
 3931سوم آذر اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

1 
 

 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 آب

 - 91/99/19فارس

 ها در دنیا منسوخ است انتقال آب بین استان/ آید های بحران آب در محاسبات مدیران نمی هزینه
معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه آب یک امر فرابخشی است و مشکل اساسی آب کشور این 

ای منسوخ شده  در حالیکه در دنیا انتقال آب بین حوضه: است که دانش متخصصان آب در ایران منابع آب است، گفت

 .شود هنوز در ایران این کار پیگیری می
عباس کشاورز در سلسله نشست های آب، فرهنگ، جامعه با موضوع بررسی اقتصاد  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مشکل اساسی دارد و مهمترینش این است که دانش متخصصان آب در ایران دانش منابع آب است بخش آب کشور چند :آب گفت

 .بنابراین آب یک امر فرابخشی است و تنها با اتکا به این دانش نمی توان تصمیمی مهم برای آب گرفت

ندک است، در حالیکه دنیا خیلی دومین مشکل این است که تعداد افرادی که خود را باید به دانش روز مجهز کنند ا: وی افزود

را در دانشکده های خود مطرح و تدریس کرده است هنوز در کشور این نظریه بسیار ناشناخته است و  IWRMسالها پیش نظریه 

من ندیده ام که در کالس درسی و در نشستی آب را از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و در ایران هم که بعد سیاسی هم 

 .بررسی کنند دارد،

پایداری کشور ما به آب وابسته است و بررسی آثار اقتصادی آب متاسفانه جامانده و هنوز بسیاری از مسئوالن نمی : وی ادامه داد

دانند که مفهوم تجلی اجتماعی آب و اقتصادی آب چیست، در دولت هم چنین مسائلی مطرح نمی شود و کسی هم پیگیر آن 

 .نیست

: ، تاکید کرد"ها را پیش از اجرا ارزیابی می کنیم؟ چقدر ما پروژه"اهی وزیر جهاد کشاورزی با طرح این سوال که معاون تولیدات گی

 .هایی را به کشور تحمیل می کنیم که شاید بسیار بیش از ارزش اقتصادی آن پروژه باشد متاسفانه با اجرای یک پروژه هزینه

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
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هزار هکتار زمینی که در کرخه فکر می کردیم برای  033ن اعتراض جهانی شد و وقتی حقابه کرخه بسته شد و به آ: وی افزود

 .کشاورزی ایجاد می شود اما مشکالت زیست محیطی را ندیدیم

اگر : کشاورز با طرح این سئوال که چقدر ریزگردها برای کشور و برای مردم مشکالت اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرد؟ گفت

ک میلیارد دالر تولید داشته باشد، آیا مشکلی که برای دریاچه ارومیه و این حوضه آبریز به وجود آمده کشاورزی در حوضه ارومیه ی

 میلیارد دالر قابل حل است؟ 033با 

ای مشکالت زیست محیطی قابل حل نیست، تاکید  وی با اشاره به اینکه حتی گاهی به جایی می رسیم که با هیچ هزینه و سرمایه

آب از منابع زیرزمینی را به همین منوال ادامه دهیم اول سطح آب پایین می رود، بعد منابع آبی شور می شود و اگر برداشت : کرد

 .بعد از آن به کوچ جمعیت می رسیم

درصد آب شرب کشور از آب زیرزمینی  55درصد تولیدات کشاورزی و  55: معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

ساله این منابع را از دست بدهیم و نتوانیم بهره برداری کنیم، تأمین معیشت  03حال تصور کنید اگر در یک پروسه تأمین می شود،

 این تعداد کشاورز چقدر هزینه دارد؟ مگر جامعه توان پاسخگویی به این هزینه را دارد؟

هزینه های اجتماعی را چقدر در : ن هستیم افزودکشاورز با تاکید بر اینکه ما مدیریت تدبیر و کنترل نیستیم بلکه مدیریت بحرا

حساب هایمان می آوریم؟ در برخی نقاط که واحدهای پتروشیمی احداث کردیم مثل همدان و بحران آب را تشدید کردیم آیا 

 هزینه های اقتصادی و اجتماعی آب دیده شده است؟

ر از ایران بدون مشکل زندگی می کنند اما اگر ما اندازه بحران را در بسیاری از نقاط دنیا است که با مقادیر آب کمت: وی ادامه داد

خوب ترسیم کنیم و دقیق به آن نگاه کنیم، راه حل هایی از دل آن بیرون می آید و می توانیم با به کاربردن این راه حل ها 

 .مشکالت را حل کنیم

دگرگونی اساسی می طلبد و ممکن است فضای  حل مشکالت آب و اجرای راه حل های عملی برای حل بحران آبی: وی گفت

 .کسب و کار، رفتارهای سیاسی، آرمان های غیرمنطقی از نظر منافع ملی و برخی قول ها را بر هم بزند که اشکالی ندارد

 عمل کنیم نه بر اساس IWRMباید بر اساس تفاهم های ملی و بر اساس :معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .می گوید آب باید حوضه ای مدیریت شود IWRMتفاهم های بخشی چرا که 

 معضل توافقی که آب استانی مدیریت شود 

ما آمدیم توافق کردیم که آب استانی مدیریت شود،این اقدام ما موجب شد که آب منطقه ای اصفهان انتظار داشته : وی تصریح کرد

ها اعتراض می کنند شبانه بخشی از حوضه آب کارون را می بندند و این  خوزستانیباشد آب کارون به اصفهان منتقل شود و چون 

 .نگاه استانی معضلی است که منابع آبی ما با آن مواجه است

 53دنیا می گوید انتقال آب بین حوضه ای منسوخ است و دنیا آمد روی این مسئله عددسازی کرد که اگر این کار را : وی افزود

 .پشیمان می شویم اما هنوز در ایران این کار پیگیری می شود درصد انجام دهیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103191333901 

 

 آب
 آیانا-1191آذر  11, دوشنبه

  19درصدی بودجه آب در سال  22رشد 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930919000736
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ریزی و راهبردی ریاست جمهوری امروز در یک جلسه مطبوعاتی از اختصاص اعتبارات  معاونت برنامهمعاون بودجه 

 .، خبر داد19درصدی در بودجه سال  22بخش آب با رشد 
ریزی و راهبردی ریاست جمهوری امروز در یک  ، معاون بودجه معاونت برنامه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای برای بخش  های بودجه کل کشور، در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره اولویت 10مطبوعاتی، پیرامون جزئیات الیحه بودجه جلسه 

های آبیاری، الزمه  شود که تغییر در روش های مصرفی کشور در بخش کشاورزی استفاده می درصد از آب 19: کشاورزی گفت

 .جویی در این مقدار آب است صرفه

هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با  ای حدود یک برای بخش آب، اعتبارات جداگانه: سند افزودفرهاد دژپ

 .درصدی برخوردار است 99مدت مشابه گذشته از رشد 

 .شود های مرزی و سایر موارد شامل تبصره مربوط به آب می آب: وی خاطرنشان کرد

: انا درباره بودجه در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ادامه داددژپسند در پاسخ به پرسش دوم ای

های آنها در  التفاوت ای که دولت بابت مابه گونه شود، به خریدهای تضمینی محصوالت کشاورزی متناسب با شرایط بازار تنظیم می

 .، مبالغی را در نظر گرفته است99تبصره 

 .هزار میلیارد تومان اعتبار دیده شده است طور خاص، پنج بوط به گندم، بهدر ردیف مر: وی تصریح کرد

 هزار میلیارد تومان یارانه جهت حمایت غذایی مردم 92اختصاص 

ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره میزان یارانه محصوالت غذایی  در ادامه، معاون برنامه

هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شده است که  09، در جهت حمایت غذایی از مردم، 9010در سال : گفت

 .کنیم پرداخت می( التفاوت عنوان مابه به)های تولیدی  میلیارد تومان آن را بین بخش 933هزار و  پنج

 .های تحول سالمت در نظر گرفته شده است ای اجرای طرحمیلیارد تومان نیز بر 533چهارهزار و : محمدباقر نوبخت یادآور شد

 .میلیارد تومان نیز مربوط به بخش مسکن است 033هزار و  یک: وی تأکید کرد

تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است و از افزایش یا کاهش  533هزار و  05یارانه نقدی برای هر نفر : نوبخت اظهار داشت

 .های عمرانی خواهد شد ها در هر استان صرف اجرای طرح دهندگان از یارانه مبلغ انصرافبرخوردار نیست، اما 

 سازمان حمایت، نظارت بر کمیت و کیفیت مطلوب نان داشته باشد

 های نان به دو صورت یارانه نان و یارانه: ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره یارانه نقدی نان نیز افزود معاون برنامه

های نانوایان  درصدی نان بودیم، اما هنوز با اعتراض 03یارانه نقدی در نظر گرفته شده است که با وجود آنکه شاهد افزایش قیمت 

 .رو هستیم روبه

گونه که افزایش دستمزدها را شاهد هستیم، لذا این صنف  نانوایان معتقدند که باید قیمت نان آزاد باشد، همان: وی خاطرنشان کرد

 .ها را داشته باشند باید بتوانند افزایش قیمتنیز 

باید فکری اساسی به حال این ماده غذایی مردم شود، : هزار واحد نانوایی در کشور وجود دارد، ادامه داد 593نوبخت با اعالم اینکه 

 .شود های آن جبران می رود و یا با افزودن کنجد و سایر موارد هزینه تر شدن می ها به سمت کوچک زیرا اگر فکری نشود، نان

کنندگان انتظار داریم که نظارت بیشتری از لحاظ کمیت و  از سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف: وی در پایان تصریح کرد

 ./کیفیت بر این محصول تولیدی داشته باشند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93190-9.html 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20623-1.html
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 آب
 آیانا-1191آذر  19, چهارشنبه

 تهدید منافع ملی با نگاه محلی به آب 
 .کند نگاه محلی به آب منافع ملی را به خطر انداخته و منافع ملی را با مشکل مواجه می: استاد دانشگاه اصفهان گفت

میزگرد ضرورت گفتگو درباره عوامل و پیامدهای »اهلل اکبری در  نعمت، دکتر (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

در هیچ جای جهان آب با نگاه استانی و محلی مدیریت : که امروز در اتاق بازرگانی برگزار شد، بیان کرد« اقتصادی بحران آب

 .ها ملی و حاکمیتی است شود، بلکه نگاه نمی

برای محاسبه ارزش اقتصادی : های غیربازاری آن توجه کرد، گفت صادی آب باید به ارزشوی با تاکید بر اینکه در محاسبه ارزش اقت

 .باید به بخش کشاورزی به شکل دیگری نگریسته شود

اگر با این دیدگاه به آب نگاه : وری آب در بخش کشاورزی و صنعت را یک خطای محاسباتی اعالم کرد و افزود اکبری مقایسه بهره

 .شود کشاورزی شکست خورده و تعطیل میکنیم، به طور حتم 

کند، اما آب منطقه  درصد آب را بخش کشاورزی مصرف می 15سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان معتقد است : وی ادامه داد

های جدی در  درصدی تفاوت 93یابد؛ این اختالف  درصد آب به بخش کشاورزی اختصاص می 55گوید که  ای این استان می

 .کند وری ایجاد می رهمحاسبه به

های فعلی را ناشی  است، بحران این استاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه استفاده کشاورزان سنتی از آب دقیق و هوشمندانه بوده

 .از فشارهایی که انسان به طبیعت وارد کرده، توصیف کرد

های بدبینانه برخی به  کنم نگاه ست دادیم، بنابراین فکر میبا گذشت زمان قنات را که سرمایه ایرانیان بود از د: وی اضافه کرد

 .های روز دنیا، چندان بی راه نیست تکنولوژی

های ابالغی سه ماه  در سیاست: های استان اصفهان هیچ نامی از آب نبود، گفت اکبری با اشاره به اینکه پیش از این در سیاست

 .از منابع آب با اولویت شرب و صنعت گنجانده شده است برداری بهینه پیش بحث مهار و انتقال آب و بهره

داری در میزان  سال اخیر تغییرات معنی 53مشکالت فعلی اصفهان ناشی از کاهش نزوالت جوی نیست و آمارهای : وی بیان کرد

 .دهد، بلکه ضعف در مدیریت است که مسایل کنونی را رقم زده است نزوالت جوی را نشان نمی

 .شگاه اصفهان، تغییر اجباری الگوی کشت کشاورزی را یکی از تبعات اقتصادی بسیار خطرناک بحران آب دانستاین استاد دان

اند، این در حالی است که  کشاورزان اصفهانی مزارع غالت و محصوالت یکساله را به باغ تغییر داده 13و  53در طول دهه : وی افزود

 .ندباغات به شدت به مسئله کمبود آب حساس هستن

های آن در پنج درصد مساحت این استان  درصد کارخانه 55درصد کل جمعیت استان اصفهان و  99اکبری با اشاره به اینکه 

 .اند در نتیجه این تمرکز بی قاعده، منابع آب دچار مشکل شده: متمرکز شده، گفت

 95این دو نیروگاه : شود، گفت ر اصفهان تولید میدرصد برق کشور توسط دو نیروگاه واقع د 5/99وی با بیان این که در حال حاضر 

 .رود که به دلیل وجود هوای ناپاک، دیگر هیچ گردشگری به اصفهان نیاید کنند و بیم آن می درصد آلودگی کل استان را تولید می

 .این استاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد که هنوز مسئله آب دغدغه مسئوالن در کشور نیست

اگرچه : کند، گفت این پرسش که آیا تشکیل بازار برای آب مشکالت ایران در زمینه مدیریت منابع آب را حل میوی در پاسخ به 

 .اصل تشکیل بازار برای آب را قبول دارم، اما اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و باز هم دولت در این بازار مداخله خواهد کرد
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بار جشن گرفتیم، اما در نهایت  9-0برای خودکفایی گندم : ش کشاورزی، عنوان کرداکبری درباره تالش برای خودکفایی در بخ

های خود را مورد بازنگری قرار  اگر دستیابی به خودکفایی برای کشور توجیه اقتصادی ندارد، باید سیاست. رکورددار واردات شدیم

 .دهیم

مسئله سیاسی است، زیرا هیچ توجیه اقتصادی در دستیابی به ریزی برای خودکفایی بیشتر یک  رسد برنامه به نظر می: وی افزود

 .بینم خودکفایی نمی

در دنیای پیشرفته اصراری ندارند که تولیدکننده و تامین کننده تمام نیازهای خود باشند، : این استاد دانشگاه اصفهان بیان کرد

 .بنابراین در شعار خودکفایی باید تجدید نظر کنیم

های آب، فرهنگ و جامعه بود که به همت اندیشکده تدبیر آب، انجمن جامعه  گرد از مجموعه نشستاین نشست سومین میز

 ./های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد شناسی، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات و مرکز بررسی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93193-9.html 

 
 آب

 آیانا-1191آذر  19, چهارشنبه

 کند  های اروپایی، آب ایران را از بحران خارج نمی نسخه

های روز  دلیل فراموش کردن دانش بومی در زمینه آب و استفاده از تکنولوژی به: استاد بازنشسته دانشگاه تهران گفت
 .ایم است، دچار بحران شدهکه منطبق بر استانداردهای اروپا 

میزگرد ضرورت گفتگو درباره عوامل و پیامدهای "، محمدسعید نوری نائینی در (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دمت های مفید آبیاری که در ایران ق از تمام تکنولوژی: که امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود "اقتصادی بحران آب

 .های زیرزمینی را تخلیه کرد این ابزار سفره آب. است در ایران باقی مانده  03 - 03داشت، فقط استفاده از موتور پمپ از دهه 

معیار موفقیت در ایران تولید در هکتار بود . های روز به شکل چشم بسته استفاده کردیم متأسفانه از تکنولوژی: وی خاطرنشان کرد

 .ترین نهاده کشاورزی است وضع شده بود، در حالی که در کشور ما آب کمیاب که توسط اروپاییان

درستی استفاده شود، هنوز  اگر از دانش و تکنولوژی به مفهوم عام در تصمیمات کالن کشور به: نماینده سابق ایران در فائو ادامه داد

 .های زیادی برای کنترل بحران وجود دارد هم راه

ترین فاکتورهای اقتصادی در آینده ایران  یکی از مهم: بر اهمیت آب در ایجاد تمدن سرزمینی، تصریح کرد نوری نائینی با تأکید

 .مسئله آب است

سازی مالک اصلی قرار گیرد؛ اگر برای خروج از بحران آب تصمیم جدی  ریزی و تصمیم مسئله آب باید در هر برنامه: وی یادآور شد

 .واهد یافتنگیریم، همان روال سابق ادامه خ

در حالی تکنولوژی در ایران بیشترین میزان استفاده از آب را داشته که امروز سطح تکنولوژی در دنیا به : نوری نائینی تأکید کرد

 .وری آب در آنها به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی ایران است حدی رسیده که بهره

باید برای هر منطقه راه حل خاص : ای واحد داشت، اظهار داشت خهتوان برای آب کشور نس وی در پاسخ به این پرسش که آیا می

 .خود را داشته باشیم

باید ایران راه خود را از اروپا و آمریکا جدا کند، زیرا در این مناطق آب مسئله : این استاد بازنشسته دانشگاه تهران همچنین گفت

 .اصلی نیست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20670-1.html
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تکنولوژی خاص برای استفاده از منابع آبی کشور داشته باشد و در سطح  ایران باید سیاست راهبردی و: نوری نائینی افزود

 .های کاربردی، وارد عمل شویم های بنیادی و تکنولوژی پژوهش

وری آب در بخش کشاورزی و صنعت نادرست است، زیرا آب شرب یک کاالی ضروری است، اما آب  به اعتقاد وی، مقایسه بهره

 .های خاص داشته باشیم برای مدیریت هر کدام از اشکال آب، باید سیاستزیرزمینی کاالیی عمومی است و 

های کرمان و تهران  از آنجا که شرایط منابع آب در استان: این عضو سابق فائو با اشاره به اینکه آب بازار ملی ندارد، خاطرنشان کرد

 .تواند مالک عمل قرار گیرد یک حوضه آبریز میبا یکدیگر متفاوت هستند، بنابراین برای ایجاد بازار آب، حداکثر محدوده 

ای انجام شود، بلکه باید اثرات اجتماعی و سیاسی آنها در  ها در بخش آب نباید به صورت پروژه ارزشیابی: نوری نائینی ادامه داد

 .سطوح ملی در نظر گرفته شود

در اقتصاد کالسیک خودکفایی موضوعیت پیدا : کردوی در پاسخ به این پرسش که آیا خودکفایی در ایران مفهومی دارد، تصریح 

کند، اما با توجه به مسایل ژئوپلتیک غذا در قرن بیستم، اگر تولید محصوالت کشاورزی با رعایت تمام ضوابط اقتصادی باشد،  نمی

 .مطلوب هر کشوری است

دیشکده تدبیر آب، انجمن های آب، فرهنگ و جامعه بود که به همت ان این نشست سومین میزگرد از مجموعه نشست

 ./های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد شناسی، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات و مرکز بررسی جامعه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93111-9.html 

 
 آب

 آیانا-1191آذر  19, چهارشنبه

 ای، روشی منسوخ شده در دنیا  انتقال آب بین حوضه
ای روشی منسوخ شده در دنیا است، اما هنوز از ارتفاعات  انتقال آب بین حوضه: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .شود متری برای تأمین آب تهران، انتقال انجام می 944دوهزار و 
ضرورت گفتگو درباره عوامل و پیامدهای اقتصادی "، عباس کشاورز در میزگرد (یاناا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها پیش به  در نشستی خصوصی با کارشناسان آمریکایی که سال: که امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود "بحران آب

 .شددعوت فرهنگستان علوم به ایران آمده بودند، این مسئله از سوی آنها مطرح 

های  ای اشتباه است و هزینه دلیل اینکه شیوه ای را به آنها در این نشست اعالم کردند که انتقال آب بین حوضه: وی خاطرنشان کرد

 .کنند آنها فقط برای تأمین نیازهای شرب با شرایط خاص آب خارج از حوضه را منتقل می. اند زیادی دارد، کنار گذاشته

رت جهاد کشاورزی، دانش متخصصان ایرانی در بخش آب مبتنی بر هیدرولوژی منابع آب است، در حالی به اعتقاد معاون زراعت وزا

 .توان برای آب تصمیم گرفت و اقدام کرد که تنها با اتکا به این دانش نمی

ست که در دنیا حدود دو دهه ا. اند، بسیار کم است تعداد کارشناسانی که خود را به دانش روز مجهز کرده: کشاورز ادامه داد

ها  های ایران تدریس این نظریه شود، اما در هیچ یک از دانشکده به کار گرفته می IWRMهای مدیریت یکپارچه منابع آب  نظریه

 .مرسوم نیست

آب در تمام جهان یک مقوله اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که در ایران مسئله سیاسی نیز به آن اضافه شده : وی تصریح کرد

 .های این بخش است سازی بخش زیادی از مشکالت حوزه آب نیز ناشی از اضافه شدن سیاست به تصمیم .است

 های عمومی  های اقتصاد کالن و هزینه روشن نبودن جایگاه ارزش آب در سیاست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20666-1.html
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ی چقدر برای های عموم های اقتصاد کالن و هزینه معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با طرح این پرسش که در سیاست

برآوردی انجام نشده تا بدانیم به ازای آباد شدن دو تا سه میلیون هکتار زمین در ترکیه : مسئله آب ارزش قائل هستیم، یادآور شد

های جنوب عراق به سمت  های ناشی از ریزگردهایی که به دلیل خشک شدن تاالب چقدر درآمد ایجاد شده است یا میزان خسارت

 شود، چقدر است؟ ایران سرازیر می

شود، اما بحث آب  در بهترین شرایط کمتر از یک میلیارد دالر در حوضه آبریز ارومیه ارزش افزوده ایجاد می: کشاورزی تأکید کرد

توان  در کجای محاسبات قرار دارد؟ گاهی مسائل و مشکالت ناشی از برداشت بیش از حد از منابع آب را با پرداخت پول نیز نمی

 .حل کرد

اگر به عدم : درصد آب شرب کشور به منابع آب زیرزمینی وابسته است، اظهار داشت 55درصد تولید و  55با اشاره به اینکه  وی

در نتیجه به تدریج سیستم کشاورزی تغییر . شود ها اول شور و سپس غیرقابل استفاده می ها ادامه دهیم، آب چاه تعادل بخشی چاه

 .شویم کرده و مجبور به کوچ می

 تشدید بحران آب با ایجاد پتروشیمی در همدان 

اگر ابعاد : است، گفت  معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ایجاد پتروشیمی در همدان بحران آب را تشدید کرده

 .بحران آب به درستی ترسیم شود، برای حل بسیاری از مشکالت راهکار مناسب وجود دارد

اما . کنند شکل آب در کشور عملی است، زیرا بسیاری از کشورها با سرانه آب کمتری نسبت به ایران زندگی میحل م: کشاورز افزود

 .باید راه حل منطقی برای مسائل پیشنهاد کرد

های محلی بر سر منابع  این مسئله سبب ایجاد مناقشه: وی با انتقاد از وجود سیستم مدیریت استانی بر منابع آب، خاطرنشان کرد

 .شود آب می

 .نفعان باشد سازی در حوزه آب باید با حضور همه ذی گوید که تصمیم های مدیریت یکپارچه منابع آب می نظریه: کشاورز ادامه داد

های اقتصادی بر  اعمال سیاست: وی کاهش تقاضا برای آب را یک مسئله جدی برای مدیریت منابع آب دانست و تصریح کرد

ها وارد  سازی به تصمیم... وری و بلکه باید مفاهیمی مثل آب مجازی، افزایش بهره. م گران شدن آب نیستمدیریت منابع آب به مفهو

 .شود

 .کشاورز بر ایجاد تغییر نگرش در متخصصان آب و عرصه قانونگذاری کشور تأکید کرد

 درصدی آب  94خشن شدن طبیعت، با افزایش برداشت بیش از 

یابد، طبیعت  درصد حد مجاز خود افزایش می 03وقتی میزان برداشت انسان از منابع آب، از : ر شدمعاون وزیر جهاد کشاورزی یادآو

 .شود نفعان دچار مشکل می خورد و همه ذی در نتیجه اکولوژی آب به هم می. شود خشن می

گاه بیشتر از  رود در این مدت هیچ رود میزان بارندگی از متوسط سه سال گذشته کمتر نبود، اما سد زاینده در زاینده: وی تأکید کرد

 .درصد ظرفیت خود آب نداشته است 53

ایم، اما با وجود آنکه در شش سال گذشته  میلیارد متر مکعب آب ایجاد کرده 5.5سد کرخه را با ظرفیت مهار : کشاورز اظهار داشت

میلیارد مترمکعب آب نیز در این سد خشکسالی نداشتیم، اما سال گذشته برای آبرسانی به دشت عباس و سد سیمره حتی دو 

 .جمع نشد

های کشاورزی و صنعت را  های توسعه منابع آب بر ظرفیت آمایشی سرزمین منطبق نیست، بخش وی با تأکید بر اینکه برنامه

 .رود اعالم کرد مقصران اصلی خشکی زاینده
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میلیمتر  903ای که فقط  محیطی در منطقههای زیست  صنایع اصفهان برای تأمین شاخص: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .بر در این منطقه به صالح کشور نیست ایجاد صنایع آب. اند هزار هکتار فضای سبز ایجاد کرده 95بارندگی دارد، 

 19تا  15از سال : کشاورز در پاسخ به این پرسش که آیا بحث خودکفایی در ایران با توجه به وضعیت منابع آبی منطقی است، افزود

 .ایم بینی شده در برنامه نرسیده پیش 15و  13گاه به اعداد  درصد بوده و هیچ 50تا  10ضریب تامین انرژی در کشور بین 

بنابراین در روند جدید فقط ضریب . بنابراین امکان خودکفایی در بسیاری از محصوالت کشاورزی وجود ندارد: وی خاطرنشان کرد

 .ایم کرده خوداتکایی برای بخش کشاورزی تعریف

توانیم ضریب قابل اتکایی در  به اعتقاد کشاورز امکان خودکفایی در برنج، گوشت قرمز، شکر و ذرت برای ایران وجود ندارد، اما می

 .های روغنی را داشته باشیم تولید گندم، جو، حبوبات و دانه

 .کشور را تأمین کنیمتوانیم نیازهای  در تولید پنبه مشکلی نداریم و به راحتی می: وی تصریح کرد

های آب، فرهنگ و جامعه بود که به همت اندیشکده تدبیر آب، انجمن  این نشست سومین میزگرد از مجموعه نشست

 ./های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد شناسی، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات و مرکز بررسی جامعه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93115-9.html 

 

 آب
 آیانا-1191آذر  19, چهارشنبه

 مصرف بهینه آب، اولویت اتاق ایران در حوزه کشاورزی 
عضو هیئت امنای مرکز ملی مطالعات راهبردی و کشاورزی اتاق ایران، اولویت اتاق ایران در حوزه کشاورزی را 

 .استفاده بهینه و معقول از منابع آب در حوزه کشاورزی عنوان کرد
ضمن ( ایانا)عضو هیئت امنای مرکز ملی مطالعات راهبردی و کشاورزی اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای در مورد مصرف  های تخصصی و مشاوره آب کشور در شرایط بحرانی است و اتاق ایران تصمیم دارد دیدگاه: اعالم این مطلب گفت

 .رو نشوند و امنیت غذایی نیز حفظ شود برداران در آینده با مشکل روبه درست آب کشاورزی را به دولت ارائه دهد تا بهره

دولت های کشاورزی است و اتاق ایران به آنچه که به  ها و طرح وزارت جهاد کشاورزی مجری برنامه: مرتضی حقوقی اصفهانی افزود

 .کند های بخش خصوصی را دریافت و به دولت منتقل می شود و تنها دیدگاه مربوط است، وارد نمی

ها  شود و بدون مشاوره در این حوزه هایی مانند نفت و گاز جدی گرفته می ها در حوزه بعضی از فعالیت: وی خاطرنشان کرد

رغم اهمیتی که دارند،  ها مانند کشاورزی به برخی دیگر از فعالیت کنند شود، در حالی که گاهی مسئوالن فکر می گیری نمی تصمیم

 .کنند ها و مشاوران بخش خصوصی را در تصمیمات بخش کشاورزی لحاظ نمی واجد اهمیت نیستند و نظرات تشکل

های آب،  گروه مختلف تخصصی در زمینه 93در جامعه مهندسان مشاور ایران : دبیر جامعه مهندسان مشاور ایران ادامه داد

 .کند ای خود را به اتاق ایران و دولت منتقل می های مشاوره وجود دارد و هر گروه دیدگاه... کشاورزی، صنعت، نفت، گاز، معدن و

طور کلی حرفه مشاوران در بخش خصوصی، مشاوره دادن است و مشاوران تا مرحله ارائه طرح، کار  به: حقوقی اصفهانی تصریح کرد

 .یم نهایی با دولت استکنند، اما تصم می

نفره هیئت امنای مرکز ملی مطالعات راهبردی و کشاورزی اتاق ایران، اواسط آذرماه جاری با حکم  90الزم به ذکر است، اعضای 

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب شدند که در میان آن ها نام مرتضی حقوقی 

 .است اصفهانی نیز

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20665-1.html
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وی دانش آموخته رشته کشاورزی دانشگاه تهران در سال . شمسی در اصفهان متولد شد 9039مرتضی حقوقی اصفهانی در سال 

خورشیدی است و بیش از نیم قرن در بخش کشاورزی در نقاط مختلف کشور اعم از خوزستان، مغان، جیرفت و تهران  9000

 .معاون وزیر ارتقاء یافته است های مختلف دولتی تا اشتغال داشته و در سمت

 .ها بوده است های تولید روستایی، و کشت و صنعت های سهامی زراعی، تعاونی وی مجری قانون تشکیل شرکت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/93155-9.html 

 

 آب
  فودپرس–  1191آذر ماه  22شنبه 

 ولید و قیمت آب معدنی کاهش یافتت
شود، میزان تولید  که در فصل زمستان، سرانه مصرف آب کم می به دلیل این: های معدنی و آشامیدنی ایران گفت دبیر انجمن آب 

شان  ها فعالیت ه بسیاری از کارخانهک پیمان فروهر با بیان این.درصد کاهش یافته است 95درصد و قیمت آن تا  53این محصول 

یابد که اصالح  هر ساله در فصل زمستان میزان تولید آب معدنی کاهش می: کاهش یافته است و رو به تعطیلی هستند، اظهار کرد

ر این های دولت د و نقل و حمایت  ترین پارامتر صادرات آب معدنی را حل مسائل حمل وی مهم.سازی دارد این امر نیاز به فرهنگ

کرایه حمل آب معدنی بسیار زیاد است و این مساله موجب شده که تمامی پتانسیل این محصول در بازار : راستا عنوان کرد و گفت

رغم وجود چنین شرایطی در سه سال گذشته  که علی های معدنی و آشامیدنی ایران با بیان این دبیر انجمن آب.صادرات وارد نشود

صادرات آب معدنی پنج میلیون دالر و در سال گذشته نیز هفت  9019در سال : بوده است، گفت صادرات این محصول صعودی

رود تا پایان  امسال نیز تاکنون صادرات هفت میلیون دالر آب معدنی صادر شده و انتظار می: فروهر ادامه داد.میلیون دالر بوده است

که در حال حاضر آب معدنی به عراق، افغانستان و امارات صادر  بیان اینوی با .میلیون دالر افزایش پیدا کند 93سال این رقم به 

نیز آب معدنی صادر کند ... های آسیای میانه همچون ترکمنستان، پاکستان و  ایران این پتانسیل را دارد که به کشور: شود، گفت می

که خواسته تولیدکنندگان این  نی ایران با بیان اینهای معدنی و آشامید دبیر انجمن آب.است  های ویژه اما این امر مستلزم حمایت

بندی شده استفاده  که تنها سه درصد مردم از آب بسته با توجه به این: بخش ثبات قیمت آب و عدم افزایش قیمت است، اظهار کرد

بندی شده نیازمند  آب بسته از آنجاکه مصرف: فروهر ادامه داد.تواند دلیلی بر کاهش این تعداد باشد کنند، افزایش قیمت آب می می

به همین دلیل امیدواریم برای . نکردن مردم از این محصول باشد  تواند دلیلی بر مصرف سازی است، افزایش قیمت آن می فرهنگ

 گونه افزایش قیمتی نداشته باشیم سال آینده هیچ
http://www.foodpress.ir/Post 

 

 آب
 ایسنا - 1191آذر  18شنبه  سه

 های غیر مجاز لیتر آب از چاه 3944برداشت 
هزار حلقه چاه در کشور حفر شده که  133وری بخش آب و خاک موفق نبودیم و امروز  در افزایش بهره: رییس سازمان امور عشایر ایران گفت

لیتر آب به صورت غیر مجاز از  0033لیتر آب برداشت شود  93یر مجاز غ  اگر از هر چاه. هزار حلقه چاه غیر مجاز است 993از این تعداد 

 .شود های زیرزمینی برداشت می آب

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20655-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان امور عشایر خراسان رضوی  -شنبه  سه -به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان، کرمعلی قندالی امروز 

شود اما تاکنون هیچ اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده  یاتی است که در زمینه کشاورزی مطرح میوری یکی از ضرور بحث بهره: اظهار کرد

 .وری افزایش دهیم های طبیعی را با استفاده از بهره است و ما نتوانستیم ظرفیت

: جهادکشاورزی مرتبط نیست، اظهار کردهای غیر مجاز به  قندالی با بیان اینکه مساله حفر چاه و صدور مجوز و همچنین جلوگیری از حفر چاه

 .های مربتط باید در این زمینه به صورت جد پیگیر باشند سازمان

از ابتدای انقالب در واگذاری : های مهم جهاد کشاورزی دانست و گفت سازی را یکی از سیاست رییس سازمان امور عشایر ایران خصوصی

 .وز مشارکت این بخش جدی گرفته نشده استهای بخش خصوصی تاکید زیادی شده اما هن مسئولیت

های بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنیم چرا که  ها وجود ندارد مگر اینکه از توانمندی راهی برای انجام درست مسئولیت  هیچ: وی ادامه داد

ی مختلف توسط بخش خصوصی و ها گری عرصه درصد تصدی 11اقتصاد بر سه پایه دولتی، خصوصی و بخش تعاونی استوار است و باید حدود 

 .دولتی انجام شود

وظیفه ما : رئیس سازمان امور عشایر ایران در ادامه به منابع مالی، انسانی، طبیعی به عنوان سه اصل مهم عرصه کشاورزی اشاره کرد و گفت

 .وری و راندمان تولید است گیری درست از تمامی منابع در اختیار برای افزایش بهره بهره

 .ای نشده است ریزی این قشر توجه تاکنون به سیستم برنامه: دردسر دانست و گفت عشایر را قشری با کرامت، نجیب، کم توقع و کموی 

زیست کشور  سرنوشت عشایر به منابع محیط: زیست و منابع طبیعی دانست و اظهار کرد قندالی عشایر را بهترین حافظان محیط

ها توجه  زیست به آن زیست هستند و ما موظفیم به منظور حفاظت از حافظان محیط ظان محیطگره خورده و این قشر بهترین حاف

 .ای داشته باشیم ویژه

ترین نقاط کشور  درصد از حساس 51امروز واقعیتی به نام جامعه عشایر وجود دارد که : رییس سازمان امور عشایر ایران تصریح کرد

 .توانیم منابع طبیعی را مدیریت نماییم عشایر را مدیریت کنیم نمیهاست و اگر ما نتوانیم  حوزه قلمروی آن

با وجود این جمعیت اندک این قشر سهم مهمی در تولید : وی با بیان اینکه کمتر از دو درصد جمعیت کشور عشایر هستند، گفت

در حال حاضر از آن استفاده  دارند و ظرفیت آنان بیش از مقداری است که.. مواد پروتئینی، گوشتی، لبنی، صنایع دستی و 

 .کنیم می

درصد به  99سطح سواد عشایر از : قندالی ضمن اظهار خرسندی از اقداماتی که تاکنون در زمینه گوناگون انجام گرفته است، گفت

 .به عشایر تعلق دارد …میلیون تن تولیدات دامی، پروتیئنی و لبنی و  5.9درصد رسیده و ساالنه  93

وری دام با استفاده  اگر بهره: درصد از اقتصاد عشایر به آن بستگی دارد اظهار کرد 59امور عشایر ایران با بیان اینکه رییس سازمان 

 .درصد ارتقا یابد انقالبی در زمینه افزایش تولید دام در کشور انجام خواهد شد 93های روز به  از فناوری

میلیون تومان اعتبار ملی  533دو میلیارد و : ر خراسان رضوی اظهار کردوی در خصوص اختصاص اعتبارات اختصاص یافته به عشای

