصد داریم این سطح را به  1700دار استان گلستان حدود  های مثمر زیتون و گردو در اراضی شیب حاضر سطح باغ

 .هزار هکتار افزایش دهیم 17

های گذشته که  در سال: تن در هکتار عنوان کرد و افزود 1.7دار استان گلستان را  وی میانگین تولید زیتون در اراضی شیب

هزار تومان به ازای هر هکتار بود،  900هزار تومان تا یک میلیون و  170کردند، درآمدشان  کشاورزان در این اراضی گندم کشت می

میلیون تومان به ازای هر هکتار افزایش  70به حدود  29های زیتون در این اراضی، درآمد کشاورزان به قمیت سال  اما با ایجاد باغ

 .یافته است

ایجاد باغ در اراضی های  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان جلوگیری از فرسایش خاک و نفوذ آب را از دیگر مزیت

 .دار برشمرد شیب

کشی و کنسرو زیتون نیز در این  های روغن دار، کارخانه های زیتون در اراضی شیب در راستای توسعه باغ: مهاجر خاطرنشان کرد

 .استان ایجاد شده است

های مهم این سازمان در سال آینده  برنامهوی افزایش دوبرابری انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی و عملیات آب و خاک را از 

شور و همچنین  شور، لب های شور، نیمه رو است، ضمن آنکه دارای زمین آبی روبه استان گلستان با کم: عنوان کرد و ادامه داد

 .های درجه یک است زمین

هزار هکتار قابلیت اجرای  770ستان، هزار هکتار اراضی این ا 570از : مهاجر درباره اجرای سیستم آبیاری تحت فشار تصریح کرد

 .سیستم آبیاری تحت فشار را دارد

تا : هزار هکتار در سال گذشته اعالم کرد و یادآور شد وی سطح اجرای طرح سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی گلستان را سه

یارد تومان به سیستم آبیاری تحت فشار میل 19هکتار اراضی کشاورزی استان را با اعتباری بیش از  700هزار و  پایان امسال هفت

 .کنیم مجهز می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931024000635
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های تجهیزات  های موجود و فعالیت شرکت بینی کرد که با توجه به ظرفیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان پیش

 .ا شودهزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گلستان اجر 70آبیاری در کشور، سال آینده، سیستم آبیاری تحت فشار در 

طور  این پروژه به: منظور افزایش تولید خبر داد و تأکید کرد هزار هکتاری زهکشی در اراضی زراعی به 910مهاجر از اجرای پروژه 

هزار هکتار  99شود و قرار است عملیات زهکشی در  مشترک میان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و وزارت نیرو اجرا می

 .انجام گیرد 27و  21ت نیرو و با اعتبار این وزارتخانه در سال اراضی زراعی توسط وزار

امیدواریم اعتبار مورد نیاز برای اجرای سهم پروژه زهکشی در اراضی زراعی استان گلستان را از محل صندوق : وی اظهار داشت

 ./توسعه ملی تأمین کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97775-7.html 

 
 تولیدات زراعی و باغی

 آیانا-دی  48, یکشنبه

 یافتگی طیبعی است  برداران بخش کشاورزی در جریان توسعه کاهش بهره

 1ها و کاهش  درصدی باغ 94برداران بخش کشاورزی و در نقطه مقابل آن، افزایش  کاهش شش درصدی بهره

 .یافتگی و کامالً طبیعی است های توسعه زیر کشت اراضی زراعی، یکی از مقوله درصدی سطح
درباره نتایج سرشماری کشاورزی ( ایانا)استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصدی  97زیر کشت محصوالت زراعی و افزایش درصدی سطح  2برداران و کاهش  که حاکی از کاهش شش درصدی تعداد بهره

کند که بازدهی  یافتگی، بخش کشاورزی نیز به سمت تولید محصوالتی حرکت می در جریان توسعه: محصوالت باغبانی است، گفت

 .اقتصادی بیشتری دارد

که ارزش افزوده باالتری را به  ای گونه محصوالت باغبانی بازدهی بیشتری برای بخش کشاورزی داشته، به: بهاءالدین نجفی افزود

 .برداران به سمت این محصوالت بیشتر متمایل شوند همراه دارد و طبیعی است که بهره

های  آید، نیروی کار در مزرعه است که با ورود تکنولوژی وجود می یافتگی به اتفاق دیگری که در جریان توسعه: وی خاطرنشان کرد

ترتیب  رود و بدین های توزیع و خدمات محصوالت کشاورزی پیش می شده و به سمت فعالیتمختلف، نیروی کار از این بخش جدا 

 .کاهش شش درصدی قابل توجهی است

 .افتد و ایران نیز جدای از سایر کشورها نیست یافته، اتفاقات فوق می در تمامی کشورهای توسعه: نجفی ادامه داد

ای است که اگر همراه با افزایش همزمان تولیدات محصوالت فوق در  مقولهکاهش نیروی کار در بخش کشاورزی : وی تصریح کرد

 .تواند اثربخش باشد وری در واحد سطح باشند، می کنار افزایش بهره

آنچه که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد، افزایش تولید در واحد سطح و استفاده : استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز یادآور شد

 .منابع آب موجود است درست از

ای  روند خشکسالی رو به پیشرفت است و باید چاره: نجفی با اشاره به وضعیت آب و هوایی و تغییرات اقلیمی موجود، تأکید کرد

اندیشیده شود که بتوانیم بر آن فائق آییم و تنها راه حل در شرایط موجود، مدیریت منابع آب است؛ یعنی استفاده مطلوب از آب 

 .در کشور داشته باشیم موجود

شود،  های آینده با کاهش نزوالت جوی حادتر می های زیرزمینی خطر بزرگی است که در سال افت سطح آب: وی اظهار داشت

 .ریزان به فکر منابع موجود باشند بنابراین باید برنامه

 شود دانش مدیریت آب هست، اما اجرایی نمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21116-1.html
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این دانش در : رباره اینکه آیا دانش مدیریت آب در کشور وجود دارد یا خیر به ایانا گفتاستاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز د

 .اند مداران کشوری تاکنون متوجه این مقوله نبوده کشور نهادینه شده است، اما سیاست

کشاورزی وضع شده، اما های نیرو و جهاد  خانه های عمرانی مختلفی در کشور توسط وزارت قوانین و برنامه: نجفی همچنین افزود

 .برای اجرای آن کوتاهی شده است

وزارت نیرو برنامه منطقی برای جلوگیری از کاهش منابع آبی کشور تدوین کرد،  7313و  7319های  در سال: وی خاطرنشان کرد

دن این مسئله بود که ای که ایجاد کنتورهای هوشمند برای آب و برق مصرفی در مزارع فکر مناسبی برای عملیاتی ش گونه اما به

 .های فوق عملیاتی نشد گاه طرح متأسفانه هیچ

وری مناسبی از منابع  شده در بخش آب کشور تجدیدنظر شود و بهره ها و راهکارهای ارائه باید در برنامه: نجفی در پایان تصریح کرد

 ./تر نشود های ما بحرانی های آب زیرزمینی جلوگیری شود و وضعیت دشت آبی انجام شده تا از کاهش سطح سفره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97771-7.html 

 
 تولیدات زراعی و باغی

 خبرنگاران جوان - 1131دی  42: تاریخ

 لحاظ تکنولوژی تامین نیستندای کشور از  مراکز گلخانه/ ای نیازمند توجه مسئولین است کشت گلخانه

 .های دقیق صورت بگیرد ریزی ای باید بها داده شود و برای بهبود وضعیت آن برنامه به صنعت کشت گلخانه: میرمرادزهی گفت

در خصوص  برنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانخهدایت اهلل میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در گفتگو با 

روز یک بار عملیات برداشت محصول انجام  70شود و هر  ها از ابتدای زمستان آغاز می فعالیت گلخانه: ای گفت کشتهای گلخانه

 . گیرد

م گیرد ،در کشور ای انجا های گلخانه ها این است که بخش اعظم محصوالت کشاورزی به صورت کشت ریزی تمام برنامه: وی افزود

 . ها مانند طالبی در وضعیت مناسبی هستند محصوالتی اعم از فلفل، گوجه، خیار، و حتی برخی میوه

این : جویی در مصرف آب گفت ای از نظر فضای مناسب کنترل مطلوب آفات و صرفه میرمرادزهی با اشاره به مزایای کشت گلخانه

مورد حمایت دولت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت معدن و تجارت قرار بگیرد، فعالیت مستلزم زیر بنای مناسب است و باید 

 . ریزی و کنترل دقیق انجام گیرد ای ایران هنوز از لحاظ تکنولوژی تامین نیستند الزم است برنامه با توجه به اینکه مراکز گلخانه

... های دما، کنترل عوامل، ساخت و  ای از نظر تامین سیستم فعالیت گلخانه: عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی ادامه داد

بر است پس تولیدکنندگان نیازمند تسهیالت هستند اما متاسفانه تسهیالت با کارمزد باال در اختیارشان قرار بگیرد که  بسیار هزینه

 . کند ای را کم می توان اجرای فعالیت گلخانه

کشور بعد از تولیدات نفتی به تولیدات : کند گفت ید کمبودهای کشور را جبران میمیر مرادزهی با تاکید بر اینکه بخش تول

 کشاورزی متکی است و هر چه در این بخش هزینه صورت بگیرد،

 . گردد یابد و نیازهای کشور را برطرف می میزان درآمدزایی نیز افزایش می

 . های مربوط است ای مناسب وزارتخانهریزیه ای نیازمند برنامه صادرات محصوالت گلخانه: وی تاکید کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/7709177 

 
 تولیدات زراعی و باغی

 فودپرس –  1131دى ماه  46جمعه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21154-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5102815
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 احتمال تغییر قطب تولید لیموترش در پی شیوع آفت
با مطالعات انجام شده استان کهگیلویه و : گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه 

پور در جمع مسئوالن و فعاالن بخش خصوصی حوزه باغبانی  ابوالقاسم حسن.تواند قطب تولید لیموترش کشور شود بویراحمد می

های مختلفی چون هرمزگان،  ی جاروک در باغات مرکبات کشور به ویژه لیموترش استانبا تهدیدی و خساراتی که بیمار: اظهار کرد

با مطالعاتی که : وی اظهارکرد.فارس و جنوب کرمان به وجود آورده است باید به فکر جایگزینی برای تولیدکنندگان لیموترش باشیم

های پر آبی دارد و هم اراضی  دارد چرا که هم رودخانه انجام شده است، استان کهگیلویه و بویراحمد جایگاه باالیی در مرکبات

گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه.خیزی دارد های حاصل دار و خاک شیب

ت موجب این مشکال: های اخیر نیز موجب افزایش جمعیت حشرات ناقل بیماری جاروک شده است، خاطرنشان کرد خشکسالی

طلبد در استان کهگیلویه و بویراحمد با هدف جبران کاهش تولید، باغات  کاهش شدید تولید لیموترش کشور شده است که می

های پر آب و  پور شرایط توسعه باغات در این استان را با توجه به وجود رودخانه حسن.مرکبات به خصوص لیموترش را توسعه دهیم

های باالی  در بازدیدهایی که در این دو روز از این استان داشتیم ظرفیت: عد دانست و تصریح کردها مسا میزان مطلوب بارندگی

وی از افزایش سهم یارانه نهال استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و .باغبانی و توسعه باغات مرکبات و زیتون کامال محسوس است

های مجاور تداوم  سازمان جهاد کشاورزی در عدم وارد کردن نهال از استان برای ایزوله ماندن این استان باید سیاست: اظهار کرد

برای تأمین آب احداث باغات در : گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه.داشته باشد

همین منظور در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد  ای ویژه به وی از برگزاری جلسه.دهیم دار اعتبارات الزم را تخصیص می اراضی شیب

 کنیم دار را با جدیت پیگیری می میلیارد ریال از اعتبارات ملی به موضوع تأمین آب اراضی شیب 10اختصاص مبلغ : و اضافه کرد

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا-1131دی  42, چهارشنبه

 : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان منتشر کرد

 منتشر شد  "فرهنگ لغات تخصصی بیوتکنولوژی، ژنتیک و اصالح نباتات"

به قلم دکتر همایون کانونی، عضو هیات "فرهنگ لغات تخصصی بیوتکنولوژی، ژنتیک و اصالح نباتات"کتاب

 .شاورزی و منابع طبیعی کردستان و دو نفر از همکاران او منتشر شدعلمی مرکز تحقیقات ک
، در این کتاب منتشر شده توسط محقق تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ی درج گردیده است و لذا می عالوه بر معادل فارسی واژه های تخصصی، توضیح مختصری در مورد هر لغت به فارسی و انگلیس

 .تواند به عنوان کتاب کمک آموزشی نیز مورد بهره برداری قرار گیرد

بنابراین گزارش، برخی روش های اصالحی و اصطالحات ژنتیکی به صورت جدول و نمودار در پیوست آخر کتاب گنجانده شده 

 ./است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97791-7.html 

 
 تکنولوژی، نوآوری، علمی

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21124-1.html
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 آیانا- 1131دی  42, شنبه

 نبود حق انحصار، مانع ورود ارقام جدید گیاهی به کشور 

های خارجی، نبود حمایت و ایجاد حق  سط شرکتیکی از موانع عرضه جدیدترین ارقام زراعی و باغی تو

 . انحصار ارقام جدید گیاهی در کشورمان است
معاون تحقیقات شناسایی و ثبت ارقام گیاهی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

المللی  ادگر، ملی است و از طرفی ایران عضو کنوانسیون اتحادیه بیننژ نظام حمایت از حقوق به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .توانیم ارقام جدید خارجی را در کشور مورد ثبت و حمایت قرار دهیم حمایت از ارقام جدید گیاهی نشده، بنابراین نمی

از این رو ارقامی که در اختیار  علت نبود حق انحصار ارقام جدید گیاهی نگران هستند و های خارجی به شرکت: فرهاد خیری افزود

 .دهند، مربوط به سالیان قبل است ایران قرار می

های فنی و تأیید از سوی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و  ارقام جدید گیاهی پس از بررسی، انجام آزمون: وی خاطرنشان کرد

جوز تولید و عرضه تجاری رقم جدید در کشور صادر شوند و با این کار، م سازی می نهال در فهرست ملی ثبت و در واقع تجاری

 .شود می

المللی حمایت از ارقام  معاون مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با بیان اینکه عضویت ایران در کنوانسیون اتحادیه بین

رت خودمصرفی است و اگر عضو این صو بخش زیادی از تولید بذر کشور به: جدید گیاهی، احتماالً منفعتی برای ما ندارد، ادامه داد

 .گیرد الشعاع قرار می شده داخلی، تحت کنوانسیون شویم، بحث تکثیر بذر خودمصرفی از بین ارقام حمایت

رقم جدید زراعی و سبزی و صیفی پس از  731سال گذشته : خیری درباره معرفی ثبت ارقام جدید در فهرست ملی تصریح کرد

 77رقم جدید سبزی و صیفی و  795و فنی در کشور ثبت و در فهرست ملی قرار گرفت که شامل بررسی و تأیید موارد حقوقی 

 .شود رقم زراعی می

رقم جدید سبزی و  37از این تعداد : رقم عنوان کرد و یادآور شد 51شده از ابتدای سال جاری تاکنون را  وی تعداد ارقام جدید ثبت

 .رقم جدید زراعی است 33صیفی و 

 بخش خصوصی در کمیته معرفی ارقام جدیدمشارکت 

نامه معرفی ارقام جدید گیاهی مصوب هیئت امنای سازمان  معاون مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از اصالح آیین

نژادی از بخش  نامه، از این پس دو متخصص به با اصالح آیین: تحقیقات، آموزش و ترویج در سال جاری خبر داد و تأکید کرد

نفره معرفی ارقام جدید گیاهی حضور خواهند  2خصوصی و دو نماینده بخش اجرا از معاونت باغبانی و زراعت در ترکیب کمیته 

 .داشت

کننده نهایی ارقام گیاهی، کشاورازن  نامه قبلی، تمام اعضا دولتی بودند، در صورتی که مصرف بر اساس آیین: خیری اظهار داشت

 .جایگاهی برای اظهار نظر درباره کیفیت ارقام نداشتکننده، هیچ  هستند و مصرف

نامه معرفی ارقام جدید گیاهی، دو کمیته برای معرفی ارقام جدید وجود داشت، یکی کمیته  قبل از اصالح آیین: وی همچنین گفت

عه این سازمان در آن انتخاب و رهاسازی ارقام که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج مستقر بود و ارقام متعلق به زیرمجمو

گرفت و دومین کمیته معرفی رقم هم در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مستقر  سازی می کمیته معرفی و اجازه تجاری

 .شد بود و فعالیت همزمان این دو کمیته عالوه بر اتالف وقت، تعیین استانداردهای دوگانه را باعث می

در ترکیب جدید، یک کمیته با عنوان کمیته معرفی رقم با ریاست رئیس : ی بذر و نهال افزودمعاون مؤسسه تحقیقات ثبت و گواه

 .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج تشکیل شده و دبیر این کمیته نیز رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال است
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سازی همزمان با واردات ارقام جدید سبزی و صیفی را از  بینی حق اعتراض برای متقاضیان معرفی ارقام و اجازه تجاری خیری، پیش

 .نامه جدید نظام معرفی ارقام جدید گیاهی عنوان کرد دیگر ابتکارات در آیین

منظور تسهیل در فرآیند معرفی ارقام جدید سبزی و صیفی، این ابتکار به خرج داده شده که مراحل  به: وی خاطرنشان کرد

 .سبزی و صیفی در فهرست ملی و واردات این ارقام، همزمان صورت گیردسازی یعنی ثبت ارقام  تجاری

سازی ارقام جدید باغی صرفاً از بین آن دسته از ارقامی که سازگاری آن با شرایط آب و هوایی ایران به  تجاری: خیری تأکید کرد

 ./پذیر است اثبات رسیده، امکان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97711-7.html 

 
 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا- 1131دی  43, دوشنبه

 برگزاری کارگاه آموزشی فنون کارتوگرافی خاک در مؤسسه تحقیقات خاک و آب 

کارگاه آموزشی فنون کارتوگرافی خاک با استفاده از روش ژئوپدولوژی در روزهای سوم و پنجم اسفندماه 

 . در مؤسسه تحقیقات خاک و آب برگزار خواهد شد 9313
به همت  "کارگاه آموزشی فنون کارتوگرافی خاک با استفاده از روش ژئوپدولوژی"، (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

در مؤسسه تحقیقات خاک و آب  7323بندی و شناسایی خاک در روزهای سوم تا پنجم اسفندماه  خش تحقیقات تشکیل، طبقهب

شناسی، تبادل نظر در مورد  های انجام مطالعات خاک ایجاد زمینه برای تبادل دانش و تجربیات در مورد روش. برگزار خواهد شد

منظور ارتقای کیفیت  شناسی، تبادل نظر در مورد ارائه راهکارهای عملی به م مطالعات خاکها و ابزار نوین انجا آوری ها، فن تکنیک

بندی اراضی و ایجاد زمینه برای نظارت  شناسی و طبقه های خاک سازی شیوه تهیه گزارش و نقشه شناسی، یکنواخت مطالعات خاک

 ./روزه است کارگاه سهشناسی در کشور ازجمله اهداف این  فنی بر کیفیت انجام مطالعات خاک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97719-7.html 

 
 پسته

 آیانا- 1131دی  42, چهارشنبه

 درصد رشد در کشور شکسته شد  90رکورد تولید پسته با 

 90یر کشت و میزان تولید پسته در کشور، تولید امسال با شده درباره کاهش سطح ز بر خالف شایعات مطرح

 .هزار تن رسیده است 934درصد رشد نسبت به سال گذشته به 
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)های سردسیری و خشک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  سرپرست دفتر امور میوه

تر از آمریکا قرار دارد و با توجه به کیفیت و طعم عالی این محصول در کشور، پسته ایرانی ایران در رتبه نخست صادرات جهان و باال

درصد به نام  700در جهان برند است و شاید کشورهای دیگر بخواهند پسته خود را با نام ایران صادر کنند، اما محصول کشور ما 

 .شود ایران صادر می

 73بیشترین توسعه اراضی مربوط به پسته با : هزار هکتار اعالم کرد و افزود 75گذشته علی محسنی توسعه اراضی باغی را در سال 

 .درصد از میزان کل توسعه اراضی را دربر گرفته است 91هکتار بوده است که  100هزار و 

تار آن غیربارور هزار هک 51هزار هکتار آن بارور و  301: هزار هکتار برشمرد و خاطرنشان کرد 351وی سطح زیر کشت پسته را 

 .است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21147-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21182-1.html
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ها از آمار سطح زیر کشت  های گذشته مجبور به حذف برخی باغ دلیل خشکسالی و افزایش شوری آب در سال به: محسنی ادامه داد

کند، چون با تغییر الگوی کشت در شهرهایی مانند اصفهان، قم و سمنان  شدیم که این موضوع هیچ خللی در تولید پسته ایجاد نمی

 .شود گزین محصوالت زراعی با مصرف آب زیاد میپسته جای

: میلیارد دالر اعالم کرد و یادآور شد 7.9تن به ارزش بیش از  710هزار و  731ماهه نخست سال جاری را  2وی صادرات پسته در 

ابه در سال درصدی از نظر ارزش ریالی نسبت به مدت مش 17درصدی صادرات از نظر وزنی و  10دهنده افزایش  این آمار نشان

 .گذشته است

: تصریح کرد 23ماه ابتدایی سال  2با  29های سردسیری و خشک با مقایسه میزان صادرات در کل سال  سرپرست دفتر امور میوه

نسبت به کل  23ماهه ابتدایی سال  2دهنده افزایش تولید در  هزار تن بوده است که نشان 773میزان صادرات در سال گذشته 

 .سال گذشته است

های پسته نسبت به برنامه پنجم توسعه بیش از دوبرابر جلو هستیم، درباره قیمت  محسنی با بیان اینکه به لحاظ سطح توسعه باغ

طور میانگین به قیمت تقریبی  قیمت پسته در بازار داخلی مناسب و متعادل است و با توجه به نوع رقم، پسته به: پسته تأکید کرد

 .شود دالر نیز صادر می 2شود و به قیمت  کیلوگرم از باغدار خریداری میهزار تومان برای هر  30

سال آینده به تولید پسته دست خواهیم یافت و با توجه به ارزش غذایی باالی این محصول،  70طی : بینی کرد وی در پایان پیش

 ./توانند پسته بیشتری مصرف کنند ها، مردم می سازی قیمت افزایش تولید و متعادل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97779-7.html 

 

 چغندر قند

 خبرنگاران جوان - 1131دی  4۲: تاریخ

 های زراعی کشور زیر کشت چغندر خواهد رفت هکتار از زمین 333هزار و  4سال آینده 

ها  های زراعی کشور زیر کشت چغندر قند خواهد رفت که بذر این چغندر هکتار از زمین 300زار و ه 7سال آینده : کشاورز گفت

 .کند های قبل مقاوم بوده و آب کمتری مصرف می نسبت به سال

و تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در جمع ؛ عباس کشاورز معاونت زراعی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

امیدواریم با آغاز : هزار هکتار خواهد رسید اضافه کرد 37سال آینده تولید چغندر کشور به  7خبرنگاران؛ با اشاره به اینکه برای 

 . سال به برسیم 7کشت پاییزه در سال آینده به هدف گذاری خود برای 

در کشور ذخیره شده و ما نیازی دیگر به .. هزار تن انواع کود شیمیایی ازت و  270تقرطیبا در حال حاضر : وی در ادامه افزود

 . واردات نداریم

میلیون تن گندم وارداتی هستیم که  7سال آینده ما نیازمند : کشاورز همچنین درخصوص ظرفیت واردات گندم به کشور نیز گفت

 . ه دست پیدا کنیمگذاری خحود برای سال آیند امیدواریم به این هدف

ایم این  هایی که ما انجام داده گیری کند که با سخت دهم درصد سم دنیا را مصرف می 5در حال حاضر کشور ما : وی همچنین گفت

 . درصد کاهش یافته است 10تا  37سم در محصوالت کشاورزی به 

د گواهی کنیم که در حال حاضر میزان بذر گواهی شده درص 30ساله بذر گندم را تا  7ما طی برنامه : کشاورز در پایان یادآور شد

 . درصد است 7گندم در کشور 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21112-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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http://www.yjc.ir/fa/news/7709772 

 

 خرما

 ایسنا - 1131دی  4۲پنجشنبه 

  نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد

  صادرات خرماکلید حل مشکالت تولید و 

اندرکاران هیچ زمانی عزم و اراده  در بازاریابی و صادرات خرما موفق چندانی حاصل نشده چراکه دست: نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت

 .اند جدی و همراهی برای توسعه بازار نداشته

شهرستان های بم، فهرج، ریگان و نرماشیر در استانداری پور در جلسه مثلث اقتصادی  به گزارش خبرنگار ایسنا، منطقه کویر، محسن جالل

در زمینه خرما موفقیت چندانی نداشته ایم که بخشی از این موضوع به کرمان به عنوان اولین استان تولیدکننده خرما : کرمان اظهار کرد

 .گردد برمی

خرما را به عنوان یکی از تولیدات اصلی داشتند و در این سال پیش مسئوالن کمتر دغدغه محصوالت استان کرمان به ویژه  75از : وی افزود

 .مدت بخش خصوصی گرفتاری ها و خسارت هایی را تحمل کرده است

مشکل خرما مسئله ای نیست که امروز در کشور به وجود آمده باشد و این محصول می تواند اقتصاد منطقه ای را تکان : پور تصریح کرد جالل

 .دهد

زمانی که بازار فروش و صادرات کار خود را به خوبی انجام دهد، تمام : ، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تصریح کردرییس اتاق بازرگانی

 .اهداف در بحث خرما محقق می شود

روش خرما در را دنبال کنیم و در بازار و ف... باید آبیاری بهتر خرما، افزایش برداشت در هکتار، حل مشکل آفت زنجره و : وی اظهار کرد

کشورمان که جزو پرمصرف ترین هاست، در حوزه داخلی و خارجی کار کنیم و کلید ورود به حل مسائل، چاره اندیشی برای بازار و درآمد 

 .کشاورزان از محصول خرماست

 .رسیداگر حرکت جدی در صادرات اتفاق بیفتد، حتما به نتیجه خواهیم : نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد

http://www.isna.ir/fa/news/23709773159 

 

 شیر

 - 31/19/42فارس

 میلیارد تومان به حساب دامداران 9واریز / هزار تن شیر برای تبدیل به شیرخشک 91ی نخرید تضمی

کنندگان به صورت  هزار تن شیرخام از تولید 91مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه تاکنون 

میلیارد تومان بابت خرید تضمینی شیر خام به حساب  9فردا مبلغ : تضمینی خریداری شده است، گفت

 .شود دامداران تهرانی واریز می

http://www.yjc.ir/fa/news/5102119
http://www.isna.ir/fa/news/93102513862
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، در مورد وضعیت خرید خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ن در گفتسعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامدارا

کنندگان و دامداران خریداری و تبدیل به  هزار تن شیرخام از تولید 91تاکنون بیش از : شیر از دامداران گفت( حمایتی)تضمینی 

 .شیر خشک شده است

های دامی  ای از دامداران بابت فروش شیر خام نهاده عده: جه خرید شیرخام تضمینی از دامداران گفتوی در مورد پرداخت و

 .ها در اختیار متقاضیان قرار گرفت و مشکلی از این لحاظ وجود ندارد مطالبه کردند که به طور کامل این نهاده

