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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 

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

 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1131آبان  11, سه شنبه

 گزارش هولناک مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی از پیامدهای تغییرات آب و هوایی بر زندگی بشر 

مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی در تازه ترین گزارش خود تصویری هولناک از پیامدهای تغییرات آب و 

این تغییرات می توانند قحطی، جنگ های خونین، مشکالت سالمتی و . هوایی بر زندگی بشر ارائه داده است

 . معضالت اقتصادی به همراه بیاورند
و به نقل از دویچه وله، مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی در تازه ترین گزارش خود ( اناای)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

راجندرا پاچوری رئیس گروه . به نصف میزان کنونی کاهش یابد 0202هشدار داده که میزان تولید گازهای گلخانه ای باید تا سال 

آبان ماه جاری به هنگام ارائه این گزارش در شهر  11( سی.سی.پی.آی)پژوهشی سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی 

 «.گرمایش رو به پیشرفت زمین هیچ قسمتی از جهان را بی نصیب نخواهد گذاشت»: کپنهاگ پایتخت دانمارک گفت

این . دانشمند شرکت داشته اند 022این پنجمین گزارش مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی به شمار می رود و در تهیه آن  

 .صفحه ای جمع بندی نهایی از سه گزارشی است که این نهاد پیش تر منتشر کرده است 102زارش گ

نویسندگان گزارش هشدار داده اند که گرمایش زمین می تواند پیامدهای خطیری از جمله قحطی و درگیری های خونبار به همراه  

 .آورد

ستم آب و هوایی موضوعی اثبات شده و چنانچه انسان ها اقدامی برای به گفته راجندرا پاچوری دخالت و نفوذ مخرب انسان در سی 

 .جلوگیری از گرمایش زمین نکنند، چهره جهان برای همیشه تغییر خواهد کرد

  انتشار هیچ گاز گلخانه ای: هدف 

تا به طور مصمم و  بان کی مون دبیرکل سازمان متحد نیز که به هنگام ارائه این گزارش حضور داشت، از جامعه جهانی خواست 

 .قاطع در مبارزه با گرمایش زمین گام برداشته و با یکدیگر همکاری کنند

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
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او با بیان آنکه برای نجات جهان از وقوع یک فاجعه وقت چندانی باقی نمانده، از تمام کشورها خواست تا برای توافق بر سر پیمان  

 .نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریس، تالش کنند جدید تغییرات آب و هوا، تا پایان سال آینده میالدی در

در 'در این گزارش شماری از تغییرات آب و هوایی که دخالت مؤثر انسان ها عامل پیدایش آن بوده اند، نظیر ذوب شدن یخ ها  

 .بی سابقه خوانده شده است 'دهه ها و قرن های گذشته

سال  022غلظت دی اکسید کربن مضر در جو زمین به باالترین حد خود در دستکم همچنین ذکر شده است که میزان کنونی  

 .گذشته رسیده است

. درصد کاهش دهند 02تا  02راجندرا پاچوری از کشورهای جهان خواست تا انتشار گازهای گلخانه ای خطرناک را تا اواسط قرن  

 .متوقف شونداو ادامه داد که میزان تولید گازهای گلخانه ای باید کامال 

  
 .تا پایان قرن حاضر خواند 'انتشار هیچ گاز گلخانه ای'رئیس مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی هدف را 

 خطرات تهدیدکننده  

سیاستمداران باشد و به نمایندگان کشورهای شرکت کننده در  'نقشه راه'به توصیف پاچوری باید ( سی.سی.پی.آی)گزارش جدید  

 .آب و هوایی برای رسیدن به توافق نهایی در مورد پیمان جدید کمک کندمذاکرات تغییرات 

گروه پژوهشی سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی بزرگترین خطراتی که زمین را تهدید می کنند، چنین دسته بندی می  

 :کند

این . و هوا تا پایان قرن حاضر می شود درجه ای آب 0/0تا  3عدم توقف تولید گازهای گلخانه ای احتماال موجب گرم شدن  • 

میزان گرمای احتمالی به اینکه چه مقدار گازهای گلخانه ای در هوا منتشر شوند و تا چه اندازه بخار هوا، ابرها و عوامل دیگر را 

 .تحت تأثیر قرار دهند، بستگی دارد

 .مشکالت عدیده ای را پدید آورد این مسئله می تواند در شهرهای بزرگ. خطر افزایش موج های گرمای هوا • 

تا پایان قرن جاری بسته به میزان گرم شدن . باال آمدن سطح آب دریاها می تواند تا چند صد سال آینده ادامه داشته باشد • 

 .سانتی متر وجود دارد 00تا  02زمین در اثر گازهای گلخانه ای احتمال باال آمدن آب ها به میزان 

در این بین . بسیاری از یخچال های طبیعی که به عنوان منبع آب آشامیدنی به شمار می روند، احتماال کامال نابود خواهند شد • 

 .یخ های شناور در آب ها نیز با خطر از میان رفتن روبرو هستند

ت زنده ساکن در اقیانوس ها با در صورت وقوع چنین خطری، موجودا. خطر اسیدی تر شدن، آب اقیانوس ها را تهدید می کند • 

 .مشکالت متعدد به ویژه برای ساخت پوسته خود مواجه می شوند

در این صورت مناطق نیمه گرمسیری و نواحی مجاور به آنها، مثال مجاور به دریای . خطر جابه جایی مناطق آب و هوایی • 

 .مدیترانه با معضل خشکسالی مکرر دست و پنجه نرم خواهند کرد

اطق استوایی و مناطق واقع در اواسط عرض جغرافیایی مانند کشور آلمان، در آینده با خطر باران های شدید روبرو هستند که من • 

 .این معضل عوارض مخربی به ویژه برای شهرهای بزرگ و نواحی واقع در حاشیه رودخانه ها به بار خواهد آورد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02102-1.html 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1131آبان  11, شنبه

 های سال آبی امسال نسبت به پارسال  درصدی حجم بارش 492رشد / افزایش بارندگی ها در اوج ناامیدی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20189-1.html
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است که میزان بارش در مدت مشابه سال آبی  میلیمتر بوده 44در حالی میزان بارش ها در سال آبی امسال 

 .متر رسیده است میلی 94متر و دوره مشابه متوسط درازمدت  گذشته هفت میلی
، میزان بارش در مدت مشابه سال آبی (پاون)رسانی وزارت نیرو  و به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  به 

 .متر بوده است میلی 10ه مشابه متوسط درازمدت متر و دور گذشته هفت میلی

درصد و درقیاس با متوسط  010ها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون درمقایسه با سال آبی گذشته  بر این اساس، حجم بارش

 .درصد افزایش یافته است 03درازمدت 

برابر افزایش  33ر ایستگاه دهلران در استان ایالم با بیش ترین افزایش بارندگی تا پایان هفته گذشته درمقایسه با دوره درازمدت د

درصد کاهش کم ترین میزان بارندگی درمقایسه با دوره درازمدت را داشته  122بارش بوده و ایستگاه گوزون در استان فارس با 

 ./است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/02100-1.html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1131آبان  11, شنبه

 گیرد  های جنگلداری سرعت می اجرای طرح

های  ای که هفته گذشته بین خداکرم جاللی و استانداران هفت استان کشور به امضاء رسید، طرح نامه با تفاهم

 . جنگلداری با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت
درباره ( ایانا)ها، مراتع و آبخیزداری کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون امور جنگلی سازمان جنگل

ها،  های هیرکانی و ارسباران که در هفته گذشته با رئیس سازمان جنگل های نواحی رویشی جنگل ای که بین استانداری نامه تفاهم

های هیرکانی و ارسباران تحت مدیریت چندین استاندار است که در راستای  جنگل: ور امضاء شد، گفتمراتع و آبخیزداری کش

های بیشتری  بند تهیه و به امضاء رسید و مقرر شد که برای مدت سه سال همکاری 00ای در  نامه ها، تفاهم افزایش مدیریت جنگل

 .انجام شود

ها  نامه، همکاری های چندین ارگان دارد که با امضای این تفاهم ست که نیاز به کمکای ا اطفاء حریق مقوله: بهزاد انگورج افزود

 .دانند ها می تری به خود گرفته و استانداران خود را ملزم به کمک به سازمان جنگل شکل قانونی

مندسازی جوامع محلی های کشور، توسعه جنگل با مشارکت و توان های آبخیزداری، مدیریت جنگل اجرای طرح: وی خاطرنشان کرد

 .ها کمک گرفته شود ها بوده، اما نیار است تا برای اجرای بهتر آنها، از استانداری از دیگر وظایفی است که بر عهده سازمان جنگل

امضای ها با  برداری از جنگل برنامه احیاء، توسعه و بهره: ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد معاون امور جنگلی سازمان جنگل

 .گیرد ترتیب عملیات اجرایی سرعت می نامه با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت و بدین این تفاهم

طرح جنگلداری در  000های کشور در قالب  هزار هکتار از جنگل 00کاری در یک میلیون و  های جنگل طرح: انگورج تصریح کرد

 .دست اجرا است

 .کاری در حال اجرا داریم طرح جنگل 320ز های خارج از شمال نی در جنگل: وی یادآور شد

ها، مراتع و آبخیزداری کشور بتواند مؤثر عمل  های سازمان جنگل نامه برای اجرای برنامه انگورج اظهار امیدواری کرد که این تفاهم

 .کند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/20157-1.html
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ها به حفاظت و مدیریت پایدار  های هیرکانی و ارسبارانی با استانداری نامه اخیر امضاءشده، نواحی رویشی، جنگل گفتنی است، تفاهم

منابع طبیعی کشور تأکید شد و استانداران آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، سمنان، گلستان، گیالن و مازندران بر 

 ./ها، مراتع و آبخیزداری کشور قول همکاری دادند ها با سازمان جنگل افزایش همکاری

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/02100-1.html 

 آب

 آیانا- 1131آبان  13, جمعه

  "آب فرهنگ و جامعه "ادامه هجمه علیه آب مصرفی بخش کشاورزی در نشست 

در حالی در نشست علمی، آب فرهنگ و جامعه، در یک ادعای تامل بر انگیز سهم آب مصرفی بخش 

درصد اعالم شد که بر اساس مطالعات میدانی مسئوالن بخش کشاورزی کشور، این 14کشاورزی بیش از 

 . درصد است 08میزان حداکثر 
آب فرهنگ و جامعه "لوم و مهندسی منابع آب در نشست علمی ، عضو انجمن ع(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

برای مدیریت و جا انداختن اهمیت امور آب در سطح کشور وضع شده، اما این  "سند توزیع عادالنه آب": با اعالم این مطلب گفت"

 .قانون هم خود عاری از ایراد نیست و در برخی موارد به منابع آبی کشور لطمه نیز زده است

مدیرت آب به شکل امروزی، تمرکز : مدیریت آب به صورت محلی بود، افزود 1300قلی جهانی با اشاره به اینکه قبل از سال  عباس

کامل مدیریت و تمام شئونات آب را بر عهده دولت گذاشته است و تشکل های مردمی و سرمایه های اجتماعی در این میان دیده 

 .نشده اند

میلیارد متر مکعب بیالن منفی در منابع زیر زمینی آب داشته  11هایی این قانون باعث شده که امروز نتیجه ن: وی خاطر نشان کرد

 .باشیم

عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب با یادآوری این موضوع که اسناد باال دستی ملی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 .باره آب وجود دارد، ولی در تحلیل اجرای آن ضعف داشته ایممصوبات خوبی در اسناد باال دستی در : است، ادامه داد

در یکی از فرازهای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر : وی تصریح کرد

وز جهانی مطابق اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوزه های آبریز بوده که این سیاست مترقی با سیاست های ر

 .است

در صورتی که مصوبه ایجاد نظام جامع مدیریت : این بازنشسته وزارت نیرو و مترجم انواع کتاب در زمینه منابع آبی، اظهار داشت

آب در کشور به درستی با شاخص های مناسب اندازه گیری و اجرا می شد، همین یک مصوبه از ورود کشور به سمت شرایط 

 .ی می کردبحرانی آب جلوگیر

در صد کاهش می یافت، ولی  00درصد به  20بر اساس مصوبات موجود، سهم آب مصرفی بخش کشاورزی باید از : جهانی ادعا کرد

 20سال اخیر با افزایش بهره برداری، سهم آب مصرفی بخش کشاورزی به بیش از  13این امر نه تنها محقق نشده، بلکه در طول 

 !درصد رسیده است

راهکار مناسب برای آب تعریف کرده بود، ولی این راهکارها و  00مصوبه و  10نیز دولت  00در سال : ان یادآور شدوی در پای

 .مصوبات تنها در کلمات گیر کرد و به خوبی اجرا نشد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/20154-1.html
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های میدانی  درصد می داند که بر اساس بر آورد 20گفتنی است در حالی وزارت نیرو مصرف آب مصرفی بخش کشاورزی را 

مسئوالن و فعاالن کشاورزی، مصرف آب در این بخش بسیار کمتر است و در مناطق کشاورزی اطراف شهر های بزرگی مانند 

 .درصد می رسد 00تهران، به کمتر از 

درصد اعالم می  02در این زمینه، رحیم سجادی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی حداکثر آب مصرفی بخش کشاورزی را 

 .کند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/02100-1.html 

 انتصابات

 آیانا- 1131آبان  11, یکشنبه

 انتصاب جدید در مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 

سرپرست پژوهشکده اکولوژی دریای فرخ پرافکنده با حکم ریاست مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، 

 .خزر شد
و به نقل از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، جلسه تودیع و معارفه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .سرپرست پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در محل پژوهشکده اکولوژی دریای خزر واقع در ساری برگزار شد

نده به سرپرست پژوهشکده اکولوژی دریای خزر منصوب شد و در این جلسه از تالش رضا پورغالم رئیس قبلی فرخ پرافک

 ./پژوهشکده تشکر و قدردانی شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02102-1.html 

 انتصابات
 آیانا- 1131آبان  11, یکشنبه

ها، مراتع و آبخیزداری کشور با حفظ سمت از سوی  مسعود منصور، مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگل

 .خداکرم جاللی جانشین محمدتقی عموزاده در معاونت حفاظت و امور اراضی شد
طبیعت، محمدتقی عموزاده که حدود هفت سال رسانی پیام  و به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .ها کرد دلیل کسالت جسمانی و به توصیه پزشک استعفای خود را تقدیم رئیس سازمان جنگل دار بود به مسئولیت این حوزه را عهده

المتی آرزومند تقی عموزاده تندرستی و س گزاری و برای محمد ، برای مسعود منصور توفیق خدمت(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 ./است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/02100-1.html 

 انتصابات
 آیانا- 1131آبان  11, شنبه

 مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران  تکانی اساسی در ترکیب هیئت خانه

های تعاونی کشاورزی دامداران ایران، انتخابات  مدیره جدید اتحادیه مرکزی شرکت هیئتدر نخستین جلسه 

ای در میان اعضای هیئت مدیره  مدیره برای شناسایی اعضای جدید برگزار و تغیرات گسترده اعضای هیئت

 .ایجاد شد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/20145-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20170-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/20158-1.html
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مدیره این اتحادیه که در مهرماه سال  هیئت ، بعد از انتخابات اعضای جدید(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

جاری همزمان با تغییر فصل کشاورزی برگزار شد، در روزهای پایانی هفته گذشته نیز اعضای جدید این اتحادیه بر اساس رأی افراد 

 .انتخاب شدند

عنوان اعضای جدید  بههای مرکزی، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری  در انتخابات مهرماه سه عضو جدید از استان

 .مدیره حذف شدند های آذربایجان غربی و مازندران از فهرست هیئت مدیره انتخاب و استان هیئت

های آینده اتحادیه، در راستای اجرای  مدیره در این جلسه ضمن تبادل نظر درباره سیاست بنا بر این گزارش، اعضای جدید هیئت

 .مدیره با اخذ رأی اقدام کردند رئیس و منشی هیئت رئیس، نایباساسنامه خود نسبت به انتخاب  00ماده 

های تعاونی کشاورزی دامداران استان قزوین به جای سیروس روستا، رئیس  بر این اساس، حسین نعمتی نماینده اتحادیه شرکت

 .مدیره این اتحادیه بزرگ بخش کشاورزی شد جدید هیئت

های تعاونی کشاورزی دامداران  سیدمحمود موسوی رستگار، نماینده اتحادیه شرکتاالسالم والمسلمین  در ادامه، همچنین حجت

های تعاونی کشاورزی دامداران  رئیس و سیدسعید حسینی، نماینده اتحادیه شرکت آریان استان خراسان جنوبی به سمت نایب

ده اتحادیه دامداران استان فارس و مدیره، عباس نادری آذربایجانی نماین صنعتی و سنتی استان مرکزی به سمت منشی هیئت

مدیره انتخاب شدند تا بر این اساس تمام  عنوان اعضای هیئت سعید کیانی، نماینده اتحادیه دامداران استان چهارمحال و بختیاری به

 .مدیره این تشکل تغییر کنند اعضای هیئت

مدیره  مداران استان قزوین در دوره قبل نیز عضو هیئتهای تعاونی کشاورزی دا گفتنی است، حسین نعمتی، نماینده اتحادیه شرکت

 .مدیره رسیده است اتحادیه مرکزی دامداران ایران بود که در این دوره به سمت ریاست هیئت

 ./تعاونی با دو میلیون نفر عضو تحت پوشش این اتحادیه سراسری قرار دارند 222استان کشور و حدود  31الزم به ذکر است، 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/02100-1.html 

 اقتصاد محصوالت

 آیانا- 1131آبان  11, شنبه

 عرضه ناموفق مرغ در بورس کشاورزی 

اشد، با شکست بار در بورس حضوری موفق داشته ب عرضه محموله مرغ هایی که قرار بود برای نخستین

 .رو شد روبه
بار حدود سه تن مرغ  برای نخستین: در این باره گفت( ایانا)یک فعال بورس امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .صادراتی توسط یک شرکت خصوصی برای عرضه در بورس کاال آماده شد

تی در بورس بتواند مشتریان خاص خود را پیدا کرده و موفق عمل کند، شد عرضه مرغ صادرا بینی می با وجود آنکه پیش: وی افزود

 .رو شد اما با شکست روبه

تر از  شده در بورس گران توان در قیمت آن خالصه کرد، زیرا قیمت مرغ عرضه ترین دلیل این شکست را می مهم: او خاطرنشان کرد

 .ده که بر خرید و فروش این کاال اثرگذار استقیمت بازار بود و یکی از دالیل دیگر، تغییرات نرخ ارز بو

چنینی  های اساسی در این باره انجام شود تا محصوالت کشاورزی با رکود این یابی این فعال بورسی با اشاره به اینکه باید ریشه

 .دنبال کشف دالیل این عرضه ناموفق هستند همکاران و کارشناسان بورسی به: رو نشود، ادامه داد روبه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20155-1.html
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های نقدی در دستور کار این سازمان  تقویت عرضه: اندازی قرارداد آتی کنجاله سویا در هفته آینده خبر داد و تصریح کرد از راهوی 

 .قرار دارد

ربط در حال بررسی است، در هفته  قراردادهای آتی کنجاله سویا که چندی است توسط کارشناسان و مسئوالن ذی: او یادآور شد

 .شود اندازی می بار راه نخستینآینده برای 

شود توسط شرکتی خصوصی و بدون اطالع  گفتنی است، هفته گذشته حدود سه تن مرغ صادراتی به بورس عرضه شد که گفته می

 ./اتحادیه مربوطه راهی بورس کشاورزی شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02101-1.html 

 

 اقتصاد کالن
 فودپرس- 1131آبان ماه  11یک شنبه 

 های ارز ارزان قیمت کاالهای اساسی پشت پرده رانت

دهد بخش خصوصی به دلیل بروکراسی و بخشنامه های قطعی و آنی نتوانسته عادالنه در  نحوه تخصیص ارز بانک مرکزی نشان می

راکه در نحوه تخصیص ارز نیز اولویت تخصیص را به شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور این بازار ورود پیدا کند چ

 .دام داده اند

تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کاالهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها در نشست علنی روز 

عمده اهداف این تحقیق و تفحص شامل بررسی ارز اختصاص داده شده به کاالهای . شدمصوب  1320خردادماه  02دوشنبه مورخ 

اساسی، بررسی نحوه توزیع کاالهای مذکور و اثرات آن در تنظیم بازار، بررسی واردات بی رویه محصوالت فاقد استاندارد و بی 

های صنعت، معدن و تجارت، جهاد  س وزارتخانهبر این اسا. کیفیت و واردات نهاده های کشاورزی و چگونگی توزیع آنها بود

 .هایی هستند که به طور مستقیم مورد تحقیق قرار گرفتند کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، از جمله دستگاه

های دولتی  رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت در واردات کاالهای استراتژیک، تخلفات شرکت

را .. های مریض برای امیر منصور آریا و درصدی قیمت کاالهای اساسی، سود واردات دام 102ازار ارز، ماجرای افزایش در نوسانات ب

 .وگو با مهر تشریح کرد در گفت

وگو درباره مشکالت موجود بر سر راه تحقیق و تفحص  احمد امیر آبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در این گفت

ها از جمله بانک مرکزی، بانک های عامل، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید  عدم همکاری جدی برخی دستگاه: اظهار کرد

کنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران، معاونت بازرگانی داخلی از یک 

و اسناد اخذ شده از سوی دیگر از جمله موانع فعالیت کارشناسان بوده است، چنین  سو و نبود شفافیت الزم در خصوص اطالعات

ها  روندی موجب شد تا از طریق هیات با رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی به صورت مستقیم مکاتبه و لزوم همکاری دستگاه

لذا با این . اطالعات مورد درخواست صورت نگرفت تقاضا شود؛ اما متاسفانه علیرغم درخواست فوق همکاری الزم در خصوص ارائه

ربط که مرتکب  های ذی آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، مبنی بر تعقیب قضائی مسئوالن دستگاه 010اوصاف، اعمال ماده 

 .اند را از هیات رئیسه مجلس تقاضا کردیم تخلف و جرم در عدم همکاری شده

قیمت کاالهای اساسی   الهای اساسی با ارز مرجع در مقطع نوسانات نرخ ارز که باعث افزایشوی در تشریح تخلفات در واردات کا

رفت که  انتظار می 1321علیرغم افزایش بی رویه واردات محصوالت کشاورزی با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال : نیز شد، افزود

از شاخص  1321د اما آمار شاخص قیمت مواد خوراکی در سال قدرت خرید مردم برای تهیه غذا و محصوالت کشاورزی افزایش یاب

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20151-1.html
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درصد شاخص کل این بدان معنی 3200افزایش در شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به ( درصد 00)کل قیمت ها باالتر بوده 

توان اثبات کرد که قدرت  است که تورم در مواد غذایی از دیگر بخش های سبد خانوارها باالتر بوده و با استناد به این شاخص می

 .خرید خانوارها برای خرید مواد غذایی کاهش یافته است

درصد، روغن به  021به میزان  21نسبت به فروردین سال  20به طور نمونه روند تغییر قیمت برنج در شهریور سال : وی اضافه کرد

درصد، ذرت  10000درصد، جو  102011درصد، گوشت قرمز  130012درصد، گوشت مرغ  10000درصد، شکر  10200میزان 

وارد کنندگان در ازای اعالم قیمت غیر واقعی، ارز : امیرآبادی افزود.درصد رشد داشته است 11202درصد، کنجاله سویا  10200

متفاوت  وجود قیمت های. بیشتری با نرخ مرجع دریافت و به واردات کاالهای دیگر و یا فروش ارز در بازارهای آزاد اقدام کرده اند

 .برای یک کاال در یک محدوده زمانی خاص باعث تحمیل میلیاردها تومان هزینه شده است

 ها نابسامانی تخصیص ارز عامل تبعیض بین واردکننده

مسائلی از جمله فضای حاکم بر تامین نقدینگی و نابسامانی های : رئیس هیات تحقیق و تفحص از وزارت صمت همچنین گفت

یص ارز و زمان پرداخت و نوع ارز، باعث تبعیض بین وارد کننده ها، اعم از دولتی و غیر دولتی شده که در تخصیص یا عدم تخص

به عنوان مثال برای برخی از وارد . )قیمت تمام شده و هزینه دموراژ موثر بوده و بعضا در این فضا سوءاستفاده هم شده است

و ارز سهل المعامله مثل یورو برای تعداد بیشتری از بانک های دیگر در کنندگان خاص ارز سهل الوصول از هالک بانک ترکیه 

 .تخصیص داده شده است( کشورهایی نظیر چین و ارزهایی همچون یوان چین و وون کره

مصاحبه های غیر کارشناسی برخی مسئوالن از جمله معاون اول رئیس جمهور وقت و وزرای حوزه اقتصادی، گاها : وی تصریح کرد

( ریال 10022)گرچه تامین کاالهای اساسی با ارز مرجع . به بروز اختالالتی در تنظیم بازار و کاالهای اساسی شده استمنجر 

توسط بخش خصوصی و دولتی به حد کفایت صورت گرفت، اما به دلیل آن که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید 

ری از افزایش بی رویه قیمت ها و فاقد اقتدار بوده و متاسفانه افزایش بهای کنندگان برخالف اساسنامه آن سازمان مبنی بر جلوگی

این بدان معناست که یارانه اختصاص یافته، به جای آنکه نصیب مصرف . فروش این کاالها برای مصرف کنندگان شکل گرفته است

 .کنندگان نهایی کاالهای اساسی شود غالبا نصیب تجار و واسطه ها شده است

 !ا غیررانت، مساله این استرانت ی

، جلسات 1321معاونت توسعه بازرگانی داخلی طی روزهای پایان سال : های وزارت صنعت اضافه کرد امیرآبادی درباره تاثیر سیاست

برای واردات کاالهایی نظیر برنج، ( ریال 10022)متعددی را برگزار نمود که طی آن تصمیماتی مبنی بر عدم اختصاص ارز مرجع 

نیز بر این تصمیم تاکید شد که ارز با  1320اتخاذ شد و متعاقبا در ابتدای سال ... غن، شکر، گوشت قرمز، کره و شیر خشک ورو

اجرای این . صرفا برای واردات گندم و نهاده های دامی اختصاص خواهد یافت 13200001از تاریخ ( ریال 10022)نرخ مرجع 

اعالم قیمت های جدید برای محصوالت موضوعه و همچنین برای شرکت های روغن نباتی، سیاست و انتظارات تورمی آن به همراه 

 .باعث افزایش قیمت این محصوالت و تبعات بعدی آن از جمله ایجاد صف برای خرید روغن با قیمت قبلی شد

سط چند شرکت محدود و خاص واردات کاالهای اساسی و نهاده های استراتژیک دامی نظیر کنجاله سویا، ذرت و جو تو: وی افزود

انجام شده و توجه ویژه مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران به این شرکت ها باعث افزایش سهم 

درصد واردات، مربوط به این  20-02آنها در واردات شده است به گونه ای که طبق آمار موجود در سالهای مورد بررسی، حدود 

تواند جامعه را  کت ها بوده که هر گونه تصمیم این شرکت ها در زمینه توزیع و قیمت این نوع کاالها و نهاده ها میگروه از شر

 .شدیدا تحت تاثیر قرار دهد و تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی در برداشته است

 بی عدالتی در مورد بخش خصوصی

دهد بخش خصوصی به دلیل بروکراسی و  نحوه تخصیص ارز بانک مرکزی نشان می :نماینده مجلس شورای اسالمی تاکید کرد
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بخشنامه های قطعی و آنی نتوانسته عادالنه در این بازار ورود پیدا کند چراکه در نحوه تخصیص ارز نیز اولویت تخصیص را به 

گمرک جمهوری  1320012022ست که در مورخ این در حالی ا. شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام داده اند

توسط شرکت ( کاالهای اساسی و نهاده های دامی)برابر بررسی های انجام شده، ارزش کاالهای وارده »اسالمی ایران عنوان شده 

تر در مقایسه با قیمت های جهانی و یا در مقایسه با واردات بخش خصوصی گران  (GTC) مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 .که دارای ابهام است« شود خریداری می

 عدم رعایت استاندارد در واردات مواد غذایی

به دلیل عدم توجه جدی به موضوع قرنطینه  1321و  1322های  براساس مستندات موجود، طی سال: وی همچنین اظهار کرد

ها و داروهای دامی و ورود واکسن هایی بدون دامی و کنترل دقیق ورود دام به داخل کشور، و از سوی دیگر کنترل دقیق واکسن 

شیوع بیماری . طی مراحل قانونی، موجب شیوع و بروز بیماری های کشنده و سهمگین در جمعیت دام، طیور و آبزیان کشور شد

های های مختلف در دام های سنگین کشور از جمله تب برفکی، بروسلوز و شاربن عالمتی، موجب شد تا میلیون ها راس از دام 

مولد و شیری در کشتارگاه های سراسر کشور قربانی شوند، این وضعیت موجب کاهش تولید گوشت و شیر و فرآورده های در کشور 

شد، کاهش شدید تولید مواد پروتئینی و جهش یکباره قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی و فرآورده های لبنی و تخم مرغ که 

 .تاد، نمونه ای از تاثیرات منفی شیوع بیماری بین دام و طیور بوداتفاق اف 1321و  1322طی سال های 

های متولی، در ازای تلفات دامی کشور و با وجود مباشرین تخصصی تامین کاالهای اساسی،  متعاقب آن دستگاه: امیرآبادی افزود

و شرکت هایی که لیست ( ر منصور آریاامی)متاسفانه اقدام به اعطای مجوز واردات به اشخاص غیر و خاص مانند شرکت آریا گستر 

این اشخاص با واردات و توزیع دام از مرزهای شرقی و شمالی کشور، بدون توجه به الزام . نمایند آنها به پیوست ارائه شده است می

های کشور و در رعایت و ضرورت در اصول اولیه قرنطینه پس از وارد کردن دام، موجب شیوع بیماری های دامی در برخی از استان 

، کاهش تولید و نوسانات 1321و  1322چنین شرایطی، استمرار تلفات گسترده دام در سال های . تحمیل خسارات فراوانی شدند