میلیارد تومان سهم استان از محل صندوق توسعه ملی برای عشایر بوده  91به خراسان رضوی اختصاص یافته شده و همچنین 

 .های الزم انجام گیرد ریزی است که باید به منظور استفاده از این اعتبارات برنامه

 صد از عشایر کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستنددر 15

خوشبختانه با اجرای طرح سالمت : قندالی در جمع خبرنگاران در خصوص بیمه خدمات درمانی و اجتماعی عشایر عنوان کرد

های امسال تحت درصد از عشایر کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند و پنج درصد باقی مانده نیز تا انت 15تاکنون 

 .پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت



 3931سوم آذر اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

11 
 

هایی که در زمینه سن وجود  در خصوص بیمه تامین اجتماعی نیز با توجه به محدودیت: رییس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد

 53ه این مقدار به کنیم ظرف دو سال آیند های عشایر تحت پوشش قرار دارند و تالش می درصد از خانواده 95دارد تاکنون فقط 

 .درصد برسد

استان در کشور تحت شرایط اقلیمی قرار گرفتند که  93در سال گذشته : وی همچنین در خصوص علوفه دام عشایر بیان کرد

 .های این قشر صورت گرفته است اقدامات الزم برای جبران خسارت

به همین میزان : گفت  هزار تن علوفه وارد شده است، 133 قندالی با بیان اینکه امسال به منظور تامین علوفه دام عشایر کشور،

 .علوفه در انبارهای داخلی وجود دارد و در زمینه تامین علوفه مشکلی وجود ندارد

اقدام خوبی که در این زمینه انجام : ها خبر داد و گفت رییس سازمان امور عشایر ایران از توزیع علوفه وارداتی و انبار شده در استان

 .ماهه است 1دار شش و  تحویل علوفه مدتشده 

اگر : رییس سازمان امور عشایر ایران به تسهیالت در نظر گرفته شده در بحث توانمندسازی منابع طبیعی اشاره و خاطرنشان کرد

 .اهد داشتوری منابع طبیعی خو وری را افزایش دهیم و دامداری سنتی را پیشرفته کنیم نقش مهمی در افزایش بهره بتوانیم بهره

امیدواریم ظرف دو : های دامی در اختیار عشایر کشور است، عنوان کرد میلیون راس نهاده 90وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 

 .های علمی این میزان افزایش خواهد یافت سال آینده با روش

http://www.isna.ir/fa/news/10319599055 

 

 انتصابات

 - 91/99/11فارس

 معاون وزیر عضو جدید هیات مدیره/ انتصاب مدیرعامل صنایع شیر ایران
 .منصوب و معرفی شد« پگاه»علی رومی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره صنایع شیر ایران 

، علی رومی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت «پگاه»به نقل از روابط عمومی صنایع شیر ایران  فارسخبرگزاری به گزارش 

 .منصوب و معرفی شد« پگاه»مدیره صنایع شیر ایران 

، شرکتهای  ، موسسات خیریه کشور های بزرگ اقتصادی سال سابقه مدیریتی در بنگاه 95رومی حدود : براساس این گزارش

 .نایع شیرایران را دارد خصوصی و ص

 .وی ازجمله مدیران برگزیده کشور است و طی سالهای طوالنی مدیریت پگاه تهران و پگاه اصفهان رانیز برعهده داشته است

همچنین حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام و طیور به عنوان عضو جدید هیئت مدیره صنایع شیر ایران معرفی 

 .شد

ساله امیر باروتکوب در سمت مدیر عامل صنایع شیر ایران و اسدیان در سمت نایب رییس  5های  تودیع ومعارفه، از تالشدر مراسم 

 .هیئت مدیره تقدیر شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103199339390 

 

 انتصابات
 - 91/99/18فارس

http://www.isna.ir/fa/news/93091811458
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930917001014
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 رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران منصوب شد

رئیس جمهوری در حکمی، مهندس احمد کبیری را به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
 .جمهوری اسالمی ایران منصوب کرد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن حکم حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به این  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 :شرح است

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جناب آقای مهندس احمد کبیری

مجلس  0/0/9053ی اسالمی مصوب قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهور( 99)در اجرای ماده 

رییس سازمان »محترم شورای اسالمی و بنا به پیشنهاد اعضای محترم شورای مرکزی آن سازمان، به موجب این حکم به عنوان 

 .منصوب می شوید« نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران

انون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول ق

 .متعال مسئلت دارم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103195333013 

 

 انتصابات
 آیانا- 1191آذر  16, یکشنبه

 انتصاب اعضای هیئت امنای مرکز ملی مطالعات راهبردی و کشاورزی اتاق ایران 
اعضای هیئت امنای مرکزی ملی مطالعات راهبردی و کشاورزی اتاق ایران با حکمی از سوی رئیس اتاق ایران برای 

 .مدت چهار سال منصوب شدند
اختیارات ناشی از اساسنامه مرکزی ملی مطالعات راهبردی کشاورزی موجب  ، به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ماده یک ( الف)ویژه بند  قانون اتاق ایران و به( 19)ماده ( د)قانون اساسی و بند  00و آب اتاق ایران و بر اساس مفاد اجرای اصال 

ت راهبردی و کشاورزی اتاق ایران توسط نفره هیئت امنای مرکز ملی مطالعا 90قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار؛ اعضای 

 .غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران تعیین شدند

زاده معلم رئیس کمیسیون کشاورزی  کار شیرازی دبیر اتاق ایران، شمسعلی هادی غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران، حسین نقره

عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اتاق ایران در بخش کشاورزی،  پور نایب اتاق ایران، محسن جالل

ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، رحیم میدانی معاون آب و آبفای وزارت نیرو، علی  عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه

ی، آب و رئیس کمیسیون کشاورز منش عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی اصفهان، غالمرضا نوری قزلجه نایب آهون

مقام خانه کشاورز، شاهرخ ظهیری رئیس کمیسیون کشاورزی تهران،  بیابانی قائم... ا منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، عنایت

سیداحمد بلندنظر رئیس شورای ملی زیتون و مرتضی حقوقی اصفهانی عضو جامعه مهندسان مشاور ایران، اعضای هیئت امنای 

 .کشاورزی اتاق ایران هستندمرکزی ملی مطالعات راهبردی و 

، مرکز ملی مطالعات راهبردی و 10ساله دفتر ساماندهی کشاورزی اتاق ایران در پایان سال  بنا بر این گزارش، با اتمام مأموریت سه

 .دهد عنوان بازوی قوی به دولت مشاوره می کشاورزی اتاق ایران برای کل بخش کشاورزی کشور و تمام محصوالت کشاورزی به

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930918000390
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دف از تشکیل این مرکز ملی ارتقای توانمندی اتاق ایران در ایفای نقش سخنگوی بخش خصوصی، پایش تحوالت و رویدادهای ه

المللی، اعتبار بخشی منابع ملی و  ای کشاورزی و آب، عضویت در مجامع تخصصی، علمی ملی و بین المللی و منطقه ملی، بین

بخشی به جمعیت فعال اقتصادی کشور در راستای بهبود فضای کسب و کار، تولید  گاهیسازمانی، ارتقای دانش فعاالن اقتصادی و آ

 .های کشاورزی و آب است ثروت و کارآفرینی در بخش

آفرینی آنها در  نفعان و نقش المللی در کسب و کار کشاورزی و آب، حضور مؤثر و مشارکت ذی ارتقای جذب سرمایه داخلی و بین

های کشاورزی و آب و تکمیل زنجیره تشکلی آنها دیگر اهداف مرکز  بخشی و خرد، ارتقای جایگاه تشکلهای کالن،  گذاری سیاست

 ./دهد ملی مطالعات راهبردی و کشاورزی اتاق ایران تشکیل می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93515-9.html 

 

 انتصابات
 آیانا- 1191آذر  19, چهارشنبه

 جدول کامل آراء + مدیره جدید انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی معرفی شد  هیئت
مدیره انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران، طی برگزاری انتخابات مجمع عمومی و  اعضای جدید هیئت

 .نفر از اعضاء انتخاب و معرفی شدند 56حضور 
مدیره علوم و صنایع غذایی ایران شامگاه دیروز در محل  ، آیین انتخابات هیئت(ایانا)زارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گ

 .نفر از اعضاء برگزار شد 15مؤسسه جهاد استقالل و با حضور 

رأی، احمد  00محمدحسین عزیزی  مدیره کاندید شدند که در نهایت نفر از اعضا برای حضور در انتخاب هیئت 95در این انتخابات 

رأی و  90رأی، محمدرضا کوشکی  95نیا  رأی، محمدرضا شافعی 95رأی، حمید جرأتی  09رأی، شهریار دبیریان  09الهی  فتح

 .مدیره انتخاب شدند عنوان اعضای جدید هیئت رأی به 99پرویز جهانگیری 

 .مدیره انتخاب شدند البدل هیئت نوان اعضای جدید علیع رأی به 93رأی و کامران سپهری با  99پناه با  حمید عزت

مدیره انتخاب نشد، بر  ای به عنوان عضو جدید هیئت نامه رأی آورد، به دلیل مشکل آیین 00سیدمحمد حسینی نیز با وجود اینکه 

دست  چهارم آراء را به سهمدیره بوده است، برای انتخاب مجدد باید  دلیل اینکه در گذشته دو دوره رئیس هئیت این اساس وی به

 .آورد، که حائز این آراء نشد می

بنابراین گزارش پیش از اخذ آرا، مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل نیز قبل از برگزاری انتخابات درباره انجمن علوم و متخصصین 

ی است، نیاز به ورود بیشتر با توجه به اینکه انجمن علوم و متخصصین صنایع غذایی، یک انجمن علم: صنایع غذایی ایران گفت

 .ها دارد های علمی دانشگاه ها و هیئت چهره

ایجاد و توسعه برندهای معتبر در بخش صنایع غذایی، : های اقتصادی این انجمن نیز تأکید کرد نیا درباره بخش محمدرضا شافعی

 .کنم کننده غذای باکیفیت برای مردم است که در صورت انتخاب به آن توجه می تأمین

های صنایع غذایی ایران و دبیر سابق انجمن صنفی روغن نباتی نیز برای  گفتنی است، ابوالحسن خلیلی، دبیرکل اسبق کانون انجمن

مدیره این انجمن نامزد شده بود اما موفق به کسب حد نصاب آرای الزم برای حضور در هیات مدیره این انجمن  انتخابات هیئت

 .نشد

 .کند مدیره انتخاب می عنوان رئیس هیئت صنایع غذایی ایران در روزهای آینده از میان خود یک نفر را به مدیره جدید علوم و هیئت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20598-1.html
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 (کلیک اینجا)گزارش تصویری مجمع انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران * 

 من متخصصین علوم و صنایع غذاییمدیره انج اعضای جدید هیئت

 تعداد آراء شکل عضویت نام رتبه

 00 دانشگاه تربیت مدرس محمدحسین عزیزی 9

 09 شرکت سبزی ایران الهی احمد فتح 9

 09 صنایع شیر ایران شهریار دبیریان 0

 95 صنعت سویا حمید جرأتی 0

 95 پژوهشگاه صنایع تبدیلی کشاورزی نیا محمدرضا شافعی 5

 90 انستیتو تغذیه محمدرضا کوشکی 1

 99 ها صنعت افزودنی پرویز جهانگیری 9

 مدیره انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی البدل هیئت اعضای علی

 99 دانشگاه آزاد علوم تحقیقات پناه حمید عزت 9

 99 صنعت شیالت عبدالحمید کاووسیان 9

 های انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی بازرس

 تعداد آراء شکل عضویت نام رتبه

 09 صنعت روغن قاسم فالحتی 9

 5 دانشگاه آزاد علوم تحقیقات اکبر شهبازی 9

 نتیجه آرای اخذ شده مجمع انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی

 تعداد آراء شکل عضویت نام رتبه

 00 دانشگاه تربیت مدرس محمدحسین عزیزی 9

 00 امیرکبیردانشگاه  سیدمحمد حسینی 9

 09 شرکت سبزی ایران الهی احمد فتح 0

 09 صنایع شیر ایران شهریار دبیریان 0

 95 صنعت سویا حمید جرأتی 5

 95 پژوهشگاه صنایع تبدیلی کشاورزی نیا محمدرضا شافعی 1

 90 انستیتو تغذیه محمدرضا کوشکی 9

5 
 99 ها صنعت افزودنی پرویز جهانگیری

 99 دانشگاه آزاد علوم تحقیقات پناه حمید عزت

 99 صنعت شیالت عبدالحمید کاووسیان 1

 93 انستیتو تحقیقات تغذیه کامران سپهری 93

 91 صنعت روغن ابوالحسن خلیلی 99

 95 صنایع قند رضا اخوان حیدری 99

http://www.iana.ir/multimedia/item/20659-1.html
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 93 پارک علم و فناوری مریم رشیدیان 90

 90 دانشگاه شهیدبهشتی آقا ایرج شریفی آل 90

http://www.iana.ir/tashakkol/item/93153-9.html 

 
 انتصابات
 آیانا-1191آذر  18, سه شنبه

 رییس جدید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منصوب شد 

عنوان رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری با صدور حکمی، احمد کبیری را به  رییس
 .جمهوری اسالمی ایران منصوب کرد

، پس از آنکه اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های پیشنهادی احراز این سمت به وزیر جهاد  عنوان گزینه هنژاد، امین صادقی و احمد کبیری را ب بخش شجاعی طبیعی کشور، علی

کشاورزی معرفی کردند، حسن روحانی نیز با صدور حکمی به شرح زیر احمد کبیری را که سابقه معاونت امور دام در سابقه دارد، 

 .دبه عنوان رییس جدید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران منصوب کر

 اهلل الرحمن الرحیم بسم»

 جناب آقای مهندس احمد کبیری

مجلس  0/0/9053قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی مصوب ( 99)در اجرای ماده 

رییس سازمان »محترم شورای اسالمی و بنا به پیشنهاد اعضای محترم شورای مرکزی آن سازمان، به موجب این حکم به عنوان 

 .منصوب می شوید« نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند 

 .متعال مسالت دارم

http://www.iana.ir/tashakkol/item/93100-9.html 

 

 انتصابات
 آیانا-1191آذر  18, سه شنبه

 کنندگان و تولیدکنندگان  انتصاب مدیرعامل جدید سازمان حمایت مصرف
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی سید محمود نوابی را به سمت معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل 

 . سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان منصوب کرد
از این حکم و به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت، محمدرضا نعمت زاده در بخشی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

اظهار امیدواری کرده است که وی با بهره گیری از توان فکری و مدیریتی مدیران و کارشناسان سازمان و تشکل های مردم نهاد 

تخصصی در چار چوب مفاد اساسنامه موضوع فعالیت سازمان و سیاست های ابالغی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و با رعایت 

و در تعامل سازنده و هوشمندانه با ذینفعان نسبت به برنامه ریزی و نظارت صحیح و اصولی در زمینه قوانین و مقررات جاری کشور 

 .حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان اهتمام ورزد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20650-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20634-1.html
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ظایف نعمت زاده همچنین نظارت و کنترل قیمت کاال و خدمات، انجام فعالیت های کارشناسی و نظارت اثر بخش بر بازار و سایر و

محوله همسو و هماهنگ با برنامه های معاونت توسعه بازرگانی داخلی را از دیگر وظایف مدیر عامل جدید سازمان حمایت مصرف 

 .کنندگان و تولید کنندگان برشمرده است

و مدیر کل  نوابی پیش از این معاون سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

همچنین وی بازرس کل امور صنعت ، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل . نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور بوده است

 ./کشور و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فرا بخشی را در کارنامه کاری خود دارد

http://www.iana.ir/majles/item/93105-9.html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی

 - 91/99/19فارس

 الگوبرداری ایران از کشاورزی اروپا اشتباه بود/ بحران دریاچه ارومیه مهار نشود تبریز و ارومیه را باید تخلیه کرد
اسالمی ما را تهدید و اگر بحران خشکی دریاچه سفیر سابق ایران در فائو با بیان اینکه بحران آب، تمدن ایرانی ـ 

متاسفانه معیار تولید در هکتار معیاری است که : ارومیه مهار نشود به تخلیه ارومیه و تبریز منجر خواهد شد گفت
 .های پرآب با زمین کم برای ایران تعیین کردند اروپایی

، محمدسعید نوری نایینی در سلسله نشست های آب،فرهنگ ، جامعه با موضوع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

همه به خوبی می دانیم که آبادی،آبادانی و توسعه ،میراب، سیراب، آبرو از واژه زیبای آب نشات گرفته است :بررسی اقتصاد آب گفت

ا از دشمن،دروغ و خشکسالی حفظ کن متوجه می شویم که آب و حتی وقتی کوروش در دعای خود می گوید خدایا کشور ما ر

 .برای کشور ایران چه اهمیت ویژه ای داشته است

چون آمایش سرزمینی ما بر اساس آب شکل گرفته است، هر جا که آب بوده شهرها : وی با اشاره به پیامدهای بحران آب ادامه داد

 .می شد، بحران در زیربناهای تمدنی ما به وجود می آمدتشکیل و رشد کرده اند و اگر بحرانی در آب ایجاد 

نوری نائینی با تاکید بر اینکه شاید وجود روستاها چندان اهمیتی نداشته باشد اما از لحاظ شرایط سیاسی این روستاها هستند که 

تهدید می کند و این مسأله ای است  بحران آب، تمدن ایرانی اسالمی ما را: همواره به یک پایگاه مقاومت تبدیل می شوند، ادامه داد

 .که اگر به آن توجهی نشود زیان های زیادی را کشور خواهد دید

اگر بحران خشکی دریاچه ارومیه مهار نشود به تخلیه ارومیه و تبریز منجر خواهد شد و : سفیر سابق ایران در فائو خاطر نشان کرد

 .ا به استقالل کشور وارد می شودزیان های زیادی را به وجود می آورد که این زیان ه

واقعیت این است که چندین هزار سال است : نوری نائینی به راه حل های اقتصادی برای حل بحران آب در ایران اشاره کرد و گفت

 .که با همین اقلیم موجود به زندگی ادامه می دهیم ولی آب از آسیاب نیفتاده است و ایران استقالل خود را حفظ کرده است

موضوعی که همواره به ایرانی ها نسبت داده شده این است که فرهنگ ایران فرهنگی برگشت پذیر است که در طی : وی اضافه کرد

 .حمالت متعدد از سوی مغول ها و اعراب از بین نرفته است

ی و داخلی قرار گرفت باید اقتصاد کشور نیز این گونه برگشت پذیر باشد به طوری که هرچه تحت هجوم و فشار بیرون: وی گفت

 .دوباره بتواند به حالت اول بازگردد

http://www.iana.ir/majles/item/20635-1.html
http://www.farsnews.com/
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 .وقتی ضربه های داخلی و خارجی نتواند ما را از هم بپاشد این مفهوم همان مفهوم اقتصاد مقاومتی است:وی تاکید کرد

نه ای از آب استفاده و آن استفاده از آب هم باید همچون اقتصاد مقاومتی برگشت پذیر باشد به طوری که به گو: نوری نائینی افزود

 .را مدیریت کنیم که هجمه هایی مثل خشکسالی در دل این مدیریت رفع شود

طبق گفته بزرگان و دانشمندان حوزه آب، کشاورزی سنتی در ایران یک تعادل در سطح پایین دارد و با وجود اینکه : وی ادامه داد

د با استفاده از روش های مختلف همچون معرفی نهاده های جدید این تعادل را متعادل و کارآمد است اما فقیر است، بنابراین ما بای

 .به سطح باالتری بیاوریم

در گذشته ایران در دانش آب پیشرو بود و دو تکنولوژی چرخ ایرانی و قنات را به جهان معرفی کرد، هم اکنون نیز : وی اظهار داشت

 .ولوژی می شود نام ایران نیز ذکر می شوددر کتب معتبر خارجی هر وقت صحبت از این دو تکن

نوری نائینی با تاکید بر اینکه در گذشت زمان، از تکنولوژی های روز برای بهره برداری از آب استفاده نکردیم و به نوعی چشم بسته 

رزمینی شد ،موتور از تنها تکنولوژی که به خوبی استفاده کردیم و موجب تخریب سفره های زی:از آب استفاده کردیم تصریح کرد

 .پمپ بود که سفره های زیرزمینی را تخریب و از بین برد

ما این تعادل را با : ، گفت"میزان بهره برداری آب از قنات با میزان بارندگی در تعادل بود"نماینده سابق ایران در فائو با بیان اینکه 

 .جای کشور را می بینیمبرداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی شکستیم و نتیجه آنرا در جای 

معیار تولید در هکتار معیاری است که برای اروپای پرآب و زمین کم مناسب است اما در ایران به دلیل کم آبی و فراوانی : وی افزود

 .زمین باید میزان تولید با مصرف هر مترمکعب آب مالک سنجش و ارزیابی قرار می گرفت که متاسفانه اینطور نشد

معیار تولید در هکتار که برای کشاورزی شاخص اقتصادی است، معیاری است که در اروپا تعیین شده چرا که در اروپا  :وی ادامه داد

 .زمین کم و ارزشمند است در حالی که آب بسیار فراوان دارند

در مضیقه هستیم از  آن وقت در ایران که ما از نظر داشتن زمین مشکلی نداریم اما در دسترسی به آب: نوری نائینی ادامه داد

 .همین شاخص استفاده می شود به جای آنکه بیاییم از شاخص میزان تولید در هر مترمکعب آب استفاده کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103191333519 

 

 طبیعیاقلیم و منابع 
 آیانا-1191آذر  16, یکشنبه

 برابر شد  255اختالف بارش در کشور 

میلیمتر و سیستان و بلوچستان با دو میلیمتر، به ترتیب  632بر اساس گزارش رسمی وزارت نیرو، گیالن با 
 .ترین استان کشور شدند ترین و کم بارش پُربارش

استان سیستان و بلوچستان با دو میلیمتر بارندگی از ابتدای : و اعالم کرد، وزارت نیر(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

درصد کاهش  13درصد کاهش بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و  19جاری تا پایان هفته گذشته با   مهرماه سال

 .ترین استان کشور بوده است بارش بارش در قیاس با درازمدت، کم

پس . ترین استان کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گزارش شده است عنوان پُربارش  میلیمتر به 509با همچنین استان گیالن 

 .اند آبی جاری گزارش شده  بارش کشور در سال های کم های هرمزگان و کرمان دیگر استان  از سیستان و بلوچستان، استان

میلیمتر بارندگی صورت گرفته که این میزان بارش در مقایسه  9ن هرمزگان از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته در استا

 .دهد درصد کاهش نشان می 01درصد و در قیاس با دوره درازمدت  91با سال آبی گذشته 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930919000861
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ی، در میلیمتر بارندگ 90دهد که از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته، استان کرمان با  های کشور نشان می  گزارش بارش

میلیمتری کرمان در قیاس با سال آبی  90براساس این گزارش، بارش . بارش کشور قرار گرفته است های کم رتبه بعدی استان

 .دهد درصد کاهش را نشان می 99و  99ترتیب   گذشته و دوره درازمدت به

ساله  09فزایش و در قیاس با دوره درازمدت درصد ا 03میزان بارش استان گیالن در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته 

میلیمتر بارندگی از  935میلیمتر و چهارمحال و بختیاری با  910پس از این استان، مازندران با . دهد درصد افزایش نشان می 95

 .اند های پُربارش کشور گزارش شده  ابتدای مهرماه تا پایان هفته گذشته، دیگر استان

درصد و در قیاس با دوره  01ان بارش استان مازندران در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته براساس این گزارش، میز

میزان بارش استان چهارمحال و بختیاری در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال . دهد درصد افزایش نشان می 55ساله  09درازمدت 

 .دهد درصد افزایش را نشان می 59اله س 09درصد و در قیاس با دوره درازمدت  991آبی گذشته 

میلیمتر گزارش شده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته و  05های استان تهران نیز در دوره مورد بررسی  حجم بارش

 .درصد کاهش یافته است 93و  93ترتیب   متوسط دوره درازمدت به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93190-9.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1191آذر  16, یکشنبه

 ها  اسکین میان دام توصیه هواشناسی به دامداران شمال کشور برای جلوگیری از شیوع لمپی

های خود را  اسکین و تب برفکی، دام لمپی های های خود به بیماری دامداران مناطق شمالی کشور برای جلوگیری از دام
 .های مسقف ببرند به مکان

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور عصر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ن شرقی و چهارشنبه و جمعه در استان شنبه و جمعه در استان آذربایجا های پراکنده در روزهای چهارشنبه، پنج علت بارش به

پاشی در این مناطق وجود  پاشی و سم شنبه در استان زنجان، محدودیت هایی در انجام عملیات محلول های غربی و پنج آذربایجان

 .دارد

شی و تأمین های گرمای های یادشده همچنین باید تدابیر الزم برای تعمیر، پوشش، تجهیز سیستم در استان: مسعود حقیقت افزود

 .های پرورش قارچ و انبارها انجام شود ها و سالن سوخت برای تنظیم دما و رطوبت گلخانه

کاری شود و بقایای  گذران آفات، باید پای درختان بیل در این مناطق برای از بین بردن پناهگاه زمستان: وی خاطرنشان کرد

 .آوری شود ت مینوز به سال بعد جمعفرنگی برای جلوگیری از انتقال جمعیت آفا های گوجه بوته

های هرز  های گیالن و مازندران با پخش کود سرک و مبارزه علیه علف در استان: رئیس اداره هواشناسی کشاورزی ادامه داد

 .برگ و عملیات تغذیه برگی در مزارع کلزا انجام شود برگ و پهن نازک

و ( F.M.D)دهنده ویروس بیماری تب برفکی  ترین عامل انتقال عنوان مهم بهبا توجه به اینکه وزش باد : حقیقت تصریح کرد

شود که از  ویژه دامداران گلستانی توصیه می ها است، به دامداران به در دامداری( نوعی بیماری پوستی ویروسی)اسکین  بیماری لمپی

 .ها از کوران باد ایجاد کنند های مسقف برای دور نگه داشتن دام پناهگاه

شود که تدابیر الزم  داران توصیه می های هوا در مناطق مختلف کشور، به گلخانه با توجه به وزش باد و باران و کاهش: وی یادآور شد

 .ها را انجام دهند های گرمایشی گلخانه برای تعمیر پوشش، تجهیز سیستم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20614-1.html
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کرد برای پیشگیری از شیوع آفت و آلودگی درختان  های فارس، بوشهر و هرمزگان به باغداران پیشنهاد حقیقت به باغداران استان

 .آوری و معدوم کنند انار به کرم گلوگاه، انارهای آلوده را جمع

های  دلیل کاهش دما در مناطق شمالی کشور به باغداران توصیه کرد که تمهیدات الزم را برای جلوگیری از سرمازدگی باغ وی به

 ./های امن انتقال دهند به مکان مرکبات انجام و محصوالت باقی مانده را

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93199-9.html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1191آذر  18, سه شنبه

 اعالم سیاست های جدید صید و شکار 

سازمان حفاظت محیط زیست، در تشریح سیاست های جدید سازمان در  مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید
 .صدور پروانه شکار برای جمعیت های حیات وحش کشور درسال جاری ممنوع است: خصوص شکار حیات وحش گفت
ین برنامه یکی از ا: و به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، علی تیموری ادامه داد( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های پیش بینی مناطقی تحت عنوان قرق های اختصاصی با موافقت شورای عالی محیط زیست توسط بخش خصوصی است که تا 

ضمن مشارکت در امر حفاظت از زیستگاه ها و حیات وحش و افزایش حمعیت آنها در برابر مقررات، فرصت بهره برداری از افزایش 

 .گرددجمعیت گونه های قابل شکار فراهم 

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست یکی دیگر از برنامه های این سازمان برای صدور پروانه 

مناطقی که امکان اجرای برنامه های حفاظت مشارکتی : های شکار را حفاظت مشارکتی از مناطق محیط زیست عنوان کرد و گفت

ط زیست طبیعی و تنوع زیستی این سازمان احصاء و با مشارکت متقاضیان بخش خصوصی در آنها وجود دارد توسط معاونت محی

ضمن رفع موانع حقوقی و اجرای برنامه های حفاظتی در آنها، با افزایش جمعیت گونه های قابل شکار، امتیاز بهره برداری پایدار از 

 .افزایش جمعیت گونه های قابل شکار فراهم گردد

 لعمل تکثیر و پرورش گونه هابازنگری در دستور ا

تیموری در ادامه طرح های تکثیر و پرورش گونه ها را یکی دیگر از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست برای شکار اعالم کرد 

می بایست دستور العمل موجود در خصوص تکثیر و پرورش گونه ها بازنگری شود و در دستور العمل های جدید : و اظهار داشت

تکثیر در اسارت گونه ها و رها سازی آنها در شکار گاه مورد نظر فراهم شده و پروانه شکار با هدف بهره برداری و بهروری  امکان

در سالجاری پروانه شکار پرنده برای استان هایی که شکار پرندگان معیشت جوامع محلی استان : وی تصریح کرد. پایدار صادر شود

 .می کنند با درخواست ادارات کل استان ها صادر می شود است و از این طریق امرار معاش

 اعتقاد دارد "سیرک نه"سازمان حفاظت محیط زیست به 

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به شعار 

 .با هرگونه حیوان آزاری در سیرک ها مخالف است این سازمان: اعتقاد دارد، اظهار داشت "سیرک حیوانات نه"

سازمان حفاظت محیط زیست برای : وی با تاکید بر اینکه هرگونه مجوز جدید برای ایجاد سیرک ممنوع بوده است، تصریح کرد

 .سیرک های موجود نیز در حال برنامه ریزی و زمان بندی برای خروج حیوانات از سیرک است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/93100-9.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20612-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/20633-1.html
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا-1191آذر  16, یکشنبه

 بازدید نماینده محیط زیست ژاپن از روند اجرای طرح استقرار کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

Iهای طرح استقرار کشاورزی پایدار با راهبرد  الملل وزارت محیط زیست ژاپن از سایت معاون مدیرکل بین PCM  در
حوضه آبریز دریاچه ارومیه بازدید کرد و از روند پیشرفت این پروژه در حوضه آبی دریاچه ارومیه ابراز خرسندی و 

 . رضایت کرد
از ارومیه، کاکه گاوا، در این بازدید با تأکید بر نقش جوامع محلی در روند احیای  به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

 .حجم کار اجرا شده در پروژه کشاورزی پایدار در طی هفت ماه گذشته چشمگیر و رضایت بخش بوده است: دریاچه ارومیه گفت

های پروژه در روستاهای قازان اعلی، ساریجالو، اوصالو  رغم شرایط نامساعد جوی از سایت وی با حضور در کانون نازلوچای ارومیه به

 .و برنج آباد بازدید و از نزدیک با کشاورزان محلی مجری طرح به گفتگو پرداخت

المللی  کاکه گاوا که در راستای پیگیری یادداشت همکاری امضا شده میان دو کشور ایران و ژاپن به همراه نماینده مؤسسه بین

ن آذربایجان غربی سفر کرده است، همچنین با حضور در جلسه کمیته اجرایی این پروژه درسالن جلسات جایکا ژاپن به استا

 .سازمان جهاد کشاورزی استان از نزدیک با ساختار مدیریتی و اجرای پروژه آشنا شد

نی طرح اجرایی استقرار کننده استا در این جلسه امین آقایی، مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی آذربایجان غربی و هماهنگ

کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز گزارش کاملی از روند اجرای این برنامه و اقدامات صورت گرفته در این راستا 

تاکنون را ارائه کرد و خواستار هماهنگی و مساعدت بیشتر وزارت محیط زیست ژاپن در جهت تأمین اعتبار اجرای این برنامه به 

 .ت سه سال دیگر نیز در استان شدندمد

الملل وزارت محیط زیست ژاپن درباره انتقال در خواست ایشان به همکاران ژاپنی خود که در این زمینه فعالیت  معاون مدیرکل بین

 .کنند، قول مساعد داد می

های  وضه آبریز این دریاچه در استانروستای ح 09گفتنی است، پروژه استقرار کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در 

 .آذربایجان غربی و شرقی و در هفت کانون در حال اجرا است

رود،  رود، سیمینه های زرینه ترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب شور دنیا است که عمدتاً از رودخانه دریاچه ارومیه، بزرگ

 .شود  تغذیه میرود، گادر، باراندوز، شهرچای، نازلو و زوال تلخه

درصد آب خود را از دست داده است، اما دولت با ایجاد  13این دریاچه چند سالی است دچار خشکسالی شده و اکنون بیش از 

 ./ستاد احیای دریاچه ارومیه در صدد احیای آن است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/93131-9.html 

 انجیر

 آیانا-1191آذر  16, یکشنبه

 هزار تن انجیر فراهم شد  96امکان صادرات 
 . هزار تنی آن برای سال جاری فراهم شده است 96فردی است که امکان صادرات  انجیر ایرانی دارای بازار منحصربه

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/20609-1.html
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 53از تولید حدود ( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران گرمسیری  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

خوری در داخل کشور به مصرف  صورت تازه به( هزار تن 05حدود )بخشی از این محصول : هزار تنی انجیر در کشور خبر داد و گفت

 .شود عرضه می صورت انجیر خشک به بازار جهانی به( هزار تن 05حدود )رسد و بخش اعظمی  می

های انجیر در  فردترین انجیر جهان است که عالوه بر آن، باغ استان فارس و استهبان دارای منحصربه: پور افزود ابوالقاسم حسن

 .خورد صورت یک نماد ملی و میراث جهانی به چشم می ریز، جهرم، داراب و کازرون به هایی چون نی شهرستان

های  شود بارندگی آورد که باعث می وجود می در کشور، محیط زیستی پایدار و کامالً طبیعی به های انجیر باغ: وی خاطرنشان کرد

 .های زیرزمینی افزایش یابد ترتیب سطح آب سفره طبیعی به زمین هدایت شده و از سیالب جلوگیری شود و بدین

 های مفید اختصاص بخشی از بودجه سالمت برای ترویج میوه

هزار تن کیوی  033امسال حدود : گرمسیری درباره تولید کیوی در سال جاری ادامه داد گرمسیری و نیمه های مدیرکل دفتر میوه

 .هزار تن از آن وجود دارد 933تولید شده است که قابلیت صادرات برای 

آن در سال صادر  هزار تن از 953شود که  حدود یک میلیون تن خرما در کشور تولید می: پور درباره تولید خرما تصریح کرد حسن

 .های متداول است، وجود دارد کننده شود و امکان تولید شهد خرما از میوه این محصول که جایگزین مناسبی برای شیرین می

خرما محصولی طبیعی است که مصرف بیشتر آن توسط مردم، باعث افزایش طول عمر خواهد شد؛ بنابراین وزارت : وی یادآور شد

های سالمت را برای ترویج محصوالت کشاورزی همچون خرما، انجیر و انار  پزشکی باید بخشی از بودجه بهداشت، درمان و آموزش

 ./بگذارد، زیرا این محصوالت برای سالمتی بسیار مؤثر هستند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93139-9.html 

 برنج

 91/99/11فارس

 هزار تن برنج باسماتی از هند وارد کرده است 924ایران 

هزار تن برنج باسماتی هند به  924یک منبع آگاه در وزارت بازرگانی هند اعالم کرد، امسال از ماه آوریل تا سپتامبر 
 .درصد کاهش داشته است 69ایران وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

، به نقل از اوریاز، یک منبع آگاه در وزارت بازرگانی هند اعالم کرد صادرات برنج خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

ذشته صادرات میلیون تن رسید که در مدت مشابه سال گ 9.0درصد کاهش به  91ماهه نخست امسال با  1باسماتی هندوستان در 

 .میلیون تن بوده است 9.1این نوع برنج 

میلیارد دالر سال گذشته  9.0میلیارد دالر است که نسبت به  9.90بر اساس این گزارش ارزش برنج صادراتی باسماتی هند حدود 

زان صادرات برنج شد که کاهش در می درصد صادرات برنج باسماتی هند به ایران انجام می 03. درصد کاهش یافته است 9حدود 

صادرات برنج باسماتی هندوستان بیشتر به عربستان سعودی، . باسماتی هند بیشتر ناشی از کاهش صادرات به کشور ایران است 

صادرات برنج باسماتی هند به ایران بعد از آن کاهش یافت . شود اتحادیه اروپا و آمریکا انجام می امارات متحده عربی، کویت، عراق، 

ام  تی پی 953های منطقه خاورمیانه در میزان ماده آرسنیک موجود در برنج تجدیدنظر کردند در حالی که پیش از وجود که کشور

 .اند پی تی ام کاهش داده 993ماده آرسنیک برای آنها قابل قبول بود اما این میزان را اکنون به 

