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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

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

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

 آب

 آیانا- 1131اسفند  11, شنبه

 تفکیک آب شرب از مصارف بهداشتی با کمک صنایع غذایی 

جویی و جلوگیری از هدررفت منابع دولت، نیازمند تفکیک آب شرب از سایر مصارف شهری و  برای صرفه

 .بندی هستیم بهداشتی با توسعه صنایع بسته
، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه کارخانه آب معدنی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود های اجتماعی می تمام درآمد و سود این کارخانه صرف امور خیریه و فعالیت: با اعالم این خبر گفت "دی دی"خیریه 

یت آن بوده و آینده اقتصادی و رفاه چالش اساسی امروز و فردای ما و بسیاری از کشورها آب و مدیر: حسن ابویی مهریزی افزود

 .ها به آن گره خورده است اجتماعی کشور

شود که با توجه به تراز  بندی می متر بارش جزء مناطق خشک دنیا طبقه میلی 062کشور ایران با متوسط : وی خاطرنشان کرد

 .آید ه حساب میمیلیارد مترمکعب در سال، هشدار جدی برای مسئوالن دولتی و خصوصی کشور ب 02منفی 

شود حدود  میلیارد مترمکعب آبی که در سال مصرف می 022از حدود : ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد معاون برنامه

 .شود درصد در بخش کشاورزی، شش درصد در شرب و بهداشت و حدود دو درصد در صنعت و معدن مصرف می 20

واحد  080در حال حاضر : رو هستیم، تصریح کرد ی و کیفی با مشکل تأمین آب روبهابویی مهریزی با بیان اینکه از لحاظ کم

برداری در اماکن دارای منابع آبی مناسب  میلیارد لیتر در سال، دارای پروانه بهره 01بندی با ظرفیت اسمی  صنعتی تولید آب بسته

 .و تعداد این واحدها در کشور افزایش یابدبرداری از منابع تولید باید ظرفیت  مستقر هستند که برای بهبود بهره

سرانه مصرب آب شرب در کشور : تر از استاندارد جهانی است، یادآور شد وی با بیان اینکه سرانه مصرف آب شرب در کشور ما پایین

 02که کمتر از  میلیارد لیتر است 12صورت مستقیم و استفاده در پخت و پز، ساالنه  با در نظر گرفتن مصرف یک لیتر در روز به

 .گیرد بندی مورد استفاده قرار می صورت بسته درصد آن به

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
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های بهداشتی دو لیتر در روز است که برای  سرانه مصرف آب شرب بر اساس توصیه: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد

 .های الزم برای افزایش سرانه مصرف صورت گیرد سازی حفظ سالمت افراد باید فرهنگ

با توجه به اینکه کشور ما به لحاظ جغرافیایی با دریا و : های دولت در بخش آب اظهار داشت بویی مهریزی با اشاره به سیاستا

گذاری بخش  کشور قرار دارد که توسط سرمایه  های سازی آب از این منابع در اولویت نیازمندی اقیانوس همجواری دارد، شیرین

 .شود محقق میدولتی و جذب سرمایه بخش خصوصی 

در بسیاری از کشورهای دنیا آب شرب مردم از طریق آب : وی با گالیه از عدم تفکیک آب شرب و بهداشتی در کشور گفت

 .کند مازادی برای تصفیه آب برای مصرف غیرشرب نمی  شود و دولت هزینه بندی تأمین می بسته

های آب  های تصفیه آب را به کارخانه سال بخشی از هزینه 02ج تا در صورتی که دولت به مدت پن: ابویی مهریزی در پایان افزود

معدنی و آشامیدنی اختصاص دهد، هزینه کمتری از بودجه دولت برای تأمین آب صرف شده و آب شرب با کیفیت بهتری به دست 

 ./رسد کنندگان می مصرف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00800-0.html 

 

 
 آب

 - 31/12/22فارس

 ها در صورت اجرا رفع بخش عمده نگرانی/ میلیون هکتار آبخیزداری در کشور ارائه شد 9۱طرح اجرای 

این طرح را در : میلیون هکتار خبر داد و گفت 9۱ها از تدوین طرح آبخیزداری به میزان  رئیس سازمان جنگل

های ملت و مقام معظم رهبری را  توانیم بخش عمده نگرانی ر دولت قرار دادیم که با اجرای این طرح میاختیا

 .برطرف کنیم
: های نماز جمعه امروز تهران سخنرانی کرد، گفت ، خداکرم جاللی که پیش از خطبهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .زایی است ای روبروست که این چالش تغییر اقلیم و بیابان هان با چالش عمدهج

تغییر در زمان ریزش نزوالت آسمانی و پدیده خشکسالی موجب شده است تا تنوع زیستی در : ها ادامه داد رئیس سازمان جنگل

 .زایی حرکت کنیم جهان کاهش پیدا کند و به سمت بیابان

در ایران این : کند گفت درصد نیاز آبی گیاهان افزایش پیدا می 01یک درجه دمای کره زمین گرم شود  وی با اشاره به اینکه اگر

 .درجه است بنابر این خودتان حساب کنید حجم قابل توجهی از گیاهان در کشور نیاز به آب دارند 0.1رقم 

تراشی موجب شده  های فسیلی در جهان و جنگل افزایش مصرف سوخت: ای گفت جاللی با اشاره به افزایش غلظت گازهای گلخانه

درصد پوشش جنگلی را شاهد بودیم اما  12ای افزایش پیدا کند و اگر در تاریخ کره زمین روزی  است تا غلظت گازهای گلخانه

 .درصد رسیده است 01امروز پوشش جنگلی در کره زمین به 

زایی و توفان  ها، بیابان ای از قبیل خشکیدن دریاچه و تاالب های عمده ها با اشاره به اینکه در ایران با چالش رئیس سازمان جنگل

های اخیر در اهواز مالحظه کرد  توان در هفته نمونه بارز طوفان شن و گرد و غبار را می :شن و گرد و غبار مواجه هستیم تصریح کرد

 .ل گذشته استکه علت این پدیده داخلی کاهش بارندگی در خوزستان در سال جاری نسبت به سا

: اسفند سال جاری گفت 01ها با مقام معظم رهبری در  وی با اشاره به دیدار مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل

 .های الزم وضعیت فعلی بهبود پیدا کند گذاری همانطور که ایشان فرمودند باید از طریق سرمایه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21811-1.html
http://www.farsnews.com/
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گیاهی در کیفیت و سالمت هوا غیر قابل انکار است، بنابراین باید از  سه عامل آب، خاک و هوا و نقش پوشش: جاللی تصریح کرد

 .این ظرفیت استفاده کرد تا بتوانیم شرایط کشور را در خصوص پوشش گیاهی بهبود بخشیم

های زیرسطحی  خشکسالی و کمبود آب موجب شده است تا وضعیت آب :ها با اشاره به بحث آبخیزداری گفت رئیس سازمان جنگل

 .ت کاهش پیدا کند که منجر به نشست زمین که عامل بسیار خطرناکی است شودبه شد

اگر در ایران شرایط بارندگی مناسب باشد، وضعیت تبخیر نزوالت آسمانی سه برابر متوسط جهانی است که باید : وی تصریح کرد

 .این را کنترل کرد

توانیم  اختیار این دولت قرار دادیم که با اجرای این طرح می میلیون هکتار در 01طرح اجرای آبخیزداری را به میزان : وی گفت

 .های ملت و مقام معظم رهبری را برطرف کنیم بخش عمده نگرانی

های  درصد از بیابان 0.0دهد که در واقع  ها را تشکیل می درصد از حجم کشور را بیابان 00: زایی گفت جاللی با اشاره به بیابان

های بیابانی از رشد بیابان در کشور  های بحران و ایجاد جنگل ه است و در تالشیم با شناسایی کانونجهان در ایران قرار گرفت

 .جلوگیری کنیم

: زایی به شدت کاهش پیدا کرده است، گفت های چهارم و پنجم اعتبار الزم برای جلوگیری از بیابان وی با اشاره به اینکه در برنامه

 .که از افزایش بیابان در کشور جلوگیری شود ای عمل کنیم امروز باید به گونه

یکی از منویات مقام معظم رهبری برخورد شدید و   :ها در ادامه با اشاره به برخورد قاطع با متخلفین گفت رئیس سازمان جنگل

ها این  جنگلخواری است که با همت مسئوالن جهاد کشاورزی و یگان حفاظت سازمان  خواری و اخیرا کوه قاطع با متخلفین جنگل

 .کار را بیشتر از گذشته پیگیری خواهیم کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210000222018 

 

 آب
 آیانا-1131اسفند  11, دوشنبه

 کشور جهان  911 ایران در رده بندی فقر منابع آبی؛ از بین 91رتبه 

 .قرار داد 91کشور جهان از منابع آبی، ایران را در رده  911بانک جهانی در گزارشی درباره وضع برخورداری 
، در این گزارش سرانه منابع آبی تجدیدپذیر، شامل آب های سطحی و زیرزمینی، برای (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .ورهای جهان از نظر فقر آبی رده بندی شده اندهر کشور محاسبه شده است و کش

 .کشور جهان است 028مترمکعب اعالم شده است که کمتر از  0612سرانه منابع آبی تجدید پذیر در ایران 

کشور نسبت به ایران  68قرار گرفته است، بدین ترتیب فقط  62کشور جهان در رتبه  011ایران در رده بندی فقر منابع آبی بین 

 .فقیرترین کشورها از نظر منابع آبی تجدیدپذیر کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند. بی بیشتری دارندفقر آ

کویت از نظر فقر منابع آبی در صدر رده بندی جهانی قرار دارد، به طوری که سرانه منابع آبی تجدیدپذیر در این کشور صفر اعالم 

مترمکعبی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از  06مترمکعبی و امارات با سرانه  1انه پس از کویت، کشور بحرین با سر. شده است

 .این نظر قرار گرفته اند

 .مترمکعب اعالم شده است 81مترکعب و در عربستان  06سرانه منابع آبی تجدیدپذیر در قطر نیز 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931222000278
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هزار  101نه منابع آبی تجدیدپذیر در این کشور بر مبنای این گزارش، غنی ترین کشور از نظر منابع آبی ایسلند است و سرا

 .مترمکعب اعالم شده است

 :سرانه منابع آبی تجدیدپذیر در برخی کشورهای دیگر به مترمکعب عبارت است از

 22مصر 

 30009روسیه 

 3030، ایتالیا 3021ترکیه 

 9900هند 

 9003، عراق 9321آلمان 

 2012چین 

  2292انگلیس 

 419۱و آمریکا 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00816-0.html 

 

 آب
 منابع مالی

 آیانا- 1131اسفند  11, دوشنبه

 محقق شد  13درصد اعتبارات آبیاری تحت فشار در سال  00

شش میلیارد مترمکعب آب از منابع  معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاوری از برداشت ساالنه

 . زیرزمینی در کشور خبر داد
و به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، رحیم سجادی در جلسه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

باید مردم در : وجود دارد، افزود چاه غیرمجاز در بناب 822هزار و  1کارگروه آب و کشاورزی شهرستان بناب با بیان اینکه بیش از 

صورت مشاهده برداشت های بی رویه آب از چاه های غیرقانونی مراتب را اطالع دهند تا این نعمت خدادادی به صورت بهینه 

 .مصرف و بین مردم توزیع شود

ر کشور برداشت می شود، ادامه میلیون مترمکعب آب در هر سال از چاه های غیرمجاز د 122وی با تاکید بر اینکه چهار میلیارد و 

دشت  012براساس مصوبه شورای عالی آب مقرر شده است نسبت به احیای دشت های بحرانی در کشور اقدام شود که از : داد

 .بحرانی موجود در کشور هشت مورد آن در آذربایجان شرقی واقع شده است

برابری اعتبارات نظارت و کنترل چاه های غیرمجاز کشور  08معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاوری سپس از افزایش 

 .دولت درصدد است با هدف گذاری نسبت به افزایش میزان محصول از اراضی کشاورزی اقدام کند: خبرداد و گفت

و  در استان های آذربایجان شرقی و غربی برای شبکه های فرعی و انتقال آب با حداقل مشکل مواجه هستیم: سجادی تصریح کرد

 ./درصد اعتبارات محقق شده است 20درصد اعتبارات و در اجرای شبکه های فرعی  11در آبیاری تحت فشار  21در سال 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00812-0.html 

 آب

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21846-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21839-1.html
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 فودپرس– 1131اسفند ماه  11شنبه 

تفکیک آب شرب از مصارف بهداشتی با کمک :ریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت خبر داد برنامه معاون 

جویی و جلوگیری از هدررفت منابع دولت، نیازمند تفکیک آب شرب از سایر  صنایع غذایی برای صرفه

 بندی هستیم مصارف شهری و بهداشتی با توسعه صنایع بسته
: با اعالم این خبر گفت "دی دی"معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه کارخانه آب معدنی خیریه به گزارش ایانا، معاون وزیر صنعت، .

چالش اساسی امروز و : حسن ابویی مهریزی افزود.شود های اجتماعی می تمام درآمد و سود این کارخانه صرف امور خیریه و فعالیت

وی .ها به آن گره خورده است قتصادی و رفاه اجتماعی کشورفردای ما و بسیاری از کشورها آب و مدیریت آن بوده و آینده ا

شود که با توجه به تراز منفی  بندی می متر بارش جزء مناطق خشک دنیا طبقه میلی 062کشور ایران با متوسط : خاطرنشان کرد

ریزی وزارت  رنامهمعاون ب.آید میلیارد مترمکعب در سال، هشدار جدی برای مسئوالن دولتی و خصوصی کشور به حساب می 02

درصد در بخش  20شود حدود  میلیارد مترمکعب آبی که در سال مصرف می 022از حدود : صنعت، معدن و تجارت ادامه داد

ابویی مهریزی با بیان اینکه از .شود کشاورزی، شش درصد در شرب و بهداشت و حدود دو درصد در صنعت و معدن مصرف می

بندی با  واحد صنعتی تولید آب بسته 080در حال حاضر : رو هستیم، تصریح کرد آب روبهلحاظ کمی و کیفی با مشکل تأمین 

برداری در اماکن دارای منابع آبی مناسب مستقر هستند که برای بهبود  میلیارد لیتر در سال، دارای پروانه بهره 01ظرفیت اسمی 

وی با بیان اینکه سرانه مصرف آب شرب در کشور .شور افزایش یابدبرداری از منابع تولید باید ظرفیت و تعداد این واحدها در ک بهره

صورت  سرانه مصرب آب شرب در کشور با در نظر گرفتن مصرف یک لیتر در روز به: تر از استاندارد جهانی است، یادآور شد ما پایین

بندی مورد استفاده قرار  صورت بسته هدرصد آن ب 02میلیارد لیتر است که کمتر از  12مستقیم و استفاده در پخت و پز، ساالنه 

های بهداشتی دو لیتر در روز است  سرانه مصرف آب شرب بر اساس توصیه: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.گیرد می

ابویی مهریزی با اشاره به .های الزم برای افزایش سرانه مصرف صورت گیرد سازی که برای حفظ سالمت افراد باید فرهنگ

با توجه به اینکه کشور ما به لحاظ جغرافیایی با دریا و اقیانوس همجواری دارد، : های دولت در بخش آب اظهار داشت استسی

گذاری بخش دولتی و جذب سرمایه بخش  کشور قرار دارد که توسط سرمایه  های سازی آب از این منابع در اولویت نیازمندی شیرین

در بسیاری از کشورهای دنیا آب شرب : عدم تفکیک آب شرب و بهداشتی در کشور گفت وی با گالیه از.شود خصوصی محقق می

ابویی مهریزی .کند مازادی برای تصفیه آب برای مصرف غیرشرب نمی  شود و دولت هزینه بندی تأمین می مردم از طریق آب بسته

های آب معدنی و  ی تصفیه آب را به کارخانهها سال بخشی از هزینه 02در صورتی که دولت به مدت پنج تا : در پایان افزود

آشامیدنی اختصاص دهد، هزینه کمتری از بودجه دولت برای تأمین آب صرف شده و آب شرب با کیفیت بهتری به دست 

 رسد کنندگان می مصرف

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 قتصاد محصوالتا

 - 31/12/11فارس

 معامله ذرت، شکر و کنجاله در بورس کاالی ایران

http://www.foodpress.ir/Post
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ای، شکر و  اسفند ماه، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران شاهد معامله ذرت دانه 91روز یکشنبه 

 .کنجاله سویا بود
، در این روز و در تاالر محصوالت روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن شکرسفید  22. تن ذرت دانه ای برزیل به فروش رسید 101کشاورزی، سه هزار تن ذرت دانه ای استان خراسان رضوی و 

کنجاله سویا پلیت آرژانتین از دیگر محصوالت معامله . هزار ریال مورد دادوستد قرار گرفت 00کارخانه قند اصفهان نیز به قیمت 

 .تن بود 01شده تاالر کشاورزی با حجم 

 210هزار و  021تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران به قیمت  0112در این روز و در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی، 

از دیگر . ریال دادوستد کرد 081هزار و  020تن مس مفتول را به قیمت  0002مچنین، این شرکت ه. ریال دادوستد شد

تن سولفور مولیبدن و سه تن کنسانتره  022محصوالت معامله شده شرکت صنایع ملی صنایع مس ایران در این روز می توان به 

 .فلزات گرانبها اشاره کرد

 .ریال تجربه کرد 811هزار و  020دی دنیای مس کاشان معامله را به قیمت تن مس مفتول شرکت صنایع تولی 012عالوه بر این، 

شرکت ذوب آهن  02تن تیرآهن  002و  A1-06،08تن میلگرد  122تاالر محصوالت صنعتی و معدنی همچنین شاهد معامله 

 .اصفهان بود

تن وکیوم باتوم پاالیش  82هزار و  18ی، این گزارش همچنین حاکی است، در این روز و در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیم

تن ماده شیمیایی،  6068عالوه بر این، . نفت تهران، پاالیش نفت شیراز، پاالیش نفت تبریز و پاالیش نفت بندرعباس معامله شد

 .تن گوگرد مورد معامله قرار داد 622تن قیر و  8121هزار تن لوب کات،  01تن انواع ماده پلیمری،  0216

 .تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی نیز به فروش رسید 12انواع قیر و  تن 0212

 .میلیارد ریال در بازار فیزیکی مورد دادوستد قرار گرفت 0116هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از  021براساس این گزارش، حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210001220018 

 

 اقتصاد محصوالت
 آیانا- 1131اسفند  22, جمعه

 نرخ خرید تضمینی چای و پیله ابریشم تصویب شد 

به  1۱-13در جلسه هیات وزیران نرخ خرید تضمینی پیله تر ابریشم و برگ سبز چای برای سال زراعی 

 .تصویب رسید
 0082ری کشاورزی ایران ، براین اساس قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک معادل به گزارش خبرگزا

 .تومان تعیین شد 0002تومان و برگ سبز چای درجه دو معادل 

 .تومان تعیین شده است 0102براساس جلسه اخیر هیات دولت قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پله تر ابریشم نیز معادل 

 .ت ها به عنوان نرخ پایه خرید دولت از کشاورزان برای محصوالت تولید شده در سال آینده اجرا خواهد شداین قیم

http://www.iana.ir/majles/item/2941۱-9.html 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.ime.co.ir/ime/fa/news/424874567.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931217001248
http://www.iana.ir/majles/item/21894-1.html
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 اقتصاد کالن

 - 31/12/22فارس

 تکمیل زنجیره تولید تا توزیع توسط اتاق/ ها بکه توزیع تعاونیکاهش قیمت محصوالت کشاورزی با ش

های کاری  رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه توجه به حل مشکالت کشاورزان از مهمترین اولویت

 ۱ها در سیستم توزیع مشکالتی دارند که با استفاده از ظرفیت  اکثر کشاورزان و تعاونی: خواهد بود، گفت

 .شود وشگاه زیرمجموعه، این خأل برطرف میهزار فر
، در حاشیه برگزاری کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون که با حضور خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  بهمن عبداللهی در گفت

ه موضوع کشاورزی مهمترین اولویت اتاق تعاون است، اظهار های مرتبط تشکیل شد، با اشاره به اینک های کشاورزی و اتحادیه تعاونی

مسئله اشکال در نظام توزیع در بخش کشاورزی در کمیسیون کشاورزی اتاق مطرح شد، که امیدواریم با استفاده از ظرفیت : داشت

 .ها برطرف شود هزار فروشگاه و با هماهنگی دستگاه 1

های کالن اقتصاد،  کنم، چرا که اعتقاد دارم، در سیاست شاورزی اتاق شرکت میهای ک از این پس، شخصاً در کمیسیون: وی گفت

 .ای برای آن قائل هستم موضوع کشاورزی به رزق و روزی مردم ارتباط نزدیکی دارد، به همین جهت، اولویت ویژه

تأمین : جمهور تصریح کرد رئیسرئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و دیگر مسئوالن از جمله شخص 

های رهبر انقالب اسالمی و سایر مسئوالن ارشد نظام است که در این زمینه زنجیره تأمین را  امنیت غذایی یکی از مهمترین خواسته

 .کنیم تعریف می

نسجم از طریق شبکه گسترده ایجاد نظام توزیع م: ریزی برای اتصال زنجیره تولید تا مصرف، تصریح کرد عبداللهی با اشاره به برنامه

 .شده کاال اثرگذار است کند، بلکه در قیمت تمام ها نه تنها مشکالت فروش کشاورزان را برطرف می تعاونی

قطعاً : وی در پاسخ به این سؤال که واردات محصوالت کشاورزی تا چه میزان در افزایش مشکالت تولیدکنندگان اثرگذار است، گفت

 .اید توسط مسئوالن به آن توجه شود، عدم اجازه به ورود محصوالت مشابه تولید داخل استیکی از موضوعاتی که ب

شوند که مشابه آن با ظرفیت باالیی در  اکنون مرکبات و سایر محصوالت در حالی وارد کشور می هم: رئیس اتاق تعاون تأکید کرد

ای داشته باشد، تا حل مشکالت مردم را به  موضوع توجه ویژه ها به این کنیم، بنابراین مسئوالن در سیاستگذاری داخل تولید می

 .دنبال داشته باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210002222218 

 انتصابات

 آیانا- 1131اسفند  22, چهارشنبه

 مایون دارابی شد عظیم حجت، جانشین ه

خورشیدی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور  13عظیم حجت در واپسین روزهای سال 

 . شد
شاهد تغییر و  21، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در روزهای پایانی سال (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .گذرد مدیرعاملی همایون دارابی مدت زیادی نمیتحوالت شد، در حالی که از انتصاب 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931220000948
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بار  مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی و مدیرعامل اتحادیه استان قزوین بود، این عظیم حجت که پیش از این عضو هیئت

 .کند عنوان مدیرعامل این اتحادیه انجام وظیفه می به

نیا  دار بود و قبل از آن نیز حسین مقدم رعاملی این اتحادیه را عهدهگفتنی است، تا پیش از این همایون دارابی مسئولیت مدی

 .دار این سمت بوده است عهده

ها، در حال حاضر در کنار عظیم  الزم به ذکر است، دارابی نیز به جمع مدیران بنیاد مستضعفان پیوسته است و بر اساس شنیده

 ./عد از ایام عید موکول شده استکند و حکم رسمی مدیرعامل جدید نیز به ب حجت همکاری می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00881-0.html 

 اقلیم و منابع طبیعی

 - 31/12/13فارس

 میلیون هکتار جنگل بیابانی 2.3مبارزه با ریزگردها با ایجاد 

مبارزه با : با بیان اینکه بخش اعظمی از ریزگردها منشاء خارجی دارد، گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی 

 .پذیر است میلیون هکتار جنگل بیابانی امکان 2.3ریزگردها با ایجاد 
پیرامون تأکید  خبرگزاری فارسگو با خبرنگار اقتصادی   و ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل

المللی و  براساس آمارهای جدید مراجع بین: مقام معظم رهبری در حفظ و صیانت از منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی کشور گفت

ز ها و حفظ و صیانت ا کنند، وضعیت جنگل ها را در دنیا کنترل می ای سطوح جنگل های ماهواره بررسی دقیق و علمی که با عکس

 .کشور اول جهان است 02آنها در ایران تقریبا خوب و ایران جزء 

های ایران کاهش یافته است،  حدود یک دهم درصد یعنی یک در هزار از سطح جنگل 0200تا  0222وی با بیان اینکه از سال 

 .است 06ا هم ه ثبت شده و رتبه ایران در حفظ و صیانت از جنگل 1.8در همین بازه زمانی در جهان رقم : افزود

امیدواریم : ها هم نباید کاهش یابد، بیان داشت جاللی با اشاره به این نکته که نظر مقام معظم رهبری این است که همین حداقل

تذکرات و رهنمودهای ایشان هماهنگی و همدلی مسئوالن را برای حفاظت جامع از منابع طبیعی بیشتر فراهم کند تا با کمک 

 .جامعی در این راستا انجام شود  ریزی مردم برنامه

 کمبود نیرو داریم  برای حفاظت از جنگل* 

میلیون هکتار  011برای حفاظت از سطح : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمبود در نیروهای حفاظتی وجود دارد، گفت

 .گیریم می  داری از همکاری مردم بهره عهای مرت هزار نیرو در اختیار داریم که این تعداد کم است، اگرچه در طرح 0حدود 

امکانات و تجهیزات زمینی و هوایی برای ناوگان اطفای حریق از نیازهای اساسی است که دولت در این راستا در سال : وی افزود

ها  گلهای جن سوزی دیگر شاهد آتش 21های مختلف در سال  های بسیار خوبی داشت که امیدواریم با همکاری دستگاه جاری کمک

 .که بیشتر ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی توسط مردم است نباشیم

براساس منشاء یابی سازمان هواشناسی و : ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به مبحث ریزگردها، اظهار داشت رئیس سازمان جنگل

 .آید سوریه به سمت ایران می ای از ریزگردها خارجی و از کشورهای عراق، عربستان و ستاد مدیریت بحران بخش عمده

ای مثل حضور داعش در عراق این  در این رابطه دولت وزارت خارجه را مسئول کرده که البته با توجه به مسائل منطقه: وی گفت

 .کار بسیار پیچیده و زمان بر است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21887-1.html
http://www.farsnews.com/
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بیشتر مشکالت داخلی ناشی از : وی با بیان اینکه مشکل اخیر اهواز در رابطه با موضوع ریزگردها منشاء داخلی داشت، گفت

 .های شن و گرد و غبار است و ریزگردها اغلب منشاء خارجی دارد طوفان

ایم، البته ایجاد پوشش گیاهی در مناطق  برای حل مشکل اخیر اهواز دست به کار شده: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .بر است زا زمان کانونی و بحران

 میلیون هکتار جنگل بیابانی 2.3ایجاد  مبارزه با ریزگردها با* 

میلیون هکتار  0.1و خوبی برای مقابله با ریزگرها انجام شده بطوری که در این راستا حدود   در کشور کارهای گسترده: وی افزود

 .جنگل بیابانی ایجاد شده است

 نظیر است با سایر کشورها مثل چین بی تجربیات ما در مقابله با مباحث مربوط به ریزگردها در مقایسه: جاللی بیان داشت

شود بخش اعظمی از ریزگردها منشاء خارجی دارد، آیا با این  معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که همواره تأکید می

المللی دارد  بین   نگیمبارزه با این کار نیاز به هماه: توجیه ما باید همواره شاهد بروز ریزگردها در مناطق مختلف کشور باشیم، گفت

 .ای خاص است و مسئله

در همین رابطه دولت وزارت خارجه را مسئول کرده که هماهنگی الزم را با کشورهای دیگر انجام دهد که کار بسیار : وی افزود

 .ای است پیچیده

ی کرد، با توجه به عنایات دولت و تر است، اظهار امیدوار وی با تأکید بر این موضوع که مبارزه با ریزگردها در کشور کاری آسان

المللی کار با سرعت بیشتری پیش رود، اگرچه موضوع داعش در عراق که یک آفتی باالتر از ریزگردهاست موجب  بین  هماهنگی

 .کندی کار در این زمینه شده است

یشات ایشان نقطه عطفی در توجه به فرما: ها اظهار داشت جاللی در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری در حفظ و صیانت از جنگل

 .رود و ما از تأکیدات مقام رهبری در این رابطه بسیار سپاسگزاریم مسائل منابع طبیعی به شمار می

انگاری تأکید داشتند که در  طبیعی ایشان به لزوم بازنگری در قوانین جرم ها و منابع در راستای حفظ و صیانت از جنگل: وی افزود

تر آماده و در اختیار مجلس  های دولت است که امیدواریم هر چه سریع اکنون در کمیسیون حه الزم قبال تهیه و هماین رابطه، الی

 .قرار گیرد

 جرایم تخلفات منابع طبیعی جنبه بازدارندگی ندارد* 

در : ذار نیست، اظهار داشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه جرایم ناشی از تخلفات در حوزه منابع طبیعی چندان اثرگ

 .تواند در حفظ منابع طبیعی تأثیرگذار باشد رابطه با مسائل حفظ آب و خاک دو طرح مهم در دست داریم که این دو طرح می

هزار هکتار برای توسعه آبخیزداری در کشور در جهت حفظ منابع آب و جلوگیری از  00در این رابطه طرحی را در سطح : وی افزود

ایم که امیدواریم با تأمین بودجه آن حتی از صندوق توسعه ملی کمک شود، تا این طرح در سطح کشور  خاک آماده کردهفرسایش 

 .به اجرا درآید

های زیرزمینی و پایین رفتن سطح  تراز منفی آب، شور و قلیایی شدن آب: ها، مراتع و آبخیزداری تأکید کرد رئیس سازمان جنگل

های آبخیزداری در راستای حل این مسائل  ئلی و معضالت بخش کشاورزی است که باید با توسعه طرحهای زیرزمینی از مسا آب

 .اقدام کرد

زاست که  های بحرانی بیابان هکتار جزء کانون 1.1میلیون هکتار زمین تحت تأثیر فرسایش بادی حدود  02از : جاللی بیان داشت

 .آن تهیه و باید با جدیت دنبال شودباید عملیات متناسب با این مناطق انجام و طرح 
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برخی از مشکالت : وی با اشاره به این مطلب که رهنمودهای مقام معظم رهبری شامل مجموعه مسئولین کشور است، تصریح کرد

هایی که مربوط به شهرها و  های مربوط به برخی از توسعه های عمرانی، معدنی و بحث ما در حوزه منابع طبیعی اجرای طرح

 .های کشور است شود و این مسائل نیازمند همکاری سایر دستگاه اها میروست

ای باید با هم  های مختلف در سطح ملی و منطقه مجموعه دستگاه: ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان داشت رئیس سازمان جنگل

 .ته باشیمهمکاری داشته باشند، تا بتوان با رعایت مسائل زیست محیطی کشوری با نشاط و سرسبز داش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210002222021 

 بازار و قیمت ها 

 - 31/12/13فارس

 دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز

ر کیلوگرم گوشت گوسفندی حدود رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه در سه هفته اخیر قیمت ه

 .یابد های جدید به بازار قیمت این محصول رفته رفته کاهش می با ورود دام: هزار تومان افزایش یافته، گفت 3
قیمت گوشت گوسفندی : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

 .هزار تومان رسیده است 10های اخیر به  هزار تومانی در هفته 1کننده با افزایش  شقه بدون دنبه برای مصرف

افزایش تقاضای شب عید برای خرید گوشت قرمز یکی از دالیل افزایش : وی در مورد دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز، گفت

 .ینی شده برای امسال رو به اتمام استب های پیش قیمت است، ضمن اینکه دام

مردم در دو ماه اخیر به علت گرانی گوشت مرغ، به سمت مصرف گوشت قرمز گرایش : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد

 .پیدا کردند و این مطلب نیز مزید بر علت گرانی گوشت قرمز شد

 .نداشته است  وع چندان پراهمیت نیست و تأثیر چندانی بر قیمتاین موض: وی در مورد قاچاق دام از مرزهای غربی کشور، گفت

در دو سال گذشته : هزار تومان افزایش قیمت داشته، بیان داشت 1ملکی با بیان اینکه هر کیلوگرم گوشت قرمز در سه هفته اخیر 

ها  های جدید در بازار قیمت و و دامهای ن هیچ گونه افزایش قیمتی در مورد گوشت گوسفندی اتفاق نیفتاده بود، اما با عرضه بره

 .یابد کاهش می

رئیس اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه واردات گوشت قرمز امسال به حداقل ممکن رسید و بخش اعظم گوشت قرمز از تولیدات 

دامی و خوراک دام افزایش های  کنندگان به دلیل خرید نهاده ماهه دوم سال برای تولید 6هزینه تولید در : داخلی تأمین شده، گفت

 .یابد می

شود و این امر بر  ها از طریق مراتع و طبیعت انجام می با آمدن فصل بهار و سرسبزی مراتع بخش اعظمی از تغذیه دام: وی افزود

 .کاهش قیمت تمام شده گوشت قرمز مؤثر است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210008220110 
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 قدرت خرید مردم کم شده است/ مردم در انتظار کاهش قیمت گوشت و مرغ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931219000203
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931218001352
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در حالی که تا پایان سال بیش از چند روز باقی نمانده فروشندگان گوشت مرغ معتقدند که مردم برای خرید 

 .گویند مردم قدرت خرید ندارند ش قیمت هستند و فروشندگان گوشت قرمز میمنتظر کاه
هر ساله با رسیدن به روزهای پایانی اسفند تکاپوی مردم برای خرید  سُندس معتمد منفرد، -گروه اقتصادی  - خبرگزاری فارس

 .مر ممکن است موجب گران شدن نرخ برخی کاالها شودشود که این ا مایحتاج ایام نوروز آغاز می

توان به مواد  براساس این گزارش، عالوه بر خرید پوشاک شب عید، از جمله اجناسی که مردم بیشتر به خرید آن رغبت دارند، می

 .غذایی و پروتئینی از قبیل گوشت قرمز، مرغ و ماهی اشاره کرد

شود که نمونه آن هم افزایش قیمت گوشت قرمز در روزهای  ایام دستخوش تغییراتی می بنابراین قیمت این محصوالت اغلب در این

 .اخیر است

سال در این حرفه مشغول  01حسن یگانه فروشنده مواد پروتئینی گوشت گوساله و گوسفند در خیابان هدایت تهران که بیش از 

یابد، در حالی که  تومان افزایش می 122بین هزار تا هزار و  هر ساله در آستانه عید نوروز قیمت گوشت قرمز: گوید کار است، می

 .هزار تومان افزایش یافته است 1امسال قیمت هر کیلو گوشت قرمز حدود 

هزار تومان به مشتری  12هزار تومان خریداری و  02اکنون هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی را با قیمتی حدود  هم: وی افزود

 .کنم  عرضه می

 قرمز در تهران عرضه گوشت

تومان  122هزار و  10هر کیلو گوشت گوساله را با قیمت : گوید این فروشنده با بیان اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته است، می

 .کنم   هزار تومان به مشتری عرضه می 11خریداری و با قیمت 

 01سال گذشته روزانه حدود : ه است، بیان داشتهای اخیر به شدت کاهش یافت وی با تأکید بر اینکه قدرت خرید مردم در سال

 .تا هم نیستم 1رفت در حالی که امسال حتی روزانه قادر به فروش  الشه گوسفند در مغازه به فروش می

تومان به مشتری عرضه  1122هر کیلو گوشت حدود  0182ها مرتب در حال افزایش است، به طوری که سال  قیمت: یگانه گفت

 .هزار تومان رسیده است 12کنون به بیش از ا شد، اما هم می

ها باال و توان  که قیمت: داری که برای خرید گوشت مراجعه کرده، در مورد قیمت گوشت قرمز معتقد است مریم ایمانی خانم خانه

 .خرید مردم پایین است

ی که درآمد ماهانه همسرم حدود هزار تومان پرداخت کردم، در حال 012کیلو گوشت بیش از  1برای خرید حدود : گوید وی می

 .کنیم هزار تومان اجاره پرداخت می 122متری  11هزار تومان و ماهانه بابت کرایه یک آپارتمان  122یک میلیون و 

 عرضه گوشت مرغ در تهران

گوشت مرغ  گوشت قرمز و ماهی بسیار گران است و به همین دلیل اغلب مردم گرایش به مصرف: دار اظهار داشت این خانم خانه

 .دارند

جواهری فروشنده مرغ در خیابان هدایت تهران در حالی که مشغول قطعه قطعه کردن مرغ است، قیمت فروش هر کیلو گرم . ح

 .کند تومان عنوان می 6222مرغ گرم را 

 قیمت مرغ در خیابان هدایت تهران

 شود تر می مرغ ارزان* 

 .شود رغ کمتر میدر روزهای آینده باز هم قیمت م: وی معتقد است

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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بعد از افزایش قیمت مرغ، خرید کم شد اما چند روزی است که مرغ با افت قیمت مواجه شده و مقداری : گوید این فروشنده می

 .فروش افزایش یافته است

 21اسفند  01قیمت گوشت مرغ در خیابان هدایت تهران روز یکشنبه 

سال  1سال است که در این حرفه مشغول فعالیت هستم، اما در  02: ست، گفتجواهری با تأکید بر اینکه قدرت خرید مردم پایین ا

 .کنم که قدرت خرید مردم پایین آمده است اخیر یعنی پس از پرداخت یارانه به مردم، فکر می

باعث گرانی  ها ماند، یارانه ها ثابت می دانند، اما قیمت کاش به مردم یارانه نمی: ها افزود وی با انتقاد از پرداخت یارانه

 .هزار تومان مجبورند چند برابر از جیب پرداخت کنند ۱0شد و مردم بابت گرفتن 

امسال بازار کساد است و تاکنون خبری از خرید شب عید مردم نیست و میزان فروش تقریبا مشابه روزهای : این فروشنده مرغ گفت

 .نداشته استعادی سال است و با نزدیک شدن به عید فروشمان افزایش چندانی 

کند و تمایل چندانی هم به مصاحبه  می هزار تومان به فروشنده پرداخت  12عباس امیری خریدار مرغ، که بابت خریدش حدود 

محل سکونتم در یکی از مناطق شمالی تهران است، ولی قبال در این محله : گوید شود و می وگو می ندارد، با اصرار من حاضر به گفت

ها در این محله  آیم، زیرا قیمت می( خبابان شهید قائدی یا هدایت)ین دلیل اغلب برای خرید مرغ به اینجا ساکن بودم، به هم

 .تر است مناسب

دهم از مناطقی که معموال محصوالت با  درآمدم خوب است و مشکلی برای خرید مواد پروتئینی ندارم، ولی ترجیح می: وی افزود

 . کنم  شود، خرید یتری عرضه م تر و قیمت پایین کیفیت

گوشت قرمز و مرغ و   کنم، قیمت اما تصور می: امیری با تأکید بر اینکه مشکلی برای تهیه و خرید مواد پروتئینی ندارد، گفت

 .کنند بسیاری از اجناس دیگر مثل برنج و روغن برای مردم گران باشد و حتی برخی نتوانند آن را تهیه

 .ها فاقد مشتری و برخی دیگر هم یکی دو مشتری دارند مغازه  زنم، بعضی ان سر میهای مختلف در این خیاب به مغازه

خواهی پولت را دور بریزی، مرغ تازه بخر،  مگر می: گوید کنم، در پاسخ می از یکی از فروشندگان مرغ قیمت مرغ منجمد را سؤال می

 .تومان است، اما ما برای فروش نداریم 1222مرغ منجمد کیلویی 

مردم منتظر ارزان شدن مرغ هستند، به همین دلیل : گوید پرسم فروش چطور است، که در پاسخ می وشنده این مغازه میاز فر

 .کنند خیلی خرید نمی

 .کنید ها چه می پرسم در مغازه شما چند نفر مشغول قطعه قطعه کردن مرغ هستند، پس با این مرغ از وی می

شوم که بهتر است دیگر سؤالی نکنم، ولی با این وجود محبت  پاسخش متوجه می آید و از لحن از سؤالم چندان خوشش نمی

 .ها را برای رستوران برادرم می فرستم این مرغ: گوید کند و در پاسخ می می

کنم، از دور فردی را برای مصاحبه انتخاب کنم، اما احساسم  گردم سعی می کنم و به خیابان برمی از فروشنده خداحافظی می

توانم خیلی جوابی بگیرم، به همین دلیل مسیرم را با سوار شدن به تاکسی به سمت بازار شهرستانی  نم، در این محل دیگر نمیک  می

 .دهم ادامه می( ع)میدان امام حسین

است  تومان 1122کنم در این بازار قیمت هر کیلو گوشت مرغ  ها را رصد می که تقریبا شلوغ است، قیمت( ع)در میدان امام حسین 

 .تومان کاهش یافته است 122که در مقایسه با هفته قبل 

کند، به  بینیم که مقداری میوه و سبزی و مرغ خریداری کرده و با سختی اجناسش را حمل می ساله را می 12خانمی حدودا 

 .خواهم که اجازه دهد کمکش کنم روم و از او می سمتش می
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دهد، اما  کیلو پرتقال در آن است را به من می 0هایش را که حدود  د و یکی از کیسهکن کند، ولی ظاهرا اطمینان می کمی تعجب می

 .گیرم چون بارش سنگین است کیسه دیگر که حاوی نارنگی است را از او می

 .هزار تومان پول پرداخت کردم 12مرغ خریدم و بابتش  0: پرسم مرغ را کیلویی چند خریدی که در پاسخ می گوید از وی می

 .آیم ام نزدیک اینجاست و معموال برای خرید به اینجا می خانه: گوید ه کارمند است، میاو ک

گویم مسیری را با شما همراهی  کنم کمی دستم به علت سنگینی بار درد گرفته به وی می در حین حرکت در حالی که احساس می

 .کنم می

 .گویم اگر اجازه دهید، در مسیر سؤاالتم را هم بپرسم میکنم و  کند، ولی خودم را به او معرفی می البته کمی تعارف می

گران است و با درآمد اکثر مردم : گوید کنید، می گوشت و مرغ را چگونه ارزیابی می  وی در پاسخ به سؤالم در مورد اینکه قیمت

 .تطابق ندارد

هزار تومان قیمت دارند و واقعا با  01بیش از   هزار تومان و انواع ماهی 12گوشت قرمز هر کیلو بیش از : این خانم اظهار داشت

 .درآمد حدود یک یا دو میلیون و حتی در مواردی با درآمدهای کمتر از یک میلیون تومان مردم قادر به خرید نیستند

الی گویند تورم کم شده، در ح دانم چرا می نمی: گوید ها نیست و می  وی با بیان اینکه درآمد خود و همسرش جوابگوی هزینه

 ؟!شود تر می که قیمت اجناس روز به روز گران

من و همسرم هر دو شاغل هستیم، اما با وجود دو فرزند دانشگاهی و یک فرزند دبیرستانی درآمدمان : کند این خانم بیان می

 .ها نیست جوابگوی هزینه

ار تاکسی شود، به همین دلیل از وی خداحافظی تواند سو رسم که می ام، به خیابانی می در حالی که مسیری را با این خانم طی کرده

 .گردم کنم و به بازار برمی می

و هر کیلو  122هزار و  01آال   شود، قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل در بازار شهرستانی که جنب و جوش خرید در آن مشاهده می

 .هزار تومان دارند 12 تا 6هزار و بطورکلی آبزیان عرضه شده در این بازار قیمتی بین  00ماهی تیالپیا 

 .شود هزار تومان عرضه می 11همچنین هر کیلو میگو در این بازار با قیمت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210001220081 

 

 بازار و قیمت ها
 - 31/12/11فارس

 تومان 1000تا  9100رغ در بازار تهران؛ افت قیمت م

تومان رسید و البته  100هزار و  9قیمت عرضه هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم در برخی مناطق تهران امروز به 

 .شود تومان هم عرضه می 1000در برخی مناطق تهران تا 
، در حالی که در دو ماه اخیر قیمت گوشت مرغ به شدت افزایش یافته بود، امروز رسخبرگزاری فابه گزارش خبرنگار اقتصادی 

( برادران شهید قائدی)هزار تومان و در برخی مناطق مانند خیابان هدایت  1های سطح شهر تهران به  قیمت این محصول در مغازه

 .هزار تومان رسید 1به کمتر از 

 21اسفند  01ه یکشنب/قیمت مرغ در خیابان هدایت تهران

تومان  212هزار و  6بر اساس این گزارش قیمت مرغ گرم عرضه به مشتری در برخی از مناطق شهر تهران مانند خیابان هدایت 

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931217001184
http://www.farsnews.com/
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 21اسفند  01قیمت گوشت مرغ در خیابان هدایت تهران یکشنبه 

هزار تنی مرغ منجمد از  012ی از ذخایر به گزارش فارس، به دنبال افزایش قیمت گوشت مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام بخش

روز اخیر قیمت این محصول را  11هزار تن مرغ منجمد طی  02را وارد بازار کرد و با عرضه حدود  21ابتدای سال تا بهمن 

 .شکست

مروز قیمت این هزار تومان رسیده بود، ولی ا 8هزار تومان در هر کیلو به حدود  0قیمت مرغ گرم در یک ماه اخیر با افزایش حدود 

 .هزار تومان کاهش یافت 1محصول به حدود 

 .تومان است 1122تهران، کیلیویی ( ع)قیمت گوشت مرغ در بازار شهرستانی میدان امام حسین

 .تومان است 1122تهران کیلویی  02تومان و در منطقه  1122قیمت مرغ در میدان فردوسی 

هزار و  1ر جهت تنظیم بازار در ابتدا هر کیلوگرم مرغ منجمد را با قیمت هر کیلو بر اساس این گزارش، شرکت پشتیبانی امور دام د

 022هزار و  1تومانی در هر کیلو قیمت عرضه مرغ منجمد را به  122تومان به بازار عرضه کرد که پس از مدتی با کاهش  122

 .تومان رساند

تومان و قیمت هر  222هزار و  1ها  فروشی در بازار تهران و خردههم اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد : افزاید این گزارش می

های شهر تهران  هزار تومان است که ممکن است قیمت این محصول در برخی از مغازه 1تا  222هزار و  6کیلوگرم گوشت گرم بین 

 .کمی بیشتر از رقم مذکور باشد

کننده و نه  برای عرضه مرغ گرم به طوری که نه مصرف به گزارش فارس، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بهترین قیمت

 .هزار تومان عنوان کرده است 1کننده متضرر شود، را حدود  تولید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210001222118 

 

 بازار و قیمت ها
 - 31/12/21فارس

 تومان 2100و پرتقال  2100سیب / هزار تن سیب و پرتقال شب عید از امروز 10عرضه 

سیب و پرتقال به اندازه نیاز از باغداران خریداری و ذخیره : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت

 .شود شده و از امروز به بازار عرضه می
به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار تنی سیب و پرتقال شب عید خبر داد 12سازی  روستایی ایران از ذخیره

چند سالی است که دولت : اال است، گفتحسین صفایی با بیان این که ایران از جمله کشورهایی است که سرانه مصرف میوه آن ب

برای اجرای تنظیم بازار میوه شب عید ماموریت یافته و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سازمان تعاون روستایی برای 

 .سازی دو محصول سیب و پرتقال که بیشترین مصرف را در ایام عید دارد اقداماتی را انجام داده است ذخیره

 .شود سازی سیب و پرتقال به اندازه نیاز از باغداران خریداری شده و در روزهای پایانی سال به بازار عرضه می رهذخی: وی ادامه داد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به این که مازندران قطب اصلی تولید مرکبات در کشور است، خاطرنشان 

عید از مازندران است و از ابتدای اسفند ماه حمل پرتقال ذخیره شده از مازندران به  درصد پرتقال ذخیره شده برای شب 81: کرد

 .های متقاضی و دارای سهمیه انجام شده است سایر استان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931217000738
http://www.farsnews.com/
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های توزیع  های آذربایجان غربی، زنجان و شهرستان دماوند از جمله استان استان: سازی سیب شب عید گفت وی در خصوص ذخیره

 .عید به هموطنان هستند کننده سیب در شب

اسفند ماه عرضه  01ها حمل و بارگیری شده است که از  سازی شده به استان درصد محصوالت ذخیره 62بیش از : صفایی افزود

 .شود میوه تنظیم بازار در سطح کشور آغاز می

تومان عنوان کرد و  222هزار و  0تومان و پرتقال درجه یک شمال را  122هزار و  0وی قیمت سیب درختی درجه یک را کیلویی 

 .هدف از تنظیم بازار شب عید اتکا به تولیدات داخلی و حمایت از تولیدکننده است: اظهار داشت

هزار تن سیب و پرتقال را سازمان تعاون روستایی  12بیش از : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد

 .شود به بازار عرضه می 21روردین ف 01سازی کرده که امروز تا  ذخیره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210001222011 

 

 بازار و قیمت ها
 - 31/12/22فارس

 جدول+ قیمت میوه و سبزی

 .بوده و تغییری محسوسی نداشته استقیمت انواع میوه و سبزی در یک هفته گذشته ثابت 
 .قیمت انواع میوه و سبزی در یک هفته گذشته ثابت و تغییری نداشته است خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تومان و ضرر و زیان ناشی از  12لو به دنبال مطرح شدن خرید گوجه فرنگی از کشاورزان با قیمت هر کی: افزاید این گزارش می

 122انباشتگی تولید دولت در راستای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای طرح خرید تضمینی گوجه فرنگی با قیمت هر کیلو 

های اخیر در  تومان کرد که طبق مشاهدات اجرای این طرح تأثیری بر قیمت این محصول نداشته و همچنان قیمت آن در هفته

 .تومان در هر کیلو است 822حدود  بازار

های اخیر با افزایش قیمت مواجه بوده از هفته گذشته تاکنون قیمتی ثابت و در بازار شهرستانی میدان  همچنین موز که در هفته

 .شود تومان در هر کیلو به مشتریان عرضه می 122هزار و  6با قیمتی حدود ( ع)امام حسین 

 (ها به تومان است حاسبه قیمتم)جدول قیمت میوه و سبزیجات 

 انواع میوه
( ع)قیمت میوه در بازار شهرستانی میدان امام حسین 

 تهران

های عرضه میوه وابسته به  قیمت میوه در غرفه

 شهرداری

 6022 6122 موز

 - 02222 توت فرنگی

 1012 1122 سیب زرد

 1022 1122 سیب قرمز

پرتقال تام 

 سون
1122 1012 

 1222 1122 نارنگی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931223000177
http://www.farsnews.com/
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نارنگی جنوب 

 (سیاهو)
1222 - 

 1022 1122 انار

 1222 1122 پرتقال تو سرخ

 2222 02222 آناناس هر کیلو

 - 1222 نارگیل هر عدد

 1012 1822 کیوی

 0282 0222 خیار

 112 822 گوجه فرنگی

 0812 0122 ای فلفل دلمه

 282 0222 هویج

 0122 0222 کلم سفید

 0122 0222 کلم قرمز

 0012 0122 دمجانبا

 0812 0222 کدو مسمایی

 - 1122 بروکلی

 0112 0122 کرفس

 .تومان است 0222و انواع سبزی آش، کوکو، پلو  0122براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم سبزی خوردن 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210002220011 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1131اسفند  22, چهارشنبه

 های پایانی سال  هزار تن ماهی برای شب 00عرضه 

های پایانی سال در دستور کار قرار  منظور تنظیم بازار شب آال و میگو به هزار تن ماهی قزل 00تا  ۱0عرضه 

 .دارد
 12تا  12عرضه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل صندوق آبزیان کشور ا

های پایانی سال و به تناسب افزایش تقاضا در دستور کار قرار گرفته و هیچ کمبودی برای  آال و میگو در ماه هزار تن ماهی قزل

 .تأمین ماهی و میگوی شب عید وجود ندارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931219001277
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رسد که در  فروشی سطح شهر به فروش می هزار تومان در مراکز خرده 01تا  00آال بین  هر کیلوگرم ماهی قزل: وند افزودبهروز کاکا

 .درصدی قیمت مرغ و سایر محصوالت پروتئینی از افزایش بسیار جزئی برخوردار بوده است 12مقایسه با افزایش 

هزار تومان ارزیابی شده که با توجه به ممنوعیت صادرات  01تا  06همچنین قیمت هر کیلوگرم میگو بین : وی خاطرنشان کرد

 .میگو، به اتحادیه اروپا به اندازه نیاز در انبارها وجود داشته و افزایش قیمتی در این محصول آبزی نیز گزارش نشده است

جای اروپا به بازار روسیه رفت، اما هنوز شده به  بندی هرچند با اعمال محدودیت اتحادیه اروپا، میگوهای بسته: کاکاوند ادامه داد

 .توان از صدور عمده میگو به این بازار خبر داد نمی

ها متناسب با بازار روسیه نبود، استقبال درخوری از این محصول نشد و چند کانتینر برای  بندی از آنجا که بسته: وی تصریح کرد

جه به کشش بازار روسیه از این به بعد، این کشور بازار هدف مناسبی برای رود با تو زنی بازار عرضه شده است، اما انتظار می تست

 .محصوالت آبزی ایران باشد

 دار تنظیم بازار آبزیان سازمان میادین، پرچم

رفت تنظیم بازار محصوالت آبزی به  در حالی که پس از اجرای طرح انتزاع، انتظار می: مدیرعامل صندوق آبزیان کشور یادآور شد

ها و تولیدکنندگان محصوالت آبزی اختصاص پیدا کند، به رویه هرساله مسئولیت تنظیم بازار را سازمان میادین به عهده  یهاتحاد

 .گرفت

های تخصصی  کنند به مجاب مسئوالن برای در اختیار قرار دادن بازار به تشکل ها تالش می ها است تشکل سال: کاکاوند تأکید کرد

 .ها بسته است های قدرتمند سازمان میادین، راه را بر تشکل البیاقدام کنند، اما ظاهراً 

های  ها است و اجازه حضور تولیدکنندگان در غرفه ها و واسطه های این سازمان کماکان در اختیار دالل غرفه: وی اظهار داشت

 .سازمان میادین وجود ندارد

های متولی  های سازمان میادین از طریق مجلس و وزارتخانه های تخصصی برای گرفتن غرفه بارها تشکل: کاکاوند همچنین گفت

ها در اختیار تولیدکنندگان واقعی  این در حالی است که در صورتی که غرفه. رو شدند اند، اما همواره با درهای بسته روبه اقدام کرده

تری  توانند محصوالت آبزی ارزان ن میکنندگا تر از قیمت کنونی خواهد بود و مصرف قرار گیرد، قیمت عرضه محصوالت آبزی پایین

 .به سفره غذایی خود ببرند

دهد که آن بخش از افرادی که دارای  کنندگان ماهی در غرف میادین نشان می نگاهی به فهرست اسامی عرضه: وی در پایان افزود

 ./دهند ن نمیصورت ثابت در این فهرست حضور دارند و مجالی به تولیدکنندگا های قدرتمند هستند، به البی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00811-0.html 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1131اسفند  11, شنبه

 هزار تن مرغ منجمد برای تنظیم بازار  20ورود 

س کاال با موفقیت انجام شد، اما از آنجا که مشتریان و تن مرغ در بور 000هزار و  عرضه آزمایشی پنج

 .شود انجام می 1۱ماه  های بیشتری نیاز داشتند، عرضه مجدد آن از ابتدای اردیبهشت کارگزاران به آموزش
ود پس ، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خ(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای معتقد  عده: از انتصاب به این مسئولیت در پاسخ به پرسش ایانا درباره قطع دستوری عرضه مرغ منجمد در بورس کاال گفت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21875-1.html
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بودند که امکان عرضه مرغ منجمد در بورس کاال وجود ندارد، اما عرضه چند ماه گذشته نشان داد که بورس بازار مناسبی برای 

 .این بازار استفاده مناسبی داشت توان از کشف قیمت بوده و می

های بیشتری  برخی مشکالت برای گرفتن کد توسط کارگزاران شهرستانی وجود داشت که نیاز است آموزش: مصطفی یاسائی افزود

 .در این زمینه انجام شود

و آموزش بیشتر  شود که با هماهنگی بینی می سابقه ذهنی گذشته برای عرضه مرغ پاک شده است و پیش: وی خاطرنشان کرد