  .های دامی را رقم زد ناشی از افزایش قیمت های دام و فرآورده

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

 برنامه و سیاست ها

 - 31/18/11فارس

 برداران نسبت به دوره قبل بینی کاهش بهره پیش/ بردار کشاورزی هزار بهره 188میلیون و  4شناسایی 

بردار  هزار بهره 188میلیون و  4از ابتدای سرشماری کشاورزی تاکنون : آمار گفت مرکزهای آماری  معاون طرح

 .اند کشاورزی شناسایی شده
 0، با اشاره به طرح سرشماری عمومی بخش کشاورزی که از خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل رضایی در گفت نعمت

میلیون مکان، فهرست  12در این سرشماری تا کنون نزدیک به : آبان ادامه دارد، اظهار داشت10سال جاری شروع شده و تا مهرماه 

 .میلیون خانوار پرسشنامه پر کردند 2شده و از این تعداد 

در : اند، تصریح کرد سایی شدهبردار کشاورزی شنا هزار بهره 222میلیون و  0های آماری مرکز آمار با بیان اینکه تا کنون  معاون طرح

 .برداران بخش کشاورزی روبرو خواهیم بود رسد با کاهش بهره درصد کار پیشرفت داشته و به نظر می 00حال حاضر 

 .است بردار کشاورزی وجود داشته میلیون بهره 000به گزارش فارس، در دوره گذشته سرشماری بخش کشاورزی بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232022222202 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=578d3bea3f294efba6065f89fc0fd1b1&Title=%D9%BE%D8%B4%D8%AA%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930809000640
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 برنامه و سیات ها
 - 31/18/11فارس

بررسی برای محدودیت واردات برنج برای / شرکت بازرگانی دولتی با مصوبه دولت به وزارت جهاد ملحق شد

 بینند فعلی زیان می  مرغداران با قیمت/ تنظیم بازار

شرکت بازرگانی دولتی با مصوبه دولت از یک ماه قبل به وزارت : وزیر جهاد کشاورزی در اتاق بازرگانی گفت

 .جهاد کشاورزی ملحق شد
در حاشیه نشست صبحانه کاری با ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .اعضای اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سواالت آنها پاسخ داد

یکی از مهمترین سواالت خبرنگاران در حوزه بازرگانی سرانجام طرح انتزاع بازرگانی دولتی از وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت 

ای که آقای نوبخت، بنده و آقای  گیری است که با جلسه دولت مرجع تصمیم: رد آن گفتجهاد کشاورزی بود که حجتی در مو

 .زاده ارجاع شد، دبیرخانه دولت مصوب کرد که شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود نعمت

در بحث عمده : ت، این گونه پاسخ دادوی در پاسخ به اینکه نظارت بر بازار کاالی اساسی و نظارت بر تنظیم بازار بر عهده کیس

فروشی عرضه و تامین کاالی اساسی مشکلی نداشته و نداریم و طبق گزارش بانک مرکزی کمترین افزایش قیمت مربوط به 

 .محصوالت غذایی و کشاورزی است، چرا که با عرضه بیش از تقاضا مواجه هستیم

کرد که اکنون تولید کنندگان این محصول آن را زیر قیمت تمام شده حجتی در مورد کاهش قیمت مرغ هم به این نکته اشاره 

 .کنند و در صددیم آن را به قیمت منطقی خودش بازگردانیم خود عرضه می

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در پاسخ به اینکه اکثر کشورها برای صادرات آبزیان پایانه صادراتی دارند و وزارت جهاد کشاورزی 

هایی که داریم صادرات  فرایند ایجاد چنین چیزی طوالنی است، اما طبق چهارچوب: چه فکری کرده است، گفتبرای این موضوع 

را به اروپا و روسیه در دستور کار داریم و اکنون بسیاری از ( غیر خوراکی)محصوالتی مانند میگو و ماهیان غیر ماکول 

د و برای صادرات میگو و ماهیان غیر ماکول به روسیه قرار است، تا ان صادرکنندگان ما گواهینامه خاص اروپا را دریافت کرده

 .نوامبر به ایران بیایند و امیدواریم صادرات آبزیان به روسیه را به طور مستقیم داشته باشیم 12کارشناسان روس 

گذشته و اینکه انبارها اکنون از  های هزار تن در ماه 022حجتی در پاسخ به اینکه با توجه به تولید انبوه برنج در کشور و واردات 

ای برای ممنوعیت کوتاه مدت واردات برنج دارد، این گونه پاسخ داد که متاسفانه سال  برنج وارداتی پر است و آیا وزارت جهاد برنامه

هم یکسری ثبت گذشته بیش از حد نیاز برنج به کشور وارد شده و بنابراین با یک انباشت برنج در انبارها مواجهیم در کنار آن 

 .هزار تن برنج وارد کشور شده است 022تر بوده، انجام شده و رقمی معادل  هایی که تعرفه فصلی پایین سفارش در ماه

میلیون تن  3اکنون به دلیل تعرفه باال برای واردات، وارداتی انجام نشده است، اما باید توجه داشت که حدود : وی تصریح کرد

 .های تعریف شده و واردات تامین کرد توان با محدودیت میلیون تن آن تولید داخل و مابقی آن را می 0مصرف برنج کشور است که 

زاد  تر از برنج داخل نباشد که مشکل حجتی این نکته را هم عنوان کرد که باید مراقب بود تا قیمت تمام شده برنج وارداتی پایین

 .ت بررسی داریمبشود و محدودیت و ممنوعیت واردات برنج را در دس
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=11311811111111 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1131آبان  11, سه شنبه

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930811000311
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خصوصی و تعاونی های تولید تمام ارقام بذور متحمل به خشکی را با کمک بخش : سفیر جدید ایران در فائو

 وارد ایران می کنیم 

در حضور وزیر و معاونان ( فائو)سفیر جدید و نماینده دائم ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

های  های این سازمان در ایران و پروژه ها فعالیت های جهاد کشاورزی استان جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان

و در کشورمان را برشمرد و بر اهمیت افزایش تعامل جهانی و استفاده از دانش نوین در حال اجرای فائ

 .کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی کشور تاکید کرد
، سفیر جدید و نماینده دائم ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

و سپس برگزاری  1203در سال  UN، در ابتدا با اشاره به تاریخچه تأسیس فائو که به برگزاری کنفرانس غذا و کشاورزی (فائو)

ارتقای سطح کمی و کیفی تغذیه : گردد، گفت میالدی بازمی 1200در شهر کبک کانادا در سال  FAOنخستین کنفرانس سازمان 

و بهبود معیارهای زیستی مردم کشورهای عضو؛ بهبود و اصالح کیفیت تولید فرآوری و توزیع انواع محصوالت غذایی و کشاورزی؛ 

شده این سازمان است که  و توسعه پایدار جزء اهداف تعریف بهبود کیفی و کمی زندگی روستاییان و نیل به امنیت غذایی و تغذیه

منظور تحقق  المللی به آوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر و انتشار اطالعات؛ ترویج اقدامات ملی و بین در این وادی وظایفی شامل جمع

های الزم درباره  مشی تولید، اتخاذ خط علمی، تکنولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی، اصالح آموزش و اداره مربوط به تولید و اصالح روند

گذاری در جهت تحقق اهداف فائو؛ حفاظت از منابع ملی و  تأمین اعتبارات مورد نیاز؛ کمک به کشورها برای جذب سرمایه

های اعتباری ملی و  های جدید؛ بهبود وضع بازاریابی و تولید محصوالت غذایی؛ تطبیق و هماهنگی با سیاست کارگیری روش به

 .شود های عضو را شامل می های فنی به تقاضای دولت المللی و اعطای کمک ینب

المللی تأکید بسیاری داشت، در ادامه  های معتبر بین های بخش کشاورزی کشور با سازمان مجید دهقانشعار که بر اهمیت همکاری

ه کشاورزی ایران را از دیدگاه تأثیر اجرای به اثرات همکاری وزارت جهاد کشاورزی با فائو اشاره و نقش این سازمان در توسع

 .های آن بر توسعه کشاورزی کشور ارزیابی کرد پروژه

وی با بیان اینکه فائو در بسیاری از اقدامات بزرگ و تأثیرگذار وزارت جهاد کشاورزی نقش داشته است، مدیریت و کنترل 

دیریت گلخانه، کنترل و گواهی بذر، نظام حمایت از حقوق ها و داروهای دامی و باقیمانده سموم در مواد غذایی، م کش آفت

های دیگر را ازجمله موارد مهم برشمرد که توسط فائو در  نژادگر، کنترل تب برفکی، کنترل آنفلوآنزای مرغی و بسیاری از موضوع به

 .اندازی شده است گذاری و راه ایران پایه

محور بوده و  ، این سازمان، سازمانی دانش(فائو)ان خواربار و کشاورزی ملل متحد به گفته سفیر جدید و نماینده دائم ایران در سازم

 .نقاط دنیا دارد در اقصی( networking)ربط  ها و متخصصان ذی ویژه از طریق ارتباط با سازمان ظرفیت فراوانی به

ذر و نهال دارد، به تأسیس نظام حمایت از داری در حوزه تحقیقات ثبت و گواهی ب دهقانشعار که خود سابقه اجرایی و علمی دامنه

نژادگران گیاهی از طریق ثبت  تشکیل مؤسسه فوق و تأسیس نظام حمایت از حقوق به: نژادگر در کشور اشاره کرد و افزود حقوق به

 .بوده است( فائو)ترین دستاوردهای همکاری با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  ارقام جدید، ازجمله مهم

تحت عنوان تقویت ظرفیت کنترل سالمت بذر و نهال توسط فائو به ارزش  02ای که در اوایل دهه  در پروژه: خاطرنشان کرد وی

 1302 - 00های  نویس قانون و تشکیل مؤسسه نیز طی سال عالوه بر تدوین پیش. هزار دالر در ایران به اجرا رسید 002بیش از 

 332نژادگران گیاهی به ارزش بیش از  ؤسسه مذکور در زمینه نظام حمایت از حقوق بهپروژه دیگری برای آموزش کارشناسان م

 .المللی پروژه در کشور برگزار شد های آموزشی متعددی توسط فائو و مشاوران بین هزار دالر در مؤسسه اجرا و دوره
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 دستورکار استفاده از دانش روز دنیا برای بهره وری و ارتقای تولید پایدار

در عین حال متاسفانه به دلیل نبود : افزود( فائو)سفیر جدید و نماینده دائم ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

امکان استفاده بیش از آنچه انجام شده فراهم ... ارتباطات تنگاتنگ با سازمان های بین المللی مختلف مانند فائو، یونیدو، جائیکا و

رد بنابر تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی باید در بحث ظرفیت سازی نیروهای انسانی متخصص و افزایش کیفیت نگردیده و در این مو

 .به طور ویژه از کمک دانش روز دنیا در این سازمان های بین المللی بهره گرفت... بذر و

درصدی می  12ذر که با افزایش عملکرد وی در حضور تمام روسای سازمان های استان ها بر لزوم استقرار دستگاه کارآمد ارتقای ب

این در حالی است که دستگاه های : توان بیش از یک میلیون تن در آمار تولید بذر به نتیجه بهتری رسید تاکید کرد و افزود

نتیجه  حصول  ضدعفونی موجود نیز به دلیل روزآمد نبودن، برخی از بذرها را ضدعفونی می کند و برخی را نمی کند که این امر در

 .نهایی تاثیر گذار است

  
دهقانشعار که لحن اظهاراتش از دغدغه شدید وی نسبت به روز آمد نبودن دانش کاربردی در بخش کشاورزی کشورمان حکایت 

اگرچه استعداد های ارزنده ای در کشورمان وجود دارند، اما همانطور که جناب وزیر خواستار هستند، بر آن : داشت، اضافه کرد

 .م تا از اساتید بین المللی برای برگزاری دوره های آموزشی کاربردی در تهران یا حتی مراکز استان ها دعوت کنیمهستی

  
، لزوم ارتقای بهره وری منابع خاک و غنی سازی (فائو)سفیر جدید و نماینده دائم ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

را در کنار ایجاد ارقام متحمل به خشکی و آفات امری مهم در دوره جدید کشاورزی کشور خاک از طریق افزایش مواد آلی آن 

کما این که حسب مذاکراتی که اخیرا با معاون تولیدات زراعی داشته ایم، بناست متعهد شویم تا بر اساس اولویت : برشمرد و گفت

ی و تعاونی های تولید وارد ایران کنیم؛ به ویژه که ارقام بندی تمام مواد ژنتیک و ارقام متحمل به خشکی را با کمک بخش خصوص

 .امروز ایران در شرایط پر آبی ایجاد شده اند و جوابگوی شرایط امروز نخواهند بود

 

در پایان سخنانش، ( فائو)الزم به ذکر است سفیر جدید و نماینده دائم ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

درس های قیام کربال   ا و عاشورای حسینی، نوحه ای پر سوز و گداز و البته آموزنده از نکات اخالقیبه مناسبت تاسوع

 .را برای شرکت کنندگان قرائت کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02100-1.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1131آبان  11, سه شنبه

اصالح آمار تولید در سری / تبیین برنامه های جدید باغبانی در حضور روسای جهاد کشاورزی استان ها

  14تا  08زمانی 

های جهاد  و معاونان وزارتخانه و رؤسای سازما  معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در حضور وزیر

های آن معاونت در دوره جدید کاری را تبیین کرد و به نقطه نظرات پیشنهادی و  ها، برنامه کشاورزی استان

 .مشورتی آنها گوش فرا داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20184-1.html
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، محمدعلی طهماسبی، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، در گردهمایی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

جم که پیش از فرا  ها در سالن نعمتی های جهاد کشاورزی استان با رؤسای سازمان مشترک وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وزارتخانه

 .های کالن و اجرایی بخش باغبانی را اعالم و تبیین کرد رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی برگزار شد؛ سیاست

وی مثبت کردن تراز تجاری از طریق افزایش صادرات محصوالت باغی، افزایش ضریب امنیت غذایی از طریق افزایش ضریب 

شده را سه سیاست کالن و در دستور کار معاونت  خوداتکایی و افزایش ضریب ایمنی و سالمت جامعه با تولید محصوالت گواهی

در این وادی یکی از مباحث مورد : ز احیای مجدد معاونت باغبانی برشمرد و گفتباغبانی جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و پس ا

های  گرمسیری؛ دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه توجه تشکیالت سازمانی معاونت باغبانی است که سه دفتر امور میوه

 .گیرد ها، گیاهان دارویی و قارچ را در بر می سردسیری و خشک و دفتر امور گلخانه

های  گرمسیری، نخیالت و زیتون در تشکیالت دفتر امور میوه های نیمه های گرمسیری، میوه های میوه طهماسبی با بیان اینکه گروه

ریز و  های معتدله، دانه های خشک، میوه دار، میوه های دانه های میوه گروه: گیرند، خاطرنشان کرد گرمسیری قرار می گرمسیری و نیمه

 .برند های سردسیری و خشک را پیش می ر گروهی هستند که دفتر میوهامور پسته نیز چها

ای و گروه توسعه  های گلخانه های خوراکی، زعفران و گیاهان دارویی، گل و گیاهان زینتی، توسعه کشت به گفته وی، پنج گروه قارچ

 .ورزند چ به خدمات باغبانی مبادرت میها، گیاهان دارویی و قار محصوالت سبزی و صیفی نیز زیر چتر واحد دفتر امور گلخانه

  
ها و  ریزی آموزش و ترویج باغبانی، محصوالت سالم و ارگانیک، تغذیه باغ های تدوین ضوابط و مقررات؛ گروه برنامه در این میان گروه

هایی هستند که در  های نوین و نهال و بهبود ارقام سایر گروه ریزی، مطالعات و فناوری کنترل کیفی کودهای کشاورزی، برنامه

 .تشکیالت جدید معاونت باغبانی فعالیت خواهند داشت

 خورشیدی 9314تا  9308اصالح آمار تولید در سری زمانی 

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به وضعیت موجود بخش باغبانی پرداخت که در نگاه نخست، تصحیح آمار در 

دو  1300دی را مورد توجه قرار داد که بر اساس آن سطح زیر کشت محصوالت باغی در سال خورشی 1320تا  1300سری زمانی 

اماری که قبل از . هکتار رسیده است 023هزار و  000به دو میلیون و  1320هکتار بوده که در سال  022هزار و  000میلیون و 

 .دهد ا نشان میدرصد اختالف ر -1203و  -10به ترتیب  20و سال  00تصحیح در مورد سال 

 20تن و برای سال  020هزار و  003میلیون و  10، 00شده تولید در همین دو سال را به ترتیب برای سال  طهماسبی آمار اصالح

درصد اختالف و تغییر برای  -200ها  تن اعالم کرد که به نسبت آمار قبلی در همان سال 002هزار و  003میلیون و  10به میزان 

 .دهد را نشان می 20درصد برای سال  -10ای  تفاوت قابل مالحظهو  00سال 

  
 واحد 288 های دارای مجوز تعداد نهالستان

 واحد 98 تعداد واحدهای فعال کشت بافت

 واحد 3 های مادری استاندارد دارای مجوز تعداد باغ

 میلیون اصله 28بیش از  تعداد نهال تولیدی در واحدهای مجوزدار

 میلیارد ریال 488 (مصوب)یارانه نهال میزان 

 اصله 1088888 دار تعداد نهال یارانه
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های کشور از طریق اصالح ارقام، هرس، مدیریت تغذیه، آب و آبیاری، مکانیزاسیون، حفظ نباتات، نوسازی  وی اصالح و بازسازی باغ

توانند در  هایی که می هر روش تبیین کرد و در ادامه به ارگانو تأمین صنایع تکمیلی و تبدیلی محصوالت باغبانی را با ذکر جزئیات 

گذاری  صندوق حمایت از سرمایه: های معاونت باغبانی باشند، اشاره کرد و آنها را چنین برشمرد امر پشتیبانی یار و یاور اجرای طرح

؛ بانک کشاورزی و (نی و توافقیها و خریدهای تضمی در قالب تشکل)بخش کشاورزی، صندوق بیمه، سازمان تعاون روستایی 

 (.سازی ها و ذخیره در امر تنظیم بازار، تعرفه)معاونت بازرگانی 

  
 خورشیدی 9314تا  9308تصحیح آمار در سری زمانی 

 سال

 (تن)تولید  (هکتار)سطح زیر کشت 

 شده آمار اصالح آمار قبلی
تغییرات   درصد

 (درصد)
 شده آمار اصالح آمار قبلی

تغییرات   درصد

 (درصد)

9314 4029844 4420453 9803- 91988841 94843481 90- 

9319 4088222 4213888 99- 90881134 92184144 49- 

9318 4898488 4222888 98- 98920854 92244818 95- 

9301 4843420 4284088 93- 95451148 93533888 90- 

9300 4814938 4344388 98- 94435080 94138450 98- 

9308 4452892 4440488 94- 93354382 94203050 504- 

  
های  ها و باغ های فنی و اعبتاری برای اصالح و توسعه باغ های در دست اجرا مانند طرح کمک طهماسبی در پایان به برخی از طرح

مثمر؛ تأمین و انتقال آب برای توسعه های  دار استان گلستان به باغ انگور به روش داربستی؛ مشارکت در تبدیل اراضی زراعی شیب

های زیتون کشور، تکثیر نهال خرما به روش کشت بافت و اختصاص یارانه به نهال  دار؛ توسعه و اصالح باغ ها در اراضی شیب باغ

 .ها بوده است به این طرح 20ریال اعتبار مصوب سال  102هزار میلیون و  000در مجموع : اشاره کرد و گفت

های آن معاونت در زمینه ساماندهی تولید نهال و نهالستان،  باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به عناوین برنامه معاون امور

دار بنا به  در مورد برنامه اراضی شیب: دار اشاره کرد و اظهار داشت ها و اراضی شیب حمایت از مؤسسه تحقیقات باغبانی نوپا، گلخانه

های  دار با راهبری ریاست مؤسسه پژوهش بازده و شیب منظور استفاده بهینه از اراضی کم این امر بهدستور وزیر جهاد کشاورزی، 

 120120)ریال  120هزار میلیون و  120ماهه آنها  ریزی و اقتصاد کشاورزی و روستایی اجرا خواهد شد که تخصیص شش برنامه

 ./شود درصد می 0300بوده که به لحاظ درصد ( میلیون ریال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02100-1.html 
 برنامه و سیاست ها

 زاده از انتقال شرکت بازرگانی دولتی به رغم مصوبه دولت  ممانعت نعمت
تجارت و جهاد کشاورزی رسید و در هیات دولت  چندی پیش انتقال شرکت بازرگانی دولتی به توافق وزرای صنعت، معدن و

تصویب شد اما به گفته مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع اعتراضاتی داشته که 

 .در حال بررسی نهایی است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20188-1.html
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ولتی به تصویب هیات دولت رسیده و امور انتقال شرکت بازرگانی د: اظهار کرد-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  -علی قنبری  

 .آن در حال انجام است

این انتقال منوط به توافق نهایی دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است، چرا که علیرغم تصویب در : وی گفت 

 .هیات دولت، نعمت زاده اعتراضاتی نسبت به این انتقال داشته که درحال بررسی نهایی است

تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که از ابتدای امسال اجرایی شدن آن الزامی شده و در پی آن شرکت پشتیبانی امور  قانون 

دام از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت، شرکت بازرگانی دولتی نیز به عنوان یک بازوی اجرایی 

 .رت جهاد کشاورزی منتقل شودمهم در اجرای این قانون مقرر شد به وزا

ای از ابهام قرار  اما از آنجا که انتقال شرکت بازرگانی دولتی به صراحت در قانون نیامده بود، این واگذاری از همان ابتدا در هاله 

ی واگذار چرا که عده ای معتقد بودند شرکت بازرگانی دولتی نیز مانند شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورز. داشت

شود اما برخی دیگر مانند مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بودند انتقال شرکت بازرگانی دولتی باید مانند شرکت 

 .پشتیبانی امور دام به صراحت در قانون تمرکز وظایف بازرگانی قید می شد

رزی و تجارت ادامه داشت تا این که طی جلسات این اختالف نظرها از ابتدای امسال همچنان بین دو وزارتخانه جهاد کشاو 

 .زاده و حجتی انتقال شرکت بازرگانی دولتی را نهایی کردند مشترکی، نعمت

اما علی رغم انجام توافقات نهایی و تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی درهیات دولت، پس از گذشت  

 .م نشده استروز این انتقال هنوز انجا 02حدود 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02120-1.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1131آبان  18, پنجشنبه

امضای تفاهم نامه همکاری استانداری های نواحی رویشی جنگل های هیرکانی و ارسبارانی با سازمان جنگل 

 ها 

تفاهم نامه همکاری استانداری های نواحی رویشی جنگل های هیرکانی و ارسبارانی با سازمان جنگل ها، 

کشور در شرکت صنایع چوب و مراتع و آبخیزداری کشور در زمینه حفاظت و مدیریت پایدار منابع طبیعی 

 .کاغذ مازندران در ساری امضاء شد
، این تفاهم نامه با هدف ایجاد هماهنگی و توسعه همه جانبه به منظور (ایانا)به گزارش خبرنگارخبرگزاری کشاورزی ایران 

از ظرفیت تمامی دستگاه  شناسایی، پیشگیری و کاهش عوامل تهدید و تخریب منابع طبیعی و ارتقای ضریب حفاظت با بهره گیری

 .های ذی ربط و جلب مشارکت مردم و جوامع محلی منعقد شد

بند از جمله تدوین و بازنگری صنعت آمایش سرزمین و توان اکولوژیکی منابع  00زمینه های همکاری در این تفاهم نامه در 

 .نامه سه سال استطبیعی به امضا استانداران و منابع طبیعی کشور رسید و مدت اجرای این تفاهم 

این تفاهم نامه بین اسماعیل جبار زاده، استاندار آذربایجان شرقی، مجید خدابخش، استاندار اردبیل، سید علی اکبر پرویزی، 

استاندار خراسان شمالی، محمد وکیلی، استاندار سمنان، حسن صادقلو، استاندار گلستان، محمدعلی نجفی، استاندار گیالن و ربیع 

 ./ندار مازندران با خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور منعقد شدفالح استا

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/02100-1.html 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20162-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/20144-1.html


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته دوم آبان    (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

16 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1131آبان  18, پنجشنبه

 درصدی در منابع آبی زیرزمینی حاصل نشد  44برنامه پنجم توسعه در حال اتمام؛ صرفه جویی 

درصدی  44با نزدیک شدن به زمان اتمام برنامه پنجم توسعه، هنوز برنامه این قانون در خصوص صرفه جویی 

 . منابع آبی زیر زمینی از طریق دستگاه های اجرایی انجام نشده است
با اعالم  "آب، فرهنگ و جامعه  "، کارشناس سازمان برنامه و بودجه سابق در نشت علمی (ایانا)خبرنگار کشاورزی ایران به گزارش 

 .اسناد باال دستی با توجه به سیر تطور که در مدیریت آبی و مدیریت کالن کشور وجود دارد، تکوین یافته است: این مطلب گفت

خورشیدی مطالعه و با مدیریت به هم  1302اال دستی، سیاست های کلی نظام در سال سندهای ب: جعفر غفاری شیروان افزود

 .پیوسته در چرخه آب تدوین شده است

بر این : وی با بیان این که برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز همین برنامه ها را دنبال می کرد، اما به مرحله اجرایی نرسید، افزود

های تحت فشار و مرمت لوله های شکسته شبکه های آب  مدیریتی مانند زهکشی، اجرای آبیاری اساس قرار بود با راهکار های

 .درصد بهبود در وضعیت منابع آب زیرزمینی حاصل شود که این امر محقق نشد 00رسانی، 

جویی می شد که این درصد در منابع آبی صرفه  00در سال جاری نیز باید : عضو هیات مدیره انجمن علوم و مهندسی آب ادامه داد

 .امر محقق نشد و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو در این زمینه به وظایف مشخص شده خود، به درستی عمل نکردند

در این اسناد نهادهای مردمی به عنوان : وی با اشاره به اینکه اسناد موجود مطالعه ولی در مرحله اجرا موفق نبوده اند، تصریح کرد

 .قعی مورد توجه قرار گرفته اند، اما در مرحله اجرا ارتباط الزم با بخش کشاورزی و تشکل ها مردمی برقرار نشدذی نفعان وا

در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  "باید درباره آب گفتگو کنیم "گفتنی است که این نشست شامگاه روز گذشته با شعار 

نماینده های دولت به گفتگو و تبادل نظر پیرامون مسائل مدیریتی بحران آب برگزار شد و در آن برخی چهره های علمی و 

 .پرداختند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/02100-1.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1131آبان  11, یکشنبه

 از سوی جامعه نیکوکاری اتاق بازرگانی  "نمندسازی روستاییمدل توا"اجرای 

و  "توسعه پایدار روستای محمد آباد پسکوه با تأکید بر کارآفرینی و اشتغال "پس از اجرای فاز نخست طرح 

سال گذشته با مشارکت مردم  4بر مبنای مدل توسعه از مسیر توانمند سازی جامعه هدف، اقداماتی در طول 

 .درات دولتی در این روستا انجام شدو همکاری ا
نماینده جامعه نیکوکاری ابرار در « ناصر نوربخش»و به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

اقدام نشده  در این طرح تنها برای ذی نفعان و جامعه: منطقه که در اجرای مدل توسعه توانمندسازی همکاری داشته است، گفت

بلکه دست اندرکاران توسعه از جمله دستگاه های اجرایی مرتبط با روستا که خدماتی را به روستاها ارائه می دهند و در سطوح 

 .باالتر نیز باید توانایی الزم را بدست آورند، مورد توجه بوده اند

به واسطه دانش و انگیزه خود صاحب قدرت هستند و در  در این کارگاه آموزشی رویکرد به توانمندسازی افراد نیست، بلکه افراد 

توانمندسازی ظرفیت های بالقوه ای را برای بهره . توانمندی یک احساس است. واقع توانمندسازی، آزاد کردن این قدرت است

 .برداری از سرچشمه توانایی های انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود در اختیار می گذارد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/20142-1.html
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دفتر جامعه نیکوکاری ابرار در قاین همزمان با فاز دوم طرح کارگاه آموزشی ویژه کارکنان ادارات و نهاد : ادامه افزودنوربخش در  

های غیر دولتی و دهیاران شهرستان قاین را با مشارکت دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی و همکاری فرمانداری قاین با 

 .اجرا نمود "ئیانتعاون و مشارکت روستا "عنوان 

مدرس و . مهر ماه در محل خانه معلم قاین برگزار شد 32و  02نفر ثبت نام کردند و در روزهای  30گفتنی است در این کارگاه  

عضو هیأت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی « سید حسن رضوی»تسهیل گر دوره 

 .دجهادکشاورزی حضور داشتن

اهداف این دوره شامل مواردی از جمله توانمندسازی کارکنان ادارات، دهیاران و سازمان های مردم نهاد در کار با مردم روستا و  

 ترویج روش های جدید کار با جامعه محلی با روش مشارکتی و توانمدسازی، است

سطوح توانمند سازی مشارکت، نردبان مشارکت، معرفی شیوه توانمند سازی، : الزم به ذکر است سرفصل های دوره نیز عبارتند از 

تسهیل گری، . اعتماد اجتماعی، راه های افزایش اعتماد بین مردم و ادارات. های برنامه ریزی جدید در مقایسه با شیوه های قدیم

 .گیری در ارتباط با جامعه محلی اصول و فنون، ویژگی های الزم برای تسهیل، نقش تسهیل

درصد راضی،  00/ 3ارزیابی شرکت کنندگان از کارگاه آموزشی نشان داد که : ه جامعه نیکوکاری ابرار در خاتمه یادآور شدنمایند 

 .درصد هم برای شرکت در دوره های تکمیلی دیگر اعالم آمادگی کردند 02. درصد ناراضی بودند 2/ 0درصد متوسط و تنها  10

http://www.iana.ir/tashakkol/item/02120-1.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1131آبان  11, یکشنبه

وزارت نیرو موظف به نصب کنتورهای هوشمند حجمی چاه / تصویب طرح های مصوب کارگروه نجات ارومیه

 های کشاورزی 

ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد و مسایل و جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه به 