پول به دامداران شماره حساب آنها باید در سامانه ثبت شود برای پرداخت : سلطانی در مورد پرداخت وجه به دامداران، اظهار داشت

اند و به همین دلیل پرداختی تاکنون صورت نگرفته  کنندگان شماره حساب خود را به مرکز تحویل نداده که تا امروز برخی از تولید

 .است

شیر خام تضمینی به حساب دامداران  میلیارد تومان وجه خرید 9فردا مبلغ : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اظهار داشت

 .تهرانی واریز شود

 2های چهار محال و بختیاری، اصفهان، قزوین، تهران و خراسان رضوی در  خرید تضمینی شیر خام از دامداران در استان: وی افزود

 .مرکز در حال انجام است

ها به دلیل عدم  تومان کارخانه 7110مداران به قیمت به دنبال مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام از دا: این گزارش حاکی است

کنندگان شیر خام طرح  کشش بازار از خرید شیرخام به قیمت مصوب امتناع کردند که به دنبال آن دولت برای حمایت از تولید

 .مداران اجرایی کردتومان از دا 7110یعنی خرید شیر خام تولیدی استاندارد را با قیمت ( خرید حمایتی)خرید تضمینی شیر خام 

تومان برای تبدیل به  7110ها شیر خام تولیدی دامداران را با قیمت  براین اساس سازمان تعاون روستایی کشور در برخی استان

 .کند و هیچ محدودیتی در خرید وجود ندارد پودر شیر خشک خریداری می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091000757 

 

 شیالت

 آیانا-1131دی  42, چهارشنبه

 زاده، مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی شد  نبی

زاده، مدیرعامل جدید اتحادیه سراسری ماهیان سردابی در نخستین اظهار نظر پس از انتخاب خود  آرش نبی

دیده بابت بیماری اخیر و فراگیرکردن اتحادیه را از  مسئولیت، حمایت از حقوق تولیدکنندگان خسارتبه این 

 .های کاری اتحادیه عنوان کرد ترین اولویت مهم
های تعاونی تکثیر و پرورش  مدیره اتحادیه سراسری شرکت ، اعضای هیئت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

عنوان مدیرعامل این اتحادیه انتخاب  زاده از تولیدکنندگان با سابقه ماهیان سردآبی را به آبی با اکثریت آراء، آرش نبیماهیان سرد

 .کردند

های این اتحادیه  زاده، مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان سردابی در نخستین گفتگوی خود با خبرنگار ایانا درباره برنامه آرش نبی

های کاری اتحادیه  ترین اولویت دیده بابت بیماری اخیر و فراگیرکردن اتحادیه از مهم ق تولیدکنندگان خسارتحمایت از حقو: گفت

 .است

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931027000565
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گذاری  ماهی، تولید، فروش و حتی قیمت مبنی بر نظارت کامل بر مراحل تولید شامل تکثیر بچه "طرح کدینگ"وی اجرایی کردن 

های دولتی ازجمله سازمان شیالت، سازمان  دهندگان و هماهنگی با دستگاه پرورشانواع ماهیان سردآبی، برآورد میزان خسارت 

های عامل و صندوق بیمه محصوالت کشاورزی برای جبران خسارت تولیدکنندگان بیماری، نظارت بر صدور  دامپزشکی، بانک

دیده را از  دهندگان خسارت پرورش مجوزها و حفظ فواصل بهداشتی در ساخت استخرها و تأمین سرمایه در گردش و استمهال وام

 ./های اتحادیه ماهیان سردآبی دانست دیگر برنامه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/97797-7.html 

 
 شیالت

 آیانا- 1131دی  42, چهارشنبه

 های داخلی  ن میکتوفیده از آبهزار ت 933گذاری برای صید  هدف

شود که در برنامه داریم این رقم  هزار تن میکتوفیده برداشت می 94تا  93در حال حاضر با شناورهای موجود، 

 .هزار تن برسانیم 933را به 
: اعالم این خبر گفتبا ( ایانا)معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 71شود را به  برداری از دو شناور صیادی در اسکله شهیدمحالتی بوشهر، تعداد این ناوگان که برای صید میکتوفیده استفاده می بهره

 .عدد رساند

ب در برنامه ترتی برداری رساند که بدین وزیر جهاد کشاورزی طی مراسمی، این دو شناور جدید را به بهره: اصغر مجاهدی افزود علی

 .عدد برسد 10داریم که تعداد شناورها در کشور به 

گیرد و اگر به  در حال حاضر میکتوفیده صیدشده از دریای عمان برای تولید پودر ماهی مورد استفاده قرار می: وی خاطرنشان کرد

 .شود اسبی نیز وجود داشته باشد، برای صادرات آماده می های صادراتی چون یال همراه آن گونه

 .شود کند، در صورت نیاز، راهی بازار داخلی می متر زندگی می 900های دیگر نیز که در اعماق  برخی از گونه: مجاهدی ادامه داد

 .این دو ناوگان جدید پس از تعمیرات اساسی به آب انداخته شد و تولید کشور ژاپن است: وی تصریح کرد

 ه در سالهزار تن میکتوفید 333برداری از  امکان بهره

های عمان داخلی یک تا چهار  میزان توده ماهی میکتوفیده زنده در آب: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت یادآور شد

 .برداری کرد هزار تن آن ساالنه بهره 300توان از  میلیون تن برآورد شده است که می

بینی  تن ماهی میکتوفیده در سال فراهم شده است که پیش هزار 77تا  70در حال حاضر توان برداشت : مجاهدی تأکید کرد

 .هزار تنی برسیم 300گذاری  های صیادی بتوانیم میزان صید را افزایش داده و به هدف شود با افزودن ناوگان می

 .های عمان برداشت کنیم هزار تن ماهی میکتوفیده از آب 700گذاری شده است که بتوانیم  هدف: وی اظهار داشت

: های سیستان و بلوچستان و بوشهر خبر داد و گفت مجاهدی از برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران بنادر ماهیگیری در استان

 .ها و ضوابط موجود در بخش بنادر و ماهیگیری در این کارگاه مطرح شد تبادل تجربیات و توجه به دستورالعمل

 ./روز شود تا بتوانیم بهره بیشتری از آنها ببریم ها و ضوابط جدید به لکنیم تا دستورالعم تالش می: وی در پایان افزود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/97771-7.html 

 
 شیالت
 آیانا-1131دی  48, یکشنبه

 شود  بندر صید و صیادی به بخش خصوصی واگذار می 30

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21121-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21117-1.html
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ریزی شده تا پایان سال جاری، تعداد بنادر  بندر صید و صیادی در کشور وجود دارد که برنامه 03حدود 

 .بندر برسد 30واگذارشده به بخش خصوصی به 
با اشاره به رونق بخش ( ایانا)کشاورزی ایران معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 

ماهیان جنوب، ماهیان تجاری، ماهیان  در حال حاضر صید ماهیان خاویاری، کیلکا، تن: صید و صیادی در فصل حاضر گفت

 .خاویاری و میکتوفیده در دریاها فعال است

ای که اطالعات مربوط به آبزیان و  گونه وند، بهش روز می صورت مرتب به های شیالتی به نامه آیین: اصغر مجاهدی افزود علی

 .شود روز می پروری هرساله به آبزی

های متفاوتی است و اصالحات آن ها ساالنه  نامه مدل صید در کشور وجود دارد که دارای قوانین و آیین 77: وی خاطرنشان کرد

 .برد و قدمت رنج میتوان گفت که آمار بخش شیالت از فرسودگی  شود؛ بنابراین نمی انجام می

بندر صید  10: سازی آن ها ادامه داد معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت درباره بنادر صید و صیادی و وضعیت خصوصی

 .بندر به بخش خصوصی انجام شده است 31ریزی برای واگذاری  و صیادی در کشور وجود دارد که برنامه

که پنج بندر دیگر را تا پایان سال جاری به بخش خصوصی واگذار کنیم که البته دولت نیز بر در برنامه داریم : مجاهدی تصریح کرد

 .کار آنها نظارت خواهد داشت

ها و  ای که دست دولت را برای انجام سایر فعالیت گونه سازی بنادر دارای صرفه اقتصادی بوده، به خصوصی: وی یادآور شد

 .گذارد میهای مختلف باز  ریزی در زمینه برنامه

درصد بنادر صید و صیادی کشور به بخش خصوصی واگذار شده و در برنامه داریم که  70تاکنون بیش از : مجاهدی تأکید کرد

 ./تمامی آنها را به غیر از بنادری که موقعیت استراتژیک دارند، واگذار کنیم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/97775-7.html 

 
 شیالت
 آیانا-1131دی  48, یکشنبه

 درخواست از سازمان آمار برای لحاظ کردن شیالت در سرشماری عمومی کشاورزی 

های مستقلی برای سرشماری در بخش آبزیان و شیالت اختصاص  شود که پروژه از مرکز آمار درخواست می

 .دهد
های  درباره نبود زیربخش شیالت در مؤلفه( ایانا)جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون وزیر 

شود که باید در  های کشاورزی محسوب می طور قطع شیالت یکی از زیربخش به: گفت 23سرشماری عمومی کشاورزی در سال 

 .آمارها لحاظ شود

 .های مستقل، وضعیت این بخش را سرشماری کرده بود ، سازمان شیالت در قالب پروژه7311 قبل از سال: حسن صالحی افزود

 .های آینده، جزء سرشماری کشاورزی محسوب شود ریزی حجم کار شیالت محدود است، اما باید برای برنامه: وی خاطرنشان کرد

ای را برای آمارگیری بخش شیالت و  ی مستقل، بودجهها شود تا در قالب پروژه از سازمان آمار درخواست می: صالحی ادامه داد

 .آبزیان در نظر بگیرد و در این راستا این سازمان کمک خواهد کرد

 .طور قطع نیاز خواهد بود ریزان کشور به آمارهای بخش شیالت برای دانشگاهیان، محققان و برنامه: وی تصریح کرد

 درصدی تولید میگو در کشور ۴3افزایش 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21156-1.html
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های آخر سال جاری،  در ماه: ن شیالت ایران به تشکیل شوراهای عالی در بخش شیالت اشاره کرد و یادآور شدرئیس سازما

هایی از وضعیت تولید میگو، ماهیان گرمابی، سردآبی،  در حال انجام است و در این راستا ارزیابی 7321ریزی برای سال  برنامه

 .های صید و صیادی در دستور کار است ماهیان و برنامه هپرورش ماهی در قفس، بازسازی ذخایر، رهاسازی بچ

های داخلی، منابع  های آب ها در بخش نامه اجرایی سازمان شیالت، چهار کمیسیون عالی را برای ارزیابی آیین: صالحی تأکید کرد

اند و  های خود را آغاز کرده یهای مقدماتی ارزیاب آبی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان را در دستور کار دارد که کمیسیون

 .هایی نیز صورت گرفته است بینی برای سال آینده پیش

 .گردد ها برمی های این کمیسیون اعالم نتایج موجود از وضعیت ذخایر و تولید بخش آبزیان، به بررسی: وی اظهار داشت

 99ترتیب تولید  بینی شده است و بدین درصد افزایش پیش 50آنچه مسلم است، در صید میگو بیش از : صالحی همچنین گفت

 .هزار تنی این آبزی رقم خورده است

ای از مشکالت، تولید اندکی دچار تزلزل شد، اما در حال برطرف  دلیل وجود پاره آبی، به در بخش ماهیان گرم: وی در ادامه افزود

 .ش را شاهد خواهیم بودهای موجود، رشد در این بخ ترتیب با وجود خشکسالی شدن مشکالت هستیم و بدین

هایی که این ماهیان با آن  ای از مشکالت و بیماری دلیل پاره به: معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره ماهیان سردآبی خاطرنشان کرد

 .شود بینی می رو بودند، در این بخش کاهش تولید پیش روبه

زی  ماهیان، ماهیان کف ماهیان، تن هیان خاویاری و برداشت فانوسآبی، میگو و کیلکا، پرورش ما تولید ماهیان گرم: صالحی ادامه داد

 .ماهیان نیز از رشد برخوردار است و ساردین

بینی کرد که وضعیت تولید در زیرشاخه شیالت دارای چه  توان پیش های عالی می پس از اعالم کمیسیون: وی در پایان تصریح کرد

 ./تغییراتی بوده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/97777-7.html 

 

 
 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1131دی  43: تاریخ

 نخستین محموله میگوی پرورشی به روسیه صادر شد

 .میگوی پرورشی به روسیه خبر دادعضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران از صادرات نخستین محموله 

: ، هادی سنگانیان اظهار داشت(مانا)به نقل از شبکه اطالع رسانی جامعه دریایی ایران  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

ه صادرکنندگان آبزیان ایران، نخستین محموله میگوی با همکاری مشترک سازمان شیالت ایران، سازمان دامپزشکی و اتحادی

 .پرورشی به روسیه صادر شد

 .توافقنامه صادرات آبزیان ایرانی به روسیه میان مقامات سازمان دامپزشکی و روسیه به امضا رسیده است: وی ادامه داد

افقنامه از این پس تمام محصوالت آبزی پروری با امضای این تو: عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران تصریح کرد

 .ایران می تواند به روسیه صادر شود

 .عالوه بر روسیه محصوالت شیالتی ایران می تواند به قزاقستان و بالروس هم صادر شود: وی خاطرنشان کرد

ن تالش های قابل تقدیر وزارت سنگانیان موفقیت ایران در جلب نظر مقامات روسیه برای صادرات آبزیان به این کشور را مرهو

 .جهاد کشاورزی دانست

این محموله از طریق کامیون های یخچال دار و از راه زمینی و مرزهای شمالی کشور در استان گیالن و از مرز آستاراخان : وی گفت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21155-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 .به روسیه صادر می شود

محصوالت شیالتی به روسیه، قزاقستان و بالروس از  به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران، امکان صادرات

 .طریق کشتی و آب های جنوبی کشور نیز امکان پذیر است

اما مدت زمان بیشتری طول می کشد تا : وی با اشاره به اینکه صادرات از طریق کشتی بسیار ارزان قیمت تر است ، اظهار داشت 

 .محصول به کشور مقصد برسد

انتخاب مسیر صادرات بستگی به خریدار : یه صادرکنندگان آبزیان ایران در ادامه سخنان خود یادآور شدعضو هیات مدیره اتحاد

 .دارد

هزار تن برای صدور میگو دارد و ما آن را هدف  900روسیه دارای ظرفیت و بازار مناسب و بزرگی است و ظرفیت : وی اظهار داشت

 .صادرات خود قرار داده ایم

 .ت خوبی برای صادرات محصوالت ایران به این کشور به ویژه در زمینه محصوالت فراهم شده استبه گفته وی، موقعی

افزایش تولید میگوی پرورشی ، تاثیر بسزایی در افزایش صادرات و ارزآوری خواهد داشت که امیدواریم : سنگینیان خاطرنشان کرد

 .هر چه سریعتر شاهد تحقق ان باشیم

هزار تن گذشته  90نکه بر اساس آمار ارائه شده تولید میگوی پرورشی برای نخستین بار در کشور از مرز سنگانیان با اشاره به ای

 .هزار تن میگوی پرورشی امسال تولید شود 71پیش بینی می شد : است ، تصریح کرد

د صادرات بخش قابل توجهی با آشنایی بیشتر مردم روسیه با کیفیت باالی محصوالت شیالتی ایران شاه: وی اظهار امیدواری کرد

 .از میگوی پرورشی به این کشور باشیم

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران، اتحادیه گمرکی روسیه، قزاقستان و بالروس را در کنار اتحادیه اروپا به عنوان 

 .بازارهای هدف صادرات آبزیان ایران اعالم کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/7707717/ 

 
 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1131دی  48: تاریخ

 تولید میگوی پرورشی در آبادان صددرصد افزایش یافت

در تن میگو از نوع وانامی از مزارع پرورش میگو آبادان برداشت شد که  350امسال ، بیش از هزار و : رئیس اداره شیالت آبادان گفت

 .درصد افزایش را نشان می دهد 700مقایسه با پارسال بیش از 

هکتار وسعت در  100مرزعه پرورش میگو با  30؛سید صالح هالالت با اشاره به فعالیت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  به گزارش

پیش بینی می شود با توجه به فراهم شدن شرایط مناسب برای پرورش میگو در سال : د چوئبده از توابع شهرستان آبادان،افزو

 . تن میگو از آن برداشت شود 700هزار و  9مزرعه فعال و  77زراعی آینده ، 

 . هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بخش شیالت آبادان فعالیت می کنند 70: وی گفت 

 .بخش شیالت است درصد اشتغال آبادان در 11

http://www.yjc.ir/fa/news/7703725/ 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5105145/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%8A%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5103196/
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 صادرات و واردات

 - 31/19/42فارس

 زنی ندارد گمرکی که مامور آن بنزین برای گشت/ میلیون دالری از یک اتاقک 999صادرات 

مامور گمرک در این منطقه حتی . بهره است ین امکانات بیویترین کشور در مرز ایران و افغانستان از کمتر

میلیون دالر صادرات داشته  999ماهه سال  1بنزین برای گشت زنی با خودرو در منطقه ندارد، گمرکی که در 

 .است
توانی به راحتی نفس بکشی و چشم به آسمان بدوزی شهری در دل کویر با  اینجا خبری از دود و ترافیک و آلودگی هوا نیست، می

هزار نفر جمعیت دارد و از افتخارات آن این است  900دیاری برای اهل فرهنگ و هنر است که حدود  بیرجندمردمانی خونگرم، 

 .کشی آب شرب شده است مجهز به لوله 7309ل که اولین شهر ایران بوده که در سا

استانی که به . افتتاح شده است 7911مدرسه شوکتیه شهر بیرجند بعد از دارالفنون تهران و مدرسه رشیدیه تبریز در سال 

 .معروف است و قائنات آن شهره عام و خاص است( زعفران)سرزمین طالی سرخ 

های نرگس  آن دیار گل( به سکون س و ف)ها و شهر خوسف  صفه 1یه معروف شهر دانیم شهر بشرو با سفر به این شهر حاال می

 .است

کیلومتر با مرکز شهر  910رود و  ای که صادرات کشور یا استان از این محل به کشور افغانستان می رود است منطقه مقصدمان ماهی

احد تولید دان مرغی خاورمیانه بین بیرجند و نهبندان دهند که بزرگترین و مسئوالن در راه توضیح می. یعنی بیرجند فاصله دارد

بافی، اگر بگذریم عمارت زیبای اکبریه با درختانی سر به فلک  بافی و جاجیم از محصوالت دستی این استان مانند گلیم. قرار دارد

 .کند نمایی می کشیده از کاج وجود دارد که در میان این شهر رخ

در راه همه هم صحبت هستند، در این میان . کنیم رود شویم، با کمی تاخیر حرکت می هی ماهیقرارمان این است که صبح زود را

داند که ده سال سابقه کار دارد و  گوید و خود را اولین زن کارمند می خانم یزدانی کارمند گمرک از افتخارات خود با غرور سخن می

های این راه برای خبرنگاران  خودرو در تردد بوده است و از سختی رود از بیرجند را هر روز با کیلومتری گمرک ماهی 300راه 

 .گوید می

ای سوالی پرسید که نظر همه را به خود جلب کرد، آیا تا کنون رئیس کل گمرک به این  در این بین یکی از خبرنگاران از گوشه

شاید درست باشد، . یابد نده همه خاتمه میشود که با خ گوید، اما جواب درستی شنیده نمی منطقه آمده است؟ هر کسی چیزی می

 .موضوعی که در پرسشم از مدیر کل صادراتی هم جواب درستی بیرون نیامد و در بازی با کالم جواب سوالم گم شد

روزه سیستان  790کند، علت آن را جویا شدیم که عنوان شد، بادهای  ای از غبار جلوی چشممان خودنمایی می در میان راه هاله

 .سیار هم معروف هستند، عامل اصلی گرد و غبار و همچنین تخریب تجهیزات و امکانات و بدی آب و هوا شده استکه ب

صف طوالنی . کند خودنمایی می 11رود یا همان بازارچه میل  هایی از رسیدن به گمرک ماهی با گذشت سه ساعت کم کم نشانه

رسد  کیلومتر هم می 5دهد، صفی که به گفته مسئوالن گمرک حتی به  میها خبر از نزدیک شدن ما به مرزبانی و گمرک  کامیون

جایی که در گذشته به دلیل وجود رودخانه فصلی در روزهایی از سال ماهی نیز داشته است و به این . رود است حاال این جا ماهی

 .اسم معروف شده است

باشیم، تا از نزدیک با روند صادرات در این گمرک ماهی رود آشنا در تصورمان هم این نبود که در نقطه صفر مرزی حضور داشته 

یابد و نقششان بیش از پیش نمایان  شویم، کمبود امکانات، رفاه و خدمات جلوه بیشتری می شویم، هر چه از پایتخت دورتر می

 .شود می
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 صف کامیونهای حمل کاالی صادراتی در گمرک ماهی رود

های  نشینیم از بزرگترین و اولین مشکل یعنی کمبود نیروی انسانی و تمامی زیرساخت ان میهای مدیرکل گمرک است پای صحبت

کند، علت تمامی این موضوعات کمبود اعتبار است و به همین  گوید و عنوان می اندازی یک محل برای امر صادرات سخن می راه

رود تنها گمرک صادراتی بوده و به  بدانید گمرک ماهیها ناقص بوده و تکمیل نشده جالب است،  علت هنوز بسیاری از زیرساخت

دلیل نبود امکانات و شرایط الزم برای واردات و ترانزیت حال و روز مناسبی ندارد، حتی نبود انبار، قرنطینه، آب آشامیدنی مناسب و 

سوزی در کاالهای صادراتی و  آتشای روبرو کرده است،  های ارتباطی و حمل و نقلی صادرات را نیز با مشکالت عدیده زیرساخت

 .از بین رفتن کاالها به دلیل نبود انبار زیر آفتاب بخش کوچکی از این مشکالت است

 روزه سیستان در ماهی رود مرز ایران و افغانستان 790آثار تخریب بادهای 

کند  یمنی و خدماتی عنوان میهای شرایط ا محمد علی خاشی مدیرکل گمرک استان خراسان جنوبی با ابراز تاسف از نبود حداقل

ترین زمان ممکن به مسائل و مشکالت  نشانی وجود ندارد که هنگام بروز حادثه بتوان در سریع این جا حتی یک اورژانس و آتش

 .رسیدگی کرد و به همین علت شاهد تلفات زیادی هستیم

رسدکه گزارشی بلند  ستان خراسان جنوبی میهای مرزی ا های آقای خاشی نوبت سرپرست سازمان بازارچه پس از شنیدن صحبت

 .مند است هاگالیه دهد، اما دست آخر خود از کمبود امکانات و زیرساخت باال از اقدامات و کارهای انجام شده ارائه می

ه و مابقی نفر از آنها ایرانی بود 970کارگر در بازارچه مشغول کار هستند که تنها  100کند،  فخر یکی از مدیران گمرک عنوان می

 .شود نفر تقسیم می 1هزار تومان بابت تخلیه بین  17افغانی هستند و از هر ماشین 

شود که  دهد و یادآور می وی از درخواست یکی از برندهای کشور افغانستان برای حضور در بازارچه و فروش کاالهای افغانی خبر می

 .میلیون دالر کاال از این گمرک صادرات داریم 910اکنون 

 کارگزان در حال تخلیه بار

 کارمند گمرک در کانکس*

شود کار کرد،  گویند، اینجا چگونه می کند و همه می رویم، باد شدید به همراه گرد و خاک اذیتمان می برای بازدید به محوطه می

روم تا از او سواالتی بپرسم،  به سراغ یکی از کارمندان گمرک می. زیرا امکانات اولیه نیز برای فعالیت اقتصادی هنوز تکمیل نیست

هزار تومانی در یک کانکس  900کند که با حقوق یک میلیون و  نظری خود را حسابدار و کارمند در خروج کاال از گمرک معرفی می

از اوضاع راضی نیست بچه استان گلستان با جنگل و طبیعت زیبا . شود که دل پری دارد با اولین سوال مشخص می. کند خدمت می

 .گوید ال در میان کویر از اوضاع نامناسب این جا میحا

شود و مسئوالن رسیدگی  هیچ وسیله سرمایشی و گرمایشی این جا وجود ندارد پیشرفتی در کار دیده نمی: کند نظری عنوان می

ن اضافه دریافت هزار توما 700کنند حقوق بدی آب و هوا نداریم، در حالی که برای مناطق مرزی و محروم کارمندان باید  نمی

 .امسال پرداخت شده و سه ماه است که این مبلغ پرداخت نشده است( مرداد) 7کنند، اما تا برج 

میلیارد تومان گمرک برای آنها  9گوید بیش از  مند است، می وی که از کارمند گمرک مرزی بودن خود با مدرک حسابداری گالیه

 .ری از کارمندان به دلیل نبود، امکانات حاضر به زندگی در منطقه نیستندرود خانه خریده است، اما بسیا در منطقه ماهی

کند که گمرکات کشور ویترین اقتصاد و نظام هستند، اما در حال حاضر این جا جایگاه  های خود را این گونه بیان می وی خواسته

 .ات ما بهتر استکند که از امکان مناسبی ندارد و حتی به ساختمان گمرک مرز افغانستان اشاره می

 حتی امکان دریافت رشوه نیست *
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گوید این کار شاید با پیشنهاداتی  پرسم جواب منفی بود و می از او در مورد رشوه و این که تا به حال پیشنهادی به او شده است، می

 .همراه باشد، اما شدنی نیست

. بیش از سه سال سابقه کار از نیروهای گارد گمرک است کند و با رویم که خود را حسین زاده معرفی می به سراغ فرد دیگری می

. گیرند هزار تومان مناطق محروم را حتی برخی کارمندان بیرجندی هم می 700گوید  کند و می های خود را بازگو می ناگفته

دارد این است که یکی از مباحثی که وجود . میلیونی برای ما در نظر گرفته شد که از این موضوع راضی هستم 70همچنین وام 

میان کارمندان مرز و بیرجند تفاوتی از لحاظ حقوق وجود ندارد، در حالی که آنها شیفت ندارند و امکانات و رفاهی بهتر از این جا 

 .است

کیلومتری محل  7700در فاصله )وی که دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران 

اکنون فصل امتحانات است و به دلیل کمبود نیرو امکان جابجایی شیفت و حتی گرفتن مرخصی وجود   :کند ، عنوان میاست( کارش

 30بینی نشده و حتی اگر با مشقات زیاد دکتر هم بشوم، به علت تعهد  همچنین ارتقای پستی برای حراست گمرک پیش. ندارد

برای جابجا شدن درخواست دادم، اما موافقت نشد، این جا به دلیل آنکه سه روز  .ساله امکان جابجایی و ارتقای شغلی وجود ندارد

کند که  شیفت هستیم، غذای گرم وجود ندارد و باید غذای سرد و کنسروی مصرف کنیم، زیرا تعاونی گمرک زمانی غذا درست می

 .نفر باشند 10تعداد کارمندان بیش از 

 بیبازارچه مرزی گمرک ماهی رود خراسان جنو

 هزار تومانی برای کمک به همکار بیمار 933جریمه * 

انگیزد و از نبود امکانات هنگام مریض شدن کارمندان  ام را برمی ساله تعجب 95چهره آفتاب خورده و شکسته شده این جوان 

به درمانگاه، دیر به  کند، برای انتقال یکی از کارمندان که مریض شده بود، گوید که خبری از درمان نیست و حتی تعریف می می

 .هزار تومان جریمه شد 700محل کار خود رسید و به همین علت 

 مامور گشت زنی مرز که خودروش بنزین ندارد*

زنی خود دانست و علت آن را این گونه  این جوان دانشجوی کارمند یکی از مشکالت حراست را نداشتن بنزین برای وسیله گشت

