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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

 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱بهمن  ۷۰: تاریخ

 هزار ميليارد ريال اعتبار برای ساماندهي آبياری اراضي کشاورزی آذربايجان غربي 91اختصاص 
هاي نوين آبياري آذربايجان غربي اختصاص  هزار ميليارد ريال اعتبار براي ساماندهي اراضي کشاورزي و بهره گيري از سيستم 51

 . يافته است

با اين اعتبار بيش از صدهزار : ، رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفتگروه اقتصادي باشگاه خبرنگارانگزارش به 

  . هکتار از اراضي کشاورزي استان به سيستم هاي نوين آبياري از جمله آبياري باراني تحت فشار تبديل مي شود

هاي آبريز زاب و ارس نيز به  هزار هکتار از اراضي کشاورزي در حوضه 27با استفاده از اين اعتبارات بيش از : افزود   آقاي کريم زاده

  . آبياري تحت فشار تبديل مي شوند

تحت فشار وجود رئيس سازمان جهادکشاورزي آذربايجان غربي با بيان اينکه هيچگونه محدوديتي در تامين اعتبار براي آبياري 

براي تبديل اراضي کشاورزي به آبياري تحت فشار براي هر هکتار صد و پنجاه ميليون ريال اعتبار هزينه مي شود که : ندارد گفت

 /.درصد آن به صورت بالعوض و پانزده درصد هم به صورت تسهيالت کم بهره است  هشتاد و پنج

/news/fa/ir.yjc.www://http1551115 

 

 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷0, دوشنبه

 ها  پاشي تا آخر هفته جاری، به تفکيک استان توصيه توقف عمليات محلول

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5113036
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توصيه  شنبه در مناطق مختلف کشور، به کشاورزان دليل بارش باران، برف و وزش باد در روزهاي دوشنبه، چهارشنبه و پنج به

 .پاشي را تا پايان هفته متوقف کنند شود که انجام عمليات محلول و سم مي

هاي  در استان: با اعالم اين خبر گفت( ايانا)رئيس اداره هواشناسي کشاورزي امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران 

هاي در روز دوشنبه و بارش برف در  دليل بارش شود که به يهاي شرقي و غربي، اردبيل و زنجان به کشاورزان توصيه م آذربايجان

 .ورزي خورداري کنند پاشي، عمليات زراعي و خاک پاشي، سم روزهاي پاياني هفته پراکنده از انجام عمليات محلول

يل بارش باران، دل شود که به هاي کرمانشاه، کردستان، همدان و لرستان نيز توصيه مي به کشاورزان استان: مسعود حقيقت افزود

 .پاشي تا روزهاي پاياني هفته خودداري کنند پاشي و سم شنبه از انجام عمليات محلول برف و وزش باد، در روزهاي دوشنبه و سه

پاشي در  پاشي و سم هايي در انجام عمليات محلول هاي پراکنده محدوديت دليل بارش وي با بيان اينکه در استان گلستان نيز به

شود که  لذا به کشاورزان توصيه مي: به و چهارشنبه و بارش برف در روزهاي پاياني هفته وجود دارد، خاطرنشان کردروزهاي دوشن

 .ورزي در اين روزها خودداري کنند پاشي، زراعي و خاک پاشي، سم از انجام عمليات محلول

هاي پراکنده،  دليل بارش زوين، مرکزي و سمنان بههاي تهران، البرز، قم، ق در استان :رئيس اداره هواشناسي کشاورزي ادامه داد

شنبه و پاياني هفته  ورزي در روزهاي دوشنبه و سه پاشي، عمليات زراعي و خاک پاشي، سم محدوديت در انجام عمليات محلول

 .خودداري کنند

اي افزايش مواد آلي خاک، پس شود که بر هاي فارس، بوشهر و هرمزگان نيز به کشاورزان توصيه مي در استان: حقيقت تصريح کرد

 .کنند (فسفاته و پتاسه)از آزمايش اقدام به پخش کودهاي دامي و شيميايي 

شود که تا قبل از روز چهارشنبه اقدام به پخش کود سرک در  هاي ايالم و خوزستان توصيه مي به کشاورزان استان: وي يادآور شد

 /.مزارع گندم، جو و کلزا کنند

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75752-5html. 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷0, یکشنبه

 سازمان هواشناسي و شرکت خدمات حمايتي کشاورزی تفاهم نامه همکاری امضا کردند 
شاورزي به بهره برداران، تفاهم نامه همکاري ميان شرکت خدمات حمايتي کشاورزي با به منظور ارايه اطالعات به روز هواشناسي ک

  .سازمان هواشناسي کشور امضا شد

، عليرضا ولي امروز در آيين امضاي اين تفاهم نامه که با حضور معاون توسعه و پيش (ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران 

شد، نبود اطالع رساني به موقع هواشناسي کشاورزي را يکي از مشکالت اين بخش ذکر کرد بيني سازمان هواشناسي کشور برگزار 

شرکت خدمات حمايتي کشاورزي متولي تامين نهاده هاي کشاورزي از جمله انواع کود، سم و بذر است، لذا اگر هواشناسي : و افزود

 .اين نهاده نيز به طور فراگير در اختيار کشاورزان قرار گيردکشاورزي را جزء نهاده هاي کشاورزي در نظر بگيريم، مي بينيم بايد 

وي، اطالع رساني مناسب داده هاي هواشناسي استخراج شده، ايجاد زمينه هاي مناسب ارايه مشاوره در زمينه هاي اقليمي، پايش  

رساخت هاي هواشناسي بخش مراحل رشد گياهان در مناطق مختلف زراعي و باغي، تالش در جهت ارتقا آموزش، دانش فني، زي

 .کشاورزي براي ارايه خدمات به بهره برداران بخش کشاورزي را از جمله اهداف اين تفاهم نامه عنوان کرد

طي سال هاي اخير با گرمايش زمين و تغييرات آب و هوايي کشور مشکالتي براي بخش کشاورزي ايجاد شد که : ولي اظهار داشت 

 .ز تکنولوژي هاي روز پيش بيني وضعيت آب و هوايي در بخش کشاورزي استفاده کنيمبراي رفع اين مشکالت بايد ا

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21269-1.html
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در واقع کشاورزان ما بايد بدانند در چه زماني و طبق چه شرايط اقليمي کشت محصوالت را انجام دهند تا با مصرف : وي ادامه داد 

 .بهينه آب، کمبود منابع آبي بخش کشاورزي نيز برطرف شود

در گذشته همواره ارتباط ستادي بين وزارت جهادکشاورزي و سازمان  :رکت خدمات حمايتي کشاورزي گفتمديرعامل ش 

هواشناسي کشور وجود داشته، اما اميدواريم براساس اين تفاهم نامه بتوانيم تمام اطالعات پيش بيني هواشناسي روز را به موقع و 

 .مينه توسعه بخش کشاورزي فراهم شودبا جزئيات مناسب در اختيار کشاورزان قراردهيم تا ز

به طور حتم ارايه اطالعات پيش بيني هواشناسي مي تواند موجب تقويت افزايش بهره وري توليد، تامين امنيت غذايي، : ولي افزود 

 .استفاده بهينه از ديگر نهاده هاي کشاورزي شود

ناشي از پديده هاي جوي و اقليمي به محصوالت کشاورزي،  وي، فراهم سازي امکان دسترسي و ارايه اطالعات مربوط به خسارات 

تامين اعتبار در زمينه پروژه هاي اطالع رساني، تحقيقاتي، آموزشي و نظارتي مورد نياز، ارسال پيامک هاي رايگان مربوط به پيش 

کشاورزان طرف قرارداد و  آگاهي و اطالع رساني در زمينه هواشناسي کشاورزي به تفکيک مناطق جغرفيايي و متناسب با نياز

خريداران نهاده هاي کشاورزي، همکاري الزم در زمينه قراردادن فضاي آموزشي جهت برگزاري دوره ها و کارگاه ها، ايجاد 

بسترهاي الزم و مناسب جهت اطالع رساني داده هاي هواشناسي به بهره برداران بخش کشاورزي و اخذ انتقال ديده گاه ها 

 .نظرات بهره برداران کشاورزي به ساز مان هواشناسي کشاورزي را از تعهدات شرکت خدمات حمايتي برشمردتجربيات و نقطه 

همچنين اين شرکت متعهد است؛ امکان بهره برداري از امکانات و پتانسيل هاي موجود شرکت براي استقرار تجهيزات و : وي افزود 

قرار ايستگاه هاي هواشناسي در کشور و ايجاد بانک اطالعاتي و ارايه ادوات هواشناسي، اجراي طرح هاي مشترک در خصوص است

 .شماره تلفن مشتريان به سازمان هواشناسي براي استفاده از اطالعات هواشناسي از طرح تهک است

کشت و توليد  در صورتي که اين تفاهم نامه منجر به بهبود شرايط: سال ذکر کرد و افزود 1وي مدت زمان اجراي اين تفاهمنامه را  

و افزايش بهره وري کشاورزي شود، اين تفاهم نامه بين سازمان هواشناسي کشور و شرکت خدمات حمايتي کشاورزي تمديد 

 /.خواهد شد

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75711-5html. 

 

 یعیاقلیم و منابع طب
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷0, دوشنبه

 المللي هامون  ها در کنار تاالب بين برگزاری مراسم روز جهاني تاالب
تاالب ها براي آينده "معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست شعار امسال روز جهاني تاالب ها را 

ي تاالب ها امسال در کنار تاالب هاي بين المللي هامون با محوريت سازمان مراسم روز جهان: اعالم کرد و گفت "ما، همراه شويد

 .هاي مردم نهاد برگزار مي شود

، احمد علي کيخا (پام)و به نقل از پايگاه اطالع رساني سازمان حفاظت محيط زيست( ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران 

جوانان در توسعه کشورها و نقش آن ها در فرايند حفاظت و احياي زيست بوم هاي امسال با توجه به اهميت و جايگاه : اظهار داشت

با محوريت گروه سني نوجوانان و  "!همراه شويد: تاالب ها براي آينده ما"ارزشمند طبيعي، شعار امسال روز جهاني تاالب ها 

 .جوانان تعيين شده است

لزوم آشنايي جوانان با اهميت و کارکرد تاالبها در آينده نسل هاي آتي مي  اين موضوع نشان دهنده توجه جهاني به: وي ادامه داد 

 .باشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21253-1.html
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 ابتکار و گری لوئيس در مراسم روز جهاني تاالب ها  حضور

کيخا با بيان اينکه اين مراسم با هدف ارتقاي حساسيت هاي ملي و بين المللي در خصوص وضعيت تاالب هاي کشور و منطقه  

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و گري لوئيس نماينده مقيم سازمان ملل در : ودبرگزار مي شود، افز

 .ايران در اين مراسم حضور خواهند داشت

 محوريت برنامه روز جهاني تاالب ها با سازمان های مردم نهاد 

اني تاالب ها با محوريت سازمان هاي مردم نهاد معاون سازمان حفاظت محيط زيست با تاکيد بر اينکه امسال نيز مراسم روز جه 

 .اميدواريم امسال برنامه روز جهاني تاالب ها پربارتر از سال پيش برگزار شود :برگزار مي شود، افزود( سمن ها)

 نشست خبری روز جهاني تاالب ها در کنار تاالب انزلي 

امسال همچون سال گذشته نشست : ي اين روز اعالم کرد و گفتوي برگزاري نشست خبري روز جهاني تاالب ها از ديگر برنامه ها 

خبري يک هفته قبل از برگزاري روز جهاني تاالب ها و در کنار تاالب انزلي برگزار و برنامه هاي روز جهاني تاالب به خبرنگاران 

 .اعالم مي شود

هاي مختلف و در کنار تاالب هايي همچون اروميه،  استان با برنامه 51گفتني است، مراسم روز جهاني تاالب ها امسال همزمان در 

 .شادگان، پريشان، ميقان اراک ، تاالب گندمان، تاالب شادگان، تاالب قوري گل و ديگر تاالب ها برگزار مي شود

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http75712-5html. 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷4, شنبه

 شناسايي باندهای غارت حيات وحش با همکاری پليس فتا و دستگاه قضايي 
، مجموعه هاي انفرادي و تيمي در قالب گروه هاي شکار 25و  21متاسفانه به دليل عدم مديريت صحيح شکار و صيد در سال هاي 

 .حيات وحش کشور را مورد تاخت و تاز قرار دادندداخلي و خارجي، عرصه هاي 

، مديرکل بازرسي (پام ) و به نقل از پايگاه اطالع رساني سازمان حفاظت محيط زيست ( ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران 

معرض انقراض مانند سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينکه طي آن سال ها شاهد شکار چهارپايان و حتي گوشتخواران در 

سازمان حفاظت محيط زيست طي يک سال و نيم گذشته برنامه ريزي هاي جدي براي کشف و : پلنگ در کشور بوديم، افزود

شناسايي اين باندهاي غارت حيات وحش به مرحله اجرا گذاشت و با همکاري پليس فتا و دستگاه قضايي نسبت به شناسايي و 

 .شکار و صيد غيرمجاز اقدام کرد انهدام باندهاي سازمان يافته

دي ماه امسال خود در خصوص شکار غيرمجاز گوشتخواران بزرگ جثه که عليرغم پخش در همان  55نبوي با اشاره به مصاحبه 

مباحث مطرح شده در اين خصوص : سيماي ملي پخش شد، اظهار کرد 52از اخبار ساعت  "روز زمان مجددا 51روز دوباره با 

 .فات سال هاي گذشته بوده استمربوط به تخل

ضبط مصاحبه با وي و رئيس سازمان در دو زمان متفاوت، منجر به : مديرکل بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست يادآور شد

 .برداشت هاي متفاوت از موضوع و در نتيجه پاسخ هاي متناقض شده است

مورد حساسيت و پيگيري جدي سازمان حفاظت محيط حتي شکار غير مجاز يک قالده از انواع حيات وحش : وي تصريح کرد

 .زيست قرار خواهد گرفت

نبوي با بيان اينکه طي يک سال و نيم اخير تالش هاي بسياري براي برخورد با شکارچيان غير مجاز داخلي و به خصوص خارجي 

 .يرددر عين حال نمي توان مدعي شد که امروز هم شکار غيرمجاز صورت نمي گ: صورت گرفته، گفت

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21259-1.html
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دفتر بازرسي سازمان آماده دريافت نظرات و اطالعات شهروندان در : مديرکل بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست، اضافه کرد

 /.مورد تخريب طبيعت و شکار غير مجاز است و بدون هيچ مماشاتي با تمام تخلفات در اين زمينه برخورد خواهد کرد
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  برنامه و سیاست ها

 - ۳۱/11/۷۰فارس

 ايم مجوزی برای واردات ميوه نداده
بات به اي به استانداران مرزي با تأکيد بر ضرورت افزايش نظارت و جلوگيري از ورود غير قانوني مرک وزير جهاد کشاورزي در نامه

 .مجوزي براي واردات ميوه به ويژه مرکبات از هيچ کشوري و مرزي از سوي وزارت جهاد کشاورزي صادر نشده است: کشور گفت

، محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي در نامه اي جهاد کشاورزي پايگاه اطالع رساني وزارتبه نقل از  خبرگزاري فارسبه گزارش  

واردات : به استانداران سيستان و بلوچستان، بوشهر،هرمزگان،ايالم،خوزستان و کردستان با تاکيد بر لزوم حمايت از باغداران، گفت

حصوالت موجب ورود و سرايت عوامل بدون مجوز و غيرقانوني ميوه به لحاظ عدم نظارت بهداشتي و قرنطينه گياهي بر روي اين م

خسارت زا به باغ هاي کشور مي شود و نگراني بسياري براي بخش کشاورزي به همراه دارد که در بعضي از موارد مانند سال هاي 

 .قبل، جبران آن با صرف هزينه هاي گزاف نيز عمال غير ممکن خواهد بود

ه مرکبات در سال جاري به اندازه کافي توليد شده است و نيازي به واردات ميو: وزير جهاد کشاورزي در اين نامه خاطرنشان کرد

 .وجود ندارد

از ورود محصوالت کشاورزي بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزي به طور جدي جلوگيري : حجتي از استانداران مرزي درخواست کرد 

 .شود
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 برنامه و سیاست ها
 - ۳۱/11/۷0فارس

 هزار هکتار باغ و شاليزار شمال تغيير کاربری شد 9۱/انتقاد نمايندگان از تغيير کاربری زمين کشاورزی
سي يک ماهه درخواست تغيير کاربري زمينهاي ديم درجه نمايندگان مجلس در قالب بررسي رفع موانع توليد در مورد پيشنهاد برر

هزار شاليزار و باغ مرغوب  52به بهانه حمايت از توليد نبايد چوب حراج به زمينهاي کشاورزي زده شود، همان گونه که : گفت ۴

 .شمال تغيير کاربري شد و توسعه هم حاصل نشد

، برخي از نمايندگان مجلس در قالب بررسي اليحه رفع موانع توليد در مجلس در خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادي 

گذار پاسخ نگرفت،  و اين که اگر درخواست سرمايه ۴مورد پيشنهاد بررسي يک ماهه درخواست تغيير کاربري زمينهاي ديم درجه 

به بهانه حمايت از توليد نبايد چوب حراج به زمينهاي کشاورزي زده : ، گفتشود نسبت به تغيير کاربري زمين کشاورزي اقدام مي

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21233-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931107001091
http://www.farsnews.com/
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اي هم حاصل  هزار شاليزار و باغ مرغوب شمال تغيير کاربري شد و توسعه 52شود، همان گونه که بر اساس گزارش مرکز پژوهشها 

 .نشد

علني مجلس با انتقاد از تغيير کاربري اراضي  مهرداد بائوج الهوتي عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي امروز در جلسه

کنند، حال اگر در آينده توليد برنج و گندم نداشته  به جاي حمايت از توليد برنج در کشور، اقدام به واردات برنج مي: کشاورزي گفت

 .باشيم، هر چه قدر هم پول بدهيم، برنج و گندمي در دنيا نيست که وارد کنيم

 .هزار هکتار از اراضي کشاورزي تغيير کاربري يافته است 52 هاي مجلس رکز پژوهشبراساس گزارش م:وي گفت

هزار هکتار باغات توت و  ۴کشاورزان،   هزار هکتار زمين شاليزاري 1: هاي مجلس گفت پژوهش  وي با اشاره به گزارش مرکز

 .اي هم ايجاد نشده است توسعههاي اخير دستخوش تغيير کاربري شده و  هزار هکتار از اراضي کشت چاي در سال51

ها گندم و  بايد به جاي اين تغيير کاربري: ها را خيانت دانست و عنوان کرد عضو کميسيون مجلس شوراي اسالمي اين تغيير کاربري

 .برنج کشت شود، چون اگر در آينده پول هم داشته باشيم، به ما نخواهند فروخت

: لت يک ماهه براي تغيير کاربري زمين کشاورزي براي اجراي طرحهاي عمراني، گفتجعفري نماينده بجنورد هم با انتقاد از مه

 .زمين کشاورزي براي توليد مواد غذايي بايد حفظ شود

توان برنج  تا کي مي: در ادامه محمد دامادي عضو کميسيون عمران با بيان اينکه نمي توان به نام صنعت، کشاورزي را از بين برد

 .گوش کسي نرفت و قانون آن هم اجرا نشد که نبايد برنج وارد کنيم، به وارد کرد، اين حرف

 .دهند کنيم، در آينده که بجران باشد، چند برابر پول هم بدهيم، برنج نمي دهيم، برنج وارد مي امروز پول مي: وي افزود

بري بدهند، االن در مازندران چقدر تغيير خواهند به نام قانون حمايت از توليد، زمينهاي کشاورزي را تغيير کار مي: دامادي گفت

 کاربري زمين شده، آيا توسعه اقتصادي ايجاد شد؟

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http5121551111152۴ 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷4, شنبه

 درصد اعتبارات دوره های آموزشي در ايران توسط شورای بين المللي زيتون  15ين تام
قائم مقام وزير جهادکشاورزي در امور بازرگاني از آمادگي ايران براي توليد و تهيه ارگانيک زيتون کنسروي، روغن زيتون و حفظ 

  .ارقام برتر اين محصول در کشور و منطقه خبر داد

شوراي بين المللي زيتون : ، يونس سينکي در نشست شوراي سياستگذاري زيتون، افزود(ايانا)کشاورزي ايران به گزارش خبرگزاري 

درصد اعتبارات مورد نياز برگزاري دوره هاي آموزشي در ايران و اعزام افراد  11در نظر دارد براي کمک به توليد زيتون در کشور 

 .براي ديدن آموزش را تامين کند

شورا براي ايران اجراي دوره هاي آموزشي در استان هاي زنجان، گيالن و گلستان تعيين شده که  715۴ر بودجه سال د: وي افزود 

 .فوريه برگزار مي شود 51تا 

سينکي با ابراز خرسندي از گزارش هاي شورا که مسائل آموزشي کشت و توليد و تجاري سازي زيتون را مورد توجه قرار داده  

کاهش توليد و مصرف اين محصول در جهان، بيانگر کمبود دوره هاي آموزشي در ايران و حوزه همکاري آمار : است، گفت

 .کشورهاي عضو است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931105000194
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درصد باغات زيتون در دنيا سنتي مديريت مي شود، اشاره کرد  11وي به گزارش هاي شوراي بين المللي زيتون درخصوص اينکه  

فيت زيتون در تمام کشورهاي توليدکننده کار ساده اي نخواهد بود، بنابراين رعايت رعايت استاندارد کدکس و افزايش کي: و گفت

 .استانداردهاي تجاري شورا و کدکس در معاونت تخصصي وزارت جهاد کشاورزي در دست پيگيري و اجرا قرار دارد

 ژاپني ها استانداردهای جهاني توليد زيتون را رعايت نمي کنند

شورا بايد : اينکه ژاپني ها استانداردهاي جهاني توليد زيتون را رعايت نمي کنند، اشاره کرد و گفتوي به گزارش شورا درخصوص 

با برنامه ريزي براي عضويت کشورها سختگيري هاي الزم را به عمل آورد تا اين محصول به شکل بهداشتي توليد شود، چرا که عدم 

 .ه مي تواند تهديدي براي تجارت و توليد اين کاال در جهان باشدرعايت استانداردهاي تجاري از سوي کشورهاي توليدکنند

سال اخير تالش زيادي براي ترويج کشت زيتون، افزايش سهم مصرف زيتون و روغن زيتون  57تا  51ايران بين : وي اظهار داشت 

 .در سبد مصرفي خانوارها داشته، اما هنوز به نقطه مطلوب در توليد و مصرف نرسيده ايم

براي افزايش همکاري هاي دو جانبه بين ايران و شوراي بين المللي زيتون، قرار است که موافقتنامه اي از سوي : تاکيد کردوي  

 .وزارت جهادکشاورزي ايران تنظيم و به امضاي طرفين برسد تا بتوانيم فعاليت هاي مان را طبق اصول مشخصي پيش ببريم

للي زيتون، وزارت جهادکشاورزي ايران آمادگي همکاري براي توسعه و کشت زيتون با با تصويب شوراي بين الم: وي ادامه داد 

 .کشورهاي افغانستان، عراق، پاکستان و هندوستان را دارد

 درخواست کمک از شورای بين المللي زيتون برای تامين تجهيزات و انتقال دانش فني  

هيزات و انتقال دانش فني کشت و توليد زيتون و توليد نهال گواهي شده، وي از شوراي بين المللي زيتون خواست تا براي تامين تج

 .روش قلمه و کشت بافت زيتون توسط بخش خصوصي به ايران کمک کند

در اين راستا حاضريم تمام هزينه هاي حضور مربيان و کارشناسان شورا براي انتقال دانش فني و برگزاري دوره : وي اضافه کرد 

 .ران را تامين کنيمهاي آموزشي در اي

مدرس دوره  'جوان کابايرو'مدير اجرايي شوراي بين المللي زيتون و 'خوان لوئيس بارژول'شوراي سياست گذاري زيتون با حضور  

 .هاي آموزش زيتون و قائم مقام امور بازرگاني وزارت جهادکشاورزي در محل اين وزارتخانه برگزار شد

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75772-5html. 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷1, چهارشنبه

 ايجاد شبکه تخصصي کشاورز در صدا و سيما 
بکه تخصصي کشاورزي در اي خطاب به سرافراز، رئيس جديد سازمان صدا و سيما، خواستار ايجاد ش وزير جهاد کشاورزي طي نامه

 .آن رسانه شد

رساني وزارت جهاد کشاورزي، محمود حجتي  و به نقل از مرکز روابط عمومي و اطالع( ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران  

صي اي خطاب به سرافراز، رئيس سازمان صدا و سيماي ايران خواستار ارتقاء و ايجاد شبکه تخص وزير جهاد کشاورزي طي نامه

 .هاي موجود سازمان صدا و سيما شد کشاورزي با استفاده از ظرفيت

هاي آموزشي و ترويجي بخش  بر پايه اين گزارش، در اين نامه با اشاره به تأکيد مقام معظم رهبري بر توليد و پخش برنامه

هاي  توليد و ارائه برنامه: ر عنوان شدههاي ترويجي بخش کشاورزي شبکه بازا اندازي برنامه کشاورزي و تشکر از اين سازمان در راه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21227-1.html
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وري  سزايي در افزايش بهره برداران و توليدکنندگان کشاورزي تأثير به روزرساني دانش فني و تخصصي بهره آموزشي، کاربردي و به

 .بخش و تأمين امنيت غذايي در کشور دارد

تقبال قابل توجهي از سوي مخاطبات فعال در امور زراعي، هاي اخير اس خوشبختانه طي ماه :در بخش ديگري از اين نامه آمده است

 .از پخش آزمايشي چهارساعته برنامه کشاورزي در شبکه بازار شده است... باغي، شيالتي، دام، طيور و

نامه  وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي، تفاهم قانون افزايش بهره( 51)نامه اجرايي ماده  در بخش پاياني نامه با اشاره به آيين

هاي موجود، وزير جهاد کشاورزي خواستار ارتقاء و  هاي آن سازمان در ساماندهي بهينه و مطلوب شبکه مشترک و همچنين سياست

 /.ايجاد شبکه تخصصي کشاورزي با استفاده از ظرفيت موجود در سازمان صدا و سيما شده است

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75712-5html. 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷0, دوشنبه

 انجمن علوم خاک ايران، خواستار ايجاد دفتر خاک در جهاد کشاورزی شد 
سال جهاني خاک  جلسات خوبي با مسئوالن وزارتخانه جهاد کشاورزي براي مديريت خاک و فعاليت بيشتر در اين زمينه در

 .ايم ايم، اما در عمل چيزي نديده داشته

به ازاي هر : با اعالم اين خبر گفت( ايانا)رئيس انجمن علوم خاک ايران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران  

توان ميزان توليد را به  مي شود که با مديريت خاک طور ميانگين يک کيلوگرم مواد غذايي توليد مي مترمکعب آب در کشور، به

 .وري داشت درصد افزايش بهره 511دوبرابر رساند و 

وري را  درصد راندمان مصرف آب و بهره 71منوچهر گرجي با اشاره به اينکه آبياري تحت فشار که امروزه بسيار رايج است، حداکثر 

هاي مديريت خاک  اين در حالي است که روش: د، افزوددهد و براي هر هکتار نيز حدود هشت ميليون تومان هزينه دار افزايش مي

 .دهد و با کمترين هزينه، بيشترين منفعت را دارد ها را به نصف کاهش مي هزينه

هاي مديريت خاک را شامل مديريت شخم، مديريت کود و حاصلخيزي، مديريت حفاظت خاک و کنترل فرسايش،  وي روش

خاک، : خاک، مديريت مواد آلي خاک، مديريت پوشش خاک برشمرد و خاطرنشان کرد کننده در مديريت استفاده از مواد اصالح

تر باشد،  دار شود، خسارات فراواني به جامعه وارد خواهد شد، شايد مسئله آب از خاک مهم توجهي به خاک ادامه کيميا است، اگر کم

هاي کشور در کشاورزي استفاده  درصد از آب 21دود وري مناسب از آن بايد خاک را حفظ کنيم، چون ح اما براي حفظ آب و بهره

 .شود مي

بخش آبخيزداري کار خاصي روي : گرجي با ادعاي اينکه در وزارت جهاد کشاورزي هيچ تشکيالتي براي خاک وجود ندارد، ادامه داد

 .شود دهد و به هيچ عنوان وارد بخش اراضي کشاورزي نمي خاک انجام نمي

کند و نه دفتري براي خاک دارد، نه يک ريال بودجه در  و خاک نيز فقط در بخش آب فعاليت مي معاونت آب: وي تصريح کرد

هاي ساالنه به خاک اختصاص داده و نه برنامه جدي براي مديريت خاک ارائه کرده است و فعاليت آنها در اين بخش تقريباً  بودجه

 .به صفر رسيده است

روز جهاني "عنوان  که با توجه به اهميت خاک در چند سال گذشته، پنجم دسامبر بهرئيس انجمن علوم خاک ايران با بيان اين

را سال جهاني خاک نامگذاري کرد، اما  7151با افزايش اهميت موضوع، سازمان ملل متحد سال : اعالم شد، تأکيد کرد "خاک

 .اند دهوزارت جهاد کشاورزي تاکنون وارد اين موضوع نشده است و مسئوالن هنوز توجيه نش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21209-1.html
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شود،  دالر خسارت وارد مي 71اعالم کرد به ازاي هر تن فرسايش خاک،  7155وزارت کشاورزي آمريکا در سال : گرجي يادآور شد

شود، بدون در نظر گرفتن آلودگي آب  از آنجا که فرسايش خاک در کشور ما حداقل دو ميليارد تن است، خسارتي که به ما وارد مي

ميليارد دالر است که بدون شک اين ميزان خسارت ارزش اين را دارد که تشکيالتي را براي  15هش محصول، ها و کا و هوا، بيماري

 .حفاظت خاک داشته باشيم

توانيم توليد محصول  ساله مي 51با وجود يک تشکيالت منسجم براي مديريت خاک کشور و ارائه يک برنامه پنج تا : وي يادآور شد

 .را به دوبرابر برسانيم

هاي مختلف، توجيه مسئوالن، ارتباط  ها و کارگاه رجي اهداف انجمن علوم خاک ايران را در سال جهاني خاک برگزاري همايشگ

ها، برگزاري مسابقات شعر، عکس و کليپ، فراخوان مقاله، برگزاري شب شعر، تعامل با آموزش و  ها و روزنامه فعال با خبرگزاري

 /.مبر سال جهاني خاک اعالم کردپرورش، ساخت فيلم و رونمايي از ت

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75751-5html. 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷0, دوشنبه

 کاهش حق عوارض گمرکي خيار خاردار برای تجار روسي 
داران و  داران، تمديد مهلت پرداخت وام گلخانه اي تجار روسي، پرداخت يارانه صادرات به گلخانهکاهش حق عوارض گمرکي بر

 .داران است هاي رفع کاهش ضرر گلخانه حل استفاده از اين محصول در صنايع تبديلي، از راه

، (ايانا)خبرگزاري کشاورزي ايران معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان امروز در گفتگو با خبرنگار  

 .کاهش حق عوارض گمرکي تجار روسي را باعث فروش بيشتر محصول و به نفع صادرکنندگان دانست

داران را به مدت يک سال، استفاده از اين محصول در صنايع تبديلي براي توليد  اسالم شاهرخي تمديد مهلت پرداخت وام گلخانه

دارن جنوب استان  هايي براي نجات گلخانه يارانه صادرات براي هر کيلوگرم خيار خاردار را راه حلتومان  111خيارشور و پرداخت 

 .تن خيار خاردار مازاد اعالم کرد 111کرمان از چهار هزار و 

ري انجام فرنگي براي فرآو توانند مشابه کاري که سال گذشته با خريد گوجه هاي تعاون روستايي نيز مي اتحاديه: وي همچنين افزود

 .هاي فرآوري و توليد خيارشور از زيان بيشتر کشاورزان جلوگيري کنند دادند، با خريداري اين محصول و فروش آن به کارخانه

سال است که با هدف  51خيار خاردار بيش از : معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان خاطرنشان کرد

بازار شده بود که با پايين آمدن ارزش  شود و با توجه به استقبال باالي تجار روسي، متأسفانه تک ت ميصادرات به کشور روسيه کش

 .داران داخلي شد روبل روسيه خريد آن کاهش پيدا کرده و باعث متضرر شدن گلخانه

داران  است بسياري از گلخانه اين روند باعث شده: تومان برشمرد و ادامه داد 711هزار و  شاهرخي قيمت فروش اين محصول را يک

 .هاي خيار معمولي را جايگزين کنند ها را از خاک بيرون کشيده و بوته بوته

وي تبخير و تعرق کم اين محصول و ماده خشک باالي آن را دليل بر مزه بهتر آن و افزايش خاصيت انبارداري آن دانست و تصريح 

 .توانند محصول را برداشت کنند ماه نيز مي داران تا فروردين اشد، گلخانهدر صورتي که مشتري خواستار خيار خاردار ب: کرد

 /.تن در هر هکتار خواهد رسيد 711تا  711ترتيب برداشت محصول نيز افزايش يافته و به  به گفته شاهرخي، بدين

/item/arzikeshav/ir.iana.www://http75751-5html. 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷0, یکشنبه

 کند  ايران سال آينده به اروپا بذر صادر مي

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21265-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21260-1.html
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هاي فني و  معاون تحقيقات کنترل و گواهي بذر مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال خبر داد که با فراهم شدن زيرساخت

 .شود ليد، سال آينده بذر مازاد ايران به اروپا صادر ميروز شدن ابزار تو افزاري و به نرم

معاون تحقيقات کنترل و گواهي بذر مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي  

هاي فني و  شيم، بايد زيرساختالبته اگر بخواهيم در بذر و نهال ظرفيت صادراتي داشته با: با اعالم اين خبر گفت( ايانا)ايران 

 .المللي در کشور مهيا شود هاي بين افزاري مانند گواهي هاي نرم زيرساخت

سازمان توسعه  OECD المللي آزمون بذر و گواهي رنگ انجمن بين المللي نارنجي صمد مبصر با اشاره به ضرورت صدور گواهي بين

ها براي بذرهاي مختلف  اري کرد که در سال ميالدي جديد، اين گواهيهاي اقتصادي کشورهاي پيشرفته، اظهار اميدو همکاري

 .صادر شود

ما درباره بذر ذرت به لحاظ کمي ظرفيت : وي با بيان اينکه ايران در توليد بذر ذرت داخلي به خودکفايي رسيده است، افزود

 .بندي مشکل داريم صادراتي داريم، اما به لحاظ کيفيت بذر و بسته

 .تن بذر ذرت مازاد به دليل نبود قابليت صادرات در انبارها دپو شد 711هزار و  55امسال : ان کردمبصر خاطرنش

هزار تن  هزار تن بذر ذرت هيبريد، يک 51هزار تن بذر گندم و جو در طبقات مختلف،  ۴11طور ميانگين  ساالنه به: وي ادامه داد

 .شود توسط اين مؤسسه گواهي مي زميني هزار تن بذر سيب ۴1بذر سورگوم هيبريد و حدود 

هاي روغني و  ساالنه چهارهزار تن دانه: معاون تحقيقات کنترل و گواهي بذر مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال تصريح کرد

 .شود چهارهزار تن بذر پنبه توليد داخل کشور نيز گواهي مي

هاي اصلي مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي  رهاي وارداتي را از برنامهتر بر کيفيت بذ مبصر ارتقاي کيفيت بذر داخلي و نظارت دقيق

اکنون فاز توسعه کيفي بذر با نظارت معاونت تحقيقات کنترل و گواهي بذر و دو توليدکننده و : بذر و نهال عنوان کرد و يادآور شد

 .عنوان مجري آغاز شده است واردکننده به

هاي فني و گاهي الزامات فني، کشور را به سمت ارتقاي کيفيت بذر پيش  انين، توصيهما قصد داريم با تغيير قو: وي تأکيد کرد

 .ببريم و همکاري مجريان از شروط موفقيت ما است

ها شروع  در راستاي ارتقاي کيفيت بذر، استفاده از جداسازي ثقلي در فرآوري غالت که در تعدادي از شرکت: مبصر اظهار داشت

 .عنوان الزام فني خواهد شد يه فني است و بعد از يک سال بهصورت توص شده، اکنون به

هاي اين  هاي توليدکننده بذر براي ارائه خدمات از مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال را از برنامه بندي شرکت وي، رتبه

کنيم تا فضاي رقابتي بين  ذار ميها واگ بندي، خدمات و سهميه توليد بذر را به شرکت ما بر اساس رتبه: مؤسسه نام برد و گفت

 .ها تشديد شود شرکت

معاون تحقيقات کنترل و گواهي بذر مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال بر نظارت بيشتر واحدهاي کنترل گواهي در  

يابد و يک  افزايش مي با اين کار دقت کار گواهي، :هاي گواهي بذر استاني نيز تأکيد کرد و افزود ها و ارزيابي آزمايشگاه استان

 .شود وحدت رويه در کل کشور ايجاد مي

هاي توليدکننده بذر  ها، کنترل کيفي واحدهاي کنترل کيفي در شرکت اکنون توصيه فني ايجاد آزمايشگاه: مبصر خاطرنشان کرد

 .دهيم ره ميسازي براي افزايش کيفيت آغاز شده و ما نيز براي ارتقاي کيفيت آزمايشگاه مشاو منظور فرهنگ به

شود تا بذرهاي وارداتي در شرايط بهتري در انبار نگهداري  هاي واردکننده بذر هم انجام مي اين اقدام براي شرکت: وي ادامه داد

 .شوند

 بدسبزی ناشي از بذر يک درصد است 
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نگار ايانا درباره ميزان معاون تحقيقات کنترل و گواهي بذر مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال در پاسخ به پرسش خبر

 .در حال حاضر ميزان بدسبزي ناشي از کيفيت بذر در سطح مزارع، يک درصد است: بذرهاي داخلي تصريح کرد "بدسبزي"

عوامل متعددي مانند شرايط خاک، نحوه آبياري و : شود، يادآور شد مبصر با اشاره به اينکه بدسبزي الزاماً به بذر مربوط نمي

 .شود جر به بدسبزي بذر ميهاي کشت من روش

درصد بدسبزي ناشي از بذر بوده  51ايم حاکي از آن است که  هايي که طي چند سال گذشته انجام داده بررسي: وي تأکيد کرد

 .است

هاي بذري از بدسبزي قوه ناميه بسيار کم شده و شکايات بيشتر به سمت عدم اصالت يا  اکنون شکايت هم: مبصر اظهار داشت

 .تيکي بذر پيش رفته استخلوص ژن

اند و بخش  تر شده دهد کشاورزان نسبت به بذر آگاه هاي ناشي از بذر، تخصصي شده و نشان مي نوع شکايت: وي در پايان گفت

 /.ترويج هم بايد در فرهنگ شناخت بذر کمک کند

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http757۴2-5html. 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷۰, سه شنبه

 زميني  پيشنهاد پرداخت مشوق صادراتي به جای خريد تضميني سيب
زميني به  توماني براي هر کيلوگرم سيب 511تا  511رئيس کميسيون کشاورزي اتاق همدان خواستار پرداخت جايزه صادراتي 

  .يني شدجاي خريد تضم

زميني کشور در  هرچند آمار دقيقي از توليد سيب: گفت( ايانا)ابوالقاسم سوزنچي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران 

هزار تن برسد که دولت به جاي خريد تضميني آن  111هاي موجود در انبارها به  زميني رسد سيب نظر مي دست نيست، اما به

 .ق صادراتي از ضايعات و نوسانات قيمت اين محصول جلوگيري کندتواند با تعيين مشو مي

گذارد و اين محصول با قيمت  زميني، اثر رواني بر بازار مي تصميم دولت مبني بر پرداخت مشوق صادراتي به سيب: وي افزود

 .رسد مناسبي به فروش مي

زميني خاطرنشان  توماني هر کيلوگرم سيب 111ضميني زميني بذري کشور با اشاره به قيمت خريد ت مديره کانون سيب عضو هيئت

هاي انباري  زميني تواند پيشنهاد مناسبي براي سيب با توجه به آنکه توان خريد دولت کاهش يافته است، مشوق صادراتي مي: کرد

 .باشد

هزار  711ا محدود و در حد زميني در کشور ر هاي استاندارد نگهداري سيب سوزنچي در عين حال ظرفيت انبارهاي سرد و سردخانه

زميني در اين انبارها و در مناطق سرد مانند تبريز، همدان و اردبيل شش تا هفت ماه قابليت  سيب: تن تخمين زد و تصريح کرد

هاي انباري کاهش  زميني زميني طرح استمرار از منطقه جيرفت به بازار، خريد سيب نگهداري دارند و با توجه به ورود سيب

 /.يابد مي

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75711-5html. 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷۰, سه شنبه

 تشکيل شورای عالي توسعه روستايي در کشور پيشنهاد شد 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21249-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21285-1.html
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روستايي اتفاق بيفتد و نهادهاي محلي و ملي کشور با يکديگر ارتباط  هاي واحدي در بخش توسعه گذاري براي آنکه سياست

  .تري داشته باشند، الزم است شوراي عالي توسعه روستايي تشکيل شود هماهنگ

انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه  ، دبير همايش ملي چشم(ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران 

انجمن : اسفندماه سال جاري و در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه کشور گفت 51روز با اعالم برگزاري اين همايش در کشور ام

هاي علمي يکي از اقدامات  ريزي روستايي ايران سال گذشته با مجوز وزارت علوم تأسيس شد و برگزاري همايش جغرافيا و برنامه

 .حث توسعه روستايي استبخشي به مب اين انجمن در راستاي اهميت

هاي توسعه روستايي در گذشته داراي نقاط قوت و ضعفي بوده است که در بيشتر مواقع با انحراف از  برنامه: محمدرضا رضواني افزود

 .ايم رو بوده برنامه روبه

عنوان  در تدوين اين برنامه به ريزي روستايي ايران در آستانه برنامه ششم توسعه کشور، انجمن جغرافيا و برنامه: وي خاطرنشان کرد

 .يکي از اعضاي اين شورا حضور دارد

سوم در مناطق روستايي  درصد جمعيت کشور يعني معادل يک 7181: رضواني درباره اهميت و ضرورت توسعه روستايي ادامه داد

 .اي، لحاظ شوند کنند و الزم است که در مباحث توسعه زندگي مي

شهر هستند که با تبديل شدن برخي از نقاط  7۴7هزار و  عات موجود، شهرهاي کشور شامل يکبر اساس اطال: وي تصريح کرد

 .روستايي به شهر، شاهد افزايش تعداد شهرها هستيم

هزار نفر دارند و مطابق  چهارم شهرهاي موجود در کشور، جمعيت زير پنج بيش از يک :استاد جغرافياي دانشگاه تهران يادآور شد

هزار نفر جمعيت دارند و حتي شهر سومار در استان کرمانشاه در اين سال از  ، تعداد زيادي از شهرها زير يک5121سرشماري سال 

 .نفري برخوردار بوده است 2جمعيت 

هزار آبادي داراي سکنه در کشور گزارش شده  51اي که  گونه ها مشاهده شده است، به نوسان در تعداد جمعيت: رضواني تأکيد کرد

 .شوند خانوار دارند و مطابق قانون روستا شناخته مي 71هزار آبادي، جمعيت باالي  11از اين تعداد حدود است که 

درصد جمعيت کشور در مناطق روستايي اسکان دارند که در اين راستا تبديل نقاط روستايي به  11حداقل : وي اظهار داشت

 .کاهش يافته است 5121ال ميليون نقطه در س 75به  5111ميليون در سال  77شهري از 

 درصد است 15های طبيعي  سهم روستاييان از عرصه 

انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه کشور در پاسخ به پرسش ايانا درباره سهم جمعيت  دبير همايش ملي چشم

هاي طبيعي کشور  روستاييان از عرصهدرصد عنوان شده است، اما سهم  7181جمعيت روستاها : هاي کشور گفت روستايي از عرصه

 .درصد است 21تا  11

شود،  ها، مراتع، خاک و آب و آبخيزداري انجام مي هايي که در زمينه حفاظت محيط زيست، جنگل برنامه: رضواني همچنين افزود

 .طور مستقيم به اين جامعه مربوط است به

ميليارد دالر  787: برنج و کنجاله رکورددار بوده است، خاطرنشان کردماهه گذشته واردات گندم، ذرت،  51وي با اعالم اينکه در 

تواند در  براي واردات محصول گندم که استراتژيک کشور است، هزينه شده، در حالي که توجه به روستاها و تقويت آنها مي

 .خودکفايي محصوالت مورد نياز کشور نقش اساسي داشته باشد

درصد جمعيت روستايي داراي شغل کشاورزي بوده و مابقي آنها در مشاغل صنعتي و خدماتي  11 در حال حاضر: رضواني ادامه داد

 .مشغول به فعاليت هستند

 های توسعه روستايي باال است انحراف برنامه 
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يي کشور هاي توسعه روستا آميز بودن برنامه استاد جغرافياي دانشگاه تهران در پاسخ به پرسش ديگر ايانا درباره ميزان موفقيت

ها، گازرساني،  هاي توسعه روستايي همچون توسعه راه اي در کشور سپري شده که در آنها برنامه پنج برنامه توسعه: تصريح کرد

اي که در سطح پاييني  گونه ها داراي انحراف بوده، به لحاظ شده است، اما ميزان دستيابي به هدف در اين برنامه ...سازي و جاده

 .برآورد شده است

 .اي بيشتر لحاظ شود هاي توسعه وي پيشنهاد کرد که نقش جوامع محلي و مشارکت روستاييان در برنامه

توان آنها را تکرار کرد و عالوه بر آن، وجود  هاي مشارکتي همچون ترسيب کربن تجربه موفقي است که مي برنامه: رضواني يادآور شد

 .ها بيشتر به اين جامعه متصل باشند کند تا دستگاه هزار روستا نقطه عطفي است که کمک مي 15دهيار در 

هاي توسعه روستايي ايجاد شود تا  ها و سياست وي پيشنهاد کرد که يک شوراي عالي توسعه روستايي جهت هماهنگي برنامه

 .هاي موجود، مرتفع شود نقيصه

 ماند های توسعه روستاها رهاشده باقي مي برخي از برنامه 

انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه کشور در پاسخ به پرسش سوم خبرنگار ايانا درباره لحاظ  دبير همايش ملي چشم