 .عرضه مرغ منجمد در بورس از سر گرفته شود 21ماه  کارگزاران و مشتریان، در اوایل اردیبهشت

روند قیمتی : های تولید در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد عنوان نهاده موقع ذرت و کنجاله سویا به یاسائی به تأمین و توزیع به

 .ی وجود نداردها رو به کاهش بود و مشکل خاص نهاده

ها، مرغ  ریزی با توجه به اینکه تولید مرغ خطی است و از میزان جوجه: وی درباره تنظیم بازار محصوالت پروتئینی تصریح کرد

 .های گوشتی تولید مناسبی وجود دارد، شاهد ثبات در بازار هستیم اجداد و مادر و مرغ

سازی را در سال  های گذشته خرید از داخل و ذخیره کت همچون سالاین شر: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام یادآور شد

 .به کشور وارد نشده و ثبت سفارش نشده است 0121ای که هیچ مرغ منجمدی در سال  گونه جاری آغاز کرده است، به

 .ده استهای گذشته بو آن مقدار مرغ وارداتی که در بازار وجود دارد، بر اساس ثبت سفارش سال: یاسائی تأکید کرد

هزار تن مرغ مازاد  011ماه اقدام به خرید  در راستای حمایت از تولید، شرکت پشتیبانی امور دام تا هفتم بهمن: وی اظهار داشت

 .هزار تن مرغ در انبارها موجود است 012ماه سال جاری مقدار  کرده است و با توجه به ذخایر موجود، در بهمن

ماه شاهد این  ماهه پایانی سال، روند افزایشی تقاضا وجود داشته است و امسال از ابتدای بهمن هرساله در دو: یاسائی همچنین گفت

اتفاق بودیم تا اینکه توانستیم در ابتدای اسفندماه روند افزایش قیمت را کنترل کنیم و از هفته گذشته شاهد روند کاهشی در 

 .ایم قیمت مرغ بوده

 یم بازارهزار تن مرغ منجمد برای تنظ 20ورود 

هزار تن مرغ منجمد در راستای تنظیم  02ماه تا روز گذشته  از ابتدای بهمن: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در ادامه افزود

 .هزار تن بود های گذشته این میزان عرضه هفت تا هشت بازار وارد بازار مصرف شد، در حالی که در ماه

تومانی در حال حاضر به  122هزار و  مرغ منجمد دارای قیمت پنج: ت، خاطرنشان کردوی با اعالم اینکه بازار متعادل شده اس

 .تومان رسیده است 022هزار و  پنج

بینی شده  پیش: یاسائی با اشاره به آغاز توزیع مرغ منجمد در سبد حمایتی به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ادامه داد

 .ای از آن قبل از پایان سال توزیع شود انوار فوق اضافه شود که امیدواریم رقم عمدههزار تن مرغ به سبد خ 01است که 

کند تا قیمت مرغ را به قیمت منطقی که وزیر جهاد کشاورزی آن را عنوان  شرکت پشتیبانی امور دام تالش می: وی تصریح کرد

 .هزار تومان برساند کرده است، یعنی هفت

هزار تن مرغ خریداری شد، یعنی رقمی  ماهه ابتدایی سال ماهی هفت 02در : اران یادآور شدیاسائی در پاسخ به پرسش خبرنگ

 .هزار تن محصول مازاد مرغداران را خرید کردیم 12معادل 

شود که این  بینی می هزار تنی گوشت مرغ منجمد را داشته باشیم و پیش 02روز توانستیم توزیع  11در مدت : وی تأکید کرد

 .هزار تنی برسد 12ماه آینده به رقم  توزیع تا یک

ماه امسال موضوع کاهش قیمت مرغ پیگیری شد و پس از خرید محصول  از آبان: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت

 .مازاد تولیدکنندگان، توانستیم بازار را کنترل کنیم
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ولید را به نفع تولیدکنندگان تغییر داد، صادرات محصوالت توان موضوع تنظیم ت هایی که می یکی از روش: یاسائی همچنین گفت

 .های مناسبی وجود دارد ازجمله مرغ است که در این راستا ظرفیت

توانیم با استمرار تولید  ظرفیتی معادل صادرات بیش از سه میلیون تن مرغ در سال در کشور فراهم است که می: وی در ادامه افزود

 .آن را عملیاتی کنیم

کنیم بازار صادراتی  های خارجی تالش می های چند کشور خارجی و دعوت از هیئت با حضور در نمایشگاه: ی خاطرنشان کردیاسائ

 .مناسبی را پیدا کنیم

 عرضه مرغ منجمد با حداقل دو ماه تاریخ مصرف

سط شرکت پشتیبانی امور دام شده تو های عرضه شده روی مرغ مدت درج مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره تاریخ کوتاه

شود، دارای برچسب بوده و حداقل از زمان کشتار تا زمان مصرف یک سال تاریخ دارد  مرغی که برای کشتارگاه آماده می: ادامه داد

 .تواند برای سه ماه بعدی تمدید شود که پس از آن نیز توسط سازمان دامپزشکی کشور آزمایش شده و می

ی که توسط شرکت پشتیبانی امور دام توزیع شده است، دارای تاریخی دوماهه بوده و هیچ مشکلی را تا ایام های مرغ: وی تصریح کرد

 .وجود نخواهد آورد عید مردم به

شود که  با توجه به خرید و ذخیره مناسب گوشت قرمز طی سال، تالش می: یاسائی درباره تنظیم بازار گوشت قرمز نیز یادآور شد

 .وجود نیاید ره بهکمبودی در این با

تن آن گوشت وارداتی برزیلی  122هزار و  هزار تن گوشت قرمز توزیع کنیم که سه 08ایم  برای سال جاری توانسته: وی تأکید کرد

 .بوده و مابقی از تولیدات داخل تأمین شده است

رو  ن با مشکالت افزوده تولید روبهتولیدکنندگان گوشت نیز همچون مرغدارا: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت

ریزی شده است که دوهزار تن  ترتیب تا پایان سال برنامه بودند و در این راستا این شرکت نسبت به مازاد خرید اقدام کرده و بدین

 .سازی کنیم گوشت قرمز ذخیره

هزار  12تا  12شود و حدود  ت تأمین میهزار تنی گوشت قرمز از طریق واردا 822تنها پنج درصد از نیاز : یاسائی همچنین گفت

 .تن از تولید داخل است

کنندگان با پنج تا  تومان است که برای مصرف 122هزار و  01قیمت گوشت قرمز منجمد : وی درباره قیمت گوشت قرمز نیز افزود

 .رسد هزار تومان می 02درصد افزایش قیمت به  02

هزار و  صورت میانگین در کشور طی هفته نخست اسفندماه هفت کنندگان به رفقیمت مرغ گرم برای مص: یاسائی خاطرنشان کرد

شود که به  بینی می تومان رسیده است، اما پیش 622هزار و  رو شد و در حال حاضر به هفت تومان بود که با روند کاهشی روبه 822

 .هزار تومان برسد رقم هفت

تومان برآورد شده که نسبت به ماه قبل حدود  822هزار و  06روز جاری  طور متوسط در قیمت شقه گوسفندی به: وی ادامه داد

 .سه درصد افزایش قیمت داشته است

 ./تومان در بازار است 622هزار و  01قیمت گوشت گوساله نیز : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پایان تصریح کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00802-0.html 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا-1131اسفند  13, سه شنبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21819-1.html


 3931سوم اسفند اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         اورزی وآبدفتر کش
 

22 
 

 گروه مواد خوراکی افزایش یافت  9نرخ 

 90بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران منتهی به 

گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و  9که بر این اساس قیمت را اعالم کرد  13اسفند ماه 

 . قیمت چهارگروه دیگر کاهش یافت و تنها نرخ یک گروه ثابت ماند
و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، بر اساس اعالم بانک مرکزی نرخ تخم مرغ، برنج، ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های تازه، سبزی های تازه، گوشت قرمز و گوشت مرغ نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت حبوب، قندو شکر، چای و میوه 

 .روغن نباتی کاهش یافته البته در همین حال نرخ لبنیات تغییری نداشته است

 لبنیات و تخم مرغ

قیمت تخم مرغ معادل یک درصد افزایش یافت و . تغییر بود در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای تمام اقالم این گروه بدون

 .هزار ریال فروش می رفت 021تا  81شانه ای 

 برنج و حبوب

درصد افزایش داشت و قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج  2.1در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه دو معادل 

درصد افزایش ولی  2.1و لوبیا سفید  2.1درصد، لوبیا چشم بلبلی  2.0ب بهای نخود معادل در گروه حبو. داخله درجه یک ثابت بود

 .درصد کاهش داشته است 2.8تا  2.0قیمت سایر اقالم این گروه بین 

 میوه ها و سبزی های تازه

سبزی تازه که تعدادی از آن  در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیمو شیرین عرضه نمی شد ولی سایر اقالم میوه و

میوه . ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بود، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید

 0.0 فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل

درصد و  1.2در گروه سبزی های تازه بهای پیاز معادل . درصد افزایش داشت 2تا  2.1کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 

 .درصد افزایش یافت 02.2تا  2.0درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  2.1سبزی های برگی 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد افزایش  0.8درصد گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ هریک  0.1وشت گوسفند معادل در هفته مورد گزارش بهای گ

 .داشت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی 

 .در این هفته قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود

 تغییرات یکساله --

 6.1درصد، گوشت قرمز  10.0درصد، میوه های تازه  1.0رصد، حبوب د 6.1درصد، برنج  00براساس اعالم بانک مرکزی، لبنیات 

 .درصد در یک سال گذشته رشد قیمتی داشته اند 8.8درصد و چای  1.0درصد، قند و شکر  08.1درصد، گوشت مرغ 

 ./شده اند درصد یکساله با افت قیمت مواجه 2.0درصد و روغن نباتی  01.1درصد، سبزی های تازه  1.1در همین حال تخم مرغ 

http://www.iana.ir/majles/item/00812 

http://www.iana.ir/majles/item/21870-%D9%86%D8%B1%D8%AE-6-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA.html
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 برنامه و سیاست ها

 - 31/12/11فارس

 10وجود / تخلف تغییر کاربری توسط پدیده شاندیز/ شود سال آینده سنددار می 0های کشاورزی تا  زمین

 هزار پرونده تغییر کاربری

مه جامعی رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی برنا

هزار پرونده مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دستگاه قضایی موجود  10: تدوین شده است، گفت

 .است
قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور در جمع خبرنگاران در مورد برنامه  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی برنامه جامعی تدوین : ازمان برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفتس

 .های حفاظت اراضی کشاورزی بود شده که قدم اول در این برنامه تشکیل یگان

گام دوم : شود، افزود مرار و سال آینده تکمیل میهای حفاظت اراضی از سال گذشته آغاز، امسال است وی با بیان اینکه تشکیل یگان

 .ها افزایش یافته است برنامه هماهنگی با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان بوده که در حال حاضر سرعت رسیدگی به پرونده

شود، مثل  ی اخذ میگام سوم در برنامه عدم الحاق مجوزهایی که به صورت قانونی و رسم: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

هایی که الحاق شده،  الحاق اراضی به شهرها و روستاها که این کار با وزرات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن برای بازنگری آن قسمت

 .شود هماهنگ می

جمع تمام : نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در حال بررسی و اصالح مجدد است، بیان داشت افشار با بیان اینکه آیین

 .موارد ذکر شده ما را باید به سمتی ببرد که دیگر شاهد تخریب اراضی کشاورزی نباشیم

مهمترین کاری که در رابطه با جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی صورت گرفته و : رئیس سازمان امور اراضی کشور، بیان داشت

ای ماهانه، تصویربرداری دقیق و  اضی کشاورزی یعنی پایش ماهوارهار( حد نگار)شروع شد، طرح کاداستر  21اجرای آن از دهه فجر 

 .کدگذاری است

سال آینده طرح کاداستر در کشور نهایی شود و خروجی آن با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و  1شود تا  بینی می پیش: وی افزود

 .امالک کشور سنددار کردن اراضی کشاورزی است

الت در اراضی کشاورزی تداخل و اختالالت بین اراضی است که امیدواریم در طرح کاداستر این یکی از مسائل و مشک: افشار گفت

 .ای جز تولید نداشته باشند مشکل حل و کشاورزان دغدغه

: هزار پرونده تخلف و تغییرکاربری در اراضی کشاورزی وجود داشته، اظهار داشت 22های گذشته حدود  وی با بیان اینکه در سال

ها هم  دهد و بخشی از تغییر کاربری هزار هکتار را تشکیل می 022سال اخیر است که حدود  02هزار پرونده مربوط به  22این 

 .شناسایی نشده است

سال گذشته حدود یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کاسته شده و ساالنه  12در : رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد

شود که این امر خطر بزرگی برای تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور به شمار  تغییر کابری می هکتار زمین کشاورزی 02

 .رود می

با نظارت : ها با عنوان ستاد پیشگیری و مقابله تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت های ویژه در تمامی استان وی با اشاره به یگان

 .شود عالی در اراضی کشاورزی کنترل میها قطعا هر گونه فعل و انف مستمر این یگان

http://www.farsnews.com/
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پدیده شاندیز تخلف تغییر : افشار با بیان اینکه دولت به دنبال حفظ اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه کشور است، بیان داشت

 .و کار را بدون مجوز شروع کرده است کاربری داشته

و نقض احکام قبلی موافقت کرده و پرونده برای رسیدگی  08اسفند سال جاری رئیس قوه قضائیه با اعمال ماده  1در : وی افزود

 .مجدد دوباره به مشهد بازگردانده شده و مراحل آن باید طی شود

باید منتظر صدور حکم قضایی در مورد پرونده شاندیز باشیم، تا اگر الزم باشد، عوارض یا حقوق دولتی را : افشار بیان داشت

 .کشاورزی معادل آن خریداری شود تا در این صورت مجوز ادامه ساخت شاندیز صادر شود پرداخت کند و در جایی دیگر اراضی

زمین فرودگاه تغییر کاربری نداشته، بلکه مراحل اداری ساخت آن در سازمان امور اراضی : وی در مورد زمین فرودگاه قم نیز گفت

 متوقف کنند تا مراحل اداری طی و کار با رسمیت قانونی به همین دلیل از منابع طبیعی خواسته شده که کار را فعال  طی نشده،

 .رود پیش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210006220111 

 

 برنامه وسیاست ها
 آیانا- 1131اسفند  21, پنجشنبه

 سمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد آیین تحلیف کارشناسان ر

مراسم تحلیف ششمین دوره متقاضیان دریافت پروانه کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

در وزارت جهاد کشاورزی و با حضور ریاست  9313شنبه یکم اسفندماه  منابع طبیعی کشور امروز پنج

 . سازمان برگزار شد
، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در مراسم (ایانا)ارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گز

سازمان نظام : تحلیف ششمین دوره متقاضیان دریافت پروانه کارشناس رسمی این سازمان با اشاره به نیاز کشور به دانش روز گفت

کرده کشاورزی و منابع طبیعی کشور را به بخش  ی دارد تسهیلگری باشد که بخش تحصیلمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سع

 .نیازمند دانش گره بزند

در دوره ششم : نفر عنوان کرد و افزود 210احمد کبیری تعداد کارشناسانی را که طی شش دوره گذشته موفق به اخذ پروانه شدند 

 .شود ز مراسم تحلیف آنها برگزار مینفر موفق به اخذ پروانه شدند که امرو 000نیز 

وی با اعالم اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تمام تالش خود را در برگزاری آزمون بر اساس مبانی 

برای از کارشناسان رسمی سازمان خواست با تالش روزافزون خود، افتخارات بیشتری را   علمی و ضوابط قانونی به کار برده است،

 .این سازمان کسب کنند

توانند باعث افزایش اعتبار  ای می کارشناسان رسمی، نماینده سازمان هستند و با پایبندی به اخالق حرفه: کبیری خاطرنشان کرد

 .سازمان شوند

هید رسید که ای حرکت کنید به این نتیجه خوا اگر بر مبنای اخالق حرفه: وی خطاب به کارشناسان رسمی این سازمان ادامه داد

 .در مقابل یک جامعه مسئول هستید و باید حس مسئولیت خود را افزایش دهید

های خود را در این  کارشناسان رسمی باید بتوانند قابلیت: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح کرد

ی را مجبور به همکاری کنند و بتوانند در این حوزه فعالیت حوزه نشان دهند و با نشان دادن مهارت خود در کار، مسئوالن اجرای

 .چشمگیری داشته باشند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931216001474
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های قضایی مرتبط با مسائل کشاورزی و مشکالت اراضی و آبی کم نیست و عرصه فعالیت  کبیری با اشاره به اینکه در کشور پرونده

رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و برای کارشناسان وسیع است، ابراز امیدواری کرد که با حضور کارشناسان 

 .های قضایی باشیم ای، شاهد کاهش این پرونده با تقویت اخالق حرفه

الخطا است، اما مهم این است که  انسان جایز: وی در پایان از کارشناسان رسمی خواست به سوگند خود پایبند باشند و اظهار داشت

 .طلبانه نباشد منفعتتشخیص ها مغرضانه و اظهار نظر 

جم وزارت  گفتنی است در پایان، مراسم تحلیف کارشناسان سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور در سالن شهید نعمتی

 ./جهاد کشاورزی برگزار شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00822-0.html 

 
 برنامه وسیاست ها

 آیانا- 1131اسفند  13, سه شنبه

 های کشاورزی در انتخابات اتاق تهران اعالم شد  فهرست برگزیدگان کرسی

بر اساس اعالم هیئت نظارت بر انتخابات اتاق تهران، نتایج اولیه شمارش آرأی نمایندگان دوره هشتم این 

 . آن نیز مشخص شده، اعالم شدهای کشاورزی  انتخابات که برگزیدگان کرسی
، در پی برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نتایج (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 :آرا به شرح زیر است

 :گروه بازرگانی

 رأی 0128اسحاق  یحیی آل -0

 رأی 0221محمد انصاری  -0

 رأی 0211مسعود خوانساری  -1

 رأی 881فاطمه مقیمی  -1

 رأی 801محسن بهرامی ارض اقدس  -1

 رأی 800نفس  مهدی شریفی نیک -6

 رأی 821ناصر ریاحی  -1

 رأی 180فاطمه دانشور  -8

 رأی 118محمد امیرزاده  -2

 رأی 128عسگراوالدی ... اسدا -02

 رأی 121وندی  محمدرضا زهره -00

 رأی 680محمد الهوتی  -00

 رأی 682ضی میری سیدر -01

 رأی 662علی سنگینیان  -01

 رأی 611عباس آرگون  -01

 رأی 611فرهاد فزونی  -06

 :گروه صنعت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21890-1.html
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 رأی 0281محسن خلیلی عراقی  -0

 رأی 280مهدی جهانگیری  -0

 رأی 221علی شمس اردکانی  -1

 رأی 811مهدی پورقاضی  -1

 رأی 810سیدمحمد اتابک  -1

 رأی 116کوروش پرویزیان  -6

 رأی 102سیدحسین سلیمی  -1

 رأی 681محسن مهرعلیزاده  -8

 رأی 662رضا پدیدار  -2

 رأی 611حمیدرضا صالحی  -02

 رأی 611محمود نجفی  -00

 رأی 618محمدحسین برخوردار  -00

 رأی 611علیرضا کالهی صمدی  -01

 رأی 616احمد کیمیایی اسدی  -01

 :بخش معدن

 رأی 0002پدرام سلطانی  -0

 رأی 820مستوفی فریال  -0

 رأی 108مرتضی لطفی  -1

 رأی 121سیدبهادر احرامیان  -1

 بخش کشاورزی

 رأی 1۱3احمد صادقیان  -9

 رأی 421حامد واحدی  -2

 رأی 499کاوه زرگران  -3

 رأی 130مهدی معصومی اصفهانی بایگانی  -۱

 رأی 121فرد  حسن فروزان -0

 رأی 102علیرضا خائف  -9

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00812-0.html 

 

 

 برنامه وسیاست ها
 - 31/12/21فارس

 قانون اصالح تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی ابالغ شد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21850-1.html
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ه عمل شرکت های قانون اصالح قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوز»رئیس جمهوری، 

 .را برای اجرا ابالغ کرد« تعاونی روستایی
قانون اصالح قانون تعاونی نمودن تولید و »، پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 0121بهمن ماه  01در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ « یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده بود 0121دی ماه  02مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، این قانون را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ 

 .کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210000222020 

 

 برنامه وسیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1131اسفند  11: تاریخ

 سیاست وزارت جهاد کشاورزی،سرمایه گذاری در کشت گلخانه ای

جویی در مصرف آب از  صادرات و صرفه تولید محصول با کیفیت، تنظیم محصول بر اساس نیاز داخل و:محمدعلی طهماسبی گفت

 .هاست مزایای احداث گلخانه

و به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،معاون امور باغبانی وزارت جهاد  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

ها برای کاهش مصرف آب و افزایش تولید  گذاری در توسعه گلخانه ارت جهادکشاورزی سرمایهسیاست اصلی وز: کشاورزی اعالم کرد

 .است

محمدعلی طهماسبی در نشست تنظیم بازار مازندران ، در گفتگویی با بیان این که اولویت اصلی کشور توجه به منابع آبی و 

جویی  تنظیم محصول بر اساس نیاز داخل و صادرات و صرفهتولید محصول با کیفیت، : جلوگیری از هدررفت آن است، اظهار داشت

 .هاست در مصرف آب از مزایای احداث گلخانه

هکتار گلخانه وجود دارد در  822هزار و  8در ایران : وی احداث گلخانه را یک ضرورت در بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت

یلیون هکتار آن در کشور چین متمرکز است و این آمار نشان دهنده م 0.1میلیون هکتار گلخانه داریم که  1.1حالی که در دنیا 

 .این است که در مقایسه با دنیا عقب هستیم

ها را بر اساس شرایط اقلیمی، تنوع محصول و انتخاب  به گفته این مسوول، در این راستا وزارتخانه عزم خود را جزم کرده تا گلخانه

 .تکنولوژی برتر ساماندهی کند

ها نیز  این اعتبار شامل گلخانه: با اشاره به برقراری خط اعتباری یک هزار میلیارد تومانی در سال جاری در کشور، گفتطهماسبی 

 .ها از این خط اعتباری در سال آینده هم ادامه خواهد داشت شده است و روند توزیع تسهیالت برای احداث گلخانه

شود که با در نظر  هزار تن گوجه فرنگی در کشور در فضای باز تولید می 622ن و میلیو 1وی تصریح کرد به عنوان نمونه هم اکنون 

میلیون متر مکعب مصرف آب را به دنبال  122میلیارد و  0هزار متر مکعب آب در هکتار، بالغ بر  06تا  00گرفتن میانگین مصرف 

ها، ضمن دستیابی به  فرنگی از فضای باز به گلخانهتن در هکتار است اما با انتقال کشت گوجه  12دارد که میانگین عملکرد آن 

 . شود سازی می هزار هکتار زمین آزاد 001، (ای تن در هر هکتار فضای گلخانه 122تا  122)تولید ده برابری این محصول 

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=b21b6a80-fe61-403a-9984-f793aa35eed9&ID=b7193b8e-db65-4865-b8b4-1c79df94f41c
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931221000202
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ایران از جمله : کنند، گفت این مقام مسئول، با بیان این که اکثر کشورها تنوع اقلیمی ندارند و تنها چند رقم میوه تولید می

 .کند های گرمسیری و هم سردسیری تولید می کشورهایی است که دارای تنوع اقلیمی است و در چهار فصل، هم میوه

وی با اشاره به این که کشور ما در تولید چند میوه شامل مرکبات، انار، سیب و پسته صاحب نام است که تولیدات قابل توجهی نیز 

 .ران در تولید برخی گیاهان مانند زعفران، زرشک و گیاهان دارویی دارای مزیت نسبی استای: دارد، خاطرنشان ساخت

پذیر است اکثر  با توجه به این که کشاورزی از جمله مشاغل پرخطر و ریسک: معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .دهند های الزم را از بخش کشاورزی انجام می ایتای حم کشورها با پرداخت یارانه و تعرفه و مسایل فنی و قرنطینه

کند زیرا واردات نه تنها تولید کننده  واردات، تولیدات کشور را تهدید می: طهماسبی در خصوص واردات محصوالت کشاورزی گفت

 .دهد نشاند بلکه سرمایه ملی کشور را نیز هدر می را به خاکستر می

ی جاروک جادوگر که یک بیماری پالسمایی است، با واردات میوه به ایران در سال های به عنوان نمونه ورود بیمار: وی افزود

 .را از بین برد( منطقه رودان)هزار هکتار از مرکبات استان هرمزگان  02گذشته ورود پیدا کرده و 

: ی را دچار آسیب کنیم، تصریح کردمدت، منافع مل معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که نباید برای منافع کوتاه

را در ... ای از طریق واردات به کشور در سال های گذشته وارد شده که مرکبات، زیتون و بیماری تریستیزا و مگس میوه مدیترانه

 .دهد معرض خطر قرار می

تولید مرکبات کشور در حال  با توجه به مازاد: طهماسبی با تاکید بر مدیریت بازار محصوالت کشاورزی از جمله مرکبات، گفت

حاضر، تنظیم بازار به معنای مدیریت بازار است و ربطی به کمبود یا بیشتر بودن محصول ندارد و مباحث مطرح شده مبنی بر 

 .پایه و اساس است کمبود مرکبات و نیاز به واردات بی

 .ن مصرف کننده استتنظیم بازار دولت به منظور پایداری تولید و عدم ضرر و زیا: وی ادامه داد

شوند،  سبب افزایش قیمت در بازار می( ها واسطه)های اضافی  معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که متاسفانه حلقه

 .شود هم تولید کننده و هم مصرف کننده به منافع خود برسند ای برای بخش کشاورزی سبب می ایجاد سامانه: گفت

 .گیرد و تولیدات داخل پاسخگوی نیاز کشور است ه واردات مرکبات برای شب عید در کشور صورت نمیهیچ گون: وی یادآور شد

دار را از مراکز تولید مجاز تهیه  های شناسه شود نهال به باغداران توصیه می: طهماسبی به کاشت نهال در کشور اشاره کرد و افزود

 .کنند

 .ها مورد تایید سازمان حفظ نباتات هستند لستان در کشور وجود دارد که این نهالستانخوشبختانه به اندازه کافی نها: وی ادامه داد

http://www.yjc.ir/fa/news/0902300 

 

 برنامه وسیاست ها
 آیانا-1131اسفند  13, سه شنبه

 اعالم شد  1۱ل جزئیات ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به بودجه سا

 .کل کشور، مصوب مجلس اعالم کرد 931۱شورای نگهبان نظرش را در مورد بودجه سال 
کل کشور مصوب  0121و به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، الیحه بودجه سال ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

شورای نگهبان  0121/00/01س شورای اسالمی در جلسه مورخ جلسه مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجل

 :گردد شرح زیر اعالم می  مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به

http://www.yjc.ir/fa/news/5152355
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قانون برنامه و بودجه، مغایر  12گیری براساس ماده  ، الزام به حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی در تصمیم0در تبصره  -0

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری  001قانون مذکور و ماده  12همچنین بین ماده . ن اساسی شناخته شدقانو 006اصل 

 .اسالمی ایران، از جهت مرجع تخصیص اعتبارات تعارض وجود دارد

پذیر و ارتقای نظام مالی  ، به قانون رفع موانع تولید رقابت0تبصره ( ک)از آنجا که در موارد متعدد در این مصوبه از جمله بند  _0

شود، اشکال دارد؛  به آن نمی« قانون»کشور استناد شده است که هنوز مصوبه مرقوم به تصویب نهائی نرسیده و اساساً اطالق 

 .این مصوبه نیز مورد ایراد این شورا قرار گرفته است، قبل از رفع اشکال مذکور، استناد به آن ایراد دارد 01همچنین ماده 

گردد  های نفتی صادراتی، سهم صندوق توسعه ملی اخذ می این تبصره، از این حیث که روشن نیست آیا از فرآورده( ن)وه بندبه عال

 .یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

 .قانون اساسی شناخته شدند 10ای ندارند، مغایر اصل  این تبصره، ماهیت بودجه 1و بند الحاقی ( س)مضافاً بر این از آنجا که بند

لذا الزم است . این تبصره نیز با توجه به اینکه تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنان شرعاً جایز نیست، اشکال دارد( ع)صدر بند

جه های نفتی کشف شده تا زمان تعیین تکلیف آن، تصرف نشود و چنانچه نگهداری آن مشکل باشد پس از فروش و که در فرآورده

همچنین این قسمت از بند مرقوم، مغایر . آن در حساب خاصی نگهداری تا در فرض برائت متهم یا متهمان به آنها باز گردانده شود

 .قانون اساسی شناخته شد 11و  16اصول 

نموده  قانون اساسی مصارف وجوه حاصله را مشخص( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  سیاست( د)بند  0نظر به اینکه جزء  _1

 .قانون اساسی شناخته شد 002، مغایر بند مذکور و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 1تبصره ( ج)است لذا اطالق بند 

 .قانون اساسی شناخته شد 11این تبصره، از حیث فقدان ردیف و مشخص نبودن سقف، مغایر اصل ( ل)همچنین بند

این تبصره، ( ص)مضافاً بر این در فراز الحاقی به بند. باشد قانون اساسی می 11این تبصره، مغایر اصل ( ف)به عالوه فراز دوم بند 

شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس  از این جهت که مشخص نیست آیا شامل موارد غیرمشروع هم می« های تأمین مالی سایر روش»عبارت 

 .از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

 .قانون اساسی است 11 و 10، مغایر اصول 1به تبصره  0بند الحاقی 

 .روشن نیست و باید تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد «اوراق تنزیل بدهطی»، منظور از 6تبصره ( ک)در بند  _1

 .قانون اساسی است 01ذکر گردد و االّ مغایر اصل  «تکنولوژی»، معادل فارسی واژه 1تبصره ( هـ)در بند  _1

 همچنین در جزء الحاقی یک به این بند، واژه. قانون اساسی شناخته شد 11اصل ، مغایر 02تبصره ( الف)بند  6جزء  _6

 .قانون اساسی است 01حذف گردد و اال مغایر اصل  «استراتژی»

قانون اساسی شناخته  11، از آنجا که در خصوص ذیل آن، ردیف و سقف تعیین نشده است، مغایر اصل 00تبصره ( ح)در بند  _1

 .شد

 11، از حیث مشخص نبودن ردیف و سقف، مغایر اصل 01تبصره ( ح)و ( ز)،(ج)و همچنین بندهای( الف)ه بند جزء الحاقی ب _8

 .قانون اساسی شناخته شدند

 .قانون اساسی شناخته شد 11، از جهت عدم تعیین ردیف و سقف، مغایر اصل 01بند الحاقی یک به تبصره  _2

 .قانون اساسی است 11د و االّ مغایر اصل ، ردیف و سقف ذکر گرد01تبصره ( ج)در بند _02

این ( هـ)همچنین در بند . باشد قانون اساسی می 11، ردیف یا سقف مشخص شود و االّ مغایر اصل 06تبصره ( الف)در بند  _00

قانون 011صل و نیز ا 016اصل  1نامه نسبت به امور قضائی به هیئت وزیران اشکال دارد و مغایر بند  تبصره، واگذاری تصویب آئین

 .اساسی است
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همچنین از آنجا . قانون اساسی است 01ذکر گردد و االّ مغایر اصل« اپراتور»، معادل فارسی واژه 02در بند الحاقی به تبصره  _00

مغایر این اصل است؛ لذا ( sms)کارگیری واژگان التین در متن قانون نظیر  ، خط رسمی نیز باید فارسی باشد، به01که طبق اصل 

 .باید در خصوص این مورد و سایر موارد اصالح صورت گیرد

 .روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد« خانوارهای پردرآمد»، منظور از 00تبصره  ( ز)در بند  _01

پس از رفع ، همان ابهام معموله در نظرات قبلی این شورا را دارد، «شرکت ملی نفت»، در خصوص عنوان 1در تبصره الحاقی  _01

 .ابهام اظهارنظر خواهد شد

گردد که  ای است، منظور می همانطور که هر ساله به استحضار عالی رسید، در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه _01

از مقررات  همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار گرفته است، اگر چه با تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی

مقداری از این اشکاالت رفع گردیده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم کل اشکال مربوطه مرتفع نشده است؛ ( 0)مالی دولت

 .شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذکور به صورت الیحه قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند

 :تذکرات

 .اضافه شود« تبدیل»واژه « تأمین دانش فنی»، بعد از عبارت 0به تبصره  1الحاقی دربند  _0

 .نیازمند اصالح عبارتی است« پرداخت رد دیون»، عبارت 1تبصره ( ج)در بند  _0

 .اصالح شود« مستضعفین»به « مستضعفان»، واژه 1به تبصره  0در بند الحاقی  _1

 .اصالح گردد« تودیع وثیقه»به   «ودیعه تودیع»، عبارت 06تبصره ( هـ)در بند  _1

http://www.iana.ir/majles/item/00866-0.html 

 
 برنامه وسیاست ها

 آیانا-1131اسفند  13, سه شنبه

 بررسی کشت فراسرزمینی ایران در تاتارستان 

اتارستان و هیات همراه از ایران، اسخط شرپف معاون وزیر کشاورزی و مدیر در جریان بازدید رئیس جمهور ت

عامل شرکت دولتی کشاورزی و غذایی جمهوری خودمختار تاتارستان با حضور در وزارت جهاد کشاورزی با 

 . فتحی، مدیر کل امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی دیدار و گفت و گو کرد
، در جریان این دیدار که با حضور رایزن تجاری فدراسیون روسیه در تهران صورت (ایانا)ش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزار

با توجه به تجارب و توانمندی های تخصصی ":گرفت، اسخط شرپف با تشریح وضعیت بخش کشاورزی تاتارستان، اظهار داشت

 ".خواهان همکاری ایران برای توسعه بخش کشاورزی تاتارستان استجمهوری اسالمی ایران در بخش کشاورزی، این جمهوری، 

در این دیدار، مدیر کل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی نیز آمادگی ایران برای توسعه همکار ی های کشاورزی و کشت 

 .فراسرزمینی در تاتارستان را اعالم کرد

ه منظور انجام فعالیت های کشاورزی در تاتارستان در قالب کشت در این دیدار، دو طرف شرایط حضور شرکت های ایرانی ب

فراسرزمینی را مورد بررسی قرار دادند و مقرر شد اطالعات مربوطه از قبیل قوانین مربوط به سرمایه گذاری، اجاره زمین و نحوه 

 .حضور شرکت های خارجی در اختیار طرف ایرانی قرار گیرد

جهاد کشاورزی به جمهوری تاتارستان از توافقات این مالقات بود که مراتب از سوی دو طرف  اعزام هیات تخصصی از سوی وزارت

 .در دستور کار و پیگیری قرار گرفت

http://www.iana.ir/majles/item/21866-1.html
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طی سال های . به عنوان یک دولت دارای حق حاکمیت، اعالم استقالل نمود 0222آگوست  12الزم به ذکر است تاتارستان در 

درصد مردم این 60در یک همه پرسی،  0220بود و در سال ( De facto)ستقل دوفاکتو تاتارستان یک دولت م 0221تا  0220

سرانجام تحت فشار کرملین، هیات حاکمه وقت تاتارستان مجبور شدند از تعقیب موضوع . منطقه به استقالل از روسیه رای دادند

 .کو بسنده نمودنداستقالل خودداری ورزند و در نهایت به یک نوع خودمختاری در حد عالی از مس

 
، قرارداد تفکیک اختیارات با دولت مرکزی روسیه و نیز توافقنامه دیگری در خصوص حدود اختیارات در حوزه 0221فوریه  01در 

روابط اقتصادی خارجی به امضاء رسید که به عنوان مبانی تقسیم وظایف و حیطه اختیارات دولت مرکزی روسیه و این جمهوری به 

 .آید حساب می

کشورهای غربی از جمله آمریکا، . بر همین اساس این جمهوری امکان برقراری ارتباط مستقیم با کشورهای متعددی را یافته است

 ./نمایندگی در خارج از روسیه دارد 01این جمهوری نیز . آلمان، ایتالیا و ترکیه و ایران همکاری نزدیک اقتصادی با تاتارستان دارند

http://www.iana.ir/majles/item/00810-01.html 

 
 برنامه وسیاست ها

 آیانا-1131اسفند  11, دوشنبه

 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  4ابالغ آیین نامه اجرایی ماده 

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را  قانون افزایش بهره( 4)نامه اجرایی ماده معاون اول رئیس جمهور، آیین

 . که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابالغ کرد
وری بخش  قانون افزایش بهره 8وب ه نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، در ماده ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، »: ده استآم 0182کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 

ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب،  و جلوگیری از تجاوز به این عرصه( از مبدأ شروع حریم)شهرک ها و شهرهای جدید 

برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیت های  بهرهکاری آبخیزداری، پارک های جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین  جنگل

های شیالتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق  گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه طبیعت

 «.های مستعد مذکور را در قالب طرح های مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد برداری و یا حق انتفاع از عرصه بهره

نامه اجرائی این ماده باید در دولت دهم به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت  ماده مذکور، آیین 6بر اساس تبصره 

 .سال تأخیر و در دولت یازدهم به تصویب هیئت وزیران رسیده و توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد 1رسید که با  وزیران می

http://www.iana.ir/majles/item/21852-14.html
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 :شرح زیر است متن مصوبه هیئت وزیران به

 وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قانون افزایش بهره( 8)نامه اجرایی ماده  آیین

 :در این آییننامه اصطالحات زیر دارای معانی مشروح زیر است - 0ماده 

- 0182مصوب  -قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی : قانون -الف

مطابق تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و : جدید ها و شهرهای حریم شهرها، شهرک -ب

 . - 0181مصوب  -نحوه تعیین آنها 

های شیالتی و فضای سبز  گردی، توسعه کشت گیاهان صنعتی و دارویی و پروژه هایی نظیر طبیعت فعالیت: برداری همگن بهره -پ

 .کاری مثمر و غیر مثمر های جنگلی، درخت ری، پارککاری، آبخیزدا اعم از زراعت چوب، جنگل

قانون ( 8)که در اجرای ماده ( مجری)مابین وزارت جهاد کشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی  قرارداد فی: قرارداد بهره برداری -ت

 .شود و این آیین نامه منعقد می

راساس مزایده با قیمت پایه توسط کارشناس رسمی وجوهی که ب: برداری یا حق انتفاع وجه قابل پرداخت بابت حق بهره -ث

های بعد براساس نرخ تورم ساالنه اعالم شده از سوی  گردد و برای سال دادگستری، متناسب با نوع طرح، برای سال اول تعیین می

 .گردد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعدیل و تعیین می

ها و شهرهای جدید از مبدأ  ده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکهایی از منابع ملی ش عرصه: های مستعد عرصه -ج

یابی  نامه، استعدادیابی، مکان این آیین( 1)قانون قابلیت داشته و مطابق ماده ( 8)های موضوع ماده  شروع حریم که برای اجرای طرح

 .گردد و کاربری آنها پس از تهیه نقشه تصویب می

ها با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ترتیب  قانون و نحوه تصویب و اجرای طرح( 8)موضوع ماده های  مصادیق طرح -0ماده 

 :زیر خواهد بود

های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شامل زراعت چوب، درختکاری مثمر و غیرمثمر، گیاهان صنعتی و دارویی در  طرح -الف

گردی از طریق وزارت جهاد  های طبیعت های جنگلی و فعالیت ، آبخیزداری، پارککاری های مدیریت منابع طبیعی، جنگل طرح

 (.سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)کشاورزی 

( 8)های درختکاری مثمر و متناسب با موضوع ماده  های کاشت گیاهان دارویی و صنعتی و طرح های کشاورزی نظیر پروژه طرح -ب

 (.سازمان امور اراضی کشور)کشاورزی  قانون از طریق وزارت جهاد

بندی متناسب با  و زمان( حق استفاده)برداری و حق انتفاع  نامه صرفاً در قالب حق بهره هرگونه واگذاری موضوع این آیین -تبصره

 .باشد نوع بهره برداری خواهد بود و انتقال مالکیت در این اراضی مطلقاً ممنوع می

نامه واقع در حریم  های مستعد موضوع این آیین برداری و یا حق انتفاع از عرصه مجاز است حق بهره وزارت جهاد کشاورزی -1ماده 

های موضوع  باشد را برای طرح های تابعه می شهرها که به موجب اسناد مالکیت صادره، نمایندگی آن به نام وزارت مذکور و سازمان

 .ر نمایدنامه واگذا قانون با رعایت مفاد این آیین( 8)ماده 

نامه واقع در حریم شهرها که اسناد مالکیت آنها به نام وزارت راه و  این آیین( 1)های مستعد موضوع ماده آن دسته از عرصه -تبصره

های موضوع این  شهرسازی صادر شده باشد، با درخواست وزارت جهادکشاورزی و موافقت وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح

 .شود ت جهادکشاورزی واگذار مینامه به وزار آیین

های  های دست کاشت، ایستگاه های جنگلی و جنگل های عمومی، پارک های طبیعی، نهالستان ها و بیشه عرصه جنگل -1ماده 

ا های مستعد مذکور که قبالً اسناد مالکیت آنها به نام دولت ب های متناسب و موجود در عرصه تحقیقاتی و تولید بذر و نهال و اعیانی

های فوق  نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده است، مادامی که برای کاربری
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سازمان جنگلها، مراتع و )گیرد، نمایندگی آن با کلیه وظایف و اختیارات به عهده وزارت جهاد کشاورزی  مورد استفاده قرار می

 .می باشد( آبخیزداری کشور

قانون در هر استان توسط ( 8)های مستعد برای طرحهای موضوع ماده  بررسی، مطالعه، مکان یابی و استعدادیابی عرصه -1ماده 

کارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی عمرانی استاندار و دبیری رییس سازمان جهادکشاورزی استان و با عضویت مدیران کل راه 

 .پذیرد محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر امور اراضی صورت می ای، حفاظت و شهرسازی، آب منطقه

های پیشنهادی کارگروه را برای سیر مراحل قانونی تصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و  وزارت جهاد کشاورزی عرصه

 .نماید معماری ایران ارسال می

 .ستان مستقر خواهد بوددبیرخانه کارگروه در سازمان جهاد کشاورزی ا -0تبصره

های مصوب توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع  پس از ابالغ کاربری -0تبصره

طبیعی و آبخیزداری استان حسب مورد موظفند نسبت به محاسبه قیمت پایه با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری برای 

 .اد قرارداد بهره برداری اقدام نمایدمزایده و انعق

هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیر مجاز و یا تغییر در مفاد مندرج در طرحهای مصوب موضوع ماده  -6ماده 

هره برداری، ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است عالوه بر فسخ یک طرفه قرارداد ب( کلی و یا جزئی)نامه  این آیین( 0)

 .نسبت به اخذ خسارات وارد شده اقدام نماید

برداری و یا حق انتفاع ساالنه از سوی مجری طرح، وزارت جهاد کشاورزی  در صورت عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره -1ماده 

ر دو ماه پس از ابالغ حداکث)موظف است ضمن ابالغ اخطار به مجری، در صورت امتناع مجدد وی در پایان مهلت مقرر در اخطار 

 .نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری اقدام نماید( اخطار

موظف است ( حسب مورد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور)وزارت جهاد کشاورزی  -8ماده 

نوع طرح، شرایط متقاضیان و همچنین قیمت پایه و  قانون، محل اجرای طرح، مساحت، مدت و( 0)در آگهی مزایده موضوع تبصره 

 .شرایط پرداخت را اعالم نماید

 .های اجرایی ذی ربط اخذ نمایند های الزم را حسب مورد از دستگاه برندگان مزایده موظفند موافقت -تبصره

مستحدثات متعلق به دولت بوده و پس از اتمام مدت قرارداد بهره برداری، درصورت عدم تمدید قرارداد، کلیه اعیان و  -2ماده 

مجری مکلف است عرصه و اعیان و مستحدثات مربوط را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس قرارداد به وزارت 

 .جهادکشاورزی مسترد کند

نیاز باشد، وزارت های توسعه شهری مورد  درصورتی که قبل از انقضاء مدت طرح، اراضی موضوع قرارداد برای اجرای طرح -02ماده 

ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضی از بهره برداران و تحویل ( حداقل یک سال)جهاد کشاورزی مکلف است با اعالم قبلی 

 .آن به دستگاه اجرایی متقاضی اقدام کند

دادگستری از طریق دستگاه  گذاری برای اجرای مدت باقیمانده طرح مطابق نظر کارشناس رسمی حقوق ناشی از سرمایه -تبصره 

 .درخواست کننده طرف قرارداد پرداخت خواهد شد

درصورتی که مجریان نسبت به اجرای موضوع قرارداد براساس برنامه زمان بندی مصوب اقدام نکنند، وزارت جهاد  -00ماده 

 .رداد را استرداد نمایدبرداری اراضی موضوع قرا کشاورزی موظف است پس از یک بار اخطار، ضمن فسخ قرارداد بهره

درصورت خاتمه قرارداد بهره برداری، به دلیل عدم اجرای طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمی جهت ابطال قرارداد بهره  -00ماده 

های واگذاری و اعیانی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی وارده به  برداری و مجری ابالغ و مجری مکلف است ضمن تحویل عرصه

 .تیجه عدم اجرای طرح طبق مفاد قرارداد بهره برداری و براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام کنددولت در ن
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نامه  این آیین( 1)براساس طرح مصوب به عهده کارگروه موضوع ماده ( 0)های موضوع ماده  نظارت بر اجرای طرح -01ماده 

 .باشد می

قانون برنامه ( 011)ماده ( ج)های سبز کمربند سبز شهرها، طبق بند  اقع در کابریدر مورد منابع طبیعی و سایر اراضی و -01ماده 

 .اقدام خواهد شد - 0182مصوب  –پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

رزی و راه های جهادکشاو نامه توسط نمایندگان وزارتخانه های اجرایی و نمونه قراردادهای بهره برداری این آیین نامه شیوه -01ماده 

 .شود جمهور، تدوین و توسط وزیر جهادکشاورزی ابالغ می و شهرسازی و معاونت حقوقی رییس

برای اجرا به وزارتخانه های جهادکشاورزی، راه  02/00/0121اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

 .ت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست ابالغ کردو شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای مدیری

 :به شرح زیر است 0182وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  قانون افزایش بهره 8متن ماده 

( از مبدأ شروع حریم)ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها و شهرهای جدید  8ماده

کاری آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری  ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل یری از تجاوز به این عرصهو جلوگ

گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و  برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره

های مستعد مذکور را در قالب  برداری و یا حق انتفاع از عرصه مالکیت دولت، حق بهره های شیالتی، دولت مکلف است با حفظ پروژه

 .طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد

برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای  ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره0تبصره

وجه حق . گردد براساس نرخ تورم ساالنه اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعدیل و تعیین می سالهای بعد

برداری و یا حق انتفاع ساالنه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز  بهره

 .گردد

و یا عدم پرداخت به ( کلی و یا جزئی)کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا 0تبصره

برداری طرح از سوی  برداری و یا حق انتفاع ساالنه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره موقع وجه حق بهره

گردد و مفاد آن در پایان سال  رحها پانزده سال تعیین میـ مدت زمان اجرای این گونه ط1تبصره. شود وزارت جهاد کشاورزی می

همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء . باشد پانزدهم قابل تجدیدنظر می

نظر شده، همچنان در تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدید

 .اختیار مجری مذکور قرار دهد

اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هر ( مساحت)ـ حجم فعالیت و میزان کل 1تبصره

 .گردد های سنواتی تعیین می سال در بودجه

و  06/0/0112در حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب  ـ الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی 1تبصره

برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال  قانون حفاظت و بهره( 10)و ( 1)و مواد  10/0/0112نامه اجرائی آن مصوب  آیین

از  08/0/0181قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ( 11)و اصالحات بعدی آن و ماده  0116

برداری از جنگل ها و  قانون حفاظت و بهره( 1)، طرحهای موضوع ماده (در صورت ضرورت)حکم این ماده مستثنی بوده همچنین 

برداری رسیده و  و اصالحات بـعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره 0116مراتع کشور مصوب سـال 

 .باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود در این ماده می مشمول مصادیق مذکور

 ./رسد نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می ـ آیین 6تبصره

http://www.iana.ir/majles/item/294۱1-9.html 

http://www.iana.ir/majles/item/21849-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/12/22فارس

 ها در صورت اجرا رفع بخش عمده نگرانی/ میلیون هکتار آبخیزداری در کشور ارائه شد 9۱طرح اجرای 

این طرح را در : میلیون هکتار خبر داد و گفت 9۱ها از تدوین طرح آبخیزداری به میزان  رئیس سازمان جنگل

های ملت و مقام معظم رهبری را  توانیم بخش عمده نگرانی ای این طرح میاختیار دولت قرار دادیم که با اجر

 .برطرف کنیم
: های نماز جمعه امروز تهران سخنرانی کرد، گفت ، خداکرم جاللی که پیش از خطبهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .زایی است که این چالش تغییر اقلیم و بیابان ای روبروست جهان با چالش عمده

تغییر در زمان ریزش نزوالت آسمانی و پدیده خشکسالی موجب شده است تا تنوع زیستی در : ها ادامه داد رئیس سازمان جنگل

 .زایی حرکت کنیم جهان کاهش پیدا کند و به سمت بیابان

در ایران این : کند گفت درصد نیاز آبی گیاهان افزایش پیدا می 01شود وی با اشاره به اینکه اگر یک درجه دمای کره زمین گرم 

 .درجه است بنابر این خودتان حساب کنید حجم قابل توجهی از گیاهان در کشور نیاز به آب دارند 0.1رقم 

اشی موجب شده تر های فسیلی در جهان و جنگل افزایش مصرف سوخت: ای گفت جاللی با اشاره به افزایش غلظت گازهای گلخانه

درصد پوشش جنگلی را شاهد بودیم اما  12ای افزایش پیدا کند و اگر در تاریخ کره زمین روزی  است تا غلظت گازهای گلخانه

 .درصد رسیده است 01امروز پوشش جنگلی در کره زمین به 

زایی و توفان  ها، بیابان دریاچه و تاالب ای از قبیل خشکیدن های عمده ها با اشاره به اینکه در ایران با چالش رئیس سازمان جنگل

های اخیر در اهواز مالحظه کرد  توان در هفته نمونه بارز طوفان شن و گرد و غبار را می :شن و گرد و غبار مواجه هستیم تصریح کرد

 .که علت این پدیده داخلی کاهش بارندگی در خوزستان در سال جاری نسبت به سال گذشته است

: اسفند سال جاری گفت 01ها با مقام معظم رهبری در  دیدار مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل وی با اشاره به

 .های الزم وضعیت فعلی بهبود پیدا کند گذاری همانطور که ایشان فرمودند باید از طریق سرمایه

غیر قابل انکار است، بنابراین باید از  سه عامل آب، خاک و هوا و نقش پوشش گیاهی در کیفیت و سالمت هوا: جاللی تصریح کرد

 .این ظرفیت استفاده کرد تا بتوانیم شرایط کشور را در خصوص پوشش گیاهی بهبود بخشیم

های زیرسطحی  خشکسالی و کمبود آب موجب شده است تا وضعیت آب :ها با اشاره به بحث آبخیزداری گفت رئیس سازمان جنگل

 .نشست زمین که عامل بسیار خطرناکی است شودبه شدت کاهش پیدا کند که منجر به 

اگر در ایران شرایط بارندگی مناسب باشد، وضعیت تبخیر نزوالت آسمانی سه برابر متوسط جهانی است که باید : وی تصریح کرد

 .این را کنترل کرد

توانیم  که با اجرای این طرح می میلیون هکتار در اختیار این دولت قرار دادیم 01طرح اجرای آبخیزداری را به میزان : وی گفت

 .های ملت و مقام معظم رهبری را برطرف کنیم بخش عمده نگرانی

های  درصد از بیابان 0.0دهد که در واقع  ها را تشکیل می درصد از حجم کشور را بیابان 00: زایی گفت جاللی با اشاره به بیابان

های بیابانی از رشد بیابان در کشور  های بحران و ایجاد جنگل ی کانونجهان در ایران قرار گرفته است و در تالشیم با شناسای

 .جلوگیری کنیم

http://www.farsnews.com/
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: زایی به شدت کاهش پیدا کرده است، گفت های چهارم و پنجم اعتبار الزم برای جلوگیری از بیابان وی با اشاره به اینکه در برنامه

 .ر جلوگیری شودای عمل کنیم که از افزایش بیابان در کشو امروز باید به گونه

یکی از منویات مقام معظم رهبری برخورد شدید و   :ها در ادامه با اشاره به برخورد قاطع با متخلفین گفت رئیس سازمان جنگل

ها این  خواری است که با همت مسئوالن جهاد کشاورزی و یگان حفاظت سازمان جنگل خواری و اخیرا کوه قاطع با متخلفین جنگل

 .گذشته پیگیری خواهیم کرد کار را بیشتر از

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210000222018 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 31/12/22فارس

 شود خورد میبا زمین خواران به شدت بر/ 1۱اصالح قانون کاربری اراضی اولویت مجلس در سال 

قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور و عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در برنامه 

 .بر لزوم تصویب قوانین سخت گیرانه برای مقابله با زمین خواری و تغییر کاربری زمین تاکید کردند« رویداد»
، قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب رادیو گفتگوبه نقل از  فارسخبرگزاری به گزارش 

اولین نکته مورد نظر ایشان این بود که خاک را باید مهم ترین عنصر در »: در مورد حفاظت از منابع طبیعی، گفت( مدظله العالی)

 «.طبیعی تلقی کنیم که باید از تخریب و آلودگی آن جلوگیری شود منابع

یک مسئله مبتنی بر این بود که با »: وی همچنین به نکات مورد نظر رهبری در مورد حفظ باغات و دشت ها اشاره کرد و افزود

 «.طبیعی بودزمین خواران برخورد قاطع شود و مسئله دیگر هماهنگی مسئوالن اجرایی برای حفاظت از منابع 

ایشان همچنین به لزوم اصالح قوانین و مقررات در این حوزه اشاره کردند؛ در این خصوص روزنه هایی در برخی »: افشار یادآور شد

 «.قوانین وجود دارد که باید با رویکرد جدید، اصالح شود

ه مجلس همت خوبی در تصویب قوانین ایشان فرمودند تخریب اراضی باید جرم تلقی شود و در این حوز»: وی خاطرنشان کرد

 «.داشته است

 قدم اول؛ اصالح قانون مبارزه با زمین خواری

 21با نظر به اولویت های مجلس، تغییر قانون در این زمینه باید جز اولین اقدامات در سال »: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

 «.فاظت از خاک را باید مورد توجه قرار دهیمباشد، از طرفی تصویب قوانینِ مبارزه با زمین خواری و ح

مطالعات جامعی صورت گرفته که رهنمودهای »: افشار به برخی ناهماهنگی در حوزه قوانین زیست محیطی اشاره کرد و افزود

 «.رهبری را باید به این اقدامات اضافه کنیم

دان های قانون گریز، نتوانند  مقام معظم رهبری، قانون باید روزنه های قانونی را ببندیم که طبق فرمایشِ»: وی خاطرنشان کرد

 «.زمین خواری را در کشور رواج دهند

از اراضی درجه یک و دو کشور باید »: افشار بر لزوم تسریع تصویب و تغییر قوانین زیست محیطی در مجلس تاکید کرد و گفت

 «.ی شودبگونه ای حراست شود که بعنوان سرمایه بزرگ کشور، حفظ و نگه دار

 .وی خرد شدنِ اراضی را از جمله مشکالتی دانست که منابع طبیعی هم اکنون با آن روبرو است

در این حوزه به دلیل برخی مسائل فقهی، مشکالتی وجود داشت که تاکید رهبری راه را برای ما »: افشار با بیان این مطلب افزود

