
 3931چهارم 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

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

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

 

 طبیعی منابعاقلیم و 

 - 09/90/39فارس

 زده بلوط زغالی در محل سوزانده شود های آفت سرشاخه/ های زاگرسی راهکارهای احیای جنگل

های خشک  ها و سرشاخه برای جلوگیری از شیوع آفت بلوط زغالی پایه: ها گفت مشاور رئیس سازمان جنگل

 .ها را به مناطق دیگر انتقال داد آن وزاند و نباید.درختان را باید در محل بروز آفت س
های زاگرسی  در مورد وضعیت جنگل خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ها در گفت فریبرز غیبی، مشاور رئیس سازمان جنگل

به سازمان  78های فارس و ایالم در سال  نهای بلوط غرب در استا اولین گزارشات مبنی بر خشکیدگی جنگل: غرب کشور گفت

 .اعالم شد

  وی با بیان اینکه این گزارشات حاکی از آن بود که درختان بلوط منطقه غرب کشور واقع در منطقه زاگرس بر اثر حمله

ی با خوار با خوردن ریشه درختان موجب بروز بیمار  های چوب سوسک: اند، گفت خوار دچار خشکیدگی شده های چوب سوسک

 .برد شود که در نهایت درخت را خشک و از بین می عنوان بلوط زغالی می

ها و مرکز  ها و دانشکده های مختلف سازمان جنگل در همان زمان کارگروهی متشکل از بخش: عضو شورای عالی جنگل تصریح کرد

 .هایی برای مبارزه صادر شد ی دستورالعملتحقیقات منابع طبیعی و برخی اساتید و کارشناسان تشکیل شد و با رصد وضعیت بیمار

های زاگرسی از فائو نیز طلب کمک کردیم که کارشناسان فائو  در آن زمان برای حل بحران خشکیدگی جنگل: غیبی اظهار داشت

 .نظر کارشناسی فراتر از آنچه کارشناسان داخلی داده بودند، ارائه نکردند

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
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های عمرانی و  شود، پروژه های طبیعی که مانع جوان شدن جنگل می ها، فشار دام در عرصه رویه از جنگل برداری بی بهره: وی افزود

ها مؤثر  ساخت جاده، ریزگردهای کشورهای عربی و خشکسالی از عواملی است که در بروز بیماری بلوط زغالی و خشکیدگی جنگل

 .است

شود و با توجه به اینکه آفت بلوط  اکولوژیک درختان میعوامل ذکر شده موجب کاهش توان : عضو شورای عالی جنگل اظهار داشت

 .برد کند و درخت را از بین می شود بروز می زغالی در اکوسیستم طبیعی وجود دارد در شرایطی که درخت ضعیف می

رایی ها طرحی را در قالب طرح صیانت اج های زاگرسی سازمان جنگل در راستای مبارزه با خشکیدگی جنگل: غیبی اظهار داشت

 .گیرد کرد که در آن یک سری عملیات احیا و پرورش درختان صورت می

اند با قطع  های احیای درختان خشکیده آن است که آن دسته از درختانی که ریشه خود را از دست نداده یکی از روش: وی افزود

 .ها و از طریق تکثیر غیر جنسی احیا شود سرشاخه

در پای درختان برای ذخیره آب و نزوالت جوی و آبیاری ( چاله)ها  همچنین ایجاد هالل: اشتها بیان د مشاور رئیس سازمان جنگل

ها با همپوشانی یکدیگر و ذخیره آب به میزان یک مترمکعب در هر کدام  درختان براساس اصول آبخیزداری تهیه شده که این هالل

 .شود کیدگی درختان میاز آنها با توجه به خشکسالی کمبود بارندگی و دمای هوا مانع خش

های جلوگیری از  های مقاوم یکی دیگر از راه گیری از گونه کاری، بذرکاری و بهره ه با بیان اینکه نهال مشاور رئیس سازمان جنگل

کنیم و با کشت  ها را تهیه می های مقام، بذر آن گونه در مناطق زاگرسی با شناسایی گونه: خشکیدگی درختان زاگرسی است، گفت

 .شویم ها موجب تکثیر و احیای درختان بلوط می رهای مقاوم در همان عرصهبذ

های غرب کشور باید درختان آلوده را در همان محل سوزاند،  غیبی با بیان اینکه برای مدیریت و کنترل آفت درختان بلوط جنگل

شود بنابراین برای جلوگیری از سرایت  ری میهای آلوده به مکان دیگری باعث انتقال بیما ها و پایه انتقال سرشاخه: تصریح کرد

 .های آلوده را در همان محل بروز بیماری سوزاند و از بین برد بیماری باید سرشاخه

های زاگرسی خوشبینن است و در حال حاضر جلوی پیشروی آفت در این جنگلها گرفته شده  وی با بیان اینکه به آینده جنگل

میلیون هکتار جنگل زاگرسی است و حدود یک میلیون هکتار از این سطح دچار آسیب  6دارای  استان غربی کشور 21: است، افزود

 .اند و خشکیدگی شده

استان  21در بین : های زاگرسی آغاز شده است، گفت مبارزه با آفت بلوط زغالی در سطح جنگل 2931غیبی با بیان اینکه از سال 

 .ستان بیشترین سهم را دارددرگیر با خشکیدگی درختان زاگرسی ایالم و لر

همکاری در استان   نامه های منطقه تفاهم نشین برای احیای جنگل استان زاگرس 21چندی پیش استانداران : براساس این گزارش

 .های زاگرسی امضا کردند ایالم برای احیای جنگل

، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کردستان، های آذربایجان غربی، اصفهان، ایالم این تفاهم نامه به امضا استانداران استان

کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، همدان و با حضور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور رسیده 

 .است

محیط زیست کشور درصد تولید آب کشور نقش مهمی در پایداری  01میلیون هکتار وسعت و  91ناحیه رویشی زاگرس با حدود 

 .ایفا می نماید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391319111932 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930923000351
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 افلیم و منابع طبیعی

 ایسنا - 1909آذر  3۲دوشنبه 

 حوضه کرخه در شدیدترین دوره خشکسالی
 .کند اکنون حوضه آبی کرخه شدیدترین دوره خشکسالی را طی می هم :سازمان آب و برق خوزستان گفتبرداری  معاون بهره

زاده در سمینار علمی بررسی نقش رودخانه کارون در  خوزستان، هوشنگ حسونی ، منطقه(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

آذرماه در اهواز  10،  هزار هکتاری که امروز 331تاثیر متقابل احیای رودخانه کارون و طرح تولید کمی و کیفی خرما و سیمنار علمی بررسی 

ماه  9متر است، در حالی که متوسط بارش در  میلی 981تا  901های مختلف  متوسط بارش در خوزستان در ایستگاه :برگزار شد، اظهار کرد

  .متر بود میلی 71اخیر 

میلیارد مترمکعب در حوزه عملکرد خوزستان است که حجم قابل  21دهی آن  رودخانه کارون با متوسط آب درصد از مساحت 09: وی افزود

میلیارد مترمکعب و حجم قابل  811همچنین میزان آب حوضه دز . مترمکعب است 911میلیارد و  7برداری از آن  ریزی برای بهره برنامه

 .میلیارد مترمکعب است 0.7ریزی آن  برنامه

های مکرر آب در  یکی از دالیل اصلی خشکسالی در استان برداشت :کرد برداری سازمان آب و برق خوزستان بیان بهره معاون

 .ها است باالدست رودخانه
اضی ار  اکنون طرح توسعه هم :هزار هکتاری، اظهار کرد 331ای مانند طرح  های توسعه ریزی تامین آب برای طرح زاده با اشاره به برنامه حسونی

هزار هکتار در  66هزار هکتار در حوضه کارون،  238ریزی شده که از این طرح،  های آبی مختلف استان دیده و آب آن برنامه کشاورزی درحوضه

  .هزار هکتار در حوضه زهره است 07هزار هکتار در حوضه مارون و  60هزار هکتار در حوضه کرخه جنوبی،  290حوضه کرخه شمالی، 

های الزم فاز اول مهیا شده زیرساخت. هزار هکتار است 171هزار هکتار و فاز دوم  111هزار هکتاری، شامل  331فاز اول طرح : دکر وی تصریح

  .های فاز دوم در مرحله ساخت و بخش دیگر هنوز فراهم نشده است همچنین برخی زیرساخت. و اولویت با تامین آب اراضی این فاز است

میلیارد مترمکعب آب نیاز  0.3هزار هکتاری حدود  331برای اجرای فاز دوم طرح  :کرد مان آب و برق خوزستان بیانبرداری سازمعاون بهره

با توجه به وضعیت آورد آب استان به نظر . شود البته تامین این حجم به استفاده بهینه در مصرف آب مشروط می. داریم که قابل تامین است

  .گذاری با شفافیت کار وارد شویم رمایهرسد باید برای انجام هر س می

کردن مصرف آب از موارد مهمی است که متاسفانه عدم رعایت آن، راندمان آب را پایین آورده  سازی و بهینه بهینه :کرد زاده خاطرنشان حسونی

  .قدام شودهای آبیاری نوین ا جویی در مصرف آب و استفاده از روش سازی صرفه است، بنابراین باید برای فرهنگ

هزار هکتاری با توجه  555اجرای طرح  :همچنین احمدرضا عمانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز در این سیمنار اظهارکرد

وری و کارایی آب داشته باشد اما  تواند نقش مهمی در بهبود بهره حوضه آبی مهم استان، قطعا می 3به حجم انبوه زیرساختی در 

 .ام جوانب این طرح در روند اجرا توجه شودبه شرطی که به تم
برداران بومی از موارد مهمی است که باید به آن شناختی پیش و حین اجرا در طرح و پذیرش آن توسط بهره بحث مطالعات جامعه: وی افزود

ظت و نگهداری از طرح، ارزیابی های جدید، ضرورت حفا برداری و استفاده از تکنولوژی پرداخته شود، همچنین توسعه مهارت و دانش بهره

اجرای   برداری محلی از دیگر موارد مهم های محلی جهت بهره های آموزشی مبتنی بر نیاز و توسعه تشکل برداران، طراحی دوره مشارکتی بهره

  .این طرح است

 های خوزستان به دلیل شوری آب عملکرد مطلوبی ندارند خاک

آب و برق خوزستان با اشاره به کیفیت آب آبیاری و برآورد میزان کل امالح  رشناس سازماندر ادامه این سمینار کاظم حمادی، کا

 . شود شوری تنها عاملی کاهش کیفیت آب نیست اما یکی از عوامل اصلی آن محسوب می :هزار هکتاری، گفت 555در طرح 

دلیل شوری آب، عملکرد مطلوبی در کشت  های استان به تاسفانه مشکالت شوری آب در خوزستان مسکوت مانده است و خاک

 .محصوالت کشاورزی ندارند
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. میلیارد مترمکعب است که بخش زیادی از آن مربوط به حوضه کرخه است 2.8هزار هکتاری  555نیاز آبی طرح : کرد وی تصریح

درصد  19جود ندارد، در حالی که آبی، وزارت نیرو اعالم کرده که امکان تامین آب برای اراضی در این حوضه و به دلیل بحران کم

 33شود که به  درصد طرح را شامل می 82همچنین حوضه کارون . درصد است 13طرح در حوضه کرخه واقع شده و نیاز آبی آن 

در این حوضه میزان نیاز آبی از سطح اراضی تجاوز کرده اما خوشبختانه وضعیت در . درصد از کل آب موردنظر نیاز دارد

 .ه و جراحی متعادل استهای زهر حوضه

 ها سدی برای جلوگیری از ورود ریزگردها نخلستان

های گرمسیری کشور با تاکید بر نقش کلیدی رودخانه از سوی دیگر مسعود لطیفیان، رییس موسسه تحقیقات خرما و میوه

در تامین میعشت روستاییان و  ها نقش مهمی نخلستاناین : های خوزستان، اظهار کرد محیطی نخلستان کارون در تغییرات زیست

از سوی دیگر . کند ها به این اقشار صدمه جدی وارد میکنند و کاهش عملکرد تولید در نخلستان مناطق مرزی استان ایفا می

 .اند محیطی ایفا کرده ای در مقابل این عارضه زیست ها سدی برای جلوگیری از ریزگردها است و همیشه نقش بازدارنده نخلستان

http://www.isna.ir/fa/news/39131020011 

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 09/90/39فارس

پسآب شور اراضی کشاورزی به تاالب / هزار هکتاری 555توسعه پایدار کشاورزی در گرو تسریع اجرای طرح 

 ریزد شادگان می

هزار هکتاری اراضی خوزستان و  555زی در گرو تسریع در اجرای طرح احیای اگرچه توسعه پایدار کشاور

های زیست محیطی غافل کند، بلکه باید در   ایالم است اما نباید تسریع در اجرای طرح مسئوالن را از آسیب

ررسی های شور این اراضی به تاالب شادگان به دقت ب  آب کنار انجام این طرح عظیم عواقب ناشی از ورود زه

 .شود
های وسیع و حاصلخیز، موقعیت  میلیون هکتار، دشت 6.0، استان خوزستان با وسعت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

فصل کشت برای های آزاد، وجود بنادر مختلف، خطوط هوایی، زمینی و ریلی و شرایط سه  جغرافیایی مناسب و دسترسی به آب

، (میلیون هکتار اراضی قابل کشت 1.1)های موجود از جمله خاک مناسب  انواع محصوالت کشاورزی با توجه به استعدادها و ظرفیت

و شرایط مناسب آب و هوایی و تابش کافی آفتاب، جایگاه استان را عالوه بر ( های جاری کشور درصد از آب 99وجود )آب کافی 

 .ورزی مورد نیاز کشور، در امر صادرات غیرنفتی نیز ممتاز کرده استتأمین محصوالت کشا

 7.32میلیون هکتار در کل کشور با  21.8میلیون هکتار از  2.1این استان از نظر سطح زیر کشت در محصوالت زراعی آبی و دیم با 

درصد نیز رتبه  20.38ن در کل کشور با میلیون ت 83.0میلیون تن نسبت به  21.3درصد رتبه اول و تولید محصوالت کشاورزی با 

 .اول را دارا است

هزار  301ها حدود  میلیون هکتار اراضی آبخور سدها و رژیم طبیعی رودخانه 2.1همچنین در استان خوزستان از مجموع حدود 

های اصلی و فرعی  کههزار هکتار نیز دارای شبکه فرعی است که این فاصله بین احداث شب 183هکتار دارای شبکه اصلی و حدود 

بدون استفاده باقی بماند؛ همین  1و  2های اصلی  های انتقال و شبکه های کالن باالدستی در سدها و کانال گذاری باعث شده سرمایه

 .وضعیت نیز در استان ایالم متصور است

ازدیدهای ایشان از نقاط مختلف به سرزمین خوزستان و ب 2983براساس این گزارش در پی سفر مقام معظم رهبری در اواخر سال 

های کشاورزی صنعتی همچنین وجود منابع عظیم آب، خاک،  ها و منابع سرشار در کلیه بخش استان و عنایت ویژه به ظرفیت

http://www.isna.ir/fa/news/93092414422
http://www.farsnews.com/
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های بالقوه توسعه کشاورزی استان را مورد توجه قرار داده  انرژی و اقلیم مناسب بنا به دستور ایشان مقرر شد وزرای ذیربط ظرفیت

 .شود را تهیه و ارایه کنند هایی اجرایی که منجر به توسعه کامل کشاورزی استان و تولید محصوالت مهم و استراتژیک می برنامه و

ی این   های بالقوه های آبیاری و زهکشی، تسطیح اراضی سبب شده است پتانسیل های کشاورزی نظیر ایجاد شبکه عدم زیرساخت

هزار هکتار از  331از این رو طرح احیای . این اراضی از قابلیت کافی برای تولید برخوردار نباشدمنطقه به بالفعل تبدیل نشود و 

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

، مصوب شد در راستای تحقق منویات معظم له 2973براساس این گزارش در سفر اول هیات دولت به استان خوزستان در سال 

 .یاء و توسعه کشاورزی خوزستان اجرایی شودطرح اح

های تابعه و وابسته براساس  به منظور تسریع در اجرای طرح با توجه به ظرفیت و امکانات مؤسسه جهاد نصر از جمله شرکت

 .گانه از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به مؤسسه جهاد نصر واگذار شد 3های  ای معاون اول رئیس جمهور طرح نامه تصویب

هزار هکتاری خوزستان و  331طی چند سال گذشته برآورده نشدن انتظار ایجاد شده در مردم در اجرای طرح عظیم احیای اراضی 

ایالم باعث دلسردی شده بود که پس از استقرار دولت یازدهم و توجه جدی رئیس جمهور به بخش کشاورزی در اولین سفر استانی 

دستور اجرایی و عملیاتی طرح به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد و طرح با پیشنهاد  31ماه  ریاست جمهور به این منطقه، در دی

میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی شتاب بیشتری  2.3وزارت جهاد کشاورزی و موافقت مقام معظم رهبری با تأمین اعتبار 

 .یافت

حوزه کرخه، کارون، مارون، دز، زهره و  3ضی خوزستان و ایالم به هزار هکتار از ارا 331سازی  پروژه عظیم تسطیح و یکپارچه

هکتار و  3111به مساحت ( حوزه کارون)خیرآباد تقسیم شده که در سفر جمعی از خبرنگاران به استان خوزستان از دو پروژه ویس 

 .اهواز بازدید به عمل آمدهکتار واقع در شهرستان  3386به مساحتی ( حوزه کرخه)پروژه عطابیه واقع در دشت آزادگان 

هزار هکتاری این است که اجرای آن در توان پیمانکار باشد و پیمانکار در موعد مشخص  6تا  3ها به اراضی  دلیل تقسیم طرح

 .اراضی را تحویل کارفرما و کشاورز بدهد

های خوزستان و ایالم که  اضی دشتسازی ار هزار هکتاری یکپارچه 331ها واقع در طرح  هر یک از این دو پروژه و سایر پروژه

( آبیاری 1و  2های  بعد از ساخت سد در باال دست و کانال)های وزارت نیرو در بخش آبیاری اراضی کشاورزی  تکمیل کننده کار

های زیرزمینی و عملیات تجهیز و نوسازی اراضی، تسطیح اراضی،   هستند، احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی، احداث زهکش

 .رود های آبیاری از جمله اقدامات اصلی به شمار می های مرتبط و کانال های جمع کننده و سازه ث زهکشاحدا

برای انجام این قبیل کارها زمین کشاورزی برای یک یا حداکثر دو فصل کشت از کشاورز توسط پیمانکار زیر نظر مؤسسه جهاد 

 .شود یات احیا و اتمام کار به کشاورز تحویل داده میشود و پس از انجام عمل تحویل گرفته می( مجری طرح)نصر 

آید و به دلیل  های شور نزدیک به سطح است که دلیل خاصیت موئینگی به سطح زمین می های زیرزمینی منطقه خوزستان آب آب

 .شود ماند و باعث شوری خاک می گرمای هوا، آب تبخیر و امالح بر روی خاک یا سطح خاک زراعی باقی می

های زیرزمینی است و با ایجاد این شبکه زیرزمینی،  هداف ایجاد شبکه زهکشی زیرزمینی ایجاد یک مانع در مقابل باال آمدن آباز ا

شوند و آب شور فرصت رسیدن به سطح  ها به درون خطوط کارگزاری شده جریان یافته و به سمت شبکه اصلی هدایت می آب

 .شود ها عملکرد اصلی به خاک برگردانده می ق ایجاد زهکشکند و بنابراین از طری زمین را پیدا نمی

 ریزد آب شور اراضی کشاورزی حوزه کارون به شادگان می زه* 

شود بطوریکه در این بازدید مشخص  ها به مناطقی که برای خاک خطری ایجاد نکند هدایت می های شور هم از طریق زهکش آب

ریزد و بعد از آن به سمت خلیج فارس  واقع در منطقه کارون به تاالب شادگان می های اطراف شد آب شور در پروژه ویس و پروژه
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های شور چه اثرات زیست محیطی بر روی تاالب شادگان یا  یابد که البته باید با بررسی مشخص شود که این آب جریان می

 .های منطقه دارد تاالب

سازی اراضی خوزستان و ایالم شد مشخص شد که  طرح یکپارچه اندرکاران های خبرنگاران از دست همچنین با توجه به پرسش

ها به  های دیگر و یا استفاده مجدد و تصفیه از این آب حاصل از آبیاری این اراضی به سمت تاالب یا آب( آب شور)  ها آب هدایت زه

های اطراف مشکالت و مسائل  تاالبها و  های شور برای تاالب شادگان و سایر آب عهده وزارت نیرو است و در صورتی که این آب

زیست محیطی به وجود آورد وزارت جهاد کشاورزی، یا مؤسسه جهاد نصر به عنوان مجری طرح پاسخگو نیست، بلکه ساماندهی 

 .های شور را به تاالب بر عهده دارد ها و تأمین آب بر عهده وزارت نیرو است که کار انتقال آب آب رودخانه

ی از کارهای اصلی که در این قطعات انجام شده مهندسی کردن آن است زیرا معموال اراضی کشاورزان در براساس این گزارش یک

شود و پس از جلب رضایت آنها  های کشاورزی گذاشته می این مناطق پراکنده است و برای این کار جلساتی با مالکان زمین

به آنها تحویل داده ... انجام کارهای تسطیح و زهکشی و   پس از های پراکنده مالکان با جلب رضایت در یک منطقه تجمیع و زمین

 .شود می

 کنند سازی پرداخت نمی ای بابت تسطیح و یکپارچه کشاورزان هزینه* 

در اراضی کشاورزان و احداث مسیر کانالت و زهکش روباز و جاده سرویس  0و  9های آبیاری  همچنین با توجه به احداث شبکه

یابد که این کار متناسب با وسعت زمین کشاورزان بین  بین قطعات بخشی از اراضی کشاورزان کاهش می( آالت برای عبور ماشین)

 .شود آنها تقسیم و سرشکن می

های انجام  ها را تقبل کند که با هماهنگی درصد از هزینه 23طبق قانون مصوب مجلس برای عملیاتی شدن این طرح کشاورز باید 

درصد  23شود به ازای آن  ی که از اراضی کشاورزان بابت احداث زهکش و کانالت و جاده سرویس کم میشده همان میزان زمین

 .محاسبه شده و نیازی نیست که کشاورز بصورت نقدی مبلغی را پرداخت کند

 کارخانه تولید کانالت  7برداری از  بهره* 

نیم )کارخانه تولید کانالت  8های خوزستان و ایالم وجود  دشتهزار هکتار از اراضی  331یکی از نقاط قوت در اجرای طرح احیای 

اندازی است که جهت تسریع در عملیات  کارخانه دیگر نیز در شرف راه 9و ( 0به درجه  1های درجه  لوله برای انتقال آب از کانال

 .شود ها تولید می کیلومتر کانالت توسط این کارخانه 1اجرا روزانه حدود 

است که با ( اعتبار، نیروی انسانی و کار)هایی با این وسعت مدیریت پروژه  رش یکی از عوامل مهم در اجرای پروژهبراساس این گزا

اند و هر  جویی شده و تعدادی از افراد منطقه هم مشغول به کار شده ها صرفه ها در محل بخش زیادی از هزینه تأمین این کارخانه

 .کند متر کانالت تولید می 131متوسط روزانه حدود سازی در منطقه بطور   کارخانه کانالت

های تامین خاک  قرار دارند که کاهش هزینه... کارخانه تولید کانالت در شهرهای هویزه، رامشیر، هندیجان، دزفول، شوشتر و 

مزایای مزایای های درجا با توجه به جنس خاک منطقه، تلفات کمتر اراضی در طول مسیر از  ریزی در کانال مناسب برای خاک

استفاده از این وسیله است، در ضمن مواد اولیه مورد نیاز کارخانه برای تولید کانالت در داخل تأمین شده و هیچگونه نیازی به مواد 

 .وارداتی وجود ندارد

 ایتالیا اسکریپرهای خریداری شده را تحویل نداد * 

ریزی و  شود که اسکریپر کار خاک ریپر و ترنچر استفاده میدر امر تسطیح و یکپارچه سازی اراضی دو ماشین سنگین اسک

 .برداری را به عهده دارد خاک

 .های موجود در کشور محدود است شود و تعداد دستگاه ها در داخل و همچنین از طریق واردات تأمین می این دستگاه
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ها به ایران  علیرغم پرداخت هزینه خرید این دستگاهدستگاه اسکریپر از کشور ایتالیا وارد شود که  11همچنین قرار بوده حدود 

 .تحویل داده نشده است

در شهر دزفول واقع در استان خوزستان در یکی از واحدهای صنایع در تراکتور تغییراتی ایجاد شده تا بجای اسکریپر از آن استفاده 

 .شود ها فعالیت مهمی محسوب می شود و این کار در راستای دور زدن تحریم

سال از  11های خوزستان و ایالم یک طرح تکمیلی است که پس از گذشت حدود  هزار هکتاری اراضی دشت 331رح احیای ط

اکنون با تأمین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به دستور مقام  آبیاری هم 1و  2های  احداث سدهای باالدست و همچنین کانال

 .معظم رهبری در حال اجرا و پیگیری است

های این طرح عظیم زود بازده بودن طرح، سرعت عمل در اجرای طرح بطوریکه در طول تاریخ قبل و بعد از انقالب  مشخصهاز 

 .ای به این وسعت و با این سرعت پیشروی انجام نشده است  پروژه

 های کشاورزی چند برابر افزایش یافته است ارزش زمین* 

اکنون با چند برابر قیمت سال  دستاوردهای طرح است بطوریکه کشاورزان همهمچنین افزایش قیمت اراضی کشاورزی یکی از 

 .های کشاورزی خود نیستند گذشته هم حاضر به واگذاری زمین

 عدم تأمین به موقع آب در مناطق احیا شده * 

یکی از مشکالت اصلی را سازی شده اگرچه کشاورزان از کار انجام شده رضایت داشتند اما  در بازدید از اراضی تسطیح و پکپارچه

 .عدم تأمین به موقع آب در فصل کشت عنوان کردند

کشاورزان گندمکار در مناطق احیا شده از تأخیر یکی دو ماهه آب شکایت داشتند و این مسئله را در میزان برداشت محصول بسیار 

شود و ضرر زیادی را در سال زراعی  دیشان میدانستند و معتقد بودند عدم آبیاری به موقع موجب کاهش محصول تولی تأثیرگذار می

 .رود های کشاورزی یکی از نیازهای اساسی کشاورزان به شمار می شود و به همین دلیل وجود تشکل جاری متحمل می

 های نوین آبیاری در اراضی احیای شده خوزستان و ایالم  گیری از سیستم عدم بهره* 

اند عدم توجه  کاران برای اجرا، پیشرفت و توسعه این طرح عظیم کشاورزی متقبل شدهاندر علیرغم تمام تالش و زحماتی که دست

رود که برخی  های نوین آبیاری یکی از نقاط ضعف به شمار می به تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی خوزستان و ایالم به سیستم

 .دانند اندرکاران وجود آب کافی در منطقه را دلیل آن می دست

های قابل استحصال  های خوزستان و ایالم، استفاده از آب های بالقوه کشاورزی استان استفاده و بکارگیری ظرفیتایجاد فرصت 

های وسیع و حاصلخیز منطقه، استفاده از  سد و دشت 8سدهای موجود منطقه با عنایت به امکان استفاده از   کشور در پایاب

، افزایش تولیدات کشاورزی، (های اصلی احداث سدها و شبکه)های فرعی  شبکههای انجام شده در باالدست  گذاری ظرفیت سرمایه

 .افزایش سطح زیر کشت محصوالت آب از جمله اهداف اقتصادی طرح مذکور است

ی اجرایی طرح،  همچنین ایجاد قطب کشاورزی در منطقه و توسعه اقتصادی و اجتماعی در راستای تحقق توسعه پایدار در منطقه

و ( تابش مناسب آفتاب، خاک مناسب، آب کافی)ال پایدار، ایجاد امکان استفاده مطلوب از موقعیت جغرافیایی منطقه ایجاد اشتغ

هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایالم به شمار  331افزایش درآمد شاغلین بخش کشاورزی در دیگر اهداف اقتصادی طرح احیای 

 .رود می

نشینی در شهرها، تعامل و ارتباط با  های روستایی و کاهش حاشیه هی و جلوگیری از مهاجرتاز اهداف اجتماعی این طرح سازماند

ها، نیاز سنجی، امکان سنجی،  ها و تعارضات، جلب مشارکت حداکثری مردم در اجرای پروژه برداران به منظور کاهش تنش بهره

 .شود ها محسوب می برداری از شبکه ر حفظ، نگهداری و بهرهبرداری به منظو های بهره سازی تشکل ساماندهی، سازماندهی و توانمند
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 میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به طرح احیای اراضی خوزستان و ایالم  9.5اختصاص * 

هزار  331یداهلل شمایلی مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر کشور در جریان بازدید از این طرح، در مورد وضعیت اجرای احیای طرح 

هایی که وزارت نیرو برای آبیاری اراضی کشاورزی منطقه خوزستان انجام  با توجه به ظرفیت: ی خوزستان و ایالم گفتهکتاری اراض

هزار هکتار  331هزار هکتاری است اما به دلیل ظرفیت مؤسسه جهاد نصر به عنوان کارفرما ما احیای  711داده این طرح یک طرح 

 .ایم از اراضی را به عهده گرفته

های مالی و بودجه ساالنه پیشرفت قابل توجهی در  که مؤسسه کار خودش را شروع کرده به لحاظ محدودیت 73از سال : ودوی افز

 .با روی کار آمدن دولت یازدهم این کار به دلیل تأمین منابع مالی سرعت گرفت 31این طرح حاصل نشده بود ولی از سال 

هزار هکتار از اراضی پکپارچه سازی و  3الی  7ترین حالت بین  نه در خوشبینانهمدیرعامل مؤسسه جهاد نصر با بیان اینکه ساال

سازی و تسطیح نیاز داشت که دیگر در آن  سال برای یکپارچه 71هزار هکتار به زمانی حدود  331با این روند : ش گفت تسطیح می

 .های وزارت نیرو هم خبری نبود زمان از امکانات و زیرساخت

ریالی را در این طرح  LCبا پیگیری وزیر جهاد کشاورزی برای اولین بار فاینانس داخلی با اعتبار  31در سال : ردشمایلی تصریح ک

دریافت و برای دریافت الباقی آن  31میلیارد ریال شروع شد که قسط اول آن در سال  731اجرایی کردم و کار با مبلغی نزدیک به 

 .مبا هماهنگی بانک کشاورزی در تالش هستی

 771میلیارد و  21به موازات فاینانس داخلی خط اعتباری چین از طریق فاینانس چین در شورای اقتصاد به مبلغ حدود : وی افزود

ایم ولی به دلیل  گذاری را داشته و سازمان سرمایه( مرکزی)میلیون یوان چین برای این طرح وارد کردیم که هماهنگی با بانک عامل 

برای اجرای این طرح  33تا  31های  میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی طی سال 2.3ی برای برداشت مجوز مقام معظم رهبر

 .فاینانس چین در اولویت بعدی دریافت قرار گرفته است

میلیارد ریال و میزان  86هزار و  3جمعاً  2931الی  2978های  اعتبارات مصوب طی سال: مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر تصریح کرد

 .میلیارد ریال بوده است 863هزار و  6ص دریافتی آن جمعاً تخصی

ای و فاینانس داخلی جمعاً به  های سرمایه از محل صندوق توسعه ملی، تملک دارایی 39اعتبارات مصوب سال   :وی اظهار داشت

 .میلیارد ریال دریافت شده است 893هزار و  3میلیارد ریال است که تاکنون  722هزار و  26میزان 

ساله از  9میلیارد دالر طی برنامه  2.3سرجمع اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی به میزان : مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر افزود

میلیون  131همچنین در مرحله اول معادل ریالی . میلیون دالر است 611آن  2939است که اعتبار سال  2933الی  2939سال 

 .میلیون دالر مابقی نیز در حال پیگیری است 931 دالر تخصیص داده شده و دریافت مبلغ

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

اف کمی طرح تأمین هزار هکتار از اهد 197به اتمام رسیده است و  31هزار هکتار آن تا پایان سال  83تاکنون 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  198: شمایلی بیان داشت

های آتی به اجرا گذاشته  های تأمین مالی در سال ای، فاینانس خارجی و سایر روش های سرمایه از اعتبارات تملک داراییاستفاده 