ها  زنی در شب اش حفاظت و گشت ، پولی برای بنزین نداریم و همین علت گارد که وظیفه اصلیگویند بیان کرد که مسئوالن می

 .تواند فسادآور باشد است، باید از دیگر خودروها بنزین گدایی کند و این خود آفتی است که می

ای آن پیدا کند، اما آقای خاشی ای بر کننده علت این موضوع را از مدیرکل گمرکات استان خراسان جنوبی مطلع شدم تا دلیل قانع

ای بوده که قادر به تامین سوخت وسایل نقلیه  ای به گونه کند، در این موضوع حق با گارد گمرک است، اما اعتبارات هزینه اذعان می

 .ای نداریم نیستیم و چاره

اومتی مرزها نامید که بدون هیچ به راستی شاید بتوان نام این کارمندان را در نقطه صفر مرزی جهادگران واقعی اقتصاد مق

 .اند داشتی در بدترین شرایط بدون هیچ امکاناتی حاضر به زندگی و کار شده چشم

سال سابقه کار داشته و از  7گوید که  هزار تومانی خود می 100سال سابقه کار از حقوق یک میلیون و  7همچنین فرد دیگری با 

 .شرایط موجود راضی نیست

ید، اگر بخواهیم کار بانکی انجام دهیم، به دلیل فاصله زیاد تا اولین شهر باید برای پرداخت یک قبض یک روز گو سلیمان کرد می

. به گرد و خاک دارم( حساسیت)آلرژی . کنم که مسئوالن اجازه بدهند به شهرم استان گلستان بروم درخواست می. مرخصی بگیریم

مسئول باسکول بوده و هنگام صحبت با ما در اتاقی کوچک . نترنت نیز موجود نیستگوید، تلفن در این منطقه وجود ندارد و ای می

 .ها و مجوزهای زیاد سر و کار دارد با برگه
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دار  گوید، بارها شده با موبایل شخصی استعالم مجوز گرفتیم، اما بازارچه خط تلفن ندارد و برای صادرات گاهی اوقات غرفه  وی می

 .شود، زیرا اینترنت وجود ندارد آورد و فقط این جا اسناد ثبت می تر به صورت دستی می طرف آنمتر  900اسناد را از 

گیرم که نه بیمه  هزار تومان از بازارچه حقوق می 770های زیادی دارد، با دو بچه  دل  در کنار این کارمند آقای خوشارویی هم درد

 .دارم و نه قرارداد و حتی یک برج نیز طلبکار است

شود، هیچ کس  شد، اکنون از پول کپی اسناد و مدارک تامین می گذشته از فروش کپسول گاز به کارگران حقوق تامین می در

 .زیرا مسافت مرز تا اولین شهر بسیار طوالنی است. کند، در هفته تنها نصف روز فرصت دارم، کنار زن و بچه باشم تعهدی قبول نمی

 ود انبارتخریب کاالهای صادراتی به دلیل نب

درصد  1میلیون دالر بوده که از لحاظ ارزش  797رود به ارزش  ماه سال جاری از گمرک ماهی 2به گزارش فارس، صادرات در 

،  کاهش داشته است و مهمترین اقالم رافینت حالل آلی، روغن پایه، تینر روغنی، هیدروکربور، مکمل سوخت، روغن هیدرولیک

 .جود مشکالت گفته شده و عدیده که البته وصف کامل آن گفتنی نیستبا و. گازوئیل و کود بوده است

دانیم شرایط  کند، می محمدعلی خاشی مدیرکل گمرکات استان خراسان جنوبی از همه این مسائل و مشکالت خبر دارد و اذعان می

ام، با هیچ یک از آنها  گفته درخواست انتقال از سوی کارمندان مطرح شده که 91آب و هوایی و فیزیکی سخت است و تا کنون 

کند که فکر عاجلی برای این  وی از مسئوالن باالدستی تقاضا می. موافقت نشود زیرا به دلیل کمبود نیرو امکان جابجایی وجود ندارد

رد حتی ساله خود را تمام کرده و باید منتقل شود اما امکان آن وجود ندا 7موضوعات شود و معتقد است برخی از کارمندان تعهد 

گیرد  بندی مالک قرار می شود چون این موضوعات در رتبه به دلیل نبود آموزش در حوزه اداری پیشرفتی برای کارمندان حاصل نمی

 .شود به همین در ارتقای شغلی این کارمندان ظلم می

کند، حق با  افت کارمندان را اذیت میکند بعد مس داند و بیان می ها و نظارت می وی سامانه جامع گمرکی را انقالبی در کار و کنترل

همکاران است و این جا از معاون مالی گمرک درخواست داریم، تا مشکل رفت و آمد حل شود و از استانداری هم توقع داریم که 

گمرکی   سازمان پایانه و یا بازارچه را هر چه سریعتر تکمیل کند و انتظار توجه بیشتر از مسئوالن در توسعه و تکمیل زیرساخت

 .داریم

رود و  در حالی که در ادارات ستادی گمرک در تهران با تورم نیرو روبه رو هستیم، در گمرکات مرزی که مرحله صف به شمار می

ویترین کشور است، با کمبود نیرو و امکانات مواجه هستیم، یکی از موارد عدالت اداری این است که کارمندان هر سازمان به نوبه 

س معیار عدالت در مناطق کم برخوردار و دور افتاده هم خدمت کنند، تا هم فشاری به کارمندان صف و عملیاتی در خود و بر اسا

مرز وارد نشود و هم امکان تبانی برای کارمند مستقر در مرز با قاچاقچی یا وارد کننده کاهش یابد و عدالت اداری و کارمندی هم 

 .ایجاد شود

اینده کشور را دارد، او هم مرزبان و نگهبان مرز خاکی هم مرزبان اقتصاد کشور است و هم با دقت در کارمند گمرک در مرز حکم نم

جلوگیری از ورود کاالی غیر استاندارد و غیر بهداشتی مرزبان و نگهبات سالمت جامعه است، پس باید تکریم شود و با عدالت با اور 

 .معیشتی و اداری او رفع شود برخورد شود، امکانات مناسب داشته باشد و مشکالت

ها به  ها و سازمان پایانه به نظر می رسد، مسئوالن وزارت صنعت، اقتصاد، کشور، راه شهرسازی به عنوان متولی ساخت زیرساخت

 .عنوان متولی ایجاد راه باید در خدمت توسعه و نوسازی گمرک مرزی به عنوان ویترین جمهوری اسالمی اقدام کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091000052 

 
 صادرات و واردات

 - 31/19/43فارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931024000069
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 هزار تن خرما 433ظرفیت صادرات / درصدی ورود کاال به روسیه در برابر تعرفه صفر درصدی ایران 34تعرفه 

درصدی واردات محصوالت ایران به  34رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در مقابل تعرفه 

این موضوع افت صادرات : درصد است، گفت ۶روسیه، تعرفه گمرکی ایران برای واردات از روسیه بین صفر تا 

 .شود به روسیه را برای ما موجب می
، در پاسخ به این سؤال که چرا برای خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ان در گفترضا نورانی رئیس کنفدراسیون صادرات ایر

صادرات محصوالتی مانند سیب درختی، کیوی، خرما، مرغ و تخم مرغ که به گفته وزیر جهاد کشاورزی روی دستمان مانده، 

درصد تعرفه گمرکی  37روسیه برای واردات میوه و سبزیجات از ایران : نگرفته است، گفتاقدامات صادراتی قابل توجهی صورت 

سنت تعرفه گمرکی از وارد کننده  39تعیین کرده و براساس گفته مدیران روس به ازای هر کیلو واردات محصوالت ایران به روسیه 

 .شود دریافت می

ها حاضر به واردات از  خصوص محصوالت کشاورزی به صرفه نیست و روساین تعرفه گمرگی سنگین برای واردات به : وی افزود

 .ایران نیستند

درصدی واردات محصوالت ایران به روسیه تعرفه گمرکی ایران برای  37رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه در مقابل تعرفه 

 .صادرات به روسیه را برای ما به دنبال دارد این موضوع افت: درصد است، بیان داشت 1واردات محصوالت روسی بین صفر تا 

ها به صرفه نیست، اقدام به  وقتی واردات از ایران برای روس: ها مساوی باشد، گفت وی با بیان اینکه در تجارت دو سویه باید حرکت

 .کنند تری دارند می واردات از سایر کشورها مثل آذربایجان که تعرفه گمرکی بسیار پایین

میلیون دالر  300ماهه اول سال جاری  2براساس آمار سازمان توسعه تجارت در : سیون صادرات ایران تصریح کردرئیس کنفدرا

ها  درصد روس 1تا  0میلیون دالر با تعرفه  301های سنگین صادر شده و در مقابل  میوه و سبزی فریز شده به روسیه با آن تعرفه

 .اند گندم، جو و ذرت وارد کرده

سنت تعرفه گمرکی  20هند هم برای واردات سیب از ایران حدود : یان اینکه این روش دیپلماسی اقتصادی نیست، گفتنورانی با ب

 .کند در حالی که پاکستان از این تعرفه گمرکی معاف است دریافت می

محصول را از کویت به عراق واردات سیب درختی ایران به عراق ممنوع شده است و برای صادرات سیب درختی باید این : وی افزود

 .صادر کنیم

با توجه به تولید زیاد سیب : شود ذخایر کافی برای نارنگی و پرتقال شب عید کافی نباشد، گفت  بینی می وی با بیان اینکه پیش

رتقال و درختی و کیوی به دولت و وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد دادیم که در مقابل صادرات سیب درختی و کیوی برای شب عید پ

 .نارنگی وارد کنیم تا حداقل رونقی در بازار این محصوالت ایجاد شود

افتد که هم فاقد ارزبری است و هم کاال روی  با این کار یک تجارت دو سویه اتفاق می: رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار داشت

 .ماند دست تولید کننده نمی

شد، ولی االن عالوه بر این موضوع  تعیین می  نداشتیم، برای صادرات جایزه زنی در گذشته در جاهایی که قدرت چانه: وی افزود

 .بر است ها نیز هزینه تحریم

های سنگین صادراتی دولت کمک نکند و در برنامه ششم چیزی در نظر نگیرد، قدرت  اگر برای این قبیل هزینه: نورانی بیان داشت

 .ماند دستمان میدهیم و کاال روی  رقابت در صادرات را از دست می

به گفته وزیر جهاد کشاورزی از تولید ساالنه حدود یک میلیون تن خرمای کشور ظرفیت : رئیس کنفدراسیون صادرات بیان داشت

 .هزار تن را داریم 700صادرات 

http://www.farsnews.com/
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در حالی که  ای نیستیم، در صنعت خرما حرفه: وی با بیان اینکه نباید محصوالت کشاورزی را به صورت خام عرضه کنیم، افزود

های جدید و یا ترکیب آن به محصوالت دیگر مثل پسته و مغز بادام قدرت  برخی کشورها مثل عربستان با تبدیل خرما به فرآورده

 .رقابت خود را در تجارت این محصول باال برده است

 .باالی حمل و نقل را هم از موانع صادراتی عنوان کرد  نورانی در پایان هزینه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091007010 

 
 صادرات و واردات

 فودپرس –  1131دى ماه  42چهار شنبه 

 آغاز صادرات مرغ و لبنیات به روسیه از سال آینده 
وانع بهداشتی برای صادرات محصوالت کشاورزی غیر نباتی در حال بررسی و رسد م در پی صادرات میگو به روسیه به نظر می

برطرف شدن است چراکه به گفته مدیر کل بین الملل وزارت جهاد کشاورزی مجوزهای الزم برای صادرات مرغ و لبنیات به روسیه 

ها و بسترهای  مورد فراهم کردن زیرساخت هایی که با دولت روسیه در تفاهم: هومن فتحی اظهار کرد.تا پایان امسال صادر می شود

ایم با سفر وزیر جهاد  های نرم افزاری مانند مجوزهای بهداشتی داشته تجارت محصوالت کشاورزی به ویژه در حوزه زیرساخت

انی در سفر اخیر هیات دامپزشکی و حفظ نباتات روسیه به ایران صادرات محصوالت شیالتی ایر  :وی افزود.کشاورزی سرعت گرفت

های تولید، توزیع و فرآوری  بدون قید و شرط مجاز شد و در مورد محصوالت لبنی و طیور نیز به دلیل نبود شناخت کافی از سیستم

ها  های تولید طیور و لبنیات آن این محصوالت، این هیات از پنج استان مازندران، تهران، گیالن، بوشهر و فارس و زیرساخت

معاون آژانس فدرال نظارت بهداشت نباتی و : مدیر کل بین الملل وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد.ادندبازدیدهای متعددی انجام د

دامی روسیه پس از بازدید از مراکز تولید این استان ها به عنوان یکی از قدرتمندترین آژانس های نظارتی پس از بازگشت به روسیه 

پس از سفری که به ایران داشتیم اطمینان یافتیم ایران در تولید محصوالت مورد "با مصاحبه با تلویزیون کشور خود اظهار کرد که 

همچنین صنعت طیور ایران . نیاز توانمندی های بسیاری دارد و از نظر بهداشتی نیز می تواند استانداردهای الزم را داشته باشد

این بازدیدها سبب شد تا در : فتحی گفت."قانع شویمهای گسترده خود با ایران  بسیار مدرن است و باعث شد برای ادامه همکاری

ادامه براساس پروتکل امضا شده بین دامپزشکی ایران و آژانس فدرال وزارت بهداشت نباتی و دامی روسیه، هیات تخصصی ارزیابی 

ان سفر کنند و هم اکنون هایی که سازمان دامپزشکی ایران برای صادرات به روسیه معرفی کرده، مجددا به ایر برای بازدید از شرکت

های مورد تاییدش را به روسیه ارسال کرده و در حال بررسی است اما موضوعات بهداشتی  سازمان دامپزشکی فهرست شرکت

وی اظهار امیدواری کرد که تا بهمن امسال هیات ارزیابی روسیه به ایران سفر کند و تا .همیشه برای صادرات زمان بر بوده است

البته از آنجا که روسیه با کشورهای بالروس . جوزهای الزم برای صادرات محصوالت لبنی و طیور به روسیه صادر شودپایان امسال م

و قزاقستان دارای اتحادیه گمرکی است باید پس از تایید طرف روسی این مجوز به اطالع کشورهای بالروس و قزاقستان نیز برسد 

صادرات : مدیر کل بین الملل وزارت جهاد کشاورزی گفت.ر نیز صادرات داشته باشیمکه در این صورت می توانیم به این دو کشو

هایی که در سفر اخیر هیات روسی صورت  محصوالت باغی و زراعی مانند محصوالت شیالتی هیچ قید و شرطی ندارد و طی مالقات

صادرات به : فتحی تاکید کرد.ف صورت گرفتگرفت مسائل مشترک، توافقات الزم و تبادل اسناد بهداشتی مورد نیاز بین دو طر

های  روسیه براساس توافقات بلند مدت وزیر جهاد کشاورزی با طرف روسی صورت گرفته و حتی در صورت حل مشکالت و تحریم

ل بین اروپا و روسیه تجارت بین ایران و روسیه همچنان ادامه خواهد داشت چرا که به گفته مسووالن این کشور حتی در صورت ح

کنند که در تحریم  تحریم ها نیز روند وابستگی اتحادیه اروپا مانند گذشته نخواهد بود و طرف روسی همچنان به این نکته اشاره می

 هایی که علیه آنان صورت گرفته از ایران درس گرفته است که چگونه بتواند با تحریم هایش مقابله کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931028001040
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 صادرات و واردات
 فودپرس–  1131دى ماه  42چهار شنبه 

 کشتی شکر از هند و برزیل توضیح بدهد 93وزارت صنعت و معدن درباره ورود 

 .از هند و برزیل توضیح خواست شکرکشتی  93در خصوص واردات وزارت صنعت و معدن عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از 

علیرضا محجوب در نشست علنی دوشنبه مجلس شورای اسالمی، در تذکر شفاهی از نمایندگان به دلیل دقت نظر در برخی مواد 

 .ز امیدواری کرد تا در این قانون به نظر کارگران نیز توجه بیشتری شودقانون رفع موانع تولید تشکر و ابرا

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکل گاز در روستاهای شهر تهران 

در اتصال گاز و هم در نبود گاز وجود در روستاهای شمال، شمال غرب و شمال شرق تهران مشکالت عدیده ای هم : تصریح کرد

دارد؛ روستاهای منطقه کن و رودبار قصران که جزو مناطق سرد است، نه سهمیه گازوئیل و نفت سفید دارند و نه برای گاز آنها 

 .فکری شده است

 .کیلومتری پایتخت فاقد گاز باشند 70مفهومی ندارد که تعداد زیادی روستا در   :وی ادامه داد

سوال می شود که چرا  واردات شکراز وزارت صنعت در خصوص : یسیون اجتماعی مجلس با اشاره به واردات شکر بیان کردعضو کم

 .شد و وضع تعادل تولید و عرضه و بازار و تقاضا را به هم ریخته است کشتی شکر از هند و برزیل وارد ایران 93

 .محجوب با اشاره به اینکه پول چغندر کاران پرداخت نشده از تجمع مکرر معترضان در این خصوص خبر داد

تور نمایندگان، این نماینده مجلس در پایان تذکر شفاهی خود از هیأت رییسه مجلس خواست با رعایت قانون در نطق پیش از دس

 .حقوق ناطقان را رعایت کند

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 صنایع غذایی

 آیانا-1131دی  43, دوشنبه

 سازمان غذا و دارو موظف به اعالم اسامی استفاده کنندگان روغن پالم شد 

غذا و دارو، این سازمان موظف است اسامی کارخانجات متخلف  براساس دستور دادستانی تهران به سازمان

 .استفاده کننده از روغن پالم را اعالم کند
دادسرای کارکنان  77شعبه : ، یکی از شاکیان پرونده روغن پالم با اعالم این خبر افزود(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .سامی کارخانجات متخلف استفاده کننده از روغن پالم در محصوالت خود را منتشر کنددولت به سازمان غذا و دارو دستور داد که ا

وزارت بهداشت، : قانون تعزیرات حکومتی در امور خوراکی و بهداشتی، اظهار داشت 13با استناد به ماده « مصطفی ترک همدانی»

 .بهداشتی غیرمجاز را اعالم کند درمان و آموزش پزشکی براساس این قانون مکلف است اسامی اقالم خوراکی و

ای شدن استفاده از روغن پالم در محصوالت لبنی و با پیگیری بازپرس پرونده  ماه از زمان رسانه 2به گفته وی، با گذشت قریب به 

جات بازپرسی دادسرای کارکنان دولت دستور انتشار اسامی کارخان 77و حساسیت دادستان تهران در امور بهداشتی مردم، شعبه 

 .کردند را به سازمان غذا و دارو صادر کرد متخلف که در تولید محصوالت خود از روغن پالم استفاده می

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D8%8C+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86+%D9%88+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Post
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وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو موظف است ظرف مدت سه روز پس از دریافت این دستور، اسامی این کارخانه ها را اعالم 

الم در محصوالت لبنی رسانه ای شده است و بازپرس پرونده و دادستانی تهران نیز است که استفاده از روغن پ 2حدود : کند، گفت

 .در امور بهداشتی مردم حساسیت خاصی داشته اند

مرداد ماه سال جاری با حضور در دادسرای کارکنان دولت از رییس سازمان غذا و  97بنابر این گزارش، جمعی از وکال روز شنبه 

 .استاندارد به دلیل استفاده از روغن پالم در محصوالت لبنی شکایت کرده بودند دارو و روسای سابق سازمان

تیر ماه سال  99این شکایت بر اساس مواد یک، سه، چهار و پنج قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 

مع تشخیص مصلحت نظام و مستند به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مج 37و همچنین ماده  7315

 ./قانون مجازات اسالمی در باب تقصیرات مامورین دولتی مطرح شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/97751-7.html 

 
  صنایع غذایی

 فودپرس –  1131دى ماه  48یک شنبه 

 شکر طعم دار برای نخستین بار در کشور تولید
شکر طعم دار برای نخستین بار در کشور توسط شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان تولید  -فود پرس  <صنایع غذایی

عالم الهام برنجیان مدیر توسعه محصوالت نیشکری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در گفت و گو با خبرنگار فود پرس، با ا.شد

تن شکر  500تولید شکر طعم دار در جهت ایجاد تنوع در بازار شکر از اهمیت خاصی برخوردار است و این کارخانه : خبر فوق افزود

تولید شکرهای طعم دار در چارچوب تحقق سیاست های جاری کشور به منظور دستیابی : وی افزود.طعم دار در سال تولید می کند

ایشان با بیان .شود واردات محصوالت متنوعی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد انجام می به خودکفایی و جلوگیری از

این محصول تاکنون در مقیاس : اینکه کاربردهای شکر طعم دار در بیسکویت،کیک، بستنی، انواع شربت و نوشیدنی هاست گفت

وان یک محصول جانبی و مکمل در کارخانجات تولید انواع شکر و یا صنعتی در کشور تولید نشده بود و در سایر کشورها نیز به عن

امروزه مصرف شکر طعم دار : برنجیان بیان کرد.تولید می گردد... تولید کنندگان محصوالت غذایی مانند نوشابه،آب نبات،شکالت و

طعم در  59جهان این محصول با بیش از  در برخی از کشورهای پیشرفته. در کنار سایر شیرین کننده ها در دنیا افزایش یافته است

اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و همچنین به طعم شکرهای طعم دار این شرکت شامل هل،زنجبیل،دارچین، لیمو و هل 

سازی  تمام تجهیزات مورد استفاده در این واحد بومی: برنجیان همچنین با اشاره به تولید شکر پودری در این واحد افزود.اشاره کرد

از ویژگی های این کارخانه عدم استفاده از اسانس های مصنوعی و استفاده از پودر طبیعی : وی در پایان خاطرنشان کرد.شده است

کارخانه شکر طعم دار وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان می باشد و هم اینک واحد .طعم دهنده هاست

نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فرصت اشتغال ایجاد کرده که تا سال آینده این  10برای  تولید شکرهای طعم دار خوزستان

 خرمشهر قرار دارد -کیلومتری جاده اهواز 10که در موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر در . نفر می رسد 10تعداد به 

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 عسل

 آیانا-1131دی  45, پنجشنبه

 کیلوگرم عسل از هر کندوی زنبور عسل توسط زنبوردار نمونه  ۶3تولید 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21168-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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کیلو عسل  99۴33دهقان باقری در بازدید از کلنی کندوی زنبوردار نمونه مشگین شهری از تولید و برداشت 

 .کلنی کندوی مدرن خبر داد 903خالص از 
با توجه به آب و هوای معتدل : ، دهقان باقری کارشناس مسئول پرورش زنبور عسل افزود(ایانا)ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاورزی 

استان و تنوع گیاهان شهد زا و گرده زا در این استان بخصوص شهرستان مشکین شهر که دامنه پرگل سبالن بوده، رحمت پورعزیز 

 13ق شد در سال گذشته از هرکندوی زنبور عسل بطور متوسط خیاوی، زنبور دار نمونه استان از شهرستان مشکین شهر موف

 .کیلوگرم عسل سبالن تولید نماید

این زنبوردار که فارغ التحصیل رشته کاردانی : کارشناس مسئول پرورش زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد

کنه، اروا ، "استفاده از داروهای شیمیایی برای مبارزه با آفات  دامپزشکی است به دلیل مدیریت صحیح در زنبورستان خود به جای

 .از مواد طبیعی گیاهی استفاد کرده که نتیجه آن تولید محصوالت پاک بوده و ازلحاظ بیولوژیک بسیار حائز اهمیت است "اکارین

برابری جمعیت زنبور عسل در کلنی ها  استفاده این زنبوردار از سیستم دو ملکه ای در زنبورستان، باعث افزایش دو: باقری گفت

کیلوگرم عسل  77500کلنی کندوی مدرن بیش از  910شده و محصول تولیدی را نیز به همین سطح افزایش داده بطوری که با 

 .خالص برداشت کرده است

زنبورداری در نقاط  گفتنی است این پرورش دهنده نمونه زنبور عسل محل استقرار کندوهای خود را طبق فصل گل دهی و تقویم"

به عنوان زنبور دار  29و  20وی در سال های . مختلف کشور انجام می دهد و همین امر نیز در موفقیت وی تاثیر بسزایی دارد

 ."به عنوان زنبور دار نمونه استان انتخاب شده است 23نمونه مشکین شهر و در سال 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/97737-7.html 

 

 کود

 آیانا-1131دی  42, شنبه

 چالکود، راهی برای افزایش کارآیی مصرف کود 

ها به  راندمان و کارآیی مصرف کود در روش چالکود به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی است و چون ریشه

کنند، بنابراین غذای سالم برای چند سالی بدون زحمت در  تأمین می شکلی مستقیم غذای مطلوب خود را

 . اختیار درخت خواهد بود
در روش چالکود : گفت( ایانا)مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های فعال  مباالتی و فقدان دقت کارگران ریشه داشته و گاهی بر اثر بی دیگر نیازی به پابیل درختان میوه که هزینه بری فراوانی

شود، نبوده و از نظر اقتصادی نیز این روش به صالح باغدار است، باغدار برای هر چند سال یک بار با احداث  پذیر می درختان آسیب

 .های بعد نیازی به پابیل خاک نخواهد داشت دو تا چهار چالکود در سال

های آهکی، زیادی  دلیل حضور آهک فعال در خاک به: های کوددهی در باغ دانست و افزود زارع چالکود را از بهترین روش فریبرز

انداز درختان و با توجه به کمی تحرک  کود در سایه( پخش سطحی)های آبیاری، کمی مواد آلی مصرف غیرصحیح  کربنات در آب بی

اته و سولفاته و عدم رعایت مصرف صحیح بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور دچار ویژه کودهای فسف اکثر کودهای مصرفی به

های میوه اولویت خاصی یافته است، یکی از بهترین و  عدم تغذیه صحیح هستند و به همین دلیل بیان روش صحیح کوددهی در باغ

 .های صحیح کوددهی اعمال روش چالکود است ترین روش ساده

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21135-1.html
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کود دامی که منبع عمده بذر . یابد های هرز تا حد زیادی کاهش می با استفاده از روش چالکود مشکل علف: وی خاطرنشان کرد

 .ها محل مناسبی برای رویش ندارند صورت توده در چاله قرار گرفته و بذر علف های هرز است به علف

ها را به صورت یکنواخت در فاصله بین  ه از چالهخاک خارج شد: مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ادامه داد

 .های درختان پخش و از باز گرداندن دوباره آن به داخل چاله خودداری شود ردیف

دلیل مصرف کودهای آلی، کودهای سولفاته و  در چالکود به: زارع با اشاره به اسیدی بودن محیط در روش چالکود، تصریح کرد

کربنات فراوان در آب آبیاری به لحاظ ترشح فراوان یون  های بی چنین شرایطی حضور یون گوگرد، محیط اسیدی است و تحت

ساز نبوده، به عبارت دیگر با اسیدی کردن محیط غذای درخت، جذب مواد غذایی با سهولت  هیدروژن در محیط چالکود، مسئله

 ./گیرد بیشتری انجام می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97771-7.html 

 

 
 کود

 آیانا-1131دی  48, یکشنبه

 شود  اخذ شماره ثبت برای انواع کودهای کشاورزی الزامی می

نباید هیچ نوع  1۶ماه سال  آبان 99از : رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