درصد دلیل دیگری بر کاهش میزان واردات  05درصد به  99تی از عالوه بر این تصمیم ایران برای افزایش تعرفه واردات برنج باسما

 .برنج باسماتی هند بوده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20602-1.html
http://www.farsnews.com/
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اخیراً منابع محلی در ایران گفتند که کشورهای منطقه خاورمیانه احتماالً کاهش بیشتری در واردات برنج داشته باشند که این به 

 .عنوان کردند دلیل مازاد واردات سال گذشته و افزایش تولید در سال جاری

هزار تن برنج باسماتی از ماه آوریل تا سپتامبر به ایران صادر کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  093هندوستان حدود 

 .درصد کاهش داشته است 59هزار تن بود حدود  553که 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103199333591 

 برنامه و سیاست ها

 - 91/99/22فارس

 اجرای ناموفق طرح طوبی/های روغنی نداریم اعتبار کافی برای تولید دانه

یکی از مشکالت برای تولید : ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در امور کشاورزی گفت مشاور معاون برنامه
 .روغنی در کشور کمبود اعتبار استهای  دانه

وگو با خبرنگار اقتصادی  ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در امور کشاورزی در گفت عبدالغفار شجاع مشاور معاون برنامه

های روغنی انجام نشده است،  ی کشت دانهریزی جدی برا در مورد اینکه چرا علیرغم نیاز داخلی کشور برنامه خبرگزاری فارس

 .های روغنی در کشور کمبود اعتبارات است یکی از مشکالت برای تولید دانه: گفت

های اخیر برای تولید روغن بود که در رسیدن  های جدی دولت در سال یکی از سیاست( کشت زیتون)اجرای طرح طوبی : وی افزود

 .به اهدافش ناموفق ماند

کشت زیتون در اطراف شهرها و روستاها و اراضی منابع طبیعی در صورت تأمین آب مورد نیاز یکی از اهداف : اشتشجاع اظهار د

رفت که با کم شدن اعتبارات تخصیصی از سرعت انجام طرح کاسته  دولت برای تولید روغن و همچنین ایجاد اشتغال به شمار می

 .شد

یکی از : شود، گفت درصد آن به وسیله تولیدات داخلی تأمین می 93روغن فقط  شجاع با بیان اینکه از مجموع نیاز داخلی به

های روغنی  ها برای کشت دانه های اخیر به دلیل خشکسالی های روغنی کمبود آب است زیرا در سال مشکالت دیگر در کشت دانه

 .ایم از نظر میزان آب با مشکل مواجه بوده... مثل ذرت و 

میلیارد دالری که صندوق توسعه ملی برای ساماندهی وضعیت آب از سوی مقام معظم  5ب را مدیریت کرد با اگر بتوان آ: وی افزود

تواند پاسخگوی تأمین کشت  های نوین تبدیل کرد و بنابراین آب می توان آبیاری روان آب را به سیستم رهبری اختصاص یافته می

 .دوم باشد

در : ی رئیس جمهور با بیان اینکه یک انقالب باید در بخش کشاورزی صورت گیرد، گفتریزی و نظارت راهبرد مشاور معاون برنامه

ریزی جدی در جهت  ایم که بخش عمده آن مواد غذایی بوده بنابراین باید با یک برنامه میلیارد دالر واردات داشته 99ماه گذشته  1

 .تولید داخل اقدام کنیم و مانع از خروج ارز از کشور شویم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103199333909 
 
 

 برنامه و سیاست ها
  فودپرس–  1191آذر ماه  19چهار شنبه 

 استدولت، بودجه را واقع بینانه تنظیم کرده :رییس هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930917000526
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930922000141
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در دومین الیحه بودجه دولت . درست برعکس دولت نهم و دهم. دولت مانند سال گذشته، الیحه بودجه را به موقع به مجلس برد 

درصدی  53و  93از جمله اینکه وزارت بهداشت و درمان و وزارت ورزش و جوانان افزایش . یازدهم اتفاق های زیادی افتاده است

درصدی را قرار است  1از طرفی هم بخش کشاورزی افزایش . از توجه دولت به این بخش ها دارد داشته اند که این موضوع نشان

و بودجه وزارت جهاد کشاورزی با محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت،معدن و تجارت  10درباره الیحه بودجه . تجربه کند

چرا که فقط دولت . افزایش و خیلی واقع بینانه تنظیم کردهدرصد  0دولت بودجه تنها با »: مرتضوی می گوید. ایران گفتگو کردیم

دومین الیحه بودجه دولت *«.هایی که دیدگاه های پوپولیستی و عوام فریبانه دارند بودجه های خیلی متورم را تنظیم می کنند

تر نکردن پایه پولی رعایت یازدهم را چطور ارزیابی می کنید؟دولت تعهدات خودش را در مورد مدیریت و تمرکز روی بودجه و بیش

البته در مورد . در الیحه مشخص است که دولت تمام شرایط اقتصادی کشور را به صورت واقع بینانه تحلیل کرده است. کرده است

دالری اش، کمی سختگیرانه برخورد می شود و بعضی کارشناسان می گویند با توجه به شرایطی که به وجود  99نفت و پیش بینی 

تومان در نظر گرفته شده  9553تومانی چه نظری دارید؟نرخ ارز دولتی  9553در مورد ارز .*ید این میزان محقق نشودامده شا

درصد افزایش دهد، با این حساب من  95تومانی را حداقل  9533با توجه به نرخ تورم، قاعدتا پیش بینی می شد تا دولت ارز . است

یعنی دولت برای پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت مصنوعی . ن افزایش دیده شده استگمان می کنم که در این قیمت، این میزا

البته واکنش بازار به این قیمت و افزایش آن بیشتر ناشی از برخورد های . اقدامی انجام نداده و این نرخ واقع بینانه بوده است

از طرفی، به عقیده من اگر در سال . بودجه ای را حفظ کندهیجانی است، اما به هرحال، بازار هم میخواهد فاصله خودش با نرخ 

واقعا به نظر شما، .*تومان نرخ ارز تک نرخی خواهد بود 9553آتی، مذاکرات درست پیش برود و سوئیفت بانکی ایران باز شود، 

و مهمترین آن یعنی  تومان خواهد بود؟من فکر می کنم اگر شرایط درست پیش رود و تحریم ها 9553قیمت تک نرخی ارز همین 

چرا که اگر تحریم های سوئیفت برداشته شود، کشور می تواند به مراودات بین . سوئیفت ها برداشته شود، این امر محقق می شود

تومان  0033اما اگر تحریم ها برداشته نشود و سوئیفت باز نشود، بعید می دانم که نرخ ارز از . بانکی و بین المللی دست پیدا کند

اما عقیده من این است که مذاکرات در راه درست . کمااینکه شاید به مقداری هم شاهد باال رفتن آن باشیم. بازار پایین بیایددر 

. پیش می رود و حتما و قطعا پیش از موعد هفت ماه دولت برای پایان دادن به تحریم ناعادالنه کارهای بزرگی انجام می دهد

همین االن بخشی از عرضه و تقاضای ارز در بازار کشور از طریق کانال های غیررسمی انجام می . تدحداقل امیدوارم این اتفاق بیوف

از طرف دیگر، موضوعاتی که من فکر می کنم باید به آنها . اما اگر سوئیفت باز و مراودات تسهیل شود، مشکل حل خواهد شد. شود

قاچاق گسترده به ایران و به نام صنعت قاچاق وجود دارد، تقاضا برای ارز  تا زمانی که. توجه شود، موضوع قاچاق کاال به ایران است

اما وقتی مراوادات بین بانکی، حل و رفت و امد کاال هم آسان شود، قاچاق منزوی تر خواهد شد و . در بازار هم باقی خواهد ماند

یحه بودجه به موقع، منضبط بود و آهنگ درستی به نظرتان می رسد؟ال 10چه مزیتی برای بودجه .* تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد

علی رغم اینکه قیمت خرید گندم در سال آتی افزایش . در بخش یارانه مشخص است دولت می خواهد یارانه نان را کم کند. دارد

ت ها و طبیعی پیدا می کند اما دولت یارانه نان را کاهش داده، این موضوع نشان دهنده این است که دولت به سمت آزادسازی قیم

البته درست است که گفته می شود اقتصاد با مکانیزم عرضه و تقاضا باید کنترل شود اما چون ایران در . کردن آنها قدم برمی دارد

چرا . وضعیت تحریم به سر می برد و اقتصادش آسیب پذیر است، پس دخالت های دولت نمی تواند غیرعقالیی و غیرمنطقی باشد

به هرحال، من از اینکه بودجه به موقع تقدیم مجلس شده خیلی خوشحال هستم و از اینکه . به سر نمی بریم که در شرایط عادی

چرا که فقط دولت هایی که دیدگاه های . درصد افزایش تنظیم کرده، خوشحال هستم 0دولت بودجه را خیلی واقع بینانه تنها با 

به این ترتیب زمانی که دولت این بودجه را با این . تورم را تنظیم می کنندپوپولیستی و عوام فریبانه دارند بودجه های خیلی م

حتی من معتقدم که اگر قیمت نفت هم کاهش پیدا کند، با توجه به . میزان افزایش تنظیم کرده پس می تواند آن را اجرا کند

خ نفت در بودجه نسبت به سال گذشته ممکن است االن نر. افزایش تولید آن در کشور، مشکلی برای بودجه ایجاد نخواهد شد
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بنابراین فکر . کاهش پیدا کرده باشد اما ما باید توجه داشته باشیم که فروش آن افزایش پیدا کرده و کمیت آن رشد داشته است

هتر هم ان شاءاهلل متمم بودجه به واسطه برداشته شدن تحریم ها و افزایش درآمد های کشور، ب. می کنم این بودجه قابل اجراست

درصدی بخش کشاورزی تحقق پیدا کند، می  1بودجه بخش کشاورزی را چگونه می بینید؟اگر چنانچه این افزایش .*خواهد شد

البته این مهم منوط به این است که این افزایش مربوط به حوزه های ستادی . تواند کمک بزرگی به توسعه زراعت داشته باشد

اگر اینگونه شود قطعا یک دگرگونی هم در . ضعیت آبیاری و زمین های زراعی هزینه شودنباشد و تنها در قسمت های بهبود و

 مصرف آب و هم میزان بازدهی در هکتار ایجاد خواهد شد
http://www.foodpress.ir/Post   

 
 

 برنامه و سیاست ها
 - 91/99/19فارس

 میلیون تن افزایش یافت 1.6تولید محصول / هزار هکتار اراضی خوزستان 9ه سازی ماهان  یکپارچه
هزار  9هزار هکتار اراضی خوزستان و ایالم ماهانه  664سازی  از طرح یکپارچه: مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر گفت

 .هزار هکتار برسد ۸هکتار در حال انجام است که باید به حدود 
به اهواز بعدازظهر امروز یداهلل شمایلی مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر کشور در نشست  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی 

  :سازی و تسطیح اراضی خوزستان و ایالم برگزار شد، گفت هزار هکتاری یکپارچه 553خبری که درخصوص چگونگی اجرای طرح 

به خوزستان و بازدیدهای ایشان از نقاط مختلف استان آن حضرت به  9095در اسفند سال در پی سفر مقام معظم رهبری 

های کشاورزی و صنعتی همچنین وجود منابع عظیم آب، خاک، انرژی و اقلیم مناسب به  ها و منابع سرشار در کلیه بخش ظرفیت

های اجرایی که منجر به توسعه  وجه قرار داده و برنامههای بالقوه کشاورزی استان را مورد ت ربط ابالغ کردند تا ظرفیت وزرای ذی

 .شود تهیه و ارائه کنند کشاورزی استان و تولید محصوالت مهم و استراتژیک می

های  های آبیاری و زهکشی و تسطیح اراضی سبب شده است که پتانسیل های کشاورزی نظیر ایجاد شبکه عدم زیرساخت: وی افزود

هزار  553رو طرح احیای  از این. فعل تبدیل نشود و این اراضی از قابلیت کافی برای تولید برخوردار نباشدبالقوه این منطقه به بال

 .های خوزستان و ایالم در دستور کار قرار گرفت هکتار از اراضی دشت

اجرای طرح عظیم طی چند سال گذشته برآورده نشدن انتظار ایجاد شده در مردم در : مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر اظهار داشت

هزار هکتاری خوزستان و ایالم باعث دلسردی شده بود که پس از استقرار دولت یازدهم و توجه رئیس جمهور  553احیای اراضی 

دستور اجرایی و عملیاتی طرح به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ  19ماه  به بخش کشاورزی در اولین سفر استانی به این منطقه در دی

میلیارد دالری از منابع صندوق  9.5شنهاد وزارت جهاد کشاورزی و موافقیت مقام معظم رهبری با تأمین اعتبار شد و طرح با پی

 .توسعه ملی شتاب بیشتری گرفت

میلیارد ریال  91هزار و  1جمعاً  9019الی  9059های  اعتبارات مصوب طی سال  :در خصوص وضعیت اعتبارات طرح گفت  شمایلی

 .میلیارد ریال بوده است 915هزار و  1افتی آن جمعاً و میزان تخصیص دری

ای و فاینانس داخلی جمعاً به  های سرمایه از محل صندوق توسعه ملی، تملک دارایی 10اعتبارات مصوب سال   :وی اظهار داشت

 .میلیارد ریال دریافت شده است 901هزار و  5میلیارد ریال است که تاکنون  599هزار و  91میزان 

ساله از  0میلیارد دالر طی برنامه  9.5سرجمع اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی به میزان : امل مؤسسه جهاد نصر افزودمدیرع

میلیون  953همچنین در مرحله اول معادل ریالی . میلیون دالر است 133آن  9010است که اعتبار سال  9015الی  9010سال 

 .میلیون دالر مابقی نیز در حال پیگیری است 053دالر تخصیص داده شده و دریافت مبلغ 

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


 3931سوم آذر اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

25 
 

وی با بیان اینکه حجم عملیات در سه فعالیت اصلی طرح شامل شبکه آبیاری، زهکشی زیرزمینی و تجهیز و نوسازی اراضی است، 

ی طرح تأمین هزار هکتار از اهداف کم 905به اتمام رسیده است و  19هزار هکتار آن تا پایان سال  95تاکنون از کل پروژه : گفت

آب، تخصیص آب از سوی وزارت نیرو صورت گرفته که با منابع صندوق توسعه ملی به عنوان اولویت اول در دست اجرا قرار گرفته 

 .است

هزار هکتار باقیمانده طرح به عنوان اولویت دوم در صورت تأمین و تخصیص آب از سوی وزارت نیرو با  909: شمایلی بیان داشت

های آتی به جرا گذاشته  های تأمین مالی در سال ای، فاینانس خارجی و سایر روش های سرمایه تبارات تملک داراییاستفاده از اع

 .خواهد شد

نفر است که بخش زیادی از  033هزار و  1ها حدود  در طرح... در حال حاضر مجموعه شاغلین پیمانکاران و مشاوران و  :وی افزود

 .آنان افراد بومی منطقه هستند

هزار هکتار است که با  99تا کنون میزان کار انجام شده بالغ بر  10از ابتدای سال : مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر اظهار داشت

 .رسد هزار هکتار می 19هزار هکتار بوده جمعاً به  95احتساب کارهای انجام شده قبلی که 

گیرد که حدود  سنگین و سبک صورت می ستگاه سنگین و نیمهد 133هزار و  9در حال حاضر انجام عملیات با : شمایلی بیان داشت

 .آالت تخصصی است دستگاه آن ماشین 093

رسد که در نظر  برداری می هزار هکتار از اهداف طرح اجرا و بعضاً به بهره 0تا  0ماهانه به طور متوسط حدود  10در سال  :وی افزود

 .در هر ماه برسانیم هزار هکتار 5تا  9داریم تا این مقدار را به حدود 

هزار هکتار تجهیز و نوسازی اراضی  53هزار هکتار زهکشی زیرزمینی و بیش از  19تاکنون : مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر ادامه داد

 .انجام شده است

ن با افزایش میلیون ت 1.5افزایش تولیدات کشاورزی به میزان : شمایلی به آثار و نتایج مورد انتظار اجرای طرح اشاره کرد و گفت

هزار میلیارد ریال به کشاورزان استان و ایجاد اشتغال  99و افزایش درآمد حاصل از تولیدات به میزان ( خوزستان)عملکرد تولید 

 .از نتایج مورد انتظار طرح است( هزار شغل 033ایجاد )پایدار در سطح استان به طور مستقیم و غیرمستقیم 

افزایی توان  گسترش امنیت اجتماعی و تحقق توسعه پایدار در منطقه و هم: طرح بیان داشت وی همچنین در مورد آثار اجتماعی

ها به آنان و آموزش و  های کشاورزی با واگذاری بخشی از عملیات اجرایی پروژه مردم و جلب مشارکت مردمی و مشارکت تشکل

 .رود جتماعی این طرح به شمار میهای نوین کشاورزی و استقرار کشاورزی مدرن از جمله آثار ا ترویج روش

هکتار و در  919هزار و  10، 19تا پایان سال : های فرعی این طرح گفت مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر در خصوص احداث شبکه

 .انجام شده است 0هکتار احداث کانال درجه  155هزار و  11هکتار و در مجموع  019هزار و  0بالغ بر  10سال

 055هزار و  90هکتار و در مجموع  505هزار و  90، 10هکتار و در سال  503هزار و  1، 19تا پایان سال  همچنین: شمایلی افزود

 .هکتار نصب کانالت انجام شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103191339019 

 

 مه و سیاست هابرنا
 - 91/99/18فارس

 بانک ملی اطالعات خاک کشور ایجاد می شود
 .به دولت؛بانک ملی اطالعات خاک کشور ایجاد می شود« الیحه خاک»با ارایه گزارش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930919001497
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به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه هیئت دولت،کمیسیون امور زیربنایی،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .به هیأت دولت ارایه داد« الیحه خاک»صنعت و محیط زیست نیز گزارشی در خصوص 

یریت پایدار منابع خاک های جهاد کشاورزی، نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست برای مد در این الیحه به تبیین وظایف وزارتخانه

های زراعی و باغی و اقدامات  های اراضی در مقیاس یک بیست و پنج هزارم برای خاک بندی های خاک و طبقه از قبیل تهیه نقشه

شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی در این زمینه و ایجاد بانک ملی اطالعات خاک  الزم برای کنترل کیفیت مطالعات خاک

 .کش و سم اختصاص یافته است پایش کمی و کیفی منابع خاک کشور و تهیه ضوابط ناظر به استفاده از انواع کود، آفت کشور و

همچنین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تکالیف آن سازمان برای جلوگیری از آلودگی خاک و تخریب خاک نیز 

 .بینی شده در این الیحه است از جمله مواد پیش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103195339551 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1191آذر  19, چهارشنبه

 شود  نتایج سرشماری کشاورزی هفته آینده اعالم می
 .شود رسانی می در هفته آینده توسط رئیس مرکز آمار ایران اطالعنتایج اولیه سرشماری کشاورزی در سال جاری 

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرکل دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  یافت، دارای نتایجی از بخشماه ادامه  آبان 95ماه سال جاری آغاز شد و تا  سرشماری عمومی کشاورزی که از پنجم مهر

 .مختلف کشاورزی است

برداران بخش کشاورزی باید تجزیه و تحلیل شده و در قالب الگوهای مختلف تعیین  از آنجا که اطالعات بهره: غالمعلی خیری افزود

 .بندی و اعالم شود صورت کامل جمع زمان طوالنی نیاز دارد تا به شود، مدت

که طی هفته آینده شاهد اعالم نخستین نتایج سرشماری کشاورزی توسط رئیس مرکز ملی آمار کشور  وی اظهار امیدواری کرد

 .باشیم

 .زمان بیشتری برای اعالم نیاز دارد آمار تفصیلی سرشماری کشاورزی به مدت: خیری خاطرنشان کرد

بار روستاهای  برای نخستین 9059سال  انجام شد و سپس در 9001گفتنی است، نخستین آمارگیری ملی کشاورزی ایران در سال 

عنوان واحد آماری محسوب شده بود، در  های کشاورزی مورد سرشماری قرار گرفت و به دلیل آنکه آبادی به کشور از نظر فعالیت

احدهای های بعدی کارایی الزم را نداشت؛ لذا مرکز آمار ایران طرح و برنامه نخستین سرشماری عمومی کشاورزی از و گیری نمونه

در دستور کار قرار داد که این سرشماری با مشارکت  9019های کشاورزی را برای اجرا در سال  برداری تولید کشاورزی یا بهره

 .جانبه وزارت جهاد کشاورزی در پاییز همان سال اجرا شد همه

در  9019سرشماری برای سال  تکرار شد و اجرای 9059و  9099الزم به ذکر است، انجام سرشماری عمومی کشاورزی در سال 

 .برگزار شد 10ساله در سال  دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفت، اما اجرای آن به دالیلی با تعویق یک

رود که در  شمار می از مواردی به... برداری از واحدهای گل و گیاه زینتی و همچنین، آمارگیری باغداری، زراعت، دامداری، طیور، بهره

 ./مومی کشاورزی در سال جاری مدنظر قرار گرفته استسرشماری ع

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93113-9.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1191آذر  16, یکشنبه

 ان ایجاد سامانه پشتیبان الگوی کشت در اصفهان برای کشاورز
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان در هشتمین جلسه این کمیسیون بر لزوم ارائه کارشناسی میزان مصرف 

 .آب در کشاورزی تأکید کرد
درصد آب در  13که بیش از   از اصفهان، حمیدرضا مومنی در این جلسه با اعالم این( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

بر همین اساس بانک اطالعاتی از کشاورزی کشور توسط مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی : شود، گفت مصرف میبخش کشاورزی 

 .و آب اتاق ایران تهیه خواهد شد تا به صورت کارشناسی میزان مصرف آب در کشاورزی بررسی و مشخص شود

این همایش تالش : در اتاق ایران خبر داد و افزود خصوصی وی از برگزاری همایش راهکارهای مقابله با بحران آب از دیدگاه بخش

 .کارهای مقابله با بحران آب را در کشور بررسی کند های جدید بخش کشاورزی راه کند بر اساس پژوهش می

فروش، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان نیز با انتقاد از توسعه کشت در باالدست رودخانه زاینده رود بیان  مصطفی حجه

 .آبی در حوزه زاینده رود همچنان شاهد توسعه کشت در باالدست رودخانه هستیم با وجود بحران کم :کرد

در ابتدا : علیرضا نکوییمعاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان نیز با تعریف الگوی کشت ملی اعالم کرد

ورزی نیاز داریم، چقدر منابع داریم و چقدر پتاسیل در این بخش باید به این پرسش پاسخ داده شود که چقدر به محصوالت کشا

 وجود دارد؟

وی ایجاد تعامل در تولید محصوالت، ایجاد روند منطقی در تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی، استفاده بهینه از منابع و عوامل 

مرد و از ایجاد سامانه پشتیبان الگوی کشت در تولید و پایداری تولید و مالحظات زیست محیطی را از اهداف این الگوی کشت برش

 .کند گیران ارایه می این سامانه اطالعات دقیقی از وضعیت کشت را به کشاورزان و تصمیم: اصفهان خبر داد و گفت

اهش دیگر عضو کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به اظهارات وزیر کار در مورد ک« محمد نصر اصفهانی»

هر مکانی که آب مناسب برای کشت باشد، کشاورزی رونق دارد و در چند سال اخیر به علت : اشتغال بخش کشاورزی اعالم کرد

 ./کمبود منابع آبی اراضی کشاورزی کشت نشده است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/93139-9.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1191آذر  22, شنبه

 رسانه های همگانی مردم را به مصرف فرآورده های شیری در کشور تشویق کنند 
، همراه با (پگاه)، با حضور در شرکت صنایع شیر ایران (ع)رییس جمهوری همزمان با اربعین حضرت اباعبداهلل الحسین

 . ده های لبنی کشور، به عزاداری برای ساالر شهیدان کربال پرداختکارکنان این شرکت تولید فراور
، حسن روحانی با اشاره به اینکه این روز برای عزاداری اربعین حضرت ابا عبداهلل (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

: ید همچنان به کار و تالش ادامه دهند، گفتتعطیل است، اما بخش هایی از کشور برای رفع نیازهای ضروری مردم با( ع)الحسین

 .ثواب عزاداری وقتی در کنار کار و تالش برای آسایش جامعه و رفع نیازهای ضروری مردم قرار می گیرد، افزون تر می شود

و رفع نیازها و  کسانی که برای بهبود زندگی خانواده: رییس جمهوری با تاکید بر اینکه کار یک نوع جهاد از نگاه اسالم است، افزود

، (ص)مشکالت جامعه و مردم کار و تالش می کنند اجر و پاداش بزرگی نزد خداوند دارند و از دیدگاه پیامبر عظیم الشان اسالم

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20601-1.html
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پاداش کسانی که برای رفع نیازهای جامعه کار و تالش می کنند همانند کسانی است که در میدان جهاد برای عزت و استقاللشان 

 .دمبارزه می کنن

تا روز عاشورا و تا کربال ( ع)حضرت امام حسین : روحانی که در حاشیه این مراسم با خبرنگاران صحبت می کرد، اظهارداشت

پیامش را تبلیغ کرد و امروز نیز مردم با حضور در مراسم اربعین و کربال، پیام آن نهضت بزرگ را دریافت می کنند و گسترش می 

 .کنند

گری از سخنانش با بیان اینکه در این تولیدی بخش عمده ای از شیر مورد نیاز مدارس آماده می شود، رییس جمهوری در بخش دی

ارائه شیر رایگان در مدارس به عنوان یک کار مهم برای تامین سالمت نسل آینده کشور، یکی از افتخارات دولت است که با : گفت

 .نظیر است توجه به طول مدت ارائه آن، در میان کشورهای مختلف بی

روحانی با قدردانی از همه تولید کنندگان و فعاالن عرصه کار و تولید کشور مخصوصا کسانی که برای نسل جوان کشور در این 

امروز شرکت در مراسم عزاداری ساالر شهیدان و حضور در کنار عزیزانی که در مسیر تولید و : واحد تولیدی فعالیت می کنند، گفت

 .فرصتی مغتنم بودجهاد می کوشند، 

در گام اول دولت مصرف شیر در : رییس جمهوری در پاسخ به پرسشی در خصوص پایین بودن مصرف سرانه شیر در کشور گفت

 .مدارس را با توزیع رایگان باال خواهد برد تا مصرف مواد لبنی به عادتی برای کودکان و نوجوانان ما تبدیل شود

گانی باید مردم را به مصرف مواد غذایی سودمند مثل مواد لبنی تشویق کنند و دولت نیز رسانه های هم: دروحانی اظهارداشت

 .وظیفه دارد با تولید سالم و ارائه یارانه در این بخش، مردم را به این سمت هدایت کند

ها و محصوالت پگاه رییس جمهوری همچنین در ادامه از بخش های مختلف این شرکت تولید مواد لبنی و نیز نمایشگاه توانمندی 

 .بازدید کرد

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه مساله اشتغال و رشد تولید، پیوسته مورد تاکید 

 .دولت سیاست افزایش تولید و اشتغال زایی را در راس برنامه های خود دارد: رییس دولت یازدهم بوده و هست، گفت

این بازدید اسالمیان، مدیر عامل صندوق بازنشستگی و علی رومی مدیر عامل جدید صنایع شیر ایران ریاست جمهوری را در 

 .همراهی کرده و توضیحات الزم در خصوص این صنعت را ارائه می نمودند

http://www.iana.ir/food/item/93155-9.html 

 

 برنامه و سیاست ها
  آیانا- 1191آذر  11, دوشنبه

 شود  بررسی می "مصیر"کیفیت محصوالت غذایی و ترویج فرهنگ سودجویی در برنامه امشب 

کیفیت محصوالت "، امشب با حضور کارشناسان و مسئوالن مرتبط با کیفیت و استاندارد، "مصیر"برنامه تلویزیونی 
 . کند را بررسی می "غذایی و ترویج فرهنگ سودجویی در کشور

جمله مباحث مورد ، با توجه به اینکه در مدت اخیر کیفیت محصوالت غذایی از(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در نظر دارند در  "مصیر"کنندگان برنامه تلویزیونی  اختالف حوزه سالمت و تولیدکنندگان محصوالت غذایی بوده است، تهیه

ششمین قسمت از این برنامه با حضور نیره پیروز بخت، رئیس سازمان استاندارد ایران، شهریاری نماینده مجلس و رئیس کمیسیون 

 .رنامه به بررسی این موضوع و همچنین بحث نظارت بر کیفیت بپردازدبهداشت و درمان ب

http://www.iana.ir/food/item/20685-1.html
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نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور و محمدرضا اسماعیلی، مدیرعامل اتحادیه  "مجتبی شادلو"همچنین در این برنامه 

های مجریان  یو، به پرسشهای لبنی کشور از طریق خط تلفنی برنامه، همراه با مهمانان حاضر در استود تولیدکنندگان فرآورده

 .برنامه پاسخ خواهند داد

شود و در هر هفته یکی  ها پخش می کاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیماست که یک ماه است دوشنبه "مصیر"برنامه تلویزیونی 

 .کند از معضالت اجتماعی را واکاوی می

صورت زنده روی آنتن شبکه  دقیقه به 993شده، هر هفته به مدت  کنندگی پیام تیرانداز تولید که به تهیه "مصیر"برنامه تلویزیونی 

 .شود یک سیما پخش می

صورت زنده از شبکه یک سیما و با حضور  بعد از اتمام سریال شبانه به 90ها ساعت  دوشنبه شب "مصیر"برنامه تلویزیونی 

 ./پردازد ی میهای متنوع به بررسی موضوعات روز اجتماع کارشناسان مختلف و با تولید آیتم

http://www.iana.ir/food/item/93191-9.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1191آذر  11, دوشنبه

 حذف امضاهای طالیی از جهاد کشاورزی برای پیشگیری از فساد 

اداری و مبارزه با فساد، از حذف امضاهای طالیی در مجموعه  وزیر جهاد کشاورزی در همایش ملی ارتقای سالمت
بینی و پیشگیری از بروز فساد خبر  های رایج و پیش وزارت جهاد کشاورزی و سایر تدابیر الزم برای کاهش ناهنجاری

 . داد
جرایی این همایش، با ، محمود حجتی ظهر امروز در سخنرانی بخش پنل ا(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بحث زمین و : تقسیم کردن موارد مرتبط با بروز فساد در بخش کشاورزی؛ تغییر کاربری اراضی کشاورزی و نظام اداری گفت

تصرفات غیرمجازی اراضی کشاورزی از اختالف نظرهای جدی بین مردم و منابع طبیعی بوده و هست که در عمده موارد نیز حق با 

 .بر آن نهاده شده است "اراضی تداخلی"مردم است که نام 

و صدور سند کرده است که امروز وقتی به  51در مواردی منابع طبیعی برای اراضی آباء و اجدادی مردم اعمال ماده : وی افزود

ق اجدادی کنیم، آن زمین متصرف غیرقانونی دارد، در حالی که اگر به سوابق نگاه کنیم، حق و حقو اسناد منابع طبیعی مراجعه می

 .رو شده است توجهی از دو طرف روبه افراد بوده که با غفلت و کم

عنوان بحث روز و رایج فساد در بخش کشاورزی برشمرد و خاطرنشان  وزیر جهاد کشاورزی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به

و حتی میلیاردها تومانی است، لذا باید  از آنجا که تغییر کاربری اراضی کشاورزی باعث خلق ارزش افزوده صدها میلیونی: کرد

 .شناسی، پیشگیری و چگونگی برخورد کارآمد با آن اندیشید و اتخاذ کرد راهکارهایی اساسی برای آسیب

از آنجا که : حجتی با اشاره به محدودیت زیاد اراضی کشاورزی در ایران و غیرقابل تجدید بودن این سرمایه خدادادی، ادامه داد

ها برای امنیت غذایی کشور بسیار ناگوارتر  شود، شدت زیان این تغییر کاربری راضی شامل اراضی درجه یک و دو میعمده این ا

 .است

http://www.iana.ir/food/item/20616-1.html


 3931سوم آذر اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

19 
 

ای است  گونه وضعیت سازوکارهای موجود به: شده دانست و تصریح کرد های فزاینده را سازوکارهای وضع وی عمده این تغییر کاربری

درصد آن ها مشمول حکم  93شود که  ها تشکیل می ر محاکم دادگستری پیرامون تغییر کاربریهزار پرونده د 93که ساالنه حداقل 

 .شود قلع و قمع می

هزار روستا  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه طرح هادی در اراضی سه استان شمالی کشور برای چهارهزار روستا از حدود هفت

هزار هکتار از بهترین اراضی محدود کشاورزی شمال  933اساس این طرح  بر: باعث بروز برخی مشکالت شده است، یادآور شد

 .زعم بانیان آن هنجار بوده، قرار گرفته است مشمول طرح ناهنجار هادی که به( هزار هکتار اراضی 553از مجموع )کشور 

 999)هزار هکتار  91ی به مساحت ا هکتار، محدوده 000حجتی با اشاره به اینکه بر اساس این طرح، در یکی از شهرها با مساحت 

نفر در  933این در حالی است که در شمال کشور با سرانه : در طرح هادی تصویب شده است، تأکید کرد( برابر محدوده شهر

 .میلیون نفر قابل استقرار در اراضی کشاورزی هستند 95هکتار منظور شود، فقط  533هکتار، اگر فقط 

های الزم صورت گیرد و هم مراجعات به حداقل  رسانی کردیم در حوزه واردات و مجوزها هم اطالعهمچنین سعی : وی اظهار داشت

 .برسد

شد در وزارت جهاد کشاورزی حذف شده است،  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امضاهایی که از آن به امضاهای طالیی تعبیر می

 .آنکه واردات آزاد شودبرای واردات باید یا ممنوعیت صرف باشد و یا : گفت

 .ها نظارت کنیم ها و کنترل ای داریم که باید در این باره با بازرسی البته مراجعات موردی مانند مسائل قرنطینه: حجتی افزود

یکی از : شهرها نشد، خاطرنشان کرد یافته موفق به توضیحات تکمیلی مدنظرش پیرامون باغ دلیل پایان وقت اختصاص وی که به

 .شهرهاست ها، جدا کردن اراضی کشاورزی از شهرها در قالب باغراهکار

راه چاره این است : حجتی با بیان اینکه در موضوع باغ شهرهای اطراف شهرهای بزرگ نیز مشکالت یادشده را داریم، تصریح کرد

ار نهادهای مردمی و نیز افرادی که اراضی کشاورزی محدود را جدا کنیم و در سیستم ابتکاری، اراضی تحت عنوان باغ شهر در اختی

که تمکن مالی و عالقه برای کار زیربنایی دارند قرار دهیم تا هم از آن استفاده و هم خدمتی به اراضی کنند، زیرا همه ما باید از 

 ./ها جلوگیری کنیم اراضی حفاظت و از مشکالت و ناهنجاری

http://www.iana.ir/majles/item/93191-9.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1191آذر  16, یکشنبه

 امضای تفاهم نامه وزارت بهداشت و شورای عالی استان ها برای ارتقای سالمت روستاها 

و سایر امور رفاهی و  به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی
های مردمی، تسریع در  استفاده بهینه از پایگاه مردمی شوراها و توان اجرایی این نهاد در جلب مشارکت

 .های ملی، تفاهم نامه ای منعقد شد رسانی، پرهیز از انجام کارهای موازی و حفظ سرمایه خدمت
گاه خبری و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ و به نقل از پای( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های سالمت در شهر ها و روستاها و توجه به آنها برای ارتقای عادالنه سالمت جوامع شهری و روستایی کشور،  کاهش نابرابری 

و ارتقای فرهنگ سالمت،  ریزی های کالن شهری و روستایی های حامی سالمت در تمامی قوانین محلی و برنامه توسعه سیاست

http://www.iana.ir/majles/item/20626-1.html
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مشارکت مردمی و توانمندی افراد، خانواده و جوامع برای رعایت سبک زندگی سالم اسالمی ایرانی از مهم ترین اهداف این تفاهم 

 .نامه است

ریزی  مهی زندگی سالم و برنا سالمت و ترویج شیوه  ریزی مشترک به منظور ارتقای فرهنگ همکاری و برنامه"بر اساس این گزارش، 

و همکاری مشترک در زمینه توسعه فضاها و مراکز بهداشتی درمانی،مراکز فوریت های پزشکی، پایگاه های اهدای خون، کلینیک 

های بهداشت روستایی به منظور افزایش دسترسی عادالنه به خدمات  های سالمت شهری و خانه ها، مطب ها، بیمارستانها، خانه

 .دات این مشترک طرفین در این تفاهم نامه استاز جمله تعه"بهداشتی درمانی

در بخش دیگری از این تفاهم نامه بر همکاری برای توسعه، تکمیل، تجهیز و مرمت مراکز بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی و 