 «.هموار می کند تا در این حوزه نیز ورود کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931222000278
http://www.farsnews.com/
http://www.radiogoftogoo.ir/content/-/asset_publisher/KTbZ4oDAlJW1/content/id/391264?redirect=http%3A%2F%2Fwww.radiogoftogoo.ir%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_KTbZ4oDAlJW1%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D3
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مهاجرت روستاییان »: ا بیان اینکه زمینی که قطعه بندی می شود، جایگاه اقتصادی خود را از دست می دهد، خاطرنشان کردوی ب

 «.و حاشیه نشینی در شهرها و همچنین ویالسازی در روستا از جمله نکات مورد توجه در قانون جدید است

 رونق اقتصادی در گرو توسعه پایدار بخش کشاورزی

ساله در این حوزه اشاره کرد  01ی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد اصالح اراضی و کاربری باغات، به قانونی عباس رجای

 «.شود، مشکالتی در این حوزه وجود دارد این قانون یکبار اصالح خورده؛ ولی باز هم احساس می»: و گفت

اگر بخواهیم اقتصاد پررونق باشد، الزم »: ومتی قلمداد کرد و افزودوی پابرجا ماندن کشاورزی را به عنوان اصلی مهم در اقتصادمقا

 «.است محیط زیست خوبی داشته باشیم و باید توسعه پایدار را دنبال کنیم

 «.باید ضمن توسعه متوازن و همراه با شرایط روز جامعه، مجموعه زمین های زراعی و باغات حفظ شود»: رجایی ادامه داد

اکثر شهرهای بزرگ، شاهد هستیم، زمین های زراعی و مراتع از بین می رود و تبدیل به ویال یا ویالباغ می در »: وی اضافه کرد

 «.شود؛ چراکه آمایش سرزمین در این رابطه شکل نگرفته است

کاربری ثبت اسناد نباید به هیچ وجه تغییر »: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن تاکید بر لزوم اصالح خال های قانونی، گفت

 «.زمین را ثبت کند؛ از طرفی اسناد را بصورت تفکیکی ارائه نکند، مگر اینکه وزارت جهاد کشاورزی اجازه دهد

بر اساس فرموده مقام معظم رهبری، حتما باید این نوع تجاوزها جرم محسوب شود و تغییراتی در میزان »: افشار خاطرنشان کرد

 «.مجازات ها داشته باشیم

پیش تر برخی دستگاه های دولتی و حتی مجریان قانون در تخلفات دست داشتند؛ بنابراین باید برای اینگونه »: گفتوی در پایان 

 «.افراد نیز قوانین سخت گیرانه ای تصویب شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210002220008 

 
 برنامه وسیاست ها

 - 31/12/22فارس

 طرح تاریخ کشاورزی ایران بزرگترینوضعیت 

هکتار  ۱00هزار و  39هکتار شبکه آبیاری،  100هزار و  21بالغ بر : مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر گفت

م تاکنون انجام هکتار تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی خوزستان و ایال ۱00هزار و  2۱زهکشی زیرزمینی و 

 .شده است
های حاصلخیز با موقعیت  میلیون هکتار یکی از استان 6.1استان خوزستان با وسعت  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 . شود ن استان تولید میمیلیون تن محصوالت کشاورزی در ای 021میلیون تن از  01.1جغرافیایی مناسب است که حدود 

شد و منشاء طرح احیای  های این استان یکی از مهمترین مسائلی است که باید اجرایی می بنابراین احیا و یکپارچگی اراضی دشت

 .به استان خوزستان بود 0111های خوزستان و ایالم حاصل مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال  هزار هکتاری دشت 112

های اخیر مغفول مانده بود که به منظور سرعت بخشی  در سال  علیرغم اهمیت طرح مذکور، اجرای این طرح: افزاید این گزارش می

 . در اجرای آن عملیات اجرای آن به مؤسسه جهاد نصر واگذار شد

در مورد وضعیت و مراحل اجرای این  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  یداهلل شمایلی مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر در گفت

 .هزار هکتار آن انجام شده است 11هزار هکتار طرح در دست اجرا  011تا پایان سال گذشته از : پروژه، گفت

 16بیاری، هکتار شبکه فرعی آ 122هزار و  01بیش از : تا پایان دی ماه بیان داشت21وی درباره میزان کار انجام شده در سال 

 .هکتار تجهیز و نوسازی اراضی انجام شده است 122هزار و  01هکتار زهکشی زیرزمینی و  122هزار و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931220001128
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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نفر  612هزار و  6دستگاه سنگین و نیمه سنگین و سبک و بیش از  612هزار و  0ها  برای انجام این فعالیت: شمایلی بیان داشت

 .اند نیروی انسانی در طرح مشغول فعالیت بوده

 8، 20تا سال  81های  اعتبارات مصوب طرح در قانون بودجه سنواتی طی سال: وی با اشاره به چهار بخش منابع مالی طرح گفت

 12نیز به میزان هزار و  21میلیارد ریال و اعتبار مصوب سال  162هزار و  6میلیارد ریال و تخصیص اعتبار آن معادل  822هزار و 

 .میلیارد ریال است

معادل  20میلیارد ریال که تا پایان سال  820فاینانس داخلی بانک کشاورزی معادل : مؤسسه جهاد نصر بیان داشت مدیرعامل

 .میلیارد ریال برای آن منظور شده است 122نیز به میزان  21میلیارد ریال آن محقق و در سال  082

با  0121میلیون دالر، سال  622با اعتباری معادل  0121در سال )میلیارد دالر  0.1صندوق توسعه ملی : شمایلی اظهار داشت

از محل  21که معادل ریالی اعتبار سال ( میلیون دالر 122با اعتباری معادل  0121میلیون دالر و در سال  122اعتباری معادل 

 .میلیارد ریال است 822هزار و  01صندوق توسعه ملی به میزان 

 1.1در دست پیگیری و اخذ مجوز برای مرحله اول با اعتباری معادل )یلیارد یوان م 02.88همچنین فاینانس خارجی : وی افزود

 .منبع مالی چهارم این طرح است( میلیارد یوان چین

میلیون تن را از دستاوردها و نتایج این طرح عنوان کرد و  2.1مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر افزایش تولیدات کشاورزی به میزان 

هزار میلیارد ریال سالیانه و ساماندهی و  00کشاورزی و افزایش درآمد حاصل حاصل از تولیدات به میزان ایجاد قطب : بیان داشت

 .های روستایی و کاهش حاشیه نشینی شهرها از جمله فواید و اثرات اجرایی طرح است جلوگیری از مهاجرت

د بر مصرف داخلی به کشورهای حوزه خلیج ایجاد قطب کشاورزی بزرگ در منطقه، صدور محصوالت کشاورزی مازا: وی افزود

 .هزار نفر از دستاوردهای و فواید این طرح است 122های شغلی به میزان  فارس و همسایه و ایجاد فرصت

هزار  11حوزه، از جمله حوزه دز به مساحت  6های خوزستان و ایالم در  هزار هکتاری احیای دشت 112براساس این گزارش طرح 

 .هکتار در دست اجراست 222هزار  022وزه کرخه خوزستان به مساحت هکتار و ح 022و 

هزار  66و حوزه مارون به مساحت  160هزار و  010، حوزه کارون به مساحت 01هزار و  10همچنین حوزه کرخه ایالم به مساحت 

احیای اراضی خوزستان و ایالم حوزه عملیاتی طرح  6هکتار جزء  162هزار و  11هکتار و حوزه زهره و خیرآباد به مساحت  61و 

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210002220186 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1131اسفند  11, شنبه

 ان علوم ، آغاز همکاری سازمان تحقیقات کشاورزی و فرهنگست931۱سال 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای همکاری با فرهنگستان علوم در امور تحقیقات، آموزش و 

 .قدم شد ترویج کشاورزی پیش
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

کمیته مشترکی با گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم تشکیل شده است که آغاز جلسات از : اعالم این خبر گفت با( ایانا)ایران 

 .خواهد بود 0121سال 

همکاری با اعضای فرهیخته : اسکندر زند خواستار به عرصه آوردن تجربیات اعضای فرهنگستان در کشاورزی کشور شد و افزود

 .شان در متن بخش کشاورزی باعث دلگرمی بخش تحقیقات خواهد بود یاتفرهنگستان و استفاده از تجرب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931219001386
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سازمان تحقیقات، آموزش : وی با اشاره به حرکت ارزشمند فرهنگستان علوم در تجلیل از مهندسان برتر کشاورزی خاطرنشان کرد

 .ی استدنبال استفاده از تجربیات و پشتیبانی فکری چهار مهندس برتر کشاورز و ترویج کشاورزی به

در گذشته عدم : وی تشکیل کمیته مشترک با گروه علوم کشاورزی فرهنگستان را باعث ترقی و تعالی کشور اعالم کرد و یادآور شد

 ./شد، اما در آینده این مسئله موجب نابودی ما خواهد شد ماندگی کشور می توجه به تحقیقات باعث عقب

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00801-0.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1131اسفند  13, سه شنبه

 زراعت چوب در تهران، اولویت برنامه ششم توسعه 

 های فکر، مرکب از تولیدکنندگان و کارشناسان با در نظر گرفتن منظور تدوین برنامه ششم توسعه، اتاق به

 .اند سازی و اصالح الگوی کشت شروع به کار کرده اولویت تجاری
تدوین برنامه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های فکر آغاز شده است ششم توسعه در بخش کشاورزی تهران با تشکیل کارگروه و اتاق

های کلی و اتاق فکر مرکب از تولیدکنندگان برتر استان، کارشناسان و  ها و چارچوب دستورالعمل: محمد موسوی افزودسید

های مورد تأکید وزارت جهاد کشاورزی و استانداری تهران پیگیری  صورت مستمر بر اساس سیاست نظرات تشکیل شده و به صاحب

 .شود می

اراضی کشاورزی استان به سامانه نوین آبیاری و تغییر شیوه کشت سبزی و صیفی پرآب به  ساماندهی و تجهیز: وی خاطرنشان کرد

های مورد تأکید  تر جزو سیاست بر و مقاوم به خشکی و شوری و زودرس آب ای و اصالح الگوی کشت به ارقام کم های گلخانه کشت

 .برنامه ششم توسعه است

وری  شده، ارتقاء بهره بهبود کمی و کیفی عملکرد در واحد سطح، کاهش قیمت تمام :رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران ادامه داد

های اقتصاد  ها مبتنی بر تحقق سیاست گذار در سطوح گسترده برای تقویت زیرساخت و اقتصادی کردن تولید و جذب سرمایه

 .های اساسی تدوین برنامه ششم توسعه است مقاومتی نیز از اولویت

 12شود، در تهران این معادله تنها  درصد آب مصرفی کشور در حوزه کشاورزی استفاده می 82در حالی که : موسوی تصریح کرد

شود متناسب با آب دریافتی، نوع محصوالت و همچنین  شود؛ لذا در برنامه ششم تالش می درصد در حوزه کشاورزی محاسبه می

 .کیفیت آنها مورد تجدیدنظر قرار گیرد

شد و تبدیل آنها به زراعت چوب که در حال حاضر  های جنوب تهران که با فاضالب آبیاری می کاری ف سبزیحذ: وی یادآور شد

 .کارهای تحقیقاتی آن انجام شده، نیز در دستور کار قرار دارد

و  ها، نظارت بر بازار بندی، تقویت تشکل سازی حوزه کشاورزی، برندسازی، بهبود وضعیت بسته تجاری: موسوی تأکید کرد

های  هایی برای کنترل و نظارت بر کیفیت نیز در برنامه ششم توسعه دیده شده است که بستر اصلی آن استفاده از تشکل مکانیزم

 ./قدرتمند خواهد بود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00816-0.html 

 
 سیاست هابرنامه و
 آیانا-1131اسفند  11, دوشنبه

 شورای راهبردی استفاده از منابع آب و خاک شور برای شورورزی تشکیل می شود 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21813-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21856-1.html
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نخستین جلسه هم اندیشی راهکارهای استفاده از منابع آب و خاک های شور برای شورورزی، با حضور 

 . رزی برگزارشدعبدالرضا باقری، قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاو
، نخستین جلسه هم اندیشی راهکارهای استفاده از منابع آب وخاکهای شور برای (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

در ستاد سازمان با حضور قائم مقام سازمان ، مشاور معاون وزیر درطرح احیای اراضی خوزستان و  21اسفند  01شورورزی یکشنبه

از دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و موسسه های تحقیقات خاک و آب، فنی و مهندسی،  ایالم و کارشناسانی

بیوتکنولوژی، جنگل ها و مراتع، موسسه جهاد نصر و مراکز ایستگاه های تحقیقاتی با هماهنگی و پیگیری مرکز ملی تحقیقات 

 .شوری برگزارشد

معاون وزیر در طرح احیای اراضی خوزستان و ایالم تجربه های موفق تحقیقاتی و اجرائی در این جلسه از سوی نادرابراهیمی مشاور 

در سطح ملی و راهکارهای توسعه شورورزی مطرح و سپس برنامه پیشنهادی مرکز ملی تحقیقات شوری توسط مدیرآن موسسه 

 .درجلسه ارائه شد

صصان درجلسه مطرح شد و هر یک نظرهای تخصصی خود درخصوص چالش ها و راهکارهای توسعه شورورزی، پیشنهادهای متخ

 .را ارائه دادند

برنامه احیاء اراضی دشت های خوزستان و ایالم توسط معاون اجرائی موسسه به تفصیل ارائه شد و مشخصات پایلوت های 

قیقات شوری ارائه و پیشنهادی برای اجرای شورورزی با تاکید برموقعیت استان های خوزستان و یزد توسط رئیس مرکزملی تح

 .مورد بررسی قرار گرفت

در پایان مقررشد به منظور تکمیل برنامه پیشنهادی مرکز ملی تحقیقات شوری، شورای راهبردی متشکل از مسووالن کارگروه های 

 .تخصصی تشکیل داده شود و در آن ضمن جمع آوری و جمع بندی آن، برنامه پیشنهادی اجرائی شود

ل شناسائی، کشت پایلوت و کشت گسترده در نظرگرفته شده و با جمع بندی نظرهای به دست آمده، برنامه در این مرحله مراح

 ./اقدان عملی تهیه و از مراجع ذی ربط پیگیری و اقدام الم برای اجرائی شدن آن صورت پذیرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00818-0.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1131اسفند  11, دوشنبه

 اسفند  24اعالم نهایی نتایج انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تا 

هشتمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی تهران رأس ساعت هشت 

 . امروز ادامه خواهد داشت 94مام خمینی آغاز شد که تا ساعت امروز در مصلی ا
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز دوشنبه در حاشیه برگزاری  ، قائم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود و با  گیری آغاز می اتمام رأیشمارش آراء بالفاصله پس از : هشتمین دوره انتخابات اتاق تهران در گفتگو با خبرنگاران، گفت

 .گیری مشخص خواهد شد صورت مکانیزه است، نتایج آراء ظرف یک ساعت پس از اتمام رأی توجه به آنکه روند انتخابات به

 اما مطابق هر نوع انتخاباتی باید فرصت برای اعتراضات را باقی گذاشت تا هر نوع اعتراضی که وجود داشته: مجتبی خسروتاج افزود

اسفندماه نتایج قطعی این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی مشخص خواهد  08باشد، مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حداکثر تا 

 .شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21848-1.html
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صالحیت همه نامزدها مشخص شده و : های بازرگانی، خاطرنشان کرد وی سپس با اشاره به صالحیت تمام نامزدهای انتخابات اتاق

 .اند ین دوره به فعالیت پرداختهنامزدهای انتخاباتی درا

 00نامزد انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تنها  612مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، از مجموع یک هزار و  به گفته قائم

 .اند که آن هم به خاطر کمبود مدارک و انصراف برخی از آنها بوده است نفر رد صالحیت شده

بینی کرد که هشتمین دوره انتخابات هیئت  های بازرگانی را بسیار عالی توصیف و پیش ت اتاقخسروتاج سپس روند انتخابا

ها نیز این  نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نسبت به دوره قبل از استقالل بیشتری برخوردار شده باشد ضمن آنکه برای سایر استان

 .استقالل مورد انتظار است

بار در شورای عالی  امسال برای نخستین: از انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز تصریح کرد های این دوره وی درباره ویژگی

نظارت بر انتخابات، موضوع وکالت ملغی شد که خود افراد باید برای شرکت در انتخابات با اصل کارت عضویت اتاق بازرگانی در این 

 .انتخابات شرکت کنند

نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی تهران رأس ساعت هشت امروز در مصلی امام  هشتمین دوره انتخابات هیئت

 ./امروز ادامه خواهد داشت 08خمینی آغاز شد که تا ساعت 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00810-0.html 

 

 و سیاست هابرنامه 
 آیانا- 1131اسفند  21, شنبه

 بار، با اتکای به تولید ملی  تحقق تنظیم بازار برای نخستین

امسال وزارت جهاد کشاورزی از کلیه تولیدات داخلی برای تنظیم بازار داخلی شب عید استفاده کرده و در 

 . است هزار تن مرغ تولید داخلی نیازهای بازار را تأمین کرده 900همین راستا 
تنظیم بازار شب "، در برنامه مناظره شبکه یک سیما که موضوع برنامه آن به (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

پور نماینده مردم ارومیه در مجلس،  ویژه از سوی قاضی دلیل مباحث پراکنده و جسته گریخته، به اختصاص داشت؛ اگر چه به "عید

دقیقه طول کشید، مقدور نشد و با غیبت نماینده سازمان حمایت  012ای که  کیفی از مناظره بندی امکان یک جمع

توانست مطرح شود، امکان انعکاس نیافت؛ اما برخی اظهارات  هایی هم که می کنندگان و تولیدکنندگان، بخشی از پرسش مصرف

ها و ایرادها، اما با نقاط قوتی هم  رغم برخی کاستی سال، بهداد، بخشی از تنظیم بازار ام حاوی اطالعاتی بود که دست کم نشان می

 .است "اتکای محصوالت کشاورزی و پروتئینی توزیع شده به دسترنج کشاورز ایرانی"همراه بوده که ازجمله آنها 

ین سخنران درباره عنوان نخست بنا بر این گزارش، مدیرکل دفتر دام و طیور معاونت امور دام و نماینده وزارت جهاد کشاورزی به

خوشبختانه امروز بسیاری از اتحادیه های تولید کننده گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ صادر کننده شده : تنظیم بازار شب عید گفت

 .اند

از طرفی دولت در جهت حمایت از قشر ضعیف جامعه سبد حمایتی را در نظر گرفته است و عالوه بر این دولت : حبیب امینی افزود

 .کند تا از این طریق بتواند کمکی به اقشار مختلف کشور داشته باشد تومان یارانه پرداخت می 622هزار تا دوهزار و حدود دو

گونه  گرفته، هیچ های صورت با تالش: مدیرکل اداره دام و طیور معاونت امور دام و نماینده وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .توانیم به صادرات نیز بپردازیم مز وجود ندارد و عالوه بر این میکمبودی از جهت تأمین مرغ و گوشت قر

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21842-1.html
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های اصلی تولیدکنندگان، خرید محصوالت تولیدشده آنها بود، اما با  در حالی که در سنوات گذشته یکی از دغدغه: وی ادامه داد

 .های صورت گرفته از سوی دولت، این دغدغه رفع شد تدبیرها و اقدام

است و با توجه به  "مدیریت بازار"الی مباحث آزاد مناظره تأکید کرد که نظارت بخشی از  ین نکته را نیز در البهامینی در ادامه ا

 .کننده است، ابزار نظارتی ندارد اینکه وزارت جهاد کشاورزی تأمین

 های تجارتی ما سیاسی شده است  بنگاه: عضو کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس

تنظیم بازار در بیشتر : ویژه تولید ملی مجلس شورای اسالمی درباره تنظیم بازار شب عید اظهار داشتنماینده و عضو کمیسیون 

 .ها تشکیل نشده است و وزارت صنعت، معدن، تجارت باید هم زمان بر تولید و توزیع نظارت داشته باشد استان

شتند و با وجود مخالفت برخی از آنها و نمایندگان، این هنگام تصویب قانون نمایندگان اصناف حضور دا: پور تصریح کرد نادر قاضی

 .قانون تصویب شد

ها هستند تا این  دنبال عامل اصلی گرانی مردم به: های تجارتی ما سیاسی شده است، یادآور شد وی با بیان اینکه متأسفانه بنگاه

بانکی، تورم و واردات ازجمله عوامل مهم گرانی  تر رفع شود، اما توجه به این نکته الزم است که نرخ سودهای معضل هرچه سریع

 .است

 دولت و اصناف را در مقابل یکدیگر فرض کنیم صحیح نیست : مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی قائم

تنظیم بازار، ساختار خاصی دارد و معاون اول : مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره تنظیم بازار شب عید گفت قائم

ها در این سازمان  ای است که از کلیه دستگاه گونه رئیس جمهور وظیفه ریاست بر این سازمان را دارد و عملکرد این سازمان به

 .حضور و دخالت دارند

همه ما باید مجری قانون باشیم و در قانون نیز شیوه فعلی برای این سازمان تعریف شده است : سیدمهدی کالته رحمانی تأکید کرد

 .که دولت و اصناف را در مقابل یکدیگر فرض کنیم، صحیح نیستو این

 .های کشور، استاندار نماینده رئیس جمهوری و رئیس کارگروه تنظیم بازار است در تمام استان: وی همچنین افزود

ی وجود دارد، یا ما مجری قانون هستیم، پس اگر مشکل: مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه خاطرنشان کرد قائم

 .هایی وجود دارد مشکل در اجرای قانون وضع شده است یا در نظارت بر اجرای آن کاستی

ایم و بر اساس تولیدات داخلی یازار را تأمین خواهیم کرد، این در  امسال به نفع تولیدکننده عمل کرده: کالته رحمانی ادامه داد

شده مترتب بر  های تمام بار کشور محصولی مانند پرتقال با احتساب تمام هزینه رهمیدان عرضه میوه و ت 012حالی است که در تمام 

 .شود و مازاد بر این قیمت عین اجحاف و سوءاستفاده است تومان فروخته می 222تولید، سورتینگ و توزیع با نرخ دوهزار و 

بورس معامالت را ": پور مطرح شده بود، تصریح کرد اضیوی در پایان درباره نقش بازار سرمایه در تنظیم بازار که به نوعی از سوی ق

 ".کشد پور بحث آن را پیش می کند و وظیفه تنظیم بازار را بر عهده ندارد که آقای قاضی کنترل و شفاف می

 فقط سه تا پنج درصد شکایات، تخلفات اصناف مردمی است : رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

از نظر من مردم در جهت احقاق حقوق خود عملکرد : درباره تنظیم بازار شب عید گفت رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز

 .ضعیفی دارند

، فقط حدود سه درصد 21تا  20از سال : علی مژدهی در تأکید بر لزوم همراهی مردم در شکایت از موارد تخلف یادآور شد

دلیل شکایت مردمی  هزار پرونده به 18هزار پرونده، تنها  810های تشکیل شده شکایات مردم است، یعنی از چهار میلیون و  پرونده

 .، اندکی بهبود یافته و به پنج درصد افزایش داشته است21ماهه سال  00بوده است که سهم این دسته از شکایات مردمی در 
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 001مان، شکایات خود را به مردم باید جهت تأثیرگذاری خود بر روند نظارتی این ساز: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد

 .اطالع دهند تا به حقوق آنها رسیدگی شود

گردد، زیرا در روزهای پایانی سال، گرانی و مشکالت این حوزه  وی با بیان اینکه بیشتر مشکالت ما به نظارت و کنترل برمی

ا هنگامی که بحث نوسانات ارزی پیش بیشترین مشکالت فعلی در کشور، نظام توزیع است، زیر: شود، خاطرنشان کرد تر می پررنگ

 .آمد، سرنوشت برخی کاالهای وارداتی پیش آمد

توان با برخوردهای چکشی تمام مشکالت  است، اما نمی... فروشی و مژدهی با بیان اینکه در سیستم توزیع ایران امکان احتکار، گران

 .را پاسخگو بود

 20در قانون سال : نا مهرنوش آن را متناسب با روز اعالم نکرد، افزودوی درباره جریمه متخلفان که در بخشی از مناظره می

هایی  گرفته جریمه های ماقبل آن پیش رفته است و متناسب با تخلف صورت فروشی و تخلف سال برابر میزان گران 02ها تا  جریمه

 .ها در نظر گرفته شده است در صورت تداوم تخلف

ها از تنظیم بازار را بیشتر نگرانی مردم از  در پایان دلیل بروز برخی مشکالت یا گالیه مژدهی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

 .فروشی گرانی عنوان کرد تا گران

 کلیه آجیل و خشکبار غیرایرانی، قاچاق است : نماینده اتاق اصناف ایران

ه باید به اصناف اعتماد کرد و در عین حال که مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف ایران درباره تنظیم بازار شب عید معتقد بود ک

 .های صنفی گذاشت جرایم اصناف خاطی متناسب با تورم روز کشور شود، بلکه باید ابزار کارآمد نظارتی را هم در اختیار اتحادیه

درصد واردات،  82کلیه مباحث تولید ناخالص داخلی به درصد واردات و صادرات است که : مینا مهرنوش در این باره اظهار داشت

 .کند ای است که به تولید کمک می کاالهای وارداتی و واسطه

تا آنجا که : های نظارتی مطرح شده بود، ادامه داد عنوان یکی از فاکتورهای ضعف پور به وی درباره واردات شکر که از سوی قاضی

های گذشته استفاده شده  ان، از ثبت سفارش سالبنده اطالع دارم امسال ثبت سفارش شکر نداشتیم و برای کمک به تولیدکنندگ

 .است

در حال : مهرنوش با بیان اینکه اگر نظارت دست اصناف نباشد، جون از جنس خودشان نیستند، تأثیرگذار نخواهد بود، تصریح کرد

 .حاضر در کنار یک میلیون واحد صنفی بدون مجوز داریم

 .متأسفانه در تولید کشور دنبال عامل خارجی هستیم: شد مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف ایران یادآور

های  بر اساس پیگیری: وی درباره پیگیری اعتراض برخی از فروشندگان آجیل و خشکبار مبنی بر واردات آنها تأکید کرد

ل و خشکبار ایم و متأسفانه کلیه آجی گونه آجیل و خشکبار وارداتی از مبادی رسمی نداشته گرفته، مشخص شد که هیچ صورت

 .غیرایرانی، قاچاق است

ای  صورت جعبه البته مهرنوش در بخشی از اظهاراتش نیز بر لزوم تقویت فرهنگ صحیح خرید و مصرف تأکید کرد و خرید میوه به

 .را باعث بروز خلل در تنظیم بازار عنوان کرد

فخر، خبرنگار روزنامه فرصت امروز، بهروز  ه وحید زندیهای کشور ازجمل الزم به ذکر است، در بخشی از مناظره میهمانانی از رسانه

هایی را از میهمانان  ، پرسش(ایانا)نوری، خبرنگار خبرگزاری فارس و علیرضا صفاخو، سردبیر خبرگزاری کشاورزی ایران 

 ./کننده در برنامه مطرح کردند شرکت

http://www.iana.ir/majles/item/29419-9.html 

 
 برنامه وسیاست ها

http://www.iana.ir/majles/item/21896-1.html
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 آیانا- 1131اسفند  22, چهارشنبه

 کشور ابالغ شد ( کاداستر)قانون جامع حد نگار 

 .کشور را برای اجرا ابالغ کرد( کاداستر)رئیس جمهوری قانون جامع حد نگار
کشور در جلسه ( کاداستر)اه اطالع رسانی دولت، قانون جامع حد نگارو به نقل از پایگ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

به تأیید شورای  0121بهمن ماه  02مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  0121بهمن ماه  00علنی روز یکشنبه مورخ 

 .نگهبان رسیده است

ک، معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی در شرح کلمه کاداستر وبعضی از اصطالحات بکار رفته در این قانون، در ماده ی

 :از آنها به شرح زیر است

فهرست مرتب شده اطالعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، (: کاداستر)حدنگار  -0

 .مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است

است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و ( کاداستر)مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (: یات کاداسترعمل)حدنگاری  -0

تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه 

موجود امالک و اضافه کردن کلیه اطالعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی  های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و

 .و به روزرسانی آن می باشد

کشور و سامانه اطالعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه ( کاداستر)نظام جامع اطالعات امالک و حدنگار : نظام جامع -1

ناد مالکیت حدنگار و سایر اطالعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه امالک و اطالعات حدنگاری از جمله اطالعات نقشه ها و اس

 .عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود

 .نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود: نقشه حدنگار -1

 ./سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود: سند مالکیت حدنگار -1

http://www.iana.ir/majles/item/29441-9.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس– 1131اسفند ماه  11شنبه 

تفکیک آب شرب از مصارف بهداشتی با کمک :ریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت خبر داد معاون برنامه 

جویی و جلوگیری از هدررفت منابع دولت، نیازمند تفکیک آب شرب از سایر  صنایع غذایی برای صرفه

 بندی هستیم مصارف شهری و بهداشتی با توسعه صنایع بسته
: با اعالم این خبر گفت "دی دی"به گزارش ایانا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه کارخانه آب معدنی خیریه .

چالش اساسی امروز و : حسن ابویی مهریزی افزود.شود های اجتماعی می ن کارخانه صرف امور خیریه و فعالیتتمام درآمد و سود ای

وی .ها به آن گره خورده است فردای ما و بسیاری از کشورها آب و مدیریت آن بوده و آینده اقتصادی و رفاه اجتماعی کشور

شود که با توجه به تراز منفی  بندی می ش جزء مناطق خشک دنیا طبقهمتر بار میلی 062کشور ایران با متوسط : خاطرنشان کرد

ریزی وزارت  معاون برنامه.آید میلیارد مترمکعب در سال، هشدار جدی برای مسئوالن دولتی و خصوصی کشور به حساب می 02

درصد در بخش  20ود شود حد میلیارد مترمکعب آبی که در سال مصرف می 022از حدود : صنعت، معدن و تجارت ادامه داد

http://www.iana.ir/majles/item/21889-1.html
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ابویی مهریزی با بیان اینکه از .شود کشاورزی، شش درصد در شرب و بهداشت و حدود دو درصد در صنعت و معدن مصرف می

بندی با  واحد صنعتی تولید آب بسته 080در حال حاضر : رو هستیم، تصریح کرد لحاظ کمی و کیفی با مشکل تأمین آب روبه

برداری در اماکن دارای منابع آبی مناسب مستقر هستند که برای بهبود  ر در سال، دارای پروانه بهرهمیلیارد لیت 01ظرفیت اسمی 

وی با بیان اینکه سرانه مصرف آب شرب در کشور .برداری از منابع تولید باید ظرفیت و تعداد این واحدها در کشور افزایش یابد بهره

صورت  سرانه مصرب آب شرب در کشور با در نظر گرفتن مصرف یک لیتر در روز به: دتر از استاندارد جهانی است، یادآور ش ما پایین

بندی مورد استفاده قرار  صورت بسته درصد آن به 02میلیارد لیتر است که کمتر از  12مستقیم و استفاده در پخت و پز، ساالنه 

های بهداشتی دو لیتر در روز است  ر اساس توصیهسرانه مصرف آب شرب ب: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.گیرد می

ابویی مهریزی با اشاره به .های الزم برای افزایش سرانه مصرف صورت گیرد سازی که برای حفظ سالمت افراد باید فرهنگ

دارد،  با توجه به اینکه کشور ما به لحاظ جغرافیایی با دریا و اقیانوس همجواری: های دولت در بخش آب اظهار داشت سیاست

گذاری بخش دولتی و جذب سرمایه بخش  کشور قرار دارد که توسط سرمایه  های سازی آب از این منابع در اولویت نیازمندی شیرین

در بسیاری از کشورهای دنیا آب شرب : وی با گالیه از عدم تفکیک آب شرب و بهداشتی در کشور گفت.شود خصوصی محقق می

ابویی مهریزی .کند مازادی برای تصفیه آب برای مصرف غیرشرب نمی  شود و دولت هزینه ین میبندی تأم مردم از طریق آب بسته

های آب معدنی و  های تصفیه آب را به کارخانه سال بخشی از هزینه 02در صورتی که دولت به مدت پنج تا : در پایان افزود

ف شده و آب شرب با کیفیت بهتری به دست آشامیدنی اختصاص دهد، هزینه کمتری از بودجه دولت برای تأمین آب صر

 رسد کنندگان می مصرف

 http://www.foodpress.ir/Post 

 برنج

 آیانا-1131اسفند  22, چهارشنبه

 های هماهنگی برنج  ورود اتاق به تشکیالت جدید کانون

کشور، مقرر شد که با حضور مستقیم بخش خصوصی ازجمله های هماهنگی در سراسر  با لغو فعالیت کانون

 .های مختلف، تشکیالت جدیدی ایجاد شود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در استان
درباره وضعیت ( ایانا)دبیر سابق کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های فعال در کشور راکد اعالم شده  شده، فعالیت تمامی کانون بر اساس آخرین بخشنامه ابالغ: هنگی در کشور گفتهای هما کانون

 .و فعالیت مجدد آنها منوط به تأسیس دوباره است

 .شودنفره باید تشکیل شود و دوباره انتخابات رئیس، دبیر و سایر اعضا انجام  02یک هیئت مؤسس : پور افزود غالمرضا خانکشی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیالن در انتخابات جدید کانون برنج، رکن اساسی را بازی : وی خاطرنشان کرد

 .کند و قرار است به عنوان متولی امر انتخاب شود می

با پایان یافتن مدت آن مقرر شد  ترتیب ها برای مدت دو سال ابالغ شده بود و بدین در گذشته تأسیس کانون: پور ادامه داد خانکشی

 .های جدیدی تشکیل شود که کانون

ها و در مجموع  ها، استانداری های جهاد کشاورزی استان های قبلی اتکای آنها به سازمان یکی از اشکاالت کانون: وی تصریح کرد

های بازرگانی نقش  ای که اتاق گونه های دولتی بود، اما در دوره جدید قرار است بخش خصوصی ایفای نقش کند، به ارگان

 .ها خواهند داشت تری در تأسیس این کانون پررنگ

http://www.foodpress.ir/Post


 3931سوم اسفند اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         اورزی وآبدفتر کش
 

44 
 

 های هماهنگی دانش و صنعت سراسر کشور ایجاد جایگاه رسمی و قانونی در کانون

ر و های گذشته دچار مشکل بود، زیرا برای اعتبا جایگاه رسمی و قانونی کانون: کاربردی یادآور شد -مدرس دانشگاه جامع علمی 

 .آمد وجود می اند و از آنجا که این اقدام تداوم نداشت، مشکالت اجرایی به انجام اقدامات الزم نیازمند بودجه دولتی بوده

تر شده است و طبق مصوبات موجود، بخش خصوصی باید بتواند  های جدید، شرایط شفاف در تأسیس کانون: پور تأکید کرد خانکشی

 .اعتباری انجام دهد های الزم را در زمینه مدیریت

هیئت مؤسس جدید باید تشکیل شود و سپس اعضای آن اقدامات الزم را انجام دهند و در صورت نیاز، تغییراتی : وی اظهار داشت

 .وجود آید نیز در این بخش به

یر آن و دهند و سپس مجمع تشکیل شده و بعد از آن دب هیئت مؤسس کانون جدید را تشکیل می: پور همچنین گفت خانکشی

 .شوند رئیس انتخاب می

 .وی اظهار امیدواری کرد که در کانون جدید، از نظرات گذشتگان و تجاربشان استفاده شود

 گیری برنج در حال حاضر با ریسک همراه است خزانه

انون گیری ک بتوانیم شاهد شکل 0121بینی کرد که در سه ماهه سال  دبیر سابق کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج پیش

 .هماهنگی برنج باشیم

با توجه به برودت هوا طی هفته جاری، به برنجکاران توصیه شده : های شمالی نیز افزود پور درباره وضعیت برنج در استان خانکشی

 .توان مدت طوالنی نشاء را زیر پالستیک و در خزانه قرار داد است که از نشاء پرهیز کنند، زیرا نمی

ورت مناسب شدن هوا، نشاءکاری انجام شود و زمان انتقال نیز در وقت مناسبی صورت گیرد تا آسیبی به در ص: وی خاطرنشان کرد

 .این محصول استراتژیک وارد نشود

 ./های گیالن و مازندران با ریسک باالیی همراه است گیری در استان در حال حاضر خزانه: پور در پایان تصریح کرد خانکشی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00880-0.html 

 

 برنج
 خبرنگاران جوان - 1131اسفند  11: تاریخ

 های وارداتی هندی است درصد برنج 40/ ضرورت واردات برنج بر اساس میزان آمار

یدات داخلی ضروری است که واردات برنج بر اساس میزان آمار و در راستای حمایت از تول: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .ریزی انجام شود برنامه

واردات برنج بایستی بر اساس میزان نیاز و کمبود : ، افزودخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانهدایت اله میرمرادزهی در گفتگو با 

 .انجام شود تولید داخلی

شود کمبود و  ریزی و بر حسب نیاز انجام می چنانچه میزان واردات برنج با برنامه: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد

 .افزایش قیمتی نخواهیم داشت و تولیدات داخلی متضرر نخواهد شد

 های آبیاری نوین در کاهش مصارف آب در بخش کشاورزی ضرورت بکارگیری روش

های آبیاری  یکی از راهکارهای مقابله با کم آبی در مناطق خشک استفاده از سیستم: زهی با بیان مطلب فوق اظهار داشتمیرمراد

 .تحت فشار است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21882-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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درصد از اعتبارات را  81های آبیاری تحت فشار بالغ بر  دولت در زمینه حمایت از سیستم: نماینده مردم سراوان خاطرنشان کرد

 .درصد آن بر عهده کشاورز است 01تامین خواهد کرد و 

آب همچون استان سیستان و بلوچستان حدود  در حال حاضر این روش در مناطق کم: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد

 .استفاده خود است

http://www.yjc.ir/fa/news/0902331 

 پنبه

 ایسنا - 1131 اسفند 22چهارشنبه 

 !پنبه در خراسان اجباریکشت 

  خراسان رضوی -استان ها  : سرویس
ها، کاهش یافته که موجب شده کشت این  سطح زیرکشت محصول پنبه در این سال: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت

 .محصول توجیه اقتصادی نداشته باشد و به اجبار توسط کشاورزان کشت شود

طی : ، منطقه خراسان، مجتبی مزروعی در مراسم رونمایی از ارقام جدید پنبه اظهار کرد(ایسنا)ش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایرانبه گزار

وقتی هماهنگی بین اقتصاد جامعه و . چند سال اخیر، بخش توسعه بذور همگام با زمان نبوده و بخش تولید، رشد قابل توجهی نداشته است

گذاری و افزایش ضریب مکانیزاسیون انگیزه ندارند و  تولیدکنندگان برای سرمایه. شوند د، کارخانجات تولیدی پنبه مستهلک میتولید پنبه نباش

 .در نتیجه توانی برای تولید محصول نخواهد بود

متاسفانه نه تنها : ادامه دادرئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه درگذشته نظارت بیشتری بر کیفیت بذرهای پنبه بود، 

های پنبه به بخش خصوصی  قبل از واگذاری نظارت بر بذر. ایم ارتقای قابل توجهی در این زمینه نداشتیم بلکه شاهد تنزل کیفیت آن نیز بوده

گاه کسب درآمد باشد در سازی اگر با ن خصوصی. ای از مزارع بازدید داشتیم که در حال حاضر بخش خصوصی این دقت را ندارد به صورت هفته

اگر همراه با زمان حرکت نکنیم به سختی با : مزروعی گفت .ها نظیر آموزش و تحقیقات، کار علمی و منطقی نخواهد بود بسیاری از فعالیت

 .گذاری جدید شاهد سبقت رقبا خواهیم بود های قدیمی بدون سرمایه شویم و به دلیل بکارگیری روش محیط سازوگار می

ر مویدی، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه استان رتبه نخست سطح اکب علی

هزار  11هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه در کشور وجود دارد که از این سطح حدود  22حدود : زیر کشت پنبه را در کشور دارد، اظهار کرد

هکتار سطح زیر کشت به ارقام اصالح شده و  122هزار و  08هزار هکتار کشت پنبه،  11در سطح استان از . وی قرار داردهکتار در خراسان رض

 .هکتار به نوع بومی پنبه اختصاص دارد 1122

راسان رضوی درصدی سطح زیر کشت پنبه در سال گذشته، باز هم خ 02با وجود کاهش : مویدی با اشاره به برودت هوا در سال گذشته، گفت

  رتبه نخست سطح زیرکشت پنبه را

http://www.isna.ir/fa/news/13922092290 

 پسته

 ایسنا - 1131اسفند  22جمعه 

  وزارت کشاورزی به ایسنا اعالم کرد

 تولید و صادرات پسته رکورد زد

http://www.yjc.ir/fa/news/5152339
http://www.isna.ir/fa/news/93122012260
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ایران : و خشک وزارت جهاد کشاورزی از رکوردشکنی تولید و صادرات پسته در سال جاری خبر داد و گفتهای سردسیری  معاون دفتر میوه

های اخیر، در حال نزدیک شدن به میزان تولید آمریکا به  همچنان نخستین صادرکننده پسته است اما در تولید با توجه به روند رو به رشد سال

 .یمعنوان نخستین تولیدکننده این محصول هست

هزار تن پسته تولید شد و امسال با رکوردشکنی مناسب به تولید  001در سال گذشته : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد علی محسنی در گفت

 .درصدی نسبت به سال گذشته دارد 01هزار تن پسته رسیدیم که رشد  011

میزان : میلیارد دالر صادر شد، افزود 0.1ت باغی به ارزش بیش از تن محصوال 211هزار و  216ماهه امسال حدود  00که طی  وی با بیان این

درصد از نظر  10میلیارد دالر رسید که نسبت به سال گذشته  0.1تن به ارزش بیش از  002هزار و  010ماهه امسال به  00صادرات پسته طی 

 .وزنی و ارزشی افزایش یافته است

ایران نخستین صادرکننده پسته در جهان به شمار می رود اما طی : جهاد کشاورزی ادامه دادهای سردسیری و خشک وزارت  معاون دفتر میوه

های مناسبی که طی سال  های اخیر به دلیل کمیت و کیفیت آب، شوری آب و کاهش تولید با مشکالتی مواجه شدیم که با بارندگی سال

ال آینده میزان تولید پسته نیز با روند افزایشی مواجه خواهد بود که گذشته و امسال در مناطق پسته خیز مانند کرمان صورت گرفت در س

توان به دست یافتن به جایگاه نخست تولید پسته در جهان امیدوار بود، چرا که در حال حاضر نیز با فاصله نزدیکی نسبت به آمریکا ایران  می

 .ومین تولیدکننده پسته در جهان است

 0120هزار تن در سال، تا سال  022هزار تن پسته تولید می شود که ایران با تولید حدود  622ن حدود به گزارش ایسنا، ساالنه در جها

نخستین تولیدکننده و صادرکننده این محصول در جهان بود و آمریکا دومین رتبه را در تولید این محصول داشت اما طی سال های اخیر 

 .واحد سطح توانست نخستین تولیدکننده در جهان شود آمریکا با افزایش سطح زیر کشت و عملکرد پسته در

http://www.isna.ir/fa/news/13922292909 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا- 1131اسفند  11, دوشنبه

 منتشر شد  "سال 92فراز و فرود بخش کشاورزی در "

های مطبوعاتی علی  ، شامل مجموعه مقاالت و مصاحبه"سال 92و فرود بخش کشاورزی در کتاب فراز "

 .فریدونی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتشر شد
یقاتی های علی فریدونی، از نخبگان اجرایی و تحق ، این کتاب شامل دیدگاه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

را بر ( قبل از تقسیم)دولت هشتم است که در دوره قبل وزارت محمود حجتی، ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان بزرگ 

های وزارت  های تحلیلی و انتقادی مستند، نقش مؤثر و فعالی در به چالش کشیدن تصمیم دلیل نگارش یادداشت عهده داشت و به

های محمود  گیری کندری و صادق خلیلیان داشت و حتی در مواردی به نقد مستقیم تصمیمجهاد کشاورزی در دوران محمدرضا اس

نژاد و تأثیرات آن بر بخش کشاورزی پرداخت و به دلیل همین انتقادات بی پرده و صریح به دستور اسکندری، وزیر جهاد  احمدی

 .کشاورزی دولت نهم، زودهنگام بازنشسته شد

 01است که در  -از توابع خراسان شمالی  -خورشیدی در اسفراین  0111یر و پژوهشگر متولد سال بنا بر گزارش ایانا، این مد

سالگی و با دیپلم دانشسرای مقدماتی به کسوت معلمی درآمد و همزمان سال آخر تحصیالت متوسطه خود را در کالس شبانه و با 

 .رساند درجه ممتازی به پایان می

در دانشگاه فردوسی و فوق لیسانس را از دانشگاه تربیت مدرس تهران اخذ کرده است، عضویت در فریدونی که لیسانس زراعت را 

و عضویت انتخابی در ( APS)پزشکان آمریکا  هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، عضویت در انجمن گیاه

http://www.isna.ir/fa/news/93122212651/%D8%25
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این در حالی است که نامبرده از فعاالن . در کارنامه داردشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان را 

 .سال جنگ تحمیلی نیز بوده است 8جنبش دانشجویی و فرماندهان و جانبازان 

 علی فریدونی

فصل توسط احسان  2ها و همچنین  ها و یادداشت که در دو بخش مصاحبه "سال00فراز و فرودهای بخش کشاورزی در "کتاب 

نام استان خراسان رضوی و تهیه و تنظیم شده، با مقدمه دکتر محمود دانشور کاخکی، استاد اقتصاد  نگاران خوش همیرزاده از روزنام

کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و با کوشش لیال تقوی، همکار مقیم دفتر دایم نمایندگی ایران در سازمان خواروبار جهانی ملل 

مگابایت از طریق  1ه و منتشر شده است که البته نسخه الکترونیک ان هم در حجم در این سازمان به زیور طبع آراست(FAO)متحد

 .قابل دانلود و دریافت رایگان استاینجا  لینک

های  ، در روزنامه(ایانا)سنده خبرگزاری کشاورزی ایران سال مورد اشاره نوی 00های علی فریدونی طی  الزم به ذکر است یادداشت

منتشر  "دام، کشت و صنعت"نامه دنیای سبز و ماهنامه  شرق، اقتصاد پویا، اعتماد، اعتماد ملی، کارگزاران، بهار، دنیای اقتصاد، هفته

 .یا بازنشر شده است

؛ کشاورزی پتانسیلی در تراز نفت؛ ایجاد اشتغال پایدار، های منتشرشده در این کتاب شامل رنسانس در کشاورزی عناوین یادداشت

التحصیالن کشاورزی؛ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمانی صنفی و غیردولتی یا سیاسی و  انتظار بر حق فارغ

؛ !ی، خودکفایی در محاقدولتی؟؛ بحران آب یا بحران مدیریت بر منابع آب؟؛ عدم افزایش قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورز

آیا واقعاً کشاورزان ! توانستیم انجام دهیم، اما ندادیم آبی می اصالح فوری قانون نظام مهندسی؛ چه کارهایی که برای رفع کم

های گروهی؛ پاییز و بالتکلیفی کشاورزان، چه کسی پاسخگو است؟؛ تضعیف جایگاه بخش کشاورزی،  مقصرند؟؛ نگاهی به رسانه

؟؛ سخنی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، پنج !؛ آیا فقط خشکسالی مقصر است!بله با خشکسالی، از شعار تا عملچرا؟؛ مقا

؛ نگاهی به اندیشه حاکم در حوزه کشاورزی، کشاورزان و لج !کند ریزی می گره بخش کشاورزی؛ وزیری که در آسمان برنامه

ها، رشد یا  ؛ تولید کشاورزی در دام دیپلماسی فعال؛ حذف یارانه(اسخگو است؟چه کسی پ)؟؛ شکر، از خودکفایی تا وابستگی !بهبانی

شود؛  ؛ سونامی واردات، قاتل بخش کشاورزی؛ وقتی تجربه ذبح می!رود؟ انفعال زوال بخش کشاورزی؟؛ بخش کشاورزی به کجا می

؛ نوستالژی خودکفایی گندم؛ !بازی در کبیر آبمسما؛  ؛ بلوار بی22هایی که فقط شنیده شد، ولی دیده نشد؛ اقتصادی در سال  حرف

؛ آب، بحران یا سوءمدیریت؛ زمین !درصدی بخش کشاورزی ایران یا سومالی؟ 0.1خانه ما را به ما برگردان؛ رشد ! آقای روحانی

 ./است... و! ؟ شاید وقتی دیگر!سوخته کشاورزی و خودکفای با اعمال شاقه

http://www.iana.ir/majles/item/29430-9.html 

 تولیدات دام و طیور

 - 31/12/21فارس

 دغدغه تولیدکنندگان فروش محصول است/ هزار تن گوشت مرغ برای عید 900سازی  ذخیره

و عنوان شد  هزار تن گوشت مرغ برای عید تاکید 900سازی  در میزگرد تنظیم بازار شب عید بر ذخیره

 .دغدغه تولیدکنندگان فروش محصول است و تورم و نرخ باالی سود بانکی از عوامل گرانی کاالهاست
، برنامه مناظره این هفته با موضوع تنظیم بازار شب عید با حضور نادر قاضی پور خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ده ارومیه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، علی مژدهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مهدی کالته رحمانی قائم نماین

http://uplod.ir/m2omqm2zjg8n/Iran_Agriculture-_12(1).pdf.htm
http://www.iana.ir/majles/item/21830-1.html
http://www.farsnews.com/
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مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حبیب امینی مدیر کل دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی و مینا مهرنوش نماینده اتاق 

 . اصناف در این برنامه برگزار شد

اصوالً وزرای صنعت : بازار گفت  بر قیمت  پور عضو کمیسیون تولید ملی با انتقاد از عدم نظارت برنامه مناظره این هفته نادر قاضیدر 

و جهاد کشاورزی اعتقادی به نظارت بر بازار ندارند، چرا که بعد از ابالغ قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد، بخش 

همچنین آقای . رت صنعت حذف شد و هنوز در وزارت جهاد کشاورزی این بخش ایجاد نشده استنظارت و بازرسی در وزا

توانستند به  ای بودند که می هزار ناظر بازرس خود را اخراج کند، در حالی که همه آنها نیروهای خبره 1خواست  زاده می نعمت

 .کاال در بازار نظارت کنند  قیمت

دهنده این است که هیچ نظارتی بر بازار نیست، در تهیه  ان سه برابر افزایش یافته است و این نشانقیمت لبنیات و ن: وی ادامه داد

شده محصوالت باال است و پول آن هم به جیب افراد  مواد اولیه محصوالت غذایی رانت وجود دارد و به همین دلیل است قیمت تمام

 .رود خاصی می

آقای سینکی یک فرد فعال در بخش بازرگانی وزارت : پور گفت های قاضی نش به صحبتقائم مقام سازمان تعاون روستایی در واک

پور  برد، اما قاضی جهاد کشاورزی مشغول است که واقعا همه تجربیان وزارت صنعت را با خود دارد و کارها را به خوبی پیش می

کند، مگر در مملکت آدم قحطی و  رت جهاد کار میگفت این فرد دو شغله است هم در دفتر معاونت اول رئیس جمهور و هم در وزا

 .تواند به خوبی کار کند تنها از نظر قانون خالف است، بلکه با این وضعیت نمی  یا کمبود تحصیل کرده داریم و این کار نه

نندگان کنجاله ارز خارج چه کسانی به واردک: میلیون یورویی واردات کنجاله و سویا گفت 612پور در ادامه با انتقاد از پرونده  قاضی

 .کند ها را در بازار گران می تواند باشد؟اینها است که قیمت دهد؟ آیا تنها این شخص واردکننده کنجاله می از نوبت می

 01امسال : عضو کمیسیون تولید همچنین با بیان اینکه برنامه واردات و صادرات به نحوی نیست که به نفع تولیدکننده باشد، گفت

البته این . کشتی شکر وارد کشور شده است و وزارت جهاد کشاورزی باید توضیح دهد که چرا چنین مجوزی داده استمحموله 

 .ها هم همه رانتخوار هستند که یکی از واردکنندگان شکر االن در زندان است کننده وارد

خواران و  مردم این است که نظارت بر رانت خواسته: های بازار گفت وی همچنین با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات بر قیمت

فروشان و  آنچه که به عنوان پرونده تشکیل شده در تعزیرات مطرح است، برای خرده. ها انجام شود، نه بقاالن سر کوچه کلفت گردن

 .نه متخلفان عمده است

ریزی، نظارت و انجام اقدام الزم  ، برنامهتمام وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری: نماینده مردم ارومیه همچنین در ادامه گفت

ها ابالغ نکرده  های نظارتی خود را در استان برای تنظیم بازار به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در حالی که این وزارتخانه برنامه

 .است

پور طی واکنشی  انجام است، اما قاضیها در حال  در ادامه، نماینده وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که برنامه تنظیم بازار در استان

 .استان کشور ابالغ نشده است 01نامه نظارت در  بخش نیست، ثانیاً آیین شود، رضایت اعالم کرد که اوالً نتیجه آن اگر انجام می

کند، براساس قانون، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار است و هر سازمان و ارگانی هم بخواهد کمک : پور گفت قاضی

 .سیاستگذاری آن باید توسط این وزارتخانه انجام شود

های مینا مهرنوش نماینده اتاق اصناف مبنی بر اینکه نظام عرضه و تقاضا  در واکنش به صحبت خبرگزاری فارسدر ادامه، خبرنگار 

میلیون تن مرکبات  1کشاورزان ما : ازار هست به دلیل عرضه پایین است، گفتکند، بنابراین اگر مشکلی در ب ها را تعیین می قیمت

کنند که باز هم به هر فرد  هزار تن سیب تولید می 022میلیون و  1کیلوگرم و نیز  12کنند، یعنی به ازای هر فرد ایرانی  تولید می

کنند،آیا یک فرد ایرانی  یلوگرم مرکبات و سیب تولید میک 022رسد؛ یعنی کشاورزان برای هر ایرانی  کیلوگرم می 12ایرانی بیش از 

http://www.farsnews.com/
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کیلوگرم بیشتر نیست، با این وجود  12ها از  خورد؟ در حالی که کل مصرف میوه ایرانی کیلوگرم مرکبات و سیب می 022واقعا 

 رسد، بنابراین سیستم تنظیم بازار ما مشکل دارد هزار تومان هم می 1قیمت پرتقال در بازار به 

شود،اما  کند که در برخی موارد حتی صادر هم می میلیون تن شیر تولید می 02.1تا  8.1کشور حدود : گار فارس اضافه کردخبرن

کنیم اما  اند، در مورد مرغ هم دو میلیون تن تولید داریم که عالوه بر تامین نیاز صادر هم می کرده امسال سه بار قیمت شیر را اضافه

 .هزار تومان هم رسید که نه تولید کننده و نه مصرف کننده از آن راضی نبود 8ویی با این وجود قیمت به کیل

مسئوالن حتی در میادین میوه : گفت  گری مهمترین مشکل تنظیم بازار است، خبرنگار فارس همچنین با بیان اینکه داللی و واسطه

میوه از زمان تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده شاید  در حالی که. گران نیستند بار هم قادر به کنترل دالالن و واسطه و تره

 .شود بار دست به دست می 02بیش از 

خبرنگار فارس، با بیان اینکه یکی از مشکالت عمده تنظیم بازار قیمت تمام شده باالی تولید محصوالت کشاورزی است، در حالی 

پرسم، چرا قانون  از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی می: د، گفتشو که بسیاری از اقدامات اساسی در این وزارتخانه اجرایی نمی

شود؟ چرا براساس قانون هدفمندی  در مجلس تصویب شده است، اجرا نمی 11جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که در سال 

هزار مهندس  012ا از وجود شود؟ چر سازی سوخت و انرژی شوند، اجرایی نمی هزار مرغداری کشور بهینه 01ها که قرار بود  یارانه

های دربسته و پشت  گیرید و به جای آن از کارکنان ترویج که از اتاق بیکار کشاورزی در بخش تولید جهاد کشاورزی به کار نمی