 .کودی بدون شماره ثبت در بازار وجود داشته باشد
اخذ شماره ثبت برای انواع کودهای شیمیایی، آلی : گفت( ایانا)کاظم خاوازی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ظور پایش کیفیت کودها در سطح کشور الزامی استمن و زیستی از مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی به

وی هدف از الزامی شدن اخذ شماره ثبت برای انواع کود را کمک به سالمت محصوالت کشاورزی و ارتقای سالمت خاک عنوان 

 .کرد

وزارتخانه به  نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی در آیین: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی افزود

ماه  بهمن 97ماه امسال ابالغ شد و بر اساس آن، این مؤسسه موظف شد تا  پیشنهاد مؤسسه تحقیقات خاک و آب آماده و در آبان

 .های آن را تهیه و ابالغ کند نامه امسال شیوه

حوزه کود اعم از تولیدکننده، اندرکاران  نامه ثبت و کنترل کیفی انواع کود، دست پس از ابالغ شیوه: خاوازی خاطرنشان کرد

کننده کودهای شیمیایی، آلی و زیستی شش ماه فرصت دارند برای محصول خود از مؤسسه تحقیقات خاک و  واردکننده و توزیع

آب شماره ثبت دریافت کنند تا ما بتوانیم کیفیت کودها را در بازار ردیابی و مشخص کنیم انواع کود در چه زمانی و توسط کدام 

 .دکننده یا واردکننده عرضه شده استتولی

در صورتی که پس از پایش و بررسی کارشناسان این مؤسسه، کیفیت کود پایین ارزیابی شود و یا آنکه حاوی : وی هشدار داد

 .گیرد عناصر سنگین باشد، با عوامل آن برخورد قانونی صورت می

در مواردی دیده شده که : شود، تصریح کرد نیست در کجا انجام میهای کود معلوم  بندی خاوازی با بیان اینکه بسیاری از بسته

های شکیل به بازار عرضه شده، در حالی که نامرغوب هستند و ما نیز نگران آلودگی این کودها و  بندی کیفیت در بسته کودهای بی

 ./های کشور هستیم انتشار آن در سطح مزارع و باغ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97757-7.html 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21157-1.html
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 گندم

 - 31/19/45فارس

 میلیون تن 3نیاز سال آینده کمتر از / میلیون تن گندم در سال جاری 4واردات 

نیاز به : در سال جاری وارد کشور شد، گفتمیلیون تن گندم  4معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 .میلیون تن خواهد بود 3واردات گندم برای سال آینده کمتر از 
های  ، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در ششمین همایش نهادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های کشاورزی اشاره کرد  المللی صدا و سیما برگزار شد، در جمع خبرنگاران به وضعیت نهاده های بین مرکز همایشکشاورزی که در 

هزار تن کود شیمیایی از قبیل ازته، پتاس، فسفره و کودهای ماکرو و میکرو موجود است و برای  200در حال حاضر تقریباً : و گفت

 .ادامه فصل کشت تدارک خوبی دیده شده است

کش به اندازه کافی تهیه شده و موجود  کش و قارچ تدارک خوبی دیده شده و انواع سموم علف: وی در مورد سم کشاورزی گفت

 .است

بذور و سبزی و صیفی بیش از نیاز وارد شده ذخیره خوبی برای ادامه کشت موجود است و برای کشت پاییز که در : کشاورز افزود

ایم و بذور داخلی هم مقدار زیادی تأمین شده و رویکرد جدیدی در تحقیقات کشور برای  فی داشتهجنوب کشور آغاز شده، بذر اضا

 .تولید آن تدارک دیده شده است

میلیون تن گندم  7ماهه اول امسال بیش از  2در   :معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به میزان صادرات گندم در سال جاری گفت

 .میلیون تن به واردات گندم نیاز باشد 3شود، برای سال آینده کمتر از  بینی می برای واردات نداریم و پیشایم و مشکلی  وارد کرده

دهم درصد سم دنیا را  5ما یک درصد کشاورزی دنیا را داریم و حدود : وی در مورد مصرف کود و سم در کشاورزی بیان داشت

ا در مصرف این عناصر کم است البته بهبود و ارتقا آن از وظایف ما است، کنیم و بنابراین چه از نظر کود و سم سهم م مصرف می

 .درصد از دنیا کمتر است 10تا  37ولی در سطح کالن مصرف عناصر شیمیایی در کشاورزی حدود 

حذف رقم از سموم پرخطر  5ایم و سال گذشته  های زیادی برای حذف سموم پرخطر آغاز کرده گیری سخت: کشاورز اظهار داشت

 .نوع دیگر حذف شود 77شود سال آینده  بینی می شده و پیش

کشد  سال طول می 7ساله نیازمند است، بنابر این هر سیاستی که برای بذر داشته باشیم  7تولید بذر به یک زمان : وی اظهار داشت

سال آینده این رقم به  1کنم تا  میبینی  درصد بذر مورد نیاز گندم گواهی شده است که پیش 30تا به نتیجه برسیم و هم اکنون 

 .های آن امسال تدارک دیده شده است درصد برسد و پایه 11

 .امید است از پاییز سال آینده شاهد تحول اساسی در کیفیت بذر گواهی شده داشته باشیم: وی افزود

در سردخانه به آن موم زده سیب سم ندارد و : معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص استفاده از سم در سیب گفت

 .شود، ولی به طور طبیعی دارای اسانس است نمی

کنندگان سموم به نوع سم اشتباهات جزئی در این بخش اتفاق  به غیر از موارد استثنائی ناشی از عدم توجه مصرف: وی افزود

 .افتد و کشاورزی ما سالم است می

 .وشو هیچ مشکل ندارد ایت موارد بهداشتی و شتمصرف سیب با پوست در صورت رع: کشاورز اظهار داشت

وزارتخانه وظیفه ضبط و مبارزه با : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق سموم در اختیار وزارتخانه نیست، گفت

ت داریم و برخورد با سموم قاچاق قاچاق را ندارد و قانونی در این مورد در اختیار ندارد بلکه ما وظیفه ثبت سم و اجازه رسمی واردا

 .و غیر استاندارد تولید داخل وظیفه دستگاه قضایی است

http://www.farsnews.com/
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است صدور پروانه   هزار فروشگاه 1تعداد آنها بیش از   :کننده سم در کشور گفت های غیر مجاز عرضه کشاورز در مورد تعداد فروشگاه

 .در اختیار ما است، ولی برخورد بر عهده دستگاه قضایی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237097000310 

 
 گندم

 - 31/19/42فارس

 تولید نیست  قیمت خرید تضمینی گندم متناسب هزینه

  تومان خرید تضمینی گندم متناسب هزینه 9944مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشور با بیان اینکه قیمت 

هزار تومان است که اگر کشاورز یک تن گندم  043هزینه کشت دیم یک هکتار گندم : تولید نیست، گفت

 .شود برداشت کند، سودی عایدش نمی
در مورد نرخ  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمدی مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در گفت علی خان

های تولید  اگرچه قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه: تومانی خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، گفت7777

 .های تولید بود هتوان توقع افزایش قیمت این محصول را داشت و باید به دنبال راهکارهایی برای پایین آمدن هزین نیست، ولی نمی

تخصیص و ارائه تسهیالت ارزان قیمت به کشاورزان، استفاده از بذور گواهی شده : تولید، گفت  وی در مورد راهکارهای کاهش هزینه

تولید   وری باال و در نتیجه کاهش هزینه گذار در افزایش عملکرد است که منجر به بهره های مناسب از جمله مسائل تأثیر و کود

 .شود می

های کشاورزی، ادوات و  قیمت نهاده: ها را پوشش دهد، گفت تواند افزایش قیمت کننده نمی خان محمدی با بیان اینکه مصرف

 .های کارگر افزایش قابل توجهی داشته است آالت و حتی هزینه ماشین

های مصرفی یارانه اختصاص  ر نهادهاگر دولت به کشاورزان با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت کمک کند و به کود و سای: وی افزود

 .میلیون تن رساند 70تا  2.7توان میزان تولید گندم را سال آینده به  دهد، می

هزار تومان است که اگر  170هزینه کشت یک هکتار گندم دیم حدود : مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، تصریح کرد

وری سود حاصل از  شود، بنابراین باید با افزایش بهره زیادی عاید کشاورز نمیکشاورز یک تن گندم از زمین برداشت کند، سود 

 .کشت را افزایش دهیم

کشاورزان خبره و نمونه معموال با رعایت قوانین مربوط به زمان مناسب کشت و کوددهی عملکرد : خان محمدی تصریح کرد

 .بیشتری دارند

وری  این موضوع روی میزان بهره: یار کمی در اختیار کشاورزان قرار گرفت، گفتوی با بیان اینکه امسال بذر گواهی به میزان بس

 .تأثیرگذار است

ای  کیفیت و غیر استاندارد است و هیچ گونه ارزش تغذیه کودهای موجود در بازار اکثرا بی: خان محمدی در مورد کود و سموم گفت

 .برای گیاه ندارد

های عرضه کود و سم وجود  کشاورزان مشکالت زیادی دارند و هیچ گونه نظارتی بر فروشگاهدر مورد تهیه سموم نیز : وی افزود

 .ندارد

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور با بیان اینکه اگر قرار است دولت گندم را براساس کیفیت از گندم کاران خریداری 

دهی مناسب، مبارزه با  کشاورزان باید در مورد تغذیه و کود: دهد، گفت کند باید راهکار تولید چنین گندمی را هم به کشاورزان ارائه

 .الزم را ببینند  آفات و زمان مناسب کشت آموزش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931025000370
http://www.farsnews.com/
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برخی از کشاورزان در موارد مذکور آگاهی کافی ندارند، در حالی که رعایت این مسائل تأثیر زیادی در : خان محمدی تصریح کرد

 .ولیدی داردوری و کیفیت محصول ت افزایش بهره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237099007919 

 
 گندم

 آیانا-1131دی  43, دوشنبه

 هزار تن گندم در کشور سوم شد  043گلستان با تولید 

 .دست آورد به 19 - 13رتبه سوم کشوری را در سال زراعی هزار تن گندم،  043استان گلستان با تولید 
سال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گرم گندم در هر هکتار کیلو 900هزار و  طوری که هشت زراعی گذشته رکورد عملکرد تولید گندم در این استان شکسته شد، به

 .توسط کشاورزان پیشرو برداشت شد

 .کیلوگرم در هکتار عنوان کرد 900مختار مهاجر، میانگین تولید گندم در مزارع آبی استان گلستان را چهارهزار و 

موقع را از علل  ههای هرز و کوددهی ب موقع، مبارزه با علف های کارشناسی، آبیاری به کارگیری اصول فنی داشت طبق تصویه وی به

 .افزایش عملکرد تولید گندم استان گلستان برشمرد

درصد گزارش شده که  37تا  30مقدار گلوتن گندم استان : مهاجر با اشاره به کیفیت باالی گندم تولیدشده در این استان افزود

 .دهد گندم گلستان به لحاظ کیفی قابلیت نانوایی باالیی دارد نشان می

 .هزار تن خرید تضمینی گندم در استان گلستان انجام شده است 570: دوی خاطرنشان کر

شده و مادری تولید شد که  هزار تن بذر گواهی 39در استان گلستان  29 - 23سال زراعی : مهاجر درباره بذر گندم نیز تصریح کرد

 .تولید صورت گرفت های تعاونی درصد تولید بذر توسط بخش خصوصی یعنی سازمان تعاون روستایی و شرکت 700

 .امسال تصمیم داریم تولید بذرهای مادری را به بخش خصوصی واگذار کنیم: وی ادامه داد

 درصد سویای کشور در گلستان ۶3تولید 

رغم کاهش  سال زراعی گذشته به: های روغنی یادآور شد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان درباره میزان تولید دانه

هزار تن سویا از اراضی کشاورزی این  17هزار تن کلزا و  70درجه دما در سطح استان در مجموع  9.7و افزایش  شدید بارندگی

 .استان برداشت شد

 .هزار هکتار عنوان کرد 77هزار هکتار و سطح زیر کشت سویا را  91مهاجر سطح زیر کشت کلزا را 

درصد  10بیش از : ت کشور را به خود اختصاص داده است، تأکید کردوی با بیان اینکه استان گلستان در تولید سویا مقام نخس

 .شود سویای کشور در این استان تولید می

تومان از  100هزار و  کیلوگرم در هکتار است که با قیمت تضمینی یک 100متوسط عملکرد کلزا یک تن و : مهاجر اظهار داشت

 .کشاورزان توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شد

پنبه محصول اساسی برای تناوب زراعی و بهبود کیفیت خاک است و نیاز آبی کمتری : ی درباره اهمیت کشت پنبه نیز گفتو

 .نسبت به محصوالت رقیب دارد و باید کشت آن مورد توجه دولت قرار گیرد

هکتار عنوان کرد و  100هزار و  79عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سطح زیر کشت پنبه استان را 

 .هزار هکتار پنبه را زیر کشت ببریم 90تن در هکتار است و تصمیم داریم در سال زراعی جاری  9.7عملکرد پنبه : افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931022001242
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منظور  ضروری است برای تأمین بذر و اعتبارات تملکی به: مهاجر بر حمایت ویژه از تولید پنبه در کشور تأکید کرد و ادامه داد

 .بهره برای کشاورزان اقدام شود یز مکانیزاسیون ویژه کاشت، داشت و برداشت و اعطای تسهیالت کمتجه

وار در  های خورشید و سبزه شده پنبه را به نام مؤسسه تحقیقات پنبه در ماه گذشته، دو رقم جدید بذر اصالح: وی خاطرنشان کرد

 .تن در هکتار دارند و با دو روش سنتی و متراکم قابل کشت هستند استان گلستان رونمایی کرد که عملکرد بین پنج تن و هفت

توان این محصوالت را با ماشین برداشت کرد، ضمن آنکه دوره  رس هستند و می دو رقم جدید پنبه، همزمان: مهاجر تصریح کرد

 .روز است 717رشدشان 

 زمینی توسط بخش خصوصی درصد بذر سیب 933تولید 

سال زراعی : فرنگی در استان گلستان نیز یادآور شد زمینی و گوجه ورزی استان گلستان درباره کشت سیبرئیس سازمان جهاد کشا

 .فرنگی رفت هزار هکتار زیر کشت گوجه زمینی و هشت هکتار اراضی زیر کشت سیب 500حدود چهارهزار و  29 - 23

 .هزار تن عنوان کرد 910فرنگی را  و گوجه هزار تن 730زمینی این استان در مزارع روباز را  وی میزان تولید سیب

زمینی توسط  درصد بذر سیب 700: تن در هکتار است، تأکید کرد 37زمینی استان  مهاجر با اشاره به اینکه متوسط عملکرد سیب

 .های تولید و سازمان تعاون روستایی تولید شده است درصد آن توسط تعاونی 70شود که  بخش خصوصی تولید می

 .ها هم استفاده شده است تیوبر و غده زمینی از مینی در تولید سیب: ر داشتوی اظها

هزار تن از  37زمینی، امسال  با توجه به دستور وزیر جهاد کشاورزی در راستای حذف تعرفه صادرات سیب: مهاجر همچنین گفت

کشاورزان توانستند با قیمت مناسب  زمینی استان به کشورهای آسیای میانه مانند ترکمنستان و ارمنستان صادر شد و سیب

 .محصول خود را به بازار داخلی و خارجی عرضه کنند

 دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی ۴93سابقه  تأمین بی

یک  29در سال : عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی افزود

میلیارد تومان به  30میلیارد تومانی برای خرید و تجهیز مکانیزاسیون کشاورزی کشور ایجاد شد که از این مبلغ  100خط اعبتاری 

 .استان گلستان اختصاص یافت

 .دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی تأمین شد 790میلیارد تومانی،  30از این اعتبار : وی خاطرنشان کرد

میلیارد تومان نصیب استان گلستان  37میلیارد تومان اعتبار مکانیزاسیون کشاورزی،  100یز از مهاجر با اشاره به اینکه امسال ن

سابقه  سال اخیر بی 70دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی تأمین شد که در  590امسال از محل این اعبتار : شده است، ادامه داد

 .بوده است

هزار تن کود اوره، فسفات و  17پس از چند سال کمبود نهاده کود توانستیم  سال گذشته: وی درباره نهاده کود نیز تصریح کرد

 .تأمین کنیم 29 - 23پتاس برای محصوالت پاییزه 

ویژه فسفات و پتاس توانستیم  موقع کود به های ویژه وزیر جهاد کشاورزی در زمینه تأمین به با حمایت: مهاجر در پایان یادآور شد

 ./های خشکی ایجاد کنیم گیاهان در برابر سرما و تنشمقاومت بسیار باالیی در 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97711-7.html 

 
 گندم

 فودپرس –  1131دى ماه  46جمعه 

 ! میلیون تن گندم بدون ثبت از گمرک رد شد 9.9/تا شد 4حساب دو دو تای واردات گندم 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21178-1.html
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هزار تن گندم به کشور دارد، معاون وزیر جهاد کشاورزی میزان واردات  171در حالی که آمار گمرک نشان از واردات سه میلیون و 

براساس آمار .هزار تن بیشتر از میزان ثبت شده در گمرک 977میلیون تن اعالم کرد؛ یعنی یک میلیون و  7ماهه این محصول را  2

 921تن گندم به ارزش یک میلیارد و  700هزار و  171ماهه امسال سه میلیون و  2واردات گمرک جمهوری اسالمی ایران طی 

رات، انگلستان، اوکراین، هزار دالر از کشورهایی مانند لتونی، چین، آذربایجان، آلمان، ازبکستان، استرالیا، اما 200میلیون و 

به کشور وارد کرده است که از نظر وزنی ... ترکمنستان، ترکیه، جمهوری کره، سوئیس، روسیه، فرانسه، قزاقستان، لیتوانی، هلند و 

این در حالی است که عباس .دهد ماهه سال گذشته نشان می 2درصد رشد را نسبت به  10.15درصد و از نظر ارزشی  71.13

ماهه امسال حدود پنج میلیون تن گندم وارد  2کند و معتقد است که در  معاون وزیر جهاد کشاورزی این آمار را تایید نمیکشاورز، 

هزار تنی گندم گمرک با آمار اعالمی پنج میلیون تنی خود  100البته وی دلیل اختالف آمار واردات سه میلیون و .کشور شده است

ها برای کاهش واردات این محصول استراتژیک به  ریزی داند و از برنامه ر استراتژیک کشور میرا ضرورت واردات برای تامین ذخای

گرچه هنوز دلیل تفاوت آمار اعالم شده واردات گندم از سوی گمرک با آمار .کمتر از سه میلیون تن در سال آینده خبر داده است

ماند که اگر استدالل معاون این وزارتخانه  ن سوال باقی میاعالم شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی مشخص نیست اما جای ای

 درست باشد چرا نباید آمار واردات گندمی که به عنوان ذخایر استراتژیک درنظر گرفته شده، در آمار رسمی کشور ثبت شود

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 گیاهان دارویی

 خبرنگاران جوان - 1131دی  43: تاریخ

 شود بسته کارآفرینی گیاهان دارویی اجرا می

توانند با  عالقه مندان و متقاضیان می: مجری طرح ملی گیاهان دارویی از تهیه و اجرای بسته گیاهان دارویی خبر داد و گفت

 .وندمشارکت در این طرح از فرایند اجرایی و تولید و صادرات آن نیز با خبر ش

طرح های توسعه تولید گیاهان دارویی در عرصه های منابع : فریبرز غیبی اظهار داشت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانگزارش   به

طبیعی اجرا می شود که سرمایه پنهان و ثروت طبیعی برای کشور محسوب می شود و به ارتقای ضریب سالمت جامعه و امنیت 

 .غذایی هم کمک می کند

توان ارزش افزوده  ی و صنعتی دارد که با فرآوری آنها در آنها کشور میبسیاری از گیاهان دارویی مصارف مختلف درمان: وی افزود

 .بیشتری را از تولید آنها کسب کرد

سقز، )هزار تن گیاه دارویی صادراتی  1پیش از این ساالنه حدود : ها در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت مشاور رئیس سازمان جنگل

 .شد که در پی خشکسالی ها به هزار تن رسیده است ت میبرداش...( کتیرا، سدر، میوه بادام، بلوط و 

هزار هکتار از اراضی زراعی آبی را به زیر کشت گیاهان دارویی برود که از  700تالش می کنیم  7101تا افق سال : غیبی اعالم کرد

 . شد اجرایی خواهد  21سال 

هزار هکتار در مراتع و  97هزار هکتار در اراضی جنگلی، 90)ی های منابع طبیع هزار هکتار در عرصه 70ها   سازمان جنگل: وی افزود

 .ای بومی گیاهان دارویی مناطق اختصاص می دهد را در هر سال به کشت گونه ه( هزار هکتار اراضی بیابانی 7

ار افزایش یابد هزار هکت 700در اجرای نقشه توسعه علمی کشور قرار است سطح کشت گیاهان دارویی با برنامه ریزی به : وی افزود

 750هزار و  32و رویکردهای صادراتی هم مد نظر است البته با حداکثر ارزش افزوده در حال حاضر وسعت گیاهان دارویی حدود 

 .هکتار است

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 70: غیبی با تاکید بر ضرورت بسته بندی و رعایت استاندارد در تولیدات گیاهان دارویی و تقویت تجارت و صادرات سالم گفت 

 .درصد افزایش می دهیم 90از داروهای مصرفی از گیاهان دارویی است که تا درصد 

هایی با صاحبان  نامه برای اقتصادی تر کردن کشت گیاهان دارویی ، تفاهم: مجری طرح ملی گیاهان دارویی کشور اظهار داشت 

هایی  کنندگان گیاهان دارویی و برخی شرکت صنایع و فرآوری گیاهان دارویی، اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی، انجمن تولید

 .شود کنند و گیاهان دارویی تولید شده پس از برداشت به بازارهای هدف فروخته می داریم که روی گیاهان دارویی کار می

ران قرار بردا شود ووزارت جهاد کشاورزی نهاده مجانی در اختیار بهره کشت گیاهان دارویی به صورت مشارکت انجام می: وی افزود

 .کننده است برداری با خود تولید دهد و کشت، حفاظت و بهره می

برابر ایران  700گرم یعنی  9700گرم و در آمریکا 200گرم ، در اروپا  97بنابراین گزارش سرانه مصرف گیاهان دارویی در ایران 

 .است

http://www.yjc.ir/fa/news/7701795 

 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/19/46فارس

 شرایط پذیرش سند زمین کشاورزی به عنوان وثیقه تسهیالت بانکی

رغم مصوبه مجلس مبنی بر پذیرفتن اسناد اراضی کشاورزی به  عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه علی

بانک کشاورزی در صورتی که : کنند، گفت د امتناع میها از قبول این اسنا عنوان وثیقه هنوز هم برخی بانک

 .پذیرد وام برای تولید باشد این وثیقه را می
در مورد مصوبه مجلس مبنی بر پذیرفتن اسناد رسمی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   اهلل میرمرادزهی در گفت هدایت

های  کنندگان بخش کشاورزان، دامداران و تولید: های بخش کشاورزی و روستایی گفت مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه وام

ها در حدی نبود که به  آنهای  ها همواره با مشکل مواجه بودند و دارایی مختلف کشاورزی برای دریافت وام و وثیقه مورد نظر بانک

 .عنوان وثیقه مورد نظر بانک باشد

ها شرایطی را برای آنها فراهم کنند، تا بتوانند  کنندگان از مجلس و دولت درخواست داشتند، تا بانک بنابراین تولید: وی افزود

از خواسته آنها به دنبال این مصوبه  ها کنند که بخشی براساس اسناد امالک و اراضی کشاورزی خود اقدام به دریافت وام از بانک

 .فراهم شد

هنوز بخشی از موانع و مشکالت در این رابطه مرتفع نشده و براساس : عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تصریح کرد

کنندگان بخش  های تولید باید شرایطی را فراهم کنیم تا بخش دیگر مشکالت وثیقه تولید رسالتمان برای به حرکت درآوردن چرخه

 .کشاورزی مرتفع شود

پذیرند و بر قواعد  ها اسناد مربوط به اراضی کشاورزی را به عنوان وثیقه نمی علیرغم مصوبه مذکور هنوز هم برخی بانک: وی افزود

 .خودشان پایبند هستند و همچنان این موضوع به عنوان مانع تولید وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/5104526
http://www.farsnews.com/
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عنوان بانک تخصصی اسناد رسمی اراضی کشاورزی در شرایطی این اسناد را به عنوان بانک کشاورزی ب: میرمرادزهی تصریح کرد

پذیرد که حتما آن وام برای تولید باشد و در مورد سایر موارد قوانین خود را اجرا  کنندگان بخش کشاورزی می وثیقه از تولید

 .کنند می

 .معادل تسهیالت دریافتی باشدهمچنین ارزش ریالی اسناد رسمی اراضی کشاورزی باید : وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091000292 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/19/45فارس

 صادرات راهکار دولت برای خروج از تورم

دهد تشویق و  راهکاری که دولت برای خروج از تورم می: اظهار داشت رئیس سازمان دامپزشکی کشور

 .سالمت صادرات است
، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور در اولین همایش و نمایشگاه خوراک خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

نخستین چیزی که باید مورد نظر قرار گیرد و : نون پرورش فکر کودک و نوجوان برگزار شد، گفتدام، طیور و آبزیان که در محل کا

 .های دامی، تأمین بهداشت دام و نهایتا تامین غذای سالم برای انسان است به آن توجه شود، خوراک بهداشتی دام، فرآورده

ای عامل  باکتریایی، انگلی، ویروسی و همچنین تعداد قابل مالحظه آمیز بیولوژیک از جمله عوامل عامل مخاطره 73بالغ بر : وی افزود

 .توانند جیره غذایی دام و همچنین انسان را تحت تاثیر قرار دهند ها مانند سموم، آفات، فلزات سنگین می شیمیایی و برخی آالینده

بسترهایی را برای مواد اولیه مورد مصرف ها  گذاری سازمان دامپزشکی کشور تالش دارد تا با تشویق سرمایه:خلج اظهار داشت

 .کشورهای وارد کننده و تولیدات داخل فراهم کند

جایی  ها و همچنین شرایط بهداشتی و تولید و جابه برنامه تخلیه انبارها در کارخانه: رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت

 .ایی دارای برچسب مختصات یک جیره غذایی سالم را داشته باشدها مورد توجه ماست و سازمان تاکید دارد که محصول نه فرآورده

ها تحت نظر سازمان دامپزشکی قرار  کارخانه تولید خوراک دام وجود دارد که این کارخانه 130تا کنون در کشور ما : وی افزود

 .ازمان دامپزشکی کشور قرار داردکارخانه متولید مکمل، ضایعات و پودر ماهی فعال و تحت نظارت س 330دارند و همچنین بالغ بر 

دهد  تنها راهی که بتوانیم سالمت جامعه را تأمین کنیم به عنوان راهکاری که دولت برای خروج از تورم می: وی اظهار داشت

 .تشویق و سالمت صادرات است

 الزامات بهداشتی کشورهای هدف برای صادرات تا کنون رعایت شده و این موضوع سیر خوبی: خلج گفت

شود و در صورتی که کشورهای وارد کننده  بخش عمده گوشت مازاد مرغ ایران به کشورهای همسایه صادر می: خلج اظهار داشت

 .ای را در نظر بگیرند قادر به تامین آن الزامات هستیم گیرانه محصوالت ایرانی الزامات بهداشتی سخت

و روسیه اتحادیه گمرکی آنها شامل بالروس و قزاقستان از بازارهای بزرگ  یکی از بازارهای بزرگ منطقه بازار روسیه است: وی افزود