 .خواهد شد

نفر است که بخش زیادی از  911هزار و  6ها حدود  در طرح... در حال حاضر مجموعه شاغلین پیمانکاران و مشاوران و  :وی افزود

 .هستندآنان افراد بومی منطقه 
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هزار هکتار است که با  11تا کنون میزان کار انجام شده بالغ بر  39از ابتدای سال : مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر اظهار داشت

 .رسد هزار هکتار می 38هزار هکتار بوده جمعاً به  83احتساب کارهای انجام شده قبلی که 

گیرد که حدود  سنگین و سبک صورت می دستگاه سنگین و نیمه 611 هزار و 1در حال حاضر انجام عملیات با : شمایلی بیان داشت

 .آالت تخصصی است دستگاه آن ماشین 081

 هزار هکتار از اراضی خوزستان  1تسطیح و یکپارچه سازی ماهانه * 

رسد که در نظر  ری میبردا هزار هکتار از اهداف طرح اجرا و بعضاً به بهره 0تا  9ماهانه به طور متوسط حدود  39در سال  :وی افزود

 .هزار هکتار در هر ماه برسانیم 7تا  8داریم تا این مقدار را به حدود 

هزار هکتار تجهیز و نوسازی اراضی  31هزار هکتار زهکشی زیرزمینی و بیش از  32تاکنون : مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر ادامه داد

 .انجام شده است

میلیون تن با افزایش  3.3افزایش تولیدات کشاورزی به میزان : ی طرح اشاره کرد و گفتشمایلی به آثار و نتایج مورد انتظار اجرا

هزار میلیارد ریال به کشاورزان استان و ایجاد اشتغال  12و افزایش درآمد حاصل از تولیدات به میزان ( خوزستان)عملکرد تولید 

 .از نتایج مورد انتظار طرح است( ر شغلهزا 011ایجاد )پایدار در سطح استان به طور مستقیم و غیرمستقیم 

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

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

 .رود های نوین کشاورزی و استقرار کشاورزی مدرن از جمله آثار اجتماعی این طرح به شمار می ترویج روش

هکتار و در  168هزار و  69، 31تا پایان سال : های فرعی این طرح گفت مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر در خصوص احداث شبکه

 .انجام شده است 9هکتار احداث کانال درجه  637و  هزار 66هکتار و در مجموع  932هزار و  9بالغ بر  39سال

 977هزار و  10هکتار و در مجموع  707هزار و  20، 39هکتار و در سال  301هزار و  3، 31همچنین تا پایان سال : شمایلی افزود

 .هکتار نصب کانال انجام شده است

 ر هکتاری استهزا 555توسعه پایدار محصوالت کشاورزی در گرو تسریع در طرح احیا * 

مؤسسه جهاد نصر در حال حاضر : هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایالم یک بسته است، گفت 331وی با بیان اینکه طرح احیای 

ها و  بخش اول کار را شروع کرده است و معاونت صنایع وزارت جهاد، سازمان تعاون روستایی، معاونت زراعت، سازمان جنگل

 .همه در این طرح شریک هستند.... زستان و سازمان جهاد کشاورزی خو

های مربوطه باید  دهد و به موازات این مؤسسه همه سازمان مؤسسه جهاد نصر بخش زیر ساخت را انجام می: شمایلی بیان داشت

 .نقش خود را برای یک تولید پایدار در بخش محصوالت کشاورزی ایفا کنند

 زی خوزستانتأخیر یک ماهه در تأمین آب اراضی کشاور* 

ای از عدم  این موضوع نشانه: حسن عالقبند معاون اجرایی مؤسسه جهاد نصر نیز در مورد تأخیر در آبیاری اراضی زیر کشت، گفت

های استان این اتفاق صورت  هماهنگی است و متاسفانه امسال در استان خوزستان به دلیل ناهماهنگی در تأمین آب در کل شبکه

 .شود سازی نمی یر مرتبط به طرح تسطیح و یکپارچهگرفته است و این تأخ

 .شود ربطی به مؤسسه جهاد نصر ندارد می 0و  9های  های اصلی است اما با تاخیر وارد کانال اینکه آب در شبکه

ارها به ها زده شود تا ک های متولی انجام شود و برای این منظور باید کلنگ تشکیل تشکل تأمین آب باید توسط دستگاه: وی افزود

 .دست کشاورزان سپرده شود



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

19 
 

دهد و انتظار دارد تأمین  ها و احداث سدها اعتباری برای نگهداری آن تخصیص نمی دولت بعد از ساخت شبکه: عالقبند تصریح کرد

 .برداران انجام شود و نگهداری از محل پرداخت آب بها وتوسط بهره

ین آب برای آبیاری اراضی کشاورزی با یک ماه تأخیر تأمین شده که در امسال تأم: معاون اجرایی مؤسسه جهاد نصر بیان داشت

 .عملکرد و برداشت گندم قطعا تأثیر خواهد داشت

استفاده از : شود، گفت عالقبند در مورد اینکه چرا برای انتقال آب به اراضی کشاورزی بجای استفاده از لوله از کانالت استفاده می

 .ایم شود اما در برخی از مناطق امکان استفاده از لوله را نداشته ر است زیرا موجب کاهش تبخیر آب میت لوله برای انتقال آب مناسب

دهیم ولی در اکثر جاها  در جاهایی که اختالف ارتفاع و یا هد آب باشد که آب در لوله حرکت کند این کار را انجام می: وی افزود

 .امکان استفاده از لوله وجود ندارد

توان از آبیاری تحت فشار استفاده کرد زیرا برای آبیاری  آب تابع باال دست است و نمی 9های درجه  کانال: ظهار داشتعالقبند ا

 .تحت فشار باید ایستگاه پمپاژ تعبیه کرد که هزینه زیادی دارد

اصلی را به شکلی طراحی وزارت نیرو شبکه ( دشت عین خوش)در مناطقی از استان ایالم : معاون اجرایی جهاد نصر اظهار داشت

ها در باال  شود زیرا در آن مکان کرده که بدون استفاده از انرژی مجدد مانند پمپاژ و فقط با باز کردن شیر آب، آب به لوله منتقل می

 .دست طراحی براساس آبیاری تحت فشار انجام شده است

شرکت جهاد نصر ادامه دهنده کار وزارت نیرو : ها گفت بها که عمدتا آب شور هستند در تاال آب وی همچنین در مورد تخلیه زه

ها باشد خود وزارت نیرو باید پاسخگو باشد، کار جهاد نصر یک کار تکمیلی  ها به تاالب آب است و اگر موردی در زمینه تخلیه زه

 .یرو باید پاسخگو باشداست و تخلیه آب در تاالب حورالعظیم یا شادگان را در صورت بروز مشکالت زیست محطیی را وزارت ن

در تاالب شادگان ( باقی مانده آب شور حاصل از آبیاری اراضی کشاورزی)از نظر مؤسسه جهاد نصر تخلیه آب : عالقبند اظهار داشت

 .کند مشکلی ایجاد نمی

رش ماهی، فوالد ای چون مزارع نیشکر، پرو های آلوده براساس این گزارش سدسازی و رعایت نشدن نیاز آبی تاالب، تخلیه پساب

های شهری ازجمله مسائلی است که این تاالب  های نفتی، فعالیت تعدادی واحد پتروشیمی و تخلیه زباله خوزستان، عبور لوله

 .کند المللی را تهدید می بین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391311111181 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا-1909آذر  39, یکشنبه

 میلیارد تومانی برای مهار بیماری شمشادهای جنگلی  82نیاز به اعتبار 

آوری بذور  عنوان هزینه جاری برای عملیات ضدعفونی، قطع درختان بیمار، جمع میلیارد تومان به 82حدود 

 .کشور نیاز است که تا بهار سال جاری تأمین شود در شمشادهای جنگلی شمال... و
با اعالم ( ایانا)ها، مراتع و آبخیزداری کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون امور جنگلی سازمان جنگل

المللی خواربار و کشاورزی  در راستای جلوگیری از بیماری شمشادهای شمال، برنامه عملیاتی از سوی سازمان بین: این خبر گفت

 .ارسال شده که ترجمه آن در حال انجام است( فائو)

تواند راهکاری برای حل  در این برنامه، با توجه به تجارب سایر کشورها در این زمینه مطالبی عنوان شده که می: بهزاد انگورج افزود

 .مشکل فوق باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930922000070
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بهه که یکی از غرب به شرق و دیگری از جلگه به سمت ارتفاع پیش های رسیده، دو ج بر اساس گزارش: وی خاطرنشان کرد

 .شود هزار هکتار را شامل می 11رود، درگیر بیماری شمشاد شده است که سطحی معادل  می

سازی  درصد درختان جنگلی دچار بیماری شده است که عملیات پاک 81هزار هکتاری فوق، بیش از  11در سطح : انگورج ادامه داد

 .زودی انجام شود ء باید بهو امحا

 .تمهیدات پیشگیرانه نیز در دستور کار است تا بتوانیم سایر درختان را محافظت کنیم: وی تصریح کرد

سازی، امحاء، جارو زدن سطح آلوده و سپس استریل کردن تنه و درختان باقیمانده از دیگر  عملیات پاک: انگورج یادآور شد

 .هد شدهایی است که انجام خوا برنامه

 !صادرات هیزم و ذغال چوب جنگلی، ممنوع

ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اعالم اینکه فصل بهار زمان مناسبی برای مقابله با بیماری  معاون امور جنگلی سازمان جنگل

ا بیماری فوق در نظر های جاری برای مقابله ب عنوان هزینه میلیارد تومان به 17اعتباری معادل : شمشادهای شمال است، تأکید کرد

ها نیز کمک گرفت و بیماری را مهار  موقع اختصاص یابد تا بتوان از توان تجدیدپذیرنده عرصه رود به گرفته شده است که امید می

 .کرد

آوری بذور ازجمله  های درختان و جمع ها، عملیات ضدعفونی تنه جلوگیری از ارتفاع بیش از دو متری شاخه: وی اظهار داشت

 .ها الزم و ضروری است ماتی است که برای تجدید حیات جنگلاقدا

کنند و باید برای مقابله با آنها فکری  هایی است که زیر اشکوب سایر درختان جنگلی رشد می شمشاد از گونه: انگورج همچنین گفت

 .کنند اساسی شود، زیرا درختان دیگری نیز در کنار آن رشد می

کنیم که  های در دستور کار، تالش می ها را افزایش داده است، اما با برنامه ای اخیر، سطح آلودگیه بارندگی: وی در ادامه افزود

 .سازی کنیم سطوح آلوده را پاک

ها دارای مجوز نیست، بنابراین تهیه  هیچ کوره ذغالی در جنگل: انگورج درباره ممنوعیت صدور هیزم و ذغال جنگلی خاطرنشان کرد

 .های آلوده شمشاد نیز انجام نشده، زیرا منع قانونی برای آن وجود دارد رشاخهاین فرآورده حتی از س

 ./با توجه به محدودیت منابع جنگلی، صادرات انواع چوب از کشور ممنوع است: وی تصریح کرد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/ 11677-2 .html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان – 1909آذر  30: تاریخ

 میلیارد ریال اعتبار برای طرح های آبخیزداری دریاچه ارومیه985
میلیارد ریال اعتبار به صورت متناوب برای اجرای طرح  211: معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت

 .احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی هزینه می شودآبخیزداری ویژه 

با این اعتبار طرحهایی نظیر کاشت نهال، کپه : پرویز گرشاسبی امروز در سلماس افزود گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

اچه ارومیه اجرا می شود و در کنار آن، برنامه های ویژه ای نیز برای فرهنگسازی کاری، بذر پاشی در محدوده معین در حوضه دری

 . انجام می دهیم

 . با تسریع در مکان یابی نقاط پایلوت اجرای طرح، اعتبارات مورد نیاز به صورت متناوب در اختیار مجریان قرار می گیرد: وی گفت

جان غربی ظرفیت های بسیار خوبی برای اجرای طرحهای مختلف نظیر عرصه های منابع طبیعی آذربای: گرشاسبی تصریح کرد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/20688-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6


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

13 
 

آبخیزداری دارند و می توان با مدیریت بهینه و استفاده از تمامی امکانات، طرح های احیای دریاچه ارومیه را به بهترین شکل 

 . ممکن به انجام رساند

ما امیدوار به احیای دریاچه ارومیه هستیم و این هدف را با : معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تاکید کرد

 . اهتمام و جدیت مضاعف دنبال می کنیم

گرشاسبی که از دیروز به همراه هیات کارشناسی برای اجرایی کردن طرحهای احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی به سر 

 .ر شهرستان های ارومیه و سلماس بازدید کردمیبرد از نقاط حساس و کانونهای گرد و غبار این دریاچه د

http://www.yjc.ir/fa/news/ 3188107/211  

 

 انتصابات

 - 09/90/34فارس

 دو انتصاب در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران انجام شد

بهبود تولیدات دامی و سرپرست مدیریت تنظیم بازار رئیس جهاد کشاورزی استان تهران سرپرست معاونت 

 .های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران را منصوب کرد محصوالت و نهاده
کمی از سوی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران طی ح خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سید محمد موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران عباس اکبری شریف به سمت سرپرست معاونت بهبود تولیدات 

 .دامی منصوب شد

براساس این گزارش همچنین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران علی عابد ثمرین را به عنوان سرپرست مدیریت تنظیم بازار 

 .کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی این استان منصوب شد های محصوالت و نهاده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391310112030 

 

 انتصابات
 آیانا- 1909آذر  35, سه شنبه

 مدیرکل جدید دفتر امور طیور و زنبورعسل و سرپرست مرکز نوغانداری کشور منصوب شدند 

عنوان سرپرست مرکز  پور را به معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی طی حکمی علی اصغر داداش

نبورعسل عنوان مدیرکل دفتر امور طیور و ز توسعه نوغانداری کشور و حبیب امینی اسفیدواجانی را به

 .منصوب کرد
و به نقل از روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

این حکم در آیینی با حضور مدیران و کارشناسان این مرکز به علی اصغر داداش پور سرپرست جدید مرکز توسعه نوغانداری کشور 

گردید و از تالش های شایسته فرزام پوررمضان تقدیر به عمل آمد و در حکمی جداگانه نیز با اعطای حکم مدیر کلی دفتر و اعطاء 

 .امور طیور و زنبورعسل به حبیب امینی از تالش های رضا ترکاشوند تقدیر شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5077248/120
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930924001454
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نوان معاون سازمان و نیز در سمت مدیر الزم به ذکر است فعالیت در سازمان های جهاد کشاورزی استان های سمنان و تهران به ع

کل پشتیبانی امور دام تهران از جمله سمت هایی است که در کارنامه امینی مدیر کل جدید دفتر امور طیور و زنبورعسل دیده می 

 ./شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 11891-2 .html 

 انتصابات
 آیانا- 1909آذر  36, چهارشنبه

 شافعی نیا دبیر و عزیزی، رییس انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی شدند 

های  مدیره جدید انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی، ارکان و برنامه بر اساس نخستین جلسه هیئت

 .اصلی این انجمن مشخص شد
، بعد از جلسه هفته گذشته مجمع عمومی انجمن متخصصین علوم و صنایع (ایانا)اری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگز

مدیره این تشکل  مدیره این انجمن نیز در محل انجمن برگزار و هیئت مدیره، نخستین جلسه هیئت غذایی و برگزاری انتخابات هیئت

 .صنایع غذایی ارکان خود را شناخت

نیا نیز  مدیره و محمدرضا شافعی بار به سمت رئیس هیئت محمدحسین عزیزی که در دور قبل دبیر انجمن بود، اینبر این اساس، 

عنوان دبیر انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایرران انتخاب  که برای نخستین بار به هیات مدیره این انجمن راه یافته است، به

 .شدند

مدیره،  ات مدیره انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی نیز بعد از چند دوره ریاست هیئتمحمد حسینی، بنیانگذار و رییس هی

 .مدیره نشد دلیل اینکه نتوانست دوسوم آراء را کسب کند، حایز آرای الزم برای ورود به هیئت به

 .دار انجمن معرفی شدند همدیره و حمید جرأتی نیز به عنوان خزان رئیس هیئت عنوان نایب الهی به بر این اساس، احمد فتح

های احیای دوباره فراکسیون صنایع غذایی  آذرماه فعالیت خود را با اهم برنامه 10مدیره جدید اتحادیه از تاریخ دوشنبه  هیئت

 ./های علمی تخصصی آغاز کرد ها و افزایش برگزاری کنگره مجلس، توسعه علمی آموزشی صنعت غذا، افزایش ارتباط با دانشگاه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 11836-2 .html 

 آب

 آیانا-1909آذر  34, دوشنبه

 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی  97اجرای آبیاری تحت فشار در 
هزار هکتار از اراضی  28شود در  پیش بینی می: غربی گفتمدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان 

 .کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی یک سال آینده سامانه آبیاری تحت فشار اجرا شود

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، فیض اله شمس با بیان اهمیت 

هزار هکتار به صورت  21تجهیز این میزان از اراضی در حدود : کشاورزی استان به سامانه آبیاری تحت فشار، افزود تجهیز اراضی

 .قطره ای و هفت هزار هکتار نیز به صورت بارانی خواهد بود

عالم نمود و هکتار ا 931هزار و  09شمس، مجموع اراضی کشاورزی زیر پوشش آبیاری تحت فشار استان را تا کنون در مجموع 

هزار هکتار را  97دهد که به صورت قطره ای بوده و بیش از  از این میزان نزدیک به پنج هزار هکتار را باغات تشکیل می: اظهار کرد

 .باشد دهد که به صورت آبیاری بارانی می مزارع تشکیل می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20730-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20756-1.html


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

14 
 

هزار  31ی در طی یک سال آینده به بیش از های آبیاری تحت فشار در استان، مجموع این اراض با اجرای طرح: وی تصریح کرد

 .هکتار افزایش خواهد یافت

 73های آبیاری تحت فشار  برای اجرای سیستم: مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت

میلیون ریال، آبیاری  63 شود که برای اجرای آبیاری قطره ای در هر هکتار مبلغ های بالعوض دولتی پرداخت می درصد کمک

درصد باقیمانده نیز آورده شخصی خود بهره برداران  23باشد و  میلیون ریال می 91میلیون ریال و آبیاری کم فشار  31بارانی 

 .هست

های فرعی پایاب سدها و بندهای انحرافی در مناطق محروم و  های آبیاری تحت فشار در شبکه شمس، ضمن تأکید بر اینکه طرح

صد درصد اعتبارات اجرایی آبیاری تحت فشار در این مناطق از : شود، افزود برخوردار استان توسط دولت به طور رایگان اجرا میکم 

 .شود های آبیاری اراضی خرده مالکی نمی ها، قنوات و کانال ها، چشمه شود و این امر شامل اراضی پایاب چاه سوی دولت پرداخت می

ی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه هیچ گونه محدودیت اعتباری در خصوص مدیر آب و خاک و امور فن

دولت برای بهره بردارنی که به صورت گروهی برای تجهیز یک چاه، : های نوین آبیاری در استان نداریم، اضافه کرد اجرای سیستم

درصدی بالعوض  73های  ند، تسهیالت ویژه ای عالوه بر کمککانال یا یک دهنه چشمه یا قنات خود مراجعه و درخواست نمای

نماید و در کمترین زمان ممکن این تسهیالت اعتباری  ها آب و خاک نیز پرداخت می دولتی برای طراحی، نقشه برداری و آزمایش

 .گیرد در اختیار کشاورزان قرار می

ارع نیز، زارعینی که در مزارع خود به کشت محصوالت آب بری در راستای مدیریت مصرف بهینه آب در مز: وی همچنین یادآور شد

نمایند، از تسهیالت ویژه ای جهت طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار از  فرنگی و سیب زمینی اقدام می از جمله چغندر قند، گوجه

 .شوند نوع تی تیپ در اراضی زراعی برخوردار می

های کاری سازمان  ار در مناطق مختلف استان یکی از اهداف اساسی و اولویتهای آبیاری تحت فش اجرای طرح: شمس تأکید کرد

ها و اقدامات الزم برای استفاده بهینه از آب کشاورزی در راستای  جهاد کشاورزی آذربایجان غربی است و در این زمینه برنامه ریزی

 ./کمک به بحران کمبود آب دریاچه ارومیه انجام گرفته و در حال اجراست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11823-2.html 

 

 آب
 فودپرس-1909آذر ماه  99یک شنبه 

 پیشنهاد پیمان فروهر به رئیس جدید سازمان حمایت
ما برای رئیس جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان پیشنهاد : های معدنی و آشامیدنی ایران گفت دبیر انجمن تولیدکنندگان آب

های صنفی  های صنفی است چون گذشته نشان داده اعتماد به تشکل و تولیدکنندگان، تداوم راه گذشته و تعامل مطلوب با تشکل

بقه قبلی آقای با توجه به سا: پیمان فروهر در رابطه با عملکرد مدیریت قبلی سازمان حمایت گفت.نتایج خوبی همراه داشته است

ها برقرار کردند و در این زمان اختاللی در تعامالت ایجاد نشد و  تقوی در سازمان تعزیرات و حکومتی، ایشان رابطه خوبی با انجمن

وی ضمن آرزوی .همچنین مدیران میانی و بخش نظارتی خوبی را همراه داشتند و تا حدی فشارهای گذشته را کاهش دادند

های دستوری برداشته شود و  گذاری باید قیمت: دید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفتموفقیت برای مدیر ج

اگر قیمت روی محصوالت، : وی افزود.ها داده شود، چون در گذشته این تعامل و اعتماد نتیجه خوبی داده است اختیار تام به تشکل

کننده  شود که این امر هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف شان کوتاه میفرو قیمت درب کارخانه باشد، دست افراد سودجو و خرده

 خواهد بود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20715-1.html
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 http://www.foodpress.ir/Post. 

 

 برنج

 - 09/90/30فارس

 کارگیری شود تجربیات ویتنام در تولید برنج مازندران به

 .شود کارگیری می تجربیات ویتنام در تولید برنج مازندران به: گفت رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
از ساری، دالور حیدرپور بعد از ظهر امروز در دیدار استاندار مازندران با سفیر ویتنام در استانداری  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیون تن  6های فعال و پویایی کشور است و ساالنه بیش از  بخش کشاورزی مازندران یکی از بخش: مازندران اظهار داشت

 .شود محصول در این استان تولید می

تولیدات مازندران از ارزش اقتصادی بسیار باالیی برخوردار است و در زمینه : اورزی مازندران تصریح کردرئیس سازمان جهاد کش

 .های برتر کشور است تولید محصوالت کشاورزی از استان

هزار تن  731بیش از : هزار تن شلتوک برنج در این استان، اظهار داشت 911این مقام مسئول با اشاره به تولید بیش از یک میلیون 

 .شود برنج سفید در مازندران برای تامین نیاز استان و کشور تولید می

مازندران با تولید بیش از دو : هزار تن محصوالت باغی مازندران نیز اشاره کرد و گفت 611حیدرپور به تولید بیش از دو میلیون و 

 .کننده مرکبات کشور است ترین تولید میلیون تن مرکبات بزرگ

هزار تن گوشت سفید در این استان تولید  111بیش از : ل با اشاره به قابلیت تولید گوشت سفید در استان، ادامه داداین مسئو

 .شود می

 .مازندران در زمینه تولید کلزا، جو و گندم نیز نقش تاثیرگذاری در کشور دارد: حیدرپور اضافه کرد

تواند از  م تولیدکننده برنج جهان است که مازندران در این زمینه میویتنا: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان داشت

 .خوبی استفاده کند تجربیات این کشور به

شود، یادآور  های کشاورزی مازندران برداشت می وی با اعالم اینکه در حال حاضر در هر هکتار بیش از پنج و نیم تن برنج از زمین

 .تنام برای تولید برنج در این استان هستیمعالقمند به استفاده از تجربیات وی: شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391313112190 

  برنامه و سیاست ها

 - 09/90/39فارس

گاه برای رفع مشکالت  هیچ/ ر ساماندهیروز یکبا 95جلسات / بار آغاز تنظیم بازار میوه از میدان تره

 گذاری نکردیم سرمایه

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930929001034
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معدن و تجارت عوامل مختلفی را در افزایش قیمت میوه دخیل دانست و   معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت،

زا از  های هزینه بندی و نگهداری میوه و ایستگاه نداشتن زیرساخت مناسب برای درجه  ، کمبود تولید: گفت

 .عوامل باال رفتن قیمت میوه استجمله 
رغم ورود اصناف، تعزیرات و وزارت صنعت برای  وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در پاسخ به اینکه علی مجتبی خسروتاج در گفت

کمبودها بعضی از : دلیل و به طور ناگهانی افزایش قیمت دارند اظهار داشت تنظیم بازار میوه باز هم شاهدیم برخی اقالم میوه بی

 .شود اش در بخش تولید است و کمبود یک قلم میوه و صیفی در میدان اصلی میوه و تره بار سبب افزایش قیمت می  ریشه

 111خبرنگار فارس این سوال را مطرح کرد که پس اینکه کشاورز با التماس محصولی مانند گوجه فرنگی را سر زمین کیلویی 

وقتی زیرساخت . کند زمان تا زمان فرق می: شود، چیست،گفت هزار تومان عرضه می 0یی حداقل لی در بازار کیلو فروشد و تومان می

مناسبی برای نگهداری محصول نباشد، در فصل برداشت محصول زیاد است و کشاورز که امکان نگهداری ندارد مجبور است 

 .محصول خود را به واحد صنایع تبدیلی نزدیک خود بر اساس توافق قبلی بفروشد

در طول چند هفته گذشته مرتب : ای برای سر و سامان دادن به این وضعیت در نظر دارید،گفت وی در پاسخ به اینکه چه برنامه

قیمت گذاری و نحوه  ایم و با هیئت امنا جلساتی در مورد روند ورود کاال، ساختار بازار میوه و تره بار میدان مرکزی را رصد کرده

 .شود روز یکبار تکرار می 23ایم که این جلسات هر  تهفعالیت حجره داران گذاش

،یک  سه مرحله در تعیین قیمت میوه نقش دارد: معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت با اشاره به مراحل قیمت گذاری میوه گفت

بعد رسیدن به دست خرده مرحله دیگر اتفاقات داخل میدان تره بار و مرحله   مرحله از باغات میوه تا میدان مرکزی تره بار است،

 .فروش و مغازه دارها است

االن هیچ سد معبری در میدان اصلی تره بار وجود ندارد و حجره داران موظف شدند پروانه کسب را نصب : خسروتاج ادامه داد

 .کنند

  بار توافق برای ارائه یک فاکتور رسمی در میدان تره

نشستند و از  دار می هایی که در کنار دست حجره نکه چه فکری برای داللمعدن و تجارت در پاسخ به ای معاون وزیر صنعت،

در نشستی که با هیئت امنای : اید گفت کردند که ممکن بود رقم فاکتور و فروش آنها متغیر باشد، کرده فاکتورها آنها استفاده می

ها در آن درج  ور رسمی داشته باشیم تا تمامی قیمتمیدان اصلی تره بار داشتیم، آنها با مسئوالن دولتی هم نظر بودند که یک فاکت

شود و فعاالن میدان اصلی تره بار حق اینکه در فاکتور دوگانه عمل شود،ندارند، بلکه یک فاکتور رسمی در سه نسخه صادر شود که 

 .ماند بار و یک نسخه در دست فروشنده می ،یک نسخه در میدان اصلی تره یک نسخه در اختیار خریدار

 ایم تنظیم بازار را از میدان تره بار آغاز کرده/های هزینه زا در زنجیره تولید تا مصرف میوه زیاد است  ستگاهای

در مرحله تنظیم بازار میوه کار از میدان مرکزی تره بار شروع شده ولی زنجیره توزیع میوه از باغات تا به دست : وی اذعان داشت

های  های صنفی که باید هزینه باید دید آیا کمیسیون. این پروسه را شفاف سازی کنیم مصرف کننده برسد، طوالنی است و باید

های مازاد و اضافی  شود یا سود خرده فروش و توزیع رعایت می شود یا خیر،در عین باید ایستگاه مبادله را در نظر بگیرند رعایت می

 .را برداشت

  ایم هدر درجه بندی و بسته بندی میوه سرمایه گذاری نکرد

ایم، در همه جای دنیا درجه بندی و دسته  برخی از این مشکالت به خاطر سرمایه گذاری است که ما نکرده: خسروتاج اذعان داشت

میوه  دهد، میوه درجه سه و نامرغوب برای کارخانجات آب ر رفت میوه را کاهش می گیرد که هد بندی میوه در خود باغات صورت می
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دارها با یک سری ضایعات رو  های ساختاری که در بخش کشاورزی داریم عمالً مغازه شود، اما به دلیل ضعف گیری و غیره ارسال می

 .کنند بخشی از جعبه میوه قابل استفاده نیست به رو هستند و ادعا می

ت جهاد کشاورزی وی در پایان این را هم گفت که از نظر قانون انتزاع کالً پیگیری وضعیت محصوالت کشاورزی مربوط به وزار

 .است

بر اساس اظهارات معاون وزیر صنعت که ذکر آن رفت، حال این سوال مطرح است چه کارهایی برای سرو سامان دادن اوضاع از 

 شود مسئولیتش بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است انجام شده است؟ بار که گفته می تولید تا میدان تره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391323111320 

 برنامه و سیاست ها
 - 09/90/39فارس

ای برای اجرای قانون وجود  اراده/ حذف شد 11از بودجه   ماجرای جنجالی شناسایی پردرآمدهای یارانه

 ندارد؟

بگیر طبق قانون،  های اخیر مسئوالن اجرایی از پاسخ شفاف به حذف غیرنیازمندان یارانه در حالی که طی ماه

 .دولت حذف شد 11روند، این موضوع جنجالی از الیحه بودجه  طفره می
که  39ت یارانه نقدی به خانوارهای متقاضی در بودجه سال ، موضوع جنجالی پرداخخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .به طور کامل حذف شده است 30کرد در الیحه بودجه سال  دولت را متعهد به شناسایی و حذف غیر نیازمندان یارانه بگیر می

به تشخیص دولت  یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که)کل کشور  39قانون بودجه  12تبصره « و»طبق بند

گرددمجموع درآمد ساالنه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی  نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می

چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص . دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند

 (.شوند اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می یشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کردهبا درآمد ب

توان چنین برداشت کرد که دولت هیچ قصدی برای حذف  حذف شده است و می 30الیحه بودجه  12حال آنکه این بند از تبصره 

 .غیر نیازمندان یارانه بگیر در سال آینده نیز ندارد

ای برای شناسایی پردرآمدها از سوی مسئوالن  همچنین در بودجه سال جاری که قانون برای دولت تکلیف کرده نیز تاکنون برنامه

 .دیده نشده است

های اخیر نیز هر یک از مسئوالن اعم از سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد، وزیر تعاون کار و رفاه و دیگر  به گزارش فارس طی هفته

 .ائه پاسخ شفاف و روشن برای شناسایی و حذف پردرآمدهای یارانه بگیر طفره رفته و جواب درستی نمی دادندمسئوالن از ار

 .مشخص شد 30ای در الیحه بودجه  حال آنکه رویکرد و نیت دولتمردان در رابطه با این موضوع به صورت شفاف و بدون هیچ شائبه

پایان مهلت قانونی  30ها ندارد ضمن اینکه سال  اجرای گام بعدی هدفمندی یارانه ای برای از دیگر سو، دولت سال آینده نیز برنامه

 .اجرای این قانون است و مشخص نیست مسئوالن در این زمینه نیز چه رویکرد و دیدگاهی ارائه خواهند کرد

ه است تا بخشی از کسری پیشنهاد کرد 30ها در الیحه بودجه  همچنین دولت با توجه به درآمدها و مصارف هدفمندی یارانه

 .پرداخت یارانه نقدی به غیر نیازمندان را از محل منابع صندوق توسعه ملی جبران کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391311111070 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 09/90/36فارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930919000514
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930922000484
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 های مجاز خریداری شود ها از فروشگاه نهاده/ هزار فروشگاه غیرمجاز کود و سم در کشور 1وجود 

هزار فروشگاه غیرمجاز  1های تقلبی در  کش در حالیکه رئیس اتحادیه واردکنندگان سم ایران عرضه آفت

م مورد نیازشان را از کند، رئیس سازمان حفظ نباتات به کشاورزان توصیه کرد سمو کود و سم را تایید می