هاي  هايي چون احداث و نگهداري راه هاي هادي و طرح ساالنه براي طرح: هاي سنواتي در بخش توسعه روستايي تأکيد کرد بودجه

اي که در برنامه  گونه شود؛ به هاي مختلف در نظر گرفته مي هايي در قالب بخش بودجه... روستايي، گازرساني، تأمين آب و برق و

 .بند وجود داشت که البته نيمي از اين بندها رهاشده باقي مانده است 57در  52۴پنجم توسعه براي توسعه روستاها، ماده مستقل 

کند، اما کافي نيست و الزم است در برنامه  ت ميهاي توسعه روستايي و بخش کشاورزي حماي دولت از طرح: رضواني اظهار داشت

 .ششم بيشتر مورد توجه قرار گيرد

اسفندماه  51انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه کشور در  همايش ملي چشم: وي درباره برگزاري اين همايش گفت

هاي  ها، دانشجويان رشته ها و وزارتخانه مرتبط، سازمانها و نهادهاي  در تاالر عالمه اميني دانشگاه تهران با همکاري دانشگاه

 .شود ليسانس و دکتري برپا مي فوق

مقاله پذيرفته شده و  751مقاله کامل به دبيرخانه همايش ارسال شده که پس از داوري،  ۴51تاکنون : رضواني در ادامه افزود

 .دليل نامرتبط بودن، رد شده است مقاله به 511حدود 

مقاله پوستر و بقيه در قالب مجموعه مقاالت همايش به  11صورت شفاهي،  مقاله به 11مقاله موجود،  751از : ن کردوي خاطرنشا

 .رسد چاپ مي

فرهنگي، اقتصادي،  -هاي توسعه پايدار محيطي، اجتماعي  شش پنل تخصصي در حاشيه اين همايش با موضوع: رضواني ادامه داد

ها و توسعه پايدار روستايي برپا خواهد شد که از مقاالت کليدي در آن استفاده شده و از نظر  عاونيتوليدي، توسعه پايدار نهادي و ت

 .شود نظران نيز بهره گرفته مي صاحب

ها و نهادهاي مرتبط اجرايي و علمي کشور،  نمايشگاهي در حاشيه اين همايش برپا خواهد بود که از سوي سازمان: وي تصريح کرد

 .گيرد شده در زمينه توسعه روستايي در معرض ديد همگان قرار مي ات انجامها و تحقيق يافته

 های کشاورزی در سال هکتار از زمين 0155تغيير کاربری  

: اين استاد دانشگاه تهران به کاهش شش درصدي اراضي کشاورزي کشور مطابق سرشماري سال جاري اشاره کرد و يادآور شد

ها غيرمجاز  درصد اين تغيير کاربري 21کند که  ن کشاورزي در کشور تغيير کاربري پيدا ميهکتار زمي 111هزا رو  ساالنه شش

 .است
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در بخش توسعه روستايي، جلوگيري از تغيير کاربري اراضي و حفاظت از منابع طبيعي نخستين اصل محسوب : رضواني تأکيد کرد

 .تواند نقش مؤثري در توسعه روستايي ايفا کند ميشود و عالوه بر آن، افزايش تعداد گردشگر در مناطق روستايي  مي

توسعه گردشگري در منطقه ابيانه، روستاي بزم در استان فارس، منطقه خور و بيابانک، توليد قارچ در : وي در پايان اظهار داشت

وستاي بيدهن قم و هاي چهارمحال و بختياري، پرورش گل در روستاي گايکان اليگودرز، توليد فنرهاي خودرو در ر برخي استان

هاي روستايي و انتقال آنها براي فروش به شهر تجارب  کاري در محيط سازي و منبت هايي همچون توليد پيراهن، مبل برخي فعاليت

 /.موفقي است که بر ماندگاري روستاييان در اين محيط و جلوگيري از مهاجرت مؤثر است

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75711-5html. 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷۰, سه شنبه

 شود  شورای عالي کشاورزی کشور احيا مي
ر شوراي عالي کشاورزي در کشور در دولت يازدهم و زير نظ: ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت مشاور معاون برنامه

 .شود رئيس جمهوري احيا مي

هاي شوراي عالي کشاورزي کشور که  با بيان اينکه فعاليت( ايانا)عبدالغفار شجاع در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران  

ششم مقدمات احياي دوباره شوراي عالي کشاورزي کشور در برنامه  :در چارچوب قانون قرار دارد، مدتي است مسکوت مانده، افزود

 .شود توسعه آماده مي

با توجه به نقشي که بخش کشاورزي در تأمين امنيت غذايي کشور دارد، در برنامه ششم توسعه براي : وي اظهار اميدواري کرد

هاي کلي بخش کشاورزي در اين شورا خود را  ريزي دقيقي انجام گيرد و سياست سازي شوراي عالي کشاورزي کشور، برنامه فعال

 .نشان دهد

هاي کلي بخش کشاورزي در اين شورا،  با تعيين سياست: مشاور محمدباقر نوبخت در شوراي عالي کشاورزي کشور خاطرنشان کرد

 .شوند هاي مربوطه بر اساس آن وارد عمل مي اهداف کلي و بلندمدت بخش مشخص و وزارتخانه

اکنون هشت ميليارد : ساماندهي آب خواهد بود، ادامه داد هاي شوراي عالي کشاورزي کشور، شجاع با اشاره به اينکه يکي از اولويت

 .دالر از محل صندوق توسعه ملي براي مدت چهار سال براي ساماندهي آب کشور در نظر گرفته شده که قدم مثبتي است

ي در هاي زيرزمين دشت کشور به لحاظ کاهش آب سفره 511در حال حاضر : وي با اشاره به بحران آب در کشور تصريح کرد

هاي آبياري تحت فشار براي مهار و  ها ساماندهي شوند و سيستم آب هاي مرزي و روان وضعيت بحراني قرار دارد و ضروري است آب

 .ها گسترش يابد وري از اين آب بهره

ه يک ميزان ذخيره آب سد کرخه از هفت ميليارد مترمکعب ب: شجاع به کاهش ذخاير آب سدهاي کشور اشاره کرد و يادآور شد

 .ميليارد مترمکعب رسيده که اين مقدار آب، قابل استحصال نيست

جلوگيري از خرد شدن اراضي کشاورزي : هاي مهم دانست و تأکيد کرد وي جلوگيري از خرد شدن اراضي کشاورزي را از موضوع

 .بايد در شوراي عالي کشاورزي کشور مدنظر قرار بگيرد

بر است و انجام  بردي رئيس جمهوري با بيان اينکه در اراضي خرد، عمليات کشاورزي، هزينهريزي و نظارت راه مشاور معاون برنامه

آورد  سازي اراضي کشاورزي، هزينه توليد را پايين مي يکپارچه :عمليات مکانيزه کاشت، داشت و برداشت ميسر نيست، اظهار داشت

 .اند هاي بخش کشاورزي آن را جدي نگرفته ما مديريتشود، ا سازي اراضي تأکيد مي ها بر مزيت يکپارچه و با آنکه سال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21280-1.html
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گذاري و پرداخت تسهيالت کافي در بخش کشاورزي را از ديگر مشکالت اين بخش عنوان کرد و  شجاع در همين حال عدم سرمايه

ج درصد بوده گذاري بخش خصوصي در حوزه کشاورزي از برنامه دوم توسعه تا برنامه پنجم توسعه در حد سه تا پن سرمايه: گفت

رو هستند و از اين رو، محصوالت خود را با قيمت پايين  کشاورزان هنگام توليد با مشکالت مالي روبه: وي در ادامه افزود.است

 .کنند شده از کشاورزان در بازار عرضه مي برابر قيمت خريداري 51ها اين محصوالت را با پنج تا  کنند و واسطه فروش مي پيش

بهره براي  ها، تسهيالت کم اگر دولت مصوب کند که از طريق بانک: هاي کشور ادامه داد سازمان هدفمندي يارانهمديره  عضو هيئت

نگهداري از محصوالت به کشاورزان پرداخت شود و کشاورزان در قالب تعاوني و اتحاديه، انبار و سردخانه تأسيس و به تدريج 

تري  افتد و هم محصوالت کشاورزي با قيمت مناسب ورت هم تنظيم بازار اتفاق ميمحصوالت خود را به بازار عرضه کنند، در اين ص

 .رسد کننده مي به دست مصرف

گذاري در بخش کشاورزي آماده کند، بسياري از  ها را براي توليد و سرمايه چنانچه دولت زيرساخت: شجاع خاطرنشان کرد

کنند و جايگاه  گذاري در اين حوزه سوق پيدا مي اخلي نيز به سمت سرمايهگذاران د گذاران ايراني خارج از کشور و سرمايه سرمايه

 /.يابد توليد محصوالت کشاورزي ارتقا مي

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75722-5html. 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷۰, سه شنبه

 ايران؛ جامانده از ايده فائو برای ترويج کشاورزی شهری 
عنوان يک  هايي در جهت شناساندن توليد مواد غذايي شهري به فائو در حال ترويج سياست :(ايانا)خبرگزاری کشاورزی ايران 

ده و اقتصادي، يکپارچه ش شهري به يک فعاليت شهري شناخته فعاليت اقتصادي است و از دگرگون شدن کشاورزي شهري و نيمه

 .کند ريزي شهري حمايت مي هاي غذايي و برنامه هاي توسعه کشاورزي محلي و ملي، برنامه شدن استراتژي

ها و ارائه خدمات پشتيباني براي کشاورزي  سازي سياست هاي ملي و محلي و ادارات شهري براي بهينه همچنين فائو به دولت

 .کند فرآوري و بازاريابي سيستم کمک مي شهري و بهبود توليد، شهري و نيمه

کند و اين سازمان  در اطراف شهرها و مناطق شهري حمايت مي UPA کنندگان هاي فني فائو از کار بسياري از شرکت برنامه

 .کند به امنيت غذايي کمک مي UPA ها در سهم آوري داده المللي به کشورهاي عضو براي توسعه بخش، از طريق جمع بين

 رزی شهری، يک نياز برای کشور است کشاو 

امروزه کشورهاي در حال توسعه، به سرعت در حال رشد هستند، که اين فرآيند اغلب با سطوح بااليي از فقر و گرسنگي همراه 

هاي کشاورزي براي کمک به برآوردن نيازهاي غذايي خود  است، که در نهايت منجر به شرکت بسياري از ساکنان شهري در فعاليت

هرچند اين مقوله در کشور ما ناشناخته است، مسئولين بايد با اين واقعيت کنار بيايند که کشاورزي شهري يک نياز براي . شود مي

 .هاي ارائه شده توسط کشاورزي شهري استفاده کنند طور فعال از فرصت کشور است و به

آيند نيست،  هاي دور بياورند که اين امر زياد خوش از مسافت در برخي از شهرها مانند لندن براي تأمين غذا نياز است که آنها را

 .پذير نيست ويژه در کشورهاي فقير تأمين غذا بدين صورت امکان به

صورت  توان مردمي که در کلکته هندوستان مشغول توليد کود از زباله هستند يا افرادي که در ليما و پرو به اي از اينها را مي نمونه 

دهند را نام  هايي چسبيده به آپارتمانشان مرغ پرورش مي اي که در نايروبي و کنيا در قفس دهند يا عده رورش ميغيرقانوني خوک پ

 .برد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21277-1.html
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مرغ مورد نياز  اين شهر، شير و تخم. در شانگهاي حدود يک ميليون نفر از ساکنان آن در اين نوع مزارع به کشاورزي مشغول هستند

 .کند د و بخشي از گوشت و تقريباً دوميليون تن از غله مصرفي ساالنه خود را تأمين ميخود و تقريباً قسمت عمده سبزي خو

 ميليون نفر در سراسر جهان به کشاورزی شهری مشغول هستند  055 

شود و اين مقدار رو به رشد  درصد محصوالت غذايي جهان، در مناطق شهري توليد مي 51بنا به گزارش سازمان ملل متحد، حدود 

شود که جمعيت شهر نشين دنيا که چيزي در حدود يک، سوم جمعيت جهان هستند  اين کار بدين صورت تعريف مي. است

دهند تا نياز خانواده خود را تا حدي تأمين کنند يا محصوالت خود را در  ساعاتي از روز خود را به کشاورزي اختصاص مي

هاي پرسود معموالً  گذاري در بخش هاي نوين و سرمايه اده از سيستمدليل استف اين قبيل کشاورزان به. ها بفروشند سوپرمارکت

 .شود ميليون نفر در سراسر جهان انجام مي 111اين کار در حال حاضر توسط . موفقيت بيشتري نسبت به کشاورزان روستايي دارند

 UPA ها و يا کمبود مواد غذايي دارد  سهم مهمي در امنيت غذايي خانوار در زمان بحران 

 .عنوان رشد گياهان و افزايش حيوانات در داخل و اطراف شهرها تعريف شود تواند به مي (UPA) کشاورزي شهري و نيمه شهري

، (غالت، محصوالت زراعي از ريشه، سبزيجات، قارچ، ميوه)شهري، مواد غذايي را از انواع مختلف محصوالت  کشاورزي شهري و نيمه

گياهان معطر و دارويي، گياهان زينتي، )و همچنين محصوالت غيرخوراکي ...( د، گاو، ماهي ومرغ، خرگوش، بز، گوسفن)حيوانات 

 .کند فراهم مي( محصوالت درخت

UPA ها و يا کمبود مواد غذايي داشته باشد ويژه در زمان بحران تواند سهم مهمي در امنيت غذايي خانوار به مي. 

صورت محلي  در بازارهاي شهري فروخته شده، از آنجا که مواد غذايي توليدشده بهشود و يا  توليد يا توسط توليدکننده مصرف مي

هاي رقابتي فراهم  تر و با قيمت توانند بازاري نزديک را با محصوالت تازه و مغذي نياز کمتري به حمل و نقل و سردخانه دارند، مي

 .کنند

 ها  کشاورزی شهری باعث درآمدزايي و حذف واسطه 

تر به محصوالت تازه، انتخاب بيشتر و  درآمد از دسترسي آسان ويژه ساکنان کم کنندگان به رزي شهري، مصرفبه موجب کشاو

 .برند هاي بهتر لذت مي قيمت

روز از کاشت برداشت، بنابراين  51توان ظرف مدت  عنوان مثال سبزيجات داراي چرخه توليد کوتاهي هستند و برخي را مي به

يک . برابر بيشتر پربارتر از منابع روستايي باشند 51توانند تا  هاي باغي مي هري مناسب است و يا کرتخوبي براي کشاورزي ش به

 .کند کيلوگرم مواد غذايي در سال فراهم مي 71تواند  کرت يک مترمربعي مي

طور مستقيم از  به توانند کنند، و مي سازي مي بندي و ذخيره توليدکنندگان سبزي شهري زمان کمتري صرف حمل و نقل، بسته 

اين روش کمکي است براي توليدکنندگان تا پول . طريق غرفه مواد غذايي خياباني و بازار محصوالت خود را به فروش برسانند

 .دست آورند ها به بيشتري را به جاي واسطه

 .زايي شده و درآمدي براي زنان فقير و ساير اقشار محروم است کشاورزي شهري موجب اشتغال

 ناپذير سيستم شهری رزی شهری، بخش جداييکشاو 

ريزي شهري به رسميت شناخته نشده است و گاهي  هاي کشاورزي و برنامه در سياست UPAبا اين حال، در بسياري از کشورها، 

يچ کند و ه بخش هيچ کمک عمومي دريافت نمي .کنند دهندگان اغلب بدون مجوز و مخفيانه کار مي پرورش. اوقات غيرقانوني است

 .شود نظارتي در بسياري از شهرها نمي

کشاورزي شهري خطرات بهداشتي و زيست محيطي مانند استفاده بالقوه از زمين آلوده و بوي نامطبوع آب و آلودگي صوتي، و 

 .ها و کود آلي خام نيز دارد است که اين مسائل نياز به توجه مناسب دارد کش استفاده نامناسب از آفت
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شوند و از منابع معمولي شهر  پيوندي بين کشاورزي و اکوسيستم شهري، ساکنان شهري نيروي کار محسوب مي با برقراري چنين

کنندگان شهري وجود  شود، ارتباط مستقيم با مصرف عنوان کود و از فاضالب شهري براي آبياري استفاده مي مثل زباله ارگانيک به

شود، کشاورزي بخشي از سيستم غذايي  ط زيست شهري به جا گذاشته ميبر روي محي( مثبت يا منفي)دارد، اثرات مستقيمي 

هاي شهري اثر خود را به جا  ها و برنامه گذاري گيرد، سياست شود، رقابت براي زمين و ساير توابع شهري صورت مي شهري مي

همچنين کشاورزي . يابد مي کشاورزي شهري چيزي نيست که با گسترش شهرها محو شود بلکه با رشد شهرها افزايش .گذارند مي

بلکه بخشي . وسيله روستاييان به شهر آورده نشده که با گذشت زمان حالت روستايي خود را از دست داده باشد شهري به

 /.ناپذير سيستم شهري است جدايي

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75721-5html. 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷0, دوشنبه

 شود  های صنعتي مي اراضي ملي و موات تبديل به شهرک
تواند اراضي ملي و موات را با  کننده هوا مي هاي آلوده منابع طبيعي استان تهران اعالم آمادگي کرده که براي انتقال کارخانه

 .سازمان حفاظت محيط زيست قرار دهدهماهنگي استانداري در اختيار 

در : با اعالم اين خبر گفت( ايانا)مديرکل منابع طبيعي استان تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران  

ستا بايد ترين تأثيرات را در آلودگي هوا داشته که در اين را هاي صنعتي بزرگ شهرهايي چون تهران، وسايل نقليه و کارخانه کالن

 .فکري اساسي شود

خشک،  دليل عدم وزش باد و واقع شدن استان تهران در منطقه خشک و نيمه مسئله وارونگي هوا به: نژاد افزود غالمعباس عبدي

 .شود هرساله در فصل زمستان تشديد مي

فسيلي، جلوگيري از تردد وسايل هاي غير ها و گسيل آنها به سمت سوخت رساني کارخانه تغيير در نحوه سوخت: وي خاطرنشان کرد

 .کننده هوا ساماندهي شود هاي آلوده اي مثمر ثمر باشد، به شرط آنکه کارخانه تواند تا اندازه نقليه دودزا و افزايش ناوگان عمومي مي

به جديت  اي است که چندين سال است ها مسئله توسعه فضاي سبز توسط منابع طبيعي و سازمان شهرداري: نژاد ادامه داد عبدي

 .اي از آلودگي هوا بکاهد تواند تا اندازه محيطي مي شود که در کنار اقدامات زيست دنبال مي

 هزار هکتار اراضي موات و ملي در استان تهران 915وجود يک ميليون و  

خروج تازگي اقدام جديدي را در جهت  سازمان حفاظت محيط زيست به: مديرکل منابع طبيعي استان تهران تصريح کرد

کننده هوا از تهران و جاگذاري آنها در مناطق دورتر آغاز کرده است که منابع طبيعي استان تهران نيز در اين  هاي آلوده کارخانه

 .تواند در اختيار اين سازمان قرار دهد شهرها را مي راستا اعالم آمادگي کرده که اراضي ملي و موات خارج از کالن

 .هاي صنعتي مؤثر باشند صورت شهرک توانند به اراضي قابليت کشاورزي نداشته و ميبرخي از اين : وي يادآور شد

در برخي از مناطق استان تهران همچون مالرد، فيروزکوه، شهريار، ورامين، خاوران، مناطقي که استعداد : نژاد تأکيد کرد عبدي

طبيعي وجود دارد که با همکاري استانداري اقدامات  شهرک صنعتي شدن را دارند، جانمايي شده است و اين آمادگي از سوي منابع

 .الزم در اين زمينه انجام شود

هزار هکتار است که حدود يک ميليون و  15۴کل اراضي مربوط به منابع طبيعي در استان تهران يک ميليون و : وي اظهار داشت

 .دهد هزار هکتار آن را اراضي موات و ملي تشکيل مي 511

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21275-1.html
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 /.اي کم شود صورت انجام داد که از آلودگي هوا تا اندازه توان اقداماتي بدين شهرها نيز مي براي ساير کالن: ان گفتنژاد در پاي عبدي

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http75751-5html. 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷۰, سه شنبه

 تالش کانديداهای غيرتخصصي بخش کشاورزی برای حضور در هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني 
طوري که  تأسيس بخش کشاورزي ايجاد شده، به هاي تازه در انتخابات اين دوره اتاق بازرگاني، تکاپوي جديدي براي تصاحب کرسي

گرفته تا فعاالن بخش صنايع غذايي براي حضور ( ماده اوليه توليد کود)نده پتاس کار بخش صادرات پسته و توليدکن از بازرگان کهنه

 .اند در هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني اعالم آمادگي کرده

توانند براي انتخابات هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ثبت نام کنند که داراي  بر اساس قانون بهبود فضاي کسب و کار، افرادي مي 

شود که اضافه  باشند، اما اين شائبه نيز در ذهن ايجاد مي( صنايع غذايي)برداري در بخش کشاورزي يا صنايع تبديلي آن  هرهپروانه ب

طوري که فعاالن بخش صنعت  شدن نام کشاورزي به انتهاي عنوان اتاق بازرگاني چه منفعتي براي بخش کشاورزي داشته است؛ به

هاي مختلف براي شرکت در  اينک داراي بيشترين نماينده در ميان گروه ايع غذايي که همغذا و بازرگانان بخش کشاورزي و صن

اند، اما کشاورزان از وجود نمايندگان تأثيرگذار براي دفاع  انتخابات هستند از گذشته نيز به نحوي در هيئت نمايندگان حضور داشته

 .بهره بوده است از حقوق بخش کشاورزي بي

سرشناسي که براي شرکت در هشتمين انتخابات هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تا به امروز اعالم آمادگي  در ميان کانديداهاي

مرغ و حضور  بندي تخم توان به رئيس اتحاديه صادرکنندگان ميوه، مديران عامل يک شرکت صنايع و يک شرکت بسته اند، مي کرده

 .هاي بخش کشاورزي اشاره کرد کنندگان نهادهاحتمالي دبيرکل کانون صنايع غذايي و حتي برخي وارد

 تعريف کشاورز در اتاق بازرگاني 

اگر از تعريف غيرجامع قانون بهبود فضاي کسب و کار اتاق بازرگاني صرف نظر کنيم، بازرگانان و کانديداهاي احتمالي هيئت 

 .ابات دارندنمايندگان اتاق بازرگاني تهران، تعريف متفاوتي از کشاورز براي حضور در انتخ

توان با تعريف اعضاي کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني مطابقت  تعريف کشاورز در اتاق بازرگاني را مي: گويد احمد اميراحمدي مي

در کميسيون کشاورزي هم، اعضايي وجود دارند که يا کشاوز و دامدار هستند يا فعال بخش صنايع غذايي، اما بازرگان و . داد

 .زند د را جاي کشاورز جا نميصنعتگر واقعي خو

براي  (بهبود فضاي کسب و کار)قانون مستر : گويد نمايندگان اتاق بازرگاني نيز در اين باره مي زاده، عضو هيئت محمدمهدي رئيس

هاي  توان مالک اين عمل تعريف کرد، زيرا کارت بخش کشاورزي سهميه تعريف کرده است، اما مشخص نکرده که چه چيزي را مي

 .شود زرگاني کماکان در سه بخش قبلي يعني صنعت، معدن و تجارت صادر ميبا

توانند کانديداي کشاورزي هيئت نمايندگان اتاق  جمشيد عدالتيان، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني نيز با بيان اينکه همه مي

بايد در مشاغلي مانند کشاورزي و صنايع در قانون مشخص نشده که نمايندگان بخش کشاورزي فقط : گويد بازرگاني شوند، مي

 .کند، کمااينکه در حرفه ديگري مشغول باشد وابسته مانند دام و طيور فعال باشند يا داشتن پروانه بخش کشاورزي کفايت مي

وز ادامه دارد، اما اسفند، با سه ائتالف هن 51ثبت نام از کانديداهاي هشتمين دوره انتخابات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در تاريخ 

 /!درستي مشخص نشده که کشاورزان اتاق بازرگاني را بايد با چه نام صدا کرد به

/item/tashakkol/ir.iana.www://http75717-5html. 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21263-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/21282-1.html
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷۰, سه شنبه

 تصاصي کشاورزی در هيئت نمايندگان، منفذ تازه ورود بازرگانان به اتاق بازرگاني سهميه اخ
اختصاص سهميه بخش کشاورزي در هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در سال جاري، متأسفانه تبديل به يک منفذ براي اعالم 

  .حضور بازرگانان از طريق انتخابات پيش رو شده است

درباره انتخابات ( ايانا)هاي صنايع غذايي ايران، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران  نجمنهاي ا دبيرکل کانون

، (صنايع غذايي)از آنجا که بخش کشاورزي و صنايع تبديلي آن : هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي گفت

ايندگان اتاق بازرگاني نماينده دارد؛ اما اين سهميه تبديل به منفذي تازه براي ورود طور مستقيم در هيئت نم بار به براي نخستين

شده  (پيش رو)هاي بازرگاني از طريق سهميه بخش کشاورزي و صنايع غذايي به هيئت نمايندگان دوره هشتم  فعاالن ساير بخش

 .است

هاي موجود بخش کشاورزي بين  ندماه سال جاري سهميهشواهد امر حاکي از اين است که در انتخاب اسف: کاوه زرگران افزود

 .دار نخواهد بود تنهايي سکان شود و يک ائتالف خاص به هاي مختلف کشاورزي تقسيم مي ها و بخش ائتالف

کانديداهاي  :وي درباره شرايط حضور کانديداهاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معاون و کشاورزي خاطرنشان کرد

کشاورزي براي پيروزي بايد رأي بخش کشاورزي را جذب کنند، حتي اگر فردي مانند مهندس عسگراوالدي رأي بخش بخش 

 .کشاورزي را داشته باشد، هيچ محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد

برداري يا پروانه  رهبر اساس ماده يک قانون فضاي کسب و کار، افرادي که از وزارت جهاد کشاورزي پروانه به: زرگران ادامه داد

 .توانند در انتخابات هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني شرکت کنند صنايع غذايي و تبديلي بخش کشاورزي داشته باشند، مي

 عنوان نماينده کشاورزی برای پيروزی در انتخابات اتاق، به "سلطان پسته"شانس کمتر  

عنوان نماينده بخش کشاورزي،  عسگراوالدي به... ره احتمال حضور اسداهاي صنايع غذايي ايران دربا هاي انجمن دبيرکل کانون

عنوان نماينده بخش کشاورزي در انتخابات شرکت کند، شانس کمتري براي پيروزي دارد، زيرا او از بازرگانان  اگر وي به: تصريح کرد

هاي  حضور در سهميه بازرگاني از چهره آيد و رأي بيشتري در ميان، اين بخش دارد و در صورت و کسبه بازاري به حساب مي

 .شاخص هيئت نمايندگان خواهد بود

شرايط حضور فعاالن : وي با بيان اينکه در قانون انتخابات هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، نقص و تبعيض وجود دارد، يادآور شد

ها مانند  ت، اما براي نمايندگان ساير بخشهاي بيشتري اس ها دشوارتر و داراي مميزي بخش کشاورزي در مقايسه با ساير بخش

 .ها وجود ندارد صنعت اين مميزي

درصد واحدهاي صنعتي کشور را در اختيار دارند،  57زرگران با بيان اينکه صنايع غذايي بزرگ و صنايع تبديلي بخش کشاورزي 

اليت راهي ميان بر براي افزايش اشتغال در کشور به اندازي واحدهاي صنايع غذايي، اين فع هزينه بودن راه با توجه به کم: تأکيد کرد

سادگي قابل توسعه  آيد که با کمک دولت و تأمين نقدينگي آنها امکان گسترش و افزايش کارآفريني در اين بخش به حساب مي

 .است

دليل  به :اظهار داشت هاي صنايع غذايي ايران با اشاره به مشکالت بخش صنايع تبديلي بخش کشاورزي، هاي انجمن دبيرکل کانون

شده کاال  ها امکان دريافت مستقيم ماليات بر ارزش افزوده از مشتريان را ندارد، اين هزينه روي قيمت تمام فروشي اينکه خرده

 .شود شود که اين امر باعث دريافت هزينه از توليدکنندگان و صنايع مي محاسبه مي
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با توجه به : گذاري در اين بخش کاهش يابد گفت ذايي باعث شده که سرمايهوي با بيان اينکه نوسان قوانين در بخش صنايع غ

 .تغيير روزانه قوانين و سردرگمي صنايع در مسائل روزمره خود تالشي براي تثبيت قوانين صورت نگرفته است

مشکالت سوئيفت بانکي، براي  دليل ها نيستند، اما به بخش غذا و دارويي کشور با وجود اينکه شامل تحريم: زرگران در پايان افزود

 /.نقل و انتقال پول دچار مشکل هستند که اين امر بر حجم صادرات و واردات تأثيرات مشخصي گذاشته است
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷0, یکشنبه

 شناسايي خانوارهای دچار مشکل تغذيه ای و توزيع بسته جديد حمايت غذايي 
تا پايان سال دو بسته ديگر حمايت غذايي ميان افرادي که دچار فقر کالري دريافتي هستند،  :وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت

  .در هفته جاري اعالم خواهد شدنوبت ديگر دريافت اين بسته حمايتي . توزيع خواهد شد

بسته هاي حمايت غذايي حمايت از : ، علي ربيعي، وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي افزود(ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران 

غذايي کم زنان باردار، کودکان دچار سوء تغذيه و افرادي که مواد . سفره هايي است که با مشکل کمبود پروتئين مواجه مي باشند

کالري دريافت مي کنند و به طور کلي افرادي که به لحاظ دسترسي به کالري مناسب، دچار کمبود هستند را تحت پوشش قرار 

 .مي دهد

با مطالعاتي که صورت گرفته در مرحله بعدي که بسته هاي حمايت غذايي توزيع مي شود گوشت سفيد هم به : وي توضيح داد 

 .اضافه شدن گوشت سفيد در راستاي حمايت از توليدکنندگان طيور نيز مي باشد. استاين بسته ها اضافه شده 

روال دريافت بسته هاي حمايت غذايي نظير دوره هاي قبلي است و دريافت کنندگان قدرت انتخاب در کاال دارند و : وي گفت 

 .همان فروشگاههاي قبلي وظيفه توزيع را برعهده دارند

 .کارت ها براي دريافت بسته هاي حمايت غذايي شارژ مي شود که فقط اعتبار خريد است: وزير کار ادامه داد 

براي سال آينده مطالعات شناسايي خانوارهايي که دچار مشکل تغذيه اي هستند را افزايش مي دهيم اجراي : ربيعي اظهار داشت 

انوارها انجام داده و اين توانايي را نيز دارد که وزارت کار، کار ارزشمندي را جهت شناسايي خ. اين طرح کامال هدفمند است

 .خانوارهاي داراي تمکن مالي مناسب را نيز شناسايي کند

با توجه به کاهش قيمت نفت و فشاري که براثر اين کاهش بر بودجه سال آينده مي آيد طرح حمايت غذايي را : وي در پايان گفت 

 .ا از برخي از خانواده هايي که با مشکل تغذيه اي مواجه هستند، ادامه مي دهدتعطيل نمي کنيم و دولت همچنان حمايت غذايي ر
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷0, یکشنبه

 وين و تصويب شد استانداردهای فرآيند توليد محصول سالم تد
استانداردهاي فرآيند توليد محصول سالم توسط سازمان نظام مهندسي کشاورزي با همکاري وزارت جهاد کشاورزي و سازمان ملي 

  .استاندارد، تدوين و تصويب شد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21273-1.html
http://www.iana.ir/food/item/21255-1.html
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با اعالم ( ايانا)ن مدير دفتر خدمات فني سازمان نظام مهندسي کشاورزي کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايرا

گپ در مدت  گپ بر اساس پروتکل جهاني يوروگپ و گلوبال تدوين استانداردهاي فرآيند توليد محصوالت سالم ايران: اين خبر گفت

 .سه سال تدوين و تصويب شد

يروي انساني مزارع ابراهيمي با بيان اينکه استانداردهاي يادشده براي پايش مصرف سموم کودهاي شيميايي آب و خاک و ن... اسدا

شده  تدوين شده است، هدف از تدوين اين استاندارد را استانداردسازي فرآيند توليد محصوالت با هدف توليد محصوالت گواهي

سالم، بسترسازي براي استقرار نظام پايش، گواهي و رهگيري محصوالت کشاورزي، ايمني زيستي و حفاظت از محيط زيست در 

اي کشاورزي، ارتقاء کيفيت بهداشتي محصول توليدي، بهبود راندمان مصرف و کاربرد  ارتقاي بهداشت حرفههاي کشاورزي،  فعاليت

هاي کشاورزي، دستيابي به امنيت و ايمني غذايي، به حداقل رساندن آلودگي فيزيکي، شيميايي و ميکروبيولوژيکي محصوالت  نهاده

 .عنوان کرد

 ردهای کشاورزیاهميت و ضرورت تدوين ضوابط و استاندا 

هاي اساسي جوامع امروزي  بنا بر گزارش ايانا، از آنجا که موضوع سالمت و کيفيت محصوالت کشاورزي و غذايي، يکي از چالش

ها و ساير داروهاي دامي، کودهاي  بيوتيک ها، آنتي کش کنندگان و نگراني از وجود بقاياي سموم، آفت است و افزايش آگاهي مصرف

ت هورموني، مواد نگهدارنده، فلزات سنگين و پيامدها و مشکالت ناشي از آن که محيط زيست و سالمت جامعه را شيميايي، ترکيبا

 .دهند کنندگان به مصرف محصوالت کشاورزي سالم و ارگانيک تمايل بيشتري نشان مي مورد تهديد قرار داده است، مصرف

يي، سبب افزايش عملکرد توليد محصوالت کشاورزي شده است و در اين ميان با توجه به اينکه توسعه مصرف کودهاي شيميا

همزمان با اين افزايش عملکرد، مشکالتي از قبيل از بين رفتن تعادل متوازن عناصر ضروري خاک، اختالل در حالليت و جذب 

سان از قبيل کادميم، هاي زيرزميني، عناصر و فلزات سنگين مضر براي سالمتي ان ها و آب عناصر غذايي خاک، آلودگي رودخانه

آرسنيک، کروم، سرب، جيوه و نيکل که همراه با برخي کودهاي شيميايي وارد چرخه توليد محصوالت کشاورزي و انتقال به 

رود تدوين استانداردهاي فرآيند توليد محصول سالم باعث افزايش استفاده از  شوند، پديدار شد؛ انتظار مي کنندگان مي مصرف

 .و سالم شودمحصوالت ارگانيک 

لذا توليد محصوالت سالم و ايمن متکي به عمليات خوب کشاورزي و کشاورزي ارگانيک که در چند دهه اخير توجه بسياري از 

سازي  نظران را به خود جلب کرده است، با تغيير نگرش از تأکيد بر توليد بيشتر به سمت توليد با کيفيت بهتر، ضرورت بهينه صاحب

هاي غيرشيميايي به جاي نهاده هاي شيميايي محقق  کارگيري دانش و آگاهي کشاورزي اکولوژيکي و تکنيک بههاي توليد با  روش

 .شود مي

گيري صحيح از منابع تجديدناپذير، حفظ محيط زيست، حفظ ساختمان و حاصلخيزي خاک، تقويت عناصر غذايي، تناوب  بهره

ماندهاي آلي، کودهاي زيستي، کودهاي سبز، کنترل بيولوژيک و غير شيميايي زراعي، استفاده از بقاياي گياهي و کودهاي دامي، پس

هاي موجود براي توليد محصوالت کشاورزي با کيفيت به لحاظ عطر و طعم و همچنين  آفات و بيمارگرها، مي تواند به عنوان روش

واني و انساني را ندارند، مورد توجه قرار هاي حي سالم و ايمن که خطرات ناشي از تجمع تدريجي مواد شيميايي خطرناک در بافت

 /.بگيرد

/item/food/ir.iana.www://http757۴۴-5html. 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷0, یکشنبه

  بازنگری استانداردهای ملي فرآورده های غذايي کليد خورد 

http://www.iana.ir/food/item/21244-1.html
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تفاهم نامه همکاري سازمان غذا و دارو و سازمان ملي استاندارد ايران زمينه هم افزايي در امر نظارت، شاهد نظارت هاي با امضاي 

  .جدي تر و گسترده تر در رعايت استانداردهاي ملي به ويژه در حوزه سالمت فراهم شد

فاهم نامه سازمان غذا و دارو با سازمان ملي ؛ سيدحسن هاشمي در آيين امضاي ت(ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران

در حوزه استاندارد و آن چه که مربوط به حفظ سالمت و صيانت از حقوق مردم و شهروندان است، همکاري : استاندارد ايران، گفت

 .هاي خوبي بين دو دستگاه وجود دارد

غيرواگير، عملکرد سازمان استاندارد ايران بسيار موثر  وزير بهداشت با بيان اين که در حوزه بهداشت و پيشگيري از بيماري هاي 

همکاري دو سازمان و تعيين استانداردها در حوزه فرآورده هاي غذايي، دارويي و تجهيزات پزشکي نيز بسيار حياتي : است، افزود

 .است

ي نبايد از حقوق مردم غفلت هيچ دستگاه: وزير بهداشت با اشاره به تاکيد رئيس جمهوري نسبت به توجه به حقوق مردم گفت 

کند و يکي از مهم ترين اقدامات ما در اين خصوص بحث پيشگيري و بهداشت است و دو دستگاه؛ سازمان استاندارد و سازمان غذا 

ي و دارو بايد به طور جدي و براساس استانداردهاي روز تکاليف خود را در اين زمينه درست انجام دهند و در برابر فشارهاي اقتصاد

 .و غيراقتصادي که ممکن است به اين مجموعه وارد شود، مقاومت کنند

همه سازمان ها بايد : هاشمي با بيان اين که سازمان استاندارد وظيفه مهمي دارد و مردم به اين سازمان اعتماد دارند، تصريح کرد 

 .از استانداردهاي تعيين شده توسط اين سازمان تبعيت کنند

اميدواريم  :م نامه را کمک به حذف برخي از موازي کاري ها و مراجعات مکرر به دو دستگاه عنوان کرد و گفتوي امضاي اين تفاه 

با امضاي اين تفاهم نامه ضمن هم افزايي در امر نظارت، شاهد نظارت هاي جدي تر و گسترده تر در رعايت استانداردهاي ملي به 

 .ويژه در حوزه سالمت باشيم

 استانداردهای ملي فرآورده های غذاييبازنگری و اصالح  

براساس اين تفاهم نامه، تدوين، تجديدنظر، بازنگري و اصالح استانداردهاي ملي در زمينه فرآورده هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي 

ضوابط  و تجهيزات پزشکي با هماهنگي وزارت بهداشت بر عهده سازمان استاندارد است و همچنين تدوين هرگونه مقررات فني و

بهداشتي و ويژگي ها يا عناوين مشابه براي کاالهاي داراي استاندارد ملي، با همکاري سازمان استاندارد برعهده سازمان غذا و 

 .داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است

اي ملي با مشارکت طرفين در براساس اين تفاهم نامه، در خصوص فرآوردهايي که استاندارد ملي وجود ندارد، تدوين استاندارده 

 .اولويت قرار مي گيرد

گفتني است از تاريخ امضاي اين تفاهم نامه، براي انواع فرآورده ها، استاندارد ملي ايران مالک عمل خواهد بود و براي ساير کاالها  

 .ارت بهداشت مالک عمل استو خدمات فاقد استاندارد ملي، تا تدوين استاندارد هاي الزم، مقررات فني و ضوابط بهداشتي وز

براساس اين تفاهم نامه، ضوابط، فرآيند، الزامات و روش هاي اجرايي تاييد صالحيت آزمايشگاه هاي همکار سازمان ملي استاندارد  

 .و سازمان غذا و دارو، يکسان سازي و در کميته مديريتي مشترک تدوين و اجرا خواهد شد

ته مديريتي مشترک متشکل از نمايندگان تام االختيار طرفين به منظور تهيه آيين نامه ها و همچنين براساس اين تفاهم نامه کمي 

روش هاي اجرايي و نظارت بر نحوه انجام و پيشرفت کار تشکيل مي شود و نخستين جلسه مشترک ظرف مدت يک ماه پس از 

 .امضاي تفاهم نامه تشکيل خواهد شد

بند به امضاي محمد شريعتمداري معاون اجرايي رييس جمهور و هاشمي وزير  75و  ماده 1گفتني است اين تفاهم نامه در  

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ديناروند رييس سازمان غذا و دارو و نيره پيروز بخت، رييس سازمان ملي استاندارد ايران 

 /.رسيد
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 بازار و قیمت ها

 - ۳۱/11/۷0فارس

 جدول+قيمت ميوه و سبزيجات
در هفته جاري قيمت انواع ميوه و سبزيجات نسبت به هفته قبل ثابت بوده اما ليموشيرين به دليل اواخر فصل برداشت با افزايش 

 .هزار توماني در هر کيلو مواجه شد

در هفته جاري قيمت انواع ميوه و سبزيجات نسبت به هفته قبل تغيير چنداني  خبرگزاري فارسقتصادي به گزارش خبرنگار ا

 .اخير افزايش يافته است  نداشته و تقريبا ثابت بوده است اما ليموشيرين يکي از اقالمي است که قيمت آن در هفته

وگو با فارس دليل افزايش قيمت ليموشيرين را کم باري درختان اين ميوه در سال  ه باروفروشان در گفتعلي امامي، معاون اتحادي

اين ميوه رو به اتمام است و هر چه به  فصل برداشت بر کم باري، عالوه: گويد کند و مي جاري به علت خشکسالي عنوان مي

 .شود کم مي... موشيرين و ها از جمله انار، لي از ميوه شويم برخي تر مي نزديک بهار

 (ها به تومان است محاسبه قيمت)جدول قيمت ميوه و سبزيجات 

 انواع ميوه
بازار شهرستاني ميدان امام حسين 

 (ع)

هاي عرضه مستقيم محصوالت کشاورزي واقع در خيابان  فروشگاه

 (زير پل روشندالن)انقالب 

 7111 1111 سيب زرد

 1711 ۴111 سيب قرمز

 1111 1111 سونپرتقال تام

 1111 1211 موز

 ۴711 ۴111 پرتقال تو سرخ

 - 1111 گالبي

 ۴111 1711 انار

 1111 ۴111 نارنگي

 ۴111 ۴111 ليموشيرين

 2111 2111 (هر کيلو)آناناس 

 1111 5111 (هر عدد)نارگيل 

 - 1111 سيب فرانسه

 - ۴111 نارنگي جنوب

 5111 5111 بادمجان

http://www.iana.ir/food/item/21242-1.html
http://www.farsnews.com/
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 5211 7111 کدومسمايي

 7111 1111 اي فلفل دلمه

اي  فلفل دلمه

 (رنگي)
5111 - 

 5111 7111 کرفس

 1111 ۴111 لوبيا سبز

 ۴111 1111 بروکلي

 5111 5111 کلم سفيد

 5111 5211 کلم قرمز

 5211 7111 خيار

 5۴11 5211 گوجه فرنگي

 111هزار و  7قيمت هر کيلو سبزي خوردن هزار تومان و  7براساس اين گزارش قيمت هر کيلو سبزي آش، سبزي پلو، کوکو 

 .تومان است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http51215511111771 

 

 بازار و قمت ها
 - ۳۱/11/۷4فارس

 هزار ريال 11تا  ۵1کيلويي / رانعرضه مرغ منجمد در تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی اي
 .شود بهمن ماه، دو هزار تن مرغ منجمد رنج يک در تاالر محصوالت کشاورزي بورس کاالي ايران عرضه مي ۴روز شنبه 

تن ذرت دانه اي  5221، تاالر مذکور همچنين شاهد عرضه روابط عمومي بورس کاالي ايرانبه نقل از  خبرگزاري فارسبه گزارش 

ريال عرضه  1111ذرت دانه اي قزوين نيز با حجم پنج هزار تن و با قيمت پايه . ريال است 2711آذربايجان غربي، با قيمت پايه 

 .مي شود

ريال در تاالر محصوالت  211هزار و  51، با قيمت پايه A1-5۴-77 بد ميلگردهزار تن س 71شرکت ذوب آهن اصفهان در حالي با 

 .هزار تن ديگر به اين حجم افزوده مي شود 71يابد که در صورت استقبال مشتريان  صنعتي و معدني حضور مي

ريال عرضه مي  515و هزار  21را با قيمت پايه  2281تن شمش هزارپوندي  5511شرکت آلومينيوم المهدي نيز درصورت تقاضا، 

 .ريال روي تابلوي عرضه مي رود 1711شرکت کک سازي زرند نيز با قيمت پايه  51-1تن کک متالورژي  711عالوه بر اين، . کند

 51تن انواع ماده پتروشيمي،  115هزار و  71تن انواع قير،  ۴۴1هزار و  51دراين روز و در تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي، 

 .هزار تن وکيوم باتوم راهي تاالر معامالت مي شود 11ن لوب کات و هزار ت

 .تن انواع کاال در بازار فيزيکي بورس کاالي ايران عرضه مي شود هزار  515براساس اين گزارش، در اين روز و در مجموع، بيش از 

 (ريال) قيمت (/ تن)مقدار / نام کاال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931105000220
http://www.farsnews.com/
http://www.ime.co.ir/ime/fa/news/10369235.html
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 زار رياله ۴1تن به قيمت  111مقدار  5مرغ منجمد رنج 

 هزار ريال ۴2تن به نرخ  111مقدار  5مرغ منجمد رنج 

 هزار ريال 17تن به نرخ  111مقدار  5مرغ منجمد رنج 

 هزار ريال 11تن به نرخ  111مقدار  5مرغ منجمد رنج 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http5121551۴1151۴2 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷4, شنبه

 پيشنهاد مشروط کاهش قيمت لبنيات 
هاي  شده فرآورده هاي سر بار صنايع لبني از سوي وزارت بهداشت و سازمان ملي استاندارد، نرخ تمام در صورت برداشته شدن هزينه

 .شود لبني متعادل و کاهش مي

بر : با اعالم اين خبر گفت( ايانا)هاي لبني ايران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران  اديه فرآوردهمديرعامل اتح 

هاي لبني براي فروش در بازار با چالش روبه رو است و  هاي موجود، وضعيت بازار بسياري از توليدکنندات فرآورده اساس گزارش

 .به کمتر از قيمت مصوب هستندصنايع مجبور به فروش محصوالت خود 

کنندگان  شده اين محصوالت را باال برده است که در نهايت مصرف هاي توليد، نرخ تمام افزايش هزينه: محمدرضا اسماعيلي افزود

 .آورند ها هستند يا بايد مصرف خود با پايين  مجبور پرداخت اين هزينه

ربط مکاتباتي انجام شده  هاي ذي اد کشاورزي، برنامه و بودجه و ساير بخشبا نهاد رياست جمهوري، وزارت جه: وي خاطرنشان کرد

شود کاسته شود، به نحوي که بتوان از افزايش قيمت اين محصوالت  ها تحميل مي هاي سرباري که به کارخانه تا برخي از هزينه

 .ها متعادل شود جلوگيري و نرخ

ربط مانند استاندارد و بهداشت بر  هايي که از جانب سازمان ذي هزينه: دادهاي لبني ايران ادامه  مديرعامل اتحاديه فرآورده

هاي لبني در سال آينده  تواند از افزايش قيمت فرآورده ها مي شود قابل تعديل است و دولت با تقبل اين هزينه ها تحميل مي کارخانه

 .جلوگيري و به توليد پايدار کمک کند

شود در نهايت  زارت بهداشت سازمان، استاندارد و حتي مالياتي که از صنايع لبني دريافت ميمبالغي که و: اسماعيلي تصريح کرد

شود که براي حمايت از افزايش مصرف سرانه شير در کشور الزم است تجديدنظر  کننده محاسبه مي شده و مصرف روي قيمت تمام

 .شود

حاديه لبني موافق افزايش نرخ لبنيات نيست، زيرا در نهايت منجر به ات: هاي لبني در سال آينده يادآور شد وي درباره نرخ فرآورده

هاي لبني نيز  افزايش يابد، نرخ فرآورده... هاي جاري مانند دستمزد آب، برق، گاز و شود، اما در صورتي که هزينه کاهش مصرف مي

 .ناگزير و همپاي تورم افزايش خواهد يافت

سال کاهش يافته است که اين امر عواقب خطرناکي براي سالمت  ۴1استخوان در کشور به  سن ابتال به پوکي: اسماعيلي تأکيد کرد

 .افراد در آينده خواهد داشت

اي در باال بردن وضعيت سالمت جامعه  ويژه کودکان نقش ويژه کنندگان به هاي سالم براي مصرف رواج تغذيه: وي اظهار داشت

 /.نيز ديده شده و در اختيار دولت قرار گرفته است 5۴1۴خواهد داشت که در برنامه راهبردي افق 

/item/food/ir.iana.www://http75712-5html. 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931104001349
http://www.iana.ir/food/item/21239-1.html
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 بازار و قیمت ها
  آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷0, دوشنبه

 ماه  ها در دی درصدی شاخص تورم گروه خوراکي 5.0کاهش 
  .درصد اعالم کرد 5181را  5121دوازده ماهه منتهي به آذرماه سال  مرکز آمار تورم

درصد  71۴85عدد  5121ماه سال  و بر اساس اعالم مرکز آمار ايران، شاخص کل در دي( ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران 

 .درصد افزايش نشان داده است 181دهد که نسبت به ماه قبل  را نشان مي

 5۴82درصد که نسبت به همين اطالع در ماه قبل  5۴8۴کل نسبت به مدت مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه افزايش شاخص  

کاهش داشته  182رسيد که نسبت به ماه قبل  7۴582ها، آشاميدني به رقم  شاخص گروه عمده خوراکي. درصد کاهش يافته است

 .است

درصد کاهش نشان  181درصد رسيد که نسبت به ماه قبل  7۴185دد ها در ماه مورد بررسي به ع شاخص گروه اصلي خوراکي 

ماهه اين  57دهد و نرخ تورم  درصد افزايش نشان مي 5185ها نسبت به ماه مشابه سال قبل  شاخص گروه اصلي خوراکي. دهد مي

 .درصد است 57گروه 

دهد و درصد  درصد افزايش نشان مي 282 ها و دخانيات نسبت به سال مشابه قبل ها، آشاميدني شاخص گروه عمده خوراکي 

درصد است که نسبت به همين اطالع  5582نسبت به دوره مشابه قبل  5121ماه سال  ماهه منتهي به دي 57تغييرات اين گروه در 

 .درصد کاهش يافته است 5181، 5121در آذرماه سال 

درصد نسبت به ماه قبل  58۴درصد رسيد که  52587م به رق 5121ماه  شاخص گروه عمده کاالهاي غيرخوراکي و خدمات در دي 

 .دهد افزايش نشان مي

ماهه  57درصد است و نرخ تورم  5581ميزان افزايش شاخص گروه عمده کاالهاي غيرخوراکي و خدمات نسبت به سال مشابه قبل 

ماهه منتهي به  57ت به تورم تورم درصد است که نسب 5285نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه  5121ماه سال  منتهي به دي

 .درصد کاهش يافته است( 5187) 5121آذرماه 

درصد  5581را معادل  5127ماه  ماه مشابه دي 57نسبت به  5121ماه  ماه منتهي به دي 57همچنين بانک مرکزي نرخ تورم در  

 .اعالم کرده بود

/item/majles/ir.iana.www://http75751-5html. 