شهر و روستا،   ریزی مشترک در زمینه ارتقای بهداشت محیط های دانشجویی، همکاری و برنامه فناوری و مراکز مرتبط نظیرخوابگاه

ای صنوف ارائه دهنده مواد غذایی و بهداشتی و همکاری در مدیریت  بهسازی و نظارت بر اماکن عمومی و همکاری در ارزیابی دوره

های غیردولتی و خیرین در زمینه ی  ها و مراکز درمانی، جلب حمایت و همکاری سازمان دفع پسماندهای بهداشتی بیمارستان

های حامی  مت در شهرها و روستاها ، تهیه و اجرای پیوست سالمت در پروژه های شهری و حمایت از محیطارتقای عادالنه سال

 ./سالمت مانند جوامع دوستدار کودک، سالمند و معلول، اماکن عاری از دخانیات و جوامع ایمن از تعهدات طرفین است

http://www.iana.ir/majles/item/93133-9.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1191آذر  29, پنجشنبه

 معرفی سرمایه گذار بزرگ و کالن بخش خصوصی برای کشت و صنعت مغان 
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس و استاندار اردبیل در دیدار با یکدیگر، راهکارهای توسعه کشاورزی 

 .ستان اردبیل را به عنوان یکی از نقاط با ظرفیت کشور بررسی کردندا
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران از اردبیل، در این دیدار که ساعتی پیش در استان اردبیل برگزار شد؛ مجید 

اردبیل  -دگی امروز در جاده سرچم خدابخش، استاندار اردبیل با ابراز خشنودی از به خیر گذشتن جان خلیل آقایی در سانحه رانن

و دادن قول مساعد جهت رسیدگی به حل مخاطرات این جاده برای گردشگران و مسافران، از خلیل آقایی خواست تا پیام تشکر 

 –پس از سفر رییس جمهوری به استان اردبیل  -هزار هکتار اراضی استان  50ویژه وی را بابت اختصاص تسهیالت آبیاری مدرن 

 .زیر جهاد کشاورزی منتقل کندبه و

به گزارش خبرنگار ما از جلسه مشترک این دو مقام مسوول، استاندار اردبیل با اشاره به این که در صورت شناسایی یک سرمایه 

 گذار بزرگ از بخش خصوصی کشت و صنعت مغان قابلیت تامین بسیاری از نیازهای غذایی کشور را دارد، اظهار امیدواری کرد تا با

توجه به افزوده شدن مسوولیت صنایع غذایی به وزارت جهاد کشاورزی، توجه ویژه ای به این موضوع در کنار تولیدات کشاورزی 

 .شود

بنابراین گزارش، در این دیدار خدابخش همچنین خواستار جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی برای این 

اگر جذب اعتبارات استانی به بخش کشاورزی بیشتر شود، سهمیه توسعه مکانیزاسیون از خط : نیز گفتاستان شد که متعاقبا آقایی 

 .اعتباری باز شده برای مکانیزاسیون کشاورزی افزایش خواهد یافت

ای هست که در ادامه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس نیز با اشاره به این که تولیدات میوه های شب عید به اندازه 

خوشبختانه حجم تولیدات امسال به اندازه ای بوده است که حتی با رصد بازار : جوابگوی تمام نیازهای امسال است، اظهار داشت

 .کشورهای همسایه، روند صادرات آن از ایران نیز متوقف نخواهد شد

http://www.iana.ir/majles/item/20600-1.html
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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز الزم به ذکر است در این دیدار که در دفتر استاندار برگزار شد، عدیل سروی، 

 ./حضور داشت

http://www.iana.ir/majles/item/93159-9.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1191آذر  19, چهارشنبه

  موادی از طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها تصویب شد
موادی از طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها بررسی و تصویب : عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت

 . شد
اعضای : به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران نادر قاضی پور در گفت و گو با خانه ملت درباره نشست امروز کمیسیون گفت

 .از طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها را بررسی و تصویب کردندکمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه امروز موادی 

طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها زمینه توسعه صنعتی : نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

 .روستاهای کشور را فراهم می کند

عه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری توضیحاتی به در نشست امروز کمیسیون رضوی معاون توس: قاضی پور ادامه داد

 .اعضای کمیسیون ارائه کرد

در طرح مذکور به موضوعاتی مانند نحوه ارائه تسهیالت به : این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه یادآور شد

 ./روستاییان توجه شده است

http://www.iana.ir/majles/item/93155-9.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1191آذر  19, چهارشنبه

 معافیت کارگاه های کشاورزی از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی با حداکثر پنج نفر کارگر 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی کارگاه های کشاورزی با حداکثر پنج نفر کارگر را از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی 

 . معاف کردند
مجلس به ادامه بررسی مواد ارجاعی الحاق ( چهارشنبه)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، نمایندگان در جلسه علنی امروز 

 .مقررات ماده دولت پرداختندموادی به قانون تنظیم بخشی از 

که به تصویب مجلس رسید کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی  91براساس ماده الحاقی 

 91کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 

 .اصالحات بعدی آن هستندو  19اسفند 

مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان درآمد  913909درصد ردیف درآمدی  93اعتبار الزم بابت این اجرای این حکم از محل 

 .حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود

http://www.iana.ir/majles/item/93151-9.html 

 

http://www.iana.ir/majles/item/20682-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/20658-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/20656-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1191آذر  1۱: تاریخ

 زده است  ممنوعیت قانونی صادرات پیاز زعفران بر قاچاق دامن
زعفران از مجاری قانونی باعث افزایش قاچاق این محصول مهم به کشور افغانستان ممنوعیت قانونی صادرات پیاز : منوچهری گفت

 .شده است

هر کاالیی که مصرف و : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانفرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران در گفتگو با 

 . ر جهان داشته و مبادی قانونی هم بسته باشد قاچاق آن هم افزایش پیدا کندتولید فراوانی د

کند اما از فروش این محصول در بازار داخلی و  درصد زعفران جهان را تولید می 15با توجه به این که کشور ما : وی در ادامه افزود

 . جهانی ان ناراضی هستیم

: شود تصریح کرد گذاری و خریداری می هزار دالر قیمت 9تا  1محصول در خارج دبیر شورای ملی زعفران با اشاره به این که 

کنند که باید برای رفع این مشکل به تمام ابعاد تولید  هزار دالر خریداری می 9هزار دالر و حتی پایین تر از  0متاسفانه زعفران زیر 

 . زعفران اعم از کیفیت بازار یابی با حفظ توسعه این محصول توجه شود

 0به  5سطح زعفران کشت از : سال گذشته سطح زیر کشت زعفران کاهش یافته اضافه کرد 93منوچهری با بیان این که در طول 

کیلوگرم تقلیل یافته که بیشتراین مسئله نتیجه عدم حمایت و پشتیبانی مسئوالن مربوط طی این سالهای از این محصول بوده 

 . است

ر شهرهایی که تولید این محصول را دارند حتی مرکز تحقیقات علمی برای بررسی خواص علمی و ما د: وی در پایان یادآور شد

آوری آن برای تولید داروهای گیاهی و وسایل آرایش نداریم و اگر بخواهیم بازارهای خود را درجهان از دست ندهیم نیازمند  فنی

ه آن کمک بیشتر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق های ایران و تهران افزایش تعداد این مراکز تحقیقات علمی در کشور باشیم که الزم

 . است

http://www.yjc.ir/fa/news/5310399 

 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس-1191آذر ماه  18سه شنبه 

 /می گویند؛ 19ویژه دولت به بخش کشاورزی در بودجه  نگاهبهارستان نشینان از 
 پلی به سوی اقتصاد مقاومتی اقتصاد کشاورزی 

هادسازی، بازاریابی، نظام اطالعات مدیریتی و برنامه ریزی مند توجه به عوامل مختلف از قبیل تأمین مالی، ننیاز کشاورزیتوسعه 

 .تأمین مالی و ابزارهای آن یکی از مهمترین این عوامل به شمار میروند. جامع برای پیوند بین آنهاست

، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و یا در امنیت غذاییبا توجه به نقش بخش کشاورزی از نظر تولید ،ایجاد اشتغال و

 .حال توسعه به طرق گوناگون، این بخش را مورد حمایت قرارمی دهند

و   پسین  ارتباطات  به  گردد، با توجه می  بخش در این  اشتغالرشد تولید و   موجب  بر اینکه  ، عالوه کشاورزی  در بخش  گذاری سرمایه

  بیشتر فعالیتهای  اینکه  به  با توجه. کند می  دیگر نیز کمک  در بخشهای  رشد تولید واشتغال  با دیگر بخشها، به  بخش  این  پیشین

  بیشتر در مناطق  شغلی ایجاد فرصتهای  ، باعث بخش  در این  گذاری سرمایه  شود، گسترش می  انجام  روستایی  درمناطق  کشاورزی

 .شود  شهرها می  به  روستاییان  از مهاجرت  و جلوگیری  روستایی

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5064072
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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های گذشته سهم واقعی و به حق بخش  دهند طی سال به اعتقاد کارشناسان و اقتصاد دانان و بنابرآنچه آمار و ارقام نشان می

های اقتصادی پرداخت  گذاری ر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور از اقتصاد و سرمایهکشاورزی علی رغم نقش ویژه این حوزه د

 .نشده است

دهد، تا کنون فقط یک سوم حق بخش کشاورزی از اقتصاد و   به طوری که یک جمع بندی سر انگشتی از این آمارها نشان می

برابر حجمش از نظر  9زی، بخشی است که به اندازه هایی که صورت گرفته ادا شده ، به عبارت دیگر بخش کشاور گذاری سرمایه

 .ها کمک کرده است تشکیل سرمایه به سایر بخش

این درحالی است که در اسناد مهم و باالدستی نظام، که بارها و بارها از سوی مقام معظم رهبری به آنها اشاره شده و مورد تاکید 

 .وسعه این بخش در پیشرفت سایر بخش ها تاکید شده استقرار گرفته بر توجه به بخش کشاورزی و اهمیت رشد و ت

به عنوان مثال درقانون اساسی، حداقل سه مورد از اصول آن صراحتا به بحث خودکفایی در بخش کشاورزی تاکیده شده، همچنین 

ی تعریف شده برای های کلی مندرج در برنامه پنجم توسعه و سایر چشم اندازها ساله و در سیاست 93در سند چشم انداز توسعه 

 .نظام بر اهمیت و لزوم توجه به بخش کشاورزی تاکید بسیاری شده است

هماهنگی بین بخش  یازدهم در ابتدای روی کار آمدنش نگاه خوبی به بخش کشاورزی داشت و ارتباط خوب و دولتمی توان گفت 

ای و کشاورزی ایجاد کرد اما باتوجه به شرایط امروز کشور و بحث تحریمها و نوسانات اقتصادی باید توجهی بیش از پیش  سرمایه

 .نسبت به بخش کشاورزی داشت

کشاورزی و کاهش با توجه به تحریم ها و فشارهایی که در حوزه اقتصادی با آن روبرو شدیم ، به منظور توانمندسازی بخش 

وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و تکیه بر اقتصاد پایدار و داخلی همچون ظرفیت های بخش کشاورزی باید منابع مورد نیاز 

 .برای حل مشکالت حوزه کشاورزی تامین و در بودجه ریزی سال آینده، بخش کشاورزی مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد

اورزی که می توان از آن به عنوان یک بحث کلیدی و زیربنایی یادکرد، موضوع بحران آب و مسئله مهم دیگر در بخش کش

ای را می طلبد و در گام اول خشکسالی بوده که این بحران در طی سالیان گذشته به نقطه اوج خود رسیده و مهار آن تدابیر ویژه

وه های نوین آبیاری و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی بازهم بحث بودجه و تزریق اعتبارات مناسب برای بهره گیری از شی

اهمیت قابل توجهی دارد و دولت مردان نباید از این اولویت مهم غافل شوند چرا که بی توجهی به این مشکل نه تنها باعث نابودی 

زلزل کرده و زمنیه بخش کشاورزی و تهدید امنیت غذایی می شود بلکه دردراز مدت موقعیت کشور در منطقه را بحرانی ومت

 .وابستگی روز افزون اقتصاد به بیگانگان را فراهم وتقویت می کند

باتوجه به اینکه .بعد دیگری که گویای جایگاه ویژه و خاص بخش کشاورزی است تاثیر مستقیم این بخش بر وضعیت اشتغال است

و مجلس و به نوعی فرد فرد افراد جامعه تبدیل شده و امروز بیکاری به یک معضل و دغدغه بزرگ برای خانواده های ایرانی، دولت 

نگرانی های بسیاری در این خصوص وجود دارد و از طرف دیگر گفته می شود سونامی بیکاری و بیکاران در راه است نباید فراموش 

رت مدیریت و کرد ظرفیتهای بخش کشاورزی، خاک حاصلخیر و آب وهوای چهارفصل ایران از جمله ابزارهایی است که در صو

 .برنامه ریزی صحیح می تواند راهگشایی برای مهار بیکاری باشد

اما آمارها و اطالعات منتشر شده نشان می دهد تمام کشورهای توسعه یافته دنیا،از بخش کشاورزی پیشرفته و موفقی برخوردارند و 

 .ا بپیماینددر واقع بر پایه توسعه این بخش توانستند در سایر بخشها نیز مسیر توسعه ر

این درحالی است که متاسفانه در کشورما آنطور که باید وشاید به بخش کشاورزی خیلی توجه نمی شود، شاید در نامگذاریها و 

نوشتن برنامه ها و دستورالعملها به کشاورزی توجه شود اما در عمل اتفاق خاصی نمی افتد و هنوز که هنوز است بخش کشاورزی 

 .ما لنگ می زند

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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مین راستا پیرامون سهم بخش کشاورزی از بودجه سال آینده کشور و بایدها و نبایدهای آن با تعدادی از نمایندگان کمیسیون در ه

 :کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس گفت و گو کرده ایم که ماحصل این گفتگوها به این شرح در جدول ذیل آمده است

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

 

http://www.foodpress.ir/Post
http://foodpress.ir/sana/jad-kesh.JPG
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 بازار و قیمت ها

 - 91/99/11فارس

 جدول+ قیمت انواع میوه و سبزیجات 

قیمت انواع میوه و سبزیجات نسبت به هفته قبل تقریبا ثابت و بدون تغییر بوده و فقط قیمت گوجه فرنگی به دلیل 
 .آغاز فصل برداشت از جنوب کشور کاهش یافته است

قیمت میوه و سبزیجات در بازار تهران در هفته جاری نسبت به هفته قبل تغییری  خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی به گزارش 

 .نداشته است

نزولی یافته،  روز اخیر سیر 93فرنگی که در یکی، دو ماه گذشته افزایش قابل توجهی داشته، در  قیمت گوجه: افزاید این گزارش می

 .هزار تومان در هر کیلوگرم کاهش یافته است 0به طوری که قیمت این محصول به زیر 

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

 بار ترهقیمت میوه درجه دو در میادین عرضه میوه و  (ع)قیمت میوه درجه یک در بازار شهرستانی میدان امام حسین  انواع میوه

 0513 0933 موز

 9513 0533 نارنگی

 9513 0333 پرتقال تامسون

 9113 0333 انار

 9913 0333 سیب زرد

 9113 0533 سیب قرمز

 9153 0933 کیوی

 9013 9533 لیموشیرین

 9593 0533 انگور

 0533 0333 خرمالو

 - 99333 آناناس

 0333 5333 نارگیل

 9013 9933 بادنجان

 9153 0333 کدومسمایی

 9913 0333 لوبیا سبز

 9153 0333 ای فلفل دلمه

 133 9333 کرفس

 9953 9333 چغندر

http://www.farsnews.com/
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 9513 9333 شلغم

 - 5333 کلم بروکلی

 953 9033 کلم سفید

 153 9933 کلم قرمز

 9933 9533 هویج

 9513 9333 خیار

 9553 0333 گوجه فرنگی

 9093 9933 زمینی سیب

 9993 9533 پیاز

 9053 9333 کاهو

 533هزار و  9هزار تومان و قیمت هر کیلو سبزی خوردن  9براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم سبزی قرمه، کوکو، آش و پلو 

 .تومان است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103191339055 

 

 بازار و قیمت ها
 - 91/99/18فارس

 جدول+قیمت حبوبات در بازار تهران
تهران تغییر نداشته و نسبت به هفته قبل ثابت مانده ( ع)قیمت انواع حبوبات در بازار شهرستانی میدان امام حسین

 .است
قیمت انواع حبوبات در هفته جاری نسبت به هفته قبل تغییر نداشته و این  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تومان عرضه  533هزار و  9تا  533هزار و  0هر کیلوگرم با قیمتی بین ( ع)محصوالت در بازار شهرستانی میدان امام حسین 

 .شوند می

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

 (به تومان)قیمت  انواع حبوبات

 0533 نخود

 5533 عدس

 0533 لپه

 1333 لوبیا قرمز

 9533 لوبیا سفید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930916001458
http://www.farsnews.com/
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 9333 ماش

 9333 لوبیا چیتی

 1333 لوبیا چشم بلبلی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103191339030 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا-1191آذر  19, چهارشنبه

 شده در تهران  تن محصول گواهی 39عرضه روزانه 

بار شهر  میدان میوه و تره 29شده در  تن محصول گواهی 39برای افزایش کیفی عرضه محصوالت کشاورزی روزانه، 
 .شود تهران توزیع می

شده به لحاظ  محصوالت گواهی: بار گفت ، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره(ایانا)ایران  به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی

گیرد که به این نوع محصوالت، محصول  ها تحت مدیریت و کنترل قرار می پروسه تولید میزان استفاده سموم، کود و سایر نهاده

 .شود شده اطالق می گواهی

شود،  شده عرضه می بار شهرداری تهران محصوالت گواهی ل در میادین و بازار میوه و ترهمح 99سیداحمد صفوی درباره اینکه در 

... احمد، لواسانی و بازارهای اختیاریه، مجیدیه، هروی، زرگنده، قیطریه و بار آزادگان، تهرانسر، جالل آل در میدان میوه و تره: افزود

 .شود شده عرضه می محصوالت گواهی

شده و  عرضه محصوالت گواهی: شود، خاطرنشان کرد ش عرضه دستچین نیز برای جلب رضایت مردم انجام میوی با بیان اینکه رو

 .رسانی به شهروندان است های سطح میادین و بازارها برای افرایش خدمت دستچین در تعدادی از غرفه

با توجه به : شده در میادین و بازارها ادامه داد یمدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران درباره نرخ محصوالت گواه

های بیشتر تولید این محصوالت، نرخ آنها نیز نسبت به محصوالت عادی بیشتر است، اما در مقایسه با محصوالت مشابه سطح  هزینه

 .رسند تری به فروش می شهر به قیمت مناسب

های سازمان، عرضه میوه با کیفیت مناسب و نمونه به شهروندان است  ترین سیاست با توجه به اینکه یکی از مهم: صفوی تصریح کرد

 .های نوین و متفاوت برای جلب رضایت شهروندان استفاده کنیم باید از روش

 .شود میدان و بازار عرضه می 99شده در  تن محصول گواهی 00روزانه : وی یادآور شد

های سازمان در آینده، شهروندان بتوانند میوه مورد نیاز خود را  رنامهها و ب صفوی اظهار امیدواری کرد که با توجه به سیاست

 ./صورت دستچین و با قیمت مناسب در همه میادین و بازارها تهیه کنند به

http://www.iana.ir/tashakkol/item/93110-9.html 

 

 ابازار و قیمت ه
 آیانا-1191آذر  11, دوشنبه

 درصد شد  3..9نرخ تورم روستایی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930916001403
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20664-1.html
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بر اساس  9313مرکز آمار ایران شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در آبان ماه سال 

 .درصد رسید 3..9را اعالم کرد که طبق آن نرخ تورم روستایی کشور به  14سال پایه 
کشاورزی ایران ، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور به گزارش خبرگزاری 

بر این اساس، نرخه تورم روستایی در پایان آبان ماه امسال با کاهش . را اعالم کرد 9013بر اساس سال پایه  9010در آبان ماه سال 

 .درصد رسید 99.0درصدی نسبت به مهرماه به  9.1

افزایش . درصد افزایش داشته است 9.9را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل  935.5عدد  9010شاخص کل در آبان ماه سال 

( 99.5)درصد می باشد که نسبت به همین اطالع در ماه قبل  99.9( تورم نقطه به نقطه)شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 .افزایش یافته است

 99.0نسبت به دوره مشابه سال قبل  10در دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال ( نرخ تورم روستایی)ل درصد تغییرات شاخص ک

 .کاهش یافته است( 95.1) 9010درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه 

درصد افزایش  9.1بت به ماه قبل رسید که نس 999.1شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، در این ماه به رقم 

درصد افزایش  9.9رسید که نسبت به ماه قبل  990.5شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد . نشان می دهد

 .نشان می دهد

ی دهد درصد افزایش نشان م 9.9همچنین شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، نسبت به ماه مشابه سال قبل 

درصد است که نسبت به تورم  90.5نسبت به دوره مشابه سال قبل  10و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 

 .کاهش یافته است(  99.9) 9010دوازده ماهه منتهی به مهرماه 

درصد نسبت به ماه قبل افزایش  3.1 رسید که 915.0به رقم  10شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات، در آبان ماه 

درصد بوده  91.0میزان افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل . نشان می دهد

درصد است که نسبت به  91.0نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  9010است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال 

 .کاهش یافته است(  93.0) 9010تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه 

http://www.iana.ir/majles/item/93103-9.html 

 
 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان – 1191آذر  1۱: تاریخ

 تومان رساند 6444کاهش تولید، قیمت نارنگی را به کیلویی 
در سه یا چهار روز اخیر در شهر شمالی باعث شد قیمت   کاهش تولید و همچنین بارندگی: رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

 .تومان نیز برسد 5333نارنگی به کیلویی 

های جاری  در ماه: ، اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با 

مصرف نارنگی از تولید پیشی گرفته و همچنین صاحبان با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا در حال حاضر این میوه را در میادین 

 . کنند عرضه نمی

کم قیمت این صیفی به  از هرمزگان، بوشهر و چابهار کم  ر گوجهانتظار داریم با آمدن با: فرنگی نیز افزود وی در خصوص قیمت گوجه

 . تومان نیز برسد 9333تومان تا  533کیلویی هزار و 

تومان، پرتقال شمال و میناب نیز از  533هزار و  0تا  9333پرتقال از کیلویی : وی در خصوص آخرین قیمت پرتقال نیز تصریح کرد

 . شود تومان در پایان عرضه می 533هزار و  9تا کیلویی  533هزار و 

http://www.iana.ir/majles/item/20630-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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بیشترین عرضه محصوالت مربوط به انار و هندوانه است و : وی در خصوص آخرین عرضه و قیمت میوه در شب یلدا نیز یادآور شد

مت رود با توجه به تولید انبوه انار و هندوانه ما شاهد کاهش قی شود و انتظار می سایر محصوالت در کنار این دو محصول عرضه می

 . بار باشیم در بازار میوه و تره

http://www.yjc.ir/fa/news/5310001 

 

 بازار و قیمت ها
  فودپرس–  1191آذر ماه  11دو شنبه 

 تومان شد 5244ها  فروشی قیمت مرغ در خرده
اینکه در حال حاضر قیمت مرغ برای مصرف کنندگان در مراکز خرده فروشی رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان 

خانی با بیان اینکه  مهدی یوسف.اگر برای تولیدکنندگان سودی در نظر بگیریم، قیمت منطقی مرغ باشد: تومان است، گفت 1933

مت مرغ برای مصرف کنندگان در در حال حاضر قی: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته تغییر محسوسی نداشته است، اظهار داشت

تومان قیمتی پایین است و با این قیمت تولیدکننده متضرر  1933وی با اشاره به اینکه .تومان است 1933مراکز خرده فروشی 

کند اما اگر برای تولیدکنندگان سودی  تومان برسد تولید کننده ضرر نمی 1533در صورتی که این قیمت به : شود، اضافه کرد می

خانی با بیان اینکه دو هفته قبل قیمت مرغ با افتی غیرمنطقی  یوسف.تومان باشد 9333نظر بگیریم قیمت منطقی مرغ باید در 

در همین راستا شرکت پشتیبانی امور دام شروع به خرید مرغ کرد و در نتیجه قیمت : تومان نیز رسید، گفت 5033همراه بود و تا 

 دوباره متعادل شد
http://www.foodpress.ir/Post. 

 

 تولیدات زراعی و باغی

 - 91/99/11فارس

 رسند گوجه فرنگی و موز سبز با گاز اتیلن می/ واکس ماندگاری سیب و مرکبات برای انسان ضرر ندارد

واکس برای ماندگاری و اتفون : ندارم، گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اطالعی از ممنوعیت مصرف اتفون 
 .شود و برای سالمتی انسان مضر نیست ها استفاده می برای زودرس شدن میوه

واکس یا روغن بر روی : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

 .شود و برای انسان مضر نیست رکبات سیب برای افزایش ماندگاری استفاده میم

 .شود دارنده وارداتی است و در تمام دنیا برای نگهداری محصوالت کشاورزی استفاده می های نگه واکس: وی افزود

کند مانع تبخیر آب موجود در  می ها که مانند پارافین یک الیه بر روی میوه ایجاد واکس: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .رود شود و ماندگاری آن باال می شود و موجب تازه ماندن میوه می میوه می

 .سطح روی سیب به صورت طبیعی یک الیه موم دارد و بخشی از این الیه چربی روی سیب طبیعی است: طهماسبی اظهار داشت

فرنگی  گازاتیلن برای زودرس شدن برخی محصوالت کشاورزی مثل گوجه معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در مورد استفاده از

 .رود هورمون پیری است که برای زودرس شدن محصوالتی مانند گوجه فرنگی و موز به کار می( اتفون)گاز اتیلن : بیان داشت

 .گیرد ند، مورد استفاده قرار میاتفون برای انسان مضر نیست و در محصوالتی که پس از چیده شدن قابلیت رسیدگی دار: وی افزود

http://www.yjc.ir/fa/news/5063439
http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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( هورمون رشد)پس از چیده شدن با استفاه از ماده اتفون ( نارس)و موز ( سبز)الیه زاینده گوجه فرنگی : طهماسبی بیان داشت

 .شود زودرس می

تفاده از آن را معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال اگر اتفون مضر نیست، به چه دلیل وزارت بهداشت ممنوعیت اس

 . اطالعی از ممنوعیت استفاده از اتفون ندارم: اعالم کرده است، گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103199333511 

 
 تولیدات زراعی و باغی

 - 91/99/11فارس

 دار کهگیلویه و بویراحمد از وضعیت خوب احداث باغات در اراضی شیب توصیف معاون وزیر
دار این استان برای تبدیل به باغات را بسیار خوب توصیف  معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی وضعیت اراضی شیب

 .کرد
که برای بازدید از وضعیت باغداری در استان کهگیلویه و بویراحمد به از یاسوج، محمدعلی طهماسبی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های  این استان سفر کرده است ظهر امروز در جمع مردم روستای موگر از استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یکی از قطب

رتبه شما در کشور بهتر از رتبه فعلی  هایی که من امروز مشاهده کردم باید وضعیت و این ظرفیت: باغداری در کشور یاد کرد و گفت

 .باشد

معاون باغداری وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد به دلیل اهتمامی که برای 

د در خصوص باغداری و مسئوالن در مکاتباتی که همواره با ما در تهران دارن: رشد و توسعه باغداری در این استان دارد، اظهار کرد

 .ها برای ما ارزشمند است کنند که این دغدغه آن توسعه باغات با برنامه عمل می

دار این استان و وضعیت خوبی که برای کشت باغات در این اراضی مهیا بوده اشاره کرد و بیان  طهماسبی سپس به اراضی شیب

تواند ظرفیت بسیار باالیی برای رشد و توسعه باغداری  در استان شما میمتری  میلی 933این اراضی به اضافه میانگین بارش : داشت

 .در استان باشد

: هزار هکتار باغات در سطح این استان تصریح کرد 9معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای احداث 

های آینده  نیز علمی صورت گیرد شک نکنید که استان شما در سالو پایه   اگر این کار روی اصول و فنون علمی باشد و انتخاب رقم

 .های بیشتری در زمینه باغداری برای گفتن خواهد داشت حرف

ورود محصول به بازار و زمان آن و : شود نیز اشاره کرد و گفت وی به موضوعات دیگری که موجب رونق باغداری در استان می

 .ر این رونق خواهد داشتهمچنین قیمت محصول تأثیر به سزایی د

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103199333959 

 

 تولیدات زراعی و باغی
 - 91/99/19فارس

 دیدگان سرما و برف خسارتاستمهال بدهی / هزار تن میوه شب عید کشور در مازندران  99سازی  آغاز ذخیره
تن میوه  644هزار و  99سازی برای  ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آغاز ذخیره معاون برنامه

 .سازی وقت داریم تا پایان دی ماه برای عقد قراردادها و ذخیره: شب عید کشور در مازندران خبر داد و گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930917000869
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930917000782
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خبرگزاری وگو با خبرنگار  تودیع و معارفه سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه در گفت محمد جعفری در حاشیه مراسم 

میلیارد  95در راستای حمایت از اشتغال و تولید در روستاها و جلوگیری از بحران سیل، : در این شهرستان اظهار داشت فارس

دار  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ساخت باغ در اراضی شیب 99و  93ل از طریق ماده تومان به مدت سه سا

 .میلیارد تومان است 05اختصاص یافت که در مجموع، 

 دار مازندران هکتار از اراضی شیب 9.44نامه برای  مبادله موافقت* 

نامه برای اقدامات  دار مازندران شناسایی و مبادله موافقت اراضی شیبهکتار از  933هزار و    جاری یک در سال: وی بیان داشت

یابد که در مجموع سه سال،  میلیارد تومان به تامین آب اختصاص می 95میلیارد تومان از رقم  5اجرایی انجام شد که در هر سال، 

 .میلیارد تومان است 90

 کشورتن میوه شب عید  644هزار و  99سازی برای  آغاز ذخیره* 

براساس مصوبه کمیته تنظیم بازار کشور، : معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره تنظیم بازار میوه شب عید، اظهار داشت

شود که این کار با دبیری سازمان  سازی می تن مرکبات برای تنظیم بازار شب عید، ذخیره 533هزار و  09در سال جاری میزان 

 .ندران آغاز شده استتعاون روستایی استان ماز

نامه اجرایی توسط سازمان تعاون روستایی کشور به استان ابالغ و بالفاصله  بعد از ابالغ مصوبه تنظیم بازار، آیین: جعفری تصریح کرد

 .ها به ویژه اتحادیه باغداران آغاز شد کمیته مربوطه تشکیل و عملیات اجرایی برای خرید مرکبات از باغداران و تشکل

 .سازی و عقد قرارداد باید تا پایان دی ماه به پایان برسد ذخیره: ان داشتوی بی

  12سرمازدگی و برف سال   میلیارد تومان برای جبران خسارت 923اختصاص * 

ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره خسارات وارده به بخش کشاورزی در سال گذشته و  معاون برنامه

میلیارد تومان  133که مجموع آن  19در راستای خسارت وارده به بخش کشاورزی در سال : رداخت تسهیالت، اظهار داشتنحوه پ

های عامل شامل رفاه، صادرات، تجارت، ملت و کشاورزی به  بهره توسط بانک میلیارد تومان تسهیالت بانکی کم 990است، به میزان 

 .شود داخت میدیدگان سرمازدگی و برف استان پر خسارت

میلیارد تومان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی توسط بانک کشاورزی و تجارت  93از این میزان، : جعفری تصریح کرد

 .ای انجام گرفته و در حال پرداخت است بندی شعبه تقسیم

 12دیدگان سرما و برف سال  استمهال بدهی خسارت* 

ای  دیدگان توسط کمیته ، با شناسایی خسارت10قانون بودجه « د»براساس بند  :دیدگان، گفت وی درباره استمهال بدهی خسارت

دیدگان مشخص و بار مالی ناشی از استمهال نیز معین  به مسئولیت فرماندار و دبیری مدیر جهاد کشاورزی هر شهرستان، خسارت

 .شده و به منظور تامین اعتبار، به مدیریت بحران وزارت کشور ارسال شده است

 ناظر برای محصوالت استراتژیک مازندران 2۸3ستخدام ا* 

نفر از ناظران گندم، برنج و برخی دیگر از محصوالت  950: معاون اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت

 .شوند جاری استخدام می استراتژیک توسط سازمان جهاد کشاورزی در بهمن سال

های آینده قبل از سال جدید، فعالیت خود را آغاز  استخدام این افراد، انجام پذیرفته و در ماه اقدامات اولیه برای: وی تصریح کرد

 .کنند می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103195339090 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930918001474
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 تولیدات زراعی و باغی
 - 91/99/18فارس

 خوریم صادرات نداشته باشیم به مشکل برمی/ نیازی به واردات میوه برای تأمین شب عید نیست

ای است که نه تنها نیاز به  تولید سیب و مرکبات امسال به اندازه: معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت
 .واردات نیست بلکه برنامه صادرات باید تنظیم شود

، در پاسخ به وضعیت تولید میوه و اینکه آیا نیاز به واردات خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمدعلی طهماسبی در گفت

صادر نشود دچار ای است که اگر  واقعیت این است تولید امسال به اندازه: برای تأمین نیاز شب عید وجود خواهد داشت یا نه، گفت

 .مشکل خواهیم شد

سازی برای تأمین نیاز میوه شب  سازمان تعاون روستایی هم مسئول خرید و ذخیره: معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .عید تعیین شده و انجام این امور به این سازمان ابالغ شده است

ای  رفت و این قیمت به اندازه تومان به فروش می 9933تا  9353ه کیلویی ای بود ک سال گذشته مرکبات به اندازه: طهماسبی گفت

 .کرد کم بود که هزینه کشاورزان را تأمین نمی

ای  هیچ اتفاق جدیدی در بخش تولید نسبت به سال گذشته رخ نداده و تولید امسال نیز همانند سال گذشته به اندازه: وی ادامه داد

 .اخل باید برنامه صادرات هم دیده شوداست که عالوه بر تأمین نیاز د

طهماسبی در پاسخ به اینکه سرمای دیرهنگام زمستان گذشته بخشی از مرکبات منطقه شمال را آسیب رساند آیا در تولید امسال 

 این سرمازدگی در غرب مازندران بود اما تولید منطقه جنوب به حدی است که این احتمال کاهش: تأثیری نگذاشته است؟ گفت

 .کند تولید را به راحتی جبران می

با بازدیدی که از منطقه جنوب کشور داشتم تولید پرتقال و نارنگی در این منطقه : معاون امور باغبانی وزارت جهاد تصریح کرد

 .شود رس تا بهمن و اسفند به بازار عرضه می بسیار زیاد است و نارنگی پیش

کنند پر است و هیچ  هایی که این محصول را کشت می تمام انبارهای استان: گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی در باره سیب هم 

 .مشکلی برای تامین شب عید نیست

این ماده هورمونی است که در طبیعت : طهماسبی در ادامه به بحث استفاده از گاز اتفون که آیا برای سالمتی ضرر دارد یا نه، گفت

 .کنیم ی که بخواهیم زودرس کنیم استفاده میوجود دارد و در محیط مصنوعی هم محصوالت

 .توان توسط این هورمون زودرس کرد و هیچ ضرری برای انسان ندارد فرنگی و موز را می برخی محصوالت مانند گوجه: وی ادامه داد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103195333115 

 

 تولیدات زراعی و باغی
 آیانا-1191آذر  19, چهارشنبه

 نهالستان مجاز  953میلیون نهال توسط  64تولید 
 .شود نهالستان مجاز در کشور تولید می 953میلیون نهال مجوزدار و دارای گواهی سالمت توسط  64حدود 

با اعالم این ( ایانا)کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران سرپرست دفتر نهال معاونت باغبانی وزارت جهاد 

دار در جهت تولیدی سالم و اقتصادی تالش  در فصل توزیع نهال قرار داریم و باغداران باید برای تهیه نهال شناسنامه: خبر گفت

 .کنند

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930918000665
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شده  ترین رویکرد این دفتر، تولید نهال گواهی گذاری شده و مهم هدفها،  در راستای ساماندهی نهالستان: محمد افزود امیر آل علی

 .ها و فرآیندهایی برای آن ایجاد شده و بخش دیگری در حال ایجاد است است که زیرساخت

ور شده در کش شده، ظرف پنج سال آینده بتوان به تعداد مشخصی نهال گواهی های انجام ریزی وی اظهار امیدواری کرد که با برنامه

 .دست پیدا کرد

هزار نهال عاری از ویروس مرکبات برای سال جاری در حال تهیه است که  933در حال حاضر حدود : محمد خاطرنشان کرد آل

 .های معتبر و دارای مجوز را افزایش دهیم نگاه ما بر آن است که بتوانیم تعداد نهالستان