 .های مجاز خریداری کنند فروشگاه
علی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات با حضور در برنامه حرف  امروز محمد خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هایی از  تولیان تأمین امنیت غذایی در کشور است و مؤلفهسازمان حفظ نباتات به عنوان یکی از م: حساب شبکه یک سیما گفت

 .رود جمله افزایش عملکرد، تولید محصول کافی، سالم و مغذی از جمله وظایف این سازمان به شمار می

 درصد بر تولید 01بطور متوسط آفات در دنیا حدود : وی با بیان اینکه مدیریت آفات بر عهده سازمان حفظ نباتات است، افزود

 .درصد است 91تا  91زند و در کشور ما هم این صدمات در حدود  محصوالت کشاورزی آسیب می

 211کنند مختلف و از یک تا  میزان خسارتی که آفات بر محصوالت کشاورزی وارد می: رئیس سازمان حفظ نباتات اظهار داشت

 .گذارد درصد بر گیاه و محصوالت کشاورزی تأثیر می

برای : کنندگان سموم آفت کش از تقلبی بودن سموم مصرفی شکایت دارند، گفت ه این سؤال که چرا مصرفباغستانی در پاسخ ب

 .های مجاز خریداری کرد اطمینان از تقلبی نبودن سموم باید آن را از فروشگاه

مراکز مجاز توسط از   اگر سموم: وی با بیان اینکه ادعای خوب بودن تمامی سموم موجود در کشور درست نیست، اظهار داشت

 .آید نمی کشاورزان تهیه شود مشکلی پیش

میلیون هکتار از اراضی  1های مجاز در سطح  سال گذشته عملیات مبارزه با آفت سن گندم بوسیله سم: باغستانی تصریح کرد

 . این آفت را کنترل کنیمبود بنابراین با سموم مجاز توانستیم  1.6کشاورزی انجام شد و میزان سن زدگی گندم در کشور به میزان 

اگر کشاورزان با مواردی از : های مجاز است، بیان داشت وی با بیان اینکه درخواست ما از کشاورزان خریداری سموم از فروشگاه

خرید سم برخورد کردند که دچار مشکل است قوطی و بخشی از محتوای سم را به مدیریت حفظ نباتات استان یا شهرستان تحویل 

 .های الزم بر روی آن انجام شود توسط سازمان بررسی دهند تا

های مجاز  کش هایی است تا توسط آن سموم و آفت سازمان حفظ نباتات در حال تهیه فرم: رئیس سازمان حفظ نباتات اظهار داشت

 .کنندگان معرفی شود از طریق سایت سازمان حفظ نباتات به مصرف

 اورزی هزار فروشگاه غیرمجاز عرضه سموم کش 1* 

در ادامه این برنامه سید مهدی حسینی یزدی رئیس اتحادیه واردکنندگان سم ایران با تایید این مطلب که برخی سموم موجود در 

شود که زیر نظر  شود، بخشی از طریق انجمن وارد می سموم موجود در کشور از سه طریق تأمین می: کشور تقلبی است، گفت

 .گونه مشکلی ندارد و تقلبی نیست گیرد که این بخش از سموم هیچ ورود میسازمان حفظ نباتات پروانه 

شود که این قسمت هم زیر نظر سازمان حفظ نباتات است  کنندگان مجاز تولید می بخشی دیگری از سموم از طریق تولید: وی افزود

 .و بنابراین این سموم تولیدی هم مشکلی ندارد

کنندگان غیر مجاز تولید و یا از  اما بخشی از سموم موجود در کشور از طریق تولید: اظهار داشترئیس اتحادیه وارد کنندگان سموم 

 .شود که غالبا تقلبی و دارای مشکل هستند طریق واردات غیر مجاز تأمین می

دات قاچاق و یا بخش نظارت بر واردات بر عهده اتحادیه و یا سازمان حفظ نباتات نیست و نظارت و کنترل وار: حسینی یزدی گفت

 .تولید قاچاق هم کم است

http://www.farsnews.com/
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هزار فروشگاه غیرمجاز و بدون پروانه در کشور وجود دارد که مبادرت به  0هزار فروشگاه مجاز فروش سم  9در کنار : وی افزود

 .اثر است  کنند تقلبی و یا بی هایی که کشاورزان از آن استفاده می کش کنند و به همین دلیل بخشی از سم یا آفت فروش سم می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391316111016 

 برنامه و سیاست ها
 - 09/90/36فارس

 سازه غیر مجاز در زمینهای کشاورزی 2تخریب 

ورد از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی م 2امروز : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت

 .گردد کشاورزی تخریب و زمین آن به کاربری کشاورزی برمی
: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار استان مازندران در گفت سلیمان حاتم

 .کاربری اراضی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به حفظ اراضی کشاورزی کرده استقانون حفظ 

های کشاورزی تغییر کاربری ایجاد شود، این موضوع باید به دادسرا گزارش داده شود و دادگاه  براین اساس اگر در زمین: وی افزود

ییر کاربری کرده جریمه و حکم قلع و قمع ساختمان ساخته شده برابر ارزش زمین فردی را که اقدام به تغ 9هم بر اساس قانون، 

 .کند در آن زمین را صادر می

حفظ کاربری اراضی  9ماده )بنابراین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است، براساس قانون : مدیر جهاد کشاورزی جویبار اظهار داشت

 .جرایی کند و اراضی کشاورزی را به حالت اول برگرداندو دستور قاضی احکامی را که از سوی دادسرا اعالم شده ا( کشاورزی

مورد ساخت و ساز غیر مجاز به  3قانون در روز جاری با ادوات و ماشین آالت الزم  9بر این اساس ماده : حاتم نژاد اظهار داشت

 .شود هکتار قلع و قمع انجام می 1.3مساحت بیش از 

هزار  1مورد از اراضی جمعا به مساحت حدود  9امروز  21ماده  1ن طبق تبصره همچنی: مدیر جهاد کشاورزی جویبار اظهار داشت

 .شود اند و ساختمان به طور کامل به اتمام نرسیده است، تخریب می متر مربع که به تازگی به طور غیر مجاز اقدام به ساخت کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391313112327 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 09/90/30فارس

 اندازی شود زرشک و زعفران در قاینات راه تحقیقاتیایستگاه 

ایستگاه تحقیقاتی زرشک و زعفران با توجه به : دار گفت های اولویت فرماندار قاینات با اشاره به طرح

 .اندازی شود باید ایجاد و راهشهرستان   پتانسیل
دار شهرستان قاینات در سفر رئیس  های اولویت گو با خبرنگار فارس در بیرجند در ارتباط با طرح و ترابی امروز در گفت بهمن کهن

کمیلی بینی احداث صنایع ت اندازی مجتمع بزرگ فوالد قاینات و پیش تسریع در تکمیل و راه: جمهور به خراسان جوبی اظهار داشت

 .سزایی در ایجاد اشتغال و توسعه شهرستان و استان دارد وابسته به آن بدون شک تاثیر به

وی توسعه بیمارستان مرکز شهرستان و ارتقای مجتمع آموزش عالی سالمت به دانشگاه علوم پزشکی که بخش اعظمی از مشکالت 

بینی پزشک متخصص  پیش: رستان عنوان کرد و یادآور شدکند را یکی از نیازهای شه درمانی و کمبود پزشک متخصص را حل می

 .اندازی درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی شهرستان از دیگر الزامات این شهرستان است ه و تجهیزات الزم برای تسریع در را

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930926000426
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930925001518
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شده تبعی در این  بیمه هزار 03همچنین : شده اصلی در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد هزار بیمه 26فرماندار قاینات از وجود 

 .کلینیک دارند اندازی دی شهرستان نیاز به راه

های تامین  های آبرسانی شهری و روستایی این شهرستان با توجه به افت شدید دبی چاه ها و مجتمع ترابی با بیان اینکه طرح کهن

شبکه فاضالب و : اید تکمیل شود، ادامه دادخانه آب شرب شهر قاین با توجه به پایین بودن کیفیت آب ب آب شرب و احداث تصفیه

 .شدن دارد خانه فاضالب این شهرستان نیز نیاز به تکمیل تصفیه

های روستایی با توجه به  همچنین راه: های مواصالتی این شهرستان باید به سرعت تکمیل و دوبانده شود، گفت وی با بیان اینکه راه

 .داردای نیاز به بهسازی  تلفات سنگین جاده

ها شامل پروژه  این طرح: تمام این شهرستان به تکمیل شدن آنها تاکید کرد و افزود های نیمه فرماندار قاینات با اشاره به پروژه

تمام کتابخانه قاین، مجتمع فرهنگی، ورودی شهر قاین، هتل منطقه گردشگری بوذرجمهر و تامین اعتبار برای اجرای کامل  نیمه

 .گردشگری بوذرجمهر استمنطقه نمونه 

ترابی با بیان اینکه مدیریت بحران خشکسالی گسترده در شهرستان که سبب تشدید مهاجرت روستائیان به شهرها شده است،  کهن

آهن سراسری با توجه به صنایع موجود در شهرستان یکی دیگر از  اتصال شهرستان به راه: نیاز به تامین اعتبار دارد، اضافه کرد

 .الزم این شهرستان است نیازهای

 .اندازی شود شهرستان باید ایجاد و راه  ایستگاه تحقیقاتی زرشک و زعفران با توجه به پتانسیل: وی تصریح کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391313111708 

 

 و سیاست ها برنامه
 - 09/90/30فارس

 یابد ایران و ارمنستان در بهداشت دام و دامپزشکی گسترش می  همکاری

گریشا باغیان معاون اول وزیر کشاورزی ارمنستان و مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور به منظور 

 .های دوجانبه در سازمان دامپزشکی با یکدیگر دیدار کردند همکاری
به نقل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی هیات عالی رتبه ارمنستانی با حضور در سازمان دامپزشکی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های بهداشت دام و دامپزشکی و  دو جانبه و تبادل اطالعات در زمینه گسترش روابط دو کشور در بخش  کشور پیرامون همکاری

 .و گو کرد  تجاری با مدیران این سازمان گفتمبادالت 

در این نشست، مستندات علمی مربوط به جلوگیری واردات دام زنده از ارمنستان ، به طرف ارمنستانی ارائه شد و مورد پذیرش 

 .گریشا باغیان قرار گرفت

تانی از تجارت با ایران و افزایش چشمگیر با توجه به استقبال دامداران ارمنس: معاون اول وزیر کشاورزی ارمنستان اظهار داشت 

 .تعداد گوسفند در این کشور، برنامه ملی کشور ارمنستان برای افزایش صادرات گوسفند تا مرز یک و نیم میلیون راس است

ستان در حال اندازی و توسعه کشتارگاه های گوسفند و گاو با سرمایه گذاری مشترک تجار ایران و ارمن راه: گریشا باغیان ادامه داد

 اجرا است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391313111781 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930929000847
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930929000870
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1909آذر  39, یکشنبه

 کنند  ماه آغاز به کار می بهمن 99مهندسان ناظر از 

های مختلف  ماه امسال با صدور حکم کارگزینی، مهندسان ناظر جهاد کشاورزی در استان از یازدهم بهمن

 . کنند کشور آغاز به کار می
بر اساس : مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس با بیان این مطلب گفت ، قائم(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ریزی نهاد ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسیده است، مهندسان ناظری که  ت برنامهای که با مدیری نامه تفاهم

 .شود بهمن ماه آغاز به کار کرده و با حکم کارگزینی حق و حقوق آنها پرداخت می 22مراحل استخدام آنها سپری شده از 

هزار نفر در این جذب و استخدام  وزارت جهاد کشاورزی تا هفتهزار نفر، ولی اعالم  21براساس مصوبه مجلس : خلیل آقایی افزود

 .بینی شده است آغاز به کار خواهند کرد که در بودجه سال آینده منابع پرداختی حق و حقوق و مزایای آنها پیش

فشار توجه شده  های زیربنایی و آبیاری تحت عمدتاً به بخش تولید و همچنین پروژه 30وی با یادآوری اینکه در در بودجه سال 

های  تر از سال تر و مناسب ها بتوانیم کارها را مطلوب تالش و جدیت ما بر این است تا با تعیین این اولویت: است، خاطرنشان کرد

 .گذشته اجرایی کرده و به نقطه تکاملی برسانیم

در بودجه سال آینده بخش کشاورزی در مجلس بررسی نشده، اما تالش بر این است تا  30هنوز بودجه سال : آقایی ادامه داد

افزاری  عنوان یک اولویت بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته و بیش از هر زمان دیگر زمینه خوداتکایی کشور با تکیه بر منابع سخت به

 .افزاری مناسب و شایسته فراهم آید و نرم

ه در سایر محصوالت که مازاد بر تولید داریم، در حد توان زمینی بلک تنها در سیب ما نه: زمینی تصریح کرد وی درباره صادرات سیب

 .های خود قرار دادیم تا در این زمینه یک حرکت مؤثر و کارآمد شکل گیرد ریزی امر صادرات را در اولویت و اساس برنامه

 نیازی به واردات نداریم/ شود میوه شب عید از داخل کشور تأمین می

تمام میوه شب عید مورد نیاز مردم با تولیدات داخلی تأمین و : امور مجلس یادآور شد مقام وزیر جهاد کشاورزی در قائم

 .ها نیز انجام شده است سازی ذخیره

هیچ نیازی به واردات میوه نداریم و تمام تالشمان بر این است تا میوه شب عید مورد نیاز مردم را با تکیه بر : آقایی تأکید کرد

 .مندی مردم را فراهم کنیم و زمینه رضایتتولیدات داخلی تأمین کرده 

این ادغام سبب شد تا بخش باغبانی تحت تأثیر : وی با انتقاد از ادغام معاونت باغبانی و زراعت در دولت گذشته اظهار داشت

و مرکبات  های تولید میوه توجهی قرار گیرد، در حالی که ایران یکی از قطب تولیدات زارعی همچون گندم و جو مورد غفلت و بی

 .است و وظیفه وزارت جهاد کشاورزی نیز توسعه و توجه به این بخش است

کشور ما : کنیم تا به استقرار تولید در محصوالت کشاورزی دست پیدا کنیم، گفت ها تالش می آقایی با یادآوری اینکه در اکثر حوزه

 .ب عید خود را از خارج وارد کنیمجزء پنج کشور برتر دنیا در تولید میوه و مرکبات است، نباید نیاز ش

وجه ما با کمبود تولید میوه  به هیچ: آفرینی توصیف کرد و افزود وی در پایان شایعه شکل گرفته در این زمینه را تنها با هدف بحران

 ./ها میوه شب عید مورد نیاز مردم تأمین شده است رو نیستم و با وجود سرمازدگی در بخشی از استان و مرکبات روبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11638-2 .html 

 

 برنامه و سیاست ها

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20697-1.html
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 آیانا- 1909آذر  35, سه شنبه

 استمداد از مجلس برای افزایش بودجه در بخش بیمه محصوالت کشاورزی 

ها ازجمله بیمه را  ، برخی بخش11های بودجه  کاری که در زمان چکشاز مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم 

 .مورد توجه خاص قرار دهند
ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی امروز با اعالم این  ، معاون برنامه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

میلیارد تومان بود که در  101فشار در سال گذشته کل اعتبارات،  در زمینه توسعه آبیاری تحت فشار و کم: درخواست، گفت

 911هزار و  به یک 2939میلیارد تومان اضافه شد و سرجمع اعتبارات این بخش در سال  61هزار و  کمیسیون تلفیق مبلغ یک

 .میلیارد تومان رسید

های آبیاری تحت  میلیارد تومان برای سیستم 911و  هزار تا یک 131هزار و  ، حدود یک2930برای سال : عبدالمهدی بخشنده افزود

 .فشار در نظر گرفته شده است فشار و کم

تا  311ها ابالغ شده و تاکنون رقم  یافته برای آبیاری فوق، به استان میلیارد تومان اختصاص 911هزار و  یک: وی خاطرنشان کرد

 .میلیارد تومان از خزانه دریافت شده است 611

هزار هکتار دیگر نیز در دست اجرا است  61هزار هکتار آبیاری تحت فشار به اتمام رسیده و  01تاکنون حدود : داد بخشنده ادامه

 .هزار هکتار تا پایان سال جاری روش آبیاری تحت فشار در دست اجرا خواهیم داشت 211ترتیب  که بدین

نیز  2930ری تحت فشار را بالعوض پرداخت کند و برای سال درصد تسهیالت مربوط به آبیا 73دولت اختیار دارد : وی تصریح کرد

 .این رقم مدنظر است

های  گیری های آبیاری تحت فشار را نیز یکی از جهت ریزی و امور اقتصادی گسترش روش معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور برنامه

ید برای این منظور خلق شود و مذاکرات مجلس و اگر منابع جد: برشمرد و یادآور شد 30اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای سال 

 .هزار میلیارد تومان برای این بخش هستیم دولت به نتیجه برسد، نیازمند سه

هزار هکتار سیستم آبیاری تحت فشار  011آمادگی داریم که  30با استفاده از توان بخش خصوصی، برای سال : بخشنده تأکید کرد

 .را در کشور اجرایی کنیم

 2.3فشار را دارند،  میلیون هکتار اراضی آبی کشور که پتانسیل اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و کم 3.3از کل : اظهار داشتوی 

 .میلیون هکتار در کشور اجرا شده و چهار میلیون هکتار دیگر باقی مانده است

 مترمکعب آب با هر هکتار انجام عملیات آبخیزداری 555ذخیره 

گیری دوم وزارت جهاد کشاورزی، مسئله آبخیزداری است که  جهت: ی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفتریز معاون برنامه

ترتیب  شود که بدین مترمکعب در هر هکتار آب ذخیره می 311شده، با هر هکتار عملیات آبخیزداری  های انجام بر اساس بررسی

ها،  راستا، طرحی نوشته و به دولت ارائه شده است که با همکاری سازمان جنگلیابد که در این  نفوذ آب در اعماق زمین افزایش می

میلیون هکتار از اراضی کشور ظرف سه سال آینده محقق  22مراتع و آبخیزداری کشور و توان بخش خصوصی، آمادگی الزم برای 

 .میلیون هکتار عملیات فوق پیاده شود 9.8شود که برای هر سال 

 .میلیارد تومان است 71کل بودجه مربوط به آبخیزداری در وزارت جهاد کشاورزی : ودبخشنده همچنین افز

میلیارد تومان رسیده است و باز هم  261درصد افزایش به  211، بودجه این بخش با بیش از 2930برای سال : وی خاطرنشان کرد

 .از دولت و مجلس تقاضای افزایش این بودجه را داریم

  11درصدی از صندوق توسعه ملی برای سال  95تداوم استفاده 
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صورت تسهیالت  درصدی از صندوق توسعه ملی دوباره آورده شده است که به 21، استفاده 30در بودجه سال : بخشنده ادامه داد

هزار  هیافته به بخش کشاورزی س گیرد که مبلغ اختصاص های تولیدی و صنعتی قرار می قیمت در اختیار تولیدکنندگان بخش ارزان

 .شود بینی می تا چهارهزار میلیارد تومان پیش

 .درصد است 23درصد و برای مناطق برخوردار  22امسال سهم صندوق توسعه ملی برای مناطق محروم : وی تصریح کرد

، 2930سال های الیحه بودجه  گیری با توجه به جهت: ریزی و امور اقتصادی یادآور شد معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور برنامه

های مبارزه تلفیقی علیه آفات و توسعه و تجهیز قرنطینه  های حاکمیتی نظیر سازمان حفظ نباتات در طرح ها و طرح اعتبار دستگاه

درصد  216های آبخیزداری از  ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در طرح ای که سازمان جنگل گونه درصد رشد دارد، به 279نباتی کشور 

 .درصدی برخوردار شده است 30زایی نیز از رشد  است و در بخش مقابله با بیابان رشد برخوردار

نقطه تهران پراکنده  98در حال حاضر همکاران این وزارتخانه در : بخشنده درباره ساختمان وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد

ها را  رد تومان مقرر شد که برخی از ساختمانمیلیا 131شده و اخذ یک ردیف درآمدی معادل  های انجام اند که با پیگیری شده

 .فروخته و تبدیل کنیم تا بتوانیم مکانی واحد برای این وزارتخانه ایجاد کنیم

، مبلغ 30در بودجه سال : هزار ناظر کشاورزی خبر داد و اظهار داشت 21هزار از  وی درباره اعتبارات مربوط به استخدام هشت

های جهاد کشاورزی  ای سازمان ابت جذب مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی به اعتبارات هزینهمیلیارد ریال ب 111هزار و  یک

 .ها اضافه شده است استان

 بار در بودجه اختصاص مبلغی برای خرید تجهیزات امداد هوایی و ناوگان اطفاء حریق برای نخستین

مبلغی برای خریداری تجهیزات امداد هوایی و ناوگان اطفاء ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص  معاون برنامه

، 30بار در بودجه سال  برای نخستین: خبر داد و گفت 30الیحه بودجه سال  23و تبصره ( و)، بند (2)ها در قالب جزء  حریق جنگل

ه و مشترک بین هالل احمر، ای برای خرید ناوگان اطفاء حریق هوایی در نظر گرفته شده است که این ناوگان چندمنظور بودجه

 .سازمان امداد و نجات و وزارت جهاد کشاورزی در مواقع خاص استفاده شود

میلیارد تومان یارانه برای کمک به  111هزار و  مبلغ پنج 30دولت برای سال : ها افزود بخشنده درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه

 .ماند نصیب نمی وزیران مشخص خواهد شد و بخش کشاورزی نیز بی بخش تولید مشخص کرده که سهم هر بخش توسط هیئت

( یارانه نان)عنوان یارانه خرید تضمینی گندم  هزار میلیارد ریال به 31بینی شده است که مبلغ  همچنین پیش: وی خاطرنشان کرد

میلیارد  991هزار و  که مبلغ هفت بینی شده است قرار گیرد و عالوه بر آن پیش 30الیحه بودجه  311111ردیف  23در قالب جزء 

گنجانده  30الیحه بودجه  311111ردیف ( 1)ها و عوامل تولید بخش کشاورزی در قالب جزء  عنوان پرداخت یارانه نهاده ریال به

 .شود

لمللی تحقیقات ا عنوان برگزاری اجالس سران عضو مرکز بین ای به مبلغ پنج میلیارد ریال به ردیف جدید متفرقه: بخشنده ادامه داد

 .برنج آسیای مرکزی و غربی نیز ایجاد شده است

هزار میلیارد تومان  20مبلغ ... های روغنی، ذرت، برنج، کلزا و برای خرید تضمینی محصوالتی چون گندم، جو، دانه: وی تصریح کرد

 .کند کفایت می

 التفاوت کاالهای وارداتی های مربوط به مابه افزایش هزینه

بینی شده است  پیش 30های جدیدی نیز در سال  ردیف: ریزی و امور اقتصادی یادآور شد هاد کشاورزی در امور برنامهمعاون وزیر ج

میلیارد ریال مندرج در قانون بودجه سال  111ها از کاالهای وارداتی را دربر دارد که از مبلغ  التفاوت های مربوط به مابه که هزینه

 .کل کشور افزایش یافته است 30ال در بودجه هزار میلیارد ری به مبلغ سه 39
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بینی شده است که اگر افزایش درآمدی از محل فروش نفت و میعانات گازی حاصل  پیش 30در بودجه سال : بخشنده تأکید کرد

 .شود های آب و خاک کشاورزی از این درآمدها منتفع می شود، طرح

، کشاورزانی که بر اثر حوادث غیرمترقبه ازجمله خشکسالی 30ه سال الیحه بودج 22و تبصره ( هـ)در بند : وی اظهار داشت

 .شوند اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت، معاف می خسارت دیده و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موقع مقرر نشده

های  اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسههای کشور  ، کلیه بانک30الیحه بودجه سال  22و تبصره ( و)در بند : بخشنده همچنین گفت

های اشخاص حقیقی و  اند، موظف هستند بازپرداخت وام های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیالت پرداخته مالی و صندوق

سوزی غیرعمدی شده  گیر، حوادث غیرمترقبه و آتش های همه حقوقی غیردولتی که دچار خشکسالی، سرمازدگی یا آفت و بیماری

را با تأیید کارگروه متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوطه، صندوق بیمه کشاورزی و فرمانداری باشند 

 92قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  21شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 

نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال  بینی اسالمی و اعتبارات پیش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 2978ماه  اردیبهشت

 .کنند

میلیارد تومان برای بخش بیمه محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شد که  911هزار و  در سال جاری مبلغ یک: وی در ادامه افزود

میلیارد  231مبلغ  2930که برای سال شود  بینی می میلیارد تومان توسط دولت پرداخت شد و پیش 711در هشت ماه حدود 

 .رود که اعتبارات بیشتری برای بخش بیمه در نظر گرفته شود تومان برای بیمه اختصاص یابد، اما امید می

 های نوین آبیاری های فنی و اعتباری در بخش روش هزار میلیارد ریال برای کمک 95اختصاص 

هزار میلیارد ریال  21بینی شده است که مبلغ  پیش: کشاورزی خاطرنشان کردریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد  معاون برنامه

های نوین آبیاری محصوالت اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت از محل  های فنی و اعتباری برای توسعه روش جهت کمک

 30الیحه بودجه سال  23تبصره ( و)بند ( 9)در جزء ( قانون برنامه پنجم توسعه 110ماده ( ش)بند )اعتبارات حوادث غیرمترقبه 

 .اختصاص یابد

با عنوان موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض  391111ردیف متفرقه  299میلیارد ریال در قالب جزء  911مبلغ : بخشنده ادامه داد

 .بار به سازمان حفظ نباتات کشور اختصاص یافت از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی برای نخستین

ساماندهی، تولید، فرآوری، تجاری، "با عنوان  331111ردیف متفرقه  83هزار میلیارد ریال در قالب جزء  مبلغ یک: صریح کردوی ت

ساله پنجم کشور اختصاص  قانون برنامه پنج 203ماده ( الف)و بند  209ماده ( ی)در قالب بند  "تبلیغ و خرید تضمینی چای

 .یابد می

قانون ( 3)اعتبار موضوع ماده "با عنوان  391111ردیف متفرقه  16میلیارد ریال در قالب جزء  611مبلغ : بخشنده یادآور شد

 ./یابد اختصاص می "های سنددار کردن اراضی کشاورزی ها و هزینه اصالح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11896-2 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1909آذر  35, سه شنبه

  11اعالم جزئیات وضعیت بخش کشاورزی در الیحه بودجه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20736-1.html
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ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بعدازظهر امروز و در جمع  عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه

 . کل کشور پرداخت 9311خبرنگاران، به تشریح وضعیت بخش کشاورزی در الیحه بودجه سال 
های  زارت جهاد کشاورزی در زمینه بودجهریزی و امور اقتصادی و ، معاون برنامه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دالری هر بشکه نفت،  81با توجه انقباضی بودن بودجه امسال و برآورد : یافته به بخش کشاورزی به سخن پرداخت و گفت اختصاص

 .خورد کاهش منابع درآمدی به چشم می

رای بخش کشاورزی، منابع جدیدی دیگری خلق یافته ب انتظار داریم که با سرجمع اعتبارات اختصاص: عبدالمهدی بخشنده افزود

 .تری به این بخش شود شده و نگاه ویژه

های دیگری همچون صنعت، معدن و تجارت، حمل و  عالوه بر فصل اصلی کشاورزی و منابع طبیعی، از بخش: وی خاطرنشان کرد

 .مدنظر استنقل، مسکن شهری و روستایی، بازرگانی و فصل تعاون نیز اعتباراتی برای کشاورزی 

طور متوسط از  نسبت به سال جاری به 2930میانگین رشد اعتبارات تملک دارایی کل کشور در بودجه سال : بخشنده ادامه داد

 .درصدی برخوردار است 23.7رشد 

میلیارد  21390.3طرح با اعتبار  71برنامه و  11در فصل اصلی که شامل کشاورزی و منابع طبیعی است، در قالب : وی تصریح کرد

ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی قانون بودجه سال جاری  های سرمایه بینی شده که نسبت به اعتبار تملک دارایی ریال، پیش

 .شود درصد رشد را مشاهده می 99.7میلیارد ریال معادل  8781.7معادل 

 زیای ملی وزارت جهاد کشاور های و سرمایه درصدی اعتبارات تملک دارایی 83رشد 

ای ملی وزارت جهاد  های سرمایه اعتبارات تملک دارایی: ریزی و امور اقتصادی یادآور شد معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور برنامه

میلیارد  20073طرح با اعتبار  223برنامه و  13در قالب هفت فصل،  2930های تابعه در الیحه بودجه سال  کشاورزی و دستگاه

درصدی را  19میلیارد ریال معادل رشد  22873نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال جاری، برابر بینی شده که  ریال پیش

 .دهد نشان می

در بودجه سال جاری، خارج از کل بودجه، از محل صندوق توسعه ملی نیز اعتباراتی به بخش کشاورزی تزریق : بخشنده تأکید کرد

 .شد که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت

هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایالم اعتبار گرفته شد که رقمی معادل چهارهزار  331میلیارد دالر نیز برای  2.3: وی اظهار داشت

 .میلیارد تومان برای سه سال است

 011هزار و  میلیون دالر معادل یک 311های سیستان و بلوچستان ازجمله زابل،  برای حاصلخیزی دشت: بخشنده همچنین گفت

های مربوط به آن از امسال آغاز شده و تا  هزار هکتار آن مربوط به دشت زابل است که طرح 06میلیارد تومان اعتبار گرفته شد که 

 .دو سال آینده نیز ادامه خواهد یافت

ت میلیارد استان کشور، رقم هش 21های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی برای  در بخش شبکه: وی در ادامه افزود

های یک و  هزار میلیارد تومان اعتبار مشترک بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی اخذ شد که در این زمینه، شبکه 11دالری معادل 

 .شود های سه و چهار و تجهیز و نوسازی توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می دو و تأمین آب بر عهده وزارت نیرو و شبکه

از این هشت میلیارد دالر، پنج میلیارد دالر مربوط : ریزی و امور اقتصادی خاطرنشان کرد ی در امور برنامهمعاون وزیر جهاد کشاورز

 .به وزارت نیرو و سه میلیارد دالر نیز به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است

شده است، دولت تعهد کرده که ظرف  میلیارد دالری که از صندوق توسعه ملی برای بخش در نظر گرفته 21از : بخشنده ادامه داد

 .به صندوق برگرداند 33شش سال با دو سال تنفس، این مبلغ را در بودجه 
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 .های خاص خود را دارد در بخش احیای دریاچه ارومیه نیز کارگروهی مستقل تشکیل شده که برنامه: وی تصریح کرد

میلیارد  997ای مستقر در آن،  های گلخانه ارومیه و سیستمدر بخش عملیات آب و خاک مربوط به دریاچه : بخشنده یادآور شد

 .تومان برای سال جاری ابالغ شد و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11899-2 .html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1909آذر  30, هشنب

 های کشور  پاش اجباری کردن استانداردها برای ساماندهی وضعیت سم

المللی چون یونیدو و فائو، مقرر شد که استانداردهایی اجباری برای  های بین با استفاده از تجارب سازمانا

 . های کشور اجرا شود پاش وضعیت سم
از رضایتمندی وزیر جهاد ( ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز 

خط اعتباری شماره یک و دو جذب اعتبار خوبی داشته و پیشنهاداتی : کشاورزی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و گفت

قتصادی وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری ریزی و امور ا برای خط اعتباری شماره سه مطرح شده که از سوی معاونت برنامه

 .است

 .روز آینده اعتبارات مناسبی در این بخش جذب شود 31بینی کرد که تا  کامبیز عباسی پیش

 .هزار میلیارد ریالی در بخش کشاورزی محقق شود 10اندازی خط شماره سه، نیاز ساالنه  با راه: وی افزود

های  پاش های کشور، ستاد ساماندهی، نظارت و مدیریت بر عملیات سم پاش ی وضعیت سمدر راستای سامانده: عباسی ادامه داد

 .های کشور استفاده شود پاش هایی چون یونیدو و فائو برای ارتقاء سم المللی سازمان کشور تصمیم گرفت که از تجارب بین

ترتیب وضعیت ساخت و توسعه  رار گرفت و بدینهای کشور تحت بررسی ق پاشی اجباری کردن استانداردها، در سم: وی تصریح کرد

 .های بالعوض، مورد تأکید قرار گرفت آنها در قالب پرداخت کمک

های نوین که باعث کاهش مصرف سم شود، مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی بوده و در این  استفاده از تکنیک: عباسی یادآور شد