 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱بهمن  ۷2: تاریخ

 جهش قيمت در بازار ميوه شب عيد نخواهيم داشت
 ۴1هزار تن سيب و  77سازي ميوه شب عيد سازماني تعاوني روستايي کشور است که در حال حاضر  متولي ذخيره: نگهداري گفت

 .سازي ميوه شب عيد نيز رو به اتمام است تن پرتغال ذخيره شده و اين ذخيرههزار 

با  خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگارانهاي کشاورزي باغداران کشور در گفتگو با  نوذر نگهداري مدير عامل اتحاديه سراسري تعاوني

اي وارد  واردات ميوه هم چنان ممنوع است و ما براي عيد نيز ميوه: رتغال و نارنگي در کشور اظهار داشتاشاره به کاهش توليد پ

http://www.iana.ir/majles/item/21268-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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   .ايم همچنين سيب و پرتغال ما نيز از کيفيت باالتري برخوردار است نکرده

رينگ بورس کاالي  قرار است تمام محصوالت کشاورزي در: وي در خصوص عرضه سيب و پرتغال در بورس کاال نيز تصريح کرد 

   .کشاورزي عرضه شود و شاهد رونق و اثر آن در بخش قيمتها محصوالت کشاورزي باشيم

با : مدير عامل اتحاديه سراسري تعاوني کشاورزي باغداران در خصوص وضعيت قيمت سيب و پرتغال شب عيد نيز اضافه کرد 

اند، شاهد جهش  سازي ميوه انجام داده وسعه تعاون براي ذخيرهتمهيدات خوبي که وزارت جهاد و بورس کاال و هم چنين بانک ت

   .قيمتها براي شب عيد نخواهيم بود

 7در عين حال از : کنند يادآور شد نگهداري با بيان اينکه محصوالت باغي در قياس با محصوالت زراعي آبي کمتري مصرف مي

درصد ان آبي که با توجه به بودجه دولت براي آبياري تحت  11 درصد آن ديمي و 1هکتار باغ در کشور ما حدود  211ميليون و 

   .فشار در سال جاري اميدواريم شاهد کاهش بيشتر مصرف آب در اين بخش باشيم

/news/fa/ir.yjc.www://http1512117 

 برنج

 - ۳۱/11/۷4فارس

 سال 0درصدی توليد برنج طي  05خودکفايي / ميليون تن 9.۱از به واردات ميليون تن و ني 3مصرف برنج 
: اي داريم، گفت ويژه  معاون زراعت وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه براي حمايت از کشت برنج در مناطق گيالن و مازندران برنامه

 .رسيم درصدي در توليد برنج مي 51سال به خودکفايي  1با اجراي اين طرح طي 

و در پاسخ به اين پرسش که  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  عباس کشاورز معاون زراعت وزير جهاد کشاورزي در گفت

اي  يژهو برنامه  گيالن و مازندران آيا با توجه به عدم حمايت از کشت برنج در مناطق کم آب، دولت براي کشت اين محصول در

براي حمايت از کشت برنج در مناطق گيالن و مازندران به ازاي عدم حمايت از کشت برنج در مناطق کم آب طرح : دارد، گفت

 .اي تهيه شده است ويژه

است و شامل دامنه وسيعي از مزرعه، تحقيق، ترويج، نوسازي، کيفيت و مکانيزاسيون است که  اين طرح يک بسته کامل: وي افزود

 .برنج افزايش خواهد يافت رت عملياتي شدن به صورت ويژه توليددر صو

با فراهم شدن موجبات اجراي طرح ويژه حمايت از توليد : کشاورز با بيان اينکه واردات برنج همچنان ممنوع است، اظهار داشت

 .م رسيددرصدي در توليد برنج خواهي 51درصدي به  ۴1ساله از خودکفايي  1 - 2برنج طي يک بازه زماني 

  هزار تن آن 111ميليون تن برنج نياز داريم که حدود يک ميليون و  1در کشور ساالنه به : معاون وزير جهاد کشاورزي تصريح کرد

 .شود هزار تن آن از طريق واردات تأمين مي 711در داخل توليد و حدود يک ميليون و 

توليد افزايش عملکرد  يرغم کاهش سطح زير کشت چغندر در ميزانامسال عل: کشاورز به ممنوعيت واردات شکر اشاره کرد و گفت

 .ايم داشته

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http5121551۴11177۴ 

 

 برنج
 فودپرس- 1۱۳۱بهمن ماه  4شنبه 

http://www.yjc.ir/fa/news/5109032
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931104000224
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 ؟ کشند های خارجي قد مي چرا برنج
ايراني   خارجي که مزيت خاصي در برابر برنج  قد کشيدن و يکدست بودن برنج: دبير کانون دانش و صنعت برنج گفت <کشاورزي

  .گردد ها بازمي بندي اين نوع برنج هاي پيشرفته در بسته ندارد فقط به رقم محصول و فناوري

کشند به  هاي خارجي قد مي دليل اينکه برنج: ايسنا اظهار کرد -عضو هيات علمي موسسه تحقيقات برنج  -غالمرضا خانکشي پور 

هاي خارجي از نظر طعم و کيفيت به  گردد و اين در حالي است برنج آوري و بسته بندي و نوع رقم محصول برمي هاي عمل روش

 .هاي ايراني نيستند هيچ وجه قابل مقايسه با برنج

توان براي  مي: هاي خارجي را صنعتي يا دستکاري ژنتيکي شده ناميد، افزود برنجتوان بدون سند و مدرک  وي با بيان اينکه نمي

ها را از نظر انگشت نگاري ژنتيکي ثبت کرد اما بايد از يک سو مسئوالن از نظر  شناسايي و تضمين کيفيت ارقام برنج ايراني آن

سوي ديگر صنعت فرآوري و بسته بندي برنج روز به روز آموزش ترويج روي شناسايي هر چه بهتر کيفيت برنج ايراني کار کنند و از 

 .پيشرفته تر از گذشته شود

 برنج ايراني ناي رقابت با برنج خارجي را ندارد

برنج ايراني قدرت تبليغات ندارد، چراکه برنج هاي خارجي را بخش هاي خصوصي : دبير کانون دانش و صنعت برنج تصريح کرد

اين در حالي است که . هاي بزرگي را به خريداران بدهند براي خود تبليغات گسترده کنند و جايزه قدرتمند مي خرند که مي توانند

 .قدرت برنج ايراني تنها سرمايه هاي کشاورزاني است که همچنان از روش هاي سنتي براي فروش محصول خود استفاده مي کنند

به سمت بازاريابي مدرن سوق دهيم و به گونه اي توليد داخل را به بايد بازار برنج را از روش هاي سنتي گذشته  :پور گفت خانکشي

 .هاي توليد داخل ندهد هاي خارجي را در برابر برنج بازار عرضه کنيم که نرخ ارز اجازه افزايش قدرت رقابت به برنج

ايد به سمت برندهاي صنعتي در حالي که ب. در حال حاضر فقط برندهاي طبيعي در بازار برنج داخلي وجود دارد  :وي اظهار کرد

از سوي ديگر مسئوالن نيز نبايد . حرکت کنيم و با توسعه صنايع بسته بندي و برندسازي قدرت رقابت برنج ايراني را افزايش دهيم

اي ه هاي اخير بازار از برنج اين در حالي است که عليرغم ممنوعيت واردات برنج در ماه. محصول خارجي را مورد حمايت قرار دهند

 .وارداتي اشباع شده است

Post/ir.foodpress.www://http 

 

 تخم مرغ

 - ۳۱/11/۷1فارس

 غفلت از برندسازی در بازار سنتي/ هزار تن تخم مرغ صادر شد 19
در مقابل واحدهاي مدرن  :سيده است، گفتهزار تن ر 15گذار با بيان اينکه صادرات تخم مرغ به  دبير کانون سراسري مرغ تخم

 .مرغ، بازار خريد اين محصول سنتي، بدون برندسازي و غيرتجاري است توليد تخم

در  مرغ توليد تخم: مرغ در کشور، گفت درباره توليد تخم خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي   سيد فرزاد طالکش در گفت

هاي مدرن خوب  کنندگان از سيستم با توجه به تسهيالت ارائه شده و برخورداري توليد کشور به شدت تشويق شده و روند توليد

 .است

مرغ، بازار خريد  در مقابل واحدهاي مدرن توليد تخم: وي با بيان اينکه بازار توليد و خريد تخم مرغ بازاري ناهماهنگ دارد، افزود

 .ون برندسازي و غيرتجاري استبازاري سنتي بد

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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به حمايت از توليد و صادرات اختصاص  بخشي از گردش مالي خود را کشور ترکيه: دبير ستاد ترويج مصرف تخم مرغ، بيان داشت

 .دهد در حالي که سياست دولت ايران براساس صادرات تنظيم نشده است مي

زماني که قيمت توليد تخم مرغ بيشتر از : رات تخم مرغ ندارد، گفتطالکش با بيان اينکه دولت هيچگونه حمايت تشويقي در صاد

محلي تأمين شود که ممکن  التفاوت قيمت تمام شده و قيمت صادراتي از مابه شود، براي ادامه روند صادرات بايد نرخ جهاني مي

 .دباش در داخل واقعي است محل تأمين آن صندوق صنعت مرغداري باشد، البته به شرطي که قيمت

در برخي کشورها مثل ترکيه نرخ تمام شده و نرخ مقرون به صرفه توليد آزاد است و بخشي از يارانه صادرات را هم صنف : وي افزود

 .کند و بخش ديگر را دولت حمايت مي

يک شانه : ح کردتصري کند، هزار تن تخم مرغ به عراق صادر مي 511گذار با بيان اينکه ترکيه ساالنه  دبير کانون سراسري مرغ تخم

شود، در بازار  تومان است، در حالي که همان شانه تخم مرغ که از ترکيه به عراق صادر مي 111هزار و  52تخم مرغ در بازار ترکيه 

اي که دولت در نظام  هاي يارانه و اين اتفاق به اين معناست که صادرات با کمک شود عرضه مي تومان 111هزار و  2 عراق با قيمت

 .شود دي کشور تعريف کرده انجام مياقتصا

تا زماني که صادرات به عنوان يک ابزار در کنار توليد قرار نگيرد و شرايط صادرات فراهم نشود نبايد توليد : طالکش اظهار داشت

 .مازاد داشته باشيم

کارهاي : گفت ين موجود در آنسازي مردم از فوايد مصرف تخم مرغ و پروتئ وي همچنين به فقدان ابزارهاي تبليغاتي براي آگاه

 .سازي مصرف تخم مرغ وجود ندارد انجام شده توسط ستاد ترويج محدود است و متاسفانه در دولت هم عزمي براي فرهنگ

عدد و در  151در برخي کشورها مثل دانمارک و ژاپن  سرانه مصرف تخم مرغ: مرغ بيان داشت دبير ستاد ترويج مصرف تخم

 .عدد است 711تا  751، آمريکا و انگلستان بين کشورهايي مثل فرانسه

که  عدد بيشتر است، اما سرانه مصرف در کشورهايي توسعه نيافته 711سرانه مصرف در بيشتر کشورهاي توسعه يافته از : وي افزود

 .عدد است 711 اين ماده غذايي دارند کمتر از ضعف فرهنگي و باورهاي غلط فرهنگي در مورد مصرف

سازي براي افزايش مصرف تخم مرغ در  فرهنگ با :عدد است، بيان داشت 525اينکه سرانه مصرف تخم مرغ در ايران  وي با بيان

 .درصد افزايش توليد در اين محصول برخوردار است 11ديگر مازاد توليد نخواهيم داشت و کشور از ظرفيت  کشور قطعا

 511مرغ توليد شود که  هزار تن تخم 271، تا پايان سال جاري حدود شود بيني مي پيش: گذار گفت دبير کانون سراسري مرغ تخم

 .هزار تن آن مرغ بومي و بقيه صنعتي است

 .هزار تن تخم مرغ صادر شده است 15در سال جاري حدود : وي در مورد ميزان صادرات تخم مرغ در سال جاري گفت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http51215111115511 

 

 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱بهمن  ۷۱: تاریخ

 مرغ تا پايان سال ثابت خواهد ماند قيمت تخم
بود اما برنامه  ساختار اتاق بازرگاني از گذشته روي سازمان صنعت، معدن و تجارت بنا شده: مرغ کشور گفت دبير ستاد ترويج تخم

 .داريم با حضوري فعال در انتخابات اتاق بازرگاني ايران و تهران بخش کشاورزي را بيشتر فعال کنيم

متاسفانه  :ر داشتهاي اتاق بازرگاني ايران و تهران اظها ، درباره فعاليتخبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگارانطالکش در گفتگو با 

اي براي عرضه محصوالت کشاورزي کشور برداشته نشده و اميدواريم با انتخابات اتاق بازرگاني ما شاهد تغيير  هاي ارزنده تاکنون قدم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931030001158
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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  .رويکرد در بخش کشاورزي باشيم

ن حجم توليد تخم مرغ در متاسفانه ميزا: وي درباره وضعيت حجم توليد تخم مرغ در کشور و ميزان صادرات آن نيز اضافه کرد

  .آيد کشور باالست که با توجه به حجم صادرات ما به کشورهاي عراق، افغانستان، تاجيکستان و ترکمنستان به چشم نمي

ها به دنبال خريد تخم  روس: دبير ستاد ترويج تخم مرغ کشور با اشاره به آخرين وضعيت صادرات تخم مرغ نيز به روسيه نيز افزود

دار نيستند و هم چنين به دليل حمل و نقل گران اين محصول به اين کشور، صادرات تخم مرغ در حال حاضر به روسيه  مرغ نطفه

  .به صرفه نيست

قيمت تخم مرغ تا پايان سال ثابت خواهد ماند و : هاي اخير يادآور شد طالکش هم چنين درباره ثابت ماندن قيمت تخم مرغ در ماه

  .ها نيز باشيم ش قيمت تخم مرغ در درب مرغداريتوانيم شاهد کاه حتي مي

/news/fa/ir.yjc.www://http1511122 

 

 ولیدات دام وطیورت

 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷4, شنبه

 ميليون تن  9۱افزايش امکان توليد خوراک دام، طيور و آبزيان به 
وراک دام، طيور و آبزيان ايران دو برابر ظرفيت موجود است که با ايجاد صندوق تازه تأسيس حمايت ظرفيت اسمي توليد صنايع خ

 .هزار ميليارد تومان وجود دارد 1۴ميليون تن خوراک به ارزش  52از اين صنايع، امکان توليد حدود 

با اعالم اين خبر ( ايانا)خبرگزاري کشاورزي ايران رئيس انجمن صنايع خوراک دام، طيور و آبزيان ايران امروز در گفتگو با خبرنگار  

وري در بخش توليدات است تا  وري، وزارت جهاد کشاورزي مکلف و موظف به ارتقاء بهره قانون افزايش بهره 11بر اساس ماده : گفت

 .دامي اقدام مؤثر کندبا هدايت و نظارت بخش خصوصي نسبت به افزايش راندمان، ارزش افزوده بيشتر و افزايش کيفيت محصوالت 

هاي زنجيره توليد محصوالت دامي، استفاده از خوراک آماده توليدي توسط  ترين حلقه يکي از مهم: قديري افزود مجيد موافق

سازي  کلسيم فسفات، مکمل هاي پودرماهي، دي کارخانه)هاي توليدکننده خوراک دام، طيور و آبزيان و صنايع وابسته به آن  کارخانه

 .است...( و

انواع متنوع خوراک دام و طيور در دنيا توليد و مصرف ( يک تريليون تن)هزار ميليارد تن  وي با بيان اينکه ساالنه حدود يک

در حال حاضر ايران ساالنه بيش از هشت ميليون تن انواع متنوع خوراک دام و طيور و آبزيان صنعتي به : شود، خاطرنشان کرد مي

رساند، همچنين اين  مرغ مي و تخم( سفيد و قرمز)ومان را توليد و به مصرف واحدهاي توليد شير و گوشت هزار ميليارد ت 77ارزش 

 .هزار ميليارد تومان است 1۴واحد توليدي به ارزش  152ميليون تن با تعداد  52صنعت داراي ظرفيت اسمي حدود 

هاي  ترين نقش کارخانه ترين و استراتژيک مهم: ، ادامه دادعضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران

هاي روغني، کاه و کلش و ديگر محصوالت و پسماندهاي زراعي در  وري مصرف غالت، دانه خوراک دام، طيور و آبزيان، افزايش بهره

 .توليد محصوالت دامي است

ظرفيت بالفعل توليد و رعايت موازين استاندارد توليد  با تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي، افزايش: قديري تصريح کرد موافق

اين صندوق در راستاي قانون  GMP خوراک دام مطابق با استانداردهاي صادره از معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي و اصول

 .وري حرکت خواهد کرد افزايش بهره

http://www.yjc.ir/fa/news/5108877
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درصد از مجموع کل  21تا  51توليد شير و پروتئين حيواني بين هاي  وي با بيان اينکه سهم خوراک دام و طيور و آبزيان در هزينه

شير، گوشت قرمز، گوشت )بر اساس آخرين آمار وزارت جهاد کشاورزي، ارزش ريالي کل توليدات دامي : ها است، يادآور شد هزينه

ميليارد تومان  151هزار و  11ود ميليارد تومان و ارزش ريالي خوراک دام و طيور حد 111هزار و  15، 21در سال ( مرغ مرغ و تخم

 .است( هزار ميليارد تومان 1۴حدود )

با توجه به شرايط سخت و نرخ باالي بهره تسهيالت بانکي، صندوق ملي حمايت از توسعه : اين فعال اقتصادي تأکيد کرد

احدهاي توليدي اين صنعت، نقش هاي خوراک دام، طيور و آبزيان با تأمين منابع ارزان و کافي براي تأمين نقدينگي و کارخانه

 .مهمي در رونق صنعت توليد خوراک دام طيور و آبزيان خواهد داشت

اين صندوق از مساعدت شرکت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي و : قديري در پايان اظهار داشت موافق

شاورزي و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي بهره هاي ک نظارت معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزي و کميسيون

 /.گيرد مي

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http75772-5html. 

 

 تولیدات دام و طیور
 - ۳۱/11/۷0فارس

 ان در آستانه ورشکستگيمرغدار/ کاهش توليد سبب افزايش قيمت مرغ در خراسان رضوی شد 
کاهش توليد سبب افزايش قيمت : دبير انجمن مرغداران خراسان رضوي با اشاره به داليل افزايش قيمت مرغ در اين استان، گفت

 .مرغ در اين استان شده است

ت نبود مرغداران خراسان رضوي به عل :وگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار داشت محمدي امروز در گفت سعيد سلطان

ها در آستانه ورشکستگي قرار دارند و همين امر سبب شده با کاهش توليد در اين بخش مواجه  هاي الزم و باال رفتن هزينه حمايت

 .شويم

هزار تن باشد  51ذخاير استراتژيکي اين استان بايد : کنند، افزود مرغدار در اين استان فعاليت مي 552هزار و  7وي با بيان اينکه 

 .هزار تن است 71حال حاضر  اما در

 1تومان و مرغ منجمد با قيمت  111هزار و  5هم اکنون مرغ گرم گوشتي با نرخ : دبير انجمن مرغداران خراسان رضوي ادامه داد

 .شود هزار تومان در بازار عرضه مي

ايش نرخ آن در ماه جاري ناشي تومان بود و افز 111هزار و  1در ماه گذشته قيمت مرغ گرم گوشتي : محمدي تصريح کرد سلطان

 .از کاهش توليد و پايين بودن تقاضاست

شد زيرا ميزان توليد باال  تومان عرضه مي 711هزار و  1و مبلغ  111هزار و  ۴ها با قيمت  در چند ماه قبل نيز مرغ: وي بيان کرد

 .کننده نيز افزايش يافته بود بود و تقاضاي مصرف

کننده و به ضرر توليدکننده است و در  عرضه مرغ با قيمت پايين به نفع مصرف: رضوي يادآور شددبير انجمن مرغداران خراسان 

 .خورد کننده هم ضربه مي درازمدت اگر توليدکننده متضرر شود، نوسانات بازار قابل کنترل نيست و مصرف

کند که ميزان مازاد آن به ساير  ليد ميهزار تن گوشت و مرغ تو 5۴1به گفته وي استان خراسان رضوي ساالنه به طور ميانگين 

 .شود هاي کشور صادر مي شهرها و استان

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http51215511111552 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷۰, سه شنبه

 يابد  المللي صنعت دام، طيور و دامپزشکي فردا در اصفهان گشايش مي ايشگاه بينسيزدهمين نم
مشارکت  512بهمن ماه در اصفهان برگزار خواهد شد تا  55تا  1سيزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و دامپزشکي 

دمات خود را در معرض قضاوت متخصصان و کننده اين نمايشگاه تخصصي، آخرين دستاوردها و جديدترين نمونه محصوالت و خ

 .کارشناسان امر قرار دهند

مترمربع فضاي  1111به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران از شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان، اين نمايشگاه در 

برز، فارس، کردستان، کرمان، نمايشگاهي و در سه سالن، مشارکت کنندگاني از استان هاي اصفهان، تهران، خراسان رضوي، ال

 .گلستان و گيالن و نمايندگان فروش کشورهاي ايتاليا، آلمان و چين را ميزباني مي کند

توليدکنندگان انواع خوراک، افزودني ها و مکمل هاي خوراکي دام وطيور، ماشين آالت، تجهيزات و ادوات، فعاالن بخش هاي 

البراتوارها و تجهيزات دام و طيور، تأسيسات دامپروري، مرغداري، مراکز علمي و مرغداري و دامپروري، داروهاي دامپزشکي و 

 .تحقيقاتي، ارگانها و سازمان هاي دولتي و نشريات از جمله شرکت کنندگان اين نمايشگاه هستند

ليل تغييراتي در در نمايشگاه امسال مشارکت کنندگان زيرگروه ماشين آالت حضور و استقبال بيشتري داشته اند و به همين د

 .تفکيک سالن ها صورت گرفته تا فضاي بيشتري به حوزه ماشين آالت اختصاص داده شود

بهمن ماه در محل سالن  51و 2، 1سمينار و کارگاه آموزشي نيز در حاشيه اين نمايشگاه برنامه ريزي شده است که در روزهاي  1

 .شهرستان برگزار خواهد شد همايش هاي نمايشگاه هاي بين المللي استان واقع در پل

اساتيد دانشگاه صنعتي اصفهان، کارشناسان اداره کل دامپزشکي و جهاد کشاورزي استان و مديران دو شرکت ايتاليايي از جمله 

اساتيدي هستند که در اين همايش ها به ارايه مباحثي چون مزاياي استفاده از پيش مخلوط کنسانتره دامي در تغذيه دام، مرغ 

 .، تشکل هاي کارآمد و مدرن در زنجيره هاي توليد و فوايد استفاده روغن در جيره دام و طيور خواهند پرداختسالم

بهمن ماه در محل نمايشگاه برپا  51روز جمعه  71تا  51همچنين اولين همايش شير، ايستگاه سالمت، صنعت گاو شيري از ساعت 

 .خواهد شد

 2ظهر روز  57صبح تا  2يخ مذکور پذيراي بازديدکنندگان است و به طور ويژه از ساعت تار 75الي 51اين نمايشگاه طي ساعات 

 .بهمن ماه به بازديد متخصصين اختصاص دارد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http75722-5html. 

 

 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱بهمن  ۷2: ختاری

 درصد بهای خريد تضميني شير پرداخت شده است 35/ اند  های کشور تعطيل شده نيمي از گاوداری
هاي دامي در سال اخير پايين آمدن قيمت گوشت قرمز در سال جاري و هم چنين  به دليل جهش قابل توجه نهاده: آقا بابايي گفت

 .اند نيمي از گاوداران کشور تعطيل شده مقرون به صرفه نبودن توليد

در خصوص وضعيت پرداخت بهاي  در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاراناقابابايي دبير انجمن صنفي گاوداران کشور  علي

بخشي از آن در استان تهران و قزوين پرداخته شده و : اشتخريد تضميني شير از سوي سازمان تعاوني روستايي کشور اظهار د

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21279-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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  .استان کشور که در خريد تضميني شرکت داشته ارز پرداخت خواهد شد 51مابقي آن نيز در ماه جاري به دامداران 

مين بخورند و شود ز اين افزايش واردات باعث مي: رويه واردات گوشت در سال جاري نيز تصريح کرد وي با انتقاد از افزايش بي

  .واردات با کاهش آمار واردات شاهد رشد توليتد بيشتر در کشور باشيم  اميدواريم با تغيير تعرفه

زيرا اگر : دبير انجمن صنفي گاوداران کشور اگر بارشهاي بهاري سال آينده کاهش ياب ما شاهد افت توليد خواهيم بود يادآور شد

  .کاهش قابل توجهي خواهد داشتنهاده هاي توليد کاهش يابد توليد نيز 

  /news/fa/ir.yjc.www://http1511۴12 

 

 تکنولوژی، فناوری، علمی

 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷۰, سه شنبه

 نامه پرديس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران با بنياد سوکوف آلمان  انعقاد تفاهم
المللي کشور آلمان منعقد  بين NGO هاي ه پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران با بنياد سوکوف از سازماننام تفاهم

 .شد

ويژه براي توسعه  نامه در زمينه حفظ منابع طبيعي و زيست محيطي به ، اين تفاهم(ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران  

هاي مشترک علمي و  هاي آموزش و پژوهش و برگزاري دوره هاي متقابل در زمينه کمبادالت علمي و فرهنگي، از طريق کم

 .منعقد شد( دانشکده منابع طبيعي)پژوهشي با همکاري پرديس 

هاي پژوهشي مشترک اعضاي هيئت علمي و دانشجويان، شرکت در  نامه که به امضاء طرفين رسيده شامل فعاليت مفاد اين تفاهم

مدت، تبادل دانشجويان و  هاي آکادميک ويژه کوتاه ا و جلسات علمي، تبادل مواد دانشگاهي و اطالعات، برنامهه سمينارها، کنفرانس

 .سايت يکديگر در سايت دو طرف است ارائه لينک وب

اي براي يک  به گزارش سايت بنياد سوکوف هر دو طرف در حال برگزاري کارگاه مشترک در بهار سال آينده هستند که پايه

 /.هاي مشترک بيشتر در ايران ارائه خواهد شد المللي و پروژه رانس بينکنف

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http75711-5html. 

 

 تکنولوژیی، فناوری، علمی
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷4, شنبه

 آذربايجان غربي به سيستم های نوين آبياری تجهيز مي شود هزار هکتار از اراضي  955
هزار ميليارد ريال اعتبار براي ساماندهي اراضي کشاورزي و بهره گيري از  51: رئيس سازمان جهادکشاورزي آذربايجان غربي گفت

  .سيستم هاي نوين در استان اختصاص يافته است

روميه،اسماعيل کريم زاده در بازديد از روند اجراي طرح آبياري تحت فشار چايپاره از ا (ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران 

هزار هکتار از اراضي کشاورزي  511اين اعتبار در مدت چهار سال در استان هزينه مي شود و با اين اعتبار بيش از : اظهار کرد

 .يز مي شوداستان به سيستم هاي نوين آبياري از جمله آبياري باراني تحت فشار تجه

http://www.yjc.ir/fa/news/5108489
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21283-1.html
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هزار هکتار از اراضي کشاورزي در حوضه هاي آبريز زاب و ارس نيز به آبياري  27با استفاده از اين اعتبارات بيش از : وي افزود 

 .تحت فشار تبديل مي شوند

: ندارد گفت رئيس سازمان جهادکشاورزي استان با بيان اينکه هيچگونه محدوديتي در تامين اعتبار براي آبياري تحت فشار وجود 

درصد آن به  11ميليون ريال اعتبار هزينه مي شود که  511براي تبديل اراضي کشاورزي به آبياري تحت فشار براي هر هکتار 

 /.صورت بالعوض است

/item/majles/ir.iana.www://http757۴5-5html. 

 

 خرما

 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷0 ,دوشنبه

 برای بازاريابي خرمای ايراني بايد دنيا را قانع کرد 
رويه سطح زير کشت و ايجاد صنايع  اي جز جلوگيري از افزايش بي در حال حاضر براي حل مسئله مازاد خرما در کشور، چاره

 .تبديلي و تکميلي براي اين محصول نداريم

افزايش سطح زير کشت ( ايانا)ي امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران مديره کارگزاري توسعه کشاورز عضو هيئت 

سطح نخيالت در کشور بسيار : ترين مشکالت اين محصول برشمرد و گفت خرما بدون در نظر گرفتن بازارهاي صادراتي را از عمده

و اين ميزان با توجه به نياز ساالنه، بخش اعظمي از آن رسد  اي که ميزان توليد به يک ميليون تن در سال مي گونه وسيع است، به

 .مازاد است

اي رفع شود، اما بازارهاي  تن محصول خارج شود تا مشکالت موجود تا اندازه 111بايد ساالنه حدود : پور افزود محمدرضا گرامي

 .صادراتي نيز دچار مشکل است

ها و ارقام نامرغوب باعث شده است که خرماي ايراني بدون خريدار  جوشافزايش سطح نخيالت با استفاده از پا: وي خاطرنشان کرد

 .هاي آب زيرزميني است که در اين وادي در حال فرو نشستن است ترتيب تنها سفره بماند و بدين

کشاورزي  آبي است، بايد از لحاظ الگوي کشت محصوالت دليل خشکي زياد دچار کم مناطق جنوبي کشور که به: پور ادامه داد گرامي

ترتيب هرساله مشکل  آورد و بدين هاي آب فشار مي مورد تجديدنظر قرار گيرد، زيرا تأمين آب براي توليد بيشتر محصول به چاه

 .يابد خشکسالي افزايش مي

 رويه نخيالت های آب زيرزميني با توسعه بي فقر سفره 

اي است که توسعه  هاي آب زيرزميني مسئله کيفيت و فقر سفره توليد انبوه خرماهاي بي :اين کارشناس فعال اقتصادي تصريح کرد

 .رويه نخيالت به آن دامن زده است بي

هايي که رونق اقتصادي وجود دارد، خرما بدون مشکل است، اما زماني مثل سال گذشته که صادرات کاهش  در سال: وي يادآور شد

 .شود مجبور به خريد تضميني ميکند، محصول روي دست نخلداران باقي مانده و دولت  پيدا مي

توان انتظار  کند، نمي طور متوسط ساالنه هر خانواده پنج جعبه يک کيلوگرمي خرما مصرف مي در حالي که به: پور تأکيد کرد گرامي

 .داشت که سرانه براي توليد بااليي که وجود دارد، افزايش يابد

http://www.iana.ir/majles/item/21241-1.html
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رو  هايي روبه ان خرماي ايراني بودند که طي دو سال اخير اوکراين با درگيريترين خريدار روسيه و اوکراين از عمده: وي اظهار داشت

 .دليل افت ارزش روبل، دچار مشکل شده است بوده و بازار روسيه نيز به

دهند که صادرات  آور خواهد بود، بنابراين ترجيح مي براي صادرکنندگان، کاهش ارزش پول روسيه زيان: پور همچنين گفت گرامي

 .اين کشور عملياتي نشود خرما به

ها نگهداري شود و در صورت نداشتن  بخشي از محصول خرماي توليدشده مضافتي است که بايد در سردخانه: وي در ادامه افزود

 .خريدار، ماندن آنها چيزي جز هزينه نخواهد بود

 گذاران تبديل خرما به قند، فرصت مناسب برای سرمايه 

صادرکنندگان عمده همچون عربستان، عراق، الجزاير، تونس و مصر از : عه کشاورزي خاطرنشان کردمديره کارگزاري توس عضو هيئت

هاي جديد باشد يا در الگوي کشت خود  دنبال جايگاه لحاظ توليد محصول خرما در دنيا مطرح هستند؛ بنابراين ايران بايد به

 .تجديدنظر کند

تواند نقيصه اين  يه سطح زير کشت نخيالت و ايجاد صنايع تبديلي و تکميلي ميرو جلوگيري از افزايش بي: پور ادامه داد گرامي

 .محصول را مرتفع کند

تواند  از آنجا که براي تأمين نيازهاي مربوط به شکر ناگزير از واردات هستيم، بنابراين تبديل خرما به قند مي: وي تصريح کرد

 .فرصت مناسبي را براي اين محصول فراهم آورد

هاي موردنظر، اقداماتي انجام شده است که ناقص بوده و نيازمند آن است  در زمينه صنايع تبديلي و تکنولوژي: پور يادآور شد گرامي

 .که تجديدنظر شود

توان در زمينه الگوي کشت و استفاده از صنايع  براي بازاريابي خرماي ايراني بايد دنيا را قانع کرد، اما مي: وي در پايان تأکيد کرد

 /.بديلي و تکميلي اقداماتي را در داخل کشور به انجام رساندت

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75757-5html. 

 

 خرما
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷۰, سه شنبه

 ارضه خشکيدگي خوشه و آفت زنجرک خرما های توليد خرما و تأثير آن بر ع برگزاری دوره آموزشي روش
ماه امسال از  بهمن 55تا  5۴هاي توليد نهال خرما و تأثير آن بر عارضه خشکيدگي خوشه و آفت زنجرک خرما  دوره آموزشي روش

  .شود سوي معاونت امور باغباني در کرمان برگزار مي

ريزي، آموزش و هماهنگي ترويج باغباني، افزايش عملکرد کمي و  رنامهو به نقل از گروه ب( ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران 

کيفي محصول توليدي و کاهش ضايعات خرما، آشنايي با آفت زنجرک و عارضه خشکيدگي و عالئم خسارت آنها، آشنايي با 

 .هاي مقابله و کاستن خسارت آفت زنجرک، از اهداف اين دوره آموزشي است روش

هاي توليد نهال خرما  هاي مقابله و کاستن از خسارت عارضه خشکيدگي خوشه و آشنايي با روش شنايي با روشبنا بر اين گزارش، آ

 .از ديگر اهداف اين دوره آموزشي است

در اين دوره آموزشي، کشاورزان پيشبرد، محققان مؤسسه تحقيقات گواهي بذر و نهال و کارشناسان و مديران استان خرماخيز 

 /.هاي عملي و نظري آموزش خواهند ديد سکشور در قالب کال

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75715-5html. 
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 خرما
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷۰, سه شنبه

 متن کامل + تحليل بازار خرما در جهان و ايران منتشر شد 
کنندگي  ريزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستايي به تهيه هاي برنامه جهان و ايران توسط مؤسسه پژوهش تحليل بازار خرما در

  .منتشر شد 5121ماه  مريم اردستاني و با همکاري علي نجفي در دي

اقتصاد کشاورزي ريزي،  هاي برنامه ، در اين تحليل که از سوي مؤسسه پژوهش(ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران 

و توسعه روستايي منتشر شده است، به مواردي مانند سطح زير کشت، توليد و عملکرد خرما در جهان و ايران، مصرف خرما در 

بندي فرآوري خرما در ايران،  جهان و ايران، ضايعات خرما در جهان و ايران، تجارت جهاني خرما، وضعيت موجود صنايع بسته

 .قيمت خرما اشاره شده است صادرات خرماي ايران و

ميليون تن خرما در  281ميالدي که ميزان توليد خرما را حدود  7157در بخش آغازين اين تحليل با استناد به آمار فائو در سال 

کيلوگرم در هکتار اعالم کرده است، کشور مصر  11۴هزار و  ميليون هکتار نخلستان با متوسط عملکردي معادل شش 585جهان از 

ترين توليدکننده خرما در جهان با بيشترين ميزان عملکرد و کشور الجزاير را نيز داراي بيشترين سطح زير کشت اين  بزرگ را

 .محصول در دنيا گزاشر کرده است

بنا بر اين گزارش، ايران در مقام دوم توليد و سوم سطح زير کشت خرما در جهان قرار دارد و متوسط عملکرد خرماي ايران با 

 .تر است کند؛ اما بر اساس آمارهاي داخلي، عملکرد خرماي ايران از ميانگين جهاني آن پايين وسط عملکرد جهاني برابري ميمت

بر اساس اين گزارش در بخش ديگري از اين تحليل که متوسط مصرف سرانه را مورد بررسي قرار داده است، با اشاره به اين که 

د يک کيلوگرم بوده که طبعاً در مناطق خرماخيز جهان بسيار بيشتر است عربستان متوسط مصرف سرانه جهاني محصول حدو

 .کيلوگرم، به عنوان بيشترين مصرف سرانه خرما در جهان مثال زده است 1۴سعودي را با مصرف سرانه 

کيلوگرم است و  51 اين در حالي است که مصرف سرانه خرما در کشور بر اساس آمارهاي توليد، تجارت، ضايعات و جمعيت معادل

 .اين ميزان در مناطق خرماخيز بسيار بيشتر و در ساير مناطق بسيار کمتر از اين ميزان ارزيابي شده است

در بخشي از اين گزارش نيز حداقل و حداکثر ضايعات و افت کمي و کيفي اين محصول مورد بررسي قرار گرفته که به ترتيب هشت 

هاي استاندارد و  بندي ين بر اساس اين تحليل و مطابق آمارهاي موجود، وضعيت بستههمچن. درصد برآورد شده است 57و 

 .بهداشتي و فرآوري و تبديل خرماي کشور مطلوب نيست

 افزايش قيمت صادراتي خرمای ايران در دهه اخير  

اين که بر اساس آمار سايت رسمي در بخشي ديگر از اين گزارش که بحث صادرات خرما را مورد تحليل قرار داده است، با اشاره به 

درصد خرماي توليدي کشور  57شود و اين امر معادل  هزار تن خرما از ايران صادر مي 571طور متوسط  گمرک ايران، ساالنه به

اي داشته و متوسط رشد آن از متوسط  است، نتيجه گيري کرده که قيمت صادراتي خرماي ايران در دهه اخير افزايش قابل مالحظه

بيشترين ميزان صادرات را دارا بوده و  "مضافتي"در اين ميان از ميان ارقام ارائه شده نيز رقم . شد قيمت جهاني باالتر بوده استر

اين در حالي است که اکثر ارقام خرماي صادراتي به . خورشيدي صادر شده است 5127با قيمت هر کيلوگرم حدود دو دالر در سال 

بندي و فرآوري خرما با توجه به  است و لذا توجه بيشتر به بسته  قيمت يک دالر و کمتر از آن صادر شده استثناي خرماي پيارم، با

 .تواند منجر به افزايش قيمت صادراتي شود هاي اين صنعت، مي ظرفيت
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ني، حمايت کارا و شود؛ اما خريد تضمي بر اساس اين تحليل از آنجا که براي ارقام مختلف خرما قيمت تضميني تعيين و اعالم مي

زني باغداران و زيان  ها منجر به کاهش قدرت چانه عنوان قيمت کف در برخي از سال مؤثري براي اين محصول نبوده و چه بسا به

خريد توافقي خرما انجام شده که ادامه  5115البته به استاند اين گزارش، از سال . آنها در مقابل نفع صادرکنندگان نيز شده است

 .رسد نظر مي د براي حمايت از توليدکنندگاني که در فروش محصول خود دچار مشکل هستند، مطلوب بهاين رون

 تنزل رتبه ايران در ميزان صادرات از دو به سه  

گوياي آن است که مقدار صادرات اين محصول  7155و  7111هاي  در اين تحليل بررسي وضعيت صادرات خرما در جهان در سال

افزايش يافته  7155هزار تن در سال  251به  7111هزار تن در سال  1۴7درصد از  781ور با ميانگين رشد ساالنه هاي مذک در سال

ميليون دالر افزايش يافته  217ميليون دالر به  717درصد از  5781در همين دوره، ارزش صادرات با متوسط رشد ساالنه . است

 721هزار و  دالر در هر تن به يک ۴51درصدي برخوردار بوده است و از  285متوسط قيمت جهاني محصول از متوسط رشد . است

 .دالر در هر تن افزايش يافته است

درصدي در صادرات جهاني  5۴81و  71، ۴5، امارات متحده عربي، ايران و پاکستان به ترتيب با دارا بودن سهم 7111در سال  

شدند، اما در  ترين صادرکنندگان جهان محسوب مي اختيار داشته و عمده درصد صادرات خرماي جهان را در 2181خرما در مجموع 

با کاهش سهم امارات در صادرات به هفت درصد و افزايش سهم کشورهاي عراق، تونس و عربستان، ترتيب کشورها در  7155سال 

ترين صادرکنندگان خرماي جهان  همبادالت جهاني محصول تغيير کرده و به ترتيب عراق، پاکستان، ايران، تونس و عربستان عمد

به عبارت ديگر رتبه ايران در ميزان صادرات از دو به سه تنزل کرده است، در حالي که از لحاظ ارزش صادرات، جايگاه . هستند

 .ايران طي دوره مورد بررسي از رتبه چهارم به دوم، ارتقاء يافته است

توان گفت که کشورهايي نظير امارات و پاکستان  دات، صادرات و مصرف خرما ميبندي کشورها در زمينه توليد، وار با توجه به طبقه

کننده سرانه خرما در  کشور پاکستان، ششمين مصرف .توليدکننده، صادرکننده و واردکننده عمده اين محصول در جهان هستند

هاي بزرگ و  بندي خرما را با بسته معني که بدين. بخشي از صادرات خرماي امارات، صادرات مجدد است. شود جهان محسوب مي

بندي و صادرات مجدد آن به قيمت باالتر، ارزش افزوده صادرات اين  سنتي از ديگر کشورها ازجمله ايران وارد کرده و با بسته

 .کند محصول را نصيب خود مي

 ارتقاء سهم ايران در جايگاه توليد از مقام سوم به دوم جهان 

علت مازاد توليد جهت صادرات اشاره شده  رزش غذايي باالي خرما و پتانسيل باالي اين محصول بهدر اين گزارش به اهميت و ا

و جايگاه توليد از مقام  7157درصد در سال  5۴85درصد در سال دوهزار به  518۴است و سهم ايران از توليد جهاني محصول از 

ي عربستان، الجزاير، عراق و پاکستان نيز به ترتيب با دارا بودن کشورها. سوم به دوم جهان و پس از کشور مصر ارتقاء يافته است

اين آمار، ارتقاي . هاي سوم تا ششم توليد خرما در جهان قرار دارند درصد از توليد در مقام 282و  185، 5181، 5182سهمي معادل 

 .دهد ي را نشان ميرتبه عملکرد ايران از مقام هفتم به چهارم جهان و برابري آن با متوسط عملکرد جهان

کنندگان خرما  ترين مصرف عنوان عمده در ادامه اين گزارش، کشورهاي الجزاير، مصر، ايران، پاکستان، عربستان صعودي و سودان به

. کيلوگرم در عربستان متغير است 11کيلوگرم در پاکستان تا حداکثر  781اند که مصرف سرانه آنها از حداقل  در جهان معرفي شده

ترين توليدکنندگان آن محصول هستند و کشورهاي الجزاير، مصر و  کنندگان خرما در جهان، عمده ترين مصرف ان ديگر، عمدهبه بي

سودان . هاي دوم تا چهارم مصرف سرانه را دارا هستند کيلوگرم سرانه مصرف خرما، رتبه 5585و  5181، 5185ترتيب با  ايران نيز به

 .رار دارددر رتبه پنجم و پس از ايران ق
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مراحل مختلف بازاريابي تا )در اين تحليل و بر اساس آمار فائو، ميزان ضايعات خرما در مراحل برداشت و پس از برداشت محصول 

 .درصد توليد است 28۴معادل ( کننده رسيدن به دست مصرف

از نيمي از واردات جهاني خرما را بيش ( درصد 182)و پاکستان ( درصد 182)، امارات (درصد 1181)همچنين کشورهاي هندوستان 

هاي بعد، سهم امارات و پاکستان از واردات جهاني به شدت کاهش و سهم مراکش، يمن و اياالت  در سال. اند به خود اختصاص داده

 .درصدي، همچنان در رتبه نخست واردات خرما در جهان قرار دارد 11هندوستان با اختصاص سهم . متحده، افزايش يافته است

 ميوه خرما، غذای اصلي مردم در مناطق محروم 

درصد از  581هاي کشور، بعد از پسته و انگور در رده سوم سطح و با  درصد از کل سطح باغ 51خرما در بين محصوالت باغي با سهم 

شود و  ستان کشت ميا 5۴در حال حاضر خرما در . گيرد کل توليد باغي بعد از انگور، سيب و پرتقال در رده چهارم توليد قرار مي

 .رقم مختلف آن شناخته شده است ۴11حدود 

درصد،  15هزار هکتار است که از اين سطح،  752حدود  5125هاي کشور در سال  مطابق آخرين آمار، سطح زير کشت نخلستان

تن  1۴هزار و  ادل يکميزان توليد خرماي کشور در همين سال مع. است( نهال)درصد بقيه درختان غيربارور  5۴درختان بارور و 

 .تر از متوسط عملکرد جهاني است کيلوگرم در هکتار است که پايين 511برآورد شده و متوسط عملکرد چهارهزار و 

عنوان غذاي اصلي  خوري به دليل دارا بودن مواد قندي فراوان و ارزش غذايي باال، عالوه بر مصرف تازه در اين گزارش از ميوه خرما به

کيلوگرم به ازاي هر نفر متغير بوده  55تا  51بين  5111 – 25هاي  ق محروم ياد شده است و ميزان مصرف سالمردم در مناط

 .است

واحد فعال  715، در کشور تعداد 5125مطابق آمار دفتر صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي در سال 

هاي خرماخيز  هزار تن وجود دارد که بيشترين اين واحدها در استان ۴71ت توليد بندي و فرآوري خرما با ظرفي بندي و بسته درجه

 .قرار دارند

هاي تخميري  ، قند مايع، سرکه، الکل، خمير خرما، فرآورده(عسل خرما)هاي صنعتي خرما شامل شيره خرما، شهد خرما  فرآورده

هايي از قبيل الکل اتيليک، خمير خرما، شيره  در کشور فرآوردهسازي و صنايع دستي که در حال حاضر  خرما، نوشابه خرما، نئوپان

 /.شود خرما و آرد از تفاله فيبري و سلولزي خرما توليد مي

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http 75725-5html. 