کنید؟ چرا صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب در بخش کشاورزی به تعداد کافی  کنند، استفاده می میزها کشاورزان را هدایت می

زمینی است، صنایع تبدیلی محصوالت  دارد و یا پراکنش مناسبی ندارد؟ مثالً در یک استان مثل اردبیل که قطب تولید سیبوجود ن

شود و عملکرد محصوالت کشاورزی ما در  چرا تحقیق و پژوهش و به مزارع منتقل نمی. های دیگر برعکس دیگر است و در استان

 یین است؟مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پا

مرغداری کشور از نظر انرژی و سوخت  122هزار و  1: امینی مدیرکل دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به فارس گفت

 .سازی انجام خواهد شد هزار مرغداری این بهینه 01اند که در صورت اختصاص اعتبار، تا سقف  سازی شده بهینه

مان تعاون روستایی در پاسخ به سؤال فارس ادامه داد که ظرفیت جذب مهندسان همچنین مهدی کالته رحمانی قائم مقام ساز

 .شد، تا ما هم از خدمات آنها استفاده کنیم بیکار در کشور وجود ندارد و کاش این فرصت جذب فراهم می

 بخش نخست برنامه مناظره

هزار تن مرغ منجمد از تولید داخل کشور  012که حبیب امینی مدیرکل دام و طیور و نماینده وزارت جهاد کشاورزی با بیان این

های استراتژیک از تولید  اولین سال که نهاده: برای اولین بار تامین و به منظور ذخایر استراتژیک انجام شده است، عنوان کرد

 .کشور تامین می شود

لیه استان ها مرغ منجمد وجود دارد و در ک. تولید مرغ منجمد با همکاری سازمان دامپزشکی صورت پذیرفته است: امینی افزود

 .برای استان هایی که مسافرخیز است به حدکافی مرغ ارسال شده است

 .امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاه های ذی ربط نیازهای سراسر کشور را تامین کنیم : وی ادامه داد

و ظرفیت زیربنای  میلیون تن در سال است 2غ وضعیت تولید مر :مدیرکل دام و طیور و نماینده وزارت جهادکشاروزی گفت

 .تولید طیور به میزانی است که می توانیم نیازهای کشورهای همسایه را نیز تامین کنیم

قیمت تمام شده : نادرقاضی پور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسالمی در ابتدای سخنانش گفت

 .به عقیده بنده نظارت باید حاکمتی باشد. و در تهیه مواد اولیه رانت وجود دارد کاالها در ایران گران است

 . ارز مبادله ای جایگزین ارز مرجع شده است و تغییر ایجاده نشده است: قاضی پور افزود
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شکالت کشتی شکر وارد کشور شده است که م 24 :نماینده وعضو کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسالمی ادامه داد

 .زیادی برای کارخانجات قند و شکر ایجاد کرده است

تصدی : سیدمهدی کالته رحمانی قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تنظیم بازار را بحث حاکمیتی دانست و افزود

 .گری بازار را می توانیم به اصناف واگذار کنیم اما نظارت را خیر

سال گذشته  2امسال برنامه ای که دولت در . ید اصناف موارد متفاوتی در آن دخیل است زنجیره ی تول: کالته رحمانی گفت

 .پیگیری کرده است انجام شده و دولت می تواند کل بازار را به اصناف و تولیدکنندگان واگذار کند اما تنظیم بازار را خیر

ولت قصد گرفتن جای اصناف را ندارد و چون مدعی العموم د: قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه عنوان کرد

 .است، باید تمام اصناف را در جای خود مشخص کند

کلیه امور تعزیراتی بخش دولتی و غیردولتی به قوه مجریه : علی مژدهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ابتدای بحث گفت

 .نظارت تشکیل شده استمحول شده است و دو سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و 

تشکیل پرونده و اظهارنظر کارشناسی است . وظیفه بازرسی و نظارت، بازرسی و نظارت به قیمت کاال و خدمات است: مژدهی افزود

 .و تعزیرات وظیفه اجرای حکم را دارد

زار پرونده بازرسی و رسیدگی ه 8تا  1هزار بازرسی و  022ماه گذشته بیش از  00در : رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد

 .شده است

ای به نام تنظیم بازار تشکیل شده که در آن بحث عرضه و  کمیته: مینا مهرنوش مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف ایران گفت

 .تقاضا مطرح است

جمله مردم، وزارتخانه ها، به طور تاریخی نزدیک عید بحث تنظیم بازار مطرح می شود که این بحث ذی نفعان زیادی از : وی افزود

 .اصناف و مجلس شورای اسالمی دارد

افراد و گروهای مختلف در : مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف ایران سپردن نظارت بر بازار به اصناف را اقدام درستی خواند و گفت

 .نی سال متخص نباشدبحث تنظیم بازار باید مورد توجه قرار گیرند و بررسی این موضوع تنها به روزهای پایا

 بحث آزاد

 .دولت در جهت حمایت از قشر ضعیف جامعه سبد حمایتی را در نظر دارد: امینی

 :حبیب امینی مدیرکل دام و طیور و نماینده وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تنظیم بازار شب عید اظهار داشت

 900در همین راستا ار داخلی شب عید استفاده کرده است و امسال وزارت جهاد کشاورزی از کلیه تولیدات داخلی برای تنظیم باز

 .هزار تن مرع تولید داخلی نیازهای بازار را تامین کرده است

 .خوشبختانه بسیاری از اتحادیه های گوشت قرمر و مرغ و تخم مرغ صادر کننده شده اند: وی افزود

عه سبد حمایتی را در نظر گرفته است و عالوه بر این دولت از طرفی دولت در جهت حمایت از قشر ضعیف جام: امینی تصریح کرد

 .تومان یارانه پرداخت می کند تا از این طریق بتواند کمکی به اقشار مختلف کشور داشته باشد 0622تا  0222حدود 

ی از جهت تامین با تالش های صورت گرفته هیچ گونه کمبود: مدیرکل دام و طیور و نماینده وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت

 .مرغ و گوشت قرمز وجود ندارد و عالوه بر این می توانیم به صادرات نیز بپردازیم

یکی از دغدغه های اصلی تولید کنندگان خرید محصوالت تولید شده آن ها بود که با اقدامات صورت : وی در پایان اظهار داشت

که نظارت بخشی از مدیریت بازار است و با توجه به اینکه وزارت  گرفته از سوی دولت رفع شد و توجه به این نکته ضروری است

 .جهاد کشاورزی تامین کننده است، ابزار نظارتی ندارد
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 بنگاه های تجارتی ما سیاسی شده اند: قاضی پور

: اشتنادر قاضی پور نماینده وعضو کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسالمی در خصوص تنظیم بازار شب عید اظهار د

 .تنظیم بازار در اکثر استان ها تشکیل نشده است و وزارت صنعت، معدن، تجارت باید هم زمان بر تولید و توزیع نظارت داشته باشد

اصناف هنگام تصویب قانون نمایندگان حضور داشتند و با وجود مخالفت برخی از آن ها و نمایندگان، این قانون تصویب : وی افزود

 .شد

مردم به دنبال عامل اصلی گرانی ها هستند تا این : یان اینکه متاسفانه بنگاه های تجارتی ما سیاسی شده است، گفتقاضی پور با ب

معضل هرچه سریعتر رفع شود، اما توجه به این نکته الزم است که نرخ سودهای بانکی، تورم و واردات از جمله عوامل مهم گرانی 

 .است

 .ر مقابل یکدیگر فرض کنیم، صحیح نیستدولت و اصناف را د: کالته رحمانی

تنظیم : سیدمهدی کالته رحمانی قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص تنظیم بازار شب عید اظهار داشت

است  بازار، ساختار خاصی دارد و معاون اول رئیس جمهور وظیفه ریاست بر این سازمان را دارد و عملکرد این سازمان به گونه ای

 .که از کلیه دستگاه ها در این سازمان حضور و دخالت دارند

همه ی ما باید مجری قانون باشیم و و در قانون نیز شیوه فعلی برای این سارمان تعریف شده است و اینکه دولت و : وی افزود

 .اصناف را در مقابل یکدیگر فرض کنیم، صحیح نیست

 .های کشور، استاندار نماینده رئیس جمهور و رئیس کارگروه تنظیم بازار است در تمام استان: کالته رحمانی تصریح کرد

ما مجری قانون هستیم پس اگر مشکلی وجود دارد، یا مشکل : قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه تاکید کرد

 .در اجرای قانون وضع شده است یا در نظارت بر اجرای آن کاستی هایی وجو دارد

 .امسال به نفع تولید کننده عمل کرده ایم و براساس تولیدات داخلی یازار را تامین خواهیم کرد: وی افزود

سیدمهدی کالته رحمانی قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان در خصوص نقش بازار سرمایه در تنظیم بازار 

 .کند و وظیفه تنظیم بازار را بر عهده ندارد بورس معامالت را کنترل و شفاف می: اظهار داشت

 .نمی توان با برخوردهای چکشی تمام مشکالت را پاسخگو بود: مژدهی

از نظر من مردم در جهت احقاق : علی مژدهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تنظیم بازار شب عید اظهار داشت

 .حقوق خود عملکرد ضعیفی دارند

درصد پرونده های تشکیل شده شکایات مردم است یعنی از  1، حدود 21تا  20از سال : ردم اظهار داشتوی در خصوص شکایات م

 .هزار پرونده شکایت مردم است 18هزار پرونده،  0181

 .تا به حقوق آن ها رسیدگی شوداطالع دهند  92۱مردم باید شکایات خود را به : رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد

بیشتر مشکالت ما به نظارت و کنترل برمی گردد، زیرا در روزهای پایانی سال، گرانی و مسکالت این حوزه پررنگ تر می : وی افزود

 .شود

بیشترین مشکالت فعلی در کشور، نظام توزیع است زیرا هنگامی که بحث نوسانات ارزی پیش آمد سرنوشت : مژدهی تصریح کرد

است اما نمی توان با برخوردهای چکشی ... در سیستم توزیع ما امکان احتکار، گران فروشی و برخی کاالهای وارداتی پیش آمد، زیرا

 .تمام مشکالت را پاسخگو بود

برابر میزان گران فروشی و تخلف پیش  02جریمه ها تا  20در قانون سال : وی در ادامه در خصوص جریمه متخلفان اظهار داشت

 .ته جریمه ای در نظر گرفته شده استرفته است و متناسب با تخلف صورت گرف

 .نگرانی مردم بیشتر از گرانی است تا گران فروشی: مژدهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان اظهار داشت
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 یک میلیون واحد صنفی بدون مجوز داریم: مهرنوش

کلیه مباحث تولید ناخالص داخلی به : تمینا مهرنوش مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف ایران تنظیم بازار شب عید اظهار داش

 .درصد واردات، کاالهای وارداتی و واسطه ای است که به تولید کمک می کند 82درصد واردات و صادرات است که 

امسال ثبت سفارش شکر نداشتیم و برای کمک به تولید کنندگان از ثبت سفارش سال های : وی در مورد واردات شکر اظهار داشت

 .اده شده استگذشته استف

یک میلیون : مهرنوش با بیان اینکه اگر نظارت دست اصناف نباشد، جون از جنس خودشان نیستند، تاثر گذار نخواهد بود، گفت

 .واحد صنفی بدون مجوز داریم

 .متاسفانه در تولید کشور دنبال عامل خارجی هستیم: مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف ایران در ادامه افزود

براساس پیگیری های صورت : وش در باره اعتراض برخی از فروشندگان آجیل و خشکبار مبنی بر واردات آن ها اظهرا داشتمهرن

 .گرفته هیچگونه آجیل و خشکبار وارداتی از مبادی رسمی نداشته ایم و متاسفنه کلیه آجبل و خشکبار غیرایرانی، قاچاق است

 "تنظیم بازار شب عید "ا موضوعنتیجه نظرسنجی این هفته برنامه مناظره ب

آیا سپردن نظارت بر خدمات و قیمت ها به اصناف، تصمیم : مخاطبان این هفته برنامه به سوال نظر سنجی این هفته مبنی بر اینکه

از رای  11.11؛ 0درصد و گزینه شماره  01.11: بله  0گزینه شماره : خیر بدین ترتیب پاسخ دادند -0بله -0درستی است؟

 .بان را در برگرفته استمخاط

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210001222262 

 

 تولیدات دام و طیور
 فودپرس- 1131اسفند ماه  11دو شنبه 

 ها  تایید سالمت گوشت، مرغ و لبنیات ایرانی از سوی روس

های دامی سازمان دامپزشکی از تایید کیفیت و استانداردهای بهداشتی محصوالت دام  مدیر کل دفتر مدیریت بیماری <اد غذاییمو

 .و طیور ایرانی از جمله گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و لبنیات از سوی هیات روسی بازدیدکننده از این صنایع خبر داد

کیفیت و استانداردهای بهداشتی : بهداشت محصوالت دام و طیور ایران اظهارکرد پیما درباره جایگاه کیفیت و داریوش جهان

کنیم و کشورهایی مانند روسیه هستند که خواهان محصوالت  محصوالت دام و طیور ایرانی در حدی است که به صادرات فکر می

 .دام و طیور ایرانی هستند

د و در زمینه محصوالت دام و طیور نیز طی دو بازدیدی که هیات روسی از روسیه ضوابط اتحادیه اروپا را رعایت می کن: وی افزود

، جوجه یک روزه، مرغ کشتار شده، شیر و لبنیات ایران داشته اند، این صنایع مورد تایید قرار SPF صنایع طیور، تخم مرغ، تخم

 .گرفته است

ر زمینه میگو نیز صاردات ایران عمدتا به اروپا و آمریکاست د: های دامی سازمان دامپزشکی ادامه داد مدیر کل دفتر مدیریت بیماری

کنیم، چرا که بسیاری از  و در زمینه دیگر محصوالت آبزی گرچه از سوی هیات روسی تایید شده اما صرفا به این کشور فکر نمی

 .کند پروری به کشورهای منطقه را ایران تامین می صادرات محصوالت آبزی

واردات گوشت به وزارت جهاد کشاورزی   سیاست: مه سازمان دامپزشکی برای واردات گوشت گفتجهان پیما درخصوص برنا

گردد که در این زمینه برخی نظارت و استانداردهای بهداشتی سازمان دامپزشکی نیز باید به طور جد مورد توجه قرار گیرد اما  برمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931223000060
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واردات آن محصول نیست چرا که سیاست آن در کشورهای مختلف  تولید مازاد بر نیاز داخلی یک محصول دلیلی بر بی نیازی از

 .شود متفاوت بوده و تنظیم بازار یک محصول از طریق واردات و صادرات آن محصول به صورت توامان انجام می

شور استانداردهای تولید گوشت مرغ در ک: وی درباره وضعیت تولید گوشت مرغ از نظر میزان باقیمانده کادیوم و سرب گفت

های کیفی و  براساس استانداردهای اتحادیه اروپاست و تضمین کیفیت محصوالت بر این اساس صورت می گیرد و در ارزیابی

 .آزمایشات انجام شده مشکلی گزارش نشده است

ن آن را در اگر محصولی از نظر کیفی مشکل داشته باشد می توا: های دامی سازمان دامپزشکی افزود مدیر کل دفتر مدیریت بیماری

های دامی سازمان دامپزشکی مشاهده کرد چرا که ساالنه حجم زیادی از چرخه مصرف خارج می شوند  آمار معدوم سازی فرآورده

 .که البته در مقابل میزان تولید و مصرف ساالنه کشور چندان قابل توجه نیست

های خام  مان دامپزشکی بر روند تولید و مصرف فرآوردههای ساز معدوم سازی صورت گرفته نشان از نظارت: جهان پیما اظهار کرد

دامی است و البته کیفیت تولید در بسیاری از واحدهای مرغداری در کشور نیز به حدی است که صادرات گوشت مرغ از همین 

های بهداشتی واحدها به کشورهای مختلف صورت می گیرد که نشان می دهد گوشت مرغ ایرانی مشکلی از نظر کیفیت و استاندارد

 .ندارد اما شاید موارد خاصی در زمینه شرایط تولید و نگهداری این محصول وجود داشته باشد

http://www.foodpress.ir/Post 

 تولیدات باغی

 آیانا-1131اسفند  11, یکشنبه

 شود  های کشور افزوده می هزار هکتار به باغ 490

 1۱هزار هکتار آن از ابتدای سال  490میلیون هکتار اراضی برای ایجاد باغ شناسایی شده که کار ایجاد  9.0

 .در دستور کار قرار دارد
درصدی  122افزایش : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مقام معاونت باغبانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

های تولیدی و  کاری و عملیاتی کردن سیاست دهنده تأسی وزارت جهاد کشاورزی به درخت وه نشانکاری و تولید می درخت

 .خوداتکایی است

های جمهوری اسالمی را به منصه ظهور رسانده در راستای  وزارت جهاد کشاورزی توانسته است سیاست: جهانگیر عرب افزود

 .د نظام حرکت کندهای اساسی مورد تأکی سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه

دار و در  های شیب وری آب، مطالعات دقیق صورت گرفته که در عرصه در راستای کمک به افزایش بهره: وی خاطرنشان کرد

 .ریزی شود های میوه برنامه مناطقی که پایش مناسبی وجود دارد، برای ایجاد باغ

 صادرات دو برابری محصوالت کشاورزی

هزار هکتار  862: میلیون هکتار اراضی برای تغییر آن به باغ خبر داد و تصریح کرد 0.1ز شناسایی مقام معاونت باغبانی ا قائم

 .طراحی و نشاءکاری و ملزومات آن آماده شده، اما نیازمند تهیه طرح و بودجه در مجلس شورای اسالمی است

های موجود و همچنین چرخه  و با توجه به پتانسیل وری آب کشت درختان مبتنی بر افزایش بهره 21از ابتدای سال : عرب ادامه داد

 .تولید اقتصادی و حفظ محیط زیست و توجه به مراحل تولید تا مصرف آغاز خواهد شد

های اقتصاد مقاومتی و مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی، افزایش تولید در واحد سطح را  در راستای سیاست: وی یادآور شد

 .در دستور کار قرار دارد

http://www.foodpress.ir/Post
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شود میزان صادرات محصوالت کشاورزی تا دو برابر میزان فعلی در افق  گرفته، تالش می های صورت ریزی با برنامه: عرب تأکید کرد

 ./افزایش پیدا کند و تراز تجاری حوزه تولید مثبت شود 0121

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00802-0.html 

 

 تولیدات باغی
 آیانا- 1131اسفند  11, شنبه

 کند  های پسته و توت، نفس تازه می تهران با باغ

های توت در جنوب تهران در شهر آفتاب در  کاری با اجرای آبیاری تحت فشار و باغ هکتار پسته 000احداث 

 .دستور کار قرار دارد
امروز در حاشیه آیین درختکاری و پاسداشت باغ و طبیعت، در گفتگو با خبرنگار  (ره)تان امام خمینیمعاون امالک و مستغالت آس

منظور جلوگیری از مشکالتی که برای عموم  پس از ارتحال حضرت امام، به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ه هیئت دولت آستان امام خمینی در حاشیه شهر قرار گرفت و از همان ابتدا مردم در مشهد، قم و شهرری ایجاد شده بود، با مصوب

 .ها برای ریه تنفسی تهران در دستور کار قرار گرفت کاری و ایجاد باغ غرس نهال، جنگل

ای پسته، ه کاری طی مراسم درختکاری و پاسداشت باغ و طبیعت، ایجاد باغ هزار هکتار اراضی جنگل 12عالوه بر : زاده افزود رحیم

 .توت و زیتون نیز در دست اجرا است

کاری در دستور کار حرم قرار دارد که طی دو سال آینده به پارک عمومی تبدیل  هکتار جنگل 082هزار و  یک: وی خاطرنشان کرد

کانال محمدیه به  حلقه چاه، کانال نواب و انتقال آب 022همچنین با استفاده از آب . گیرد شده و در اختیار مردم تهران قرار می

هکتار کمربند سبز در اطراف تهران ایجاد  112هزار و  کاری، زیتون، توت و یک مجموعه شهر آفتاب، زراعت درختان مثمر، پسته

 .شده است

هزار هکتار بین نوشهر و  12کاری فرااستانی در سطح  اصله نهال نیز برای طرح جنگل 812عالوه بر تهران، : زاده تصریح کرد رحیم

 ./تنکابن نیز توزیع و اجرایی شده است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00801-0.html 

 

 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 1131اسفند  22: تاریخ

 ای در اصفهان افزایش هشت هزار تنی محصوالت گلخانه

 .هزار تن افزایش یافته است 8د محصوالت گلخانه ای در اصفهان امسال تولی

امسال با افزایش افزون بر : ؛ مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورز اصفهان اظهار داشتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .هزار تن افزایش یافته است 22هزار به  80میزان تولید محصوالت گلخانه ای از  هکتار واحدهای گلخانه ای 12

انواع محصوالت گلخانه ای اصفهان : واحد گلخانه ای در این استان فعال است افزود 622هزار و  0رییس زاده با بیان اینکه بیش از 

ن زیر کشت انواع گوجه فرنگی، خیار، فلفل و بادمجان هکتار آ 212هکتار زمین کشت شده است که از این میزان  20در هزار و 

 .گلخانه ای رفته است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21820-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21814-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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شهرستان های شهرضا، : وی با بیان اینکه اصفهان رتبه چهارم تولید محصوالت گلخانه ای کشور را از آن خود کرده است گفت

الت گلخانه ای در اصفهان هستند که عالوه دهاقان، فالورجان، مبارکه، تیران و کرون و اصفهان عمده مراکز پرورش و تولید محصو

 .بر مصرف استان به دیگر استان ها و کشورهای اروپایی، حوزه خلیج فارس و آسیای میانه نیز صادر می شود

میلیون دالر ارزش صادرات محصوالت گلخانه 00مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه امسال نزدیک به 

 .هزار نفر را به طور مستقیم فراهم کرده است 02واحدهای گلخانه ای در استان زمینه اشتغال بیش از : ه است افزودای بود

http://www.yjc.ir/fa/news/0903011 

 
 تولیدات باغی

 خبرنگاران جوان - 1131اسفند  11: تاریخ

 توت فرنگی در شهرستان دزفول آغاز برداشت محصول

 .برداشت محصول توت فرنگی از مزارع شهرستان دزفول آغاز شد

 06امسال بیش از : ، مسوول امور باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی دزفول امروز گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . ین شهرستان به کشت توت فرنگی اختصاص یافتهکتار از مزارع ا

پیش بینی : ای و مابقی در فضای روباز است افزود هکتار از مزارع توت فرنگی دزفول به روش کشت گلخانه 6نژاد با بیان اینکه  کرمی

 . تن محصول از سطح مزارع تولید توت فرنگی برداشت شود 122شود بیش از  می

 . شود تن محصول برداشت می 01ای تا  تن و در فضای گلخانه 00تا  02توت فرنگی در فضای روباز  از هر هکتار مزرعه: وی گفت

 . برداشت محصول توت فرنگی تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه دارد

 .میلیون تن محصوالت کشاورزی، زراعی و دامی در شهرستان دزفول تولید شده است 0امسال 

http://www.yjc.ir/fa/news/0902199 

 تولیدات زراعی

 آیانا-1131اسفند  13, سه شنبه

 پرداخت یارانه به تولید بذر سبزی و صیفی منطقی نیست 

ای جز  ها را کاهش دهند وگرنه چاره وری، هزینه تولیدکنندگان بذر سبزی و صیفی باید با افزایش توان بهره

 .و روی کار آمدن افراد توانمند نیست حذف آنها
( ایانا)معاون کنترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

و جدید ذرت  با اعالم اینکه بیشترین واردات بذر در محصوالت سبزی، صیفی، ارقام مقاوم به بیماری چغندرقند و ارقام زودرس

 .درصد آن نیز در محصوالت سبزی و صیفی است 11درصد واردات متعلق به این محصوالت بوده که بیش از  21: است، گفت

اگر واردات بذر سبزی و صیفی نداشته باشیم در تولید دچار مشکل خواهیم شد، چون در این زمینه کامالً وابسته : صمد مبصر افزود

 .هستیم

 .شود تر تمام می دلیل پایین بودن قیمت ارز، واردات بذرهای هیبرید به کشور از تولید داخلی آن ارزان به :وی خاطرنشان کرد

های تولید و  پرداخت یارانه به بذر سبزی و صیفی منطقی نیست و تولیدکنندگان باید تالش کنند با کاهش هزینه: مبصر ادامه داد

 .ا کاهش دهند و امکان رقابت با بذور وارداتی را فراهم کنندوری، هزینه تولید بذر هیبرید ر افزایش بهره

http://www.yjc.ir/fa/news/5153577
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5152761
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تر تمام شود، اما در  توان از تولید داخلی حمایت کرد و واردات را زیر سؤال برد که هزینه واردات گران زمانی می: وی تصریح کرد

 .شود تر تمام می دلیل هزینه باالی کارگر در کشور، واردات ارزان حال حاضر به

های  رسد وزارتخانه سیاست نظر نمی نترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال با اشاره به اینکه بهمعاون ک

های واردات را برای بذوری که توان تولید آنها را داریم، پیش  توان سیاست افزایش تعرفه می: حمایتی را در پیش بگیرد، یادآور شد

 .بگیریم

شده در محصول گندم  عمده تولید بذر گواهی :هزار تن اعالم کرد و اظهار داشت 112شده را  نه بذر گواهیمبصر میزان تولید ساال

 .است

صادرات بذور گواهی توسط : های مرزی است، تأکید کرد وی با اشاره به اینکه میزان صادرات بذر بسیار محدود و در قالب بازارچه

ینکه تولیدکنندگان شرایط تولید در سطح جهانی را ندارد، در بسیاری از بذور نیز مازاد ها بسیار ناچیز است، چون عالوه بر ا شرکت

 .توانیم نیاز داخلی را برطرف کنیم تولید نداریم و تنها می

های اقتصادی  معاون کنترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال با اشاره به عضویت در سازمان توسعه همکاری

OECD  و دریافت اعتبارنامه برای تجهیز آزمایشگاه تجزیه بذر از سویISTA برای صادرات نیازمند : برای تولید گفت

 .چنینی هستیم که بخش دولتی در حال فراهم کردن آنها است های این زیرساخت

ها و  بخش خصوصی نیز باید چارچوب: ودالمللی را داشته باشیم، افز ایم استانداردهای تجارت بین مبصر با اعالم اینکه هنوز نتوانسته

المللی را برای صادرات پیدا کند تا هم از نظر کیفی و هم از نظر تکنیکی شرایط ورود به بازار جهانی  های استانداردهای بین حداقل

 .را پیدا کنند

شده واردات، دلیلی برای  ه قیمت تمامبا توجه ب: توان جلوی قاچاق بذر را گرفت، خاطرنشان کرد وی در پایان با اشاره به اینکه نمی

 ./درصد است 02قاچاق وجود ندارد و میزان قاچاق کمتر از 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00861-0.html 

 چای

 ایسنا - 1131اسفند  21پنجشنبه 

  در جلسه هیات وزیران

 خرید تضمینی چای تصویب شد نرخ

 .به تصویب رسید 21-21در جلسه هیات وزیران نرخ خرید تضمینی پیله تر ابریشم و برگ سبز چای برای سال زراعی 

 0082، براین اساس قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک معادل (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

 .تومان تعیین شد 0002برگ سبز چای درجه دو معادل تومان و 

 .تومان تعیین شده است 0102براساس جلسه اخیر هیات دولت قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پله تر ابریشم نیز معادل 

 .این قیمت ها به عنوان نرخ پایه خرید دولت از کشاورزان برای محصوالت تولید شده در سال آینده اجرا خواهد شد

http://www.isna.ir/fa/news/13922992۱22 

 زیتون

 - 31/12/11فارس

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21865-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93122112422
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 سرانه مصرف روغن زیتون یک سوم جهانی است/ هزار تن روغن زیتون 4واردات ساالنه 

یک سوم جهانی است،  مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرانه مصرف روغن زیتون

 .هزار تن روغن زیتون مورد نیاز است 90ساالنه : گفت
محمد رمضانی ملک رودی مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در جمع  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .هزار هکتار آن بارور است 62هزار هکتار باغ زیتون کشور حدود  021 از: خبرنگاران در مورد وضعیت تولید زیتون کشور، گفت

هزار هکتار باغ  62از : تن زیتون برداشت شده، افزود 0وی با بیان اینکه به طور متوسط از هر هکتار باغ زیتون در سال جاری 

 .هزار تن محصول زیتون برداشت شده است 001زیتون حدود 

باغات زیتون : ملکرد برداشت زیتون از هر هکتار نسبت به متوسط جهانی تا حدودی بیشتر بوده افزودرمضانی با اشاره به اینکه ع

 .ایران اکثرا آبی است، در حالی که باغات زیتون در دنیا اغلب دیم است

با تولید هزار تن زیتون از باغات کشور برداشت شد، در حالی که امسال  22سال گذشته حدود : مجری طرح زیتون تصریح کرد

 .هزار تن افزایش یافته است 01هزار تن حدود  001

امسال با کنترل خوب سازمان حفظ نباتات و شرایط آب و هوایی خسارتی از : وی همچنین در مورد آفت مگس زیتون اظهار داشت

 .لحاظ مگس زیتون به باغات زیتون وارد نشد

درصد است و این موضوع بر عکس  12درصد و تبدیل به روغن  12ضریب تبدیل میوه زیتون به کنسرو در کشور : رمضانی گفت

 .معیار اتحادیه اروپاست

وزارت جهاد کشاورزی هم این : دهد، تصریح کرد مجری طرح زیتون کشور با بیان اینکه اتحادیه اروپا برای تولید روغن یارانه می

 .طرح را پیشنهاد کرده و منتظر تصویب آن است

وغن زیتون بسیار محدود و تنها چند شرکت با سلیقه و توانمندی خود محصوالتشان را به برخی از کشورها صادرات ر: رمضانی گفت

 .کنند از قبیل کویت، دبی و بازار افغانستان و مالزی صادر می

در دنیا حدود  سرانه مصرف روغن زیتون: وی با بیان اینکه روغن زیتون یک ماده دارویی است و باید تولید آن را بیشتر کنیم، گفت

 .گرم است 012گرم و در ایران حدود  122

هزار تن روغن زیتون در کشور مورد نیاز  01تا  00گرم روغن زیتون حدود  012با سرانه مصرف : مجری طرح زیتون بیان داشت

 .شود هزار تن آن از طریق واردات تأمین می 8است که فقط یک سوم آن تولید داخل است و حدود 

 .شود درصد محصول تبدیل به روغن شود میزان نیاز داخلی تأمین می 12اگر بتوان با کمک یارانه : رمضانی گفت

ها  ، بلکه دنبال ایجاد تشکل در این صنعت هستیم تا با کمک این تشکلرویه زیتون نیستیم ما موافق واردات بی :وی افزود

 .روغن زیتون با کیفیت وارد شود

های وارداتی کیفیت نداشته و اغلب روغن تفاله روغن زیتون  ر چند سال اخیر عمده روغن زیتوند: مجری طرح زیتون بیان داشت

 .شود که نه تنها برای سالمتی مفید نیست، بلکه ممکن است اثرات سوء هم داشته باشد وارد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210006220121 

 زیتون
 آیانا- 1131اسفند  11, یکشنبه

 طرح پرداخت یارانه به تولید روغن زیتون در دستور کار قرار گرفت 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931216001493
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منظور افزایش ضریب تبدیل میوه زیتون به روغن، مشابه کشورهای اتحادیه اروپا، یارانه تولید روغن به  به

 .کشاورزان پرداخت شود
، چهارهزار تن روغن 20در سال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ی طرح زیتون در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مجر

 .هزار تنی زیتون کشور، میزان استحصال روغن در حد انتظار نبود 22زیتون تولید شد که با توجه به تولید 

شود و بر این اساس، طرحی در وزارت جهاد کشاورزی  مبدل به کنسرو می درصد میوه زیتون 12: رودی افزود محمد رمضانی ملک

آماده شده که به ازای افزایش تولید روغن، متناسب با تغییر ضریب تبدیل مشابه کشورهای اروپایی، یارانه به کشاورزانی که تولید 

 .دهند، پرداخت شود روغن را در دستور کار قرار می

شود،  درصد مابقی به کنسرو تبدیل می 12درصد زیتون به روغن و  12اضر در کشورهای اروپایی در زمان ح: وی خاطرنشان کرد

توان کشاورزان را  این در حالی است که این نسبت در ایران عکس کشورهای اروپایی است و تنها با مشوقی نظیر پرداخت یارانه می

 .به این سو سوق داد

کنند تا روغن مورد نیاز جوامع  اروپا هرساله به تولیدکنندگان زیتون یارانه پرداخت می کشورهای عضو اتحادیه: رمضانی ادامه داد

 .خود را تأمین کنند

رود بودجه الزم در تدوین روغن را نیز با توجه به  وزارت جهاد کشاورزی نیز در حال بررسی طرح است و انتظار می: وی تصریح کرد

و در جریان بررسی الیحه بودجه بتواند ردیف مستقلی نیز برای افزایش تولید روغن اهمیت استراتژیک آن به مجلس ارائه کرده 

 .زیتون که نقش اساسی در سالمت جامعه دارد، اخذ کند

 های تخصصی واگذار شود واردات زیتون به تشکل

 .حصول مخالف نیستیمبا واردات این م: هزار تنی زیتون در کشور یادآور شد 01تا  00مجری طرح زیتون با اشاره به مصرف 

کیلوگرم است، مصرف سرانه آن در  2و ایتالیا  00کیلوگرم، اسپانیا  02از آنجا که مصرف سرانه زیتون در یونان : رمضانی تأکید کرد

 .تر است گرم برآورد شده، پایین 122گرم است که نسبت به متوسط جهانی که  012ایران 

 .گرم برآورد شده است 112م و در ایران گر 612متوسط جهانی کنسرو : وی اظهار داشت

های واردشده به کشور عمدتاً تفاله زیتون هستند که از کیفیت الزم برخوردار نیستند،  در زمان حاضر روغن: رمضانی همچنین گفت

ت روغن ها و تولیدکنندگان بزرگ زیتون واگذار شود که ضمن شناسایی کیفی این در حالی است که اگر واردات زیتون به تشکل

 .تری در تأمین روغن زیتون مورد نیاز کشور ایفا کنند توانند عملکرد مثبت قوی شناسند، می بازارها را نیز می

 دعوت از اساتید یونانی برای کنترل آفات زیتون

آورد شده است؛ دهد، حدود دو تن بر هزار هکتار را تشکیل می 62های بازده زیتون که  افزایش عملکرد باغ: مجری طرح زیتون افزود

 .اگرچه دو تن با متوسط جهانی فاصله زیادی دارد، اما در صورت مدیریت آب امکان افزایش عملکرد وجود دارد

های  شود، باال است، اما از آنجا که باغ برداری می صورت دیم بهره های اروپایی که به با عملکرد زیتون در باغ: رمضانی خاطرنشان کرد

آالت و مکانیزاسیون در آنها کم است، در نتیجه هزینه تولید در ایران  ار قرار دارند و میزان استفاده از ماشیند زیتون در اراضی شیب

 .کنیم های دنیا را تولید می ترین زیتون شده، گران بسیار باال است و ما به لحاظ هزینه تمام

وری بیشتر آب و کنترل آفات  زراعی و بهره نژادی، اصالح ارقام، به های موجود با استفاده از به اولویت کنونی، اصالح باغ: وی ادامه داد

 .ها است و بیماری

 های زیتون فرا خوانده شدند اساتید یونانی برای کنترل آفات و بیماری
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المللی زیتون، مدیریت خاک و آب در دو دوره و در دو منطقه  در این راستا با کمک شورای بین: مجری طرح زیتون تصریح کرد

 .رگزار شده استب

های پیشنهادی  های میزبان، دوره عنوان استان استان کشور را در دو گروه تقسیم کردیم و زنجان و فارس به 06: رمضانی یادآور شد

 .المللی زیتون را با حضور تولیدکنندگان برگزار کردند شورای بین

 .اند های آموزشی دعوت شده ن برای تدریس در دورهها از کشور یونا اساتیدی برای کنترل آفات و بیماری: وی تأکید کرد

شده، از باغداران بزرگ، نمایندگان بخش خصوصی و برندهای باکیفیت و همچنین نماینده  های برگزار در دوره: رمضانی اظهار داشت

 ./عمل آمد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دعوت به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00800-0.html 

 زیتون
 آیانا- 1131اسفند  22, چهارشنبه

 های زیتون  پاشی باغ توصیه هواشناسی به باغداران شمالی برای روغن

چهار شنبه باغداران زیتون در مناطق شمالی کشور برای جلوگیری و مبارزه با آفت پسیل زیتون از امروز 

 .ها کنند پاشی در باغ اقدام به روغن
کشاورزان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس اداره هواشناسی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها و  ا و رطوبت گلخانهدلیل کاهش دمای هوا اقدام به تنظیم دم های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان نیز به های آذربایجان استان

 .های پرورش قارچ کنند سالن

دلیل کاهش دمای هوا، برای جلوگیری از خسارت احتمالی از تجهیزات  مسعود حقیقت به کشاورزان این مناطق توصیه کرد که به

 .آبیاری تحت فشار خود مراقبت کنند

لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری  های کرمانشاه، کردستان، همدان، به کشاورزان استان: وی خاطرنشان کرد

ویژه در شب توجه کنند و خوراک پرانرژی برای دام و  ها به ها و دامداری شود اقدام به تنظیم دما و رطوبت مرغداری نیز توصیه می

 .طیور فراهم کنند

ای و سیاه در مزارع گندم و جو  های قهوه رو سوسککشاورزان این مناطق همچنین توجه الزم، برای مبارزه با ال: حقیقت ادامه داد

 .داشته باشند

دلیل بارش باران و برف در روزهای پایانی هفته از انجام عملیات  های گیالن و مازندران به کشاورزان استان: وی تصریح کرد

 .ورزی در این ایام خودداری کنند پاشی، عملیات زراعی و خاک پاشی، سم محلول

 یل زیتون در مناطق شمالی کشورمبارزه با پس

در این مناطق باغداران زیتون برای مبارزه با آفت پسیل زیتون از روز چهارشنبه اقدام : رئیس اداره هواشناسی کشاورزی یادآور شد

 .ها کنند پاشی در باغ به روغن

های رابط و  غذیه، غرس نهال، اصالح جویهای زیتون نظیر هرس، ت های اصالحی باغ باغداران این مناطق فعالیت: حقیقت تأکید کرد

 .ها را در ستور کار خود قرار دهند های آبیاری باغ تشتک

ها کنند و برای جلوگیری از  ها و دامداری کشاورزان گلستانی نیز اقدام به تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری: وی اظهار داشت

 .ها آنها را بپوشانند ها و دامداری های آبرسانی مرغداری ترکیدگی لوله

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21822-1.html
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دلیل طوفانی بودن دریا تا آخر وقت امروز  صیادان مناطق شمالی کشور به: رئیس اداره هواشناسی کشاورزی همچنین گفت

 .چهارشنبه از انجام هرگونه عملیات صیادی در دریا خودداری کنند

های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان نیز فعالن بخش پرورش ماهی از استخرهای  در استان: حقیقت در ادامه افزود

 .پرورش ماهی در برابر کاهش دما حفاظت کنند

توانند اقدام به  کشاورزان این مناطق از امروز چهارشنبه با توجه به کاهش بارش باران و وزش باد و می: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./های هرز پهن برگ مزارع گندم کنند کنترل شیمیایی علف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00818-0.html 
 زیتون

 آیانا-1131اسفند  13, سه شنبه

 روغن کشور توسعه کشت و تولید زیتون با هدف تامین نیاز 

های وزارت جهاد کشاورزی  معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گسترش باغ های زیتون را از اولویت

کنیم در جهت   با توسعه کشت و تولید زیتون باکیفیت و استحصال روغن از آن تالش می: عنوان کرد و گفت

 . تامین بخشی از نیاز کشور به روغن گام برداریم
و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی گیالن، محمد علی طهماسبی امروز در حاشیه ( ایانا)رگزاری کشاورزی ایرانبه گزارش خب

با وجودی : بازدید از باغ های زیتون رودبار، یکی از مشکالت پیش روی کشاورزی را وابستگی کشور به واردات روغن دانست و گفت

هزار هکتار پتانسیل برای افزایش باغ ها در این  02کشور است اما هنوز بیش از که شهرستان رودبار قطب تولید زیتون در 

شهرستان نهفته است که در تالشیم با تولید زیتون مرغوب رودبار و استحصال روغن این میوه قرآنی، وابستگی کشور را کاهش 

 .دهیم

طرح محوری گسترش زیتون در : موثر دانست و افزود سازی درختان را در افزایش تولید بسیار وی اصالح باغ های قدیمی و جوان

 .ای نزدیک در گیالن اجرا خواهد شد آینده

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی باتوجه به کمبود آب در کشور، مصرف کم و به موقع آب برای تولید باکیفیت محصوالت 

 .های وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد کشاورزی را از اولویت

نیمی از این باغ ها به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز : میلیون هکتار اعالم و خاطرنشان کرد 0مساحت باغ های کشور را  وی

 .اند و در تالشیم با ایجاد تسهیالت مختلف تمامی سطوح باغ های کشور به این سیستم مجهز شوند شده

توانستیم به صورت تحت فشار  آن برخی از محصوالت را میدر گذشته قانونی وجود داشت که براساس : طهماسبی یادآور شد

های وزیر جهاد کشاورزی و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسالمی، تمامی  آبیاری کنیم، اما در یک سال گذشته با پیگیری

 .توان با این سیستم آبیاری کرد محصوالت کشاورزی را می

 .ای است اما مقدار اعتبارات این بخش نیاز به افزایش دارد وسعه باغ ها نگاه ویژهنگاه دولت تدبیر و امید به ت: وی خاطرنشان کرد

گفتنی است؛ معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به همراه دکتر افشار رئیس امور اراضی کشور در سفر به گیالن، ضمن 

 ./نهال غرس کردند آباد شهرستان رودبار بازدید از باغ های زیتون استان، در باغ اتکا و علی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00868-0.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21878-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21868-1.html
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 شیر

 - 31/12/11فارس

 تذکر سازمان حمایت کارساز شد/ ها برگشت قیمت شیر برخی کارخانه

بنی برای افزایش قیمت شیر، قیمت این محصول سرانجام پس از دو هفته مبارزه برخی برندهای صنایع ل

 .توسط بعضی از این برندها با تذکر سازمان حمایت به قبل برگشت
، قیمت شیر که در دو هفته اخیر غیرقانونی و بدون مجوز توسط برخی از برندهای خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .های قبل برگردانده شد بنی افزایش یافته بود سرانجام با یک هفته تأخیر پس از تذکر سازمان حمایت به قیمتصنایع ل

براساس این گزارش، برخی برندهای تولیدکننده مواد لبنی در اقدامی خودسرانه قیمت برخی انواع محصوالت لبنی از جمله شیر 

مر با واکنش سازمان حمایت مواجه شد، به طوری که این سازمان به صنایع چرب و بستنی را افزایش داده بودند که این ا کم

 .شان را به قیمت قبل برگردانند تولیدکننده شیر و مواد لبنی تذکر داده بود تا قبل از هرگونه برخورد قانونی قیمت محصوالت

شان را  اسفندماه قیمت محصوالت 2ی اگرچه طبق تذکر سازمان حمایت این تولیدکنندگان متخلف باید شنبه هفته گذشته یعن

 .دادند اما پس از یک هفته تأخیر سرانجام اقدام به این کار کردند کاهش می

تومان افزایش  0122تومان به  0022چرب توسط برندهای متخلف تولیدکننده محصوالت لبنی از  به گزارش فارس، قیمت شیر کم

 .ا این محصول را به قیمت قبل بازگرداندندیافته بود که طی تذکر سازمان حمایت برخی برنده

 0112رغم اجرای مصوبه تیرماه امسال دولت مبنی بر خرید شیر خام از دامداران به قیمت  افزاید، صنایع لبنی علی این گزارش می

 .ت گرفته بودبار صور تومان دو بار شیر را در سال جاری گران کردند و اقدام اخیر آنها برای افزایش قیمت شیر برای سومین

های کشور آغاز  همچنین دولت برای حمایت از تولیدکنندگان شیرخام طرح خرید تضمینی آن را از دو ماه پیش در برخی استان

هزار تن شیر خام توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی در صورت برخورداری از شرایط استاندارد  62کرد که به دنبال آن بیش از 

 .تومان خریداری شده است 0112شیرخشک و خامه با قیمت برای تبدیل به پودر 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210001220102 

 شیالت

 - 31/12/11فارس

 آبزی هزار تن محصول 100تولید / میلیون دالری صادرات شیالتی 390درآمد 

و امسال  300مبلغ  12سال : رئیس سازمان شیالت ایران با بیان افزایش درآمد صادراتی شیالت امسال، گفت

 .میلیون دالر از صادرات شیالتی به دست آمده است 390
: در مورد میزان صادرات آبزیان گفت زاری فارسخبرگوگو با خبرنگار کشاورزی  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت ایران در گفت

میلیون دالر درآمد از محل صادرات  102میلیون دالر افزایش حدود  02میلیون دالر و امسال با حدود  122حدود  20سال 

 .محصوالت شیالتی حاصل شده است

صادر شده و امسال هم تولید آبزیان  هزار تن آن 12هزار تن بود که  812حدود  20تولید آبزیان کشور در سال : صالحی گفت

 .محصول شیالتی صادر شود 20شود تا پایان سال جاری بیش از مقدار سال  بینی می هزار تن بوده که پیش 222نزدیک 

آال و میگو به روسیه، هنوز محصول آبزی جدیدی   بعد از صادرات قزل: رئیس سازمان شیالت در مورد صادرات آبزیان به روسیه گفت

 .این کشور صادر نشده استبه 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931217001729
http://www.farsnews.com/
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با : وی با بیان اینکه چند هیئت روسی در یک هفته گذشته برای بازدید از تولیدات آبزیان به ایران سفر کرده بودند، اظهار داشت

 .این سفر بستر بسیار خوبی فراهم شده و امیدوار به صادرات آبزیان به این کشور هستیم

آال و همچنین ماهی یال اسبی که در کشور به مصرف  ا بیشتر تمایل به خرید میگو، قزله روس: رئیس سازمان شیالت بیان داشت

 .رسد، دارند نمی

کند،  دولت فقط تالش می: ها در مورد صادرات آبزیان به روسیه را ندارد، گفت وی با بیان اینکه دولت تمایلی به ورود به بحث قیمت

 .ها توسط خود تجار حل شود صدد است تا مسائل مربوط به قیمت تا روند صادرات به روسیه را تسریع بخشد و در

تواند در امر صادرات محصوالت آبزی به کشور روسیه  های ترجیحی روی محصوالت صادراتی می ایجاد تعرفه: صالحی بیان داشت

 .اثرگذار باشد

ور با محصوالت آبزی تولیدی ایران وجود دارد، کنندگان این کش وی با بیان اینکه برخی مشکالت از قبیل عدم آشنایی بازار و مصرف

توان زمینه  هایی در این کشور و در معرض نمایش قرار دادن محصوالت تولیدی آبزی کشور می با برگزاری نمایشگاه: بیان داشت

 .صادرات را فراهم کرد

نند جامعه اروپا برای ورود محصوالت این طور نیست، زیرا روسیه ما: صالحی در مورد دالیل کندی صادرات به روسیه تصریح کرد

 .گیرانه است کشاورزی و شیالتی به کشورش دارای مقررات بسیار سخت

نامه بین دو کشور است و پس از امضا و تصویب بین مقامات مسئول  صادرات محصوالت غذایی نیازمند موافقت: صالحی بیان داشت

 .استبر  باید به تصویب مجلس برسد که این کار کامال زمان

رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه در مورد فراهم کردن مقدمات صادرات محصوالت شیالتی به روسیه کار بدون وقفه انجام شده 

شود، در حالی که این مبادالت بین  با برخی کشورهای اروپایی سالیان طوالنی است که مبادالت تجاری انجام می: است، تصریح کرد

 .شود شت و پیشروی کار تا این اندازه هم قابل توجه است و برای هموار کردن راه برای ادامه مسیر تالش میایران و روسیه وجود ندا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210001222180 

 شیالت
  ناآیا- 1131اسفند  22, چهارشنبه

 های پایانی سال  هزار تن ماهی برای شب 00عرضه 

های پایانی سال در دستور کار قرار  منظور تنظیم بازار شب آال و میگو به هزار تن ماهی قزل 00تا  ۱0عرضه 

 .دارد
 12تا  12عرضه : فتبا اعالم این خبر گ( ایانا)مدیرعامل صندوق آبزیان کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های پایانی سال و به تناسب افزایش تقاضا در دستور کار قرار گرفته و هیچ کمبودی برای  آال و میگو در ماه هزار تن ماهی قزل

 .تأمین ماهی و میگوی شب عید وجود ندارد

رسد که در  روشی سطح شهر به فروش میف هزار تومان در مراکز خرده 01تا  00آال بین  هر کیلوگرم ماهی قزل: بهروز کاکاوند افزود

 .درصدی قیمت مرغ و سایر محصوالت پروتئینی از افزایش بسیار جزئی برخوردار بوده است 12مقایسه با افزایش 

هزار تومان ارزیابی شده که با توجه به ممنوعیت صادرات  01تا  06همچنین قیمت هر کیلوگرم میگو بین : وی خاطرنشان کرد

 .دیه اروپا به اندازه نیاز در انبارها وجود داشته و افزایش قیمتی در این محصول آبزی نیز گزارش نشده استمیگو، به اتحا

شده به جای اروپا به بازار روسیه رفت، اما هنوز  بندی هرچند با اعمال محدودیت اتحادیه اروپا، میگوهای بسته: کاکاوند ادامه داد

 .ازار خبر دادتوان از صدور عمده میگو به این ب نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931215000781
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ها متناسب با بازار روسیه نبود، استقبال درخوری از این محصول نشد و چند کانتینر برای  بندی از آنجا که بسته: وی تصریح کرد

رود با توجه به کشش بازار روسیه از این به بعد، این کشور بازار هدف مناسبی برای  زنی بازار عرضه شده است، اما انتظار می تست

 .ت آبزی ایران باشدمحصوال

 دار تنظیم بازار آبزیان سازمان میادین، پرچم

رفت تنظیم بازار محصوالت آبزی به  در حالی که پس از اجرای طرح انتزاع، انتظار می: مدیرعامل صندوق آبزیان کشور یادآور شد

تنظیم بازار را سازمان میادین به عهده ها و تولیدکنندگان محصوالت آبزی اختصاص پیدا کند، به رویه هرساله مسئولیت  اتحادیه

 .گرفت

های تخصصی  کنند به مجاب مسئوالن برای در اختیار قرار دادن بازار به تشکل ها تالش می ها است تشکل سال: کاکاوند تأکید کرد

 .ها بسته است های قدرتمند سازمان میادین، راه را بر تشکل اقدام کنند، اما ظاهراً البی

های  ها است و اجازه حضور تولیدکنندگان در غرفه ها و واسطه های این سازمان کماکان در اختیار دالل غرفه :وی اظهار داشت

 .سازمان میادین وجود ندارد

های متولی  های سازمان میادین از طریق مجلس و وزارتخانه های تخصصی برای گرفتن غرفه بارها تشکل: کاکاوند همچنین گفت

ها در اختیار تولیدکنندگان واقعی  این در حالی است که در صورتی که غرفه. رو شدند مواره با درهای بسته روبهاند، اما ه اقدام کرده

تری  توانند محصوالت آبزی ارزان کنندگان می تر از قیمت کنونی خواهد بود و مصرف قرار گیرد، قیمت عرضه محصوالت آبزی پایین

 .به سفره غذایی خود ببرند

دهد که آن بخش از افرادی که دارای  کنندگان ماهی در غرف میادین نشان می نگاهی به فهرست اسامی عرضه: زودوی در پایان اف

 ./دهند صورت ثابت در این فهرست حضور دارند و مجالی به تولیدکنندگان نمی های قدرتمند هستند، به البی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00811-0.html 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1131اسفند  13: تاریخ

 کاهش صادرات خاویار کشور

 .کیلوگرم در کشور خبر داد 122عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران از کاهش صادرات خاویار به ساالنه 

با : ، هادی سنگانیان گفت ( مانا)به نقل از شبکه اطالع رسانی جامعه دریایی ایران  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

کاهش ذخایر ماهیان خاویای دریای خزر و اعمال ممنوعیت صید این گونه ماهیان، صادرات خاویار به عنوان گران ترین محصول 

 . یران نیز به رقم بسیار ناچیزی کاهش یافتصادراتی ا

 . کیلو در سال انجام می شود 122تا  022هم اکنون میزان صادرات خاویار بین : وی خاطرنشان کرد 

به گفته این مقام مسئول در اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران کشورهای جنوب شرقی آسیا و روسیه بیشترین طرفداران را برای 

 . دارند و بازارهای هدف صادرات این محصول محسوب می شوند خرید خاویار

 سازمان شیالت ایران به کمک موسسه تحقیقات شیالت تالش می کند : سنگانیان اظهار داشت 

 . کاهش تولید خاویار را با پرورش ماهیان خاویاری جبران کند

 . ه طول خواهد انجامید تا به نتیجه دلخواه برسیماین امر سالها ب: عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرات آبزیان ایران گفت

 . سال زمان نیاز داریم 02برای اینکه بتوان از یک ماهی خاویاری، خاویار استحصال کرد حداقل به : وی گفت

 . استهم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله چین و اسپانیا پرورش ماهیان خاویاری در دست انجام : سنگانیان یادآور شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21875-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial


 3931سوم اسفند اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         اورزی وآبدفتر کش
 

14 
 

در ایران نیز پرورش ماهیان خاویاری آغاز شده اما هنوز تولید خاویار پرورشی به رقم قابل توجهی نرسیده : سنگانیان تاکید کرد

 . است

 امیدواریم با پیگیری مسئوالن : عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران اظهار داشت

ده ای نه چندان دور شاهد رونق بخش پرورش ماهیان خاویاری و در نتیجه و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی در آین

 . استحصال خاویار در حجم انبوه باشیم

 . مسئوالن دولتی هم باید برای بازسازی ذخایرماهیان خاویاری دریای خزر همت کنند: وی تصریح کرد

باز هم شاهد صید این گونه ماهیان از سوی صیادان هم اکنون با وجود اعمال ممنوعیت صید ماهیان خاویاری : سنگانیان گفت 

 . غیرمجاز هستیم

از طرف دیگر سایر کشورهای حاشیه دریای خزر نیز باید در حفظ : عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران تاکید کرد

 . و بازسازی ذخایر این گونه ماهیان جدیت بیشتری داشته باشند

 . های حاشیه دریای خزر کنترل چندانی بر صیدهای غیرمجاز این گونه ماهیان صورت نمی گیرددر سایر کشور: وی گفت

متاسفانه هم اکنون فرصت صادرات این محصول : سنگانیان با اشاره به اینکه خاویار گران ترین غذای دنیا محسوب می شود، گفت 

 . با ارزش از ما گرفته شده است

شتر بر قاچاقچیان صید خاویار و گروه های مافیایی که این امر را مدیریت می کنند، شاهد بازسازی امیدواریم با کنترل بی: وی گفت

 .ذخایر گونه های خاویاری دریای خزر باشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/0903939 

 شیالت
 ایسنا - 1131اسفند  11دوشنبه 

 درصدی صید کیلکا در گیالن 20افزایش 

 .درصد افزایش داشته است 01جاری تاکنون صید ماهی کیلکا  از ابتدای سال: معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت گیالن گفت

تن ماهی  6101جاری تاکنون  از ابتدای سال: ، منطقه گیالن، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  اکبر ایلدرم در گفت

میلیارد ریال بوده  61ارزش ریالی این مقدار صید بالغ بر . فروند شناور موجود در استان صید شد 06صیاد فعال بر روی  062کیلکا توسط 

 .است

لکای قیمت هر کیلو ماهی کی. رسد درصد به مصرف انسانی می 02درصد کیلکای صید شده به مصرف پودری و  22به طور میانگین : وی افزود