مدت، ساماندهی تولید  تمامی جوانب در آنها دیده شده باشد، اما در برنامه کوتاه نیاز به برنامه جامع و کامل داریم که: وی ادامه داد

 .نهال را در دستور کار داریم

 شده های غیرمجاز به سمت نهال گواهی هدایت نهالستان

ترین مشکل  گهای غیرمجاز در کشور بزر سرپرست دفتر نهال معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه وجود نهالستان

در این راستا، با برگزاری جلسات کمیته فنی مختلف، مقرر شد که رؤسای : شود، تصریح کرد در بخش نهال محسوب می

 .شوند "شرایط مشروط"های غیرمجاز ارسال کنند و آنها دعوت به  ای به نهالستان ها، ابالغیه های جهاد کشاورزی استان سازمان

کنند، مطابق  دسازی مراحل تولید نهال در این ابالغیه ذکر شده است و با کسانی که تمکین نمیاستاندار: محمد یادآور شد آل

 .قانون ثبت ارقام گیاهی برخورد خواهد شد( 9)تبصره 

شده و اخذ  های مجوزدار که دارای نهال گواهی شده را از نهالستان های خریداری باغداران باید توجه کنند که نهال: وی تأکید کرد

 .اهی سالمت از مدیریت حفظ نباتات و برچسب از مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال باشند، تهیه کندگو

میلیون نهال دارای برچسب را  53نهالستان مجاز در کشور گزارش شده است که حدود  010در سال جاری : محمد اظهار داشت آل

 .تولیدی تضمین استتوان اطمینان یافت که سالمت نهال  کند؛ بنابراین می تولید می

توانند به سایت معاونت باغبانی مراجعه کرده و یا از  ها می باغداران برای اطمینان از مجوزدار بودن نهالستان: وی در پایان گفت

 ./ها را دریافت کنند ها، اسامی این نهالستان های جهاد کشاورزی استان سازمان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93150-9.html 

 

 تولیدات زراعی و باغی
  فودپرس–  1191آذر ماه  11دو شنبه 

 عرضه کافی هندوانه برای شب یلدا 
های گذشته، امسال تولید این محصول را  با توجه به تولید مازاد بر نیاز داخلی هندوانه در سال: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

تولید هندوانه و سایر محصوالت : عباس کشاورز اظهار کرد.کنترل کردیم و هندوانه برای ایام شب یلدا به اندازه کافی موجود است

ه به دالیل متعددی از جمله طوالنی شدن شرایط آب و هوایی در فصل بهار که برای رشد این های گذشت جالیزی در سال

محصوالت مساعد است، بسیار بیشتر از نیاز داخلی شد که برای سال جاری سعی کردیم تولید این محصوالت را به اندازه صادرات 

هایی مانند هرمزگان، فارس،  های رسیده از استان شدر حال حاضر گزار: وی افزود.مشخص و تامین نیاز داخلی کنترل کنیم

دهد تولید محصوالت جالیزی مانند هندوانه در این مناطق مطابق دستورالعمل ابالغ شده به  سیستان و بلوچستان و غیره نشان می

تولید : اعت اظهار کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زر.اند آنها بوده و کشاورزان سیاست های اعالم شده را، اعمال کرده

کند اما درصدد کنترل آن در راستای تنظیم بازار هستیم تا قیمت این محصوالت  محصوالت جالیزی و هندوانه کاهش پیدا نمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20654-1.html
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روز به بازار  93ای باشد که طی یک هفته تا  چرا که تولید این گونه محصوالت باید به گونه. بتواند در حد متعادلی باقی بماند

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

 

 تولیدات زراعی و باغی

  فودپرس–  9010آذر ماه  91چهار شنبه 

 میلیارد دالری محصوالت باغی 9ارزآوری 
محمد علی طهماسبی .الر اعالم کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی ارزآوری ناشی از صادرات محصوالت باغی را ساالنه چهار میلیارد د

میلیون تنی محصوالت باغی، رقم  91میزان صادرات نسبت به تولید ساالنه : در نشست با کشاورزان و باغداران گچساران اظهار کرد

 ایجاد یک کارخانه روغن کشی زیتون برای برطرف کردن مشکالت: معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد.ناچیزی است

کارخانه روغن کشی زیتون : طهماسبی عنوان کرد.کشاورزان زیتون کار کهگیلویه وبویراحمد بویژه گچساران یک راه کار موثر است

برخی از ارقام درختان کاشته شده در این استان با اقلیم منطقه سازگاری : وی گفت.برای کشاورزان این استان ایجاد خواهد شد

باید با ترویج طرح پیوند به راندمان تولید : معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود.م را ندارددارد اما بازدهی اقتصادی الز

گروهی از متخصصان وزارت جهاد کشاورزی برای آموزش باغداران به : طهماسبی اظهار کرد.کشاورزان و درآمدزایی آنان کمک کرد

باغداران برای کاهش ضرر و زیان خود درچرفه تولید،اصول علمی : وی بیان کرد.استان کهگیلویه وبویراحمد اعزام خواهند شد

احداث نهالستان فنی و باغ مادری در استان کهگیلویه و : معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت.کشاورزی را رعایت کنند

مختلف کشور با این استان  در سالهای اخیر انتقال نهال های آلوده از مناطق: طهماسبی افزود.بویراحمد یک امر ضروری است

ایجاد این نهالستان موجب تولید نهال : وی بیان کرد.موجب مشکالت زیادی برای کشاورزان و باغداران این استان شده است

استفاده از ارقام تجاری به تامین نیازهای بازار و افزایش : معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد.شناسنامه دارد می شود

راه برون رفت از مشکل سرمازدگی باغات مرکبات استان کهگیلویه و : طهماسبی اضافه کرد.آمد کشاورزان کمک می کنددر

 بویراحمد رعایت نکات علمی، استفاده از ارقام مناسب و تغذیه درست و به موقع درختان است
http://www.foodpress.ir/Post 

 

 تخم مرغ
  فودپرس–  1191آذر ماه  11دو شنبه 

 سبزی ارزان شد/ مرغ افزایش یافت قیمت تخم
بانک مرکزی، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به چهاردهم آذرماه جاری را منتشر کرد 

بانک مرکزی متوسط قیمت خرده .های تازه و گوشت مرغ افزایش داشته است که بر اساس آن، قیمت تخم مرغ، برنج، حبوب، میوه

گروه کاالیی  5را منتشر کرد که براساس آن قیمت  10/  1/  90ن در هفته منتهی به فروشی برخی از مواد خوراکی در تهرا

گروه  99قلم کاال در  09بانک مرکزی در این گزارش قیمت .گروه کاالیی ثابت مانده است 0گروه کاالیی کاهش و نرخ  9افزایش، 

و گوشت مرغ نسبت به هفته قبل از تاریخ اعالم شده قیمت تخم مرغ، برنج، حبوب، میوه های تازه . کاالیی را اعالم کرده است

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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افزایش یافته، قیمت سبزی های تازه و قند و شکر کاهش داشت و نرخ لبنیات، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی ثابت مانده 

درصد  3.9 لبنیات و تخم مرغدر هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل.است

الی  53333درصد افزایش یافت و شانه ای  0.5قیمت تخم مرغ معادل . افزایش داشت و بهای سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود

برنج و حبوبدر این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه دو ثابت .ریال فروش می رفت 935333

درصد افزایش ولی  3.5در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی معادل . درصد افزایش داشت 3.9داخله درجه یک معادل  بود و قیمت برج

میوه ها و سبزی های تازهدر هفته .درصد کاهش یافت و بهای سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود 9.9قیمت لوبیا چشم بلبلی 

عرضه نمی شد ولی سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر  مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه

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

 3.1های تازه قیمت سیب زرد تخم لبنان معادل  های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه

 3.0درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  9.9درصد و لیموشیرین  3.9درصد، نارنگی  0.9درصد ، پرتقال درجه یک 

وسبز درصد و کد 99.9درصد، گوجه فرنگی  9.0در گروه سبزی های تازه قیمت خیار معادل .درصد افزایش داشت 1.0درصد تا 

گوشت قرمز و گوشت مرغدر هفته .درصد افزایش یافت 9.9درصد تا  3.1درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  0.0

قند، .درصد افزایش داشت 5بهای گوشت مرغ معادل . مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود

درصد کاهش یافت و بهای شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون  3.9ت قند معادل شکر، چای و روغن نباتیدر این هفته قیم

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

 

 تولیدات دام و طیور

 آیانا-1191آذر  18, سه شنبه

 شود  اندازی می مرکز ملی حفظ و توسعه شتر دوکوهانه راه
 .شود اندازی می زودی مرکز ملی حفظ و توسعه شتر دوکوهانه در جعفرآباد مغان راه به

از استان اردبیل، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی این استان هدف ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ندازی این مرکز را جلوگیری از انقراض نسل شتر دوکوهانه و همچنین حفظ ذخایر ژنتیکی شترهای دوکوهانه عنوان کرد و ا از راه

نفر شتر تحت پوشش طرح توسعه شترداری قرار گرفته و ثبت مشخصات شده است و با مرکز اصالح  933تاکنون بیش از : گفت

 - FAOالمللی همچون  های بین در آینده نزدیک نمایندگانی از سازمان های الزم صورت گرفته است تا نژاد دام هماهنگی

ACSAD - IFAD های خود را درباره گسترش شترهای دوکوهانه مطرح و  نظرات و طرح از این مرکز بازدید کرده و نقطه

 .ها و ارتباطات تنگاتنگ خود را در این زمینه گسترش دهند هماهنگی

ای، جایگاه شتر، انبار کنسانتره و ساختمان کارگری به  اندازی سیلوی علوفه رکز عملیات احداث و راهدر این م: بهلول تکلوی افزود

 .زودی به لوازم و امکانات تخصصی و آزمایشگاهی نیز مجهز خواهد شد پایان رسیده و به

عنوان حق انگیزه به شترداران  مبلغی بهمنظور افزایش انگیزه شترداران دوکوهانه منطقه، به ازای هر نفر شتر  به: وی خاطرنشان کرد

 ./بومی پرداخت خواهد شد تاب ا دلگرمی بیشتر کار نگهداری و پرورش را انجام دهند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93103-9.html 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20640-1.html
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 ولیدات دام وطیورت
 آیانا-1191آذر  19, چهارشنبه

 محدودیت صدور مجوز واردات جوجه، تنگنای پرورش دهندگان بوقلمون گوشتی 
دهنده صنعتی بوقلمون گوشتی از محدودیت صدور مجوز واردات جوجه به عنوان مشکل اساسی صنعت  شیک پرور

 .بوقلمون کشور خبر داد
کارگاه آموزشی جیره غذایی بوقلمون و در گفت وگو با  حسن شاهسون، مدیر شرکت صنعتی بوقلمون شاهسون در حاشیه برگزاری

سوددهی این صنعت نسبت به تولید : ، ضمن اشاره به نوپا بودن صنعت بوقلمون در کشور افزود(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ار مقاوم استمرغ گوشتی باال است، عالوه بر اینکه این پرنده از نظر مقاومت در برابر بیماری ها نسبت به مرغ بسی

درصد نیز شامل هزینه های تهیه جوجه  03درصد هزینه های پرورش بوقلمون در کشور شامل تهیه خوراک و  13وی با بیان اینکه 

بخش زیادی از جوجه های بوقلمون از کشورهای اروپایی وارد کشور می شود و با مجوز وزارت جهاد : و جاری می شود، گفت

 .کی کشور در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیردکشاورزی و سازمان دامپزش

مصرف : میلیون قطعه جوجه ریزی در سال در کشور صورت می گیرد، یادآور شد 9/5شاهسون با اشاره به اینکه در حال حاضر 

ر کارخانه گوشت بوقلمون به تدریج در کشور جا افتاده و به صورت الشه و قطعه بندی در فروشگاه های بزرگ توزیع می شود و د

 .های سوسیس و کالباس نیز مصرف صنعتی دارد

 حسن شاهسون

تومان، بوقلمون زنده هفت هزار و  533به گفته این پرورش دهنده صنعتی بوقلمون، در حال حاضر قیمت تهیه جوجه هشت و هزار 

 .تومان در بازار فروخته می شود 533هزار و  93تومان و آماده طبخ  933

تهیه جوجه : وقلمون شاهسون با اشاره به اینکه وضعیت فناوری پرورش بوقلمون در کشور مناسب است، افزودمدیر شرکت صنعتی ب

 .از خارج و نیز دان و خوراک بوقلمون از مشکالت پیش روی صنعت بوقلمون به شمار می رود

ی و استانی وزارت جهاد کشاورزی، تن از کارشناسان ستاد 13گفتنی است کارگاه آموزشی جیره غذایی بوقلمون گوشتی با حضور 

سازمان دامپزشکی کشور و تولیدکنندگان بوقلمون، روز هجدهم آذر ماه سال جاری در سالن نعمتی جم ساختمان وزارت جهاد 

 .کشاورزی برگزار شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/93159-9.html 

 

 چای

 خبرنگاران جوان - 1191آذر  21: تاریخ

 درصدی برگ سبز چای را ندارد 33السهم  کارخانجات تولیدکننده چای توانایی پرداخت حق
درپی که گریبانگیر باغات چای کشور شده و همچنین فروش چای سنواتی سبب  های پی متأسفانه با توجه به خشکی: نوری گفت

 .السهم برگ سبزی چای را به کشاورزان پرداخت کنند درصد حق 00کارخانجات توانایی پرداخت شده که 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20657-1.html
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های  ، در خصوص وضعیت بدهیخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانامیرمظفر نوری رئیس اتحادیه تولیدکنندگان چای در گفتگو با 

درصد پرداخت سبز  00السهم  ی حق طی جلساتی که با رئیس چای داشتم این مسئله: ایکاران نیز اظهار داشتکارخانجات به چ

هایی که رئیس سازمان چای با وزیر و دولت خواهند داشت در مورد این  چای به چایکاران مطرح شد که امیدواریم با صحبت

 . یل نشوندها تعط موضوع تجدیدنظر صورت بگیرد تا سال آینده کارخانه

هزار تومان بود که امسال نیز نمایندگان  5در سال جاری کف قیمت بازار : گذاری چای در سال آینده افزود وی در خصوص قیمت

 . مجلس باید در بودجه، قیمت برگ سبز چای را تعیین کنند تا ما شاهد تغییر در روند برگ سبز چای باشیم

ها و کاهش  زراعی به چایکاران پرداخت شود تا ما شاهد بازگشایی کارخانه ه زودتر وام بهامیدواریم هر چ: وی در پایان یادآور شد

 . به باغات باشیم  خسارت

http://www.yjc.ir/fa/news/5311959 

 

 چای
 ایسنا - 1191آذر  18شنبه  سه

 زراعی باغات چای تهیه طرح جامع به
این طرح شامل یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت است : زراعی باغات چای خبر داد و گفت رییس سازمان چای کشور از تهیه طرح جامع به

 .زراعی به چایکاران می تواند در باال بردن کیفیت چای داخلی نقش بسزایی داشته باشد که با اجرای به موقع و پرداخت تسهیالت به

برنامه ریزی جامع در خصوص تهیه فرآیند و اجرای طرح با در نظر گرفتن : ایسنا در گیالن، محمدولی روزبهان اظهار کردبه گزارش خبرنگار 

 .زراعی باغ های چای است زراعی، تغذیه و به نژادی از اهم فعالیت های مجری طرح ملی به های چای شمال، به تمام جوانب احیای باغ

سازی و دیگر عملیات به زراعی دارد  ولیه خوب می تواند محصول خوب تولید کند لذا باغات نیاز به هرس، جوانماده ا: روزبهان خاطر نشان کرد

میلیارد تومان اعتبار در این خصوص در نظر گرفته تا به اشکال مختلف به کشاورزان چایکار در راستای ارتقای کیفی  13و امسال دولت مبلغ 

 .محصول پرداخت شود

این برهه به فکر توسعه باغات نیستیم بلکه به فکر حفظ باغات چای موجود هستیم لذا تمام سیاست و برنامه ریزی ما در راستای در : وی افزود

 .حفظ باغات موجود است

در حال حاضر سیاست سازمان چای کشور حفظ باغات چای موجود است و در آینده برای گسترش باغات چای نیز : رییس سازمان چای گفت

 .ه خواهیم داشتبرنام

 .روزبهان سامان بخشی به موضوع چای سنواتی را از جمله دیگر برنامه های سازمان چای عنوان کرد

http://www.isna.ir/fa/news/10319599911 

 

 خرما

 خبرنگاران جوان - 1191آذر  19: تاریخ

 برنامه استانداردسازی در حال نهایی شدن است/ خرما را در دستور کار قرار دهددولت خرید توافقی 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5069287
http://www.isna.ir/fa/news/93091811296
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خرید تضمینی از سوی سازمان تعاون روستایی و خدمات کشاورزی کشور طرحی شکست خورده است، زیرا ما در : رئوفی گفت

ا انجام دهد زیرا در خرید بخش عملیات کشت محصوالت مشکالت داریم و دولت الزم است بر اساس منطقه خرید توافقی ر

 .تضمینی نرخ خرما همیشه پایین است

با اشاره به وضعیت صادرات این  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانفریدون رئوفی مدیر اجرایی انجمن ملی خرما در گفتگو با 

ایم اما به  هزار تن صادرات به روسیه، آمریکا و دیگر کشورها داشته 993تا  933حدود خوشبختانه ما در : محصول نیز اظهار داشت

 .ایم بازار محصول خرما را گسترش دهیم بندی نتوانسته دلیل عدم رقابت در زمینه بسته

ما در خرید تضمینی از سوی سازمان تعاون روستایی و خدمات کشاورزی کشور طرحی شکست خورده است، زیرا : رئوفی گفت

بخش عملیات کشت محصوالت مشکالت داریم و دولت الزم است بر اساس منطقه خرید توافقی را انجام دهد زیرا در خرید 

 .تضمینی نرخ خرما همیشه پایین است

خوشبختانه وضعیت استانداردسازی این محصول با همکاری : وی در خصوص آخرین وضعیت استانداردسازی خرما نیز تصریح کرد

 .استاندارد در حال نهایی شدن است تا خرما در بورس باکیفیت استانداردهای مطلوب عرضه شود سازمان

متاسفانه هنوز به دلیل عدم استانداردسازی این : انجمن ملی خرما در خصوص عرضه این محصول در بازار بورس کاال اضافه کرد

 .رح استانداردسازی عرضه مجدد خرما به بورس آغاز شودشود و امیدواریم با نهایی شدن ط محصول، خرما در بورس عرضه نمی

ها و تولیدات نیازمند  همه این فرآوری: گذاری در بخش فرآوری خرما یادآور شد رئوفی در پایان ضمن تاکید بر سرمایه

برداشت های بخش دولتی و خصوصی است تا شاهد بهبود عملیات کاشت، داشت و  آالت و حمایت گذاری در بخش ماشین سرمایه

 .در این محصول باشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/5319195 

 

 خرما
 ایسنا - 1191آذر  18شنبه  سه

 ترین خرمای سیستان و بلوچستان آغاز برداشت دیررس
 .هکتار اراضی شهرستان برداشت شود 933تن خرمای هلیله از سطح  933شود  بینی می پیش: مدیر جهاد کشاورزی دلگان گفت

هکتار از اراضی شهرستان به کاشت  933: ، منطقه سیستان و بلوچستان، یارمحمد بامری افزود(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

ترین خرمای منطقه است و معموال  محصول خرمای هلیله، دیررس. به عنوان دیررس ترین خرما اختصاص یافته است "هلیله"نخل خرمای 

 .برداشت آن تا پایان آذر ادامه دارد

 .شود اشت و روانه بازار میهای شهرستان برد هزار تن خرما از نخلستان 03ساالنه بیش از : وی خاطرنشان کرد

به همین دلیل محصول خرمای منطقه توسط : بامری، نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی را عمده مشکل نخلکاران دلگانی عنوان کرد و افزود

 .دالالن، خریداری و پس از بسته بندی، تحت عنوان محصول سایر شهرستانها به فروش می رسد

 .م خرما داریم که از معروفترین آنها مضافتی، هلیله و زاهدی استرق 03حدود : وی خاطرنشان کرد

http://www.isna.ir/fa/news/10319599030 

 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5067675
http://www.isna.ir/fa/news/93091811403
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 زیتون

 خبرنگاران جوان - 1191آذر  18: تاریخ

 طرح زیتون به فراموشی سپرده شد
ای که برای طرح اصالح باغات زیتون در جنوب کشور اختصاص یافته بود برای بخش باغات پسته متاسفانه بودجه : بلندنظر گرفت

 .کشور در نظر گرفته شد

ن که در بودجه طرح زیتو: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراناحمد بلندنظر رییس شورای ملی زیتون در گفتگو با 

 . استان فارس شروع بود متاسفانه اعتبار آن برای بخش پسته در نظر گرفته شد و خسارت فراوانی به باغات وارد کرد

سال گذشته که تاسیس  95متاسفانه بنیان این دفتر از : وی در خصوص همکاری دفتر زیتون برای اصالح باغات نیز تصریح کرد

 . این ضعیف عمل کرده و امیدواریم تغییر و تحولی در این دفتر ایجاد شود گذاری در شده هنوز در زمینه سرمایه

ما در دو سال گذشته ورود : دبیر شورای ملی زیتون با بیان این که در حال حاضر بحث کیفیت این محصول مطرح است اضافه کرد

ر شاهد فروش موارد تقلب در کشور بودیم و روغنهای تقلبی به گور با توجه دست یافتن سازمان استاندارد برای تشخیص تقلب کمت

 . در حال حاضر نیز بحث کیفیت در این خصوص مطرح است

http://www.yjc.ir/fa/news/5311010 

 

 زیتون
 فودپرس– 1191آذر ماه  18سه شنبه 

 خارجی بهتر است یا ایرانی؟  تونزی  روغن/ هزار تومان 96تا  9۸روغن زیتون لیتری  
ای که این محصول از  روغن زیتون در ایران قیمت مشخصی ندارد و بسیار متفاوت است؛ به گونه: رییس شورای ملی زیتون گفت

البته کیفیت روغن زیتون ارتباط مستقیمی با منبع تولیدش ندارد و . شود ها عرضه می هزار تومان در فروشگاه 05تا  95لیتری 

سید احمد بلندنظر درباره وضعیت تولید .ها کیفیت پایینی دارند های خارجی عالی هستند و داخلی توان گفت روغن زیتون مین

در . درصد کاهشتولید داشتیم 13ها مثل فارس تا  در بعضی استان. امسال سال ناآوری زیتون است: زیتون در سال جدید اظهار کرد

به گفته وی امسال در .درصد میزان برداشت کاهش یافت 03تا  93ن، گیالن و گلستان نیز های شمالی مثل زنجان، قزوی استان

شود و بقیه برای روغن  هزار تن میوه زیتون برداشت شده که بخش عمده آن صرف فرآوری کنسرو می 15تا  13مجموع حدود 

کاری در کشور  ن رخ داده، خالف هدف توسعه زیتونسال گذشته تاکنو 93آنچه طی : بلند نظر ادامه داد.ها می رود کشی به کارخانه

چراکه هدف اصلی از این توسعه بخشی نیاز کشور به روغن خوراکی سالم بود اما اکنون به دالیل اقتصادی، این موضوع . بوده است

هزار تن روغن  93نیاز به واردات .شود بر عکس شده است و بخش عمده دانه زیتون به کنسرو و قسمت کمی به روغن تبدیل می

هزار تن واردات نیاز  93اما در زمینه روغن زیتون به . در مورد کنسرو زیتون، کشور مطلقا به واردات نیاز ندارد: زیتونوی اظهار کرد

میانگین سرانه مصرف : رییس شورای ملی زیتون گفت.تن نیست 0333داریم چراکه تولید روغن زیتون در داخل کشور بیش از 

کیلوگرم  90کیلوگرم و در یونان  99.5کیلوگرم، در اسپانیا  90گرم است درحالی که در ایتالیا  933کشور  روغن زیتون در

اما نکته مهم اینجاست که وقتی مردم روغن . ها متفاوت است تعرفه: واردات روغن زیتون اظهار کرد  بلندنظر درباره تعرفه.است

را باید عوارض بپردازند که البته قرار شده نسبت به این عوارض تجدید نظر کنند چ زیتون را برای سالمت خودشان استفاده می

وی درباره قیمت .واردات دانه زیتون ممنوع است: واردات دانه زیتون ممنوع استرییس شورای ملی زیتون خاطر نشان کرد.شود

دو سال است که کنسرو زیتون وارد اکنون . ساختار قیمت کنسرو زیتون با روغن زیتون متفاوت است: زیتون و روغن آن گفت

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5066494
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درصدی قیمت زیتون نسبت به سال  953علت افزایش . شود شود و قیمت آن تحت تاثیر قیمت تمام شده داخلی تعیین می نمی

قیمت فعلی برای کنسرو زیتون ناعادالنه و غیر : بلندنظر تصریح کرد.ها و منابع تولید زیتون بود افزایش قیمت نهاده 13و  51

وقتی نرخ ارز باال رفت به تبع آن قیمت زیتون وارداتی باال رفت و بر روی . چون قیمت تمام شده این میزان نیست. ی استمنطق

قیمت داخلی هم تاثیر گذاشت اما برای امسال افزایش قیمتی نداشتیم و قیمت کنسرو زیتون نسبت به سال آینده اختالف معنی 

باید در تعیین : یمت کنسرو و روغن زیتونوی با اشاره به جزییات قیمت زیتون ادامه دادچگونگی تعیین ق.داری پیدا نخواهد کرد

در حال حاضر . های یکسانی ندارند های سه گرمی تا هفت گرمی زیتون قیمت قیمت زیتون نوع آن را در نظر بگیریم چراکه دانه

بندی  آیند و بسته ها می ها به فروشگاه بته وقتی این زیتونال. شود تومان عرضه می 5333تا  0333ای کنسروی از کیلویی  زیتون فله

که قیمت روغن زیتون داخلی تحت  رییس شورای ملی زیتون با بیان این.شان تغییر می کند و مقداری باالتر می رود شود قیمت می

ون هستند و قیمت روغن زیتون در ایتالیا،اسپانیا و یونان تعیین کننده قیمت روغن زیت: تاثیر قیمت های خارجی است، تصریح کرد

ای آبی آبیاری می شوند در صورتی  های قطره درصد زیتون با سیستم 13در ایران . این مناطق هم بستگی به میزان بارندگی دارد

یا سپری شده امسال تابستان گرمی در اسپانیا و ایتال: بلندنظر ادامه داد.شوند درصد باغات به وسیله باران آبیاری می 13که در اروپا 

در کشور ما از دو جنبه . تر شدن قیمت زیتون شد و این کشورها هم با کاهش بارندگی روبرو شدند که همین موضوع باعث گران

برای همین قیمت : وی افزود.یکی افزایش قیمت زیتون در اروپا و دیگری تغییر نرخ ارز است. یابد قیمت روغن زیتون افزایش می

البته مشکلی که در ایران وجود دارد این است که به ویژه در . التر است و قیمت روغن داخلی هم باال می رودروغن زیتون خارجی با

های شناسایی روغن زیتون بکررییس شورای ملی زیتون با  راه.استان های گرمسیر درصد تولید روغن زیتون کاهش پیدا می کند

اگر مردم طریقه شناسایی : ر است و فرقی نمی کند تولید کجا باشد، ادامه داداشاره به اینکه چند عامل در کیفیت روغن زیتون موث

های با کیفیت استفاده کنند اما هنوز بسیاری از مردم از این موضوع  را بشناسند می توانند روغن زیتون« فوق بکر»روغن زیتون 

شورای بین المللی زیتون این : فیت اظهار کردرییس شورای ملی زیتون درباره چگونگی تشخیص روغن زیتون با کی.مطلع نیستند

شان از جمله بینایی،  های مختلف کنندگان از حس به این منظور که مصرف. موضوع را تدوین و به همه کشورها اعالم کرده است

فیت، اول رنگ در تشخیص روغن زیتون با کی : بلندنظر اظهار کرد.بویایی و چشایی برای تشخیص روغن زیتون با کیفیت بهره ببرند

همچنین روغن زیتون فوق بکر باید بوی میوه زیتون و بوی گوجه فرنگی بدهد و از . آن مهم است که باید سبز مایل به زرد باشد

وی با اشاره .ثانیه گلو را بسوزاند 53تا  93نظر حس چشایی وقتی یک قاشق روغن زیتون را بچشیم باید کمی تلخ باشد و به مدت 

دهد که روغن زیتون برای درمان  ها انجام شده نشان می تحقیقات متعددی که سال: ها گفت ون برای درمان بیماریفواید روغن زیت

 933از این جهت سرانه مصرفی . های ریوی مفید است ها،دیابت و بیماری های زیادی از جمله قلب و عروق، بعضی سرطان بیماری

 شود گرم آن وارد می 903شود و  اش در داخل تولید می گرم 13گرم  933ضمن آنکه از این . گرم در کشور، بسیار کم است
http://www.foodpress.ir/Post 

 

 زعفران
 فودپرس–  1191آذر ماه  29پنج شنبه 

 درصدی صادرات زعفران 35افزایش 
 .درصدی صادرات طالی سرخ خبر داد 01نایب رئیس شورای ملی زعفران از افزایش 

ها نظر  این گفته: جاری اظهار داشت غالمرضا میری در مورد اظهار نظر برخی مسئوالن در زمینه کاهش تولید زعفران در سال

http://www.foodpress.ir/Post


 3931سوم آذر اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

52 
 

 .توان در مورد کاهش یا افزایش تولید آن اظهار نظر کرد آوری زعفران هستیم و فعال نمی ما هنوز در حال جمع. شخصی است

صادرات طالی سرخ تا پایان مهرماه از نظر وزنی و ارزش دالری نسبت به سال : با اشاره به روند صعودی صادرات زعفران، گفتوی 

 . درصد رشد داشته است01گذشته 

 .میلیون دالر بوده است 933کیلوگرم به ارزش حدود  109تن و  93به گفته میری، میزان این صادرات 

درصد به میزان مذکور  93تا  93درات از مشهد انجام شده است و با احتساب شهرهای دیگر باید بین تمام این صا: وی اضافه کرد

 .اضافه شود

اگر شرایط به همین شکل باقی : رسد؟ گفت میری در پاسخ به این پرسش که میزان صادرات زعفران تا پایان سال به چه میزان می

 .درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت 53رات این محصول بیش از گونه پیش برود، صاد بماند و روند صادرات همین

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 شکر

  آیانا-1191آذر  29, پنجشنبه

 تومان  9244درصدی نرخ شکر به بهای  34افزایش 
توسط معاون اجرایی رئیس جمهوری ابالغ "تومان یارانه رسما 244بعالوه تومان،  2944افزایش قیمت شکر به هر کیلو 

 .شد
های قند و شکر به دنبال رشد  ، بیش از دو ماه بود که انجمن صنفی کارخانه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 19خریدند و مجبور بودند با نرخ سال  ز کشاورزان میها با نرخ جدید نیشکر و چغندر را ا قیمت شکر بود؛ زیرا در این مدت کارخانه

ها حاضر به عرضه شکر با نرخ قدیمی  کارخانه: اگرچه چندی پیش بهمن دانایی دبیر این انجمن گفت. آن را در بازار عرضه کنند

 .شود شکرهای دپو شده از سال گذشته است نیستند و آنچه در بازار عرضه می

طبیعی قیمت جدید منجر به بروز مشکالت متعددی از جمله برهم خوردن بازار و همچنین برهم وی معتقد بود که تاخیر غیر

 .خوردن برنامه توسعه تولید خواهد شد

آذر ماه امضاء کرد تا هم اکنون نیز این تصمیم را رسما به  99در نهایت هم محمد شریعتمداری پیشنهاد انجمن یاد شده را در 

تومان یارانه است که  933تومان رسید که البته بعالوه  9933ق این ابالغیه قیمت شکر به هر کیلو طب. مراجع مختلف ابالغ کند

 .توسط معاون اجرایی رئیس جمهوری ابالغ شد"امروز رسما

در این میان نیز کارگروهی با مسئولیت ستاد و عضویت نمایندگان وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت ،معدن و تجارت، معاونت 

شود تا نسبت  کنندگان و تولیدکنندگان و گمرگ تشکیل می جمهوری، سازمان حمایت مصرف ریزی و نظارت راهبردی رئیس مهبرنا

تا بهای تولید داخل ( ریال 99.333)التفاوت قیمت مصوب شکر  گیری در خصوص چگونگی تامین و دریافت مابه به بررسی و تصمیم

 .کنند اقدام می -دگان و تولید کنندگان براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنن -

 موارد دیگر ابالغیه در حمایت از صنایع قند و شکر

آذر توسط محمد شریعتمداری امضاء و به مراجع گوناگون و افردای چون  99این ابالغیه موارد دیگری را هم شامل شده و 

رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست  جهانگیری معاون اول رئیس و رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها، نهاوندیان

جمهوری، صادق پور مشاور رسانه ای رئیس جمهور، ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، مژدهی رئیس 

http://www.foodpress.ir/Post
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م سازمان تعزیرات، تقوی مدیرعامل سازمان حمایت و سینگی رئیس دبیرخانه ستاد هدفمند سازی یارانه ها جهت استحضار و اقدا

 .ارسال شده است

 :با توجه به قیمت های جهانی شکر و نیز ضرورت حمایت از تولید مقر گردید: این ابالغیه آمده است 1براساس این گزارش، دربند 

 .ریال است99333قیمت عرضه شکر سفید درب کارخانه هر کیلو گرم : الف

اخذ موجودی شکر سفید و خام بخش خصوصی را  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است نسبت به: ب

 .منشاء ارز خارجی و نیز نسبت به دریافت تعهد پرداخت مابه التفاوت نسبت به قیمت های جدید اقدام نماید

گمرگ جمهوری اسالمی ایران از ترخیص محموله های شکر خام بدون اخذ تضمین تعهد پرداخت مابه التفاوت حداقل به میزان : ج

 .ل علی الحساب به ازاء هر کیلوگرم شکر وارداتی خودداری نمایدریا 9333

 .عرضه شکر موجودی مازاد ذخایر ابالغی فقط در چارچوب تصمیمات دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مجاز است: د

و تولید شکر و با عنایت به مشکالت عدیده بسیاری از کارخانجات چغندر قند به دلیل کوتاه بودن فصل برداشت چغندر قند : ه

تعطیلی کارخانجات در صورت نبودن شکر خام، ثبت سفارش و واردات شکر خام از تاریخ مورد تایید وزیر محترم جهاد کشاورزی و 

 .ریال برای هرکیلو شکر وارداتی توسط واردکنندگان عملیاتی خواهد شد 9.933پرداخت مابه التفاوت 

 

معاونت برنامه ریزی و  -وزارت صنعت ،معدن و تجارت -نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی کارگروهی با مسئولیت ستاد و عضویت 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و گمرگ تشکیل و نسبت به بررسی و تصمیم  -نظارت راهبردی رئیس جمهور 

تا بهای تولید داخل براساس ( الری 99.333)گیری در خصوص چگونگی تامین و دریافت مابه التفاوت قیمت مصوب شکر 

 ./محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام می نماید

http://www.iana.ir/food/item/93190-9.html 

 

 شیر

 - 91/99/16فارس

 طرح تضمینی خرید شیر در یک استان اجرایی شد/ خریداری شد تن شیر خام به صورت تضمینی از دامداران 144

خام تاکنون فقط در استان قزوین عملیاتی   مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه طرح خرید تضمینی شیر
ر تهران تن شیر خام خریداری شده و از فردا هم طرح مذکور د 144از آغاز اجرای طرح در این استان : شده است، گفت

 .شود اجرایی می
خرید : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفت

کنندگان خریداری و به  از تولید تن شیرخام 133تضمینی شیر خام از یک هفته پیش در استان قزوین آغاز شده و تاکنون حدود 

 .پودر شیرخشک تبدیل شده است

های  شود و در حال حاضر مشغول بستن قرارداد با کارخانه از روز دوشنبه خرید تضمینی شیرخام در استان تهران آغاز می: وی افزود

 .صنایع لبنی برای تبدیل شیر خام به شیرخشک هستیم

http://www.iana.ir/food/item/20673-1.html
http://www.farsnews.com/
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استان کشور از جمله قزوین، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و  93این طرح در : فتمدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گ

شود که در قزوین اجرایی و در تهران از فردا آغاز  جنوبی، اردبیل، گلستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان اجرایی می

 .شود م آغاز میها ه شود و با انجام مقدمات کار الزم برای شروع در سایر استان می

تواند روزانه  طبق ابالغیه هر استان می: سلطانی در پاسخ به این سؤال که آیا برای خرید تضمینی سقف تعیین شده است، گفت