 

 خرما
 اآیان- 1۱۳۱بهمن  ۷0, یکشنبه

 درصد خرمای امسال ايران  ۱5نام و نشان  ای و بي صادرات فله
درصد خرماي ما در  21ويژه اروپا داريم، کماکان  دليل مشکالتي که براي بازاريابي محصوالت خود در ساير کشورها به به

 .شود کيلوگرمي و بدون نام و نشان صادر مي 51هاي پنج تا  بندي بسته

 (ايانا)گان و صادرکنندگان خشکبار خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران معاون اتحاديه توليدکنند 

عنوان يک مسئول در بخش خرما و شهروند ساکن در  به :درباره ورود احتمالي خرماي مسموم از عراق و توسط داعش به ايران گفت

ايم و به مردم اطمينان مي دهيم که ورود غيرقانوني چنين  ار کشور نديدهجنوب کشور، تا به امروز هيچ نوع خرماي غيرايراني در باز

 .خرمايي به کشور صحت ندارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21271-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21271-1.html
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: دهند، افزود احمد ميرهاشمي با بيان اينکه مسئوالن دولتي دو کشور عراق و ايران اجازه واردات و صادرات اين محصول را نمي

ز سال گذشته باقي مانده و ميزان توليد خرما در کشور بسيار بيشتر از هزار تن خرماي مازاد توليدشده ا 51کماکان بخشي از 

 .مصرف است و نيازي به واردات نداريم

خرماي مازاد مصرف که از سال گذشته مانده است، براي مصارف صنعتي به کشورهاي آسياي ميانه، ترکيه و : وي خاطرنشان کرد

 .رسد ها به فروش مي سازي ر مانند لواشکرود و بخشي از آن براي مصارف صنعتي کشو روسيه مي

 هزار تن خرمای خوزستان تا به امروز  91صادرات 

 درصد از صادرات خرماي ايران از طريق 11معاون اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان خشکبار خوزستان با بيان اينکه 

هزار تن خرماي صادراتي دارد که تا به امروز حدود  ۴1ا ت 11خوزستان در سال جاري  :شود، ادامه داد توليدات خوزستان تأمين مي

 .هزار تن آن صادر شده است 51

و زاهدي است که محصوالت خود را از طريق ( ساير)خوزستان داراي دو رقم خرماي صادراتي استعمران : ميرهاشمي تصريح کرد

 .کند دبي و ترکيه به ساير کشورها صادر مي

کيلوگرمي و در بعضي  51هاي پنج و  اي و در بسته صورت فله هفت درصد خرماي صادراتي ايران به متأسفانه هنوز: وي يادآور شد

 .شود اوقات حتي بدون نام و نشان، صادر مي

گرمي تا پنج و  111، 711، 11هاي مختلف از  بندي خرماي صادراتي ايران در چهار درجه کيفي و در بسته: ميرهاشمي تأکيد کرد

 /.کنند صورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق خرما امرار معاش مي هزار نفر در استان به 71تا  71شود و  مي کيلوگرمي صادر 51

/item/food/ir.iana.www://http75711-5html. 

 

 خرما
 ایسنا - 1۱۳۱بهمن  ۴شنبه 

 واردات خرمای مسموم کذب است 
ندي است که شايعه واردات خرماي مسموم از عراق مطرح شده که البته مسئوالت وزارت بهداشت و جهاد کشاورزي آن را رد چ

گونه نگراني نداشته  اساس اعالم و تاکيد کرد که مردم هيچ کرده بودند واکنون سازمان ملي استاندارد اين موضوع را کذب و بي

  .باشند

ن شايعه چندي پيش در بين مردم مطرح شد که با توجه به اعالم نشدن موردي مبني بر مسموميت از به گزارش خبرنگار ايسنا، اي

  .اين طريق اين شايعه بسيار زود از رونق افتاد

هاي اجتماعي به نقل از رؤساي  هايي در شبکه اما يک ماه پس از آن دوباره اين موضوع رنگ و بوي جديدي به خود گرفت و پيام

هاي خبري انتشار چنين  هاي کرمانشاه براي مردم فرستاده شد که در پي اين اتفاق برخي از افراد و سايت تانبرخي بيمارس

  .هايي را جنگ رواني گروه ضداسالمي داعش خواندند شايعه

تکذيب کرد و البته معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه نيز شايعه وجود خرماهاي مسموم در سطح شهر کرمانشاه را 

  .ايم اي به مراکز درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه نداشته در اين خصوص هيچ مراجعه: گفت

هيچ موردي در اين خصوص به : وي با بيان اينکه تاکنون موردي از مسموميت با خرما گزارش نشده است، خاطر نشان کرد

  .کرده استهاي سطح استان کرمانشاه مراجعه ن بيمارستان

http://www.iana.ir/food/item/21250-1.html
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در همين راستا سازمان ملي استاندارد نيز در آخرين اطالعيه خود واردات خرماي آلوده از کشور همسايه را کذب و بي اساس 

  .خواند

هاي دقيق سازمان ملي  سازمان ملي استاندارد تاکيد کرده که تمامي کاالهاي وارداتي و صادراتي در مبادي کشور با نظارت

  .شود و جاي هيچ گونه نگراني براي هموطنان وجود ندارد هاي ذيربط انجام مي و سازماناستاندارد ايران 

21551۴155۴1/news/fa/ir.isna.www://http 

 

 زیتون

 ایسنا - 1۱۳۱بهمن  ۵یکشنبه 

 ميليارد توماني توليد زيتون در رودبار  15درآمد 
 گيالن  -استان ها  : يسسرو

  .ميليارد تومان درآمد کسب کردند 11زيتونکاران رودباري، امسال از توليد زيتون : رئيس سازمان جهاد کشاورزي گيالن گفت

امسال وضعيت توليد : ، منطقه گيالن، اظهار کرد(ايسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران  عليرضا شعبان نژاد در گفت

در رودبار که مهمترين شهرستان توليدکننده زيتون کشور است خوب بود و به طور ميانگين در باغات شهرستان شاهد  زيتون

  .درصدي توليد زيتون بوديم 71تا  51افزايش 

  .تن زيتون توليد شده است 111هزار و 55امسال در گيالن : وي خاطرنشان کرد

هر ساله کالسهاي : دهد، افزود راي زيتونکاران، محصول را از نظر کمي و کيفي ارتقا مينژاد با بيان اينکه کالسهاي آموزشي ب شعبان

اين . شود آموزشي مختلفي براي ارتقاي آگاهي کشاورزان استان به منظور دستيابي به محصول بيشتر و با کيفيت بهتر برگزار مي

  .شود رزان موجب ارتقاي درآمدشان ميافزايش دانش کشاو .کاران استان برگزار شده است کالسها براي زيتون

کردند و  ها را پس از برداشت با گوني به بازار حمل مي در گذشته زيتونکاران، زيتون: رييس سازمان جهاد کشاورزي گيالن بيان کرد

ها را  جاي گونيبا کالسهاي آموزشي برگزار شده، خوشبختانه سبد، . شد ها به زيتون مي انجام اين کار موجب انتقال بوي بد گوني

  .گرفته است

  .هکتار باغات زيتون استان مشغول فعاليت هستند 1111بردار زيتون دارد که در  هزار بهره 71گيالن بيش از : وي يادآور شد

استان  7۴ساالنه در : وگو با خبرنگار ايسنا خاطرنشان کرد صالحي، کارشناس جهاد کشاورزي گيالن در بخش زيتون نيز در گفت

  .شود درصد آن روغن کشي مي 51شود که فقط از  هزار تن زيتون توليد مي 551حدود  کشور

استقبال مصرف کنندگان از دانه : تن روغن زيتون در کشور توليد شده است، اضافه کرد ۴111وي با اعالم اينکه امسال حدود 

  .ظرفيت شان کار کننددرصد  71واحد روغن کشي فعال در کشور فقط با  11خوراکي زيتون سبب شده تا 

21551117755/news/fa/ir.isna.www://http 

 

http://www.isna.ir/fa/news/93110401643
http://www.isna.ir/fa/news/93110502261
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 زعفران

 فودپرس-1۱۳۱بهمن ماه  0یک شنبه 

 درصدی صادرات ۱۱افزايش / تن رسيد  915توليد طالی سرخ به 
دهي مزارع کم بود اما  درصد گل 11امسال حدود : توليد طالي سرخ گفت دبير شوراي ملي زعفران ايران درباره ميزان <کشاورزي

  .در مقابل آن افزايش سطح زير کشت آن در کشور افزايش يافته است

 11امسال حدود : تن است، اظهار داشت 521تا  511جاري حدود  با بيان اينکه ميزان توليد زعفران طي سال  فرشيد منوچهري

 .تر بوده اما در مقابل آن افزايش سطح زير کشت آن در کشور افزايش يافته است دهي مزارع کم درصد گل

 .امسال ما مقداري زعفران نيز از سال قبل ذخيره داشتيم: تن اعالم کرد و افزود 711وي، توليد زعفران طي سال قبل را حدود 

هاي خراسان رضوي  هزار هکتار در استان 17 امسال فقط: منوچهري با اشاره به افزايش سطح زيرکشت طالي سرخ در کشور، گفت

 .هزار هکتار است 11و جنوبي سطح زير کشت زعفران داشتيم، طبيعتا اين ميزان در کل کشور بيش از 

   .درصد افزايش داشته است 77صادرات زعفران تاکنون نسبت به سال قبل، حدود : وي در پايان اضافه کرد

Post/ir.foodpress.www://http 

 

 شکر

 - ۳۱/11/۷1فارس

 ميليون تن چغندر قند در کشور ۵.0توليد / هزارتن شکر ۱55واردات مشکوک 
واردات حدود : هزار تن شکر به کشور وارد شده، گفت 171عضو هيأت مديره انجمن صنايع قند کشور با بيان اينکه امسال حدود 

 .هاي قبلي و قانوني انجام شده اما بخشي از واردات اين محصول مشکوک است سفارش ن مقدار براساس ثبت هزار تن از اي 511

در مورد  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  بهمن دانايي دبير و عضو هيئت مديره انجمن صنايع قند کشور در گفت

با توجه به قانون : از سوي دو وزير جهاد کشاورزي و صنعت و معدن در باره واردات شکر در سال جاري گفتهاي مطرح شده  بحث

وظايف  انتزاع که موجب منفک شدن وظايف صنايع تبديلي و بخش کشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و در نتيجه آن

وزير جهاد کشاورزي است و قطعا مطالبي که   اردات شکر بر عهدهگيري درباره و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شد، تصميم

 .در مورد ممنوعيت واردات شکر و عدم ثبت سفارش جديد مطرح شده، درست است آقاي حجتي توسط

ت، اظهار نظر وزير صنع: وي در پاسخ به اين سؤال که چرا وزير صنعت در روزهاي اخير واردات شکر را آزاد اعالم کرده است، افزود

هاي ايشان اين گونه استنباط  هاي ايشان بد تعبير شده و يا اينکه از صحبت تواند درست باشد، شايد صحبت معدن و تجارت نمي

شده است، زيرا قطعا وزير صنعت از اين موضوع که تصميم در مورد واردات يا عدم واردات شکر به عهده وزير جهاد کشاورزي است، 

 .مطلع هستند

 زار تن شکر وارد شده 0۱3امسال  *

از اين  :هزار تن شکر بر اساس آمار گمرک در سال جاري، گفت 171عضو هيئت مديره انجمن صنايع قند کشور با اشاره به واردات 

هاي وارد کننده اين  هزار تن شکر به روال قانوني و طبيعي وارد شده، زيرا کشتي 511تا  111ميزان واردات در سال جاري حدود 

 .در بنادر ما بودند 27اسفند سال  محصول در

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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امسال به کشور وارد  وارداتي که از مهر تا آذر هزار تن شکر 171هزار تن از آن  711تا  511اما حدود : دانايي تصريح کرد

 .در اين باره است وزارت جهاد کشاورزي هم در حال بررسي و تحقيق است و مشکوک شده

ماه اخير پرداخت و  1ر به ارائه توضيحي در مورد مشکوک بودن واردات شکر در دبير و عضو هيئت مديره انجمن قند کشو

ماهه ثبت  5جهاد در فروردين امسال و همچنين اعتبار  وزير طبق اعالم ممنوعيت واردات شکر تا اطالع ثانوني توسط :گفت

انوني است، زيرا بعد از آن مجوزي براي واردات اي که تا قبل از مهر ماه به کشور وارد شده ق سفارش وارداتي، بنابراين هر محموله

شود و امکان تمديد آن براساس ممنوعيت ثبت سفارش وجود  ماه از تاريخش بگذرد، باطل مي 5صادر نشده و اگر مجوزي هم 

 .نداشته است

 های خريدار قند واردات شکر توسط کارخانه *

اگر  2185181طبق مصوبه اين شورا در مورخ : اردات شکر اشاره کرد و گفتاي در شوراي اقتصاد درباره و دانايي در ادامه به مصوبه

چغندر کشاورزان را خريداري  هاي قندي که بايد توسط کارخانه واردات شکر وجود داشت، واردات اين محصول ضرورتي درباره

 .اند، انجام شود کرده

کننده شکر وارد  کند، ضمن اينکه وقتي توليد ها را حذف مي اين اتفاق دست دالالن و واسطه: دبير انجمن قند کشور بيان داشت

شود و منافع حاصل از واردات نصيب يک يا چند  منافع حاصل از واردات ظرف بازيافت قيمت تمام شده توليد داخل مي کنند باشد،

 .شود وارد کننده نمي

 سابقه است گذشته بي  سال 95حجم توليد امسال چغندر در  *

 11امسال توليد چغندر نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهي دارد و حدود : گفت ميزان توليد شکر در کشور دانايي در مورد

 .درصد از سال گذشته بيشتر است

 111ميليون و  ۴تن چغندر قند در کشور توليد شد، اما امسال اين ميزان توليد به  هزار 111ميليون و  1گذشته  سال: وي افزود

شود، از مجموع چغندر  بيني مي پيش  سابقه است و اين مقدار به توليد بي 11سال گذشته منهاي سال  51ه در رسد ک هزار تن مي

 .هزار تن شکر توليد شود 111و نيشکر توليدي يک ميليون و 

براي مصرف ديگر  هزار تن 211بنابراين  :هزار تن است، گفت 711ميليون و  7دانايي با بيان اينکه مصرف ساالنه شکر در کشور 

 .شود دو سال گذشته تأمين مي مورد نياز است که از واردات مازاد

برابر نياز کشور بوده  7انبارها مملو از شکر است و واردات شکر در سال گذشته : دبير و عضو هيئت مديره انجمن قند تصريح کرد

 .ماه آينده هيچ نيازي به واردات شکر نيست 2است و تا 

 .برنامه به مخاطره انداخت رويه و بي صنعت قند و شکر پويا است و نبايد آن را با واردات بي: دانايي اظهار داشت

شد، اما سال گذشته با اعالم به موقع و قبل از فصل  اخير به موقع اعالم نمي  سال 1-2نرخ خريد تضميني چغندر قند در : وي افزود

 .افتکشت قيمت خريد تضميني ميزان توليد اين محصول افزايش ي

محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي ثبت سفارش واردات شکر را در دهم فروردين امسال تا اطالع ثانوي : براساس اين گزارش

واردات شکر، آزاد »زاده وزير صنعت، معدن و تجارت چندي پيش در جمع خبرنگاران گفت  ممنوع کرده است، در حالي که نعمت

 .ياز بوده و مصرف شکر در کشور به مراتب بيشتر از توليد استچون توليد داخل هميشه کمتر از ن« است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http51215515111111 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931101000083
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 شکر
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷4, شنبه

 گل بخش خصوصي  شکر مازاد در بازار، دسته
ضابطه آن هستيم، ماحصل  جاري واردات شکر توسط بخش دولتي صفر بوده و آنچه که در حال حاضر شاهد واردات بي در سال

 .فعاليتي است که توسط بخش خصوصي و انجمن واردکنندگان صنايع غذايي مربوطه انجام شده است

بر : با اعالم اين خبر گفت( ايانا)شاورزي ايران مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري ک 

اساس آنچه محرز است، شرکت بازرگاني دولتي ايران در سال جاري هيچ شکري وارد نکرده و هر آنچه صورت گرفته است توسط 

 .بخش خصوصي بوده است

شده از بازار داخلي يا  ي خريداريها علي قنبري در بخش اول گفتگوي خود با ايانا پيرامون وضعيت نان کشور و سطح کيفي گندم

از آنجا که نان محصولي است که کيفيت آن به مراحل مختلف از مزرعه تا عمليات تحويل آرد و توليد در نانوايي : وارداتي افزود

 .سازي شود ترين مرحله يعني توليد گندم کيفي گردد، براي توليد نان کيفي الزم است که از ابتدايي برمي

ها در حال انجام است که تالش  هاي جهاد کشاورزي استان هايي براي اين منظور در سازمان مطالعات و برنامه: کردوي خاطرنشان 

هاي دنيا انتخاب شود تا با اختالط با گندم داخلي، محصولي توليد شود که بتواند نان  هاي وارداتي نيز از بهترين کنيم گندم مي

 .کيفي توليد کند

تواند محصولي باکيفيت تحويل  آموزش نانوايان مقوله ديگري است که مي: اني دولتي ايران ادامه دادمديرعامل شرکت بازرگ

 .مشتريان دهد

رود نيز بايد مناسب و باکيفيت باشد تا محصول توليدي بتواند در  کار مي خميرمايه که براي عمل آوردن نان به: قنبري تصريح کرد

 .شدبازار جايگاه واقعي خود را داشته با

هاي مختلف نيز در توليد کيفي مؤثر است،  از آنجا که تبديل و فرآوري آرد براي مصارف مختلف نانوايي و توليد نان: وي يادآور شد

توانند از اين پس نسبت به انتخاب آرد مورد نياز خود اقدام  اند و نانوايان مي هاي مدرن وارد چرخه توليد شده در اين راستا کارخانه

 .دار را نيز در جامعه گسترش دهيم کنيم که فرهنگ نان سبوس ش ميکنند و تال

هاي توليدي، عالوه بر  هاي سفيدتر دارند که استفاده از سبوس در نان در حالي مشتريان تمايل به مصرف نان: قنبري تأکيد کرد

 .ديدي در دستور کار استهاي ج افزايش کيفيت، در حفظ سالمتي مردم نيز مؤثر بوده و البته در اين راستا برنامه

 امسال واردات برنج صفر بود/ واردات برنج در حد ذخاير استراتژيک 

واردات شکر چندي است که توسط : ضابطه شکر به کشور اظهار داشت مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران درباره واردات بي

ولتي در سال جاري هيچ شکري وارد نکرده است، شود و شرکت بازرگاني د بخش خصوصي و واردکنندگان مربوطه انجام مي

 .دهد اي که آمارهاي گمرک، صفر بودن واردات توسط بخش دولتي را نشان مي گونه به

از آنجا که مصرف ساالنه برنج در کشور توسط وزارت جهاد کشاورزي سه ميليون تن اعالم شده : وي درباره واردات برنج نيز گفت

 .هزار تن از طريق واردات تأمين خواهد شد 711تومان آن از توليد داخل و يک ميليون و  هزار 111است؛ يک ميليون و 

 .کند به گفته قنبري، اين شرکت تنها براي حفظ ذخاير استراتژيک و به مقدار نياز، اقدام به واردات مي

ت و آنچه در بازار شاهد آن هستيم، امسال با توجه به مناسب بودن ذخاير استراتژيک، برنجي وارد نشده اس: وي همچنين افزود

 .هاي گذشته و عملکرد بخش خصوصي است مربوط به واردات سال

ضابطه ممنوع شده است و در سال جاري هيچ وارداتي  براي حمايت از توليد داخل، واردات بي: قنبري در پايان خاطرنشان کرد

 .توسط اين شرکت بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزي انجام نشده است
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هزار تن  111: الزم به ذکر است، محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي کشورمان پيش از عزيمت به چين در گفتگويي اظهار داشت

ماهه گذشته بر اساس ثبت سفارش سال قبل بوده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعاً در جلوگيري از  2شکر واردشده در 

 /.تواردات شکر به تعهدات خود عمل کرده اس

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75715-5html. 

 

 شکر
 خبرنگاران جوان – 1۱۳۱بهمن  ۷۱: تاریخ

 رويه، بالی جان کارخانجات شکر واردات بي
درصدي قيمت چغندر در سال جاري و همچنين  ۴2بر اساس مصوبات دولت مبني بر افزايش : رئيس انجمن قند و شکر گفت

درصدي را در  52هاي قند و شکر زيان حداقل  تومان سبب خواهد شد کارخانه 511هزار و  7افزايش قيمت شکر داخلي به 

 .جاري تجربه کنند سال

خبرنگار اقتصادي ا عليرضا اشرف در خصوص آخرين وضعيت کارخانجات توليدي قند و شکر و همچنين قيمت چغندر در گفتگو ب

هزار تني شکر خام در سال جاري با وجود عدم ثبت سفارش در سال  2۴1رويه  متأسفانه واردات بي: اظهار داشت باشگاه خبرنگاران

تومان تغيير قيمت دهد و همچنين هزار  721به  7۴1درصدي قيمت چغندر که سبب شده هر تن اين محصول از  5۴، افزايش 21

توماني که شفاها از سوي دولت اعالم شد، باعث شده تا کارخانجات توليدکننده در وضعيت خوبي  511هزار و  7با توجه به قيمت 

  .نباشند

درصدي قيمت چغندر در سال جاري و همچنين  ۴2بر اساس مصوبات دولت مبني بر افزايش : رئيس انجمن قند و شکر گفت 

درصد اين نرخ که به  71تومان براي هر کيلو يعني کمتر از  711تومان به عالوه  511هزار و  7افزايش قيمت شکر داخلي به 

هاي قند و شکر زيان حداقل  درصد، کارخانه 12صورت شفاهي از سوي دولت اعالم شده، سبب خواهد شد با توجه به تورم باالي 

  .جاري تجربه کنند درصدي را در سال 52

متأسفانه با توجه به اينکه : هاي توليد چغندر است اضافه کرد اشرف با بيان اينکه نظر انجمن، تناسب در افزايش قيمت با هزينه 

  .هنوز نرخ تورم کشور باال است سبب شده ما شاهد برگشت چغندر به توليدکنندگان اين محصول باشيم

با وجود اينکه مسئوالن از عدم ثبت سفارش : به کشور نيز تصريح کردوي در خصوص واردات شکر خام و همچنين شکر سفيد  

هزار تن  2۴1شکر سفيد و شکر خام به کشور خبر دادند ولي ورود حجم عظيمي از شکر به کشور به خصوص شکر خام که به 

  .برانگيز شده است رسد سؤال مي

تاکنون نرخي براي نيشکر از طرف : تعيين خواهد شد، افزودرئيس انجمن قند و شکر در خصوص نرخ نيشکر نيز که از سوي دولت  

  .دولت در گذشته و حال اعالم نشده است

تومان که به صورت شفاهي اعالم شده تصويب گردد،  511هزار و  7در صورتي که نرخ شکر داخلي روي : وي در پايان يادآور شد 

هد شد و همچنين ساير صنايع جانبي ديگر که با توليد شکر در متأسفانه باعث کاهش توليد اين محصول مهم و استراتژيک خوا

  .دهد ارتباط هستند را تحت تأثير خود قرار مي

/news/fa/ir.yjc.www://http1512551 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21231-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 شکر
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱بهمن  ۷۰: تاریخ

 کيلوگرم شکر تصويب شدتومان برای هر  ۱55عوارض وارداتي 
 .تومان تصويب شده است 711عوارض وارداتي شکر براي سال آينده روي همان : عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت

ميزان مصرف : اشت، در خصوص ميزان مصرف شکر داخلي اظهار دخبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگارانراضي نوري در گفتگو با 

  .شود ميليون تن است که تقريبا يک سوم آن در داخل توليد مي 7داخلي شکر کشورمان در حال حاضر 

ساله را تدوين کند که ميزان توليد چغندرقند و  51اي  دولت بايد برنامه: وي در خصوص کاهش واردات و افزايش توليد تصريح کرد

  .سال آينده به خودکفايي دست پيدا کنيم 51طي اين برنامه در نيشکر را در داخل افزايش داده تا ما 

هزار تن چغندر در استان خوزستان طي سال جاري  7اين عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با اشاره به توليد 

وزارت جهاد کشاورزي براي کمک به هزار تن افزايش يابد و اين مستلزم کمک  1ما در سال آينده اميدواريم توليد ما به : اضافه کرد

  .اين استان است

 .تومان تصويب شده است 711عوارض وارداتي شکر براي سال آينده روي همان : وي تصريح کرد

اميدواريم زمان افتتاح زمان اين : نوري در پايان ضمن اينکه بودجه بخش آبياري در سال جاري محقق شده است، يادآور شد

  .هاي اين بخش استفاده کنند تر کشاورزان از پروژه تر شود تا هر چه سريع ها نيز کوتاه پروژه

/news/fa/ir.yjc.www://http155۴115 

 

 شیالت

 - ۳۱/11/۷4فارس

 ميليون دالر در سال جاری 9۱5صادرات آبزيان / 1۱کاهش ارزش صادراتي آبزيان نسبت به سال 
ميليارد دالر  571مديرکل دفتر بهبود کيفيت و فرآوري توسعه آبزيان شيالت با بيان اينکه ارزش آبزيان صادراتي تاکنون معادل 

 .ميليون دالر صادرات آبزيان سال گذشته برسيم 111شود تا پايان سال به رقم  بيني مي پيش: بوده است، گفت

وگو با خبرنگار اقتصادي  و توسعه آبزيان سازمان شيالت ايران در گفت عيسي گلشاهي مديرکل دفتر بهبود کيفيت فرآوري

ميليون دالر بوده و در سال جاري و تاکنون ارزش آبزيان  111ارزش صادراتي آبزيان سال گذشته حدود : ، گفتخبرگزاري فارس

 .ميليون دالر بوده است 571صادراتي معادل 

در سه  شود تا پايان سال جاري به ارزش صادراتي سال گذشته برسيم، زيرا عمده محصوالت آبزي صادراتي بيني مي پيش: افزود وي

 .شود ماهه سوم سال صيد و برداشت مي

دليل امسال در صادرات ميگو و ماهيان گرمابي به : مديرکل دفتر بهبود کيفيت فرآوري و توسعه آبزيان سازمان شيالت بيان داشت

ها روند صادرات سرعت  قيمت ميگو دچار وقفه شديم که در حال حاضر با بهبود قيمت و همچنين کاهش  مقررات داخلي عراق

 .گرفته است

عراق يکي از کشورهاي اصلي وارد کننده آبزيان ايران : کننده انواع ماهيان پرورشي است، افزود گلشاهي با بيان اينکه ايران صادر

 .هستند توليد ايران حاشيه خليج فارس هم متقاضي آبزياناست و کشورهاي 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5114351
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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ماهي يال اسبي و ماهي مرکب از جمله آبزيان صادراتي به کشورهاي آسياي جنوب شرقي مثل کره جنوبي، تايلند، : وي افزود

 .ويتنام و چين است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http5121551۴11111۴ 

 

 شیالت
 - ۳۱/11/۷1فارس

 شود آال بزودی به روسيه صادر مي تن قزل 955
ظرف دو ـ سه هفته آينده يک محموله : تن ميگو به روسيه صادر شده است، گفت 11رئيس سازمان شيالت با بيان اينکه تاکنون 

 .ودش آال به روسيه صادر مي تني قزل 511

در مورد صادرات آبزيان به روسيه،  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  سيد حسن صالحي رئيس سازمان شيالت در گفت

 .شود آال به روسيه صادر مي تني قزل 511به زودي يک محموله : گفت

کارهاي  و هم تعيين شده بندي بسته  و روش فقات انجام شده، محل تأمين مشخصتوا: آال به روسيه افزود وي در مورد صادرات قزل

 .اجرايي آن در حال انجام است

 .شود اين محموله طي دو يا سه هفته آينده به روسيه صادر مي: صالحي تصريح کرد

 .تني ميگو چندي پيش به روسيه صادر شد 11همچنين يک محموله : وي گفت

صادرات ميگو به روسيه توسط بخش خصوصي انجام شده و : مورد ارزش اين محموله صادراتي بيان داشترئيس سازمان شيالت در 

 .گر در امر صادرات را دارد سازمان شيالت نقش تسهيل

 .هاي خصوصي است ها و توافقات شرکت ترجيح دولت بر عدم مداخله درباره قيمت: وي افزود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http512155151111۴7 

 

 شیالت
 - ۳۱/11/۷0فارس

 هزارتني 35بيني تحقق صادرات  پيش/به روسيه نداليل کندی صادرات آبزيا
هزار تن آبزي به  11طي يک سال شود،  بيني مي مديرکل دفتر بهبود کيفيت فرآوري و بهبود آبزيان شيالت با بيان اينکه پيش

 .کنيم آال به اين کشور صادر مي تن قزل 711تا پايان هفته : روسيه صادر شود، گفت

درباره اينکه  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار  عيسي گلشاهي مديرکل دفتر بهبود کيفيت فرآوري و بهبود آبزيان شيالت در گفت

اينکه قبال گفته شده ايران براي صادرات آبزيان به روسيه پتانسيل بااليي دارد، هنوز شاهد حرکت بزرگ صادراتي به  چرا عليرغم

گذرد، بنابراين در اين مدت کار زياد قابل انجام نبوده  از مجوز صادرات به روسيه بيش از يک ماه نمي: ايم، گفت اين کشور نبوده

 .است

هاي کوچکتر آزمايش کنند، بنابراين قطعا در ابتداي کار تجار  ها بايد مسير صادرات را ابتدا با محموله نندهصادرک :وي افزود

 .کنند هاي بزرگي را صادر نمي محموله

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931104000884
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931101000542
http://www.farsnews.com/
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ايم و بنابراين بايد در ابتدا شرايط گمرکي و شرايط  همچنين تاکنون تجربه صادرات به اين بازار را نداشته: گلشاهي بيان داشت

 .اشتي کشور مقصد به درستي سنجيده شودبهد

نکته بعدي پس از قطعي شدن صادرات به کشور هدف : مديرکل دفتر بهبود کيفيت فرآوري و بهبود آبزيان شيالت اظهار داشت

 .بر است توافق تجار بر سر قيمت است که اين فرآيند نيز زمان

مسئله بعدي در کندي : ليل تعطيالت سال نو فرصت نياز است، بيان داشتگلشاهي با بيان اينکه براي احيا بازار بعد از ژانويه به د

 .صادرات به روسيه امکانات نامناسب حمل و نقل دريايي به کشور روسيه است

 .رود دهد و يکي از موانع صادراتي به روسيه به شمار مي ها را افزايش مي صادرات از طريق حمل و نقل زميني هزينه: وي افزود

آال  تن قزل 711و احتماال در هفته جاري  هزار دالر به روسيه صادر شده 111تن ميگو به ارزش  11تاکنون : ان داشتگلشاهي بي

 .شود به ارزش يک ميليون دالر به روسيه صادر مي

هزار تن  51 آال، هزار تن قزل 51تا  1هزار تن ميگو،  1هزار تن آبزيان از قبيل  11در طول يک سال  شود بيني مي پيش :وي افزود

 .هزار تن ساير آبزيان به روسيه صادر شود 1انواع ماهي جنوب و 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http51215511115555 

 

 شیالت
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷۰, سه شنبه

 معرفي شد  VHS ای پيگيری بيمارینماينده سازمان دامپزشکي بر

عنوان نماينده اين سازمان براي هماهنگي و پيگيري مشکالت  الدين جاويدي به از سوي رئيس سازمان دامپزشکي، جمال

  .توليدکنندگان ماهيان سردآبي انتخاب شد

با اعالم اين ( ايانا)شاورزي ايران مديرعامل اتحاديه سراسري تکثير و پرورش ماهيان سردآبي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري ک

دهندگان ماهيان سردآبي با رئيس و معاونان سازمان دامپزشکي مقرر شد، نماينده اين  در جلسه مشترک پرورش: مطلب گفت

 ويژه براي بررسي بيماري اخير آبزيان در کارگروه دهندگان ماهيان سردآبي به سازمان براي همکاري بيشتر درباره مشکالت پرورش

 .مشترک دولت و بخش حضور داشته باشد

منشاء داخلي ندارد و الزم  VHS دهندگان ماهيان سردآبي بر اين باورند که دليل بروز بيماري ويروسي پرورش: زاده افزود آرش نبي

 .است براي جلوگيري از ورود خسارت بيشتر به توليدکنندگان اقدامات مؤثرتري صورت گيرد

ترين آن عدم هماهنگي  کند که مهم پروري ايران با مشکالت متعددي دست و پنجه نرم مي بزيصنعت آ: وي خاطرنشان کرد

هاي مختلف توليدي است که بر اساس تعامالت جديد صورت گرفته اميدواريم که اين  هاي دولتي و بخش مناسب ميان سازمان

 .خالء پر شود

بي با بيان اينکه براي مبارزه با اين بيماري نياز به يک برنامه مديرعامل جديد اتحاديه سراسري تکثير و پرورش ماهيان سردآ

صورت  هاي مختلف به سازي و خشک کردن استخرها در استان ، معدومVHS نحوه مبارزه با بيماري: منسجم داريم، ادامه داد

 .ر کشور شده استشود که اين امر باعث طوالني شدن مدت حضور اين بيماري و افزايش تلفات د اي انجام مي   سليقه

و عدم رعايت حريم بهداشتي مزارع پرورش ماهي از يکديگر يکي از عوامل مهم  "کدينگ"اجرا نشدن قانون : وي تصريح کرد

 .کنند تشديد بيماري در کشور است که برخي توليدکنندگان به آن توجه نمي

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931105001116
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ت کارگروه مشترک ميان دولت و بخش خصوصي براي رغم قول مساعد مسئوالن در زمينه برگزاري جلسا به: زاده يادآور شد نبي

دست آوردن راهکار جبران خسارت، اين  هاي واردشده به توليدکنندگان و به بررسي منشاء ورود بيماري، ميزان تلفات، خسارت

 .اي با حضور بخش خصوصي تشکيل نداده است کارگروه تا به امروز جلسه

رگروه مشترکي ميان دولت و بخش خصوصي براي حل مشکالت توليدکنندگان ماهيان الزم به ذکر است، در اواخر ماه گذشته؛ کا

 .کماني رسيدگي کند آالي رنگين ويژه در بخش توليد ماهي قزل سردآبي تشکيل شد تا به مشکل فعاالن اين بخش به

يي مزارع آلوده، حذف و بيماري ويروسي آبزيان است که با اقدامات سازمان دامپزشکي کشور نظير شناسا VHSگفتني است، 

اي و نظارت بر  گذاري مزارع آلوده، تشديد اقدامات قرنطينه ماهيان آلوده، ضدعفوني و خشک کردن و آيش سازي بچه معدوم

آال کنترل شد، اما اين بيماري دوباره  زده ماهي قزل ماهي در مبادي ورودي کشور در واردات تخم چشم جايي بچه جابه

 .ير کرده استتوليدکنندگان را درگ

اين بيماري ويروسي آبزيان خطري براي انسان ندارد و قابل انتقال به وي نيست، اما ميزان مرگ و مير اين دسته از آبزيان را باال 

 /.برد مي

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http75725-5html. 

 

 شیالت
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷0, دوشنبه

 سومين اجالس جهاني بهداشت آبزيان برگزار شد 
هاي آبزيان با  در زمينه بهداشت آبزيان با هدف برخورد يکپارچه با بيماري (OIE)سومين اجالس سازمان جهاني بهداشت دام 

 .حضور رييس سازمان دامپزشکي کشور برگزار شد

 551و به نقل از روابط عمومي سازمان دامپزشکي کشور، اين اجالس با حضور بيش از ( ايانا)ايران به گزارش خبرگزاري کشاورزي 

پروري آسيا و  کشور و نمايندگان اتحاديه اروپا، سازمان جهاني خواربار و کشاورزي سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني، شبکه آبزي

 .کشور ويتنام برگزار شد اقيانوسيه از سي ام دي ماه تا دوم بهمن ماه جاري در

 .در سومين اجالس سازمان جهاني بهداشت دام، دکتر مهدي خلج به عنوان نماينده جمهوري اسالمي ايران حضور داشت 

پروري در حال حاضر باالترين سرعت رشد در بخش توليدات دامي جهان را دارد و نظر  شود؛ با توجه به اين که آبزي خاطرنشان مي 

هاي  ها به اين صنعت، اين اجالس با هدف برخورد جهاني هماهنگ و يکپارچه با بيماري شديد اقتصادي بيماريهاي  به خسارت

هاي دامپزشکي کشورهاي عضو سازمان جهاني  المللي در زمينه نقش سرويس المللي، افزايش آگاهي بين آبزيان در سطح ملي و بين

اي آبزيان و ارتقاي سطح علمي کشورها در اين زمينه و نيز تجارت جهاني ه بهداشت دام در خصوص کنترل و پيشگيري از بيماري

 .آبزيان برگزار شد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http7575۴-5html. 

 

 شیالت
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷4, شنبه

 به سه ميليون عدد  ۱5اوياری از ماهيان خ کاهش رهاسازی بچه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21276-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21264-1.html
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شد، اما اين تعداد در سال جاري به سه  ماهي در خزر رهاسازي مي ميليون قطعه بچه 71هاي گذشته ساالنه تا  در حالي که در سال

 .ميليون عدد رسيده که ناچيز است 181تا 

با اعالم اينکه صنعت ( ايانا)برگزاري کشاورزي ايران ماهيان درياي خزر امروز در گفتگو با خبرنگار خ المللي تاس رئيس مؤسسه بين 

در حال حاضر از حداکثر ظرفيت مراکز پرورش ماهيان خاوياري استفاده : پروري ماهيان خاوياري در کشور نوپاست، گفت آبزي

 .شود نمي

ماهيان خاوياري براي  توليد بچهدر صورتي که از ظرفيت حداکثري مراکز پرورش و تکثير استفاده شود، امکان : محمود بهمني افزود

 .نياز داخل و صادرات آنها نيز فراهم خواهد بود

ها  ترتيب بايد بانک با توجه به ارزش افزوده ماهيان خاوياري، دوره خواب سرمايه آنها باال است و بدين: وي خاطرنشان کرد

 .گونه آبزيان داشته باشند دهندگان اين اي از پرورش هاي ويژه حمايت

شود، در حالي که  در کشور توليد مي( بيوماس)تن ماهي خاوياري  111هزار و  هزار تا يک در حال حاضر يک: ي ادامه دادبهمن

 .برابر مقدار فعلي توليد شود 71تا  51، 5۴1۴ريزي شده است که در افق  برنامه

دليل کمبود بودجه از  شود، اما به اسازي ميماهي خاوياري براي حفظ ذخاير خزري در دريا ره ساالنه تعدادي بچه: وي تصريح کرد

 .ماهيان انجام نشده است دو سال گذشته به بعد، ديگر پايشي براي وضعيت اين بچه

 شده در خزر ماهيان خاوياری رهاسازی ضرورت پايش بچه 

اوياري براي پنج کشور امسال همچون دو سال گذشته تعطيلي صيد خ: ماهيان درياي خزر يادآور شد المللي تاس رئيس مؤسسه بين

دار خواهد بود، اما بايد پايشي از وضعيت موجود ذخاير خزري  هاي بعدي نيز ادامه حاشيه درياي خزر در حال اعمال است و تا سال

 .انجام شود

خود بين سال زمان نياز دارند تا به سن بلوغ برسند و از آنجا که در طول زندگي  51تا  51ماهيان خاوياري : بهمني تأکيد کرد

محيطي و ساير تهديدها قرار دارند؛ بنابراين بايد توجه  هاي زيست کنند، در معرض صيدهاي غيرمجاز، آلودگي چهار کشور تردد مي

 .اي در اين باره شود ويژه

ده شود تا هاي مربوط به درياي خزر، تمهيداتي انديشي برداري پايدار الزم است تا در کميسيون براي داشتن بهره: وي اظهار داشت

 .رسد شود، به سن بلوغ مي ماهياني که رهاسازي مي مشخص شود چه تعداد از بچه

اي که در سال جاري  گونه ها نيز به اندازه چشمگيري کاهش يافته است، به هاي اخير، ميزان رهاسازي در سال: بهمني همچنين گفت

ميليون عدد بود، رقم چشمگيري  71هاي گذشته که  الماهي رهاسازي شده که در مقايسه با س ميليون عدد بچه 181سه تا 

 .شود مشاهده مي

گيرد تا وضعيت اين گونه بومي کشور  ها و راهکارهاي پيش رو تحت بررسي قرار مي در نشستي مشترک، چالش: وي در پايان افزود

 /.خاير موجود حرکت کنيمترتيب به سمت افزايش توليد و بازسازي ذ که ارزآوري بااليي نيز دارد، پايش شده و بدين

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http75751-5html. 