تواند باشد که به دنبال رفت و آمدهای مسئوالن به کشور با رعایت الزامات بهداشتی آنها محصوالت  محصوالت کشاورزی ایران می

 .به روسیه صادر شود... مرغ، گوشت مرغ و  کشاورزی ما از قبیل لبنیات، تخم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237097000933 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/19/42فارس
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 برای بی نیازی از واردات محصوالت خارجی، از کشاورز ایرانی حمایت کنید

ریزی شده  اگر بخش کشاورزی براساس یک الگوی برنامه: نابع طبیعی گفتعضو کمیسیون کشاورزی آب و م

تواند بخشی از نیازهای وارداتی که از طریق فروش نفت   های کشور پیش رود، می برای استفاده از ظرفیت

 .شود را جبران کند تأمین می
  در مورد ظرفیت خبرگزاری فارسگار اقتصادی وگو با خبرن تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت محمد

ریزی شده برای استفاده از  اگر بخش کشاورزی براساس یک الگوی برنامه: بخش کشاورزی برای جایگزینی درآمدهای نفت، گفت

 .شود، را جبران کند فروش نفت تأمین می تواند بخشی از نیازهای وارداتی که از طریق  های کشور پیش رود، می ظرفیت

تواند جایگزین درآمدهای نفت شود، ولی بخشی از نیازهایی که  درآمدهای حاصل از تولیدات کشاورزی به طور کامل نمی: وی افزود

 .کند کنیم، را تأمین می از طریق فروش نفت وارد می

: وری آن پایین است، اظهار داشت کشاورزی کشور کارآمد نیست و بهرهعضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با بیان اینکه 

 .افزایش راندمان و بازده در بخش کشاورزی نیازمند ساز و کار اولیه و انجام برخی الزامات است

دشان مسائل زیادی در بخش کشاورزی در اختیار سیاستگذاران نیست و کشاورزان به دلیل مباحث اقتصادی خو: توکلی تصریح کرد

 .گیرند، که چه محصولی را کشت کنند هر ساله تصمیم می

های دولت باشد، بلکه نگاهش به بازار و  رو سیاست ای نیست که کشاورز دنباله های دولت به اندازه ها و حمایت مشوق: وی افزود

 .درآمد حاصل از کشت است

برای تأمین بخشی از گندم، : تی به اندازه صادرات است، گفتتوکلی با بیان اینکه میزان تولید سبزی و صیفی در کشور باالست و ح

ای منسجم و پایدار برای تولید این محصوالت  های روغنی مورد نیاز کشور وارد کننده هستیم و حتما باید با برنامه ذرت، برنج و دانه

 .ریزی کنیم برنامه

ی محصوالت کشاورزی، پرداخت تسهیالت ارزان قیمت، با خرید تضمین: عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بیان داشت

ها و اطمینان دادن به کشاورز برای خرید تولیداتش، تولید بخش کشاورزی را باید ارزشمند کرده و قطعا این موضوع در  تأمین نهاده

 .اقتصاد تأثیرگذار است

توان بخشی از واردات را حذف کرد و به جای  ورزی میریزی منسجم و پایدار برای تولید محصوالت کشا با برنامه: توکلی تصریح کرد

 .آن از محصوالت داخلی استفاده کنیم

های درونی دارد و اگر این اتفاق بیفتد، امکان کاهش وابستگی به نفت در  اقتصاد مقاومتی تکیه بر استفاده از قابلیت: وی افزود

 .کشور وجود دارد

معضل وابستگی به نفت به دلیل مصرف درآمدهای این بخش در مصارف : یح کردعضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تصر

 .کند ناپذیر است و اگر درآمد حاصل از نفت، صرف ایجاد ارزش افزوده شود، ما را از وابستگی خارج می جاری و برگشت

ها تبدیل به درآمد شده  زینهاین ه: شود، گفت آالت کشاورزی می وی همچنین در مورد درآمدهای نفتی که صرف واردات ماشین

 .زا نیست کند، بنابراین صرف هزینه در این بخش مشکل ارزش افزوده و ثروت ایجاد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091000359 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/19/48ارسف
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هزار  ۶4هزار تن مرغ در مقابل صادرات  94واردات / رسد درصد می 14به  ۴4ضریب خوداتکایی کشاورزی از 

 تن مرغ

ضریب خوداتکایی کشاورزی در هنگام تغییر دولت قبلی به فعلی حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .درصد است 14ای دولت قبل یعنی گذاری ما افزایش این ضریب به ابتد درصد بود که هدف ۴4
، حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در جمع خبرنگاران در محل وزارت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد بود که هدفگذاری ما  57ضریب خوداتکایی کشاورزی در هنگام تغییر دولت قبلی به فعلی حدود : جهاد کشاورزی گفت

 .درصد است 17افزایش این ضریب به ابتدای دولت قبل یعنی 

توازن صادرات و واردات در بخش کشاورزی در شرایط فعلی منفی است و بیشتر واردات محور است و در تالش هستیم، : وی افزود

 .سمت مثبت حرکت دهیم ساله این توازن را به صفر برسانیم و بعد صادرات را به 70در یک دوره 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برخی از کشورهای متقاضی محصوالت کشاورزی نسبت به ثابت نبودن قوانین صادراتی 

 .المللی به صادرات کمک کنیم بین  در موضوع صادرات باید قانون خوب داشته باشیم، تا در عرصه: معترض هستند، گفت

چنین باید نگاه را تغییر دهیم و واردات را همیشه منفی نبینیم، زیرا برخی از کشورهای برتر در زمینه هم: رکنی اظهار داشت

 .اند کشور اول بوده 7اند و جزء  های خوبی قرار داشته صادرات بذر خودشان در زمینه واردات بذر هم در رتبه

  کند درصد از مرغ دنیا را تولید می 9ایران *

شود که در دنیا این میزان  میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می 9در حال حاضر : کشاورزی تصریح کردمعاون وزیر جهاد 

 .افتد درصد تولید مرغ دنیا در ایران اتفاق می 9میلیون تن است و بنابر این  700حدود 

بنابر این سرانه تولید در کشور ما در : دهد، اظهار داشت درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می 7.9رکنی با بیان اینکه جمعیت ایران 

 .تولید مرغ دو برابر میانگین جهانی است

 .کیلوگرم است 73تا  79کیلوگرم است ولی در دنیا بین  95تا  97سرانه تولید مرغ در کشور بین : وی افزود

 .شود سنتی تولید میدرصد در واحدهای  77درصد صنعتی و  17میلیون تن گوشت مرغ حدود  700از : رکنی اظهار داشت

 17از حدود : کنند، گفت وی با بیان اینکه کشورهای اطراف فرصت خوبی برای صادرات گوشت مرغ تولیدی کشورمان را فراهم می

 3میلیون تن حدود  70شود که از این  میلیون تن تجارت و تبادل می 70میلیون تن گوشت مرغ صنعتی تولید شده در کشور 

 .شود ی اطراف از جمله عراق و افغانستان صادر میمیلیون تن به کشورها

 هزارتن مرغ ۶4هزارتن مرغ در مقابل صادرات  94واردات  *

هزار تن واردات گوشت مرغ داشته باشیم اما  70بینی شده بود سال گذشته حدود  پیش: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .ات گوشت مرغ در سال گذشته انجام شدهزار تن صادر 17هزار تن واردات داشتیم و  77فقط 

ایم و تا این لحظه نسبت به کل صادرات سال گذشته  هزار تن صادرات گوشت مرغ داشته 77از ابتدای امسال تا کنون : وی افزود

 .ایم درصد رشد داشته 97

چرا که در این زمینه ظرفیت خوبی محور است و باید از واردکننده به صادرکننده تبدیل شویم،  نگاه ما نگاهی صادرات: وی افزود

 .هزار تن برای صادرات گوشت مرغ را دارد 500داریم و فقط بازار عراق ظرفیت 

برخی کشورها مثل عربستان که زائران ایرانی در : ای با رئیس سازمان حج اظهار داشت معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جلسه

آورد به طوری که ساالنه بخشی از گوشت مرغ  ی صادرات گوشت مرغ برای ما به وجود میکنند، فرصت خوبی را برا آن جا تردد می

 .توانیم برای تامین گوشت مرغ مورد نیاز زائران در آن کشور فراهم کنیم تولیدی را می

http://www.farsnews.com/
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 .هزار تن نیاز به واردات گوشت مرغ دارد 110عربستان ساالنه : وی افزود

 استمجوز جدید مرغداری صادر نشده * 

اصالح ساختار در بخش طیور از شش ماه پیش آغاز شده و هیچ گونه مجوز جدیدی برای واحد جدیدی صادر نشده است : وی افزود

بلکه در تالش هستیم تا با استفاده از تسهیالت تمام واحدهای موجود را به روز کنیم و واحدهای قدیمی را به سیستم اتوماسیون 

 .تغییر دهیم مجهز کرده و ساختار آنها را

هزار  5هزار واحد  95در مقطع فعلی بنا نداریم، گسترش کمی داشته باشیم، بلکه به دنبال افزایش کیفیت هستیم و از : وی افزود

درصد تسهیالت بالعوض درصدد هستیم، تا راندمان واحدهای موجود را  97ایم و برای سال جاری با اختصاص  واحد را بهینه کرده

 .باال ببریم

های  های ما زنجیره تولید است که عملیات آن از سال گذشته آغاز شده و در این زنجیره بخش همچنین یکی از بحث: افزود وی

کننده دغدغه  هایی که بازار مصرف داشته باشد تولید گیرند و با تشکیل چنین زنجیره مختلف در تولید موثرند و در کنار هم قرار می

 .دعرضه محصوالت تولیدی را ندار

 مرغ سبک از کیفیت بیشتری برخوردار است* 

زمانی که چربی در : شود گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کاهش سن کشتار مرغ سبب بهبود ضریب تبدیل می

تر و خوراک ایم به جای تبدیل به پروتئین مفید با هزینه باال شود، دانی را که با قیمت باال وارد کرده محوطه بطنی مرغ ذخیره می

 .شود بیشتر به چربی تبدیل می

فرهنگ مصرف مرغ درشت فرهنگ غلطی است و همه به دنبال خرید مرغ درشت هستند و باید کاری کنیم که مردم : وی افزود

 .گرم کیفیت بهتری دارد و آن را مصرف کنند 900بدانند که مرغ با الشه یک کیلو و 

چند ماه اخیر انجام شده است، در بازار تا حدودی قیمت مرغ سبک نسبت به مرغ سنگین و هایی که طی  سازی با فرهنگ: وی افزود

 .تر شده است درشت گران

 تمایلی به صادرات شیر خام نداریم*

میلیون  50حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش به جمعیت نسبتاً باالی دام کشور اشاره کرد و گفت

بز در کشور وجود دارد که در حال حاضر به دلیل محدودیت منابع خوراک دام به دنبال افزایش جمعیت آنها  راس گوسفند و

 .نیستیم

در بازدیدی که از فرآیند تولید شیر در یکی از کشورها داشتم : وی با اشاره به یکی از کشورهای موفق در عرصه تولید شیر بز گفت

میلیون رأس بز کمتر از  90کرد، در حالی که در ایران با  هزار تن شیر تولید می 100کشوری با یک میلیون رأس بز حدود 

 .شود میلیون تن شیر بز تولید می نیم

المللی طالب دارد و بنابر این باید با کمک بخش خصوصی به سمت  شیر بز به دلیل تبدیل به محصوالت لبنی در بازار بین: وی افزود

 .تولید این محصول حرکت کنیم

 1حدود : ایم، تصریح کرد عاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در یکی، دو دهه گذشته جهش خوبی در تولید شیر خام داشتهم

میلیون تن است و اگر جمعیت دنیا  170ایم که میزان تولید شیر خام در دنیا حدود  هزار تن تولید شیر خام داشته 950میلیون و 

 .کیلوگرم است 770تا  700یون نفر بدانیم سرانه تولید شیر خام در کشور بین میل 300میلیارد و  1را حدود 

 .درصد با سرانه جهانی فاصله داریم 70کیلوگرم برسد و تقریباً حدود  750سرانه تولید شیر خام در کشور باید به حدود : وی افزود
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هزار تن صادرات شیر  957اهه ابتدای سال حدود م 1کشش بازار برای مصرف شیر خام زیاد نیست و سال گذشته در : وی افزود

 .ایم هزار تن صادرات داشته 115ماهه ابتدای امسال نیز  1خام انجام شده و در 

درصدی صادرات شیر خام نسبت به سال گذشته است که تمایلی به این موضوع نداریم  30تا  90این ارقام حاکی از رشد : وی افزود

 .زی مصرف لبنیات را در کشور باال ببریمسا و باید بتوانیم با فرهنگ

شود و باید مردم را به  اگر به هر علتی مصرف شیر کاهش یابد مشکالت زیادی به لحاظ سالمتی در جامعه ایجاد می: وی افزود

 .سمت مصرف شیر خام تشویق کنیم

 .شود در صنایع غذایی استفاده می پالم یک روغن گیاهی است و در همه دنیا با مجوز: وی در خصوص وجود پالم در شیر گفت

سال پیش مجوز مصرف روغن پالم در برخی صنایع لبنی مثل پنیر داده شد که اگر مصرف آن طبق اعالم وزارت  5حدود : وی افزود

 .بهداشت مضر است، باید مجوز آن باطل شود

ارای چربی است و از بین بردن چربی طبیعی شیر به هیچ عنوان در شیر خام پالم وجود ندارد زیرا شیر به طور طبیعی د: وی افزود

 .بر است و اضافه کردن روغن پالم به آن کاری هزینه

ایم تا ظرف یکی دو هفته آینده در یکی از واحدهای دامپروری حضور یابد و در خصوص  از وزیر بهداشت دعوت کرده: وی افزود

 .وجود نداشتن پالم در شیر خام به مردم توضیحاتی ارائه کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091000175 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/19/42فارس

 وجود یک میلیون تن ظرفیت مازاد مرغ و/ با وجود سابقه ایران، بورس صادرات کشمش دست ترکیه است

 مرغ تخم

با وجود : مرغ داریم، گفت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه یک میلیون تن ظرفیت مازاد تولید مرغ و تخم

 .سابقه تاریخی ایران در صادرات کشمش، اما بورس صادرات این محصول در اختیار ترکیه است
جتی وزیر جهاد کشاورزی ظهر امروز در چهل و سومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی محمود ح خبرگزاری فارسبه گزارش 

تولید در کشور ما با ساز و کار موجود، اقتصادی نیست، اگر تولیدی هم داریم از گوشه و کنار و حاشیه آن : ایران اظهار داشت

 .هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت وجود دارد کنیم که بتوانیم به تولید ادامه دهیم که این موضوع چیزی کسر می

متأسفانه ساز : وی با تاکید بر اینکه فضای کسب و کار، تجهیز منابع از گونه موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد، افزود

ه طور خودآگاه و ناخودآگاه اگر پولی توانیم به بازار هدف برسیم و ب ای است که حتی آنجا هم که تولید داریم، نمی و کارها به گونه

 .برد کنیم تا آن کاال را از سایر کشورها وارد کنیم و بخش خصوصی بیشتر از این موضوع رنج می داریم، سعی می

ای داریم که در بازارهای جهانی قدرت خوبی دارند، ولی برخی اوقات با ایجاد محدودیت فقط مانع  محصول پایه 1-1: وی گفت

 .کنیم، به عنوان مثال در حوزه مرغ و تخم مرغ بحران داریم، در حالی که بیش از یک میلیون ظرفیت مازاد تولید داریم ایجاد می

به گفته وزیر جهاد کشاورزی اعمال محدودیت بر سر راه تولید چیزی جز به معنای کاهش سرمایه گذاری و از توجیه افتادن 

 .های اقتصادی در پی ندارد طرح

برخی محصوالت کشاورزی مانند سیب درختی همین االن یک میلیون تن تولید مازاد مصرف داریم و خرما روی  در: وی گفت

هزار تن صادر کنیم و چیزی با هرگونه استاندارد و هر قیمتی قابلیت رقابت در  700دستمان مانده است، در صورتی که باید 

 .را پیدا کنیم بازارهای جهانی را دارد و فقط باید بازارهای صادراتی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931028000716
http://www.farsnews.com/
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باید پرسید چرا بورس کشمش باید دست ترکیه بیفتد، درحالی که ما خودمان یکی از صادر کنندگان تاریخی کشمش : وی افزود

 .تولید را باید اقتصادی و مقرون به صرفه کنیم: ایم و در کنار همه این موارد در نهایت باید گفت بوده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091000117 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1131دی  43, دوشنبه

 مذاکره برای حل اختالفات دیرینه تغییر کاربری اراضی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران 

وجودآمده  های به نشست مسئوالن دانشگاه تهران، استانداری البرز و شهرداری کرج، منجر به حل اختالف

 . جهت تغییر کاربری اراضی زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شد
کرج با حضور ، در این نشست که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران واقع در (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، علی سالجقه رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، سیدحمید 

طهایی استاندار البرز، علی ترکاشوند شهردار کرج، محمود دادگو رئیس شورای شهر کرج، عباسعلی زالی مشاور استاندار در امور 

 .ربط برگزار شد، سعی همگان بر حل اختالفات در فضایی مثبت محرز بود و دیگر مسئوالن ذی کشاورزی و منابع طبیعی

های کشاورزی پردیس به شهرداری بودند و معتقدند با این  از سویی دانشگاهیان، مخالف تغییر کاربری و ادامه روند واگذاری زمین

گفتند  های کشاورزی و حاصلخیزی آنها می ست و از ارزش باالی زمینهای تنفسی شهر از بین رفته و آینده شهر در تهدید ا کار ریه

های مختلف به شهر واگذار شده که در صورت  هکتار زمین از اراضی پردیس برای اجرای پروژه 770کردند که تاکنون  و گالیه می

 .شود تداوم این روند، پردیس کشاورزی به سمت نابودی کشیده می

های پردیس کشاورزی است و در همین  های شهری خود نیازمند تملک بخشی از زمین ای اجرای پروژهاز سویی دیگر، شهرداری بر

های شهری در راستای رفاه شهروندان تأکید داشت و دغدغه سازمان را رفع مشکالت شهروندان و  راستا بر ضرورت اجرای پروژه

 .کرد ارائه خدمات مطلوب به آنها عنوان می

های عمرانی متعددی در مرکز استان البرز  که برای شهرستان کرج تدوین و به تصویب رسیده، باید پروژهبر اساس طرح تفصیلی 

رسانی  است، نقش مهمی در توسعه شهری و خدمات "تونل مهرویال"ترین آنها احداث  ها که یکی از مهم اجرای این طرح. اجرا شود

 .به مردم دارد

های مربوط به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای طرح زیرگذر و تونل  زمین های اخیر موضوع تخریب بخشی از در سال

 .مهرویال، به موضوع مورد مناقشه شهرداری کرج و مسئوالن این دانشگاه تبدیل شده است

 ای بین دانشگاه و شهر باشد نباید نرده

ای بین دانشگاه و شهر باشد،  این موضوع که نباید فاصله محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در این نشست با اشاره به

ترین استعداد استان برای ایجاد کریدور علمی و فناوری است تا بتوان مجموعه  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بزرگ: گفت

 .استعدادهای پژوهشی و فناوری کنار هم قرار گیرند

بینی شده است،  فناوری برای کارآفرینی دانشجویان و وارد شدن به بازار کار پیشهای علم و  وی با بیان اینکه امروزه در دنیا پارک

 .پردیس باید به سمتی پیش برود که به یک دانشگاه کارآفرین تبدیل شود: افزود

 هکتار از اراضی شمالی کرج به دانشگاه 433آمادگی شهردار کرج برای واگذاری 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931027000845
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خطاب به دانشگاهیان حاضر در نشست با انتقاد از اینکه آنها حصاری در اطراف خود در ادامه نشست علی ترکاشوند، شهردار کرج 

در صورت همکاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران : کنند، اظهار داشت اند و فقط در آن ناحیه فعالیت می کشیده

 .کنیم و برای ارائه هر کمکی اعالم آمادگی می هکتار از اراضی شمالی کرج در کنار اتوبان را به دانشگاه خواهیم داد 700

بنا بر این گزارش، در نهایت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران آمادگی خود را جهت تعامل با شهرداری کرج برای 

 .ای قانون انجام شودصورت قانونی و از مجر اختصاص اراضی مربوطه برای اجرای پروژه اعالم کرد به شرط آن که تمامی امور باید به

 های نشست مشترک توافق

های نوین پردیس کشاورزی و منابع  شده در این نشست که البته باید به عمل برسد، احداث مرکز ملی فناوری های انجام از توافق

توانند  رند و میهمچنین مقرر شد تا اراضی که قابلیت تغییر کاربری دا. طبیعی در محل مزرعه فعلی پس از طی مراحل قانونی بود

 .به ثروت تبدیل شوند، در آنها تغییرات الزم اعمال شود و جهت کمک به دانشگاه و تأمین اعتبار از آنها استفاده شود

های قانونی  دنبال کسب منافع شخصی نیستند و هر یک معیارها و محدودیت رسد دو طرف به نظر می به گزارش ایانا، از آن جا که به

اید دید از بین رفتن اراضی حاصلخیز کشاورزی و احداث تونل مهرویال در آینده چه تبعاتی را برای بخش کشاورزی خود را دارند، ب

 !خواهد داشت؟

های مرغوب و کشاورزی در  با توجه به اینکه کرج رشد جمعیتی باالیی دارد و تا چند سال آینده با افزایش این رشد سرانه زمین

ه است تا مسئوالن تالش کنند تا در حفظ بیشتر این اراضی که جزو اراضی بسیار مرغوب کرج شود، معقوالن استان کمتر می

رود اهتمام  شمار می شده در آن تحقیقاتی و زراعی و باغی است و به نحوی هویت کرج به های انجام شود و عمده فعالیت محسوب می

 .بیشتری ورزند

های علمی این شهر هستند  افتد، اما مراکزی همچون پردیس کشاورزی که پارک به هر حال تغییرات شهری در گذر زمان اتفاق می

 ./نباید در تحوالت و توسعه شهری از بین بروند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/97717-7.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1131دی  43, دوشنبه

 شود  همایش ساالنه روابط عمومی منابع طبیعی کشور برگزار می

ها، مراتع و آبخیزداری کشور نوزدهمین همایش ساالنه روابط عمومی ادارات  با حضور رئیس سازمان جنگل

 . شود کل منابع طبیعی کشور در مجتمع آموزشی دکتر جوانشیر کرج برگزار می
های روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی جهت فعال کردن  ، در راستای تالش(ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش 

شود از  رسانی، امروز دوشنبه در همایشی که برگزار می های مستقل و وابسته جهاد کشاورزی در امر اطالع های سازمان روابط عمومی

هایی که در ارزیابی عملکرد حائز رتبه  گاه عکس و روابط عمومی ادارات کل منابع طبیعی استانبرگزیدگان آثار برتر جشنواره، نمایش

 .شود اند، تقدیر می برتر شده

های مردمی را دوچندان  هایی که تشویق استفاده از پتانسیل ویژه در حوزه ها به بنا بر گزارش ایانا، اهمیت و حساسیت روابط عمومی

مرداد امسال، سومین جشنواره هنر محیطی در جنگل ابر به مدت سه  71تا  77طور نمونه  همیت است که بهکند، از آنجا حائز ا می

روز و به مناسبت روز جهانی مردم بومی در در روستا و جنگل ابر برگزار شد و حاصل آن تصویب ممانعت از ساخت جاده جاده 

 .شاهرود به استان گلستان در جنگل ابر بوده است

 جشنواره هنر محیطی در جنگل ابر در سومین

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21175-1.html
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 ساختند های بازیافتی آثار هنری می ها، از زباله آوری زباله هنرمندان پس از جمع

گیری اقیانوسی از ابر در آن، به  های هیرکانی است که در شهرستان شاهرود واقع شده و به واسطه شکل جنگل ابر ازجمله جنگل

 .شود این نام خوانده می

های این جشنواره بود که در  های محیط زیستی با کودکان ازجمله دیگر بخش ، نمایشگاه صنایع دستی و بازیبخش هنر محیطی

های دسته جمعی با کودکان پرداخته و از نمایشگاه صنایع دستی شاهرود نیز بازدید به عمل  توانستند به بازی ها می آن خانواده

 .آورند

رسانی و روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی  نژاد، مشاور وزیر و رئیس مرکز اطالع نگفتنی است، در همایش یادشده شاهرخ رمضا

های هنری در بخش کشاورزی  نیز حضور دارد که در چند مصاحبه و حتی دیدار با مسئوالن وزارت ارشاد بر استفاده از پتانسیل

 ./تأکید کرده بود

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/97717-7.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1131دی  42, چهارشنبه

 المللی محصوالت فناوری کشاورزی، گیاهی و ارگانیک  افتتاح پنجمین نمایشگاه بین

ارگانیک و صنایع وابسته امروز با هدف المللی محصوالت فناوری کشاورزی، گیاهی،  پنجمین نمایشگاه بین

بنیان و گذار از کشاورزی سنتی به مکانیزه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی  توسعه کشاورزی دانش

 .افتتاح شد
المللی محصوالت فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و  ، پنجمین نمایشگاه بین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .المللی تهران افتتاح شد نایع وابسته امروز با حضور اسکندر زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی در محل نمایشگاه بینص

های  بنیان، انجمن های دانش هزار مترمربع با حضور تولیدکنندگان ایرانی و خارجی، شرکت 70این نمایشگاه در فضایی بیش از 

در بخش کشاورزی با هدف اصالح الگوی کشاورزی و زراعت و گذار از کشاورزی  تخصصی، سازمان و نهادهای دولتی و خصوصی

گیری از کود و سم سازگار با محیط زیست در کشاورزی  های نوین آبیاری در بهره سنتی به مکانیزه و روآوردن به سیستم و روش

 .شود برگزار می

 .اند چین، ایتالیا و ترکیه حضور یافته شرکت خارجی از کشورهای 79شرکت ایرانی و  791در این نمایشگاه، 

مندان و فعاالن بخش کشاورزی  پذیرای دانشجویان، عالقه 75تا  2گفتنی است، این نمایشگاه از امروز به مدت چهار روز از ساعت 

 ./است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/97771-7.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس – 1131دى ماه  45پنج شنبه 

 انبارهای کاالهای اساسی کشور پر است: وزیر اطالعات
جرم این دولت این بود که به جان مفاسد . ها به دولت حمله کردند از روز اول که دولت بر سر کار آمد بعضی: وزیر اطالعات گفت 

به گزارش خبرگزاری فارس، .شود در زمان این دولت اتفاق نیفتاده است ای که اکنون برمال می فسادهای اقتصادی. اقتصادی افتاد

گذاری سرمایه گذاران ایجاد شده و کشور برای  اکنون فضای آرامش برای سرمایه: تان جم اظهارداشتاالسالم علوی در شهرس حجت

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21171-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/21118-1.html
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المللی صدور نفت  های انجام شده در مذاکرات بین با توافق: کرد وی درخصوص صدور نفت نیز تصریح.پیشرفت نیاز به وحدت دارد

المللی آزاد شده اکنون تمام انبارهای کاالهای اساسی کشور پر است و افزایش یافته و بسیاری از پول های کشور در بانک های بین 

فشار سنگین بین المللی اکنون در هم شکسته ، مذاکره کنندگان کشورهای غربی در : علوی افزود.می تواند پاسخگوی نیازها باشد

کنند، رهبر معظم انقالب  از حقوق ملت ایران می کنندگان ایرانی اکنون تمام سعی خود را برای دفاع اند مذاکره مقابل ایران زانو زده