 .های برای تبدیل شیر خام به پودر شیر خشک است تن شیرخام خریداری کند و دلیل این محدودیت ظرفیت کارخانه 953

ها برای تبدیل شیرخام به پودر  ها ظرفیت کارخانه ممکن است در برخی استان: داران بیان داشتمدیرعامل اتحادیه مرکزی دام

 .شود شیرخشک بیشتر باشد که با پیشروی طرح امکانات بیشتری شناسایی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103195339059 

 

 شیالت

 - 91/99/19فارس

 توافق قطعی صادرات سبزی و صیفی به روسیه/ شرکت به روسیه صادر شد 9۸مجوز صادرات آبزیان 
ایران و  -با سفر رئیس شورای تجاری روسیه   :های تخصصی وزارت جهاد گفت الملل و سازمان مدیرکل دفتر امور بین

ت سبزی و صیفی به روسیه انجام شد و توافق برای صادرات سیب، انگور و لبنیات هم هیأت همراه توافق برای صادرا
 .در دستور کار است
ایران به  -رئیس شورای تجاری روسیه  :با اعالم این خبر گفت  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  هومن فتحی در گفت

 .های بزرگ روسیه از دو روز پیش در ایران حضور دارند از نمایندگان سوپرمارکتهمراه هیأتی 

با حضور این هیأت توافق برای صادرات سبزی و صیفی به : های تخصصی وزارت جهاد افزود الملل و سازمان مدیرکل دفتر امور بین

 .منعقد خواهد شد کشور روسیه منعقد شده است و موافقتنامه صادرات سیب و انگور و لبنیات نیز

 .ها را دارند های لبنی و سردخانه بندی، سورتینگ، کارخانه این هیأت برنامه بازدید از باغات کشور، صنایع بسته: وی افزود

این هیأت تجاری عالوه بر بحث تجارت محصوالت کشاورزی، نحوه نقل و انتقاالت بانکی و مالی را بررسی نیز بررسی : فتحی گفت

 .کنند می

های روسی در ایران بعد از مذاکرات اخیر  حضور هیأت: های تخصصی وزارت جهاد گفت الملل و سازمان رکل دفتر امور بینمدی

 .گیرد وزارت جهاد کشاورزی ایران با وزیر کشاورزی روسیه و تفاهم راهبردی دوجانبه صورت می

حصوالت آبزی به روسیه برای اولین بار در تاریخ تجارت شرکت تولید م 95پیش از این هم مجوز بهداشتی برای صادرات : وی افزود

 .شود دو کشور صادر شده و این صادرات انجام می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103191333535 

 
 شیالت
 - 91/99/18فارس

 شود تن گوشت ماهی تیالپیا به کشور وارد میهزار  24ساالنه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930915001382
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930919000808
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هزار تن گوشت  24ساالنه : پروری شیالت با اشاره به اهمیت ماهی تیالپیا در کشورهای مختلف جهان گفت معاون آبزی

 .شود ماهی تیالپیا به کشور وارد می
دالحی عصر امروز در همایش ملی تیالپیا در بافق با بیان اینکه ماهی تیالپیا برای از بافق، حسین عب خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای، استخرهای خانگی و  توان در سیستم گلخانه تیالپیا را می: ای پراهمیت است، اظهار داشت پرورش در مرکز ایران گزینه

 .تر پرورش داد استخرهای دو منظوره با مقاومت بیشتر و جیره غذایی ارزان

درصد تولید تیالپیا مقام نخست  05چین با : دهند، تصریح کرد کشور جهان این گونه با ارزش را پرورش می 905وی با بیان اینکه 

 .جهان را داراست

های بعدی تولید و پرورش این ماهی  کشورهای دیگر بعد از چین با فاصله زیاد در رده: معاون آبزی پروری شیالت یادآور شد

 .کند هزار تن گوشت این ماهی را وارد می 93یران در شرایطی است که هستند و اما ا

درصد  90.9در این سال نسبت به سال قبل آن، : اشاره کرد و گفت 19هزار تنی گوشت آبزیان در سال  093عبدالحی به تولید 

 .ایم رشد تولید گوشت آبزیان داشته

ها هم در استخرهای آب شور  یگو و زینتی تنوع سیستم داریم و این ماهیدر تولید ماهیان گرمابی، سردآبی، م: وی خاطرنشان کرد

 .شوند و هم شیرین پرورش داده و تولید می

 903تولید : ایم یادآور شد های شیرین مقام نخست تولید آبزیان دنیا را داشته معاون آبزی پروری شیالت کشور با بیان اینکه در آب

 .شود دهد که مایه افتخار کشور محسوب می لید جهان را تشکیل میدرصد تو 99هزار تن ماهی قزل آال، 

 .سازی شد این آبزی برای نخستین بار با گونه غیر بومی در کشورمان بومی: وی به پرورش میگو نیز اشاره کرد و افزود

هزار تن خواهد  95لید آن به گذاری شود، تو هزار میلیارد ریال در حوزه تولید میگوی کشور سرمایه0چنانچه : عبدالحی تصریح کرد

 .رسید

شیخ : امام جمعه بافق هم در این همایش به ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهرستان بافق اشاره کرد و گفت

 .محمدتقی بافقی، مرادی و وحشی بافقی از مفاخر فرهنگی و سیاسی این شهرستان هستند

با این وجود تعداد بیکاران این : شاره به ذخایر ارزشمند معادن بافق یادآور شداالسالم سیدجواد سلیمانی همچنین با ا حجت

کنند، همواره نیروی ثابت را از  های بخش خصوصی که در معادن این منطقه کار می شهرستان رو به افزایش است زیرا شرکت

 .آورند شهرهای دیگر با خود می

اگر این گونه آبزی اجازه تکثیر و پرورش داشته : یالپیا هم اشاره کرد و افزودامام جمعه بافق به بحث زیست محیطی پرورش ماهی ت

 .شود ها شغل ایجاد می باشد، ده

های شور بافق نیز در این گردهمایی با بیان اینکه تکنولوژی تکثیر آبزیان در این مرکز در  رئیس مرکز ملی تحقیقات شیالت آب

 .گونه دارد و کاربرد آنها بسیار مثبت است 933از تیالپیا بیش : حال اجراست، خاطرنشان کرد

های خود را بر عهده دارند و گونه ماده این ماهی  های این ماهی حفاظت و مراقبت از بچه همه گونه: نسرین مشایی اظهار داشت

وند و در این مدت گونه کند تا آنها آماده تکثیر ش ها را به مدت دو هفته در دهان خود نگهداری می ریزی، تخم پس از انجام تخم

 .کند ها پر کرده است، تغذیه نمی ماده که دهان خود را از تخم

مقاله در قالب سخنرانی و بقیه به  93مقاله به این همایش وارد شده که  90: مشایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت

 .شود صورت پوستر ارائه می

http://www.farsnews.com/
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، متخصصان، پژوهشگران، محققان، اندیشمندان، مقامات ارشد شیالت کشور و استان ها در این همایش جمعی از اساتید دانشگاه

 .یزد، مسئوالن استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند

به گزارش فارس، شهرستان بافق تنها شهرستان دارای مجوز تحقیقات و پرورش ماهی تیالپیا بود اما محیط زیست حتی تحقیقات 

 .را متوقف کرده استبر روی این گونه ارزشمند 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103195339511 

 

 شیالت
 آیانا- 1191آذر  29, پنجشنبه

 تن شاه میگو از منابع آبی دریاچه پشت سد ارس صید می شود  ۸4امسال 
تن شاه میگو از دریاچه پشت سد  ۸4مدیر شیالت و آبزیان آذربایجان غربی پیش بینی کرد تا پایان سال جاری حدود 

 . آوری به کشورهای اروپایی صادر شود ارس صید و بعد از عمل
این میزان تولید به بخش اعظمی از : به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران از آذربایجان غربی، محمد شیرولیلو اظهار کرد

کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، سوئیس، آلمان و ارمنستان صادر می شود که از این طریق ارزآوری قابل توجهی نیز عاید استان 

 .می شود

و  آبی و بومی تولید تن انواع ماهیان سردآبی، گرم 551هزار و  99شود که امسال در استان  بینی می پیش: شیرولیلو تصریح کرد

 .جهت مصرف به بازارهای عرضه آبزیان داخل وخارج از استان ارائه گردد

هد، آمور و کپور و یک گونه سردآبی قزل آال و  برای تکثیر و پرورش چهار گونه ماهی گرمابی شامل فیتوفاگ، بیگ: وی اضافه کرد

 .شود تولید بچه ماهیان سردآبی، گرمابی و زینتی در استان مجوز پرورش ماهی صادر می

کنندگان، اجرای پروژه مکانیزاسیون در مزارع  شیرولیلو، کنترل بهداشتی محصوالت تولیدی از مرحله صید تا عرضه به مصرف

آال در قفس و توسعه بازارهای عرضه آبزیان در استان را  موجود جهت افزایش تولید دو تا سه برابر ظرفیت، توسعه پرورش ماهی قزل

 .جام شده در حوزه شیالت و آبزیان در آذربایجان غربی عنوان کرداز جمله اهم اقدامات ان

نامه در خصوص احداث مراکز پرورش ماهی توسط  فقره انواع موافقت 53شود امسال تعداد  بینی می پیش: وی ادامه داد

 .دهای صدور پروانه صادر شود که در این راستا بازدیدهای کارشناسی به طور مرتب انجام می گیر کمیسیون

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/93195-9.html 

 

 شیالت
 آیانا-1191آذر  18, سه شنبه

 جمهوری از طرح کالن ملی میگوی عاری از بیماری  بازدید معاون علمی و فناوری رییس
بیماری خلیج فارس عالوه بر توسعه اشتغال، امنیت شغلی، پایداری تولید، برای ده ها طرح کالن ملی میگوی عاری از 

هزار خانواده در عرصه های مختلف صنعت میگو و صنایع تبدیلی موجب رونق صادرات این محصول ارزشمند غذایی 
 .خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930918001596
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20678-1.html
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روابط عمومی معاونت علمی وفناوری رئیس جمهوری؛ و به نقل از مرکز اطالع رسانی و ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

سورنا ستاری، معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری در سفر به استان بوشهر و در ادامه بازدید از مراکز علمی و فناوری این استان 

ت علمی و فناوری از مرکز ملی تحقیقات میگوی عاری از بیماری خاص خلیج فارس، به عنوان یکی از طرح های کالن ملی معاون

 .که در استان بوشهر در دست اجرا است، بازدید کرد

در این مرکز با حمایت های صورت گرفته از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طرح تولید انبوه میگوی عاری از 

ر مراحل آخر طرح است و در بیماری خاص در قالب طرح کالن ملی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در دست انجام بوده که د

 ..حال حاضر کشور ایران جزو پنج کشور جهان در برخورداری از این فناوری است

این طرح در زمینی به مساحت بیش از  59بر اساس این گزارش، نظر به اهمیت طرح تولید میگوی مولد عاری از بیماری، از سال 

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب طرح کالن ملی  19هزار متر مربع آغاز به کار کرد و در اواخر سال  99

 .عملیات اجرایی آن آغاز شد 19قرار گرفت و عمال از سال 

اجرای این طرح عالوه بر توسعه اشتغال، امنیت شغلی، پایداری تولید، برای ده ها هزار خانواده در عرصه های مختلف صنعت میگو 

اشتغال کرده و ضمن خودکفایی از خروج مقادیر قابل توجهی ارز جلوگیری و رونق صادرات این محصول  و صنایع تبدیلی ایجاد

 .ارزشمند غذایی را در پی خواهد شد

متر مربع بوده و دو سالن نیز برای انجام امور 9533استخر ذخیره آب، هرکدام به مساحت  9استخر تحقیقاتی و  1این مرکز دارای 

 .مترمربع دارد 133هی به مساحت حدود پژوهشی و آزمایشگا

 سید حسن محمدی: عکس

فنی تولید میگوی عاری از بیماری  مرکز ملی تحقیقات میگوی عاری از بیماری خاص خلیج فارس که به منظور دستیابی به دانش

ای بالغ بر هشت  نون هزینهاندازی شده است تاک خاص، ایجاد پایلوت تحقیقاتی جهت پایش دائمی تولید این نوع میگو در کشور راه

میلیارد تومان داشته است که چهار میلیارد تومان آن از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و چهار میلیارد تومان دیگر 

این طرح کالن ملی در حال . از سوی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و استانداری بوشهر به این طرح اختصاص یافته است

 .را تولید کرده است( SPF)برداری بوده و تاکنون دو نسل از میگوهای  ماده افتتاح و بهرهحاضر آ

های خوزستان، بوشهر و سیستان  گیر بیماری در استان بر این اساس، با ارزیابی های صورت گرفته در کشور، تاکنون چهار موج همه

به پرورش دهندگان میگو وارد شده است و از این رو، با حمایت  های بسیاری و بلوچستان به ثبت رسیده است که بر اثر آن خسارت

عاری از ) سازی آن در ایران نسبت به پرورش میگوی مولد  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و استفاده از فناوری و بومی

 .اقدام شد؛ فعالیتی که درجهان نیز به آن توجه بسیاری شده است( بیماری

دار بوشهر، محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری، عبدالمجید شجاع معاون امور مصطفی ساالری استان

حقوقی و مجلس، فتح اهلل امی مدیرکل دفتر امور فناوری استان ها، پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری، پیمان صالحی 

سسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و معاونین استاندار در این مدیرکل دفتر طرح های کالن فناوری، محمد پورکاظمی رییس مو

 ./بازدید، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری را همراهی می کردند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/93109-9.html 

 
 شیالت
 آیانا- 1191آذر  11, دوشنبه

 آید  شانک و سوف پرورشی از هفته آینده به بازار می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20632-1.html
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بار ماهی شانک و سوف که تا پیش از  صورت پرورشی تولید شد، این های آبزی دریایی که به آال و سایر گونه در کنار قزل

 . گیرد شد، در سبد غذایی مردم جای می این فقط در دریا تولید می
برای : با اعالم این خبر گفت( ایانا)شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل توسعه بازار سازمان 

 .شود های بوشهر برداشت و به بازار عرضه می صورت پرورشی در آب بار در کشور، دو گونه ماهی جنوب به نخستین

که تا پیش از این در دریا پرورش پیدا کرده و های جنوب هستند  شانک و سوف دو گونه از ماهیان آب: عیسی گلشاهی افزود

 .بار در استخرهای پرورشی استان بوشهر قابل برداشت شدند شد، اما برای نخستین برداشت می

بخشی به آبزیان مصرفی مردم، این اقدام  ها نیم کیلوگرم به باال است و در راستای تنوع میانگین وزنی این ماهی: وی خاطرنشان کرد

 .انجام شد

صورت پرورشی راه را برای افزایش تولید آبزیان در کشور فراهم  تولید آزمایشی این دو گونه ماهی دریایی به: گلشاهی ادامه داد

 .کرده است

 .شود، در تمامی ایام سال قابلیت برداشت دارند از آنجا که این دو گونه در سیستم مداربسته تولید می: وی تصریح کرد

دو گونه دارای تقاضاهایی در بازار صادراتی هستند، اگرچه در بازار داخلی نیز متقاضی و مصرف زیادی  این: گلشاهی یادآور شد

 .دارند

 وجود هشت گونه ماهی پرورشی در کشور

در حال حاضر از دسته ماهیان سردآبی : مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت درباره ماهیان پرورشی موجود در کشور تأکید کرد

ماهی که نوعی ماهی خاویاری است، در گروه ماهیان پرورشی چهار گونه در حال حاضر تولید  ماهیان غضروفی و فیلآال،  قزل

 .ای، سرگنده و ماهی آمور اشاره کرد توان به کپور معمولی، کپور نقره شود که می می

آمیز بودن  بنابراین موفقیت: نشده بود، اظهار داشتوی با بیان اینکه تا پیش از این، در گروه ماهیان دریایی، به غیر از خاویار ورود 

 .این روش، موجب افتخار است

هزار تومان ارزش اقتصادی دارد که با تولید بیشتر و  95در حال حاضر هر کیلوگرم ماهی سوف و یا شانک : گلشاهی همچنین گفت

 .رو خواهد شد ها، با کاهش خوبی روبه سازی آن در سایر استان بومی

 ./شود و در بازار شاهد حضور آنها خواهیم بود نخستین برداشت این دو گونه آبزی در هفته آینده انجام می: ایان افزودوی در پ

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/93193-9.html 

 صادرات و واردات

 آیانا-1191آذر  11, دوشنبه

 روزه از اردبیل  میلیون قطعه جوجه یک 9.6صادرات 

 .روزه از استان اردبیل به خارج از کشور صادر شد میلیون قطعه جوجه یک 9.6ماهه نخست سال جاری بیش از  در شش
کشاورزی این استان با از اردبیل، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

قطعه است که در  091هزار و  919فارم مرغ مادر گوشتی صنعتی به ظرفیت یک میلیون و  03اردبیل دارای : اعالم این خبر گفت

های مزارع مرغ  قطعه در حال پرورش و تولید مرغ گوشتی بوده و سایر فارم 195هزار و  905فارم به ظرفیت  95حال حاضر تعداد 

کل دفتر طیور و زنبورعسل و کرم  روزه مرغ مادر گوشتی به اداره ی گله خود را حذف کرده و جهت رزرو جوجه یکمادر گوشت

 .اند ابریشم معرفی شده

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20620-1.html
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 501میلیون و  03دار تولیدشده در مزارع مرغ مادر گوشتی در هشت ماه گذشته سال جاری  مرغ نطفه تخم: بهلول تکلوی افزود

 .قطعه بوده است 111هزار و  990میلیون و  00روزه تولیدی  یکقطعه و جوجه  955هزار و 

در چهار دوره پرورش نیاز مرغداری گوشتی استان : روزه خاطرنشان کرد های گوشتی استان به جوجه یک وی درباره نیاز مرغداری

 .هزار قطعه است 993روزه حدود دو میلیون و  به جوجه یک

هزار قطعه  115به خارج کشور یک میلیون و  10ماهه نخست سال  زه صادرشده در ششرو میزان جوجه یک: تکلوی تصریحخ کرد

 ./شود بوده است که در نوع خود حرکتی بسیار ارزشمند در جهت شکوفایی این صنعت محسوب می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93199-9.html 

 

 صادرات و واردات
 آیانا- 1191آذر  16, یکشنبه

 مرغ ایران به افغانستان با دلیل سیاسی  افزایش صادرات تخم
 .مرغ خود را از ایران افزایش داد دلیل اختالفات سیاسی افغانستان با هند و پاکستان، این کشور واردات تخم به

مرغ، میزان صادرات این محصول در آذرماه  های خروجی تخم ، بر اساس حواله(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سال جاری نسبت به ماه گذشته حدود دوبرابر افزایش یافته که عمده صادرات این محصول نیز به دو کشور افغانستان و عراق انجام 

 .شده است

تن  900هزار و  تن بوده که پنج 903هزار و  1، 10آذرماه  93آبان تا  93مرغ در فاصله زمانی  بنا بر این گزارش، میزان صادرات تخم

 .تن آن به عراق و مابقی آن به ترکمنستان تاجیکستان صادر شده است 155آن به افغانستان و دوهزار و 

ه است، اما در ماه هزار تن بوده که بخش عمده آن نیز به کشور عراق رفت میزان صادرات کشور در مهرماه سال جاری نیز حدود پنج

 .مرغ ایران به افغانستان افزایش یافته است دلیل تغییر شرایط سیاسی منطقه، صادرات تخم گذشته به

دلیل  افغانستان به: گوید گذار ایران در این باره به ایانا می دهندگان مرغ تخم های صنفی پرورش دبیر کانون سراسری انجمن

د پیدا کرده، واردات خود را از این دو کشور کاهش داده و برای تأمین نیاز خود به سمت اختالفات سیاسی که با پاکستان و هن

 .کشور ما آمده است

ویژه در یک هفته گذشته افزایش چشمگیری  مرغ به افغانستان به این امر باعث شده که میزان صادرات تخم: فرزاد طالکش افزود

 .رات به این کشور همیشگی نخواهد بودداشته باشد، اما باید توجه داشت که افزایش صاد

مرغ، تأثیر زیادی بر  تن تخم 533مرغ در کشور به حدی است که در صورت صادرات روزانه  مازاد تولید تخم: وی خاطرنشان کرد

 .مرغ در بازار داخلی ندارد قیمت تخم

مرغ مازاد بر  هزار تن تخم 953اکنون  هم: دگذار ایران تصریح کر دهندگان مرغ تخم های صنفی پرورش دبیر کانون سراسری انجمن

 .نیاز بازار مصرف داخلی وجود دارد

درصدی صادرات  93مرغ به افغانستان، وی یک ماه پیش در گفتگویی از کاهش  گفتنی است، بر خالف افزایش صادرات تخم

 ./مرغ به عراق خبر داده بود تخم

http://www.iana.ir/food/item/93519-9.html 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20622-1.html
http://www.iana.ir/food/item/20597-1.html
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1191آذر  29: تاریخ

 میلیارد دالر افزایش می یابد 1صادرات بخش کشاورزی تا 
داد و توان صادرات مقام معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از رشد صادرات محصوالت کشاورزی به ویژه باغبانی خبر  قائم

 .میلیارد دالر در افق برنامه ششم توسعه افزایش می یابد 1میلیارد دالر کنونی تا  0کشاروزی کشور از 

ن حضور دارند تا هم اکنون کارشناسان روسیه در ایرا: ؛جهانگیر عرب اظهار داشت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . زمینه واردات محصوالت باغی از ایران را متناسب با کیفیت این بازار فراهم کنند

وزیر جهادکشاوری هم تاکید دارد بازارهای هدف محصوالت کشاورزی و باغی ایران بیشتر شود که در بخش صادرات : وی افزود 

 . تراز مثبت برسیم محصول انار در دست انجام است و تالش می کنیم به زودی به

طرح های توسعه باغبانی در اراضی شیب دار و دارای بارش مناسب در کنار طرح های توسعه باغداری با سامانه های : عرب گفت 

 . آبیاری تحت فشار در دستور کار است

صدم درصدی از کل 91و  0بنابراین گزارش در هشت ماه نخست سال جاری عمده واردات کشورمان هم به ترتیب به گندم با سهم

 50و9سانتیمتر مکعب با  9533درصد،وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون سوز با حجم سیلندر بیشتر از  0ارزش واردات ،برنج با 

 . صدم درصد اختصاص داشته است9و9صدم درصد و ذرت دامی با 1و9صدم درصد، کنجاله سویا با 

) ی توسعه محصوالت کشاورزی در منطقه دارد و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد بنابراین گزارش ایران بیشترین مزیت را برا

 . ثبت کرده که ایران سرزمین کشاورزی است( فائو

خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی حداقل استعدادهای این بخش است و باید برای راهبری بازار محصوالت کشاورزی منطقه 

 . درصد اشنغال در اقتصاد کشاورزی است 95ج فارس برنامه ریزی کینم و به ویژه کشورهای حاشیه خلی

 . و نیم میلیون تن سیب درختی تولید می شود 0اقلیم است و امسال بیش از  99اقلیم کشاورزی جهان ، ایران میزبان  99از 

 .زیادی برای گفتن داریماز تولید محصوالت کشاورزی ایران در جهان سالم ترین است و در تولید ارگانیک حرف های 

http://www.yjc.ir/fa/news/5315100 

 صنایع غذایی

 آیانا- 1191آذر  29, پنجشنبه

 میلیارد ریالی شیر مدارس خوزستان با تولیدات پگاه  394ماندگاری سرمایه 
در شوش، روند کار این شرکت را عالی « شیر پگاه»بازدید از شرکت عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان در 

 .ارزیابی کرد و سهمیه تامین تمام شیر مدارس استان خوزستان را به این شرکت سپرد
، صبح امروز عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان با همراهی جمعی از (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

 .شهر شوش بازدید کرد« شیر پگاه»از شرکت مسئوالن 

مقتدایی در این بازدید، ضمن ابراز خشنودی و ستایش ویژه از روند کار این شرکت در استان خوزستان، با تاکید بر تامین شیر مورد 

بسته شیر تمام  میلیون 59با توجه به ظرفیت باالی شرکت شیر پگاه خوزستان : نیاز مدارس این استان توسط پگاه خوزستان گفت

میلیارد ریال پول و سرمایه از  093مدارس این استان فقط از سوی این شرکت تامین و توزیع خواهد شد که این اقدام از خروج 

 .استان خوزستان جلوگیری می کند

 .ر گیردوی از مدیریت شرکت پگاه خوزستان خواست این چرخه مالی را در راستای افزایش تولید و اشتغال در منطقه بکا

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5068943
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مابقی شیر مورد نیاز مدارس خوزستان نیز با حمایت و پشتیبانی شرکت پگاه خوزستان از سوی : استاندار خوزستان اظهار داشت

 .سایر شرکت های خوزستانی تامین خواهد شد

زییات تولیدات این الزم به ذکر است در جریان این بازدید شاکریان، مدیرعامل پگاه خوزستان استاندار خوزستان را در جریان ج

 .مجموعه به ویژه شیر های استریلیزه که مناسب مدارس است قرار داد

http://www.iana.ir/food/item/93195-9.html 

 

 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 1191آذر  22: تاریخ

 حاضر به اجرایی کردن مصوبه دولت نیستندهای لبنی  کارخانجات فرآورده
افزایش   های لبنی به دلیل عدم گذشت از سود خود حاضر به اجرایی کردن مصوبه متأسفانه کارخانجات فرآورده: مقدسی گفت

 .تومانی که توسط دولت تصویب شد نیستند 9003قیمت شیر 

، در خصوص آخرین وضعیت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراناحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در گفتگو با 

خرید تضمینی تا زمانی که کارخانجات : خرید تضمینی شیر توسط سازمان تعاونی روستایی و خدمات کشاورزی اظهار داشت

ون محدودیت زمانی و مکانی ادامه خواهد یافت و در حال حاضر نیز دولت شوند بد  های لبنی حاضر به اجرایی شدن مصوبه فرآورده

 . خرید تضمینی در شش استان صورت گرفته و قرار است با چهار استان دیگر نیز قرارداد خرید تضمینی شیر منعقد شود

متأسفانه این : ام افزودوی با انتقاد از عدم همکاری سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با تولیدکنندگان شیرخ

های لبنی  فرآورده  های تولیدکننده سازمان حمایتی از تولیدکنندگان این محصول مهم نداشته و بیشتر در جهت منافع کارخانه

 . کند حرکت می

تصریح  اند تومان بابت ارزان فروشی هر کیلوگرم این محصول ضرر کرده 003تا  903مقدس با بیان اینکه تولیدکنندگان شیرخام 

گردد که  های لبنی از تولیدکنندگان شیرخام باز می تومانی تولیدکنندگان فرآورده 9953تا  9353این مسائل بیشتر به خرید : کرد

 . هنوز هم ادامه دارد

لوی ذرت ها تا امروز در بازار ثابت بوده و فقط قیمت سی قیمت نهاده: رئیس کانون انجمن صنفی گاوداران کشور در پایان یادآور شد

 . کمر گاوداران را شکسته است

http://www.yjc.ir/fa/news/5311011 

 

 صنایع غذایی
 دهقان نیوز- 1191/99/16) 

رود های کشاورزی و تشکل/ ارائه دهد   وزارت جهاد کشاورزی، برنامه/ انحصار بازار صنایع غذایی باید شکسته شود 
 کنند 

بینیم بازار کشور از  کننده متضرر شده است، چرا که می کننده بیشتر از تولید در این شرایط مصرف/ دهقان نیوز 

دهد که جامعه قدرت خرید و  تولیدات کشاورزی داخلی یا خارجی مملو است، اما مصرفی وجود ندارد و این نشان می

http://www.iana.ir/food/item/20675-1.html
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5069366
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شدن  ها در حال قربانی کننده توسط واسطه کننده و مصرف دهد که تولید میها ندارد و این نشان  مصرف را با این قیمت

 .است

های موازی، انحصار بازار صنایع غذایی کشور که  کردن دست دالالن باید با ایجاد بازار دبیرکل خانه کشاورز گفته دولت برای کوتاه

 .نفر است را بشکند 533در اختیار 

نفر است و وزارت جهاد کشاورزی که  533انحصار بازار صنایع غذایی کشور در اختیار در حال حاضر : عیسی کالنتری گفت

متاسفانه یا خوشبختانه مسوولیت ساماندهی بازار محصوالت کشاورزی را در اختیار دارد، باید برای تنظیم این بازار به نفع 

 .ی خود را ارائه دهد کننده برنامه کننده یا مصرف تولید

بینیم بازار کشور از تولیدات کشاورزی  کننده متضرر شده است، چرا که می کننده بیشتر از تولید شرایط مصرف در این: او گفت

ها ندارد و  دهد که جامعه قدرت خرید و مصرف را با این قیمت داخلی یا خارجی مملو است، اما مصرفی وجود ندارد و این نشان می

 .شدن است ها در حال قربانی نده توسط واسطهکن کننده و مصرف دهد که تولید این نشان می

 53درصد یعنی حدود  99که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی حدود  با توجه به این: دبیر کل خانه کشاورز گفت

هاد میلیارد دالر است و گردش مالی صنایع غذایی کشور با توجه به واردات و صادرات بسیار بیشتر از این رقم است، وزارت ج

گذاری و ورود سیستم بانکی و کشاورزان در  های موازی را با استفاده از سرمایه کشاورزی برای شکستن انحصار این بازار باید بازار

گذاری نیاز دارد  گر چه ایجاد این بازار موازی حداقل به یک میلیارد دالر سرمایه. مقابل این بازار ایجاد کند تا از انحصار خارج شود

 .توانند از این محصوالت استفاده کنند درآمد می ه در مقابل تورم کاهش یافته و مردم به ویژه اقشار کمکه البت

کاری بسیاری وجود دارد، اما برای این  های رقابتی و موازی های دنیا انحصار بازار شکسته شده و بازار در همه کشور: کالنتری گفت

های کشاورزی برای ورود به مراحل اجرایی این طرح است تا رقابت سالم در  تقویت تشکل گذاری کالن و کار در ایران نیاز به سرمایه

 .کنند ها و خرده فروشان در کشور در حق مردم اجحاف می این بازار ایجاد شود و این در حالی است که متاسفانه عمده واسطه

ها را برای مردم کاهش  های موازی تورم و قیمت اد این بازارنشدن تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی باید با ایج  برای ضایع: او گفت

داد، چرا که در شرایطی که قدرت رقابت صادراتی برای محصوالت کشاورزی وجود ندارد باید این تولیدات در داخل مصرف شود که 

ت خرید و مصرف مواد غذایی در کشور بنابراین دولت باید تالش کند قدر. ایم اگر نشود منابع را تنها برای تولید آنها به هدر داده

ها کاهش پیدا کند، چرا که اگر یارانه  بلکه باید قیمت. پذیر نیست برای چهار دهک اول تقویت شود که این کار با یارانه دادن امکان

یارانه اختصاص یافته شان عالوه بر  هزار تومان دیگر نیز به خرید مایحتاج 933هزار تومانی هم در اختیار مردم قرار گیرد باید  03

 .اضافه کنند

http://www.dehghannews.ir/News9.aspx?id=0339 

 

 صنایع غذایی
  فودپرس– 1191آذر ماه  18سه شنبه 

  علت منتشر نشدن اسامی شرکت های لبنی متخلف/ناگفته هایی از پرونده پالم
وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو، جزئیات جدیدی از پرونده روغن پالم و تخلفات شرکت های لبنی را بازگو  معاون

که شب گذشته از شبکه اول سیما روی آنتن رفت، در پاسخ به  "مصیر"دکتر رسول دیناروند با حضور در برنامه تلویزیونی .کرد

ما چنین اختیاری : ی شرکت های لبنی متخلف در پرونده روغن پالم اعالم نشد، گفتسئوال مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا اسام

http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3002
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بلکه ، ما اسامی را به دستگاه های مسئول و قوه قضائیه اعالم کرده ایم و اگر صالح باشد، اعالم . نداریم که اسامی را منتشر کنیم

در حال حاضر صدها شرکت لبنی در کشور فعالیت می : افزود وی در ادامه به تشریح روند پرونده روغن پالم اشاره کرد و.می شود

وظیفه ما به عنوان دستگاه نظارتی، بازرسی و کنترل و برخورد با تخلفات . کنند که تعداد اندک شماری از آنها تخلف می کنند

به دنبال این موضوع بود که : تدیناروند با اعالم اینکه در موضوع روغن پالم برخی شرکت های لبنی سوءاستفاده کرده اند، گف.است

معاون وزیر .واحد لبنی مورد بازرسی قرار گرفته و از محصوالت و فرآورده های آنها نمونه برداری شد 533در مدت یک ماه بیش از 

شرکت  53شرکت متخلف شناسایی شدند و در ادامه نیز، تعداد این شرکت های لبنی به  09بر همین اساس، : بهداشت ادامه داد

رییس سازمان غذا و دارو به شیوه های برخورد با شرکت های لبنی متخلف اشاره .رسید که خط تولید آن فرآورده متوقف گردید

شرکت هایی که در موضوع روغن پالم دچار تخلف شده بودند، پروانه ساخت آن محصول آنها تعلیق و به دستگاه : کرد و افزود

 خلف، برخورد قانونی می شودقضائی معرفی شدند که متناسب با شدت ت
: http://www.foodpress.ir/Post. 