بینی شده  وض اختصاص یابد که در صورت تقاضا، افزایش این مقدار نیز پیشدرصد کمک بالع 91تا  13بینی شد که  راستا، پیش

 .است

های تولید و استفاده از ادوات مکانیزه نوین، مورد تأکید  درصد کمک بالعوض برای بهبود روش 01تا  91پرداخت : وی تأکید کرد

 .وزیر جهاد کشاورزی است

 سنگین به مزارع کشور ورود چهارهزار تراکتور نیمه

از محل : سنگین در کشور اظهار داشت رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درباره وضعیت تولید تراکتورهای سنگین و نیمه

سنگین به عرصه مزارع کشور وارد شد که این  ماه، چهارهزار دستگاه تراکتور نیمه 20خط اعتباری قبل و خط اعتباری موجود، طی 

 .ه بوده استسابق سال اخیر بی 23تعداد طی 

در حوزه تراکتورهای متوسط، مشکلی از لحاظ اعتبارات وجود ندارد و در بخش کمباین نیز طی سال : عباسی همچنین گفت

سابقه  سال گذشته بی 21دستگاه کمباین برداشت غالت به عرصه مزارع کشور وارد شده است که طی  311گذشته و امسال، حدود 

 .بوده است

رود با  رو بودیم که امید می های سنگین غالت، با مشکالتی روبه در زمینه تأمین و تولید تراکتورها و کمباین: وی در ادامه افزود

 .گذاری برای تأمین ادوات مورد نیاز محقق شود های بخش خصوصی، سرمایه مساعدت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20733-1.html
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یفی، حبوبات، باغبانی و توسعه ای چون سبزی و ص مانده های مغفول استفاده از ادوات مکانیزه در بخش: عباسی خاطرنشان کرد

 .کشت نشائی، مطالعاتی انجام و تصمیم گرفته شد که تا پایان سال جاری استفاده از ادوات مکانیزه در این بخش نیز ترویج شود

ر این المللی برسانیم و د طلبد که استانداردهای تولید را به سطح جهانی و بین پاشی می عملیات اثرگذاری چون سم: وی ادامه داد

ساله در حوزه مکانیزاسیون به ریز به تمام جزئیات مؤثر در بخش کشاورزی اشاره کرده و اعتبارات مناسبی  21راستا برنامه جامع 

 .برداران باشد رود پاسخگوی نیازهای بهره نیز اختصاص یافته است که امید می

 روند مثبت توسعه مکانیزاسیون در شالیزارها

در صورت تمایل از : زاسیون کشاورزی با اشاره به استفاده از ادوات مکانیزه در حوزه مکانیزه، تصریح کردرئیس مرکز توسعه مکانی

 .برداران این حوزه، بخش مکانیزاسیون حاضر است برای ادوات مکانیزه در بخش برداشت، کمک کند سوی سازمان چای و بهره

جود ندارد و آماده هستیم که برای تولیدی مناسب و پایدار، این ادوات هیچ محدودیتی در حوزه مکانیزاسیون و: عباسی یادآور شد

 .را ترویج کنیم

هزار دستگاه نیرومحرکه  21تاکنون بیش از : هزار پرونده خبر داد و تأکید کرد 07گذاری از وجود حدود  وی در حوزه پالک

 .تگاه برسدهزار دس 211شود تا پایان سال جاری به  بینی می گذاری شده که پیش پالک

هزار دستگاه نیرومحرکه در بخش کشاورزی تا پایان سال جاری دارای پالک راهنمایی و رانندگی  211حداقل : عباسی اظهار داشت

 .خواهند شد

کنیم مشکالت  هایی تالش می شود که با پیگیری خوبی انجام نمی گذاری به در هشت استان کشور، عملیات پالک: وی همچنین گفت

 .برطرف کنیم پیش رو را

دستگاه کمباین برداشت برنج به عرصه شالیزارها راه پیدا کرد که این امر  111هزار و  در سال گذشته یک: عباسی در پایان افزود

 ./موقع عملیات مکانیزه را دربر داشت و اثر آن در تولید این محصول استراتژیک دیده شد کاهش هزینه عملیات برداشت و انجام به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11879-2 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1909آذر  36, چهارشنبه

 انجمن علوم کشاورزی به رییس جمهور، برای اصالح بودجه تحقیقات  83نامه 

انجمن علمی تخصصی کشاورزی مدرن صبح  83متشکل از  اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن کشور

امروز چهارشنبه طی نامه ای به حسن روحانی، رییس جمهوری، از کاهش چشمگیر اعتبارات بخش کشاورزی 

 .به ویژه تحقیقات کشاورزی در بودجه ابراز نگرانی کردند
رییس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن کشور و ، اصل این نامه که به امضای (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

انجمن شامل انجمن های علوم زراعت و اصالح نباتات کشور، انجمن ایمنی زیستی کشور، انجمن بیوتکنولوژی ایران،  19تایید 

ایران، انجمن علوم انجمن ژنتیک کشور، انجمن آبخیزداری ایران، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 

های هرز ایران، انجمن کنه شناسی ایران، انجمن حشره شناسی ایران، انجمن سازگاری با خشکی و خشکسالی ایران، انجمن  علف

گل و گیاهان زینتی ایران،انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، انجمن بوم 

، انجمن ماهیان سردابی،انجمن قارچ شناسی ایران، انجمن بذر ایران، انجمن توسعه روستایی ایران، انجمن بیماری شناختی ایران

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20783-1.html
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شناسی گیاهی ایران،انجمن زنبور عسل ایران، انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران و انجمن گیاهان دارویی ایران رسیده و 

 .ارسال شده، به شرح ذیل است( ایانا)یراننسخه ای از آن به خبرگزاری کشاورزی ا

 جناب آقای دکتر روحانی

 رئیس محترم جمهور

 .سالم علیکم

های ارزنده حضرتعالی و همکاران محترم، چنانچه مستحضرید و نتایج مطالعات مختلف داخلی و بین  با احترام، ضمن تقدیر از تالش

تواند در تقویت اقتصاد  د و اثبات شده و آثار پسین در حال گسترش، میدهد، بخش کشاورزی با آثار پیشین مشهو المللی نشان می

سیاست های کلی اقتصاد  8و  6بند های . زایی و پایداری سایر منابع بسیار موثر باشد مقاومتی، خروج از رکود و کاهش فقر، اشتغال

 .هدف کاهش وابستگی کشور تاکید دارندمقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت تامین امنیت غذایی با 

کمبود تاریخی سرمایه در بخش کشاورزی ایران، حداقل . های بخش کشاورزی، خود در گرو رشد عوامل تولید است اما بروز توانایی

ر باطلی که لذا تنها و تنها راه خروج از دو. گذارد در کوتاه مدت امیدی به دستیابی رشد از طریق افزایش عوامل تولید باقی نمی

تحقیقات کاربردی به عنوان موتور محرکه به واسطه بدنه . وری است بخش کشاورزی ایران درگیر آن است تکیه بر افزایش بهره

تواند حداقل در کوتاه مدت خالء ناشی از گریز  بالنسبه بزرگ و کارآمد بخش علمی، هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پژوهش می

نه تنها به اهمیت بخش کشاورزی در کمک به  2930اما متاسفانه در الیحه بودجه سال . ی را جبران کندسرمایه از بخش کشاورز

توجهی به بودجه  خروج از رکود تورمی کمتر توجه شده و بودجه دستگاه متولی از رشد منفی واقعی برخوردار است، بلکه شدت بی

این امر موجبات نگرانی فراوان . کند ر الیحه را هم فراهم نمیتحقیقات کشاورزی عمال حتی امکان جبران تورم برآوردی د

عدم توجه الزم و کافی دولت به بخش کشاورزی نه تنها گریز سرمایه . های علمی و متخصصین مستقل را فراهم آورده است انجمن

کمبودهای موجود، خلع سالح  کند بلکه کاهش بودجه واقعی تحقیقات کشاورزی، عمال بخش را در مقابله با از بخش را تشدید می

 .کند می

 جناب آقای رئیس جمهور

را بسیار  2930های ظالمانه موجود، تدوین بودجه  دانیم که کاهش درآمدهای نفتی، شرایط بد به ارث رسیده در کنار تحریم می

های  تداوم تخصیص ریزی علم تخصیص است و آیندگان ما را به واسطه فرمائید که بودجه سخت کرده است؛ لیکن تصدیق می

خود از حضرتعالی  10/3/39های علوم کشاورزی بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  اتحادیه انجمن. نادرست نخواهند بخشید

تقاضا دارند تا دیرنشده و هنوز امیدی به احیای بخش کشاورزی کشور باقی است دستور فرمایند نحوه تخصیص بودجه به بخش 

حقیقات کشاورزی به صورت خاص تغییر کند و در تعامل با مجلس شورای اسالمی این نقیصه تا حد کشاورزی به صورت کلی و ت

 .امکان جبران شود

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 11861-2 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1909آذر  36, چهارشنبه

 بسته تغییر آیین نامه انتخابات نظام دامپزشکی کشور تقدیم وزیر شد 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20760-1.html
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رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور ضمن اعالم تدارک برگزاری انتخابات سازمان نظام دامپزشکی برای 

 بهار سال آینده، از ارائه یک بسته پیشهادی برای تغییر روند انتخاب اعضای شورای مرکزی این سازمان به

 .وزیر جهاد کشاورزی خبر داد
در تالش هستیم شرایطی فراهم شود تا : ، محمدرضا صفری اظهار داشت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار آنان دکتر دامپزشک و بقیه در سایر رده ها  29هزار نفر عضو این سازمان که  92انتخابات دوره جدید با حضورفعال و گسترده 

 .ال هستند برگزار شودفع

در همین زمینه بسته پیشهادی به وزیر جهادکشاورزی پیش بینی شده که در آن با برخی تغییرات در شرایط و مقررات : وی گفت

نفر نیز امکان افزایش  22برگزاری انتخابات در صورت به حدنصاب رسیدن ،تعداد اعضای شورای مرکزی استان ها می تواند تا 

 .داشته باشد

نفر از منتخبین شورای مرکزی استان ها می تواند از سایر رده های دامپزشکی انتخاب شوند که البته  1بر این اساس : فری افزودص

 .انتخابات سایر رده های دامپزشکی جداگانه برای کاندیداهای خودشان انجام خواهد شد

: پزشک نیز به طور جداگانه برای خودشان انجام خواهد شدگفتوی با اشاره به اینکه در این بسته پیشنهادی انتخابات دکترهای دام

 .تصویب این بسته پیشهادی منجر به برگزاری انتخاباتی با حضور حداکثری خواهد شد

برای عضویت سایر گروه های وابسته : صفری به برخی تغییرات پیشنهادی به وزیر جهادکشاورزی در این زمینه اشاره کرد و گفت

کی نظیر کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت، تکنسین و کمک تکنسین نیز تمهیدات جدیدی پیش بینی شده به رشته دامپزش

 .است

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد با تصویب این آیین نامه زمینه برای فعالیت های بیشتر سازمان نظام دامپزشکی کشور فراهم 

 ./شود

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 11839-2 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1909آذر  35, سه شنبه

 تفویض مسئولیت راهبردی بازار ثانویه عرضه محصوالت کشاورزی به تعاون روستایی 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اندازی بازار ثانویه عرضه محصوالت کشاورزی به  مسئولیت راهبردی راه

 .تفویض شد
، طی ابالغیه ای از سوی حسن یونس سینکی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

منظور اصالح شبکه  اندازی بازار ثانویه عرضه محصوالت کشاورزی به بازرگانی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، مسئولیت راهبردی راه

 .توزیع به صفایی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تفویض شد

های تولید روستایی  ها و تعاونی در این ابالغیه با تاکید بر مسئولیت و اختیارات این سازمان، فرآیند عملیات اجرایی برعهده اتحادیه

 .روستایی قرار گرفتتحت پوشش سازمان مرکزی تعاون 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20753-1.html
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های کامل این سازمان با معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و  همچنین در این ابالغیه آمده است؛ هماهنگی

های قانون موضوعه برای  های شبکه توزیع و دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و سایر ظرفیت مندی از ظرفیت تجارت برای حداکثر بهره

 .های مختلف توزیع کشور انجام خواهد گرفت نظمی در بخش ز هرگونه ایجاد بیجلوگیری ا

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 11811-2 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1909آذر  39, یکشنبه

 شد  هزار خبره کشاورزی مشخص 35اطالعات 

 35برای ساماندهی اطالعات خبرگان بخش کشاورزی، اسامی، بیوگرافی، دستاوردها، محل کار و میزان تولید 

 .آوری شد هزار نفر از خبرگان کشاورزان کشور جمع
: ر گفتبا اعالم این خب( ایانا)مدیرعامل مجمع تشکل ملی خبرگان کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  آوری شده است که در نهایت بر اساس شناسایی هزار نفر از خبرگان بخش کشاورزی جمع 91تا به امروز اطالعات کامل 

 .هزار نفر خواهد رسید 61شده این رقم به  انجام

لید و اطالعات تماس در این بانک اطالعاتی، بیوگرافی خبرگان کشاورزی، دستاوردها، محل کار، میزان تو: محمدی افزود علی خان

 .شود آنها ثبت می

طور کامل در سایت مجمع  برای خبرگان بخش کشاورزی کارت عضویت صادر شده و اطالعات کامل آنها به: وی خاطرنشان کرد

 .گیرد ملی خبرگان کشاورزی برای استفاده عموم قرار می

ها شروع  آوری اطالعات کشاورزان خبره از دهستان عدر این طرح، جم: مدیرعامل مجمع تشکل ملی خبرگان کشاورزی تصریح کرد

 ./گیرند رسد و اولویت کشاورزان کشور مورد بازدید و بررسی قرار می تر می شده و به شهرهای بزرگ

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 11630-2 .html 

 

 سیاست هابرنامه و 
 آیانا- 1909آذر  35, سه شنبه

 شود  فراکسیون صنایع غذایی مجلس دوباره فعال می

ها فعالیت در این انجمن،  محمد حسینی، از بنیانگذاران انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران بعد از سال

مؤسسه جهاد استقالل برگزار شد،  سرانجام الک خود را به دیوار آویخت و در دور جدید انتخابات این انجمن که در

سال در این انجمن حضور داشته و ایجاد فراکسیون صنایع غذایی در  35وی که حدود . جای خود را به دیگران داد

گذاری، از اقدام های پر سرو صدای او محسوب  مجلس برای ارتباط میان فعاالن صنایع غذایی با نمایندگان قوه قانون

نفره  7مدیره  م خبری و غیر فعال شدن فراکسیون صنایع غذایی مجلس، حال عضو هیئتمی شود، پس از مدتی ک

اگرچه دکتر حسینی در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار ایانا، در ! انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی نیز نیست

ره مناسبات صنعت غذا چهره جدید در هیات مدیره و فعال شدن دوبا 1عین اظهار امیدواری به تاثیرات مثبت حضور 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20720-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20694-1.html
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من قصد دارم که به ": گوید با نمایندگان مجلس و اعالم فعال شدن دوباره فراکسیون صنایع غذایی مجلس می

 "!مدیره جدید خیلی کمک کنم هیئت

مدیره جدید انجمن متخصصین علوم صنایع غذایی ایران برگزار شد؛ نظر شما درباره آن چیست و با  انتخابات هیئت

 حضور نداشتن شما چه تغییری در رویکرد آن خواهیم دید؟توجه به 

علوم و صنایع غذایی  ها باید بر سر کار بیایند و پیشکسوتان در نقش مشاور فعالیت کنند، انتخابات اخیر انجمن متخصصین جوان

کنند، اگرچه نیروهای  می مدیره انرژی جدیدی به انجمن وارد چهار نفر نیروی جدید هیئت. ایران نیز در این راستا صورت گرفت

 .عنوان بازوی انجمن و مشاور در خدمت انجمن هستند قدیمی نیز کماکان به

 های انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی چه تغییراتی ایجاد خواهد شد؟ در برنامه

ند داشت، اما وحدت مدیره، برنامه ریزی و پیشنهادهای جدیدی در جهت اعتالی انجمن در صنعت غذا خواه افراد جدید هیئت

 .ها در دستور کار اصلی اعضای انجمن خواهد بود گروهی و احترام به پیشکسوت

 هایی باید داشته باشد؟ انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی در دور جدید خود چه برنامه

ترین  صنعت غذا مهم های مصوب انجمن حرکت خواهد داشت، اما توسعه عملی ها و سیاست مدیره جدید در جهت برنامه هیئت

 .شود مدیره دنبال می رویکردی است که در دور تازه هیئت

هایی جدیدی برای توسعه عملی انجمن و بخش  با شناختی که از اعضای هیات مدیره جدید دارید، انجمن چه برنامه

 صنایع غذایی کشور دارد؟

هایی است که برای سال آینده در دستور کار  ا ازجمله برنامهه توسعه عملی، آموزشی و ارتباط با دانشگاه، افزایش برگزاری کنگره

 .انجمن علوم و صنایع غذایی قرار دارد

مدیره جدید باعث بروز اختالف نظر ها و  با توجه به کاراکتر پیشکسوتی شما در انجمن، آیا عدم حضور شما در هیئت

 مشکالتی در اداره این انجمن خواهد شد؟

های خوبی با آنها برقرار است و البته من نیز به آنها خیلی کمک خواهم  مدیره قرار دارند و هماهنگی یئتاصالً، دوستان خوبی در ه

 .کرد

 هایی در گذشته داشته است که در دور جدید باید اصالح شود؟ انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی چه کاستی

های انجمن تقلیل یافته است  یی داشته است و مقداری از فعالیتها هایی دارد، حرکت انجمن نیز کاستی بالطبع، هر حرکتی کاستی

 .یابد ها دوباره افزایش می مدیره جدید، این فعالیت که در هیئت

 هایی برای آینده انجمن وجود دارد؟ یافته چیست و چه برنامه های تقلیل این فعالیت

های جدیدی  های عضو، از برنامه ها، افزایش تعامل با کارخانه ، تقویت ارتباط با دانشگاه"فراکسیون صنایع غذایی"فعالیت دوباره 

 .ها در دستور کار انجمن قرار خواهد گرفت ها، جشنواره های آموزشی، همایش های جاری انجمن مانند کالس است که در کنار برنامه

 چرا فراکسیون صنایع غذایی مسکوت مانده است؟

در دوره گذشته توجه زیادی به فراکسیون صنایع غذایی مجلس نداشت که همین امر انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران 

 .باعث مسکوت ماندن فعالیت فراکسیون صنایع غذایی مجلس شد

های  فراکسیون صنایع غذایی از همگامی و همکاری انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی با مجلس نشأت گرفته بود که در سال

 .شد بعدی این همراهی ضعیف

 این عدم همکاری از جانب شما بود یا مجلس؟
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این عدم همکاری از سمت مجلس نبوده و بیشتر از سمت انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی بوده است، امیدواریم که در دور 

 .جدید دوباره فراکسیون صنایع غذایی مجلس فعال شود

 زش غذایی محصول عرضه شده است، چیست؟نظر شما درباره چراغ راهنمایی مواد غذایی که بیانگر ار

اطالعی از طرح چراغ راهنمایی مواد غذایی وزارت بهداشت ندارم و چنین موردی را در جهان سراغ ندارم که برای مشخص کردن 

 .های رنگی استفاده شود بندی از نشانه کیفیت محصوالت غذایی بر روی بسته

عات غذایی آنها را باال برد تا خود بتوانند تشخیص دهند که چه محصوالتی برای برای بهبود تغذیه مردم ایران، فقط باید اطال

 ./سالمت آنها و داشتن تغذیه سالم مناسب است

  http://www.iana.ir/food/item/11817-2.html 

 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1909آذر  36, چهارشنبه

 شرکت بازرگانی دولتی ایران  9318تصویب صورت های مالی عملکرد سال 

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور بررسی صورت 

 .های مالی و تعیین تکلیف بندهای گزارش حسابرس قانونی، برگزار و صورت های مالی تصویب شد
، در جلسه مجمع عمومی این شرکت که از این پس در حیطه مسوولیت وزارت جهاد (ایانا)برگزاری کشاورزی ایرانبه گزارش خ

کشاورزی قرار دارد، عالوه بر نمایندگان اعضا، هیأت مدیره، حسابرس قانونی و مدیران مالی شرکت نیز حضور داشتند، ابتدا قنبری 

بیان فعالیت ها و عملکرد شرکت در خصوص تامین و توزیع کاالهای اساسی  معاون وزیر و مدیر عامل شرکت در سخنانی به

پرداخت و سپس قدرت حیدری، عضو هیأت مدیره و معاون اداری و مالی اقدامات و عملکرد شرکت در خصوص تهیه ی صورت 

 .های مالی و بستن حساب ها و رفع مغایرت های موجود را در قالب پاورپوینت ارائه کرد

این گزارش پس از ارائه گزارش عملکرد شرکت، بندهای گزارش حسابرس قانونی در خصوص صورت وضعیت عملکرد مالی بر پایه 

شرکت قرائت شد که پس از توضیحات و گزارش های هیات مدیره، در خصوص تک تک بندهای حسابرسی تعیین تکلیف و صورت 

 .های مالی شرکت به تصویب اعضا مجمع رسید

نین مقرر شد تا تکالیف تعیین شده توسط مجمع از سوی هیئت مدیره شرکت پیگیری شود و در کارگروه در این جلسه همچ

 .تعیین شده توسط مجمع به صورت ماهانه مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد

ریزی و به  الزم به ذکر است این مجمع با حضور اعضایی متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد دارایی و سازمان مدیریت برنامه

 ./ریاست بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد

http://www.iana.ir/majles/item/11801-2.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1909آذر  35, سه شنبه

 شود  ان به دانشگاه کشاورزی تبدیل میکشت و صنعت و دامپروری مغ

http://www.iana.ir/food/item/20728-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/20742-1.html
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قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس بر ضرورت تبدیل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به 

 .دانشگاه کشاورزی تاکید کرد
عده ای دیدگاه : افزوداز اردبیل، خلیل آقایی در بازدید از مجموعه کشت و صنعت مغان، ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

شان بر این است که این بنگاه عظیم اقتصادی و صنعتی باید به دانشگاه کشاورزی تبدیل شود که ما نیز با این نظر موافق هستیم، 

 .اما باید تصمیم گیری نهایی را سازمان خصوصی سازی بگیرد تا در صورت نیاز جلوی واگذاری آن به بخش خصوصی گرفته شود

مسوولیت این کار با سازمان خصوصی سازی است و وزارت : د واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی افزودوی در مور

 .جهاد کشاورزی هیچ مکاتبه ای در مورد عدم واگذاری این شرکت به سازمان خصوصی سازی نداشته است

: فناوری در بخش کشاورزی اعالم کرد و گفتآقایی کشت و صنعت مغان را یکی از مجموعه های عظیم تولیدی با صنایع مرتبط و 

 .این شرکت سهم ویژه ای در رونق اقتصاد و تامین نیاز کشور به انواع محصوالت کشاورزی، دامی و باغی دارد

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس به سفر دو روزه خود به اردبیل و بازدید از مجموعه های مختلف و مراکز تحقیقاتی 

استان اردبیل از توان و استعداد بی نظیری در بخش های مختلف کشاورزی و تولید محصوالت متنوع برخوردار : ره کرد و افزوداشا

است که با همراهی مدیران پرتالش این مجموعه و در راس آن رئیس سازمان جهاد کشاورزی امکان ایجاد تحول و توانمندسازی 

این استان جلوتر از سایر استان ها به عنوان قطب تولید محصوالت کشاورزی در کشور مطرح  بیشتر در این حوزه وجود دارد، چراکه

 .است

http://www.iana.ir/majles/item/11811-2.html 

 

 برنامه و سیاست ها

کاهش اعتبارات کشاورزی نگران کننده است / جمهور های کشاورزی به رییس  نامه سرگشاده اتحادیه انجمن

 (9313/51/82)تا دیر نشده جبران کنید / آیندگان ما را نخواهند بخشید / 

کمبود تاریخی سرمایه در بخش کشاورزی ایران، حداقل در کوتاه مدت امیدی به دستیابی رشد / دهقان نیوز 

تنها و تنها راه خروج از دور باطلی که بخش کشاورزی  گذارد؛ لذا از طریق افزایش عوامل تولید باقی نمی

 .وری است ایران درگیر آن است، تکیه بر افزایش بهره
انجمن علمی تخصصی کشاورزی مدرن، طی نامه ای به دکتر  19اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن کشور متشکل از 

 .از کاهش چشمگیر اعتبارات بخش کشاورزی به ویژه تحقیقات کشاورزی ابراز نگرانی کردند –رییس جمهور  –روحانی 

انجمن مزبور رسیده خطاب به رییس  19در این نامه که به امضای رییس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن کشور و تایید 

  :جمهور آمده است

ان محترم، چنانچه مستحضرید و نتایج مطالعات مختلف داخلی و بین المللی های ارزنده حضرتعالی و همکار ضمن تقدیر از تالش»

تواند در تقویت اقتصاد  دهد، بخش کشاورزی با آثار پیشین مشهود و اثبات شده و آثار پسین در حال گسترش، می نشان می

سیاست های کلی اقتصاد  8و  6بند های . دزایی و پایداری سایر منابع بسیار موثر باش مقاومتی، خروج از رکود و کاهش فقر، اشتغال

مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت تامین امنیت غذایی با هدف کاهش وابستگی کشور تاکید دارند اما بروز 

 .های بخش کشاورزی، خود در گرو رشد عوامل تولید است توانایی

ل در کوتاه مدت امیدی به دستیابی رشد از طریق افزایش عوامل تولید باقی کمبود تاریخی سرمایه در بخش کشاورزی ایران، حداق

http://www.iana.ir/majles/item/20722-1.html
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 .وری است گذارد؛ لذا تنها و تنها راه خروج از دور باطلی که بخش کشاورزی ایران درگیر آن است، تکیه بر افزایش بهره نمی

تورمی کمتر توجه شده و بودجه دستگاه  نه تنها به اهمیت بخش کشاورزی در کمک به خروج از رکود 2930در الیحه بودجه سال 

توجهی به بودجه تحقیقات کشاورزی عمال حتی امکان جبران تورم  متولی از رشد منفی واقعی برخوردار است، بلکه شدت بی

 .کند برآوردی در الیحه را هم فراهم نمی

ش علمی، هم در حوزه آموزش و هم در حوزه تحقیقات کاربردی به عنوان موتور محرکه به واسطه بدنه بالنسبه بزرگ و کارآمد بخ

تواند حداقل در کوتاه مدت خالء ناشی از گریز سرمایه از بخش کشاورزی را جبران کند اما متاسفانه در الیحه بودجه  پژوهش می

ز رشد نه تنها به اهمیت بخش کشاورزی در کمک به خروج از رکود تورمی کمتر توجه شده و بودجه دستگاه متولی ا 2930سال 

توجهی به بودجه تحقیقات کشاورزی عمال حتی امکان جبران تورم برآوردی در الیحه را  منفی واقعی برخوردار است، بلکه شدت بی

 .کند هم فراهم نمی

عدم توجه الزم و کافی دولت به بخش . های علمی و متخصصان مستقل را فراهم آورده است این امر موجبات نگرانی فراوان انجمن

کند بلکه کاهش بودجه واقعی تحقیقات کشاورزی عمال بخش را در مقابله با  زی نه تنها گریز سرمایه از بخش را تشدید میکشاور

 .کند کمبودهای موجود، خلع سالح می

های ظالمانه موجود، تدوین  دانیم که کاهش درآمدهای نفتی، شرایط بد به ارث رسیده در کنار تحریم جناب آقای رئیس جمهور می

ریزی، علم تخصیص است و آیندگان ما را به واسطه  فرمائید که بودجه را بسیار سخت کرده است؛ لیکن تصدیق می 2930بودجه 

 .های نادرست نخواهند بخشید تداوم تخصیص

خود از حضرتعالی تقاضا دارند تا  2939آذرماه  10های علوم کشاورزی بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  اتحادیه انجمن

دیرنشده و هنوز امیدی به احیای بخش کشاورزی کشور باقی است، دستور فرمایند نحوه تخصیص بودجه به بخش کشاورزی به 

صورت کلی و تحقیقات کشاورزی به صورت خاص تغییر کند و در تعامل با مجلس شورای اسالمی این نقیصه تا حد امکان جبران 

 «.شود

های علوم زراعت و اصالح نباتات کشور، ایمنی زیستی  شاورزی مدرن کشور از انجمنهای علوم ک گفتنی است، اتحادیه انجمن

های  کشور، بیوتکنولوژی ایران، ژنتیک کشور، آبخیزداری ایران، اقتصاد کشاورزی ایران، ترویج و آموزش کشاورزی ایران، علوم علف

خشکسالی ایران، گل و گیاهان زینتی ایران، فیزیولوژی هرز ایران، کنه شناسی ایران، حشره شناسی ایران، سازگاری با خشکی و 

گیاهی ایران، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، بوم شناختی ایران، ماهیان سردابی، قارچ شناسی ایران، بذر 

سودمند ایران و انجمن ایران، توسعه روستایی ایران، بیماری شناسی گیاهی ایران، زنبور عسل ایران، پروبیوتیک و غذاهای فرا

 گیاهان دارویی ایران تشکیل شده است

http://www.dehghannews.ir/News2.aspx?id=9117 

 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس- 1909آذر ماه  39یک شنبه 

از ناهماهنگی تشکلهای غذایی تا انتخابات اتاق / غذایی گالیه های شاهرخ ظهیری از کانون انجمنهای صنایع

 روسیه

http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3028
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ها حضور  رود که به رغم سال از جمله پیشگامان صنعت غذا به شمار می« مهرام»شاهرخ ظهیری، بنیانگذار مجموعه صنایع غذایی 

دغدغه این صنعت را دارد و شاید به ایستد و همواره به مثابه یک پدر  های تشکلی دمی از حرکت بازنمی در عرصه تولید و فعالیت

به رغم کسالتی که در یکی دو ماه گذشته با آن دست و پنجه نرم کرد، در یکی از . حق لقب پدر صنعت غذا عنوانی شایسته او باشد

ادیه های مسوول تشکل اتح واپسین روزهای دومین فصل پاییز و درست چند هفته پس از انتخابات اتاق ایران و روسیه پای صحبت

 :آید های مشترک بحر خزر و رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نشستیم که ماحصل آن در ادامه می اتاق

ای  دهه 9طی چند ماه گذشته بازار جدیدی به روی صنعت غذای ایران گشوده شد، به نام بازار روسیه، با توجه به حضور بیش از 

 چه ارزیابی از این بازار دارید؟ جنابعالی در اتاق ایران و روسیه

ام که این بازار با بازارهای مشابه  ها به این نتیجه رسیده سال است که در بازار روسیه حضور دارم، در طی این سال 93بالغ بر 

این کشور در  های خاصی است و اگر امروز عالقمند به همکاری با های بسیار دارد و حضور در این بازار نیازمند رعایت تکنیک تفاوت

نکته مهم این است که صنایع غذایی . زمینه صنایع غذایی هستیم، باید به ابزارهای الزم برای حضور موفق دراین بازار مجهز شویم

های سال ماندگار خواهد بود، چراکه به کیفیت و مرغوبیت تولیدات  مناسب وارد این بازار شود تا سال  ایران اگر بتواند با تاکتیک

تر از کاالهای ایرانی وجود ندارد و اگر بتوانیم با  اکنون در بازار روسیه محصوالت مرغوب هم. غذایی خودمان ایمان داریمصنایع 

های صادراتی داخلی  ها و اتحادیه ها وارد این بازار شویم و قراردادهای الزم را منعقد کنیم و از سوی دیگر انجمن تاکتیک روس

  .های آنها ارایه دهند، حضور موفق صنایع غذایی در این بازار تضمین شده است خواسته بتوانند کاالها را مطابق با

 چه ارزیابی از حضور فعلی صنعت غذا در این بازار دارید؟

های  ایم آنطور که باید و شاید وارد بازار روسیه شویم و هنوز هم مطابق با رویه ها هنوز نتوانسته متاسفانه با وجود چراغ سبز روس

های مشترک ایران و کشورهای حوزه بحر  من به همراه یکی از همکاران، مسوولیت کنفرانس اتاق. ذشته در این بازار حاضر هستیمگ

سال پیش مشکالت و مسایل مقرراتی تجاری فیمابین تجار  20سال پیش بر عهده دارم که در این تشکل از  20خزر را از 