نیز به صراحت از دولت حمایت کردند هم اکنون کارخانجات آرام آرام فعالیت مثبت خود را آغاز کرده و تولید را از سر گرفته 

ین بود که به جان از روز اول که دولت بر سر کار آمد بعضی ها به دولت حمله کردند جرم این دولت ا: وزیر اطالعات گفت .اند

مفاسد اقتصادی افتاد فسادهای اقتصادی که اکنون برمال می شود در زمان این دولت اتفاق نیفتاده است امنیت باید بر محور مردم 

 باشد شاهد بودیم که وقتی امنیت را به مردم سپردیم نتیجه بهتری گرفتیم

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس –  1131دى ماه  42شنبه 

 محصول اساسی روی دستمان مانده است 1:/وزیر کشاورزی اعالم کرد
هشت  -ای که هفت  برد؛ به گونه وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که بخش کشاورزی در زمینه بازاریابی و صادرات به شدت رنج می 

محمود حجتی .ایم شان گرفتار شده مرغ، سیب و خرما روی دستمان مانده و در بازاریابی ساسی کشاورزی از قبیل مرغ، تخممحصول ا

در نشست مشترک اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که همراه با معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و 

عمده مشکلی که سر راه اقتصاد ما وجود دارد این : عضای اتاق بازرگانی ایران بود، اظهار کردوزیر صنعت، معدن و تجارت مهمان ا

توانیم چیزهای  است که تولید در کشور با توجه به سازوکارهایی که داریم اقتصادی نیست و اگر تولیدی داریم در حاشیه آن می

باید راهکاری پیدا : وی افزود.شتر در بخش صنعت وجود دارداین مساله در بخش کشاورزی و به صورت بی. دیگری را کسب کنیم

ای است که در آنجایی که تولید داریم نمی توانیم آن را به  متاسفانه سازوکارهایمان به گونه. کنیم که تولید در کشور اقتصادی شود

. ار داریم تولید سایر کشورها را وارد کنیمبازار هدف برسانیم و از طرفی به صورت ناخودآگاه دنبال این هستیم که اگر ارزی در اختی

هشت محصول اساسی در کشاورزی داریم که در  -به گفته حجتی هفت .برد امروز بخش کشاورزی در این زمینه به شدت رنج می

از یک  امروز در تخم مرغ و مرغ دچار بحران هستیم چرا که بیش: وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد.شان گرفتار شده ایم بازاریابی

در زمینه سیب و خرما همین مشکل : وی افزود.با وجود آن که صادرات ما بیش از دو برابر شده است. میلیون تن مازاد تولید داریم

ما . مان باقی مانده است همچنین خرماها روی دست. وجود دارد و بیش از یک میلیون تن اضافه تولید در زمینه تولید سیب داریم

البته در زمینه صادرات . هزار تن امکان صادرات نداریم 900ار تن سیب صادر کنیم اما در حال حاضر بیش از هز 700حداقل باید 

 ایم درصدی داشته 10میگو افزایش 

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 دپرس فو–  1131دى ماه  48یک شنبه 

 امسال مخالفت خود را با واردات شکر اعالم کرد: وزیر جهاد کشاورزی
در نامه ای که دهم فروردین امسال به بخش بازرگانی خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشتم : موزیر جهاد کشاورزی گفت

: رنگار واحد مرکزی خبر، افزودمحمود حجتی در مصاحبه با خب.خواهان امتناع از ثبت سفارش و ممنوعیت واردات شکر شدم

سال گذشته بیش از دو برابر نیاز شکر وارد : وی گفت.موضوع ثبت سفارش واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می شود

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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هزار تن از چغندرقند تولید  100هزار تن شکر از نیشکر و  500با بررسی که ما انجام دادیم امسال بیش از : حجتی افزود.شد

هزار تن  500هزار تن چغندرقند از کشاورزان خریده اند و بیش از  100میلیون و  1امسال کارخانجات : وی گفت.هیم داشتخوا

از : وزیر جهادکشاورزی افزود.شکر نیز از سال گذشته وجود دارد که با این وضع دیدیم اگر شکر وارد هم نشود هیچ مشکلی نداریم

این : حجتی گفت.شده در مقایسه با قیمت تضمینی که دولت مصوب کرده بیشتر می شودطرفی قیمت شکری که هم اکنون وارد 

وی در ادامه .افزایش قیمت با وضع تعرفه ای، قیمت ارز، قیمت جهانی و قیمت های تمام شده در داخل کشور قابل بررسی است

ت که براساس ثبت سفارش سال قبل بوده هزار تن شکر وارد شده ،اما این شکرهایی اس 130ماهه گذشته حدود  2در : افزود

حجتی در پاسخ به سوالی در باره اظهار نظر وزیر صنعت ، معدن و تجارت در جلسه دو هفته پیش مجلس در باره ممنوعیت و .است

: وی افزود.وزارت صنعت قطعا در جلوگیری از واردات شکر به تعهدات خود عمل کرده است: ثبت سفارش نشدن واردات شکر گفت

: وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت.ما موضوع جلوگیری واردات شکر را تا توازن در تولید، عرضه و مصرف پیگیری می کنیم

موضوع جلوگیری از واردات شکرهای ثبت سفارش شده نیز به مقررات تجارت خارجی بر می گردد و مسئولین ذیربط باید در این 

هزار  130ماهه امسال بیش از  2و کشتیرانی و همچنین گمرک جمهوری اسالمی ایران در طبق آمار سازمان بنادر .باره پاسخ دهند

تن شکر وارد کشور شده است و این درحالیست که وزیر صنعت ، معدن و تجارت در جلسه دو هفته پیش مجلس در پاسخ به سوال 

 ما دستور جلوگیری از واردات و ثبت سفارش شکر را داده ایم: نمایندگان گفت

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایسنا - 1131دی  4۲چهارشنبه 

 انتقاد نماینده شوش از عدم پرداخت بهای ذرت کشاورزان

 .دو ماه تحویل آن انتقاد کردنماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی از عدم پرداخت بهای ذرت کشاورزان پس از 

شوش دانیال قطب اول تولید ذرت : به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، سیدراضی نوری در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر کشاورزی گفت

 .اند هنوز پولی دریافت نکردند کشور است ولی با اینکه دو ماه است کشاورزان محصول خود را تحویل داده

خواست به منظور اینکه کشاورزان که اعتماد خود را در کشت های بعدی از دست ندهند بهای ذرت خود را هر چه زودتر دریافت او از حجتی 

 .کنند

این شرکت زیر مجموعه ایدرو : نوری همچنین از وزیر اقتصاد خواست وضعیت شرکت کشت و صنعت هفت تپه را تعیین تکلیف کند و افزود

  .در لیست واگذاری است این سازمان توسعه ای از آن حمایت نمی کنداست اما به دلیل اینکه 

اگر این اتفاق نیافتد ممکن : نماینده مردم شوش همچنین در خواست آزاد شدن آب پشت سد سیمره را مطرح کرد و خطاب به وزیر نیرو گفت

 .زیادی به این منطقه وارد کنداست باعث نابودی محصوالت کشاورزی شوش و دشت آزادگان شود و خسارت زیست محیطی 

http://www.isna.ir/fa/news/23709173701 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - 1131دی  42: تاریخ

 حمایت از صنایع لبنی سال آینده رونمایی خواهد شد  بسته

 .گیرد سال آینده رونمایی خواهد شد تولید تا مصرف را در برمی  حمایت از صنایع لبنی که چرخه  بسته: اسماعیلی گفت

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.isna.ir/fa/news/93102413504
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با بیان  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانهای لبنی در گفتگو با  محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده

امیدواریم این بسته مشکالت این صنعت را حل : این که اتحادیه تمام تالش خود را برای رونمایی از بسته خواهد نمود اظهار داشت

 . کند

با توجه به سرانه مصرف پایین لبنیات در کشور ابتدا باید : وی در خصوص وضعیت صادرات محصوالت لبنی به روسیه تصریح کرد

 . ار داخلی باشداولویت با باز

متاسفانه برنامه : اسماعیلی با اشاره به اینکه سرانه مصرف لبنیات در کشور طی برنامه پنجم و ششم باید افزایش یابد اضافه کرد

 . لیتر برای هر نفر تعریف شده محقق شود 900لیتر برای هر نفر بود محقق نشد اما امیدواریم برنامه ششم که  710پنجم که 

http://www.yjc.ir/fa/news/7709102 

 

 مرکبات

 - 31/19/42فارس

 درصد پرتقال برای شب عید 13تامین 

سازی  کار ذخیره: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور با بیان اینکه میوه شب عید تأمین است، گفت

 .سازی پرتقال انجام شده است ذخیرهدرصد از  13سیب بطور کامل و 
سازی  در مورد ذخیره خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین صفایی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفت

سازی میوه شب عید توسط ستاد تنظیم بازار مشخص شده و کار  دو محصول سیب و پرتقال برای ذخیره: میوه شب عید، گفت

 .سازی این دو محصول هم توسط سازمان آغاز شده است خریداری و ذخیره

های تولید کننده این  ل مورد نیاز شب عید هم از استاندرصد پرتقا 10خرید سیب تقریبا بطور کامل انجام شده و تقریبا : وی افزود

 .دو محصول تأمین خریداری شده است

هیچ مشکلی از بابت تأمین میوه شب عید وجود ندارد و از ابتدای بهمن ماه مباشران : مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور گفت

شوند و آن مقدار سیب و پرتقال که برای  میوه معرفی میگان  توزیع که توسط وزارت صنعت و معدن مشخص و به تأمین کنند

 .کنند ها در نظر گرفته شده را خریداری و به استان مربوطه منتقل می استان آن

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091000711 

 

 مرکبات

 خبرنگاران جوان - 7323دی  92: تاریخ

 درصد افزایش یافت 93قیمت مرکبات نسبت به ماه گذشته 

قیمت تمام شده مرکبات کشور شامل نارنگی، پرتقال و همچنین نارنج نسبت به ماه پیش : رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت

 .درصد افزایش یافته است 90از آن 

، در خصوص افزایش قیمت انواع پرتقال در سطح شهر اظهار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانحسین مهاجران در گفتگو با 

تومان رسیده و همچنین قیمت پرتقال تامسون شمال و رسمی کشور  1700تومان به  3100پرتغال کوهستانی جیرفت از : داشت

 .تومان افزایش یافته است 9700تومان به  7100تومان و رسمی نیز از  3000ان به توم 7700به ترتیب از 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5102809
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931024000147
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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درصد موز وارداتی ما از آفریقا و از کشور سومالی است که امسال به  17: وی در خصوص افت کیفیت موز وارداتی نیز تصریح کرد

 .دلیل خسارت به پیاز موز ما شاهد افت کیفیت موز هستیم

مابقی از اکوادور و بولیوی و از مرز ترکیه : درصد دیگر واردات محصول نیز افزود 97ه و سبزی تهران در خصوص رییس اتحادیه میو

 .شود که کیفیت قابل توجهی ندارد به کشور وارد می

ضر فقط ما در حال حا: مهاجران همچنین در خصوص افزایش قیمت ارز در بودجه سال آینده و تاثیر آن بر میوه وارداتی یادآور شد

تومان اجرا شود، قطعا قیمت موز و  9170های وارداتی قاچاق است و اگر ارز  اجازه واردات موز را داریم ولی آناناس و سایر میوه

 .های وارداتی افزایش خواهد یافت سایر میوه

http://www.yjc.ir/fa/news/7707993 

 

 متفرقه

 آیانا- 1131دی  42, شنبه

 دکتر مرادعلی زهری، برای ابد از جامعه مرغداران خداحافظی کرد 

 13یاد دکتر مرادعلی زهری، پیشکسوت صنعت مرغداری و از مشاهیر این صنعت در ایران، در سن  زنده

 .دلیل ایست قلبی درگذشت سالگی به
شهسوار )خورشیدی در تنکابن  7377شادروان دکتر مرادعلی زهری در سال ، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وارد دانشکده دامپزشکی تهران شد و تحصیالت خود  7337متولد شد و پس از پایان تحصیالت ابتدایی و متوسطه در سال ( سابق

این خبرگزاری ضمن تسلیت به بازماندگان از آنجا که سوابق وی دارای نکات قابل ذکر متعددی است، . را در این دانشکده ادامه داد

هایی ازجمله والدین و انساب، خاطرات کودکی، اوضاع اجتماعی و شرایط  شده، بخش صورت تفکیک وی و جامعه مرغداران، به

 .نامبرده را منتشر کرده است... ها و های مورد تصدی، جوایز و نشان ای، مشاغل و سمت زندگی، تحصیالت رسمی و حرفه

 :ن و انسابوالدی

از مالکان آن خطه  7370ایشان تا قبل از سال . زهری از خاندان خلعت بری تنکابن بود... یاد مرادعلی زهری، شادروان عبدا پدر زنده

رفت و در فتح  شمار می خواهان تنکابن به او در جریان مشروطیت از مشروطه. رفت و به کار کشاورزی اشتغال داشت شمار می به

امالک او توسط  7377در سال . به او داده شد "الممالک ضیعم"طلبان شرکت داشت و بدین مناسبت لقب  وزی مشروطهتهران و پیر

پس از برکناری و تبعید  7390سال به همراه خانواده به شیراز تبعید شد و در سال  70رضاشاه غصب و خود او زندانی و به مدت 

یاد دکتر زهری نیز از خانواده  مرحوم مادر زنده. زندگی در آنجا سکونت یافت رضاشاه به تهران آمد و تا به هنگام وداع با

علت  مسعودالملک بود که پس از ازدواج به همراه همسر به شیراز تبعید شد و پس از بازگشت به تهران پس از چند سال به

 .از خود به یادگار گذاشت های زندگی گذشته بیمار و زندگی را وداع گفت در حالی که چهار پسر و یک دختر سختی

 : خاطرات کودکی

پس از اقامت در تهران در جنگ جهانی دوم و اشغال ایران . دوران کودکی و نوجوانی مرادعلی زهری در تبعید و سختی گذشت

را  دوران دبستان. سروسامان آن زمان نیز خاطره خوشی برای ایشان به یادگار نگذاشت توسط متفقین و اوضاع نابهنجار و بی

علت فرهنگ حاکم در خانواده و تشویق جدی پدر  دوران کودکی او به. قسمتی در شیراز و باقی را در مدرسه صفویه تهران گذراند

ها برای خودش فراهم  او کتابخانه کوچکی از این کتاب. به مطالعه و خواندن کتب تاریخی، ادبی، اجتماعی و سیاسی سپری شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5105223
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های آخر دبیرستان نیز  دکتر زهری در سال. گیرد ه باز هم مورد استفاده دکتر زهری قرار میساخت که هنوز پس از چندین ده

آوری  این شرایط سبب شد که ذهن و عالقه او را به جمع. ها و مجالت آن روزگار به چاپ رسانده است چندین مقاله در روزنامه

 .مطالب و تحقیق آماده سازد

 : اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی

یاد مرادعلی زهری عالقه شدیدی به تحصیل فرزندان داشتند از این رو در مورد هرگونه مجاهدت و تالش برای آنها  و مادر زنده پدر

یاد محمد زهری دانشکده ادبیات تهران را تا  زهری دارای سه برادر و یک خواهر است که برادر بزرگش زنده. کردند کوتاهی نمی

 .علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت به 7311سطح دکتری طی کرد و در سال 

 : ای تحصیالت رسمی و حرفه

وارد  7337مرادعلی زهری تحصیالت ابتدایی را در مدرسه صوفی و متوسطه را در مدرسه علمیه به اتمام رسانید و در سال 

ه پزشکی، دوره پارازیتولوژی را موفق به اخذ درجه دکتری شد، سپس در دانشکد 7335دانشکده دامپزشکی تهران شد و در سال 

برای کسب علم در صنعت پرورش طیور ( 7331در سال )در ترکیه  FAOماه در  2عنوان عضو ایرانی به مدت  وی به. گذراند

و در دانشکده  "بوخن انستیتو بیک"سپس به هلند رفت و در . المللی تخصصی پرورش طیور را اخذ کرد شرکت کرد و گواهینامه بین

پس از آن . گرفت 7319کی اوترخت به مدت یک سال به مطالعه پرداخت و گواهینامه تخصصی اصالح نژاد طیور را در سال دامپزش

دو سال در دپارتمان مرغداری دانشگاه لندن در رشته فیزیولوژی و تغذیه طیور به مطالعه پرداخت و گواهی تخصصی را در سال 

ای توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه لندن چاپ و منتشر  صورت نشریه ر این مدت بهنتیجه این کار تحقیقی د. دریافت کرد 7370

، (یکبار)، سوئد (سه بار)، آلمان (سه بار)، انگلیس (سه بار)های تحقیقاتی مربوط به صنعت مرغداری در هلند  زهری در مؤسسه. شد

 .ستشرکت داشته ا( دو بار)و در ترکیه ( سه بار)، کانادا (یکبار)اسپانیا 

 : خاطرات و وقایع تحصیل

مرادعلی زهری با سخت کوشی و نظم شدید که ناشی از تأثیر معلمان ( چه در دوره دبیرستان و دوره دانشگاهی)زمان تحصیل 

 .شناس در آن زمان بود سپری شد دلسوز و استادان وظیفه

 : همسر و فرزندان

فرزند پسر ،پس از اتمام تحصیالت خود در دانشگاه . فرزند دختر استمرادعلی زهری متأهل و دارای همسر و یک فرزند پسر و دو 

ساری برای ادامه تحصیل به سوئد و دانشگاه آلپ رفت و موفق به اخذ درجه کارشناسی بیولوژی و کارشناسی میکروبیولوژی و 

رزند دختر، که تحقیقات خود را دو ف. به تحقیق و پژوهش مشغول است( آلپ)دکتری بیوتکنولوژی شد که اکنون در همان دانشگاه 

 .کار هستند اند و در آنجا مشغول به در رشته کامپیوتر و مدیریت در کانادا به اتمام رسانده

 : وقایع میانسالی

ایشان پس از اتمام تحصیل خود . مرداد بود 91مرادعلی زهری شاهد سقوط حکومت ملی شادروان دکتر محمد مصدق در کودتای 

های  ای دیگر از دروس را در زمینه تولیدات طیور در دانشگاه و پاره "پرورش و اصول بهداشت طیور"مستقل نخستین بار دروس 

، دانشگاه لندن و اسپانیا (مونیخ)المللی شرکت کرد در آلمان  وی دو بار هم در کشور کانادا در چهار کنگره بین. ریزی کرد ایران پایه

 .تا کار تحقیقاتی انجام داده است 30سمینار داخلی شرکت کرده، و  10ش از او بی. هایی ارائه داده بود هم، مقاله

 : های مورد تصدی مشاغل و سمت
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مرادعلی زهری در جامعه جهانی دامپزشکان طیور به مدت شش سال عضویت داشته و نیز رئیس هیئت اجرایی شعبه ایران نیز 

توان به موارد زیر اشاره  های دکتر زهری می از دیگر مشاغل و سمت. بودچهار سال نیز دبیرکل جامعه دامپزشکان ایران . بوده است

 :کرد

 سال 70سرپرست مؤسسه تحقیقاتی و دامپروری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به مدت  -

 مدیر گروه اصالح نژاد و تغذیه دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران دو دوره به مدت هشت سال -

 دانشکده دامپزشکی به مدت چهار سال عضو هیئت ممیزی -

 عضو شورای دانشکده و شورای دانشگاه تهران به مدت شش سال -

 (بالفاصله بعد از انقالب اسالمی)رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به مدت دو سال  -

استاندارد ملی در مورد تولیدات  90 سال و تهیه بیش از 70رئیس کمیته تولیدات دامی و طیور مؤسسه استاندارد ایران به مدت  -

 طیور

 رئیس سازمان دامپزشکان ایران به مدت چهار سال -

 رئیس و عضو هیئت اجرایی جامعه دامپزشکان طیور دور دنیا و ایران -

 های کشاورزی بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و جانبازان به مدت شش سال مشاوره فنی و علمی در سازمان -

 سال تا روز فوت 75تعاونی مرغداران مرکز به مدت مشاور علمی  -

 سال 71مشاور بخش کشاورزی بنیاد شهید در امور طیور به مدت  -

 های غذایی دام به رشد و تعاونی مرغداران مرکز مشاور علمی کارخانه تهیه مکمل -

 نگاری صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله صنعت مرغداری در امر روزنامه -

 های اجداد و مطالعه نژادهای بومی ایران های الین و گله حایجاد طر -

ساله است و در همین مدت در سه طرح ارزیابی کیفیت آموزشی در  عضو فرهنگستان علوم در بخش کشاورزی در دو دوره پنج -

صورت کتاب منتشر  به)آینده غذا در ایران  -( صورت کتاب منتشر شده نتایج آن به)های کشاورزی و علوم دامی دولتی  دانشکده

 .های دامپروری و مرغداری همکاری داشته است و طرح واژه( شده

 :های آموزشی فعالیت

 :سوابق تدریس مرادعلی زهری به قرار زیر است

 سال در گروه اصالح نژاد و تغذیه 95تدریس در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با عنوان استادیار، دانشیار و استاد به مدت  -

 دام

 های شیراز، ارومیه، کرمانشاه و ابوریحان بیرونی عنوان استاد مدعو در دانشگاه تدریس به -

تدریس پس از بازنشستگی در دانشگاه آزاد اسالمی کرج، دانشگاه آزاد اسالمی ورامین، دانشگاه آزاد اسالمی رشت، دانشگاه آزاد  -

 سال 77اسالمی ساوه به مدت 

 :آید شمار می ن آن بهمراکزی که فرد از بانیا

 های ایران نخستین بانی درس اصول پرورش و بهداشت و تولیدات طیور در دانشگاه -

 آباد تهران بانی و مؤسس تحقیقات دامپروری و مرغداری دانشگاه تهران در امین -

 مرغ در دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی بانی آزمایشگاه یقین کیفیت تخم -

 کلیه الین واحد طیور در ایران در وزارت جهاد و وزارت کشاورزی بانی طرح ایجاد -
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 .بانی تشکیل جامعه جهانی دامپزشکان طیور که در حدود هشت سال عضو هیئت اجرایی جهانی و رئیس شبعه ایران بود -

 :های خاص آرا و گرایش

 :رح استمرادعلی زهری نظراتی در زمینه پرورش طیور صنعتی داشت که اهم آنها به این ش

دلیل تخریب وسیع مراتع کشور،  ها و مشکالت تولید گوشت قرمز به پایین بودن مصرف سرانه پروتئین حیوانی در تغذیه انسان

افزایش غیرمعقول جمعیت عواملی هستند که برای تأمین نیازهای پروتئینی به تولیدات طیور دارند از قبیل ارزش غذایی قابل 

های  ارزان بودن تولیدات نسبت به سایر مواد پروتئن حیوانی ،سرعت و سهولت تولیدات ارزشمرغ،  توجه گوشت مرغ و تخم

 .تنها در حیوان بلکه در سطح جهان جانشین سایر تولیدات پروتئنی شده است اقتصادی موجباتی هستند که نه

 :ها جوایز و نشان

به مناسبت ارائه بهترین تحقیق سال در  7373ی در سال لوح تقدیر و جایزه از وزیر علوم و آموزش، دکتر عبدالحسین سمیع -

 بخش کشاورزی

 لوح تقدیر و جایزه از وزیر جهاد سازندگی غالمرضا فرورش، به مناسبت ارائه مقاله در سمینار صنعت مرغداری کشور -

 لوح تقدیر از جمعه دامپزشکان ایران برای چهل سال تالش در توسعه صنعت مرغداری ایران -

 9007تقدیر از جامعه جهانی علوم مرغداری برای یک عمر تالش و ارتقاء صنعت مرغداری در ایران در سال لوح  -

 لوح تقدیر از نظام دامپزشکی ایران برای مجاهدت در ارتقاء علمی صنعت مرغداری کشور -

آزاد اسالمی واحد ساوه، دانشگاه  سه لوح تقدیر از روساء دانشگاه -شعبه ایران-لوح تقدیر از جامعه جهانی علوم مرغداری  -

 آزاداسالمی واحد رشت و لوح تقدیر از معاونت امور دام وزارت جهاد سازندگی

 : چگونگی عرضه آثار

 مقاله 390بیش از : تعداد مقاالت علمی تألیفی در مجالت دانشگاهی و علمی و فنی کشور -

 بیش از پنج مقاله: رج از کشورتعداد مقاالت علمی تألیفی در مجالت دانشگاهی و علمی خا -

 مقاله 17: های داخلی شده در سمینارها و کنگره تعداد مقاالت ارائه -

 چهار مقاله: های خارجی شده در کنگره تعداد مقاالت ارائه -

 طرح تحقیقاتی 91: یافته در طول خدمت دکتر زهری در دانشگاه تهران های تحقیقاتی انجام تعداد طرح -

 30بیش از : های تهران و دانشگاه آزاد اسالمی نامه کارشناسی ارشد و دکتری تحت راهنمایی و مشاوره در دانشگاه پایانتعداد  -

 مورد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/97710-7.html 

 
 متفرقه

 فودپرس –  1131دى ماه  45پنج شنبه 

 امام جمعه ای که قارچ پرورش می دهد
مجتبی  .شهر، زیرزمین منزل خود را به کارگاه تولید و پرورش قارچ اختصاص داد در یک اقدام جالب امام جمعه دره <کشاورزی

، قطعاً تدبیر «یاقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهاد»با عنوان  7323نامگذاری سال : ، در این رابطه گفت قنبربیگی

باید با فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی و ترویج آن در میان مردم و : وی تأکید کرد. ای از سوی رهبر معظم انقالب است حکیمانه

 مسؤوالن، بستر اجرای این امر را در منطقه ایجاد کرد

  http://www.foodpress.ir/Post 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21140-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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 متفرقه
 - 31/19/43فارس

 منشأ غذای انسان آب باران یا آب زمین/ میلیون تن خوراک انسان و دام چرا؟ 99واردات 

های  توان هم غذای انسان و هم خوراک دام را از طریق بارش ریزی می های قرآن و با برنامه بر اساس آموزه

میلیون تن گندم و  99ورزی سال آینده آسمان تأمین کرد، ولی بر اساس اعالم دو معاون وزیر جهاد کشا

 .شود خوراک دام و طیور وارد می
فلینظر اإلنسان إلى طعامه » : آمده است 39تا  91، در قرآن کریم سوره عبس آیات خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

أنبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخال و حدائق غلبا و فاکهة و أبا متاعا لکم و أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا األرض شقا ف

کند که ما از آسمان آب  یعنی که انسان باید به غذایش نگاه کند و سپس جریان غذا را اینگونه تعریف می« 39تا 91ألنعامکم عبس

هایی مانند انگور، نیشکر، زیتون، درخت  ها را رویاندیم و میوه نهفرستادیم سپس به وسیله آن زمین را شکافتیم و سپس از آن دا

 .های گوناگون آفریدیم که اینها کاالها و متاعی برای شما و چهارپایانتان است خرما و باغ و میوه

یعنی «  71سوره نبا /وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا و نباتا و جنات ألفافا » : همچنین در سوره مبارکه نبأ آمده است

های درون زمین را از زمین خارج کنیم و گیاهان و  که ما از ابرهای فشرده شده آب گوارا فرستادیم که به وسیله این آب، دانه

 .های به هم پیوسته و در هم را ایجاد کنیم باغ

داند و ورای  همه علت و معلول را مادی می بینی مادی که شویم، اوال برخالف جهان با نگاهی کوتاه به این آیات قرآن متوجه می*