 

 گندم

 آیانا- 1191آذر  18, سه شنبه

 شود  ساله برای معرفی ارقام مناسب گندم تدوین می 94برنامه 
 . ساله برای معرفی ارقام گندم مناسب با شرایط اقلیمی کشور در حال طراحی است 94ای  برنامه

معاون تحقیقاتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه نخستین همایش ملی مدیریت خاک و آب در تولید گندم در گفتگو با 

زراعی محصوالت  نژادی و به های تحقیقاتی در زمینه به برنامه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .کشاورزی و گندم داریم تا منجر به تولید رقم شود

باید در جهت افزایش ارقام گیاهی اقدام کنیم که متناسب با شرایط اقلیمی کشور باشد که در این راستا از : اسکندر زند افزود

 .کنیم های دنیا استفاده می پالسم و ژرمهای ایرانی  پالسم های موجود ژرم ظرفیت

ای در حال طراحی است که بتوانیم ارقام گندم مناسب با شرایط فعلی اقلیم  ساله 93در این راستا، برنامه : وی خاطرنشان کرد

 .کشور را معرفی و بذر مورد نیاز آن را برای کشاورزان تأمین کنیم

 .گیرد زودی گواهی شده و در اختیار کشاورزان قرار می تکثیر قرار دارد که به ارقام امیدبخش فعلی در مرحله: زند ادامه داد

برداران  شده در دستور کار است و برای ترویج این ارقام در بین بهره برنامه مفصلی برای تولید ارقام و بذور گواهی: وی تصریح کرد

 .کشاورزی با کمک معاونت زراعت، برنامه خاصی داریم

کار که عملکرد بیش از شش تن  کشاورز گندم 033زودی بیش از  به: قیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یادآور شدرئیس سازمان تح

های تحقیقاتی نیز نحوه افزایش عملکردشان تحت بررسی قرار  شوند و در عرصه در هکتار داشتند، توسط معاونت زراعت معرفی می

 .ادبرداران تعمیم د گیرد تا بتوان به سایر بهره می

 .ور خواهد بود انتخاب کشاورزان نمونه توسط این سازمان، از این پس بر اساس تولید مناسب همراه با استفاده بهره: زند تأکید کرد

 .شود شود که بخشی از آنها به گندم مربوط می رقم بذر معرفی می 95تا پایان سال جاری، : وی اظهار داشت

 ./شود ارقام جدید محصوالت کشاورزی رونمایی میدر هفته پژوهش، از : زند در پایان گفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93100-9.html 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20643-1.html
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 گوجه فرنگی

 خبرنگاران جوان - 1191آذر  19: تاریخ

 تومانی قیمت نارنگی 644کاهش / رسد روز دیگر به تهران می 24فرنگی چابهار  گوجه
در حال حاضر گوجه فرنگی دزفول، بهبهان و کنگان قیمت این محصول را در بازار تهران : رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت

 .ها خواهیم بود روز دیگر شاهد افت قیمت 93فرنگی از شهر چابهار تا  تومان رسانده است که با ورود محموله گوجه 0533به 

با اشاره به افزایش قیمت نارنگی و مرکبات در روزهای اخیر اظهار  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانران در گفتگو با حسین مهاج

 .تومان در بازار داخلی رسیده است 0533تا  0533تومان کاهش داشته و به کیلویی  533قیمت نارنگی : داشت

در حال حاضر گوجه فرنگی دزفول، بهبهان و کنگان قیمت این محصول را در بازار تهران : اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت رییس

 .ها خواهیم بود روز دیگر شاهد افت قیمت 93فرنگی از شهر چابهار تا  تومان رسانده است که با ورود محموله گوجه 0533به 

تومانی مرکبات مخصوصا  9333ما در حال حاضر شاهد کاهش : ه پرتغال تصریح کردوی در خصوص قیمت سایر مرکبات از جمل

 .ها روند کاهشی داشته باشد پرتغال هستیم که امیدواریم با توجه به فصل برداشت قیمت

ا افزایش قیمتی با توجه به فراوانی این محصول در سال جاری م: مهاجران در پایان به قیمت انار در شب یلدا اشاره کرد و یادآور شد

 .شود تومان در بازار عرضه می 9533تا  0533در این محصول نداریم و در حال حاضر نیز با قیمت 

http://www.yjc.ir/fa/news/5319590 

 گیاهان زینتی

 ایسنا - 1191آذر  18شنبه  سه

  های تهران جمع شدند فروشی درصد گل 24
  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس

اینکه مردم توان در ایران بیشترین فروش گل برای مراسم ختم است و به دلیل : رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران گفت

 .های تهران جمع شدند درصد از گل فروشی 93ای که طی سال گذشته و جاری حدود  خرید ندارند، بازار گل و گیاه کساد است؛ به گونه

ه بازار گل و گیاه شرایط خوبی ندارد چراک: وگو با خبرنگار ایسنا، درباره وضعیت تولید گل در کشور گفت غالمحسین سلطان محمدی در گفت

 .مردم توان خرید ندارند

  .درصد نسبت به سال گذشته کمتر بوده است 93در شش ماهه اول امسال حدود یک میلیارد شاخه گل تولید شد که   :وی ادامه داد

ار می وقتی قیمت گل و گیاه باال باشد مردم آن را از سبد خریدشان کن: رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران تصریح کرد

  .تری مثل مسکن، مواد غذایی و پوشاک دارند چون نیازهای اساسی. گذارند

 .ها بیشتر است فروشی شود که این قیمت در گل تومان عرضه می 0333به گفته وی اکنون هر شاخه گل رز در بازار به قیمت 

 93طی سال گذشته و جاری حدود   :ت، عنوان کردمحمدی با بیان این که وضعیت بازار گل نسبت به سال های قبل افت داشته اس سلطان

بسیاری از تولیدکنندگان گل، . سال پیش تنزل کرده است 93های تهران جمع شدند در مجموع بازار گل نسبت به  درصد از گل فروشی

 .اند هایشان بسنده کرده کارشان را تعطیل و تنها به زمین

 !بیشترین فروش گل برای مراسم ختم
شاخه گل است اما  933تا  953سرانه مصرف گل و گیاه در اروپا برای هر فرد ساالنه : سرانه مصرف گل در ایران و اروپا گفت وی با مقایسه

امروز بیشترین فروش و مصرف گل . های ختم است رسد که از این تعداد پنج شاخه برای مراسم شاخه هم نمی 93سرانه مصرف در کشور ما به 

 .های ختم است در مراسم

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5067524/%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-20-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-500-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
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از نظر   :که باید در این شرایط به فکر صادرات گل و گیاه باشیم، ادامه داد رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران با بیان این

چراکه قابلیت . ای اساسی داشته باشد دولت باید در این زمینه برنامه. صادرات گل و گیاه هم وضعیت خوب نیست و صادرات چندانی نداریم

  .ریم در زمینه صادرات گل پیشرفت کنیم و تولیدمان را صادر کنیم تا ارز وارد کشور و باعث اشتغالزایی شودا

کشور ما در تولید گل مقام هفدهم و در : محمدی در پاسخ به اینکه ایران چه جایگاهی در تولید و صادرات گل و گیاه دارد؟ ادامه داد سلطان

 .یا دارد که علت آن نداشتن تولید انبوه استرا در دن 939حوزه صادرات مقام 

 ها تولید صنعتی دلیل افت کیفیت عطر و بوی گل
پیش از این تولید گل و گیاه در : ها افت کرده است؟ گفت هایش در پاسخ به اینکه چرا کیفیت و عطر و بوی گل وی در بخش دیگری از صحبت

شوند کیفیت  های صنعتی همراه با حرارت و گرما تولید می ها در گلخانه دلیل اینکه گل شد اما به های سنتی و در فضای باز انجام می گلخانه

  .اند پایین تری پیدا کرده

ها ظاهر زیبایی داشته باشند اما از عطر و بوی با  شود که گل این کار باعث می: رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران اضافه کرد

  .اشندکیفیتی برخوردار نب

سیستم سنتی تولید گل و گیاه   :که رفتن به سمت تولید صنعتی گل و گیاه بر اساس ضرورت انجام شده است، گفت محمدی با بیان این سلطان

 های صنعتی ایجاد کنیم که البته خود برای کشور ما مناسب بود اما مجبور شدیم برای آن که خودمان را به عرصه صادرات نزدیک کنیم، گلخانه

  .این اتفاق یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت گل و گیاه شد

 تولید انبوه راه رسیدن به صادرات مطلوب گل و گیاه
به دلیل این که چرخه تولید گل در کشورهای مختلف صنعتی : ای جهانی است، اظهار کرد ها مساله که پایین آمدن کیفیت گل وی با بیان این

 .طر و بوی با کیفیتی ندارندها ع شده در هیچ کجای دنیا گل

برای این کار باید تولید : رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران درباره راهکارهای نزدیک شدن به صنعت گل و گیاه دنیا گفت

ای تولید کنیم که امکان  در اندازه همچنین باید بتوانیم. انبوه، با کیفیت و ماندگار داشته باشیم تا بتوانیم به استانداردهای جهانی نزدیک شویم

 .چون تولید فعلی در حد مصرف داخل است. صادرات داشته باشیم

http://www.isna.ir/fa/news/10319599919 

 

 منابع مالی

 - 91/99/11فارس

 درصدی منابع پاسخگوی کشاورزی نیست 1رشد / 19دلسردی کشاورزان از بودجه 
درصدی بودجه کشاورزی در الیحه دولت خواستار توجه  1های کشاورزی ضمن انتقاد از رشد  رئیس مجمع ملی تشکل

 .بیشتر به این بخش شد
کل کشور در حوزه کشاورزی  10الیحه بودجه سال ، در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مسعود اسدی در گفت

درصدی بودجه بخش کشاورزی در الیحه دولت موجب ناراحتی و تاسف ما شد چون به بخش کشاورزی که  1افزایش : اظهار داشت

 .قرار است، موتور محرک اقتصاد و تامین کننده غذای جامعه باشد، باید بیش از پیش توجه شود

انتظار نداشتیم رشد بودجه بخش کشاورزی یک پنجم ورزش و جوانان باشد و از : ی کشاورزی افزودها رئیس مجمع ملی تشکل

 .نمایندگان مجلس تقاضا داریم که در هنگام بررسی الیحه بودجه در مجلس، این کاستی را جبران کنند

یم، باید به کشاورزی کمک شود و اگر دولت با ا ها قرار گرفته ها مورد شدیدترین تحریم در شرایطی که برای دفاع از ارزش: وی افزود

 .تر است، بیشتر مورد توجه قرار گیرد بندی انجام شود و بخشی که مهم محدودیت منابع مالی مواجه است، باید اولویت

http://www.isna.ir/fa/news/93091811161
http://www.farsnews.com/
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: سازی ، آموزش و بروکراسی اداری در بخش کشاورزی را از دیگر مشکالت این بخش دانست و افزود وی، ضعف مدیریت، فرهنگ

یک کشاورز یا دامدار برای دریافت مجوز فعالیت باید مراحل بسیار زیادی را طی کند و این مسئله زمان زیادی به خود اختصاص 

 .دهد می

هایی که در کشور با آن  بهتر است با توجه به خشکسالی: های اختصاص بودجه در بخش کشاورزی گفت اسدی درباره اولویت

گذاری و مکانیزاسیون ادوات  های آبیاری و تبدیل خطوط انتقال آب به خطوط لوله ازی سیستممواجهیم، توجه به تجهیز و نوس

 .های بودجه باشد کشاورزی از مهمترین اولویت

هکتار زمین دارند، اما به دلیل گران بودن ادوات کشاورزی و مشکل بودن  03یا  93در کشور ما کشاورزانی هستند که : وی افزود

 .خرید این تجهیزات امکان استفاده از زمین کشاورزی را ندارنددریافت وام برای 

دولت در بسته خروج از رکود هم به : اسدی با بیان اینکه اقدام دولت در الیحه بودجه موجب دلسردی کشاورزان شده، ادامه داد

 .کشاورزی توجهی نکره و امیدواریم این مشکل برطرف شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103199333905 

 منابع مالی
 - 91/99/16فارس

 درصدی نسبت به امسال .2رشد / 19هزار میلیارد تومان برای خرید گندم، جو و ذرت داخلی در سال  99اختصاص 

هزار میلیارد تومان برای خرید گندم، جو و ذرت تولید داخل اختصاص 99براساس پیشنهاد دولت در سال آینده 
 .درصدی نسبت به امسال دارد .2خواهد یافت که رشد 

 کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از 10بودجه الیحه  99، در تبصره خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

  های عامل مکلف است، با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیالت الزم را از طریق سامانه خرید گندم برای خرید گندم، طریق بانک

ها قبل از شروع بخش برداشت، در  هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک 90ای داخلی تولید داخل تا سقف  جو، ذرت دانه

 .های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و سایر مباشران خرید تضمینی قرار دهد ایی ایران، کارخانهاختیار سازمان تعاون روست

دهد، برای سال آینده  هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که نشان می 99این مبلغ  10به گزارش فارس پیش از این برای سال 

 .درصد رشد دارد 99

 .تومان در نظر گرفته شده است9955آینده قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103191333101 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 91/99/11فارس

 با علوفه تهاتر شیرخام/ خرید تضمینی شیر در استان تهران آغاز شد
خرید تضمینی شیر امروز در استان تهران آغاز شد و تاکنون : مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان تهران گفت

 .کنندگان خریداری شده است تن شیر از تولید 14حدود 
در استان ( حمایتیخرید )زاده مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان تهران در مورد خرید تضمینی شیر  قلی محمدرضا حیدر

تن شیرخام از دامداران تهرانی  13امروز خرید تضمینی شیر در استان تهران شروع شد و تا این لحظه حدود : تهران، گفت

 .خریداری شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930917000245
http://www.farsnews.com/
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 تن شیرخام از دامداران خریداری و برای تبدیل به پودر شیر خشک تحویل 933شود تا پایان امروز حدود  بینی می پیش: وی افزود

 .های صنایع لبنی شود کارخانه

مجری طرح خرید تضمینی شیر سازمان تعاون روستایی است و مباشر : مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان تهران تصریح کرد

 .خرید اتحادیه دامداران سراسری کشور است

سراسری کشور برای خرید شیرخام تضمینی  بین سازمان تعاون روستایی استان تهران و اتحادیه دامداران: زاده بیان داشت حیدرقلی

ها برای تبدیل شیرخام به پودر شیر خشک قرارداد بسته  قراردادی منعقد شده است و اتحادیه سراسری دامداران هم با کارخانه

 .است

، (0.9چربی هزار و  933بار میکروبی تا )پس از تحویل شیر خام تولیدی دامداران به کارخانه بر حسب استاندارد : وی افزود

دهند و اتحادیه سراسری پس از تایید آن را در اختیار  ها لیستی از فروشندگان شیر خام را به اتحادیه سراسری تحویل می کارخانه

روز وجه خرید شیر خام به حساب دامداران واریز  03الی  95گذارد و پس از آن به مدت  سازمان تعاون روستایی استان تهران می

 .شود می

توانند به جای دریافت پول نقد علوفه دریافت کنند که علوفه هم در فاصله  در صورت تمایل دامداران می: زاده بیان داشت لیحیدرق

 .شود روز بعد از فروش شیر به دامداران تحویل می 95الی  93

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

 .ها از انجام آن سرباز دند تومان خریداری شود که کارخانه 9003دامداران با قیمت 

شود و بنابراین دولت برای جلوگیری از ضرر به  تومان خریداری می 9953اکنون شیر خام تولیدی دامداران با قیمت متوسط  هم

( خرید حمایتی)تومان طرحی را با عنوان خرید تضمینی شیر  9003قیمت مصوب کنندگان و رساندن قیمت خرید شیر به  تولید

 .اجرا کرد

تومان برای تبدیل به شیر خشک  9003به موجب این طرح سازمان تعاون روستایی شیر خام تولیدی دامداران را با قیمت 

 .کند خریداری می

اکنون در دو استان قزوین و  تومان برسد ادامه یابد و هم 9003این طرح قرار است تا زمانی که قیمت هر کیلوگرم شیر خام به 

های اردبیل، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و جنوبی، آذربایجان غربی،  تهران عملیاتی شده و به زودی در استان

 .شود فارس و گلستان اجرایی می

اتحادیه دامداران ایران در ) 11015015توانند با تماس با شماره تلفن  یکنندگان شیر خام م دامداران و تولید: افزاید  این گزارش می

هر روز برای کسب اطالعات و نحوه انعقاد قرارداد در مورد تحویل و فروش شیر خام تولیدی  99تا  5:03از ساعت ( استان تهران

 .تماس بگیرند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103199333151 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 91/99/11فارس

 کاغذ پیچ کردن مرکبات گران است/سیب نیازی به واکس ماندگاری ندارد
غذ استفاده رئیس اتحادیه میوه سبزی با بیان اینکه امروزه برای افزایش ماندگاری مرکبات از واکس به جای کا

 .ها کیفیت سابق را ندارند و هزینه آن باالست کاغذ: شود، گفت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930917000656
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در مورد استفاده از واکس برای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

 .شود، زیرا ماندگاری سیب به خودی خود باالست دارنده در سیب استفاده نمی واکس نگه: نگهداری سیب گفت

ها ماندگاری  کردند و این کاغذ های آمریکایی وارداتی کاغذپیچ می در گذشته برای ماندگاری مرکبات آن را با کاغذ: وی افزود

 .هد د ماه افزایش می 0را تا ( نارنگی پرتقال و)مرکبات 

در حال حاضر به جای کاغذهای آمریکایی، کاغذ نروژی و ایرانی موجود است که کیفیت کاغذهای سابق را ندارد و : وی افزود

 .به دلیل گرانی به صرفه نیست  استفاده از آن

بر و دارای هزینه باالست، به همین دلیل به جای  همچنین کاغذ پیچ کردن کاری زمان: رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد

 .شود استفاده می  ها از واکس استفاده از کاغذ برای ماندگاری میوه

ها معموال از کشور اسپانیا وارد  این واکس: شود، گفت زدن نسبت به کاغذ پیچ کردن سریعتر انجام می مهاجران با بیان اینکه واکس

 .شود می

ها کنار  شود و به مرور واکس خی مناطق مانند جهرم برای افزایش ماندگاری مرکبات از نایلون استفاده میدر بر: وی اظهار داشت

 .گیرد را نایلون می  شود و جای آن گذاشته می

ها به  کنند و ماندگاری میوه های سطح پوست میوه و مرکبات را مسدود می ها روزنه واکس: رئیس اتحادیه میوه و سبزی اظهار داشت

 .یابد مدت نسبتا زیادی افزایش می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103191339900 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 91/99/18فارس

 آسوده از محصوالت کشاورزی استفاده کنندمردم با خیال /شود واکس میوه از موم و ترکیبات طبیعی تهیه می

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه واکس میوه از موم و  سرپرست دفتر امور میوه
مردم با خیال آسوده از محصوالت کشاورزی : ترکیبات طبیعی تهیه شده و هیچ خطری برای سالمتی ندارد، گفت

 .استفاده کنند
های اجتماعی پخش شد مبنی بر اینکه به  ، طی روزهای گذشته تصاویری در شبکهخبرگزاری فارسنگار اقتصادی به گزارش خبر

زا باشد،  تواند سرطان ها می گیری شده بود که استفاده از این میوه زنند و نتیجه سیب و برخی محصوالت دیگر باغبانی واکس می

برای بررسی این مسئله با سرپرست  های مختلفی در این باره منتشر شد که معموال ضدو نقیض بود، ها هم صحبت در رسانهالبته 

 .های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی صحبت کردیم دفتر امور میوه

شود  از ضایعات استفاده می که واکس میوه در برخی محصوالت کشاورزی برای جلوگیری  وگو تأکید کرد علی محسنی در این گفت

 .و در برخی مواد حتی ضروری است

ای تولید شده و الهام گرفته از طبیعت است و در بعضی  وی در عین حال تأکید کرد که این ماده هیچ ضرری برای انسان ندارد ماده

را به تولیدکنندگان توصیه ( واکس میوه) وزارت جهاد کشاورزی استفاده از این ماده  ها هم به طور طبیعی این ماده وجود دارد، میوه

 .کند چرا که باعث کاهش ضایعات خواهد شد می

اگر در این میان کسی به طور غیر قانونی از : های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد سرپرست دفتر امور میوه

شته باشد دارد و وزارت جهاد کشاورزی هیچ وقت چنین مواد دیگری مانند پارافین استفاده کند که برای سالمتی ضرر احتمالی دا

 .کند ای را توصیه نمی ماده

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930916001234
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 3931سوم آذر اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

69 
 

اگرچه استفاده از پارافین برای افزایش ماندگاری میوه گزارش نشده است اما هیچوقت چنین چیزی هم به : وی همچنین تاکید کرد

 .کند یاثبات نرسیده است که استفاده از پارافین مدت زمان انبارداری را بیشتر م

های علوم باغبانی است و این علم تأکید دارد تا با به کارگیری اصول و   فیزیولوژی پس از برداشت یکی از شاخه  :محسنی گفت

 .کننده برساند هایی محصول برداشت شده را با حداقل ضایعات و حفظ کیفیت به دست مصرف روش

های گذشته توجه خوبی به این بخش شده  ست و در ایران نیز طی سالاین علم در دنیا پیشرفت بسیار زیادی کرده ا  :وی افزود

کننده همه با  است بنابراین انبارداری، کاهش ضایعات، حفظ کیفیت، حفظ شادابی و طراوت محصول برای رسیدن به دست مصرف

 .شود به کارگیری این نوع علوم انجام می

درصد  03بر اساس آمار اعالم شده ساالنه : د کشاورزی گفتهای سردسیری و خشک وزارت جها سرپرست دفتر امور میوه

رود و هرچقدر این ضایعات را کمتر کنیم درآمد کشاورز بیشتر و مردم غذای بیشتری خواهند  محصوالت کشاورزی از بین می

 .داشت

هایی مانند  ست در میوهاین ماده با الهام از طبیعت ساخته شده ا: محسنی در خصوص استفاده واکس در محصوالت کشاورزی گفت

شود وجود دارد و در خلقت این محصوالت برای جلوگیری  سیب و انگور هم به صورت طبیعی این ماده که واکس یا موم نامیده می

 .از فساد و خراب شدن آنها ایجاد شده است

کنند تا ماندگاری محصول بیشتر  استفاده میدانشمندان هم با تولید این ماده از طبیعت آن را در سایر محصوالت هم : وی ادامه داد

 .و ضایعات کمتر شود

عالوه بر واکس، کلرید کلیسم و کیتوزان هم : های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد سرپرست دفتر امور میوه

وند کلسیم بیشتری هم به بدن ش شود اینها غنی از کلسیم هستند عالوه بر اینکه باعث افزایش ماندگاری می ها زده می به میوه

 .کنند دهند اما کلسیم بیشتری هم استفاده می رسد یعنی مردم پول میوه می کننده می مصرف

واکس مخصوص مرکبات، ویژه انار و سیب در بازار وجود دارد و نه تنها در ایران بلکه در بسیاری کشورهای : محسنی تأکید کرد

 .کند جهاد کشاورزی هم به استفاده از آن تأکید میشود و وزارت  پیشرفته هم استفاده می

اما اگر در این میان کسی از روغن پارافین یا محصوالت غیر مجاز مانند پارافین استفاده کند قطعاً برای سالمتی ضرر : وی گفت

 .ای نکرده است دارد و وزارت جهاد کشاورزی چنین توصیه

ایم  چنین گزارشی دریافت نکرده: ها تاکنون گزارش شده است، گفت فین روی میوهمحسنی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از پارا

 .شود سندیت ندارد های اجتماعی منتشر می ضمن اینکه مواردی که روی شبکه

 اصال اینکه استفاده از: اند یا واکس مجاز گفت از محسنی سوال شد آیا روشی برای تشخیص اینکه برای میوه پارافین غیر مجاز زده

ای به این کار  شود اثبات نشده و از سویی هزینه آن آنقدر زیاد است که هیچ تولید کننده پارافین باعث ماندگاری محصول می

 .کند مبادرت نمی

های اجتماعی که  اساس شبکه توان با گزارشات بی شود و نمی میلیون تن سیب در کشور تولید می 0.0ساالنه بیش از : وی ادامه داد

 .مردم با خیال آسوده از محصوالت کشاورزی استفاده کنند. خورند مردم را نگران کرد آنطرف مرز آب می معموال از

استفاده از واکس میوه مدت زمان نگهداری را : های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد سرپرست دفتر امور میوه

 .کند و چیز بدی هم نیست کمک میبخشد و به بازاریابی  کند شفافیت به میوه می بیشتر می

ها از موم است که همه ترکیبات طبیعی هستند و البته اگر مصنوعی آن هم ساخته شود هیچ اشکالی  ترکیبات واکس: وی گفت

 .ندارد
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 برخی: شود برای سالمتی ضرر ندارد، گفت رس کردن محصوالت استفاده می محسنی در پاسخ به اینکه آیا از اتیلن که برای پیش

مثالً گوجه فرنگی و موز . محصوالت هستند که باید زود برداشت شده و به صورت مصنوعی و دور از گیاه به مرحله رسیدگی برسند

 .توان زودتر برداشت کرد و با اتیلن در انبار به مرحله رسیدگی کامل رساند و هیچ اشکالی هم ندارد را می

 .طبیعی است هیچ ضرری ندارد چون در طبیعت وجود دارداستفاده از ماده اتیلن هم که   :وی تأکید کرد

 .رسد اگر داخل پالستیکی موز نارس را با یک تکه سیب نگه داریم بعد از مدتی به رسیدگی کامل می: محسنی گفت

 اگر کشور با این محدودیت آب و: های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه تأکید کرد سرپرست دفتر امور میوه

کند نباید به همین سادگی از چرخه استفاده خارج شود ضایعات محصوالت کشاورزی بیش از  خاک محصول کشاورزی تولید می

 .کند درصد از و ساالنه خسارت بسیار زیادی وارد می 03

براین باید با استفاده برنامه وزارت جهاد کشاورزی افزایش تولید در واحد سطح است و توسعه افقی نخواهیم داشت بنا: وی ادامه داد

از علوم جدید عملکرد در واحد سطح را بیشتر کنیم و عالوه بر آن تالش کنیم تا بعد از برداشت نیز محصول با کمترین افت و 

 .کننده برسد که این در دنیا به برداشت مخفی مرسوم است کاهش به دست مصرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90103195333530 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1191آذر  16, یکشنبه

 های تحقیقاتی کشاورزی اردبیل در هفته پژوهش  برگزاری نمایشگاه آخرین یافته

 .تحقیقاتی در بخش کشاورزی استهای  هفته پژوهش فرصت مناسبی برای آشنایی با آخرین یافته
از اردبیل، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی این استان با اعالم ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اض، های زراعت و باغبانی و مبارزه با آفات، امر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی این استان در زیربخش: این خبر گفت

 .کند فعالیت می... ورزی و خاک

مندان به پژوهش و فناوری قرار گرفته که امید  در این نمایشگاه زحمات محققان در معرض دید عالقه: حسین کربالیی خیاوی افزود

های  فتهبرداران برخش کشاورزی و باغداران از این نمایشگاه بازدید کنند و با آخرین یا رود دانشجویان، کشاورزان و بهره می

 .تحقیقاتی آشنا شوند

های تحقیقاتی و  وی اظهار امیدواری کرد تا با دید وسیع حمایتی و تحقیقاتی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، تالش

 ./های تحقیقاتی استان در بخش کشاورزی شکوفا شود پژوهشی تقویت و پتانسیل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93139-9.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1191آذر  18, سه شنبه

 ها  توصیه جهاد کشاورزی برای جلوگیری از توسعه کشت در استان

د کشاورزی با اشاره به وضعیت نامناسبی که منابع آبی و خاکی کشور دارد، معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جها
 .های کشور شد خواستار جلوگیری از گسترش سطح زیر کشت در استان

، عباس کشاورز در نخستین همایش ملی مدیریت خاک و آب در تولید گندم (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .وری، تولید و رقابت نامناسب است ورزی از نظر بهرهوضعیت بخش کشا: گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930918000804
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20607-1.html
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شدت افت پیدا کرده و به غیر از محصول چغندرقند در بسیاری از  سال گذشته عملکرد محصوالت کشاورزی به 93طی : وی افزود

 .کرد هستند محصوالت دیگر، کشاورزان ناگزیر از هزینه

در دو ماه نخست سال زراعی جاری، از نظر میزان بارندگی در : طرنشان کردمعاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی خا

 .های دوم و سوم قرار داریم؛ یعنی بیشترین مقدار بارندگی اتفاق افتاده است سال گذشته جزء رده 05

 .درصد کاهش یافته است 09ها  آب دهد که میزان روان رکوردهای وزارت نیرو نیز نشان می: کشاورز ادامه داد

های کشور در  رویه باعث شده که خاک های بی برداشت: های زیرزمینی تصریح کرد رویه از آب های بی وی با اشاره به برداشت

شده، اراضی را تحت تأثیر قرار داده که آثار آن در عملکرد محصوالت  وضعیت نامناسبی قرار گیرد و عالوه بر آن، شوری حادث

 .کشاورزی مشهود است

شود که باید  گرم محصول برداشت می 953تا  953به ازای هر مترمکعب آب در محصول برنج، در حال حاضر : ر شدکشاورز یادآو

 .های فارس، اصفهان و جنوب را قانع کنیم که مصرف این مقدار آب به صالح کشور نیست کشاورزان استان

های مختلف توجه ویژه شود و زمین  اندازه توسعه در استاناز آنجا که دیگر زمین اضافه برای کشت نداریم، باید به : وی تأکید کرد

 .آبی جدیدی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته نشود

 هزار هکتار 14کاهش سطح زیر کشت چغندرقند به 

سال گذشته برای افزایش سطح زیر کشت  99با وجود آنکه از : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات زراعی اظهار داشت

 .هزار هکتار رسیده است 13به  913ریزی شده بود، اما نتایج برعکس شد و سطح زیر کشت این محصول از  درقند برنامهچغن

های مانسون در سیستان و بلوچستان و حدود چهار  های مرزی، سیالب با وجود اینکه منابع آبی در حوزه: کشاورز همچنین گفت

برداری از آنها  ها شده و برای بهره ستان گیالن داریم، باید فکری به حال این آبآب در مناطق شمالی ا میلیارد مترمکعب روان

 .گذاری شود سرمایه

های جدید،  مشکل آب باید توسط بخش کشاورزی مرتفع شود؛ بنابراین در این بخش باید تکنولوژی: وی در ادامه افزود

 .گذاری بیشتر و حفظ پایدار تولید اتفاق بیفتد سرمایه

 های آبیاری نوین بدون توجه به رطوبت خاک ری روشتأثی بی

شود، زیرا باید  متأسفانه در حال حاضر هیچ نگاهی به خاک نمی: معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

ثری در کاهش مصرف آب های آبیاری نوین نیز اگر بدون بررسی نیاز خاک به رطوبت انجام شود، هیچ ا بدانیم که استفاده از روش

 .نخواهد داشت

 .خوبی بشناسیم و با توجه به نیاز هر گیاهی، نسبت به آبیاری اقدام کنیم باید اقلیم و گیاه را به: کشاورز ادامه داد

رویکرد به سمت روش آبیاری و تغییراتی در بخش انتخاب محصوالت کشاورزی ازجمله مواردی است که باید : وی تصریح کرد

 .رار گیردمدنظر ق

 93تا  15ها باید جدی گرفته شود، زیرا حدود  استفاده از مالچ در باغ: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات زراعی یادآور شد

 .شود درصد آب ناشی از آبیاری، تبخیر مستقیم می

کنیم که ناشی از صادرات  دالر آب صادر می 033رو هستیم، ساالنه  آبی روبه در شرایط فعلی کشورمان که با کم: کشاورز تأکید کرد

 .بر چون هندوانه است محصولی آب

وی توصیه کرد که تجدیدنظری در الگوی کشت برخی محصوالت و میزان کشت انجام شود تا تولید زیادی محصوالتی چون 

 .هندوانه، کشور را به صادرات وادار نکند
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های خاصی اتخاذ شود که طبق برنامه  های جدید و سیاست جه کنیم که تصمیمدر رفتارهای اقتصادی باید تو: کشاورز اظهار داشت

 ./بتوانیم محصوالت کشاورزی را در حد نیاز تولید کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93105-9.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1191آذر  11, دوشنبه

 شود  درصد مواد غذایی در داخل کشور تولید می 66: معاون وزیر جهاد کشاورزی
عباس کشاورز در آیین گشایش نمایشگاه هفته پژوهش و دستاوردهای پژوهشی استان البرز در دانشگاه خوارزمی 

 .شود درصد مواد غذایی کشور در داخل تولید می 66هم اکنون : درکرج گفت 
بخش پژوهش کشور بویژه در عرصه کشاورزی کمتر مورد توجه قرار : ، وی اظهار کرد(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .گرفته که در این زمینه به حمایت ویژه نیاز است 

اساسی برای برون رفت از اقتصاد مقاومتی راهکاری : وی با یادآوری این نکته در بخش کشاورزی به واردات وابستگی داریم ،گفت

 .مشکالت است و براین اساس طرح هایی خوبی را تهیه کرده ایم

معاون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در برنامه سوم توسعه به سه درصد تولید ناخالص ملی دست یافتیم که چالشی جدی 

د کشاورزی و تولید دانش برای روان سازی اقتصاد دو عامل توجه به دستگاه های اجرایی اثر گذار مانند وزارت جها: بود، افزود

 .پیشبرد اقتصاد کشور محسوب می شود

: وی ، مهم ترین چالش های کنونی اقتصاد کشور را بهره وری غیر اصولی از آب، نقدینگی، نیروی انسانی و زمین دانست و گفت

 .کاستی در این بخش ها، فشار اقتصادی به جامعه وارد می کند

تقویت بخش تحقیقات متضمن، بهبودی آینده بخش کشاورزی اقتصاد کشور : اون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کردمع

 .است 

امیدواریم با تقویت بخش : درصدی غذایی کشور شده ، گفت 99کشاورز با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی متعهد به امنیت 

 .یشمندان بتوانیم این بخش را به باالترین سطح تولید برسانیم پژوهش و همکاری گسترده محققان و اند

با وجود این مراکز، البرز پایتخت : موسسه بزرگ تحقیقات کشاورزی و دامی کشور در استان البرز افزود 93وی با اشاره به فعالیت 

 .کشاورزی ایران محسوب می شود

استاندار البرز، نماینده ولی  'سید حمید طهایی'ر مجلس شورای اسالمی ،نماینده مردم کرج د 'محمد جواد کولیوند 'در این آیین 

 .فقیه در دانشگاههای استان البرز به سخنرانی پرداختند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93109-9.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1191آذر  18, سه شنبه

 های سنتی کشاورزی جوابگو نیست  روش: مشاور عالی وزیرجهاد کشاورزی
دنبال  های فعلی استفاده مناسب از اراضی و آب کشاورزی را داشت، باید به توان با روش از آنجا که دیگر نمی

 .های دیگری باشیم حل راه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20638-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20631-1.html
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حاشیه نخستین همایش ملی مدیریت خاک و آب در تولید گندم در گفتگو با خبرنگار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی امروز در 

وری از آب دارد و عالوه بر آن، کشت  تغذیه گیاهان نقش مؤثری در بهره: با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .تواند بر این نقش تأکید کند سب نیز میزراعی و استفاده از بذور منا موقع، انجام عملیات مکانیزاسیون، به به

های کشت و  کنند تا شرایطی فراهم شود که بتوان روش اندرکاران تالش می تمامی مسئوالن و دست: محمدحسین شریعتمدار افزود

 .اصول تغذیه گیاهان را عملیاتی کرد و کشاورز نیز در این زمینه باید همکاری کند

هایی که  ها و برنامه درستی بتوان از طرح اگر به: در بخش آب و خاک خاطرنشان کرد 10ه سال درصدی بودج 99وی درباره افزایش 

 .توان از این افزایش به نحو مطلوبی بهره گرفت برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است استفاده شود، می

ور از آب،  توان با استفاده بهره نیست؛ اما میبه گفته مسئوالن، حال کشاورزی خوب : مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .ماند های موجود، دیگر جای نگرانی باقی نمی ای دیگر مرتفع کرد و با ظرفیت کمبودهای موجود را به گونه

 های جدیدی باشیم تا حل دنبال راه های سنتی در بخش کشاورزی دیگر جوابگو نیست؛ بنابراین باید به روش: شریعتمدار تصریح کرد

 ./ور را رقم زد عالوه بر حفظ محیط زیست، بتوان تولید بهره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93109-9.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  دهقان نیوز- 1191/99/16)

کشاورزی حداقل سه ریال بازگشت دارد حال آنکه در بخش صنعت اینگونه یک ریال سرمایه گذاری در / دهقان نیوز 
مدعی هستیم . نیست لذا باید در این بخش سرمایه گذاری و طراحی الزم را انجام دهیم تا نتیجه مناسب گرفته شود

 .می توانیم کشور از طریق بخش کشاورزی بدون اتکا به نفت به راحتی اداره کنیم
آنان قصد دارند کم آبی و : عباس رجایی افزود. زی مجلس گفته عده ای کشاورزی هراسی به راه انداخته اندرییس کمیسیون کشاور

 .بحران آبی کنونی، خشکیدن دشتها و مانند آن را ناشی از مصرف آب در بخش کشاورزی جلوه بدهند

ت که همه مشکالت ناشی از سوء مدیریتها و هر چند بهره وری آب در بخش کشاورزی پایین است اما اینگونه نیس: وی ادامه داد

 .کم کاریهای خود را از این طریق بپوشانیم

در واقع آنان تمام تبخیرها در پشت سدها، هرز روی آب در مسیلها و مسیرها و آبهایی که در قناتها طی زمستان هرز می : وی گفت

 13مچنان بعد از سالها می گویند مصرف آب در این بخش رود را به نام بخش کشاورزی گذاشته و با وجود خشکسالیهای متعدد ه

 .میلیارد مترمکعب است

طرح این مباحث غلط و : رجایی با طرح این پرسش که آیا با بحران آب کنونی در کشور این میزان آب وجود دارد افزود

 .غیرکارشناسی موجب از دست رفتن بخش کشاورزی می شود که مبنای اقتصاد مقاومتی است

هزار میلیارد ریال نهاده و محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی به کشور وارد شد در  013بالغ بر  19فقط طی سال : گفتوی 

 .هزار میلیارد ریال بود 93حالی که بودجه بخش کشاورزی فقط 

قالب تسهیالت به  اگر این پول طی سه سال در: رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ادامه داد

بخش کشاورزی داده می شد عمال به جای آنکه تولید و نرخ ارز غربیها و شرقیها را تضمین کنیم می توانستیم بخش کشاورزی 

 .خود را ارتقا دهیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20642-1.html


 3931سوم آذر اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

14 
 

این اینک زمان آن نیست که با طرح مباحث مطالعه نشده و غیرکارشناسی بخش کشاورزی را به حاشیه برانیم که نتیجه : وی افزود

 .امر وابستگی به اجانب خواهد بود

بستر اصلی اقتصاد مقاومتی کشاورزی است و بخش عمده صادرات غیرنفتی محصوالت این حوزه می باشد، از سویی : وی تاکید کرد

 .درصد مردم مرتبط با کشاورزی است حال آنکه در بخش بودجه ریزی برای این حوزه ضعیف عمل شده است 13معیشت 

یک ریال سرمایه گذاری در کشاورزی حداقل سه : کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفترییس 

ریال بازگشت دارد حال آنکه در بخش صنعت اینگونه نیست لذا باید در این بخش سرمایه گذاری و طراحی الزم را انجام دهیم تا 

 .نتیجه مناسب گرفته شود

ی ایران مدلهای مشخصی را تبیین و تعریف کرده و مدعی هستیم اگر این مدلها به درستی اجرا شوند می برای کشاورز: وی افزود

 .توانیم کشور از طریق بخش کشاورزی بدون اتکا به نفت به راحتی اداره کنیم

ط برای باریکه البرز و تاکنون هیچ برنامه ای برای بخش کشاورزی در سطح کشور تعریف نکرده ایم و هر آنچه بوده فق: رجایی گفت