 .مباحث مهم کشور از سوی اعضای هیئت دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
در این جلسه، طرح های مصوب کارگروه نجات ارومیه، مشتمل بر طرح های اجرایی، ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف شد نسبت به اولویت مطالعه . یاز به تصویب هیئت دولت رسیدهدف کمی و اعتبارات مورد ن

 .و اجرای سیستم های آبیاری نوین در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اقدام نماید 

مناسب اندازه عالوه بر این وزارت نیرو موظف شد ضمن نصب کنتورهای هوشمند حجمی مورد نیاز چاه های کشاورزی و نصب ابزار 

اعتبار مورد نیاز طرح های مصوب کارگروه . گیری حجمی آب در شبکه های آبیاری، نسبت به اصالح پروانه بهره بردرای اقدام کند

نجات دریاچه ارومیه برای عملیات اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به میزان هفت هزار و دویست و نود و پنج میلیارد و 

 .یال مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفتهفتصد میلیون ر

همچنین به منظور تدوین و پیاده سازی برنامه جامع آموزش، اطالع رسانی، آگاه سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی در 

در اختیار راستای تبیین پیامدهای وضعیت موجود و اهمیت احیای دریاچه ارومیه، مجموعا اعتباری برابر با دویست میلیارد ریال 

 .استانداری های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان قرار گرفت

سازمان های جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست نیز موظف شدند نسبت به شناسایی کانون های تولید 

 ./ی دریاچه ارومیه ارایه نمایندریزگرد و تثبیت آنها برنامه عملیاتی و اولویتهای اجرایی خود را به ستاد احیا

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20168-1.html
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در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد نسبت به مطالعه واجرای برنامه حفاظت اکولوژیک پارک ملی دریاچه 

 .ارومیه با اولویت منطقه جنوبی آن، برنامه عملیاتی واولویتهای اجرایی خود را به ستاد احیای دریاچه ارومیه ارایه نماید

ولت به وزارت امور خارجه اجازه داد تا سهمیه وحق عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد هئیت د

را با رعایت قوانین ومقررات مربوط از محل اعتبار سهمیه حق عضویت وکمک دولت  1323وسایر سازمانهای بین المللی در سال 

 .کل کشور پرداخت نماید  1323قانون بودجه سال  –ازمانهای بین المللی وتعهدات ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد وسایر س

ادامه جلسه هیئت وزیران به عزاداری سید وساالر شهیدان اختصاص یافت و رئیس جمهوری و اعضای دولت نسبت به حضرت 

 .وعاشورای حسینی را گرامی داشتند اباعبداهلل الحسین وفرزندان ویاران وفادار آن حضرت ادای احترام کردند ویاد تاسوعا

http://www.iana.ir/majles/item/02102-%D0%B01.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1131آبان  11: تاریخ

 داردکشاورزی و دامداری سرلوحه اهداف اتاق بازرگانی قرار 

، معدن و تجارت قرار دارد و اگر افزایش قیمتی در  وزارت صنعت  کشاورزی و دامداری سرلوحه اهداف اتاق بازرگانی،: باکری گفت

 .های دامی بستگی دارد شود به رقابت در بازار، عرضه و تقاضا و قیمت نهاده های لبنی دیده می فرآورده

کرد اظهار  ؛ رضا باکری که در جمع فعالین بخش کشاورزی اتاق بازرگانی صحبت میخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

پذیر است که بازار به شرایط رقابتی  پذیر نیست بلکه زمانی تجارت امکان پذیرش قانون تجارت به صورت دستوری امکان: داشت

 . کننده هر دو با هم در زمینه عرضه و تقاضا به تفاهم برسند صرفبازگردد و تولیدکننده و م

هایی که در اختیار خودش است از صنایع  دولت باید با افزایش تولید و همچنین رفع تمرکززدایی در کلیه بخش: وی در ادامه افزود

 . دچار خواهد شدمرغ در کشور  لبنی و تولید شیر حمایت کند، وگرنه این صنف نیز به سرنوشت مرغ و تخم

خواهد و امیدواریم زمینه این تجارت با سیستم  های لبنی به کشور روسیه نگاه بلندمدت می عرضه فرآورده: وی در پایان یادآور شد

 . های لبنی فراهم شود ونقل مناسب و همچنین کانتینرهایی برای حمل فرآورده حمل

http://www.yjc.ir/fa/news/0232103 

  برنامه و سیاست ها
 فودپرس- 1131آبان ماه  7شنبه 

 کیلوگرم در ماه افزایش یافت  98سرانه آرد عشایر کشور به 

 .کیلوگرم در ماه افزایش یافت 12سهمیه آرد عشایر کشور از هفت کیلوگرم به 

برداری سازمان امور عشایر با اعالم این  ها و نظام بهره یرکل دفتر امور تعاونیبه گزارش روابط عمومی سازمان امور عشایر ایران، مد

آمده از سوی این وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان امور عشایر و این دفتر، سهمیه سرانه آرد  عمل های به با پیگیری: خبر، گفت

 .عشایر کشور به میزان سه کیلوگرم در ماه افزایش یافت

 10ای به خانوارهای عشایری از سرانه ماهیانه  های گذشته، میزان اختصاص آرد سهمیه متأسفانه در سال: زودمحمد کریمی اف

های سازمان امور عشایر و همکاری شرکت  کیلوگرم به هفت کیلوگرم و حتی به پنج کیلوگرم کاهش یافته بود که با پیگیری

 .کیلوگرم در ماه افزایش یافت 12ور از هفت کیلوگرم به مادرتخصصی بازرگانی داخلی، سهمیه سرانه آرد عشایر کش

دلیل نوع زندگی، وابستگی  جامعه عشایری به: هزار نفری عشایر کشور خاطرنشان کرد 022وی با اشاره به جمعیت یک میلیون و 

http://www.iana.ir/majles/item/20186-%D8%B71.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5030173
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جامعه شهری و روستایی که در  عنوان منبع اصلی غذایی خود دارند و میزان نیاز آنان به آرد و نان نسبت به باالیی به مصرف نان به

 .برند، بیشتر است تری بهره می سبد غذایی مصرفی خود از تنوع غذایی گسترده

ای مولد و تالشگر  عنوان جامعه برداری سازمان امور عشایر با بیان اینکه جامعه عشایری به ها و نظام بهره مدیرکل دفتر امور تعاونی

مواد پروتینی و لبنی و صنایع دستی کشور دارند، اظهار امیدواری کرد که با فراهم شدن نقش بسیار مهمی در تأمین گوشت قرمز، 

، وظیفه خود را نسبت به این جامعه تولیدکننده (کیلوگرم در ماه 10)زمینه مناسب برای تخصیص سهمیه واقعی سرانه آرد عشایر 

 .توقع، هرچه بیشتر انجام داده باشیم و در عین حال کم

یان از مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان امور عشایر کشور و همه کسانی که در افزایش سهمیه آرد کریمی در پا

  .عشایر همراهی و کمک کردند، تقدیر و تشکر کرد

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

 

 بازار و قیمت ها

 - 31/18/13فارس

 تومانی دوبار قیمت فرآورده لبنی را گران کردند 9228صنایع به بهانه شیر 

ه انجمن صنفی گاوداران با اعالم اینکه در هفته گذشته هیأت مدیره این انجمن با آقای رئیس هیأت مدیر

ای با وزرای  وی پس از بررسی پرونده قول دادند، تا با برگزاری جلسه: است، گفت  ای داشته نوبخت جلسه

 .مربوطه مشکالت دامداران را حل کند
از  جایگزین کنندگان شیرخام، این ماده غذایی بی هاست که دامداران و تولید مدت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

گویند و انگار کسی قصد ندارد،  اند، می عدم دستیابی به مطالبات مصوب شده توسط دولت که بارها خواهان اجرایی شدن آن بوده

 .نگارش درآوردسناریوی پایانی این سریال طوالنی را به 

تومان است و سخت در انتظار  1022در حالی که دامداران امسال مدعی بودند، قیمت تمام شده شیر بیش از : افزاید این گزارش می

های فراوان دولت در تیرماه سال جاری قیمت  و بررسی  پس از کش و قوس بودند که باالخره قیمت مصوب به انتظار نشسته  اعالم

 1002آنها را دوا کند، صنایع از شیر  به جای اینکه این قیمت به نفع دامداران شود و درد  برای آن مصوب کرد، اما تومان را 1002

درصد افزایش دادند و در  10تومانی ماهی گرفتند و دوبار قیمت شیر را در ابتدا و بعد از ماه ماه مبارک رمضان و هر بار به میزان 

 ؟!تومان مصوب به ازای هر کیلو شیر را ندارند 1002دامداران ابراز داشتند که صنایع توان پرداخت نرخ  دفاع از اقدامشان در مقابل

تومان اعالم شد، تا به امروز  1002 دامداران برای خرید توسط کارخانجات از روزی که قیمت شیرخام تولیدی: به گزارش فارس

 1002و صنایع لبنی با افزایش قیمت به دلیل تعیین نرخ  مت مصوب به صنایعگذرد، اما هنوز هم دامدار شیر را زیر قی ماه می 000

 .فروشد به مردم می تومان توسط دولت،

نبوده، بلکه از این  نیافتنی آنها تومان دولت تنها مطالبه دست 1002ناگفته نماند که به گفته دامداران اجرایی نشدن مصوبه 

، و 20، عدم پرداخت کسری یارانه اسفندماه سال 20ماه علوفه معوق تیرماه تا آذر  0 توان به مطالبات معوق دست نیافتنی می

 .سه ماهه بهار امسال هم اشاره کرد( میلیارد تومانی 322)اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر تخصیص یارانه  عدم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c82213f311d24013aa8424c545713850&Title=%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A2%D8%B1%D8%AF%20%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%2010%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://www.farsnews.com/
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کنند،  آن دست و پنجه نرم می علیرغم مشکالتی که به دلیل محقق نشدن مطالبات، دامداران با اما: این گزارش حاکی است

خوشبختانه سعه صدر باالیی دارند و این بار علیرغم بارها عنوان کردن مطالباتشان و عدم دستیابی به جواب از نوبخت معاون 

 .شان را حل کند اند، مشکل راهبردی رئیس جمهور خواسته ریزی و نظارت برنامه

آقای نوبخت  به اینکه هفته گذشته هیات مدیره کانون انجمن صنفی گاوداران با صنفی گاوداران با اشاره رئیس هیأت مدیره انجمن

آقای نوبخت پس از بررسی پرونده و مستندات ارائه : گفت اند، ای داشته ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جلسه معاون برنامه

گزاری یک جلسه با وزرای صنعت، معدن و کشاورزی و اند، تا با بر شده دامداران مبنی بر عدم اجرای مصوبات و معوقات قول داده

 .همچنین سینکی رئیس ستاد تنظیم بازار مشکالت بررسی و به زودی این مشکالت حل شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232020222202 

 قمت هابازار و 
 خبرنگاران جوان - 1131آبان  11: تاریخ

 درصد افزایش یافت 98زمینی  قیمت سیب

زمینی و پیاز را به طور کلی    ها به صورت کلی سیب به دلیل این که در دهه اول ماه محرم قرار داریم و هئیت: مهاجران گفت

 .کنند ما شاهد افزایش قیمت این دو محصول هستیم خریداری می

وضعیت : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانحسین مهاجران رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در گفتگو با 

ت سابق خواهیم بود ها به حال زمینی موقتی است و تا پایان یافتن دهه اول محرم ما شاهد بازگشت قیمت  افزایش قیمت پیاز و سیب

 . شود تومان در بازار عرضه می 1122تا  022و پیاز بین  1222تا  1022زمینی بین  که در حال حاضر قیمت سیب

 . در حال حاضر قیمت میوه کاهش یافته است: وی در ادامه افزود

شاهد افزایش قیمت در بازار میوه و تومان است که در این مورد ما  222قیمت سبزی نیز کیلویی : مهاجران در پایان یادآور شد

 . بار نیستیم تره

http://www.yjc.ir/fa/news/0200220 

 بازار و قیمت ها
 - 31/18/11فارس

 جدول+ قیمت میوه و سبزی از صعود تا ثبات 

 .های اخیر ثابت و افزایش نداشته است در هفته قیمت میوه و سبزی در تهران پایتخت بعد از یک دوره صعود
بار و همچنین بازار  میدان تره  های سطح شهر نسبت به قیمت ، قیمت میوه در مغازهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار و  0هزار، انار  2های جنوب شهر تهران  نارنگی در مغازهباالتر است بطوریکه قیمت هر کیلوگرم  حسین شهرستانی میدان امام

 .هزار تومان است 0و پرتقال  022

های شمال شهر تهران به مراتب بیشتر از قیمت میوه در جنوب تهران است به  افزاید قیمت انواع میوه در مغازه این گزارش می

 .باشد تومان می 022هزار و  2هزار و پرتقال  0ار، انار هز 0طوریکه قیمت هر کیلو نارنگی در خیابان میرزای شیرازی 

 (محاسبه قیمت بر حسب تومان است) جدول قیمت میوه و سبزی 

 انواع میوه
قیمت میوه درجه یک در بازار 

 شهرستانی میدان امام حسین
 بار وابسته به شهرداری قیمت میوه درجه دو در میادین میوه و تره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930808000959
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5027904
http://www.farsnews.com/
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 3022 3222 انار

 0002 3222 تامسونپرتقال 

 3022 0022 نارنگی تخم ژاپنی

 3222 3222 خرمالو

 0302 3222 لیموشیرین

 0222 0222 کیوی

 0022 3222 سیب زرد

 0022 3022 سیب قرمز

 3022 3022 دانه انگور بی

 1022 0222 خیار

 1202 0222 گوجه فرنگی

 1302 1022 سیب زمینی

 1302 1022 بادنجان

 1202 0222 کدو مسمایی

 1202 0022 کاهو

 1102 1022 کلم سفید و قرمز

 002 1222 هویج

 0022 3222 ای فلفل دلمه

 1002 0222 شلغم

 0222 0022 چغندر

 1122 1022 پیاز

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232011222032 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1131آبان  13: تاریخ

 قیمت خرما در مقابل محصول فلفل بسیار ناچیز است

هزار تومان است که گاهی اوقات  0222تا  3222در حال حاضر محصول فلفل کف قیمت آن در بازار از کیلویی : میرمرادزهی گفت

رسد، ولی متاسفانه خرما که محصول ارزشمند صادرات غیر نفتی کشور و دارای رتبه دوم در جهان است،  تومان هم می 0222به 

 .تومان قیمت گذاری شود 1322متاسفانه باید از سوی دولت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930811000736
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های اخیر بر میزان تولید خرما در  در سال: اظهار داشت شگاه خبرنگاران،خبرنگار اقتصادی با هدایت اهلل میرمرادزهی در گفتگو با

کشور افزوده شده، اما متاسفانه تا به امروز در جهت صادرات، ایجاد سردخانه و همچنین افزایش سطح زیرکشت تاکنون کار مثبتی 

  . صورت نگرفته است

کشاورزی باعث دلسردی تولیدکنندگان و کاهش افزایش سطح  توجهی به صادرات محصوالت متاسفانه بی: وی در ادامه افزود 

  . های صورت گرفته از سوی وزیر جهاد کشاورزی هنوز صادرات محقق نشده است شود که با توجه به پیگیری زیرکشت می

کیلوگرم در  تومان برای خرید هر 1100نرخ : میرمرادزهی با اشاره به تجدیدنظر دولت در خصوص نرخ تضمینی گندم تصریح کرد 

  . سال آینده از سوی دولت همچنان پابرجاست و هنوز تغییری در روند قیمت حاصل نشده است

سازمان توسعه تجارت نیز برای صادرات محصوالت کشارزی باید به این بخش کمک کند و موانع گمرکی را : وی در پایان یادآور شد

  . ایت به سود کشور تمام شودنه  کاهش داده تا صادرات به نفع تولیدکننده و در 

http://www.yjc.ir/fa/news/0200200 

 
 بازار و قیمت ها

 فودپرس-1131آبان ماه  3جمعه 

 درصدی قیمت شکر را می خواهد 38صنعت قند و شکر افزایش }،{با وجود مخالفت ستاد تنظیم بازار

گذاری شکر با صنایع قند و شکر اختالف نظر دارند چراکه صنایع  دیگر مسئوالن تنظیم بازار در زمینه قیمتوزارت تجارت و 

درصد افزایش یابد و اگر دولت اجازه افزایش  32های تولید، قیمت این محصول باید حداقل  معتقدند با توجه به افزایش هزینه

 .ازدالتفاوت بپرد دهد، طبق قانون باید مابه قیمت نمی

درباره قیمت شکر که این روزها بحث برانگیز شده و اختالف نظری  - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت -مجتبی خسروتاج 

شکر جزو اقالمی است که قیمت آن در ستاد تدابیر ویژه تنظیم : بین تولیدکنندگان آن با مسئوالن دولتی صورت گرفته است، گفت

 .شود گیری می آن تصمیمبازار نهایی شده و در مورد 

اگر دولت شکر را جزو محصوالتی : معتقد است -های قند و شکر  دبیر انجمن صنفی کارخانه -این در حالی است که بهمن دانایی 

های تولید برای  ای که به همان اندازه که هزینه گذاری را رعایت کند؛ به گونه گذاری است، باید ضوابط قیمت داند که مشمول نرخ می

 .های قند و شکر افزایش یافته باید قیمت نهایی را نیز افزایش دهد کارخانه

ش برای یک واحد صنفی افزایش یافته، باال ببرد  تولید  اگر در شرایطی دولت نخواهد قیمت نهایی محصولی را که هزینه: وی افزود

گذاری انجام  ا که در این قانون آمده اگر دولت نرخقانون برنامه توسعه تکلیف را برای دولت مشخص کرده، چر 121تبصره دو ماده 

 .التفاوت آن را به صنایع مذکور بپردازد داد و نخواست نرخ افزایش یافته را روی محصول نهایی اعمال کند، باید مابه

ق ندارد نرخ از سوی دیگر در همین تبصره قانونی آمده است که دولت ح: های قند و شکر ادامه داد دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .التفاوت آن را پرداخت کند دستوری برای کاال و خدمات غیردولتی در نظر بگیرد، اما در شرایطی ضرورت پیدا کرد باید مابه

تومان تعیین شد اما امسال دولت به صورت دستوری در سه رکن اصلی تولید قند و  1222سال گذشته قیمت شکر : دانایی گفت

گذار است و باید براین  درصد در تعیین قیمت نهایی شکر اثر 02رد که این افزایش قیمت بیش از شکر افزایش قیمت اعمال ک

 .درصد قیمت این محصول افزایش یابد 32اساس حداقل 

 تومان 0002حداقل قیمت منطقی برای شکر 

دولت در سال جاری نرخ : دتومان است، اظهار کر 0002که حداقل قیمت منطقی برای شکر در سال جاری حدود  وی با بیان این

درصد افزایش داد که این میزان افزایش قیمت  00تومان یعنی  002تومان بود  120خرید تضمینی چغندرقند را که سال گذشته 

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5027074
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 .گذار است درصد در قیمت نهایی شکر اثر 32حدود 

گذار بوده دستمزد است که امسال  شکر تاثیرای که در قیمت نهایی  دومین مساله :های قند و شکر افزود دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .گذارد درصد افزایش یافته و حدود سه درصد در قیمت نهایی شکر اثر می 02تا  10از سوی شورای عالی کار 

است که با پنج درصد ( گاز)سومین پارامتری که بیشترین تاثیر را روی قیمت نهایی شکر دارد قیمت سوخت : دانایی ادامه داد

 .دهد درصد قیمت نهایی شکر را افزایش می 000افزایش 

 برابر اروپایی 3قیمت چغندرقند ایرانی 

در اروپا هر تن : که قیمت چغندرقند در ایران سه برابر اروپاست، گفت های قند و شکر با بیان این دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .یورو یعنی حدود سه برابر است 22ند گذاری شده در حالی که در ایران هر تن چغندرق یورو قیمت 02چغندرقند 

های جهانی به دلیل تورم نابجایی است که در کشور طی  بودن نرخ آن نسبت به نرخ گرچه افزایش قیمت شکر و باال: دانایی افزود

 .شود های تولید و نهایتا قیمت محصول می های اخیر به وجود آمده که سبب افزایش هزینه سال

رایط کشاورزان هم ناراضی هستند اما برای صنایع قند و شکر کشاورزان به عنوان رکن اصلی به شمار در این ش :وی تاکید کرد

 .روند چرا که اگر آنها به صنایع ماده اولیه ندهند، صنایع نیز قادر به ادامه تولید نیستند می

از سوی صنایع افزایش یابد و تورم در بازار خواهد قیمت شکر  اگر دولت نمی: های قند و شکر تاکید کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

کنندگان قرار  تواند یارانه در اختیار تولید که می التفاوت آن را به صنایع پرداخت کند یا این نداشته باشیم باید براساس قانون، مابه

شان شده  جب افزایش قیمتدهند تا آنها قیمت چغندرقند را افزایش ندهند چراکه صنایع از میان همه پارامترهای موجود که مو

تومانی  1222تومان در قیمت  002درصد یعنی  32تنها خواهان در نظر گرفتن قیمت افزایش یافته چغندرقند هستند که حدود 

 .گذار است، هستند سال گذشته شکر تاثیر

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

 برنج

 - 31/18/14فارس

 شرایط سخت کشورهای هند و تایلند با ممنوعیت واردات برنج از سوی ایران

با : پاپگاه خبری اوریزا نوشت  کند، سوم برنج باسماتی خود را به ایران صادر می در حالی که هند حدود یک

ز سوی ایران کشورهای هند و تایلند که صادرکننده عمده برنج به ایران هستند، شرایط منع واردات برنج ا

 .سختی خواهند داشت
، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی دو روز پیش اعالم کرد که در سال گذشته خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

هزار تن واردات برنج صورت گرفته، بنابراین فعال واردات این محصول از  022تا  022ز برنج وارد کشور شده و امسال نیز بیش از نیا

 .کشورهای دیگر انجام نخواهد شد

سایت اوریزا در واکنش به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی ایران اعالم کرده است با توجه به ممنوعیت واردات برنج از سوی ایران، 

 .شوند کشورهای صادرکننده این محصول مانند هندوستان و تایلند احتماال با شرایط سختی مواجه می

ام  پی پی 102بر اساس این گزارش، پیش از این نیز تصمیم کشورهای خاورمیانه در تجدیدنظر برای سطح آرسنیک برنج وارداتی از 

 .دوستان به ایران ایجاد کرده بودام کاهش زیادی در صادرات برنج باسماتی هن پی پی 102به 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=55568bd9f0bf4477bcce732835ac226d&Title=%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%7D%D8%8C%7B%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%82%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%2030%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://www.farsnews.com/


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته دوم آبان    (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

24 
 

درصد در ماه سپتامبر هم تأثیر مضاعفی بر صادرات برنج باسماتی  00درصد به  00همچنین افزایش تعرفه وارداتی برنج باسماتی از 

 .هند به ایران ایجاد کرد

کند   شده است، کشور تایلند تالش میهای زیادی اعمال  بر اساس این گزارش در این میان که برای واردات برنج از هند محدودیت

 .صادرات محصول برنج به ایران را افزایش دهد

کشورهای شرق خاورمیانه واردات از کشورهای جنوب شرق آسیا را قطع کردند، و به این دلیل تایلند با مشکل صادرات برنج مواجه 

 .شده است

درصد از برنج باسماتی این کشور به ایران صادر  32است و حدود ایران یکی از مهمترین کشورهای واردکننده برنج باسماتی هند 

 .شود می

از ماه آوریل تا مارس  0213-0210شده هند، این کشور در سال  بر اساس آمارهای کشاورزی و بخش صادرات محصوالت فرآوری

میلیون تن برنج  0هند ساالنه .ودش درصد تولیدات این کشور را شامل می 32میلیون تن برنج باسماتی صادر کرد که حدود  1000

 .کند باسماتی تولید می

میلیون تن در سال  100هزار تن برنج تولید کند و حدود  203بینی کرد ایران حدود یک میلیون و  وزارت کشاورزی آمریکا پیش

 .وارد خواهد کرد 0210-0210

 .هزار تن است 00و میلیون  3بر اساس اطالعات وزارت کشاورزی آمریکا مصرف برنج در ایران 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232010222110 

 تولیدات زراعی و باغی

 آیانا- 1131آبان  17, چهارشنبه

 خاک پر برکت، همیار ماندگار باغ ایرانی 
شود باغ تکانی  در مناطق مختلف را می  درصدی تولید میوه 122تا  12زیاد و تأثیر سوخت و کاهش تولید اتفاق برف، یخ، سرمای 

 .زمستان گذشته خواند

گوجه »: گوید کشاورز باغدار و عضو شرکت تعاونی روستایی انقالب شهریار، درباره سرمازدگی محصوالت می« محمدرضا درخشان»

ها صددرصد شکوفه زده بودند اما بعضی محصوالت شامل زردآلو و گوجه و چغاله بودند که یخ  اغسبز، زردآلو، گالبی، آلوزرد در ب

 «.درصد یخ زدند 32-02آلو و گالبی . پارسال هم دقیقا گوجه سبز و زردآلو صددرصد سرمازده شدند. زدند

میلیون  02هار هکتار باغ حدود جمع محصول پارسال ما از چ»: جوابش چنین است. پرسم از وی در خصوص میزان خسارات می

 «.امسال هم همین مبلغ خسارت وارد شده است. تومان بابت هرس، دستمزد کارگر، سمپاشی زمستانه و آبیاری هزینه شد

 چندگانگی مشکالت باغداری

با توجه به دو »: هدد کشد، او پاسخ می با این مقدار هزینه برای زیان وارده ساماندهی مجدد چه مدت طول می: پرسم از درخشان می

توانیم خودمان را با جبران خسارات وفق دهیم و زندگی کنیم؟ اما یک راه آن  پی و تورم موجود حاال چطور می در سال صدمه پی

: دهد وی در این زمینه بیشتر توضیح می« !فروش باغ است که آن هم مشکل قانونی است ولی چاره این است باغ را مفت بفروشیم

خریدار باغ . ای تصویب کرد که براساس آن، مالک اجازه دیوارکشی و ساخت بنا در باغ خود را ندارد ره قبل الیحهمجلس سه دو»

گویم نه؛ چون شهرداری و جهاد  توانم در باغ ویال بسازم؟ می کند می هزار تومان مشتری سؤال می 122گویم مثال متری  آید می می

هزار تومان هم ارزش  12گوید در چنین شرایطی باغ شما مثال متری  خریدار می. دهند یکشاورزی اجازه دیوارکشی و ساخت بنا نم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930814000114
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این شرایط دست و پاگیر برای باغداران در حالی است که . آید ندارد و فقط گاهی برای دو سه روز تفریح و استراحت به کار می

های  ها همانند همه مکان لذا باغ. ا محصور هستنده ها در بین ساختمان هزار نفر جمعیت دارد و باغ 022شهرستان شهریار 

 «.ساختمانی نیاز به احداث چهاردیواری و ایمنی مناسب دارند

من کشاورز باید بتوانم از این شغل »: کند چنان داللت به بازنمایی وضعیت شغل باغداری دارد زیرا تاکید می ادامه صحبت وی هم

در صورتی که کشاورزانی هستند که برای هزینه . ام که فرزندان دانشجو دارم تامین کنم ترین زندگی را برای خانواده حداقل ساده

 «.چنانی ندارند اند یک قطعه از باغ خود را بفروشند چون درآمد آن ازدواج پسر و دخترشان مجبور شده

 کاستی و شروط بیمه محصوالت

 .شان کامل نیست شستگی محرومند حتی بیمه تولیدات محصوالتای و بازن کشاورزان باغدار از هر نوع ارائه خدمات سالمت بیمه

باغداران هیچ نوع بیمه خدمات درمانی، اجتماعی و »: کند او در این باره اظهار می. باغدار است« درخشان»این مطلب محور ادامه 

از طرف دیگر، . ایم اقدام خاصی ندیده اند اما تا به حال مسئوالن مربوط قبال قول پوشش بیمه کشاورزان را داده. بازنشستگی ندارند

کنیم نه محصوالت  های باغ را بیمه می گویند قسمتی از هزینه کنندگان می به رغم آن که محصوالت باغی بیمه هستند اما بیمه

 «!سردرختی آن هم به شرطی که باغ صددرصد آتش بگیرد

 آسمان همیشه نه آبی است و نه ابری

او با تبسمی، . شوم فروشان آمده است درباره سرمازدگی محصوالت باغی جویا می خرید به میدان میوهنظر یک شهروند را که برای 

 .دانیم این اتفاق در ذات گردش و تغییر طبیعت است و در هیچ جای کره زمین انسان قادر نیست مانع شود گوید همه می آرام می

کس  طور که اشاره شد، نه کشاورز و نه هیچ همان»: دهد ادامه می بازنشسته سابق یک شرکت ساختمانی و خطاط کنونی« اشراقی»

اما از طرف دیگر این نوع پیشامد در عرصه کشتکار نه در کشورمان و نه در . تواند مقابله کند دیگر با حوادث اینچنینی نمی

شود  چیزی که در این میان مطرح می. شود گاه تگرگ و گاه سرما و نزوالت آسمانی باعث خساراتی می. کشورهای دیگر تازگی ندارد

اند که سرما و خسارت هم  گذاری کرده ای سرمایه اند در پیشه آن است اشخاصی که این شغل را انتخاب کرده به طور قطع دانسته

مشاغل دیگری هم . دارد و از طرف دیگر جز در فضای باز و بدون سقف و پوشش نخواهند توانست محصول طبیعی حاصل کنند

کنند و همین طور در تجارت هم شده که به علت نوسانات اقتصادی و کسادی بازار و یا  که وسایل مصنوعی تولید می هستند

ها وجود داشته و  گذاری ها در سرمایه شود در هر کسب و کار کالن، فرازو نشیب پس نتیجه گرفته می. اند حوادث دیگر، زیان دیده

البته چنین مشاغلی قطعا کاالیشان را . اند خود را از دست نداده بلکه درصدد بازسازی برآمدهدارند مالک و تولیدکننده عنان اشتغال 

اند که آسمان همیشه آبی و  دانند و چه بسیار تجربه کرده کنند چون می کنند، کشاورزان هم محصوالت خود را بیمه می بیمه می