 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱بهمن  ۷2: تاریخ 

 به دنبال ارتقاء سطح مديريت آبزی پروری ميگو درمناطق شيالتي "ژوهشکده ميگوی کشور پ

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21218-1.html
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همان سال آغاز شد اين    تأسيس و فعاليتهاي تحقيقاتي اين مرکز از بهمن ماه 5115مرکز تحقيقات شيالتي خليج فارس در سال 

يج فارس با همکاري شش کشور حوزه خليج فــــــارس و اي ارزيابي ذخاير شيالتي خل ها در قالب طرح تحقيقاتي منطقه فعاليت

 .انجام پذيرفت( فائو)مشــــارکت سازمان خــــوارباروکشاورزي جهاني 

ليتهاي تحقيقاتي تأسيس و فعا 5115؛ مرکز تحقيقات شيالتي خليج فارس در سال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

  .همان سال آغاز شد   اين مرکز از بهمن ماه

اي ارزيابي ذخاير شيالتي خليج فارس با همکاري شش کشور حوزه خليج فــــــارس  ها در قالب طرح تحقيقاتي منطقه اين فعاليت

ن خــــوارباروکشاورزي جهاني و مشــــارکت سازما( عربستان سعودي، کويت، عراق، قطر، بحرين و امارات متحــــــده عربي)

  .انجام پذيرفت( فائو)

مرکز فعاليتهاي تحقيقاتي خود را در خصوص ميگو متمرکز نمود و با استفاده از  5111اي، از سال  پس از پايان طرح منطقه

آبزي به مورد  هايي جهت ممنوعيت صيد در ماههاي تخمريزي براي حفاظت بهتر از اين اطالعات حاصل از اين ذخيره، محدوديت

  .اجرا گذاشت

هاي کفزي در  هايي در خصوص امکان تکثير و پرورش ميگوي ببري سبز، ارزيابي ذخاير کفزيان، بيولوژي گونه در سالهاي بعد پروژه

هاي سطحزي توسط تور ترال ميان آبي و پرساين، تهيه سيستم آمار آبزيان، آلودگيهاي آلي و  معرض خطر، امکان صيد گونه

، بررسي و شناسايي بيماريهاي ميگو، مولد سازي ميگو، باال بردن توليد الرو از هر مولد، باال بردن توان توليد استخرهاي معدني

  .پرورشي، پايش اثرات متقابل پساب ناشي از استخرهاي پرورشي برمحيط زيست دريائي را اجرا نموده است

  .نمايد در استان بوشهر فعاليت ميدر حال حاضر اين مرکز با نام پژوهشکده ميگوي کشور  

  :اهداف پژوهشکده ميگو   

هاي علمي پيرامون تکثيرمصنوعي،  گودرمناطق شيالتي کشورازطريق توسعه پژوهش ارتقاء سطح مديريت آبزي پروري مي -5 

 هاي مختلف ميگوي بومي و غيربومي پرورش، مولدسازي و تغذيه گونه

هاي چرخه حيات، ترکيب، فراواني، پراکنش  يالتي درکشور ازطريق گسترش پژوهش درزمينهارتقاء دانش بيولوژيکي ازنظرش -7 

هاي مختلف آبزيان قابل برداشت، پويائي جمعيت و حفاظت ازذخايرآنان به ويژه ميگو و ساير کفزيان در  وميزان زي توده زنده گونه

 آبهاي حوزه فعاليت

مسئوالنه ازمنابع آبزيان در آبهاي دريائي و داخل کشور از طريق توسعه تحقيقات مشارکت درافزايش توليد، برداشت اصولي و  -1 

ها، حفاظت از ذخاير ژنتيکي وبهره گيري ازعلوم جديد از جمله زيست فن آوري و  کاربردي ميگو شامل مديريت بهداشت وبيماري

 فن آوري نانو و فراوري محصوالت ميگوي پرورشي

  :وظايف 

  :هشکده ميگو به شرح موارد ذيل استاهم شرح وظايف پژو 

 هاي آبزيان خليج فارس تحقيق و بررسي بيولوژي و ذخاير گونه • 

 هاي مختلف هاي تکثير و پرورش گونه شناسايي و معرفي تکنيک • 

 گو هاي مديريت بهداشتي، تشخيص، پيشگيري، درمان و کنترل بيماريهاي مي تحقيق در زمينه روش • 

 درخصوص تغذيه و ساخت غذاي ميگوهاي پرورشيبررسي و تحقيق  • 

 گوهاي پرورشي غير بومي به منظور توسعه پرورشي ميگو در سواحل هاي مي بررسي امکان معرفي و سازگار نمودن گونه • 

 بررسي و شناسايي منابع آبي مستعد پرورش ميگو در سواحل کشور • 

 گو هاي مزارع پرورش ميبررسي و تحقيق در زمينه اکولوژي منابع آبي و استخر •

http://www.yjc.ir/fa/services/6
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  .هاي بهينه آن در ايران هاي مختلف تکثير و پرورش ميگو در جهان و معرفي روش مطالعه سيستم • 

 بررسي اثرات متقابل زيست محيطي ناشي از فعاليت کارگاه تکثير و پرورش ميگو • 

 صنعت تکثير و پرورش ميگو ها و مواد شيميايي قابل استفاده در تحقيق در زمينه کاربرد و اثرات دارو • 

 نژاد ميگوهاي پرورشي ايران بررسي و انجام تحقيق پيرامون اصالح • 

 هاي ميگو براي تشکيل بانک ژن تحقيق و بررسي در زمينه ژنتيک مولکولي گونه • 

  .شناسايي و استفاده از روشهاي تشخيص سريع در تشخيص بيماريهاي ميگو • 

 هاي صيادي جهت بهره برداري پايدار از منابع آبزي خليج فارس سازي ادوات و روشبررسي و زمينه استاندارد  • 

گوهاي پرورشي عاري از بيماري  هاي مي تحقيق و بررسي گونه -51 (SPR ،SPF) گوهاي تحقيق و بررسي در زمينه توليد مي • 

  .و مقاوم به بيماريهاي خاص

  .يوتيک در ميگوتحقيق و بررسي در زمينه توليد و کاربرد پروب • 

  .هاي تجاري آبزيان خليج فارس هاي زماني و مکاني گونه تعيين و اعالم ممنوعيت • 

  .هاي تجاري آبزيان خليج فارس هاي مستمر از ميزان الگوي بهره برداري گونه انجام پايش • 

  .ان خليج فارسهاي صيد و صيادي و تکثير و پرورش آبزي انجام مطالعات اقتصادي و اجتماعي فعاليت • 

  .هاي اقتصادي خليج فارس گونه( رشد، مرگ و مير)تعيين پارامترهاي زيستي  • 

  .هاي اقتصادي خليج فارس برآورد ميزان توده زنده گونه • 

  .هاي اقتصادي خليج فارس تعيين حداکثر ميزان قابل برداشت مجاز گونه • 

به منظور ارائه نتايج مطالعات و اعمال مديريت بر ... توليد و مثل، تغذيه وانجام تحقيقات خصوصيات زيستي آبزيان از قبيل  • 

  .ذخيره

  .هاي بيولوژيک از باقي مانده سخت پوستان و ميگوهاي پرورشي و دريايي تحقيق و بررسي توليد فرآورده • 

  :ها ساختارسازماني وشرح وظايف بخش ** 

  :شرح وظايف واحدهاي تخصصي

  :بخش آبزي پروري

 گو هاي مختلف مي هاي تکثيروپرورش گونه شناسائي ومعرفي تکنيک -  

 تحقيق پيرامون تغذيه وساخت غذاي ميگوي پرورشي -  

 هاي ميگوي پرورشي غيربومي جهت توسعه پرورش ميگو در کشور بررسي امکان سازگاري گونه -  

 هاي بهينه در کشور روشهاي مختلف تکثير و پرورش ميگو در جهان و معرفي  مطالعه سيستم -  

  :(اکولوژي)شناسي  بخش بوم 

بررسي منابع آبي مستعدپرورش آبزيان در سواحل کشوراز نظر فاکتورهاي فيزيکي، شيميائي و بيولوژيک وبررسي ارتباط  - 

 اکولوژيک بين پارامترهاي مزبور

 تحقيق درزمينه اکولوژي منابع آبي واستخرهاي پرورش ميگو - 

 هاي آبي هاي براکوسيستم ت آاليندهبررسي اثرا - 

  :بخش بيولوژي وارزيابي ذخاير 

 هاي اقتصادي آبزيان خليج فارس گونه...( رشد، مرگ وميرو)تحقيق وتعيين پارامترهاي زيستي  - 

 هاي تجارتي آبزيان خليج فارس اعالم زمان ومکان ممنوعيت و آزادي فصل صيد گونه - 
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 هاي تجاري آبزيان خليج فارس الگوي بهره برداري گونه هاي مستمرازميزان انجام پايش -

 هاي اقتصادي خليج فارس برآوردميزان توده زنده و تعيين حداکثر محصول قابل برداشت مجازگونه - 

 هاي صيد و صيادي انجام مطالعات اقتصادي واجتماعي فعاليت - 

 د صيد به منظور بهربرداري پايداربهينه سازي و استاندارد کردن ادوات صيد و معرفي روشهاي جدي - 

  :بخش بهداشت وبيماريهاي آبزيان 

 شناسايي عوامل بيماريزاي عفوني و غير عفوني در مراکز تکثير و مزارع پرورش ميگو - 

  .گو بررسي اپيدميولوژيک بيماريهاي مي -

  .اي ميگوبررسي و مطالعه امکان بهبود روشهاي تشخيص، درمان، بيشگيري و کنترل بيماريه - 

  .ها ها در برابر استرس و بيماري مطالعه و بررسي سيستم ايمني ميگو و تالش در باال بردن مقاومت ميگو - 

  .بهبود روشهاي مديريت بهداشتي در مراکز تکثير و پرورش ميگو -

  .باشد ها در مراکز تکثير و پرورش ميگو مي همکاري در تدوين فارماکوپه و ضوابط استفاده از دارو - 

  :ها تجهيزات وتوانمندي 

چندين آزمايشگاه تخصصي مجهز، دو ايستگاه تحقيقاتي ميگو، کشتي تحقيقاتي، موزه آبزيان دريائي وادوات صيد که به : شامل 

  :قرار زير است

  :آزمايشگاههاي تخصصي  

 آزمايشگاه بيماريهاي عفوني ميگو • 

 آزمايشگاه بيماريهاي غيرعفوني ميگو • 

 زمايشگاه ميکروبيولوژيآ • 

 ازمايشگاه تحقيقات زيستي • 

 آزمايشگاه تحقيقات غيرزيستي • 

 آزمايشگاه عمومي • 

، گرمخانه، ميکروسکوپ معمولي و PCRآزمايشگاههاي فوق داراي دستگاههائي همچون عمل آورنده بافت ميگو، ميکروتوم،  

، DR ۴111، اسپکتروفوتومترUVالو، لوپ، اسپکتروفوتومتردار مجهز به نمايشگر، هات پليت، اتوک ميکروسکوپ دوربين

، اکسيژن سنج، کوره الکتريکي، آون (گراپ)ها  ، نمونه بردار آب نيکس، نمونه برداربنتوزDR 7111 اسپکتروفتومترقابل حمل

آورنده بابه تر، ترازوي ديجيتال دستگاه عمل  سنج، هيدروم PH، شوري سنج چشمي، هدايت سنـج، CTD الکتريکي، دستگاه

  ...همراه ساير لوازم معمول مورد نياز آزمايشگاه

  :هاي تحقيقاتي کشتي 

اين شناور مجهز به تور ترال ف . شروع گرديد 1( الوان)اي با شناور تحقيقاتي الور  فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهشکده در طرح منطقه 

  .اي به کار گرفته شد تن در آبهاي ايراني خليج فارس در طرح منطقه 711و با ظرفيت 

  :7کشتي تحقيقاتي الور  - 

مجهز به تور  -نفر  77ظرفيت  - گره دريايي 1/57سرعت  - 51/1آبخور  -متر  2عرض  -متر  1/71به طول  7شناورهاي الور  

  .ترال کف، راهياب، سونار، اکوساندر و تجهيزات ناوبري

  :1کشتي تحقيقاتي الور 

مجهز به تور  -نفر  77ظرفيت  -گره دريايي  1/57سرعت  - 51/1آبخور  -متر  2عرض  -متر  1/71به طول  1شناورهاي الور  
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  .ترال کف، راهياب، سونار، اکوساندر و تجهيزات ناوبري

  :کشتي تحقيقاتي فردوس 

مجهز به تور ترال  -نفر  71ظرفيت  -گره دريايي  57سرعت  -متر  1/1آبخور  -متر  51متر و عرض  1/۴1شناور فردوس به طول  

  .و ساير وسايل کمک ناوبريEK111 کف، راهياب با مانيتور، دستگاه جايروب، ماهي ياب

  :قايق 

  .اين قايق درآبهاي ساحلي وبعضاً در اجراي پروژههاي تحقيقاتي مشارکت فعال دارد. نفر ۴فوت با ظرفيت  71قايق مرواريد  

  :ايستگاههاي تحقيقاتي 

  :قاتي تکثير ميگو در منطقه بندرگاه بوشهرايستگاه تحقي -5 

 هاي تکثير و آزمايشگاهاي تخصصي داراي سالن وحوضچه - 

  :حله بوشهر( سايت پرورشي)ايستگاه تحقيقاتي پرورش ميگو در منطقه  -7 

 داراي استخرهاي پرورش ميگو و آزمايشگاه  

  :موزه آبزيان دريائي و ادوات صيادي 

  :قاتيدستاوردهاي شاخص تحقي 

 حفظ و پايداري ذخيره آبزيان دريائي از طريق  

 بهينه نمودن ادوات صيادي -( الف 

 شناسائي ومعرفي ادوات صيادي مخرب -( ب 

 کاهش تالش صيادي از طريق کاهش تعدادشناورها و کاهش روزهاي درياروي -( ج 

مچون ميگو، ماهي مرکب، کوسه ماهي، ماهي حلواسفيد، اعالم ممنوعيت صيد در فصول مختلف براي انواع آبزيان اقتصادي ه - (د 

 ماهي حلواسياه، ماهي شوريده، ماهي ساردين وماهي شير

 هاي اقتصادي آبزيان گونه( مناطق تخم ريزي)دريائي ( ها نوزادگاه)تعيين مناطق حساس ساحلي  -( هـ 

 توسعه تکثير و پرورش ميگو ازطريق 

 فن اوري نوين تکثيروپرورش ميگواي و دستيابي به تنوع گونه -( الف 

 هاي بومي مولدسازي گونه -( ب 

 هاي مطالعه شده هاي بهبودمديريت مزارع پرورش ميگو در سايت کسب روش -( ج 

 بررسي آثارزيست محيطي ناشي ازتوسعه پايدار و مسئوالنه مزارع بر محيط زيست دريائي -( د 

و تکثير و پرورش آن با استفاده از منابع طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته جهت تدوين آئين نامه اجرائي مديريت ذخاير ميگو   

 اعمال آن از سوي سازمان شيالت ايران در مناطق شيالتي

 عضويت در انجمنها و مجامع علمي درداخل و خارج ازکشور 

 عضو کميته مديريت صيد شيالت استان بوشهــر 

 ـرعضو کميته تکثيروپرورش شيالت استان بوشهــ

 عضوشوراي تحقيقات وآموزش سازمان جهادکشاوزي استان 

 عضوشوراي توسعه وبرنامه ريزي استان بوشهر

 عضو شوراي پژوهشي موسسه تحقيقات شيالت ايران 

 عضو شواي اداري استان بوشهر
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 ارداتصادرات و و

 - ۳۱/11/۷۱فارس

 ميليارد تومان يارانه شيرخام بهار 15پرداخت / صادرات طيور و لبنيات به روسيه عملي نشده است
 7هيات روسي تا : معاون وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه هنوز صادرات طيور و مواد لبني به روسيه عملياتي نشده است، گفت

 .کند هاي طيور و صنايع لبني به ايران سفر مي کشتارگاههفته آينده باز هم براي بازديد از 

در مورد صادرات طيور و  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  حسن رکني معاون توليدات دامي وزير جهاد کشاورزي در گفت

 .ده، اما هنوز صادرات طيور و مواد لبني به روسيه عملياتي نشده استصادرات آبزيان به روسيه انجام ش: مواد لبني به روسيه گفت

 .لبني به ايران سفر کنند و کارخانجات صنايع ها قرار است تا دو هفته آينده يک هيات روسي براي بازديد از کشتارگاه: وي افزود

ها و کارخانجات صنايع لبني  قبلي از کشتارگاه اين بازديدها در راستاي تکميل بازديدهاي: معاون وزير جهاد کشاورزي اظهار داشت

 .شود توسط هيات روسي انجام مي

روسيه وارد کننده عمده  :شود، گفت اميدواريم به زودي مرغ و پنير به روسيه صادر پس از بازديد هيات روسي رکني با بيان اينکه

در کارخانجات فرآوري صنايع لبني   مصرفي اين کشورزياد است، همچنين انواع پنير  پنير است و تنوع مصرف پنير در اين کشور

 .شود داخل توليد مي

 ميليارد تومان يارانه شيرخام بهار پرداخت شد 15 *

تاکنون چه مبلغي به حساب دامداران واريز شده  ميليارد تومان يارانه شيرخام بهار امسال 771رکني در پاسخ به اين سؤال که از 

 .ها واريز شده است ز کل مبلغ يارانه شير به حساب استاندرصد ا 21: است، بيان داشت

ميليارد تومان از يارانه شير خام بهار  11بيش از : وي با بيان اينکه اطالع دقيقي از مبلغ واريز شده به حساب دامداران ندارد، گفت

 .کنندگان واريز شده است امسال به حساب توليد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http51215517111112 

 

 صادرات و واردات
 - ۳۱/11/۷0فارس

مشکل معطلي کشتي و گمرکي در آستاراخان / درصد است 35تعرفه صادرات مواد غذايي ايران به روسيه 

 حل نشد
ايم به داليلي هنوز موانع  علي رغم وقت زيادي که براي بازار روسيه گذاشته: گفترئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني تهران 

 .ها در بندر آستاراخان روسيه است براي صادرات به اين کشور حل نشده که نمونه آن معطلي گمرکي و کشتي

http://www.yjc.ir/fa/news/5109208
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931102000387
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بازار روسيه و صادرات محصوالت وگو با خبرنگار اقتصادي فارس، در مورد کارهاي انجام شده براي ورود به  شاهرخ ظهيري در گفت

کنيم اما متاسفانه در عمل به دليل آنکه موانع و مشکالت از  مدتي است که براي ورود به بازار روسيه کار مي: کشاورزي اظهار داشت

 .ايم آن طور که بايد به بازار صادراتي اين کشور ورود کنيم سر راه برداشته نشده نتوانسته

تعرفه ورود مواد غذايي به اين کشور بسيار : کنند، خاطر نشان کرد ها از ورود ما به اين کشور استقبال مي وسوي با اشاره به اينکه ر

درصد است و اکنون از طريق سفارت روسيه در ايران اين موضوع را پيگيريم و اميدواريم با آمدن آقاي  11تا  51باالست و حدود 

 .مسائل تا حد زيادي حل شود اه آيندهپوتين رئيس جمهور روسيه به ايران ظرف دو م

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني تهران سقوط ارزش روبل در مقابل دالر را يکي ديگر از مسائلي عنوان کرد که سبب 

ولي  گرفتيم، دالر مي 7در گذشته هر روبل را . کند، تا جنسي را به اين کشور صادر کند شود براي صادرکننده ايراني صرف نمي مي

 .صرفد سنت بايد تهيه کرد و در نتيجه براي تبديل پول اين مسئله نمي 11االن هر روبل را 

توانيم کاالهاي خود را به روسيه  ترين راهي که مي سريع: وي حمل و نقل را مشکل ديگري بر سر راه صادرات دانست و گفت

 .ل گمرکي آستاراخان هنوز حل نشده استبرسانيم، مسير انزلي به آستاراخان است، اما معطلي کشتي و مسائ

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http51215511111511 

 

 صادرات و واردات
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷0, یکشنبه

 زميني به عراق  صادرات غيرتخصصي سيب
هاي  اي است، دالل زميني ايران به عراق غيرفني و غيرحرفه رزي اتاق همدان با اعالم اينکه صادرات سيبرئيس کميسيون کشاو

 .وري را تعيين کننده قيمت اين محصول برشمرد بازارهاي پيله

ايران  رئيس کميسيون کشاورزي اتاق همدان و عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي 

هاي  ميليون تن است و صادرات اين محصول به عراق در سال ۴81زميني در کشور  توليد سيب: با اعالم اين مطلب گفت( ايانا)

 .هزار تن بوده است 111هزار تن و به ساير کشورها  511شکوفايي در نهايت 

اي دالل، زمان آزاد شدن مرز، به  گيرد و عده جام مياي ان طور غيرفني و غيرحرفه زميني به صادرات سيب: ابوالقاسم سوزنچي افزود

کنند و با توجه به عرضه بيش از حد تقاضا در مرزهاي عراق، اين  زميني را به طرف مرز سرازير مي هاي سيب باره سيل کاميون يک

 .کنند وري هستند که نرخ را تعيين مي هاي بازارهاي پيله دالل

اين در حالي است که : شود، خاطرنشان کرد تومان به عراق صادر مي 511ميني به قيمت ز وي با بيان اينکه هر کيلوگرم سيب

علت خراب بودن بازار،  تومان بوده است و به 211تا  511زميني در سال جاري بين  شده توليد هر کيلوگرم سيب قيمت تمام

 .کشاورزان مجبورند با قيمت پايين محصول خود را بفروشند

زميني مشکلي در کشور وجود ندارد، اما به لحاظ عرضه  رغم آنکه در توليد سيب به: رزي اتاق همدان ادامه دادرئيس کميسيون کشاو

 .ايم و نبود الگوي کشت يکي از داليل آن است اين محصول به بازار دچار بحران شده

هايي مانند کرمانشاه و  انشد و است زميني توليد مي استان کشور سيب 5۴تا شش سال قبل فقط در : سوزنچي تصريح کرد

هزار هکتار زير کشت  هاي شرقي و غربي کشت صنعتي اين محصول را نداشت، اما سال گذشته در استان کرمانشاه هفت آذربايجان

 .هاي وزارت جهاد کشاورزي نداريم زميني رفته که آمار آن را در سرفصل سيب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931105000153
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طوري که در هر  اين محصول به آب زيادي نياز دارد، به: ور يادآور شدزميني در کش دار شدن کشت سيب وي با تأکيد بر شناسنامه

دار شده و با  زميني بايد شناسنامه شود، بنابراين کشت سيب هزار مترمکعب آب مصرف مي 57هزار تا  51طور متوسط  هکتار به

 .الگوي مشخص توليد و عرضه شود

 5115در سال : ورهاي اروپايي الگوي کشت تعيين کرده است، تأکيد کردسوزنچي با اشاره به اينکه اتحاديه اروپا براي تمام کش

دانستند چه مقدار، براي چه کساني و با چه قيمتي بايد  هزار تن بود و از قبل، کشاورزان مي 111زميني در مجارستان  توليد سيب

 .شد از چرخه فروش خارج ميداد، محصول  زميني توليد کنند و اگر کسي خالف برنامه پيشنهادي کشت انجام مي سيب

 زميني وارد کشور نشد بذر جديد سيب 1۱سال  

ساالنه  :زميني بذري تقريباً خودکفا است، اظهار داشت عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز با بيان اينکه کشور به لحاظ توليد سيب

 .شود نياز داريم که در کشور توليد مي B و A زميني در کالس هزار تن بذر سيب 511حدود 

هرچند درهاي کشور را نبايد به روي بذرهاي جديد بست، اما با اين حال صدور مجوز ورود دوهزار تن بذر : وي همچنين گفت

 .خارجي هم به صالح نيست

رغم آنکه ذخاير بذري ما نزد کشاورزان قوي  زميني وارد کشور نشد و به هيچ بذر جديد سيب 27سال : سوزنچي خاطرنشان کرد

 .دهد نشان مي 25و  21عدم ورود بذر جديد در سال گذشته، اثر خود را در سال  است، اما

 111مورد نياز کشور را حدود  11تا  51و اندازه  S زميني مقاوم به خشکي و آفات و با درصد مواد خشکي باال در کالس وي سيب

 .تيوبر انحصار ايجاد شود ممکن است در توليد ميني زميني وارد کشور نشود، اگر اين ميزان بذر جديد سيب: تن عنوان کرد و افزود

اند  کشاورزان توانسته: اند، اظهار داشت زميني خوب عمل کرده سوزنچي در پايان با اشاره به اينکه کشاورزان در توليد بذر سيب

 /.زميني مسلط شوند نسبت به کنترل امراض و آفات در مزارع توليد بذر سيب

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http 757۴2-5html. 

 

 صادرات و واردات
 فودپرس- 1۱۳۱بهمن ماه  1چهار شنبه 

 توسعه صادرات مواد غذايي به روسيه از طريق گيالن 
استان گيالن : کند، گفت بخش خصوصي استقبال ميگذاري در  وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه دولت از هرگونه سرمايه

به روسيه را از طريق ... راني و راه آهن دارد و بايد صادرات مواد غذايي، گوشت، ميوه و تره بار و ظرفيت شگرفي در زمينه کشتي

 .اتاق بازرگاني اين استان گسترش دهيم

هاي صنعتي اين  انداري برگزار شد، با اشاره به وضعيت شهرکزاده در جلسه شوراي اداري استان گيالن که در است محمدرضا نعمت

 .بايد در جهت رفع نارسايي ها تالش کنيم تا استمرار صنعت در گيالن محدود به شهرک صنعتي نشود: استان اظهار کرد

: تصريح کرد وي ايجاد و توسعه سيستم هاي تصفيه فاضالب را يکي از مسائل مهم زيست محيطي در شهرک هاي صنعتي دانست و

 .شهرک صنعتي رشت از سيستم مناسبي برخوردار نيست اما با تشريک مساعي مي توان به رفع کمبودها کمک کرد

دسترسي به آبراه درياي : وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه استان گيالن قابليت توسعه در تمام زمينه ها را دارد، افزود

در بحث بارندگي و نزوالت آسماني نيز وضعيت گيالن فوق . ن محسوب مي شود، يک مزيت استخزر که بزرگترين درياچه جها

العاده بوده و بيشترين حجم دريافت باران را نسبت به ساير استان ها دارد که اين مزيت ها مولفه هاي خوبي براي توسعه استان 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21247-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21247-1.html
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 .هستند

استان گيالن ظرفيت هاي : ر بخش خصوصي استقبال مي کند، ادامه دادگذاري د نعمت زاده با بيان اينکه دولت از هرگونه سرمايه

البته در بخش معدن شرايط ويژه وجود ندارد اما با شناسايي همه منابع زميني و زيرزميني مي توان به . صنعتي و معدني دارد

 .توسعه استان سرعت بخشيد

Post/ir.ressfoodp.www://http 

 

 صادرات و واردات
 فودپرس- 1۱۳۱بهمن ماه  4شنبه 

 ميليارد تومان يارانه شيرخام بهار  15پرداخت / صادرات طيور و لبنيات به روسيه عملي نشده است
: گفتمعاون وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه هنوز صادرات طيور و مواد لبني به روسيه عملياتي نشده است،  <صنايع غذايي

 .کند هاي طيور و صنايع لبني به ايران سفر مي هفته آينده باز هم براي بازديد از کشتارگاه 7هيات روسي تا 

صادرات آبزيان به : حسن رکني معاون توليدات دامي وزير جهاد کشاورزي در مورد صادرات طيور و مواد لبني به روسيه گفت

 .اد لبني به روسيه عملياتي نشده استروسيه انجام شده، اما هنوز صادرات طيور و مو

 .ها و کارخانجات صنايع لبني به ايران سفر کنند قرار است تا دو هفته آينده يک هيات روسي براي بازديد از کشتارگاه: وي افزود

جات صنايع لبني ها و کارخان اين بازديدها در راستاي تکميل بازديدهاي قبلي از کشتارگاه: معاون وزير جهاد کشاورزي اظهار داشت

 .شود توسط هيات روسي انجام مي

روسيه وارد کننده عمده : رکني با بيان اينکه پس از بازديد هيات روسي اميدواريم به زودي مرغ و پنير به روسيه صادر شود، گفت

فرآوري صنايع لبني در کارخانجات   پنير است و تنوع مصرف پنير در اين کشور زياد است، همچنين انواع پنير مصرفي اين کشور

 .شود داخل توليد مي

 ميليارد تومان يارانه شيرخام بهار پرداخت شد 11 

ميليارد تومان يارانه شيرخام بهار امسال تاکنون چه مبلغي به حساب دامداران واريز شده  771رکني در پاسخ به اين سؤال که از 

 .ها واريز شده است ستاندرصد از کل مبلغ يارانه شير به حساب ا 21: است، بيان داشت

ميليارد تومان از يارانه شير خام بهار  11بيش از : وي با بيان اينکه اطالع دقيقي از مبلغ واريز شده به حساب دامداران ندارد، گفت

 .کنندگان واريز شده است امسال به حساب توليد

.ostP/ir.foodpress.www://http 
 
 

 صادرات و واردات
 فودپرس- 1۱۳۱بهمن ماه  0یک شنبه 

 واردات بي رويه برنج و شکر آسيب جدی برای توليد داخل/ وزارت جهادکشاورزی متولي واردات است
طبق قانون، متولي واردات و صادرات محصوالت کشاورزي، : رييس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسالمي گفت <مواد غذايي

  .ارت جهاد کشاورزي است و ديگر وزارتخانه ها نبايد قانون را ناديده بگيرندتنها وز

قانون افزايش بهره  55طبق قانون تمرکز وظايف بخش کشاورزي، ماده : عباس رجايي درباره واردات بي رويه برنج و شکر، افزود

صادرات، حجم، تعيين تعرفه و سهميه براي تامين قانون برنامه پنحم توسعه مسئوليت هرگونه واردات و  5۴1ماده  'ب'وري و بند 
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 .نياز داخل و حفظ ذخاير استراتژيک برعهده وزارت جهادکشاورزي است

به گفته وي، طبق قانون واردات محصوالت کشاورزي برعهده وزارت صنعت نيست و اين وزارتخانه حق دخالت در اين خصوص را 

 .ندارد

معدن و تجارت و سازمان گمرک در امر واردات کاالهاي کشاورزي مداخالتي دارند که  متاسفانه وزارت صنعت،: وي اظهار داشت

 .اين امر به صالح منافع ملي کشور و توليدات داخل نيست

هزارتن شکر و بيش از يک ميليون تن برنج وارد کشورشده  211به طوري که طبق آخرين آمار، امسال بيش از : وي اضافه کرد

 .است

اين در حاليست که بارها ممنوعيت واردات شکر و برنج در سالجاري از سوي وزارت جهاد کشاورزي اعالم شده اما : وي تصريح کرد

 .آنچه رخ داده برعکس اين موضوع است و کماکان برنج و شکر وارد کشور مي شود

 .فظ ذخاير استراتژيک استدر حالي که بهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واردات بي رويه اين محصوالت ح: وي افزود

واردات بي رويه مي تواند : نماينده مردم اراک در مجلس با بيان اينکه واردات بي رويه برنج و شکر براي ما قابل قبول نيست، گفت

 .آسيب جدي به توليدات داخلي وارد کند

هزار تن برنج است که با در نظر گرفتن  211طبق آمارها، کشور ما در بدترين شرايط نيازمند واردات حدود : رجايي اظهار داشت

 .حفظ ذخاير استراتژيک در مجموع ساالنه به حدود يک ميليون تن برنج وارداتي نياز داريم

بنابه درخواست اين شورا قرار است : وي متولي ذخاير استراتژيک کاالهاي اساسي کشور را شوراي عالي امنيت ملي دانست و گفت

برخي کاالهاي اساسي به مدت سه ماه ديگر نيز افزايش يابد که بايد تصميم گيري واردات نيز توسط ذخاير استراتژيک کشور در 

 .وزارت جهادکشاورزي انجام شود

همچنين طبق قانون، تمام مسائل مربوط به صادرات، واردات، شرکت بازرگاني داخلي، شرکت پشتيباني امور دام و تنظيم : وي افزود

نيز برعهده وزارت جهاد کشاورزي است و براين باوريم که وزارت صنعت نبايد در اين خصوص دخالتي بازار محصوالت کشاورزي 

 .داشته باشد

در صورتي که روند واردات بي رويه ادامه يابد و هر سازماني طبق رويه خود عمل کند، مجلس مجبور خواهد شد : وي گفت

 .نمي کنند، را در پيش بگيرد استيضاح کساني که مسئوليت دارند اما به وظايفشان عمل

طبق قانون تمرکز وظايف بخش کشاورزي تمام سياست گذاري ها و برنامه ريزي واردات و صادرات محصوالت کشاورزي برعهده 

 .اين وزارتخانه قرار گرفته است

د شکرخام و سفيد و هرگونه ثبت سفارش جدي 21فروردين ماه سال  51در همين راستا وزارت جهادکشاورزي طي ابالغيه اي از 

 .براي فصل برداشت برنج نيز ثبت سفارش و واردات برنج را ممنوع اعالم کرده و اين ابالغيه همچنان به اعتبار خود باقي است

 .مي داند 27و  25اين وزارتخانه تمام شکر و برنج هاي وارداتي سالجاري را مربوط به ثبت سفارش سالهاي 
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 صنایع غذایی

 فودپرس-1۱۳۱بهمن ماه  1چهار شنبه 
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 ها جوش شيرين دارند  نيمي از نان
هاي توليد شده در کشور به رغم ممنوعيت حاوي  درصد از نان 11دبير سنديکاي توليدکنندگان خمير مايه مدعي شد که حدود 

 .جوش شيرين است

از اين ميزان : تومان در سال است، گفت 111هزار و  17که ميزان توليدات خمير مايه در کشور حدود  يي با بيان اينمجيد پارسا

 .درصد آن تر است 51درصد خمير مايه توليد شده خشک و  21

تن است که به مصرف  هزار 71بنابراين آنچه مي ماند   :هزار تن خمير مايه اظهار کرد 55وي با اشاره به صادرات ساالنه بيش از 

 .داخل کشور مي رسد

درصد از نان توليد شده کشور را پوشش مي  11هزار تن تنها  71که اين  دبير سنديکاي توليدکنندگان خمير مايه ايران با بيان اين

اين . شوند درصد از نان هاي توليد شده در داخل کشور بدون خمير مايه و با جوش شيرين توليد مي 11دهد، مدعي شد که حدود 

 .کند درحالي است که استفاده از جوش شيرين ممنوع است اما کسي بر آن نظارت دقيقي نمي

قرار است روي توليد نان نظارت  :شود بايد براي آن يک ناظر تعيين شود، گفت که هر قانوني که وضع مي پارسايي با بيان اين

هايي که اقدام به کم فروشي مي کنند و نظارتي در راستاي کيفيت  اييصورت گيرد اما جزييات آن تنها مربوط به برخورد با نانو

 .ها مدنظر نيست نان

بيشترين ميزان خمير مايه مصرفي براي نان سنگک است : هاي مختلف اظهار کرد وي با اشاره به قيمت خمير مايه مصرفي در نان

هشت توماني برآورد مي  -هاي شش، هفت  هاي ديگر قيمت انشود و براي ن تومان خمير مايه مصرف مي 51که به ازاي هر نان تنها 

 .بنابراين رقم استفاده خمير مايه در نان بسيار ناچيز است. شود

که جوش شيرين يک ماده سمي است که مصرف آن در نان ممنوع شده  دبير سنديکاي توليدکنندگان خمير مايه ايران با بيان اين

از . مي شود... اي و  اي، گوارشي، سرطان، معده هاي روده هي به فرد به تدريج باعث بروز بيمارياين ماده بدون آگا: است، ادامه داد

 .سوي ديگر مانع جذب آهن و منيزيم در بدن است

به اين ترتيب اين : که مصرف نان در ميان افرادي که از سطح مالي پايين تري برخوردارند بيشتر است، گفت پارسايي با بيان اين

بينند بنابراين با توجه به افزايش قيمتي که در نان صورت مي گيرد بهتر  يب بيشتري از مصرف جوش شيرين در نان ميافراد آس

 .است روي کيفيت آن نيز نظارت باشد تا بتوانند مواد مورد نياز بدن را تامين کنند

عالي سالمت تصويب شده و اخيرا نيز رييس  به رغم اين که موضوع ممنوعيت استفاده از جوش شيرين در نان در شوراي: وي افزود

 .سازمان غذا و دارو بر اين ممنوعيت تاکيد کرده کنترل و نظارت دقيقي بر عدم استفاده از جوش شيرين در نان وجود ندارد

هاني است، که خمير مايه توليد شده در ايران در حد استانداردهاي ج دبير سنديکاي توليدکنندگان خمير مايه ايران با بيان اين

اکثر کشورها طالب خمير مايه هستند و حتي کشور افغانستان که ما فکر مي کنيم عقب مانده است يک گرم جوش شيرين : گفت

 .هايش استفاده نمي کند در نان

هان بيشترين ميزان صادرات خمير مايه ايران به کشورهاي افغانستان، پاکستان و روسيه است اما خوا: پارسايي خاطر نشان کرد

 .زيادي دارد
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  صنابع غذایی
 فودپرس-1۱۳۱بهمن ماه  0یک شنبه 

 عمر کوتاه کنسرو ايراني در روسيه 
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  .خبر داد روسيهايران از منحل شدن صادرات کنسرو به  سنديکاي کنسرورييس  <صنايع غذايي

روسيه براي صادرات کنسرو به اين کشور منحل شد و در  درپي افت ارزش روبل قرارداد منعقد شده با: اظهار کرد احمد آزادمرد

 .حال حاضر آمار دقيقي از صادرات اين محصول به روسيه وجود ندارد

 .از زماني که ارزش پول روسيه کاهش يافته صادرات کنسرو به اين کشور ديگر صرفه اقتصادي ندارد: وي افزود

صادرات تنها زماني براي کشور مفيد است که در آن : شد، گفت يه صادر ميآزادمرد با اشاره به اينکه در گذشته کنسرو به روس

صرفه تجاري لحاظ شود و زماني که محصول قابل رقابت نباشد و قدرت عرض اندام در ديگر کشورها را نداشته باشد، بهتر است به 

 .فکر صادرات نباشيم

ت کنسرو به بسياري از کشورها همچون عراق، افغانستان و که در حال حاضر صادرا رييس سنديکاي کنسرو ايران با بيان اين

شود که نيمي از آن به  هزار تن رب گوجه فرنگي در کشور توليد مي 511ساالنه حدود : شود، اظهار کرد انجام مي CIS کشورهاي

 .شود رسد و نيمي ديگر صادر مي مصرف داخلي مي

از اين ميزان نيز حدود دو ميليون قوطي صادر : در سال عنوان و اظهار کردآزادمرد ميزان توليد تن ماهي را چهار ميليون قوطي 

 .شود مي

نتوانستيم بازار روسيه را از آن خود کنيم اما  :که وضعيت ايران در صادرات کنسرو وضعيت مورد قبولي است، گفت وي با بيان اين

 .به فکر گسترش بازار صادراتي اين محصول در ديگر کشورها هستيم
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 صنایع غذایی
 فودپرس-1۱۳۱بهمن ماه  4شنبه 

 آزادپز را ندارد   گذاری برای نانوايي هيچ نهادی حق قيمت/ درصد از افزايش قيمت نان مربوط به آرد است95
درصدي قيمت انواع نان اعالم شد که حدود  11در مصوبه دولت افزايش  :معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت گفت <مواد غذايي

  .شود درصد آن مربوط به افزايش قيمت آرد مي 51درصد آن مربوط به افزايش هزينه و  71

مجتبي خسروتاج معاون وزير بعد از ظهر امروز در نشست خبري وزير صنعت، معدن و تجارت که با حضور معاونانش در اين 

رساني که از همان روز  رغم اطالع علي: ها در مورد آزادسازي نرخ نان گفت نه برگزار شد، با انتقاد از بزرگ نمايي برخي رسانهوزارتخا

از ابتداي شروع طرح اعالم . ها خودشان را به آن راه زدند و پيام را نگرفتند اول که در مورد بحث نان شد، اما برخي خبرگزاري

 .ش داردکرديم که طرح نان دو بخ

درصد آن مربوط به  71درصدي قيمت انواع نان اعالم شد که حدود  11در مصوبه دولت در يک بخش افزايش : وي ادامه داد

بخش ديگر اين مصوبه هم به اين نکته اشاره داشته که به . شود درصد آن مربوط به افزايش قيمت آرد مي 51افزايش هزينه و 

 .توانند آزادپز شوند ها مي درصد از نانوايي 71ا تا حدود ه تدريج حسب درخواست خود نانوايي

ها آردشان را با قيمت واقعي و  اين نانوايي: اي نخواهد بود، افزود هاي آزادپز يارانه خسروتاج با تأکيد بر اينکه آرد مورد نياز نانوايي

 .اي نيستند صنعت، اصناف يا هيچ اتحاديه گذاري از سوي وزارت کنند و در عين حال مشمول قيمت شده دريافت مي هزينه تمام

ها به هر  ها را ندارد، ولي اين بدان معنا نيست که نانوايي گذاري براي اين نانوايي اي حق نرخ در عين حال، هيچ اتحاديه: وي افزود

به داشته باشند، تا در خواهد عمل کنند، بلکه بايد مستندات و فاکتورهاي قيمت تمام شده خود را براي محاس قيمتي که دلشان مي

 .صورت لزوم، سازمان حمايت بتواند براي کنترل و پاسخگويي به مردم، اين مستندات را بررسي کند

کار رئيس اتحاديه نانوايان اعالم کرده بود که از ابتداي  اين سخنان معاون وزير صنعت در حالي عنوان شد که هفته گذشته زراعت

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AF
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 .ايتخت به سمت آزادپزي حرکت خواهند کردهاي پ درصد از نانوايي 71بهمن 

هاي اصناف و سازمان هاي  اتاق  هاي بهاره و پاييزه با هماهنگي خسروتاج در بخش ديگري از سخنان خود از برپايي نمايشگاه

در هر  اسفند که زمان آن 71تا  1ايم که از  بيني کرده براي امسال نيز پيش: صنعت، معدن و تجارت هر استان خبر داد و گفت

 .روزه نمايشگاهي در فضاي مناسب براي کاالهاي مورد نياز شب عيد مردم برپا شود 51استان متفاوت خواهد بود، طي يک دوره 

بايد شرايطي فراهم شود که بازديدکنندگان در : وي با اشاره به اينکه برخي همواره از فضاي نامناسب نمايشگاهي گاليه دارند، افزود

 .العاده به مردم ارائه شود هاي صنفي و فروش فوق شود تا کاالها در قالب اتحاديه لي ندارند وگرنه سعي مياين زمينه هم مشک

: هاي بهاره باشد، گفت هاي گذشته شاهد برگزاري نمايشگاه خسروتاج در پاسخ به اينکه قرار است چند نقطه پايتخت مانند سال

اصناف با مصال مذاکراتي داشته تا در اين مکان نمايشگاه برگزار شود و در دو نقطه براي تهران سه نقطه در نظر گرفته شده که اتاق 

 .ها در حال انجام است ديگر نيز جانمايي
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 صنایع غذایی
 فودپرس- 1۱۳۱بهمن ماه  4شنبه 

 عرضه محصول با تاريخ توليد آينده /غذايي ابهام جديد در بازار صنايع
عرضه برخي محصوالت غذايي با تاريخ توليد در روزهاي آينده، اين روزها به چالشي براي خريداران تبديل شده و  <مواد غذايي

الت غذايي ايجاد هاي توليدکننده و همچنين سالم يا فاسد بودن اين نوع محصو ابهاماتي را در مورد نحوه نظارت بر عملکرد کارخانه

 .کرده است

مدتي است که عرضه برخي محصوالت غذايي با تاريخ قبل از توليد، در کشور مشاهده مي شود و خريداران شاهد درج تاريخ 

 .توليدي بر روي محصول هستند که مربوط به يک يا چند روز آينده است و در واقع هنوز تاريخ توليد آن فرا نرسيده است

 !ال قبل از تاريخ توليد، توزيع شده استبه اين ترتيب کا

 .است، ولي قبل از اين تاريخ در بازار عرضه شده است( فردا)بهمن ماه  1شود که تاريخ توليد آن  پنيري مشاهده مي

گرفتن  ها معموالً پيش از فرا رسيدن آن روز درج مي شود تا با در نظر به گفته يک کارشناس، تاريخ توليد بر روي کاال در کارخانه

اما اين تاريخ بايد طوري تنظيم و درج شود که زماني که به دست . زمان الزم براي توزيع، محصول به موقع به دست خريداران برسد

 .رسد، با تاريخ درج شده بر روي کاال مطابقت داشته باشد مشتري مي

موثر است و اگر تاريخ توليد ديرتر از زمان واقعي طبيعي است که درج تاريخ صحيح بر روي محصول در تعيين مدت انقضاء کاال نيز 

 .توليد، بر روي محصول درج شود، تاريخ انقضاء آن نيز با مشکل روبرو خواهد شد

عالوه بر مشکلي که در درج تاريخ توليد بر روي بعضي محصوالت وجود دارد، در برخي موارد نيز مشاهده شده که بر روي کااليي 

 .ها مربوط به گذشته و يکي ديگر مربوط به زمان حال است ليد و انقضاء درج شده است که يکي از تاريخدو تاريخ مختلف براي تو

هاي غير مرتبط مانند قرار  بندي مواد غذايي در بسته وجود اجسام خارجي در برخي محصوالت غذايي داراي نشان استاندارد، بسته

نشين شدن شيرکاکائو نيز از ديگر مواردي است که در برخي محصوالت  يا تهدادن آلوچه در پاکت تمر هندي با نشان استاندارد و 

  .غذايي با نشان استاندارد گزارش شده است

نظارت بر تاريخ درج شده بر روي کاالها بر عهده سازمان استاندارد است و در اين ميان حفظ امنيت و سالمت غذايي مردم از 

 .اي برخوردار است اهميت ويژه

Post/ir.foodpress.www://http 

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

 - ۳۱/11/۷۰فارس

 شود اولين محموله گندم دوروم داخلي به ترکيه صادر مي
مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينکه عمليات بارگيري اولين کشتي حامل گندم دوروم توليد داخلي براي صادرات 

 .هزار تني آماده حرکت به سمت ترکيه است 71اين محموله حدود : يه پايان يافته است، گفتبه ترک

به نقل از روابط عمومي شرکت بازرگاني دولتي، علي قنبري مديرعامل اين شرکت  خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادي 

هزار تن از اين نوع گندم از ستاد تدابير ويژه و کارگروه  1د بر مصرف گندم دوروم داخلي، مجوز صادرات با توجه به توليد مازا: گفت