های مادی نیز وجود دارند و هیچ کاری بدون  گرچه سبب  داند، ماده چیزی قائل نیست، اما در بینش اسالمی علت العلل را خدا می

 .شود  علت انجام نمی

د خدا را در نظر بگیرد و بداند که آن هم از طرفی نکته تربیتی در این است که انسان حتی در مورد غذا خوردن و تولید غذا هم بای

 .از جانب خداست و نکته تربیتی در آن وجود دارد

 !منشا تولید غذا آب بارش باشد نه آب دل زمین*

برداشت دیگر این است که برای تولید غذا و محصوالت کشاورزی باید آب از آسمان فرو ریزد، نه اینکه به وسیله گازوئیل و برق 

ها سال در دل زمین و برای تعادل حرارت و یا حیات زمین قرار داده شده است، آن را بیرون  ای آبی که در طی میلیون هارزان و یاران

 .کشیده و به تولید غذا و محصوالت کشاورزی بپردازیم آن آب را حراج کنیم

شود و از  از خوردن تبدیل به ضایعات می اند که همانگونه که غذای انسان بعد نکته دیگری که برخی از مفسران مانند قرطبی آورده

 .شود، تا روزی که برانگیخته شود شود، انسان نیز چنین سرنوشتی دارد و بعد از مرگ بدنش متالشی می بدن دفع می

 قنات معجزه ایرانیان و سازگار با طبیعت*

شود و مانند پیشینیان با هوش ایرانی که  ریزی شود، این است که اگر درست برنامه نکته دیگری که به از این آیات برداشته می

شود  هایی که از داخل زمین به هم متصل می هزار سال پیش اختراع کردند و به وسیله چاه 1قنات یعنی معجزه طبیعت را از حدود 

آن کشاورزی شود و به وسیله  ها آب شیرین فراهم می و بدون هیچ انرژی و تنها از طریق نیروی هیدرولیک زمین و شیب این چاه

شود، باید منشأ تولید و کشت و زرع همین آب بارندگی و برف و باران باشد و این آب برای تولید غذای انسان و چارپایان  انجام می

 .کافی است

http://www.farsnews.com/
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میلیون تن خوراک دام و  1برای سال آینده نیاز به واردات  حسن رکنی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در حال حاضر به گفته

 .میلیارد دالر خواهد بود 1طیور است که اگر هر کیلوگرم از این خوراک حداقل یک دالر باشد، نیاز به 

شد و از تولید علوفه و گندم و ذرت حمایت  ع خریداری میشد و محصوالت کشاورزان ایرانی به موق ریزی می در حالی که اگر برنامه

دهد که در طول  هزار سال سابقه تمدن ایرانیان نشان می 1شد، هیچ نیازی به واردات علوفه و خوراک دام و طیور نبود و تجربه  می

اند، اما بعد از پیدایش نفت و  ههای خود را تهیه کرده و نیازی به واردات نداشت ها همواره ایرانیان غذای خود و دام این سال

 .است درآمدهای راحت نفتی نیاز به واردات محصوالت کشاورزی و حتی خوراک دام و طیور پیدا شده

 میلیون تن گندم وارد شد 4چرا امسال *

 3میلیون تن گندم در سال جاری و نیاز به واردات  7از واردات  جهاد کشاورزیعباس کشاورز معاون زراعت وزارت همچنین 

گندم که کاالی اساسی و قوت اقتصاد مقاومتی  های خبر داده است، درحالی که بر اساس سیاست 21میلیون تن گندم در سال 

 .رود باید در داخل کشور تولید شود غالب ایرانی به شمار می

های توافقی برای گندم  مایت از تولید گندم، تعیین نرخ تضمینی مناسب برای خرید گندم و یا اعمال نرخهای مؤثر ح یکی از روش

 .است که برای کشاورز صرفه داشته باشد که به کشت گندم بپردازد

همچنین میلیون تن گندم یعنی خوراک انسان و  77یعنی به عبارت دیگر دو معاون وزیر کشاورزی اعالم کردند که سال آینده 

 .خوراک دام باید وارد شود

های آسمانی  فرماید بعد از ریزش بارش نکته دیگری که در آیات قرآن ذکر شده است، بحث محوریت انسان است که خداوند می

ایم، یعنی محور انسان است و پس از آن جریان تربیتی در آیه بعدی مربوط به داستان  متاعی برای شما و چهارپایان شما آفریده

ریزان و خزان انسان است که یعنی انسان نباید سرنوشت خود را کال در این دنیا گره بزند، بلکه بداند جهان دیگری  قیامت و برگ

 .نیز در پس این دنیا وجود دارد

ر نام از به گزارش فارس اگر برنامه کشاورزی جمهوری اسالمی ایران که اکنون در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شده و تنها با تغیی

ریزی بر اساس آیات قرآن و احادیث امامان معصوم باشد، به جای اینکه  وزارت کشاورزی به جهاد کشاورزی نباشد، بلکه منشأ برنامه

شود، امروز  های آنها مراجعه می شود و به ترجمه های کشاورزی غربی که حتی به خود منبع اصلی هم مراجعه نمی فقط به کتاب

 .ودوضعیت این گونه نب

میلیارد دالر پول بدهیم تا شکم  77میلیون تن گندم و خوراک دام یعنی حدود  77فقط برای واردات خوراک انسان و دام باید 

 .ها پر شود ها و دام انسان

های علمی کشاورزی و آبیاری را بر اساس محیط زیست کشورهای  اکنون بسیاری از کارشناسان کشاورزی که معموال کتاب هم

های آبیاری ایرانی و قنات و نظامهای تقسیم آب  حتی یک کلمه در مورد سیستمکه پر آب هستند، خواندند و  اروپایی

، باید بدانند که کشت دیم به معنای دیم کاری نیست، بلکه باید علمی شود و به جای فشار آوردن اند کشاورزان ایرانی نیاموخته

های خرد و  بیاورند و راهی پیدا کنند که کشاورزی دیم و آبی و نیز کشت در زمینبه منابع زیرزمینی آب باید به مغز خود فشار 

 .وری آن را افزایش دهند پراکنده کشاورزان ایرانی را علمی کنند و بهره

 توان با های تعاونی کشاورزی و یا سهامی زراعی وجود ندارد و آیا نمی هایی مانند تجمیع اراضی و یا تشکیل شرکت حال آیا روش

ها نیاز به تالش علمی و همت و نیز درست  های کشاورزی ادوات کشاورزی را در آن به کار برد، همه این مسطح کردن زمین

اندیشیدن دارد، نه اینکه به صرف داشتن پول نفت به فکر واردات باشیم و یا فرض کنیم که کشاورز ایرانی با مثال دو هکتار زمین 

 .هکتار زمین در اختیار دارد، رقابت کند 700حداقل  تواند با کشاورز اروپایی که می

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13931025000181
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باید سرمنشأ کشاورزی را از آیات قرآن بگیریم و نه اینکه فقط اسم وزارتخانه را عوض کرده و ادعا کنیم که کار ما اسالمی شده 

 .است

 جرای آبخیزداری برای حفظ آبا*

داری اشاره  توان به اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری و آبخوان یهای آسمانی وجود دارد از آن جمله م هایی برای حفظ بارش روش

 .کرد

 میلیارد متر مکعب بارش آسمانی ۶99ریزش ساالنه *

متر در سال شاهد بارش  میلی 970هزار کیلومتر مربع و با بارندگی میانگین  511جمهوری اسالمی ایران با وسعت یک میلیون و 

ها یکسان نیست و عمده کشور کویر و بیابان  طول سال است، گرچه پراکندگی این بارش میلیارد متر مکعب آب در 179حدود 

داری و تلفیق کشاورزی مدرن و سنتی ایرانی، آب آسمان را برای کشت  خوان توان با عملیات آبخیزداری و آب است، اما باز هم می

 .متری دل زمین نیست 900های عمقی و کشیدن آب از  کار حفظ کرد و نیازی به دست زدن به آب

 703میلیون تن محصول تولید کرد که غذای  703توان  درصد این آب مهار و استفاده شود با وضع کنونی هم می 97اگر فقط 

 .کند میلیون انسان را فراهم می

ند دشت شیراز، ها مان های دل زمین عالوه بر گرم شدن دمای زمین باعث فرو نشست شدن برخی از دشت امروزه بر اثر کشیدن آب

باید به قرآن برگردیم و بدانیم سرمنشأ تولید غذا برای انسان و دام همان . ارومیه، خراسان جنوبی و دشت اصفهان شده است

 .های آسمانی است بارش

 نپرداختن زکات خشکسالی در پی دارد*

ار و تالش و کشت و کار و تهیه غذا برای خود و ها هم حفظ شود و در قرآن عالوه بر اینکه انسان به ک البته باید شرایط این بارش

چهارپایانش راهنمایی شده به پرداخت زکات که عمده آن در بخش کشاورزی است، شامل غالت اربعه یعنی گندم، کشمش، جو و 

کند و در روایات  خرما و انعام ثالثه یعنی گاو، گوسفند و شتر و نقدین که طال و نقره است، بپردازد، تا خداوند برکت خود را نازل

 .یکی از دالیل خشکسالی نپرداختن زکات ذکر شده است

های کالم نورانی خداوند در قرآن منشا غذای انسان و دام بارش آسمانی است که در زمین تولید  نتیجه این که بر اساس آموزه

 .شود می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091007101 

 

 ماشین آالت

 آیانا-1131دی  42, شنبه

 گردهمایی بزرگ تراکتورداران در تکاب برگزار شد 

نفر از مدیران و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و اداره کل  933گردهمایی بزرگ تراکتورداران با حضور 

همچنین تراکتورداران حرفه ای تکاب در سالن اجتماعات مدیریت جهاد  منابع طبیعی و آبخیزداری و

 .کشاورزی این شهرستان برگزار شد
و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، محسن طاهری مدیر جهاد ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

از عرصه های منابع طبیعی و همچنین حفاظت از منابع آبی و خاک و  کشاورزی تکاب در این مراسم که به منظور حفظ و صیانت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931028001408
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مسئله حفظ و حراست از منابع طبیعی : توسعه کشاورزی پایدار برگزار شد، ضمن تاکید بر محدودیت منابع آبی و خاکی اظهارکرد 

خدادادی مسئول بدانند و در این  یک مسئله اصلی و اساسی است که تمامی افراد جامعه باید خود را در نگهداری و حفظ منابع

 .راستا فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی در جامعه ضروری است 

طاهری در ادامه بر لزوم تشکیل تعاونی بهره برداران مراتع تاکید و نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به تخریب مراتع 

 .و عرصه های طبیعی در شهرستان را خواستار شد

در راستای افزایش عملکرد اراضی کشاورزی باید از ادوات مناسب خاکورزی و روش های کشاورزی حفاظتی در : تصریح کردوی 

 .جهت ارتقاء مدیریت بهینه مصرف آب و جبران مواد آلی خاک استفاده نمائیم

رویس کاری و لزوم شماره گذاری در ادامه موضوعات مختلفی از قبیل تسهیالت خرید و تجهیز ماشین آالت و ادوات کشاورزی ،س

تراکتورها، برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی در این راستا و همچنین اهمیت تشکیل تعاونی کمباین داران و 

 تراکتورداران در شهرستان توسط مدیران و کارشناسان مربوطه مطرح شد و حاضرین به ارائه پیشنهادها و نکته نظرات خود در این

 ./زمینه پرداختند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97731-7.html 

 

 منابع مالی

 - 31/19/45فارس

 میلیون تن خوراک طیور 1نیاز به / میلیارد تومان از یارانه شیر خام به دامداران رسید 99

درصد به حساب  43میلیارد تومان یارانه شیر خام بهار امسال  994از : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .میلیارد تومان به دامداران رسیده است 99اتحادیه دامداران استانی واریز شده که تاکنون تنها 
، حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی امروز سخبرگزاری فاربه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در جمع خبرنگاران در نخستین همایش و نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان که در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان برگزار 

امل زیادی مثل ژنتیک، عوامل محیطی و خوراک دام های دامی عامل اصلی توسعه پایدار دام و طیور هستند و عو نهاده: شد، گفت

 .در توسعه پایدار مؤثر است

های خوراک دام به تولید این  خوراک دام از لحاظ بهداشتی و توازن مواد غذایی در این بخش تأثیرگذار است و کارخانه: وی افزود

 .کند محصول و ضریب امنیت بحران کمک می

میلیون تن  9های تولید مربوط به خوراک دام است و ساالنه تولید  درصد هزینه 51: اشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار د

 .میلیون تن خوراک طیور نیازمندیم 1مرغ به  گوشت مرغ داریم که با احتساب تولید یک میلیون تن تخم

های تنظیم جیره  یکی از راه دهم بهبود دهیم این این موضوع در صورتی که بتوان ضریب غذایی طیور را یک: رکنی اظهار داشت

تواند  هزار تن ماده خوراکی طیور وجود دارد که می100غذایی متوازن است و همچنین با بهبود ضریب خوراک طیور امکان تولید 

 .در فرایند افزایش تولید مؤثر باشد

 .به گفته رکنی بخش عمده خوراک طیور وارداتی است

میلیارد تومان یارانه به تولیدکنندگان شیر اختصاص یافت که  997سه ماهه اول امسال : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .میلیارد تومان به دامداران پرداخت شده است 97ها واریز شده و تاکنون  درصد آن به حساب استان 70

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21138-1.html
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 منابع مالی
 - 31/19/48فارس

 طراحی سامانه نوین برای تسهیل پرداخت تسهیالت به عشایر کشور

سامانه نوینی که بانک کشاورزی برای تسهیل پرداخت تسهیالت به عشایر : مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

رسانی به عشایر  بلندمدت برای حذف مشکالت و تسریع خدمتریزی و دیدگاه  طراحی کرده است، از برنامه

 .شود ناشی می
 91مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی صبح یکشنبه  ، شهیدزاده رئیس هیئتبانک کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .وگو کرد دی ماه سال جاری با جمعی از مسئوالن جامعه عشایری کشور دیدار و گفت

ه در گردش به جامعه عشایری کشور از طریق سامانه اعتباری نوین بانک در این جلسه درباره سازوکار پرداخت تسهیالت سرمای

 .کشاورزی، مزایا و موانع پیش روی، بحث و تبادل نظر شد

افزاید، شهیدزاده در این جلسه جامعه عشایر کشور را عضو خانواده بانک کشاورزی معرفی کرد و ضمن اعالم آمادگی  این گزارش می

های  به محض تأیید مکانیزم اجرایی و حصول توافق بین سازمان: دایت اعتبار به این بخش، گفتکامل بانک برای تخصیص و ه

 .ربط ،پرداخت تسهیالت توسط بانک کشاورزی انجام خواهد شد ذی

سامانه نوینی که بانک کشاورزی برای تسهیل پرداخت تسهیالت به عشایر طراحی کرده است، از : مدیرعامل بانک کشاورزی افزود

 .رسانی به عشایر کشور ناشی می شود ریزی و دیدگاه بلندمدت بانک کشاورزی برای حذف موانع و مشکالت و تسریع خدمت نامهبر

داشتن جسارت، الزمه شروع هرکار بزرگ و جدیدی است و در این : وی با تأکید بر اهمیت تسریع روند اجرایی این سامانه گفت

تر  ناک بود، چرا که حمایت از عشایر پرتالش کشور وظیفه مهمی است و باید هر چه سریع های احتمالی بیم مسیر نباید از کاستی

 .محقق شود

  حسین صفایی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز در این نشست ضمن بیان این که سامانه

این سامانه مزایایی چون : را برطرف کرده است، گفتهای روش سنتی پرداخت تسهیالت  اعتباری نوین بانک کشاورزی کاستی

اعتباری به عنوان تضمین تسهیالت، انجام معامالت به  شده، استفاده از بیمه  اطمینان از هزینه شدن اعتبارات در محل تعریف

 .گری دارد صورت انتقالی و حذف واسطه

 .نیز مدیریت دانش در این مسیر بسیار سودمند است های موفق و شده و تجربه های تعریف استفاده از مدل: صفایی افزود

سازوکاری که بانک کشاورزی : در ادامه جلسه سیدمهدی کالته رحمانی، عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت

یتی از عشایر و دهد، بنابراین نقش حما ربط را در یک مجموعه قرارداده و به یکدیگر پیوند می های ذی طراحی کرده است، سازمان

 .کند تضمین بازگشت سرمایه را به خوبی ایفا می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091007095 

 
 منابع مالی

 - 31/19/48فارس

 رزی برای مبارزه با آفات عمومیمیلیارد ریال به وزارت جهاد کشاو ۶4اختصاص مبلغ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931025000181
http://www.farsnews.com/
http://www.bki.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/tabid/95/articleType/ArticleView/articleId/6075/Default.aspx
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931028001026
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میلیارد ریال به منظور تجهیز آمادگاه مبارزه  33میلیارد ریال و مبلغ  ۶4براساس مصوبه هیأت وزیران مبلغ 

 .گیرد با آفات عمومی در کشور در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار می
، متن مصوبه دولت به شرح زیر است؛ مبلغ چهل و پنج میلیارد پایگاه اطالع رسانی دولتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

یال به صورت ر( 33ر000ر000ر000)ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و مبلغ سی و سه میلیارد ( 17ر000ر000ر000)

قانون برنامه پنجم ( 991)ماده ( ش)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند ( 70)هزینه ای از محل منابع ماده 

توسعه برای تجهیز آمادگاه مبارزه با آفات عمومی در کشور در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد، تا برابر قوانین و مقررات 

 .شود مربوط هزینه

اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور ،این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و 

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237091000330 

 
 منابع مالی

 آیانا-1131دی  48, یکشنبه

 میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه با آفات عمومی  ۶4اختصاص 

براساس مصوبه هیئت وزیران مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال و مبلغ سی و سه میلیارد ریال به منظور تجهیز 

 .آفات عمومی در کشور در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد آمادگاه مبارزه با
و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه مبلغ چهل و پنج میلیارد ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ریال به صورت ( 33ر000ر000ر000)ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و مبلغ سی و سه میلیارد ( 17ر000ر000ر000)

قانون برنامه پنجم ( 991)ماده ( ش)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند ( 70)هزینه ای از محل منابع ماده 

ررات توسعه برای تجهیز آمادگاه مبارزه با آفات عمومی در کشور در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مق

 .مربوط هزینه شود

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و 

 ./سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/97772-7.html 

 

 

 گزارشات جهانی

 - 31/19/48فارس

 میلیون تن شلتوک برنج در جهان 093تولید 

سطح زیر کشت شلتوک در  9399در سال  FAOبراساس آمار سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد، 

 .کیلوگرم در هکتار است ۶۶93میلیون تن و متوسط عملکرد  093میلیون هکتار و میزان تولید  9۴3جهان 

http://www.farsnews.com/
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=1&Id=257719
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931028000330
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21159-1.html
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ایران وابسته به وزارت  ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 190میلیون هکتار و میزان تولید  753سطح زیر کشت شلتوک در جهان  9079درسال  FAOجهاد کشاورزی، براساس آمار 

 .کیلوگرم در هکتار است 1170میلیون تن و متوسط عملکرد 

درصد تولید  70رصد سطح زیر کشت و د 17چین و هند . باشد کیلوگرم به ازای هر نفر می 71متوسط مصرف سرانه برنج در جهان 

متوسط ضایعات در کل فرایند تولید . باشد کیلوگرم در هکتار می 5133متوسط عملکرد در چین . دهند را به خود اختصاص می

 .شود درصد برآورد می 91حدود 

درصد صادرات را دارند، چین و  19میلیون تن بوده است، هند، ویتینام، پاکستان و تایلند  31.1حدود  9079تجارت برنج در سال 

دالر در هر  139.1دالر در هر تن به  117از  9071قیمت برنج در ابتدای سال . باشند نیجریه و ایران بزرگترین واردکننده برنج می

س آمار براسا. استان پراکنده است 71درصد تولید دیگر در  97درصد تولید و  17مازندران و گیالن . تن در ماه اکتبر کاهش یافت

 .باشد کیلوگرم به ازای هر نفر می 17، حدود 7320وزارت صنعت، معدن و تجارت مصرف سرانه برنج در کشور در سال 

انواع برنج دارای قیمت . میلیون دالر بوده است 297هزار تن به ارزش  131، 7323میزان برنج وارداتی در هفت ماه نخست سال 

هزار ریال  97و  91، 91قیمت برای برنج خزر، سفید رود و ندا و نعمت به ترتیب  7323ل باشد که برای تولید در سا تضمینی می

باشد از ارقام  ریال به ازای هر کیلوگرم می 10710، 37111که براساس نرخ ارز  7329قیمت برنج وارداتی در سال . اعالم شده است

 .تضمینی سال آینده هم بیشتر است

  مقدمه -7

به دلیل نیاز به شرایط طبیعی خاص برای کشت . دهد است که غذای غالب دو سوم جمعیت جهان را تشکیل میبرنج یکی از غالتی 

درصد  10کننده بیش از  در بخش عظیمی از قاره آسیا، برنج تأمین. گردد این محصول صرفاً در مناطق معینی از دنیا کشت می

از گندم، برنج مهمترین محصول کشاورزی است و نقش بسیار  پس. باشد درصد پروتئین مصرفی گیاهی مردم می 17کالری و 

های مهم اقتصادی محصول برنج مورد بررسی قرار گرفته  در این گزارش شاخص. مهمی در تغذیه مردم جهان و نیز کشور ایران دارد

 .است

 سطح زیر کشت، تولید و عملکرد شتلتوک در جهان -9

میالدی، سطح زیر کشت و تولید شلتوک در جهان به  9007 - 9079های  ، طی سال(ئوفا)براساس آمار سازمان خواربار کشاورزی 

میلیون  190میلیون هکتار و  753میلیون تن به  721میلیون هکتار و  779درصد از  7.1و  0.1ترتیب با متوسط نرخ رشد ساالنه 

 9079کیلوگرم در هکتار در سال  1170درصد به  7متوسط عملکرد نیز با برخورداری از متوسط نرخ رشد ساالنه . تن رسیده است

شود که طی دوره مورد بررسی، سطح زیر کشت شلتوک در جهان تقریباً ثابت بوده و تولید  بدین ترتیب مالحظه می. رسیده است

 .آن با افزایش عملکرد، افزایش یافته است

، چین و هند در مجموع با (ونزی، ویتنام و تایلندچین، هند، اند) 9079در بین کشورهای عمده تولیدکننده شلتوک در سال 

بیشترین و . کنند درصد تولید به خود، بیشترین شلتوک جهان را تولید می 70درصدی سطح زیر کشت و  17اختصاص سهم 

 3000کیلوگرم شلتوک در هکتار و کشور تایلند با متوسط  5133کمترین عملکرد به ترتیب متعلق به کشور چین با متوسط 

 .یلوگرم شلتوک در هکتار بوده استک

 مصرف برنج در جهان -3

جدول . کیلوگرم را به ازای هر نفر بوده است 73.9، 9007 - 9077های  متوسط مصرف سرانه شلتوک بر طبق آمار فائو طی سال

کنندگان  مصرف ترین عمده. دهد که روند مصرف محصول طی دوره مورد بررسی روند ثابتی بوده است مذکور همچنین نشان می

 .باشد بیسائو می برنج در جهان شامل کشورهای بنگالدش، برونئی، دارالسالم، کامبوج، چین، گینه و گینه

http://www.farsnews.com/
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 ضایعات برنج در جهان -1

به مرحله ( درصد 5-1حدود )درصد است که بیشترین مقدار آن  91.1براساس گزارش فائو، میزان ضایعات برنج در دنیا حدود 

 .تعلق دارد (درو و خرمنکوبیاعم از )برداشت 

 تجارت جهانی برنج -7

درصد کاهش پیدا  7.1میلیون تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل  31.1میالدی معادل  9079میزان تجارت برنج در سال 

قابل نیجریه، اندونزی، درصد صادرات این محصول را در اختیار دارند و در م 19کرده، در این میان تایلند، ویتنام، هند و پاکستان 

 .روند چین، ایران و فیلیپین بزرگترین واردکنندگان این محصول به شمار می

 قیمت جهانی برنج -5

، پس از یک دوره افزایشی تا ماه مه، روند کاهشی مالیمی را تا پایان سال طی کرده 9079قیمت برنج در بازارهای جهانی در سال 

روند مالیم . دالر در هر تن در ماه دسامبر کاهش یافته است 755ر در هر تن در ماه مه به دال 579به طوری که از قیمت . است

نیز ادامه داشته و پس از آن قیمت این محصول به دشت کاهش یافته و در  9073کاهشی قیمت جهانی برنج تا ماه ژوئیه سال 

، پس از اندکی افزایش در ماه فوریه، روند کاهشی 9071در سال . دالر در هر تن کاهش یافته است 111به  9073پایان سال 

سپس قیمت جهانی این محصول تا ماه اوت روند افزایشی داشته و سپس در ماههای سپتامبر و . قیمت تا ماه مه ادامه داشته است

ه نسبت به ماه مشابه دالر به ازای هر تن بوده است ک 139.1قیمت برنج در ماه اکتبر برابر . اکتبر روند کاهشی را طی کرده است

 .درصد کاهش یافته است 7سال قبل، 

 سطح زیر کشت، تولید و عملکرد شلتوک در ایران -1

که این تغییرات عمدتاً به دلیل . تولید برنج در کشور در دهه هشتاد و اوایل دهه نود دارای نواسانات کاهشی و افزایش بوده است

هزار تن  7921درصد از  7.5تولید برنج در کشور با متوسط نرخ رشد . بوده است نوسان در عملکرد محصول و شرایط آب و هوایی

 .افزایش یافته است 7327هزار تن در سال  7731به  7310در سال 

 10در سه استان شمالی کشور که حدود . باشد نیاز آبی برنج در کشور در مناطق مختلف با توجه به اقلیم و نوع خاک متفاوت می

در سایر مناطق کشور نیاز آب تابع . شود متر مکعب برآورد می 79000شود نیاز آبی حدود  ها انجام می ر این استاندرصد تولید د

وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور . )شود باشد و حتی بیش از دو برابر رقم مذکور برآورد می شرایط ذکر شده بسیار متفاوت می

 (.تولیدات گیاهی

 مصرف برج در ایران -1

مصرف سرانه برنج در کشور در سال . سرانه مصرف برنج در ایران در محاسبات تغییرات موجودی انبار صفر در نظر گرفته شده است

متوسط نرخ رشد سالیانه . افزایش یافته است( نفر/ کیلوگرم) 31.7، به 7327بوده که در سال ( نفر/ کیلوگرم) 30.7، حدوداً 7310

 .درصد بوده است 7.1هه هشتاد برابر مصرف مصرف سرانه برنج در د

درصدی، به طور میانگین، در کلید تولید محصول از بذر تا برداشت و  93سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن، وجود ضایعات  -2

 7311ای در خصوص بررسی اقتصادی ضایعات برنج در ایران در سال  اند؛ همچنین بنا به نتایج مطالعه تبدیل را گزارش نموده

 .درصد اعالم شده است 91 - 92.9میانگین کل ضایعات برمبنای برنج سفید معادل 

 واردات برنج -70

 7275، به میزان 7329بیشترین مقدار واردات برنج در سال . ، دارای نوسان بوده است7317-29های  واردات برنج به کشور در سال

 131، واردات برنج 7323در هفت ماه ابتدایی سال . ش یافته استدرصد افزای 79حدود  7327هزار تن بوده که نسبت به سال 

 .میلیون دالر بوده است 297هزار تن به ارزش 
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نسبت  9073در شرایطی رخ داده که قیمت جهانی برنج در سال  7329های وارداتی برنج به کشور در سال  افزایش قیمت محموله