به هر حال پارسال زمستان شدت سرما و برف برخی . کنند می را سیراب  آفتابی نیست و نزوالت آسمانی است که سبزی و میوه

در چنین حاالتی بجاست مسئوالن مربوط بررسی میزان زیان را مورد توجه قرار بدهند و اگر الزم باشد به . ها را از بین برد شکوفه

 «.کنند کشاورز کمک

 درصد خسارات 988تا  48

ها و مدت زمان جبران و بازسازی درختان چیست،  صوالتی سرمازده و میزان آسیبپاسخ او در برابر پرسشم مبنی به این که چه مح

 :کند با این بیت شعر شروع می

 باغبان گرچند روزی صحبت گل بایدش

 در جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

 .حافظ پیشاپیش توصیه کرده در مقابل نامالیمات شکیبا باش: گویم می
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بعضی . محصوالت امسال کشاورزان خیلی خسارت دیده است»: گوید شرکت تعاونی روستایی، میکشاورز، عضو « حاج حسین کلهر»

بیشترین زیان، زردآلو، گوجه سبز، شلیل مغان و . کند درصد سرمازده، منتهی نوع میوه فرق می02و  02درصد، برخی 122ها  میوه

 «.اش باز نشده بود غنچه درصد است اما انگور سرما نزده چون02کمترین آسیب، هلوی انجیری با 

دهد که  وی در خصوص تخمین خسارات، با اشاره به آن که سال پیش هم سرما به محصوالت درختی آسیب رساند، چنین ادامه می

حال این کشاورز . میلیون تومان فروش خواهند داشت12تا  2میلیون بوده، امسال بعض باغات 12سال گذشته در منطقه، فروش 

ای از محصوالتش ندارد، در عین حال باید اضافه کرد کشاورز اگر یک سال برخی تولیداتش نابود  ه و هیچ ثمرهاست که ضرر کرد

 «.اش از دست رفته چون او غیر باغ و باغداری درآمد دیگری ندارد کند همه سرمایه شود احساس می

شخص یک سال رفوزه شده، سال بعد تمام مقدمات فرض شود فرزند محصل یک »: زند این باغدار قدیمی، درباره خسارات، مثال می

ها را  باغ و باغداری هم که پارسال و امسال سرمازده همان شیوه هزینه. و لوازم او در دبستان و یا دبیرستان را باید فراهم کند

 «.خواهد تا بتوان دوباره باغ را احیا کرد می

های ملزومات  دهی دیگر بار صدمات تولیدات کشاورزی، وضعیت نرخعضو شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار، پیرامون سامان

های  از طرفی هزینه. کشاورز از بارفروش وام گرفته است»: گوید کند او می مصرفی را تلویحا سرلوحه برای بازسازی باغ مطرح می

سمپاشی . هزار تومان است302سم از سوی دیگر، امسال یک لیتر . در اثر سرما به هدر رفته است 1320باغداری از شهریورماه 

است  23تا اول تیرماه  20اسفند  10هزار تومان است و حداقل از 022هزار تومان و کمترین آن 022دوهزار لیتری مخلوط با آب 

 «.که در این مدت به طور متوسط پنج بار سمپاشی الزم است

 های بیمه و سموم نرخ

هزار تومان  200هکتار بیمه هلو و شلیل  1/0در برابر  23برای سال »: گوید او می پرسم، از وی وضعیت بیمه محصوالت باغی را می

هزار تومان است که به بیمه شونده 002میلیون و 0کننده برای غرامت درهر هکتار  در مقابل حداکثر تعهد بیمه. پرداخت کردم

تومان پرداخت شده که این مبلغ حداکثر پرداخت  300002هزار مترمربع محصول زردآلو 10هم چنین برای بیمه . کند پرداخت می

 «.باشد کننده می غرامت توسط بیمه

هزار و پانصد تا 3سال پیش از 0کیلویی کود شیمیایی 02یک کیسه »: گوید درباره هزینه چند قلم کاالی مصرف باغی می« کلهر»

هم چنین قیمت هر لیتر انواع سموم از . شود یده میاالن همان کود به نرخ دولتی هر کیسه چهل هزار تومان خر. خریدیم هزار می0

کارگر حدودا . شود هزار تومان فروخته می 322االن . هزار تومان خریدم302هزار تومان بود که قبل از عید  302هزار تومان تا 10

 «.گیرد هزار تومان دستمزد می02روزی 

 گذارد کمبود همیشه تاثیر نمی

 خاک پربرکت است

رسد  گویم جنس فراوان باشد چون همه وسعشان می فروش می کننده هم باشد، اما من خرده کن است ضرر مصرفضرر کشاورز مم»

شود و این  کننده می فروش مشتری بیشتر دارد و سودش راضی در آن صورت خرده. مثال یک کیلو سیب، پرتقال، آلو یا گالبی بخرند

 «.واقعیت کسب است

. خواهد و میوه باغی زحمت زیاد دارد و صبر زیاد می  ار کشاورزی در هر بخش چه برنج، چه صیفیاصوال ک»: افزاید می« غالمعباس»

این فکر و توجه، روی . خواهد همیشه مراقبت می. نگاه کشاورز دائما مخصوصا در نیم فصل سال و چند روزه بهاری به آسمان است

ها را ریخته، کشاورز حداقل یک سال باید صبر  های برخی میوه ها گلگذارد حاال که سرما در باغات خیلی از شهر آرامش او اثر می

در این فاصله ممکن است مقداری کمبود تولید باشد به عقیده من . کند و کود و سم و آب مصرف کند تا دوباره درخت بارور شود
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روحی و شایعه دهان به دهان است که  آن تاثیر. گذارد خاک ما پر برکت است کمبود همیشه و چندان روی توزیع در بازار اثر نمی

 «.شود باعث سوءاستفاده برخی می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02130-1.html 
 تولیدات زراعی و باغی

 آیانا- 1131آبان  11, شنبه

 تدوین استانداردی جدید برای جلوگیری از تقلب در تولید آب لیموترش 

سازمان ملی استاندارد ایران به همراه نمایندگان مجلس و فعاالن بخش صنایع غذایی، استاندارد جدیدی 

 .کند برای تولید آب لیموترش و جلوگیری از تقلب در این صنعت، تدوین می
، بر اساس شواهد موجود در بازار و اعتراف سندیکای صنایع کنسرو، بخش (ایانا)زی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاور 

 .کشند رسد، تقلبی بوده و صرفاً نام و نشانی از آبلیمو را یدک می عنوان آبلیمو ارائه به فروش می زیادی از محصوالتی که در بازار به

های مشترک بین سازمان غذا  نامه همکاری ر در مراسم امضای تفاهمچندی پیش دبیر سندیکای تولیدکنندگان صنایع کنسرو کشو

گیرد  آبلیموهایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می: های صنفی صنایع غذایی ایران در این باره گفت و دارو و کانون انجمن

 .وی طبیعی در بازار بسیار کم استکنند، تقلبی بوده و آبلیم جز موارد استثنائی که افراد خودشان در منازل تولید می به

بنابر این گزارش، در روزهای پایانی هفته گذشته دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حالل سازمان ملی 

 .استاندارد خبر از تدوین استاندارد جدیدی برای جلوگیری از تولید آبلیموی تقلبی در بازار داد

با حضور  "اجرای استاندارد جدید آب لیموترش و جلوگیری از عرضه آبلیموهای تقلبی به بازار"با موضوع  به همین منظور نشستی

عزیزی، رئیس کمیسیون امور اجتماعی و پورفاطمی نماینده مجلس شورای اسالمی، رئیس و مسئوالن سازمان ملی استاندارد ایران 

ران در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل شد و این موضوع مورد بحث و و نیز اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیموی ای

 .بررسی قرار گرفت

های جلو گیری از عرضه آبلیموهای تقلبی به بازار و  در این نشست، پس از بررسی موضوع اجرای استاندارد جدید آب لیموترش، راه

کنندگان و منافع تولیدکنندگان، سازمان ملی  و سالمت مصرفمنظور حفظ ایمنی  دست آمده، مقرر شد به نتایجی که تاکنون به

 .تر قانونی با متخلفان اقدام کند استاندارد ایران با اجرای این استاندارد جدید نسبت به برخورد جدی و قاطع

 ./داند درصد از آبلیموهای موجود در بازار کشور را تقلبی می 22گفتنی است، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/02100-1.html 

 تولیدات زراعی و باغی
 خبرنگاران جوان - 1131آبان  13: تاریخ

 هزار هکتار است 88سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک 

با توجه به فرهنگ سازی صورت این انجمن در طول فعالیتش برای خرید این سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک : نورانی گفت

 .هزار هکتار رسیده است 02محصوالت بین مردم در حال حاضر به 

ی گذشته سبب شد  کود و سم در دهه متاسفانهاستفاده از: اظهار داشت ا خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانرضا نورانی در گفتگو ب

که تا به امروز ادامه داشته مردم به  00سونامی سرطان در کشور افزایش یابد اما در حال حاضر با فعالیت این انجمن در سال 

 .مصرف محصوالت ارگانیک تشویق می شوند

هزار از سوی این انجمن در  11ی کیفیت  هینامهی گوا با ثبت محصوالت ارگانیک کشور در فائووهم چنین ارائه: وی در ادامه افزود

شان ثبت  ی این گواهی نامه محصوالت رود که تولید کنندگان با ارائه داخل و خارج برای تولید کنندگان این محصول امید آن می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20137-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20152-1.html
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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 .ملی ارگانیک را بگیرد

این کد نوع، تولید، مکان ، : صریح کردرقمی به تولید کنندگان نیز ت 10رئیس انجمن ملی محصوالت ارگانیک با اشاره به کد 

کند و این کار منوط به ثبت ملی محصول و  صاحب تولید و ساخت نام کشور را که در هرجا که این کد زده شود را مشخص می

 های اقتصادی است هزار از سوی این انجمن است، جهش صادرات، نیازمند همکاری دولت با تشکل 11ی گواهی  ارائه

تشکل نه تنها در : ها است، اضافه کرد ان اینکه جهش در صادرات نیازمند همکاری دولت با بخش خصوصی و تشکلنورانی با بی

های مشوق صادراتی بدهد و  توانند بازوی قوی دولت باشند، منوط به این که دولت به این بخش بخش تولید، بلکه صادرات نیز می

 .ها بردارد اداری را از سد راه تشکل  بوروکراسی

در حال حاضر تشکل اتاق ایران و تهران استقبال خوبی از این : وی در خصوص وضعیت صادرات محصوالت ارگانیک نیز گفت

ی آن حاصل کشت کشاورزان است،  اند، به طوری لوازم آرایش و بهداشتی ما که اولیه های این انجمن و همکاری با آن داشته فعالیت

 .خواهیم بود  دالری صادرات در این حوزه 002افزایش پیدا کند، ما شاهد افزایش 

ها را در  های ارگانیک، محصوالت غذایی و سایر حوزه نه تنها در بخش محصوالت کشاورزی، بلکه در بخش: وی در پایان یادآور شد

 .شود محصوالت ارگانیک نیز می  های دامی مشمول بخش دستور کار خواهیم داشت که البته نهاد

http://www.yjc.ir/fa/news/0200220 
 تولیدات زراعی و باغی
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  درصد کشاورزان از توزیع کودشیمیایی 88نارضایتی 

: دانند، گفت شیمیایی را مناسب نمیتوزیع کود  درصد کشاورزان، زمان 00معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان این مطلب که 

  .دانند می کشاورزان فرآیند توزیع را خسته کننده

روزه تبیین راهبردهای بهبود زنجیره عرضه  همایش یک منطقه فارس، یزدان سیف، در( ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .ها است نهاده درصد در حوزه 00بینی شده که  کشاورزی و امنیت غذائی پیشهدف در بخش  10: گفت های کشاورزی که در شیراز، نهاده

  .و با هزینه کم به دست کشاورزان برسد موقع و با کیفیت، سهل و آسان، کافی ها به باید کاری کنیم تا نهاده: وی اضافه کرد

  .باید به کارگزار توزیع مراجعه و سهمیه کود را دریافت کنند انها باید در زمان مناسب در اختیار کشاورز قرار گیرد و کشاورز نهاده: سیف گفت

طوری که متناسب با نیاز  دانند، به را نامناسب می ها درصد از کشاورزان، میزان توزیع نهاده 20: معاون شرکت خدمات حمایتی کشور افزود

  .است کشاورزان، توزیع مناسب انجام نشده

ها از جمله کود شیمیایی انجام شده  توزیع انواع نهاده ریزی مناسبی جهت برنامه: تر عمل شده است، گفتوی با بیان اینکه در حوزه بذر به

  .است

http://www.isna.ir/fa/news/23202023220 

 تولیدات زراعی و باغی
 آیانا- 1131آبان  11, یکشنبه

سال وقت و هزینه باغداران  0! / و بویراحمد گذاشت  ، ضرر و زیان دست باغداران انار در کهگیلویه"رباب"

 هدر رفت 

خورشیدی توسط سازمان جهاد کشاورزی وقت معرفی شد موجب  9304واریته رباب برای انار که از سال 

 .و بویراحمد شد  هدر رفتن تمام وقت و هزینه باغداران استان کهگیلویه

http://www.yjc.ir/fa/news/5028008
http://www.isna.ir/fa/news/93080703998
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پیرامون نتیجه ( ایانا)هان ایمانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق یاسوج در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرانکی

در این جلسه مشکل باغات انار شهرستان های : و بویراحمد گفت  خصوصی استان کهگیلویه وگوی دولت و بخش نشست شورای گفت

 .کمیسیون کشاورزی اتاق یاسوج به صورت کارشناسی بررسی شودگرمسیری مطرح و مقرر شد این موضوع در 

با کمک نقطه نظرات : اند اعالم کرد های گرمسیری که به تازگی دچار آن شده باغداران انار در شهرستان  وی در مورد زیان وارده به

وگوی دولت و  رای گفتدر نشست آتی شو  کارشناسان مربوطه و بررسی دقیق علل این مشکالت، گزارش مکتوبی تهیه و

 .خصوصی استان ارائه می شود بخش

بخش حسینی، رئیس اتحادیه محصوالت زراعی و باغی نیز از جمله حاضران این جلسه بود که پیرامون  بنابر گزارش ایانا، سید اهلل

شت درختان انار محصوالت خوبی و بویراحمد باغداران استان با کا  ها در کهگیلویه سال: دستاوردهای برگزاری این جلسه اظهار کرد

چهار  1300را وارد بازار کرد که در سال  "رباب"ای به نام  سازمان جهادکشاورزی، واریته 1300وارد بازار می کردند، اما از سال 

استان ده هزار اصله در  1300چهار هزار اصله و در سال  1300هشت هزار اصله، در سال  1302هزار اصله از این واریته، در سال 

توزیع شد و پس از گذشت چندین سال از کاشت این واریته مشخص شد که این واریته با آب و هوای استان سازگار نبوده و 

 .محصول خوبی ندارد

 و بویراحمد  خصوصی استان کهگیلویه وگوی دولت و بخش نشست شورای گفت

متاسفانه به : ه خود را صرف کاشت این واریته کردند، افزودوی با بیان این که کشاورزان استان بیش از هشت سال از وقت و هزین

علت اشتباهی که در انتخاب این محصول در سازمان جهاد کشاورزی استان صورت گرفته است، باغداران این نوع انار در ستان دچار 

 .اند زیان بسیار شده

 .حسینی به دلیل کارشناسی و فنی بروز این مشکل اشاره نکرد

نا، در این نشست همچنین مصوب شد تا سازمان جهاد کشاورزی استان یک نسخه از گزارش تحقیقاتی ارائه شده به به گزاش ایا

وگوی دولت و بخش خصوصی به دبیرخانه  های گذشته برای کشت درخت انار را جهت ارائه در شورای گفت کشاورزان در سال

 .کمیسیون ارائه دهد

ی استان واحد تحقیقات کشاورزی را مکلف کند که با فرستادن کارشناسان خود و دیگر همچنین مقرر شد سازمان جهاد کشاورز

متخصصان و محققان دانشگاهی به باغات زیان دیده، علل مشکالت به وجود آمده برای باغات را بررسی و گزارش کاملی در این 

 .وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه دهند خصوص در شورای گفت

خصوصی و سازمان جهاد  وگوی دولت و بخش از تعیین خسارت کشاورزان در هر هکتار، شورای گفت همچنین مصوب شد پس

های بالعوض مستقیم در اختیار این  کشاورزی استان با رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی، پرداخت این خسارت را از محل کمک

 .وزارتخانه درخواست و پیگیری کند

های الزم و در صورت تأیید پرداخت خسارت به کشاورزان، این  یز مصوب شد پس از بررسیدر خصوص اصالح باغات کشاورزان ن

 .پرداخت مشروط به اصالح باغات از جانب کشاورزان باشد

باغی در استان، کشت آزمایشی آن در استان انجام و استقرار پایلوت ( واریته)در نهایت مصوب شد پیش از کشت رقم جدید 

 .ان باشدتحقیقاتی در خود است

  http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02101-1.html 

 
 تولیدات زراعی و باغی
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 میلیون تن پرتقال ساالنه در کشور تولید می شود  4

با توجه به پتانسیل تولید بیش از دو میلیون : های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل دفتر میوه

رغم بارش برف سنگین در سال گذشته، خسارت چندانی به تولید این محصول  تنی پرتقال در کشور، علی

 . وارد نشده است
شدید در سال گذشته در غرب استان مازندران، تنها به بخش محدودی سرما و برف : وگو با ایسنا افزود پور در گفت ابوالقاسم حسن

: پور ادامه داد حسن.هزار تن از تولید این محصول کم شده است 02توان گفت حدود  از باغات مرکبات پرتقال آسیب زد که می

هزار تن است؛  022یک میلیون و تولید پرتقال در کشور ساالنه بیش از دو میلیون تن است در حالی که نیاز مصرفی آن در داخل 

های گرمسیری  مدیرکل میوه.بنابراین هیچ نگرانی برای صادرات مرکبات به ویژه پرتقال که شایعه کمبود آن وجود دارد، نیست

به  ...با توجه به حجم عظیم تولید انواع مرکبات از جمله پرتقال، نارنگی، کیوی، لیمو شیرین و : وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .شود های آینده حتی یک کیلوگرم از این محصوالت به کشور وارد نمی یک کیلوگرم واردات هم نیاز نداریم و در سال جاری و سال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02120-1.html 

 چای

 - 31/18/18فارس

  در حومه شهر الهیجان کشت شد ایران برای نخستین بار  چای در 

برای نخستین بار تعدادی از کشاورزان در حومه شهر : رئیس اتحادیه صادر کنندگان و بازرگانان گیالن گفت

الهیجان اقدام به کشت چای کردند و بعد به تدریج در دیگر نقاط گیالن و مازندران کشت این محصول 

 .گسترش یافت
از رشت، قاسم رضاییان صبح امروز در نشست اتحادیه صادر کنندگان و بازرگانان گیالن با اشاره به  خبرگزاری فارسرش به گزا

 .هزار سال پیش شناخته شد 0بوته چای برای نخستین بار در چین و حدود : اهمیت تولید چای در کشور اظهار کرد

 .شود آمیزی نیز استفاده می از چای برای مصارف رنگ: اینکه به تدریج خواص درمانی چای کشف شد، افزودوی با بیان 

: کند، ادامه داد ها جلوگیری می رئیس اتحادیه صادر کنندگان و بازرگانان گیالن با اشاره به اینکه نوشیدن چای از پوسیدگی دندان

 .شود ست و روزانه یک میلیارد چای در دنیا مصرف میترین نوشیدنی در دنیا ا چای پس از آب پرمصرف

چای توسط محمد میرزای چایکار ملقب به : وی پیشینه مصرف چای در ایران را به سده هفدهم میالدی عنوان کرد و گفت

 .در ایران رونق یافت« السلطنه کاشف»

وی با مطالعه و بررسی : در هندوستان بیاموزد، افزود السلطنه توانست فنون کشت و تولید چای را رضاییان با اشاره به اینکه کاشف

شرایط آب و هوایی ایران و مشابهت هوای شمال کشور با هندوستان با فداکاری زیاد تعداد زیادی بذر چای را به ایران انتقال داد و 

 .در الهیجان گیالن و کالرآباد مازندران اقدام به احداث باغ چای کرد

برای نخستین بار تعدادی از : این اقدام موجب تشویق و ترغیب کشاورزان به کشت بوته چای شد، گفتوی با تصریح بر اینکه 

کشاورزان در حومه شهر الهیجان اقدام به کشت چای کردند و بعد به تدریج در دیگر نقاط گیالن و مازندران کشت این محصول 

 .گسترش یافت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20164-1.html
http://www.farsnews.com/
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تواند به رونق  حمایت از محصول چای و چایکار می: ضروری دانست و یادآور شداین مسئول حمایت از چایکاران را امری مهم و 

 .دوباره آن کمک کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232020222110 

 چای
 فودپرس- 1131آبان ماه  7چهار شنبه 

 ترین نوع چای ایران کدام است؟ گران

 .تولید چای سفید گران و زمان بر است: کشور گفت سازمان چایمعاون 

 .اند چای اقدام به تولید چای سفید کردهدر گیالن دو واحد کارخانه : نادر ارشدی اظهار کرد

شده است، اضافه المللی برای چای سفید ارائه ن بین استانداردوی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعریف عام و مورد پذیرش جهانی 

دیدگاه چینی در مورد چای سفید به فرآورده دو زیرگونه کاملیا که تنها در . در مجموع دو تعریف برای چای سفید وجود دارد :کرد

 .شود گردد که به روش سنتی تهیه می روید برمی می "فوکیان"استان 

 
ا چیدن فقط غنچه یا غنچه برگ و برگ اول پس از خشک در دیدگاه سایر کشورها، چای سفید، چایی است که ب: ارشدی بیان کرد

این تعریف در سطح جهانی پذیرفته شده است اما با این تعریف، چای سفید چینی از گردونه چای سفید . آید کردن به دست می

 .شوند حذف می

باالتر از چای سبزو و کافئین طبق یک بررسی علمی میزان کل پلی فنل، کافئین و اپی گالوکاتچین گاالت چای سفید : وی افزود

 .ها بیشتر است آن به دلیل تهیه شدن از غنچه از همه چای

های دقیق، بکارگیری فارغ التحصیالن و متخصصان، نظارت بیشتر  ریزی شک با برنامه بی: معاون سازمان چای کشور خاطرنشان کرد

 .تر تولید این نوع چای را در گیالن گسترش دادتوان بس ها و تحقیقات ویژه در خصوص چای سفید می بر عملکرد عطاری

های تازه گیاه که هنوز پرز خود را از  شوند و از گلبرگ مند می سفید محصولی است که عالقمندان در بهار گیالن از آن بهره چای

 .شود هیه میدست نداده است، ت

چای سفید خاصیت فوق . کنند چینند و خشک می برای این منظور در آغاز فصل بهار، غنچه چای را پیش از آن که باز شود می

این نوع چای طعم مالیم و شیرین دارد و . های آنتی اکسیدان است ای دارد و سه برابر چای سبز یا سیاه، حاوی پلی فنل العاده

 .شود منطقه دارجلینگ هند تولید می عمدتا در چین، ژاپن و

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

 حبوبات
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شود که با توجه به مصرف سرانه دو کیلوگرمی این  هزار تن نخود در کشور تولید می 388امسال حدود 

 .هزار تن مازاد مصرف داریم 948محصول، حدود 
امسال حدود : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ملی نخود ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس شورای 

 .گیرد هزار تن نخود در کشور تولید شده است که تنها نیمی از این محصول در کشور مورد استفاده قرار می 322

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930808000115
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%DA%86%D8%A7%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%86%D8%A7%DB%8C+
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%86%D8%A7%DB%8C+
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=62e355a7317c43c7bc986a41ae64dd77&Title=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%DA%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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هزار تن از محصول تولیدی  102رم است که بر این اساس، ساالنه حدود سرانه مصرف نخود در کشور دو کیلوگ: ناصر مرادی افزود

 .گیرد مورد استفاده قرار می

با توجه به مازاد تولید و محدودیت صادراتی که وجود دارد، این محصول به قیمت کمی در بازار مصرف به : وی خاطرنشان کرد

 .ای تولید کشاورزان نیسته رسد و خرید تضمینی این محصول نیز پاسخگوی هزینه فروش می

شده این محصول در کشور ما در مقایسه با سایر  کشت و فرآوری سنتی نخود در کشور باعث شده که هزینه تمام: مرادی ادامه داد

 .کشورها باال باشد و شرایط صادرات این محصول فراهم نشود

دلیل مناسب   تن از این محصول صادر شد و به 022 هزار و ، تنها شش21بر اساس آخرین آمار موجود در سال : وی تصریح کرد

 .نبودن شکل عرضه این محصول، بازار مناسبی برای صادرات نداریم

های لیزری از لحاظ اندازه  در تولید صنعتی، این محصول بعد از برداشت با دستگاه: رئیس شورای ملی نخود ایران یادآور شد

 .شود های خارج از سنگ برای عرضه به بازار آماده می دانهبندی و عاری از هرگونه سنگ، کلوخ و  دسته

صورت دیم  طوری که به کشت نخود نیاز به آبیاری کمی دارد و با شرایط کمبود منابع آبی کشور سازگار است، به: مرادی تأکید کرد

 .آید و با دو بار باران عمل می

داری داشته باشند، باید به سمت کشت مکانیزه حرکت کنند تا توان برای اینکه کشاورزان ما بتوانند تولید پای: وی اظهار داشت

 .رقابت با تولیدکنندگان این محصول داشته باشد

گذاری و  طور کامل مسئولیت تنظیم بازار، صادرات، قیمت شورای ملی نخود ایران این آمادگی را دارد تا به: مرادی در پایان گفت

 ./کنندگان فراهم کند رفتن منافع تولیدکنندگان و مصرفتامین نیاز مصرف کشور را با در نظر گ

http://www.iana.ir/tashakkol/item/02122-1.html 

 

 خدمات دام و طیور

 آیانا- 1131آبان  17, چهارشنبه

 شتران بومی کشور مبتالبه کرونا نیستند 

عمل آمده در سطح کشور، تاکنون مورد مثبتی از بیماری کرونا در  های آزمایشگاهی به طی پایش و ارزیابی

 . شتران بومی کشور گزارش نشده است
ای درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر  و به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، در اطالعیه( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاروزی ایران 

طور صرف مربوط به شترهای غیرمجاز وارداتی به مناطق مرزی و  ماری کرونا در شترها آمده است؛ موارد مثبت اعالم شده بهبروز بی

 .های قرنطینه دامپزشکی بوده است منتقل شده به سایت

 .سازمان قرار دارد های مجدد از شترهای سراسر کشور در دستور کار این برداری ریزی برای نمونه بر اساس این اطالعیه؛ برنامه

 .بیماری کرونا در شتر عالیم بالینی اختصاصی نداشته و فقط در موارد حاد با عالیم خفیف تنفسی همراه است

سازمان دامپزشکی همچنین تأکید کرده است که تاکنون هیچ مستندات علمی درباره نقش شتر در اپیدمیولوژی بیماری کرونای 

 .از شتر به انسان گزارش نشده استانسانی و قابلیت انتقال بیماری 

های مجاز و طی  کشتار و مصرف گوشت شترهای بومی واقع در مناطق و نواحی مختلف کشور در کشتارگاه: افزاید این اطالعیه می

 ./های کشتارگاهی، تا اطالع ثانوی بالمانع است مراحل بازرسی

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20169-1.html
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http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02100-1.html 

 خدمات دام و طیور
 آیانا- 1131آبان  17, چهارشنبه

 کیفیت گوشت مرغ سنگین و سبک بررسی و اعالم شد 

کننده،  بیوتیک کمتر برای مصرف وزن عالوه بر داشتن مزیت چربی و آنتی تولید گوشت مرغ سبک

 .تری برای تولیدکننده دارد ارزی بیشتر برای کشور و ارزش افزوده مناسبجویی اقتصادی و  صرفه
با اشاره به مزایای ( ایانا)مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

وزن دارای چربی و  های سبک مرغ: این خبر گفت کنندگان با اعالم وزن برای تولیدکنندگان و مصرف پرورش و تولید مرغ سبک

 .تر هستند کنندگان سالم وزن، برای مصرف های سنگین بیوتیک کمتری بوده و نسبت به مرغ باقیمانده آنتی

ی تر باشد، احتمال بروز بیماری و مصرف دارو و وجود بقایا هرچه عمر مرغ بیشتر و در نتیجه اندازه آن بزرگ: همایون دارابی افزود

شده را نیز برای  یابد که این امر عالوه بر کاهش کیفیت محصول، هزینه تمام دارویی در گوشت مرغ تولیدشده افزایش می

 .دهد تولیدکننده افزایش می

تر از حد  های سنگین مرغ: تری دارند، خاطرنشان کرد وزن از نظر طعم و مزه بهتر و پخت مناسب های سبک وی با اشاره به مرغ

 .ها از لحاظ ارزش غذایی نیز در حد پایینی قرار دارند بیوتیک عالوه بر مصرف بیشتر آنتی( باالی دو کیلوگرم)معمول 

کننده  تر و چربی زیرپوستی بیشتر، افت بیشتری برای مصرف وزن با داشتن چربی اضافه، پوست ضخیم مرغ سنگین: دارابی ادامه داد

 .صرفه نیست نظر اقتصادی نیز برای خریداران بهبرد و از  داشته و قیمت واقعی را باال می

ریزی را از چهار دوره به شش دوره در سال افزایش داده و کاهش پنج تا  وزن افزایش دوره جوجه تولید مرغ سبک: وی تصریح کرد

 .های تولید را به همراه دارد درصدی هزینه 12

وزن همچنین باعث کاهش مصرف دان مرغی،  تولید مرغ سبک :مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران یادآور شد

ریزی و در نتیجه  درصدی سوخت، امکان افزایش تراکم جوجه 32، کاهش 100به  003کاهش دوره پرورش، بهبود ضریب تبدیل از 

 .شود افزایش تولید گوشت مرغ در واحد سطح و افزایش چشمگیر گردش سرمایه در این صنعت عظیم می