 .سازي کاالهاي اساسي دريافت شده است تامين و ذخيره

کسب  در همين راستا و با توجه به تفاوت زماني برداشت محصول ايران با ديگر کشورها و امکان: معاون وزير جهاد کشاورزي افزود

هزار تن گندم دوروم به کشور ترکيه منعقد شده که اولين محموله آن  1حداکثري مزيت رقابتي در بازارهاي هدف، قرارداد صدور 

 .تن در بندر امام خميني بارگيري شده و آماده حمل است 227هزار و  7۴به ميزان 

هاي اين شرکت  کنندگان ماکاروني داخلي از خريد گندم دقنبري با بيان اينکه قيمت باالي جهاني گندم دوروم موجب شد که تولي

با توجه به مزيت نسبي صادرات اين محصول، اين شرکت اقدام به رصد و کشف بازارهاي متقاضي : استقبال چنداني نکنند، افزود

 .کرد که ترکيه اولين بازار هدف جهت صادرات گندم دوروم داخلي است

از صادرات آرد، روغن تصفيه شده و شکر سفيد تصفيه شده حاصل از محل واردات گندم، معاون وزير جهاد کشاورزي همچنين 

با انجام واردات موقت کاالهاي خام اساسي و : اي نزديک خبرداد و تصريح کرد روغن خام و شکر خام به کشورهاي هدف در آينده

هاي خالي کارخانجات داخلي استفاده بهينه خواهد شد  ها، عالوه بر ايجاد ارزش افزوده براي کشور، از ظرفيت فرآوري صادرات آن

 .وري براي کشور را بدنبال دارد زايي و افزايش بهره که اشتغال

 51: هاي شرکت بازرگاني دولتي ايران در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي از طريق صدور ساير کاالها خبر داد و افزود وي از برنامه

هاي الزم براي صادرات مستقيم و مجدد انواع  ريزي رهاي هدف اين شرکت هستند که برنامهشرکت همسايه ايران از جمله بازا

بار و حتي ماهي و ميگو و کنسرو و قارچ  کاالهاي اساسي و غير اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، شکر سفيد، مرغ، ميوه و تره

 .از محل توليد داخلي و يا واردات و صدور مجدد صورت گرفته است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http51215512111212 

 

 گندم
 - ۳۱/11/۷0فارس

قيمت تضميني مورد اقبال کارشناسان واقع / درصدی قيمت خريد تضميني گندم 95ناکافي بودن افزايش 

 نشد
توليد نيست و   شده براي خريد تضميني گندم در سال زراعي جاري از نظر کشاورزان متناسب با هزينه تعيينتوماني  5511قيمت 

 .قيمت تضميني مورد اقبال کارشناسان واقع نشد

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931107000759
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با رشد )تومان  511ي با افزايش قيمت خريد تضميني گندم براي سال زراعي جار خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادي 

 .رسيد 5511تومان سال گذشته به  5111در هر کيلوگرم از ( درصدي 51

هاي توليد نيست، مورد اقبال بسياري از کارشناسان و  اين افزايش قيمت اگرچه خوشايند است، اما از آنجا که جوابگوي هزينه

 .کشاورزان واقع نشد

 5111تا  5111و گندمکاران نرخ مناسب خريد تضميني گندم در سال زراعي جاري را بين  کارشناسان اکثر: براساس اين گزارش

هايي  بخش کشاورزي تعيين چنين قيمت  هاي مورد نياز ها و نهاده کنند و معتقدند با افزايش چند برابري هزينه تومان عنوان مي

 .گيرد انگيزه توليد را از کشاورز مي

تومان براي گندم دوروم در  5111تومان براي گندم معمولي و  5111قيمت تضميني  عي گذشته بابراساس اين گزارش در سال زرا

ميليون و  ۴) 27هزار تن گندم از کشاورزان خريداري شد که ميزان خريد گندم نسبت به سال  111ميليون و  5مجموع حدود 

 .دهد درصدي را نشان مي 12رشد ( هزار تن خريد تضميني 111

رود که ساالنه بخشي از درآمد نفتي صرف  محصوالت استراتژيک و اساسي کشور به شمار مي گندم يکي از: افزايد مياين گزارش 

شود، طبق گفته عباس کشاورز معاون زراعت وزير جهادکشاورزي سال آينده براي تأمين مصرف داخلي نياز به  واردات آن مي

 .ميليون گندم خارجي است 1واردات 

تعيين شده براي خريد تضميني اين محصول در   ز راهکارهاي کاهش واردات حمايت از توليد داخل است که با قيمتبنابراين يکي ا

 .سال زراعي جاري اين اتفاق نيفتاده است

 راهکارهای کاهش هزينه  *

س در مورد نرخ فار وگو با خبرنگار محمدي مديرعامل مجمع ملي خبرگان کشاورزي کشور در گفت براساس اين گزارش علي خان

هاي توليد  اگرچه قيمت خريد تضميني گندم متناسب با هزينه: توماني خريد تضميني گندم در سال زراعي جاري، گفت5511

 .هاي توليد بود توان توقع افزايش قيمت اين محصول را داشت و بايد به دنبال راهکارهايي براي پايين آمدن هزينه نيست، ولي نمي

تخصيص و ارائه تسهيالت ارزان قيمت به کشاورزان، استفاده از بذور گواهي شده : توليد، گفت  اي کاهش هزينهوي در مورد راهکاره

توليد   وري باال و در نتيجه کاهش هزينه گذار در افزايش عملکرد است که منجر به بهره هاي مناسب از جمله مسائل تأثير و کود

 .شود مي

هاي کشاورزي، ادوات و  قيمت نهاده: ها را پوشش دهد، گفت تواند افزايش قيمت ه نميکنند خان محمدي با بيان اينکه مصرف

 .هاي کارگر افزايش قابل توجهي داشته است آالت و حتي هزينه ماشين

هاي مصرفي يارانه اختصاص  اگر دولت به کشاورزان با پرداخت تسهيالت ارزان قيمت کمک کند و به کود و ساير نهاده: وي افزود

 .ميليون تن رساند 51تا  281توان ميزان توليد گندم را سال آينده به  ، ميدهد

هزار تومان است که  211هزينه کشت يک هکتار گندم ديم حدود  :مديرعامل مجمع ملي خبرگان کشاورزي کشور، تصريح کرد

وري سود حاصل از  بايد با افزايش بهره شود، بنابراين اگر کشاورز يک تن گندم از زمين برداشت کند، سود زيادي عايد کشاورز نمي

 .کشت را افزايش دهيم

کشاورزان خبره و نمونه معموال با رعايت قوانين مربوط به زمان مناسب کشت و کوددهي عملکرد : خان محمدي تصريح کرد

 .بيشتري دارند

وري  اين موضوع روي ميزان بهره: ت، گفتوي با بيان اينکه امسال بذر گواهي به ميزان بسيار کمي در اختيار کشاورزان قرار گرف

 .تأثيرگذار است

http://www.farsnews.com/
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اي  کيفيت و غير استاندارد است و هيچ گونه ارزش تغذيه کودهاي موجود در بازار اکثرا بي: خان محمدي در مورد کود و سموم گفت

 .براي گياه ندارد

هاي عرضه کود و سم وجود  نظارتي بر فروشگاهدر مورد تهيه سموم نيز کشاورزان مشکالت زيادي دارند و هيچ گونه : وي افزود

 .ندارد

مديرعامل مجمع ملي خبرگان کشاورزي کشور با بيان اينکه اگر قرار است دولت گندم را براساس کيفيت از گندم کاران خريداري 

دهي مناسب، مبارزه  و کود کشاورزان بايد در مورد تغذيه: کند، بايد راهکار توليد چنين گندمي را هم به کشاورزان ارائه دهد، گفت

 .الزم را ببينند  با آفات و زمان مناسب کشت آموزش

برخي از کشاورزان در موارد مذکور آگاهي کافي ندارند، در حالي که رعايت اين مسائل تأثير زيادي در : خان محمدي تصريح کرد

 وري و کيفيت محصول توليدي دارد افزايش بهره

 ندارد  کشت گندم آبي صرفه اقتصادی *

فارس در مورد قيمت تعيين شده براي خريد  وگو با خبرنگار محسن يعقوبي کشاورز نمونه گندم ديم در استان فارس در گفت

هاي توليد  تومان براي خريد تضميني گندم متناسب با هزينه 5511قيمت مصوب : تضميني گندم در سال زراعي جاري، گفت

 .نيست و اين نرخ بايد افزايش يابد

کشت گندم آبي براي کشاورزان صرفه اقتصادي ندارد و در : هاي کشاورزي اظهار داشت با اشاره به افزايش قيمت نهاده وي

دهند، به جاي گندم  بيشتر کشاورزان ترجيح مي( دهستان خسرو و شيرين -شهرستان آباده )بريم  اي که ما در آن به سر مي منطقه

 .تري دارد، کشت کنندآبي ساير محصوالت کشاورزي که سود بيش

کشت گندم ديم نسبت به گندم : اي جز کشت گندم ندارند، تصريح کرد کار نمونه گندم با بيان اينکه ديم کاران گندم چاره اين ديم

 .کمتري دارد، ولي بارندگي در ميزان عملکرد نقش به سزايي دارد  آبي هزينه

رعايت زمان : تومان باشد، اظهار داشت 5111کيلو گندم تضميني بايد حداقل ها قيمت هر  يعقوبي با بيان اينکه با توجه به هزينه

 .مناسب براي کشت و زمان مناسب براي کوددهي در عملکرد گندم بسيار تأثيرگذار است

مان دهد، اما متاسفانه کود دولتي اغلب در ز درصد توليد در هکتار را افزايش مي ۴1اگرچه رعايت زمان کوددهي حدود : وي افزود

 .شوند تر مي مناسب کوددهي موجود نيست و کشاورزان مجبور به خريداري کود در بازار آزاد با قيمت گران

 .هزار تومان نياز دارد 21کيسه کود معادل  7هر هکتار زمين کشاورزي در يک دوره کودهي : اين گندمکار نمونه اظهار داشت

 قيمت خريد تضميني جوابگوی هزينه توليد نيست *

در مورد قيمت تعيين شده براي خريد تضميني گندم در  فارس وگو با خبرنگار هم در گفت سن يعقوبي کشاورز نمونه گندم ديممح

هاي توليد نيست و اين نرخ بايد  تومان براي خريد تضميني گندم متناسب با هزينه 5511قيمت مصوب : سال زراعي جاري، گفت

 .افزايش يابد

کشت گندم آبي براي کشاورزان صرفه اقتصادي ندارد و در : هاي کشاورزي اظهار داشت يمت نهادهوي با اشاره به افزايش ق

دهند، به جاي گندم  بيشتر کشاورزان ترجيح مي( دهستان خسرو و شيرين -شهرستان آباده )بريم  اي که ما در آن به سر مي منطقه

 .آبي ساير محصوالت کشاورزي که سود بيشتري دارد، کشت کنند

کشت گندم ديم نسبت به گندم : اي جز کشت گندم ندارند، تصريح کرد کار نمونه گندم با بيان اينکه ديم کاران گندم چاره ين ديما

 .کمتري دارد، ولي بارندگي در ميزان عملکرد نقش به سزايي دارد  آبي هزينه
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رعايت زمان : تومان باشد، اظهار داشت 5111حداقل  ها قيمت هر کيلو گندم تضميني بايد يعقوبي با بيان اينکه با توجه به هزينه

 .مناسب براي کشت و زمان مناسب براي کوددهي در عملکرد گندم بسيار تأثيرگذار است

دهد، اما متاسفانه کود دولتي اغلب در زمان  درصد توليد در هکتار را افزايش مي ۴1اگرچه رعايت زمان کوددهي حدود : وي افزود

 .شوند تر مي د نيست و کشاورزان مجبور به خريداري کود در بازار آزاد با قيمت گرانمناسب کوددهي موجو

 .هزار تومان نياز دارد 21کيسه کود معادل  7هر هکتار زمين کشاورزي در يک دوره کودهي : اين گندمکار نمونه اظهار داشت
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 گیاهان دارویی

 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷4, شنبه

 گشايش صادرات گياهان دارويي ايران به بازار جهاني با همکاری چين 
د گياهان دارويي ايجاد و اعالم همکاري مشترک بين دو کشور در زمينه تولي  نامه در سفر اخير وزير جهاد کشاورزي به چين، تفاهم

 .شده است که اميدواريم به رونق دوباره توليد و صادرات اين محصول کمک کند

هاي غذايي ايران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران  رئيس اتحاديه صادرکنندگان گياهان دارويي و فرآورده 

کشور چين يکي از توليدکنندگان بزرگ گياهان : هاي مختلف کشاورزي گفت نامه جديد ايران و چين در بخش درباره تفاهم( ايانا)

آيد که در سفر جديد وزير جهاد کشاورزي به اين کشور، مراوات جديدي در اين زمينه  دارويي و از رقباي ما در جهان به حساب مي

 .گيري است در حال شکل

زعفران تنها محصولي است که در ميان : در اختيار ما قرار ندارد، افزود نامه هنوز اي با بيان اينکه جزئيات اين تفاهم جليل مغازه

 .شود و در ساير گياهان دارويي، چين نياز به واردات ندارد گياهان دارويي از ايران به اين کشور صادر مي

طوري که  ذار بوده است، بهها در بخش گياهان دارويي نيز تأثيرگ تحريم: وي درباره وضعيت صادرات گياهان دارويي خاطرنشان کرد

رو هستيم و اين امر منجر به صرف نظر کردن  براي صادرات در اين بخش با مشکالت بانکي در کشورهاي مقاصد صادراتي روبه

 .برخي صادرکنندگان گياهان دارويي از صادرات شده است

تعداد صادرکنندگان بخش گياهان دارويي تصريح هاي غذايي ايران درباره  رئيس اتحاديه صادرکنندگان گياهان دارويي و فرآورده

دليل مشکالتي که در صادرات دارند، حاضر به پرداخت حق عضويت نيستند و  اعضاي اتحاديه صادرکنندگان گياهان دارويي به: کرد

 .منتظر گشايش روزهاي خوب در صادرات دوباره اين محصول هستند

هاي مشترکي بين دو کشور بسته شده که يکي از  نامه رزي ايران به چين، تفاهمگفتني است، در سفر هفته گذشته وزير جهاد کشاو

 /.هاي مشترک در بخش گياهان دارويي است ها و فعاليت اين موارد انجام پروژه

/item/tashakkol/ir.iana.www://http75717-5html. 

 

 مرغگوشت 

 - ۳۱/11/۷4فارس

 طعم و کيفيت مرغ سبک بهتر است/ کيلوگرمي باشد 9.3تا  9.۱مرغ صادراتي بايد 
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: هاي سنگين و درشت است، گفت دهندگان مرغ گوشتي با بيان اينکه کيفيت و طعم مرغ سبک بهتر از مرغ دبير انجمن پرورش

 .شود ضه ميکيلوگرم به بازار عر 581تا  587هاي صادراتي با وزن بين  مرغ

در مورد اينکه  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  محمد يوسفي رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي کشور در گفت

تر تمايل به بهترند، اما مردم بيش نسبت به مرغ درشت هاي سبک به لحاظ طعم و کيفيت شود مرغ چرا عليرغم اينکه گفته مي

اي نيست و  هاي درشت کار ساده هاي کوچک به جاي مرغ تغيير ذائقه مردم در مصرف مرغ: درشت را دارند، گفت  استفاده از مرغ

 .سازي دارد فرهنگ ريزي و نياز به برنامه

که مرغ را با چه وزني به کننده خودش تصميم گيرنده است  کنند و هر توليد اي عمل مي کنندگان به صورت جزيره توليد: وي افزود

 .بازار عرضه کند

رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي در پاسخ به اين سوال که معموال مرغ در چه سني ذبح و با چه وزني به بازار عرضه  

ي صادراتي با وزن ها شوند، اما مرغ کيلوگرم به کشتارگاه عرضه مي 581تا  581وزن  و با روز 15بعد از  ها معموال مرغ: شود، گفت مي

 .شود کيلوگرم به بازار عرضه مي 581تا  587بين 

کيلوگرم را دارند و مرغ با اين وزن با قيمت  7تا  581مشتريان داخلي معموال تمايل به خريد مرغ با وزن : يوسفي بيان داشت

 .شود باالتري به بازار عرضه مي

کيلوگرم حداقل  1مرغ با وزن حدود  اي درشت کمتر است، در حالي کهه ضايعات مرغ سايز يا مرغ سبک نسبت به مرغ: وي افزود

 .گرم چربي و ضايعات است 111داراي 

همچنين مرغ سبک داراي طعم بسيار لذيذي است که اصال : رئيس انجمن اتحاديه پرورش دهندگان مرغ گوشتي کشور تصريح کرد

 .هاي درشت نيست قابل مقايسه با مرغ

براي : هاي سبک است، گفت تر از توليد مرغ کنندگان بصرفه هاي درشت براي توليد ال که آيا توليد مرغوي در پاسخ به اين سؤ

 .کننده در امر توليد قيمت تمام شده و قيمت فروش محصول توليدي داراي اهميت است توليد

ت بطوريکه هر کيلو مرغ درشت افت کشتارگاهي مرغ درشت به مراتب بيشتر از افت کشتارگاهي مرغ سبک اس: يوسفي بيان داشت

 .تر است تومان ارزان 111تا  711کننده بين  براي توليد

قيمت جوجه يک روزه هم در زمان کشتار مرغ بسيار مؤثر است به طوري که اگر قيمت جوجه يک روزه ارزان باشد براي : وي افزود

تر و حدود هزار تومان باشد، به  قيمت جوجه يک روز گران تر است که مرغ را زودتر به بازار عرضه کند و اگر توليد کننده بصرفه

 .تر است که مرغ را ديرتر به بازار عرضه کند صرفه

قوانين مدوني براي عرضه زمان کشتار مرغ وجود ندارد به همين دليل  :کنندگان مرغ گوشتي اظهار داشت رئيس انجمن توليد

براي کشتار  51کنند و حتي گاهي مرغ در حدود روز  اي کشتار عرضه ميکنندگان براساس محاسبه منافع خود مرغ را بر توليد

 .شود مي عرضه

کننده با صرفنظر از بيمه در  روزگي است، بنابراين توليد 11هاي مرغ از قبيل دارو و واکسن قبل از  اغلب هزينه: يوسفي اظهار داشت

 .دارد ز نگه ميرو 11صورتي که منافعش را در نگهداري مرغ بداند مرغ را بيش از 

تغيير : شود، گفت هاي توليد داخل تزريق نمي کنندگان مرغ گوشتي با بيان اينکه هيچگونه هورموني به مرغ رئيس انجمن توليد

 .سازي است فرهنگ هاي سبک نيازمند ذائقه مردم براي مصرف مرغ

=nn?php.newstext/com.farsnews.www51215517111515 
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 گوشت مرغ
 - ۳۱/11/۷۰فارس

 مرغ درشت نخوريد/ کيلوگرم است 9.۱بهترين وزن مرغ برای خريد 
 587وزن استاندارد مرغ براي مصرف : معاون وزير جهاد کشاورزي با انتقاد از فرهنگ غلط استفاده از مرغ هاي درشت، گفت

 .کيلوگرم است

با بيان اينکه کاهش سن کشتار مرغ و  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي   کني معاون وزير جهاد کشاورزي در گفتحسن ر

فرهنگ مصرف مرغ درشت : کننده دارد، گفت کننده و مصرف هاي کوچک سايز به بازار چه فوايد اقتصادي براي توليد عرضه مرغ

در بين مردم اين فرهنگ غلط را اصالح کنيم، چرا که کاهش سن ( سايز)رهنگ غلطي است و بايد با ترويج مصرف مرغ سبک ف

 .شود کشتار مرغ باعث بهبود ضريب تبديل مي

وطه با افزايش وزن مرغ و تجمع چربي در مح: کيلوگرم بهترين کيفيت و طعم را دارد، افزود 587وي با بيان اينکه مرغ با وزن 

ايم، به جاي تبديل به پروتئين مفيد با هزينه باالتر و خوراک بيشتر به  که با قيمت باال وارد کرده( خوراک طيور)شکمي، داني 

 .شود چربي تبديل مي

با وزن حدود ( سبک)اند در حالي که مرغ سايز  اغلب مردم به دنبال مصرف مرغ درشت: معاون وزير جهاد کشاورزي اظهار داشت

 .بهترين طعم و کيفيت است  يلوگرمک 587

کننده براي  هاي سبک را در بازار افزايش دهيد در حالي که توليد خواهيد عرضه مرغ رکني در پاسخ به اين سؤال که چگونه مي

شود  مي هاي سبک توليد از آنجا که در تمام دنيا مرغ: به دليل سود اقتصادي کمتر تمايل ندارند، بيان داشت  توليد اين سايز مرغ

 .تر است توليد کند کننده از او بخواهيم، تا آنچه را که براي عموم مناسب سازي به توليد بنابراين بايد با فرهنگ

تا  587شود و اغلب کشورهاي پيشرفته و حتي همسايه مرغ سايز با وزن  کيلويي مصرف نمي 1در هيچ جاي دنيا مرغ : وي افزود

 .کنند کيلوگرم مصرف مي 58۴

باشيم، بلکه بايد انتفاع عموم را بايد در نظر گرفت و بدانيم که هم منفعت   ما نبايد به دنبال انتفاع يک عده: بيان داشترکني 

 .هاي سايز است کننده در مصرف و توليد مرغ توليد کننده و مصرف

با کاهش توليد : شوند، گفت ضرر ميکننده مرغ سايز در تمام دنيا مت معاون وزير جهاد کشاورزي با طرح اين سؤال که مگر توليد

 .رود کننده هم به سمت مصرف مرغ سبک مي مرغ درشت و افزايش توليد مرغ سايز مصرف

خوش خوراک، خوش پخت و چربي کمتري در الشه آن موجود است، ضمن اينکه توليد ( سبک)هاي سايز  مرغ: رکني بيان داشت

 .تر است آن اقتصادي

 .اند هاي سايز به بازار کرده کنندگان عليرغم مقاومت در ابتداي کار، اقدام به عرضه مرغ برخي از توليد هاي اخير در ماه: وي افزود

 .هاي سبک تغيير دهيم شد، االن بايد جهت توليد را به سمت توليد مرغ زماني مرغ درشت به بازار عرضه مي: رکني اظهار داشت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http51215517111۴11 

 

 گوشت مرغ
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷4, شنبه

 استقبال کشورهای منطقه از صادرات گوشت مرغ ايران 
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بايد : ديل شده است، گفتمعاون امور توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزي با بيان اينکه ايران امسال به صادر کننده گوشت مرغ تب

  .ساختارهاي تجارت خارجي اين بخش از شکل وارداتي به صادراتي تغيير کند چون تا پارسال واردکننده بوديم

پارسال  : و به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد کشاورزي، حسن رکني اعالم کرد( ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران

 .هزار تن هم صادر شد، اما امسال بايد بيشتر صادر شود 11و حدود مقداري گوشت وارد 

هزار تن و روسيه  511عربستان و ديگر کشورهاي حاشيه خليج فارس گوشت مرغ وارد مي کنند و نياز وارداتي عراق هم : وي افزود

 .هزار تن است 111

زات يخچال دار ساماندهي شود و براي بازاريابي مطمئن براي توسعه صادرات بايد مسيرهاي حمل و نقل و تجهي: رکني اظهار داشت

 .اقدام کنيم

البته صادرات ، سخت تر از واردات است و خوشبختانه کشورهاي منطقه از محصوالت گوشت مرغ ايراني استقبال : وي تاکيد کرد

 .مي کنند

کيلوگرم رسيده  71رف هم بيشتر شده و به امسال توليد مرغ کشور به حدود دو ميليون تن رسيده و سرانه مص: رکني اعالم کرد

 .است

درصدي ايران رقم قابل توجهي است و بايد  585حدود دو درصد گوشت سفيد جهان در ايران توليد مي شود که با توجه به جمعيت 

 .براي صادرات برنامه ريزي کنيم

بخشي از نهاده ها وارد مي شود و البته : نيز گفت معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزي درباره تامين نهاده هاي دامي 

کشور خشکي هستيم و نمي توانيم به طور کامل در داخل توليد کنيم و کارخانه هاي خوراک دام نيز براي توليد نهاده هاي دامي از 

 .پسماندهاي و ضايعات کشاورزي تالش مي کنند

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http757۴1-5html. 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - ۳۱/11/۷۱فارس

 جايگزيني کشاورزی برای درآمد نفت يک شوخي است
دبير هيأت عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينکه جايگزيني درآمدهاي کشاورزي به جاي درآمد نفتي يک فرض محال است، 

بخش کشاورزي قادر به جذب سرمايه براي برطرف کردن نيازهايش نيست چه برسد به اينکه جايگزين درآمد سرشاري مثل : فتگ

 .نفت شود

يت بخش در مورد ظرف خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي   پور دبير هيئت عامل صندوق توسعه ملي در گفت اميد گيالن

بخش کشاورزي قادر به جذب سرمايه براي برطرف کردن نيازهايش نيست، چه : کشاورزي براي جايگزيني درآمدهاي نفتي، گفت

کنم، اين بحث بيشتر به يک شوخي  جايگزين درآمد سرشاری مثل نفت شود و با اين توصيف فکر ميبرسد به اينکه 

 .شبيه باشد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21240-1.html
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جايگزيني درآمدهاي : آن هم به شدت دچار مشکل است، افزود سرمايه نياز دارد و در جذبوي با بيان اينکه بخش کشاورزي به 

کشاورزي به جاي درآمد نفتي يک فرض محال است، زيرا کشاورزي بخشي دير بازده است، در حالي که نوسانات بازار نفت کوتاه 

 .گردد ت برميکشاورزي به جواب برسيم، قيمت نف در آن که  است، پس خيلي زودتر از مدت

دبير هيئت عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سؤال که منظور از طرح سؤال و کسب درآمد از بخش کشاورزي فقط در 

گذاري دارد،  اين بخش نياز به سرمايه: مقطع کنوني که قيمت نفت دچار افت شده نيست، بلکه هدف در طوالني مدت است، گفت

گذاري  گذاري نيست و دولت هم توان مالي براي سرمايه ل مشکالت کشاورزي حاضر به سرمايهدر حالي که بخش خصوصي به دلي

 .در اين بخش را ندارد

 .آورد اش را به اين بخش نمي بازار به واسطه شرايط بخش کشاورزي سرمايه: پور تصريح کرد گيالن

تر و با مشکالت بيشتري مواجه  قتصادي سختهاي ا فضاي کسب و کار در بخش کشاورزي نسبت به ساير بخش: وي تصريح کرد

 .است، بنابراين دولت بايد با بهبود فضاي کسب و کار کلي در کشور فضاي کسب و کار در اين بخش را بهتر کند

 .کند گذاري در بخش کشاورزي را فراموش هايي که درآمد نفت زياد است، سرمايه همچنين دولت نبايد در زمان: وي افزود

: کشاورزي يک فعاليت مبتني بر اقليم است و کشورمان در يک اقليم خشک و نيمه خشک قرار دارد، گفت ا بيان اينکهپور ب گيالن

توانيم از بازار خريداري  آب را صرف کاالهايي که به راحتي مي بايد کشور منفي است و به شدت از اين سياست که  هاي تراز آب

 .کنيم، بپرهيزيم

همچنين الزم است که تکنولوژي  ه دليل کم آبي نبايد برخي از محصوالت کشاورزي در کشور توليد شود وب: پور بيان داشت گيالن

 .توليد را تغيير دهيم

 .بين ببريم ته نشين کرده و از موجود آب زير زميني را  هاي ه با يک شعار کوتاه مدت خودکفايي نبايد سفر: وي افزود

تواند  داد، ولي اگر فکر کنيم که اين بخش از اين پتانسيل برخوردار است که مي يد کاهشگويم توليد را با نمي :پور گفت گيالن

شود،  اين گونه نيست، زيرا بيشتر از آن ارزي که در بخش کشاورزي مصرف مي  هاي ارزي را جبران کند، بخشي از نيازمندي

 .ادي و نه با مکانيسم دولتي از آن جلوگيري کردکنند که بايد با مکانيسم اقتص خودروهاي لوکس از قبيل مازراتي وارد مي
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - ۳۱/11/۷1فارس

 ی باز استآغوش حمايت دولت برای بخش خصوصي در عرصه کشاورز
ارتقاي : معاون وزير جهاد کشاورزي ضمن تاکيد بر حمايت و استقبال دولت از ورود بخش خصوصي به عرصه کشاورزي گفت

 .کيفيت خدمات و محصوالت هدف نخست دولت در اين بخش است

ه شب در مراسم افتتاحيه سيزدهمين نمايشگاه تکنولوژي کشاورزي شنب از اصفهان، عباس کشاورز سه خبرگزاري فارسبه گزارش 

 .هاي کشاورزي هستند در کل بذر، سموم و کود در رأس نهاد: اظهار کرد( ها، محصوالت و خدمات وابسته نهاده)

هاي  تکنولوژي براي توليد هر کدام از موارد باال نيازمند تکنولوژي خاصي هستيم و چه بسا اين تکنولوژي جزو: وي بيان کرد

 .پيشرفته محسوب شوند که در اختيار اندک کشورها قرار دارد

اهميت بذر، کود و سموم به ميزاني در امر کشاورزي باال است که به نحوي امنيت : معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزي تصريح کرد

هاي پشتيباني محسوب  ي به عنوان فعاليتغذايي و کشاورزي کشور بر اين سه ضلع بنا شده و اقدامات ديگر در عرصه کشاورز

 .شوند مي

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931102000483
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 .کن کند با توجه به اين سه مورد مذکور محقق شد انقالب سبز که توانست بحران گرسنگي مفرط را در کشور هند ريشه: وي افزود

رگير هستيم و کار کشاورز با بيان اينکه در گروه نخست يعني گروه بذور، ما با يک پديده زنده و با مسائلي پيچيده ژنتيک د

ها و کشورها  مسائل ژنتيک امروز از چنان تکنولوژي بااليي برخوردار است که به عنوان افتخارات بزرگ دولت: کنيم، گفت مي

 .شود محسوب مي

هنوز ايم اما تا نقطه انتظار  هاي خوبي را به دست آورده در کشور ايران در زمينه مسائل ژنتيک روي بذور پيشرفت: وي اذعان کرد

درصد  11تواند مقدار توليد ما را تا  داريم، چرا که طبق نظر کارشناسان و متخصصان، توجه به مسائل ژنتيکي روي بذر، مي  فاصله

 .افزايش دهد

تواند آثار و نتايج بسياري براي ما در امر  ها مي توجه به بخش کودها و به عبارتي مغذي: معاون وزير جهاد کشاورزي عنوان کرد

 .تر و بيشتر به ارمغان آورد دات بهتر، با کيفيتتولي

تا  11زا يا همان سموم است که اثر  کننده عوامل خسارت گروه سوم در رأس اهميت امنيت غذايي، گروه مواد کنترل: وي اضافه کرد

 .درصدي در افزايش کيفيت و کميت محصوالت دارد ۴1

سطح تکنولوژي در اين : و اکولوژي طبيعت حائز اهميت است، اظهار کرد محيطي کشاورز با بيان اينکه گروه سوم از منظر زيست

 .اي در اين گروه قابل توجه است ها بسيار تغيير کرده و اختالفات هزينه گروه در طول اين سال

هاي خصوصي و چه دولتي وضعيتي مطلوب است،  در حال حاضر وضعيت ما در بخش بذر چه از منظر شرکت: وي ادامه داد

بار، اما در کل از وضعيت بازار در اين بخش رضايت  هم اسف ين وضعيت در بخش کود و عناصر مغذي هم مطلوب است وهمچن

 .نداريم

وضعيت کشاورزي کشور در بخش گروه سوم يعني سموم اصالً مورد قبول و رضايت : معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزي تاکيد کرد

 .گردد ها در اين بخش برمي و بخشي ديگر آن به کوتاهي همت شرکت ها نيست که بخشي از آن ناشي از تحريم

پاش شد و  وي همچنين خواستار استفاده از تکنولوژي مناسب براي ساماندهي مصرف سم در کشور و اصالح سيستم دستگاه سم

رنگ است و در اين زمينه  د کمبايد توجه جدي به مسئله مبارزه بيولوژيک شود چرا که مبارزه بيولوژيک در صحنه تولي :اظهار کرد

 .تر ورود پيدا کند سازمان حفظ نباتات جدي

وزارتخانه وظيفه ضبط و مبارزه با قاچاق را ندارد و : کشاورز با بيان اينکه مبارزه با قاچاق سموم در اختيار وزارتخانه نيست، گفت

 .مي واردات را داريمسم و اجازه رس وظيفه ثبت قانوني در اين مورد در اختيار ندارد بلکه ما

تصميم قاطع و جدي مسئوالن و  دولت نگران کيفيت خدمات و محصوالت در بخش کشاورزي است و بدين منظور: وي تصريح کرد

 .ها است ها، استاندارد اجباري و ارائه تسهيالت و مشوق نامه مردان بر ارتقاء کيفيت از طريق آيين دولت

دولت بنايي بر محدود کردن بخش خصوصي در زمينه کشاورزي ندارد و از هرگونه : امه دادمعاون زراعت وزارت جهاد کشاورزي اد

 .هاي خصوصي در اين عرصه استقبال کرده و با آغوش باز پذيرا است فعاليت و ورود بخش

صوصي در ها خصوصي به منظور فعاليت باز است و دولت از توسعه بخش خ در حال حاضر عرصه براي تمام شرکت: وي متذکر شد

 .کند زمينه کشاورزي استقبال مي

وگو و مذاکره دولت به منظور حمايت از بخش  کشاورز در پايان داشتن کارت سبز که به نحوي نشان کيفيت است را شرط گفت

بخش خصوصي بايد بداند که خود متولي آموزش، انتقال تجارب و ايجاد فضا براي مقايسه : خصوصي دانست و اضافه کرد

 .گذاري در اين عرصه ندارد نده در زمينه محصوالت و خدمات است و راهي جز سرمايهکن مصرف
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - ۳۱/11/۷۰فارس

 نفر جمعيت 1شهری با /اند ت در روستا ماندهدرصد جمعي۱0فقط 
: درصد است، گفت ۴1تا  11انداز توسعه پايدار روستايي با بيان اينکه سهم واقعي جمعيت روستايي کشور  دبير همايش ملي چشم

 .نفر جمعيت است 2اند و سومار شهري با  درصد جمعيت در روستا مانده71در حال حاضر فقط 

« انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه کشور همايش ملي چشم»، محمدرضا رضواني دبير خبرگزاري فارسبه گزارش  

ريزي روستايي ايران سال گذشته با مجوز وزارت علوم تاسيس شده و  امروز در نشست خبري با بيان اينکه انجمن جغرافيا و برنامه

از آنجا که در آستانه تدوين برنامه ششم هستيم، موضوع همايش : روستايي است، گفت فعاليتش در زمينه برنامهاين انجمن 

 .انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم نامگذاري شد چشم

هاي آينده  برنامه انداز مطلوب در هاي گذشته و کسب اين موضوع که چشم شناسي برنامه توسعه روستايي در برنامه آسيب: وي افزود

 .چيست، از اهداف کلي برگزاري همايش مذکور است

در ساختار تدوين برنامه ششم انجمن جغرافيا و روستايي برنامه : ريزي روستايي ايران اظهار داشت رئيس انجمن جغرافيا و برنامه

 .از همايش است گيري همايش کسب خروجي مناسب ايم که جهت ايران حضور دارد و به همين دليل سعي کرده

درصد جمعيت کشور يعني يک سوم جمعيت در مناطق روستايي  7181: رضواني با اشاره به اهميت و ضرورت توسعه روستايي گفت

 .کنند زندگي مي

بسياري از روستاهاي بزرگ کشور تبديل : درصد است، گفت ۴1تا  11وي با بيان اينکه سهم واقعي جمعيت روستايي کشور حدود 

 .اند در حالي که هنوز هم کارکرد روستايي دارند دهبه شهر ش

به  21تعداد شهرهاي کشور در سال : انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه بيان داشت دبير همايش ملي ملي چشم

م از شهرها هم هزار نفر و بيش از يک چهار 51شهر افزايش يافته در حالي که نيمي از شهرهاي کشور جمعيتي کمتر از  57۴7

 .نفر دارند 1جمعيتي کمتر از 

 نفر جمعيت در کرمانشاه 1شهری با  *

تعدادي زيادي شهر زير هزار نفر در ايران وجود دارد و در استان کرمانشاه شهر سومار يک شهر  21طبق سرشماري سال : وي افزود

 .وده استنفر ب 11حدود  11نفر وجود دارد که جمعيت اين شهر در سال  2با جمعيت 

المللي معرفي شده که اگر اين اتفاق بيفتد، اين شهر  اين شهر با هماهنگي دولت عراق به عنوان يک مرز بين: رضواني بيان داشت

 .شود احيا مي

هزار آبادي که جمعيتي  11از اين تعداد حدود : هزار آبادي داراي سکنه در کشور خبرداد و گفت 51اين استاد دانشگاه از حدود 

 .شوند خانوار دارد طبق قانون به عنوان روستا شناخته مي 71ي باال

تبديل نقاط روستايي به شهر نقش : انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه کشور اظهار داشت دبير همايش ملي چشم

 21ميليون در سال  75ه ب 11ميليون در سال  77مؤثري در کاهش نسبت جمعيت روستايي داشته و جمعيت روستايي از حدود 

 .رسيده است

دولت يازدهم روند ارتقا : از جمعيت واقعي روستاها کاسته است، گفت  رضواني با بيان اينکه تبديل روستاها به شهرهاي کوچک

 .تقسيمات کشوري و تبديل روستاها به شهرها را متوقف کرده است

تشويق شهرگرايي و رهاسازي : امه ششم توسعه کشور اظهار داشتانداز توسعه پايدار روستايي در برن دبير همايش ملي چشم

 .هاي قبل با تبديل روستا به شهرها انجام گرفت و اين موضوع کار مطلوبي نبود روستاها کاري بود که در دولت
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اي که براي  مهدرصد و بنابراين هر گونه برنا 21تا  11هاي طبيعي کشور بين  سهم جمعيت روستايي در عرصه: رضواني بيان داشت

حفظ محيط زيست، توسعه پايدار ، حفاظت از منابع آب و خاک داشته باشيم، بايد در ارتباط با جامعه روستايي باشد زيرا اين 

 .بردار واقعي از اين اراضي است جامعه مالک و بهره

 .شود انجام ميهاي کشاورزي در کشور ما توسط روستائيان و در روستاها  درصد فعاليت 21حدود : وي افزود

از بعد اقتصادي و کشاورزي توجه به : انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه کشور اظهار داشت دبير همايش ملي چشم

شود، به  ها و مراتع انجام مي هايي که در زمينه حفاظت از محيط زيست، جنگل توسعه روستايي مهم و داراي اهميت است و برنامه

 .به جامعه روستايي مربوط استطور مستقيم 

ميليارد دالر براي واردات  787: ماهه سال جاري گفت 51وي با اشاره به رکوردار بودن واردات گندم، ذرت، برنج و کنجاله در 

تواند در خودکفايي محصوالت اساسي و  محصول استراتژيکي مثل گندم صرف شده در حالي که توجه به روستاها و تقويت آنها مي

 .راتژيک کشاورزي نقش مهمي داشته باشداست

درصد بقيه جمعيت به  11نيمي از جمعت روستايي در روستاها به حرفه کشاورزي اشتغال دارند و : اين استاد دانشگاه بيان داشت

 .مشاغل صنعتي و خدماتي مشغول هستند

نقش جوامع محلي و مشارکت روستاييان : داشتانداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه اظهار  دبير همايش ملي چشم

ها را  توان آن هاي مشارکتي مانند ترسيب کربن از جمله تجارب موفقي است که مي اي بايد بشتر شود و برنامه هاي توسعه در برنامه

 .تکرار کرد

با : ه روستايي تشکيل شود، گفتهاي توسع ها و سياست و با پيشنهاد اينکه يک شوراي عالي توسعه روستايي براي هماهنگي برنامه

 .کند هاي موجود را برطرف مي هاي توسعه روستاها رها شده است، اين کار نقيصه توجه به اينکه برخي از برنامه

ها کافي نيست و بايد در برنامه  کند ولي اين حمايت هاي توسعه روستايي و بخش کشاورزي حمايت مي دولت از طرح: رضواني افزود

 .ه آن پرداخته شودششم بيشتر ب

اين : انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه کشور در مورد نحوه برگزاري همايش اظهار داشت دبير همايش ملي چشم

ها و نهادهاي مرتبط و حضور  ها، وزارتخانه ها، سازمان ماه در تاالر اميني دانشگاه تهران و با همکاري دانشگاه بهمن 51همايش در 

 شود شجويان کارشناسي ارشد و دکترا برگزار ميدان

مقابله به داليل مختلف از  511مقاله پذيرفته و حدود  751مقاله ارسالي به دبيرخانه همايش پس از داوري  ۴51از : رضواني گفت

 .جمله نامرتبط بودن و عدم برخورداري از کيفيت مورد نظر رد شده است

مقاله پوستر و بقيه در  11شود و  صورت شفاهي ارائه مي مقاله به 11مقاله پذيرفته شده  751از : اين استاد دانشگاه تصريح کرد

 .رسد قالب مجموعه مقاالت همايش به چاپ مي

توسعه پايدار محيطي، توسعه پايدار اجتماعي و   شش پنل تخصصي در حاشيه اين همايش با موضوعات مختلف از جمله: وي افزود

 .شود ها و توسعه پايدار روستايي برگزار مي هادي و تعاونيفرهنگ، توسعه پايدار ن

ها و نهادهاي مرتبط اجرايي و علمي کشور،  از سوي سازمان: رضواني با اشاره به برگزاري نمايشگاهي در حاشيه اين همايش گفت

 .گيرد ر معرض ديد قرار ميهاي مختلف توسعه روستايي در اين نمايشگاه عرضه و د شده در زمينه هاي انجام تحقيقات و يافته

توسط انجمن جغرافيا و « انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه کشور همايش ملي چشم»براساس اين گزارش 

در تاالر عالمه اميني دانشگاه  5121بهمن  51صبح  1ها و نهادهاي مرتبط ساعت  ريزي روستايي ايران و با همکاري دانشگاه برنامه

 .شود رگزار ميتهران ب
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷1, چهارشنبه

 درات سيب و کيوی اعتراض به پيشنهاد مشروط شدن واردات نارنگي و پرتقال در مقابل صا
بيني اخير رئيس کنفدراسيون صادرات ايران درباره  مقام خانه کشاورز در عين تاکيد بر لزوم صادرات محصوالت کشاورزي، پيش قائم

بيني  هزار تن توليد مرکبات پيش 111امسال چهار ميليون و : ناکافي بودن ذخيره پرتقال و نارنگي سيب عيد را قوياً رد کرد و گفت

 .هزار تن آن مازاد است 111که  شده

با بيان اينکه درباره واردات محصوالت کشاورزي بايد با ( ايانا)بياباني امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران ... ا عنايت 

باالترين : د، افزودهاي توليدکننده، در سطح کشور اظهارنظر کلي کر احتياط و با اخذ آمار و اطالعات صحيح از دولت و اتحاديه

هزار تن هم نرسيد، اما اين ميزان واردات، هزاران هکتار باغ مرکبات  511هاي گذشته به  ميزان واردات مرکبات به کشور در سال

 .کشور را به مگس مديترانه آلوده کرد

سال  51هاي مرکبات ظرف  ر باغهاي فراوان براي مبارزه با آفت مگس مديترانه د رغم زحمات و صرف هزينه به: وي خاطرنشان کرد

 .خيز کشور پيدا شد رويه مرکبات، سر و کله اين آفت دوباره در برخي از مناطق مرکبات گذشته، دو سال پيش بر اثر واردات بي

يوه را فرنگي و انواع م زميني، گوجه نوع محصول کشاورزي مانند سيب 711تواند  مگس مديترانه مي: مقام خانه کشاورز ادامه داد قائم

 .آلوده کند

بياباني با انتقاد از پيشنهاد رئيس کنفدراسيون صادرات ايران به وزارت جهاد کشاورزي مبني بر صادرات سيب درختي و کيوي در 

و ها، نبايد طرح واردات خود را به دولت بدهد  آيا اين فرد قبل از اعالن نظر خود به رسانه: برابر واردات نارنگي و پرتقال تصريح کرد

ها واردات صورت  خورده و سرگردان در آب خواهد از مرکبات واکس مشخص کند که از کدام کشور قصد واردات دارد و يا آنکه مي

 ؟!گيرد

زعفران، خرما و مرکبات داراي   المللي و در پنج محصول پسته، محصول باغي داراي عنوان بين 55ايران در توليد : وي يادآور شد

ز در بسياري از محصوالت دچار سردرگمي هستيم به اين علت است که جايگاه بخش خصوصي در تعيين مزيت است و اگر امرو

هايي مانند کنفدراسيون صادرات مشخص نيست و عجيب است که هم صادرکننده و واردکننده باشيم و هم نماينده سبزي و  تشکل

 .صيفي و انواع محصوالت باغي و درباره واردات هم اظهار نظر کنيم

نظر رئيس  :کنند و نه منافع ملي، تأکيد کرد مقام خانه کشاورز با اشاره به اينکه واردکنندگان همواره به منافع خود فکر مي قائم

کنفدراسيون صادرات ايران درباره کمبود مرکبات درست مانند همان کاري است که درباره شکر در کشور انجام شده است، در 

 .س غلط به مسئوالن دولتي دادحالي که نبايد اطالعات و آدر

هاي واقعي  هايي همچون کنفدراسيون صادرات ايران از تشکل بياباني از کميسيون کشاورزي اتاق ايران خواست تا در تشکيل تشکل

 .بخش کشاورزي کمک بگيرد

يد مرکبات، نقش مهمي در هاي صحيح در تول ريزي برنامه: اظهار داشت وي با بيان اينکه هنر در صادرات محصوالت کشاورزي است،

 /.توسعه صادرات دارد و کشاورزان نيز انتظار دارند به دسترنج آنها احترام گذاشته شود
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 آیانا-1۱۳۱ بهمن ۷0, دوشنبه

 نيازی به اين تعداد دانشکده کشاورزی نداريم 
 .آموختگان کشاورزي و منابع طبيعي را به بازار کار دارد وزارتخانه جهاد کشاورزي وظيفه تسهيل ورود دانش

با اعالم اين  (اايان)استاد پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران  

ها بسپارد تا  کار ببرد و تربيت نيروي ماهر بخش را به دانشگاه دولت بايد براي جذب نيروهاي بيکار تمام توان خود را به: مطلب گفت

 .اي هم براي دانشجويان ايجاد شود انگيزه

رد و اعتبار الزم را در اختيار قرار دهد تا ها بسپا وري را به دانشگاه دولت بايد مأموريت قانون افزايش بهره: حسن ارزاني افزود

 .دانشجويان با يادگيري کار تبديل به يک کارآفرين شده و وارد جامعه شوند

هاي اجرايي از  گيري دستگاه هاي معضل بيکاري بخش کشاورزي در کشور را توليد نيروي مناسب با نياز کشور، کناره حل وي راه

ريزي براي خارج شدن دانشجويان از دلزدگي، کارآفرين کردن دانشجويان و  ساني، برنامهسياست خودکفايي در زمينه نيروي ان

 .همکاري وزارتخانه براي جذب نيرو عنوان کرد

 ها توليد نيروی انساني را به دانشگاه بسپارند ها و خصوصي دولتي 

آموختگان بيکار کشاورزي بايد  ن انبوه دانشاستاد پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران با بيان اينکه براي کم کرد

نيازي به اين همه دانشکده کشاورزي نداريم و نيازي هم نيست در هر  :گرا شوند، خاطرنشان کرد بندي و مأموريت ها طبقه دانشگاه

 .ها تحصيالت تکميلي داشته باشند ها وجود داشته باشد و همه دانشکده دانشکده کشاورزي، تمامي رشته

آموخته  هاي غيرمرتبط دانش نفر آنها در رشته 521شده در منابع طبيعي بيش از  نيروي استخدام 111با اعالم اينکه از  ارزاني

 .کار گرفته شود براي حل معضل بيکاري و بهبود مشکالت بخش بايد هر کس در جاي خودش به: اند، ادامه داد شده

اي استخدام دارند و به جاي توليد نيرو، با استخدام دانشجويان انگيزه بخش دولتي و خصوصي ظرفيت بااليي بر: وي تصريح کرد

 .آنها را باال برده و به آينده اميدوارشان کنند و توليد نيرو را به دانشگاه بسپارند

 کاربردی با عملشان يکي نيست -های علمي  هدف دانشگاه 

کنند،  کاربردي اجرا مي -هاي علمي  در حال حاضر آنچه دانشگاه :استاد پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران يادآور شد

 .با آنچه که هدف از ايجاد آنها بود، متفاوت است

کردند و در واقع قرار  ها، افزايش مهارت نيروهاي فعال جامعه در بخش بود که کار مي به گفته ارزاني، هدف از تأسيس اين دانشگاه

 .شوند و يا نيروهاي داخلي وزارتخانه جاي کارشناسان بخش را بگيرندنبود نيروهاي جديد و مازاد توليد 

هاي ماهر بود و قرار نبود در بحث تحصيالت  ها و کارشناس کاربردي افزايش کاردان -وظيفه دانشگاه علمي : وي در پايان تأکيد کرد

 /.تکميلي وارد شوند

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75755-5html. 