پاکستان و امارات متحده عربی عمده کشورهای صادرکننده برنج به  هند،. درصد کاهش پیدا کرده است 70حدود  9079سال 

 .باشند ایران می

تعرفه ارزشی به صورت فصلی در نظر گرفته شده که مقدار آن در جدول زیر نشان داده شده  7323برای این محصول در سال 

اذ شده کمک چندانی به حمایت از این محصول با توجه به اینکه برنج دارای خاصیت انباری مناسبی است، تعرفه فصلی اتخ. باشد

 .کند نمی

 قیمت تضمینی -77

مقایسه قیمت برنج وارداتی در سال . آورده شده است 7320-23های  ، قیمت تضمینی انواع برنج در سال70در جدول شماره 

است که برنج وارداتی  ریال است با قیمت تضمینی در همین سال مؤید آن 10031ریالی  37113که براساس نرخ ارز  7323

 .است( در همه انواع برنج)گرانتر از حداقل قیمت پیشنهادی به کشاورزان 

 بندی و پیشنهادها جمع -79

 .سطح زیرکشت برنج در جهان تقریباً ثابت بوده و تولید آن با افزایش عملکرد، افزایش یافته است. 7

 .کنند چین و هند بیشترین برنج جهان را تولید می. 9

 .بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب متعلق به کشورهای چین و تایلند است .3

 .روند مصرف سرانه برنج در جهان طی دوره مورد بررسی روند ثابتی بوده است. 1

 .کنندگان برنج در جهان هستند ترین مصرف کشورهای بنگالدش، بروئنی، دارالسالم، کاموج و چین عمده. 7

 .درصد است 91در دنیا حدود میزان ضایعات برنج . 5

 .ای دارد  تجارت جهانی برنج روند فزاینده. 1

تایلند، ویتنام، هند و پاکستان صادرات کنندگان عمده این محصول هستند و در مقابل نیجریه، اندونزی، چین، ایران و فیلپپین . 1

 .روند بزرگترین واردکنندگان این محصول به شمار می

 .روند کامالً نزولی داشته است 9079جهانی از دو ماهه آخر سال میالدی  قیمت برنج در بازار. 2

 .افزایش یافته است 9007-77مصرف سرانه برنج در کشور در دوره . 70

 .درصد در منابع مختلف برآورد شده است 92تا  93ضایعات برنج در ایران در دامنه بین . 77

 .میلیون دالر بوده است 297هزار تن به ارزش  131، 7323واردات برنج به کشور در هفت ماه نخست سال . 79

 .های وارداتی برنج به کشور در شرایطی رخ داده که قیمت جهانی برنج کاهش پیدا کرده است افزایش قیمت محموله. 73

نتر از حداقل با قیمت تضمینی در همین سال مؤید آن است که برنج وارداتی گرا 7323مقایسه قیمت برنج وارداتی در سال . 71

 .است( در همه انواع برنج)قیمت پیشنهادی به کشاورزان 

با توجه این که برنج دارای خاصیت . تعرفه ارزشی به صورت فصلی در نظر گرفته شده است 7323برای این محصول در سال . 77

 .کند انباری مناسبی است، تعرفه فصلی اتخاذ شده کمک چندانی به حمایت از این محصول نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=73237093007315 
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 سموم موجود استانداردهای الزم را ندارد/ ها در تولید سموم کشاورزی حضور چینی

سموم مورد استفاده در بخش کشاورزی استانداردهای الزم را ندارد و باعث بروز مشکالت فراوانی : کارشناس کشاورزی گفتیک 

 .شده است

از : شاورزی گفتای پیش رو ک در خصوص مشکالت عمده خبرنگار اقتصادی باَشگاه خبرنگارانکیانوش شیرمحمدی در گفتگو با 

 . ها و آب اشاره کرد توان به سموم، علف کش مشکالت اصلی این بخش می

 . رویه از سموم است یکی از دالیل عمده بیماریهای حادث شده در کشور استفاده بی: این کارشناس کشاورزی افزود

ترین  اصلی: ای وارونه و نامناسب است گفتشیرمحمدی با بیان اینکه یکی از دالیل اصلی عدم کارایی در بخش سموم دستورالعمله

کشها  شود در صورت استفاده از سموم طبق برچسب آن حشرات و علف قسمت هر سم برچسب دستورالعمل سم است و مشاهده می

گیرند وعلت اصلی این امر مواد اساسی سموم هستند که توسط شرکتهای چینی تولید شوند  رغم انتظار روند معکوس پیش می علی

 . قابل استفاده نیستند و

 . ربط در خصوص جلوگیری از ورود چنین سموم انجام گرفته است اقداماتی توسط مسئولین ذی: وی همچنین بیان کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/7709109 
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 ها برای ورود به بازار بذر ایران دورخیز چینی
ای تکراری، اما در عین حال جذاب و هشداردهنده  شنیدن این جمله که فالن کاالی چینی هم به بازار آمد برای ما تبدیل به جمله

ین وضعیت متفاوت و شده که نکند بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، البته در بحث بازار بذور گل و گیاه و سبزی و صیفی ا

از گذشته بخش زیادی از این نیاز از خارج کشور تأمین شده، به طوری که بر اساس بر آورد رییس انجمن .تر است حساس

در کشاورزی صنعتی امروز، .آید میلیون دالر بذر به کشور می 10تا  70کنندگان سم و بذر، سید مهدی حسینی یزدی ساالنه  وارد

کنند که بذور را با وسواس و دقت  ی در عملکرد و میزان تولید دارد، به همین منظور کشاورزان سعی میبذور نقش مهم و اساس

خاصی خریداری کنند، شاید این یکی از دالیلی بوده باشد که بذور چینی بر خالف سایر کاالهای تولید شده در این کشور جایگاه 

زمین از گذشته جایگاه تولید گیاهان  بنا بر این گزارش، مشرق.داشته استمناسبی در بازارهای سایر کشورها و همینطور ایران ن

ترین تولیدکننده این محصوالت و بذور  دارویی بوده است و هنوز نیز جایگاه خود را حفظ کرده و کشورهای مانند چین از بزرگ

ن کشور هنوز نوپا است وبه دنبال توسعه بازار و آید، اما در بخش تولید بذور گل، گیاه، سبزی و صیفی ای مورد نیاز آن، به حساب می

های کشاورزی تولیدکنندگان گل و  رئیس اتحادیه تعاونی.رقابت با کشورهای بزرگ تولیدکننده این محصول مانند هلند، آلمان است

درصد  20و صیفی بیشتر از در بخش بذور گل و گیاه و سبزی : گیاه، بذر و نهال کشور در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت

در هفت تا هشت سال : افزاید سیدجالل عجایبی می.شود نیاز کشور از طریق واردات و از کشورهای هلند، آلمان و ژاین تأمین می

را صورت انحصاری بازار  های زیادی برای ورود به بازار ایران داشته است، اما به غیر از گیاهای دارویی که به گذشته نیز چین تالش

ها در بخش گیاهان دارویی در اختیار دارند  هایی که چینی واریته: وی خاطرنشان کرد.در دست داشته، موفقیتی کسب نکرده است

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان .بسیار بر راندمان تولید تأثیرگذار است و بر میزان تکثیر این محصول اثر میلیونی دارد

شود، اماهنوز در بخش تولید بذور از کشورهای پیشرور در این زمینه عقب  الغ زیادی صرف تحقیقات میاینکه ساالنه در کشور مب

شود، اما تولیدات به  برای تولید و تکثیر گیاهان در کشور انجام می "ای تکثیریاخته"های اخیر تکنولوژی  در سال: هستم، ادامه داد

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5102802
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عجایبی با بیان اینکه واردات بذور به ایران آزاد است، اما نباید اجازه ورود هر نوع .سازی نرسیده است این شکل هنوز به مرحله انبوه

استفاد از بذور چینی در مزارع تهران و اطراف جایگاهی : ای را به بازار مصرف و در اختیار کشاورزان قرار داد، تصریح کرد واریته

رد بذور .کنند کشورها و پول در آوردن از هیچ کوششی دریغ نمی های چینی برای صدور تولیدات خود به سایر ندارد، اما کمپانی

های چینی کافی است که سری به پنجمین  المللی تهرانبرای درک بهتر این مسئله و رودررو شدن با کمپانی چینی در نمایشگاه بین

در این . ون در حال برگزاری است زداکن المللی محصوالت فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته که هم نمایشگاه بین

شرکت  79از .رسیم کننده در نمایشگاه می رسد تا اینکه به غرفه کشوهای خارجی شرکت نظر می نمایشگاه همه چیز عادی به

پردازند،  ای هستند که به معرفی تکنولوژی خود در بخش کشاورزی می خارجی حاضر در نمایشگاه هشت شرکت ایتالیایی و ترکیه

های  بندی اند که با نمایش انواع بذور چینی در بسته چهار شرکت چینی بسیار خردتر و با بذور و محصول به نمایشگاه آمدهاما 

بردار برای معرفی محصوالت خود به آوردن بذر گل  های مشهور به کپی این چینی.رنگارنگ قصد دلربایی از کشاورزان ایرانی دارند

جات و سبزی گرفته تا محصول کلم و هویج و کاهوی چینی  ، محصوالت تولید شده از آن نظیر صیفیاند و در کنار بذر بسنده نکرده

های خاص  بندی ای میوه در کشورما تمام محصوالت چینی در بسته اند که بر خالف شکل مرسوم عرضه فله را نیز به ایران آورده

ی کوتاهی که با خبرنگار ما انجام داد درباره زمینه فعالیت خود در های چینی در گفتگوی نماینده یکی از شرکت.اند خود قرار گرفته

ایم، اما امیدواریم که در صورت فراهم  های گذشته صادارت انواع بذر گل تولیدی خود را به ایران داشته در سال: این ایران، گفت

آبی موجود در ایران مطلع  از شرایط کم: افزاید وی می.شدن شرایط الزم و بازاریابی سایر بذور تولیدی را نیز به ایران صادر کنیم

شود که هیچ گونی محدودیت کشت از لحاظ شرایط آب و هوایی  هستیم به همین منظور محصوالتی در این نمایشگاه عرضه می

غربی  ای در جنوب این بذور در منطقه: گوید این فعال بخش خصوصی چین برای اینکه خیال ما را راحت کند، می.نداشته باشند

شاید این بذور هنوز در بازار ایران جایگاه .اند که شرایط آب و هوایی مشابه با ایران دارد چین و در نزدیکی پاکستان تولید شده

مشخصی را ندارند، اما غالمرضا محمدولی، فعال قدیمی بخش گل و گیاه در این باره معتقد است که باید به هوش باشیم و 

دلیل قیمت کمتری  ازار عرضه شده است، اما هنوز مورد استقبال کشاورزان ایرانی قرار نگرفته است، اما بهبذور چینی در ب: گوید می

 که در مقابل بذور با کیفیتی هلندی و آلمانی دارند شاید در آینده بتوانند صاحب بازار بزرگ بذر ایران شوند

- http://www.foodpress.ir/Post. 
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 فائو شد 00ایران، رییس گروه 

 .شد( فائو)در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  00جمهوری اسالمی ایران رییس گروه 
د کشورمان در این سازمان، ریاست ، کاردار ایران در فائو در غیاب سفیر جدی« علیرضا مهاجر»به گزارش واحد مرکزی خبر از رم، 

بزرگترین گروه کشورهای در حال توسعه در تشکیالت سازمان  11گروه .را از دومنیک اگزاما، سفیر کامرون، تحویل گرفت 11گروه 

میالدی تاسیس و با یکصد و سی و سه کشور عضو نقش مهمی در هماهنگی و اتخاذ مواضع و تصمیم  7251ملل است که در سال 

یک سال است و رییس گروه فردی است که به عنوان  11دوره ریاست گروه .در دفاع از منافع کشورهای در حال توسعه دارد گیری

جمهوری اسالمی ایران نیر چند روز .سخنگوی گروه عمل کرده و اقدامات این گروه را در بخش های گوناگون هماهنگ می کند

های  فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمان.غذا انتخاب شد پیش به عنوان عضو هیات اجرایی برنامه جهانی

کشور عضو سازمان ملل متحد  11با  7217سازمان فائو در سال .کشاورزی فعالیت دارد ٔ  توسعه ٔ  المللی است که در زمینه بین

 تاریخ عضویت ایران در فائو است 7273اول دسامبر .تأسیس شد

http://www.foodpress.ir/Post
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	کمبود آب، دلیل کاهش 9 درصدی سطح زیر کشت اراضی زراعی
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	صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی ارومیه رتبه اول کشوری را از نظر تعداد صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی به خود اختصاص داد.
	عرضه محصولات کشاورزی در بورس نیازمند تقویت این بخش است

	اقتصاد کلان
	عدم حضور سرمایهگذاران کشاورزی در نخستین همایش فرصتهای سرمایهگذاری
	نخستین همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در استان تهران بهرغم استقبال فعالان بخشهای مختلف اقتصادی با حضور کمرنگ فعالان بخش کشاورزی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
	روایت دوقلوهای به هم چسبیده تولید و توزیع در «اقتصاد سبز»

	اقلیم و منابع طبیعی
	درخواست مساعدت رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه از سازمان تحقیقات کشاورزی
	عیسی کلانتری، مسئول ستاد احیاء دریاچه ارومیه نقش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را در احیاء این دریاچه حائز اهمیت دانست.
	ممنوعیت صید در مناطق جنوبی و سمپاشی مزارع در مناطق مختلف
	بهدلیل طوفانی بودن دریا به صیادان جنوبی کشور توصیه میشود که از انجام عملیات صید و صیادی در خلیج فارس و دریای عمان تا روزهای پایانی هفته خودداری کنند.
	موانع حقوقی و قانونی "اعلام استراحت مطلق جنگل های کشور" بر طرف می شود
	معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خواست تا با ابلاغ بخشنامه ای به زیرمجموعه های استانی خود، آن ها را نسبت به همکاری در اجرای طرح های مدیریت مناطق و اشتراک پروژه های موفقی همچون ترسیب کربن ترغیب کند.
	"دلبر" ایرانی، امید را در دل محققان یوزپلنگ آسیایی روشن کرد
	مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از گام های موفق تحقیقاتی بر روی دلبر و کوشکی خبر داد گفت: با رفتارهایی که دلبر ( یوزپلنگ ماده ) از خود بروز می دهد، احتمال می رود این حیوان باردار باشد که این امر حاکی از توفیق در حفظ نسل این گونه در خطر انقراض را نش...
	برومندی مطرح کرد: اجرای طرح نکاشت برای احیای تالابها و زندگی کشاورزی
	تحلیل سیاستها و رهیافتهای حفاظت از اراضی کشاورزی

	بازار و قیمت ها
	افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت آرد/ نانواییها ۳ روز در سال مجاز به تعطیلی هستند
	رئیس اتحادیه نانوایان با بیان این که هنوز متولی نان در کشور مشخص نیست، در مورد تعطیلی همزمان اکثر نانواییها در تعطیلات مناسبتی گفت: نانواییها ۳ روز در سال مجاز به تعطیلی هستند.
	افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان تاثیری بر کیفیت و کاهش ضایعات ندارد
	سیاست تثبیت قیمتها در سالهای اخیر منجر به قانونگریزیهایی در سطح برخی نانواییها با کاهش کیفیت و کمیت نان و برخی کارخانههای آرد از جمله افزایش میزان سبوسگیری، بالاتر از حد مجاز و فروش آن به صورت آزاد شده است.
	قیمت میوه و سبزیجات+جدول
	قیمت انواع میوه و سبزی در بازار تهران اعلام شد که نسبت به هفته قبل تفاوت چندانی ندارد.
	خرید توافقی 16 هزار تن کشمش در 20 روز
	با افزایش نرخ خرید توافقی کشمش و اختصاص یارانه 700 تومانی دولت برای خرید هر کیلوگرم از این محصول، 16 هزار تن کشمش از باغداران استان قزوین خریداری شد.
	قیمت تخم مرغ تا اردیبهشت سال آینده ثابت خواهد ماند / جوجهریزی نیازمند کنترل است
	قیمت ۱۳۰۰ تومانی سنگک آزاد تغییر نخواهد کرد

	برنامه و سیاست ها
	فقط ۲هزار هکتار از ۱۳۰هزار هکتار زمین تغییر کاربری شده به کشاورزی برگشت
	رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه از ۲۰ سال گذشته، به طور متوسط سالانه ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته، گفت: با اقدامات سازمان امور اراضی این مقدار امسال ۳۰ درصد کاهش یافته است.
	آغاز شماره گذاری تراکتور و کمباین در استان اردبیل
	برای نخستین بار شماره گذاری تراکتور و کمباین دراستان اردبیل آغاز شد.
	خبرگزاری کشاورزی ایران، پای ثابت اطلاعرسانی دولت و مجلس
	رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) خواست تا بیش از پیش، خبرهای اصلی کشاورزی و مشکلات این بخش را در راستای شناخت ارزش واقعی تولید محصولات به گوش مردم، مسئولان و تصمیمسازان کشور برساند.
	اعلام سیاستها و اهداف زیربخش دامپروری
	حسن رکنی، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی طی نشستی صمیمی با خبرنگاران به تشریح سیاستهای کلان و جزئی زیربخش معاونت دام پرداخت که در بخشی از آن ترویج مصرف مرغ با وزن پایین و افزایش مصرف سرانه شیر در سبد غذایی خانوار مورد تأکید بیشتر قرار داشت.
	تعامل تعاونیها و تشکلهای کشاورزی ایران و چین افزایش مییابد
	در سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران به چین، زمینه افزایش تعامل و ارتباط مؤثر تعاونیهای و تشکلهای بخش کشاورزی دو کشور افزایش مییابد.
	شرکتهای دانشبنیان بخش کشاورزی، نیازمند حمایت ویژه دولت
	شرکتهای دانشبنیان بخش کشاورزی بهدلیل اینکه درآمدهای هماهنگ با هزینههای خود ندارند، نیازمند حمایت ویژه از طرف دولت هستند.
	خانه فرهنگ در روستاهای کشور تأسیس میشود
	تاسیس خانه فرهنگ در برخی از روستاهای کشور که نسبت به دیگر روستاها از جمعیت بیشتری برخوردار هستند، اقدام فرهنگی مناسبی است که می تواند هم به عنوان مرکز کتابخوانی از آن استفاده شود و هم محلی برای شکوفایی بسیاری از استعدادهای فرهنگی و هنری روستایان کشور ...
	ایران و چین امروز یادداشت تفاهم همکاری کشاورزی امضا کردند
	وزیر جهاد کشاورزی در دیدار امروز با هان چانگفو وزیر کشاورزی چین، راههای توسعه همکاری و روابط دوجانبه در بخش کشاورزی را بررسی کردند.
	شناسنامهدار شدن محصولات مستلزم قطببندی مناسب کشور است
	واگذاری نیمی از صنایع تبدیلی به وزارت کشاورزی
	بازار نهادهها از انحصار خارج شد/ قیمتها کاهش یافت

	برنج
	موجودی برنج استراتژیک از سطح مصوب خیلی کمتر است

	تولیدات دام و طیور
	احداث کارخانه خوراک دام در برخی روستاهای گلپایگان
	بنیاد برکت اعلام کرد: دهستان نیوانین از توابع گلپایگان میزبان سرمایهگذاری بنیاد برکت در تاسیس کارخانه خوراک دام، است.
	تأکید معاون دام جهاد کشاورزی بر مصرف مرغهای کموزن
	در راستای حفظ سلامت و جلوگیری از هزینههای درمانی، مردم باید به سمت مصرف مرغهای دارای وزن کمتر که چربی کمتری دارد و سالمتر است، حرکت کنند.
	خوراک دام سالم، منشاء غذای سالم انسان
	از آنجا که خوراک دام از عوامل اصلی انتقال بیماری از دام به انسان است، لذا تنها راه سلامت مردم، تولید سالم با توجه به استانداردهای جهانی است که از خوراک دام سالم منشاء میگیرد.
	افزایش تعداد دورههای تولید مرغ از چهار بار در سال به هشت بار
	باید بتوانیم با استفاده از تکنولوژیهای روز، برنامهریزی مناسب و بهبود تغذیه دام ضریب تبدیل غذایی را افزایش دهیم.
	سوت پایان واحدهای پرواربندی به صدا درآمده است/ کاهش قابل توجه قاچاق دام
	هزار راس دام زنده عشاير امسال به خارج از کشور صادر شده است
	تولید روزانه ۵۰۰ تن تخممرغ مازاد/ تخممرغ تا اردیبهشت ۹۴ ارزان است
	مرغها روی دست مرغداران ماندند
	وزن بالای مرغ از موانع صادرات این محصول
	پرونده مرغهای سربی روی میز شورا
	رییس سازمان تعاون روستایی عنوان کرد
	مصرف 1.2 لیتر گازوئیل برای تولید یک مرغ

	تولیدات زراعی و باغی
	تولید بذر اصلاح شده گندم ناکافی است/ کشاورزان از کیفیت بذر اطمینان پیدا کنند
	مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران با بیان اینکه تنها 30 درصد بذر گواهی شده در اختیار کشاورزان قرار گرفته، گفت: عرضه بذر اصلاح شده ناکافی است و برای جبران شبکهای از کشاورزان پیشرو تحت نظارت مؤسسه تحقیقات اقدام به تولید بذر میکنند.
	افزایش سطح باغها در اراضی شیبدار و توسعه عملیات آب و خاک از اولویتهای گلستان
	رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، افزایش سطح کشت باغهای مثمر در اراضی شیبدار تا 75 هزار هکتار و افزایش دوبرابری اجرای طرحهای انتقال آب با لوله و عملیات آب و خاک را از اولویتها و برنامههای مهم این سازمان در سال زراعی 94 - 93 اعلام کرد.
	کاهش بهرهبرداران بخش کشاورزی در جریان توسعهیافتگی طیبعی است
	کاهش شش درصدی بهرهبرداران بخش کشاورزی و در نقطه مقابل آن، افزایش 25 درصدی باغها و کاهش 9 درصدی سطح زیر کشت اراضی زراعی، یکی از مقولههای توسعهیافتگی و کاملاً طبیعی است.
	کشت گلخانهای نیازمند توجه مسئولین است/ مراکز گلخانهای کشور از لحاظ تکنولوژی تامین نیستند
	احتمال تغییر قطب تولید لیموترش در پی شیوع آفت

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان منتشر کرد:
	"فرهنگ لغات تخصصی بیوتكنولوژی، ژنتیك و اصلاح نباتات" منتشر شد
	كتاب"فرهنگ لغات تخصصی بیوتكنولوژی، ژنتیك و اصلاح نباتات"به قلم دکتر همایون کانونی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان و دو نفر از همکاران او منتشر شد.
	نبود حق انحصار، مانع ورود ارقام جدید گیاهی به کشور
	یکی از موانع عرضه جدیدترین ارقام زراعی و باغی توسط شرکتهای خارجی، نبود حمایت و ایجاد حق انحصار ارقام جدید گیاهی در کشورمان است.
	برگزاری کارگاه آموزشی فنون کارتوگرافی خاک در مؤسسه تحقیقات خاک و آب
	کارگاه آموزشی فنون کارتوگرافی خاک با استفاده از روش ژئوپدولوژی در روزهای سوم و پنجم اسفندماه 1393 در مؤسسه تحقیقات خاک و آب برگزار خواهد شد.
	رکورد تولید پسته با 17 درصد رشد در کشور شکسته شد
	بر خلاف شایعات مطرحشده درباره کاهش سطح زیر کشت و میزان تولید پسته در کشور، تولید امسال با 17 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 235 هزار تن رسیده است.

	چغندر قند
	سال آینده 5 هزار و 300 هکتار از زمینهای زراعی کشور زیر کشت چغندر خواهد رفت

	خرما
	نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد
	کلید حل مشکلات تولید و صادرات خرما

	شیر
	خرید تضمینی ۲۸ هزار تن شیر برای تبدیل به شیرخشک/ واریز ۲ میلیارد تومان به حساب دامداران
	مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه تاکنون ۲۸ هزار تن شیرخام از تولیدکنندگان به صورت تضمینی خریداری شده است، گفت: فردا مبلغ ۲ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی شیر خام به حساب دامداران تهرانی واریز میشود.

	شیلات
	نبیزاده، مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی شد
	آرش نبیزاده، مدیرعامل جدید اتحادیه سراسری ماهیان سردابی در نخستین اظهار نظر پس از انتخاب خود به این مسئولیت، حمایت از حقوق تولیدکنندگان خسارتدیده بابت بیماری اخیر و فراگیرکردن اتحادیه را از مهمترین اولویتهای کاری اتحادیه عنوان کرد.
	آرش نبیزاده، مدیرعامل جدید اتحادیه سراسری ماهیان سردابی در نخستین اظهار نظر پس از انتخاب خود به این مسئولیت، حمایت از حقوق تولیدکنندگان خسارتدیده بابت بیماری اخیر و فراگیرکردن اتحادیه را از مهمترین اولویتهای کاری اتحادیه عنوان کرد.
	آرش نبیزاده، مدیرعامل جدید اتحادیه سراسری ماهیان سردابی در نخستین اظهار نظر پس از انتخاب خود به این مسئولیت، حمایت از حقوق تولیدکنندگان خسارتدیده بابت بیماری اخیر و فراگیرکردن اتحادیه را از مهمترین اولویتهای کاری اتحادیه عنوان کرد.
	هدفگذاری برای صید 100 هزار تن میکتوفیده از آبهای داخلی
	در حال حاضر با شناورهای موجود، 10 تا 15 هزار تن میکتوفیده برداشت میشود که در برنامه داریم این رقم را به 100 هزار تن برسانیم.
	37 بندر صید و صیادی به بخش خصوصی واگذار میشود
	حدود 70 بندر صید و صیادی در کشور وجود دارد که برنامهریزی شده تا پایان سال جاری، تعداد بنادر واگذارشده به بخش خصوصی به 37 بندر برسد.
	درخواست از سازمان آمار برای لحاظ کردن شیلات در سرشماری عمومی کشاورزی
	از مرکز آمار درخواست میشود که پروژههای مستقلی برای سرشماری در بخش آبزیان و شیلات اختصاص دهد.
	نخستين محموله ميگوی پرورشی به روسيه صادر شد
	توليد ميگوي پرورشي در آبادان صددرصد افزايش يافت

	صادرات و واردات
	صادرات ۱۲۱ میلیون دلاری از یک اتاقک/ گمرکی که مامور آن بنزین برای گشتزنی ندارد
	ویترین کشور در مرز ایران و افغانستان از کمترین امکانات بیبهره است. مامور گمرک در این منطقه حتی بنزین برای گشت زنی با خودرو در منطقه ندارد، گمرکی که در ۹ ماهه سال ۱۲۱ میلیون دلار صادرات داشته است.
	تعرفه ۳۵ درصدی ورود کالا به روسیه در برابر تعرفه صفر درصدی ایران/ ظرفیت صادرات ۵۰۰ هزار تن خرما
	رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در مقابل تعرفه ۳۵ درصدی واردات محصولات ایران به روسیه، تعرفه گمرکی ایران برای واردات از روسیه بین صفر تا 4 درصد است، گفت: این موضوع افت صادرات به روسیه را برای ما موجب میشود.
	آغاز صادرات مرغ و لبنیات به روسیه از سال آینده
	وزارت صنعت و معدن درباره ورود 23 کشتی شکر از هند و برزیل توضیح بدهد

	صنایع غذایی
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