این میزان کیلکای صید شده عمدتا در کارخانجات فرآوری و تولید پودر ماهی استان، . تومان است 212تومان و کیلکای پودری  0622مصرفی 

 .شود فرآوری و به بازار مصرف کل کشور ارسال می

شیالت ایران به دنبال شناساندن : ، خاطرنشان کردرود ترین آبزیان خزر بشمار می ایلدرم با اشاره به اینکه ماهی کیلکا از سالمترین و مغذی

در این راستا در حال تدوین طرحی . ارزش واقعی این ماهی برای مصرف انسانی و آشنا کردن ذائقه مردم به مصرف این ماهی لذیذ است

 .هستیم که شرایط و ابزار الزم را برای فرآوری و بازاریابی این گونه ارزشمند فراهم آورد

 1به طول متوسط )ماهی کیلکا با جثه بسیار کوچک . رود های دریای خزر بشمار می ایسنا، ماهی کیلکا یکی از مهمترین انواع ماهی به گزارش

 .سرشار از پروتئین، ویتامین و کلسیم است( گرم 02تا  1سانتی متر و وزن  02تا 

http://www.isna.ir/fa/news/13929490404 

 شیالت
 ایسنا - 1131اسفند  22چهارشنبه 

http://www.yjc.ir/fa/news/5153131
http://www.isna.ir/fa/news/93121810808
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 تومان 0000تا  9000هر قطعه /بازار ماهی قرمز هم داغ شد

های هفت سین ایرانیان هم رنگ بوی دیگری به خود گرفته و هر قطعه ماهی قرمز بسته به  ، بازار ماهی قرمز سفره21با نزدیک شدن به نوروز 

 .های مسئوالن سازمان دامپزشکی در این زمینه توجه کرد شود که البته باید به توصیه تومان فروخته می 1222ار تا اندازه آن هز

های  به گزارش ایسنا، ماهی قرمز یا حوض یکی از زیباترین و نخستین ماهیانی است که به دست بشر اهلی شد و پس از پرورش و تکثیر گونه

  واریته مختلف آن به جهانیان معرفی 022اپن، اروپا، آمریکای شمالی و تمامی نقاط دنیا، هم اکنون بیش از مختلف آن در امپراطوری چین، ژ

 .شده است

میلیون قطعه  082در سال گذشته حدود : مرتضی افراسیابی، مدیرکل پرورش ماهیان آب شیرین سازمان شیالت در این زمینه به ایسنا گفت

اما امسال میزان تولید ماهیان پرورشی به . میلیون قطعه بود 12لید شد که سهم ماهی قرمز در این میان حدود انواع ماهی پرورشی در کشور تو

 .میلیون قطعه افزایش یافت 12میلیون قطعه رسید و تولید ماهی قرمز نیز به حدود  022حدود 

شود که  تومان فروخته می 1222ماهی بسته به اندازه آن هزار تا  روز تا سال نو، داغ شده و هر قطعه 02در این میان بازار ماهی قرمز در فاصله 

  .تومان است 0222رسد، چرا به گفته مسئوالن سازمان شیالت قیمت منطقی برای هر قطعه ماهی قرمز نهایتا  چندان منطقی به نظر نمی

های  و نکات بهداشتی در خرید و نگهداری بیماریتوانند در صورت رعایت نکردن اصول  اما همین ماهیان قرمز به ظاهر زینتی و زیبا می

های ادواردزیالیی،  های فالووباکتریایی، پزودوموناس فلوروسنس، عفونت باکتریایی قابل انتقالی برای انسان مانند عفونت های آئروموناسی، عفونت

های  ها و گزارش غان بیاورند که البته بر اساس پایشهای نوکاردیایی، سل ماهی، انواع ویبریوها و استرپتوکوکوزیس به ارم یرسینیوز، عفونت

سازمان دامپزشکی از روند پرورش و تکثیر این گونه ماهیان زینتی تا کنون گزارش های مستدلی از وقوع این بیماری ها در ماهیان قرمز 

 .گزارش نشده است

مپزشکی برای چگونگی انتخاب ماهی قرمز سالم و بهداشتی مطرح هایی از سوی مسئوالن سازمان شیالت و دا البته همواره در همین ایام توصیه

ها را به صورت  توان به خرید از مراکز معتبر و تحت نظارت و کنترل شهرداری و دامپزشکی به جای فروشندگانی که ماهی شود که می می

 .کنند، اشاره کرد متراکم و در محل و در شرایط نامناسب بهداشتی و زیستی نگهداری می

هایی  مچنین ماهی قرمز باید دارای ظاهر و تحرک مناسب و شنای متعادل باشد و مردم باید از خرید ماهیان قرمزی که دارای عالئم و نشانهه

های سفید متمایل به خاکستری یا قرمز روی سطح  های پنبه در اطراف دهان یا سطح بدن، زخم یا لکه های تاخورده و جمع شده، لکه مانند باله

 .های ریخته هستند، خودداری کنند های بیرون زده به صورت یکطرفه یا دوطرفه و پولک هایی خورده و سائیده شده، چشم لبه باله بدن،

http://www.isna.ir/fa/news/13922092091 

 صادرات و واردات

 - 31/12/13فارس

 شود ران از مسیر زمینی به روسیه صادر میمحصوالت دریایی ای

تن میگو و ماهی از طریق زمینی به  20بخش دوم صادرات آبزیان ایران شامل : صدای روسیه اعالم کرد

 .رود روسیه می
موله بار شامل میگو، ماهی قزل آال و برخی به نقل از صدای روسیه، دومین مح خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

تن اعالم  02وزن کلی این محموله را نزدیک به . های خوراکی و غیرخوراکی از ایران به بازار روسیه وارد می شوند دیگر از ماهی

 .تن آن میگو است 01اند که  کرده

محصوالت دریایی ایران در همان حجمی »: ویدالکسی الکسی ینکو دستیار رییس شرکت نظارت بر محصوالت در این رابطه می گ

به عنوان مثال، ایران انواع . عالوه بر این، تنوع محصوالت ایرانی بسیار بیشتر است. به بازار روسیه وارد شد که قبال نروژ وارد می کرد

http://www.isna.ir/fa/news/93122012067
http://www.farsnews.com/
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حجم . محصول بهتر است به همین خاطر کیفیت. گرم از نوع غیرپرورشی صادر کرده است 122تا  122ماهی قزل آال با وزن بین 

 .«کیفیت محصوالت وارداتی از ایران تایید شده است. محموله کاال ممکن است بیشتر هم بشود و این باعث خوشحالی است

در اداره نظارت بر محصوالت روسیه این عقیده وجود دارد که حجم واردات می تواند بیشتر شود و امکانات دو طرف این اجازه می 

صحبت از تنوع . هزار تن ماهی و محصوالت دریایی به روسیه وارد کند 022همچنین می گوید که ایران می تواند تا  این اداره. دهد

 .محصوالت دریایی و حتی ماهی های خاویاری است

 هنوز باید روی مساله قیمت ها کار»: الکسی الکسی ینکو می گوید. برخی مسایل تجاری بین دو طرف نیاز به حل و فصل دارند

قرار بر این شد که صادرات با . این موضوع را در دیدار با یکی از مقامات ایران در حوزه محصوالت دریایی به بحث گذاشتند. کنیم

می توان برخی معامالت را به این . تصمیماتی نیز برای عدم پرداخت مبادالت به دالر صورت گرفته است. ارز داخلی انجام بگیرد

باید سیستمی برای صادرات . همکاری به شکل سازماندهی شده باشد، نتیجه بهتری حاصل می شود صورت انجام داد اما اگر

با این کار طی سال های متوالی هر دو کشور می توانند روی چشم انداز تجارت . محصوالت دریایی از ایران به روسیه تدوین شود

 .«دوجانبه حساب کنند

هایی برسند، خریداران روس می توانند بدون هیچ مشکلی میگوی ایرانی کالس متوسط و تا زمانی که مسئولین دو کشور به توافق ن

 .قزل آال را در مغازه ها خریداری کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210002222102 

 

 صادرات و واردات
 - 31/12/11رسفا

 سرانه مصرف روغن زیتون یک سوم جهانی است/ هزار تن روغن زیتون 4واردات ساالنه 

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرانه مصرف روغن زیتون یک سوم جهانی است، 

 .هزار تن روغن زیتون مورد نیاز است 90ساالنه : گفت
محمد رمضانی ملک رودی مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در جمع  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .هزار هکتار آن بارور است 62هزار هکتار باغ زیتون کشور حدود  021از : خبرنگاران در مورد وضعیت تولید زیتون کشور، گفت

هزار هکتار باغ  62از : تن زیتون برداشت شده، افزود 0هکتار باغ زیتون در سال جاری  وی با بیان اینکه به طور متوسط از هر

 .هزار تن محصول زیتون برداشت شده است 001زیتون حدود 

باغات زیتون : رمضانی با اشاره به اینکه عملکرد برداشت زیتون از هر هکتار نسبت به متوسط جهانی تا حدودی بیشتر بوده افزود

 .را آبی است، در حالی که باغات زیتون در دنیا اغلب دیم استایران اکث

هزار تن زیتون از باغات کشور برداشت شد، در حالی که امسال با تولید  22سال گذشته حدود : مجری طرح زیتون تصریح کرد

 .هزار تن افزایش یافته است 01هزار تن حدود  001

امسال با کنترل خوب سازمان حفظ نباتات و شرایط آب و هوایی خسارتی از : وی همچنین در مورد آفت مگس زیتون اظهار داشت

 .لحاظ مگس زیتون به باغات زیتون وارد نشد

درصد است و این موضوع بر عکس  12درصد و تبدیل به روغن  12ضریب تبدیل میوه زیتون به کنسرو در کشور : رمضانی گفت

 .معیار اتحادیه اروپاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931219000329
http://www.farsnews.com/
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وزارت جهاد کشاورزی هم این : دهد، تصریح کرد ا بیان اینکه اتحادیه اروپا برای تولید روغن یارانه میمجری طرح زیتون کشور ب

 .طرح را پیشنهاد کرده و منتظر تصویب آن است

صادرات روغن زیتون بسیار محدود و تنها چند شرکت با سلیقه و توانمندی خود محصوالتشان را به برخی از کشورها : رمضانی گفت

 .کنند یل کویت، دبی و بازار افغانستان و مالزی صادر میاز قب

سرانه مصرف روغن زیتون در دنیا حدود : وی با بیان اینکه روغن زیتون یک ماده دارویی است و باید تولید آن را بیشتر کنیم، گفت

 .گرم است 012گرم و در ایران حدود  122

هزار تن روغن زیتون در کشور مورد نیاز  01تا  00روغن زیتون حدود گرم  012با سرانه مصرف : مجری طرح زیتون بیان داشت

 .شود هزار تن آن از طریق واردات تأمین می 8است که فقط یک سوم آن تولید داخل است و حدود 

 .شود درصد محصول تبدیل به روغن شود میزان نیاز داخلی تأمین می 12اگر بتوان با کمک یارانه : رمضانی گفت

ها  ، بلکه دنبال ایجاد تشکل در این صنعت هستیم تا با کمک این تشکلرویه زیتون نیستیم ما موافق واردات بی :وی افزود

 .روغن زیتون با کیفیت وارد شود

های وارداتی کیفیت نداشته و اغلب روغن تفاله روغن زیتون  در چند سال اخیر عمده روغن زیتون: مجری طرح زیتون بیان داشت

 .نه تنها برای سالمتی مفید نیست، بلکه ممکن است اثرات سوء هم داشته باشد شود که وارد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210006220121 

 
 صادرات و واردات

 - 31/12/11فارس

اندوزی برخی واردکنندگان به ما  ثروت/ واردات خوراک دام نیست افراد در فعالیتمحدودیتی برای 

 گردد برنمی

دهد واردات کامال رقابتی است و اگر  آمارها نشان می: مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد

ه ما شود و ب اندوزی برخی واردکنندگان اتفاق افتاده باشد، به جاهای دیگر مربوط می اتفاقی در مورد ثروت

 .گردد برنمی
در پاسخ به این سؤال که  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مصطفی یاسایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

ای اقدام به  ی دامی با ارز مبادلهها شود در حالی که برخی واردکنندگان بزرگ نهاده های دامی حمایت نمی چرا از تولید داخلی نهاده

برنامه تولیدات کشور براساس میزان آب، خاک و : کنند، گفت واردات و با ارز آزاد اقدام به فروش این کاالها و ثروت اندوزی می

 .شود شرایط اقتصادی تنظیم می

ولید برخی محصوالت در کشور خودکفاییم، در ت: وی با بیان اینکه تولیدات محصوالت مختلف در کشور شرایط متفاوتی دارد، افزود

 .در برخی محصوالت شرایط صادراتی و در برخی دیگر نیاز به واردات وجود دارد

شود و جایی  ریزی برای تولیدات کشور براساس میزان آب و خاک انجام می برنامه: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام بیان داشت

 .ر گرفته نشود، نیستیمشاهد وجود آبی که برای تولید به کا

 .ظرفیت تولید براساس شرایط آب و خاک کشور و شرایط اقتصادی محدود است: یاسایی تصریح کرد

بنابراین با توجه به شرایط کشور در جاهایی که الزم است، باید : های کشور، گفت آبی و خشکسالی وی با اشاره به وضعیت کم

 .واردات انجام شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931216001493
http://www.farsnews.com/
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ای در اختیار همه افرادی که با ثبت شرکت و اخذ پروانه امکان فعالیت  ارز مبادله: نی امور دام بیان داشتمدیرعامل شرکت پشتیبا

کنند و هیچ محدودیتی برای ورود افراد به  گیرد و آنها با ثبت سفارش، مجوز واردات، این نوع ارز را اخذ می اقتصادی دارند، قرار می

 .این فعالیت وجود ندارد

میزان واردات : توانند اقدام به واردات محصوالت مورد نیاز کنند، گفت اینکه افرادی که شرکت و کارت بازرگانی دارند میوی با بیان 

 .بستگی به توان اقتصادی و مدیریت فرد وارد کننده دارد

برخی واردکنندگان اتفاق  اندوزی دهد واردات کامال رقابتی است و اگر اتفاقی در مورد ثروت آمارها نشان می: یاسایی تصریح کرد

 .گردد شود و به ما برنمی افتاده باشد، به جاهای دیگر مربوط می

در حال حاضر ایران صادر کننده : وی با تأکید بر این موضوع که ظرفیت تولید محصوالت با توجه به شرایط متفاوت است، گفت

 .ای هم بیشتر است ی حتی از مواد علوفهپسته و خرما است، در حالی که درجه وابستگی به واردات روغن خوراک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210006220121 

 

 صادرات و واردات
 - 31/12/13فارس

 سویا کاهش یافتواردات برنج و کنجاله / میلیارد دالر گندم در سال جاری 2.2واردات 

نسبت  13براساس آمار گمرگ جمهوری اسالمی ایران میزان واردات برنج و کنجاله سویا در یازده ماهه سال 

 .کاهش و واردات دانه گندم خوراکی و ذرات دامی رشد یافته است 12به سال 
میزان  0121در یازده ماه سال  گمرک جمهوری اسالمی ایران،براساس آمار  و خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ترین کاالهای وارد شده به کشور بوده  هدرصد عمد 1.62میلیون دالر و سهم ارزشی  002میلیارد  0واردات دانه گندم خوراکی با 

 .است

درصد بوده  0.20میلیون دالر و سهم ارزشی آن معادل  001، یک میلیارد و 20براساس این گزارش، میزان واردات گندم در سال 

 .درصد رشد داشته است 16.81درصد و از نظر ارزشی معادل  28.21که به لحاظ وزنی 

میلیون دالر و سهم ارزشی  126معادل یک میلیارد و  0121ماهه سال  00اردات ذرت دامی در میزان و: افزاید این گزارش می

درصد بوده که به لحاظ وزنی  1.21میلیون دالر و سهم ارزشی  128معادل یک میلیارد و  20درصد و در مدت مشابه سال  1.10

 .شد داشته استر 20درصد نسبت به مدت مشابه سال  00.26درصد و به لحاظ ارزشی  60.10

 0.68میلیون دالر بوده که از نظر ارزشی معادل  021معادل یک میلیارد و  0121همچنین میزان واردات برنج در یازده ماهه سال 

 .درصد است

 1.22میلیون دالر و از نظر ارزشی معادل  021میلیارد و  0معادل  0120به گزارش فارس، میزان واردات برنج در یازده ماهه سال 

از نظر وزنی  20نسبت به مدت مشابه سال  21ماهه سال  00دهد میزان واردات برنج در  رصد بوده که این موضوع نشان مید

 .درصد کاهش یافته است 18.11درصد و از نظر ارزشی معادل  -12.12

درصد  0.1حاظ ارزشی معادل میلیون دالر و از ل 012معادل یک میلیارد و  0121میزان واردات کنجاله سویا در یازده ماهه سال 

 1.82میلیون دالر و از نظر ارزشی معادل  611معادل یک میلیارد و  20بوده که میزان واردات این محصول در مدت مشابه سال 

 .درصد بوده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931216001407
http://www.farsnews.com/
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صد و در -00.11از لحاظ وزنی معادل  20نسبت به مدت مشابه سال  21براساس این گزارش، میزان واردات این محصول در سال 

 .درصد کاهش یافته است 02.00از لحاظ ارزشی معادل 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210002222801 

 صادرات و واردات
 آیانا-1131اسفند  13, سه شنبه

 ستعد حضور صادرکنندگان ایرانی بازار نیم میلیون تنی مرکبات مسکو، م

های باغبانی و انفعال در بازارسازی و  علت نبود تشکل هزار تنی مسکو برای مرکبات ایران به 000بازار 

برابر  90بندی در اختیار اسپانیاست، در حالی که فاصله نوشهر تا مسکو نسبت به فاصله مسکو تا مادرید  بسته

 .تر است نزدیک
با اعالم این خبر ( ایانا)آموخته دکترای باغبانی است، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دانش مجری طرح زیتون که

بندی و همچنین انفعالی عمل  دلیل ضعف در صنعت بسته هزار تن مرکبات در کشور به 022با وجود تولید چهار میلیون و : گفت

 .بخشی برخوردار نیست یت رضایتکردن در حوزه بازاریابی، صادرات مرکبات از وضع

برابر بیشتر نسبت به فاصله  02در حالی که فاصله مسکو با مادرید اسپانیا و کشورهای اروپایی : رودی افزود محمد رمضانی ملک

تنی هزار  122بندی، بازار  علت ضعف بسته نوشهر است و به لحاظ زمان و هزینه، منافع بیشتری برای دو کشور وجود دارد، اما به

 .مسکو و شهرهای اطراف آن عمالً در اختیار ایران نیست

داند، بازار  علت برودت هوا یکی از ملزومات سبد غذایی مردم خود را مرکبات می از آنجا که این کشور به: وی خاطرنشان کرد

اکنون صادرات مرکبات به کشور علت عدم بازاریابی مناسب و تعلل در بازارسازی ت مناسبی برای مرکبات متنوع ایران است، اما به

 .روسیه تناسبی با میزان تولید نداشته است

اند با بازارسازی و بازاریابی و  اند و توانسته خوبی فضای فعالیت در بازارهای روسیه را درک کرده تاجران اسپانیا به: رمضانی ادامه داد

 .که مسکو بازار هدف مناسبی برای مرکبات ایرانی است های متنوع، این بازار را قبضه کنند، این در حالی است بندی بسته

 تشکل قدرتمندی در حوزه باغبانی نیست

ویژه مرکبات باعث شده تا بازارهای  های قدرتمند در حوزه تولید میوه به رسد نبود تشکل نظر می به: مجری طرح زیتون تصریح کرد

 .صادراتی از چشم تولیدکنندگان به دور بماند

گذار برای  زنی و قدرتمند متبحر در شناسایی بازار و جذب سرمایه های دارای قدرت چانه ریزی برای تشکل برنامه: وی یادآور شد

 .سازی بخش کشاورزی است های تجاری بندی، یکی از اولویت بهبود سیستم بسته

اند برای یافتن  ی موجود نتوانستهها کنند، اما تشکل هایی در حوزه بازرگانی میوه فعالیت می هرچند تشکل: رمضانی تأکید کرد

 ./بندی مناسب فعال عمل کنند بازارهای جدید متناسب با میزان تولید و با بسته

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00818-0.html 
 صادرات و واردات

 یاناآ-1131اسفند  22, چهارشنبه

 شرایط واردات گوشت قرمز از بالروس برای صنایع گوشتی اعالم شد 

در صورتی که گوشت گاو منجمد بالروس به لحاظ کیفیت و قیمت مناسب باشد، تغییر جهت بخش خصوصی 

 .کشد برای واردات گوشت از این کشور، دو تا سه سال طول می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931219000824
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21858-1.html
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: با اعالم این مطلب گفت( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های گوشتی ایران امروز در دبیر انجمن صنایع فرآورده

طور سنتی از کشور برزیل گوشت قرمز سنگین وارد کرده و از این رو، آشنایی بیشتری با  طی یک دهه گذشته بخش خصوصی به

 .نوع و طعم گوشت این کشور دارد

گوشت برزیلی از ابتدای تولید دام تا مرحله : را مطلوب ارزیابی کرد و افزود مجید افالکی کیفیت و قیمت گوشت گاو منجمد برزیلی

شود، در  ها داده می المللی به دام ها زیر نظر مقامات داخلی و بین کشتار دارای شناسنامه بهداشتی مشخصی است و داروها و واکسن

 .نتیجه کیفیت گوشت این کشور قابل اطمینان برای مصرف است

های بهداشتی میان ایران و کشورهای صادرکننده گوشت را از شروط واردات گوشت قرمز عنوان کرد و ادامه  نامه وافقتوی مبادله م

 .نامه دامپزشکی میان ایران و بالروس نیز امضا شود، واردات گوشت از این کشور بالمانع خواهد بود اگر موافقت: داد

های  کنند، سالمتی مردم است و برای اتحادیه امات دامپزشکی به آن فکر میای که مق ترین مسئله مهم: افالکی خاطرنشان کرد

 .طور نیست که کیفیت، فدای قیمت شود واردکننده نیز بهداشت و سالمت گوشت در اولویت است و همیشه این

 شود در صورت کیفیت مشابه، قیمت شاخص انتخاب می

در شرایطی که کیفیت : برد، تصریح کرد تر و زمان کمتری می کشور راحت وی با بیان اینکه حمل و نقل گوشت قرمز از بالروس به

 .کند گوشت برزیلی و هندی با گوشت بالروس یکی باشد، قیمت برای بخش خصوصی اهمیت پیدا می

کرد و هزار تومان در هر کیلوگرم عنوان  08تا  01های گوشتی ایران، قیمت گوشت مخلوط برزیلی را  دبیر انجمن صنایع فرآورده

تا  01هزار تن گوشت قرمز سنگین وارد کشور شد که بخش عمده آن از برزیل و حدود  012تا  022، حدود 20در سال : یادآور شد

 .هزار تن از هند تأمین شد 12

هار هزار تن عنوان کرد و اظ 882تا  812افالکی میزان تولید داخلی گوشت قرمز سنگین را بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، 

 .شود درصد نیاز کشور به این محصول وارد می 01دلیل افزایش جمعیت و مصرف و کافی نبودن میزان تولید داخلی،  به: داشت

تنوع بازار، : ها در دسترس به بازارهای مختلف نیز تأکید کرد وی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تنوع بازار و آثار کاهش تحریم

ها را نباید در یک سبد  مرغ داند که همه تخم گرا است و می ت و واردکننده بخش خصوصی، منطقی و عقلالمللی اس اصل تجارت بین

 .چید

برد  -کننده ایرانی ضمن حفظ منافع ملی کشور بتوانند به نتیجه مثبت برد  و گروه مذاکره 1+0اگر گروه : افالکی همچنین گفت

طوری که حرکت کاال و خدمات به کشور و صادرات کاال و خدمات شدیداً  بهگذارد،  برسند، بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر می

 .شود تسهیل می

المللی، قیمت گوشت و سایر کمبودها را  هایی همچون حمل و نقل، منابع بانکی بین ای با غرب را در عرصه وی آثار توافق هسته

 .مثبت ارزیابی کرد

 تخصص صنایع گوشتیتوصیه به جهاد کشاورزی برای گرفتن مشاوره از م

های گوشتی ایران از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی خواست درباره واردات گوشت قرمز به کشور از  دبیر انجمن صنایع فرآورده

های گوشتی کشور برای واردات  نظرات بخش خصوصی استفاده کند و مشاوری کاردان و باتجربه از صنایع گوشت و فرآورده نقطه

 .باشنددرکنار خود داشته 

دیدگاه بخش خصوصی از دیدگاه دولت تدبیر و امید، متفاوت نیست و ما هم امیدواریم روزی برسد که تولید داخلی : افالکی افزود

ها برای واردات، مشارکت داده  گیری دام سنگین پاسخگوی نیاز کشور باشد، اما تا آن زمان انتظار داریم بخش خصوصی در تصمیم

 .شود
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ن دامپزشکی در عرصه سالمت محصوالت دامی را مثبت ارزیابی کرد و ضمن تقدیر از مهدی خلج رئیس این وی عملکرد سازما

 .سازمان، وی را یکی از افراد دانا در دولت تدبیر و امید دانست

 .های دولتی را مورد توجه قرار داده است گری ها در واگذاری تصدی ها و تشکل خلج نقش انجمن: افالکی خاطرنشان کرد

 دنبال مزیت بیشتر در بازار جدید بخش خصوصی، به

گفتنی است، در دیدار هفته گذشته هیئت بالروسی با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در محل وزارتخانه صورت گرفت، 

رفع موانع  ویژه صادرات گوشت گاو منجمد به ایران تأکید کردند و خواستار های کشاورزی به مقامات بالروسی بر توسعه همکاری

سال اخیر به مشتری دائم برزیل برای واردات گوشت قرمز تبدیل شده و از  02ایران نیز طی . صادرات این محصول به ایران شدند

های آن ازجمله کیفیت، به  این رو، تصمیم بخش خصوصی برای ورود به بازارهای جدید و بازار کشورهای همسایه به بررسی مزیت

های خرید توسط بخش خصوصی  تولید در کشور صادرکننده، ذائقه مردم و در عین حال کنار گذاشتن عادتصرفه بودن، پایداری 

های بیشتر نیز در بازارهای جدید برای  دنبال کشف امتیازها و مزیت رسد واردکنندگان بخش خصوصی به نظر می به. بستگی دارد

 .وزارت جهاد کشاورزی باشند های بخشی به خرید خود و همسو شدن با سیاست چرخش یا تنوع

. کند درصد تولیدات کشاورزی خود ازجمله در حوزه لبنیات و دام را صادر می 12رغم تحریم از سوی غرب، بیش از  بالروس به

بالروس یکی از معدودترین . درصد تحت کنترل دولت قرار دارد 82اش تا  محور است و نظام اقتصادی اقتصاد این کشور صادرات

 ./های دولتی است گذاری های اقتصادهای ملی با سرمایه هبازماند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00881-0.html 

 صادرات و واردات
 آیانا-1131اسفند  22, چهارشنبه

 میلیون دالری در واردات بذر  33صرفه جویی ارزی 

درصد بذر مورد نیاز سبزی و صیفی در  90هم اکنون : ئم مقام معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفتقا

 .میلیون دالر صرفه جویی ارزی شده است 33داخل تولید می شود و 
اح مرکز تولید با افتت: به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از صدا و سیما، جهانگیر عرب با اعالم این مطلب خاطرنشان کرد

میلیون دالر صرفه جویی  11درصد از بذر مورد نیاز در این واحد تولید و  02بذر سبزی و صیفی در استان البرز در مرحله اول 

 .ارزی خواهد شد

ر واحد تولید بذر نیاز داریم که براساس برنامه ریزی های انجام شده قرا 1برای تامین بذر سبزی و صیفی در کشور به : وی گفت

 .درصد بذر مورد نیاز را تولید و تامین کنند 12تا  12سال آینده  1است تا 

از سال آینده باغداران نهال : قائم مقام معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از تولید نهال های استاندارد خبر داد و افزود

 .ریافت خواهند کردهای استاندارد و مناسب با شرایط آب و هوایی و خاک منطقه خود را د

این نهال ها که از لحاظ سالمت به تایید سازمان حفظ نباتات می رسد در موسسه تحقیقات علوم باغبانی تولید می : عرب گفت

 .شود

نهال های جدید به خشکی، کم آبی، بیماری ها و آفات ناشی از خشکی و شوری خاک مقاوم اند و به لحاظ کیفیت و : وی افزود

 .نیز میوه آنها در شرایط بسیار مطلوبی قرار داردمیزان تولید 

ساله تولید و جایگزین گونه های  1نهال های جدید قرار است در قالب برنامه : قائم مقام معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .قدیمی شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21884-1.html
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زن از نظر اقتصادی به صرفه است و سبب نهال های جدید به لحاظ همزمانی در زمان برداشت و یکنواختی در اندازه و و: عرب افزود

 ./کاهش هزینه های تولید، کاهش مصرف سم و کود و کاهش هزینه کارگری برای باغدار می شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00810-0.html 

 صادرات و واردات
 آیانا- 1131اسفند  13, سه شنبه

 واردات ذرت دامی افزایش و برنج و کنجاله سویا کاهش یافت 

نسبت  13براساس آمار گمرگ جمهوری اسالمی ایران، میزان واردات برنج و کنجاله سویا در یازده ماهه سال 

 .کاهش و واردات دانه گندم خوراکی و ذرات دامی رشد یافته است 12به سال 
میزان واردات دانه گندم خوراکی  0121و براساس آمار گمرک ایران، در یازده ماه سال ( ایانا)شاورزی ایرانبه گزارش خبرگزاری ک

 .ترین کاالهای وارد شده به کشور بوده است درصد عمده 1.62میلیون دالر و سهم ارزشی  002میلیارد  0با 

درصد بوده  0.20میلیون دالر و سهم ارزشی آن معادل  001، یک میلیارد و 20براساس این گزارش، میزان واردات گندم در سال 

 .درصد رشد داشته است 16.81درصد و از نظر ارزشی معادل  28.21که به لحاظ وزنی 

میلیون دالر و سهم ارزشی  126معادل یک میلیارد و  0121ماهه سال  00میزان واردات ذرت دامی در : افزاید این گزارش می

درصد بوده که به لحاظ وزنی  1.21میلیون دالر و سهم ارزشی  128معادل یک میلیارد و  20به سال درصد و در مدت مشا 1.10

 .رشد داشته است 20درصد نسبت به مدت مشابه سال  00.26درصد و به لحاظ ارزشی  60.10

 0.68از نظر ارزشی معادل  میلیون دالر بوده که 021معادل یک میلیارد و  0121همچنین میزان واردات برنج در یازده ماهه سال 

 .درصد است

 1.22میلیون دالر و از نظر ارزشی معادل  021میلیارد و  0معادل  0120به گزارش فارس، میزان واردات برنج در یازده ماهه سال 

نی از نظر وز 20نسبت به مدت مشابه سال  21ماهه سال  00دهد میزان واردات برنج در  درصد بوده که این موضوع نشان می

 .درصد کاهش یافته است 18.11درصد و از نظر ارزشی معادل  -12.12

درصد  0.1میلیون دالر و از لحاظ ارزشی معادل  012معادل یک میلیارد و  0121میزان واردات کنجاله سویا در یازده ماهه سال 

 1.82ن دالر و از نظر ارزشی معادل میلیو 611معادل یک میلیارد و  20بوده که میزان واردات این محصول در مدت مشابه سال 

 .درصد بوده است

درصد و  -00.11از لحاظ وزنی معادل  20نسبت به مدت مشابه سال  21براساس این گزارش، میزان واردات این محصول در سال 

 .درصد کاهش یافته است 02.00از لحاظ ارزشی معادل 

http://www.iana.ir/majles/item/29419-9.html 

 صنایع غذایی

 فودپرس-1131اسفند ماه  21شنبه 

 اسامی محصوالت غیر مجاز توسط سازمان غذا و دارو اعالم شد

 .دسخنگوی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از محصوالت غیر مجاز به دلیل جعل اسناد بهداشتی را اعالم نمو <غذا و تغذیه

واحدهای تولیدی مواد : به گزارش پایگاه خبری سازمان غذا و دارو مهندس محمد هاشمی،سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21872-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21871-1.html
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غذایی که نامشان در ذیل می آید به علت جعل اسناد بهداشتی اداره کل فراورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو 

 .غیر مجاز شناخته می شوند

آب زرشک با نام تجاری ترش ایچ ارومیه، انواع ادویه با نام تجاری سعید تولیدی در نیاسر کاشان ، زیتون پرورده با : وی ادامه داد

شهرک  crush نام آرتام بسته بندی شده در شرکت سبز رنگ منجیل سفارش شرکت پدیده نوین طارم ، آب آلبالو با نام تجاری

 .تقلبی هستند صنعتی گرمسار ، غیر مجاز و

همچنین آب انار و آب آلبالو شرکت سرخ نارگل نوشان با نام تجاری کارون، گالب با نام تجاری شاپرک، گالب و : هاشمی گفت

عرقیات گیاهی تک ستاره قمصر با نام تجاری ستاره سبز، گالب و انواع عرقیات گیاهی آقا سید مجید مسعودی با نام تجاری محشر 

 .ر مجاز هستندکاشان تقلبی و غی

سخنگوی سازمان غذا و دارو با نام بردن از آلوچه های سن سون شهرک صنعتی وایقان شبستر، سارینای شرکت تام تام شهرک 

این محصوالت پس از پایش سطح عرضه توسط کارشناسان اداره کل فراورده های غذایی :صنعتی علی آباد و جهان ترش گفت

 .از شناخته شده اندآرایشی و بهداشتی سازمان غیر مج

نظارتها با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت از کسانی که  21وی در پایان با بیان اینکه بنا به دستور ریاست سازمان در سال 

محصوالت نامبرده را در سطح عرضه مشاهده می کنند خواست روابط عمومی سازمان غذا و دارو، معاونت های غذا و داروی 

شکی سراسر کشور یا نیروی انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمع آوری آنها در کوتاهترین زمان ممکن دانشگاههای علوم پز

  .اقدام شود

  .آماده دریافت اطالعات در خصوص عرضه فراورده های غیر مجاز فوق الذکر می باشد 66121162شماره تلفن

 http://www.foodpress.ir/Post 

 صنایع غذایی
  فودپرس- 1131اسفند ماه  11دو شنبه 

 هشدار نسبت به مصرف آبلیموهای بدون مشخصات و برچسب صنایع غذایی
ای و  از خرید هرگونه آبلیمو در ظروف شیشه: کنندگان تاکید کرد رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیمو به مصرف <

با توجه به دستور رییس مرکز سالمت محیط کار و مدیر : مجید حجتی گفت.رچسب خودداری کنندپالستیکی بدون مشخصات و ب

ها یا  فروشی بار، میوه و سبزی های بدون مشخصات را که اغلب در میادین تره آبلیمو  بهمن ماه کلیه 01کل سازمان غذا از 

ناسان وزارت بهداشت و بازرسان انجمن صنفی کارفرمایی رسیدند، توسط کارش ها به نام آبلیموی طبیعی به فروش می سوپرمارکت

برداری بازرسان انجمن مشاهده شد که تمامی این آبلیموها  برداری شدند و در نتایج حاصله از نمونه صنعت آبلیموی ایران نمونه

گونه  ا بدون داشتن هیچاین آبلیموه: وی تصریح کرد.دارای کپک و مخمر، آلودگی میکروبی بوده و کامال غیراستاندارد هستند

بندی و پاستوریزاتور به صورت دستی و در شرایط کامال غیربهداشتی در ظروف دست دوم پر و  وشو، بسته آالت شست ماشین

شوند و بعضا از کنستانتره لیمو یا محصولی به نام بنیان لیمو استفاده می کنند و با قیمت گزاف به عنوان آبلیموی  بندی می بسته

کنندگان در صورت مشاهده هرگونه  رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیمو درخواست کرد که مصرف.شوند وش میطبیعی فر

 تماس بگیرند 06620110تخلف در این زمینه با شماره 

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

 صنایع غذایی
 یسناا - 1131اسفند  1۱شنبه 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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 کیفیت نان باید افزایش یابد تا مصرف بهینه شود

 .بر کیفیت نان نظارت دقیق باید صورت گیرد: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت

ها بنا شد  در بحث هدفمند کردن یارانه: منطقه لرستان، بیان کرد( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران محمدتقی توکلی در گفت

 .قیمت نان به مقدار واقعی آن برسد و در عوض کیفیت آن باال رود تا از هدرروی و ضایعات جلوگیری شود

پوشی بوده و باید برای  ها ناراحت هستند و بر این موضوع گالیه دارند اما این روند غیر قابل چشم افراد زیادی از افزایش قیمت: وی اضافه کرد

 .ار صورت گیردها این ک جبران هزینه

های آنها جبران  کردند که آزادکارها فروش زیادی نداشتند و هزینه دار کار می ها به دو صورت آرد آزاد و یارانه قبالً نانوایی: توکلی ادامه داد

 .شد برای همین همگی مشمول آرد آزاد شدند نمی

http://www.isna.ir/fa/news/13929901293 

 عسل

 آیانا-1131اسفند  11, دوشنبه

  شورای فنی زنبورداران تشکیل شد 

به دستور ویژه مدیر دفتر طیور و زنبورعسل وزارت جهاد کشاورزی، پیگیری امور اداری معاونتی مستقل در 

این اداره برای زنبور عسل که مسائل مرتبط با صنعت زنبورداری کشور را جهت بهبود شرایط فعاالن این 

 . بخش پیگیری کند، صادر شد
های  ، مدیرکل دفتر امور طیور و زنبورعسل در ابتدای گردهمایی مدیران اتحادیه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

زنبورداری و مسئوالن زنبورعسل با اعالم خبر ایجاد معاونت زنبورعسل در دفتر طیور و زنبورعسل وزارت جهاد کشاورزی برای 

دهندگان زنبورعسل را با جدیت  وزارت جهاد کشاورزی در بخش زنبورعسل، موضوع مطالبات پرورش: فتپیگیری امور زنبورداران گ

 .کند پیگیری می

حبیب امینی اسفیدواجانی خطاب به غالمی معاون فنی این دفتر، خواستار پیگیری امور اداری معاونتی مستقل در این اداره برای 

 .داری کشور را جهت بهبود شرایط فعاالن این بخش پیگیری کند، شدزنبور عسل که مسائل مرتبط با صنعت زنبور

داری باید سرمایه صندوق توسعه زنبورداری گسترش یابد، خاطرنشان  وی با بیان اینکه در راستای پاسخ به نیازهای صنعت زنبور

 .دوق افزایش دهندگذاری خود را در این صن شود که میزان سرمایه ها توصیه می ها و اتحادیه به تعاونی: کرد

 شورای فنی زنبورداران تشکیل شد

پرورش زنبورعسل را یکی از : های اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد عنوان یکی از شاخصه امینی با بیان اینکه زنبورعسل به

عامل مناسبی برای های مسئول ت دانیم و به همین منظور باید با تمام نهاده های تأثیرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی می شاخصه

 .عنوان مصداق بارز اقتصاد مقاومتی داشته باشیم معرفی صنعت زنبورداری به

شورای فنی زنبورداران متشکل از زنبورداران خبره کشور، محققان و دانشمندان صنعت تشکیل شده و تالش : وی تصریح کرد

 .کند بازوی تحقیقاتی و اجرایی قوی برای صنعت زنبورداری باشد می

 دارت عسل ایران به روسیه، آذربایجان و آفریقای جنوبیصا

روز گذشته همچنین هیئتی از آفریقای جنوبی، روسیه و آذربایجان به ایران آمد تا : مدیرکل دفتر امور طیور و زنبورعسل یادآور شد

 .از بررسی شودها با در نظر گرفتن برند و شیوه تولید مورد نی شرایط صادرات عسل تولیدی ایران به این کشور

http://www.isna.ir/fa/news/93121609263/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87
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کنند که به صنعت  ها توزیع می ها در بخش داروی زنبورعسل، داروی تقلبی را در میان تعاونی و اتحادیه دالل: امینی تأکید کرد

 .خواهیم که نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشند لطمه وارد کرده است، به همین منظور از صندوق و اتحادیه می

س مصوبه شورای فنی زنبورعسل، واردات ملکه ممنوع نشده است، اما در صورت واردات، پایش و میزان بر اسا: وی اظهار داشت

 .گیرد ریسک آنها مورد بررسی قرار می

 شود افشانی به ریاست رئیس جمهور احیا می ستاد گرده

با مدیرعامل میدان مرغ بهمن، امکان شده  ها و توافقات انجام بر اساس پیگیری: مدیرکل دفتر امور طیور و زنبورعسل همچنین گفت

 .های زنبورعسل فراهم آمده است و شرایط ایجاد بارانداز محصوالت و فرآورده

هزار تومان به فروش رسیده که این به معنی  01، هر کیلوگرم عسل 21های موجود در سال  بر اساس گزارش: امینی در ادامه افزود

 .ها است کننده ه به حضور دالالن اجحاف به مصرفاجحاف در حق تولیدکننده و البته با توج

ها با ریاست  افشانی همچون گذشته با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و در استان وی در پایان اظهار امیدواری کرد که ستاد گرده

 .استانداران تشکیل شود

ن زنبورعسل وزارت جهاد کشاورزی در های استانی زنبورعسل کشور و مسئوال گفتنی است، در این نشست مدیران عامل اتحادیه

های صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور و اتحادیه  ها با هدف بحث و تبادل نظر درباره عملکرد و برنامه استان

 ./جم حضور داشتند زمین در محل سالن اجتماعات شهدای نعمتی سراسری زنبورداران ایران

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00810-0.html 

 
 عسل

 آیانا- 1131اسفند  11, دوشنبه

 ها  های عسل از ریزگرد مرگ و میر گسترده زنبور

دلیل پدیده  ها که در فصل کوچ به مناطق جنوبی کشور کوچ کرده بودند، به تعداد زیادی از زنبورستان

 .دهای اخیر مناطق جنوبی کشور دچار تلفات سنگین شدندریزگر
های زنبورداری و مسئوالن زنبورعسل با  اندیشی مشترک مدیران اتحادیه زمین در نشست هم مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران

شده است و تالش ما  در روزهای اخیر مسئله ریزگردهای جنوب کشور به مشکل خشکسالی زنبورداران اضافه: اعالم این خبر گفت

 .نتیجه مانده است برای برون رفت از شرایط آب و هوایی بی

وضعیت نامناسب جوی، : عفت رئیسی سرحدی با بیان اینکه زنبورعسل در شرایط اقلیمی این روزها وضعیت نامطلوبی دارد، افزود

بدتر  CCDو بروز بیماری  86داران از سال     نبورطوری که میزان خسارت ز زنبورداری کشور را در شرایط نامطلوبی قرار داده، به

 .است

اند، اما  های خود را به جنوب کشور کوچ داده بسیاری از زنبورداران از مناطق شمال، غرب و شرق کشور، کندو: وی خاطرنشان کرد

ورداران نیازمند توجه بیشتر دولت ها این کوچ به نفع آنها نشد، از طرفی نیز کاهش بارش باران باعث شده زنب دلیل وقوع ریزگرد به

 .باشند

خشک خود بعد از کشور چین دارای بیشترین میزان  ایران در اقلیم خشک و نیمه: زمین ادامه داد مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران

 .زنبور و زنبوردار است، اما فعالیت این بخش در تولید ملی مورد توجه قرار نگرفته است

برای پیگیری امور : کنند، تصریح کرد یان اینکه نیم میلیون از جمعیت کشور از طریق زنبور عسل ارتزاق میرئیسی سرحدی با ب

 ./فعاالن زنبورداران در بخش دولتی، این صنعت نیاز به دفتر جداگانه و استقالل از بخش دام و طیور در وزارت جهاد کشاورزی دارد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21841-1.html
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http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00818-0.html 

 کود

 آیانا-1131اسفند  11, یکشنبه

 سوم  کاهش مصرف کود شیمایی در کشاورزی کشور به یک

سوم کاهش یافته و این میزان کاهش را برای ادامه روند  مصرف کود شیمیایی در بخش کشاورزی به یک

 .بیش از حد دانستطبیعی تولید، 
در : افزود( ایانا)محمدی،مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  علی خان

شد، در حالی که اکنون  هزار تن کود شیمیایی مصرف می 122های گذشته در بخش زراعی و باغی حدود یک میلیون و  سال

 .هزار تن رسیده است 122 مصرف این نهاده به حدود

وی قیمت باالی کودهای شیمیایی، کیفیت پایین، عدم اعتماد کشاورز و تبلیغات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره 

 .رویه کود شیمیایی در سالمت محصوالت و مردم را از دالیل این کاهش عنوان کرد آثار مصرف بی

هزار  12کیلوگرمی با قیمت  12در حال حاضر کود سوپرفسفات هر کیسه : ریح کردمدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره تص

 .رسد هزار تومان به فروش می 11هزار تومان و کود ازته یا اوره  12آمونیوم  تومان، فسفات دی

یمیایی شده محمدی این اظهار نظر را که تمایل کشاورزان به خرید کودهای آلی و زیستی منجر به کاهش مصرف کودهای ش خان

قیمت کودهای آلی و زیستی گران است و اگر کشاورز بخواهد کود آلی در مزرعه خود مصرف کند که به : را رد کرد و ادامه داد

 .کم سه تن از این کودها استفاده کند نتیجه دلخواه برسد، باید دست

 .رسد تومان به فروش می 622هر کیلوگرم کود آلی در بازار به قیمت : وی یادآور شد

اگر بخواهیم تولید را به جایی برسانیم که کشاورز : های کشاورزی پایین است، تأکید کرد محمدی با بیان اینکه مواد آلی خاک خان

تر و نتایج تحقیقات این مؤسسه توسط بخش ترویج در عرصه  روی پای خود بایستد، باید مؤسسه تحقیقات خاک و آب فعال

 .کشاورزی منتقل شود

خواهد تولید کند، باید بداند چه کودهایی به چه میزان و چه مقدار استفاده و به  امروز وقتی یک کشاورز می: داشت وی اظهار

 .های کودی عمل کند و تمام این موارد به آموزش نیاز دارد توصیه

حدود : کرد و گفت شده در کشور عنوان مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره در همین حال، ترویج کشاورزی را بخش فراموش

علت نبود اعتبارات الزم خوابیده است و اکنون معلوم نیست ترویج در کجای  های بخش کشاورزی به سال است که آموزش 02

 .وزارتخانه قرار دارد

الی اند، در ح های خاک نیز فراموش شده آزمایشگاه: محمدی وی بر آزمون خاک قبل از مصرف انواع کودها تأکید کرد و افزود خان

 .که این مروجان هستند که باید کشاورزان را از اهمیت آزمون خاک برای مصرف کودها آگاه و آنها را راهنمایی کنند

شود که به  های کشاورزی آزمون نمی دهند و از طرف دیگر خاک سو به کود، یارانه می در کشور ما از یک: محمدی تأکید کرد خان

 .معنای هدررفت منابع ملی است

ها با تولید کمی و کیفی  جایگاه علم و ترویج در حوزه کشاورزی باید پررنگ شود تا آثار آن در مزارع و باغ: حمدی تصریح کردم خان

 ./نمود پیدا کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00800-0.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21838-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21821-1.html
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 گوشت قرمز

 - 31/12/13فارس

 دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه در سه هفته اخیر قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی حدود 

 .یابد های جدید به بازار قیمت این محصول رفته رفته کاهش می با ورود دام: هزار تومان افزایش یافته، گفت 3
قیمت گوشت گوسفندی : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گوشت گوسفندی در گفتعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه 

 .هزار تومان رسیده است 10های اخیر به  هزار تومانی در هفته 1کننده با افزایش  شقه بدون دنبه برای مصرف

افزایش تقاضای شب عید برای خرید گوشت قرمز یکی از دالیل افزایش : گفت وی در مورد دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز،

 .بینی شده برای امسال رو به اتمام است های پیش قیمت است، ضمن اینکه دام

مردم در دو ماه اخیر به علت گرانی گوشت مرغ، به سمت مصرف گوشت قرمز گرایش : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد

 .این مطلب نیز مزید بر علت گرانی گوشت قرمز شد پیدا کردند و

 .نداشته است  این موضوع چندان پراهمیت نیست و تأثیر چندانی بر قیمت: وی در مورد قاچاق دام از مرزهای غربی کشور، گفت

در دو سال گذشته  :هزار تومان افزایش قیمت داشته، بیان داشت 1ملکی با بیان اینکه هر کیلوگرم گوشت قرمز در سه هفته اخیر 

ها  های جدید در بازار قیمت های نو و دام هیچ گونه افزایش قیمتی در مورد گوشت گوسفندی اتفاق نیفتاده بود، اما با عرضه بره

 .یابد کاهش می

لیدات رئیس اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه واردات گوشت قرمز امسال به حداقل ممکن رسید و بخش اعظم گوشت قرمز از تو

های دامی و خوراک دام افزایش  کنندگان به دلیل خرید نهاده ماهه دوم سال برای تولید 6هزینه تولید در : داخلی تأمین شده، گفت

 .یابد می

شود و این امر بر  ها از طریق مراتع و طبیعت انجام می با آمدن فصل بهار و سرسبزی مراتع بخش اعظمی از تغذیه دام: وی افزود

 .مت تمام شده گوشت قرمز مؤثر استکاهش قی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210008220110 

 

 گوشت قرمز
 آیانا-1131اسفند  22, چهارشنبه

 شرایط واردات گوشت قرمز از بالروس برای صنایع گوشتی اعالم شد 

در صورتی که گوشت گاو منجمد بالروس به لحاظ کیفیت و قیمت مناسب باشد، تغییر جهت بخش خصوصی 

 .کشد برای واردات گوشت از این کشور، دو تا سه سال طول می
: لب گفتبا اعالم این مط( ایانا)های گوشتی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن صنایع فرآورده

طور سنتی از کشور برزیل گوشت قرمز سنگین وارد کرده و از این رو، آشنایی بیشتری با  طی یک دهه گذشته بخش خصوصی به

 .نوع و طعم گوشت این کشور دارد

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931218001352
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ا مرحله گوشت برزیلی از ابتدای تولید دام ت: مجید افالکی کیفیت و قیمت گوشت گاو منجمد برزیلی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود

شود، در  ها داده می المللی به دام ها زیر نظر مقامات داخلی و بین کشتار دارای شناسنامه بهداشتی مشخصی است و داروها و واکسن

 .نتیجه کیفیت گوشت این کشور قابل اطمینان برای مصرف است

شروط واردات گوشت قرمز عنوان کرد و ادامه  های بهداشتی میان ایران و کشورهای صادرکننده گوشت را از نامه وی مبادله موافقت

 .نامه دامپزشکی میان ایران و بالروس نیز امضا شود، واردات گوشت از این کشور بالمانع خواهد بود اگر موافقت: داد

های  کنند، سالمتی مردم است و برای اتحادیه ای که مقامات دامپزشکی به آن فکر می ترین مسئله مهم: افالکی خاطرنشان کرد

 .طور نیست که کیفیت، فدای قیمت شود واردکننده نیز بهداشت و سالمت گوشت در اولویت است و همیشه این

 شود در صورت کیفیت مشابه، قیمت شاخص انتخاب می

 در شرایطی که کیفیت: برد، تصریح کرد تر و زمان کمتری می وی با بیان اینکه حمل و نقل گوشت قرمز از بالروس به کشور راحت

 .کند گوشت برزیلی و هندی با گوشت بالروس یکی باشد، قیمت برای بخش خصوصی اهمیت پیدا می

هزار تومان در هر کیلوگرم عنوان کرد و  08تا  01های گوشتی ایران، قیمت گوشت مخلوط برزیلی را  دبیر انجمن صنایع فرآورده

تا  01گین وارد کشور شد که بخش عمده آن از برزیل و حدود هزار تن گوشت قرمز سن 012تا  022، حدود 20در سال : یادآور شد

 .هزار تن از هند تأمین شد 12

هزار تن عنوان کرد و اظهار  882تا  812افالکی میزان تولید داخلی گوشت قرمز سنگین را بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، 

 .شود درصد نیاز کشور به این محصول وارد می 01اخلی، دلیل افزایش جمعیت و مصرف و کافی نبودن میزان تولید د به: داشت

تنوع بازار، : ها در دسترس به بازارهای مختلف نیز تأکید کرد وی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تنوع بازار و آثار کاهش تحریم

ها را نباید در یک سبد  مرغ مداند که همه تخ گرا است و می المللی است و واردکننده بخش خصوصی، منطقی و عقل اصل تجارت بین

 .چید

برد  -کننده ایرانی ضمن حفظ منافع ملی کشور بتوانند به نتیجه مثبت برد  و گروه مذاکره 1+0اگر گروه : افالکی همچنین گفت

 طوری که حرکت کاال و خدمات به کشور و صادرات کاال و خدمات شدیداً گذارد، به برسند، بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر می

 .شود تسهیل می

المللی، قیمت گوشت و سایر کمبودها را  هایی همچون حمل و نقل، منابع بانکی بین ای با غرب را در عرصه وی آثار توافق هسته

 .مثبت ارزیابی کرد

 توصیه به جهاد کشاورزی برای گرفتن مشاوره از متخصص صنایع گوشتی

والن وزارت جهاد کشاورزی خواست درباره واردات گوشت قرمز به کشور از های گوشتی ایران از مسئ دبیر انجمن صنایع فرآورده

های گوشتی کشور برای واردات  نظرات بخش خصوصی استفاده کند و مشاوری کاردان و باتجربه از صنایع گوشت و فرآورده نقطه

 .درکنار خود داشته باشند

د، متفاوت نیست و ما هم امیدواریم روزی برسد که تولید داخلی دیدگاه بخش خصوصی از دیدگاه دولت تدبیر و امی: افالکی افزود

ها برای واردات، مشارکت داده  گیری دام سنگین پاسخگوی نیاز کشور باشد، اما تا آن زمان انتظار داریم بخش خصوصی در تصمیم

 .شود

تقدیر از مهدی خلج رئیس این وی عملکرد سازمان دامپزشکی در عرصه سالمت محصوالت دامی را مثبت ارزیابی کرد و ضمن 

 .سازمان، وی را یکی از افراد دانا در دولت تدبیر و امید دانست

 .های دولتی را مورد توجه قرار داده است گری ها در واگذاری تصدی ها و تشکل خلج نقش انجمن: افالکی خاطرنشان کرد
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 دنبال مزیت بیشتر در بازار جدید بخش خصوصی، به

ر هفته گذشته هیئت بالروسی با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در محل وزارتخانه صورت گرفت، گفتنی است، در دیدا

ویژه صادرات گوشت گاو منجمد به ایران تأکید کردند و خواستار رفع موانع  های کشاورزی به مقامات بالروسی بر توسعه همکاری

خیر به مشتری دائم برزیل برای واردات گوشت قرمز تبدیل شده و از سال ا 02ایران نیز طی . صادرات این محصول به ایران شدند

های آن ازجمله کیفیت، به  این رو، تصمیم بخش خصوصی برای ورود به بازارهای جدید و بازار کشورهای همسایه به بررسی مزیت

های خرید توسط بخش خصوصی  تصرفه بودن، پایداری تولید در کشور صادرکننده، ذائقه مردم و در عین حال کنار گذاشتن عاد

های بیشتر نیز در بازارهای جدید برای  دنبال کشف امتیازها و مزیت رسد واردکنندگان بخش خصوصی به نظر می به. بستگی دارد

 .های وزارت جهاد کشاورزی باشند بخشی به خرید خود و همسو شدن با سیاست چرخش یا تنوع

. کند درصد تولیدات کشاورزی خود ازجمله در حوزه لبنیات و دام را صادر می 12ز رغم تحریم از سوی غرب، بیش ا بالروس به

بالروس یکی از معدودترین . درصد تحت کنترل دولت قرار دارد 82اش تا  محور است و نظام اقتصادی اقتصاد این کشور صادرات

 ./های دولتی است گذاری های اقتصادهای ملی با سرمایه بازمانده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00881-0.html 