روزگی بروز یافته و مصرف دارو نیز اغلب بعد از این سن  02ها پس از  های اصلی مرغ طور معمول بیماری به: تأکید کرددارابی 

 .شود گیرد؛ بنابراین هرچه مرغ و در نتیجه وزن مرغ بیشتر باشد، احتمال بیماری و بقایای دارویی در طیور بیشتر می صورت می

روز، مرغداران در راستای بهبود سالمت گله، امنیت  02زن و کاهش زمان تولید به کمتر از و با تولید مرغ سبک: وی اظهار داشت

 .کنند غذایی و تولید محصول سالم و ارگانیک نیز حرکت می

وزن با توجه به سالمتی آنها عالوه بر تضمین سالمتی مردم، گام بزرگی در راستای  های سبک استفاده از مرغ: دارابی همچنین گفت

 .دارد ه اقتصادی کشور، پویاتر شدن صنعت مرغداری و بهبود اشتغال بر میتوسع

با توچه به وارداتی بودن بخشی از داروهای ماکیان تولید مرغ سبک، کاهش مصرف دارو و دان مرغی و : وی در پایان افزود

حصوالت تولیدی و واردات ارز به کشور جویی ارزی و امکان صادرات م های دامی و طیور و در نتیجه کاهش خروج ارز و صرفه نهاده

 ./را به همراه دارد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/02100-1.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20127-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20124-1.html
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - 1131آبان  11: تاریخ

 ایران تولیدکننده نیمی از زعفران جهان

 .شود که نیمی از تولید آن را کشور ما در اختیار دارد میلیون تن زعفران در جهان تولید می 322ساالنه : حسینی گفت

تولید زعفران : ؛ محمد حسینی در جمع فعالین بخش کشاورزی اتاق بازرگانی گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

گذاری جهاد  دهنده پتانسیل سرمایه های خراسان رضوی و جنوبی شده که این نشان هزار خانوار در استان 22ب اشتغال سب

 . گذاری در این بخش است کشاورزی برای سرمایه

 . درو شود و این محصول به هدر می تن زعفران تولید داخل جذب بازار صادراتی نمی 02تا  32متأسفانه : وی در ادامه افزود

: های اخیر از پنج کیلوگرم به سه کیلوگرم کاهش یافته گفت حسینی با اشاره به اینکه میانگین سطح زیر کشت زعفران در سال

گذاری بخش خصوصی بوده که اگر وزارت جهاد پیشنهادهای این  متأسفانه این عدم کاهش سطح زیر کشت به دلیل نبود سرمایه

 . تولید و ایجاد بازارهای جدید برای این محصول خواهیم بود شورا را بپذیرد ما شاهد رشد بیشتر

میلیون تن تولید زعفران دنیا در اختیار کشورهای چین، هند و حتی افغانستان  00تا  02در حال حاضر : وی در پایان یادآور شد

اند بازارهای هدف را به خوبی  ستهگذاری فراوانی نموده و توان دهد کشورهای نام برده در این بخش سرمایه است که این نشان می

 . شناسایی کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/0232002 

 شیالت

 - 31/18/11فارس

 علت مرگ ماهیان در چابهار معلوم نشد

قیقات علوم شیالتی علل بروز تلفات ساردین ماهیان در اسکله صیادی کنارک توسط محققین موسسه تح

کشور در مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور چابهار بررسی شد اما درک علت مرگ ماهیان به تحقیقات بیشتر 

 .های اجرایی و نظارتی دارد و کمک دستگاه
تلفات  230003 روز شنبه مورخ  شیالتی کشور صبحروابط عمومی موسسه تحقیقات علوم  به نقل از خبرگزاری فارس به گزارش

شد و بالفاصله تیم کارشناسی مرکز جهت نمونه برداری  چابهار گزارش -زیاد ساردین ماهیان به مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور 

ی و یا نفتی به منطقه های پالنکتون های رنگی ناشی از بلوم از آب، تلفات ماهی و بررسی تغییرات فیزیکی در سطح دریا نظیر لکه

 .اعزام شدند

شد  نقاط مختلف حوضچه اسکله کنارک نمونه برداری  از آب سطح و عمق آب و ساردین ماهیان تلف شده در: براساس این گزارش

 .و تحت شرایط مناسب به آزمایشگاه مرکز تحقیقات منتقل شدند

تعیین احتمال بروز هر گونه شکوفایی پالنکتونی و یا وجود لکه های عالوه بر آن منطقه مذکور با استفاده از یک فروند قایق جهت 

نفتی مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نقشه های آنالین ماهواره ای و به کار گیری یک فروند بالگرد متعلق به هالل احمر 

 .شهرستان، منطقه مورد نظر از حیث عوامل ذکر شده نیز مورد ارزیابی قرار گرفت

ساردین پهلو   و بررسی میکروسکپی از اندام های درونی سه گونه ماهی ساردین که عبارت بودند از  تشریح  یج مشاهداتنتا

 :طالیی، شمسک کوچک، شمسک بزرگ به شرح ذیل ثبت شد

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5030220
http://www.farsnews.com/
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صورت پتشی و ها کامالً طبیعی و فاقد هر گونه کدورت، وارفتگی، ضربه و یا لخته و خونریزی چه به  رنگ عمومی بدن و پولک. 1

 .چه به صورت پورپورا بود

و قوام عمومی این   در بررسی از عضالت پشتی و شکمی هیچ گونه لکه های خونی و یا انتشار میوگلوبین مشاهده نشد و رنگ. 0

 .اندام ها کامالً طبیعی بود

 .رنگ عنبیه چشم کامالً طبیعی و به دور از هر گونه کدورت و یا خونریزی بود. 3

 .ای روده ها کامالً طبیعی و فاقد گاز و یا مواد غذایی آبکی بودمحتو. 0

لکه های خونریزی   هیچگونه زخم و یا( ویلی های روده ای)های روده  در بررسی مخاط دستگاه گوارش و روده ها، به ویژه پرز. 0

 .چه به صورت پتشی و یا پورپورا مشاهده نشد

گونه خونریزی یا زخم در سرتاسر روده  اف محوطه شکمی و مخاط روده بوده و هیچفاقد هرگونه خونریزی در سطح بدن و اطر. 2

 .مشاهده نشد

 :شیمی آب نشان داد که  –بررسی فاکتور های فیزیک 

میلی  200شوری، اسیدیته، اکسیژن و دمای آب در حد نرمال و از مجموعه نوترینت های آزمایش شده، تنها فاکتور آمونیاک . 1

 .مشاهده و ثبت شد(  ppm)گرم بر لیتر 

، Nitzschia ،pleurosigmaآزمایشات و بررسی های پالنکتونی از نمونه های آب منطقه گونه های پالنکتونی . 0

Nitzschia ،Bidullpiha  را نشان داد که از حیث تراکم پالنکتون های مذکور شمارش شدند که از آن میان تنها گونه غیر

 .دارای تراکم بیشتری بوده و ثبت شد Nitzschiaسمی 

 :رویدادهای مشابه در گذشته

تن ساردین ماهیان در منطقه پزم  3توسط تورج ولی نسب، تلفات حدود  1302بنا بر گزارش ارایه شده در مهر ماه سال. الف

 .گزارش شد

بررسی های میدانی در آن زمان . اخیر بود نتایج بررسی های آزمایشگاهی و میدانی در آن زمان مانند نتایج حاصل از بررسی های

ای از ساحل خلیج  های ساردین ماهیان در اثر استرس ناشی از حمله شکارچیانی نظیر تون ماهیان به منطقه مشخص کرد که گونه

در آن ناحیه  رانده شده که متعاقب آن در اثر پدیده جزر دریا در حوضچه ایجاد شده به دام افتاده و این مسئله عامل اصلی تلفات

 .تشخیص داده شد

حاکی از تلفات میزان قابل توجهی از ساردین ماهیان در اسکله هفت تیر است و بررسی های  1302گزارش دیگری در سال . ب

و مورد اخیر در کنارک هیچ یک از فاکتور های فیزیکی و  1302مرکز تحقیقات در آن زمان نشان داد که مانند مورد سال 

میدانی   نهایتاً بررسی ها و تجسس های. یا شکوفایی های پالنکتونی و یا لکه نفتی عامل تلفات مذکور نبوده استشیمیایی آب و 

 .تخلفات صیادی عامل تلفات مذکور بوده است  در منطقه نشان داد که

یمیایی آب، بررسی لکه های در خصوص عامل و یا عوامل تلفات اخیر، با توجه به نتایج آزمایشات فیزیکی و ش: بر اساس این گزارش

پالنکتونی و همچنین مشاهدات مستقیم سطح دریا از طریق نقشه های ماهواره ای و نظارت مستقیم با   نفتی و شکوفایی های

 .تواند باعث بروز تلفات مذکور باشد شود که هیچ یک از عوامل ذکر شده نمی بالگرد، ثابت می

 .نها به خاطر تجمع بیش از حد اجساد ماهیان و تجزیه کالبد آنها اتفاق افتاده استنیز ت  افزایش فاکتور آمونیاک آب حوضچه

مشاهدات ماهیان زنده و در حال مرگ نیز ناشی از افزایش میزان آمونیاک بوده که در ابتدا در حوضچه تجمع یافته و در اثر تجزیه 

ت که میزان آمونیاک در دوطرف حوضچه و بیرون از منطقه این در شرایطی اس. را افزایش داده است  کالبدی میزان آمونیاک آب

 .تلفات، کامالً نرمال بوده است
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گونه سمیتی برای آبزیان موجود در  های پالنکتونی مشاهده شده در نمونه های آب از گونه های متعارف در منطقه بوده و هیچ گونه

 .یان نیز مؤید این موضوع استگشایی ماه منطقه ندارند و عدم مشاهده عالیم مسمومیت در کالبد

ها و  کفال ماهیان، خرچنگ: از طرف دیگر اگر فرض مسمومیت را هم در نظر بگیریم، هیچ گونه دیگری از آبزیان بومی منطقه نظیر

 .های منطقه تلف نشده اند میگو

ات بیشتر و کمک دستگاه های اجرایی بنابراین عوامل دیگری در تلفات این ماهیان نقش داشته اند که شناسایی آنها نیازمند تحقیق

 .و نظارتی دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232011222300 

 

 شیالت
 - 31/18/11فارس

 سرپرست پژوهشکده اکولوژی دریای خزر منصوب شد

تحقیقات علوم شیالتی کشور طی حکمی فرخ پرافکنده را به سرپرست پژوهشکده  پورکاظمی رئیس مؤسسه

 .اکولوژی دریای خزر منصوب کرد
به نقل از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور جلسه تودیع و معارفه سرپرست  خبرگزاری فارسبه گزارش 

دریای خزر در محل پژوهشکده اکولوژی دریای خزر واقع در ساری برگزار شد که طی آن فرخ پرافکنده به پژوهشکده اکولوژی 

 .سرپرست پژوهشکده اکولوژی دریای خزر منصوب شد

 .شد در این جلسه از تالش رضا پورغالم رئیس قبلی پژوهشکده تشکر و قدردانی

امیدوارم آقای پرافکنده با استعانت از خداوند متعال و با : ن جلسه گفتپورکاظمی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در ای

بهره گیری از امکانات و نیروی انسانی فهیم موسسه و مراکز، توسعه تعامل و ارتباطات و هماهنگی با مسئولین مناطق تحت پوشش 

پورغالم در طی چند سال گذشته  د و آقایهای موسسه در انجام وظایف خطیر محوله موفق باشن های مرتبط با فعالیت و سازمان

 .وی تشکر و قدردانی کنم اند که ضرورت دارد در این جلسه از زحمات زحمات زیاد و قابل تقدیری را کشیده

 .پرافکنده اهدا شد  در پایان لوح تقدیر و تشکر به رضا پورغالم و حکم انتصاب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232011222000 

 شیالت
 - 31/18/11فارس

 حرف درآوردند« تیالپیا»های متهم برای  وقتی مرغ

های مردم قم جایی به خود اختصاص داده و بازار داغی یافته، چندی است که  ماهی تیالپیا که در سفره

آن نشانه رفته و چنان برایش حرف در آوردند تا افزایش فروش این ماهی به بازار  های اتهام به سمت انگشت

 .فروش مرغ لطمه نزند

 132هزار ساله است در بیش از  0ماهی تیالپیا که دارای قدمت پرورش : سادات فقیه سبزواری سمانه - خبرگزاری فارس

 .شود، کشور آمریکا رتبه نخست واردات و مصرف این ماهی را در جهان دارد ده شده و به تمام جهان صادر میکشور دنیا پرورش دا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930811000378
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930811000242
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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ترین ماهی  شده ای در بازار مصرف آبزیان به خود اختصاص داده و به عنوان شناخته جایگاه ویژه ماهی تیالپیا با ورود به کشور ایران، 

رانی جای گرفته است ولی با وجود استقبال گسترده از این ماهی، سخنان بسیاری پشت های ای شود که در سفره کشور محسوب می

 .سر این ماهی به میان آمده و نظرات گوناگونی داده شده است

های خبری با  شود به مطلبی که سال گذشته در یکی از سایت نگاهی به برخی مطالب در این زمینه بیندازیم می اگر بخواهیم نیم

برانگیزی را در سطح کشور به دنبال  اشاره کرد که بحث جنجال« کند؟ مصرف ماهی تیالپیا به سالمت قلب کمک می آیا»عنوان 

 .های خبری بدون استناد به منبع علمی موثقی مطالبی را علیه این ماهی منتشر کردند داشت و پس از آن برخی وب سایت

شتند به اظهار نظر پرداختند و مصرف این ماهی را منجر به عوارض قلبی، در این میان برخی افراد که از نظر علمی جایگاهی ندا

های دیگر مردم را به ترغیب  تر شد و برخی رسانه آلزایمر و التهاب روده دانستند، بازار غیبت پشت سر این ماهی روز به روز داغ 

 قتل نفس این ماهی شمشیر بسته بودند؟ مصرف این ماهی به صورت اعتدالی دعوت کردند، جای پرسش بود که چرا برخی برای

جای تامل دارد در ارتباط با این ماده پرمصرف که به عنوان چهارمین غذای آمریکا تبدیل شده و سر سفره ایرانیان جای خود را باز 

 .پراکنی، مردم را پریشان نکنیم کرده است کمی بیشتر تحقیق کرده و با شایعه

دارد؛ در صورتی که  3گویند این ماهی مقدار بسیار کمتری اسید چرب امگا  براساس تحقیقات صورت گرفته متخصصین تغذیه می

دارند، تیالپیا به اندازه دیگر  3های متنوعی باشید که درصد باالتری امگا  پزشک شما را به مصرف ماهی توصیه کرد به دنبال ماهی

کمی دارد و بسیار کم چرب است که با توجه به این مسئله شاید مردم نخواهند هر روز تیالپیا  بسیار 3غذاهای دریایی، امگا 

 {1}. بخورند؛ اما این نکته به معنای این نیست که باید به صورت کلی از مصرف این ماهی اجتناب کرد

کند دکتر مینو شیرازی  ات تغذیه میای با عنوان اینکه تیالپیا از فضوالت دیگر حیوان پس از فروکش کردن هیاهوهای رسانه

بسیار مورد توجه  3ها به دلیل داشتن اسیدهای چرب امگا  تمامی ماهی: متخصص تغذیه و استاد دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد

 .های التهابی دارند ها، بیماری هایی مانند بیماری قلبی عروقی، سرطان هستند و فواید بسیاری برای پیشگیری از بیماری

مشابه یک همبرگر  2ماهی تیالپیا گرچه از نظر میزان چربی امگا : ین محقق حوزه سالمت با اشاره به مصرف ماهی تیالپیا گفتا

کمی برخوردار  3های اشباع شده دارد که ماهی تیالپیا اسیدهای چرب اشباع نداشته و از امگا  معمولی است، اما گوشت قرمز چربی

های اشباع شده نیست در مصرف غذایی بهره  ی به عنوان منبع پروتئین و ماده غذایی که دارای چربیشود از این نوع ماه است و می

 .برد

شایعاتی که در رابطه با ماهی تیالپیا عنوان شده است تمامی ندارد تا جایی که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 

تمام شایعات مربوط به ماهی تیالپیا کذب است و این ماهی با : رده استها بیان ک گو با رسانه و اسالمی نیز به سخن آمده و در گفت

 .شود و مشکلی وجود ندارد نظارت دامپزشکی وارد می

ها منتشر شد تمام شایعات را تکذیب و  شاهی نیز که در رسانه یادداشت مدیرکل دفتر بهبود کیفیت سازمان شیالت دکتر عیسی گل

 .بدون داشتن پشتوانه علمی و دقت نظر عنوان کردموارد مطرح شده را ضد و نقیض و 

گیری غلط برای عموم مردم ارائه شده  اطالعات منتشر شده در ارتباط با این ماهی، انحرافی بوده و با نتیجه  به گفته این مسئول،

ندارد گرم شود و  3گا شاید تمام این شایعات به این خاطر بود که بازار مرغ که به گفته متخصصان تغذیه حتی درصدی ام. است

 .ای به تیالپیا رنگین شود کمتر سفره

این ماهی خوش طعم که  های ایران شناور شده تا کمتر نیاز به واردات باشد،  های ایرانی را رنگین کرده و در آب ماهی تالپیا سفره

ها نیز به خوبی جا  ه و در سفره قمیپسندند به خود جلب کرده است به بازار قم آمد حتی نظر کسانی که بو و طعم ماهی را نمی

 .خوش کرده است
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نکات الزم در مورد کیفیت این : اظهار کرد دکتر مهدی رفیعی مدیرکل دامپزشکی استان قم با تکذیب شایعات مربوط به این ماهی 

 .کند ا برطرف میهای مردم ر ماهی از سوی مسئوالن شیالت کشور و متخصصان تغذیه گفته شده است که در این زمینه نگرانی

تیالپیا از هنگام ورود   :وی با بیان اینکه دامپزشکی بر سالمت عرضه ماهی تیالپیا در بازار به صورت جدی نظارت دارد، تصریح کرد

 .شود بندی و عرضه به بازار ارسال می به گمرکات ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و پس از گذر از مراحل قرنطینه برای بسته

دامپزشکی بر عرضه : مدیرکل دامپزشکی استان قم در ادامه با تاکید براینکه تیالپیا از نظر دامپزشکی مورد تایید است، متذکر شد

 .سالمت این ماهی در بازار نظارت دارد

به صورت فله  از مصرف فیله ماهی تیالپیا: شود، گفت بندی توصیه می رفیعی با تاکید براینکه مصرف فیله ماهی به صورت بسته

 .بندی تیالپیا مورد تایید دامپزشکی است خودداری کنید و فیله بسته

درصد انرژی که  01گرمی تیالپیا را که مصرف کنیم،  122ارزش غذایی تیالپیا را اگر بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم، یک وعده 

درصد چربی  02درصد پروتئین و  22تر نظیر کپور  بدرصد ناشی از چربی و در ماهیان چر 12شود ناشی از پروتئین و  حاصل می

 .است

های قمی بیافزاید تاکنون شکایتی مبنی بر آلودگی یا بیماری ناشی از  این ماهی خوش طعم که در استان قم توانسته رنگی بر سفره

 .شودهای متهم گرم  مصرف را به دنبال نداشته است شاید همه این هیاهوها برای این بود که بازار مرغ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232020222000 

 

 شیالت
 آیانا- 1131آبان  18, پنجشنبه

 برای اکوسیستم دریای خزر، منتفی اعالم شد  "پرورش ماهی در قفس"فرضیه تهدید

شود، هیچ  ها است که از روش پرورش ماهی در قفس استفاده می کشورهای دیگر منطقه سالاز آنجا که در 

 .مشکلی تاکنون گزارش نشده است؛ بنابراین فرضیه ایجاد مشکل برای اکوسیستم خزر مطرود است
طرح : الم این خبر گفتبا اع( ایانا)معاون صید و بنادر سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های تحقیقاتی و اجرایی در حال بررسی است و تمامی  ها است که توسط کارشناسان مختلف در حوزه پرورشی ماهی در قفس سال

 .جوانب آن در نظر گرفته شده است

 .دهند ی انجام میها است که با این روش تولید آبز کشورهای دیگر در این حوزه پیشرو بوده و سال: اصغر مجاهدی افزود علی

آال در آب شیرین  ماهی قزل: ها آسیب برساند، خاطرنشان کرد آال در خزر به سایر گونه وی درباره اینکه ممکن است پرورش قزل

 .آال یا بومی آزاد در دریای خزر نشده است گذاری ماهی قزل های اخیر تا به حال گزارشی از تخم کند و طی سال گذاری می تخم

کنند و از آنجا که  ریزی کرده و سپس به دریا مهاجرت می ها تخم ماهیان خاویاری، کپور و سفید نیز در رودخانه: ه دادمجاهدی ادام

 .کند ها اقدام به تکثیر می شود، تنها در رودخانه های آزاد محسوب می آال جزء ماهی قزل

دریا بیاید، اما باعث برهم زدن اکوسیستم طبیعی دریای ها به  آال پس از تکثیر در رودخانه ممکن است ماهی قزل: وی تصریح کرد

 .شود خزر نمی

  
 پرورش ماهی در قفس؛ بیش از یک میلیون تن در سال توسط برخی کشورها

ها نیز تاکنون گزارشی از طرح پرورش ماهی در قفس که عاملی باشد  درباره بیماری: معاون صید و بنادر سازمان شیالت یادآور شد

 .ایم های آبزیان، گزارشی نداشته سایر گونه برای بیماری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930807000725
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آال، روی سایر  برخی کشورها بیش از یک میلیون تن ساالنه پرورش ماهی در قفس دارند و عالوه بر قزل: مجاهدی تأکید کرد

 .ها نیز این طرح اجرا شده و تاکنون نتیجه منفی در تولید آبزیان نداشته است گونه

آالی موجود در قفس و فضوالت آن باعث فاجعه  ای ماهی قزل ای است که مواد تغذیه زر به اندازهوسعت دریای خ: وی اظهار داشت

 .محیطی نشود زیست

 ./رشد و توسعه پرورش ماهی در قفس در دستور کار قرار دارد، زیرا منعی از این لحاظ نیست: مجاهدی همچنین گفت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02130-1.html 

 شیالت
 آیانا- 1131آبان  11, شنبه

 روسیه از ایران ماهی خریداری می کند 

رئیس سازمان نظارت بر محصوالت کشاورزی روسیه از صدور مجوز واردات ماهی از ایران  'سرگئی دانکورت'

 .خبر داد
شرکت  02بیش از : ریانووستی، رئیس سازمان نظارت بر محصوالت کشاورزی روسیه امروز اعالم کرد  به گزارش ایرنا از مسکو 

 .ایرانی برای صادرات ماهی و فرآورده های آن به روسیه مجوز دریافت کرده اند

اما پس از : د فرآورده های آن اطالع نداشت، افزودوی با بیان این که روسیه پیش از این از توانمندی ایران در عرصه ماهی و تولی 

شرکت ایرانی برای صادرات ماهی و میگو به روسیه  02دریافت اطالعات در این زمینه، به تحقیق پرداختیم و در نتیجه، بیش از 

 .مجوز دریافت کردند

فریقای جنوبی به کشورش در آینده رئیس سازمان نظارت بر محصوالت کشاورزی روسیه همچنین از امکان واردات ماهی از آ 

 .نزدیک خبر داد

 .با گذشت اندک زمانی، نروژ دیگر صادر کننده عمده ماهی به روسیه نخواهد بود: وی اضافه کرد 

روسیه در پاسخ به تحریم های غرب از هفتم ماه اوت گذشته واردات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی از کشورهای اروپایی و  

 .وقف کرده استآمریکا را مت

مهر ماه از مسکو دیدار و در مالقات با رئیس سازمان  10رییس سازمان دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران روز  'مهدی خلج' 

 .نظارت بر محصوالت کشاورزی روسیه، آمادگی کشورمان را برای صادرات فرآورده های گوشتی و لبنی به روسیه اعالم کرد

د امکان صادرات گوشت و محصوالت گوشتی و فرآورده های لبنی به روسیه با وی گفت و گو و تبادل دو طرف در آن دیدار در مور 

 .نظر کرد

رئیس سازمان دامپزشکی ایران سپس توانمندی های کشورمان در عرصه های مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و دامی را برای  

 .طرف روسی برشمرد

محصوالت غذایی دریایی از جمله میگو به کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا صادر خلج یادآور شد که شرکت های ایرانی  

 .می کنند و ایران امکان صادرات این نوع محصوالت به روسیه را می تواند مورد بررسی قرار دهد

لبنیات به روسیه صادر  شرکت های ایرانی آمادگی دارند محصوالت غذایی دریایی، ماهی، فرآورده های گوشتی و: وی ادامه داد 

 .کنند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20134-1.html


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته دوم آبان    (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

41 
 

رییس سازمان نظارت بر محصوالت کشاورزی روسیه نیز با استقبال از واردات محصوالت دریایی و فرآورده های گوشتی و لبنیات  

از ایران گفت که سازمان متبوع وی فهرست شرکت های ایرانی را برای واردات مواد غذایی از ایران پس از دریافت بررسی خواهد 

 .ردک

http://www.iana.ir/tashakkol/item/02102 

 

 شیالت
 ایسنا - 1131آبان  11یکشنبه 

  آشتی ماهی آزاد با دریای خزر

  .ماهی آزاد با دریای خزر آشتی کرد

گیالن، اظهار  ، منطقه(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  وگو با خبرنگار اکبر الدرام، معاون صید بنادر ماهیگیری شیالت استان گیالن در گفت

ریزی از  ساله در فصل تخم ها هر این نوع ماهی. ای دارای جثه بزرگ است ماهیان استخوانی باارزش و قزل آالی قهوه ماهی آزاد از گونه: کرد

  .روند می هایی که دارای شرایط مناسبی باشد، دریا به رودخانه

با تاسیس مرکز بازسازی ذخایر  20بودیم اما از سال  نه از ماهیان مواجه شدهدر گذشته در دریای خزر با کاهش شدید این گو: وی ادامه داد

دریای خزر،  هزار قطعه ماهی آزاد در 022تا  322با فراهم شدن شرایط تکثیر مصنوعی و رهاسازی  ماهی آزاد در کالردشت مازندران و

  .اند تورهای صیادان جای گرفته درها افزایش یافته و  خوشبختانه امسال شاهد آن هستیم که تعداد این ماهی

هزار  102تا  02از گوشت این ماهی در بازار به قیمت  هر کیلو. ماهی آزاد دارای پروتئین بسیار باال و دارای گوشت لذیذی است: وی افزود

  .شود تومان عرضه می

در شرق گیالن، . ایم نسبت به سالهای گذشته بوده در فصل صید جاری خوشبختانه شاهد بیشترین صید ماهیان آزاد: الدرام خاطرنشان کرد

  .آشتی کرده است است و این نشان از آن دارد که ماهی آزاد که ماهی بومی دریای خزر است با این دریا گونه ماهی بیشتر شده میزان صید این

ماهیان آزاد مولد و ارائه آن به مرکز بازسازی آوری  جمع ما تالش داریم در فصل صید جاری با: معاون اداره کل شیالت گیالن خاطرنشان کرد

  .بیشتر این ماهی در دریای خزر برداریم بتوانیم گامی برای حضور هرچه

 salmo trutta است که salmo این هفت جنس یکی از. گونه است 32به گزارش ایسنا، خانواده آزاد ماهیان دارای هفت جنس و حدود 

  .هاست گونه ای جزء مهمترین یا قزل آالی قهوه

هایی با ارزش  اکثر آزاد ماهیان گونه. معروف است Salmo trutta caspius ای به نام ماهی آزاد دریای خزر زیر گونه ای از قزل آالی قهوه

زل آالی بزرگترین نمونه از ق این گونه. دریای خزر به دلیل گوشت خوشمزه و لذیذ دارای ارزش تجاری باالیی است ماهی آزاد. تجاری هستند

  .شوند زمان مهاجرت تخم ریزی در رودخانه منتهی به دریا صید می کیلوگرم در 00دریایی است که در مواردی با وزن بیش از 

http://www.isna.ir/fa/news/23201120301 

 شیالت
 - 31/18/17فارس

 بودن مشاغل صیادی و ملوانی در شورای عالی حفاظت فنیآور  بررسی سخت و زیان

های  آور توسط کمیته در جلسه شورای عالی حفاظت فنی، مشاغل صیادان و ملوانان در کارهای سخت و زیان

 .های استانی در این زمینه اظهارنظر کنند استانی بررسی و مقرر شد همانند گذشته، کمیته

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20149-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF.html
http://www.isna.ir/fa/news/93081105351
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یکصد و نوزدهمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی با  ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

، کار و رفاه اجتماعی تشکیل حضور معاون روابط کار و رییس شورای عالی حفاظت فنی و سایر اعضاء شورا در محل وزارت تعاون 

 .شد

به بحث  تسلیت دهه اول ماه محرم، تن معاون روابط کار و رییس شورای عالی حفاظت فنی با سید حسن هفده در این جلسه،

و های جاری پرداخت و به نیاز کشور  ها و دستورالعمل نامه نوآوری در دنیا و کوتاه شدن طول موج نوآوری بر بازنگری و اصالح آئین

 .های علم و صنعت تاکید کرد همگام با نوآوری در عرصه

 .از برنامه های آتی معاونت روابط کار است  های صنفی خالص ها، شکل گیری تشکل بحث بازمعماری تشکل: وی افزود

های  رمایهروانی نیروی کار به عنوان ارزشمندترین س –ریزی با هدف صیانت و حفظ سالمت جسمی   لزوم برنامه :وی تصریح کرد

آور با ابزار نوآوری و ایمن سازی محیط کار و رفتار نیروی کار و حساس  نامشهود کشور بر امحاء و کاهش مشاغل سخت و زیان

 .مورد تاکید است های اقتصادی بر امر ایمنی سازی مدیران بنگاه

آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی موادی از آئین نامه مورد   دستور اول جلسه با موضوع ادامه بازنگری و اصالح

  .با موضوع مشاغل سخت و زیان آور مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت بحث و بررسی و دستور بعدی جلسه