فانه بنده در این دوره انتخابات اتاق ایران و روسیه رای الزم را نیاوردم که بتوانم سازیم که متاس کشورهای عضو را مرتفع می

در این رابطه شاید الزم باشد این گالیه را از فعاالن صنایع غذایی داشته باشم که . معضالت را از طریق این کنفرانس پیگیری کنم

  .تفرقه در صنعت غذا باعث بروز چنین نتایجی باشدهمکاری الزم با من را در این انتخابات نداشتند و شاید همین 

 شوند؟ مگر در صنایع غذایی تفرقه وجود دارد، به هر حال در هر انتخاباتی گروهی پیروز و گروهی بازنده می

رخ  اکنون در این صنعت ها و کانون همه زیر یک سقف بودند، بسیاری از اتفاقاتی که هم ها و اتحادیه به اعتقاد من اگر انجمن

 .ها از بین برود های صنعت غذا به دلیل اختالف سلیقه حیف است قابلیت. پیوست دهد، به وقوع نمی می

 آورید؟ های صنعت غذا سخن به میان می های فعلی روی زمین مانده که از زایل شدن فرصت اکنون توسط تشکل چه مباحثی هم

خصوص مالیات بر ارزش افزوده مانند سایر کشورها مطرح است، اما  ههای صنعت غذا از انواع مالیات ب اکنون موضوع معافیت هم

کند باید  توجه به این مورد مهم هستند و با توجه به نقش مهمی که صنعت غذا در سالمت جامعه ایفا می های صنعت غذا بی تشکل

صنایع غذایی از جهاد کشاورزی پیگیری های  گذاری با توجه به اجرای انتزاع باید تشکل در زمینه قیمت. این معافیت پیگیری شود

گذاری معاف است، تولیدکنندگان صنایع غذایی هم به عنوان صنایع تبدیلی  کنند، همانگونه که محصوالت کشاورزی از قیمت

های صنایع غذایی پیگیری چنین معضالت مهمی به  های موجود میان تشکل کشاورزی باید معاف باشند که متاسفانه به دلیل تفرقه

  .ها روز به روز از مسایل مبتال به صنعت غذا کاسته شود شود و امیدواریم با اتحاد دوباره تشکل خوبی انجام نمی

 اند؟ در انتخابات اخیر اتاق ایران و روسیه چه گروهی وارد شده

های  از کانون انجمن. اند کنند وارد اتاق ایران و روسیه شده هایی که با روسیه کار می های شهرستان خوشبختانه گروهی از اتاق

  .صنفی صنایع غذایی هم به جای بنده، کاوه زرگران وارد این اتاق شده است
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ها وجود ندارد،دراین رابطه  های صنفی صنایع غذایی بارها اعالم کرده که اختالفی میان تشکل برخالف نظر جنابعالی، کانون انجمن

 چه نظری دارید؟

ها انجام دهند تا همه با  خواهم یک دعوت عمومی از همه تشکل های صنفی صنایع غذایی می ن انجمناگر واقعا اینگونه است از کانو

های موجود بداند،  نباید کانون خود را برآیند همه تشکل. یک سازمان بیعت کنند و سیاست واحد صنعت غذا را پیگیری کنند

درواقع اگر کانون یک فراخوان . دانند صنایع غذایی فعلی نمیهای صنفی  ها خو را همسو با کانون انجمن درحالیکه برخی انجمن

اعتقاد دارم حضور فردی نظیر . هایی غایب هستند هایی حضور دارند و چه انجمن عمومی انجام دهد معلوم خواهد شد که چه تشکل

های صنایع غذایی در این  چراکه تشکل. تواند بسیار مثمر ثمر باشد دکتر سید محمد حسینی برای اتحاد دوباره صنعت غذا می

مقطع نیاز مبرمی به حضور فراکسیونی نظیر فراکسیون صنایع غذایی مجلس دارند تا بتوانند مطالبات کالن خود را پس از انتزاع 

های صنایع  درواقع حضور دوباره دکتر حسینی و احیای فراکسیون صنایع غذایی مجلس از الزامات امروز انجمن. پیگیری کنند

 .رای پیگیری مطالباتشان خواهد بودغذایی ب

 گیرد؟ اکنون چه مطالباتی از صنایع غذایی مورد پیگیری قرار نمی هم

هاست  قانون نظارت بر مواد غذایی سال. هنوز هم معضل سرمایه در گردش واحدها در فصل خرید محصوالت کشاورزی پابرجاست

  .خورد، اما متاسفانه کانون هیچ توجهی به این مساله ندارد اک میهای انجام شده در کمیسیون بهداشت مجلس خ به رغم پیگیری

 اید و پیگیری نشده است؟ آیا به کانون اعالم کرده

ایم،  سال روی آن کار کرده 1قانونی که بیش از . ایم ایم و حتی یک جلد از قانون را برایشان ارسال کرده بله، بارها اعالم کرده

با هیچ فرد و گروهی مشکل نداریم، اما اعتقاد . ت و غفلت از اینگونه مسایل درد امروز ماستاکنون در حال خاک خوردن اس هم

  .داریم کارهای بسیاری در صنعت غذا وجود دارد که روی زمین مانده است

http://www.foodpress.ir/Post 

 بازار و قیمت ها

 - 09/90/36فارس

 تومانی برای نذری آخر صفر 555هزار و  92عرضه گوشت منجمد 

مردم برای تهیه : رئیس اتحادیه گوشت گوساله با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله افزایش نیافته است، گفت

 .های سپه و اتکا مراجعه کنند توانند به فروشگاه قیمت برای ادای نذری می گوشت ارزان 
قیمت هر کیلو گرم گوشت : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  خندان رو رئیس اتحادیه گوشت گوساله در گفت علی

 .هزار تومان است 91گوساله گرم مخلوط برای عرضه به مشتری 

صفر به اندازه کافی دام  17نداشته است و برای ادای نذری در روز  گونه افزایشی قیمت گوشت قرمز مدتی است که هیچ: وی افزود

 .ها افزایش نخواهد یافت سبک و سنگین موجود است و قیمت

 .تومان است 311هزار و  18قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به صورت الشه : رئیس اتحادیه گوشت گوساله تصریح کرد

ان برای عرضه گوشت منجمد در نظر گرفته شده است و مردم برای تهیه گوشت ارزان واحد صنفی در تهر 11: رو بیان داشت خندان

 .های اتکا و سپه مراجعه کنند توانند به فروشگاه صفر می 17قیمت برای نذری در 

تومان است و هیچ گونه مدرکی برای خریداری گوشت  311هزار و  26قیمت هر کیلوگرم گوشت منجمد کارتنی داخلی : وی افزود

 .های یاد شده، الزم نیست از فروشگاه

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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به گزارش فارس در برخی کشورهای اسالمی در آستانه ماه مبارک رمضان، فروشندگان مواد غذایی با شعار رمضان الکریم، اقدام به 

بگوید یک کنند، مثال اگر مشتری  ارزان کردن داوطلبانه قیمت کاالی اساسی مردم و حتی زیادتر ارائه کردن کاال به مشتری می

دهد و مقداری هم در قیمت تخفیف  خواهم، مغازه دار داوطلبانه بیش از یک کیلوگرم تحویل می کیلوگرم گوشت یا عدس می

 .دهد، تا در ثواب افطاری شریک شود می

آستانه ایام حال چه بهتر است، ماهم در این کار خیر شرکت کنیم و مردم نگران گرانی یا کمبود گوشت و برنج یا قند و روغن در 

است که برای پیروان امام تخفیف قائل شوند تا خدا هم به مال ( ع)این هم نوعی لبیک به ندای امام حسین . عزای آخر صفر نباشند

 .و درامد فروشنده برکت عطا کند

http://www.farsnمews.com/newstext.php?nn=29391316111190 

 

 

 بازار و قیمت ها
 - 09/90/35فارس

 تنظیم بازار برای نذورات پایان ماه صفر/ تومانی هر کیلوگرم گوشت گوسفند 9555کاهش 

اکنون میزان  هم: رئیس اتحادیه گوشت گوسفند با بیان اینکه دام سبک به اندازه کافی موجود است، گفت

تومان کاهش یافته  555است و در دو هفته اخیر قیمت هر کیلو گوشت گوسفند هزار و عرضه بیشتر از تقاضا 

 .است
گونه کمبودی در  هیچ: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت علی

 .موجود است(( ص)رحلت حضرت رسول )صفر  17اندازه کافی برای ادای نذر مردم در روز مورد دام سبک نداریم و دام به 

در دو هفته اخیر قیمت هر کیلوگرم : وی با بیان اینکه میزان عرضه گوشت گوسفند نسبت به تقاضا بیشتر است، اظهار داشت

 .تومان گوشت کاهش یافته است 311گوشت گوسفند هزار و 

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه عرضه به مشتری در بازار با : گوسفندی اظهار داشترئیس اتحادیه گوشت 

 .تومان رسیده است 311هزار و  16هزار تومان به  17تومان کاهش از  311هزار و 

 .است هیچ گونه مشکلی در مورد دام سبک وجود ندارد و تعداد دام سبک به اندازه کافی موجود: ملکی بیان داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391310112099 

 

 بازار و قیمت ها
 - 09/90/35فارس

 تنظیم بازار برای نذورات پایان ماه صفر/ تومانی هر کیلوگرم گوشت گوسفند 9555کاهش 

اکنون میزان  هم: گوشت گوسفند با بیان اینکه دام سبک به اندازه کافی موجود است، گفترئیس اتحادیه 

تومان کاهش یافته  555عرضه بیشتر از تقاضا است و در دو هفته اخیر قیمت هر کیلو گوشت گوسفند هزار و 

 .است

http://www.farsnمews.com/newstext.php?nn=13930926000234
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930924001433
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گونه کمبودی در  هیچ: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت علی

 .موجود است(( ص)رحلت حضرت رسول )صفر  17مورد دام سبک نداریم و دام به اندازه کافی برای ادای نذر مردم در روز 

دو هفته اخیر قیمت هر کیلوگرم  در: وی با بیان اینکه میزان عرضه گوشت گوسفند نسبت به تقاضا بیشتر است، اظهار داشت

 .تومان گوشت کاهش یافته است 311گوشت گوسفند هزار و 

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه عرضه به مشتری در بازار با : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اظهار داشت

 .ستتومان رسیده ا 311هزار و  16هزار تومان به  17تومان کاهش از  311هزار و 

 .هیچ گونه مشکلی در مورد دام سبک وجود ندارد و تعداد دام سبک به اندازه کافی موجود است: ملکی بیان داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391310112099 

 

 بازار و قیمت ها
 - 09/90/30فارس

 جدول+ قیمت میوه و سبزیجات 

ها جلوگیری کرده، در حالی که قیمت  وفور عرضه انار و هندوانه در آستانه شب یلدا از افزایش قیمت این میوه

 .تومان افزایش داشته است 555هر کیلوگرم خرمالو نسبت به هفته قبل حدود هزار و 
هزار و  1تهران بین ( ع)میدان امام حسین   قیمت هر کیلوگرم انار در بازار شهرستانی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .هزار تومان است 0تا  311

با در بازار روبه رو شده و هر کیلوگرم هندوانه   هندوانه میناب نیز که در آستانه شب یلدا با افزایش عرضه: افزاید این گزارش می

 .شود هزار تومان در بازار مذکور عرضه می 1قیمت 

 .اند  ها و سبزیجات به غیر از خرمالو که افزایش قیمت داشته نرخی تقریبا ثابت داشته سایر میوه

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

 انواع میوه
در بازار شهرستانی میدان ( درجه یک)قیمت میوه 

 درجه یک -( ع)امام حسین 

های عرضه محصوالت کشاورزی  در غرفه( درجه دو)قیمت میوه 

 وابسته به شهرداری 

 0271 0111تا  1311 انار

هندوانه 

 میناب 
1111 2371 

 0311 3111 موز

پرتقال 

 تامسون
9311 1371 

 9671 9311 سیب زرد

 9171 9311 سیب قرمز

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930924001433
http://www.farsnews.com/
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 9331 0311 نارنگی

 1131 1311 لیموشیرین

 - 21111 آناناس

 0311 3111 نارگیل

 9311 9311 انگور

 1371 9311 کیوی

 3371 3311 خرمالو

 1331 9311 گوجه فرنگی

 1371 1311 خیار

 2171 2311 هویج

 1071 1311 کدو مسمایی

 2031 1111 بادنجان

 2171 2811 پیاز

 2031 2311 زمینی سیب

 2031 2311 شلغم

 2171 1111 چغندر

 1371 9111 لوبیا سبز

 0311 6111 کلم بروکلی

 371 1111 کلم قرمز

 871 1111 کلم سفید

 9911 9311 ای فلفل دلمه

 2371 0111 کاهو

 0711 6111 به

 2311 1111 کرفس

 311هزار و  1هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم سبزی خوردن  1آش، کوکو، پلو  براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم سبزی

 .تومان است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391313111260 

 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930929000164
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 بازار و قیمت ها
 آیانا-آذر  36, چهارشنبه

 دام زنده گران شد؛ گوشت قرمز ثابت ماند 

و صبح امروز به  255هزار و  95تومان در آغاز هفته جاری، دیروز به  855هزار و  95نرخ هر کیلوگرم دام زنده از 

 .تومان افزایش یافت 555هزار و  99
پیرامون وضعیت ( ایانا)رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی، دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

رغم آزاد بودن  خوشبختانه با توجه به تولید کافی دام زنده و به: ائران کربال به کشورمان گفتروز بازار دام زنده در ایام بازگشت ز

 .صادرات دام سبک، افزایش مقطعی تقاضا در هفته جاری، تأثیر محسوسی در نرخ دام زنده نگذاشته است

 711هزار و  21ستین روز هفته جاری به تومان در نخ 111هزار و  21نرخ هر کیلوگرم دام زنده از : اصغر ملکی اعالم کرد علی

 311هزار و  22ها، دام زنده امروز تا  ام از کشتارگاه تومان در اواسط این هفته رسید، اما با توجه به مشاهدات نیم ساعت گذشته

 .تومان نیز معامله شده است

مقطعی است و با پایان روند بازگشت  البته این افزایش قیمت نیز: رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی پیش بینی کرد

 .گردد ها به زودی به قیمت های گذشته بازمی زائران کربال، نرخ

تا یک هزار تومانی هر کیلوگرم دام زنده، قیمت گوشت قرمز در هفته جاری تقریباً ثابت بوده  611رغم افزایش  وی با بیان اینکه به

ویژه در مناطق جنوبی تهران  ، دلیل آن را رکود نسبی حاکم بر بازار گوشت قرمز بهاست و تفاوت آن از یک درصد نوسان فراتر نبوده

 .ارزیابی کرد

: های سطح شهر ادامه داد فروشی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اعالم تداوم نظارت این اتحادیه بر عملکرد خرده

توانند هرگونه موارد مشکوک  کنندگان می شود، اما مصرف داده نمی فروشی به فروشندگان گوشت قرمز گونه گران اگرچه اجازه هیچ

 .اطالع دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد 210را از طریق شماره تلفن 

 ./تومان اعالم کرد 311هزار و  16کننده  صورت شقه و بدون دنبه برای مصرف ملکی، نرخ فروش هر کیلوگرم گوشت قرمز را به

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 11809-2 .html 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا-1909آذر  35, سه شنبه

 حجیم اعالم شد  های پرمصرف حجیم و نیمه نرخ های جدید و وزن نان

 .قیمت اعالم شد درصد افزایش 35حجیم پرمصرف با  های حجیم و نیمه نرخ جدید نان
درباره تغییرات ( ایانا)حجیم امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های حجیم و نیمه مدیره اتحادیه نان رئیس هیئت

درصد  12)با افزایش قیمت آرد نانوایان سنتی، نرخ آرد نانوایان حجیم : حجیم گفت های حجیم و نیمه قیمتی نان

 .تومان افزایش یافت 7.03تومان به  621از هر کیلوگرم  نیز( شده گیری سبوس

درصدی را به  91حجیم نیز اجازه افزایش  های حجیم و نیمه بر این اساس، استانداری در بخش تولید نان: محمدجواد کرمی افزود

 .واحدهای این بخش داد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20743-1.html
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تومان و نان باگت  631به  311مان، نان همبرگر از تو 321تومان به  811بر این اساس، نان بربری فانتزی از : وی خاطرنشان کرد

حجیم نیز شامل  های حجیم و نیمه تومان افزایش یافت و مابقی نان 911هزار و  هزار تومان به یک فرانسوی بزرگ از یک

 .شود گذاری نیستند و نرخ آنها صورت عرضه و تقاضا مشخص می قیمت

دلیل اینکه در یک سیستم استاندارد و با  حجیم به های حجیم و نیمه نان: ادامه دادحجیم  های حجیم و نیمه رئیس اتحادیه نان

شوند، امکان هرگونه تغییر یا تقلب ندارد، زیرا در صورت کاهش وزن خمیر، نان حجم مناسب خود را  تولید می "کن تقسیم"دستگاه 

 .آورد دست نمی به

حجیم  های حجیم و نیمه نان: وه بر وزن باید به حجم آن نیز توجه شود، تصریح کردهای فانتزی عال کرمی با بیان اینکه در تولید نان

گرم، نان بربری فانتزی  111گرم، نان ساندویچی  031پرمصرف نیز دارای وزن مشخص هستند که بر این اساس نان فرانسوی با 

 .شود گرم وزن تولید می 283گرم، نان همبرگری  311

حجیم و  نان مصرفی شهر تهران و پنج تا شش درصد نان مصرفی کشور از طریق واحدهای نان نیمه درصد از 21: وی یادآور شد

 .شود تن آرد به نان تبدیل می 111هزار تن و روزانه  حجیم تأمین و در تهران ماهانه شش

تنظیم بازار برای بازنگری در های کارگروه  درصد افزایش داد، اما بررسی 91های سنتی را  گفتنی است، افزایش قیمت آرد قیمت نان

وجود ( ها با رندکردن قیمت)درصدی قیمت نان بربری و لواش و تافتون  21نرخ انواع نان سنتی ادامه دارد و احتمال کاهش حدود 

 ./دارد

http://www.iana.ir/food/item/ 11897-2 .html 

 

 قیمت ها بازار و
 فودپرس- 1909آذر ماه  99یک شنبه 

 های پر مصرف آخرین قیمت خشکبار و میوه
ها از جمله  های گذشته است اما قیمت برخی میوه گر ثبات تقریبی نسبت به هفته های جدید از بازار آجیل و خشکبار نشان قیمت 

دهد قیمت آجیل و خشکبار تغییر چندانی  طح شهر نشان میهای س ها از مغازه  قیمت.هندوانه، انار و پرتقال افزایش یافته است

اند و  های قبل نداشته است و تنها برخی اقالم مانند پسته شور، بادام هندی و فندوق افزایش اندکی داشته ها و هفته نسبت به روز

به طور طبیعی قیمت خشکبار در فروشندگان آجیل و خشکبار از افزایش نیافتن قیمت این محصوالت ابراز رضایت دارند و معتقدند 

به گفته برخی فروشندگان، .میزان باالیی قرار دارد و اگر بخواهد افزایش بیشتری داشته باشد، باعث افت چشمگیر تقاضا خواهد شد

پسته شور، بادام،بادام زمینی، نخودچی و کشمش و تخمه ژاپنی از جمله اقالمی هستند که بیشترین تقاضا را از سوی مصرف 

شوند افزایش یافته  ها از قبیل انار و هندوانه که در این دوره زمانی از سال با تقاضا باال مواجه می قیمت برخی میوه.ندگان دارندکن

و پرتقال  911همچنین هر کیلو انار . تومان رسیده است 2311بود به  311روز پیش کیلویی  23قیمت هندوانه که حدود . است

ها در این روزهای سال  به گفته برخی میوه فروشان، افزایش قیمت برخی میوه.ذشته بیشتر شده استنسبت به روزهای گ 111نیز 

که این افزایش قیمت . شوند اتفاق غیر معمولی نیست و همیشه در این دوره زمانی برخی اقالم با افزایش موقتی قیمت روبرو می

 تاثیر چندانی بر کاهش تقاضا ندارد

 http://www.foodpress.ir/Post 

http://www.iana.ir/food/item/20738-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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 تولیدات زراعی و باغی

 - 09/90/34فارس

 است  وزارت بهداشت مرجع تشخیص/ کند گازی که میوه کال را سریع رسیده می

ترکیب اتفون برای زودرس شدن گوجه فرنگی و موز در دنیا استفاده : رئیس سازمان حفظ نباتات گفت

از آنجا که استفاده از این ترکیب در کشور به ثبت نرسیده، برای استفاده از آن منتظر اعالم نظر شود، ولی  می

 .سازمان غذا و دارو هستیم
بیست و  ، محمدعلی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات در حاشیه مراسم افتتاحیهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

نهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و جشن پنجاهمین سالروز این نشست در تهران که در سازمان 

های  از این ماده در بعضی از سایت: حفظ نباتات برگزار شد، در مورد استفاده از ماده اتفون برای زودرس شدن گوجه فرنگی گفت

 .کش کاربرد ندارد ده شده، در حالی که این ماده سم نیست و به عنوان یک آفتخبری با عنوان سم سرخ نام بر

شود و این ماده در اصل به عنوان یک هورمون رشد  های کال از این ماده استفاده می برای تسریع در رسیدگی برخی میوه: وی افزود

 .شود کند که باعث تسریع در رسیدگی میوه می تولید می شود و در هنگام استفاده گازی به نام گاز اتیلن یا پیری به کار گرفته می

های دیگر نیز مانند موز مورد  این ترکیب برای زودرس شدن میوه: باغستانی با بیان اینکه نام تجاری این ترکیب نهایی است، گفت

 .شود سریع در رسیدگی میوه میشود و گاز اتیلن باعث ت گیرد، زیرا واردات موز معموال به صورت کال انجام می استفاده قرار می

شود، باید در هیأت نظارت بر سموم به ثبت برسد و بر اساس آن اجازه  هر ترکیب شیمیایی که در کشور مصرف می: وی افزود

 .مصرف داده شود

درخواست : با توجه به اینکه ترکیب اتفون و ترکیبات مشابه آن بعضا در کشور به ثبت نرسیده است، گفت: باغستانی اظهار داشت

سازمان حفظ نباتات مبنی بر این است که اجازه استفاده از این ترکیب اول به ثبت برسد و بررسی شود که آیا این ماده تأثیرات 

 .منفی بر روی سالمت انسان دارد یا خیر

د، ولی در ایران مرجع شو در دنیا از این ترکیب برای زودرس شدن میوه کال استفاده می: رئیس سازمان حفظ نباتات اظهار داشت

 .قانونی مجوزی برای استفاده از آن نداده است

فرنگی را با هورمون اتفون تیمار کنند، سازمان حفظ  شد که امسال ممکن است برخی از مزارع گوجه بینی می چون پیش: وی افزود

ی استفاده از این ترکیب را در محصوالت ایم که آنها به صورت علم ای به سازمان دارو و غذا نوشته و تقاضا کرده نباتات نامه

 .کشاورزی مورد بررسی قرار دهند

شود، زیرا مربوط به مسائل بهداشتی و سازمان بهداشت و درمان و یا  استفاده از این ترکیب به حوزه کشاورزی مرتبط نمی: وی افزود

 .حصوالت کشاورزی هستنددهنده استفاده از این ترکیب در م به عبارتی سازمان غذا و دارو مرجع تشخیص

 .شود های پنبه نیز از این ترکیب استفاده می استفاده از این ترکیب توصیه شده و حتی برای ریزش برگ EPNدر سایت : وی افزود

تاکنون جوابی مبنی بر تأیید استفاده از ترکیب مذکور برای زودرس شدن گوجه فرنگی و   :رئیس سازمان حفظ نباتات اظهار داشت

ها اعالم کردیم تا  ها و شبکه حفظ نباتات در استان ز از سازمان بهداشت و درمان به ما اعالم نشده است، اما ما به استانیا مو

 .رسانی شود که این ترکیب تا زمان پاسخ وزارت بهداشت و درمان استفاده نشود اطالع

های  گیرد و معموال چین ای مورد استفاده قرار می لکه شود بلکه به صورت ترکیب اتفون به صورت عام و کلی استفاده نمی: وی گفت

 .شود اول و دوم توسط کشاورزان استفاده نمی

http://www.farsnews.com/
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های اول و دوم مورد استفاده قرار گیرد باعث ریزش  کننده پیری است و وقتی در چین این هورمون تسریع :باغستانی اظهار داشت

 .شود م از آن استفاده میشود و به همین دلیل در چین سو فرنگی می های گوجه برگ

ها نیست و در دنیا برای نگهداری و افزایش طول مدت  کش واکس جزء آفت: وی در ادامه در مورد استفاده از واکس در سیب گفت

 .گیرد نگهداری محصوالت کشاورزی از قبیل سیب مورد استفاده قرار می

کند، تا سیب تنفس  ست و روزنه سطح پوست سیب را مسدود میواکس ترکیبی پارافینی ا: رئیس سازمان حفظ نباتات اظهار داشت

 .کمتری و مانع نفوذ هوا به درون محصول شود

 .های سیب نوعی واکس وجود دارد دهد و از لحاظ طبیعی روی سلول واکس دوره ماندگاری سیب را افزایش می: وی افزود

دهنده استفاده از این  وزارت بهداشت و درمان مرجع تشخیص: فتها گ وی در مورد استفاه از این ترکیب بر روی سیب و سایر میوه

 .توانم در این مورد نظری بدهم ماده است و من نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391310111720 

 تولیدات زراعی و باغی
 - 09/90/99فارس

 از موعد امسال  خسارت سال گذشته کشاورزان و عرضه پیش/ دلیل گران شدن خرمالو

سال گذشته بخش زیادی از : رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به دلیل گران شدن خرمالو در بازار گفت

 .ز موعد شدخرمالو خریداری نشد و باغداران ضرر کردند، بنابراین امسال اقدام به برداشت پیش ا
صفر و  17به دلیل همزمانی : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

 .های قبل کمتر است مراسم عزاداری با شب یلدا میزان تقاضای خرید میوه نسبت به سال

هزار  1تا  311ه میناب و دزفول به اندازه کافی در بازار موجود است و قیمت هر کیلوگرم آن در میدان بین هزار و هندوان: وی افزود

 .یابد های سطح شهر اندکی افزایش می تومان است که در مغازه

یر به دلیل افزایش تقاضا انار هم به میزان فراوان در بازار موجود است اما در روزهای اخ: رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد

 .تومان افزایش یافته است 311قیمت هر کیلوگرم آن حدود 

سال گذشته در آذرماه که فصل برداشت و عرضه خرمالو بود بخش زیادی از : مهاجران در خصوص گران شدن خرمالو اظهار داشت

 .خرمالو خریداری نشد و باغداران دچار ضرر شدند

زودتر از موعد توسط باغداران چیده و به بازار عرضه شد و در دو ماه   وگیری از خسارت امسال خرمالوبنابراین برای جل: وی افزود

 .های تولیدی در بازار عرضه و به فروش رسید گذشته بخش زیادی از خرمالو

های   ضه آن در هفتهبا توجه به عرضه زیاد خرمالو در دو ماه گذشته مقداری از حجم عر: رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد

 .تومانی این محصول کشاورزی شده است 311اخیر کاهش یافته و این مسئله موجب افزایش قیمت هزار تا هزار و 

میوه کال : شود، گفت مهاجران در پاسخ به این سؤال که چگونه میوه خرمالو زودتر از موعد در بازار به صورت رسیده عرضه می

کنند بنابراین اگر این میوه زودتر از موعد چیده شود  زودرس می( هورمون اتفون)و یا موز با گاز اتیلن  خرمالو را مانند گوجه فرنگی

 .شود با استفاده از گاز اتیلن زودرس و آماده عرضه به بازار می

ری این گاز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل نامشخص بودن عوارض انسانی ناشی از بکارگی: براساس این گزارش

 . مصرف آن را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930924000814
http://www.farsnews.com/
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رود که در ایران  این گاز برای زودرس شدن محصوالت کشاورزی همچون گوجه فرنگی و موز در کشورهای مختلف دنیا بکار می

 .تاکنون مجوزی مبنی بر استفاده از آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر نشده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391313111133 

 

 تولیدات زراعی و باغی
 - 09/90/30فارس

 درصدی در استفاده از خمیر مرغ 25تخلف / ها مجاز است واکس میوه

بهداشتی سازمان غذا و دارو درباره موضوعات حساسیت برانگیز های غذایی، آرایشی و  مدیرکل فرآورده

 .ها و استفاده از هورمون اتفون در محصوالت کشاورزی توضیحاتی ارائه کرد خبری خمیر مرغ، واکس میوه
نامه نبض حضور یافت و با تشکیک در فرمول، ، هدایت حسینی به نمایندگی از وزارت بهداشت در برخبرگزاری فارسبه گزارش 

دوز مصرفی، زمان استفاده مناسب، صالحیت و تخصص واردکنندگان و مجاری قانونی واردات هورمون اتفون، دالیل مذکور را برای 

 .ممنوعیت استفاده از این ماده جهت تسریع در رسیدگی محصوالت کشاورزی کافی دانست

بررسی های آزمایشگاهی از واکس های مورد استفاده در میوه های جمع آوری شده در سطح عرضه  وی همچنین با تاکید بر نتایج

 .به دلیل خوراکی بودن ترکیبات، استفاده از آنها مجاز است و مسئله نگران کننده ای درباره این واکس ها وجود ندارد: گفت

و در پی سخنان نماینده سازمان دامپزشکی که سعی در توجیه مدیر کل فراورده های غذایی، آرایشی وبهداشتی سازمان غذا و دار

درصد استفاده کنندگان از خمیر مرغ را دلیل اعالم ممنوعیت  71استفاده از خمیر مرغ می نمود با قاطعیت، تخلفات گسترده باالی 

با توجه به : بودند به مزاح گفتمصرف توسط سازمان غذا و دارو دانست و در پاسخ کسانی که نگران اشتغالزایی و صنعت این پخش 

بازار خوبی که در برخی کشورهای همسایه وجود دارد می توانند تمام این تولیدات را به آنجا صادر کنند تا دیگر نگرانی ای در این 

 .خصوص در کشور وجود نداشته باشد

قرر شد با افزایش نظارتها برنامه هایی تدارک با توجه به جلساتی که با رئیس دامپزشکی داشته ایم م: حسینی در پایان یادآور شد

دیده شود تا دیگر در هیچ فروشگاه عرضه پروتئین و قصابی ها شاهد قطعه بندی و پاک نمودن مرغ نباشیم که با این کار بسیاری 

 .از مشکالت مطروحه خاتمه خواهد یافت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391313111119 

 

 

 تولیدات زراعی و باغی
 آیانا- 1909آذر  34, دوشنبه

 شود  برنامه تأمین بذور سبزی و صیفی در کشور تدوین می

اسبت هفته ملی پژوهش و فناوری، رسماً خواستار تدوین برنامه تأمین من وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به

 . بذور سبزی و صیفی در کشور شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930929000255
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930929000223
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امروزه هیچ اقدامی بدون پژوهش و : ، در پیام وزیر جهاد کشاورزی آمده است(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای  عنوان دغدغه مسئوالن مملکتی مطرح بوده و هفته اس است که این پژوهش بهتواند تکاملی و پویا باشد و بر این اس فناوری نمی

 .به آن اختصاص داده شده است

های واالی پژوهشگران جلب شود و  کند تا بار دیگر توجهات به سمت ارزش هفته پژوهش فرصتی را فراهم می: افزاید این پیام می

 .های پیش است علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری متمایز از سالهای کلی  هفته پژوهش امسال در سایه ابالغ سیاست

بخش کشاورزی از این افتخار برخوردار است که از جنبه تاریخی و از جنبه تأثیر و : دهد وزیر جهاد کشاورزی در این پیام ادامه می

و فنون متعددی در زمینه کشاورزی و منابع  های کاربردی را در خود جای داده و بنیان علوم ترین ناوگان پژوهش نفوذ، بالنده

 .طبیعی در کشور بنا نهاده است

ها و مراکز پژوهشی در سطح کشور  وزارت جهاد کشاورزی با توجه به امکانات و تجهیزات موجود در مؤسسه: در این پیام آمده است

رود با نوسازی و نظام پژوهش در سطح سازمان  های مؤثری را در ارتقاء بخش برداشته و انتظار می نظر، گام و پژوهشگران صاحب

 .تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی؛ زمینه ارتقاء بخش کشاورزی و منابع طبیعی بیش از پیش فراهم شود