 گوشت قرمز
 آیانا-1131اسفند  11, دوشنبه

 گوشت قرمز بدون کلسترول راهی بازار شد 

است و تولید  شود که خواص گوشت قرمز را داشته و فاقد کلسترول ای تهیه می شده از ماهی تن، ماهی فیله

 .تجاری آن در کشور آغاز شده است
از تولید تجاری لوین تن ماهیان به ( ایانا)مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای  شده و تکه صورت چرخ بههای نیم و یک کیلوگرمی  بندی فیله تن ماهی در بسته: نام گوشت قرمز بدون کلسترول خبر داد و گفت

 .شود های منتخب عرضه می در فروشگاه

ماهیان معروف است، به  تن "لوین"شده که به  عرضه این محصول جدید بدان جهت است که گوشت تهیه: عیسی گلشاهی افزود

 .شود ای که در همان روز صید برای عملیات انجام آماده می گونه شود؛ به روش خاصی تهیه می

دلیل  ها مورد استفاده قرار گیرد و به تواند در انواع خورشت ای شبیه گوشت قرمز دارد می این پروتئین که مزه: نشان کردوی خاطر

 .اینکه فاقد چربی است، برای مردم سودمند است

شود، اما تن  میبندی  صورت تازه آماده و بسته تفاوت این روش تهیه با تن ماهی در آن است که این ماهی به: گلشاهی ادامه داد

 .شود شده عرضه می های خاص و با ماندگاری باالتر و پخته ماهی با روش

 .شود پخته لوین برای مصارف صنعتی استفاده می نوع نیمه: وی تصریح کرد

 های سراسر کشور درصدی آبزیان در نمایشگاه 30تخفیف 

هزار تومان ارزش  01شده این گونه،  گوشت خالص: دآور شدمدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت درباره قیمت این محصول جدید یا

 .تواند جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز باشد دارد و می

 .ای به وفور یافت شود های زنجیره بینی کرد که این فرآورده بعد از ایام نوروز در فروشگاه گلشاهی پیش

امسال نمایشگاه اختصاصی شیالت برپا نشد، اما در کنار : وز تأکید کردهای شیالتی در آستانه ایام نور وی درباره برگزاری نمایشگاه

 .های موجود در سراسر کشور، غرفه محصوالت شیالتی وجود دارد سایر نمایشگاه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21884-1.html
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تا  01های سراسر کشور از تخفیفی معادل  شده در نمایشگاه قیمت آبزیان عرضه: مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت اظهار داشت

 .برخوردار است درصد 11

ای است که مشکل خاصی برای ایام نوروز مردم و پس از آن وجود  تولید آبزیان در سال جاری به اندازه: گلشاهی همچنین گفت

 .ندارد

ماه نشان  ای سال گذشته تا بهمن آمار مقایسه: درصدی تولید خاویار پرورشی در سال جاری خبر داد و افزود 01وی از افزایش 

 .درصد بیش از سال گذشته تا اسفندماه بوده است 01تا  02وضعیت تولید دهد که  می

 ./شود که میزان تولید خاویار باز هم افزایش یابد بینی می با افزوده شدن تولید اسفندماه پیش: گلشاهی خاطرنشان کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00808-0.html 

 گوشت مرغ

 - 31/12/11فارس

 تومان 1000تا  9100افت قیمت مرغ در بازار تهران؛ 

تومان رسید و البته  100هزار و  9قیمت عرضه هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم در برخی مناطق تهران امروز به 

 .شود تومان هم عرضه می 1000در برخی مناطق تهران تا 
، در حالی که در دو ماه اخیر قیمت گوشت مرغ به شدت افزایش یافته بود، امروز خبرگزاری فارسش خبرنگار اقتصادی به گزار

( برادران شهید قائدی)هزار تومان و در برخی مناطق مانند خیابان هدایت  1های سطح شهر تهران به  قیمت این محصول در مغازه

 .هزار تومان رسید 1به کمتر از 

 21اسفند  01یکشنبه /قیمت مرغ در خیابان هدایت تهران

تومان  212هزار و  6بر اساس این گزارش قیمت مرغ گرم عرضه به مشتری در برخی از مناطق شهر تهران مانند خیابان هدایت 

 .است

 21اسفند  01قیمت گوشت مرغ در خیابان هدایت تهران یکشنبه 

هزار تنی مرغ منجمد از  012رش فارس، به دنبال افزایش قیمت گوشت مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام بخشی از ذخایر به گزا

روز اخیر قیمت این محصول را  11هزار تن مرغ منجمد طی  02را وارد بازار کرد و با عرضه حدود  21ابتدای سال تا بهمن 

 .شکست

هزار تومان رسیده بود، ولی امروز قیمت این  8هزار تومان در هر کیلو به حدود  0حدود قیمت مرغ گرم در یک ماه اخیر با افزایش 

 .هزار تومان کاهش یافت 1محصول به حدود 

 .تومان است 1122تهران، کیلیویی ( ع)قیمت گوشت مرغ در بازار شهرستانی میدان امام حسین

 .تومان است 1122کیلویی تهران  02تومان و در منطقه  1122قیمت مرغ در میدان فردوسی 

هزار و  1بر اساس این گزارش، شرکت پشتیبانی امور دام در جهت تنظیم بازار در ابتدا هر کیلوگرم مرغ منجمد را با قیمت هر کیلو 

 022هزار و  1تومانی در هر کیلو قیمت عرضه مرغ منجمد را به  122تومان به بازار عرضه کرد که پس از مدتی با کاهش  122

 .ان رساندتوم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21828-1.html
http://www.farsnews.com/
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تومان و قیمت هر  222هزار و  1ها  فروشی هم اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد در بازار تهران و خرده: افزاید این گزارش می

های شهر تهران  هزار تومان است که ممکن است قیمت این محصول در برخی از مغازه 1تا  222هزار و  6کیلوگرم گوشت گرم بین 

 .ذکور باشدکمی بیشتر از رقم م

کننده و نه  به گزارش فارس، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بهترین قیمت برای عرضه مرغ گرم به طوری که نه مصرف

 .هزار تومان عنوان کرده است 1کننده متضرر شود، را حدود  تولید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210001222118 

 

 گوشت مرغ
 - 31/12/21فارس

 دغدغه تولیدکنندگان فروش محصول است/ هزار تن گوشت مرغ برای عید 900سازی  ذخیره

هزار تن گوشت مرغ برای عید تاکید و عنوان شد  900سازی  در میزگرد تنظیم بازار شب عید بر ذخیره

 .ش محصول است و تورم و نرخ باالی سود بانکی از عوامل گرانی کاالهاستدغدغه تولیدکنندگان فرو
، برنامه مناظره این هفته با موضوع تنظیم بازار شب عید با حضور نادر قاضی پور خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ودجه مجلس، علی مژدهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مهدی کالته رحمانی قائم نماینده ارومیه و عضو کمیسیون برنامه و ب

مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حبیب امینی مدیر کل دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی و مینا مهرنوش نماینده اتاق 

 . اصناف در این برنامه برگزار شد

اصوالً وزرای صنعت : بازار گفت  بر قیمت  ور عضو کمیسیون تولید ملی با انتقاد از عدم نظارتپ در برنامه مناظره این هفته نادر قاضی

و جهاد کشاورزی اعتقادی به نظارت بر بازار ندارند، چرا که بعد از ابالغ قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد، بخش 

همچنین آقای . د کشاورزی این بخش ایجاد نشده استنظارت و بازرسی در وزارت صنعت حذف شد و هنوز در وزارت جها

توانستند به  ای بودند که می هزار ناظر بازرس خود را اخراج کند، در حالی که همه آنها نیروهای خبره 1خواست  زاده می نعمت

 .کاال در بازار نظارت کنند  قیمت

دهنده این است که هیچ نظارتی بر بازار نیست، در تهیه  نشان قیمت لبنیات و نان سه برابر افزایش یافته است و این: وی ادامه داد

شده محصوالت باال است و پول آن هم به جیب افراد  مواد اولیه محصوالت غذایی رانت وجود دارد و به همین دلیل است قیمت تمام

 .رود خاصی می

سینکی یک فرد فعال در بخش بازرگانی وزارت آقای : پور گفت های قاضی قائم مقام سازمان تعاون روستایی در واکنش به صحبت

پور  برد، اما قاضی جهاد کشاورزی مشغول است که واقعا همه تجربیان وزارت صنعت را با خود دارد و کارها را به خوبی پیش می

دم قحطی و کند، مگر در مملکت آ گفت این فرد دو شغله است هم در دفتر معاونت اول رئیس جمهور و هم در وزارت جهاد کار می

 .تواند به خوبی کار کند تنها از نظر قانون خالف است، بلکه با این وضعیت نمی  یا کمبود تحصیل کرده داریم و این کار نه

چه کسانی به واردکنندگان کنجاله ارز خارج : میلیون یورویی واردات کنجاله و سویا گفت 612پور در ادامه با انتقاد از پرونده  قاضی

 .کند ها را در بازار گران می تواند باشد؟اینها است که قیمت دهد؟ آیا تنها این شخص واردکننده کنجاله می از نوبت می

 01امسال : عضو کمیسیون تولید همچنین با بیان اینکه برنامه واردات و صادرات به نحوی نیست که به نفع تولیدکننده باشد، گفت

البته این . جهاد کشاورزی باید توضیح دهد که چرا چنین مجوزی داده است محموله کشتی شکر وارد کشور شده است و وزارت

 .ها هم همه رانتخوار هستند که یکی از واردکنندگان شکر االن در زندان است کننده وارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931217000738
http://www.farsnews.com/
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ران و خوا خواسته مردم این است که نظارت بر رانت: های بازار گفت وی همچنین با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات بر قیمت

فروشان و  آنچه که به عنوان پرونده تشکیل شده در تعزیرات مطرح است، برای خرده. ها انجام شود، نه بقاالن سر کوچه کلفت گردن

 .نه متخلفان عمده است

الزم  ریزی، نظارت و انجام اقدام تمام وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه: نماینده مردم ارومیه همچنین در ادامه گفت

ها ابالغ نکرده  های نظارتی خود را در استان برای تنظیم بازار به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در حالی که این وزارتخانه برنامه

 .است

پور طی واکنشی  ها در حال انجام است، اما قاضی در ادامه، نماینده وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که برنامه تنظیم بازار در استان

 .استان کشور ابالغ نشده است 01نامه نظارت در  بخش نیست، ثانیاً آیین شود، رضایت اعالم کرد که اوالً نتیجه آن اگر انجام می

براساس قانون، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار است و هر سازمان و ارگانی هم بخواهد کمک کند، : پور گفت قاضی

 .زارتخانه انجام شودسیاستگذاری آن باید توسط این و

های مینا مهرنوش نماینده اتاق اصناف مبنی بر اینکه نظام عرضه و تقاضا  در واکنش به صحبت خبرگزاری فارسدر ادامه، خبرنگار 

میلیون تن مرکبات  1کشاورزان ما : فتکند، بنابراین اگر مشکلی در بازار هست به دلیل عرضه پایین است، گ ها را تعیین می قیمت

کنند که باز هم به هر فرد  هزار تن سیب تولید می 022میلیون و  1کیلوگرم و نیز  12کنند، یعنی به ازای هر فرد ایرانی  تولید می

آیا یک فرد ایرانی کنند، کیلوگرم مرکبات و سیب تولید می 022رسد؛ یعنی کشاورزان برای هر ایرانی  کیلوگرم می 12ایرانی بیش از 

کیلوگرم بیشتر نیست، با این وجود  12ها از  خورد؟ در حالی که کل مصرف میوه ایرانی کیلوگرم مرکبات و سیب می 022واقعا 

 رسد، بنابراین سیستم تنظیم بازار ما مشکل دارد هزار تومان هم می 1قیمت پرتقال در بازار به 

شود،اما  کند که در برخی موارد حتی صادر هم می میلیون تن شیر تولید می 02.1تا  8.1کشور حدود : خبرنگار فارس اضافه کرد

کنیم اما  اند، در مورد مرغ هم دو میلیون تن تولید داریم که عالوه بر تامین نیاز صادر هم می کرده امسال سه بار قیمت شیر را اضافه

 .ید کننده و نه مصرف کننده از آن راضی نبودهزار تومان هم رسید که نه تول 8با این وجود قیمت به کیلویی 

مسئوالن حتی در میادین میوه : گفت  گری مهمترین مشکل تنظیم بازار است، خبرنگار فارس همچنین با بیان اینکه داللی و واسطه

ت مصرف کننده شاید در حالی که میوه از زمان تولید تا رسیدن به دس. گران نیستند بار هم قادر به کنترل دالالن و واسطه و تره

 .شود بار دست به دست می 02بیش از 

خبرنگار فارس، با بیان اینکه یکی از مشکالت عمده تنظیم بازار قیمت تمام شده باالی تولید محصوالت کشاورزی است، در حالی 

پرسم، چرا قانون  رزی میاز مسئوالن وزارت جهاد کشاو: شود، گفت که بسیاری از اقدامات اساسی در این وزارتخانه اجرایی نمی

شود؟ چرا براساس قانون هدفمندی  در مجلس تصویب شده است، اجرا نمی 11جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که در سال 

هزار مهندس  012شود؟ چرا از وجود  سازی سوخت و انرژی شوند، اجرایی نمی هزار مرغداری کشور بهینه 01ها که قرار بود  یارانه

های دربسته و پشت  گیرید و به جای آن از کارکنان ترویج که از اتاق ورزی در بخش تولید جهاد کشاورزی به کار نمیبیکار کشا

کنید؟ چرا صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب در بخش کشاورزی به تعداد کافی  کنند، استفاده می میزها کشاورزان را هدایت می

زمینی است، صنایع تبدیلی محصوالت   در یک استان مثل اردبیل که قطب تولید سیبوجود ندارد و یا پراکنش مناسبی ندارد؟ مثالً

شود و عملکرد محصوالت کشاورزی ما در  چرا تحقیق و پژوهش و به مزارع منتقل نمی. های دیگر برعکس دیگر است و در استان

 مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پایین است؟

مرغداری کشور از نظر انرژی و سوخت  122هزار و  1: زارت جهاد کشاورزی در پاسخ به فارس گفتامینی مدیرکل دام و طیور و

 .سازی انجام خواهد شد هزار مرغداری این بهینه 01اند که در صورت اختصاص اعتبار، تا سقف  سازی شده بهینه

http://www.farsnews.com/


 3931سوم اسفند اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         اورزی وآبدفتر کش
 

11 
 

فارس ادامه داد که ظرفیت جذب مهندسان همچنین مهدی کالته رحمانی قائم مقام سازمان تعاون روستایی در پاسخ به سؤال 

 .شد، تا ما هم از خدمات آنها استفاده کنیم بیکار در کشور وجود ندارد و کاش این فرصت جذب فراهم می

 بخش نخست برنامه مناظره

داخل کشور هزار تن مرغ منجمد از تولید  012حبیب امینی مدیرکل دام و طیور و نماینده وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

های استراتژیک از تولید  اولین سال که نهاده: برای اولین بار تامین و به منظور ذخایر استراتژیک انجام شده است، عنوان کرد

 .کشور تامین می شود

 در کلیه استان ها مرغ منجمد وجود دارد و. تولید مرغ منجمد با همکاری سازمان دامپزشکی صورت پذیرفته است: امینی افزود

 .برای استان هایی که مسافرخیز است به حدکافی مرغ ارسال شده است

 .امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاه های ذی ربط نیازهای سراسر کشور را تامین کنیم : وی ادامه داد

یربنای و ظرفیت ز میلیون تن در سال است 2وضعیت تولید مرغ  :مدیرکل دام و طیور و نماینده وزارت جهادکشاروزی گفت

 .تولید طیور به میزانی است که می توانیم نیازهای کشورهای همسایه را نیز تامین کنیم

قیمت تمام شده : نادرقاضی پور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسالمی در ابتدای سخنانش گفت

 .به عقیده بنده نظارت باید حاکمتی باشد. ردکاالها در ایران گران است و در تهیه مواد اولیه رانت وجود دا

 . ارز مبادله ای جایگزین ارز مرجع شده است و تغییر ایجاده نشده است: قاضی پور افزود

کشتی شکر وارد کشور شده است که مشکالت  24 :نماینده وعضو کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسالمی ادامه داد

 .کر ایجاد کرده استزیادی برای کارخانجات قند و ش

تصدی : سیدمهدی کالته رحمانی قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تنظیم بازار را بحث حاکمیتی دانست و افزود

 .گری بازار را می توانیم به اصناف واگذار کنیم اما نظارت را خیر

سال گذشته  2امسال برنامه ای که دولت در . است زنجیره ی تولید اصناف موارد متفاوتی در آن دخیل : کالته رحمانی گفت

 .پیگیری کرده است انجام شده و دولت می تواند کل بازار را به اصناف و تولیدکنندگان واگذار کند اما تنظیم بازار را خیر

چون مدعی العموم  دولت قصد گرفتن جای اصناف را ندارد و: قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه عنوان کرد

 .است، باید تمام اصناف را در جای خود مشخص کند

کلیه امور تعزیراتی بخش دولتی و غیردولتی به قوه مجریه : علی مژدهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ابتدای بحث گفت

 .محول شده است و دو سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت تشکیل شده است

تشکیل پرونده و اظهارنظر کارشناسی است . وظیفه بازرسی و نظارت، بازرسی و نظارت به قیمت کاال و خدمات است: مژدهی افزود

 .و تعزیرات وظیفه اجرای حکم را دارد

هزار پرونده بازرسی و رسیدگی  8تا  1هزار بازرسی و  022ماه گذشته بیش از  00در : رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد

 .شده است

ای به نام تنظیم بازار تشکیل شده که در آن بحث عرضه و  کمیته: مینا مهرنوش مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف ایران گفت

 .تقاضا مطرح است

به طور تاریخی نزدیک عید بحث تنظیم بازار مطرح می شود که این بحث ذی نفعان زیادی از جمله مردم، وزارتخانه ها، : وی افزود

 .جلس شورای اسالمی دارداصناف و م
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افراد و گروهای مختلف در : مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف ایران سپردن نظارت بر بازار به اصناف را اقدام درستی خواند و گفت

 .بحث تنظیم بازار باید مورد توجه قرار گیرند و بررسی این موضوع تنها به روزهای پایانی سال متخص نباشد

 بحث آزاد

 .دولت در جهت حمایت از قشر ضعیف جامعه سبد حمایتی را در نظر دارد :امینی

 :حبیب امینی مدیرکل دام و طیور و نماینده وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تنظیم بازار شب عید اظهار داشت

 900در همین راستا  امسال وزارت جهاد کشاورزی از کلیه تولیدات داخلی برای تنظیم بازار داخلی شب عید استفاده کرده است و

 .هزار تن مرع تولید داخلی نیازهای بازار را تامین کرده است

 .خوشبختانه بسیاری از اتحادیه های گوشت قرمر و مرغ و تخم مرغ صادر کننده شده اند: وی افزود

و عالوه بر این دولت از طرفی دولت در جهت حمایت از قشر ضعیف جامعه سبد حمایتی را در نظر گرفته است : امینی تصریح کرد

 .تومان یارانه پرداخت می کند تا از این طریق بتواند کمکی به اقشار مختلف کشور داشته باشد 0622تا  0222حدود 

با تالش های صورت گرفته هیچ گونه کمبودی از جهت تامین : مدیرکل دام و طیور و نماینده وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت

 .د ندارد و عالوه بر این می توانیم به صادرات نیز بپردازیممرغ و گوشت قرمز وجو

یکی از دغدغه های اصلی تولید کنندگان خرید محصوالت تولید شده آن ها بود که با اقدامات صورت : وی در پایان اظهار داشت

و با توجه به اینکه وزارت  گرفته از سوی دولت رفع شد و توجه به این نکته ضروری است که نظارت بخشی از مدیریت بازار است

 .جهاد کشاورزی تامین کننده است، ابزار نظارتی ندارد

 بنگاه های تجارتی ما سیاسی شده اند: قاضی پور

: نادر قاضی پور نماینده وعضو کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسالمی در خصوص تنظیم بازار شب عید اظهار داشت

 .تشکیل نشده است و وزارت صنعت، معدن، تجارت باید هم زمان بر تولید و توزیع نظارت داشته باشدتنظیم بازار در اکثر استان ها 

اصناف هنگام تصویب قانون نمایندگان حضور داشتند و با وجود مخالفت برخی از آن ها و نمایندگان، این قانون تصویب : وی افزود

 .شد

مردم به دنبال عامل اصلی گرانی ها هستند تا این : ی ما سیاسی شده است، گفتقاضی پور با بیان اینکه متاسفانه بنگاه های تجارت

معضل هرچه سریعتر رفع شود، اما توجه به این نکته الزم است که نرخ سودهای بانکی، تورم و واردات از جمله عوامل مهم گرانی 

 .است

 .دولت و اصناف را در مقابل یکدیگر فرض کنیم، صحیح نیست: کالته رحمانی

تنظیم : سیدمهدی کالته رحمانی قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص تنظیم بازار شب عید اظهار داشت

بازار، ساختار خاصی دارد و معاون اول رئیس جمهور وظیفه ریاست بر این سازمان را دارد و عملکرد این سازمان به گونه ای است 

 .ازمان حضور و دخالت دارندکه از کلیه دستگاه ها در این س

همه ی ما باید مجری قانون باشیم و و در قانون نیز شیوه فعلی برای این سارمان تعریف شده است و اینکه دولت و : وی افزود

 .اصناف را در مقابل یکدیگر فرض کنیم، صحیح نیست

 .مهور و رئیس کارگروه تنظیم بازار استدر تمام استان های کشور، استاندار نماینده رئیس ج: کالته رحمانی تصریح کرد

ما مجری قانون هستیم پس اگر مشکلی وجود دارد، یا مشکل : قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه تاکید کرد

 .در اجرای قانون وضع شده است یا در نظارت بر اجرای آن کاستی هایی وجو دارد

 .ده عمل کرده ایم و براساس تولیدات داخلی یازار را تامین خواهیم کردامسال به نفع تولید کنن: وی افزود
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سیدمهدی کالته رحمانی قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان در خصوص نقش بازار سرمایه در تنظیم بازار 

 .ه نداردبورس معامالت را کنترل و شفاف می کند و وظیفه تنظیم بازار را بر عهد: اظهار داشت

 .نمی توان با برخوردهای چکشی تمام مشکالت را پاسخگو بود: مژدهی

از نظر من مردم در جهت احقاق : علی مژدهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تنظیم بازار شب عید اظهار داشت

 .حقوق خود عملکرد ضعیفی دارند

درصد پرونده های تشکیل شده شکایات مردم است یعنی از  1دود ، ح21تا  20از سال : وی در خصوص شکایات مردم اظهار داشت

 .هزار پرونده شکایت مردم است 18هزار پرونده،  0181

 .تا به حقوق آن ها رسیدگی شوداطالع دهند  92۱مردم باید شکایات خود را به : رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد

برمی گردد، زیرا در روزهای پایانی سال، گرانی و مسکالت این حوزه پررنگ تر می  بیشتر مشکالت ما به نظارت و کنترل: وی افزود

 .شود

بیشترین مشکالت فعلی در کشور، نظام توزیع است زیرا هنگامی که بحث نوسانات ارزی پیش آمد سرنوشت : مژدهی تصریح کرد

است اما نمی توان با برخوردهای چکشی ... ران فروشی وبرخی کاالهای وارداتی پیش آمد، زیرا در سیستم توزیع ما امکان احتکار، گ

 .تمام مشکالت را پاسخگو بود

برابر میزان گران فروشی و تخلف پیش  02جریمه ها تا  20در قانون سال : وی در ادامه در خصوص جریمه متخلفان اظهار داشت

 .رفته است و متناسب با تخلف صورت گرفته جریمه ای در نظر گرفته شده است

 .نگرانی مردم بیشتر از گرانی است تا گران فروشی: مژدهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان اظهار داشت

 یک میلیون واحد صنفی بدون مجوز داریم: مهرنوش

ه کلیه مباحث تولید ناخالص داخلی ب: مینا مهرنوش مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف ایران تنظیم بازار شب عید اظهار داشت

 .درصد واردات، کاالهای وارداتی و واسطه ای است که به تولید کمک می کند 82درصد واردات و صادرات است که 

امسال ثبت سفارش شکر نداشتیم و برای کمک به تولید کنندگان از ثبت سفارش سال های : وی در مورد واردات شکر اظهار داشت

 .گذشته استفاده شده است

یک میلیون : اگر نظارت دست اصناف نباشد، جون از جنس خودشان نیستند، تاثر گذار نخواهد بود، گفتمهرنوش با بیان اینکه 

 .واحد صنفی بدون مجوز داریم

 .متاسفانه در تولید کشور دنبال عامل خارجی هستیم: مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف ایران در ادامه افزود

براساس پیگیری های صورت : ن آجیل و خشکبار مبنی بر واردات آن ها اظهرا داشتمهرنوش در باره اعتراض برخی از فروشندگا

 .گرفته هیچگونه آجیل و خشکبار وارداتی از مبادی رسمی نداشته ایم و متاسفنه کلیه آجبل و خشکبار غیرایرانی، قاچاق است

 "تنظیم بازار شب عید "نتیجه نظرسنجی این هفته برنامه مناظره با موضوع

آیا سپردن نظارت بر خدمات و قیمت ها به اصناف، تصمیم : ان این هفته برنامه به سوال نظر سنجی این هفته مبنی بر اینکهمخاطب

از رای  11.11؛ 0درصد و گزینه شماره  01.11: بله  0گزینه شماره : خیر بدین ترتیب پاسخ دادند -0بله -0درستی است؟

 .مخاطبان را در برگرفته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210001222262 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931223000060
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 گوشت مرغ
 آیانا- 1131اسفند  11, شنبه

 هزار تن مرغ منجمد برای تنظیم بازار  20ورود 

م شد، اما از آنجا که مشتریان و تن مرغ در بورس کاال با موفقیت انجا 000هزار و  عرضه آزمایشی پنج

 .شود انجام می 1۱ماه  های بیشتری نیاز داشتند، عرضه مجدد آن از ابتدای اردیبهشت کارگزاران به آموزش
، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود پس (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای معتقد  عده: ن مسئولیت در پاسخ به پرسش ایانا درباره قطع دستوری عرضه مرغ منجمد در بورس کاال گفتاز انتصاب به ای

بودند که امکان عرضه مرغ منجمد در بورس کاال وجود ندارد، اما عرضه چند ماه گذشته نشان داد که بورس بازار مناسبی برای 

 .اسبی داشتتوان از این بازار استفاده من کشف قیمت بوده و می

های بیشتری  برخی مشکالت برای گرفتن کد توسط کارگزاران شهرستانی وجود داشت که نیاز است آموزش: مصطفی یاسائی افزود

 .در این زمینه انجام شود

شود که با هماهنگی و آموزش بیشتر  بینی می سابقه ذهنی گذشته برای عرضه مرغ پاک شده است و پیش: وی خاطرنشان کرد

 .عرضه مرغ منجمد در بورس از سر گرفته شود 21ماه  ران و مشتریان، در اوایل اردیبهشتکارگزا

روند قیمتی : های تولید در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد عنوان نهاده موقع ذرت و کنجاله سویا به یاسائی به تأمین و توزیع به

 .ها رو به کاهش بود و مشکل خاصی وجود ندارد نهاده

ها، مرغ  ریزی با توجه به اینکه تولید مرغ خطی است و از میزان جوجه: ره تنظیم بازار محصوالت پروتئینی تصریح کردوی دربا

 .های گوشتی تولید مناسبی وجود دارد، شاهد ثبات در بازار هستیم اجداد و مادر و مرغ

سازی را در سال  ه خرید از داخل و ذخیرههای گذشت این شرکت همچون سال: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام یادآور شد

 .به کشور وارد نشده و ثبت سفارش نشده است 0121ای که هیچ مرغ منجمدی در سال  گونه جاری آغاز کرده است، به

 .های گذشته بوده است آن مقدار مرغ وارداتی که در بازار وجود دارد، بر اساس ثبت سفارش سال: یاسائی تأکید کرد

هزار تن مرغ مازاد  011ماه اقدام به خرید  در راستای حمایت از تولید، شرکت پشتیبانی امور دام تا هفتم بهمن: وی اظهار داشت

 .هزار تن مرغ در انبارها موجود است 012ماه سال جاری مقدار  کرده است و با توجه به ذخایر موجود، در بهمن

ماه شاهد این  د افزایشی تقاضا وجود داشته است و امسال از ابتدای بهمنهرساله در دو ماهه پایانی سال، رون: یاسائی همچنین گفت

اتفاق بودیم تا اینکه توانستیم در ابتدای اسفندماه روند افزایش قیمت را کنترل کنیم و از هفته گذشته شاهد روند کاهشی در 

 .ایم قیمت مرغ بوده

 هزار تن مرغ منجمد برای تنظیم بازار 20ورود 

هزار تن مرغ منجمد در راستای تنظیم  02ماه تا روز گذشته  از ابتدای بهمن: ت پشتیبانی امور دام در ادامه افزودمدیرعامل شرک

 .هزار تن بود های گذشته این میزان عرضه هفت تا هشت بازار وارد بازار مصرف شد، در حالی که در ماه

تومانی در حال حاضر به  122هزار و  منجمد دارای قیمت پنجمرغ : وی با اعالم اینکه بازار متعادل شده است، خاطرنشان کرد

 .تومان رسیده است 022هزار و  پنج

بینی شده  پیش: یاسائی با اشاره به آغاز توزیع مرغ منجمد در سبد حمایتی به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ادامه داد

 .ای از آن قبل از پایان سال توزیع شود ه امیدواریم رقم عمدههزار تن مرغ به سبد خانوار فوق اضافه شود ک 01است که 

کند تا قیمت مرغ را به قیمت منطقی که وزیر جهاد کشاورزی آن را عنوان  شرکت پشتیبانی امور دام تالش می: وی تصریح کرد

 .هزار تومان برساند کرده است، یعنی هفت
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هزار تن مرغ خریداری شد، یعنی رقمی  ماهه ابتدایی سال ماهی هفت 02در : یاسائی در پاسخ به پرسش خبرنگاران یادآور شد

 .هزار تن محصول مازاد مرغداران را خرید کردیم 12معادل 

شود که این  بینی می هزار تنی گوشت مرغ منجمد را داشته باشیم و پیش 02روز توانستیم توزیع  11در مدت : وی تأکید کرد

 .هزار تنی برسد 12توزیع تا یک ماه آینده به رقم 

ماه امسال موضوع کاهش قیمت مرغ پیگیری شد و پس از خرید محصول  از آبان: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت

 .مازاد تولیدکنندگان، توانستیم بازار را کنترل کنیم

نندگان تغییر داد، صادرات محصوالت توان موضوع تنظیم تولید را به نفع تولیدک هایی که می یکی از روش: یاسائی همچنین گفت

 .های مناسبی وجود دارد ازجمله مرغ است که در این راستا ظرفیت

توانیم با استمرار تولید  ظرفیتی معادل صادرات بیش از سه میلیون تن مرغ در سال در کشور فراهم است که می: وی در ادامه افزود

 .آن را عملیاتی کنیم

کنیم بازار صادراتی  های خارجی تالش می های چند کشور خارجی و دعوت از هیئت ور در نمایشگاهبا حض: یاسائی خاطرنشان کرد

 .مناسبی را پیدا کنیم

 عرضه مرغ منجمد با حداقل دو ماه تاریخ مصرف

دام  شده توسط شرکت پشتیبانی امور های عرضه شده روی مرغ مدت درج مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره تاریخ کوتاه

شود، دارای برچسب بوده و حداقل از زمان کشتار تا زمان مصرف یک سال تاریخ دارد  مرغی که برای کشتارگاه آماده می: ادامه داد

 .تواند برای سه ماه بعدی تمدید شود که پس از آن نیز توسط سازمان دامپزشکی کشور آزمایش شده و می

نی امور دام توزیع شده است، دارای تاریخی دوماهه بوده و هیچ مشکلی را تا ایام هایی که توسط شرکت پشتیبا مرغ: وی تصریح کرد

 .وجود نخواهد آورد عید مردم به

شود که  با توجه به خرید و ذخیره مناسب گوشت قرمز طی سال، تالش می: یاسائی درباره تنظیم بازار گوشت قرمز نیز یادآور شد

 .وجود نیاید کمبودی در این باره به

تن آن گوشت وارداتی برزیلی  122هزار و  هزار تن گوشت قرمز توزیع کنیم که سه 08ایم  برای سال جاری توانسته: تأکید کردوی 

 .بوده و مابقی از تولیدات داخل تأمین شده است

رو  لید روبهتولیدکنندگان گوشت نیز همچون مرغداران با مشکالت افزوده تو: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت

ریزی شده است که دوهزار تن  ترتیب تا پایان سال برنامه بودند و در این راستا این شرکت نسبت به مازاد خرید اقدام کرده و بدین

 .سازی کنیم گوشت قرمز ذخیره

هزار  12تا  12 شود و حدود هزار تنی گوشت قرمز از طریق واردات تأمین می 822تنها پنج درصد از نیاز : یاسائی همچنین گفت

 .تن از تولید داخل است

کنندگان با پنج تا  تومان است که برای مصرف 122هزار و  01قیمت گوشت قرمز منجمد : وی درباره قیمت گوشت قرمز نیز افزود

 .رسد هزار تومان می 02درصد افزایش قیمت به  02

هزار و  انگین در کشور طی هفته نخست اسفندماه هفتصورت می کنندگان به قیمت مرغ گرم برای مصرف: یاسائی خاطرنشان کرد

شود که به  بینی می تومان رسیده است، اما پیش 622هزار و  رو شد و در حال حاضر به هفت تومان بود که با روند کاهشی روبه 822

 .هزار تومان برسد رقم هفت

تومان برآورد شده که نسبت به ماه قبل حدود  822هزار و  06طور متوسط در روز جاری  قیمت شقه گوسفندی به: وی ادامه داد

 .سه درصد افزایش قیمت داشته است
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 ./تومان در بازار است 622هزار و  01قیمت گوشت گوساله نیز : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پایان تصریح کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00802-0.html 

 گندم

 - 31/12/13فارس

 واردات یک میلیون تن توسط بخش خصوصی/ تن گندم وارد کشور شد میلیون 9: معاون وزیر جهاد

حدود یک میلیون تن آن   جاری، میلیون تن گندم وارداتی در سال 9از : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

های  و پرداخت آن به صورت ریالی انجام شده که این عملکرد در مقایسه با سال توسط بخش خصوصی تأمین

 .گذشته قابل مالحظه و مطلوب است
علی قنبری   به نقل از روابط عمومی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

یکی از سیاستها و تدابیر مهم دولت، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد بستر های الزم برای : وزیر جهاد کشاورزی گفتمعاون 

براین اساس ما نیز در زمینه تامین کاالهای اساسی مورد عمل . حضور موثر این بخش در عرصه های مختلف اقتصادی کشور است

 .انسیل های بخش خصوصی قرار داده ایمشرکت، بنایمان را بر بهره گیری مفید از پت

حدود یک میلیون تن آن توسط بخش خصوصی تأمین و   جاری، میلیون تن گندم وارداتی شرکت در سال 6از میزان : وی افزود

 .های گذشته قابل مالحظه و مطلوب است پرداخت آن به صورت ریالی انجام شده که این عملکرد در مقایسه با سال

های شرکت در  ژی های بخش خصوصی در تأمین کاالهای اساسی مورد عمل را یکی از استرات گیری از ظرفیت هبهر: قنبری گفت

قلمداد کردو هدف آن را تأمین  0120.1.02مصوبات بیست و سومین جلسه ستاد تنظیم بازار در مورخ  1راستای اجرای بند 

 .ندی بخش خصوصی دانستکاالهای اساسی وارداتی و تنظیم بازار با استفاده از توانم

های بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه  تالش شده تا استفاده از ظرفیت: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .صورت گیرد تا بتوان به اهداف کاهش تصدیگری دولت و ارتقاء وظایف حاکمیتی آن در این حوزه دست یافت

سازی، فروش و حتی توزیع کلیه  انداز شرکت مبتنی بر تأمین، ذخیره مین گندم، بلکه رویکرد و چشمنه تنها در تأ: قنبری تاکید کرد

ای  کاالهای اساسی، چه از محل تولید داخلی و چه برحسب ضرورت از مبادی خارج از کشور، توسط بخش خصوصی است، به گونه

 .وزیربنای اقتصاد مقاومتی را استحکام بخشیدقانون اساسی حرکت نموده  11های اصل  که بتوان در راستای سیاست

در همین راستا امسال نیز در فصل خرید تضمینی گندم تولید داخل، بخش خصوصی با : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .میلیون تن گندم را از کشاورزان داخلی مستقیما خریداری کرد 0مشارکت در خرید، بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210002220000 

 گندم
 آیانا- 1131اسفند  22, چهارشنبه

 های بخش خصوصی برای تأمین گندم کشور  گیری از ظرفیت بهره

بستر های الزم برای حضور موثر  یکی از سیاست ها و تدابیر مهم دولت، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد

این بخش در عرصه های مختلف اقتصادی کشور است بر همین اساس ما نیز در زمینه تامین کاالهای اساسی 

 .مورد عمل شرکت، بنا را بر بهره گیری مفید از پتانسیل های بخش خصوصی قرار داده ایم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21819-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931219001121
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علی قنبری، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی   بازرگانی دولتی ایران،به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از روابط عمومی 

حدود یک میلیون تن توسط بخش خصوصی، تأمین و پرداخت آن   در سال جاری،: اعالم کرد  بازرگانی دولتی ایران با بیان این خبر،

 .طلوب استهای گذشته قابل مالحظه و م به صورت ریالی انجام شده که این عملکرد در مقایسه با سال

های بخش خصوصی در تأمین کاالهای اساسی مورد  گیری از ظرفیت مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بهره

مصوبات بیست و سومین جلسه ستاد تنظیم بازار در مورخ  1های شرکت در راستای اجرای بند  ژی عمل را یکی از استرات

 .أمین کاالهای اساسی وارداتی و تنظیم بازار با استفاده از توانمندی بخش خصوصی دانستقلمداد کرد و هدف آن را ت 0120/1/02

های بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت گیرد تا بتوان به اهداف  تالش شده استفاده از ظرفیت: وی افزود

 .تکاهش تصدی گری دولت و ارتقاء وظایف حاکمیتی آن در این حوزه دست یاف

سازی، فروش و حتی توزیع کلیه  انداز شرکت مبتنی بر تأمین، ذخیره نه تنها در تأمین گندم، بلکه رویکرد و چشم: قنبری تاکید کرد

ای  کاالهای اساسی، چه از محل تولید داخلی و چه برحسب ضرورت از مبادی خارج از کشور، توسط بخش خصوصی است، به گونه

 .قانون اساسی حرکت کرده و زیربنای اقتصاد مقاومتی را استحکام بخشید 11ای اصل ه که بتوان در راستای سیاست

در همین راستا امسال نیز در فصل خرید تضمینی گندم تولید : مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اظهارکرد

 ./ن داخلی مستقیم خریداری کردمیلیون تن گندم را از کشاورزا0داخل، بخش خصوصی با مشارکت در خرید، بیش از 

http://www.iana.ir/majles/item/29411-9.html 

 

 گندم
 ایسنا - 1131اسفند  1۱شنبه 

  خرید جدید ایران در بازار جهانی گندم

روپا و منطقه دریای سیاه خریداری کردند که نخستین خریدشان در چند هزار تن گندم از اتحادیه ا 81های ایرانی خصوصی حدود  شرکت

 .هفته گذشته بود

هزار تن گندم از  62این گندم که برای تحویل در مارس معامله شده شامل : به گزارش ایسنا، رویترز به نقل از معامله گران اروپایی نوشت

 .ه دریای سیاه استهزار تن دیگر از منطق 01آلمان و منطقه دریای بالتیک و 

 .به گفته یک معامله گر، خریداران ایرانی خصوصی تقاضای قابل مالحظه ای برای گندم آلمان، دریای بالتیک و استرالیا دارند

 .مقدار قابل توجهی گندم خریداری کرد 0201بر اساس این گزارش، ایران آخرین بار در پایان سال 

های مالی اتحادیه اروپا و آمریکا،  شود اما تحریم امل خرید غذا و کاالهای بشردوستانه نمیای ش های غربی علیه برنامه هسته تحریم

انجام مبادالت این کاالها را در دو سال گذشته دشوار کرده و عمده خریدها توسط خریداران دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی 

  .ایران انجام گرفته است

ها که به دنبال توافق مقدماتی هسته ای صورت گرفته است، برای خرید  یز با تسهیل تحریمبا اینهمه خریداران خصوصی ایران ن

 .غالتی شامل ذرت و خوراک دام وارد بازار شده اند

خریداران دولتی ایرانی در حال حاضر در بازار نیستند اما احتماال از اواسط آوریل پس از تعطیالت : یک بازرگان دیگر اظهار کرد

 .رانی که بودجه آنها برای سال جدید تخصیص یافته به بازار بازخواهند گشتسال نوی ای

دالر در هر تن رسانده که باالتر از سطح بین المللی  112های گندم داخلی را به حدود  به گفته وی، برنامه حمایت کشاورزی، قیمت

 .کند را به صرفه میاست و در حال حاضر واردات گندم برای مصرف داخلی و برای صادرات آرد گندم 

http://www.iana.ir/majles/item/21877-1.html
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هزار تن آرد گندم به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، امارات متحده عربی و کشورهای عربی  012های ایرانی ماهانه حدود  شرکت

 .کنند دیگر صادر می

http://www.isna.ir/fa/news/13929901943 

 تماشینس آال

 - 31/12/21فارس

 یک اقدام جهادی در صنعت کشور انجام شد/ تولید تراکتور سنگین از آرزوهایم بود: کشاورزیوزیر جهاد 

در کارخانجات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در ((  ITM 9000)) از اولین تراکتور سنگین کشور با عنوان 

 .تبریز با حضور وزیر جهادکشاورزی رونمایی شد
سازی  وزیر جهاد کشاورزی ظهر امروز در مراسم رونمایی از تراکتور سنگین در شرکت تراکتور از تبریز،  خبرگزاری فارسارش به گز

پیش ما  چند سال: اسب بخار در داخل کشور جزو آرزوهای من بود، اظهار داشت 012تبریز با اعالم اینکه تولید تراکتور سنگین 

، شاهدیم که صنعتگران  خوشحال بودیم که توانستیم تراکتور سنگین به کشور وارد کنیم در حالی که امروز با کمال اقتدار و افتخار

توان گفت، درگذشته  اند و در واقع می و تولیدکنندگان مخلص و تالشگر ما در گروه صنعتی تراکتورسازی، اقدام به تولید آن کرده

بود که االن این دغدغه با یک اقدام جهادی رفع شده و  های مهم مدیران و کشاورزان  ر سنگین در کشور ما از دغدغهتولید تراکتو

 . این تراکتور به مزارع روستائیان کشیده شده است

کردید کارستان کاری که شما : ایران افزود محمود حجتی در ادامه با خطاب قرار دادن مدیر عامل و کارشناسان تولید تراکتورسازی 

 .است و این اقدام شما یک اقدام فراموش نشدنی در صنعت کشور به ویژه صنعت کشاورزی خواهد بود

نوع محصول در توان و مدلهای مختلف تک و دو دیفرانسیل از جمله  01در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران 

، تراکتورهای دودیفرانسیل 012ITM ،081ITM ،022ITM ،111ITM ،181ITM ،822ITM ،212ITMتراکتورهای

نیز آخرین  ITM112شوند که تراکتور  اسب بخار توان تولید می 11اسب بخار و تراکتور دو دیفرانسیل برنجی با  012تا012

 .بوده است ITM 0122محصول تولیدی، قبل از تولید تراکتور سنگین 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210000222120 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/12/11فارس

های پاندولی دولت آفت  حرکت/ لزوم هوشمندسازی قوانین/ آیند نخبگان اقتصادی در اتاق گرد هم می: زرگر

 بخش خصوصی است

با مشارکت حداکثری بخش خصوصی در انتخابات اتاق، نخبگان سخنگوی ائتالف ایرانی آباد با بیان این که 

 .حرکت های پاندولی دولت، آفت جان بخش خصوصی است: اقتصادی گرد هم خواهند آمد، گفت
به : ابات اتاق بازرگانی گفت، حمید حاجی ابراهیم زرگر سخنگوی ائتالف ایرانی آباد در هشتمین انتخخبرگزاری فارسبه گزارش 

کار گیری ابزار مدرن و تسهیل در مدیریت کالن معادن و همچنین بستر سازی الزم برای جلوگیری از صادرات مواد خام مهمترین 

 .برنامه ای خواهد بود که ما در بخش معدن پیگیری خواهیم کرد

http://www.isna.ir/fa/news/93121609183
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931221000491
http://www.farsnews.com/
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ان باید به این مهم توجه داشته باشند که همه ما بر اساس یک وی معتقد است در آستانه انتخابات تمام کاندیداها و شرکت کنندگ

درد مشترک و حول یک هدف گرد هم جمع شده ایم و آن هم چیزی جز تقویت بخش خصوصی و در نتیجه اعتالی اقتصاد ملی 

 .نیست

ز رای گیری شکل می دهد، های اتاق را در روز پس ا ای که آرایش صندلی فارغ از هرنتیجه: سخنگوی ائتالف ایرانی آباد افزود

 .همگی ما باید مبنای عمل خود را مبتنی بر برنامه های دقیق شکل دهیم

همان گونه که در قبل نیز اشاره شد تحقق برنامه های ائتالف برای ما به مراتب مهمتر از انتخاب افراد : وی در این ارتباط ادامه داد

 .در اختیار تمامی فعاالن اتاق بازرگانی قرار دادیماز همین رو برنامه های این ائتالف را . می باشد

تغییر رویکرد انتخابات اتاق از شخص محوری به برنامه محوری یکی از اهداف اولیه ما بود که بر : سخنگوی ائتالف ایرانی آباد گفت

اقتصادی و تاثیر گذاران اتاق  اساس گزارش های مستند واصله به دفتر ائتالف ما شاهد تغییر این رویکرد در بخش مهمی از فعاالن

در حقیقت تغییر گفتمان انتخابات اتاق یکی از اولین اهداف ما در این ائتالف بود که امروز در میدان عمل شاهد . بازرگانی بوده ایم

 .به ثمر نشستن آن هستیم

ریشه های مشکالت امروز تجارت ما معتقدیم بسیاری از : وی ضمن تحلیل اجمالی از وضعیت اقتصادی امروز ایران و جهان گفت

های  ها و مدل در حقیقت نسخه. جهانی در عرصه اقتصاد بین الملل بدون تردید در زمینه اقتصاد لیبرال سرمایه داری قرار دارد

 .کهنه قرن هجده و نوزده اقتصاد دیگر جوابگوی حل مشکالت ریز و درشت دوران معاصر ما نیست

خود غربی ها نیز تالش دارند تا با اتکا به مدل های جدید مدیریتی حجم انبوه مشکالت اقتصادی  امروزه: حاجی ابراهیم زرگر گفت

این در حالی است که بسیاری از تصمیم سازان اقتصادی ما سعی دارند تا با استفاده از همان مدل های . خود را مرتفع سازند

مشکالت ناهمگون اقتصاد ایران بیابند که البته شکست این  قدیمی و پیروی از تئوری های امثال آدام اسمیت راهی برای حل

 .تالشها به صورت پیش بینی قابل درک است

معتقدم راه برون رفت ما از بحران های پیاپی اقتصادی، اتکا بر توانایی ذاتی و : عضو شورای مرکزی ائتالف ایرانی آباد ادامه داد

ه معنای انزوا و عدم ارتباط با جهان پیرامونی قلمداد شود، بلکه ما باید با تمسک البته این گفته نباید ب. درون مرزی خودمان است

اقتصاد مقاومتی رمز عبور ما از . جستن به روش ها و تقویت ظرفیت های نامحدود داخلی بسیاری از موانع امروز را از سر راه برداریم

 .شرایط بحران اقتصادی است

ما معتقدیم فعاالن اقتصادی ما به : ی از توفیقات و ظرفیت های پنهان بخش خصوصی ادامه داد حاجی ابراهیم زرگر با اشاره به برخ

حاکم بر ادارات دولتی نظیر گمرکات و سازمان تامین اجتماعی می توانند به گونه ای ( جبریت)شرط رها شدن از دترمینیسم 

 .خالقانه تر عمل نمایند

بدون شک ساز و کار بنیادهای اقتصادی ما بر مبنای : کم بر ادارات دولتی گفتوی با تشریح معنای دترمینیسم اقتصادی حا

جبریت و قوانین الزم االجرا شکل گرفته است و سابقه این نوع قانون نویسی در عرصه اقتصاد به یکصد سال گذشته و ادارات مالیه 

 .آن زمان بر می گردد

شما دیگر نمی . ، هوشمند سازی قوانین یکی از الزمه های تجارت نوین استحال آنکه ما معتقدیم در عرصه اقتصاد: وی تاکید کرد

بلکه قوانین بایستی به نحوی هوشمند وضع و . توانید مبتنی بر سلیقه دفعی قانون گذار به تجارت سود آوری دسترسی داشته باشید

 .اجرا شوند تا حداکثر فایده را بر بخش تجارت برساند

نه ای عمل نماییم که قوانین ما به دلیل کهنگی و عدم به روز شدن در فضای تجارت بین الملل موجبات نباید به گو: زرگر افزود

 .یکی از زمینه های بروز فساد نبود قوانین واقع نگر است. عمل ضد قانون و در نهایت ایجاد فساد را رقم بزند
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ما بشدت مخالف حرکت های پاندولی در عرصه : انی گفتوی با بیان برخی از برنامه های ائتالف در زمینه شکوفایی اتاق بازگ

گی صرف می دانیم و همچنین برون داد آن را  زیرا ذات این حرکت را مبتنی بر بی برنامه. اقتصاد و تجارت بین الملل هستیم

 .آشفتگی فضای کسب وکار قلمداد می کنیم

تای توزیع همه جانبه خدمت در جهت بسط عدالت در میان همه همگام سازی جریان اطالعات، پول و کاال در راس: زرگر ادامه داد

فعاالن بخش خصوصی دیگر برنامه مهم و تاثیر گذار ما خواهد بود که امیدواریم با ورود و همگرایی اتاق بازرگانی مسیر تحقق این 

 .برنامه ها هموار شود

همان گونه که در : ه به نسل تحصیل کرده و جوان ادامه دادوی با بیان اهمیت دانش بنیان بودن برنامه های اتاق بازرگانی و توج

قبل نیز اشاره کردیم تقویت ارتباط بخش صنعت با دانشگاه ها بدون تردید یکی از برنامه های ما در کمیته های تخصصی اتاق 

 .خواهد بود؛ چرا که ما استعداد های جوان و نخبگان را موتور محرک کشتی انقالب اسالمی می دانیم

نگاه از باال به پایین و تصمیمات پاندولی در اقتصاد همواره به : وی ضمن اشاره به تصمیمات آنی دولت در زمینه تجارت ادامه داد

ضرر اقتصاد ملی تمام شده است و این در حالی است که دیپلماسی کشور اگر بر مبنای تجارت و همگرایی اقتصاد و سیاست خارجه 

 .ت بحث دیپلماسی اتاق پی خواهد بردگام بردارد، کشور به اهمی

همان گونه که در قبل نیز بارها گفته ایم، ما معتقدیم دستگاه : زرگر در ادامه ضمن تشریح معنای دیپلماسی اتاق بازرگانی گفت

صادی دیپلماسی رسمی کشور که در قالب وزارت امور خارجه فعالیت می کند، باید در تمامی روابط بین الملل، پیوست های اقت

در حقیقت روابط و یا عدم روابط فی مابین در عرصه جهانی مبتنی بر حجم . روشن و ملموسی را برای بخش خصوصی تعریف نماید

لذا اتاق بازرگانی باید در افقی ملموس گام های روشنی را دوشادوش دستگاه . و میزان مبادالت تجاری طرفین تخمین زده می شود

 .دن حجم کمی و کیفی تجاری بازرگانان ایرانی فراهم سازددیپلماسی به منظور باال بر

بر کسی پوشیده نیست که داشتن پیوست اقتصادی در روابط بین الملل ضامن بقا و استمرار یک ارتباط : زرگر در همین راستا افزود

ظور باال بردن میزان تضمین لذا دستگاه دیپلماسی رسمی بایستی از تمام ظرفیت حقیقی اتاق بازرگانی به من. به حساب می آید

 .های تجاری در روابط فی مابین خود با کشور های دیگر استفاده نماید

 لیست ائتالف ایرانی آباد در اتاق*

 .از سوی دیگر در نشست خبری ائتالف فراگیر ایرانی آباد از سرفصل برنامه های این ائتالف رونمایی شد

عتقدیم باید اتاق بازرگانی مانند پارلمان واقعی متشکل از نظرات مختلف باشد تا م: زرگر در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت

امکان تضارب آرا و گفتمان وجود داشته باشد و این تفکر را که خطی عمل کنند تا افراد از یک گروه وارد اتاق شوند، تائید 

 .کنیم نمی

در ائتالف فراگیر « برنامه محوری»مه ها، با توجه به رویکرد پس از برگزاری نشست خبری این ائتالف و رونمایی از سرفصل برنا

ایرانی آباد به عنوان رویکردی نو و بدیع در عرصه انتخابات اتاق بازرگانی، لیست نهایی بر اساس تطبیق افراد متقاضی حضور در 

 .های تبیین شده اعالم شد ائتالف با محورهای برنامه

های مختلف بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی دیده  های موفق بخش خصوصی در حوزه چهره در لیست ائتالف فراگیر ایرانی آباد

 .شود می

 :فهرست نهایی ائتالف فراگیر ایرانی آباد به شرح زیر است

 :بخش معدن

 حمید حاج ابراهیم زرگر
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 محمد کاظم زاده قوچخان

 عالء میرمحمد صادقی

 :بخش کشاورزی

 صدراهلل پرهیزکار

 یابراهیم جمیل

 : بخش بازرگانی

 آقایان محمدعلی امانی

 وحید صدوقی

 ناجی سعدونی

 سیدهادی رضوی

 محسن ملکی آدرانی

 مهدی معصومیان

 سیدمرتضی عراقچی

 یوسف الهی شکیب

 یحیی آل اسحاق

 سیدمحمدرضا حسینی فیروزآبادی

 :بخش صنعت

 کوروش پرویزیان

 اکبر برندگی

 مهدی کالکی

 محمد عاشق معلی

 مرتضی عزیزی

 دمهدی نایبیمحم

 محمدحسین برخوردار

 محسن خلیلی عراقی

 غالمرضا سلیمانی

 سیدعلی رضوی

 مهدی ناظمیان

 محمدرضا سروش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210006220210 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  - 31/12/13فارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931216001051
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 های مقام معظم رهبری درباره حفاظت از منابع طبیعی تاکید نماینده فائو بر توصیه

 .های مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از منابع طبیعی ایران تأکید کرد نماینده فائو در ایران بر توصیه
در ایران سرج ناکوزی، نماینده فائو ( فائو)سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

و اهمیت لزوم پیروی از توصیه های رهبر معظم جمهوری « جشن تولد زمین»در جمهوری اسالمی ایران طی مراسمی با عنوان 

با پیروی و بکارگیری : جنگل های کشور گفتاسالمی ایران در خصوص لزوم تالش جمعی برای حفاظت از منابع طبیعی و 

های مقام معظم رهبری بیاید تمام تالشمان را برای کاشت درختان بیشتر بکار گیریم و اجازه ندهیم جنگل ها، مراتع و  توصیه

 .مان در شهرها و حاشیه شهرها مورد تخریب قرار گیرند محیط زیست سبز

داشت منابع طبیعی اختصاص می دهد،  در جهان که یک هفته کامل را به گرامی وی با برشمردن ایران به عنوان کشوری نمونه

های گرامیداشت منابع طبیعی نه تنها منعکس کننده اهمیتی است که کشور برای حفاظت از محیط زیست قائل می  مراسم: افزود