ن شناورهای صیادی آور، بررسی مشاغل صیادان و ملوانا اهم تصمیمات در خصوص مشاغل سخت و زیان :این گزارش می افزاید

های استانی بود که تمامی اعضا بر سخت و زیان آور بودن این  متقاضی بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور توسط کمیته

 .های استانی در این زمینه اظهار نظر نمایند کمیته مشاغل اذعان کرده و مقرر شد همانند گذشته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232020222002 

 صادرات و واردات

 - 31/18/13فارس

 تالش برای افزایش صادرات میوه با همکاری ایران و نیوزیلند

ش مراودات ای با سفیر نیوزیلند برای افزای رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه چندی پیش جلسه

کشورمان از ظرفیت باالی تولید محصوالت باغی برای صادرات به این کشور : تجاری برگزار شد، گفت

 .برخوردار است
تجاری و مراودات  در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید رضا نورانی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت

سفیر نیوزیلند و اسمیت مدیر بازرگانی این کشور در  ای با حضور اوشانس  چندی پیش جلسه: بازرگانی با کشور نیوزیلند، گفت

 .محل اتحادیه تشکیل شد

ر این همچنین سفی: مندی کرد، افزود وی با بیان اینکه در این جلسه سفیر نیوزیلند از افزایش روابط تجاری با ایران ابراز عالقه

توان تراز تجاری  های باال در کشاورزی ایران و نیوزیلند و اختالف شش ماهه در فصول می که با توجه به پتانسیل کشور معتقد است

 .را باال برد

سفیر کشور نیوزیلند همچنین آمادگی خود را برای برقراری صادرات در قبال : رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت

 .ایران اعالم کرده استواردات با 

http://www.farsnews.com/
http://www.mcls.gov.ir/fa/news/41317
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930807000580
http://www.farsnews.com/
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به عنوان رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عالقه به توسعه روابط تجاری با این کشور را عنوان  در این جلسه :نورانی اظهار داشت

ای با جمهوری اسالمی ایران و وزارت جهاد  کردم و از سفیر این کشور خواستم تا در امضای پروتکل تعرفه ترجیحی و قرنطینه

 .زی پیشنهاد سازنده ارائه کندکشاور

های فصلی مخصوصا در  درختی، انگور، انار و میوه کشورمان از پتانسیل باالی تولید محصوالت باغی همچون کیوی، سیب: وی افزود

 .تابستان که زمستان نیوزیلند است، برخوردار است

های بزرگ کیوی باشد، اما ایران با توجه به زمان شش  نیوزیلند شاید یکی از تولیدکننده: رئیس کنفدراسیون صادرات ابراز داشت

 .ریزی کند بازار صادراتی نیوزیلند در تمام سال برنامه تواند با همکاری با نیوزیلند برای ماهه در تولید می

ار، سبزی و ب میلیون تن آن میوه، تره 02میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی داریم که حدود  102در ایران حدود   :نورانی گفت

 .جات است صیفی

هایی که در این جلسه برای افزایش مراودات تجاری و بازرگانی بین دو کشور ایران و نیوزیلند برگزار  بعد از صحبت: وی اظهار داشت

 .وگو با مسئوالن کشورش را در رابطه با موضوع جلسه داد گفت شد، سفیر کشور نیوزیلند هم قول

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232020222200 

 صادرات و واردات
 آیانا- 1131آبان  17, چهارشنبه

 روند صادرات محصوالت کشاورزی سرعت بیشتر می گیرد / واردات کانتینرهای یخچال دار آزاد شد

بنا بر مصوبه هیات وزیران، واردات کانتینرهای یخچال دار به شرط خرید از تولیدکنندگان داخلی این 

 . محصول آزاد شد
واردت کانتینرهای یخچال دار همراه با کشنده و کفی به : ، در مصوبه دولت آمده است(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

د است، ولی به ازای واردات هر دو کانتینر خارجی باید نسبت به خرید یک کانتینر داخلی شرط قدمت حداکثر سه سال ساخت، آزا

البته بنا . نیز اقدام شود و ثبت سفارش و واردات این کانتینرها تنها با گواهی خرید از تولید کنندگان داخلی امکان پذیر خواهد بود

 .به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد براین مصوبه، گواهی خرید فوق زمانی معتبر خواهد بود که

قابل ذکر است در حال حاضر یکی از مشکالت بر سر راه صادرات محصوالت کشاورزی، کمبود کانتینرهای یخچال دار است که به 

 .نظر می رسد با این اقدام هیات وزیران، روند صادرت محصوالت کشاورزی سرعت بیشتری بگیرد

 :زیر است متن مصوبه به شرح

به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  02/2/1323هیئت وزیران در جلسه 

 :جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

طریق  واردات کانتینر یخچال دار همراه با کشنده و کفی به شرط قدمت حداکثر سه سال ساخت، به نسبت یک واحد خرید از. 1

 .تولیدکنندگان داخلی و دو واحد خرید خارجی با ارز متقاضی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است

 .گواهی تأیید خرید از تولیدکنندگان داخلی برای ثبت سفارش و ورود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. 0

برای اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و  2/0/1323وبه را در تاریخ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری این مص

 ./دارایی و صنعت، معدن و تجارت ابالغ کرد

http://www.iana.ir/majles/item/02130-1.html 

 صادرات و واردات

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930808000925
http://www.iana.ir/majles/item/20132-1.html
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 ن جوانخبرنگارا - 1131آبان  12: تاریخ

 های مرزی کاهش یافت حجم صادرات قارچ از بازارچه

های مرزی ما کاهش یافته و ما فقط از طریق بازارچه پرویزخان که نزدیک مرز با عراق  حجم صادرات قارچ از بازارچه: افشار گفت

 .کنیم این محصول را صادر می

توانند  بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل این که نمی: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانحسن افشار در گفتگو با 

خواهد و در اغلب  مبادالت بانکی با دیگر داشته باشند حاضر نیستند معامله پایاپای با دیگر کشورها داشته زیرا ریسک زیادی می

  . شود برداری بسیار زیادی نیز می موارد باعث کاله

همین مسئله سبب شده که این سیستم ناکارآمد باشد و به خاطر همین میزان حجم مبادالت قارچ از : وی در ادامه افزود 

  . های مرزی کاهش قابل توجهی یافته است بازارچه

ای به واحدهای تولیدکننده ارسال  ما بخش نامه: ها نیز تصریح کرد نکافشاره با اشاره معقوالت بانکی تولیدکنندگان قارچ به با 

  . ها را به انجمن اعالم کنند کردیم که میزان بدهی خود از بانک

  تالش ما برای کمک و ساخت پایانه قارچ در منطقه چیتگر تهران ادامه دارد که امیدواریم هرچه زودتر: وی در پایان یادآور شد

  . های وزیر جهاد کشاورزی و معاونت باغبانی آغاز شود با حمایت ساخت این پایانه

http://www.yjc.ir/fa/news/0232010 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1131آبان  11: تاریخ

 شد قرداد صادراتی با قطر نهایی/ قارچ نیازمند جایزه صادراتی است 

متاسفانه و تا به امروز جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان این محصول در نظر گرفته نشده و اگر هم صادراتی : افشار گفت

 .بوده به همت تولید کنندگان و صادرکنندگان بوده است

تواند بخشی از درآمد ارزی و همچنین  صادرات این محصول می :اظهار داشت اه خبرنگارانخبرنگار اقتصادی باشگافشار در گفتگو با 

 .مازاد تولید از کشور خارج شده تا قیمت این محصول تثبیت شود

هیئت قطری درخواست ما را برای قیمت و نحوه فروش این محصول پذیرفته و این قرارداد با کشور قطر نهایی : وی در ادامه افزود

 .استشده 

مشکل ما در حال حاضر حمل و نقل است : رییس انجمن قارچ با اشاره به وضعیت این محصول برای ورود به روسیه نیز تصریح کرد

دار حل شود ما به روسیه خواهیم داشت و این محصول گر چه با رقیب پرقدرت چین رو به رو شده ولی  و اگر کانتینرهای یخچال

 .کشور ما با کیفیت است

های باال سبب بدهکاری تولید کنندگان  متاسفانه بهره: با انتقاد از وضعیت تسهیالت بانکی به تولیدکنندگان بخش قارچ گفت افشار

 .به بانکها شده و امر تسهیالت و پرداخت معوقات را کند کرده است

http://www.yjc.ir/fa/news/0200212 

 صنایع غذایی
 آیانا- 1131آبان  11, یکشنبه

 های مدارس  تاکید وزیربهداشت بر حذف نوشابه و سوسیس و کالباس از بوفه

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5030518
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5028019
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وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که خوراکی هایی همچون سوسیس، کالباس، نوشابه، سرخ کردنی ها، چیپس و پفک باید از بوفه 

دفعات در رسانه ها به این مسئله اشاره کرده ایم، اما اتفاقی نمی افتد و داخل بوفه ها مثل ما به : مدارس حذف شوند، اظهارداشت

 .سابق است

حسن هاشمی در نشست امضای تفاهمنامه با وزیر آموزش و پرورش در ستاد مرکزی وزارت بهداشت تشکیل شد، این جلسه را  

میلیون دانش آموز در حال تحصیل  13در حال حاضر : و گفتیکی از بهترین و با ارزش ترین جلسات وزارت بهداشت دانست 

هستند که با احتساب خانواده های آنها با نیمی از جمعیت کشور مواجهه مستقیم داریم و می توانیم با آموزش آنها در حوزه مهم 

 .پیشگیری، بسیار اثربخش عمل کنیم

چاقی دانش آموزان، در آینده : ین آمار را نگران کننده دانست و افزوددرصدی چاقی در بین دانش آموزان، ا 10وی با اشاره به آمار  

بنابراین باید از هم اکنون از شیوع بیماری های غیرواگیر ناشی . گرفتاری های زیادی برای حوزه بهداشت و درمان ایجاد خواهد کرد

 .از چاقی و اضافه وزن در بین دانش آموزان پیشگیری کنیم

وزارت : تمرار عملیاتی کردن برنامه هایی که در این حوزه تعریف و طراحی می شود تاکید کرد و گفتهاشمی بر جدیت و اس 

بهداشت در کنار آموزش و پرورش در حوزه سالمت دانش آموزان باید در گستره وسیعتری اقدام کند و خروجی این همکاری ها 

 .فراتر از صرفا صدور یک کارت سالمت الکترونیک باشد

در خصوص مباحثی چون معضالت اجتماعی، اعتیاد، دخانیات، الگوی تغذیه و کم تحرکی می توانیم به طور مشترک در : دوی افزو 

 .دو وزارتخانه مشکالت را پیگیری کنیم و گرفتار بخشی نگری بخصوص در حوزه اعتبارات نشویم

هم باید حذف سوسیس، کالباس، نوشابه، سرخ یکی از اهداف م: وزیر بهداشت در خصوص بحث تغذیه در بوفه های مدارس گفت 

متاسفانه ما در رسانه ها در خصوص حذف این کاالهای زیانبخش مصاحبه می کنیم . کردنی ها، چیپس و پفک از بوفه مدارس باشد

 .اما اتفاقی نمی افتد به طوریکه داخل بوفه ها مثل سابق است

بسیاری از بیماری ها مثل پوکی استخوان، از دست : خاطرنشان کرد هاشمی در خصوص ریشه کنی بیماری ها از دوران مدرسه 

 .دادن دندان ها و گرفتگی عروق قلب ریشه در دوران کودکی دارند بنابراین فرهنگ تغذیه را از همین دوران باید نهادینه کنیم

و هر خانه ای باید یک همیار سالمت داشته همیار سالمت باید عملیاتی شود : وی با تاکید بر راه اندازی پروژه همیار سالمت افزود 

 .باشد و در این خصوص باید مشوق هایی را نیز تعریف کنیم

 .باید تمام تالشمان بر نهادینه کردن بحث پیشگیری و تقویت و صرف هزینه در حوزه بهداشت باشد: هاشمی گفت 

انه ای یک همیار سالمت داشته باشد و در این خصوص پروژه همیار سالمت باید عملیاتی شود و هر خ: وزیر بهداشت تاکید کرد 

 .باید مشوق هایی را نیز تعریف کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02121-1.html 

 صنایع غذایی
 آیانا- 1131آبان  11, یکشنبه

دستور توبیخ و عزل خاطیان شرکت / دفاع قاطع وزیر جهاد کشاورزی از هویت محصولی به نام خمیر مرغ

 پشتیبانی امور دام 

وزیر جهاد کشاورزی در صبحانه کاری با اتاق بازرگانی ایران و فعاالن بخش خصوصی در موضعی صریح و 

ماده غذایی موسوم به خمیر مرغ در  یا همان MDMصادقانه ضمن دفاع از هویت محصولی غذایی به نام 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20161-1.html
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ایران، از برخورد و عزل خاطیان مسوول در شرکت پشتیبانی امور دام در توزیع بیش از کشش بازار محصول 

 . مرغ به بازار خبر داد
ی ایران ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز در صبحانه کاری اتاق بازرگان(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ایم و باید مسیر اشتباهی  آنچه تاکنون در حوزه بازرگانی اتفاق افتاد، چیزی است که خودمان برای خودمان ایجاد کرده: اظهار داشت

 .ایم، برگردیم را که رفته

  
بیشتر از همه ما را تغییرات اقلیم و خشکسالی اگر چه تأثیر به سزایی در تولید محصوالت کشاورزی دارد، ولی آنچه که : وی گفت

اند، ولی چه  برنامگی است، چرا که هزاران سال است که مردم کشور ما با همین شرایط اقلیمی کار کرده کند، بی متأثر کرده و می

 .شده که در دو، سه دهه اخیر اتفاقات خاصی افتاده است

  
ها را دو چندان  اینکه این مسئله کم آب شدن زمینهای زیرزمینی اشاره کرد و  رویه از آب وزیر جهاد کشاورزی به برداشت بی

 .کند می

میلیارد بیشتر  02تا  12کنیم که  های زیرزمینی آب برداشت می میلیارد مترمکعب از سفره 22تا  02شود  گفته می: حجتی گفت 

 22ترین آب در دنیاست و  در کنار آن آب کشاورزی در ایران گران. هاست و باید شرایط را تغییر داد از کشش طبیعی این سفره

 .درصد است 32شود، در حالی که در دنیا این رقم  درصد محصوالت کشورمان با آبیاری تأمین می

 وری پایین کشاورزی باشیم ما مسئوالن باید پاسخگوی بهره 

ما مسئوالن : شان کردوری در عرصه کشاورزی پایین است، خاطرن وزیر جهاد کشاورزی با طرح این پرسش که باید پرسید چرا بهره

میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای تأمین و  12باید پاسخگوی این مسئله باشیم، چرا که از دی ماه گذشته تا امروز 

 .بهبود مصرف آب کشاورزی اختصاص داده شده که کمتر زمانی این گونه بوده است

: میلیارد تومان رسیده است، افزود 1322میلیارد تومان به  322ی از های نوین آبیار حجتی با بیان اینکه بودجه ردیف سیستم 

آبی و  های مقاوم به کم های تحت فشار و آبیاری نوین و استفاده از دانه نحوه چگونگی کشت، تجهیز زمین، استفاده از سیستم

 .زودرس در راه را در دستور کار داریم

توان چندان ثبات داشت، چرا که  در صادرات محصوالت کشاورزی هم نمی: ست، افزودوی با انتقاد از اینکه کشور ما واردات محور ا 

بندیم و صادرات نداریم که خود تبعات زیادی  یابد، درهایمان را می به محض آنکه تولید محصوالت کشاورزی در کشور کاهش می

 .در پی دارد

خصوصی یا صنف مربوطه واگذار شود باز برخی مشکالت به طور وزیر جهاد کشاورزیبا بیان این که حتی اگر برخی کارها به بخش  

ایم، ولی مشکل  مرغ افتاده است و مسئولیت آن را واگذار کرده کما اینکه این اتفاق در خصوص تخم: طبیعی وجود دارد، اضافه کرد

 .هم داریم که طبیعت کار است

: مرغ به بازار دنیا عنوان کرد و گفت زاد کشاورزی از جمله تخمحجتی اختصاص یارانه صادراتی را عاملی برای تزریق محصوالت ما 

مرغ تولیدی که کمتر قابل نگهداری است را تبدیل کرده و در فرصت مناسب صادر کنیم که البته  توانیم بخشی از تخم حتی می

 .طلبد گذاری و فشار خاص خود را می زمان، سرمایه

 امور دامدستور توبیخ و عزل خاطیان شرکت پشتیبانی  
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در مورد موضوع های : گردد، گفت وزیر جهاد کشاورزی با اذعان به اینکه برخی از مشکالت موجود به بدنه جهاد کشاورزی هم برمی

اخیر به شرکت پشتیبانی امور دام، دستور توبیخ و حتی عزل مسئول این کار داده شده؛ چرا که به هر دلیلی صد تن مرغ بیشتر در 

 .ست و اکنون قیمت آن به شدت کاهش یافته استبازار عرضه شده ا

بر شدن صادرات لبنیات و محصوالت آبزی به روسیه اینگونه توضیح داد که شخصاً با وزیر کشاورزی  وی همچنین در مورد زمان 

آنها  ه بپذیرند، اما ها را که برای محصوالت ما صادر شد روسیه صحبت کردم و بر این موضوع اصرار ورزیدم که آنها گواهینامه اروپایی

 .نوامبر تیم روس به ایران اعزام شوند 12اصرار کردند که باید کارشناسان خودشان بررسی کنند و اکنون قرار است تا 

هایی در بازار  زدگی به دالیل ناگفته پس: ای کرد و گفت حجتی به مسائل پشت پرده برای صادرات مواد لبنی به روسیه هم اشاره 

 .ولی به هرحال در حال پیگیری برای صادرات هستیم، البته برای صادرات سبزی و صیفی مشکلی نداریم روسیه داریم،

در بخش : هایی در زیرمجموعه جهاد کشاورزی قرار دارد گفت وزیر جهاد کشاورزی در مورد وضعیت قانون انتزاع و اینکه چه بخش 

ابق صنایع کوچک غذایی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و صنایع بزرگ ایم و بر اساس روال س صنایع غذایی هنوز قدمی برنداشته

در اختیار وزارت صنعت است، در مورد صنایع تبدیلی و بالفصل نیز باید با وزیر صنعت به نتیجه رسیده و موضوع در دولت تصویب 

 .شود

ست برخی در مورد این موضوع ممکن ا: حجتی همچنین در مورد موضوع های مطرح شده اخیر در خصوص خمیر مرغ گفت 

بندی شدن محصوالت، تولید خمیر  ای صحبت کند، اما خمیر مرغ از نظر ما یک محصول است، به ویژه آنکه با بحث بسته سلیقه

مرغ افزایش یافته است و مالک عمل با تأیید وزیر بهداشت نظر دامپزشکی است و امیدواریم بدون حرف کار را پیش ببریم و خمیر 

 ./ا به عنوان محصول بشناسیممرغ ر

http://www.iana.ir/tashakkol/item/02100-1.html 

 صنایع غذایی
 آیانا- 1131آبان  13, جمعه

 مشروط شدن واردات روغن خام خوراکی فقط با تعهد محضری 

خام تنها با سپردن تعهد محضری تحویل کاالی وارده  ن پس واردات روغنبر اساس ابالغ جدید گمرک، از ای

 . شده به انجمن صنفی روغن نباتی و در زمان ثبت سفارش امکان پذیر است
، براساس بخشنامه جدید مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک و به (ایانا)به گزاش خبرنگار کشاورزی ایران 

معاون اجرائی ریاست جمهوری و نامه  -دبیرخانه هدفمندسازی یارانه ها  02/0/23مورخ  12002نامه شماره پیوست تصویر 

دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با ضمائم ارسال و در اجرای مفاد نامه  10/0/23مورخ  00003/012/23

کامل مقررات در خصوص محموله های روغن نباتی وارداتی توسط بخش  فوق الذکر دبیرخانه هدفمندسازی یارانه ها، رعایت

خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است و از واردکنندگان خواسته شده تا دقت و کنترل الزم جهت سپردن تعهد محضری تحویل 

له های ترخیص نشده از کاال توسط واردکننده به انجمن صنفی روغن نباتی در زمان ثبت سفارش را صورت دهند و چنانچه محمو

تاریخ نامه مذکور موجود است که نسبت به سپردن تعهد در زمان ثبت سفارش اقدام نگردیده، انجام تشریفات ترخیص این محموله 

 ./نامه اشاره شده کنند(  1موضوع بند )ها را نیز منوط به ارائه تعهد تحویل کاال 

http://www.iana.ir/food/item/02102-1.html 

 صنایع غذایی
 - 31/18/17فارس

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20178-1.html
http://www.iana.ir/food/item/20146-1.html
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 سازی؛ تقاضای سهامداران سرگردان از دولت شفاف/ ابهام در نرخ محصوالت صنعت شیرین بورسی

تعیین دقیق نرخ محصول در ستاد تنظیم بازار در ابهام گروه قندی بازار طی چند ماه گذشته به واسطه عدم 

گذاری  برد و سهامداران این صنعت شیرین از مسئوالن تقاضای رسیدگی فوری به مسئله قیمت به سر می

 .دارند
قندی همانند صنعت پتروشیمی و پاالیشی به  ، طی چند ماه گذشته سهامداران گروهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

برند، به طوری که جلسات بسیاری هم در این زمینه بین بخش خصوصی و دولت  ها در ابهام به سر می واسطه عدم تعیین نرخ

 .برگزار شده است

صادی دارند، تا ابهام در این خصوص بسیاری از سهامداران این صنعت شیرین تقاضای رسیدگی فوری مسئوالن دولتی و نظارتی اقت

های قندی معتقدند که افزایش قیمت چغندر قند و حقوق و دستمزد  به گزارش فارس، مدیران شرکت.از این صنعت برداشته شود

طی یک سال گذشته منجر به افزایش هزینه تمام شده تولید قند و شکر شده است و به همین جهت حاشیه سود در این صنعت 

های قندی محصوالت خود را همچنان در انبارها نگه داشته و در انتظار اعالم قیمت از  اکنون شرکت.ه استتحت تأثیر قرار گرفت

 .های جدید به بازار عرضه کنند به تعزیرات هستند، تا محصول را بر اساس نرخ سوی ستاد تنظیم بازار یا دولت

قیمت چغندر قند سال گذشته قند و شکر ایران گفته بود،  های بر اساس این گزارش، پیش از این هم دبیر انجمن صنفی کارخانه

؛ با توجه به این تومان اعالم کرده است 002شد که این قیمت را امسال دولت  تومان از کشاورزان خریداری می 120کیلویی 

 .ده استها درخواست قیمت جدید متناسب با قیمت تمام شده کردیم که هنوز تصمیمی برای آن گرفته نش افزایش قیمت

تر از  های پایین گذاری قند تا جایی افزایش یافته که دولت در برخی اظهارنظرها از قیمت به گزارش فارس، ابهامات در موضوع قیمت

 .دهد، اما مدیران قندی همچنان بر روی افزایش قیمت متناسب با قیمت تمام شده تأکید دارند مورد انتظار این صنعت خبر می

با نوسان شدیدی مواجه شده و گاهی با انتشار اخبار و  ، طی چند ماه گذشته قیمت سهام قند و شکر در بورسبر اساس این گزارش

این گروه پرطرفدار بورسی سهامداران بسیار زیادی داشته که از دولت .شود های غیررسمی مثبت یا منفی می شایعات از سوی سایت

 .تر موضع خود را اعالم کند صنعت برای جلوگیری از زیان بیشانتظار دارند، فورا نسبت به رفع ابهام این 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232020222120 

 عسل

 آیانا- 1131آبان  11, شنبه

 هاد کشاورزی تدوین طرح جامع صنعت زنبورداری، در دستور کار ج

هزار کلنی زنبور عسل یکی از زیربخش  588میلیون و  5نفر بهره بردار و  433هزار و  83صنعت زنبورداری با 

 . های مهم صنعت دامپروری در بخش کشاورزی است
، مدیر کل گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی حاکی است که رضا ترکاشوند 

تن با  002هزار و  00میزان تولید عسل ساالنه کشور : دفتر امور طیور و زنبورعسل وزارت جهاد کشاورزی با اعالم این مطلب افزود

 .کیلوگرم است 1100میانگین تولید 

ای حیاتی برای  مهم ترین کارکرد این صنعت گرده افشانی است که فارغ از حجم تولیدات و ارزش افزوده آن مسئله:وی افزود 

 .محیط زیست کشور، بخش جنگل ها و مراتع و تولیدات کشاورزی است

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930807000164
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صنعت زنبورداری با کارکرد گرده افشانی نقش بسزایی در افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی را به دنبال : ترکاشوند گفت 

صنعت فرابخشی نگاه ویژه ای شود تا تولیدکنندگان و دارد و ارزش آن بسیار باالتر از تولیدات مستقیم کندو است و باید به این 

 .بهره برداران این عرصه در جایگاه واقعی خود قرار گیرند

به گفته وی ، فعالیت گرده افشانی از منظر ارزش های زیست محیطی و امنیت غذایی فرآیند ملی است که نیازمند توجه و نگرش  

 .شایسته در برنامه ریزی، سیاستگذاری است

صنعت زنبورداری برای رسیدن به جایگاه شایسته خود باید طرح جامع، نقشه راه و یا طرحی راهبردی داشته : رکاشوند اضافه کردت 

 .باشد که این طرح گویا و ترسیم کننده حرکت آن در آینده در مصاف با چالش های درونی و بیرونی است

اولویت دادن ارگان ها و : ه فرصت ها را خاطرنشان ساخت و گفت وی ضرورت بهره گیری از این صنعت در تبدیل تهدیدها ب 

 .سازمان های مربوطه به حمایت های فرابخشی و سهم بری از اعتبارات و تسهیالت بخش کشاورزی اهمیت زیادی دارد

الش و برخورد با اولویت به اعتقاد این مقام مسئول، طرح جامع زنبورداری نباید تنها یک طرح درون سازمانی باشد، بلکه باید در چ 

های دیگر بخش ها به محک ارزیابی در آید و در نهایت طرحی باشد که قدر و منزلت صنعت زنبورداری به قدر سهم و جایگاه آن 

 .در کارکردهای زیربنایی خود باشد

ت از عملیات گرده افشانی صنعت زنبورداری با مهم ترین کارکرد آن یعنی گرده افشانی یک فعالیت فرابخشی اس: ترکاشوند گفت 

محصوالت کشاورزی افزایش می یابد و بازارپسند می شود، جنگل ها و مراتع تنوع زیستی و ژنتیکی شان افزایش می یابد، محیط 

 .زیست غنی و پربار می شود و فرسایش خاک را کاهش می دهد

 32صنعت زنبورداری کشور از : ح است، اظهار داشت وی با بیان اینکه، تولیدات زنبورعسل به عنوان فرآورده های دارویی مطر 

 .سال پیش دارای برنامه است و هر سال اهداف کمی و کیفی آن مطابق با برنامه های پنج ساله توسعه تعریف می شود 

ی شده موضوع اصالح نژاد ملکه در فعالیت های تحقیقاتی به خوبی در حال انجام است و در این تحقیقات سع: ترکاشوند افزود 

 .زنبوری آرام تر با رفتار مناسب، زمستان گذرانی بهتر و مقاوم در برابر آفات، تهیه و تولید شود

سازماندهی خوبی به لحاظ تشکیالت بخش خصوصی انجام پذیرفته : مدیر کل دفتر امور طیور و زنبورعسل وزارتخانه یاد شده گفت 

دیه استانی و یک اتحادیه سراسری فعال و قوی در قالب تشکل های بخش اتحا 01تعاونی زنبورداری و  022که در کشور حدود 

 .خصوصی فعالیت دارند

وی اقداماتی مانند تشکیل انجمن زنبورعسل و صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری را که با سرمایه مناسب در حال فعالیت  

 .برنامه و دستور کار این صندوق دارد خدمات و سرمایه گذاری های توسعه ای در: است، یادآور شد و گفت 

تهیه برنامه راهبردی صنعت زنبورداری در دستور کار معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی قرار : ترکاشوند اضافه کرد 

 .ن طرح هستنددارد و ضرورت آن وجود داشت، بنابراین کارگروهی از کلیه موسسه ها و ارگان های ذیربط در حال تهیه و تدوین ای

به گفته وی، براساس این برنامه بخش هایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی، سازمان تحقیقات، آموزش و  

ترویج، تشکل ها، معاونت های زراعت و باغبانی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در قالب کار 

 ./نظرات فنی خود را ارائه می کنندگروه نقش دارند و 

http://www.iana.ir/food/item/02102-1.html 

 گیاهان دارویی

 آیانا- 1131آبان  11, شنبه

http://www.iana.ir/food/item/20150-1.html
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 ترسیم تقویم نمایشگاهی گیاهان دارویی و طب سنتی 

گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، تقویم نمایشگاهی گیاهان به همت ستاد توسعه علوم و فناوری 

 .شود دارویی و طب سنتی ترسیم می
از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

تاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت وششمین جلسه کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارآفرینی س سی

برگزار ( سنتی)علمی با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون راه کارهای سرمایه گذاری در پروژه های گیاهان دارویی و طب ایرانی 

 .شد

ر دومین جشنواره و نمایشگاه ملی بنا بر این گزارش، در این جلسه مصوب شد تا مستندسازی کارگروه های آموزشی برگزار شده د

گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران آغاز شود، تا در نمایشگاه دوسال آینده مباحث جدید و غیر تکراری به 

 .مخاطبان ارائه شود

ن ظرف یک ماه کارگروه تخصصی در حوزه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایرا 10پیرو این مصوبه مباحث 

 .آینده به صورت مستند در آمده و چکیده مهمترین مطالب آن در اختیار فعاالن و عالقه مندان این حوزه قرار می گیرد

همچنین اعضای کارگروه این جلسه پیشنهاد دادند تا با توجه به اهمیت برپایی این نمایشگاه در کشور تقویم نمایشگاهی برای آن 

 .ترسیم و مشخص شود

دیگر مصوبات سی و ششمین جلسه کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارآفرینی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و  از

طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی آسیب های پیش روی تعدد برگزاری نمایشگاه و همایش های مرتبط 