ها برخوردار است،  های متمایزی نسبت به سایر انواع پژوهش های بخش کشاورزی از ویژگی حجتی در این پیام با بیان اینکه پژوهش

سازی نتایج پژوهش تا سفره را نیز  ترین سطوح، رسالت تجاری گران این بخش، عالوه بر تولید علم، در عالی پژوهش: کند می تأکید

 .بر عهده دارند

وجودآمده در نزوالت جوی و پارامترهای اقلیمی، شایسته  با توجه به تغییرات اقلیمی و نوسانات به: افزاید وی در ادامه این پیام می

منظور پاسخگویی به نیازهای بخش کشاورزی و منابع  ریزی، به مان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ضمن برنامهاست ساز

 .های اجرایی در شرایط آتی را تأمین کند های پژوهشی و نیازهای پژوهشی، بخش طبیعی با تعریف موضوع

های  ز محققان و پژوهشگران و همکاری با کلیه دستگاهبنیان و حمایت ا های دانش وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر تشکیل شرکت

مسئول ازجمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان محیط زیست کشور تأکید 

 .کرد

شود، خواستار  مین میحجتی در این پیام با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از بذور سبزی و صیفی مورد نیاز کشور از خارج تأ

 .منظور تأمین این بذور در کشور شد تدوین برنامه الزم به

افزاری افزایش عملکرد به  های نرم وی همچنین با اشاره به محدودیت منابع آبی و نیاز روزافزون کشور به مواد غذایی، تهیه بسته

ها  رایی وزارتخانه و سازمان جهاد کشاورزی استانهای اج ازای واحد آب مصرفی برای مناطق مختلف کشور با همکاری معاونت

 ./تأکید کرد

  http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11811-2 .html 

 تولیدات زراعی و باغی
 آیانا- 1909آذر  39, یکشنبه

 رقم جدید کلزا در اردبیل  81کشت 

 . شود تا بازدهی آنها مشخص و معلوم شود رقم جدید کلزا در نقاط مختلف استان اردبیل کشت می 81
مقام وزیر جهاد کشاورزی  ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل در جریان بازدید قائم(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

بعد از تشکیل جلسه شورای : ولیدی مغان با اعالم این خبر گفتهای ت های کشت و صنعت و عرصه در امور مجلس از مجموعه

های استان در این حوزه، نیازهای بخش کشاورزی استان در کنار  ها و توانمندی هماهنگی با مجموعه جهاد کشاورزی و بیان قابلیت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20700-1.html
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از موانع و مشکالت نیز برطرف های این بخش مورد توجه قرار گرفت و قرار شد برخی  بیان مسائل مختلف بررسی شده و قابلیت

 .شود

درصد تولید روغن  03اهمیت کلزا از آنجا است که : های روغنی اشاره کرد و افزود عدیل سروی به کشت کلزا و دیگر محصوالت دانه

رداری ب رقم جدید این محصول نیز در استان اردبیل در حال کشت و نمونه 10شود و  مناسب و با کیفیت از این محصول انجام می

 .است

هزار هکتار اراضی  61: وی با اشاره به ضرورت اجرای طرح توسعه پایاب سد خداآفرین از محل اعتبارات مرزی خاطرنشان کرد

 .پایاب سد خداآفرین آبیاری خواهد شد که در سفر رئیس جمهور منابع آن تأمین شده است

تان اردبیل نیز خرید گوشت مرغ منجمد از طریق پشتیبانی دام و در شهرس: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد

 .رسد نظر می ها و تأمین منابع آن و توزیع مناسب در بازار ضروری و با اهمیت به همچنین تأمین گوشت کشتار مرغ از مرغداری

 ./ورزی به استان اردبیل استطی سال جاری این هفتمین سفر رسمی مسئوالن ارشد وزارت جهاد کشا: سروی در پایان تصریح کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11637-2 .html 

 تولیدات زراعی و باغی
 آیانا- 1909آذر  30, شنبه

 هکتار  9.1های شمالی  ضریب کشت در استان

 .های شمالی، سیستم دو یا سه بار کشت در سال است استانبرداری از اراضی کشاورزی در  بهره
از اشتباه بودن ذهنیت ( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های شمالی  دشده در استانکنند که محصوالت تولی ای تصور می عده: های این استان خبر داد و گفت مردم درباره آلودگی آب

 .های زیرزمینی نیز مسموم است دلیل مصرف بیش از حد سموم کشاورزی، از آلودگی بیشتری برخوردار بوده و عالوه بر آن، آب به

ها  های شمالی نسبت به سایر استان های بیشتری در استان دلیل شرایط اقلیمی مرطوب، آفت و بیماری به: دالور حیدرپور افزود

 .ها سم مصرف کنیم دارد، بنابراین ناگزیر هستیم اندکی بیشتر از سایر استان وجود

شده است، زیرا  های شمالی بیش از اندازه توصیه این بدان معنا نیست که مصرف سموم شیمیایی در استان: وی خاطرنشان کرد

 .متر استها از متوسط جهانی ک تحقیقات نشان داده که مصرف سموم در ایران و در این استان

توان با این بهانه، کشاورزان را از مصرف  مصرف کود نیز از میزان متوسط جهانی کمتر بوده، بنابراین نمی: حیدرپور ادامه داد

 .بهره گذاشت ملزومات مورد نیاز تولید بی

هکتار کشت انجام  2.0هکتار است، یعنی به ازای هر هکتار در یک سال،  2.0های شمالی  ضریب کشت در استان: وی تصریح کرد

 .شود می

های شمالی رواج دارد، زیرا با توجه  سیستم دو یا سه بار کشت در استان: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران یادآور شد

 .به شرایط اقلیمی، امکان کشت چندین محصول در یک سال و در یک زمین فراهم است

اضی کشاورزی توصیه شده است تا عالوه بر تقویت زمین، تثبیت ازت خاک نیز رعایت تناوب کشت در ار: حیدرپور تأکید کرد

 .محقق شود

 .کند تا محصول سالمی تولید شود افزایش مواد آلی خاک کمک می: وی اظهار داشت

 ./برای تقویت اراضی شالیزاری، کشت شبدر کمک بزرگی به تثبیت ازت خاک خواهد بود: حیدرپور در پایان گفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11876-2 .html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20698-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20786-1.html
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 تولیدات زراعی و باغی
 آیانا-1909آذر  30, شنبه

 رتبه اول تولید نهال اصیل در ایران، به اسم اصفهانی ها خورد 

 .شناسنامه دار و اصیل حایز رتبه اول در کشور شد هزار نهال 355میلیون  8استان اصفهان با تولید 
از اصفهان، معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی با حضور در اصفهان،با بیان این که ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 1استان اصفهان با تولید : استفاده از نهال استاندارد و گواهی شده در باغات ضرورتی اجتناب ناپذیر در بخش است، اعالم کرد

 .هزار نهال شناسنامه دار و اصیل حائز رتبه اول کشور است 911میلیون 

طهماسبی، معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی در بخش ازجلسه شورای هماهنگی مدیران استان یاد شده ضمن ارائه 

ه از نهال استاندارد و گواهی شده در باغات یک ضرورت است استفاد: توضیحاتی در خصوص اهمیت استفاده از نهال استاندارد گفت

 .که باعث افزایش سرمایه های زنتیک گیاهی در باغات می شود

برای تولید بذر محصوالت گلخانه ای به ویژه گوجه، خیار و فلفل : وی در ادامه به اهمیت تولید بذر محصوالت گلخانه ای افزود

 .باعث ایجاد سرمایه گذاری در آینده شود حضور کارآفرینان توانمند می تواند

توسعه باغات استان باید براساس برنامه ریزی انجام : در این نشست، قاسمی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز گفت

 .شود و ایجاد تغییر اراضی زراعی کشاورزی به سمت احداث باغ باید براساس پژوهش ها و تحقیقات میدانی باشد

هزارتن محصول باغی را یک موفقیت برای این استان اعالم نمود که باید ارتقا بیشتری از نظر کمی  711همچنین میزان تولید وی 

 .پیداکند 

در این نشست، رئیس زاده مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت باغات استان 

 .ق سردسیر غرب استان تا تولید نخلیات خوروبیابانک دارای تنوع گیاهی استباغات استان از مناط: گفت

نهالستان مورد نظارت  20هزار نهال شناسنامه دار و اصیل توسط  911میلیون  1وی با اعالم این که استان اصفهان با تولید 

ال های درختان آلبالو، آلو و گوجه، انار، انگور، موسسه بذر نهال رتبه اول کشور را یافته است، نهال های تولیدی استان را شامل نه

 ./بادام، به، زردآلو، سیب، شلیل، گالبی، گیالس، هلو، پسته و انجیر بر شمرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11872-2 .html 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 - 09/90/30فارس

 تولید ترکیب ژنتیکی جدید گوسفند گوشتی آغاز شد

اولین پروژه تولید ترکیب ژنتیکی : معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت

 .شهر آغاز شد های خلخال و مشگین جدید گوسفند گوشتی در شهرستان
: از اردبیل، بهلول تکلوی عصر امروز در نشست با تولیدکننده عرصه دام و طیور در اردبیل اظهار کرد خبرگزاری فارسبه گزارش 

وری با نیت اقتصادی کردن حرفه پرورش گوسفند در سامانه پرورش غیرمرتعی از طریق  هدف از اجرای این پروژه افزایش بهره

 .افزایش چند قلوزایی است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20781-1.html
http://www.farsnews.com/
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ها و سرعت رشد و ضریب تبدیل مناسب تولید مثل در  صفات مادری به ویژه افزایش تولید شیر مورد نیاز برهوی ضرورت بهبود 

این امر به بهبود کیفیت الشه از طریق کاهش چربی و : طول سال برای تحقق سه بار زایش را در دو سال یادآور شد و تصریح کرد

 .کند بهبود بازدهی وزن الشه به وزن زنده کمک می

شود  این پروژه در واحدهای دامپروری بدون اتکا به مراتع اجرا می: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت

 .شود های بدون هدف و برنامه نیز جلوگیری می گری و از آمیخته

عنوان گوسفند بومی پایه مادری  در اجرای این پروژه از گوسفند نژاد مغانی به: تکلوی در بخش دیگری از سخنان خود افزود

 .شود استفاده شده و از اسپرم گوسفندان نژادهای پربازده و سنگین خارجی به دلیل پایه پدری استفاده می

های گوسفند به وجود آمده ناشی از اجرای این پروژه در سال پنجم  اجرای این پروژه به صورت پنج ساله بوده و نسل : وی بیان کرد

 .های تولیدی، ژنتیکی و افزایش مؤثر جمعیت مورد نظر قابل توزیع است تأیید توانمندیو ششم پس از 

تالش بر این است تا در نهایت با اجرای این پروژه : از اردبیل، معاون جهاد کشاورزی اردبیل اضافه کرد خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شاهد افزایش گوشت گوسفندی در استان اردبیل باشیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391313112298 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 آیانا-1909آذر  35, سه شنبه

 سامانه هشدار سیل طراحی شد 

های سازمان هواشناسی در بخش کشاورزی  رئیس سازمان هواشناسی کشور ضمن تاکید بر حساسیت فعالیت

ترکیب داده های دو بخش هواشناسی و ) و به ویژه صنعت زنبورداری، از طراحی سامانه هشدار سیل 

 . خبر داد( هیدرولوژی
ر، امروز در نشستی مطبوعاتی که در وزارت راه و شهرسازی داوود پرهیزگا( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

در مدیریت منابع آب، سامانه هشدار سیل طراحی شده است که حاصل دو مدل هواشناسی و : برگزار شد، با اعالم این خبر گفت 

 .آورد شودکند، تا میزان آب سدها مشخص بر ها را مشخص می هیدرولوژی است و به موقع میزان بارش و دبی رودخانه

ای داریم که  ایستگاه هواشناسی جاده 66: وی با اشاره به خدمات رسانی این سازمان در حوزه روش های متنوع حمل و نقلی افزود

 .با توجه به وضع توپوگرافی کشور و کوهستانی بودن در حال توسعه تجهیزات است

بینی امواج دریا را انجام  فارس، دریای عمان و دریاچه خزر پیشهای خلیج  در بخش حمل و نقل دریایی نیز در آب: پرهیزگار افزود

 .می دهیم

های سازمان هواشناسی حساس است و برای نمونه صنعت  در بخش کشاورزی نیز فعالیت: معاون وزیر راه و شهرسازی افزود

 .زنبورداری به دریافت اطالعات منظم جوی نیاز دارد

العات هواشناسی استفاده می شود و در حوزه محیط زیست، خشک شدن دریاچه ارومیه و در امور نظامی هم اط: پرهیزگار افزود

 .شناسی دارد رود ریشه در تغییرات اقلیمی و اقلیم زاینده

در بخش بهداشت عمومی مشکل ریزگردها، آلودگی هوا، باران اسیدی و آب مروارید چشم از : رئیس سازمان هواشناسی گفت

 .مباحث هواشناسی است

ساعت بود و کمتر از  1طول عمر این توفان از ظهور تا پایان کمتر از : هیزگار درباره توفان تهران که چندی پیش رخ داد، گفتپر

 .رسانی داشتیم دقیقه زمان برای اطالع 11

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930929001137
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های ما تأثیراتی نویز روی رادار: رسانی تجهیزات هواشناسی اظهار داشت وی درباره تاثیر ارسال امواج نویزهای ارسالی روی اطالع

 .گذارد شود که روی تصاویر راداری نویز تأثیر می دارد، زیرا تصاویر تجهیزات هواشناسی از طریق ارسال عالیم الکتریکی تهیه می

های شهری  های ارگان طبق اعالم غیررسمی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، نویزها در تهران مربوط به بی سیم: پرهیزگار گفت

 .ای باند آنها با پهنای باند سازمان هواشناسی یکی استاست که پهن

 ./میلیارد تومان هزینه دارد 21ساخت یک رادار روی کوه یکی از شهرها بیش از : وی با بیان اینکه مشکل کمبود اعتبار داریم، گفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 

 تکنولوژی، فناوری، علمی
 آیانا- 1909آذر  36, چهارشنبه

 اعالم جزییات دستاوردهای رونمایی شده بخش کشاورزی در هفته پژوهش 

جزییات پنج دستاورد پژوهشی که توسط ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری رونمایی شد، اعالم 

 .شد
، جزییات بیشتری از این دستاوردها که در هفته پژوهش امسال و هفته جاری با (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

 :ی شد، به شرح زیر استحضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری رونمای

 « شبرنگ»رقم گندم دوروم بانام  -9

 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر: مؤسسه مجری

 توحید نجفی میرک: مجری دستاورد

 « عادل»رقم نخود دیم با نام  -8

 مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور: مؤسسه مجری

 عادل جهانگیری: مجری دستاورد

 «پلوروتوس استراتوس»های خوراکی  ایمن و پربازده برای تولید محصول سالم قارچهای آسان،  شیوه -3

 مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور: مؤسسه مجری

 حسین خباز جلفایی: مجری دستاورد

 «طراحی و ساخت کمباین سه ردیفه پنبه چین» -1

 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی: مؤسسه مجری

 هدی نیازعباس م: مجری دستاورد

 « خورشید»رقم جدید پنبه با نام -5

 مؤسسه تحقیقات پنبه کشور: مؤسسه مجری

 محمدرضا رمضانی مقدم: مجری دستاورد

های تحقیقاتی  بنابراین گزارش، همچنین در این برنامه، چهار فناوری و دانش فنی طی موافقت نامه و قراردادهایی توسط مؤسسه

 :آموزش و ترویج کشاورزی به بخش خصوصی و بهره برداران واگذار شد که به شرح زیر است تابعه و وابسته سازمان تحقیقات،

واگذاری دانش فنی تولید و تکثیر بذر پنبه رقم ورامین؛ توسط مؤسسه تحقیقات پنبه کشور؛ به شرکت کشت و -9

 صنعت انابد آستان قدس رضوی 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20735-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D8%AF.html
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ه تحقیقات علوم شیالتی کشور؛ به شرکت تک ژن واگذاری دانش فنی تولید پروبیوتیک میگو؛ توسط مؤسس -8

 زیست 

های نیشکر؛ توسط مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور؛  واگذاری دانش فنی تولید علوفه دام با استفاده از سرشاخه-3

 به شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر

ک و آب کشور؛ به شرکت ؛ توسط مؤسسه تحقیقات خا(فالویت)واگذاری دانش فنی تولید کود زیستی ویژه گندم -1

 نصر مرکزی

به نام های هادی اسدی و مهرزاد مستشاری از  39در پایان این آیین از پژوهشگران برتر انتخاب شده در هفته پژوهش سال 

مؤسسه تحقیقات خاک و آب، امیرحسن شیرانی راد، داوود حسن پناه، حمید رضا نیکخواه از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال 

ر، محتشم محمدی از مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، همایون حسین زاده صحافی از مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، و بذ

حسن فضائلی از مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و همچنین اسامی رؤسای ایستگاه برگزیده انتخاب شده شامل صابر گلکاری از 

مرکز تحقیقات خراسان رضوی و مهدی لگزایی از مرکز تحقیقات سیستان نیز مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، محمود باصفا از 

 ./تقدیر شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11832-2 .html 

 تکنولوژی، فناوری، علمی
 آیانا-آذر  30, شنبه

 های قرمز  اعالم دالیل پوکی و راه شناخت تازگی و کهنگی سیب

های سردخانه ای، محصول خود را برای عرضه در  های تولید و عدم تقبل هزینه باغداران برای کاهش هزینه

کنند، در حالی که حداکثر زمان نگهداری سیب بعد از زمان  فصل پاییز در انبارهای سنتی نگهداری می

 . ساعت است 81از سردخانه حداکثر  برداشت در خارج
بخش : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس اتحادیه باغداران کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نایب

یب، طور معمول در انبارهای معمولی و بدون رعایت شرایط استاندارد برای نگهداری س های مصرفی این فصل به ای از سیب عمده

 .شود ذخیره می

های قرمز با وجود داشتن ظاهری مناسب از درون پوک، خشک و  ای از سیب این امر باعث شده که بخش عمده: مجتبی شادلو افزود

 .آب باشند بی

ل های استاندارد انتقا ها و مکان برای حفظ کیفیت سیب باید به سرعت بعد از برداشت، محصول را به سردخانه: وی خاطرنشان کرد

 .های سردخانه ای، محصول خود را در انبار ذخیره می کنند دلیل عدم تمایل به تقبل هزینه اما باغداران به دهند،

طور مشخص برای  های قرمز کهنگی خود را به های زرد بر خالف سیب سیب: رئیس اتحادیه باغداران کشور ادامه داد نایب

 .تواند کیفیت محصول را تشخیص دهد ست چروکیده آن میکننده از پو کنند و مصرف کننده نمایان می مصرف

به سیب ضربه بزنند، در صورتی که ( ناخن)های قرمز با پشت انگشت سبابه  کنندگان قبل از خرید سیب مصرف: شادلو ،تصریح کرد

شده باشد، سفت و  تاپ و صدایی مانند طبل داد از خرید آن خودداری کنند اما سیبی که در شرایط مناسبی نگهداری صدای تاپ

 .تق و مانند صدای برخورد با جسم سخت را دارد در هنگام ضربه زدن صدای تق

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20751-1.html
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شوند و در صورت نگهداری صحیح تا روزهای پایانی سال قابل مصرف  های پاییزه از مهرماه برداشت می سیب: وی یادآور شد

 .هستند

است و نیازمند بهبود شرایط نگهداری محصوالت کشاورزی هستیم، شادلو با بیان اینکه سطح توقع مصرف کنندگان افزایش یافته 

ساعت است، در غیر این صورت محصول کیفیت و  10حداکثر زمان نگهداری سیب بعد از برداشت در خارج از سردخانه : گفت

 ./ارزش غذایی خود را از دست می دهد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 11878-2 .html 

 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 آیانا- 1909آذر  37, پنجشنبه

 تا جوانه دار کردن بذر حنا، در جنوب کرمان  "سنک شکارگر"رونمایی از 

در هفته پژوهش از پنج فناوری کشاورزی در جنوب کرمان در جلسه شورای تحقیقات، آموزش و ترویج 

 .ورزی رونمایی شدکشا
و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، پیمان نامور در جلسه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

است « پرورش سنک شکارگر»شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منطقه جنوب کرمان با اشاره به اینکه نخستین فناوری، 

 .آغاز شده است 32این پرورش از سال : فرنگی و سفید بالک قابل استفاده است، بیان داشت پره مینوز گوجه  که علیه شب 

آوری و به آزمایشگاه منتقل کردیم و سپس  های دشمن طبیعی را از سطح مزارع منطقه جمع  در این کار نمونه : نامور تصریح کرد

 .یک سال تالش اجرا شدتکنولوژی پرورش انبوه در اسکیل آزمایشگاهی طی 

در تالش هستیم تا این نوع پرورش را : معاون پژوهشی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان گفت

 .کنیم ازاسکیل آزمایشگاهی ابتدا به پایلوت و سپس تکثیر انبوه تبدیل و آن را به کشاورزان منطقه و کشور 

بر همین اساس امیدواریم که با : ش مبارزه بیولوژیک و شالوده کنترل این آفت خواند و افزودوی فناوری مذکور را به عنوان رو

 .های رئیس و معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بتوانیم، آن را به مرحله اجرا در آوریم حمایت 

است که توسط یکی از « یماری جاروک جادوگر و گرینینگتشخیص همزمان دو عامل ب»فناوری دیگر بحث : نامور عنوان کرد

 .پزشکی مرکز تحقیقات توسعه یافته و به ثبت رسیده است کارشناسان بخش گیاه 

« رقم کنجد هلیل»فناوری سوم : معاون پژوهشی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان اظهار داشت

 .رسیده و تأییدیه نهایی را دریافت کرده استبوده که به مرحله کامالً صنعتی 

یکی از مشکالت کشاورزان حناکار که در شهرهای جنوبی با : خواند و بیان داشت« دار کردن بذر حنا جوانه »وی فناوری چهارم را 

کرد و آنان   آن مواجه بودند، این بود که هنگام کشت این محصول به دلیل سنتی بودن روش آن میزان سبز بذر کاهش پیدا می

 .شدند، میزان مصرف بذر را افزایش دهند مجبور می 

دار کنند که میزان  ای این بذرها را جوانه گونه های علمی موفق شدند به اما کارشناسان ما با استفاده از شیوه : نامور خاطرنشان کرد

وبی برای کشاورزی به ویژه متناسب با اکولوژی بسیار خوب و مطل  مصرف بذر در هکتار به شدت کاهش پیدا کند که البته این روش

 .منطقه است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20787-1.html
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و  819دو رقم ذرت »های دیگر  از فناوری: معاون پژوهشی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان گفت

 ./شوند است که در مرحله تحقیقی ترویجی قرار دارند و سال آینده معرفی می« 823

http://www.iana.ir/majles/item/11867 

 

 تخم مرغ

 ایسنا - 1909آذر  3۲چهارشنبه 

  معاون وزیر کشاورزی خبر داد

  مرغ رکوردشکنی ایران در صادرات تخم
این : کشور جهان در سال جاری خبر داد و گفت 21کشورمان به معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از صادرات مرغ تولیدی 

 .درحالی است که تا سال گذشته واردکننده مرغ بودیم

در سمنان، حسن رکنی در نشست روسای جهاد کشاورزی منطقه یک کشور که با حضور ( ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

با توجه به افزایش تولید مرغ در : زار گوشت مرغ و روند صادرات آن در سمنان برگزار شد، اظهار کرداستان کشور و به منظور بررسی با 28

کشور امسال برخی تجار ایرانی برای نخستین بار به جرگه صادرکنندگان مرغ وارد شدند و این در حالی است که سال گذشته وارد کننده مرغ 

 .وب به صادر کننده مرغ تبدیل شده ایمبوده ایم و امسال با رونق تولید و شرایط خ

صادرات این مواد نیاز به رعایت پروتکل های بهداشتی و سامانه حمل و نقل ویژه ای دارد و باید : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .صادرکنندگان ایرانی به این مسائل توجه کنند

مرغ تولیدی ایران از نظر کیفیت بسیار خوب است و : باالست، ادامه داد رکنی با بیان اینکه ظرفیت تولیدی بهداشتی و عمومی مرغ در ایران

 .را رعایت کنند( اندازه)تولید کنندگان باید در این امر استاندارد سایز 

تولیدات مرغ تولیدی در ایران به راحتی با : وی با بیان اینکه مرغ تولیدی ایران توانایی رقابت با سایر کشورها را از نظر قیمت دارد، گفت

 .کشورهای دیگر رقابت می کند

تولید کنندگان نیز در این عرصه تالش خوبی دارند به طوری که در بازدیدی که به : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .درصد تولیدات این واحد قابل صدور به خارج بود 73تازگی در استان گلستان داشته ام 

بینی کرد امسال حجم صادرات  هزار تن برآورد و پیش 211مرغ و تخم مرغ در سال جاری را در مجموع بیش از  رکنی حجم صادرات گوشت

ضمن اینکه در بخش صادرات تخم مرغ شاهد رکورد شکنی . هزار تن و نیز حجم صادرات تخم مرغ به همین میزان برسد 31گوشت مرغ به 

 .خواهیم بود

 .هزار تن بوده است 93گذشته حجم صادرات تخم مرغ سال : وی گفت

هزار راس صادرات دام  911پیش بینی می شود بیش از : معاون وزیر جهاد کشاورزی از صادرات دام زنده در سال جاری خبر داد و اظهار کرد

 .زنده داشته باشیم

هزار  21در کشور تولید می شود که قریب هزار تن گوشت مرغ  281تا  261ماهانه بین : وی با اشاره به وجود مازاد تولید مرغ در کشور گفت

 .تن آن مازاد بوده و باید صادر شود

 .بابت تامین نیازهای شب عید نگرانی وجود ندارد: رکنی ذخیره سازی گوشت مرغ در کشور را نیز خوب دانست و گفت

تولیدکنندگان باید تالش کنند تا بخش : گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت سه میلیون تنی بازار منطقه در بخش گوشت مرغ

 .قابل مالحظه ای از این نیاز را تامین کنند

http://www.iana.ir/majles/item/20768
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تامین این نیاز توسط : وی صادرات گوشت مرغ را دارای مزیت هایی نظیر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و تحصیل ارز دانست و اظهار کرد

 .کشورهای منطقه از ایران نیز برای آنها مناسبت تر است

هزار تن صادرات  11رکنی کشورهای عراق، افغانستان، ترکمستان و آسیای میانه را بازارهای گوشت مرغ ایران برشمرد و در دو ماه اخیر قریب 

 .تخم مرغ به کشورهایی نظیر بحرین، عمان، افغانستان و عراق داشته ایم

ایران ساالنه دو میلیون تن گوشت مرغ : میلیون تن بیان کرد و افزود 73معاون وزارت جهاد کشاورزی حجم تولیدات گوشت مرغ در جهان را 

 .تولید دارد که این رقم با توجه به سرانه جمعیت دو برابر تولید جهانی است

http://www.isna.ir/fa/news/39131623313 

 خشکبار

 - 09/90/34فارس

 دانیم علت مخالفت وزارت جهاد را نمی/واردات بادام هندیممنوعیت 

با آن که مشابه داخلی این کاال وجود دارد، اما وزارت جهاد کشاورزی : رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت

 .کند همچنان با واردات بادام هندی مخالفت می
، به وضعیت تأمین آجیل و خشکبار در بازار داخل، اشاره کرد و خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مصطفی احمدی در گفت

شود، اما به دلیل شرایط آب و هوایی برخی اقالم مانند  تقریبا اغلب اقالم آجیل و خشکبار در بازار داخل تولید و تأمین می: گفت

 .شود ز تولید مغز بادام، مغز گردو و تخمه کدو نیز وارد میتماما وارداتی است و به دلیل مصرف بیش ا بادام هندی،

گردان در داخل کشور پاسخگوی نیاز بازار است، اما به هر دلیلی متاسفانه  جالب اینجاست که با وجود آنکه تخمه آفتاب: وی افزود

 .شود مشابه خارجی نیز وارد می

این نوع آجیل به دلیل حساسیت ویژه باید از : دی اشاره کرد و گفترئیس اتحادیه آجیل و خشکبار به ممنوعیت واردات بادام هن

های اخیر واردات این کاال  مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شود، تا نظارت وزارت بهداشت را داشته باشد، اما متاسفانه طی سال

 .شود های موجود در بازار از مبادی غیر رسمی وارد می هندی  ممنوع است و تمام بادام

شود  ماه است که موضوع را از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیریم، چرا که این کاال اصال ثبت سفارش هم نمی 6تا  3: وی گفت

و در نهایت این وزارتخانه به طور ضمنی به ما اعالم کرده که مشکلی با واردات بادام هندی ندارد، ولی چون این کاال نوعی محصول 

 .وزارت جهاد کشاورزی هم باید نظر خود را در این زمینه اعالم کندشود،  کشاورزی محسوب می

ای داده که واردات بادام هندی ممنوع است، اما ما همچنان از علت مخالفت  در نهایت وزارت جهاد رسما به ما نامه: احمدی گفت

 .اطالعیم، چرا که این محصول اصال تولید داخل هم ندارد برای واردات بی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391310111932 

 

 خدمات دام و طیور

 آیانا- 1909آذر  39, یکشنبه

 مرغ اروپایی مقطعی است  ممنوعیت واردات جوجه و تخم

http://www.isna.ir/fa/news/93092615905
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930924000351
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مرغ اروپایی از سر  د پرندگان رفع شود، واردات جوجه و تخماگر خطر ناشی از بیماری آنفلوآنزای فوق حا

 . شود گرفته می
با اعالم این خبر ( ایانا)معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای است که واردات  سه هفته... مله ایتالیا، آلمان، هلند واز زمان شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشورهای اروپایی ازج: گفت

 .های آن از اتحادیه اروپا ممنوع شده است دار، جوجه بوقلمون و سایر فرآورده مرغ نطفه روزه، تخم طیور ازجمله جوجه یک

و از تمامی اساتید و  برای جلوگیری از ورود این بیماری به کشور، ستاد آنفلوآنزا تشکیل شده: الدین جاویدی افزود جمال

 .نظران و کارشناسان مجرب درخواست شده که موانع خطر را ردیابی کنند صاحب

هرگونه شکار از سوی این سازمان : دلیل توجه خاص به این مسئله تقدیر کرد و ادامه داد وی از سازمان حفاظت محیط زیست به

تر  شود، هرچه سریع رو می ندگان مهاجر مشکوکی که این سازمان روبهممنوع اعالم شده است و عالوه بر آن، خواسته شده که با پر

 .مراتب را به سازمان دامپزشکی کشور اطالع دهد

یک مورد مشکوک که در یک قو و شمال کشور گزارش شده : معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد

 .تصمیم نهایی درباره نوع بیماری اتخاذ شود است، باید توسط آزمایشگاه رفرنس بررسی شود تا

در حال حاضر هیچ مورد مشکوکی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور وجود ندارد و مشاهده نشده : جاویدی تصریح کرد

 .است

و دائمی نخواهد بود  های آن از اتحادیه اروپا مقطعی است مرغ و سایر فرآورده ممنوعیت واردات جوجه، تخم: وی در پایان یادآور شد

 ./شود و به محض برطرف شدن بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، همچون گذشته واردات انجام می

http://www.iana.ir/daamo-tمiyoor/item/ 11631-2 .html 

 خدمات دام و طیور
 آیانا-1909 آذر 35, سه شنبه

 ریزی و سوخت به اتحادیه مرغداران گوشتی سپرده شد  مدیریت توزیع جوجه

ریزی  بر اساس توافق معاونت امور دام با اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی، مدیریت تولید جوجه

 .و توزیع سوخت به اتحادیه مذکور واگذار شد
درباره ( ایانا)وشتی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گ

بر اساس توافقی که با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت، مدیریت : های مرغداران گفت واگذاری مدیریت تولید طیور به تعاونی

 .ر شدریزی و توزیع سوخت به اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی واگذا جوجه

ریزی باید به اتحادیه مراجعه کنند تا شرایط تولید از طریق ما و در  بر این اساس، مرغداران قبل از جوجه: همایون دارابی افزود

 .مرحله بعد سازمان دامپزشکی تأیید شود

ریزی و تعداد  برای جوجه ریزی باید تأییدیه اتحادیه مبنی بر آمادگی الزم بر این اساس، مرغدار قبل از جوجه: وی خاطرنشان کرد