 
 

 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷۰, سه شنبه

 تأکيد وزير جهاد کشاورزی بر ضرورت افزايش نظارت و جلوگيری از ورود غيرقانوني مرکبات به کشور 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21261-1.html


 3931اول بهمن اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

۰0 
 

با اشاره به اين که مجوزي براي واردات ميوه بويژه مرکبات از هيچ کشور  وزير جهاد کشاورزي در نامه اي به استانداران مرزي کشور

و مرزي از سوي وزارت جهاد کشاورزي صادر نشده است، بر ضرورت افزايش نظارت و جلوگيري از ورود غيرقانوني مرکبات به کشور 

 .تاکيد کرد

اي به استانداران  ارت جهاد کشاورزي، محمود حجتي در نامهرساني وز از پايگاه اطالع (ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران 

واردات بدون : سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، ايالم، خوزستان و کردستان با تاکيد بر لزوم حمايت از باغداران، تصريح کرد

موجب ورود و سرايت عوامل مجوز و غيرقانوني ميوه به لحاظ عدم نظارت بهداشتي و قرنطينه گياهي بر روي اين محصوالت 

خسارتزا به باغ هاي کشور مي شود و نگراني بسياري براي بخش کشاورزي به همراه دارد که در بعضي از موارد مانند سال هاي 

 .قبل، جبران آن با صرف هزينه هاي گزاف نيز عمال غير ممکن خواهد بود

در سال جاري به اندازه کافي توليد شده است و نيازي به واردات  ميوه مرکبات: وزير جهاد کشاورزي در اين نامه خاطرنشان کرد

 .وجود ندارد

از ورود محصوالت کشاورزي بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزي به طور جدي جلوگيري :حجتي از استانداران مرزي درخواست کرد

 .شود

  :براي به اشتراک گذاري اخبار اقدام نمائيد

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75721-5html. 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷۰, سه شنبه

 هزار تن اعالم شد  955کمپوست  نياز ساالنه کشاورزان همداني به ورمي
 .کمپوست در کشور وجود ندارد ي براي توليد ورميا دانش مدون و يکپارچه: عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز گفت

  

در وزارت جهاد کشاورزي : با اعالم اين خبر افزود( ايانا)ابوالقاسم سوزنچي امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران 

اند، آسيب فراواني  حصول شدههاي اشتباه وارد توليد اين م کمپوست نداريم و افرادي که به شيوه متولي مشخصي براي توليد ورمي

 .اند کمپوست وارد کرده سازي مصرف ورمي به فرهنگ

کمپوست نياز  هزار تن ورمي 511اين استان ساالنه به : کمپوست در استان همدان است، خاطرنشان کرد وي که توليدکننده ورمي

حدود هفت هزار تن است و کشاورزان هنوز اين  تواند جايگزين کودهاي شيميايي شود، در حالي که توليد اين محصول دارد که مي

 .اند محصول را نشناخته

کمپوست، ادامه  برداري ورمي عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ضمن گاليه از روند اداري و وجود بروکراسي براي دريافت پروانه بهره

امکانات الزم را داشتم و براي مجوز کارم هيچ مانعي رغم آنکه شرايط و  ام، زيرا به من که از حمايت مسئوالن استان نااميد شده: داد

 .برداري هستم هاي پروانه بهره ماه است که گرفتار دريافت استعالم 55وجود نداشت، اما اکنون 

ام شش ميليون تومان کرم و کود خريداري و کار خود را آغاز کنم، اما براي دريافت  با جواز تأسيس توانسته: سوزنچي تصريح کرد

 .ام برداري نياز دارم که تاکنون معطل مانده الت، طبق مقررات بانکي به پروانه بهرهتسهي

کمپوست از بخش ترويج سازمان جهاد  براي توليد ورمي: وي با ابراز نارضايتي از عملکرد بخش ترويج استان همدان، يادآور شد

 .اند ل آشنا شدهام، اما آنها در مزرعه با توليد اين محصو کشاورزي استان کمک خواسته
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هاي اوليه از کانادا وارد کشور شده است و اکنون  کرم: کمپوست تأکيد کرد سوزنچي درباره واردات کرم مورد نياز براي توليد ورمي

 .شود کرم در کشور توليد و تأمين مي

 .تن کرم نياز است 11کمپوست، حدود  براي توليد دوهزار تن ورمي: وي اظهار داشت

 از ممنوع التصويری در دولت حسن روحاني "خانه کشاورز"رکزی خروج شورای م 

وزير جهاد کشاورزي خرد صادقي است، اما وارث : رئيس خانه کشاورز استان همدان درباره وضعيت کشاورزي در دولت يازدهم گفت

ن، برخي مديران که در دولت هايي است که هنوز آواربرداري آن تمام نشده و با بودجه ناکافي، امکانات محدود کارشناسا خرابي

تواند بار را به مقصد برساند و  نژاد بر سر کار بودند و مجس فعلي کار را تحويل گرفته است و با اين بافت به سختي مي احمدي

 .هايش را اجرا کند برنامه

ميليارد  11ارد مترمکعب به ميلي 25وري بيشتر از  داند که بايد مصرف آب در بخش کشاورزي را با بهره حجتي مي: سوزنچي افزود

 .مترمکعب کاهش دهد، اما امکانات الزم و مديران توانمند در اختيار ندارد

وزارت جهاد کشاورزي   در دولت قبل مقرر شد ناظران گندم به استخدام: وي با اشاره به استخدام مهندسان ناظر خاطرنشان کرد

 .ونددرآيند، در حالي که قرار بود نهادهاي دولتي کوچک ش

مهندس ناظر زن در بخش کشاورزي استان همدان که تجربه کافي  25کارگيري  به :عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ادامه داد

ندارند، جز تحويل بودجه به وزارتخانه تأثير ندارد و حجمي هم مي داند استخدام تحميلي مهندسان ناظر که مصوبه مجلس و دولت 

 .دهم بوده صحيح نيست

اعضاي خانه : رساني خانه کشاورز از مسائل اين بخش، تصريح کرد ر پاسخ به پرسش خبرنگار ايانا درباره روند اطالعسوزنچي د

کنند؛ ضمن آنکه به هيچ جناح و تفکر خاصي وابسته نيستند و آزادانه مشکالت و  کشاورز باتجربه هستند و مشکالت را لمس مي

 .کنند هايشان را مطرح مي خواسته

ويژه شوراي  با توجه به اينکه خانه کشاورز در دولت حسن روحاني رئيس جمهوري از محدوديت درآمده است و به: شدوي مدعي 

 /.رساني موفق بوده است التصويري و مصاحبه کردن خارج شده، در خبررساني و اطالع مرکزي آن از ممنوع

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http7572۴-5html. 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷1, چهارشنبه

 برگزاری دومين جشنواره سراسری محيط زيست و انرژی صنايع شير ايران 
هاي توليدي اين گروه  شرکت دومين جشنواره سراسري محيط زيست و انرژي صنايع شير ايران همزمان با هفته هواي پاک در کليه

  .آغاز به کار کرد

هاي  ، جلسه افتتاحيه اين جشنواره با حضور مقامات استاني و مديران سازمان(ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران 

صنايع محلي  مرتبط از قبيل محيط زيست؛ وزارت نيرو؛ شرکت ملي گاز؛ صنعت، معدن و تجارت و همچنين تعدادي از صاحبان

 .هاي گروه در سراسر کشور برگزار شد طور همزمان در کليه شرکت به

نويسي بين کارکنان،  سازي محيط زيست، برگزاري مسابقات عکاسي، مقاله هاي متنوع زيادي مانند پاک بنا بر اين گزارش، برنامه

 .ه قرار داردهاي تخصصي نيز در دستور کار اين جشنوار خانواده پرسنل، مشتريان و آموزش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21274-1.html
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هاي شيري پگاه، طي مراسمي در نهمين دوره همايش مديريت سبز که در تاريخ  بندي فرآورده گفتني است، شرکت صنايع بسته

شده توسط ارزيابان  المللي برج ميالد برگزار شد، بر اساس نتايج مميزي تخصصي انجام هاي بين در مرکز همايش 21ماه  دي 72

 /.ژي را از بنياد جهاني انرژي؛ دريافت کردويژه، جايزه مديريت انر

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http75717-5html. 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷1, چهارشنبه

 دام، طيور و آبزيان را شکست  ساله ايجاد صندوق حمايت از صنايع 1حجتي طلسم 
االختيار وزير جهاد کشاورزي در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، صندوق حمايت از صنايع دام، طيور  با موافقت نماينده تام

 .ميليارد تومان شکل گرفت 71و آبزيان با سرمايه اوليه 

، درباره تأسيس (ايانا)با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران  مديره انجمن صنايع خوراک دام، طيور و آبزيان در گفتگو رئيس هيئت

پيگير تأسيس صندوقي براي حمايت از صنايع  1۴از سال : صندوق حمايت از صنايع توليد خوراک دام، طيور و آبزيان گفت

ي اداري و کمبود بودجه توليدکننده بخش خوراک دام، طيور و آبزيان هستيم، اما اين امر به داليل مختلف در پيچ و خم بروکراس

 .گير کرده بود

براي رفع مشکل، اين طرح به شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي رفت تا با موافقت نماينده : قديري افزود  مجيد موافق

 .ميليارد تومان شکل گيرد 71االختيار وزير جهاد کشاورزي دولت يازدهم، اين صندوق با سرمايه اوليه  تام

هاي  درصد از کل سرمايه صندوق است و مابقي آن توسط کارخانه 51بر اين اساس در فاز نخست، سهم دولت : وي خاطرنشان کرد

 .شود توليدکننده بخش تأمين مي

درصد از منابع اوليه توليد خوراک دام، طيور و  51مديره انجمن صنايع خوراک دام، طيور و آبزيان با اشاره به اينکه  رئيس هيئت

صنايع توليدکننده خوراک دام، طيور و آبزيان عالوه بر تأمين خوراک : شود، ادامه داد شور تأمين ميآبزيان از خارج ک

حمايت از دام، طيور و آبزيان، امکان توسعه اين  هزار تن صادرات دارند که با تأمين صندوق 711کنندگان داخلي، ساالنه  مصرف

 .يابد ميزان به يک ميليون تن افزايش مي

عدد از  ۴57کارخانه توليدکننده خوراک دام، طيور و آبزيان در کشور وجود دارد که  152در حال حاضر : ي تصريح کردقدير  موافق

 /.ها ديده شده است آنها عضو انجمن هستند، اما در اين طرح سهم تمام کارخانه

/item/tashakkol/ir.iana.www://http75755-5html. 

 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷1, چهارشنبه

 گردهمايي روسای منطقه يک سازمان نظام مهندسي کشاورزی کشور برگزار شد 
ات و فعاليت رييس جديد سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور، در نخستين سفر استاني خود براي بازديد از اقدام

هاي مشترک انجام شده توسط سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي سيستان و بلوچستان و سازمان شيالت ايران، به 

 .آن ناحيه سفر کرد

و به نقل از روابط عمومي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور، احمد ( ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران 

بيري با هدف بازديد از اقدامات و فعاليت هاي مشترک انجام شده توسط سازمان نظام مهندسي و سازمان شيالت ايران در ک

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21202-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/21216-1.html
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چابهار، شرکت در نشست مشترک سازمان منطقه آزاد چابهار و همچنين حضور در گردهمايي روساي منطقه يک در زاهدان به اين 

 .استان سفر کرد

ه مجاهدي، معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيالت ايران و سيدجواد قريشي، معاون اشتغال و رييس شوراي مرکزي به همرا

 .توسعه تشکل هاي تخصصي سازمان مرکزي به بازديد از فعاليت هاي صورت گرفته پرداخت

ر با همراهي نجفي، رييس در نخستين روز از بازديد، رييس سازمان نظام مهندسي کشور و هيئت همراه با ورود به شهرستان چابها

سازمان جهاد کشاورزي استان و جهان تيغ، رييس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان با بازديد از بندر 

کميته تون ماهيان اقيانوس )IoTcماهيگيري کنارک و شرکت در نشست کارشناسان فني شناورهاي ماهيگيري که برابر قوانين 

ار در کشور از ميان دانش آموختگان شيالتي با هدف پايش و مديريت ماهيگيري و حفظ و پايداري منابع براي اولين ب( هند

 .اقيانوس هند، بر روي شناورها مستقر شده اند، آغاز گرديد

رييس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور، در اين نشست هدف سازمان را مهندسي کردن فرآيند توليد دانست 

و حضور کارشناسان و متخصصين را مهم ترين عامل در راستاي حفظ منابع توليد و همسو با اهداف سازمان نظام مهندسي بيان 

 .کرد

از ديگر برنامه هاي نخستين روز از سفر، شرکت در نشست مشترک بين سازمان هاي شيالت، نظام مهندسي و جهاد کشاورزي در 

اين نشست که عالوه بر مديران دولتي، تشکل هاي خصوصي نيز شرکت داشتند، زمينه هاي  در. محل اداره کل شيالت استان بود

همکاري و اقدامات انجام شده تاکنون در قالب مسئولين فني شناورهاي صيادي، بکارگيري ناظرين براي هدايت فني پروژه هاي 

اسکله هاي صيادي و صدور پروانه هاي آبزي  مهندسي شيالتي در محل بنادر و –عمراني شيالت، استقرار شبکه خدمات فني 

 .پروري به استماع حضار رسيد

 مهندسي شيالتي به عنوان يک طرح پايلوت  -واگذاری مديريت فني بنادر به شرکت های خدمات فني 

، تفاهم نامه اي را اين سازمان آمادگي دارد تا در راستاي توليد دانش محور، اقتصادي و غذاي سالم: در ادامه احمد کبيري بيان کرد

با شيالت و بهره برداران بخش خصوصي به منظور برگزاري دوره هاي کوتاه و بلند مدت در حوزه هاي مختلف شيالتي منعقد 

 .نمايد

اين سفر، نشست مشترک رياست سازمان مرکزي با مديران منطقه آزاد تجاري چابهار، سازمان شيالت ايران، جهاد کشاورزي   در 

مانداري چابهار برگزار شد که طي آن مقرر شد تا در قالب تفاهم نامه چهار جانبه بين سازمان منطقه آزاد تجاري چابهار، استان و فر

نظام مهندسي کشاورزي، شيالت ايران و جهاد کشاورزي استان بستر فعاليت هاي مشترک به ويژه ايجاد طرح هاي پايلوت و 

همچنين بازديد از بندر ماهيگيري رمين . اند به امر سرمايه گذاري کمک کند؛ اقدام شودالگويي و انجام طرح هاي تحقيقاتي که بتو

 .و کارخانه فرآوري آبزيان در چابهار از ديگر برنامه هاي نخستين روز سفر بود

نظام ادامه سفر وارد زاهدان شد تا در جلسه مشترک شوراي   رييس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور در

 .مهندسي سيستان و بلوچستان و شوراي هماهنگي جهاد کشاورزي استان حضور يافته باشد

در اين نشست رييس و معاونين سازمان جهاد کشاورزي استان، مديران کل دستگاه هاي تابعه، مدير شعب بانک کشاورزي و هئيت 

 .مديره صندوق توسعه بخش کشاورزي استان حضور داشتند

 ی منطقه يک نظام مهندسي کشاورزی کشورگردهمايي روسا 

بنابراين گزارش، حضور در گردهمايي روساي منطقه يک نظام مهندسي کشور، آخرين برنامه سفر رياست سازمان نظام مهندسي 

 کشاورزي کشور بود که حضور روساي استان هاي سيستان و بلوچستان، کرمان، يزد، هرمزگان، خراسان جنوبي به همراه تعدادي از
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معاونين و اعضاي شوراي اين استان ها، فرصتي را فراهم آورد تا رييس جديد سازمان نظام مهندسي کشاورزي کشور، در بدو 

 .انتصابش از چالش ها و مسائل استان ها مطلع شود

برنامه ها و  تبيين سياست ها و برنامه هاي سازمان نظام مهندسي کشور در دوره چهارم شوراي نظام مهندسي کشاورزي، استماع 

همچنين اجرايي . اقدامات انجام شده در حوزه معاونت اشتغال سازمان مرکزي از اهم مطالب مطرح شده در اين گردهمايي بود

شدن قوانين، تثبيت هويت نظام مهندسي، نقش دادن استان ها در تصميم گيري ها، تهيه ابالغيه و روش هاي اجرايي يکپارچه 

 /.رکزي قرار گرفتمورد تأکيد رييس شوراي م

/item/tashakkol/ir.iana.www://http75751-5html. 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷0, یکشنبه

 فرنگي برای مصارف خانگي  دفاع سنديکای کنسرو از فروش پوره گوجه
بندي آن  فرنگي، به درصد تغليظ اين محصول که روي بسته فرنگي از پوره گوجه ريد براي تشخيص رب گوجهمردم در هنگام خ

 .نوشته شده، توجه کنند

در ( ايانا)مديره شرکت تعاوني سنديکاي صنايع کنسرو ايران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران  رئيس هيئت

صورت کتبي  تا به امروز از سوي هيچ سازمان يا نهادي به :فرنگي براي مصارف خانگي گفت گوجهواکنش به ممنوعيت عرضه پوره 

 .فرنگي براي مصارف خانگي اعالم نشده است يا شفاهي ممنوعيت عرضه پوره گوجه

د، به آن پوره درصد يا کمتر باش 71فرنگي  فرنگي هر زمان درصد تغليظ رب گوجه در زمان توليد رب گوجه: احمد آزادمرد افزود

 .شود فرنگي گفته مي گوجه

دليل داشتن آب بيشتر، ماندگاري کمتري دارد، اما اين بدان معنا نيست که مشکلي براي  فرنگي به پوره گوجه: وي خاطرنشان کرد

 .مصارف خانگي داشته باشد

فاده از مواد نگهدارنده براي ماندگاري مديره شرکت تعاوني سنديکاي صنايع کنسرو ايران با بيان اينکه در صورت است رئيس هيئت

تا امروز ممنوعيتي براي عرضه اين محصول وجود : اين محصول، توليد آن از نظر سنديکاي کنسرو نيز ممنوع است، ادامه داد

 .شود ها نيز استفاده مي نداشته و براي مصارف خانگي و رستوران

بيشتر : صورت پوره دارند، تصريح کرد فرنگي به تان تمايل به مصرف رب گوجهآزادمرد با اشاره به اينکه برخي کشورها مانند افغانس

 .صورت پوره و داراي قيمت کمتر است رود، به هايي که از ايران به اين کشور مي رب

توانند ميزان و درصد تغليظ محصول را مشاهده و بعد خريداري  کنندگان، هنگام خريد رب مي وي با بيان اين که مصرف

توانند با سنديکاي کنسرو ايران به  مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در توليد رب يا ساير صنايع کنسروي مي: أکيد کردکنند،ت

 .تماس گرفته و گزارش دهند 175-55151772شماره 

د استان بوشهر از گفتني است، بر اساس خبري که روز گذشته به روي سامانه اينترنتي سازمان ملي استاندارد آمد، مديرکل استاندار

 /.فرنگي رقيق براي مصارف خانگي خبر داد فرنگي و رب گوجه هاي پوره گوجه غيرقانوني بودن عرضه فرآورده

/item/food/ir.iana.www://http75717-5html. 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21213-1.html
http://www.iana.ir/food/item/21252-1.html
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 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱بهمن  ۷۰: تاریخ

 واردات مرکبات ممنوع است
هاي مرزي کشور با اشاره به اينکه مجوزي براي واردات مرکبات صادر نشده است، به  اي به استان وزير جهاد کشاورزي طي نامه

 .جلوگيري از ورود غيرقانوني مرکبات تاکيد کرد

و به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد کشاورزي، مهندس محمود حجتي در نامه  وه اقتصادي باشگاه خبرنگارانگربه گزارش 

اي به استانداران سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، ايالم، خوزستان و کردستان با تاکيد بر لزوم حمايت از باغداران، تصريح 

ي ميوه به لحاظ عدم نظارت بهداشتي و قرنطينه گياهي بر روي اين محصوالت موجب ورود و واردات بدون مجوز و غيرقانون: کرد

سرايت عوامل خسارتزا به باغ هاي کشور مي شود و نگراني بسياري براي بخش کشاورزي به همراه دارد که در بعضي از موارد مانند 

  .خواهد بود سال هاي قبل، جبران آن با صرف هزينه هاي گزاف نيز عمال غيرممکن

ميوه مرکبات در سال جاري به اندازه کافي توليد شده است و نيازي به واردات : وزير جهاد کشاورزي در اين نامه خاطرنشان کرد 

  .وجود ندارد

/news/fa/ir.yjc.www://http155۴711 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱بهمن  ۷۰: تاریخ

 هزار هکتار زمين کشاورزی به چرخه توليد 0بازگشت بيش از 
هزار هکتار اراضي کشاورزي که به صورت غير مجاز  5در يک سال و نيم اخير براي بيش از   :رئيس سازمان امور اراضي کشور گفت

 .رخه کشاورزي صادر شده استتغيير کاربري داده شده بود ، احکام قضايي براي بازگشت به چ

هزار هکتار از اراضي  21تاکنون  2۴با اشاره به اينکه از سال : ، قباد افشار اظهار داشتگروه اقتصادي باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

هزار هکتار از اين اراضي ، احکام قضايي  21اکنون بيش از ت 2۴از سال :  کشاورزي تغيير کاربري غيرمجاز داده شده است ، افزود

  .صادر و تعيين تکليف و بخش عمده از اين احکام نيز اجرا شده است

در يک سال و نيم گذشته پس از تشکيل گشت هاي ويژه حفاظت اراضي کشاورزي و همکاري و هماهنگي دستگاه : وي گفت 

به طور غيرقانوني تغيير کاربري داده شده ، حکم قضايي صادر   هکتار از اراضي زراعي که هزار 5قضايي با اين سازمان براي بيش از 

  . شده است

هزار هکتار از اين اراضي اجرا و اقدامات الزم براي بازگشت ان  ۴احکام قضايي در بيش از : افزود   رئيس سازمان امور اراضي کشور

  .به چرخه توليد کشاورزي انجام شده است

هزار کارشناس هيئت نظارت در واگذاري اراضي ملي به  7: همچنين از تعيين تکليف اراضي و اگذار شده خبر داد و گفت  افشار

براي تعيين   هزار هکمتار وسعت دارد ، 711ميليون و  ۴داوطلبان و فعاالن عرضه کشاورزي ، پس از ارزيابي اين زمين ها که 

  .هزار هکتار حکم صادر کردند 511تکليف 

هزار هکتار  51هزار هکتار از اراضي واگذار شده به علت باير ماندن اراضي فسخ شده و  ۴1قراردادهاي مربوط به حدود : وي افزود 

  .ديگر نيز اخطار دريافت کرده است که در صورت اجرا نکردن طرح هاي کشاورزي قرارداد اين افراد نيز باطل خواهد شد

براي بقيه افرادي که در اين مدت مطالبات و اجاره بهاي اراضي را به دولت پرداخت نکردند : فت رئيس سازمان امور اراضي کشور گ

  .، براي پرداخت اجاره بها مهلت تعيين شده است

ميليون هکتار از اراضي کشاورزي که براي اجراي طرح هاي کشت موقت به افراد واگذار شده بود ، نيز بزودي تعيين  7: افشار افزود 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5114253
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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  .ف مي شود و براي اجراي طرح هاي توسعه بخش کشاورزي در چرخه توليد قرار خواهد گرفتتکلي

يگان هاي حفاظت از اراضي کشاورزي از سال   :وي درباره توسعه فعاليت گشت هاي ويژه حفظ کاربري اراضي کشاورزي گفت

شهرستان اجرا  711سال آينده در   درو اين طرحفعال شدند که با تامين تجهيزات و خو  شهرستان 511گذشته تاکنون در بيش از 

  .مي شود

در پي فعاليت و نظارت مستقيم گشت هاي ويژه حفظ کاربري اراضي ، امسال ميزان تخريب : رئيس سازمان امور اراضي کشور افزود

  .هزار هکتار کمتر از سالهاي گذشته بوده است ۴و تغيير کاربري در اراضي کشاورزي 

هزار هکتار اراضي  211ميليون و  51بر اساس طرح آمايش جغرافيايي از : ر کردن اراضي کشاورزي خبر داد و گفتافشار از سنددا

  .ميليون هکتار سند مالکيت ندارد و کشاورزان با مشکالت متعددي براي دريافت تسهيالت مواجهند 5۴کشاورزي 

سال آينده اين اراضي را سنددار  2تا  1ثبت اسناد کشور در  سازمان امور اراضي با همکاري و همکاهنگي سازمان: افشار گفت 

  .خواهد کرد

وي الکترونيکي کردن خدمات مربوط به واگذاري ها و تمديد قراردادهاي اراضي کشاورزي را از ديگر اقدامات براي نظارت دقيق تر 

  .وين ، فارس ، مازندران و گلستان اجرا مي شودقز استان تهران ، 1اين طرح در :  بر حفظ کاربري ها ي کشاورزي دانست و افزود

اين طرح عالوه بر کاهش مراجعات مستقيم کشاورزان به ادارات کل کشاورزي شهرستانها و : رئيس سازمان امور اراضي کشور گفت

  .دفاتر امور اراضي مي تواند بانک اطالعاتي جديدي را براي مديريت بخش کشاورزي در اختيار مسئوالن قرار دهد

افشار اجراي طرح پايش و نقشه برداري جديد از اراضي کشاورزي را از ديگر اقدامات براي جمع آوري اطالعات دقيق بخش 

   .ميليون هکتار از اراضي کشاورزي از دهه فجر آغاز مي شود 1استان و در سطح  57اين طرح در : کشاورزي دانست و افزود

د با استفاده از نقشه هاي جديد ، طرح تعيين الگوي کشت و مديريت منابع آب و مسئوالن بخش کشاورزي مي توانن: وي گفت

  .خاک را در اراضي کشاورزي اجرا کنند

/news/fa/ir.yjc.www://http1551522 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱بهمن  ۷۵: تاریخ

 نظارتي بر واردات نيست/ شود ميتي به بخش کشاورزی داده نمياه
هايي از بخش کشاوري کشور داشتند که در گفتگو با ما آن  المللي تکنولوژي کشاورزي اصفهان ناگفته کنندگان نمايشگاه بين شرکت

 .را در ميان گذاشتند

 11؛ وقتي گشتي در نمايشگاه بين المللي تکنولوژي کشاورزي اصفهان که در تاريخ تصادي باشگاه خبرنگارانخبرنگار اقبه گزارش 

اکثر غرفه داران   دي ماه در اصفهان برگزار شد زديم و پاي صحبت هاي غرفه داران نشستيم ناگفته هايي را مي شنوي که دغدغه

  .اين نمايشگاه بود

مي که سال ها در اين بخش فعاليت مي کند در اين نمايشگاه غرفه اي به مساحت سي متر به او هاي دا يک توليدکننده نهاده

اين توليدکننده نمايشگاه اصفهان را مرجع اصلي کشاورزي . اختصاص داده شده و محصوالت خود را به معرض نمايش گذاشته است

  .داند ايران مي

  .به نمايشگاه هاي اصفهان استبه گفته وي رعايت استانداردهاي روز جهاني مختص 

متاسفانه اين دوره در برگزاري نمايشگاه کاستي هايي وجود دارد که عالوه بر عدم اطالع رساني مناسب محيط : وي در ادامه افزود

  .ها در شان بخش کشاورزي نيست برگزاري اينگونه نمايشگاه

http://www.yjc.ir/fa/news/5113177
http://www.yjc.ir/fa/list/6/160
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واردات کودهاي بي کيفيت باعث ضربه زدن به توليدات کشاورزي هاي دامي ضمن بيان اين مطلب که به تازگي  توليدکننده نهاده

واردات کودهاي بي کيفيت از طرق غيرقانوني و حتي گاهي از مراجع رسمي منجر به سقوط توليدات : مي شود، اظهار داشت

  .کشاورزي مي شود

در اين نمايشگاه : ابزار ناراحتي کرد و گفتدر ادامه توليدکننده ديگري در اين نمايشگاه از حضور نداشتن بازديدکنندگان تخصصي 

تصور توليدکنندگان بر اين بود که مقامات استاني و معاونان مرتبط به جهاد کشارزي حضور داشته باشند و با تبادل اطالعات و 

  .مشکالت موجود کمک به رفع نقاط ضعف در اين بخش کنند

ش اهميتي به مشکالت کشاورزان نمي دهند نبايد توقع رشد و توسعه وقتي خود مسئوالن اين بخ: اين توليدکننده تصريح کرد

  .کشاورزي را در کشور داشته باشند

واردکننده بذر و کود که در اين نمايشگاه حضور داشت با اشاره به اينکه داشتن مشکالت نقل و انتقاالت ارزي مهترين دغدغه 

دولت بايد از واردکنندگان  :و صندوق ارزي آن را حل کند، مي افزايدتواند با گشايش اعتبارات  واردکنندگان است و دولت مي

قديمي که سوابق مالياتي دارند با دادن اسناد اعتباري به آن ها در مقابل فروشنده خارجي حمايت کند که اين روش عالوه بر 

  .کاهش هزينه هاي واردات هزينه فروش را هم کاهش مي دهد

توانيم توان  با اعمال نظارت بر کيفيت واردات کود مي: دم نظارت بر واردات کيفيت کود خاطر نشان کرداين واردکننده با اشاره به ع

  .رقابت در اين زمينه را افزايش دهيم

کاالي سفارش داده شده براي واردات به کشور عالوه بر : گروه وارداتي ديگري از وجود مافيا در واردات مي گويد و اظهار داشت

  .ماه طول مي کشد تا آزمايشات الزم براي اجازه ترخيص آن به کشور داده شود 1الي  ۴ترانزيت،  طوالني بودن

اين امر باعث مي شود که در کيفيت کاالها تاثير بگذارد و ورود آنها به بازار : وي با اشاره به طوالني شدن پروسه واردات يادآور شد

  .تبعات منفي را در پي داشته باشد

اي غيرقابل جبران به  وجود مافيا در واردات، بازار سياهي را بوجود مي آورد که ضربه: هاي دامي خاطرنشان کرد هادهواردکننده ن

  .ها وارد خواهد کرد واردکننده

/news/fa/ir.yjc.www://http1555215 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱بهمن  ۷۰: تاریخ

 مند نياز دارد های نظام توسعه توليد ارگانيک به تالش
تقويت : هاي تحقيقاتي و ترويج محصوالت ارگانيک زراعي و باغي خوب است، گفت دبير انجمن ارگانيک ايران با بيان اينکه تالش

 .مند نياز دارد تا به جرياني فراگير تبديل شود هاي نظام ليد ارگانيک به تالشاقتصاد محصوالت و توسعه تو

در حوزه استاندارد هم تالش هاي خوبي شده است و : ؛ مهدي مهدي پور اظهار داشتگروه اقتصادي باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .ا با راهبري مرکز ملي تاييد صالحيت استاندارد ساماندهي شودانتظار داريم همه فعاليت ه

هزار هکتار از اراضي کشور تحت مديريت ارگانيک قرار دارد و محصوالت متنوعي مانند پسته وحشي، پسته  21بيش از : وي افزود

... نگور، آب انگور، کشمش، کيوي و معمولي، عسل، برنج، چاي، زعفران، خرما، رب گوجه فرنگي، گالب، اسانس گل، انار، آب انار، ا

 .شود توليد مي

محصول سالم به معني استفاده از  :مهدي پور با بيان اينکه محصوالت ارگانيک با توليد محصول سالم فرق مي کند، اظهار داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/5111786/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 .ش استفاده نمي شودسموم و افت کش ها به اندازه استاندارد و ميزان مجاز است اما در محصوالت ارگانيک به هيچ وجه از افت ک

 55۴امروزه در : وي کشت و توليد محصوالت ارگانيک را در حفظ سالمت افراد، محيط زيست و تجارت خارجي مهم دانست و گفت

  .کشور به ويژه کشورهاي اروپايي، محصوالت ارگانيک توليد مي شود و سابقه ده ها سال دارد

ن هم انجمن ارگانيک از حدود هفت سال پيش فعال شده است و با تشکيل در ايرا: دبير انجمن ارگانيک ايران اظهار داشت

کميسيون هاي تخصصي و فني، اقدامات خوبي در زمينه ترويج فرهنگ توليدات محصوالت ارگانيک و نظارت بر اين محصوالت 

 .اندازي شده است فروشگاه عرضه محصوالت ارگانيک در کشور راه 11استان نمايندگي دارد و  51اين انجمن در  .دارد

مرکز تحقيقات وزارت جهادکشاورزي هم اقدامات خوبي کرده است و از همه نهادهاي مسئول و فعال مي خواهيم همه : وي افزود

 .کارهاي يکپارچه را منظم انجام دهند تا به دستاوردهاي باالتري هم برسيم

ستم طبيعي هماهنگ است و در خاکي رشد مي کند که از بنابراين گزارش، توليد محصوالت ارگانيک در همه مراحل رشد با سي

چند سال قبل هيچ گونه سموم دفع آفات گياهي مانند علف هرزکش ها، قارچ کش ها و مواد شيميايي استفاده نشده و فقط با مواد 

 .طبيعي مانند کمپوست گياهي تقويت مي شود

نمي گيرد و از گازها براي رشد زودرس ميوه ها استفاده نمي شود در ترکيبات ميوه هاي ارگانيک هيچ گونه اصالح ژنتيکي صورت 

 .و به همين دليل رنگ اين نوع ميوه ها طبيعي است

درصد از کل محصوالت کشاورزي به صورت سالم توليد شود و توليد محصوالت ارگانيک به  71در پايان برنامه پنجم توسعه بايد 

 .يک ميليون هکتار برسد

ميليون هکتار آن به صورت برداشت از عرصه طبيعي  11تار در جهان تحت مديريت ارگانيک است که حدود ميليون هک 51حدود 

 .است

 .همچنين هزينه توليد محصوالت ارگانيک کشاورزي از محصوالت نيمه ارگانيک و سالم بيشتر است

/news/fa/ir.yjc.www://http5۴11115 

 

 متفرقه

 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷0, یکشنبه

  !واکس ميوه بخوريد

 .هاي خوراکي داراي ماده نگهدارنده طبيعي کيتوزان هستند و با داشتن کلسيم باال هيچ خطري براي سالمتي انسان ندارند واکس

نگار خبرگزاري کشاورزي ايران هاي سردسيري و خشک وزارت جهاد کشاورزي امروز در گفتگو با خبر سرپرست دفتر امور ميوه 

شوند به دو دسته خوراکي و غيرخوراکي تقسيم  هايي که در محصوالت باغي مصرف مي واکس: با اعالم اين خبر گفت( ايانا)

هاي غيرخوراکي را در مرکبات و انار استفاده  شود و واکس شوند، واکس خوراکي در محصوالتي مثل سيب و انگور استفاده مي مي

 .کنند مي

طور طبيعي واکس وجود دارد که با توجه به رقم، مقدار آن متفاوت است و اين  ها مانند سيب به در برخي ميوه: علي محسني افزود

 .شود واکس جزء سيستم دفاعي سيب براي افزايش ماندگاري محسوب مي

 .ت ضروري دانستوي استفاده از واکس ميوه را براي بازارپسندي، افزايش ماندگاري و کاهش ميزان ضايعا

http://www.yjc.ir/fa/news/5114038
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هاي سردسيري و خشک وزارت جهاد کشاورزي با اعالم اينکه خسارت ضايعات محصوالت کشاورزي در هر  سرپرست دفتر امور ميوه

اي که از طبيعت گرفته شده است و در بسياري از کشورهاي پيشرفته نيز  استفاده از ماده: درصد است، تصريح کرد 11سال بيش از 

 /.تواند مقداري از کلسيم مورد نياز بدن را نيز تأمين کند تنها ضرري براي سالمتي ندارد، بلکه مي شود نه استفاده مي

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http757۴1-5html. 

 

 متفرقه
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷0, دوشنبه

 پذير شد  ب آشاميدني از هوا امکانقيمت آ توليد ارزان
آبي سرگرم مباحث لزوم پرداختن  در حالي که مسئله تأمين آب به دغدغه روز جهاني بدل شده است و کشورهاي درگير بحران کم

 .گذاري در مديريت مصرف آب هستند، طراحان ايتاليايي موفق به توليد آب آشاميدني سالم از هوا شدند جدي به سرمايه

عنوان يک مسئله جدي در بسياري از نقاط  تنها در ايران، بلکه به ، کمبود آب نه(ايانا)ارش خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران به گز 

اي که امروز در کشورهايي با درصد  نکته. شود جويي در مصرف آب بسيار توصيه مي جهان مطرح است و در همين راستا صرفه

نادر است و برخي جز منحرف کردن افکار عمومي به لزوم کم کردن سهم آب بخش کشاورزي به بارندگي بسيار ناچيز مانند ايران 

 .ورزند گذاري در اين زمينه مبادرت نمي هيچ سرمايه

قيمت  هاي گران ، آن هم بدون نياز به زيرساخت"توليد آب آشاميدني از هوا"جويي، اتفاقي مانند  در واقع در کنار اهميت صرفه

آن Architecture and Vision شود که خوشبختانه شرکت  واقعي و پايدار براي جهانيان اتفاقي محسوب مي عنوان ناجي به

 .را عملي کرده است

هاي گزاف  شاميدني بدون نياز به هزينهموفق به توليد آب آ Warka Water هايي از بامبو با نام محققان با استفاده از ساخت برج

 .از طريق هوا شدند

 .آوري کرده و براي مصرف روزانه ارائه دهد را جمع( گالن 758۴معادل )ليتر آب  511 اين شرکت وعده داده است تا روزانه 

 استفاده از آينه برای بازتاباندن نور خورشيد و دور نگه داشتن پرندگان  

همچنين در . است  کيلوگرم است که با هشت طناب به زمين متصل شده 51متر و با وزن  51فاع به ارت Warka Water برج

 .کند آوري شده به مه جلوگيري مي داخل يک برج يک توري پالستيکي قرار گرفته که از تبديل آب جمع

 .کند آوري مي آب را در مخزن جمع اين برج که با استفاده از بامبو بافته شده، بسيار سبک است و با ساختاري که دارد، قطرات

اين ساختار را شش نفر در چهار روز . استفاده از آينه در اين طراحي براي بازتاباندن نور خورشيد و دور نگه داشتن پرندگان است

و با توجه به  هزار دالر است هزينه برآورد شده براي اين طراحي يک .قيمت ندارد کنند و نيازي به تجهيزات سنگين و گران توليد مي

 .شود قيمت در توليد آب آشاميدني، هزينه بسيار پاييني محسوب مي هاي گران هزينه

ويژه مناطق  پذير نيست، به کشي در آن جا امکان اين پروژه بسيار مهم و اساسي جهت مناطقي است که انتقال آب با استفاده از لوله

 .اردها امکان ند کوهستاني که احداث چاه نيز در آن مکان

هزينه  آالت ندارد و بسيار کم اند اين فناوري نيازي به برق، تجهيزات و ماشين جالب آن که کارشناسان اين طراحي اعالم کرده

 /.است

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75752-5html. 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21245-1.html
http://www.architectureandvision.com/warkawater/
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 متفرقه
 آیانا- 1۱۳۱ن بهم ۷4, شنبه

 روستاها مي شوند  "سفير آسماني"روحاني وزارت جهاد کشاورزی،  355
طرح عمراني، فرهنگي و آموزشي در مناطق روستايي و عشايري  7111رييس کميته روستايي و عشايري ستاد دهه فجر از افتتاح 

 .در دهه فجر سال جاري خبر داد

آيت اهلل حسن عالمي در نشست خبري کميته روستايي و عشايري ستاد مرکزي دهه ، (ايانا)به گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران 

در مناطق روستايي و عشايري اجرا خواهد شد که  "سفيران آسماني"در اين دهه، طرح : فجر انقالب اسالمي با اعالم اين خبر افزود

 .اي انقالب اسالمي به اين مناطق اعزام خواهند شدبر اساس اين طرح، مبلغان، روحانيون و راويان انقالب براي تبيين دستاورده

 111مبلغ از بنياد شهيد انقالب اسالمي و  711روحاني و مبلغ از سازمان تبليغات اسالمي،  1111بر اساس اين طرح : وي افزود 

 .روحاني از وزارت جهاد کشاورزي در روستاهاي مختلف کشور حضور خواهند داشت

رت جهاد کشاورزي با اشاره به برنامه هاي کميته روستايي و عشايري در دهه فجر از اجراي طرح قرآني در نماينده ولي فقيه در وزا 

نمايشگاه هاي کتاب و خاطره نويسي از انقالب نيز در روزهاي شانزدهم و هفدهم : مرکز آموزش عشايري خبر داد و افزود 527

 .بهمن در جنوب و غرب کشور برگزار مي شود

بهمن، غبارروبي مزار شهداي مناطق روستايي و  57مدن زنگ انقالب در مدارس روستايي و عشايري در يوم اهلل به صدا درآ 

 .عشايري و برگزاري مسابقات فرهنگي از برنامه هايي است که به گفته آيت اهلل عالمي در روزهاي دهه فجر اجرا مي شود

پيامبر »ن از سوي دستگاه هاي دولتي در دهه فجر، مسابقه نقاشي بنابراين گزارش، ارائه خدمات پزشکي و بهداشتي رايگا 

، ديدار با خانواده هاي شهداي روستايي و عشايري، برگزاري مسابقات کتابخواني در ميان دانش «؛ مظهر عدالت و مهرباني(ص)اسالم

بهمن در مشهد از ديگر  71و  52اي آموزان روستايي و برگزاري بيست و چهارمين دوره از مسابقات سراسري قرآن کريم در روزه

 .برنامه هاي کميته روستايي و عشايري در ايام دهه فجر اعالم شده است

/item/majles/ir.iana.www75775-5html. 