 .طبیعی این سرزمین استشود، بلکه نشان دهنده جایگاه فرهنگی عمیق محیط زیست و ارتباط حیات بشر با منابع 

: ها و درختان در پایداری و حفاظت از حیات بشری پرداخت و گفت ناکوزی در بخش دیگری از سخنانش به سهم با ارزش جنگل

 .کنیم و آبی که می نوشیم هستند ها و درختان تامین کننده هوای پاکی که تنفس می جنگل

شوند و نقش مدافع طبیعی ما را در  ده گونه های زیستی زمین محسوب میاین منابع مهمترین میزبان و حفاظت کنن: وی افزود

ها، زندگی برای ما ممکن و پایدار شده  کنند و از این منظر نیز به واسطه وجود درختان و جنگل برابر تغییرات آب و هوایی ایفا می

 . است

داری طی  ان ملل در خصوص مسائل مربوط به جنگلبه عنوان آژانس تخصصی سازم( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 00داری بنیان نهاد و هر ساله با گرامیداشت روز  روز جهانی ویژه ای را برای جنگل 0210شانزدهمین کنفرانس خود در سال 

وص توسعه به اهمیت فعالیت های جامعه جهانی در خص« روز جهانی جنگل ها» در قالب ( اول فروردین و سال نوی ایرانی)مارس 

 . پایدار جنگل ها می پردازد

این مجمع اهمیت روز  0201شایان ذکر است، طی شست و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در فوریه سال 

ای فائو و مجمع جهانی جنگل سازمان ملل را به عنوان مسئول اصلی  جهانی جنگل ها را به رسمیت شناخت و با تصویب قطعنامه

ها در خصوص تقویت مدیریت حفاظت و توسعه پایدار جنگل و درختان خارج از جنگل برای نسل های کنونی و  آگاهی ارتقا سطح

 .آینده برگزید

های دولت جمهوری اسالمی ایران با هدف  هر ساله در طول گرامیداشت هفته منابع طبیعی در کشور، فائو با همکاری وزارتخانه

ختلف، از جمله جوامع محلی و مدارس، به ضرورت مدیریت مسئوالنه منابع طبیعی موجود در ارتباط و اطالع رسانی در سطوح م

 .کشور به دلیل اهمیت حیاتی آنها برای نسل های آینده می پردازد

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان محیط  براساس این گزارش در این مراسم مسئولین سازمان جنگل

 . و جمع کثیری از دانش آموزان مدارس تهران حضور داشتندزیست 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210002220102 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1131اسفند  11, یکشنبه

 ها  زمین با انتقال کشت گوجه فرنگی از فضای باز به گلخانه هزار هکتار 920سازی  آزاد

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931219001320
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گذاری در  سیاست اصلی وزارت جهادکشاورزی سرمایه: معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

 .ها برای کاهش مصرف آب و افزایش تولید است توسعه گلخانه
روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران، محمدعلی طهماسبی در نشست و به نقل از ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

تنظیم بازار مازندران، در گفتگویی با بیان این که اولویت اصلی کشور توجه به منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آن است، اظهار 

ر مصرف آب از مزایای احداث جویی د تولید محصول با کیفیت، تنظیم محصول بر اساس نیاز داخل و صادرات و صرفه: داشت

 .هاست گلخانه

هکتار گلخانه وجود دارد در  822هزار و  8در ایران : وی احداث گلخانه را یک ضرورت در بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت

ن دهنده میلیون هکتار آن در کشور چین متمرکز است و این آمار نشا 0.1میلیون هکتار گلخانه داریم که  1.1حالی که در دنیا 

 .این است که در مقایسه با دنیا عقب هستیم

ها را بر اساس شرایط اقلیمی، تنوع محصول و انتخاب  به گفته این مسوول، در این راستا وزارتخانه عزم خود را جزم کرده تا گلخانه

 .تکنولوژی برتر ساماندهی کند

ها نیز  این اعتبار شامل گلخانه: ی در سال جاری در کشور، گفتطهماسبی با اشاره به برقراری خط اعتباری یک هزار میلیارد تومان

 .ها از این خط اعتباری در سال آینده هم ادامه خواهد داشت شده است و روند توزیع تسهیالت برای احداث گلخانه

شود که با در  د میهزار تن گوجه فرنگی در کشور در فضای باز تولی 622میلیون و  1به عنوان نمونه هم اکنون : وی تصریح کرد

میلیون متر مکعب مصرف آب را به  122میلیارد و  0هزار متر مکعب آب در هکتار، بالغ بر  06تا  00نظر گرفتن میانگین مصرف 

ها، ضمن دستیابی  تن در هکتار است، اما با انتقال کشت گوجه فرنگی از فضای باز به گلخانه 12دنبال دارد که میانگین عملکرد آن 

 .شود سازی می هزار هکتار زمین آزاد 001، (ای تن در هر هکتار فضای گلخانه 122تا  122)ید ده برابری این محصول به تول

ایران از جمله : کنند، گفت این مقام مسوول، با بیان این که اکثر کشورها تنوع اقلیمی ندارند و تنها چند رقم میوه تولید می

 .کند های گرمسیری و هم سردسیری تولید می ست و در چهار فصل، هم میوهکشورهایی است که دارای تنوع اقلیمی ا

وی با اشاره به این که کشور ما در تولید چند میوه شامل مرکبات، انار، سیب و پسته صاحب نام است که تولیدات قابل توجهی نیز 

 .ن دارویی دارای مزیت نسبی استایران در تولید برخی گیاهان مانند زعفران، زرشک و گیاها: دارد، خاطرنشان ساخت

پذیر است اکثر  با توجه به این که کشاورزی از جمله مشاغل پرخطر و ریسک: معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .دهند های الزم را از بخش کشاورزی انجام می ای حمایت کشورها با پرداخت یارانه و تعرفه و مسایل فنی و قرنطینه

کند زیرا واردات نه تنها تولید کننده  واردات، تولیدات کشور را تهدید می: بی در خصوص واردات محصوالت کشاورزی گفتطهماس

 .دهد نشاند بلکه سرمایه ملی کشور را نیز هدر می را به خاکستر می

میوه به ایران در سال های  به عنوان نمونه ورود بیماری جاروک جادوگر که یک بیماری پالسمایی است، با واردات: وی افزود

 .را از بین برد( منطقه رودان)هزار هکتار از مرکبات استان هرمزگان  02گذشته ورود پیدا کرده و 

: مدت، منافع ملی را دچار آسیب کنیم، تصریح کرد معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که نباید برای منافع کوتاه

را در ... ای از طریق واردات به کشور در سال های گذشته وارد شده که مرکبات، زیتون و گس میوه مدیترانهبیماری تریستیزا و م

 .دهد معرض خطر قرار می

با توجه به مازاد تولید مرکبات کشور در حال : طهماسبی با تاکید بر مدیریت بازار محصوالت کشاورزی از جمله مرکبات، گفت

ی مدیریت بازار است و ربطی به کمبود یا بیشتر بودن محصول ندارد و مباحث مطرح شده مبنی بر حاضر، تنظیم بازار به معنا

 .پایه و اساس است کمبود مرکبات و نیاز به واردات بی
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 .تنظیم بازار دولت به منظور پایداری تولید و عدم ضرر و زیان مصرف کننده است: وی ادامه داد

شوند،  سبب افزایش قیمت در بازار می( ها واسطه)های اضافی  با بیان این که متاسفانه حلقهمعاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی 

 .شود هم تولید کننده و هم مصرف کننده به منافع خود برسند ای برای بخش کشاورزی سبب می ایجاد سامانه: گفت

 .تولیدات داخل پاسخگوی نیاز کشور است گیرد و هیچ گونه واردات مرکبات برای شب عید در کشور صورت نمی: وی یادآور شد

دار را از مراکز تولید مجاز تهیه  های شناسه شود نهال به باغداران توصیه می: طهماسبی به کاشت نهال در کشور اشاره کرد و افزود

 .کنند

 ./ید سازمان حفظ نباتات هستندها مورد تای خوشبختانه به اندازه کافی نهالستان در کشور وجود دارد که این نهالستان: وی ادامه داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00802-0.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1131اسفند  11, شنبه

 ها  گزیدهشکنی فرهنگستان در وقت شناسی تجلیل از بر تقدیر عباس کشاورز از سنت

 .قطار کشاورزی از ریل خارج شده است و باید کمک کنیم تا به ریل برگردد
، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه آیین تجلیل از مهندسان برتر (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های تودیع افراد از  ایم فقط در زمان اشاره به اینکه عادت کرده شده فرهنگستان علوم و در گفتگو با خبرنگار ایانابا کشاورزی انتخاب

جا  دلیل زیر پا گذاشتن این سنت نابه عمل آید، از فرهنگستان علوم به شان از آنها تجلیل به شان و پس از مرگ های سازمانی سمت

 .ام ارد، کار کمی کردهشاید شایسته این انتخاب نباشم، چون نسبت به آنچه کشور نیاز د: تقدیر کرد و افزود

دانش موجود : عباس کشاورز با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش کشاورزی ما ناپایدار است و حال کشاورزی خوب نیست، افزود

 .در کشور برای بخش کشاورزی و آب کافی نیست و برای بهبود حال کشاورزی نیازمند اقدامات اساسی و نهادینه هستیم

: کند صاحب نظر است، خاطرنشان کرد خورد، فکر می ر حال حاضر در کشور هرکس محصول کشاورزی میوی با بیان اینکه د

مداران باید با توجه به شرایط اکولوژیکی کشور درباره کشاورزی  خواهد و سیاست های خاص خودش را می کشاورزی تخصص

 .شان رسیده است اند و به تصویب یید کردههایی را شروع کنند که متخصصان کشاورزی آنها را تأ صحبت کنند و پروژه

قطار کشاورزی : معاون زراعت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه فرصت برای آزمون و خطا در بخش کشاورزی و آب نداریم، ادامه داد

 .از ریل خارج شده است و باید کمک کنیم تا به ریل برگردد

م تداوم داشته باشد و از افرادی که لیاقت این انتخاب را دارند و دلسوز بخش کشاورز در پایان اظهار امیدواری کرد که این مراس

 ./هستند، تقدیر شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00800-0.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1131اسفند  11, یکشنبه

 دانشجویان و استادان دانشگاه علوم کشاورزی ساری صاحب آزمایشگاه مرکزی شدند 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21829-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21812-1.html
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معاون پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از افتتاح آزمایشگاه مرکزی شاعا در دانشگاه 

 .علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خبر داد
اسفند ماه در چهارمین نشست کارگروه استانی شبکه  01، غالمعلی رنجبر امروز از ساری( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

دانشجو در مقطع دکتری دارد و بیش از  122این دانشگاه بیش از : استان مازندران، گفت( شبکه آزمایشگاهی علمی ایران)شاعا 

 .دانشجوی کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند 222

های  های پژوهشی دانشگاه ها در این دانشگاه به لحاظ تحقیقاتی باال است و قسمت اعظم بودجه نامه تنوع موضوعی پایان :وی افزود

 .شود مازندران در این دانشگاه جذب می

این دانشگاه پژوهشکده زیست فناوری دارد که دارای : معاون پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تصریح کرد

 .تجهیزات آزمایشگاهی ارزشمند است و امیدواریم با همکاری و همدلی بتوانیم یک شبکه نمونه شاعا در کشور شکل دهیم

امروز با حضور جالل بختیاری، مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری : وی افزود

 .شود وم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افتتاح میآزمایشگاه مرکزی شاعا در دانشگاه عل

های  های مختلف مازندران بودند، نظرات و دیدگاه بر اساس این گزارش، همه اعضای این نشست که نمایندگان پژوهشی دانشگاه

 .خود را درباره تشکیل شبکه شاعا بیان کردند

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00810-0.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1131اسفند  11, یکشنبه

 درصد دام سبک کشور متعلق به عشایر است  24

قرمز مورد نیاز کشور به  درصد گوشت 20: جانشین رییس و معاون توسعه وعمران سازمان امورعشایر گفت

 .هزار تن از سوی عشایر تولید می شود910میزان 
درصد دام سبک و چهار درصد دام  08: میرولی صفرزاده درجریان بازدید از منطقه عشایرنشین میهان ازتوابع بشاگرد، اظهار کرد

 .میلیون واحد دامی به عشایر تعلق دارد 01سنگین کشور شامل 

هزار خانوار جمعیت عشایری کشور را تشکیل می دهد که این تعداد  002هزار نفر درقالب  022میلیون و اکنون یک: وی افزود

 .نسبت به سالهای گذشته تغییر چندانی نداشته است

با حضور معاون توسعه و عمران سازمان امورعشایر در بین عشایر بشاگرد از توابع هرمزگان، مسائل و مشکالت آنان بررسی و دستور 

 .زم برای رفع آنها صادر شدال

دراین بازدید مقرر شد به منظور کمک به عشایر بشاگرد اعتباری برای مطالعه و کارشناسی بهتر احداث سد پیشنهادی ویژه 

 .عشایرمیهان و شمسون از توابع این شهرستان در سال آینده اختصاص یابد

 122تامین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز دام ، با زیرکشت رفتن  با احداث این سد، ضمن: مدیر جهاد کشاورزی بشاگرد نیز گفت

 .هکتار از اراضی مجاور بخشی از علوفه دامهای عشایر این منطقه نیز تامین و موجب ایجاد اشتغال برای جوانان می شود

 .و شمسون اسکان دارندعشایر بشاگرد هرمزگان از طایفه وطن خواه و بلوچ بوده و در دو منطقه میهان : محمد احمدی افزود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21832-1.html
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http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00811-0.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1131اسفند  11, دوشنبه

 شود  شناسی ملی ایران در ایام نوروز آغاز می بازدید از باغ گیاه
فرد در زمینه پژوهش گیاهی،  شناسی ملی ایران، به عنوان یک پروژه منحصر به ،باغ گیاه(ایانا)زارش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گ

این مکان زیبا و دیدنی، با وسعت . طراحی و احداث شده است 0118مطالعه گیاهان و طراحی منظر در خاورمیانه بوده که از سال 

با تنوعی بیش از ( کلکسیون)مجموعه گیاهی  01یکی گیاهی کشور محسوب شده و متجاوز از گاه تنوع ژنت هکتار ذخیره 012

 .داده است چهارهزار گونه گیاهی را در خود جای 

پردازند مورد توجه  شناسی ملی ایران به همراه راهنمایان آموزش دیده و کارشناسان باتجربه که به معرفی آن می بازدید از باغ گیاه

 .های خصوصی و دولتی قرار گرفته است ها، شرکت ف مردم اعم از دانش آموزی، دانشجویی، مؤسسهقشرهای مختل

 111داخلی  11181080-1: تلفنخانه 11181021: تلفن بخش بازدید

 ( ریال)قیمت  واحد  های بازدیدکننده  تعرفه گروه ردیف 

 12.222 نفر آموزی و دبیران بازدید دانش 0

 12.222 نفر اساتید بازدید دانشجویی و 0

 12.222 نفر بازدید کارمندان دولت 1

 022.222 نفر بازدید کارمندان بخش خصوصی 1

 12.222 نفر بازدید بازنشستگان 1

 022.222 نفر بازدید آزاد 6

 022.222 نفر بازدید افراد خارجی 1

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00811-0.html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس- 1131ماه  اسفند 21شنبه 

 اروپا و امریکا، شکالت ایرانی می خرند/ قاچاق شیرینی و شکالت توجیه ندارد

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از کیفیت شیرینی و شکالت ایرانی مدیر کل فراورده های غذایی، <صنایع غذایی

 .و صادرات بالی آن خبر داد

با توجه به تولیدات با : دکتر هدایت حسینی مدیر کل فراورده های غذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت

شکالت دارد و همینطور حمایتها و روانسازیهایی که سازمان غذا و دارو از این کیفیتی که کشور ایران در زمینه شیرینی و 

 .محصوالت دارد سهم صادرات مواد غذایی مرتبط با این صنعت یکی از نقاط قوت تولیدات فراورده های غذایی شده است

ایی و حتی امریکایی متقاضی شکالت و برخی کشورهای اروپ: وی با بیان اینکه صادرات خیلی خوبی در این حوزه وجود دارد افزود

 .شیرینی ایرانی هستند

مدیر کل فراورده های غذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و داروابراز امیدواری کرد صنعت با استفاده بهینه ازپتانسیل 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21834-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21845-1.html


 3931سوم اسفند اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         اورزی وآبدفتر کش
 

33 
 

 .موجود بتواند صادراتش را بیشتر توسعه دهد

ه بنایش مخفی کاریست ودربسیاری حوزه ها، جامعه را مبتالبه خود نموده است در در بحث قاچاق که ک: وی همچنین تصریح نمود

 .فراورده های غذایی ای مثل شیرینی و شکالت هرگز نتوانسته با شدت و حدت سایر حوزه ها رخ عیان نماید

هیچ توجیح اقتصادی برای  از آنجا که قاچاقچیان قبل ازهرچیز به دنبال سود محصوالت می باشند: حسینی در پایان عنوان کرد

قاچاق این محصوالت نمی یابند واین مهم حاصل نگشته مگر به به دلیل توان و قدرت باالیی که در صنعت فراورده های غذایی ما 

  .وجود دارد

http://www.foodpress.ir/Post 

 منابع مالی

 خبرنگاران جوان - 1131اسفند  22: تاریخ

 صندوق توسعه ملی تسهیالت الزم را در اختیار کشاورزان قرار داده است

هزار میلیارد به عنوان تسهیالت در اختیار بخش کشاورزی قرار  1تا  0صندوق توسعه ملی : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت

شرایط برای کشاورزان در خصوص استفاده از این  میلیون ریال بود، 122داده است اما به دلیل باال بودن سقف تسهیالت که 

 .شد تسهیالت فراهم نمی

در زمینه : ، اعالم کردخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  علی

 .کمتری برای متقاضیان کار وجود دارد  له فنی مهندسی و صنعت و خدمات اشتغالها از جم کشاورزی نسبت به سایر بخش

های الزم را کسب نماییم، چرا که ما در  تر استفاده کنیم تا موفقیت ها بیش در بخش کشاورزی باید از ظرفیت: وی خاطر نشان کرد

 .ند بخشی از نیازهای اقتصادی کشور را فراهم کندتوا بسیاری از محصوالت صادراتی دارای رتبه و مقام هستیم که این خود می

هزار میلیارد به عنوان تسهیالت در اختیار بخش کشاورزی قرار داده است اما به دلیل باال  1تا  0صندوق توسعه ملی : علی پور گفت

 .شد فراهم نمی میلیون ریال بود، شرایط برای کشاورزان در خصوص استفاده از این تسهیالت 122بودن سقف تسهیالت که 

های مسئولین  ها و نظارت های کلی نظام داشته باشیم، گرایش اگر توجه به سیاست: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان افزود

و مجلس را برای بهبود فضای کشاورزی در کشور شاهد هستیم که نه تنها فضای کسب و کار در این بخش ارتقا یابد بلکه 

 .از تسهیالت و امکانات استفاده کنندکشاورزان نیز بتوانند 

http://www.yjc.ir/fa/news/0900210 

 منابع مالی
 آیانا- 1131اسفند  13, سه شنبه

 اختصاص پانصد میلیارد ریال برای بازسازی روستاهای مرزی خسارت دیده از جنگ 

هیئت وزیران درباره اختصاص پانصد میلیارد ریال برای اجرای مرحله اول  معاون اول رئیس جمهور مصوبه

های ساماندهی، بهسازی و بازسازی روستاهای مرزی پنج استان خسارت دیده از جنگ تحمیلی را برای  طرح

 . اجرا ابالغ کرد
ساس متن مصوبه هیئت وزیران باید مبلغ و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، بر ا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

قانون تنظیم بخشی از ( 02)ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده ( 122ر222ر222ر222)پانصد میلیارد 

زی و های ساماندهی و بهسا قانون برنامه پنجم توسعه برای اجرای مرحله اول طرح( 001)ماده ( ش)مقررات مالی دولت، موضوع بند

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5155295
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بازسازی روستاهای مرزی پنج استان خسارت دیده از جنگ تحمیلی به منظور مقابله با حوادث و سوانح پیش بینی نشده به شرح 

 .گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار می

 (ارقام به میلیون ریال)

 میزان اعتبار شهرستان مشمول نام نام استان ردیف

قصرشیرین، گیالن غرب، سرپل ذهاب، ثالث بابا  کرمانشاه 0

 جانی، جوانرود، پاوه

 001ر222

 11ر222 دهلران و مهران ایالم 0

 022ر222 مریوان، سقز، سرو آباد، بانه، کامیاران کردستان 1

مهاباد، ارومیه، اشنویه، بوکان، پیرانشهر، سردشت،  آذربایجان غربی 1

 نقده

 001ر222

آبادان، خرمشهر، هویزه، دشت آزادگان، شوش،  خوزستان  1

 اندیمشک، دزفول، اهواز

 001ر222

 000ر000 - جمع کل

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/majles/item/00862-0.html 

 

 منابع مالی
 آیانا-1131اسفند  11, دوشنبه

 میلیارد ریال از اعتبارات احیای دریاچه ارومیه برای ایجاد گلخانه  940پرداخت 
میلیاردریالی برای طرح آبیاری نوین آذربایجان شرقی در 002رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از پرداخت هزینه 

 .سال جاری خبر داد

به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، کریم مهری در جلسه کارگروه ( ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه 

میلیارد ریال نیز برای ایجاد فضاهای گلخانه ای در  082در سال جاری : آب و کشاورزی شهرستان بناب با بیان این مطلب افزود

 .یه به این استان پرداخت شده استاستان از محل احیای دریاچه اروم

افزایش شوری آب چاه : وی با تاکید بر اینکه مشکالت مربوط به دریاچه ارومیه و ریزگردهای آن یک تهدید جدی است، اضافه کرد

ز ها ناشی از عواقب استفاده غیرمجاز از منابع زیرزمینی است، و مردم باید در صورت مشاهده برداشت آب از چاه های غیرمجا

 .مراتب را اطالع دهند تا این پدیده طبیعی کاهش یابد

میلیون ریال اعتبار برای اجرای برنامه های فرهنگ  622میلیارد و  1رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه از اختصاص 

ومیه با همت جدی باید در خصوص احیای دریاچه ار: وی بر ضرورت تغییر الگوی کشت نیز تاکید کرد و گفت. سازی خبرداد 

 .مسئوالن مردم نیز نهایت همکاری را داشته باشند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00812-0.html 

 

http://www.iana.ir/majles/item/21869-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21840-1.html
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 منابع مالی
 آیانا- 1131اسفند  11, دوشنبه

 محقق شد  13درصد اعتبارات آبیاری تحت فشار در سال  00

معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاوری از برداشت ساالنه شش میلیارد مترمکعب آب از منابع 

 . زیرزمینی در کشور خبر داد
و به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، رحیم سجادی در جلسه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

باید مردم در : چاه غیرمجاز در بناب وجود دارد، افزود 822هزار و  1هرستان بناب با بیان اینکه بیش از کارگروه آب و کشاورزی ش

صورت مشاهده برداشت های بی رویه آب از چاه های غیرقانونی مراتب را اطالع دهند تا این نعمت خدادادی به صورت بهینه 

 .مصرف و بین مردم توزیع شود

میلیون مترمکعب آب در هر سال از چاه های غیرمجاز در کشور برداشت می شود، ادامه  122ار میلیارد و وی با تاکید بر اینکه چه

دشت  012براساس مصوبه شورای عالی آب مقرر شده است نسبت به احیای دشت های بحرانی در کشور اقدام شود که از : داد

 .ده استبحرانی موجود در کشور هشت مورد آن در آذربایجان شرقی واقع ش

برابری اعتبارات نظارت و کنترل چاه های غیرمجاز کشور  08معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاوری سپس از افزایش 

 .دولت درصدد است با هدف گذاری نسبت به افزایش میزان محصول از اراضی کشاورزی اقدام کند: خبرداد و گفت

ی و غربی برای شبکه های فرعی و انتقال آب با حداقل مشکل مواجه هستیم و در استان های آذربایجان شرق: سجادی تصریح کرد

 ./درصد اعتبارات محقق شده است 20درصد اعتبارات و در اجرای شبکه های فرعی  11در آبیاری تحت فشار  21در سال 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00812-0.html 

 مرکبات

 آیانا-1131اسفند  13, سه شنبه

 بازار نیم میلیون تنی مرکبات مسکو، مستعد حضور صادرکنندگان ایرانی 

های باغبانی و انفعال در بازارسازی و  علت نبود تشکل هزار تنی مسکو برای مرکبات ایران به 000بازار 

برابر  90الی که فاصله نوشهر تا مسکو نسبت به فاصله مسکو تا مادرید بندی در اختیار اسپانیاست، در ح بسته

 .تر است نزدیک
با اعالم این خبر ( ایانا)آموخته دکترای باغبانی است، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مجری طرح زیتون که دانش

بندی و همچنین انفعالی عمل  دلیل ضعف در صنعت بسته به هزار تن مرکبات در کشور 022با وجود تولید چهار میلیون و : گفت

 .بخشی برخوردار نیست کردن در حوزه بازاریابی، صادرات مرکبات از وضعیت رضایت

برابر بیشتر نسبت به فاصله  02در حالی که فاصله مسکو با مادرید اسپانیا و کشورهای اروپایی : رودی افزود محمد رمضانی ملک

هزار تنی  122بندی، بازار  علت ضعف بسته حاظ زمان و هزینه، منافع بیشتری برای دو کشور وجود دارد، اما بهنوشهر است و به ل

 .مسکو و شهرهای اطراف آن عمالً در اختیار ایران نیست

، بازار داند علت برودت هوا یکی از ملزومات سبد غذایی مردم خود را مرکبات می از آنجا که این کشور به: وی خاطرنشان کرد

علت عدم بازاریابی مناسب و تعلل در بازارسازی تاکنون صادرات مرکبات به کشور  مناسبی برای مرکبات متنوع ایران است، اما به

 .روسیه تناسبی با میزان تولید نداشته است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21839-1.html
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اند با بازارسازی و بازاریابی و  نستهاند و توا خوبی فضای فعالیت در بازارهای روسیه را درک کرده تاجران اسپانیا به: رمضانی ادامه داد

 .های متنوع، این بازار را قبضه کنند، این در حالی است که مسکو بازار هدف مناسبی برای مرکبات ایرانی است بندی بسته

 تشکل قدرتمندی در حوزه باغبانی نیست

ویژه مرکبات باعث شده تا بازارهای  میوه به های قدرتمند در حوزه تولید رسد نبود تشکل نظر می به: مجری طرح زیتون تصریح کرد

 .صادراتی از چشم تولیدکنندگان به دور بماند

گذار برای  زنی و قدرتمند متبحر در شناسایی بازار و جذب سرمایه های دارای قدرت چانه ریزی برای تشکل برنامه: وی یادآور شد

 .کشاورزی استسازی بخش  های تجاری بندی، یکی از اولویت بهبود سیستم بسته

اند برای یافتن  های موجود نتوانسته کنند، اما تشکل هایی در حوزه بازرگانی میوه فعالیت می هرچند تشکل: رمضانی تأکید کرد

 ./بندی مناسب فعال عمل کنند بازارهای جدید متناسب با میزان تولید و با بسته

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00818-0.html 

 متفرقه

 آیانا- 1131اسفند  22, چهارشنبه

 شوند  آموختگان رشته منابع طبیعی سال آینده جذب می دانش

آموختگان رشته منابع طبیعی در بخش خصوصی تعیین شود و از تمام  باید راهکار مناسبی برای فعالیت دانش

 .ان استفاده کنیمظرفیت دانشگاهی
ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گردهمایی هفته منابع  ، رئیس سازمان جنگل(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نگری و هماهنگی از مشکالت مدیریت  طبیعی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، با اعالم اینکه عدم جامع

زایی، کمبود آب شیرین و تهدید منابع طبیی و امنیت غذایی  از پیامدهای تغییر اقلیم گرمایش زمین، بیابان: سرزمین است، گفت

ای تا انتهای  بینی شده است که غلظت گازهای گلخانه شود و پیش ای می است که در نهایت باعث باال رفتن غلظت گازهای گلخانه

 .خواهد رسید PPM622قرن به 

اندیشی کنند و از تمام توان فکری خود در این میدان  های اجرایی باید در این باره چاره دانشگاهیان و دستگاه: ودخداکرم جاللی افز

 .آزمایش استفاده کنند

طور  به: کند، خاطرنشان کرد درصد افزایش پیدا می 01وی با اعالم اینکه با هر یک درجه گرمایش زمین، نیاز آبی گیاهان درختان 

درجه بوده است و  0.1اما این افزایش در کشور ما  ایم، سال قبل داشته 12دهم درجه افزایش دما نسبت به  هان هشتمیانگین در ج

 .های کشور است ها، مراتع و باغ این زنگ خطری برای وضعیت جنگل

های بیابانی ایجاد  تار جنگلمیلیون هک 0.1زدایی شده است و  در دوران پس از انقالب، هفت میلیون هکتار بیابان: جاللی ادامه داد

 .شده است

میلیارد مترمکعب  00های زیرزمینی کشور از  وی وضعیت منابع آبی کشور را بحرانی دانست و با اعالم اینکه بیالن منفی آب

باعث های حاصلخیز و در نتیجه  ها و دشت های زیرزمینی باعث از بین رفتن زمین شور و قلیایی شدن آب: گذشته است، تصریح کرد

 .شود از دست دادن تمدن در بسیاری از نقاط کشور می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21858-1.html
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ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه مسائل منابع طبیعی و محیط زیست با سرنوشت انسان گره خورده  رئیس سازمان جنگل

های انتزاعی فکر  به موضوع نباید: است و سه اصل توسعه انسانی، محیط زیست و اقتصاد باید در کنار هم دیده شوند، یادآور شد

 .کند ها کم شود چون تخریب سرزمین، فقر ایجاد می کنیم و سعی کنیم مسئوالن اجرایی با دانشگاهیان گره بخورند و فاصله

های کاربردی در راستای  درصد آن صرف پژوهش 82درصد توان دانشگاهیان صرف آموزش و  02در جهان : جاللی تأکید کرد

 .شود و ما نیز باید این رویه را پیش بگیریم ر میکاربردی کردن امو

باید راهکار و مدل کارآمد : خبر داد و اظهار داشت 21آموختگان رشته منابع طبیعی در سال  وی از فراهم شدن زمینه جذب دانش

اهیان استفاده آموختگان رشته منابع طبیعی در بخش خصوصی تعیین کنیم و از تمام ظرفیت دانشگ مناسبی برای فعالیت دانش

 .کنیم

با اصالح رویکردها، : های اجرایی را همراهی کنند، گفت ها و ارائه خالقیتشان سازمان ها باید با نوآوری جاللی با بیان اینکه دانشگاه

ش و گیرد و هم از نوآوری و خالقیت دانشگاهیان برای ارتقای دان وری پایدار را در پیش می هم سازمان روند حفظ و احیای بهره

 .شود های الزم استفاده می فناوری

 منابع طبیعی به حال خود رها نشده است

های جنگلی در سال جاری و افزایش دو تا سه  هزار هکتار گونه 11گیری  ها، مراتع و آبخیزداری کشور از شکل رئیس سازمان جنگل

ها  ترین سازمان ها نشده است و این سازمان جزو فعالمنابع طبیعی ر: های گذشته خبر داد و افزود برابری این میزان نسبت به سال

 .در حفظ منابع طبیعی بوده است

درصد بوده  1.8طور میانگین  به 0200تا  0222های  های جهان در سال وی با اعالم اینکه میزان تخریب و کاهش سطح جنگل

مسائل مربوط به منابع طبیعی انتزاعی نیست و  :است، میزان تخریب و کاهش در ایران را یک دهم درصد عنوان کرد و ادامه داد

 .های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سازمان صداوسیما مسئول هستند فقط متعلق به یک سازمان نیست و تمامی دستگاه

ظ منابع دنبال حف کند و به ها، مراتع و آبخیزداری هیچ کاری نمی گونه نیست که سازمان جنگل این: جاللی در پایان خاطرنشان کرد

 ./های افراد سازمان دیده شود شود نیمه پر لیوان و زحمات و تالش طبیعی نیست، بلکه سعی می

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00882-0.html 

 متفرقه
 آیانا-1131اسفند  11, شنبه

پخش برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار از تاریخ شانزدهم تا بیست و سوم  جدول زمان بندی

 .اسفندماه سال جاری اعالم شد
و به نقل از روابط عمومی شبکه تلویزیونی بازار، در برنامه کارشناسی شنبه شانزدهم ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .عرضه بذر توسط مهندس مبصر بررسی خواهد شد اسفند ماه موضوع سیستم های تولید و

براساس این گزارش، ارقام و پایه های تولیدی مرکبات کشور موضوع برنامه کارشناسی یک شنبه هفدهم اسفند است که از سوی 

 .مهندس دکتر گل محمدی ارائه می شود

اسفند پرورش ماهیان خاویاری و توسعه آن در  موضوع برنامه کارشناسی دو شنبه هجدهم: این گزارش در ادامه یادآور شده است

 .مورد بررسی قرارمی گیرد -معاون مدیر کل دفتر بازسازی ذخایر آبزیان  -کشور است که توسط هادی برادران طهوری

قانون  در برنامه کارشناسی سه شنبه نوزدهم اسفند به -مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری  -براساس این گزارش، نادر علیزاده 

 .تعاونی های تولید روستایی و یکپارچه سازی اراضی می پردازد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21880-1.html
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بنابراین گزارش، ویژه روز منابع طبیعی با تأکید بر قانون موضوع برنامه کارشناسی چهارشنبه بیستم اسفند است که از سوی 

 .سرهنگ قاسم سبز علی تقدیم بینندگان شبکه تلویزیونی بازار قرار خواهد گرفت 

گلچین برنامه های پخش شده در هفته ای که گذشت موضوع کارشناسی برنامه پنج شنبه : رش همچنین افزوده استاین گزا

 .از این شبکه پخش می شود 02:01تا پایان  02بیست و یکم اسفند شبکه تلویزیونی بازار است که از ساعت 

س کشاورزی این شبکه را موضوع بهداشت مواد غذایی در گزارش روابط عمومی شبکه تلویزیونی بازار در پایان برنامه آموزشی کال

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  -تعطیالت نوروز اعالم کرده است که توسط کارشناس آموزشی دکتر آراسب دباغ مقدم 

 .از شنبه تا پنج شنبه این هفته آموزش داده خواهد شد 02:12تا پایان  02:01ساعت  -ارتش 

نامه کارشناسی عالوه بر حضور کارشناس، گزارش های تصویری، گفت و گو تلفنی با میهمان برنامه، طرح پرسش گفتنی است در بر

 .در موضوع برنامه شبکه تلویزیونی بازار پخش می شود... های بینندگان و 

http://www.iana.ir/majles/item/29494-9.html 

 نوغان

 - 31/12/22فارس

 ریال 900هزار و  92ریال و  400هزار و  29نیز  2و  9چای درجه / هزار ریال 909قیمت تضمینی پیله تر ابریشم 

را تصویب و  9313-1۱برای سال زراعی  2و  9هیئت وزیران قیمت تضمینی پیله تر ابریشم و چای درجه 

 .اعالم کرد
های حمایتی  ، هیئت وزیران در راستای سیاستگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیپایبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

دولت به منظور حفظ ظرفیت تولید و اقتصادی نمودن فعالیت ها در این بخش، پیشنهاد تعیین قیمت تضمینی پیله تر ابریشم و 

 .به تصویب رساند 0121-21چای درجه یک و دو را برای سال زراعی 

 822هزار و  00برای درجه یک و دو به ترتیب معادل0121-21س، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی بر این اسا

درصد قیمت خرید تضمینی  11هزار و یکصد ریال تعیین شد و قیمت فروش آن ها به خریداران برگ سبز چای، معادل  00ریال و 

 .خواهد بود

 .هزار ریال تعیین شد 010نیز به میزان  0121-21له تر ابریشم برای سال زراعی همچنین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01210002220101 

 گزارشات جهانی

 آیانا-1131اسفند  11, یکشنبه

 نامه حفظ نباتات را به بالروس فرستاد  افقتنویس مو ایران پیش

های کشاورزی با بالروس از سوی ایران تدوین  منظور گسترش همکاری نامه حفظ نباتات به نویس موافقت پیش

 .و در اختیار این کشور قرار گرفت

http://www.iana.ir/majles/item/21818-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=b21b6a80-fe61-403a-9984-f793aa35eed9&ID=b0122e4a-3f73-4cd7-a5b7-a95ce2cb8097
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931220001423
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: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ران المللی سازمان حفظ نباتات امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ای سرپرست روابط بین

های مدیریت تلفیقی در زمینه آفات محصوالت کشاورزی  نامه همکاری در حوزه حفظ نباتات، اجرای برنامه نویسن موافقت در پیش

 .های ایران عنوان شده است استراتژیک و تبادل اطالعات و تجارت میان دو کشور از اولویت

نظرات خود را  نامه حفظ نباتات از طریق وزارت امور خارجه، ایران نقطه نویس موافقت ین و ارسال پیشبا تدو: فرهاد گوهرزاد افزود

 .اش با بالروس در حوزه کشاورزی اعالم کرد های همکاری درباره اولویت

ی این کشور در حال نویس در مردادماه امسال در اختیار بالروس قرار گرفته و احتماالً در بخش کارشناس این پیش: وی ادامه داد

 .بررسی است

های همکاری برای دو کشور مهم است، خاطرنشان  الملل سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه توافق درباره زمینه سرپرست روابط بین

 .نامه، بیشتر است و برای کاهش خطر ریسک آفات باید قبل از هرگونه همکاری و تجارت، تدوین شود ضمانت اجرایی موافقت: کرد

نامه در تهران یا پایتخت  نظرات بالروس، این موافقت نامه و نقطه در صورت توافق بر سر بندهای این موافقت: گوهرزاد تصریح کرد

 .رسد بالروس به امضای وزرای کشاورزی دو کشور می

ورت گرفت، ایران گفتنی است، در دیدار هیئت بالروسی با محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی که چهارشنبه هفته گذشته ص

 ./های کشاورزی و تجارت میان دو کشور عنوان کرد نامه حفظ نباتات و دامپزشکی را از ضروریات توسعه همکاری مبادله موافقت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00806-0.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا-1131اسفند  11, بهشن

 های کشاورزی به ایران  تالش بالروس برای صادرات گوشت قرمز و ماشین

ها و افزایش سطح  هیئت بالروس در دیدار با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خواستار گسترش همکاری

 . صادرات محصوالت کشاورزی بین دو کشور شد
، وزیر صنایع و رئیس بالروس اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در (ایانا)ن به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرا

در حال حاضر روابط : های اقتصادی و کشاورزی ایران و بالروس گفت این دیدار با ابراز تمایل نسبت به تحکیم و گسترش همکاری

نگرفته و این در حالی است که مسائل پیش روی های مختلف دو کشور در حد کمال شکل  میان فعاالن اقتصادی و فنی در حوزه

 .دو کشور، قابل حل هستند

بالروس در زمینه : ووک ضمن اعالم آمادگی بالروس برای صادرات کاالها و محصوالت کشاورزی به ایران، افزود ویتالی میخایلوویچ

کود پتاس، ازته و فسفاته آماده همکاری  آوری محصوالت و همچنین های جمع های شخم، ماشین صادرات تراکتور، کمباین، ماشین

 .با ایران است

 .های تولیدی بالروس و شرایط بازار ایران، این محصوالت قابل عرضه هستند با توجه به ظرفیت: وی خاطرنشان کرد

 آمادگی ایران برای واردات هفت میلیون دالر گوشت گاو

بیان اینکه کشاورزی در ایران در حال توسعه است، بر واردات محصوالتی  در ادامه این دیدار، معاون وزیر کشاورزی بالروس نیز با

 .همچون میوه، سبزی و خشکبار ایرانی به بالروس تأکید کرد

درصد باقیمانده را  02مان را تأمین و  درصد نیازهای کشاورزی 82ما حدود : واسیلی سیدین درباره کشاورزی بالروس نیز ادامه داد

 .تواند در راستای تأمین نیازهای باقیمانده به بالروس اقدام کند کنیم و ایران نیز می د میاز سایر کشورها وار
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بالروس به لحاظ تولید لبنیات و گوشت : شود، تصریح کرد درصد محصوالت کشاورزی ایران صادر می 12وی با اشاره به اینکه 

 .کند خودکفا است و بیشتر این محصوالت را صادر می

گوشت : اورزی بالروس در ادامه خواستار برطرف شدن موانع صادرات گوشت گاو این کشور به ایران شد و تأکید کردمعاون وزیر کش

 .مند به واردات این محصول هستند های ایرانی عالقه گاو بالروس، منجمد و باکیفیت است و شرکت

های ایرانی در وزارت صنعت، معدن و  با طرف در مذاکراتی که چند روز پیش میان این هیئت: سیدین در عین حال یادآور شد

 .های ایرانی برای واردات هفت میلیون دالر گوشت گاو منجمد به ایران ابراز تمایل کردند تجارت صورت گرفت، طرف

مکاری نامه ه منظور تدوین موافقت وی آمادگی این کشور را برای مذاکره با نمایندگان ایرانی در حوزه دامپزشکی و حفظ نباتات به

 .اعالم کرد

سیدین همچنین دعوت وزیر کشاورزی بالروس برای سفر حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران به این کشور را ابالغ کرد و اظهار 

مان در بخش کشاورزی  ها و امکانات مندیم وزیر جهاد کشاورزی ایران به بالروس سفر کند و از نزدیک با توانمندی ما عالقه: داشت

 .آشنا شود

 نامه دامپزشکی و حفظ نباتات کید بر تدوین موافقتتأ

های زیادی  ظرفیت: در این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشکر از دعوت وزیر کشاورزی بالروس برای سفر به این کشور، گفت

بالروس است و در این  ویژه کشاورزی دو کشور وجود دارد و اراده ما نیز بر توسعه روابط ایران و های اقتصادی و به برای همکاری

 .داریم چارچوب گام برمی

های دامپزشکی و حفظ نباتات  نامه سازی مبادالت، ابتدا باید موافقت برای توسعه هرگونه همکاری و تجاری: محمود حجتی افزود

مورد بررسی و  نامه میان دو کشور مبادله شود تا مسائل مربوط به صادرات گوشت گاو و سایر محصوالت در چارچوب این موافقت

 .مذاکره قرار گیرد

نامه حفظ نباتات هستند، اظهار امیدواری کرد که مسائل  وی با اشاره به اینکه دو کشور در حال مذاکره در زمینه تدوین موافقت

 .فنی و موانع موجود با انجام مذاکرات و توافقات برطرف شود

ایران واردکننده : حوزه کشاورزی، ابراز عالقه کرد و ادامه دادهای بالروس در  حجتی نسبت به آشنایی بیشتر با توانمندی

های جدید و تراکتورهای سنگین است و اگر در این زمینه به لحاظ قیمت و کیفیت تفاهم ایجاد شود، با بالروس مبادله  کمباین

 .خواهیم کرد

ما کودهای پتاس و فسفاته از گوشه و کنار دنیا وارد : وی با بیان اینکه ایران به لحاظ تولید کود اوره خودکفا است، خاطرنشان کرد

ها، برای واردات این نوع کود با کشور دوست مانند بالروس  کنیم و مایل هستیم با در اختیار داشتن مشخصات فنی و قیمت می

 .مبادله کنیم

 های ایرانی فعال نیاز دارد بالروس به نمایندگی

های تولید بالروس از کیفیت خوبی برخوردارند،  شور با بیان اینکه تراکتورها و کمباینرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ک

ها  های کشاورزی اروپایی کمتر و ساختار این ماشین های کشاورزی تولید بالروس از قیمت ماشین قیمت ماشین: اظهار داشت

 .مستحکم و با شرایط کشور ما سازگار است

ترین مشکالت صادرات این کاالها دانست و در عین  های کشاورزی بالروس را از بزرگ رانی ماشینکامبیز عباسی نبود نمایندگی ای

 .هایی به ایران صادر شود که بعد از دو یا سه سال از خط تولید بالروس خارج نشود حال خواستار آن شد که ماشین
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ها به  اروپایی: پایی و چینی عنوان کرد و یادآور شدوی رقبای بالروس در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران را کشورهای ارو

 .ها از نظر قیمت از بالروس پیشی دارند لحاظ کیفیت و چینی

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور کیفیت متناسب با قیمت، قیمت متناسب با کیفیت، ایجاد شبکه خدمات فروش 

 .های کشاورزی کشورمان برشمرد عوامل موفقیت بالروس در بازار ماشین های فعال ایرانی را از پایدار و ایجاد نمایندگی

 .های کشاورزی به ایران را ضروری خواند های کاری مشترک میان دو کشور در زمینه صادرات انواع ماشین عباسی، تشکیل گروه

ان توسط بالروس پذیرفته شود، زیرا های کشاورزی ایر های مرکز تست ماشین ها و تأییدیه گواهی: وی در همین حال پیشنهاد داد

 ./دهد های کشاورزی بالروس به کشورمان را سرعت می این اقدام در عمل، یک سال فرآیند صادرات ماشین
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 گزارشات جهانی

 آیانا- 1131اسفند  11, دوشنبه

 نامه همکاری خدمات حمایتی و شرکت بالروسی در انتظار مجوز دولت بالروس  تفاهم

نامه همکاری برای واردات و تولید کود  تفاهم "بالروس کالی"شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت 

 .شود ملیاتی مینامه ع سولفات پتاسیم امضا کردند که با صدور مجوز دولت بالروس، این تفاهم
بر اساس : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ویژه سولفات پتاسیم  اندازی خط تولید و احداث کارخانه کودهای شیمیایی پتاس به گذاری مشترکی برای راه نامه، سرمایه این تفاهم

 .گیرد ان صورت میدر ایر

گیرد و کمیته ارزیابی برای این  گذاری مشترک توسط بخش خصوصی کشورمان صورت می این سرمایه: علیرضا ولی افزود

 .گذاری تشکیل خواهد شد سرمایه

و تدارک نامه همکاری، برنامه ساالنه طرفین برای تأمین  بر اساس این تفاهم: نامه خاطرنشان کرد وی درباره جزئیات این تفاهم

کودهای شیمیایی پتاس تعیین شده و اگر شرکت بالروسی بخواهد در منطقه هم فعالیت کند، این تولید را در ایران انجام خواهد 

 .داد

های مطالعاتی در راستای ارتقای  های فنی، تولیدی و بازرگانی؛ اجرای برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی مشترک در حوزه ولی، برنامه

گیری و استفاده از امکانات  گیری از توان فنی، تحقیقاتی و آموزشی طرفین، بهره صوالت تولیداتی این شرکت، بهرهکیفیت مح

های  کاربردی، ایجاد تسهیالت برای بازدیدهای تخصصی طرفین و برگزاری دوره -های مشترک علمی  طرفین و اجرای پروژه

 .نامه همکاری عنوان کرد ز بندهای این تفاهمتخصصی آموزشی برای کارشناسان ایرانی و بالروسی ا

در بازدیدی که از شرکت بالروس کالی : وی بالروس را از کشورهای بزرگ تولیدکننده کودهای پتاس در جهان دانست و ادامه داد

 .کند هزار متری زمین، پتاس استخراج می داشتیم، این شرکت از عمق یک

های گذشته، بیشترین میزان کودهای پتاس را از بالروس وارد  طی سال: ریح کردمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تص

 .هزار تن کلرور پتاسیم از این کشور وارد ایران شد 002کردیم و سال گذشته نیز 

وپایی برای تأمین کود فسفات، بیشترین واردات را از کشورهای ار: ولی با بیان اینکه ایران صادرکننده کود ازت است، یادآور شد

 .داشتیم

وی در پاسخ به این پرسش که چرا خرید کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی توسط کشاورزان کاهش یافته است، تأکید 

قیمت کودهای شیمیایی باال است، ضمن آنکه دولت، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده که استفاده از کودهای آلی و : کرد
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کنند، این امر مصرف کودهای  سعه دهد و از آنجا که کشاورزان تلفیقی از کودها را مصرف میزیستی را هم در بخش کشاورزی تو

 .شیمیایی را کاهش داده است

 برابری قیمت کود در دولت دهم 90افزایش 

برابر قیمت کودهای شیمایی در  01و در دولت قبلی  20مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به اینکه در سال 

 .ایم گونه افزایش قیمت کود شیمایی نداشته در دولت یازدهم تاکنون هیچ: کشور افزایش داشته است، اظهار داشت

 .با توجه به نقدینگی کشاورزان، قیمت کودهای شیمیایی مناسب نیست: ولی با این حال گفت

ت خاک و آب درباره محصوالت استراتژیک ای مؤسسه تحقیقا بینی کرد که چنانچه برنامه و دستورالعمل کودی و تغذیه وی پیش

 .شود انجام گیرد، مصرف کودهای شیمیایی کاهش و به همان میزان تولید کود در ایران نیز کم می

نامه مصوبه و مسئولیت مؤسسه  ولی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که آیا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در چارچوب آیین

ما : منظور ارائه شماره ثبت خواهد داد، افزود ارزیابی و کنترل کودهای شیمیایی انباری این شرکت را به تحقیقات خاک و آب، اجازه

عالوه بر اینکه به مؤسسه تحقیقات خاک و آب اجازه ارزیابی کودهای شیمیایی خود را خواهیم داد، مرکز مطالعات و تحقیقات این 

ها با هدف بررسی و کنترل کیفیت  هایی را به استان مان فعال هستند و گروه یشرکت نیز در زمینه کنترل کیفیت کودهای شیمیای

 ./کیفیت به مصرف کشاورزان نرسد ایم تا کودهای کم کودها اعزام کرده
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 هانیگزارشات ج
 آیانا-1131اسفند  11, یکشنبه

 نامه حفظ نباتات را به بالروس فرستاد  نویس موافقت ایران پیش

های کشاورزی با بالروس از سوی ایران تدوین  منظور گسترش همکاری نامه حفظ نباتات به نویس موافقت پیش

 .و در اختیار این کشور قرار گرفت
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)اتات امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران المللی سازمان حفظ نب سرپرست روابط بین

های مدیریت تلفیقی در زمینه آفات محصوالت کشاورزی  نامه همکاری در حوزه حفظ نباتات، اجرای برنامه نویسن موافقت در پیش

 .ی ایران عنوان شده استها استراتژیک و تبادل اطالعات و تجارت میان دو کشور از اولویت

نظرات خود را  نامه حفظ نباتات از طریق وزارت امور خارجه، ایران نقطه نویس موافقت با تدوین و ارسال پیش: فرهاد گوهرزاد افزود

 .اش با بالروس در حوزه کشاورزی اعالم کرد های همکاری درباره اولویت

اختیار بالروس قرار گرفته و احتماالً در بخش کارشناسی این کشور در حال نویس در مردادماه امسال در  این پیش: وی ادامه داد

 .بررسی است

های همکاری برای دو کشور مهم است، خاطرنشان  الملل سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه توافق درباره زمینه سرپرست روابط بین

 .آفات باید قبل از هرگونه همکاری و تجارت، تدوین شود نامه، بیشتر است و برای کاهش خطر ریسک ضمانت اجرایی موافقت: کرد

نامه در تهران یا پایتخت  نظرات بالروس، این موافقت نامه و نقطه در صورت توافق بر سر بندهای این موافقت: گوهرزاد تصریح کرد

 .رسد بالروس به امضای وزرای کشاورزی دو کشور می
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د حجتی، وزیر جهاد کشاورزی که چهارشنبه هفته گذشته صورت گرفت، ایران گفتنی است، در دیدار هیئت بالروسی با محمو

 ./های کشاورزی و تجارت میان دو کشور عنوان کرد نامه حفظ نباتات و دامپزشکی را از ضروریات توسعه همکاری مبادله موافقت
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 گزارشات جهانی

 آیانا-1131اسفند  11, شنبه

 های کشاورزی به ایران  تالش بالروس برای صادرات گوشت قرمز و ماشین

ها و افزایش سطح  هیئت بالروس در دیدار با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خواستار گسترش همکاری

 . و کشور شدصادرات محصوالت کشاورزی بین د
، وزیر صنایع و رئیس بالروس اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در حال حاضر روابط : های اقتصادی و کشاورزی ایران و بالروس گفت این دیدار با ابراز تمایل نسبت به تحکیم و گسترش همکاری

های مختلف دو کشور در حد کمال شکل نگرفته و این در حالی است که مسائل پیش روی  دی و فنی در حوزهمیان فعاالن اقتصا

 .دو کشور، قابل حل هستند

بالروس در زمینه : ووک ضمن اعالم آمادگی بالروس برای صادرات کاالها و محصوالت کشاورزی به ایران، افزود ویتالی میخایلوویچ

آوری محصوالت و همچنین کود پتاس، ازته و فسفاته آماده همکاری  های جمع های شخم، ماشین ماشینصادرات تراکتور، کمباین، 

 .با ایران است

 .های تولیدی بالروس و شرایط بازار ایران، این محصوالت قابل عرضه هستند با توجه به ظرفیت: وی خاطرنشان کرد

 آمادگی ایران برای واردات هفت میلیون دالر گوشت گاو

ادامه این دیدار، معاون وزیر کشاورزی بالروس نیز با بیان اینکه کشاورزی در ایران در حال توسعه است، بر واردات محصوالتی  در

 .همچون میوه، سبزی و خشکبار ایرانی به بالروس تأکید کرد

درصد باقیمانده را  02را تأمین و مان  درصد نیازهای کشاورزی 82ما حدود : واسیلی سیدین درباره کشاورزی بالروس نیز ادامه داد

 .تواند در راستای تأمین نیازهای باقیمانده به بالروس اقدام کند کنیم و ایران نیز می از سایر کشورها وارد می

بالروس به لحاظ تولید لبنیات و گوشت : شود، تصریح کرد درصد محصوالت کشاورزی ایران صادر می 12وی با اشاره به اینکه 

 .کند و بیشتر این محصوالت را صادر می خودکفا است

گوشت : معاون وزیر کشاورزی بالروس در ادامه خواستار برطرف شدن موانع صادرات گوشت گاو این کشور به ایران شد و تأکید کرد

 .مند به واردات این محصول هستند های ایرانی عالقه گاو بالروس، منجمد و باکیفیت است و شرکت

های ایرانی در وزارت صنعت، معدن و  در مذاکراتی که چند روز پیش میان این هیئت با طرف: ادآور شدسیدین در عین حال ی

 .های ایرانی برای واردات هفت میلیون دالر گوشت گاو منجمد به ایران ابراز تمایل کردند تجارت صورت گرفت، طرف

نامه همکاری  منظور تدوین موافقت دامپزشکی و حفظ نباتات بهوی آمادگی این کشور را برای مذاکره با نمایندگان ایرانی در حوزه 

 .اعالم کرد

سیدین همچنین دعوت وزیر کشاورزی بالروس برای سفر حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران به این کشور را ابالغ کرد و اظهار 

مان در بخش کشاورزی  ها و امکانات نمندیمندیم وزیر جهاد کشاورزی ایران به بالروس سفر کند و از نزدیک با توا ما عالقه: داشت

 .آشنا شود

 نامه دامپزشکی و حفظ نباتات تأکید بر تدوین موافقت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21826-1.html
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های زیادی  ظرفیت: در این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشکر از دعوت وزیر کشاورزی بالروس برای سفر به این کشور، گفت

ور وجود دارد و اراده ما نیز بر توسعه روابط ایران و بالروس است و در این ویژه کشاورزی دو کش های اقتصادی و به برای همکاری

 .داریم چارچوب گام برمی

های دامپزشکی و حفظ نباتات  نامه سازی مبادالت، ابتدا باید موافقت برای توسعه هرگونه همکاری و تجاری: محمود حجتی افزود

نامه مورد بررسی و  گوشت گاو و سایر محصوالت در چارچوب این موافقت میان دو کشور مبادله شود تا مسائل مربوط به صادرات

 .مذاکره قرار گیرد

نامه حفظ نباتات هستند، اظهار امیدواری کرد که مسائل  وی با اشاره به اینکه دو کشور در حال مذاکره در زمینه تدوین موافقت