 .ریزی را در کنار تأییدیه دامپزشکی داشته باشد جوجه

 .رود در بخش توزیع سوخت نیز، حواله مرغداران با تأییدیه اتحادیه مرغداران گوشتی به شرکت ملی نفت می: دارابی ادامه داد

سردسیری مشخص و برای آنها حواله صادر  -سیری میزان توزیع سوخت مرغداران بر اساس میزان نیاز مناطق گرم: وی تصریح کرد

 .شود می

http://www.iana.ir/daamo-tمiyoor/item/20692-1.html
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میزان توزیع سوخت دامداران بر اساس میزان نیاز مناطق : مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی ایران یادآور شد

 .شود گرمسیری مشخص و برای آنها حواله صادر می

اندازی  ریزی و سوخت نیز برای این منظور راه آغاز شده و سامانه مدیریت جوجهفعالیت اتحادیه در این زمینه : دارابی تأکید کرد

 .شده است

میلیون  73ریزی این واحدها بر مبنای  هزار واحد مرغداری در کشور وجود دارد که جوجه 19اکنون  هم: وی اظهار داشت

 .شود ریزی در هر دوره تنظیم می قطعه

ریزی برای پیشگیری از ایجاد مشکالتی  اتحادیه مدیریت الزم برای ایجاد تعادل در میزان جوجهبر این اساس، : دارابی در پایان گفت

 .مانند تولید بیش از نیاز یا کاهش تولید گوشت مرغ، را در دستور کار دارد

، دولت هنوز گفتنی است مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی امروز اعالم کرد که با واگذاری مدیریت تولید

 ./کند خود امور حاکمیتی و نظارتی بر تولید طیور را دنبال می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 11892-2 .html 

 خدمات دام و طیور
 خبرنگاران جوان – - 1909آذر  38: تاریخ

 صادرات تخم مرغ به روسیه مزیت اقتصادی ندارد/ یر در کشور باید معدوم شودمیلیون مرغ پ 92بالغ بر 
میلیون مرغ پیر در کشور وجود دارد که به علت عدم تخصیص از  27متأسفانه بالغ بر : دبیر ستاد کشوری ترویج تخم مرغ گفت

 .نظر در حال حاضر تأمین نشده استها که باید معدوم شوند، اعتبار مورد  میلیون از مرغ 7تا  8سوی وزارتخانه برای 

، در خصوص وضعیت صادرات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانفرزاد طالکش دبیر ستاد کشوری ترویج تخم مرغ در گفتگو با 

کند، صادرات تخم مرغ و مرغ به روسیه به دلیل  ای پرداخت حتی اگر هم دولت برای آن یارانه: تخم مرغ به روسیه اظهار داشت

 .چنین تعرفه گمرکی این کشور برای صادرات به صرفه نبوده است های باالی حمل و نقل و هم هزینه

های اخیر شاهد  با افزایش صادرات به کشورهای عراق و افغانستان طی هفته: وی در خصوص وضعیت قیمت تخم مرغ نیز افزود

 . تومان بازگشت 9111ایم ولی در حال حاضر به دلیل بسته کسری مرز این قیمت به  تومان بوده 9611به  9111افزایش قیمت از 

 

ها به سود  ثبات نسبی نهاده: های اخیر اضافه کرد های دامی در ماه دبیر ستاد کشوری ترویج تخم مرغ با اشاره به ثابت ماندن نهاده

های تولیدی این حوزه است که اگر فکری نشود، قطعاً این بخش با  های بخش هزینه تولیدکنندگان است، آن هم منوط به تأمین

 . بحران روبرو خواهد شد

چنین  رسد و هم تومان نمی 9111ها قیمت تخم مرغ تا پایان سال جاری به باالتر از  طبق پیش بینی: طالکش در پایان یادآور شد

 .ماند ها نیز ثابت می قیمت نهاده

http://www.yjc.ir/fa/news/3183176 

 حبوبات
 خبرنگاران جوان – - 1909آذر  37: تاریخ

 معرفی پرمحصول ترین رقم نخود دیم
 .ترین نخود دیم کشور با نام عادل توسط موسسه تحقیقات دیم کشور در مراغه معرفی شد پرمحصول

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20731-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5075286
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ترین و دانه  نخود عادل پر محصول: ، رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . ترین نخود دیمی کشور است که پس از سیزده تحقیق برای مناطق معتدل و نیمه گرمسیری معرفی شده است درشت

متوسط عملکرد این نخود یک و نیم تن در هکتار که در مقایسه با ارقام اصالح شده موجود در کشور بیست درصد : غفاری افزود

 . برتری عملکرد دارد

های رقم عادل بیان  وی درشتی دانه، سفید بودن دانه، قابلیت برداشت با کمباین، مقاوم در برابر برق زدگی و فوزاریوم را از ویژگی

 . کرد

نخود عادل در مناطق معتدل و نیمه گرمسیر کشور شامل استانهای کرمانشاه، لرستان، : سه تحقیقات دیم کشورگفترئیس موس

 . ایالم، گلستان وکهکیلویه و بویر احمد قابل کشت است

سارال  های هاشم، آرمان، آزاد و در طول فعالیت بیست ودو ساله موسسه تحقیقات دیم کشور پنج رقم نخود با نام: غفاری گفت

 . توسط این موسسه معرفی شده است

ایستگاه فرعی در استانهای دیم خیز کشور  3موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به مرکزیت مراغه با پنج ایستگاه اصلی و 

 ./دهد فعالیت تحقیقاتی انجام می

http://www.yjc.ir/fa/news/3180398 

 زعفران

 فودپرس- 1909آذر ماه  39یک شنبه 

  افزودن رنگ های مصنوعی/واکنش سازمان غذا و دارو به وجود زعفران تقلبی
صدور پروانه تاسیس، بهره برداری و ساخت برای متقاضیان تولید و بسته بندی زعفران، در راستای وظایف اداره کل نظارت بر 

مینو حاجیان کارشناس اداره کل .دنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو انجام می شودارزیابی فرآورده های خوراکی، آشامی

قیمت باالی زعفران موجب شده که این ماده در : نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، گفت

ن پرچم گیاه گلرنگ و گیاهان مشابه با زعفران یا رنگ تقلب در زعفران از طریق مخلوط کرد. معرض تقلب های زیادی قرار گیرد

یا سنگین کردن زعفران با افزودن رطوبت یا آغشته کردن آن  "تارترازین"کردن اشک های اطراف ذرت با رنگ های مصنوعی نظیر 

یت در زمینه تولید و وی صدور پروانه های تاسیس، بهره برداری و ساخت جهت واحدهای متقاضی فعال.با سایر مواد انجام می شود

بسته بندی زعفران را در راستای وظایف اداره کل نظارت بر ارزیابی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و حمایت 

به منظور ساماندهی تولید، توزیع و دسته بندی زعفران جهت عرضه : از تولید و صادرات این محصول ملی بیان کرد و اذعان داشت

خل کشور و با توجه به اینکه زعفران پس از پسته مهمترین محصول کشاورزی صادراتی ایران بوده و از پتانسیل باالیی در امر در دا

تولید و صادرات برخوردار است اقدامات انجام شده در این اداره کل را عالوه بر صدور پروانه ساخت به منظور ساماندهی وضعیت 

بومی و سنتی که به طور وسیع در مناطق خاصی از کشور تهیه و توزیع می گردند، صدور شناسه  تولید و بسته بندی مواذ غذایی

این کار باعث می شود تا ضمن شناسایی واحدهای موصوف و فراهم آوردن شرایط : نظارت کارگاهی بیان نمود و خاطر نشان کرد

رت مستمر و دقیق تری بر فعالیت این دسته از واحدهای بهداشتی برای تولید مواد غذایی سالم و بهداشتی، شبکه کنترل و نظا

ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده زعفران از نظر شرایط و تجهیزات : حاجیان افزود.تولید و دسته بندی ایجاد گردد

ویه و چاشنی تدوین تولید و بسته بندی تحت عنوان حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای آماده سازی و بسته بندی انواع اد

واحد  28حدود : کارشناس اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ادامه داد.گردیده است

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5074937
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و در حدود سه واحد موفق به اخذ نشان ایمنی و  HACCP فعال در زمینه آماده سازی و بسته بندی زعفران موفق به اخذ گواهی

وی بابیان اینکه با توجه به اینکه تقلبات کمی، آلودگی های شیمیایی و فیزیکی از قبیل رنگ های .زمینه گردیده اند سالمت در این

که عمدتا توسط واحدهای زیرزمینی و فاقد پروانه ساخت یا شناسه نظارت کارگاهی ... مصنوعی، خار و خاشاک، مواد خارجی و 

ر زمان خرید زعفران به شماره پروانه ساخت یا شناسه نظارت نوع بسته بندی و د: صورت می گیرد، به خریداران توصیه کرد

 مشخصات درج شده برروی بسته ها، تاریخ تولید و انقضاء و آدرس شرکت و نام تجاری آن توجه نمایند

http://www.foodpress.ir/Post 

 شیر

 - 09/90/34فارس

 تن شیر خام تضمینی از دامداران تهرانی 555 خرید

تن شیر  555از شروع خرید شیر تضمینی در تهران تاکنون : رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران گفت

 .کنندگان برای تبدیل به پودر شیرخشک خریداری شده است خام از تولید
از آغاز : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   ان در گفتزاده رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهر محمدرضا حیدرقلی

 .تن شیر از دامداران خریداری شده است 311در استان تهران تاکنون حدود ( خرید حمایتی)خرید تضمینی شیرخام 

کنندگان شیر خام توسط سازمان تعاون روستایی  تن از تولید 86و  31، 86، 63، 39، 73روز گذشته به ترتیب  8در : وی افزود

 .استان تهران، شیرخام خریداری شده است

گیرد  کنندگان و دامداران صورت می در راستای حمایت از تولید( خرید حمایتی)خرید تضمینی شیر خام : زاده بیان داشت حیدرقلی

 .تومان برسد ادامه دارد 2001دولت یعنی  و این مقوله تا زمانی که قیمت شیر خام به قیمت مصوب

ظرفیت خرید روزانه بیش از : رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران با بیان اینکه محدودیتی برای خرید وجود ندارد گفت

 .تن شیر خام را در استان داریم 111

های صنایع لبنی ابالغ کرد تا شیر خام تولیدی  ای را به کارخانه براساس این گزارش در ابتدای تیرماه سال جاری دولت مصوبه

 .ها از انجام آن سرباز زدند تومان خریداری شود که کارخانه 2001دامداران با قیمت 

شود و بنابراین دولت برای جلوگیری از ضرر به  تومان خریداری می 2131اکنون شیر خام تولیدی دامداران با قیمت متوسط  هم

( خرید حمایتی)تومان طرحی را با عنوان خرید تضمینی شیر  2001قیمت خرید شیر به قیمت مصوب کنندگان و رساندن  تولید

 .اجرا کرد

تومان برای تبدیل به شیر خشک  2001به 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 2001کیلوگرم شیر خام به این طرح قرار است تا زمانی که قیمت هر 

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

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391310111136 

 شیر
 آیانا-1909آذر  37, پنجشنبه

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930924000056
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 تن رسید  738خریداری شیرخام از دامداران تهرانی به 

 .استتن شیرخام از دامداران تهرانی تحویل سازمان تعاون روستایی شده  125هزار و  739تا امروز، 
با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیر سازمان تعاون روستایی استان تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .دهند استان کشور، دامداران استان تهران محصول خود را روزانه تحویل می 21آغاز طرح تضمین خرید شیرخام در 

شده، روزانه تبدیل به شیرخشک  ای که شیرخام تحویل گونه تقبال از این طرح خوب بوده، بهاس: زاده افزود محمدرضا حیدرقلی

 .شود می

شده  تن شیرخام تحویل مراکز تعیین 291و  86، 31، 86، 38، 63، 39، 73طی هشت روز گذشته، به ترتیب : وی خاطرنشان کرد

 ./زهای آینده ادامه داردسازمان تعاون روستایی استان تهران شده است و این خرید تا رو

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 11830-2 .html 

 شیالت

 - 09/90/34فارس

 دقتی برخی واردکنندگان آال بر اثر بی ورود تخم آلوده قزل/ هزار تن ماهی تیالپیا تا پایان سال 85واردات 

رئیس سازمان شیالت با تأکید بر اینکه نگرانی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد پرورش ماهی 

 .محیطی وجود دارد یستهای ز هایی برای پرورش این ماهی بدون آسیب راه: تیالپیا قابل قبول است، گفت
در مورد اظهارات رئیس سازمان  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت ایران در گفت

های خانم  ات و نگرانینظر: شود، گفت حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه هیچ گونه مجوزی برای پرورش ماهی تیالپیا صادر نمی

 .ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور و معاونان وی درباره پرورش ماهی تیالپیا در کشور قابل قبول است

قطعا برای : ها و منابع طبیعی راه یابد، گفت وی با بیان اینکه ما هم در سازمان شیالت معتقدیم که این ماهی نباید به رودخانه

حل وجود دارد و این کار بدون مشکالت زیست  کشور بدون اینکه صدماتی به محیط زیست وارد شود، راه پرورش ماهی تیالپیا در

 .محیطی قابل انجام است

تولید کرد و به این ترتیب اگر این ( نر)توان ماهی تیالپیا را به صورت تک جنسی  های علمی می با برخی روش: صالحی اظهار داشت

 .هم راه پیدا کند، امکان تکثیر نداردماهی به رودخانه و یا دریا 

هنوز تولید این گونه : هزار تن ماهی تیالپیا به کشور وارد شد، گفت 21رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه سال گذشته حدود 

 .ماهی پرورشی در کشور آغاز نشده و در حال حاضر مشغول انجام کارهای تحقیقاتی برای تولید هستیم

در راستای : هزار تن از این ماهی به کشور وارد شود، اظهار داشت 11شود تا پایان سال جاری حدود  بینی می پیشوی با بیان اینکه 

 .ابالغیه مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و تکیه بر تولید داخلی حتما باید شرایط تولید را در کشور فراهم کنیم

 برخی واردکنندگاندقتی  آال بر اثر بی واردات تخم آلوده قزل

دقتی برخی از واردکنندگان بیماری  متأسفانه بر اثر بی: آال گفت زده ماهی قزل رئیس سازمان شیالت در مورد واردات تخم چشم

VHS  سال گذشته وارد کشور شد 8حدود. 

است و کشورها و مراکزی آال به شدت تحت نظر سازمان دامپزشکی   از دو سال گذشته واردات تخم چشم زده ماهی قزل: وی افزود

 .گیرد که قرار است واردات از آنها صورت بگیرد، مورد بازدید قرار می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20754-1.html
http://www.farsnews.com/
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کنند و پس از گذشت  آال که آلودگی وجود دارد، مزارع را خشک و ضدعفونی می مزارع پرورش ماهی قزل: صالحی اظهار داشت

 .شود مدتی مجدد در آن مزارع پرورش ماهی آغاز می

 .آال نگرانی وجود ندارد ایت الزامات دامپزشکی برای پرورش ماهی قزلبا رع: وی افزود

تیالپیا نوعی ماهی است که قابلیت سازگاری باالیی را با محیط اطراف دارد و در هر نوع آبی اعم از آب لب : براساس این گزارش

 .تواند رشد و تکثیر یابد شور، آب دریا و آب رودخانه می

هالین است که تحمل باالیی نسبت به تغییرات شوری آب دارد و زیستگاه اصلی این ماهی شرق آفریقا به تیالپیا نوعی ماهی یوری 

 .ویژه کنیا است

کارشناسان زیست محیطی معتقدند، از آنجا که تیالپیا همه چیز خوار است و به راحتی با محیط سازگار است، بنابر این با پرورش 

 . های بومی وجود دارد دن به طبیعت و از بین رفتن گونهرسان این ماهی در کشور، امکان آسیب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391319112161 

 شیالت
 - 09/90/39فارس

 شود میگو به روسیه صادر میآال و  قزل/ رسد محصوالت صادراتی شیالت ژانویه به روسیه می

تالش : رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه آمادگی صادرات محصوالت شیالتی به روسیه را داریم، گفت

 .کنیم اولین محصوالت شیالت را ژانویه به روسیه برسانیم می
در : درباره صادرات آبزیان به روسیه گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفت

 .کند هفته جاری برای آغاز مقدمات صادرات آبزیان به روسیه هیئتی از این کشور به ایران سفر می

 27هم به کند و گروه دیگر  هیئت مذکور دارای دو گروه است که یکی امکانات آزمایشگاهی دامپزشکی را بازدید می: وی افزود

 .دهند می  اند آموزش دو روزه شرکتی که در سایت دامپزشکی روسیه برای صادرات محصوالتشان تایید شده

: ای نداریم و حجم مشخصی تعیین نشده است، گفت رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه برای میزان صادرات به کشور روسیه برنامه

 .ادگی صدور محصوالت آبزی تولید داخل را داریم و در این زمینه مشکلی وجود نداردهر چقدر بازار روسیه کشش داشته باشد ما آم

امیدواریم تا محصوالت شیالتی در ژانویه به روسیه وارد شود و اولویت صادرات محصوالت شیالتی با میگو و : صالحی بیان داشت

 .آال است قزل

شرکت شیالتی ایرانی که  27اتی که با مقامات روسیه انجام شده، با کمک سازمان دامپزشکی کشور و مذاکر: براساس این گزارش

داوطلب صادرات به روسیه بودند به دامپزشکی روسیه معرفی شدند و نهایتا این شرکتها به تایید سازمان دامپزشکی روسیه رسیدند 

 .و نام آنها در سایت این سازمان ثبت شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391319111728 

 

 شیالت
 آیانا- 1909آذر  34, دوشنبه

 ای مشخص در ایران  پروری، فاقد برنامه توسعه تولید مرغ آبزی

اما در کشور ما هنوز شود،  در تمامی دنیا به وفور تولید می( پروری مشهور به مرغ آبزی)با وجود آنکه تیالپیا 

 .ای مشخصی برای آن تعریف نشده است برنامه توسعه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930923001062
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930923000817
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: با اعالم این خبر گفت( ایانا)پروری سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون توسعه آبزی

ای  توان برای آن برنامه توسعه ترتیب نمی بدینسازمان حفاظت محیط زیست، هنوز با تولید انبوه این آبزی موافقت نکرده است و 

 .تعریف کرد

 .در منطقه بافق یزد، سه پایلوت در حال اجرا بوده که تولید مناسبی داشته است: حسین عبدالحی افزود

 .تن تیالپیای پرورش داده شده در این استخرها راهی بازار شده است 11برای سال جاری حدود : وی خاطرنشان کرد

تواند زنده بماند،  گراد نمی درجه سانتی 21از آنجا که این آبزی در دمای منفی : پروری سازمان شیالت ادامه داد وسعه آبزیمعاون ت

 .های سرپوشیده استفاده کرد الزم است در فصول مناسب نسبت به تولید آن اقدام شود و یا از استخرها و سالن

سرعت رشد و مقاومت باالی تیالپیا نسبت : توان این آبزی را تولید کرد، یادآور شد یعبدالحی با اعالم آنکه در سیستم متراکم نیز م

 .به عوامل قهری باعث شده است که بتوان آن را در شرایط مختلف پرورش داد

 .شود و دو هکتاری در منطقه بافق یزد، تولید این آبزی انجام می 2.3در حال حاضر در استخرهای خاکی نیم، : وی تصریح کرد

گفتنی است، بهروز کاکاوند، مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان کشور دیروز در گفتگو با ایانا میزان تولید ساالنه تیالپیای پرورشی در 

 !/تن در سال اعالم کرده بود 01کشور را 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11816-2.html 

 
 شیالت
 آیانا-1909آذر  39, یکشنبه

 شود  تن ماهی تیالپیا در کشور تولید می 15ساالنه 

 . شود که مربوط به چهار مرکز پرورش این ماهی در یزد است ماهی تیالپیا در کشور تولید می 15ساالنه حدود 
درباره وضعیت تولید ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل صندوق توسعه توسعه آبزیان کشور امروز در گفتگو با 

و دو مرکز بخش ( مؤسسه تحقیقات شیالت)تن ماهی تیالپیا در دو مرکز بخش دولتی  01ساالنه : ماهی تیالپیا در کشور گفت

 .شود خصوصی در یزد تولید می

های  آید که شرایط مناسبی برای تولیدکننده دارد و در سال هزینه به حساب می های کم این ماهی جزء ماهی: بهروز کاکاوند افزود

 .اخیر مصرف آن در کشور جا افتاده و طرفداران زیادی دارد

در حالی که متوسط زمان پرورش سایر ماهیان  رشد این ماهی بسیار سریع و زمان پرورش آن شش ماه است، : وی خاطرنشان کرد

 .ماه است 3هشت تا 

این ماهی : ه توسعه آبزیان کشور با اشاره به اینکه آفت و بیماری در این ماهی بسیار کم است، ادامه دادمدیرعامل صندوق توسع

 .کنند و هزینه تولید کمی دارد مانده غذایی سایر آبزیان نیز تغذیه می تواند از جلبک و باقی گوشتخوار بودن می -دلیل گیاهخوار  به

شده آن برای کشاورز در هر کیلوگرم  هزار تومان و هزینه تمام 21تا  22ی در مزرعه قیمت فروش این ماه: کاکاوند تصریح کرد

 .هزار تومان است هفت

رسد که بخشی از آن از کشورهای چین و  فروش می هزار تومان در بازار مصرف به 27تا  28فیله این ماهی نیز : وی یادآور شد

 .آید تایلند می

های درجه سه به  این ماهی در دنیا جزء ماهی: پیرامون کیفیت ماهی تیالپیا تأکید کردکاکاوند در واکنش به حواشی موجود 

 .آید، اما در ایران طرفداران زیادی دارد و به طبع ایرانیان خوش آمده است حساب می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20706-1.html
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صی نیز های تحقیقاتی انجام داده و بخش خصو در زمان ورود این ماهی به کشور، سازمان شیالت فعالیت: وی اظهار داشت

 .های محیط زیست در تولید آن خلل ایجاد شود رسد که به خاطر مخالفت نظر نمی گذاری کرده، به همین دلیل منطقی به سرمایه

صادر شده است، اما سازمان  76مجوز تولید این ماهی در سال : مدیرعامل صندوق توسعه توسعه آبزیان کشور همچنین گفت

 .کند باره و بدون در نظر گرفتن مصالح تولید با پرورش این محصول مخالفت می حفاظت محیط زیست طی یک تصمیم یک

صندوق توسعه آبزیان این آمادگی را دارد تا در این باره با سازمان حفاظت از محیط زیست به گفتگو : کاکاوند در ادامه افزود

 .نظرات مشترکی در این زمینه برسند بنشیند تا به نقطه

 .های حفاظتی قابلیت تولید این محصول وجود دارد استان کشور با اعمال روش 19های ساحلی در  از استان به غیر: وی یادآورشد

شود، اما چین  کشور دنیا، شامل کشورهای آسیای آمریکای و حتی اروپایی تولید می 23این محصول در : کاکاوند تصریح کرد

 .ترین تولیدکننده این محصول در جهان است بزرگ

بینی  شود که بر اساس پیش ت، بر اساس اعالم فائو، در حال حاضر ساالنه پنج میلیون تن ماهی تیالپیا در دنیا تولید میگفتنی اس

 ./میلیون تن خواهد رسید 23به بیش از  1111این سازمان این رقم در سال 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11633-2.html 

 
 شیالت
 آیانا-1909آذر  39, یکشنبه

 های سنگین  دلیل وضع تعرفه کاهش محسوس صادرات میگوی ایران به اسپانیا به

ها مانعی برای صادرات آبزیان ایرانی به کشورهای اروپایی چون روسیه و اسپانیا است که امید  باال بودن تعرفه

 .تر تعدیل آنها صورت گیرد سریعرود هرچه  می
صادرات : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .بار با رویکردی تازه در حال آغاز است آبزیان ایرانی به کشورهای اروپایی ازجمله اسپانیا و روسیه این

شده سازمان دامپزشکی کشور را برای صادرات  شرکت معرفی 27شده،  کشور روسیه پس از مذاکرات انجام: افزود عیسی گلشاهی

آبزیان پذیرفته و قرار است هفته آینده دوره آموزشی با حضور کارشناسان دامپزشکی روسیه در ایران برای بازبینی ضوابط بهداشتی 

 .ودهای فرآوری محصوالت شیالتی برگزار ش و روش

 .بندی آبزیان اقدام کنند ها نسبت به فرآوری و بسته های فوق بتوانند مطابق سلیقه روس وی اظهار امیدواری کرد که شرکت

محصوالت آبزی : کننده آبزیان به کشور روسیه خبر داد و خاطرنشان کرد گلشاهی از قطعی شدن مذاکرات دو شرکت فرآوری

 .شود طی چند روز آینده به روسیه صادر می آال است، صادراتی که شامل میگو و قزل

 .تا دو هفته آینده نیز قرار است وضعیت صادرات سایر آبزیان ازجمله کنسرو ماهی بررسی شود: وی ادامه داد

 درصدی میگو به اسپانیا در سالی که گذشت 88صادرات 

های گذشته، کشور اسپانیا یکی از بازارهای اصلی  سال در: مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت درباره بازار اسپانیا نیز تصریح کرد

 .وجود آورده است های سنگینی که در سال جاری وضع شده است، مانعی برای صادرات این فراورده ها به آبزیان ایرانی بود، اما تعرفه

درصد  11تا  11ذشته نیز حدود شد و در سال گ درصد میگوی ایران به کشور اسپانیا صادر می 31، 71در دهه : گلشاهی یادآور شد

ایم محصولی را راهی بازار اسپانیا  های سنگین، هنوز نتوانسته دلیل وجود تعرفه میگوی ایران به اسپانیا رفت، اما در سال جاری به

 .کنیم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20695-1.html
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ی صادرات های جدیدی برا رود که راه با حضور سفیر اسپانیا و مالقات وی با وزیر جهاد کشاورزی، امید می: وی تأکید کرد

 .محصوالت آبزی به این کشور فراهم شود

شده محصوالت کشاورزی ایران ازجمله آبزیان  متأسفانه قیمت تمام: شده محصوالت ایرانی اظهار داشت گلشاهی درباره قیمت تمام

المللی  بازارهای بین شده کاهش یابد تا بتوانیم محصوالت بیشتری را راهی باال است که باید در این راستا تالش کنیم قیمت تمام

 ./کنیم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 11673-2 .html 

 

 شیالت
 ایسنا - 1909آذر  3۲شنبه  سه

 درصدی صید ماهیان استخوانی در گیالن 82کاهش 
  گیالن -استان ها  : سرویس
 .درصدی صید ماهی استخوانی در گیالن خبر داد 16شیالت گیالن از کاهش مدیرکل 

تن ماهی  371از ابتدای مهرماه تاکنون : ، منطقه گیالن، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  اسحاق شعبانی در گفت

 .صیاد صید شده است 931پره و  32استخوانی توسط 

: درصدی ماهیان استخوانی خبر داد و افزود 16ماهی استخوانی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش وی در مقایسه صید 

 .مهمترین دلیل کاهش صید ماهی استخوانی در فصل صید جاری نامساعد بودن شرایط جوی بوده است

ها بوده که  درصد سایر گونه 1درصد ماهی کفال و  83د، درصد ماهی سفی 19تن ماهی استخوانی صید شده  371از : شعبانی خاطرنشان کرد

 .میلیارد ریال بوده است 221ارزش اقتصادی ماهیان صید شده بالغ بر 

http://www.isna.ir/fa/news/39131320327 

 

 شیالت
 ایسنا - 1909آذر  3۲چهارشنبه 

  میلیاردی صید کیلکا در گیالن 52درآمد 
  گیالن -استان ها  : سرویس

 .ماهه امسال خبر داد 3درصدی ماهی کیلکای صید شده در استان گیالن طی  16مدیرکل شیالت گیالن از افزایش 

تن ماهی  3616سالجاری ماهه  3در : ، منطقه گیالن، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  اسحاق شعبانی در گفت

 .فروند شناور موجود در استان صید شد 16صیاد فعال بر روی  161کیلکا توسط 

درصدی  16میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  36ارزش اقتصادی فروش این میزان کیلکای صید شده : وی افزود

 .دهد نشان می

ماهی کیلکا از . رسد درصد به مصرف انسانی می 21درصد کیلکای صید شده به مصرف پودری و  31به طور میانگین : شعبانی ادامه داد

این میزان کیلکای صید شده عمدتا در کارخانجات فرآوری و تولید پودر ماهی استان، . رود سالمترین و مغذی ترین آبزیان خزر بشمار می

 .شود فرآوری و به بازار مصرف کشور ارسال می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20689-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93092514918
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شیالت ایران به دنبال شناساندن ارزش واقعی این ماهی برای مصرف انسانی و آشنا کردن ذائقه مردم به مصرف این ماهی : خاطرنشان کردوی 

 .در این راستا در حال تدوین طرحی هستیم که شرایط و ابزار الزم را برای فرآوری و بازاریابی این گونه ارزشمند فراهم آورد. لذیذ است

http://www.isna.ir/fa/news/39131623893 

 

 صنایع غذایی

 - 09/90/99فارس

 شود ایجاد صنایع تبدیلی در اراضی، مشمول قانون تغییر کاربری نمی

مشمول قانون ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی در اراضی، : معاون پارلمانی و حقوقی وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .شود تغییر کاربری نمی
وگو با خبرنگار فارس در کاشان  سازی آب قمصر کاشان در گفت برداری از سد ذخیره خلیل آقایی در حاشیه آیین افتتاح و بهره

ساختار بخش کشاورزی دارای مشکل است و بخشی از مشکالت این بخش نیز به دلیل شرایط اقلیمی، جوی و آفات و : اظهار کرد

 .های فصلی است بیماری

ای به بخش کشاورزی شده است و مجلس شورای اسالمی نیز نگاه  در الیحه پیشنهادی دولت به مجلس توجه ویژه: وی تصریح کرد

 .خاصی به بخش کشاورزی دارد

ی اسالمی در بحث خرید تضمینی و کمک به تولیدکنندگان، مجلس شورا: معاون پارلمانی و حقوقی وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .سازد کند و توجه الزم به این بخش را معطوف می سزایی ایفا می نقش به

تغییر کاربری اراضی قوانین خاص خودش را دارد که مسیر خاص خود را باید طی کند و در برخورد با : آقایی خاطرنشان کرد

 .متخلفان نیز دولت و قوه مجریه برخورد و اقدام جدی را اعمال کرده است

در امور اراضی در سراسر کشور کامال مشهود است که البته ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی در   ن حضور همکارا: کید کردوی تأ

 .شود اراضی مشمول قانون تغییر کاربری نمی

رینان در تسهیالت اشتغالزایی برای تمامی کارآف: التحصیالن حوزه کشاورزی متذکر شد زایی برای فارغ وی در مورد تسهیالت اشتغال

 .التحصیالن این بخش در اولویت قرار دارند بینی شده که فارغ این بخش پیش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391391111117 

 

 صنایع غذایی
 آیانا- 1909آذر  30, شنبه

 عملکرد صنایع لبنی و دامپروری در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد 

شرکت صنایع لبنی و تنها شرکت دامپروری موجود در بورس، از سود بیشتر تنها شرکت  5عملکرد 

 .دامپروری بورس در قیاس با شرکت های لبنی فعال در بورس حکایت دارد

http://www.isna.ir/fa/news/93092615739
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930930000028
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شرکت صنایع لبنی و تنها شرکت دامپروری موجود در  3، در حالی عملکرد (یاناا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بورس اوراق بهادار تهران، طی شش ماه نخست سال جاری منتشر شد که این گزارش حاکی از سود ضعیف صنایع لبنی در قیاس با 

 .سایر صنایع حتی تنها دامداری موجود در بورس اوراق بهادار تهران است

بر خالف تصور عموم مردم و نوع : گوید انجمن صنایع لبنی ایران در پی تماس خبرنگار ما پیرامون دالیل این موضوع میرئیس  نایب

اطالع رسانی هایی که صورت گرفته، سود صنایع لبنی فعال در بورس اوراق بهادار تهران از عملکرد و سود خالص تنها شرکت 

 .تر است پایین( لمگسا)دامپروری فعال در بورس کاالی ایران 

تر دامداران برخی  در مقابل هر کارخانه لبنی، تعداد زیادی دامدار وجود دارد که همین امر باعث البی قوی: محمد فربد افزود