 .زاگرس انجام شده است

میلیون جمعیتی که رهبرمعظم انقالب در  953به راحتی می توانیم نیاز غذایی : وی ایران را سرزمینی پهناور توصیف و بیان کرد

میلیون نفر هم  53یاز میلیون اضافه تر را تامین کنیم ضمن آنکه به میزان ن 53سال آینده برای کشور دیده اند و نیز حتی  95افق 

 .صادرات محصوالت کشاورزی داشته باشیم

گروه محصوالت راهبردی باید  93بر این مبنا اولویتها در قانون در سه سطح تعریف شد که نخست افزایش تولید در : وی ادامه داد

ه عنوان حربه فشار استفاده می محور عمل باشد که استقالل کشور بدان وابسته است و اگر در آن ضعیف باشیم دشمنان از آن ب

 .کنند

گروه دوم محصوالتی که خاص مناطق است و گروه : رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی افزود

 .سوم هم تولیداتی می باشد که برای کشور ارزآور هستند و زعفران از آن جمله است

http://www.dehghannews.ir/News9.aspx?id=0330 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 دهقان نیوز- (1191/99/18)

 ! پایتخت کشاورزی ایران از منظر معاون وزیر جهاد کشاورزی ؟

این استان نقش اثرگذاری را شود، لذا  پایه کشاورزی کشور با حمایت علمی این منطقه از کشور اداره می/ دهقان نیوز 
 .در تولید و تحقیقات کشاورزی دارد

شود، بنابراین استان  معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی گفته پایه کشاورزی کشور با حمایت علمی کرج اداره می

 .البرز نقش اثرگذاری را در تولید و تحقیقات کشاورزی دارد

کرج پایتخت کشاورزی کشور : که کرج پایتخت کشاورزی کشور است، گفت عباس کشاورز با بیان این به گزارش دهقان نیوز از کرج،

 53موسسه مادر کشاورزی در کرج مستقر هستند و با افزوده شدن یک موسسه دیگر هم اکنون  93است، زیرا هفت موسسه از 

 .درصد موسسات کشاورزی کشور در کرج واقع هستند

شود، بنابراین استان البرز نقش اثرگذاری را در تولید و تحقیقات  زی کشور با حمایت علمی کرج اداره میپایه کشاور: وی افزود

 .کشاورزی دارد
http://www.dehghannews.ir/News9.aspx?id=0331 

http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3004
http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3009
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 1191آذر  11دوشنبه 

 هزار میلیارد ریال 29های کشاورزی نیازمند  مکانیزه کردن همه بخش
گذاری جهت  هزار میلیارد ریال سرمایه 90براساس برآوردهای صورت گرفته ساالنه به : رییس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت

طیور و آبزیان نیاز است که با راه اندزی خط سوم اعتباری که در برنامه کاری های زراعت، باغبانی، دام،  مکانیزاسیون کشاورزی در تمامی بخش

 .قرار دارد می توان به این حجم سرمایه گذاری دست یافت

 به گزارش خبرنگار ایسنا در آذربایجان شرقی، کامبیز عباسی در حاشیه همایش سراسری روسای ادارات مکانیزاسیون و معاونان بهبود تولیدات

آالت  حمایت از تولیدکنندگان ماشین:مراکز استان های کشور در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در جمع خبرنگاران اظهار کردگیاهی 

 .کشاورزی از جمله تراکتورسازی ایران در دستور کار قرار دارد و خط دوم اعتبار برای افزایش ضریب مکانیزاسیون در کشور راه اندازی شد

 .یارد ریال خط اعتباری دوم برای این منظور از سوی وزارت جهاد کشاورزی گشایش اعتبار شده استمیل 5333: وی افزود

هزار میلیارد ریال اعتبار بری این منظور اختصاص یافته که از این میزان اعتبار  95به گفته عباسی از نیمه دوم سال گذشته در مجموع بیش از 

 .ل جذب شده استهزار میلیارد ریا 93اختصاص یافته، مبلغ 

درصد اعتبار اختصاصی برای خرید ماشین آالت کشاورزی تولید داخل  15تا  13: رییس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .صرف شده و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، حمایت از تولید داخل در دستور کار مسئوالن جهاد کشاورزی قرار دارد

ماشین آالت کشاورزی داخلی از جمله تراکتورسازی را در تامین و تولید ادوات کشاورزی مورد نیاز کشور را مطلوب ارزیابی کرد و  وی تولید

خواستار احصاء سهم اعتبارات و توسعه ای صنعت ماشین سازی های کشاورزی به عنوان صنعت اثرگذار در امنیت غذایی و در واقع امنیت ملی 

 .کشور شد

با توجه به محدودیت دسترسی به منابع آبی در کشور وزارت جهاد : افزایش شاخص بهره وری را نیز موررد تاکید قرار داد و گفتعباسی 

ه کشاورزی به دنبال تولید محصول بیشتر به ازای آب کمتر است که این امر از طریق توسعه آبیاری تحت فشار وسامانه های نوین آبیاری، توسع

انتقال کشت بهاره به کشت پائیزه برای استفاده از منابع و بارندگی های این فصل، توسعه کشت نشائی برای تولید کنترل  کشاورزی حفاظتی،

شده و مواردی از این دست محقق می شود که در این راستا مکانیزاسیون کشاورزی هم همسو با این امر شده و به سمت مدیریت بهتر مصرف 

 .ی شودآب در بخش کشاورزی هدایت م

وزارت جهاد کشاورزی تولید یک کیلوگرم گندم به ازای یک متر مکعب : وی از گندم به عنوان شاخص در این این زمینه یاد کرد و اظهار کرد

آب را در صدر برنامه های افزایش شاخص بهره وری آب دارد که این شاخص برای تمامی محصوالت کشاورزی تعریف و در برنامه کاری قرار 

 .است گرفته

http://www.isna.ir/fa/news/10319993095 

 

 تفرقهم
  فودپرس–  1191آذر ماه  19چهار شنبه 

 توصیه رضا باکری به رئیس جدید سازمان حمایت
تفاهم کانون با سازمان حمایت مصرف کنندگان و بیش از دو سال است که در : های لبنی ایران گفت دبیر انجمن صنایع فراورده

ایم و در این مدت نارضایتی خاصی از عملکرد  تولیدکنندگان هستیم و در این مدت مسائل و مشکالت را مطرح و حل و فصل کرده

س جدید سازمان تقاضای ما از رئی: رضا باکری گفت.های الزم انجام شد رئیس قبلی این سازمان با صنعت لبنیات نداشتیم و تعامل

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این است که در نحوه قیمت گذاری تغییراتی ایجاد شود و به جای قیمت مصرف کننده 

http://www.isna.ir/fa/news/93091710315
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در نظام قبلی قیمت گذاری براساس قیمت مصرف کننده، مسئولیت : وی افزود.روی محصوالت، قیمت درب کارخانه درج شود

تولیدکننده افتاده بود و صدمانی را به کارخانه ها می زد، چون مردم تصور می کردند که  شبکه حمل و نقل و توزیع به گردن

بخشی از قیمت مصرف کننده درج شده روی کاال نصیب تولیدکننده می شود در حالی که هزینه حمل و شبکه عمده فروشی و 

: های لبنی ایران افزود دبیر انجمن صنایع فراورده.خرده فروشی پشت آن پنهان بود و به موقعیت اجتماعی تولیدکننده آسیب می زد

سازمان حمایت باید نظام حمایتی متناسب با صنوف مربوطه حمل و نقل و سازمان اصناف برقرار کند و نظارت بر عملکرد اتحادیه 

کننده به چه قیمتی این حمل و نقل و اتحادیه اصناف را بر عهده بگیرد و مسئولیت آن به طور شفاف بیان شود تا روشن شود تولید

 محصول را تهیه کرده است
http://www.foodpress.ir/Post. 

  
 متفرقه

 فودپرس– 1191آذر ماه  19چهار شنبه 

 پور به رئیس جدید سازمان حمایت پیشنهاد علیرضا مروت
مصرف  سازمان حمایتدبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان صنعتی ماشینی ایران در خصوص انتصاب رئیس جدید 

طرف تولیدکننده و مصرف کننده را راضی نگه دارد که  9واقعیت این است که این سازمان باید هر : کنندگان و تولیدکنندگان گفت

 .کار دشواری است

: ضمن تشکر و قدردانی از زحمات رئیس سابق سازمان حمایت و خیرمقدم به رییس جدید این سازمان گفت پور علیرضا مروت

شاید به صالح دید ساسیت های دولت این تغییر صورت گرفته و باید در این راه از گذشته و تجربیات بدست آمده به درستی درس 

 .گرفت

سنتی با نان صنعتی در مراحل تولید تا توزیع  قیمت نانباید تفاوت . نعت نان با بحث قیمت مواجه هستیمما در ص: وی ادامه داد

د بداند که ما طبق یک دستورالعمل و مجوز این نان را عرضه در نظر گرفته شود و وقتی سازمان حمایت قیمت گذاری می کند بای

 .کنیم و باید کل مراحل از تولید، هزینه حمل، انبار، سلفون تا توزیع در نظر گرفته شود تا به تولیدکننده ظلم نشود می

برای رئیس جدید این است کسانی که در راس مسئولیت قرار دارند هم به نوعی مصرف کننده هستند و پیشنهاد ما : پور گفت مروت

باید مدیریت جدید در بحث . که اگر در جایگاه مصرف کننده باشیم و حرف تولیدکننده را هم بشنویم، می توانیم موفق عمل کنیم

تولید بیشتر ورود بزند و مشکالت تولید را بررسی کند تا به مصرف کننده هم لطمه ای وارد نشود و در واقع باید هر دو طرف را 

 .ند تا هم مواد غذایی ارزان به دست مردم برسد و هم واحدهای تولیدی روز به روز ضعیف نشوند و از بین نروندببی

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 متفرقه
  فودپرس–  1191آذر ماه  19چهار شنبه 

با حال و  13چهل و یکمین شماره ماهنامه اقتصاد سبز ویژه آذر  -س فودپر«اقتصاد سبز»بازوی پرقدرت تجارت در 

 .هوایی متفاوت و به سردبیری محمدرضا جمشیدی منتشر شد
است که به قلم « اقتصاد سبز»عنوان سرمقاله این شماره « !ایجاد ناامنی غذایی برای رسیدن به امنیت غذایی؟»به گزارش فودپرس، 

نکته حایز اهمیت در این  0ت ناگوار اظهارنظرهای متولیان بهداشتی کشور برای یک صنعت پرداخته و سردبیر نوشته شده و به تبعا

بنکدار، نبض بازار و بازوی »، عنوان سخن ماه و «کارند ها می بذری که ترک ها در دل ایرانی».رویه نامطلوب را تحلیل کرده است

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AA%20%D9%BE%D9%88%D8%B1&p=1&typ=matn
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Post
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بخش جدیدی است که به این نشریه افزوه شده و « آقای دوربین». عنوان گزارش اصلی این نشریه وزین است« پرقدرت تجارت

خداحافظی کارکنان بانک . ای دیگر به تصویر کشیده است ضمن تنوع بخشیدن به محتوای مجله بخش کشاورزی را از زاویه

ی صنایع غذایی نیست، ها برآینده همه تشکل« کانون»: ها با طالبی و خوشامدگویی به شهیدزاده، شاهرخ ظهیری کشاورزی و تشکل

، !فعال همه چیز ممنوع است: زاده کنم، مهندس جمال حسین فراکسیون صنایع غذایی مجلس را احیا می: دکتر سیدمحمد حسینی

راهکار تولید « افزایش قیمت»دار کردن اظهارنظرهای مخرب یک صنعت،  ای برای هزینه تصویب الیحه: مهندس حسین چمنی

های خارجی، فراز و  پنجم قیمت نمونه آالت صنعت نان با یک ساخت ماشین: مهندس مهدی خانمحمدی اقتصادی و بهداشتی نان،

تشبیه بازار حالل : پور ای قطار روابط عمومی جهاد کشاورزی، دکتر عظیم فضلی گذاری حرکت توسعه فرودهای بازار روسیه، ریل

، «کاله»نمایی  قدرت! الت با بهره صفر درصد برای تولیدکنندگان بذرتسهی  :ایران به فیل در تاریکخانه موالنا، تایفور چانالیان

کنندگان از جمله اهم مطالب این نشریه وزین  در نظرسنجی مصرف« ماکارون تک»و « گلها»، «بهار/الدن»، «نان سه»، «توز چی»

، کشاورزی «پگاه تهران»والت درصدی صادرات محص 933آالت کشاورزی با روغن نخل، افزایش  افزایش قیمت موتور ماشین.است

  ها ازجمله دیگر مطالب برجسته این نشریه است های کشاورزی، دنیای نمایشگاه مدرن، صفحات ویژه استان اصفهان، سرگرمی پست
http://www.foodpress.ir/Post 

 گزارشات جهانی

 آیانا-1191آذر  16, یکشنبه

 سی راهکارهای افزایش عملکرد اراضی دیم با حضور مدیر سمیت مکزیک در آذربایجان غربی برر
حفظ رطوبت خاک و نگهداری بقایای گیاهی محصوالت عامل کلیدی در : مدیر مؤسسه تحقیقات سمیت مکزیک گفت

 . های کشاورزی حفاظتی است جهت افزایش عملکرد اراضی دیم با استفاده از روش
در همایش بررسی کشاورزی حفاظتی در اراضی دیم در  "سایر. کنت دی"خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران از ارومیه، به گزارش 

شود؛ به این  ورزی حفاظتی استفاده می ورزی رایج، از خاک های خاک در کشاورزی حفاظتی به جای استفاده از روش: بوکان افزود

درصد بقایای محصول قبلی در سطح  03ورزی نبوده و حداقل  ند سیستم رایج خاکمعنا که زیر و رو شدن خاک در این روش مان

 .شود خاک حفظ می

های مؤثر برای برون رفت از  این روش کشاورزی بر پایه حفاظت از خاک، آب و گیاه بنا شده و یکی از راه: وی خاطرنشان کرد

 .رای اقتصادی کردن کشاورزی استبحران خشکسالی، مدیریت بهینه مصرف آب و جبران مواد آلی خاک ب

از مزایای دیگر این روش کشاورزی، کاهش فشردگی خاک، حفظ : مدیر مؤسسه تحقیقات کشاورزی سمیت مکزیک ادامه داد

رطوبت، افزایش مواد آلی خاک، جلوگیری از فرسایش، پیشگیری از به هم خوردن ساختمان خاک و همچنین اصالح آن، افزایش 

 .زی است و پشتیبانی از جانداران میکرو و ماکرو خاک PHتنظیم کارایی مصرف آب، 

میلیون هکتار از اراضی  955شود و هم اینک  سال پیش کشاورزی حفاظتی در جهان انجام می 13از : سایر تصریح کرد. کنت دی

 .های دائمی است مورزی و سیست خاک ورزی و بی خاک ورزی، کم های کشاورزی حفاظتی اعم از خاک جهان زیر پوشش سیستم

سال تحقیق خود در این زمینه به این  99طی : وی با بیان اینکه کشاورزی حفاظتی علم و تخصص جدیدی نیست، یادآور شد

ترین و  ورزی یکی از اصلی آل کشاورزی بدون خاک ورزی به حداقل ممکن و در حالت ایده ام که کاهش میزان خاک نتیجه رسیده

 .زی حفاظتی استترین اصول کشاور بنیادی

http://www.foodpress.ir/Post
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ورزی در شهرستان بوکان را شایسته تقدیر و  سایر فعالیت واحد نمونه مجهز و پیشرفته تولید ادوات کشاورزی و خاک. کنت دی

 .ارزشمند عنوان کرد

سایر مدیر مؤسسه تحقیقات کشاورزی سمیت مکزیک از کارخانه نمونه تولید ادوات کشاورزی و . در ادامه این همایش، کنت دی

 ./ورزی بوکان بازدید خواهد کرد خاک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93135-9.html 

  
 گزارشات جهانی

 آیانا-1191آذر  16, یکشنبه

 دیدار سفیر اسپانیا با وزیر جهاد کشاورزی 

های کشاورزی دو کشور در  اسپانیا با وزیر جهاد کشاورزی کشورمان، بر توسعه همکاریدر دیدار ظهر امروز سفیر 
تبادل تجربیات و تکنولوژی در حوزه تولید و فراوری زیتون، توسعه کشت گلخانه، تولید و صادرات انواع   زمینه

 .محصوالت کشاورزی و شیالتی تأکید شد
های زیتون در ایران و  ، وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار بر توسعه کشت باغ(اناای)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ای را خواستار شد های گلخانه پالسم تأکید کرد و عالوه بر آن، همکاری در زمینه توسعه کشت مبادله ژرم

تواند نقطه  صورت مشترک می با توجه به گستره کشاورزی جمهوری اسالمی ایران، کشت گیاهان دارویی به: محمود حجتی افزود

های معطر هستند و  توان به گیاهانی چون زعفران و سایر گیاهانی که دارای اسانس عطفی برای همکاری باشد که رد این راستا می

 .گیرند، اشاره کرد در غذاها مورد استفاده قرار می

 .صدور محصوالت ایرانی به بازارهای اروپایی و جهانی باشدتواند پلی برای  صادرات میگو و زعفران به اسپانیا می: وی خاطرنشان کرد

 .ها باشد ای برای افزایش همکاری تواند زمینه سایر محصوالت کشاورزی و خشکبار ایرانی نیز می: حجتی ادامه داد

بخش خصوصی های گسترده بین  باید به همکاری: های فنی و تحقیقاتی در بخش کشت بافت، تصریح کرد وی با تأکید بر همکاری

 .ایران و اسپانیا کمک کنیم

 ها و زیتون  آمادگی اسپانیا برای تبادل تجربیات در زمینه گلخانه

ای در زمینه گیاه زیتون داشته که  سال گذشته تحقیقات گسترده 93این کشور طی : در ادامه، سفیر اسپانیا در ایران اظهار داشت

 .ها را در اختیار ایران بگذاریم ناسب است و آماده هستیم تا این بررسیعالوه بر کمیت، کیفیت این محصول نیز بسیار م

( مستقر در اسپانیا)المللی زیتون  های مناسبی با شورای بین در حال حاضر همکاری: یادآور شد(Pedro Villena)پدرو ویینا 

 .هایشان را در این زمینه گسترش دهند رود مقامات ایرانی، همکاری داریم که امید می

در گذشته : هایی در اسپانیا که دارای شرایط گرم و خشک شبیه برخی مناطق ایران است، تأکید کرد وی با اشاره به وجود گلخانه

این مناطق که در استان آماریا قرار دارد، کامالً صحرایی بود، اما در حال حاضر تبدیل به مناطق آبادی شده است که تمامی آن با 

 .ای انجام شده است استفاده از کشت گلخانه

 .توانیم در این زمینه تجربه بسیار مناسب کشورمان را در اختیار ایران بگذاریم می: سفیر اسپانیا گفت

رود امکان صادرات  های آبزیان است که امید می کنندگان بزرگ فراورده اسپانیا بعد از ژاپن یکی از مصرف: ویینا همچنین گفت

 .وجود آید ه این کشور بهمحصوالتی چون میگو از ایران ب

عنوان تهاتر از این  تمایل داریم که پسته ایرانی به اسپانیا صادر شود و در مقابل واردات محصوالت دیگری را به: وی همچنین افزود

 .کشور به ایران داشته باشیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20608-1.html
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خاک تأکید شد و وزیر جهاد  های مختلف باغبانی، شیالت و آب و های مشترک در حوزه گفتنی است، در این دیدار، بر فعالیت

ویژه تبادل تجربیات و تکنولوژی در  های مختلف به ها در حوزه کشاورزی تمایل این وزارتخانه را برای ارتقای سطح همکاری

گذاری مشترک در تولید و صادرات انواع محصوالت کشاورزی و  ای و سرمایه های تولید و فرآوری زیتون، توسعه کشت گلخانه حوزه

 .ی خواستار شدشیالت

همچنین در این جلسه، سفیر اسپانیا ضمن ارائه دعوتنامه رسمی وزیر کشاورزی اسپانیا به محمود حجتی، جهت بازدید وی از این 

 .های دو کشور، عازم اسپانیا شود ای نزدیک، برای گسترش همکاری کشور، مقرر شد وزیر جهاد کشاورزی در آینده

های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، وابسته بازرگانی  الملل و سازمان ر، مدیرکل دفتر امور بینالزم به ذکر است، در این دیدا

 ./سفارت اسپانیا و نماینده وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند

http://www.iana.ir/majles/item/93130-9.html 

 
 

 جهانیگزارشات 
 خبرنگاران جوان - 1191آذر  18: تاریخ

 روسیه واردات مواد پروتئینی از آمریکا را محدود کرد
اداره بهداشت روسیه پس از بررسی و مشاهده مواد هورمونی در محصوالت پروتئینی وارد شده از آمریکا، تصمیم به محدودیت 

 .واردات خود از این کشور گرفت

 .به نقل از رویترز، روسیه واردات مواد پروتئینی از آمریکا به ویژه مرغ را محدود کرد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . این تصمیم بعد از بررسی های صورت گرفته اداره بهداشت روسیه و مشاهده مواد هورمونی در این محصوالت گرفته شده است

نی ها به طیور با استانداردهای موجود در کشور روسیه هماهنگی ندارد و همین امر اداره گمرک روسیه را بر آن داشته تا حکم افزود

منع واردات از ایاالت متحده را صادر کند؛ از جمله این افزودنی ها نوعی آنتی بیوتیک است که تبعات منفی برای دستگاه گوارش 

 . دارد

صدای اعتراض طرف امریکایی را درآورده و مقرر شده است برای تجدید نظر در این تصمیم وزرای  گفتنی است این تصمیم

 . با هم دیدار کنند 9395کشاورزی روسیه و امریکا در ژانویه 

این تصمیم روسیه فقط به ایاالت متحده ختم نمی شود بلکه این کشور بررسی واردات گاو از ایتالیا، خوک از اروپا، سبزیجات از 

 . آلبانی را در دستور کار دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/5311059 
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	بانک ملی اطلاعات خاک کشور ایجاد می شود
	با ارایه گزارش «لایحه خاک» به دولت؛بانک ملی اطلاعات خاک کشور ایجاد می شود.
	نتایج سرشماری کشاورزی هفته آینده اعلام میشود
	نتایج اولیه سرشماری کشاورزی در سال جاری در هفته آینده توسط رئیس مرکز آمار ایران اطلاعرسانی میشود.
	ایجاد سامانه پشتیبان الگوی کشت در اصفهان برای کشاورزان
	نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان در هشتمین جلسه این کمیسیون بر لزوم ارائه کارشناسی میزان مصرف آب در کشاورزی تأکید کرد.
	رسانه های همگانی مردم را به مصرف فرآورده های شیری در کشور تشویق کنند
	رییس جمهوری همزمان با اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با حضور در شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، همراه با کارکنان این شرکت تولید فراورده های لبنی کشور، به عزاداری برای سالار شهیدان کربلا پرداخت.
	کیفیت محصولات غذایی و ترویج فرهنگ سودجویی در برنامه امشب "مصیر" بررسی میشود
	برنامه تلویزیونی "مصیر"، امشب با حضور کارشناسان و مسئولان مرتبط با کیفیت و استاندارد، "کیفیت محصولات غذایی و ترویج فرهنگ سودجویی در کشور" را بررسی میکند.
	حذف امضاهای طلایی از جهاد کشاورزی برای پیشگیری از فساد
	وزیر جهاد کشاورزی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، از حذف امضاهای طلایی در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سایر تدابیر لازم برای کاهش ناهنجاریهای رایج و پیشبینی و پیشگیری از بروز فساد خبر داد.
	امضای تفاهم نامه وزارت بهداشت و شورای عالی استان ها برای ارتقای سلامت روستاها
	به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی و استفاده بهينه از پايگاه مردمي شوراها و توان اجرايي اين نهاد در جلب مشاركتهاي مردمي، تسريع در خدمترساني، پرهيز از انجام كارهاي موازي و حفظ سرمايهها...
	معرفی سرمایه گذار بزرگ و کلان بخش خصوصی برای کشت و صنعت مغان
	قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس و استاندار اردبیل در دیدار با یکدیگر، راهکارهای توسعه کشاورزی استان اردبیل را به عنوان یکی از نقاط با ظرفیت کشور بررسی کردند.
	موادی از طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها تصویب شد
	عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: موادی از طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها بررسی و تصویب شد.
	معافیت کارگاه های کشاورزی از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی با حداکثر پنج نفر کارگر
	نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارگاه های کشاورزی با حداکثر پنج نفر کارگر را از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی معاف کردند.
	ممنوعیت قانونی صادرات پیاز زعفران بر قاچاق دامن زده است
	بهارستان نشینان از نگاه ویژه دولت به بخش کشاورزی در بودجه 94 می گویند؛/
	اقتصاد کشاورزی پلی به سوی اقتصاد مقاومتی

	بازار و قیمت ها
	قیمت انواع میوه و سبزیجات + جدول
	قیمت انواع میوه و سبزیجات نسبت به هفته قبل تقریبا ثابت و بدون تغییر بوده و فقط قیمت گوجه فرنگی به دلیل آغاز فصل برداشت از جنوب کشور کاهش یافته است.
	قیمت حبوبات در بازار تهران+جدول
	قیمت انواع حبوبات در بازار شهرستانی میدان امام حسین(ع) تهران تغییر نداشته و نسبت به هفته قبل ثابت مانده است.
	عرضه روزانه 34 تن محصول گواهیشده در تهران
	برای افزایش کیفی عرضه محصولات کشاورزی روزانه، 34 تن محصول گواهیشده در 21 میدان میوه و ترهبار شهر تهران توزیع میشود.
	نرخ تورم روستایی 17.3 درصد شد
	مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در آبان ماه سال 1393 بر اساس سال پایه 90 را اعلام کرد که طبق آن نرخ تورم روستایی کشور به 17.3 درصد رسید.
	کاهش تولید، قیمت نارنگی را به کیلویی 5000 تومان رساند
	قیمت مرغ در خردهفروشیها 6200 تومان شد

	تولیدات زراعی و باغی
	واکس ماندگاری سیب و مرکبات برای انسان ضرر ندارد/ گوجه فرنگی و موز سبز با گاز اتیلن میرسند
	معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اطلاعی از ممنوعیت مصرف اتفون ندارم، گفت: واکس برای ماندگاری و اتفون برای زودرس شدن میوهها استفاده میشود و برای سلامتی انسان مضر نیست.
	توصیف معاون وزیر از وضعیت خوب احداث باغات در اراضی شیبدار کهگیلویه و بویراحمد
	معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی وضعیت اراضی شیبدار این استان برای تبدیل به باغات را بسیار خوب توصیف کرد.
	معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی وضعیت اراضی شیبدار این استان برای تبدیل به باغات را بسیار خوب توصیف کرد.
	معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی وضعیت اراضی شیبدار این استان برای تبدیل به باغات را بسیار خوب توصیف کرد.
	آغاز ذخیرهسازی 41 هزار تن میوه شب عید کشور در مازندران / استمهال بدهی خسارتدیدگان سرما و برف
	معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آغاز ذخیرهسازی برای 41 هزار و 500 تن میوه شب عید کشور در مازندران خبر داد و گفت: تا پایان دی ماه برای عقد قراردادها و ذخیرهسازی وقت داریم.
	نیازی به واردات میوه برای تأمین شب عید نیست/ صادرات نداشته باشیم به مشکل برمیخوریم
	معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید سیب و مرکبات امسال به اندازهای است که نه تنها نیاز به واردات نیست بلکه برنامه صادرات باید تنظیم شود.
	تولید 50 میلیون نهال توسط 463 نهالستان مجاز
	حدود 50 میلیون نهال مجوزدار و دارای گواهی سلامت توسط 463 نهالستان مجاز در کشور تولید میشود.
	عرضه کافی هندوانه برای شب یلدا
	ارزآوری 4 میلیارد دلاری محصولات باغی

	تخم مرغ
	قیمت تخممرغ افزایش یافت/ سبزی ارزان شد

	تولیدات دام و طیور
	مرکز ملی حفظ و توسعه شتر دوکوهانه راهاندازی میشود
	بهزودی مرکز ملی حفظ و توسعه شتر دوکوهانه در جعفرآباد مغان راهاندازی میشود.
	محدودیت صدور مجوز واردات جوجه، تنگنای پرورش دهندگان بوقلمون گوشتی
	یک پرورش دهنده صنعتی بوقلمون گوشتی از محدودیت صدور مجوز واردات جوجه به عنوان مشکل اساسی صنعت بوقلمون کشور خبر داد.

	چای
	کارخانجات تولیدکننده چای توانایی پرداخت حقالسهم 33 درصدی برگ سبز چای را ندارد
	تهیه طرح جامع بهزراعی باغات چای

	خرما
	دولت خرید توافقی خرما را در دستور کار قرار دهد/ برنامه استانداردسازی در حال نهایی شدن است
	آغاز برداشت دیررسترین خرمای سیستان و بلوچستان

	زیتون
	طرح زیتون به فراموشی سپرده شد
	روغن زیتون لیتری 18 تا 45 هزار تومان/ روغن زیتون خارجی بهتر است یا ایرانی؟

	زعفران
	افزایش ۳۶ درصدی صادرات زعفران

	شکر
	افزایش 30 درصدی نرخ شکر به بهای 1200 تومان
	افزایش قیمت شکر به هر کیلو ۲۱۰۰ تومان، بعلاوه ۲۰۰ تومان یارانه رسما"توسط معاون اجرایی رئیس جمهوری ابلاغ شد.

	شیر
	۹۰۰ تن شیر خام به صورت تضمینی از دامداران خریداری شد/ طرح تضمینی خرید شیر در یک استان اجرایی شد
	مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه طرح خرید تضمینی شیر خام تاکنون فقط در استان قزوین عملیاتی شده است، گفت: از آغاز اجرای طرح در این استان ۹۰۰ تن شیر خام خریداری شده و از فردا هم طرح مذکور در تهران اجرایی میشود.

	شیلات
	مجوز صادرات آبزیان ۱۸ شرکت به روسیه صادر شد/ توافق قطعی صادرات سبزی و صیفی به روسیه
	مدیرکل دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد گفت: با سفر رئیس شورای تجاری روسیه - ایران و هیأت همراه توافق برای صادرات سبزی و صیفی به روسیه انجام شد و توافق برای صادرات سیب، انگور و لبنیات هم در دستور کار است.
	سالانه 20 هزار تن گوشت ماهی تیلاپیا به کشور وارد میشود
	معاون آبزیپروری شیلات با اشاره به اهمیت ماهی تیلاپیا در کشورهای مختلف جهان گفت: سالانه 20 هزار تن گوشت ماهی تیلاپیا به کشور وارد میشود.
	امسال 80 تن شاه میگو از منابع آبی دریاچه پشت سد ارس صید می شود
	مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی پیش بینی کرد تا پایان سال جاری حدود 80 تن شاه میگو از دریاچه پشت سد ارس صید و بعد از عملآوری به کشورهای اروپایی صادر شود.
	بازدید معاون علمی و فناوری رییسجمهوری از طرح کلان ملی میگوی عاری از بیماری
	طرح کلان ملی میگوی عاری از بیماری خلیج فارس علاوه بر توسعه اشتغال، امنیت شغلی، پایداری تولید، برای ده ها هزار خانواده در عرصه های مختلف صنعت میگو و صنایع تبدیلی موجب رونق صادرات این محصول ارزشمند غذایی خواهد شد.
	شانک و سوف پرورشی از هفته آینده به بازار میآید
	در کنار قزلآلا و سایر گونههای آبزی دریایی که بهصورت پرورشی تولید شد، اینبار ماهی شانک و سوف که تا پیش از این فقط در دریا تولید میشد، در سبد غذایی مردم جای میگیرد.

	صادرات و واردات
	صادرات 1.5 میلیون قطعه جوجه یکروزه از اردبیل
	در ششماهه نخست سال جاری بیش از 1.5 میلیون قطعه جوجه یکروزه از استان اردبیل به خارج از کشور صادر شد.
	افزایش صادرات تخممرغ ایران به افغانستان با دلیل سیاسی
	بهدلیل اختلافات سیاسی افغانستان با هند و پاکستان، این کشور واردات تخممرغ خود را از ایران افزایش داد.
	صادرات بخش کشاورزي تا 9 ميليارد دلار افزايش مي يابد

	صنایع غذایی
	ماندگاری سرمایه 310 میلیارد ریالی شیر مدارس خوزستان با تولیدات پگاه
	عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان در بازدید از شرکت «شیر پگاه» در شوش، روند کار این شرکت را عالی ارزیابی کرد و سهمیه تامین تمام شیر مدارس استان خوزستان را به این شرکت سپرد.
	کارخانجات فرآوردههای لبنی حاضر به اجرایی کردن مصوبه دولت نیستند
	انحصار بازار صنايع غذايي بايد شکسته شود / وزارت جهاد کشاورزي، برنامه ارائه دهد / تشکلهاي کشاورزي ورود کنند
	ناگفته هایی از پرونده پالم/علت منتشر نشدن اسامی شرکت های لبنی متخلف

	گندم
	برنامه 10 ساله برای معرفی ارقام مناسب گندم تدوین میشود
	برنامهای 10 ساله برای معرفی ارقام گندم مناسب با شرایط اقلیمی کشور در حال طراحی است.

	گوجه فرنگی
	گوجهفرنگی چابهار 20 روز دیگر به تهران میرسد/ کاهش 500 تومانی قیمت نارنگی

	گیاهان زینتی
	20 درصد گلفروشیهای تهران جمع شدند

	منابع مالی
	دلسردی کشاورزان از بودجه ۹۴/ رشد ۹ درصدی منابع پاسخگوی کشاورزی نیست
	رئیس مجمع ملی تشکلهای کشاورزی ضمن انتقاد از رشد ۹ درصدی بودجه کشاورزی در لایحه دولت خواستار توجه بیشتر به این بخش شد.
	اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم، جو و ذرت داخلی در سال ۹۴/ رشد ۲۷ درصدی نسبت به امسال
	براساس پیشنهاد دولت در سال آینده ۱۴هزار میلیارد تومان برای خرید گندم، جو و ذرت تولید داخل اختصاص خواهد یافت که رشد ۲۷ درصدی نسبت به امسال دارد.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	خرید تضمینی شیر در استان تهران آغاز شد/ تهاتر شیرخام با علوفه
	مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان تهران گفت: خرید تضمینی شیر امروز در استان تهران آغاز شد و تاکنون حدود 90 تن شیر از تولیدکنندگان خریداری شده است.
	سیب نیازی به واکس ماندگاری ندارد/کاغذ پیچ کردن مرکبات گران است
	رئیس اتحادیه میوه سبزی با بیان اینکه امروزه برای افزایش ماندگاری مرکبات از واکس به جای کاغذ استفاده میشود، گفت: کاغذها کیفیت سابق را ندارند و هزینه آن بالاست.
	واکس میوه از موم و ترکیبات طبیعی تهیه میشود/مردم با خیال آسوده از محصولات کشاورزی استفاده کنند
	سرپرست دفتر امور میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه واکس میوه از موم و ترکیبات طبیعی تهیه شده و هیچ خطری برای سلامتی ندارد، گفت: مردم با خیال آسوده از محصولات کشاورزی استفاده کنند.
	سرپرست دفتر امور میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه واکس میوه از موم و ترکیبات طبیعی تهیه شده و هیچ خطری برای سلامتی ندارد، گفت: مردم با خیال آسوده از محصولات کشاورزی استفاده کنند.
	سرپرست دفتر امور میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه واکس میوه از موم و ترکیبات طبیعی تهیه شده و هیچ خطری برای سلامتی ندارد، گفت: مردم با خیال آسوده از محصولات کشاورزی استفاده کنند.
	برگزاری نمایشگاه آخرین یافتههای تحقیقاتی کشاورزی اردبیل در هفته پژوهش
	هفته پژوهش فرصت مناسبی برای آشنایی با آخرین یافتههای تحقیقاتی در بخش کشاورزی است.
	توصیه جهاد کشاورزی برای جلوگیری از توسعه کشت در استانها
	معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت نامناسبی که منابع آبی و خاکی کشور دارد، خواستار جلوگیری از گسترش سطح زیر کشت در استانهای کشور شد.
	معاون وزیر جهاد کشاورزی: 55 درصد مواد غذایی در داخل کشور تولید میشود
	عباس کشاورز در آیین گشایش نمایشگاه هفته پژوهش و دستاوردهای پژوهشی استان البرز در دانشگاه خوارزمی درکرج گفت : هم اکنون 55 درصد مواد غذایی کشور در داخل تولید می شود.
	مشاور عالی وزیرجهاد کشاورزی: روشهای سنتی کشاورزی جوابگو نیست
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