 .با حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی ایران بود

در این راستا مصوب شد تا به منظور جلوگیری از تکراری شدن موضوعات برپایی همایش و نمایشگاه های مرتبط با این حوزه 

سرفصل های مجزا به همراه موضوعات مرتبط با سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان 

وری ریاست جمهوری تهیه و تدوین شده و بر روی پایگاه اطالع رسانی این ستاد قرار دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فنا

 .گیرد

با اجرایی شدن مصوبه سیاست های راهبردی برپایی نمایشگاه در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی برگزارکنندگان همایش و 

 .حمایت مادی و معنوی قرار خواهند گرفت نمایشگاه هایی که موضوعات مورد نظر این ستاد را مدنظر قرار دهند مورد

ها از دیگر مصوبات سی و  ساماندهی شرکت های فعال در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی و ایجاد بانک اطالعاتی این شرکت

ششمین جلسه کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارآفرینی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 

 .ی و فناوری ریاست جمهوری بودعلم

بنابراین گزارش، محسن ابراهیم پور از دانشگاه تهران، مهندس علی ابراهیمی ورکیانی از ستاد و دبیر کارگروه، فاطمه سفیدکن و 

محمد حسین لباسچی از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، مجتبی پالوچ از وزارت جهادکشاورزی، محمدرضا حاج سیدهادی 

ز دانشگاه آزاد رودهن، محمود خدیوی کاشانی از شرکت دانش بنیان باریج اسانس، علی محمد عمویی و ناصر نوروزی از سازمان ا

 ./تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و محمدباقر رضایی از انجمن گیاهان دارویی، از جمله حاضران در این دوره از کارگروه بودند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02103-1.html 

 گیاهان دارویی
 خبرنگاران جوان - 1131آبان  12: تاریخ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20153-1.html
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 رویه گیاهان دارویی سطح تولید را کاهش داده است برداشت بی

رویه که توسط مردم در مناطق کوهستانی  دلیل مصرف بیهای اخیر سطح تولید گیاهان دارویی به  متأسفانه در سال: رضایی گفت

 .صورت گرفته با کاهش تولید مواجه شده است

میزان : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمحمدعلی رضایی عضو هیئت مدیره انجمن گیاهان دارویی در گفتگو با 

  . رویه کاهش یافته است به دلیل همین برداشت بی... مانند بابونه، شیرین بیان، گون و محصوالتی 

 .گیرد صادرات این محصوالت به خارج در سطح کالن صورت نمی: وی افزود 

ارگانیک به غیر از سه قلم داروی گیاهی که : رضایی با اشاره به ارگانیک بودن محصوالت داروهای گیاهی در کشور نیز تصریح کرد 

 .شوند های کشور برداشت می نیستند، بقیه محصوالت ما طبیعی و از کوهستان

نگهداری از زنبور عسل و حفظ و حراست از بخش داروهای گیاهی : عضو هیئت مدیره انجمن گیاهان دارویی در پایان یادآور شد 

  . کشور سبب خواهد شد تا عرصه از تولید این محصوالت در کشور خالی شود

http://www.yjc.ir/fa/news/0232302/% 

 گندم

 - 1/18/17فارس

 کیلو افزایش گندم 94هر کیلو کود مقابل / میلیون هکتار زمین سردسیر زیر کشت گندم رفت 402

هزار هکتار کشت گندم در مناطق سردسیر انجام  228میلیون و  4مجری طرح گندم با بیان اینکه تاکنون 

 .شود کیلوگرم افزایش تولید در گندم ایجاد می 94به ازای مصرف هر کیلوگرم کود، حدود : شده است، گفت
کشت گندم در سال زراعی : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفت

 .جاری از اواخر شهریور ماه در کشور شروع شده است

هزار هکتار  002میلیون و  0استان در مناطق سردسیر گشت گندم آبی و دیم را در سطحی معادل  01در حال حاضر : وی افزود

 .اند آغاز کرده

بنابراین انتظار وضعیت : زودتر بارندگی آغاز شد، بیان داشت مجری طرح گندم با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته یک ماه

 .زارهای مناطق سرد وجود دارد تری به ویژه در دیم سبز مطلوب

کنند، حتما از کود پایه فسفاته و ازته  کشاورزانی که مبادرت به کشت پاییزه گندم، جو و کلزا می: اسفندیاری پور تصریح کرد

 .در منطقه به آنها شده بکنند متناسب با توصیه تحقیقاتی که

 .شود کیلوگرم افزایش تولید ایجاد می 10تا  12براساس نظر مؤسسات تحقیقاتی به ازای مصرف هر کیلوگرم کود : وی افزود

کنند، حتما اقدام به بوجاری و  کشاورزانی که از بذور خود مصرفی استفاده می: مجری طرح گندم با توصیه به کشاورزان گفت

 .کند شان کنند، زیرا این کار از بیماری سیاهک آشکار و پنهان گندم پیشگیری می بذر مورد استفاده ضدعفونی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232020222220 

 گوشت قرمز

 - 31/18/11فارس

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5030386/%25
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930807000905
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 های سپه های مذهبی در فروشگاه هزار تومانی به هیأت 95د عرضه گوشت منجم

: رئیس اتحادیه گوشت گوساله با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله در ایام محرم تغییری نکرده است، گفت

ها عرضه  ها با ارائه نامه و گواهی هیأت های سپه برای نذورات و هیأت گوشت و مرغ منجمد در فروشگاه

 .شود می
در ایام محرم و در : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  روی رئیس اتحادیه گوشت گوساله در گفت علی خندان

گونه افزایشی قیمتی نداشته و هر کیلوگرم گوشت گوساله مخلوط  هیچ گوشت گوساله تاسوعا و عاشورای حسینی قیمت آستانه

 .شود هزار تومان عرضه می 32گرم با قیمت 

ها  هیأت شود و های سپه عرضه می هزار تومان در فروشگاه 12منجمد کارتن شده داخلی با قیمت  برای ایام محرم گوشت: وی افزود

، های سپه های مذهبی، با مراجعه به فروشگاه با ارائه مدرک مربوطه مبنی بر استفاده در تکایا و هیئت توانند می ها و حسینیه

 .خود را تهیه کنند گوشت مورد نیاز تهرانپارس، تعاونی پشتیبانی امور دام

 3202هزار تومان، برنج هر کیلو با قیمت   21کیلویی با قیمت  10ها روغن  همچنین در این فروشگاه: روی اظهار داشت خندان

 .یردگ ها قرار می در اختیار هیأت تومان 0022 و گوشت مرغ با قیمت 1222تومان، شکر 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232012222000 

 گوشت قرمز

 ایسنا - 1323آبان  10چهارشنبه 

  هزار تنی نیاز کشور به گوشت قرمز 388اختالف 

تایید مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی است، در کنار  هزار تنی آن که مورد 122واردات حدود هزار تنی گوشت قرمز و  022نگاهی به تولید 

  .بازار گوشت قرمز در ایران دارد صادرات دام زنده، نشان از باز شدن

تن اعالم کرده بود  هزار 022هزار تن و میزان نیاز را  202به گزارش خبرنگار ایسنا، دولت گذشته میزان تولید گوشت قرمز در کشور را حدود 

کیلوگرم  12بیش از  هزار تن و میزان مصرف سرانه برای هر ایرانی 102قرمز مورد نیاز در کشور یک میلیون و  که بر این اساس میزان گوشت

  .بود

 022کشور حدود  واقعی تولید ساالنه گوشت قرمز در با روی کار آمدن محمود حجتی و دستور طرح راستی آزمایی تولیدات کشاورزی، میزان

هزار تن و میزان  222 هزار تن اعالم شد که بر این اساس میزان نیاز کشور به گوشت قرمز ساالنه 122کمتر از  هزار تن و میزان نیاز به واردات

  .کیلوگرم است 10مصرف سرانه 

هزار  022علیرغم ارائه آمارهای نادرست، حدود  گذشته در سال: حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام در این زمینه اظهار کرد

  .هزار تن واردات نیز نیاز داریم 122تن گوشت قرمز تولید شد و به 

کند، بلکه از  های آینده تاکید می خودکفایی در سال البته وی نه تنها همواره بر کاهش واردات گوشت قرمز در سال جاری و رسیدن به مرز

قرمز باز  صادرات دام زنده به کشورهای همسایه نیز را صادر کرده تا به گفته خودش بازار گوشت که مجوزسوی دیگر حدود یک سال است 

  .شود و واردات و صادرات در کنار یکدیگر بتوانند تنظیم کننده بازار باشند

  .ت؛ لذا درهای صادرات باز شدو خریدار نداش به گفته رکنی طی شش ماه گذشته دام زنده بسیاری روی دست دامداران باقی مانده بود

هزار و  00براساس این آمار طی نیمه نخست امسال  درصدی واردات گوشت و احشام خوراکی دارد چراکه 01البته آمار گمرک نشان از افزایش 

  .دالر به کشور وارد شده است 220میلیون و  010میلیارد و  000ارزش  تن انواع گوشت و احشام خوراکی به 00

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930810000877
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صادرات دام زنده سبک و سنگین که از اواخر سال گذشته  آمار واردات در کنار مجوزهای صادر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برایاین 

معتقد است واردات و  وزارتخانه نمی خواهد تنظیم بازار داخلی خود را تنها با تکیه بر واردات انجام دهد و آغاز شد، نشان می دهد که این

  .در کنار یکدیگر توازن بازار را برقرار کنند صادرات باید

وزارت جهاد کشاورزی و )های متولی صادرات  دستگاه گرچه صادرات دام زنده سبک در اوایل پاییز امسال با مشکالت ناشی از نبود هماهنگی

بازار داخلی  ای که در شی از دام زندهاز عید قربان حل شد و صادرکنندگان دام زنده توانستند بخ مواجه شد اما این مشکل تا قبل( گمرک

  .مشتری نداشتند را به کشورهای همسایه صادر کنند

کیلوگرم برسد که البته اکنون این میزان  11به حدود  براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، میزان مصرف سرانه گوشت قرمز باید در ایران

قرمز نیاز  هزار تن گوشت 222ایرانیان برای تامین گوشت مصرفی ساالنه به حدود  این نشان می دهد مصرف بیش از حد تعیین شده است و

کنترل شده بتواند تعادل را در بازار تولید و عرضه گوشت قرمز برقرار  دارند؛ بنابراین شاید بتوان امیدوار بود صادرات در کنار واردات محدود و

  .کند

http://www.isna.ir/fa/news/23201022320 

 مرکبات

 - 31/18/11فارس

 هزار تن پرتقال برای تأمین میوه شب عید 488پیشنهاد واردات 

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه سرمازدگی سال گذشته باغات مرکبات شمال کشور 

هزار تن  488برای تنظیم بازار شب عید پیشنهاد واردات : گفت موجب کاهش تولید پرتقال امسال شده است،

 .ایم پرتقال را داده
وضعیت و   در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محصوالت کشاورزی در گفت سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی

دهد  بررسی اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در مرداد ماه سال جاری نشان می: میزان تولید مرکبات در سال جاری گفت

 .دارد کاهش وضعیت تولید مرکبات امسال نسبت به سال گذشته که

 سرمازدگی باغات مرکبات را دچار آسیب جدی کرد* 

این استان  ی باغات مرکبات مازندران در دی و بهمن سال گذشته باغات مرکباتو سرمازدگ به علت بارش برف سنگین: وی افزود

 .در تولید مرکبات بخصوص پرتقال با کاهش تولید مواجه هستیم دچار آسیب جدی شد و به همین دلیل

های دیگر مانند  هدر مورد میو: با بیان اینکه امسال در تولید نارنگی مشکلی وجود ندارد و وضعیت تولید آن خوب است، گفت وی

توان بخشی از آن را  دهد بلکه می  میزان تولید این میوه کفاف مصرف داخلی را می سیب وضعیت تولید امسال خوب است و نه تنها

  .کرد هم صادر

 کاهش تولید پرتقال شمال * 

نسبت  سرمازدگی سال گذشته باغات مرکبات غرب استان مازندران به دلیل : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی بیان داشت

درصد کاهش تولید  02حدود  مازندران به باغات شرق این استان دچار آسیب بیشتری شدند بطوریکه در باغات مرکبات غرب

 .پرتقال خواهیم داشت

قسمت  درصد در این 02 حدود شدند و شاید باغات شرق مازندران دچار آسیب کمتری اما در مقابل در اثر سرمازدگی: وی افزود

 .با کاهش تولید مرکبات مواجه باشیم

http://www.isna.ir/fa/news/93081406367
http://www.farsnews.com/
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 وضعیت تولید پرتقال جنوب خوب است* 

امسال به دلیل کاهش تولید در : شود، گفت نورانی با بیان اینکه برای ایام نوروز و سیاه بهار بیشتر از پرتقال شمال استفاده می

علیرغم تولید خوب پرتقال در جنوب آن را  جنوب برویم کهمرکبات شمال کشور باید برای تأمین پرتقال آن دوره به سراغ پرتقال 

دهد و بعد از بهمن ماه دیگر قابل مصرف  کیفیت خود را تا آن زمان از دست می زیرا این میوه توان تا شب عید نگهداری کرد نمی

  .نیست

واسط اسفند شروع و تا اواسط جنوب کشور از ا  برداشت پرتقال والنسیا: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی بیان داشت

 .فروردین ادامه دارد ولی میزان تولید این پرتقال محدود است

هزار تن  022شود واردات  بینی می اوایل بهار پیش پرتقال شب عید و تأمین بنابراین برای جلوگیری از کمبود مرکبات و : وی افزود

  .الزم باشد پرتقال

کند که اگر میزان تولید محصولی در داخل  اما قانون تجارت جهانی حکم می: ات هستیم، گفتنورانی با بیان اینکه ما مخالف وارد

 .کشور کاهش یافت، برای جلوگیری از افزایش قیمت آن کاال را وارد کرد و از طریق واردات کمبود را جبران کرد

نداریم بلکه وظیفه ما اطالع رسانی از وضعیت داده نشد و اصراری به آن  واردات مرکبات هنوز مجوزی برای: نورانی اظهار داشت

 .ایم هزار تواردات را داده 022موجود است به همین دلیل پیشنهاد واردات 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232011222002 

 مرکبات
  آیانا- 1131آبان  17, چهارشنبه

 مدعیان کمبود پرتقال، فکر منافع خودشان هستند 

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعالم امادگی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید مرکبات 

هیچ گونه کمبودی در تولید انواع میوه و مرکبات نداریم و واردات انواع : سازی شب عید، گفت مازاد و ذخیره

 . شود ه به ویژه مرکبات ممنوع است و مجوزی برای واردات داده نمیمیو
با توجه به میزان تولید انواع مرکبات و   :به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی اظهار کرد

 .ازی به واردات این محصوالت نداریمافزایش تولید کیوی و نارنگی در سال جاری حتی در صورت کاهش نسبی تولید پرتقال هیچ نی

این درحالی است که . برخی مدعیان کمبود پرتقال و واردات آن به کشور تنها به دنبال منافع خودشان هستند: وی افزود

تولیدکنندگان و نمایندگان آن ها در اتحادیه های بخش خصوصی هم نظر با وزارت جهاد کشاورزی بوده و معتقدند هیچ نیازی به 

 .ردات مرکبات نداریموا

 مدعیان کمبود پرتقال، فکر منافع خودشان هستند

وزارت جهاد کشاورزی هم بر نداشتن کمبود مرکبات برای سال جاری و تامین : معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

ها سبب  شود و این اقدام آن شان تامین می منافعاین درحالی است که متاسفانه برخی تنها با واردات میوه . نیاز شب عید تاکید دارد

شود محصول روی دست تولیدکنندگان باقی بماند و مشکالت و مصائب سال گذشته تولیدکنندگان مجددا تکرار شود چرا که  می

 .شان باقی ماند آن ها در سال گذشته تا خرداد ماه و پس از آن نیز محصول روی دست

های گذشته بوده و به نظر می رسد بیش از  لید برخی مرکبات مانند کیوی بیشتر از همه سالدر حال حاضر تو: طهماسبی گفت

هزار تن از این محصول تولید شود و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی نگران هستند آن قدر محصول روی دست تولیدکننده  322

 .بماند که مجبور به خرید توافقی آن شوند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930811000459
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شته بخشی از مرکبات استان مازندران آسیب دید، جای هیچ نگرانی وجود ندارد چرا که پرتقال ارقام اگر در سال گذ: وی اعالم کرد

 .شود های دیگر نیز پرتقال تولید می شود و در استان مختلفی دارد و تنها به تامسون و والنسیا محدود نمی

 شب عیدسازی  اعالم آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید مرکبات مازاد و ذخیره

وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مختلف به ویژه جلسات ستاد تنظیم بازار بر عدم : معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد

نیاز به واردات و ممنوعیت آن تاکید داشته و آمادگی دارد از هم اکنون محصوالت مختلف از جمله مرکبات را به هر میزان برای 

 .یداری کندتامین نیاز شب عید خر

ای که پرتقال را از  عده ای تنها به دنبال داللی خود هستند و هر کاری که دوست دارند انجام می دهند؛ به گونه  :طهماسبی گفت

 .تومان می فروشند 0222تومان می خرند و در بازار کیلویی  1022باغدار حدود 

همه باید کمک کنند تا بتوانیم وضعیت تولید : شود، تصریح کرد داده نمیکه اجازه واردات انواع میوه به ویژه مرکبات  وی با بیان این

 .و بازار داخلی محصوالت کشاورزی را ساماندهی کنیم و در این راستا رسانه ها نیز باید کمک کنند

است؟ برای تنظیم  زمانی که مازاد تولید یک محصول وجود دارد چه نیاز به واردات: معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .بازار میوه و مرکبات نیز باید به جای واردات، به فکر ساماندهی سیستم توزیع بود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02130-1.html 

 منابع مالی
 خبرنگاران جوان – 1131آبان  12: تاریخ

 اختصاص یازده و نیم میلیارد ریال کمک بالعوض برای کشاورزان فارس

 .یازده و نیم میلیارد ریال کمک بالعوض برای کشاورزی فارس اختصاص یافت

ن کمک بالعوض از محل اعتبارات این میزا: رئیس جهاد کشاورزی استان فارس گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .توسعه مکانیزاسیون به کشاورزی استان اختصاص یافت

ماشین های کشاورزی اختصاص   و  طرح برای تهیه ادوات ، دنباله بند 010این میزان از اعتبارات به : محمد مهدی قاسمی افزود

 .یافت و طرح های تهیه شده در این زمینه به بانک کشاورزی معرفی شدند

محصوالت   میلیون ریال اعتبار برای بهره مندی از کمک های بالعوض طرح تولید 02  طرح با یک میلیارد و 300: وی گفت

 .شدند  بانک های عامل معرفی  زراعی به

درصد تعهد شش ماه اول سال  00در کشاورزی استان فارس ثبت شد که این میزان   فرصت شغلی  311امسال ایجاد سه هزار و 

 .ستا 23

http://www.yjc.ir/fa/news/0232020 

 متفرقه

 فودپرس- 1131آبان ماه  3جمعه 

 های قاچاق کدامند؟  آدامس

را های تریدنت، فرش و ریلکس قاچاق هستند و استاندارد کافی  با توجه به اینکه آدامس  :دبیر انجمن شیرینی و شکالت گفت

 .شود، مصرف نشود ها را که معموال در مترو فروخته می شود که این آدامس ندارند، توصیه می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20138-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5030808
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های تریدنت، فرش و ریلکس استاندارد الزم را ندارند و از آنجاکه به صورت قاچاق وارد بازار  آدامس: ای اظهار کرد جمشید مغازه

 .اند، مورد اطمینان نیستند شده

هایی در مترو عاقالنه نیست  درصد تعرفه دارد لذا فروش آن با چنین قیمت 22آدامس تریدنت از محل قانونی واردات : وی ادامه داد

 .توان گفت این کاال معیوب است یا تاریخ انقضای آن تغییر کرده است و می

ارجی استاندارد کافی را گمان بر این است که هر کاالی خ: که فرهنگ مردم ما فرهنگ نادرستی است، گفت ای با بیان این مغازه

 .دارد اما این در حالی است که بسیاری از کاالهای داخلی از استاندارد بیشتری برخوردار هستند

 های خارجی، قاچاق هستند حجم زیادی از شیرینی و شکالت

نه وجود ندارد، آمار دقیقی در این زمی: دبیر انجمن شیرینی و شکالت در خصوص میزان واردات شیرینی و شکالت اظهار کرد

 .شود چراکه حجم زیادی از شیرینی و شکالت وارداتی به صورت قاچاق وارد کشور می

 .پس از گران شدن ارز، واردات به شدت کاهش پیدا کرد  :وی با اشاره به گران شدن ارز اظهار کرد

تا چند وقت پیش هیچ نظارتی بر این : گفتگیرد؟  ای در پاسخ به اینکه آیا نظارتی بر شیرینی و شکالت وارداتی صورت می مغازه

ای را با صنایع غذایی مبنی بر این که از هر تشکل دو  موضوع نبود اما براساس اصرارهای انجمن به تازگی وزارت بهداشت تفاهم نامه

 .نفر در کنار وزارت بهداشت مامور بازرسی مستقیم در بازار باشند، صورت گرفت

 .باید مبادی ورودی قاچاق پیدا شوند و نظارت بیشتری بر این امر صورت گیرد  :تصریح کرددبیر انجمن شیرینی و شکالت 

 های وارداتی دست بردن در تاریخ شکالت

اگر این کاالها استاندارد باشند : شوند برندهای معروف خارجی هستند، گفت که تمام کاالهایی که از خارج وارد می وی با بیان این

 .دمشکلی پیش نخواهد آم

تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با هدف کسب سود بیشتر کاالهایی را که در کشورهایی همچون دوبی و   :ای اظهار کرد مغازه

 .رسانند آورند و با دستکاری روی تاریخ انقضا آن ها را به فروش می اند را به ایران می ترکیه از مصرف خارج شده

سال   :هزار تن عنوان و اظهار کرد 222د شیرینی و شکالت صنعتی را در شش ماه اخیر دبیر انجمن شیرینی و شکالت میزان تولی

درصد از این تولید در شش  32توان گفت  هزار تن شیرینی و شکالت صنعتی در کشور تولید شد که می 002گذشته یک میلیون و 

 .گیرد ماه اول سال صورت می

این صادرات بیشتر به   :هزار میلیون دالر عنوان کرد و گفت 103شش ماه اخیر وی میزان صادرات شیرینی و شکالت صنعتی را در 

 .کشورهای همجوار مانند عراق، افغانستان، امارات، چین و اخیرا روسیه و کشورهای اروپایی و آمریکا بوده است

این مساله حاکی از  :و اظهار کردای صادرات شیرینی و شکالت ایران را به آمریکا یکی از دستاوردهای عظیم کشور عنوان  مغازه

 .این است که شیرینی و شکالت ایران با استانداردهای باالی آمریکایی مطابقت داشته است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سال آینده 98برنامه کاهش وابستگی طی / درصدی تامین روغن نباتی و موانع تولید در کشور 18وابستگی 
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درصدی کشور در تامین روغن نباتی، به موانع تولید  18جهاد با بیان وابستگی  های روغنی وزارت نهمدیرکل دا

های روغنی، تمایل صنایع را به خرید تولید  درصدی و پایین واردات دانه 2تعرفه : در کشور اشاره کرد و گفت

 .داخل کاهش داده است
در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زارت جهاد کشاورزی در گفتهای روغنی و مسعود وجدانی فرد مدیرکل پنبه و دانه

های روغنی  سطح زیر کشت دانه 1320در سال : های گذشته، گفت  های روغنی طی سال ماندگی تولید دانه عقب پاسخ به دالیل

 .بوده استهزار تن  020هزار هکتار و تولید آن  303حدود 

هزار هکتار و میزان  002های روغنی  سطح زیر کشت دانه 1321سال : های روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود مدیرکل پنبه و دانه

و  افزایش داشته 21نسبت به سال   20تن سال  هزار 30 هکتار و از نظر تولید هزار 00 هزار تن بوده که از نظر سطح 000تولید 

  .داشته است درصد افزایش 0درصد و تولید  12به عبارتی سطح 

های  ، طرح(1300سال )های روغنی در کشور علیرغم اینکه از سال شروع کشت کلزا  برای تولید دانه: وجدانی فرد بیان داشت

ل به های آن عملیاتی نشده است لذا تولید این محصو متعددی تهیه و ارائه شده است، لیکن هیچکدام تصویب و اهداف و برنامه

 .دارد های جزئی تداوم روال عادی و مشابه سایر محصوالت و به نسبت توجه اقتصادی آن در مناطق مختلف با فراز و نشیب

های  گذاری های روغنی خوشبختانه با سرمایه در تولید دانه: های روغنی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت مدیرکل پنبه و دانه

درصد  12رفیت ایجاد شده بیش از نیاز کشور است، لذا با توجه به اینکه تولید داخلی حدود کشی، ظ انجام شده در صنعت روغن

 .های روغنی محدودیت بازار وجود ندارد کند، برای دانه نیاز کشور را تأمین می

مشکلی برای فروش وجود های حاصل از آن نیز با توجه به نیاز صنعت دام و طیور و نیاز روغن مورد نیاز،  در مورد فرآورده: وی افزود

های  درصد و پائین بودن قیمت محصول وارداتی، تمایل صنایع را به خرید دانه 0با وجود این واردات روغن و کنجاله با تعرفه . ندارد

 .کند  ها با مشکالتی مواجه می کاهش داده و فروش فرآورده های تولید داخل را در بعضی از سال  روغنی

 ها روغنی در کشور دانهموانع تولید * 

مسائل و مشکالت خرید و بازرگانی، نوسانات بازارهای جهانی، اقتصادی نبودن تولید در مقایسه با برخی : وجدانی فرد اظهار داشت

های  گذاری الزم در این خصوص، عدم وجود تشکل محصوالت پردرآمد، پائین بودن دانش فنی تولید و تکنولوژی ضرورت سرمایه

 .های روغنی در کشور برشمرد های عمده تولید دانه توان از محدودیت رآمد را میقوی و کا

 سال آینده 98درصد طی  88به  98افزایش خود اتکایی از * 

های روغنی با  های اقتصادی دولت، طرح افزایش خوداتکایی در تولید دانه در راستای فرمان مقام معظم رهبری و سیاست: وی افزود

هزار تن در سال پایه به  020های روغنی از حدود  مقاومتی تدوین و ارائه شده است و براساس این طرح، تولید دانه تکیه بر اقتصاد

 .خواهد رسید 1020میلیون تن در سال  302

ن بینی بعمل آمده در سال پایانی درصد خوداتکایی در روغ براساس پیش: های روغنی وزارت جهاد اظهار داشت مدیرکل پنبه و دانه

 .درصد خواهد رسید 02درصد فعلی به بیش از  12از حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232012222030 
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تالش برای اختصاص یارانه به صادرات / ایم واردات مرکبات ندادهمجوزی برای / حمایت از کشت فرا سرزمینی

 کشمش

در : معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خطاب به اعضای کمیسیون کشاورزی و اتاق بازرگانی ایران گفت

ایم و اگر چیزی در بازار موجود است،  راستای حمایت از تولید داخل، مجوزی برای واردات مرکبات نداده

 .استقاچاق 
گروه اقتصادی، صبح امروز محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به همراه عبدالمهدی بخشنده معاونش در جمع  - خبرگزاری فارس

 .اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران حضور یافت و به مشکالت فعاالن بخش کشاورزی گوش فرا داد

رویه  یسیون کشاورزی مشکالت مختلفی از جمله عدم ثبات قوانین در راستای صادرات محصوالت کشاورزی، ورود بیاعضای کم

 .برخی محصوالت مازاد بر نیاز بازار داخل و کمبود آب و فراهم نبودن بسترهای آبیاری نوین را از جمله مشکالت خود عنوان کردند

رزی را عاملی برای ضربه خوردن برخی محصوالت کشاورزی که کمک بزرگی به یکی از اعضا تصمیمات آنی وزارت جهاد کشاو

بحث خرید تضمینی محصول کشمش به عنوان معضلی جدی مطرح است و نباید با مطرح : کند دانست و گفت صادرات غیرنفتی می

های  ا همین االن هم به دلیل بحثهایی مانند صادرات به بازار روسیه، بازارهای درجه یک اروپا را از دست بدهیم و ت شدن بحث

 .ایم غیرکارشناسی تا حد زیادی صادرات کشمش را در بازارهای جهانی از دست داده

میلیون تن نیاز  3: شود، اشاره کرد و گفت هایی که در مورد افزایش تعرفه واردات کنجاله سویا شنیده می یکی دیگر از اعضا به حرف

شود، اما ظاهراً قرار است تا تعرفه  هزار تن آن در داخل تولید می 022وتئینی کشور است که به مصرف برای تولیدات محصوالت پر

کنجاله سویا باال برود و صرفاً واردات دانه سویا را سهم بگیرند که اگر این اتفاق بیفتد، قیمت مواد پروتئینی افزایش چشمگیری 

 .فتخواهد داشت که امکان رقابت را در بازار از ما خواهد گر

هزار تن  022میلیون و  0ساالنه : همچنین رئیس اتاق بازرگانی مازندران به وضعیت تولید مرکبات در این استان اشاره کرد و گفت

شود که ظرفیت خوبی برای صادرات به ویژه به بازار روسیه دارد، اما باید مراقب بود که با واردات  مرکبات در این استان تولید می

 .های خارجی از جمله پرتقال مصری به این محصول ضربه نزنیم رویه پرتقال بی

خرید تضمینی بر عهده دولت است و : ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به انتقادات این اعضا گفت بخشنده معاون برنامه

ز بازار است و به همین دلیل تر ا دولت موظف است قیمت خرید را هر سال اعالم کند، قبول داریم که قیمت کشمش بسیار پایین

 .کشاورزی برای فروش آن به ما مراجعه نکرده است  هیچ

از آنجایی که قیمت جهانی کشمش پایین آمده به دستور وزیر به دنبال درخواست یارانه صادراتی برای کشمش : وی ادامه داد

 .هستیم

هیچ مجوزی برای واردات مرکبات : رویه مرکبات گفت بیوی همچنین در اعتراض دیگر اعضای اتاق بازرگانی نسبت به واردات 