 .فنی و موانع موجود با انجام مذاکرات و توافقات برطرف شود

ایران واردکننده : های بالروس در حوزه کشاورزی، ابراز عالقه کرد و ادامه داد تی نسبت به آشنایی بیشتر با توانمندیحج

های جدید و تراکتورهای سنگین است و اگر در این زمینه به لحاظ قیمت و کیفیت تفاهم ایجاد شود، با بالروس مبادله  کمباین

 .خواهیم کرد

ما کودهای پتاس و فسفاته از گوشه و کنار دنیا وارد : به لحاظ تولید کود اوره خودکفا است، خاطرنشان کرد وی با بیان اینکه ایران

ها، برای واردات این نوع کود با کشور دوست مانند بالروس  کنیم و مایل هستیم با در اختیار داشتن مشخصات فنی و قیمت می

 .مبادله کنیم

 ال نیاز داردهای ایرانی فع بالروس به نمایندگی

های تولید بالروس از کیفیت خوبی برخوردارند،  رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور با بیان اینکه تراکتورها و کمباین

ها  های کشاورزی اروپایی کمتر و ساختار این ماشین های کشاورزی تولید بالروس از قیمت ماشین قیمت ماشین: اظهار داشت

 .کشور ما سازگار است مستحکم و با شرایط

ترین مشکالت صادرات این کاالها دانست و در عین  های کشاورزی بالروس را از بزرگ کامبیز عباسی نبود نمایندگی ایرانی ماشین

 .هایی به ایران صادر شود که بعد از دو یا سه سال از خط تولید بالروس خارج نشود حال خواستار آن شد که ماشین

ها به  اروپایی: ر حوزه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران را کشورهای اروپایی و چینی عنوان کرد و یادآور شدوی رقبای بالروس د

 .ها از نظر قیمت از بالروس پیشی دارند لحاظ کیفیت و چینی

فروش رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور کیفیت متناسب با قیمت، قیمت متناسب با کیفیت، ایجاد شبکه خدمات 

 .های کشاورزی کشورمان برشمرد های فعال ایرانی را از عوامل موفقیت بالروس در بازار ماشین پایدار و ایجاد نمایندگی

 .های کشاورزی به ایران را ضروری خواند های کاری مشترک میان دو کشور در زمینه صادرات انواع ماشین عباسی، تشکیل گروه

های کشاورزی ایران توسط بالروس پذیرفته شود، زیرا  های مرکز تست ماشین ها و تأییدیه هیگوا: وی در همین حال پیشنهاد داد

 ./دهد های کشاورزی بالروس به کشورمان را سرعت می این اقدام در عمل، یک سال فرآیند صادرات ماشین

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00826-0.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 1131اسفند  11, دوشنبه

 نامه همکاری خدمات حمایتی و شرکت بالروسی در انتظار مجوز دولت بالروس  تفاهم

نامه همکاری برای واردات و تولید کود  تفاهم "بالروس کالی"شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت 

 .شود نامه عملیاتی می ردند که با صدور مجوز دولت بالروس، این تفاهمسولفات پتاسیم امضا ک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21806-1.html
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بر اساس : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ویژه سولفات پتاسیم  ه کودهای شیمیایی پتاس بهاندازی خط تولید و احداث کارخان گذاری مشترکی برای راه نامه، سرمایه این تفاهم

 .گیرد در ایران صورت می

گیرد و کمیته ارزیابی برای این  گذاری مشترک توسط بخش خصوصی کشورمان صورت می این سرمایه: علیرضا ولی افزود

 .گذاری تشکیل خواهد شد سرمایه

نامه همکاری، برنامه ساالنه طرفین برای تأمین و تدارک  تفاهمبر اساس این : نامه خاطرنشان کرد وی درباره جزئیات این تفاهم

کودهای شیمیایی پتاس تعیین شده و اگر شرکت بالروسی بخواهد در منطقه هم فعالیت کند، این تولید را در ایران انجام خواهد 

 .داد

های مطالعاتی در راستای ارتقای  جرای برنامههای فنی، تولیدی و بازرگانی؛ ا های مطالعاتی و تحقیقاتی مشترک در حوزه ولی، برنامه

گیری و استفاده از امکانات  گیری از توان فنی، تحقیقاتی و آموزشی طرفین، بهره کیفیت محصوالت تولیداتی این شرکت، بهره

های  کاربردی، ایجاد تسهیالت برای بازدیدهای تخصصی طرفین و برگزاری دوره -های مشترک علمی  طرفین و اجرای پروژه

 .نامه همکاری عنوان کرد تخصصی آموزشی برای کارشناسان ایرانی و بالروسی از بندهای این تفاهم

در بازدیدی که از شرکت بالروس کالی : وی بالروس را از کشورهای بزرگ تولیدکننده کودهای پتاس در جهان دانست و ادامه داد

 .کند خراج میهزار متری زمین، پتاس است داشتیم، این شرکت از عمق یک

های گذشته، بیشترین میزان کودهای پتاس را از بالروس وارد  طی سال: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .هزار تن کلرور پتاسیم از این کشور وارد ایران شد 002کردیم و سال گذشته نیز 

ی تأمین کود فسفات، بیشترین واردات را از کشورهای اروپایی برا: ولی با بیان اینکه ایران صادرکننده کود ازت است، یادآور شد

 .داشتیم

وی در پاسخ به این پرسش که چرا خرید کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی توسط کشاورزان کاهش یافته است، تأکید 

فاده از کودهای آلی و قیمت کودهای شیمیایی باال است، ضمن آنکه دولت، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده که است: کرد

کنند، این امر مصرف کودهای  زیستی را هم در بخش کشاورزی توسعه دهد و از آنجا که کشاورزان تلفیقی از کودها را مصرف می

 .شیمیایی را کاهش داده است

 برابری قیمت کود در دولت دهم 90افزایش 

برابر قیمت کودهای شیمایی در  01و در دولت قبلی  20 مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به اینکه در سال

 .ایم گونه افزایش قیمت کود شیمایی نداشته در دولت یازدهم تاکنون هیچ: کشور افزایش داشته است، اظهار داشت

 .با توجه به نقدینگی کشاورزان، قیمت کودهای شیمیایی مناسب نیست: ولی با این حال گفت

ای مؤسسه تحقیقات خاک و آب درباره محصوالت استراتژیک  ه برنامه و دستورالعمل کودی و تغذیهبینی کرد که چنانچ وی پیش

 .شود انجام گیرد، مصرف کودهای شیمیایی کاهش و به همان میزان تولید کود در ایران نیز کم می

نامه مصوبه و مسئولیت مؤسسه  ولی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که آیا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در چارچوب آیین

ما : منظور ارائه شماره ثبت خواهد داد، افزود تحقیقات خاک و آب، اجازه ارزیابی و کنترل کودهای شیمیایی انباری این شرکت را به

ات این عالوه بر اینکه به مؤسسه تحقیقات خاک و آب اجازه ارزیابی کودهای شیمیایی خود را خواهیم داد، مرکز مطالعات و تحقیق

ها با هدف بررسی و کنترل کیفیت  هایی را به استان مان فعال هستند و گروه شرکت نیز در زمینه کنترل کیفیت کودهای شیمیایی

 ./کیفیت به مصرف کشاورزان نرسد ایم تا کودهای کم کودها اعزام کرده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00811-0.html 
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 اخبار اختصاصی

 قرار گرفت  91بندی فقر منابع آبی در رتبه  ایران در رده

درصد مخازن سدهای بزرگ کشور  12جدیدترین گزارش از وضعیت ذخایر آب کشور حاکی از این است که : گروه صنعت و معدن

بحرانی . درصد کاهش یافته است 06نیز ( 21مهر )زن از ابتدای سال آبی جاری خالی از آب است و میزان کاهش ورود آب به مخا

کشور که از سوی بانک جهانی بر اساس  011بندی فقر منابع آبی بین  شدن ذخایر آبی کشور در حالی است که ایران در رده

ر نیرو در یک نشست ویژه با مدیران ارشد در این میان، وزی. قرار گرفته است 62میالدی محاسبه شد، در رتبه  0201اطالعات سال 

  .ها برای تامین آب شرب شد بخش آب خواستار استفاده از ظرفیت ستادهای بحران خشکسالی در استان

 

میلیون  122میلیارد و  2بر اساس گزارش وزارت نیرو، از ابتدای سال آبی جاری حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور به 

به عبارت  .میلیون مترمکعب گزارش شده بود 112میلیارد و  00میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته  مترمکعب رسیده که این

از سوی دیگر، حجم آب . درصد کاهش یافته است 06دیگر، ورود آب به سدهای بزرگ کشور از ابتدای مهر ماه امسال تاکنون 

 012میلیارد و  02سه با مدت مشابه سال گذشته، حدود درصد کاهش در مقای 0اکنون با   موجود در مخازن سدهای کشور هم

میلیون مترمکعب گزارش  622میلیارد و  02میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که این میزان در زمان مشابه سال گذشته، معادل 

و مدیریت برداشت از های اخیر، با تنظیم حجم آب خروجی   ها و افت مخزن سدها در ماه با توجه به کاهش آورد رودخانه. شده بود

میلیون مترمکعب گزارش شده که در مقایسه با مدت  102میلیارد و  2سدهای کشور، این حجم از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، 

میلیون مترمکعب  112میلیارد و  2این رقم در مدت مشابه سال گذشته . درصد کاهش داشته است 2/ 1مشابه سال آبی گذشته، 

میلیون مترمکعب است که بر این اساس، درصد پر  822میلیارد و  18رفیت مخازن سدهای کشور هم اکنونظ. گزارش شده بود

 .درصد گزارش شده است 10بودن این مخازن، 

های آب و آبفا  شرکت: شهرها، اعالم کرد در این شرایط وزیر نیرو در نشستی ویژه با اشاره به شرایط ویژه آبی به خصوص در کالن

  .های آبرسانی استفاده کنند ها برای تامین آب شرب و اجرای طرح فیت ستادهای بحران خشکسالی در استانباید از ظر

چیان روز گذشته در جمع مدیران ارشد بخش آب کشور، با بیان اینکه با شرایط خاصی از نظر منابع آب در کشور  حمید چیت

ها  بر دوش وزارت نیرو است و باید از تمام تدابیر، امکانات و ظرفیتدر این شرایط، مسوولیت و فشار : مواجه هستیم، اظهار کرد

  .برای مدیریت شرایط سخت کنونی استفاده کنیم تا آسیبی متوجه مردم نشود

 

 شهر کالن 1شرایط ویژه آبی در  

از نظر تامین آب شرب ای  شهرهای کشور همچون کرمان، بندرعباس، همدان، تهران و اصفهان شرایط ویژه در کالن: وی ادامه داد

شهرها در  ریزی مورد نیاز برای تامین آب کالن چیان با بیان اینکه برنامه چیت. العاده هستیم برقرار است که نیازمند اقدام فوق

های  شهر مواجه با تنش آبی، نشست هم اکنون برای هر کالن: تابستان آینده از چند ماه پیش در دستور کار قرار گرفته است، گفت

با : ها، گفت وی با اشاره به تشکیل ستادهای بحران خشکسالی در استان. های اجرایی نیز اخذ شده است خصصی برگزار و تصمیمت

های کشور صادر  اکنون دستور تشکیل این ستادها با اولویت تامین آب شرب در استان عالی آب، هم  درخواست وزارت نیرو از شورای

  .ت ملی در این ستادها استفاده کنیمشده است و باید از تمامی ظرفی
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ها بسیار حائز اهمیت است تا از این ظرفیت  ها در این ستاد های آب و آبفا در استان تحرک و فعالیت شرکت: وزیر نیرو تاکید کرد

وم تامین اعتبار وی با اشاره به لز. های آبرسانی استفاده کنند ها برای اجرای طرح بتوانند با همراهی استانداران و سایر ارگان

ایم، مقرر شده  جمهوری داشته ریزی و نظارت راهبردی رئیس هایی که با معاون برنامه طی نشست: های آبرسانی کشور، ادامه داد طرح

ها تاخیر بیفتد، اجرای طرح دیگر  های آب کشور اختصاص یابد، چراکه اگر در برخی طرح میلیارد دالر اعتبار برای طرح 0است 

 0بیش از : های آبرسانی روستایی در بودجه سال آینده کشور، گفت چیان با اشاره به اعتبار مناسب طرح چیت .خواهد بوداثرگذار ن

های آب روستایی اختصاص یافته است که امیدواریم با این رقم، شاهد  هزار میلیارد تومان از منابع مختلف برای اجرای مجتمع

 .تحول اساسی در بخش آب روستایی باشیم

 اعتبار اضطراری برای کیفیت آب 

شهرها است و  ویژه در کالن های محوری به ارتقای کیفیت آب از اولویت: وی همچنین با اشاره به موضوع کیفیت آب شرب گفت

شده   جمهوری درخواست کرده و این درخواست پذیرفته میلیارد تومان اعتبار اضطراری در این زمینه از رئیس 0022وزارت نیرو 

  .تاس

با وجود افزایش اعتبار بخش آب در بودجه سال آینده، این اعتبار پاسخگوی نیازهای این بخش نیست و باید : وزیر نیرو تصریح کرد

  .های مختلف از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده کنیم با روش

ته بر اساس سرانه منابع آبی شرایط خاص از نظر منابع آبی در کشور در حالی است که در گزارش بانک جهانی که ماه گذش

سرانه منابع آبی . قرار گرفت 62کشور جهان در رتبه  011تجدیدپذیر کشورها منتشر شد، ایران در رده بندی فقر منابع آبی بین 

 .کشور جهان است 028مترمکعب اعالم شده است که کمتر از  0612تجدیدپذیر در ایران 

کویت از نظر فقر منابع آبی در . پذیر کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس هستندفقیرترین کشورها از نظر منابع آبی تجدید

پس از کویت، بحرین . بندی جهانی قرار دارد؛ به طوری که سرانه منابع آبی تجدیدپذیر در این کشور صفر اعالم شده است صدر رده

سرانه منابع آبی . اند های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته همترمکعبی به ترتیب در رتب 06مترمکعبی و امارات با سرانه  1با سرانه 

 .مترمکعب اعالم شده است 81مترمکعب و در عربستان  06تجدیدپذیر در قطر نیز 

. هزار مترمکعب اعالم شده است 101سرانه منابع آبی تجدیدپذیر در این کشور . ترین کشور از نظر منابع آبی ایسلند است غنی

، ایتالیا 1202، ترکیه 12216، روسیه 00مصر : بی تجدیدپذیر در برخی کشورهای دیگر به مترمکعب عبارت است ازسرانه منابع آ

در این گزارش، سرانه . مترمکعب  8201و آمریکا  0060، انگلیس 0210، چین 0211، عراق 0101، آلمان 0011، هند 1212

رای هر کشور محاسبه شده است و کشورهای جهان از نظر فقر آبی های سطحی و زیرزمینی، ب منابع آبی تجدیدپذیر، شامل آب

 .بندی شدند رده

میلیون مترمکعب است که بر این اساس، درصد پر بودن این  400میلیارد و  ۱4اکنون  ظرفیت مخازن سدهای کشور هم

 درصد گزارش شده است ۱9مخازن، 

 

861611/news/com.eqtesad-e-donya.www://http 

 

 اخبار اختصاصی

 11:2      1131اسفند  11یکشنبه :تاریخ انتشار - دیپلماسی ایرانی

 تغییر نقشه هیدروپلیتیک منطقه 

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/865657/#ixzz3UMf4qhlR
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 آب ابزار بازی ترکیه در منطقه شده است

 محسن نقیبی

اقشات آبی، هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب در یادداشتی به بررسی اهمیت استراتژیک محسن نقیبی، کارشناس ارشد مدیریت من

 .آب در مناطق آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد

آبراهه بین المللی، منابع حساس و مهم آب شیرین در جهان را شامل می شوند  016بر اساس مطالعات صورت گرفته دانشگاهی، 

درصد  62درصد جمعیت جهان و  12این میزان شامل نیمی از سطح زمین، )کشور را محافظت می کنند  011های که اکوسیستم 

آبخوان زیرزمینی مشترک و مرزی نیز در سطح جهان شناخته شده  118همچنین تاکنون (. از کل جریان آب شیرین جهان است

 .است

  

بع آبی مشترک، تاکنون تعداد زیادی موافقتنامه، در بین کشورها و یا در سطح بر این اساس به منظور بهره برداری عادالنه از منا

. ولی اکثریت منابع آب مرزی جهان هنوز به خالء قانونی برای محافظت دچار هستند. بین المللی، مبادله و عملیاتی شده است

ی دارای سهم، شراکتی در امضاء و یا اجرای این موافقت نامه ها و پروتکل های موجود، یا ناکافی و ناکارآمدند و یا همه کشورها

درصد از این موافقتنامه ها فقط بین دو کشور تشکیل شده است و همکاری دیگر کشورهای موثر در سایه ای  82. پروتکل ها ندارند

حت های دیگر همچنین اعضای این موافقت نامه های همکاری، تصمیماتی را بدون در نظر گرفتن نیازها و مصل. از ابهام است

 .کشورهای غیر عضو و سهیم در آبراهه ها اتخاذ می کنند

  

اولین تالش ها در سطح بین المللی برای نظام مند نمودن استفاده از آبراهه های بین المللی برای اهدافی بجز کشتیرانی در سال 

صوص استفاده از آبراهه های بین المللی درخ” اصول هلسینکی“، (ILA) در این سال انجمن حقوق بین الملل. شکل گرفت 0266

کنوانسیون قوانین بهره برداری غیرکشتیرانی از آبراهه های “، مجمع عمومی سازمان ملل 0221می  00در . را تدوین و منتشر کرد

 01زمینی، به خاطر پیچیدگی های آمیخته با مسائل جغرافیایی، هیدرولوژیکی و حقوق حاکمیت سر. را به رای گذاشت” بین المللی

در حال حاضر، با پیوستن . به بحث گذاشته شده بود، می گذشت 0212سال از زمانیکه این موضوع در سطح سازمان ملل در سال 

برای اعضاء عضو این کنوانسیون الزامی گردیده و لذا  0121از تاریخ مرداد  0221امین عضو، اجرای کنوانسیون 11ویتنام به عنوان 

 .رای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد قابل اجراستاصول عرفی آن نیز ب

  

سازمان  0221با این وجود، نحوه سیاستگذاری در خصوص منابع آب مشترک و به ویژه نظرات موافق و مخالف در مورد کنوانسیون 

ع تغییرات آب و ملل متحد، کماکان از مهمترین چالش ها در سطح جهانی در حوزه آب و محیط زیست است که در کنار موضو

به دسته ( شمال و جنوب)و میزان توسعه ( باالدست و پایین دست)هوایی، کشورهای جهان را بر اساس نوع موقعیت جغرافیایی 

 .های مختلف و در مقابل هم تقسیم نموده است

  

 022ود که در بینِ بیش از در سازمان ملل متحد، ترکیه یکی از سه کشوری ب 0221در زمان رای گیری این کنوانسیون در سال 

 .کشوری که رای مثبت به کنوانسیون مزبور دادند، به صورت جدی، با این کنوانسیون مخالفت نموده و رای منفی داد

  

، پروژه 0282در سال . ترکیه از جمله کشورهایی است که از منظر منابع آبی به عنوان یک کشور باالدست محسوب می گردد

. شکل گرفته بود، آغاز بکار کرد 0216موسوم به گاپ بر اساس طرح اولیه ای که بدستور آتاتورک در سال  آناتولی جنوب شرقی

 02سد بزرگ و کوچک و  00میلیون نفر است، شامل  2این پروژه که گفته می شود به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی جمعیت 
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این درحالیست که کشورهای سوریه و عراق . و فرات احداث می گردد نیروگاه برق آبی است که بر روی حوضه آبریز مشترک دجله

که در پایین دست این حوضه آبریز قرار دارند، به شدت نگران سیاست های ترکیه در کنترل منابع آب و اثرات این پروژه بر آینده 

 .اجتماعی خود هستند -سیاسی و اقتصادی

  

های موجود در خصوص نحوه سیاستگذاری در مورد منابع آب مشترک از جمله در میان کشمکش های سیاسی در جهان و چالش 

سازمان ملل متحد، به نظر می رسد ترکیه به دنبال یارگیری در سطح جهانی از میان  0221اختالف نظرها درخصوص کنوانسیون 

 .کشور داشته باشند کشورهای باالدستی مانند افغانستان و اتیوپی است که می توانند شرایط یکسانی را با این

  

 در مهرماه سال جاری، پس از گذشت پنج دهه از روابط ترکیه و افغانستان، برای نخستین بار رجب طیب اردوغان در مقام رئیس

 در این دیدار، درخصوص. جمهور ترکیه با هیأتی بلندپایه به افغانستان سفر کرد تا تفاهم نامه همکاری های دوجانبه را امضاء نماید

موضوعات مختلفی از جمله نقش ترکیه در تقویت دموکراسی و ایجاد اقتصاد قوی در جهان اسالم، پروسه قلب آسیا و نیز وصل 

های  تا جاییکه آقای اشرف غنی، کمک. جانبه ای انجام گرفت های همه نمودن افغانستان از طریق ترکمنستان به ترکیه صحبت

 امروز ما یک موافقتنامه همکاری“: اقتصادی را به افغانستان مورد ستایش قرار داده و گفتهای نظامی و  کشور ترکیه در عرصه

در مقابل آقای اردوغان در کنفرانس مشترک خبری ضمن اینکه نقش . ”امضا کردیم ]با ترکیه[های دراز مدت استراتژیک را 

دهیم که ترکیه در کنار افغانستان خواهد  ن اطمینان را میکه ما ای: افغانستان را در ایجاد ترکیه مدرن مهم خواند، اظهار کرد

ترکیه همچنین یک دانشگاه . های اقتصادی؛ فرهنگی، تجارتی و نظامی کشورش با افغانستان ادامه خواهد داد ایستاد و به همکاری

 .و نیز یک بنای یادبود برای شاعر بزرگ، مولوی، در افغانستان تأسیس خواهد کرد

  

همچنین . را به رسمیت شناخت 0202س از شوروی سابق، دومین کشوری بود که استقالل افغانستان از بریتانیا در سال ترکیه پ

عالوه بر اهداف تاریخی و . را به رسمیت شناخت 0201افغانستان، نخستین کشوری بود که شکل گیری جمهوری ترکیه در اکتبر 

، این کشور سیاست راهبردی را در افغانستان به 0220در دوره جدید پس از سال  استراتژیک ترکیه به منظور حضور در قلب آسیا،

با وجود این، موضوع قابل توجه دیگری که ترکیه را برای اثرگذاری در . منظور تاثیرگذاری سیاسی در منطقه دنبال کرده است

ز منظر موقعیت جغرافیایی در منابع آبی ا. افغانستان ترغیب می کند، موضوع آب های مشترک افغانستان با همسایگانش است

 .مشترک با همسایگان، هر دو کشور در شرایط مشابهی قرار دارند

  

های هیدروپلیتیکی ترکیه در کشورهای باالدستی همچون افغانستان و اتیوپی  شباهت های بسیاری را می توان در فعالیت

های توسعه آبی کشورهایی همچون سد که ترکیه در حمایت از طرح ر به نظر می .مشاهده نمود( باالدست در رودخانه نیل)

 .افغانستان و اتیوپی دو هدف عمده را دنبال می کند

  

هدف اول ترکیه، ایجاد یک دیسیپلین و گفتمان ویژه در خصوص بهره برداری از آب های مشترک در جهان است که برای این 

 0221تا بتواند با گفتمان رایج در سطح بین المللی که مصادیق آن در کنوانسیون منظور نیاز به شرکایی در سطح جهانی دارد 

دنبال نوعی الگوسازی در این کشورها است و در کنار این در واقع ترکیه، به . سازمان ملل متحد بیان شده است، مقابله نماید

المللی در خصوص موضوع آب،  های بین همایشموضوع از تقویت دیپلماسی عمومی و قدرت نرم خود از جمله برگزاری مداوم 

 .بهره الزم را می برد
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در حوضه آبریز دجله و )، عراق (در همسایگی افغانستان)عالوه بر این، هدف دوم این کشور، تقابل با رقبای دیرینه خود یعنی ایران 

یت استراتژیک آب در مناطق آسیای میانه، اهم. است( از کشورهای حوضه آبریز نیل و در پایین دست اتیوپی)و مصر ( فرات

خاورمیانه و شمال آفریقا که از منظر ژئوپلیتیکی موقعیت حساس و پیچیده ای نیز در سطح جهان دارند، بر هیچ کس پوشیده 

ده از این به نظر می رسد که ترکیه به دنبال استفا. این موضوع در شرایط کنونیِ کمبود منابع آب، بحرانی تر نیز شده است. نیست

منبع حیاتی به عنوان ابزاری است تا بتواند با تغییر نقشه هیدروپلیتیک این مناطق بر شرایط ژئواستراتژیک مناطق مزبور تاثیر 

های امپراطوری عثمانی  گذارده و با مطرح نمودن خود در منطقه به عنوان یک هیدروهژمون، در جستجوی برپا نمودن مجدد پایه

 .باشد

  

اکنون رژیم هم. این موضوع را حتی می توان در حمایت ضمنی ترکیه از گروه تروریستی داعش نیز مشاهده کردردپای 

عنوان  هیدروپلیتیک حوضه آبریز دجله و فرات تغییر کرده است و با حمایت ترکیه از گروه داعش، کشورهای عراق و سوریه به

اند و کردهای عراق و گروه داعش بدلیل شرایط سیاسی و جغرافیایی، به بازیگران درجه دوم دیپلماسی آب در منطقه مطرح شده

در چنین شرایط به هم ریخته ای، ترکیه به . نوعی به عنوان بازیگران اصلی و نوظهور این حوضه آبریز می توانند قدرت نمایی کنند

 .دنبال نمایدراحتی می تواند استراتژی مبتنی بر هیدروهژمونی و سیاست های رئالیستی خود را 

  

با این وجود، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که الگوی ترکیه در نحوه سیاستگذاری برای کنترل، مدیریت و بهره برداری از 

منابع آبی مشترک با کشورهای همسایه و اهداف سیاسی و قدرت طلبی این کشور در بطن این الگو، بدلیل در نظر نگرفتن دقیق و 

ط سیاسی و نیازهای اجتماعی و زیست محیطی کشورهای پایین دست و ویژگیهای خاص مذهبی، فرهنگی و قومیِ کامل شرای

لذا این نحوه سیاستگذاری برای کنترل آب، نه تنها موجب به هم . جوامع ساکن در منطقه، نمی تواند الگوی پایدار و موفقی باشد

ماهیت خاص آب و نقش کلیدی و ایدئولوژیکی آن در زندگی مردم این  زدنِ نظم سیاسی منطقه خواهد شد، بلکه با توجه به

منطقه، آسیب های جبران ناپذیری را نیز به ساختار و بافت اجتماعی کشورهای منطقه از جمله ترکیه بهمراه داشته و مناقشات 

 .موجود در منطقه را تشدید خواهد کرد

 دیپلماسی ایرانی: منبع 
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	برای صرفهجویی و جلوگیری از هدررفت منابع دولت، نیازمند تفکیک آب شرب از سایر مصارف شهری و بهداشتی با توسعه صنایع بستهبندی هستیم.
	برای صرفهجویی و جلوگیری از هدررفت منابع دولت، نیازمند تفکیک آب شرب از سایر مصارف شهری و بهداشتی با توسعه صنایع بستهبندی هستیم.
	طرح اجرای ۱۴ میلیون هکتار آبخیزداری در کشور ارائه شد/ رفع بخش عمده نگرانیها در صورت اجرا
	رئیس سازمان جنگلها از تدوین طرح آبخیزداری به میزان 14 میلیون هکتار خبر داد و گفت: این طرح را در اختیار دولت قرار دادیم که با اجرای این طرح میتوانیم بخش عمده نگرانیهای ملت و مقام معظم رهبری را برطرف کنیم.
	رتبه 69 ایران در رده بندی فقر منابع آبی؛ از بین 177 کشور جهان
	بانک جهانی در گزارشی درباره وضع برخورداری 177 کشور جهان از منابع آبی، ایران را در رده 69 قرار داد.
	55 درصد اعتبارات آبیاری تحت فشار در سال ۹۳ محقق شد
	معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاوری از برداشت سالانه شش میلیارد مترمکعب آب از منابع زیرزمینی در کشور خبر داد.
	معاون برنامهریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت خبر داد:تفکیک آب شرب از مصارف بهداشتی با کمک صنایع غذایی برای صرفهجویی و جلوگیری از هدررفت منابع دولت، نیازمند تفکیک آب شرب از سایر مصارف شهری و بهداشتی با توسعه صنایع بستهبندی هستیم

	اقتصاد محصولات
	معامله ذرت، شکر و کنجاله در بورس کالای ایران
	روز یکشنبه 17 اسفند ماه، تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران شاهد معامله ذرت دانهای، شکر و کنجاله سویا بود.
	نرخ خرید تضمینی چای و پیله ابریشم تصویب شد
	در جلسه هیات وزیران نرخ خرید تضمینی پیله تر ابریشم و برگ سبز چای برای سال زراعی 93-94 به تصویب رسید.

	اقتصاد کلان
	کاهش قیمت محصولات کشاورزی با شبکه توزیع تعاونیها/ تکمیل زنجیره تولید تا توزیع توسط اتاق
	رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه توجه به حل مشکلات کشاورزان از مهمترین اولویتهای کاری خواهد بود، گفت: اکثر کشاورزان و تعاونیها در سیستم توزیع مشکلاتی دارند که با استفاده از ظرفیت ۴ هزار فروشگاه زیرمجموعه، این خلأ برطرف میشود.
	رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه توجه به حل مشکلات کشاورزان از مهمترین اولویتهای کاری خواهد بود، گفت: اکثر کشاورزان و تعاونیها در سیستم توزیع مشکلاتی دارند که با استفاده از ظرفیت ۴ هزار فروشگاه زیرمجموعه، این خلأ برطرف میشود.
	رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه توجه به حل مشکلات کشاورزان از مهمترین اولویتهای کاری خواهد بود، گفت: اکثر کشاورزان و تعاونیها در سیستم توزیع مشکلاتی دارند که با استفاده از ظرفیت ۴ هزار فروشگاه زیرمجموعه، این خلأ برطرف میشود.

	انتصابات
	عظیم حجت، جانشین همایون دارابی شد
	عظیم حجت در واپسین روزهای سال 93 خورشیدی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور شد.

	اقلیم و منابع طبیعی
	مبارزه با ریزگردها با ایجاد 2.3 میلیون هکتار جنگل بیابانی
	معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش اعظمی از ریزگردها منشاء خارجی دارد، گفت: مبارزه با ریزگردها با ایجاد 2.3 میلیون هکتار جنگل بیابانی امکانپذیر است.

	بازار و قیمت ها
	دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز
	رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه در سه هفته اخیر قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی حدود 3 هزار تومان افزایش یافته، گفت: با ورود دامهای جدید به بازار قیمت این محصول رفته رفته کاهش مییابد.
	مردم در انتظار کاهش قیمت گوشت و مرغ/ قدرت خرید مردم کم شده است
	در حالی که تا پایان سال بیش از چند روز باقی نمانده فروشندگان گوشت مرغ معتقدند که مردم برای خرید منتظر کاهش قیمت هستند و فروشندگان گوشت قرمز میگویند مردم قدرت خرید ندارند.
	افت قیمت مرغ در بازار تهران؛ ۶۹۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان
	قیمت عرضه هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم در برخی مناطق تهران امروز به ۶ هزار و ۹۵۰ تومان رسید و البته در برخی مناطق تهران تا ۷۵۰۰ تومان هم عرضه میشود.
	عرضه ۷۰ هزار تن سیب و پرتقال شب عید از امروز/ سیب ۲۷۰۰ و پرتقال ۲۹۰۰ تومان
	مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: سیب و پرتقال به اندازه نیاز از باغداران خریداری و ذخیره شده و از امروز به بازار عرضه میشود.
	قیمت میوه و سبزی+جدول
	قیمت انواع میوه و سبزی در یک هفته گذشته ثابت بوده و تغییری محسوسی نداشته است.
	عرضه 50 هزار تن ماهی برای شبهای پایانی سال
	عرضه 40 تا 50 هزار تن ماهی قزلآلا و میگو بهمنظور تنظیم بازار شبهای پایانی سال در دستور کار قرار دارد.
	ورود 20 هزار تن مرغ منجمد برای تنظیم بازار
	عرضه آزمایشی پنجهزار و 500 تن مرغ در بورس کالا با موفقیت انجام شد، اما از آنجا که مشتریان و کارگزاران به آموزشهای بیشتری نیاز داشتند، عرضه مجدد آن از ابتدای اردیبهشتماه 94 انجام میشود.
	نرخ 6 گروه مواد خوراکی افزایش یافت
	بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران منتهی به 15 اسفند ماه 93 را اعلام کرد که بر این اساس قیمت 6 گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت چهارگروه دیگر کاهش یافت و تنها نرخ یک گروه ثابت ماند.

	برنامه و سیاست ها
	زمینهای کشاورزی تا ۵ سال آینده سنددار میشود/ تخلف تغییر کاربری توسط پدیده شاندیز/ وجود ۹۰ هزار پرونده تغییر کاربری
	رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی برنامه جامعی تدوین شده است، گفت: ۹۰ هزار پرونده مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دستگاه قضایی موجود است.
	آیین تحلیف کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد
	مراسم تحلیف ششمین دوره متقاضیان دریافت پروانه کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز پنجشنبه یکم اسفندماه 1393 در وزارت جهاد کشاورزی و با حضور ریاست سازمان برگزار شد.
	فهرست برگزیدگان کرسیهای کشاورزی در انتخابات اتاق تهران اعلام شد
	بر اساس اعلام هیئت نظارت بر انتخابات اتاق تهران، نتایج اولیه شمارش آرأی نمایندگان دوره هشتم این انتخابات که برگزیدگان کرسیهای کشاورزی آن نیز مشخص شده، اعلام شد.
	قانون اصلاح تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی ابلاغ شد
	رئیس جمهوری، «قانون اصلاح قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
	سیاست وزارت جهاد کشاورزی،سرمایه گذاری در کشت گلخانه ای
	جزئیات ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به بودجه سال ۹۴ اعلام شد
	شورای نگهبان نظرش را در مورد بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مصوب مجلس اعلام کرد.
	بررسی کشت فراسرزمینی ایران در تاتارستان
	در جریان بازدید رئیس جمهور تاتارستان و هیات همراه از ایران، اسخط شرپف معاون وزیر کشاورزی و مدیر عامل شرکت دولتی کشاورزی و غذایی جمهوری خودمختار تاتارستان با حضور در وزارت جهاد کشاورزی با فتحی، مدیر کل امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاور...
	ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
	معاون اول رئیس جمهور، آییننامه اجرایی ماده(8) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
	طرح اجرای ۱۴ میلیون هکتار آبخیزداری در کشور ارائه شد/ رفع بخش عمده نگرانیها در صورت اجرا
	رئیس سازمان جنگلها از تدوین طرح آبخیزداری به میزان 14 میلیون هکتار خبر داد و گفت: این طرح را در اختیار دولت قرار دادیم که با اجرای این طرح میتوانیم بخش عمده نگرانیهای ملت و مقام معظم رهبری را برطرف کنیم.
	اصلاح قانون کاربری اراضی اولویت مجلس در سال ۹۴/ با زمین خواران به شدت برخورد میشود
	قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور و عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در برنامه «رویداد» بر لزوم تصویب قوانین سخت گیرانه برای مقابله با زمین خواری و تغییر کاربری زمین تاکید کردند.
	وضعیت بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی ایران
	مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر گفت: بالغ بر 27 هزار و 700 هکتار شبکه آبیاری، 36 هزار و 400 هکتار زهکشی زیرزمینی و 24 هزار و 400 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام تاکنون انجام شده است.
	سال 1394، آغاز همکاری سازمان تحقیقات کشاورزی و فرهنگستان علوم
	سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای همکاری با فرهنگستان علوم در امور تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پیشقدم شد.
	زراعت چوب در تهران، اولویت برنامه ششم توسعه
	بهمنظور تدوین برنامه ششم توسعه، اتاقهای فکر، مرکب از تولیدکنندگان و کارشناسان با در نظر گرفتن اولویت تجاریسازی و اصلاح الگوی کشت شروع به کار کردهاند.
	شورای راهبردی استفاده از منابع آب و خاک شور برای شورورزی تشکیل می شود
	نخستین جلسه هم اندیشی راهکارهای استفاده از منابع آب و خاک های شور برای شورورزی، با حضور عبدالرضا باقری، قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزارشد.
	اعلام نهایی نتایج انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تا 28 اسفند
	هشتمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی تهران رأس ساعت هشت امروز در مصلی امام خمینی آغاز شد که تا ساعت 18 امروز ادامه خواهد داشت.
	تحقق تنظیم بازار برای نخستینبار، با اتکای به تولید ملی
	امسال وزارت جهاد کشاورزی از کلیه تولیدات داخلی برای تنظیم بازار داخلی شب عید استفاده کرده و در همین راستا 150 هزار تن مرغ تولید داخلی نیازهای بازار را تأمین کرده است.
	قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور ابلاغ شد
	رئیس جمهوری قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
	معاون برنامهریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت خبر داد:تفکیک آب شرب از مصارف بهداشتی با کمک صنایع غذایی برای صرفهجویی و جلوگیری از هدررفت منابع دولت، نیازمند تفکیک آب شرب از سایر مصارف شهری و بهداشتی با توسعه صنایع بستهبندی هستیم

	برنج
	ورود اتاق به تشکیلات جدید کانونهای هماهنگی برنج
	با لغو فعالیت کانونهای هماهنگی در سراسر کشور، مقرر شد که با حضور مستقیم بخش خصوصی ازجمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در استانهای مختلف، تشکیلات جدیدی ایجاد شود.
	ضرورت واردات برنج بر اساس میزان آمار/ 80 درصد برنجهای وارداتی هندی است

	پنبه
	کشت اجباری پنبه در خراسان!

	پسته
	وزارت کشاورزی به ایسنا اعلام کرد
	تولید و صادرات پسته رکورد زد

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	"فراز و فرود بخش کشاورزی در 12 سال" منتشر شد
	"کتاب فراز و فرود بخش کشاورزی در 12 سال"، شامل مجموعه مقالات و مصاحبههای مطبوعاتی علی فریدونی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتشر شد.

	تولیدات دام و طیور
	ذخیرهسازی ۱۵۰ هزار تن گوشت مرغ برای عید/ دغدغه تولیدکنندگان فروش محصول است
	در میزگرد تنظیم بازار شب عید بر ذخیرهسازی ۱۵۰ هزار تن گوشت مرغ برای عید تاکید و عنوان شد دغدغه تولیدکنندگان فروش محصول است و تورم و نرخ بالای سود بانکی از عوامل گرانی کالاهاست.
	تایید سلامت گوشت، مرغ و لبنیات ایرانی از سوی روسها

	تولیدات باغی
	860 هزار هکتار به باغهای کشور افزوده میشود
	1.5 میلیون هکتار اراضی برای ایجاد باغ شناسایی شده که کار ایجاد 860 هزار هکتار آن از ابتدای سال 94 در دستور کار قرار دارد.
	تهران با باغهای پسته و توت، نفس تازه میکند
	احداث 500 هکتار پستهکاری با اجرای آبیاری تحت فشار و باغهای توت در جنوب تهران در شهر آفتاب در دستور کار قرار دارد.
	افزایش هشت هزار تنی محصولات گلخانهای در اصفهان
	آغاز برداشت محصول توت فرنگی در شهرستان دزفول

	تولیدات زراعی
	پرداخت یارانه به تولید بذر سبزی و صیفی منطقی نیست
	تولیدکنندگان بذر سبزی و صیفی باید با افزایش توان بهرهوری، هزینهها را کاهش دهند وگرنه چارهای جز حذف آنها و روی کار آمدن افراد توانمند نیست.

	چای
	در جلسه هیات وزیران
	نرخ خرید تضمینی چای تصویب شد

	زیتون
	واردات سالانه 8 هزار تن روغن زیتون/ سرانه مصرف روغن زیتون یک سوم جهانی است
	مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرانه مصرف روغن زیتون یک سوم جهانی است، گفت: سالانه 15 هزار تن روغن زیتون مورد نیاز است.
	طرح پرداخت یارانه به تولید روغن زیتون در دستور کار قرار گرفت
	بهمنظور افزایش ضریب تبدیل میوه زیتون به روغن، مشابه کشورهای اتحادیه اروپا، یارانه تولید روغن به کشاورزان پرداخت شود.
	بهمنظور افزایش ضریب تبدیل میوه زیتون به روغن، مشابه کشورهای اتحادیه اروپا، یارانه تولید روغن به کشاورزان پرداخت شود.
	بهمنظور افزایش ضریب تبدیل میوه زیتون به روغن، مشابه کشورهای اتحادیه اروپا، یارانه تولید روغن به کشاورزان پرداخت شود.
	توصیه هواشناسی به باغداران شمالی برای روغنپاشی باغهای زیتون
	باغداران زیتون در مناطق شمالی کشور برای جلوگیری و مبارزه با آفت پسیل زیتون از امروز چهار شنبه اقدام به روغنپاشی در باغها کنند.
	توسعه کشت و تولید زیتون با هدف تامین نیاز روغن کشور
	معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گسترش باغ های زیتون را از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: با توسعه کشت و تولید زیتون باکیفیت و استحصال روغن از آن تلاش می کنیم در جهت تامین بخشی از نیاز کشور به روغن گام برداریم.
	معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گسترش باغ های زیتون را از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: با توسعه کشت و تولید زیتون باکیفیت و استحصال روغن از آن تلاش می کنیم در جهت تامین بخشی از نیاز کشور به روغن گام برداریم.
	معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گسترش باغ های زیتون را از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: با توسعه کشت و تولید زیتون باکیفیت و استحصال روغن از آن تلاش می کنیم در جهت تامین بخشی از نیاز کشور به روغن گام برداریم.

	شیر
	قیمت شیر برخی کارخانهها برگشت/ تذکر سازمان حمایت کارساز شد
	سرانجام پس از دو هفته مبارزه برخی برندهای صنایع لبنی برای افزایش قیمت شیر، قیمت این محصول توسط بعضی از این برندها با تذکر سازمان حمایت به قبل برگشت.

	شیلات
	درآمد 310 میلیون دلاری صادرات شیلاتی/ تولید 900 هزار تن محصول آبزی
	رئیس سازمان شیلات ایران با بیان افزایش درآمد صادراتی شیلات امسال، گفت: سال 92 مبلغ 300 و امسال 310 میلیون دلار از صادرات شیلاتی به دست آمده است.
	عرضه 50 هزار تن ماهی برای شبهای پایانی سال
	عرضه 40 تا 50 هزار تن ماهی قزلآلا و میگو بهمنظور تنظیم بازار شبهای پایانی سال در دستور کار قرار دارد.
	کاهش صادرات خاويار کشور
	افزایش 25 درصدی صید کیلکا در گیلان
	بازار ماهی قرمز هم داغ شد/هر قطعه 1000 تا 5000 تومان

	صادرات و واردات
	محصولات دریایی ایران از مسیر زمینی به روسیه صادر میشود
	صدای روسیه اعلام کرد: بخش دوم صادرات آبزیان ایران شامل 20 تن میگو و ماهی از طریق زمینی به روسیه میرود.
	واردات سالانه 8 هزار تن روغن زیتون/ سرانه مصرف روغن زیتون یک سوم جهانی است
	مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرانه مصرف روغن زیتون یک سوم جهانی است، گفت: سالانه 15 هزار تن روغن زیتون مورد نیاز است.
	محدودیتی برای فعالیت افراد در واردات خوراک دام نیست/ ثروتاندوزی برخی واردکنندگان به ما برنمیگردد
	مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: آمارها نشان میدهد واردات کاملا رقابتی است و اگر اتفاقی در مورد ثروتاندوزی برخی واردکنندگان اتفاق افتاده باشد، به جاهای دیگر مربوط میشود و به ما برنمیگردد.
	واردات ۲.۲ میلیارد دلار گندم در سال جاری/ واردات برنج و کنجاله سویا کاهش یافت
	براساس آمار گمرگ جمهوری اسلامی ایران میزان واردات برنج و کنجاله سویا در یازده ماهه سال 93 نسبت به سال 92 کاهش و واردات دانه گندم خوراکی و ذرات دامی رشد یافته است.
	بازار نیم میلیون تنی مرکبات مسکو، مستعد حضور صادرکنندگان ایرانی
	بازار 500 هزار تنی مسکو برای مرکبات ایران بهعلت نبود تشکلهای باغبانی و انفعال در بازارسازی و بستهبندی در اختیار اسپانیاست، در حالی که فاصله نوشهر تا مسکو نسبت به فاصله مسکو تا مادرید 10 برابر نزدیکتر است.
	شرایط واردات گوشت قرمز از بلاروس برای صنایع گوشتی اعلام شد
	در صورتی که گوشت گاو منجمد بلاروس به لحاظ کیفیت و قیمت مناسب باشد، تغییر جهت بخش خصوصی برای واردات گوشت از این کشور، دو تا سه سال طول میکشد.
	صرفه جویی ارزی 33 میلیون دلاری در واردات بذر
	قائم مقام معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون 10 درصد بذر مورد نیاز سبزی و صیفی در داخل تولید می شود و 33 میلیون دلار صرفه جویی ارزی شده است.
	واردات ذرت دامی افزایش و برنج و کنجاله سویا کاهش یافت
	براساس آمار گمرگ جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات برنج و کنجاله سویا در یازده ماهه سال 93 نسبت به سال 92 کاهش و واردات دانه گندم خوراکی و ذرات دامی رشد یافته است.

	صنایع غذایی
	اسامی محصولات غیر مجاز توسط سازمان غذا و دارو اعلام شد
	هشدار نسبت به مصرف آبلیموهای بدون مشخصات و برچسب صنایع غذایی
	کیفیت نان باید افزایش یابد تا مصرف بهینه شود

	عسل
	شورای فنی زنبورداران تشکیل شد
	به دستور ویژه مدیر دفتر طیور و زنبورعسل وزارت جهاد کشاورزی، پیگیری امور اداری معاونتی مستقل در این اداره برای زنبور عسل که مسائل مرتبط با صنعت زنبورداری کشور را جهت بهبود شرایط فعالان این بخش پیگیری کند، صادر شد.
	مرگ و میر گسترده زنبورهای عسل از ریزگردها
	تعداد زیادی از زنبورستانها که در فصل کوچ به مناطق جنوبی کشور کوچ کرده بودند، بهدلیل پدیده ریزگردهای اخیر مناطق جنوبی کشور دچار تلفات سنگین شدند.

	کود
	کاهش مصرف کود شیمایی در کشاورزی کشور به یکسوم
	مصرف کود شیمیایی در بخش کشاورزی به یکسوم کاهش یافته و این میزان کاهش را برای ادامه روند طبیعی تولید، بیش از حد دانست.
	مصرف کود شیمیایی در بخش کشاورزی به یکسوم کاهش یافته و این میزان کاهش را برای ادامه روند طبیعی تولید، بیش از حد دانست.
	مصرف کود شیمیایی در بخش کشاورزی به یکسوم کاهش یافته و این میزان کاهش را برای ادامه روند طبیعی تولید، بیش از حد دانست.

	گوشت قرمز
	دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز
	رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه در سه هفته اخیر قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی حدود 3 هزار تومان افزایش یافته، گفت: با ورود دامهای جدید به بازار قیمت این محصول رفته رفته کاهش مییابد.
	شرایط واردات گوشت قرمز از بلاروس برای صنایع گوشتی اعلام شد
	در صورتی که گوشت گاو منجمد بلاروس به لحاظ کیفیت و قیمت مناسب باشد، تغییر جهت بخش خصوصی برای واردات گوشت از این کشور، دو تا سه سال طول میکشد.
	گوشت قرمز بدون کلسترول راهی بازار شد
	از ماهی تن، ماهی فیلهشدهای تهیه میشود که خواص گوشت قرمز را داشته و فاقد کلسترول است و تولید تجاری آن در کشور آغاز شده است.

	گوشت مرغ
	افت قیمت مرغ در بازار تهران؛ ۶۹۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان
	قیمت عرضه هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم در برخی مناطق تهران امروز به ۶ هزار و ۹۵۰ تومان رسید و البته در برخی مناطق تهران تا ۷۵۰۰ تومان هم عرضه میشود.
	ذخیرهسازی ۱۵۰ هزار تن گوشت مرغ برای عید/ دغدغه تولیدکنندگان فروش محصول است
	در میزگرد تنظیم بازار شب عید بر ذخیرهسازی ۱۵۰ هزار تن گوشت مرغ برای عید تاکید و عنوان شد دغدغه تولیدکنندگان فروش محصول است و تورم و نرخ بالای سود بانکی از عوامل گرانی کالاهاست.
	ورود 20 هزار تن مرغ منجمد برای تنظیم بازار
	عرضه آزمایشی پنجهزار و 500 تن مرغ در بورس کالا با موفقیت انجام شد، اما از آنجا که مشتریان و کارگزاران به آموزشهای بیشتری نیاز داشتند، عرضه مجدد آن از ابتدای اردیبهشتماه 94 انجام میشود.

	گندم
	معاون وزیر جهاد: ۶ میلیون تن گندم وارد کشور شد/ واردات یک میلیون تن توسط بخش خصوصی
	معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از 6 میلیون تن گندم وارداتی در سالجاری، حدود یک میلیون تن آن توسط بخش خصوصی تأمین و پرداخت آن به صورت ریالی انجام شده که این عملکرد در مقایسه با سالهای گذشته قابل ملاحظه و مطلوب است.
	بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تأمین گندم کشور
	یکی از سیاست ها و تدابیر مهم دولت، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد بستر های لازم برای حضور موثر این بخش در عرصه های مختلف اقتصادی کشور است بر همین اساس ما نیز در زمینه تامین کالاهای اساسی مورد عمل شرکت، بنا را بر بهره گیری مفید از پتانسیل های بخش خصوصی ...
	خرید جدید ایران در بازار جهانی گندم

	ماشینس آلات
	وزیر جهاد کشاورزی: تولید تراکتور سنگین از آرزوهایم بود/یک اقدام جهادی در صنعت کشور انجام شد
	از اولین تراکتور سنگین کشور با عنوان (( ITM 1500 )) در کارخانجات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در تبریز با حضور وزیر جهادکشاورزی رونمایی شد.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	زرگر: نخبگان اقتصادی در اتاق گرد هم میآیند/ لزوم هوشمندسازی قوانین/ حرکتهای پاندولی دولت آفت بخش خصوصی است
	سخنگوی ائتلاف ایرانی آباد با بیان این که با مشارکت حداکثری بخش خصوصی در انتخابات اتاق، نخبگان اقتصادی گرد هم خواهند آمد، گفت: حرکت های پاندولی دولت، آفت جان بخش خصوصی است.
	تاکید نماینده فائو بر توصیههای مقام معظم رهبری درباره حفاظت از منابع طبیعی
	نماینده فائو در ایران بر توصیههای مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از منابع طبیعی ایران تأکید کرد.
	آزادسازی 125 هزار هکتار زمین با انتقال کشت گوجه فرنگی از فضای باز به گلخانهها
	معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: سیاست اصلی وزارت جهادکشاورزی سرمایهگذاری در توسعه گلخانهها برای کاهش مصرف آب و افزایش تولید است.
	تقدیر عباس کشاورز از سنتشکنی فرهنگستان در وقت شناسی تجلیل از برگزیدهها
	قطار کشاورزی از ریل خارج شده است و باید کمک کنیم تا به ریل برگردد.
	دانشجویان و استادان دانشگاه علوم کشاورزی ساری صاحب آزمایشگاه مرکزی شدند
	معاون پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از افتتاح آزمایشگاه مرکزی شاعا در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خبر داد.
	28 درصد دام سبک کشور متعلق به عشایر است
	جانشین رییس و معاون توسعه وعمران سازمان امورعشایر گفت: 20 درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور به میزان 175هزار تن از سوی عشایر تولید می شود.
	بازدید از باغ گیاهشناسی ملی ایران در ایام نوروز آغاز میشود
	قاچاق شیرینی و شکلات توجیه ندارد/ اروپا و امریکا، شکلات ایرانی می خرند

	منابع مالی
	صندوق توسعه ملی تسهیلات لازم را در اختیار کشاورزان قرار داده است
	اختصاص پانصد میلیارد ریال برای بازسازی روستاهای مرزی خسارت دیده از جنگ
	معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران درباره اختصاص پانصد میلیارد ریال برای اجرای مرحله اول طرحهای ساماندهی، بهسازی و بازسازی روستاهای مرزی پنج استان خسارت دیده از جنگ تحمیلی را برای اجرا ابلاغ کرد.
	پرداخت ۱۸۰ میلیارد ریال از اعتبارات احیای دریاچه ارومیه برای ایجاد گلخانه
	55 درصد اعتبارات آبیاری تحت فشار در سال ۹۳ محقق شد
	معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاوری از برداشت سالانه شش میلیارد مترمکعب آب از منابع زیرزمینی در کشور خبر داد.

	مرکبات
	بازار نیم میلیون تنی مرکبات مسکو، مستعد حضور صادرکنندگان ایرانی
	بازار 500 هزار تنی مسکو برای مرکبات ایران بهعلت نبود تشکلهای باغبانی و انفعال در بازارسازی و بستهبندی در اختیار اسپانیاست، در حالی که فاصله نوشهر تا مسکو نسبت به فاصله مسکو تا مادرید 10 برابر نزدیکتر است.

	متفرقه
	دانشآموختگان رشته منابع طبیعی سال آینده جذب میشوند
	باید راهکار مناسبی برای فعالیت دانشآموختگان رشته منابع طبیعی در بخش خصوصی تعیین شود و از تمام ظرفیت دانشگاهیان استفاده کنیم.
	باید راهکار مناسبی برای فعالیت دانشآموختگان رشته منابع طبیعی در بخش خصوصی تعیین شود و از تمام ظرفیت دانشگاهیان استفاده کنیم.
	باید راهکار مناسبی برای فعالیت دانشآموختگان رشته منابع طبیعی در بخش خصوصی تعیین شود و از تمام ظرفیت دانشگاهیان استفاده کنیم.
	جدول زمان بندی پخش برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار از تاریخ شانزدهم تا بیست و سوم اسفندماه سال جاری اعلام شد.

	نوغان
	قیمت تضمینی پیله تر ابریشم ۱۵۱ هزار ریال/ چای درجه 1 و 2 نیز ۲۱ هزار و ۸۰۰ ریال و ۱۲ هزار و ۱۰۰ ریال
	هیئت وزیران قیمت تضمینی پیله تر ابریشم و چای درجه 1 و 2 برای سال زراعی 94-1393 را تصویب و اعلام کرد.

	گزارشات جهانی
	ایران پیشنویس موافقتنامه حفظ نباتات را به بلاروس فرستاد
	پیشنویس موافقتنامه حفظ نباتات بهمنظور گسترش همکاریهای کشاورزی با بلاروس از سوی ایران تدوین و در اختیار این کشور قرار گرفت.
	تلاش بلاروس برای صادرات گوشت قرمز و ماشینهای کشاورزی به ایران
	هیئت بلاروس در دیدار با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خواستار گسترش همکاریها و افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بین دو کشور شد.
	هیئت بلاروس در دیدار با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خواستار گسترش همکاریها و افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بین دو کشور شد.
	هیئت بلاروس در دیدار با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خواستار گسترش همکاریها و افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بین دو کشور شد.
	تفاهمنامه همکاری خدمات حمایتی و شرکت بلاروسی در انتظار مجوز دولت بلاروس
	شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت "بلاروس کالی" تفاهمنامه همکاری برای واردات و تولید کود سولفات پتاسیم امضا کردند که با صدور مجوز دولت بلاروس، این تفاهمنامه عملیاتی میشود.
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