 
 متفرقه

 فودپرس-1۱۳۱بهمن ماه  2پنج شنبه 

 /خواستار شد؛ ازسرافرحجتي در نامه ای به 

 ايجاد شبکه تخصصي کشاورز در صدا و سيما 
اي خطاب به سرافراز، رئيس جديد سازمان صدا و سيما، خواستار ايجاد شبکه تخصصي کشاورزي در  وزير جهاد کشاورزي طي نامه

 .آن رسانه شد

اي خطاب به سرافراز،  شاورزي طي نامهرساني وزارت جهاد کشاورزي، محمود حجتي وزير جهاد ک به گزارش روابط عمومي و اطالع

هاي موجود سازمان صدا و  رئيس سازمان صدا و سيماي ايران خواستار ارتقاء و ايجاد شبکه تخصصي کشاورزي با استفاده از ظرفيت

 .سيما شد

و ترويجي بخش  هاي آموزشي بر پايه اين گزارش، در اين نامه با اشاره به تأکيد مقام معظم رهبري بر توليد و پخش برنامه

هاي  توليد و ارائه برنامه: هاي ترويجي بخش کشاورزي شبکه بازار عنوان شده اندازي برنامه کشاورزي و تشکر از اين سازمان در راه

وري  سزايي در افزايش بهره برداران و توليدکنندگان کشاورزي تأثير به روزرساني دانش فني و تخصصي بهره آموزشي، کاربردي و به

 .تأمين امنيت غذايي در کشور دارد بخش و

http://www.iana.ir/majles/item/21226-1.html
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هاي اخير استقبال قابل توجهي از سوي مخاطبات فعال در امور زراعي،  خوشبختانه طي ماه: در بخش ديگري از اين نامه آمده است

 .از پخش آزمايشي چهارساعته برنامه کشاورزي در شبکه بازار شده است... باغي، شيالتي، دام، طيور و

نامه  وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي، تفاهم قانون افزايش بهره( 51)نامه اجرايي ماده  مه با اشاره به آييندر بخش پاياني نا

هاي موجود، وزير جهاد کشاورزي خواستار ارتقاء و  هاي آن سازمان در ساماندهي بهينه و مطلوب شبکه مشترک و همچنين سياست

 .يت موجود در سازمان صدا و سيما شده استايجاد شبکه تخصصي کشاورزي با استفاده از ظرف

Post/ir.foodpress.www://http 
 

 منابع مالی

 - ۳۱/11/۷0فارس

 هزار تن رسيد 30خريد تضميني شير به / ميليارد تومان بهای خريد شير تضميني ۵پرداخت 
کنندگان پرداخت  ميليارد تومان بابت خريد تضميني شير به توليد 7ن اينکه تاکنون مبلغ مديرعامل اتحاديه مرکزي دامداران با بيا

 .شود کنندگان شير خام واريز مي ميليارد تومان ديگر به حساب توليد ۴تا پايان هفته جاري مبلغ : شده، گفت

درباره روند خريد تضميني  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي   سعيد سلطاني مديرعامل اتحاديه مرکزي دامداران در گفت

هزار تن پودر  1به  خام از دامداران به شکل حمايتي خريداري و هزار تن شير 15تاکنون : کنندگان، گفت شير خام از توليد

 .شده است خشک تبديل شير

اغلب دامداران به جاي وجه نقد تمايل به دريافت نهاده دامي از  :يان داشتوي درباره پرداخت وجه خريد شيرخام به دامداران، ب

 .هاي دامي ذرت تحويل شده است به متقاضيان نهاده آن اساس که بر اند داشته قبيل ذرت

که  اندر تهر خام کنندگان شير ميليارد تومان به حساب توليد 7 مبلغ  همچنين :مديرعامل اتحاديه مرکزي دامداران تصريح کرد

اند، واريز شده و قرار است، تا پايان اين هفته يک ميليارد تومان ديگر به حساب  تمايل به دريافت پول بابت فروش شيرخام داشته

 .دامداران تهراني واريز شود

 .شود ميليارد تومان ديگر هم تا پايان هفته جاري به حساب دامداران قزويني واريز مي 1 مبلغ: سلطاني بيان داشت

کنندگان واريز شده و بقيه آن  بخشي از يارانه شير بهار امسال به حساب توليد :به پرداخت يارانه شير بهار امسال گفت با اشاره يو

 .شود آوري مدارک به حساب دامداران واريز مي هم پس از طي مراحل اداري و جمع

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http51215515111117 

 
 منابع مالی
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷1, چهارشنبه

 خريد تضميني شش ميليارد تومان سويا از کشاورزان اردبيل 
 .ن فروش داشتندکاران استان اردبيل بيش از شش ميليارد توما با موافقت وزير جهاد کشاورزي در تمديد خريد تضميني سويا، سويا

از استان اردبيل، رئيس سازمان جهاد کشاورزي اين استان با اعالم اين خبر ( ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران 

بود که وزير جهاد کشاورزي با درخواست اين سازمان موافت کرد که  21آذرماه  51کار خريد تضميني محصول سويا تا : گفت

ماه سال جاري با تمديد خريد تضميني آن موافقت کرد و از  دي 51ول سويا روي دست سوياکاران مانده بود، تا علت اينکه محص به

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931106000852


 3931اول بهمن اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

8۰ 
 

به اين ترتيب بدون . عنوان طلب سوياکاران پرداخت شد ميليون تومان به 2۴1بابت اين تمديد، در اين فرصت، مبلغ شش ميليارد و 

 .اند، بلکه سود تالش خود را دريافت کردند تنها ضرر نکرده اي، سوياکاران نه هيچ وقفه

اين حمايت واقعي دولت تدبير و اميد از قشر توليدکننده، آن است که در سال گذشته قيمت خريد تضميني هر : عديل سروي افزود

 .افزايش يافت 21هزار ريال در سال  52هزار ريال به  2کيلوگرم سويا از 

 111هزار و  51سوار  آباد و بيله هاي پارس کشت نخست و دوم استان در شهرستانسطح زير کشت سوياي : وي خاطرنشان کرد 

تن کل توليد محصول سويا بود که متوسط عملکرد سويا از هر هکتار،  1۴7هزار و  11هکتار است که از اين سطح زير کشت، 

 .کيلوگرم است 711دوهزار و 

ويژه سوياکاران و در  هاي کاربردي به کشاورزان به ترويج فنون و توصيهرئيس سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل با اشاره به 

هاي  رغم شرايط نامساعد آب و هوايي در زمان رشد سويا و تنش به: نهايت افزايش سطح توليد حاصل شده است، تصريح کرد

تناوب در زمان برداشت سويا خشکي و محيطي و وجود مشکالت مهم در تأمين آب و ميزان بارندگي و از طرفي وجود بارندگي م

شود، خوشبختانه ميزان توليد سويا نسبت به سال گذشته  عنوان فاکتورهاي بازدارنده در توليد اين محصول محسوب مي که همه به

د هکتار عقد قراردا 511هزار و  بردار کشاورزي سوياکار با سطح سه بهره 12تعداد دوهزار و  21درصد افزايش داشته که در سال  51

 /.بيمه در استان اقدام به کشت سويا کرده بودند و فروش دانه سويا به قيمت تضميني بدون مشکل انجام يافت

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75751-5html. 

 
 منابع مالی
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷1, چهارشنبه

 های مرزی کشور به استان اردبيل  ميليارد تومان از محل اعتبارات آب ۱00اص اختص
ميليارد تومان از تخصيصات مورد نظر ابالغ و کارهاي اجرايي عمليات تبديل آبياري مدرن اراضي ديم به آبي در عمل  755مبلغ 

  .آغاز شد

ريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد کشاورزي استان  اون برنامهاز اردبيل، مع( ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران 

در طول چهار سال آينده با : گفت، با اعالم اين خبر افزود اردبيل که در آيين توديع و معارفه مديريت هسته گزينش اين سخن مي

قه مغان با اجراي عمليات آبياري هزار هکتار در منط 11هاي مرزي براي اجراي  ميليارد تومان از محل آب 112هزار و  مبلغ يک

ميليارد تومان از تخصيصات مورد نظر ابالغ و کارهاي  755مدرن اراضي ديم به آبي تبديل خواهد شد که در حال حاضر مبلغ 

 .اجرايي آن عمالً آغاز شده است

مات به توليدکنندگان با مديريت ها و ارائه خد در مجموعه جهاد کشاورزي استان بايد تمامي فعاليت: اصغر پرتوي خاطرنشان کرد

ها و تحوالت مديريتي استان در راستاي خدمت  توان در عزل و نصب جهادي صورت گيرد که نماد و تجلي اين مديريت را مي

خوبي احساس کرد، کما اينکه تغييرات مديريتي در دنيا يک سبک علمي دارد که از منطق  شايسته به بخش کشاورزي استان به

هاي کالسيک و  و تغييرات آن در سطوح مختلف، متمايز از سبک "مديريت جهادي"کند، اما سبک  ود پيروي ميمربوط به خ

 .کند نئوکالسيک با عنوان سبک جهادي تبعيت مي

اي  هاي مديريتي است که جايگاه ويژه ترين پست ترين و کليدي در عرصه مديريت جهادي، مديريت گزينش از حساس: وي ادامه داد

زاده و عليرضا  ها عين علي سيفي رساني به بخش کشاورزي را دارا است، به همين خاطر مسئوالن اين مديريت تقاء سطح خدمتدر ار

هريک خدمات ارزشمندي  "ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات و هسته گزينش"هاي  هاي مديريت نصيري به ترتيب در پست

 .اين مدت انجام دادند شناسي در توام با صداقت و اخالص و وظيفه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21215-1.html
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االسالم اکبر اکبر مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان با  ريزي و امور اقتصادي سازمان، حجت قبل از سخنان معاون برنامه

مسئوليت امانت الهي است و بايد پذيرنده آن در مصداق  :اشاره به اهميت مديريت جهادي در سازمان جهاد کشاورزي تصريح کرد

در فضل و عنايات خداوند به بندگان خويش مسرور و خرسند باشند و خدمت در جامه مقدس  "هذا من فضل ربي"شريفه آيه 

 .مسئوليت در نظام ارزشمند جمهوري اسالمي را مايه افتخار و سرافرازي خود بدانند و شکرگزار باشند

ي تبليغات اسالمي استان با اشاره به روايتي از حضرت االسالم نظرپور رئيس سازمان شوراي هماهنگ در ادامه اين مراسم، حجت

(ع)علي
: ؛ يادآور شد"هر آمدني را رفتني است، خوشا به حال آن کس که در خدمت خلق و عبادت خالق باشد"اند  که فرموده 

 .هاي محوله رضايت خالق و مخلوق را در نظر بگيرند مسئوالن همواره در مسئوليت

عنوان مدير پيشين هسته گزينش سازنمان از سوي عديل سروي رئيس سازمان  دمات عليرضا نصيري بهدر پايان اين مراسم، از خ

عنوان سرپرست جديد هسته گزينش  زاده به سيفي ...ا قدرداني شد و با حکم رئيس هسته گزينش وزارت جهاد کشاورزي، عين

 /.سازمان جهاد کشاورزي استان مشغول به کار شدند

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75711-5html. 

 

 گزارشات جهانی

 - ۳۱/11/۷0فارس

 وقوع بيماری آنفلوانزای فوق حادپرندگان در اروپا و تجربه ما
هاي آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان و  وع ويروسبراساس تجارب ساليان اخير و با در نظر گرفتن آثار اقتصادي و اجتماعي ورود و شي

 .ها براي جامعه انساني مبارزه با ورود و انتشار آن يک فعاليت فرا سازماني است نيز خطرات احتمالي بعضي از اين ويروس

علمي و رئيس آزمايشگاه آنفلوانزاي پرندگان عبدالحميد شوشتري عضو هيئت  خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادي 

را  715۴اروپا سال : بيان داشت« وقوع بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در اروپا و تجربه ما»اي با عنوان  مؤسسه رازي در مقاله

 .به پايان رساند (H1N1 تحت تيپ)نزاي فوق حاد طيور با چند وقوع ويروس هاي آنفلوا

اند  ها تدابير شديدي اتخاذ کرده از اين رو اروپايي. ها در کشور هاي آلمان، هلند، بريتانيا و ايتاليا گزارش شده استتاکنون اين وقوع 

اي در مورد مبارزه با ويروس  گيري جلوگيري بعمل آورند و البته آنها تجارب بسيار ارزنده تا از انتشار اين ويروس بصورت يک همه

 .دارند (H1N5 تيپ تحت)فوق حاد آنفوالنزا طيور

اولين وقوع در کشور کره جنوبي در . از آسيا است  (H1N1 تحت تيپ)نزاي کنوني  جالب اينکه منشا اصلي ويروس فوق حاد آنفلوا

چندي نگذشت که اين ويروس در اين کشور به صورت همه گيري . در اين کشور گزارش شد( 5127دي ماه ) 715۴ژانويه 

 .گسترش پيدا کرد

هاي کره جنوبي منشا يکساني دارند ولي  ه اروپايي ها متوجه شده اند ويروسي که به اروپا راه پيدا کرده است، با ويروسبا اينک

 يابي اين ويروس به اروپا مشخص نشده است چون خط مهاجرتي مستقيمي بين جنوب شرق آسيا و اروپا غربي تاکنون چگونگي راه

 .ائي گروه محدودي از پرندگان در اين مسير گرچه غيرممکن نيست ولي بسيار نادر استالبته احتمال مهاجرت استثن.وجود ندارد

پردازند  بخصوص مناطق سيبري به تکثير و تزايد مي( مرتفع و سرد)بصورت کلي پرندگان مهاجر در فصل تابستان در مناطق شمال

کشور ما هم در اين مسير قرار . و آفريقا مي روند و براي زمستان گذراني به مناطق کم ارتفاع مثل آسياي جنوب شرقي و اروپا

 .داردو هر ساله گزارشهاي متعددي از ورود اين پرندگان به کشور در رسانه ها منتشر ميشود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21208-1.html
http://www.farsnews.com/
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بررسي ها نشان مي . گزارش شده است( 7151)5112و ( 7112)5115تاکنون دو وقوع از آنفوالنزاي فوق حاد در کشور در سالهاي 

وجود دارد و با توجه به اين تجارب تمهيداتي ( رفت وبرگشت)د ويروس ها به کشور در هر دو مرحله مهاجرت دهد، احتمال ورو

 :ذيل در کشور ملحوظ شده است

هاي آنفوالنزا را  ويروس( رديابي)سازمان دامپزشکي بعنوان متولي اصلي مبارزه هر ساله در اواخر تابستان و اوايل پائيز طرح پايش 

 .بهاي سالهاي اخير، هر ساله اين طرح موفق تر انجام مي شود خوشبختانه با توجه به تجارب گران. ر انجام مي دهددر سراسر کشو

تواند مهاجرت  با توجه به اينکه کشور در مسير هر دو مرحله رفت و برگشت پرندگان است، به نظر مي آيد پايش کنوني فقط مي

پوشش دهد، لذا براي برگشت از مهاجرت پرندگان بخصوص از جنوب شرقي آسيا  پرندگان از منطقه سيبري به مناطق جنوبي را

کرد که در اين خصوص انجام پايش بهاره حد اقل در استانهاي پر خطر مثل گيالن ، مازندران و گلستان  بايستي چاره ديگري اتخاذ

 .نه و در طول سال موارد مشکوک رصد شوندگرچه هيچ گاه امکان ورود ويروس به صفر نمي رسد و بايد فعاال  پيشنهاد مي شود

سازمان محيط زيست نيز با توجه به ضرورت هاي فوق الذکر و نيز دغدغه هاي زيست محيطي، مبادرت به منع شکار و صيد   -7

 با اين همه خبرهاي غير رسمي حاکي از فعاليت شبکه هاي زير زميني و احيانا رو. کرده است که بي شک کاري ارزشمند است

با توجه به واقعيت هاي اجتماعي به نظر مي رسد کنترل و هدايت روند شکار مي . زميني از شکار و فروش پرندگان مهاجر است

 .تواند روش واقع بينانه تري مي باشد

ظر گرفتن گر چه در مطالب نگاشته شده فقط از دو ارگان در اين زمينه نام برده شد، ولي براي اساس تجارب ساليان اخير و با در ن

آثار اقتصادي و اجتماعي ورود و شيوع ويروس هاي آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان و نيز خطرات احتمالي بعضي از اين ويروس ها 

 . براي جامعه انساني ، مبارزه با ورود و انتشار آنها يک فعاليت فرا سازماني است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http51215511115۴71 

 
 

 گزارشات جهانی
  آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷4, شنبه

 های آمريکايي به سبد کشاورزان ايراني  ای و نهاده راهيابي تراکتورهای کره
هاي کشاورزي جلب  ها را به سوي نهاده نگاهدر اواسط زمستان امسال چند رويداد بخش کشاورزي (: ايانا)خبرگزاري کشاورزي ايران

به همت دو انجمن صنفي واردکنندگان کود و سم  "گفتگو"هاي کشاورزي در بوستان  نخست برگزاري دومين نمايشگاه نهاده. کرد

ر سالن هاي کشاورزي د کننده نهاده ترين تأمين و انجمن صنفي توليدکنندگان آنها، دوم؛ برگزاري ششمين همايش ساالنه بزرگ

نمود؛ آنجا که عباس  سابقه مي هاي صدا و سيما که البته در هر دو برنامه دو اتفاق ديگر هم افتاد که قابل تأمل و شايد کم همايش

هاي کود و سم موجود در بازار  کشاورز معاون توليدات زراعي وزارت جهاد کشاورزي در هر دو برنامه به وضعيت کمي و کيفي نهاده

نقدي که در واقع حقوق  .هاي توزيعي را به باد انتقاد گرفت و با صراحت کالمي کوبنده، وضعيت کيفي نهاده خرده وارد کرد

کند و شرط اصلي توليد بهينه را،  وري باال مالحظه مي هاي کيفي براي توليد محصول با بهره کشاورزان را در انتخاب و استفاده نهاده

 .شمارد يط اقليمي ايران برميهاي کيفي و متناسب با شرا تأمين نهاده

هاي  عنوان يکي از غول اي امروز پا گرفته باشد و به که با هر پشتوانه-هاي گذشته گروه آرمان سبز آدينه  اما شايد به سياق همايش

نهاده تازه  نکته بارز همايش ششم، رونمايي از چند -تاز اراضي زراعي و باغي شده است هاي کشاورزي، يکه مهارناپذير بازار نهاده

اي و ايتاليايي است که شکل رونمايي آنها نيز  المللي کره وارداتي به سبد کشاورزان ايراني و همکاري با چند شرکت مطرح بين

هاي خاص رونمايي ساير کاالهاي صنعتي براي بازار  کننده و شاد محمود شهرياري، واجد جاذبه هاي سرگرم بار در کنار نمايش اين

هاي مصرفي آنها، به لحاظ  کنندگان نهاده عنوان مصرف در واقع مديران آرمان سبز آدينه کوشيدند تا کشاورزان به .مصرف نيز بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931105001428
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هاي سبد  هاي خود مانوس شوند و سفارش هاي وارداتي اين شرکت براي سبد مزارع و باغ هاي تازه شنيداري و ديداري با ويژگي

 .هاي آن در سطح کشور کنند ي اين فروشگاه و نمايندگينيازهاي کااليي خود را روانه واحد بازرگان

 جهاد کشاورزی وظيفه ثبت سم و اجازه رسمي واردات را دارد  

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزي وضعيت کشاورزي کشور در بخش سموم را اصالً مورد قبول و رضايت ندانست که بخشي از آن 

 .گردد ها در اين بخش برمي ي همت شرکتها و بخشي ديگر آن به کوتاه ناشي از تحريم

پاش شد  کشاورز همچنين خواستار استفاده از تکنولوژي مناسب براي ساماندهي مصرف سم در کشور و اصالح سيستم دستگاه سم 

ينه رنگ است و در اين زم بايد توجه جدي به مسئله مبارزه بيولوژيک شود، چرا که مبارزه بيولوژيک در صحنه توليد کم: و گفت

 .تر ورود پيدا کند سازمان حفظ نباتات جدي

وزارتخانه وظيفه ضبط و مبارزه با قاچاق را ندارد و قانوني : وي با بيان اينکه مبارزه با قاچاق سموم در اختيار وزارتخانه نيست، افزود

 .در اين مورد در اختيار ندارد، بلکه ما وظيفه ثبت سم و اجازه رسمي واردات را داريم

دولت نگران کيفيت خدمات و محصوالت در بخش کشاورزي است و بدين : زراعت وزارت جهاد کشاورزي خاطرنشان کرد معاون

ها، استاندارد اجباري و ارائه تسهيالت و  نامه مردان بر ارتقاء کيفيت از طريق آيين منظور تصميم قاطع و جدي مسئوالن و دولت

 .ها است مشوق

هاي  ي بر محدود کردن بخش خصوصي در زمينه کشاورزي ندارد و از هرگونه فعاليت و ورود بخشدولت بناي: کشاورز ادامه داد

 .خصوصي در اين عرصه استقبال کرده و با آغوش باز پذيرا است

ها خصوصي به منظور فعاليت باز است و دولت از توسعه بخش خصوصي در  در حال حاضر عرصه براي تمام شرکت: وي متذکر شد

 .کند رزي استقبال ميزمينه کشاو

منظور حمايت از بخش  کشاورز در پايان داشتن کارت سبز که به نحوي نشان کيفيت است را شرط گفتگو و مذاکره دولت به

بخش خصوصي بايد بداند که خود متولي آموزش، انتقال تجارب و ايجاد فضا براي مقايسه : خصوصي دانست و تصريح کرد

 .گذاري در اين عرصه ندارد و خدمات است و راهي جز سرمايه کننده در زمينه محصوالت مصرف

 ها  هشدار بحران آب در همايش نهاده 

هاي کشاورزي کشور، پشت تريبون قرار گرفت تا ضمن  ترين سهامدار بازار نهاده اما پيش از هر چيز، جواد شريفي، مديرعامل بزرگ

عنوان مروج و  بتدا تا امروز از سر گذرانده، اهميت نيروي انساني کارشناس را بهاي کوتاه از آنچه شرکت يادشده از ا اشاره به تاريخچه

اگرچه او در البالي سخنانش گريزي هم به وضعيت حاکم بر بخش کشاورزي زد و . کننده برند و کاالهاي شرکت گوشزد کند تبليغ

ها، چرا دولت از بازار کود ماکرو بيرون  زار نهادهرغم مشکالت موجود و ملموس در با تا امروز معلوم نيست که به": اظهار داشت

 "کند؟ رود و يا مسئله بذر را رها نمي نمي

در اين ميان وجود : کند، يادآور شد رنگ مي هاي نظارتي اعمال حاکميت دولت را کم وي با بيان اينکه وجود برخي منافع در بخش 

ت ديرهنگام وجوه خريدهاي تضميني محصوالت کشاورزي نيز اين مشکالت ناشي از تحريم اقتصادي، بحران کمبود آب و پرداخ

 .پيشه مهم را بسيار گران و غيرقابل رقابت کرده است

 :هاي دولتي و غيردولتي نتوانست از کنار بحران آب چشم بسته گذر کند، تأکيد کرد شريفي نيز که همچون ساير مسئوالن بخش

آوريم، توليداتي داريم که اگر  متر زمين با مشقت بيرون مي 711بارد و يا از دل  مي امروز به پشتوانه چند قطره آبي که از آسمان

 .رو خواهيم شد هاي آينده با مشکالت حادتري نيز روبه خودمان در کاهش تقاضا و مديريت مصرف آب اقدام بهينه نکنيم، در سال

 مريکا ای ايران و آ رونمايي رشددهنده آمريکايي؛ همزمان با مذاکرات هسته 
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 GROWTH - شايد يکي از نکات بارز و قابل توجه همايش ششم حضور نماينده شرکت آمريکايي گروس پروداکت

PRODUCTS  بود که به توليد ترکيبات  -روي آنها در ژنو کري و پياده همزمان با مذاکرات رودرروي ظريف و جان-در تهران

 .ورزد بيولوژيک و چندمنظوره مبادرت مي

است و ضمن غني کردن خاک کشاورزي  FDA صاحب تکنولوژي مورد تأييد سازمان غذا و داروي آمريکا موسوم بهشرکتي که  

جالب آن . شود و ضامن سالمتي آنها است کند و از طريق ريشه وارد گياهان مي به محض ورود به خاک، ريشه گياهان را تغذيه مي

هاي  کند و با از بين بردن باکتري يستم دفاعي گياهان را تقويت ميکه به ادعاي نماينده شرکت يادشده، اين ترکيبات، س

جالب آنکه گفته شد اين ترکيبات نفوذ زيادي . آورد بهايي مانند توليد محصول بيشتر را به ارمغان مي بخش، دستاوردهاي گران زيان

 .هستند به داخل خاک سخت دارند و قابل استفاده در فصول سرد و گرم و شرايط اقليمي مختلف

 تراکتورهای محبوب اپراتورهای شيفته آسايش، قدرت و پاکيزگي  

المللي همکار با نمايندگي آرمان سبز  هاي معتبر بين در حالي به فهرست شرکت "LS MTRON" آغاز يک همکاري با کمپاني

کشاورزي در کشور کره جنوبي، هاي  هاي توليد ماشين ترين مجتمع عنوان يکي از بزرگ شود که اين شرکت به آدينه اضافه مي

آمريکا، اروپا، چين، )کشور دنيا  ۴1گيرد و ظاهراً محصوالت آن به  کار مي استانداردهاي بسيار بااليي را در ساخت محصوالت خود به

 .شود صادر مي( آمريکاي جنوبي و کشورهاي آسيايي

العاده و  رتمند با سطح آاليندگي پايين، کابين راننده فوقبر اساس اظهارات نماينده اين شرکت که ميهمان همايش بود، موتور قد 

جزء  که در بروشورهاي توزيعي مشخصات تراکتورهاي آنها جزءبه... ارگونوميک براي انجام کارهاي متنوع کشاورزي با استاندارد باال و

دهد  را مي Tier 55 ي استاندارد آاليندگيترسيم شده است، نويد حضور نسلي تازه از تراکتورهاي چهار زمانه و چهار سيلندر و دارا

و راديو و همچنين  CD دليل سيستم صوتي با قابليت پخش اسب بخار، به 511تا  71که در کنار توليد تراکتورهاي با قدرت بين 

بخش هم  لذت هاي داراي کابين است، اپراتورها را براي کار با اين تراکتور سيستم تهويه مطبوع استانداردي که البته شامل مدل

 .سازد مي

 هم به سبد کاالی کشاورزان ايراني راه يافت  LGهای  کش علف 

اش در ايران با کشاورزان را آغاز کرده است، شرکت  نيز که همزمان با اين همايش به همکاري LC هاي شرکت خانواده البته از هم

 Life هاي کش ها و قارچ کش ها، کنه کش ها، حشره کش است که علف LG شده کاالهاي صوتي و تصويري و الکترونيکي شناخته

Sciences کند هاي کشاورزان ايراني اضافه مي را به سبد نهاده. 

 ايتاليا  Emakها با  آغاز همکاری ايراني 

زات از ايتاليا که سازنده ادوات و تجهي Emak اما اين تنها محصوالت تازه و رونمايي شده براي همايش نبود، بلکه گروه صنعتي

ها کشور دنيا از قبيل آمريکا، فرانسه، آلمان، انگلستان،  کشاورزي، باغباني، جنگلداري و صنعتي است نيز ايران را به فهرست ده

افزوده است تا از اين پس دروگرهاي با قدرت باال، وزن مناسب و مانورپذيري باال که براي ... اسپانيا، لهستان، اوکراين، چين، برزيل و

اين در حالي است که دو نوع تيلر و . لوفه و تميز کردن مراتع در سطوح با شيب کم مناسب است، يه مزارع ايران راه يابدبر داشت ع

 .يک مدل کولتيواتور هم در سبد محصوالت قرار دارد

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http15757-5html. 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷1, چهارشنبه

 های جديد فائو و سازمان بهداشت جهاني در بررسي سموم  ارائه روش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21236-1.html


 3931اول بهمن اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

۳2 
 

و سازمان  (WHO) روزه سازمان حفظ نباتات با هماهنگي مشاوران ارشد سازمان بهداشت جهاني تخصصي سه -کارگاه آموزشي 

 .در تهران برگزار شد (FAO) خواربار و کشاورزي ملل متحد

، در اين کارگاه که با مشارکت و همکاري انجمن صنايع توليدکنندگان سموم و (ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران  

و اوليور پيژون، رئيس  WHO/ FAO المللي انجمن واردکنندگان سم و کود ايران برگزار شد، مرتضي زعيم، کارشناس ارشد و بين

 (W-CRA) کننده علمي وزارت کشاورزي و محيط زيست از مرکز تحقيقات کشاورزي والون ها و هماهنگ کش کيفيت آفت کنترل

 .عنوان مدرس حضور داشتند به WHO/ FAO کشور بلژيک و مشاور ارشد

يران و همچنين سخنراني در ا( فائو)در اين کارگاه که با حضور و سخنراني ناکوزي، نماينده سازمان خواروبار کشاورزي ملل متحد 

باغستاني، رئيس سازمان حفظ نباتات کشور و حضور قريب به پنجاه نفر از کارشناسان و محققين مرتبط تشکيل شد، جديدترين 

هاي سموم اعم از تکنيکال، سموم فرموله شده، مواد همراه و همچنين  در بررسي WHO/ FAO برنامه و روش کار مورد تأييد

ها و مالحظات و الزامات حائز اهميت در اين زمينه، جزو  کش رل مدارک ارائه شده توسط متقاضيان ثبت آفتنحوه بررسي و کنت

 .هاي اصلي ارائه شده توسط مدرسان در کارگاه بود سرفصل

يشان که باعث ها المللي در اين کارگاه و ارائه مطالب و آموخته باغستاني نيز ضمن تشکر از اساتيد ايراني و غيرايراني مجامع بين 

برداري هرچه بهتر همکاران و کارشناسان از اين کارگاه آموزشي شد؛ از مشارکت انجمن صنايع توليدکنندگان سموم و انجمن  بهره

 .واردکنندگان سم و کود ايران قدرداني ويژه کرد

پايش سموم در کشور را کارشناسان و  ها در سطوح باالتر، محور ارتقاء وضعيت وي با ابراز اميدواري به تداوم برگزاري اين دوره

هاي خودمان در معرض خطرات  سرمايه انساني سازمان حفظ نباتات برشمرد و با اشاره به اينکه تمامي آحاد جامعه ازجمله خانواده

 .احتمالي سموم هستند، بر ارتقاي کيفيت سموم کشور تأکيد ويژه کرد

هاي جداگانه با اعضاي هيئت نظارت بر ثبت سموم کشور و اعضاي  نشست همچنين شايان ذکر است، هيئت مذکور ضمن برگزاري

گذاري حوزه سموم کشور و  مديره دو انجمن صنايع توليدکنندگان سموم و واردکنندگان سم و کود ايران نسبت به سياست هيئت

تر به بحث و  خطرتر و باکيفيت هاي کم کش انديشي در جهت رفع موانع و ايجاد تسهيالت الزم در جهت واردات و توليد آفت هم

 .تبادل نظر پرداختند

هاي  هاي سازنده سموم داخلي و شرکت الزم به ذکر است، کارگاه آموزشي ديگري با محتواي مشابه براي مسئوالن فني شرکت

 /.شود ماه به مدت دو روز در محل سازمان حفظ نباتات کشور برگزار مي واردکننده سموم از تاريخ اول بهمن

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http75751-5html. 

 
 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷0, دوشنبه

 توليد و عرضه محصوالت کشاورزی توليد شد  "گر عينک محاسبه"

هاي حسابرسي را به چشم زد و توليد و  هيچ زحمتي کامپيوتر و سيستمتوان با زدن يک عينک به چشم و بدون  از اين پس مي

  .عرضه محصوالت کشاورزي را ديد و از نتايج آن بهره برد

ميل، از آنجا که امروزه به دست آوردن اطالعات دقيق و  و به نقل از ديلي( ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران 

هاي اخير با رشد و توسعه صنعت الکترونيک، ارتباطات و به وجود آمدن  رويکرد مهمي است که در سالاجرايي در زمينه کشاورزي، 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21210-1.html
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اي، توانسته  هاي ماهواره قيمت به همراه منابع توان و سيستم هاي ارزان افزارهاي مرتبط عملي شده است؛ حسگرها و ريزپردازنده نرم

در همين ارتباط، يک سيستم . شان مجهز کند هاي باارزشي درباره حرفه ات و دادهاست بسياري از فعاالن کشاورزي دنيا را به اطالع

گري که کاربر از طريق  پوششي چشمي که توسط محققان دانشگاه کشاورزي کاليفرنيا طراحي شده، با دوربين و سنسور محاسبه

ات دقيقي از روند توليد و عرضه محصوالت تواند اين عينک را به چشم بزند و در مزارع کشاورزي راه برود، کسب اطالع آن مي

 .شود کشاورزي عايد کشاورزان مي

دهد، سنسور هوشمند عينک فعال شده و همچون يک کارشناس متخصص تمامي  بنا بر اين گزارش، زماني که اين اتفاق رخ مي

 .کند عوامل مربوط به کاشت و برداشت محصوالت کشاورزي را ارزيابي مي

 .شود زمان کوتاهي کل محاسبات صورت گرفته و نقاط ضعف و مثبت آن به کاربر انتقال داده مي مدتبا اين فناوري، در 

تواند تمام مسيرهاي رفت و برگشت کاربر را ضبط کرده و در زمان ارزيابي زمين و نوع برداشت  جالب آنکه اين عينک همچنين مي

اي طراحي شده است که  گونه حالي است که دوربين اين عينک به اين در. محصوالت آن، اطالعات دقيقي در اختيار داشته باشد

 /.کند هاي خاک و ريشه محصوالت را تصويربرداري مي تمام زيرساخت

  :براي به اشتراک گذاري اخبار اقدام نمائيد

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http57277-5html. 

 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا-1۱۳۱بهمن  ۷4, شنبه

 اعزام هيئت تخصصي طيور و لبنيات روسيه به ايران، در مأموريتي جداگانه 
هاي جداگانه براي لبنيات و گوشت طيور انجام  از آنجا که هيئت اعزامي روسي به ايران داراي تخصص شيالت بودند، بايد بررسي

 .وط به آن به ايران اعزام شودشود و هيئت متخصص مرب

الملل و روابط عمومي سازمان دامپزشکي کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري  هاي تخصصي، امور بين مديرکل سازمان 

آذرماه سال جاري،  7۴در : به بيان آنچه که بين هيئت روسي و دامپزشکي ايران انجام شد، پرداخت و گفت( ايانا)کشاورزي ايران 

 .آذرماه نيز تهران را به مقصد کشور خود ترک کردند 11اي از روسيه به ايران آمدند که  نفره هيئت پنج

طور کامل با بازديد هيئت فوق به انجام رسيد و  هاي دوجانبه براي محصوالت شيالتي به پروتکل همکاري: حسن اختيارزاده افزود

 .در کشور روسيه هستيم امروز نيز شاهد حضور محصوالت شيالتي ازجمله ميگو

هاي  از آنجا که معاون دامپزشکي کشور روسيه در تيم فوق حضور داشت، مراودات مربوط به مباحث فرآورده: وي خاطرنشان کرد

طيور همچون گوشت طيور و لبنيات نيز مطرح شد و هيئت فوق از چند کشتارگاه طيور و در عين حال کارخانه محصوالت لبني 

 .بازديد کردند

هاي الزم را دارا بود، ضوابط بهداشتي فوق را بررسي  اما از آنجا که هيئت فوق تنها در زمينه شيالت تخصص: ختيارزاده ادامه دادا

هاي  کردند و مقرر شد که هيئت متخصص در بخش طيور و محصوالت لبني در مأموريتي جداگانه به ايران اعزام شوند و بررسي

 .هاي مربوطه در اين زمينه به امضاء برسد الزم را انجام داده و پروتکل

تصور نادرستي در اين بخش شده است که نشان از عدم صادرات محصوالت فوق دارد، در حالي که تنها ايده : وي تصريح کرد

ارد هاي خود را انجام داده و سپس و ها اجازه داد تا بررسي واردات محصوالت لبني و گوشت طيور مطرح شده است و بايد به روس

 .عمل شوند

  

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21272-1.html
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 شود محصوالتي که برای کشور ارزآوری دارند، صادر مي

مباحثي در زمينه صادرات : الملل و روابط عمومي سازمان دامپزشکي کشور يادآور شد هاي تخصصي، امور بين مديرکل سازمان

کند، بايد جوانب ديگري همچون  ي ميمرغ در داخل روسيه با قيمت ايران برابر مرغ نيز مطرح شد، اما از آنجا که قيمت تخم تخم

 .را در نظر گرفت و سپس اقدام به چنين صادراتي کرد... هاي حمل و عوارض گمرکي، هزينه

دار، پوست، روده و ساير محصوالتي که  مرغ، تخم نطفه در مذاکرات اوليه درباره ساير محصوالت دامي، تخم: اختيارزاده تأکيد کرد

 .داشته باشند، بحث شد؛ اما الزم است تا مباحث اقتصادي در اين باره نيز اعمال شودها به آن احتياج  شايد روس

رود بتوان در اين بخش با امضاي  اي را براي مباحث صادراتي ارسال کرده که اميد مي تازگي نامه هيئت روسي به: وي اظهار داشت

 .براي کشور سودآور باشد، اقدام کرد هاي بهداشتي، نسبت به صادرات محصوالتي که ها و پروتکل نامه تفاهم

شود که هيئت متخصص روسي تا پيش از ايام نوروز به ايران  بيني مي هاي اوليه، پيش بر اساس صحبت: اختيارزاده همچنين گفت

 .هاي طيور اقدام کنند سفر کنند تا از نزديک نسبت به بازديد و روند توليد لبنيات و فرآورده

شود، دو  از آنجا که منبع برخي از داروهاي دامي از کشور چين تأمين مي: د کشاورزي به چين نيز افزودوي درباره سفر وزير جها

اي رسيده  نفر از صادرکنندگان داروهاي دامي در تيم اعزامي به اين کشور حضور داشتند که بايد ديد مذاکرات آنها به چه نتيجه

 /.است

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http75711-5html. 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷1, چهارشنبه

 کمک غذايي کره جنوبي به پناهندگان افغان در ايران 
به  (SSAR) هندگان افغانهاي راهبردي براي پنا حل ها دالري خود را در راستاي برنامه راه کره جنوبي نخستين کمک ميليون

  .کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان و برنامه جهاني غذا ارائه کرده است

اي  هاي راهبردي براي پناهندگان افغان يک استراتژي منطقه حل ، برنامه راه(ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران 

اند و هدف از آن حمايت از  کند و ايران، افغانستان و پاکستان آن را امضاء کرده ميچندساله است که کميساريا آن را هدايت 

 .هاي کشورهاي ميزبان در ياري رساندن به پناهندگان است بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد پايدار و همچنين حمايت از تالش

را به کميسارياي عالي سازمان ملل در امور ميليون دالر  185و طي سه سال، مبلغ  715۴کره جنوبي متعهد شده از سال 

ميليون دالر به برنامه جهاني غذا سازمان ملل کمک کند تا به همراه دولت ميزبان به پناهندگان افغان در ايران  58۴پناهندگان و 

 .رساني کنند کمک

اي براي ارائه  اي آموزش فني حرفهه حمايت از دوره: پذير پناهندگان شامل کمک دولت کره، از طريق کميساريا براي قشر آسيب

هايي به پناهندگان براي خوداتکا ساختن آن ها؛ ساخت مدرسه در مناطق با تمرکز باالي جمعيت پناهندگان براي ارتقاي  مهارت

توانند  هاي سوادآموزي که مي همزيستي ميان جامعه پناهنده و ميزبان و بهبود امکان دسترسي به تحصيل پناهندگان؛ کالس

 .اي براي ادامه تحصيل و آموزش مهارت باشند؛ و حمايت پزشکي از پناهندگان است يهپا

هاي معيشتي و دسترسي به  تعهد بشردوستانه دولت کره از تحصيل، فرصت": سيوانکا داناپاال، رياست کميساريا در ايران گفت

الم باشند و هم زماني که تصميم به بازگشتي امن و کند تا آنها هم س خدمات بهداشتي براي پناهندگان افغان در ايران حمايت مي

 ".باعزت گرفتند براي کمک به جامعه افغانستان آماده باشند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21230-1.html
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هزار پناهنده ساکن مهمان شهرهاي سراسر کشور  11سازد تا کمک خود به  اين کمک مالي همچنين برنامه جهاني غذا را قادر مي

منظور تشويق  به عالوه، به. نه که شامل نان، برنج، شکر، عدس و روغن است، ادامه دهدرا با ارائه سبدهاي اقالم خوراکي اوليه ماها

کنند،  هاي آموزش مهارت شرکت مي جواني که در دوره 711هزار پناهنده محصل دختر، بانوان معلم آنها و  آموزش دختران، سه

 .کنند روغن گل آفتابگردان براي خانواده دريافت   توانند جيره مي

مندانه دولت کره جنوبي بسيار سپاسگذار هستيم که به ما در  ما از کمک سخاوت": گرامي، نماينده برنامه جهاني غذا گفت نگار

هايي که مدت طوالني است که پناهنده  پذيرترين افغان کند و حمايتي ملموس را براي آسيب انجام مأموريت حياتي خود کمک مي

 ".ها ضروري هستند ريزي مناسب و اطمينان از ادامه داشتن کمک چندساله براي برنامههاي مالي  کمک. دهد هستند، ارائه مي

مندانه جمهوري  جمهوري کره بسيار قدردان حمايت سخاوت": يوب، سفير دولت کره در ايران هم در اين باره گفت سانگ وونگ

ه پناهندگان افغان در ايران، اين امکان را فراهم کند اسالمي ايران از پناهندگان افغان است و صادقانه اميدوار است که اين کمک ب

 ".تا زندگي بهتري در آينده داشته باشند

ويژه پناهدگان افغان  هاي پناهنده شهري در دنياست، به ترين جمعيت سال است که ميزبان و حامي يکي از بزرگ 11ايران بيش از 

 .اند دليل درگيري جنگ وطن خود را ترک کرده که به

انتخاب شد در  (WFP) ارش ايانا، بهرام رادان که از طرف سازمان ملل به عنوان نخستين سفير ايراني برنامه جهاني غذابه گز

در ساوه بازديد کرده بود تا از وضعيت غذايي و معيشت پناهندگان افغان ساکن  "شهيدناصري"شهر  نخستين فعاليت خود از مهمان

 .شهر مطلع شود در اين مهمان

 (WFP) رادان، نخستين سفير ايراني برنامه جهاني غذابهرام  

شان گفتگو  شهر، با آنها در مورد وضعيت غذايي و معيشت ستاره سينماي ايران در ديدار با ساکنان، کودکان و معلمان اين مهمان 

توزيع مواد غذايي بين  شهر پرداخت و هنگام هاي اين مهمان همچنين در اين بازيد چند ساعته به بررسي وضعيت نانوايي. کرد

 .پناهندگان حضور يافته بود

شهرها ساکن هستند و از خدمات بهداشتي،  هزار نفر آنها در مهمان 11بيش از يک ميليون پناهنده افغان در ايران حضور دارند که 

 /.برند غذايي و آموزشي بهره مي
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 گزارشات جهانی

 آیانا- 1۱۳۱بهمن  ۷0, دوشنبه

 يابد  گذاری و تجارت کشاورزی ايران و چين توسعه مي سرمايه
نامه در زمينه توليد ميوه، سبزيجات، محصوالت دامي، شيالتي،  هاي کشاورزي ايران و چين با امضاي يادداشت تفاهم همکاري

 .يابد مديريت مراتع، تحقيقات به مدت پنج سال گسترش مي دامپزشکي،

( ايانا)عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران  

دداشت تفاهم بين دو کشور، روزه وزير جهاد کشاورزي و هيئت همراه به چين، با امضاي يا در سفر پنج: با اعالم اين مطلب گفت

گذاري مشترک و تجارت کشاورزي نيز توسعه  پالسم، سرمايه هاي روستايي، تبادل ژرم ها، تعاوني ها در زمينه فناوري سطح همکاري

 .يابد مي

اهي چين در حوزه پرورش م: سيدراضي نوري که محمود حجتي، وزير جهاد کشاورزي را در سفر به چين همراهي کرده است، افزود

 .دهد ميليون تن ماهي پرورش مي 581طوري که  دستاوردهاي خوبي داشته، به

http://www.iana.ir/food/item/21207-1.html
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تواند تجربيات خود را در اين زمينه به ايران منتقل کند،  درصد بازار شيالت جهان را در دست دارد و مي ۴1وي با بيان اينکه چين 

متر و عمق آن هشت  ۴1تا  71ها  که قطر اين قفسدر حال حاضر چين يک ميليون قفس براي پرورش ماهي دارد : خاطرنشان کرد

 .گيرند متر است و عالوه بر توليد ماهي براي جذب توريسم مورد استفاده قرار مي 71تا 

نماينده مردم شوش و دانيال در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به بازديدهاي هيئت ايراني از مراکز مختلف توليدي و تحقيقاتي 

دهد آنها  سال اخير به دستاوردهاي قابل توجهي در بخش کشاورزي دست يافته که نشان مي 51چين طي : دکشور چين، ادامه دا

 .اند سازي حرکت کرده با برنامه و بدون حاشيه

ميليون تن سبزيجات و  251کند که  کشور چين ساالنه دو ميليارد تن محصوالت کشاورزي توليد مي: نوري تصريح کرد

 .ميليون تن قارچ است 17ن تن غالت و ميليو 511جات،  صيفي

چين صدها ميليارد دالر به کشاورزان خود يارانه : ها به بخش کشاورزي اشاره کرد و يادآور شد وي به پرداخت يارانه هنگفت چيني

 .کند که حاکي از حمايت باالي دولت مرکزي و محلي اين کشور از بخش کشاورزي است پرداخت مي

 .ماه سال آينده خبر داد از دعوت وزير جهاد کشاورزي از همتاي چيني خود براي سفر به ايران در فروردين اين نماينده خانه ملت

دولت و مجلس بايد با : نوري بر تعامل ميان دولت و مجلس براي پيشبرد اهداف کشاورزي کشورمان نيز تأکيد کرد و اظهار داشت

ران توانمند و حذف قوانين دست و پاگير به توسعه بخش اقتصادي و کشاورزي گيري از مدي هاي اداري، بهره حذف فساد در دستگاه

 /.کشورمان کمک کنند
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 گزارشات جهانی

 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱بهمن  ۷1: تاریخ

 هند به اروپا از سرگرفته شدصادرات انبه از 
 . ممنوعيت واردات عنبه از هند به اتحاديه اروپا برداشته شد

  . به نقل از بي بي سي، ممنوعيت واردات عنبه از هند به اتحاديه اروپا برداشته شد گروه اقتصادي باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

بعد از آن . ن گزارش اين تصميم ممنوعيت زماني گرفته شد که در انبه هاي ورودي از هند مگس ميوه ديده شد براساس اي

کميسيون کشاورزي اتحاديه اروپا با انجام آزمايشات دقيق و يقين از ضرر هاي ناشي از اين مگس براي انسان و کشاورزي اروپا 

   . دستور منع آن را صادر کرد

چند ماه دولت هند با رفع مگس ميوه در انبه اجازه صادرات مجدد به اروپا را دريافت کرد و انگليس اولين کشور  حال بعد از گذشت

  . دريافت کننده انبه از هند خواهد بود

 .گفتني است انبه در اروپا عالوه بر مصرف خوراکي داراي خواص صنعتي هم مي باشد 
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