 .شود، به صورت قاچاق آمده است نداریم و اگر در بازار چنین محصولی دیده می

بر بودن محصوالت کشاورزی این گونه گفت که  بخشنده همچنین در مورد سیاست دولت برای کشت فراسرزمینی با توجه به آب

رت اقتصاد و امور خارجه مطالعات جامعی را روی این طرح انجام داده و کشورهای موفقی مانند وزارت جهاد کشاورزی با کمک وزا

 .اند، مورد بررسی قرار گرفتند چین و کشورهای عربی که این کار را انجام داده

ای حمایت از بخش بر: شوند، خبر داد و گفت ای برای حمایت از افرادی که در کشت فراسرزمینی وارد می نامه وی از تدوین آیین

ای تدوین شده که ظرف چند روز آینده به امضای  نامه ای آیین خصوصی چه در امور حقوقی و کنسولی و چه اخذ تسهیالت بیمه

 .رود وزیر خواهد رسید و برای تصویب به دولت می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232011222021 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1131آبان  11, یکشنبه

 های آبیاری تحت فشار اعالم شد  زمان و مکان برگزاری نهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم

اجرای سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور زمان و مکان برگزاری نهمین آزمون طراحی و 

 .مرکز استان کشور اعالم کرد 94های نوین آبیاری را در  سیستم
   

 10و  11های آبیاری تحت فشار  ، نهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود استان کشور برگزار می 10طور همزمان در  ماه به دی

مرکز استان که شامل ارومیه، اصفهان،  10سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،  معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی

عنوان محل برگزاری آزمون  به  اهواز، تبریز، تهران، کرج، مشهد، شیراز، کرمان، کرمانشاه، ساری، اراک، همدان، زنجان و سنندج را

 .تعیین کرد

نفر داوطلب در سراسر کشور برای  23هزار و  های آبیاری تحت فشار یک مگفتنی است، در نهمین آزمون طراحی و اجرای سیست

 .شرکت در آزمون ثبت نام کردند

بندی و دستورالعمل اجرایی نهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار به شرح زیر  های برگزاری، برنامه زمان حوزه

 :است

 (23ماه  دی 10و  11)های آبیاری تحت فشار  ن طراحی و اجرای سیستمهای برگزاری نهمین آزمو حوزه( 1)جدول شماره  

 جمع کل :های شامل استان حوزه امتحانی ردیف

 00 0اردبیل +  02آذربایجان شرقی  تبریز 1

 02 02آذربایجان غربی  ارومیه 0

 00 03چهارمحال و بختیاری +  2یزد +  02اصفهان  اصفهان 3

 120 12قم +  12سمنان +  01تهران  تهران 0

 00 0قزوین +  02البرز  کرج 0

 122 11خراسان شمالی +  10خراسان جنوبی +  00خراسان رضوی  مشهد 2

 02 02خوزستان  اهواز 0

 100 3کهگیلویه و بویراحمد +  0بوشهر +  110فارس  شیراز 0

 122 1هرمزگان +  0سیستان و بلوچستان +  123کرمان  کرمان 2

 03 2ایالم +  20کرمانشاه  کرمانشاه 12

 00 03گلستان +  00گیالن +  32مازندران  ساری 11

 03 30مرکزی +  10لرستان  اراک 10

 00 00همدان  همدان 13

 30 30زنجان  زنجان 10

 01 01کردستان  سنندج 10

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930811000401
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 1223 استان 31 جمع 12

های آبیاری تحت  طراحی و اجرای سیستم"آزمون سراسری بندی و دستورالعمل اجرای نهمین  برنامه زمان( 0)جدول شماره  

 "فشار

 برنامه آزمون( الف 

 بعدازظهر صبح روز و تاریخ نوع آزمون

 آزمون طراحی
 شنبه پنج

 23دی  11

 10:32از ساعت هشت تا 

 (دقیقه 10دو ساعت و )های آبیاری بارانی  طراحی سیستم -1

 (دقیقه 10و دو ساعت )های آبیاری موضعی  طراحی سیستم -0

 10:32تا  10از ساعت 

برق و ایستگاه پمپاژ  -1

های آبیاری تحت فشار  سیستم

 (دقیقه 00)

 (دقیقه 00)کیفیت آب آبیاری  -0

 آزمون اجرا
 جمعه

 23دی  10

 11تا  2از ساعت 

 (دقیقه 02ساعت و  1)های آبیاری تحت فشار  اجرای سیستم -1

 02)تجهیزات آبیاری موادشناسی و کنترل کیفیت لوازم و  -0

 (دقیقه

 (دقیقه 02)مدیریت پیمان 

  

  
 دستورالعمل( ب 

داوطلبان باید به هنگام شرکت در جلسه آزمون اصل کارت ملی و اصل کارت عضویت در سازمان نظام مهندسی را به همراه  -1

 .داشته باشند

و آوردن ماشین حساب، خط کش، جزوه، کاتالوگ و شود  انجام می( open book)بوک  صورت اُپن شنبه به آزمون صبح پنج -0

 .کتاب در جلسه آزمون آزاد است

توانند فقط ماشین حساب به همراه داشته باشند و به همراه داشتن  شنبه و صبح جمعه داوطلبان می در آزمون بعدازظهر پنج -3

 .سایر موارد ممنوع است

 .جلسات آزمون ممنوع استتاپ و تلفن همراه در کلیه  به همراه داشتن لپ -0

داوطلبان باید مشخصات فردی خود را فقط بر روی جلد دفترچه سئواالت بنویسند و از نوشتن هرگونه مشخصات فردی و یا  -0

عنوان  در غیر این صورت دفترچه داوطلبان تصحیح نخواهد شد و مراتب به. گذاری بر روی سایر صفحات خودداری کنند عالمت

 .شود ربوطه اعالم میتخلف به استان م

ها در پاکت مخصوص الک و مهر  جلسه و پاسخنامه پس از پایان آزمون، مراتب باید با ذکر تعداد حاضران و اسامی غایبان صورت -2

 ./شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02100-1.html 

 
 حبه، سخنرانی، بازدیدهامصا
  آیانا- 1131آبان  13, جمعه

 رسید  400تعداد دشت های ممنوعه کشور به 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20175-1.html
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دشت رسیده، یعنی از هر  000هایی که برداشت آب از آنها ممنوع است به  با پایین رفتن سطح سفره های زیر زمینی، تعداد دشت 

 .دو دشت کشور، یک دشت ممنوعه است

با اعالم این خبر  "آب، فرهنگ و جامعه  "، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در نشست(ایانا)کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار 

 .مشکالت و بحران آب کشور ما به اندازه ای جدی است که روزنامه های خارجی نیز به بررسی این مسائل می پردازند: گفت

دشت، یک دشت ممنوعه برای برداشت آب داشتیم که امروز  00هر خورشیدی از  1300در سال : محمد حسین شریعتمدار افزود

 .از هر دو دشت ما یک دشت شرایط مناسبی ندارد

دشت ممنوعه در کشور داریم که منجر به وارد  000با پایین رفتن سطح سفره های زیر زمینی، هم اکنون : وی خاطر نشان کرد

 .ن شده استآوردن خسارت زیاد به بخش کشاورزی و کاهش عملکرد آ

و سه  02، 22های  و دهه 00و  00و  01های  سال  های  خشکسالی: وی با اشاره به سیر تطور خشکسالی در کشور ادامه داد

 .هشدار های الزم را دادند، ولی ما را به فکر نینداخت 02خشکسالی پیاپی در سال 

کشور مطرح شد، بهره برداران از مدیریت آب کشور کنار در خصوص مدیریت آب در  02بعد از قانونی که در دهه : وی تصریح کرد

 .رفتند، اما اکنون دوباره می خواهیم که مردم برگردند

دو ماه : شریعتمدار با اشاره به اینکه خوشبخنانه مدتی است که وفاق ملی برای حل مشکل آب در کشور ایجاد شده، اظهار داشت

متر مکعب آب در ثانیه، شرایط  0های غیر مجاز مشخص شد و با صرفه جویی  پیش در منطقه نیشابور به کمک مردم وضعیت چاه

 .میلیون متر مکعب آب در همان یک منطقه فراهم شد100جویی  صرفه

با یک اراده ملی منسجم می توان بحران آب در کل کشور را مدیریت کرد، زیرا هنوز در زیر دشت های کشور : وی تاکید کرد

 .نشده استجوشش وجود دارد و دیر 

میالدی و بهره گیری از تکنولوژی، میزان آب مصرفی مورد نیاز هر فرد  1222در سال های اخیر در مقایسه باسال : وی یادآور شد

 .مترمکعب کاهش یافته که این خود امری نویدبخش برای کشاورزی است 3مترمکعب به  2در ازای 

در مسیر : ین سرزمین پهناور باید برنامه ریزی جداگانه ای داشت، تاکید کردوی در پایان با اشاره به اینکه برای دشت به دشت ا

 .اجرای این برنامه، مردم باید در اصل کار قرار گیرند و دولت در کنار آن ها باشد

 .دشت بود 002های ممنوعه  تعداد دشت 21دشت در کشور وجود دارد که در سال  222گفتنی است که در حال حاضر 

http://www.iana.ir/food/item/02100-1.html 

 

 گزارشات جهانی

 - 31/18/11فارس

 بانک جهانی به کشاورزی ازبکستان دالریمیلیون  459کمک 

میلیون دالری در اختیار این کشور  459بانک جهانی در راستای توسعه بخش کشاورزی در ازبکستان کمک 

 .دهد قرار می
ای فارس در تاشکند، بانک جهانی و دولت ازبکستان برای مدرنیزه کردن بخش کشاورزی در  به گزارش خبرنگار دفتر منطقه

 .کردند میلیون دالر با این کشور امضا 021در شمال غرب این کشور، قراردادی به ارزش « قره قلپاقستان»جمهوری خودمختار 

http://www.iana.ir/food/item/20147-1.html
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 000المللی وابسته به بانک جهانی به میزان  های اتحادیه توسعه بین بنابر اعالم دفتر بانک جهانی در تاشکند، این وام از هزینه

 .هزار دالر تخصیص یافته است 322میلیون و  10المللی به مقدار  هزار دالر و بانک بازسازی و توسعه بین 022میلیون و 

 .گیرد سال در اختیار این کشور قرار می 00المللی به مدت  وسعه بینوام بانک بازسازی و ت

 .دهد میلیون دالر وام تخصیص می 102جهانی برای رشد باغداری در ازبکستان به این کشور معادل   همچنین بانک

دود و همچنین تاسیس های مح های میوه در زمین آوریهای ایجاد باغ های جدید درختان، توسعه فن این وام برای خریداری گونه

  .های نگهداری محصوالت میوه هزینه خواهد شد زیرساخت

میالدی به عضویت بانک جهانی درآمد و این بانک پس از آن در زمینه کمک به بهبود سطح زندگی مردم  1220ازبکستان در سال 

 .کند این کشور با اجرای اصالحات اقتصادی فعالیت می

سازی، رشد بخش مالی، مدرنیزه کشاورزی، انرژی  های خصوصی هایی در زمینه دی برای اجرای طرحمیال 1220بانک جهانی از سال 

میلیون دالر وام به این کشور اختصاص  022های اجتماعی، بهداشت و آموزش ازبکستان، مبلغ یک میلیارد و  برق، بهبود زیرساخت

 .داده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13232012222022 
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	اقلیم و منابع طبیعی
	گزارش هولناک مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی از پیامدهای تغییرات آب و هوایی بر زندگی بشر
	مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی در تازه ترین گزارش خود تصویری هولناک از پیامدهای تغییرات آب و هوایی بر زندگی بشر ارائه داده است. این تغییرات می توانند قحطی، جنگ های خونین، مشکلات سلامتی و معضلات اقتصادی به همراه بیاورند.
	افزایش بارندگی ها در اوج ناامیدی/ رشد 214 درصدی حجم بارشهای سال آبی امسال نسبت به پارسال
	در حالی میزان بارش ها در سال آبی امسال 22 میلیمتر بوده است که میزان بارش در مدت مشابه سال آبی گذشته هفت میلیمتر و دوره مشابه متوسط درازمدت 12 میلیمتر رسیده است.
	اجرای طرحهای جنگلداری سرعت میگیرد
	با تفاهمنامهای که هفته گذشته بین خداکرم جلالی و استانداران هفت استان کشور به امضاء رسید، طرحهای جنگلداری با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

	آب
	ادامه هجمه علیه آب مصرفی بخش کشاورزی در نشست " آب فرهنگ و جامعه"
	در حالی در نشست علمی، آب فرهنگ و جامعه، در یک ادعای تامل بر انگیز سهم آب مصرفی بخش کشاورزی بیش از 92درصد اعلام شد که بر اساس مطالعات میدانی مسئولان بخش کشاورزی کشور، این میزان حداکثر 80 درصد است.

	انتصابات
	انتصاب جدید در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
	فرخ پرافکنده با حکم ریاست مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سرپرست پژوهشکده اکولوژی دریای خزر شد.
	مسعود منصور، مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با حفظ سمت از سوی خداکرم جلالی جانشین محمدتقی عموزاده در معاونت حفاظت و امور اراضی شد.
	مسعود منصور، مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با حفظ سمت از سوی خداکرم جلالی جانشین محمدتقی عموزاده در معاونت حفاظت و امور اراضی شد.
	مسعود منصور، مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با حفظ سمت از سوی خداکرم جلالی جانشین محمدتقی عموزاده در معاونت حفاظت و امور اراضی شد.
	خانهتکانی اساسی در ترکیب هیئتمدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران
	در نخستین جلسه هیئتمدیره جدید اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران ایران، انتخابات اعضای هیئتمدیره برای شناسایی اعضای جدید برگزار و تغیرات گستردهای در میان اعضای هیئت مدیره ایجاد شد.

	اقتصاد محصولات
	عرضه ناموفق مرغ در بورس کشاورزی
	عرضه محموله مرغ هایی که قرار بود برای نخستینبار در بورس حضوری موفق داشته باشد، با شکست روبهرو شد.
	پشت پرده رانتهاي ارز ارزان قیمت کالاهای اساسی

	برنامه و سیاست ها
	شناسایی 2 میلیون و 900 هزار بهرهبردار کشاورزی/ پیشبینی کاهش بهرهبرداران نسبت به دوره قبل
	معاون طرحهای آماری مرکز آمار گفت: از ابتدای سرشماری کشاورزی تاکنون 2 میلیون و 900 هزار بهرهبردار کشاورزی شناسایی شدهاند.
	شرکت بازرگانی دولتی با مصوبه دولت به وزارت جهاد ملحق شد/ بررسی برای محدودیت واردات برنج برای تنظیم بازار/ مرغداران با قیمت فعلی زیان میبینند
	وزیر جهاد کشاورزی در اتاق بازرگانی گفت: شرکت بازرگانی دولتی با مصوبه دولت از یک ماه قبل به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد.
	سفیر جدید ایران در فائو: تمام ارقام بذور متحمل به خشکی را با کمک بخش خصوصی و تعاونی های تولید وارد ایران می کنیم
	سفیر جدید و نماینده دائم ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در حضور وزیر و معاونان جهاد کشاورزی و رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها فعالیتهای این سازمان در ایران و پروژههای در حال اجرای فائو در کشورمان را برشمرد و بر اهمیت افزایش...
	تبیین برنامه های جدید باغبانی در حضور روسای جهاد کشاورزی استان ها/ اصلاح آمار تولید در سری زمانی 87 تا 92
	معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در حضور وزیر  و معاونان وزارتخانه و رؤسای سازماهای جهاد کشاورزی استانها، برنامههای آن معاونت در دوره جدید کاری را تبیین کرد و به نقطه نظرات پیشنهادی و مشورتی آنها گوش فرا داد.
	ممانعت نعمتزاده از انتقال شرکت بازرگانی دولتی به رغم مصوبه دولت
	امضای تفاهم نامه همکاری استانداری های نواحی رویشی جنگل های هیرکانی و ارسبارانی با سازمان جنگل ها
	تفاهم نامه همکاری استانداری های نواحی رویشی جنگل های هیرکانی و ارسبارانی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در زمینه حفاظت و مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در ساری امضاء شد.
	برنامه پنجم توسعه در حال اتمام؛ صرفه جویی 25 درصدی در منابع آبی زیرزمینی حاصل نشد
	با نزدیک شدن به زمان اتمام برنامه پنجم توسعه، هنوز برنامه این قانون در خصوص صرفه جویی 25 درصدی منابع آبی زیر زمینی از طریق دستگاه های اجرایی انجام نشده است.
	اجرای "مدل توانمندسازی روستایی" از سوی جامعه نیکوکاری اتاق بازرگانی
	پس از اجرای فاز نخست طرح "توسعه پایدار روستای محمد آباد پسکوه با تأکید بر کارآفرینی و اشتغال " و بر مبنای مدل توسعه از مسیر توانمند سازی جامعه هدف، اقداماتی در طول 2 سال گذشته با مشارکت مردم و همکاری ادرات دولتی در این روستا انجام شد.
	تصویب طرح های مصوب کارگروه نجات ارومیه/ وزارت نیرو موظف به نصب کنتورهای هوشمند حجمی چاه های کشاورزی
	جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد و مسایل و مباحث مهم کشور از سوی اعضای هیئت دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
	کشاورزی و دامداری سرلوحه اهداف اتاق بازرگانی قرار دارد
	سرانه آرد عشایر کشور به 10 کیلوگرم در ماه افزایش یافت

	بازار و قیمت ها
	صنایع به بهانه شیر ۱۴۴۰ تومانی دوبار قیمت فرآورده لبنی را گران کردند
	رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران با اعلام اینکه در هفته گذشته هیأت مدیره این انجمن با آقای نوبخت جلسهای داشته است، گفت: وی پس از بررسی پرونده قول دادند، تا با برگزاری جلسهای با وزرای مربوطه مشکلات دامداران را حل کند.
	قیمت سیبزمینی 10 درصد افزایش یافت
	قیمت میوه و سبزی از صعود تا ثبات + جدول
	قیمت میوه و سبزی در تهران پایتخت بعد از یک دوره صعود در هفتههای اخیر ثابت و افزایش نداشته است.
	قیمت خرما در مقابل محصول فلفل بسیار ناچیز است
	با وجود مخالفت ستاد تنظیم بازار}،{صنعت قند و شکر افزایش 30 درصدی قیمت شکر را می خواهد

	برنج
	شرایط سخت کشورهای هند و تایلند با ممنوعیت واردات برنج از سوی ایران
	در حالی که هند حدود یکسوم برنج باسماتی خود را به ایران صادر میکند، پاپگاه خبری اوریزا نوشت: با منع واردات برنج از سوی ایران کشورهای هند و تایلند که صادرکننده عمده برنج به ایران هستند، شرایط سختی خواهند داشت.

	تولیدات زراعی و باغی
	خاک پر برکت، همیار ماندگار باغ ایرانی
	تدوین استانداردی جدید برای جلوگیری از تقلب در تولید آب لیموترش
	سازمان ملی استاندارد ایران به همراه نمایندگان مجلس و فعالان بخش صنایع غذایی، استاندارد جدیدی برای تولید آب لیموترش و جلوگیری از تقلب در این صنعت، تدوین میکند.
	سطح زیر کشت محصولات ارگانیک 70 هزار هکتار است
	نارضایتی 77 درصد کشاورزان از توزیع کودشیمیایی
	"رباب"، ضرر و زیان دست باغداران انار در کهگیلویه و بویراحمد گذاشت! / 8 سال وقت و هزینه باغداران هدر رفت
	واریته رباب برای انار که از سال 1385 خورشیدی توسط سازمان جهاد کشاورزی وقت معرفی شد موجب هدر رفتن تمام وقت و هزینه باغداران استان کهگیلویه و بویراحمد شد.
	2 میلیون تن پرتقال سالانه در کشور تولید می شود
	مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به پتانسیل تولید بیش از دو میلیون تنی پرتقال در کشور، علیرغم بارش برف سنگین در سال گذشته، خسارت چندانی به تولید این محصول وارد نشده است.

	چای
	چای در ایران برای نخستین بار در حومه شهر لاهیجان کشت شد
	رئیس اتحادیه صادر کنندگان و بازرگانان گیلان گفت: برای نخستین بار تعدادی از کشاورزان در حومه شهر لاهیجان اقدام به کشت چای کردند و بعد به تدریج در دیگر نقاط گیلان و مازندران کشت این محصول گسترش یافت.
	گرانترین نوع چای ایران کدام است؟

	حبوبات
	امسال حدود 300 هزار تن نخود در کشور تولید میشود که با توجه به مصرف سرانه دو کیلوگرمی این محصول، حدود 150 هزار تن مازاد مصرف داریم.

	خدمات دام و طیور
	شتران بومی کشور مبتلابه کرونا نیستند
	طی پایش و ارزیابیهای آزمایشگاهی بهعمل آمده در سطح کشور، تاکنون مورد مثبتی از بیماری کرونا در شتران بومی کشور گزارش نشده است.
	کیفیت گوشت مرغ سنگین و سبک بررسی و اعلام شد
	تولید گوشت مرغ سبکوزن علاوه بر داشتن مزیت چربی و آنتیبیوتیک کمتر برای مصرفکننده، صرفهجویی اقتصادی و ارزی بیشتر برای کشور و ارزش افزوده مناسبتری برای تولیدکننده دارد.

	زعفران
	ایران تولیدکننده نیمی از زعفران جهان

	شیلات
	علت مرگ ماهیان در چابهار معلوم نشد
	علل بروز تلفات ساردین ماهیان در اسکله صیادی کنارک توسط محققین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار بررسی شد اما درک علت مرگ ماهیان به تحقیقات بیشتر و کمک دستگاههای اجرایی و نظارتی دارد.
	سرپرست پژوهشکده اکولوژی دریای خزر منصوب شد
	پورکاظمی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور طی حکمی فرخ پرافکنده را به سرپرست پژوهشکده اکولوژی دریای خزر منصوب کرد.
	وقتی مرغهای متهم برای «تیلاپیا» حرف درآوردند
	ماهی تیلاپیا که در سفرههای مردم قم جایی به خود اختصاص داده و بازار داغی یافته، چندی است که انگشتهای اتهام به سمت آن نشانه رفته و چنان برایش حرف در آوردند تا افزایش فروش این ماهی به بازار فروش مرغ لطمه نزند.
	ماهی تیلاپیا که در سفرههای مردم قم جایی به خود اختصاص داده و بازار داغی یافته، چندی است که انگشتهای اتهام به سمت آن نشانه رفته و چنان برایش حرف در آوردند تا افزایش فروش این ماهی به بازار فروش مرغ لطمه نزند.
	ماهی تیلاپیا که در سفرههای مردم قم جایی به خود اختصاص داده و بازار داغی یافته، چندی است که انگشتهای اتهام به سمت آن نشانه رفته و چنان برایش حرف در آوردند تا افزایش فروش این ماهی به بازار فروش مرغ لطمه نزند.
	فرضیه تهدید"پرورش ماهی در قفس" برای اکوسیستم دریای خزر، منتفی اعلام شد
	از آنجا که در کشورهای دیگر منطقه سالها است که از روش پرورش ماهی در قفس استفاده میشود، هیچ مشکلی تاکنون گزارش نشده است؛ بنابراین فرضیه ایجاد مشکل برای اکوسیستم خزر مطرود است.
	روسیه از ایران ماهی خریداری می کند
	'سرگئی دانکورت' رئیس سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه از صدور مجوز واردات ماهی از ایران خبر داد.
	آشتی ماهی آزاد با دریای خزر
	بررسی سخت و زیانآور بودن مشاغل صیادی و ملوانی در شورای عالی حفاظت فنی
	در جلسه شورای عالی حفاظت فنی، مشاغل صیادان و ملوانان در کارهای سخت و زیانآور توسط کمیتههای استانی بررسی و مقرر شد همانند گذشته، کمیتههای استانی در این زمینه اظهارنظر کنند.

	صادرات و واردات
	تلاش برای افزایش صادرات میوه با همکاری ایران و نیوزیلند
	رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه چندی پیش جلسهای با سفیر نیوزیلند برای افزایش مراودات تجاری برگزار شد، گفت: کشورمان از ظرفیت بالای تولید محصولات باغی برای صادرات به این کشور برخوردار است.
	واردات کانتینرهای یخچال دار آزاد شد/ روند صادرات محصولات کشاورزی سرعت بیشتر می گیرد
	بنا بر مصوبه هیات وزیران، واردات کانتینرهای یخچال دار به شرط خرید از تولیدکنندگان داخلی این محصول آزاد شد.
	حجم صادرات قارچ از بازارچههای مرزی کاهش یافت
	قارچ نیازمند جایزه صادراتی است / قرداد صادراتی با قطر نهایی شد
	تاکید وزیربهداشت بر حذف نوشابه و سوسیس و کالباس از بوفههای مدارس
	دفاع قاطع وزیر جهاد کشاورزی از هویت محصولی به نام خمیر مرغ/ دستور توبیخ و عزل خاطیان شرکت پشتیبانی امور دام
	وزیر جهاد کشاورزی در صبحانه کاری با اتاق بازرگانی ایران و فعالان بخش خصوصی در موضعی صریح و صادقانه ضمن دفاع از هویت محصولی غذایی به نام MDM یا همان ماده غذایی موسوم به خمیر مرغ در ایران، از برخورد و عزل خاطیان مسوول در شرکت پشتیبانی امور دام در توزیع ...
	مشروط شدن واردات روغن خام خوراکی فقط با تعهد محضری
	بر اساس ابلاغ جدید گمرک، از این پس واردات روغنخام تنها با سپردن تعهد محضری تحویل کالای وارده شده به انجمن صنفی روغن نباتی و در زمان ثبت سفارش امکان پذیر است.
	ابهام در نرخ محصولات صنعت شیرین بورسی/ شفافسازی؛ تقاضای سهامداران سرگردان از دولت
	گروه قندی بازار طی چند ماه گذشته به واسطه عدم تعیین دقیق نرخ محصول در ستاد تنظیم بازار در ابهام به سر میبرد و سهامداران این صنعت شیرین از مسئولان تقاضای رسیدگی فوری به مسئله قیمتگذاری دارند.

	عسل
	تدوین طرح جامع صنعت زنبورداری، در دستور کار جهاد کشاورزی
	صنعت زنبورداری با 73 هزار و 533 نفر بهره بردار و 6 میلیون و 600 هزار کلنی زنبور عسل یکی از زیربخش های مهم صنعت دامپروری در بخش کشاورزی است.

	گیاهان دارویی
	ترسیم تقویم نمایشگاهی گیاهان دارویی و طب سنتی
	به همت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، تقویم نمایشگاهی گیاهان دارویی و طب سنتی ترسیم میشود.
	برداشت بیرویه گیاهان دارویی سطح تولید را کاهش داده است

	گندم
	۲.۴ میلیون هکتار زمین سردسیر زیر کشت گندم رفت/ هر کیلو کود مقابل ۱۵ کیلو افزایش گندم
	مجری طرح گندم با بیان اینکه تاکنون ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار هکتار کشت گندم در مناطق سردسیر انجام شده است، گفت: به ازای مصرف هر کیلوگرم کود، حدود ۱۵ کیلوگرم افزایش تولید در گندم ایجاد میشود.

	گوشت قرمز
	عرضه گوشت منجمد 16 هزار تومانی به هیأتهای مذهبی در فروشگاههای سپه
	رئیس اتحادیه گوشت گوساله با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله در ایام محرم تغییری نکرده است، گفت: گوشت و مرغ منجمد در فروشگاههای سپه برای نذورات و هیأتها با ارائه نامه و گواهی هیأتها عرضه میشود.
	اختلاف 300 هزار تنی نیاز کشور به گوشت قرمز

	مرکبات
	پیشنهاد واردات 200 هزار تن پرتقال برای تأمین میوه شب عید
	رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه سرمازدگی سال گذشته باغات مرکبات شمال کشور موجب کاهش تولید پرتقال امسال شده است، گفت: برای تنظیم بازار شب عید پیشنهاد واردات 200 هزار تن پرتقال را دادهایم.
	مدعیان کمبود پرتقال، فکر منافع خودشان هستند
	معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعلام امادگی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید مرکبات مازاد و ذخیرهسازی شب عید، گفت: هیچ گونه کمبودی در تولید انواع میوه و مرکبات نداریم و واردات انواع میوه به ویژه مرکبات ممنوع است و مجوزی برای واردات داده نمیشود.

	منابع مالی
	اختصاص یازده و نيم ميليارد ريال کمک بلاعوض براي کشاورزان فارس

	متفرقه
	آدامسهای قاچاق کدامند؟

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	وابستگی 90 درصدی تامین روغن نباتی و موانع تولید در کشور/ برنامه کاهش وابستگی طی 10 سال آینده
	مدیرکل دانههای روغنی وزارتجهاد با بیان وابستگی 90 درصدی کشور در تامین روغن نباتی، به موانع تولید در کشور اشاره کرد و گفت: تعرفه 4 درصدی و پایین واردات دانههای روغنی، تمایل صنایع را به خرید تولید داخل کاهش داده است.
	حمایت از کشت فرا سرزمینی/ مجوزی برای واردات مرکبات ندادهایم/ تلاش برای اختصاص یارانه به صادرات کشمش
	معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خطاب به اعضای کمیسیون کشاورزی و اتاق بازرگانی ایران گفت: در راستای حمایت از تولید داخل، مجوزی برای واردات مرکبات ندادهایم و اگر چیزی در بازار موجود است، قاچاق است.
	زمان و مکان برگزاری نهمین آزمون طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار اعلام شد
	سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور زمان و مکان برگزاری نهمین آزمون طراحی و اجرای سیستمهای نوین آبیاری را در 15 مرکز استان کشور اعلام کرد.
	تعداد دشت های ممنوعه کشور به 288 رسید

	گزارشات جهانی
	کمک ۲۶۱ میلیون دلاری بانک جهانی به کشاورزی ازبکستان
	بانک جهانی در راستای توسعه بخش کشاورزی در ازبکستان کمک ۲۶۱ میلیون دلاری در اختیار این کشور قرار میدهد.