های لبنی پاستوریزه  گذاری زیادی برای تولید فرآورده مسئوالن و نادیده گرفتن منافع صنایع لبنی دارای برندهای معتبر که سرمایه

 .اند، شده است کرده

اند، به جای حمایت از  دلیل اینکه به کشاورزی و دامپروری وابسته مسئوالن محلی بخش کشاورزی نیز به: وی خاطرنشان کرد

 .صنایع لبنی درک درستی از ماهیت صنعت ندارند

البته فروش کالبر در سال جاری : فربد درباره تغییر عملکرد شرکت لبنی کالبر در بورس بورس اوراق بهادار تهران نیز تصریح کرد

 .های آن در شش ماه بورس کاالی ایران شده است کاهش پیدا کرده که این امر منجر به تغییر قابل مالحظه شاخص

و پاک در بورس، به نظر می رسد که آن ها با توجه به ( پگاه)الزم به ذکر است با توجه به سود پایین چند شرکت صنایع شیر ایران

 .ستم مدیریتی خود، از سود رایج شرکت های لبنی مشابه نیز بی بهره بوده اندمالحظات سی

 9313های لبنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران شش ماهه نخست سال  گزارش عملکرد شرکت

 مبالغ به میلیون ریال است

 خالص( زیان)سود  فروش خالص نام شرکت
نسبت سود خالص به 

 فروش خالص
 هزینه مالی

هزینه مالی نسبت 

 به فروش

 درصد 3.92 (213.078) درصد 1.19 361 2.377.222 لبنیات پاک

 درصد 2.23 (29.911) درصد 1.38 99.993 2.219.601 پگاه اصفهان

 درصد 1.3 (3.193) درصد 9.20 91.928 2.117.882 پگاه خراسان

 درصد 0.99 (12.369) درصد( 1.97) (21.189) 318.669 پگاه آذربایجان غربی

 درصد 0.70 (21.791) درصد( 22.82) (92.161) 163.113 لبنیات کالبر

 درصد 9.92 (261.702) درصد 1.08 19.172 0.329.021 جمع

 2939شهریور ماه  92به گزارش خبرنگار ایانا، در حالی بر اساس گزارش صورت های مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به 

درصد سود خالص نسبت به فروش  16.23در دوره منتهی به این مدت زمان،  "مگسال"دامپروری خورشیدی، شرکت کشاورزی و 

داشته است که در صورت حذف عملکرد غیرمتعارف شرکت کالبر از جدول، متوسط سود خالص به فروش خالص چهار شرکت لبنی 

هزینه کارمزد و سود )ه مالی این چهار شرکت ضمناً متوسط هزین. یابد درصد تغییر می 2.26حاضر در بورس اوراق بهادار به 

ها نسبت به مدت مشابه سال قبل  همچنین عملکرد همه شرکت. برابر سود خالص حاصله بوده است ، حدود سه(تسهیالت بانکی

 ./تر از گذشته است ضعیف

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 11870-2 .html 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20784-1.html
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 صنایع غذایی
 آیانا- 1909آذر  34, دوشنبه

 شده  ها و صنایع غذایی به استفاده از نمک تصفیه الزام نانوایی

های  شده و افزایش ظرفیت تولید کارخانه ها و صنایع غذایی به استفاده از نمک تصفیه با الزام نانوایی

تن افزایش  855هزار و  تن در روز به یک 555شده از  تصفیه تولیدکننده این نوع نمک، ظرفیت تولیدنمک

 .یافت
با اعالم این خبر ( ایانا)مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان نمک یددار کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

یرمجاز تولیدکننده نمک خوراکی، تولید های غ بنا بر نظارت وزارت بهداشت و برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با کارگاه: گفت

 .های غیربهداشتی به صفر رسید نمک

های گذشته تعداد زیادی واحد غیرمجاز تولیدکننده نمک غیرمجاز خوراکی در کشور وجود داشت  در سال: سیدیاسر سامان افزود

ندند که با نظارت دقیق وزارت بهداشت رسا های شکیل با عنوان خوراکی به فروش می بندی نشده را با بسته های تصفیه که نمک

 .جلوی آنها گرفته شد و با اعمال نظر سازمان تعزیرات حکومتی به دادگاه معرفی و جریمه شدند

های صنایع غذایی به استفاده از نمک  ها و شرکت شده ناشی از ملزم شدن همکاری وی با اعالم اینکه رشد اخیر تقاضای نمک تصفیه

شده تولید این  با افزایش ظرفیت واحدهای معتبر و ایجاد واحدهای جدید تولید نمک تصفیه: نشان کردشده است، خاطر تصفیه

 .تن در روز افزایش یافت 111هزار و  تن به یک 311محصول امسال از 

گان بهداشتی تنگ دلیل ورود تولیدکنندگان غیرمجاز به بازار عرصه برای فعالیت تولیدکنند های گذشته به در سال: سامان ادامه داد

 .شده و بهداشتی افزایش یافت آوری تولیدکنندگان متخلف، انگیزه تولیدکنندگان نمک تصفیه شده بود که با برخورد و جمع

کننده نمک  تن نمک در روز، تأمین 71تا  81شده با ظرفیت تولید  کارخانه بزرگ نمک تصفیه 61در حال حاضر : وی تصریح کرد

 .شود تر با ظرفیت پنج تا شش تن در روز تأمین می های کوچک ر هستند و مابقی آن از طریق کارخانهخوراکی مورد نیاز کشو

کارگاه غیرمجاز تولید نمک خوراکی را در کشور  31سازمان تعزیرات حکومتی تا به امروز جلوی تولید بیشتر از : سامان اظهار داشت

 .گرفته است

نمک مورد نیاز خوراکی کشور از شهرهای سمنان، گرمسار، نیشابور، : ر کشور یادآور شدمدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان نمک یددا

شود و نمک برداشتی از ارومیه و قم برای مصارف غیرخوراکی  و استان آذربایجان شرقی برداشت می( کاشان)مشهد، آران و بیدگل 

 ./و صنعتی است

http://www.iana.ir/food/item/11810-2.html 

 

 صنایع غذایی
 فودپرس-1909آذر ماه  36چهار شنبه 

 واکنش سازمان غذا و دارو به استفاده از خمیر مرغ
 .را تکذیب و توضیحاتی را ارائه کردخمیر مرغ اخبار منتشر شده درباره استفاده از  سازمان غذا و دارومدیر روابط عمومی 

آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو سوء   مهندس محمد هاشمی با بیان اینکه در خصوص مکاتبات اداره کل فرآورده های غذایی،

 " مجاز بودن خمیر مرغ"خبرهای منتشر شده در خصوص : گفتتفسیرهایی از سوی برخی سازمان ها و رسانه ها صورت گرفته 

http://www.iana.ir/food/item/20704-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B0%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%BA
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 .تکذیب می شود

آرایشی و بهداشتی طی نامه ای به   مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،: وی در رابطه با این موضوع اظهار داشت

غ را اعالم نمودند و در حال حاضر هیچ صورت شفاف سیاست های سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعیت استفاده از خمیر مر

 .صورت نگرفته استشتی فرآورده های گوگونه تغییر سیاستی در ارتباط با استفاده از خمیر مرغ در 

تغییر سیاست های سازمان غذا و دارو در این خصوص منوط به تغییر سیاست سایر ارگان های ناظر قابل : هاشمی خاطر نشان کرد

 .بررسی است و تا این لحظه در سیاست های سازمان غذا و دارو در برخورد با خمیر مرغ تغییری حاصل نشده است

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 صنابع غذایی

  26:93ساعت  2939آذر ماه  10دو شنبه 

 :مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان نمک یددار کشور خبر داد
شده و  ها و صنایع غذایی به استفاده از نمک تصفیه شده با الزام نانوایی الزام نانوایی ها و صنایع غذایی به استفاده از نمک تصفیه/

 111هزار و  تن در روز به یک 311شده از  های تولیدکننده این نوع نمک، ظرفیت تولیدنمک تصفیه افزایش ظرفیت تولید کارخانه

بنا بر نظارت وزارت بهداشت و برخورد : رعامل تعاونی تولیدکنندگان نمک یددار کشور با اعالم این خبر گفتمدی.تن افزایش یافت

سیدیاسر .های غیربهداشتی به صفر رسید های غیرمجاز تولیدکننده نمک خوراکی، تولید نمک سازمان تعزیرات حکومتی با کارگاه

غیرمجاز تولیدکننده نمک غیرمجاز خوراکی در کشور وجود داشت که  های گذشته تعداد زیادی واحد در سال: سامان افزود

رساندند که با نظارت دقیق وزارت بهداشت جلوی  های شکیل با عنوان خوراکی به فروش می بندی نشده را با بسته های تصفیه نمک

با اعالم اینکه رشد اخیر تقاضای نمک  وی.آنها گرفته شد و با اعمال نظر سازمان تعزیرات حکومتی به دادگاه معرفی و جریمه شدند

با : شده است، خاطرنشان کرد های صنایع غذایی به استفاده از نمک تصفیه ها و شرکت شده ناشی از ملزم شدن همکاری تصفیه

و  هزار تن به یک 311شده تولید این محصول امسال از  افزایش ظرفیت واحدهای معتبر و ایجاد واحدهای جدید تولید نمک تصفیه

دلیل ورود تولیدکنندگان غیرمجاز به بازار عرصه برای فعالیت  های گذشته به در سال: سامان ادامه داد.تن در روز افزایش یافت 111

شده و  آوری تولیدکنندگان متخلف، انگیزه تولیدکنندگان نمک تصفیه تولیدکنندگان بهداشتی تنگ شده بود که با برخورد و جمع

تن نمک در  71تا  81شده با ظرفیت تولید  کارخانه بزرگ نمک تصفیه 61در حال حاضر : وی تصریح کرد.بهداشتی افزایش یافت

تر با ظرفیت پنج تا شش تن در  های کوچک کننده نمک خوراکی مورد نیاز کشور هستند و مابقی آن از طریق کارخانه روز، تأمین

کارگاه غیرمجاز تولید نمک  31متی تا به امروز جلوی تولید بیشتر از سازمان تعزیرات حکو: سامان اظهار داشت.شود روز تأمین می

نمک مورد نیاز خوراکی کشور از : مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان نمک یددار کشور یادآور شد.خوراکی را در کشور گرفته است

شود و نمک برداشتی از  برداشت می و استان آذربایجان شرقی( کاشان)شهرهای سمنان، گرمسار، نیشابور، مشهد، آران و بیدگل 

 ارومیه و قم برای مصارف غیرخوراکی و صنعتی است

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

 صنابع غذایی
 فودپرس- 1909آذر ماه  34دو شنبه 

 ای های یارانه درصد نانوایی 85آزادپز شدن /مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post.a
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درصدی  91یکی از مولفه های مهم و مورد نظر دولت از اجرای مصوبه افزایش : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت 

ای موجود  های یارانه درصد نانوایی 11قیمت نان، کیفیت بخشیدن به نان های تولیدی کشور است که از طریق آزادپز شدن 

درصد نانوایان از موارد مهم در اجرای  11بحث آزاد پزی : اظهار کرد -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -علی قنبری .ه استعملیاتی شد

مصوبه اخیر دولت بود که از دید رسانه های خبری و تحلیل گران حوزه آرد و نان مغفول ماند و کمتر به آن پرداخته شد، در 

وی با اشاره به اینکه آزاد پزی، رقابت در تولید نان را .تولید نان را هدف قرار داده استصورتی که این بخش از مصوبه، پایش کیفی 

با توجه به اینکه قیمت نان هایی که توسط نانوایان آزادپز تولید می شود، به دلیل عدم : بین نانوایان نهادینه خواهد کرد، افزود

یر نان های تولیدی است؛ بنابراین آزادپزان ناگریز به رعایت سایر مولفه های برخورداری از یارانه دولتی، بیشتر و باالتر از قیمت سا

نانوایان آزادپز برای ماندن در : معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد.رقابت که مهمترین آنها کیفیت باالی محصول است، هستند

وایان سنتی نیز انگیزه افزایش کیفیت بوجود خواهد بازار و جذب مشتری، مجبور به رقابت هستند و این موضوع خود بخود بین نان

قنبری شاخص و ویژگی دیگر آزادپزی را قابلیت .آورد که در نهایت حاصل این رقابت به نفع مصرف کننده و جامعه خواهد بود

وایان از دایره قیمت وقتی بخشی از نان: استفاده از افزودنی ها و بهبود دهنده های مجاز و مفید برای سالمت مردم بر شمرد و گفت

گذاری دولتی خارج و ملزم به رقابت شوند، برای افزایش کیفیت نان خود، از افزودنی های مجاز، بهداشتی و مفید استفاده خواهند 

وی مزیت دیگر .های مورد نیاز بدن مصرف کننده را در پی خواهد داشت کرد که این در واقع ارتقای سالمت و جبران ریز مغذی

وقتی یک واحد نانوایی، آرد مورد نیاز : را صرفه جویی در منابع از طریق تولید دقیق و به اندازه نان دانست و تشریح کردآزادپزی 

خود را از طریق بازار و با قیمت آزاد تهیه می کند، قطعا زمان و میزان پخت خود را با شرایط میزان مشتری وفروش تنظیم خواهد 

جلوی نانوایی ها در مواقعی که خریدار کمتر است، کاسته و به نوعی از هدر رفتن سرمایه های ملی  لذا از انباشته شدن نان. کرد

درصد نانوایی ها را مصرف صحیح و به اندازه  11مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ویژگی دیگر آزادپز شدن .جلوگیری می شود

جایگاه خود را در جامعه و بخصوص در میان اقشاری که بیشتر به  قطعا آزادپزی: نان از سوی مصرف کنندگان اعالم و اظهار کرد

دنبال کیفیت و سالمت نان هستند، بدست خواهد آورد و با توجه به اینکه مصرف کننده، نان کیفی و به نسبت گران تری تهیه می 

داری کند که از این طریق نیز صرفه کند، الجرم از دور ریز آن جلوگیری کرده و موقع خرید نیز سعی می کند به اندازه نیاز خری

 جویی در مصرف آرد و نان اتفاق خواهد افتاد و از ضایعات کم خواهد شد

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 صادرات و واردات

 آیانا-1909آذر  39, یکشنبه

 دهد  باغی را کاهش می پذیری صادرات محصوالت های باال، رقابت تعرفه

سازی و عرضه این  امسال برای تأمین میوه شب عید از نظر تولید مشکلی نداریم، اما نگران مدیریت ذخیره

 . محصوالت هستیم
 شود امسال برای گفته می: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مقام خانه کشاورز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

های بخش کشاورزی سپرده شده و اگر سیاست نظارتی درستی از سوی  سازی میوه به تعاونی تنظیم بازار شب عید، خرید و ذخیره

 .ها صورت نگیرد، دچار نابسامانی بازار در شب عید خواهیم شد تعاونی

http://www.foodpress.ir/Post
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: مرکبات و سیب شب عید ندانست و افزودسازی  های تولید را ابزارهای مناسبی برای خرید و ذخیره بیابانی تعاونی... ا عنایت

ها تجربه کافی در این زمینه ندارند، بنابراین باید با احتیاط نسبت به این کار اقدام کنند تا تولیدکنندگان دچار توقعات بیش  تعاونی

 .از حد نشوند

و سیب شب عید، کارشناسی و سود های تولید مرکبات  ای باغداران و بخش خصوصی هزینه در گذشته، اتحادیه: وی خاطرنشان کرد

کردند، اما اکنون هر تولیدکننده برای خود یک سهمیه در  شد و سپس میوه را به موقع وارد بازار می تولیدکننده در نظر گرفته می

 .دهد گیرد و معلوم نیست چه محصولی را به دولت تحویل می نظر می

 .پذیر کنند ز تولیدکنندگان خریداری و دولت را بدهکار و آسیبها نباید هر محصولی را ا تعاونی: بیابانی ادامه داد

خواهند به تولیدکنندگان و تأمین میوه شب عید کمک کنند، نباید اقدامی کنند که راه برای  ها می اگر تعاونی: وی تصریح کرد

 .واردات محصوالت باغی به کشور باز شود، زیرا ما نیازی به واردات نداریم

بخشی از مازاد : هزار تن مازاد تولید در کشور داریم، یادآور شد 811هزار تن تا  311ه به اینکه در زمینه مرکبات بیابانی با اشار

 .شود و مابقی برای صادرات است های کنسانتره آبگیری مصرف می مرکبات برای کارخانه

 ها برای صادرات به روسیه ضرورت بازنگری قوانین و تعرفه

های مناسب  کشاورز با توجه به بازار جدید روسیه، خواستار فراهم شدن امکانات صادراتی و بازنگری قوانین و تعرفهمقام خانه  قائم

 .برای ورود محصوالت باغی ایران به این کشور و سایر کشورهای حاشیه خزر شد

هزار  311توانیم  ل شود، امسال میهای مرزی که بخش سیاسی کار است، ح اگر قوانین حاکمیت صادراتی با تعرفه: وی یادآور شد

 .فروت به روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر صادر کنیم تن مرکبات اعم از نارنگی، پرتقال و گریپ

: های مناسب را از دیگر امکانات صادراتی نام برد و تأکید کرد های مجهز برای حمل محصوالت باغی و کامیون بیابانی تأمین کشتی

 .ساعت مرکبات را تحویل کشورهای حاشیه خزر دهند 28انند از بندر انزلی یا نوشهر به آستاراخان ظرف تو صادرکنندگان می

شود و اکنون روسیه  با توجه به اینکه مرکز موازنه محصوالت مصرف غذایی و باغی از طریق تجار روسیه تنظیم می: وی اظهار داشت

های رونق صادرات در چند ماه اخیر مشاهده شده و از این  والت است، نشانههای اروپا، جزو واردکنندگان این محص به علت تحریم

 .توانند جزو صادرکنندگان این محصول باشند پس که زمان عرضه مرکبات آغاز شده، تولیدکنندگان می

سط تولیدکنندگان و بیابانی با بیان اینکه محصوالت باغی ایران از کیفیت خوبی برخوردارند، بر رعایت استانداردهای صادراتی تو

 .صادرکنندگان تأکید کرد

بخشی از عوامل رونق صادرات مرکبات، سیب و سایر محصوالت باغی ایران به تولیدکنندگان و بخشی دیگر به : وی همچنین گفت

 .شود عوامل صادراتی و دولت برای فراهم آوردن نیازهای صادراتی مربوط می

اکنون تعرفه واردات محصوالت باغی به کشورهای حاشیه خزر به چه میزان  پرسش که هممقام خانه کشاورز در پاسخ به این  قائم

درصد است و این  13درصد و در برخی دیگر از کشورهای حاشیه خزر  11تعرفه واردات این محصوالت به آذربایجان : است، افزود

 .دهد صادرکنندگان کاهش می پذیری را برای کند و رقابت ها، محصوالت ما را برای عرضه، گران می تعرفه

ها است که به روسیه و اوکراین  علت استانداردسازی، سال بخشی از این محصول به: بیابانی درباره صادرات کیوی نیز خاطرنشان کرد

 .شود صادر می

ر جا نیفتاده است، از آنجا که فرهنگ مصرف کیوی در کشو: هزار تن عنوان کرد و ادامه داد 281وی میزان تولید کیوی در کشور را 

 .المللی دارای جایگاه است علت مرغوبیت در بازارهای بین شد و کیوی ایران به این محصول از ابتدای تولید به سایر کشورها صادر می
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های تولید این محصول  در صورتی که زمینه: بیابانی ظرفیت تولید کیوی در کشور را تا یک میلیون تن برآورد کرد و یادآور شد

 311های مدرن فراهم شود و فرهنگ مصرف کیوی در کشور رونق یابد، نیاز داخلی ما به این محصول تا  اندازی سردخانه مله راهازج

 .هزار تن افزایش خواهد یافت

تولید کیوی در کشور به لحاظ ایجاد : وی ضمن بیان اینکه کیوی بدون سردخانه تنها تا دو ماه قابلیت نگهداری دارد، تصریح کرد

 .ارزش افزوده و مصرف آب، توجیه اقتصادی دارد

های شمالی کشور به  برخی از شالیزارها در استان: تن عنوان کرد و اظهار داشت 01تن تا  11بیابانی عملکرد کیوی در هر هکتار را 

 ./کشت کیوی اختصاص یافته است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11632-2.html 

 
 صادرات و واردات

 آیانا- 1909آذر  39, یکشنبه

 کشور جهان  82میلیون دالری محصوالت کشاورزی آذربایجان شرقی به  982صادرات 

میلیون دالری  982معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ازصادرات 

 .محصوالت کشاورزی از این استان طی هفت ماه نخست سال جاری خبر داد
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگاران با 

میلیون دالر  217حدود : کشور دنیا گفت 17اشاره به ادامه روند افزایشی صادرات محصوالت کشاورزی آذربایجان شرقی به بیش از 

 21انواع محصوالت کشاورزی در هفت ماه نخست امسال از این استان به خارج صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

 :درصد دانست و افزود 3/22وی سهم صادرات محصوالت کشاورزی ازصادرات غیرنفتی استان را در کل . دهد درصد رشد نشان می

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان . درصد می باشد 3/0سهم صادرات محصوالت کشاورزی استان از کشور نیز 

با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های مطلوب، آذربایجان شرقی توانایی صادرات گسترده محصوالت : جهادکشاورزی استان ادامه داد

نظیر موجود در بخش کشاورزی برای افزایش صادرات غیر نفتی و  های بی  ه فرصت وی ب. کشاورزی به خارج از کشور را دارد

. های اصلی برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی است  ایجاد صنایع تبدیلی یکی از سیاست: زایی اشاره کرد و گفت  اشتغال

تولید : راتی کشاورزی برشمرد و گفتمهندس فتحی شناخت و تعیین بازارهای هدف را مهمترین شرط ورود به بازارهای صاد

های استان آذربایجان شرقی توانایی تولید  صادرات محور در بخش کشاورزی باید مورد تاکید قرار گیردوبسیاری از شهرستان

کرد و وی استفاده از علم بازاریابی در بخش کشاورزی را الزم و ضروری عنوان . محصوالت سالم کشاورزی با قابلیت صادرات را دارند

متاسفانه بازاریابی در این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته است و زمینه حضور متخصصین بازاریابی برای محصوالت : گفت

 .کشاورزی و رونق بخشی به این بازار فراهم است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11678-2.html 

 

 

 عسل

 - 09/90/34فارس

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20691-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20687-1.html
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 ماه امسال 2میلیون دالری عسل طبیعی در  95صادرات 

میلیون دالر عسل طبیعی صادر شده که نسبت به مدت  95.3بر اساس آمار گمرک، در هشت ماه امسال 

 .درصدی برخوردار است 982مشابه سال قبل از رشد 
میلیون دالر عسل  23.9بالغ بر  39بر اساس آمار گمرک ایران، در هشت ماه سال  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .طبیعی از ایران صادر شده است

 .تهزار دالر صادرات عسل طبیعی وجود داشته اس 811میلیون و  6بیش از  31براساس آمار گمرک ایران در مدت مشابه سال 

 .درصد رشد دارد 218دهد صادرات عسل حدود  همچنین این گزارش نشان می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391310111887 

 

 گندم

 - 09/90/34فارس

 تحقیقات کشاورزی، برازنده کشور نیست از  روش فعلی حمایت/ معرفی گندم جدید ماکارونی

انداز مقام معظم  شود، با چشم هایی که از تحقیقات می معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حمایت

ها از تحقیقات برازنده کشور و محققان نیست و با این روش  این نوع حمایت: رهبری قابل انطباق نیست، گفت

 .داشت دستاوردهای قابل توجهی نخواهیم
دستاورد تحقیقاتی بخش کشاورزی و  3، امروز در مراسم روز پژوهش و رونمایی از خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

برگزار شد،  تجلیل از پژوهشگران و محققان کشاورزی که در باغ کشاورزی سازمان آموزش، ترویج و تحقیقات کشاورزی در تهران

 .بنیان مهمترین رکن توجه به تحقیقات کشاورزی است برای کشاورزی دانش: اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ها امنیت غذایی است های جدی روبرو است که یکی از آن چالش امروز دنیا با چالش: وی افزود

تحقیقات آموزشی و ترویج کشاورزی امروزه تماما بر عهده : داشترئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران بیان 

ها  وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاروزی است در حالی که ما باید از توان بخش خصوصی و دانشگاه

 .مند شویم نیز بهره

اورزی در مورد ترویج کشاورزی متمرکز شده است، زند با بیان اینکه تمامی تحقیقات در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کش

ترین سال برای تحقیقات در بخش کشاورزی برای ما در  توجه کشور به تحقیقات اصال خوب نیست و سال گذشته سخت: گفت

 .سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی بود

شود، با  از تحقیقات بخش کشاورزی می هایی که حمایت: جمهور گفت وی خطاب به سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس

 .انداز مقام معظم رهبری قابل انطباق نیست و این نوع تحقیقات برازنده کشور و محققان نیست چشم

سازمان تحقیقات و )با این روش دستاوردهای قابل توجهی نخواهیم داشت و این مجموعه بزرگ : معاون وزیر کشاورزی بیان داشت

 .گذارند وان یک نهاد تحقیقاتی بدترین روزهای خودش را از لحاظ حمایت میبه عن( ترویج کشاورزی

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930924000778
http://www.farsnews.com/
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خواهیم، از تحقیقات کشاورزی حمایت  ریاست محترم جمهور قطعا توجه ویژه به تحقیقات دارد و ما از شما می: زند اظهار داشت

 .ای شود و به این بخش مانند صنعت نگاه کنید ویژه

درصد کارهای تحقیقاتی در بخش کشاورزی  71کنید، در حالی که  سازی نمی د که چرا خصوصیگیرن به ما خرده می: وی افزود

 .درصد آن را بتوان به بخش خصوصی واگذار کرد 11حاکمیتی است و شاید فقط 

ی از ایم سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی را کوچک کنیم و بخش ما سعی کرده: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .سازی وجود نداشته است کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بیش از این امکان کوچک

اند و ما در این سازمان تمام  سال است و هم اکنون محققان ما به بلوغ رسیده 19متوسط عمر محققین در سازمان : زند بیان داشت

 .های خود بیرون بیاییم سازمان مذکور روسفید از عهده مسئولیتهای الزم را داریم و امیدواریم با حمایت از  زیرساخت

با نام شبرنگ، ( ویژه ماکارونی)های گندم دوروم  دستاورد تحقیقاتی بخش کشاورزی با نام 3بر اساس این گزارش در این مراسم از 

های خوراکی پلوروتوس  حصول سالم قارچهای آسان، ایمن و پربازده برای تولید م معرفی رقم جدید نخود با نام عادل، معرفی شیوه

 .چین، معرفی رقم جدید پنبه با نام خورشید تجلیل شد ردیفه پنبه 9استراتوس، طراحی و ساخت کمباین 

 .پژوهشگر و محقق کشاورزی تجلیل به عمل آمد 22همچنین در این مراسم از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391310111939 

 
 گندم

 - 09/90/34فارس

 درصدی واردات از امارات و چین 35رشد بیش از / درصدی واردات گندم به کشور 27افزایش 

درصد رشد داشته و نیز واردات از  27دهد واردات گندم در هشت ماه امسال بیش از  آمارها نشان می

 .درصد بوده است 13و  35کشورهای امارات و چین به ترتیب بیش از 
 9.83میلیون دالر به سهم ارزشی  133ماهه سال جاری گندم با یک میلیارد و  7، در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .درصد رشد داشته است 68.01ایسه با مدت مشابه خود از لحاظ ارزش ترین کاالی وارد کشور بوده که در مق درصد عمده

 96.92میلیون دالر برآورد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی  17برنج نیز دومین محصول وارداتی بوده که یک میلیارد و 

 .دهد درصد کاهش نشان می

دهد  درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می 32.36ه سومین قلم عمده وارداتی وسایل نقلیه و موتور پیستونی بوده ک

 .دهد درصد کاهش نشان می 0.81و منفی  23.73و کنجاله سویا و ذرت دامی به ترتیب از لحاظ ارزشی منفی 

صد در 91کشور عمده وارداتی طی این مدت امارات متحده عربی بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دالری  3

 .درصد بوده است 22.79و ترکیه  1.86، هند منفی 22.13، جمهوری کره 09.99رشد داشته و نیز ارزش واردات از کشور چین 

 .کاهش داشته است 21.38دالر بوده که نسبت مدت مشابه سال قبل  2917متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی 

کشور  30کشور دنیا منفی و با  73ون احتساب نفت، گاز و خدمات با بر اساس گزارش گمرک ایران تراز بازرگانی خارج کشور بد

 .مثبت بوده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391319112231 

 

 گندم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930924000353
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930923001190
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 آیانا- 1909آذر  39, یکشنبه

 با کاهش مصرف کود، عملکرد تولید گندم را افزایش دادم 

خبره بخش کشاورزی و کشاورز نمونه زراعت گندم دیم با یک ابتکار ساده، با وجود کم کردن میزان مصرف 

هزار افزایش داد که از متوسط عملکرد  222کودهای شیمیایی عملکرد تولید این محصول را تا چهار تن و 

 . ار باالتر استگندم آبی در هر هکت
گیری از کشاورزی نوین و  آذر، کشاورز بوکانی است که عالوه بر تولید گندم و بذر، کشاورزان دیگر را نیز به بهره محمد محمدی

 .کند آالت مناسب کشاورزی، بذر باکیفیت و رعایت زمان کشت مناسب دعوت می استفاده ماشین

در افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی ندارد و تنها هزینه بیشتری را به آنها  وی معتقد است که افزایش مصرف کود هیچ تأثیری

 .کند متقبل می

گیری نهاده مناسب و دقت در زمان کشت از مواردی است که وی را در مقایسه با سایر کشاورزان متمایز  مصرف کود کمتر، اما بهره

 .کند می

 ه میزان است؟عنوان خبره بخش کشاورزی عملکرد گندم دیم شما چ به

 .هزار کیلوگرم است 777، چهار تن و 31 - 32بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، میزان عملکرد من در سال زراعی 

 نوع خود دارد؟ فعالیت و کشت و کار شما چه تفاوتی با سایر کشاورزان هم

ایجاد کردم، عملکرد بیثشتر و متفاوتی را در  31 - 32خاطر نوع خالقیتی که در تولید محصول گندم دیم، در سال زراعی  به

 .دست آوردم مقایسه با همکارانم به

 این خالقیت چه بود؟

برای کاشت گندم پاییزه در آن سال زمین خود را آیش کردم و در فصل بهار محصولی را روی زمین نکاشتم و از کودهای متداول 

 .کردم تفاده میاوره به میزان خیلی کمتر از معمول سایر کشاورزان اس

به پیشنهاد یکی از کارشناسان جهاد کشاورزی استان با افزایش سطح زیر کشت، مقدار کود مصرفی را نیز کم کردم و کود سرک را 

 .پاشی در مزرعه پخش کردم به جای استفاده مستقیم به شکل محلول

 میزان مصرف کود شما در هر هکتار چقدر است؟

صورت سنتی استفاده کنم  خواستم این محصول را به کنم که اگر می نج کیلوگرم کود اوره استفاده میبرای فصل بهار در هر هکتار پ

 .کردم کیلوگرم کود مصرف می 01تا  91باید در هر هکتار 

صورت سنتی پخش  ها باران وجود نداشته باشد و کودی که به در زمان کودپاشی بهاره این امکان وجود دارد که در منطقه تا مدت

پاشی و ترکیب با درصد مشخص آب، در کمتر از دو ساعت  شده است، به مرور زمان تبخیر شده و به دانه گندم نرسد، اما با محلول

 .شود راحتی جذب می های گندم به از طریق خاک و ساقه

آبی و  در برابر کمهای دیم که مقاومت بیشتری  های آبی دارند و گندم در منطقه ما کشاورزان تمایل زیادی به کاشت گندم

 .پسندند، اما این رقم با وجود عملکرد کم با شرایط منطقه سازگاری داشته و نتیجه بهتری دارد خشکسالی دارند را نمی

 کنید؟ های هواشناسی کشاورزی نیز برای کشت و کار خود استفاده می از توصیه

های اعالم شده  کرده و زمان کشت خود را بر اساس تاریخ های هواشناسی کشاورزی استفاده در کشت و کار محصول خود از توصیه

 .کنم تنظیم می

 کنید؟ از چه نوع بذری استفاده می
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کشاورزانی که از این . کنم شده، مطابق با شرایط آب و هوای و عملکرد متناسب استفاده می در کشت خود از بذرهای ضدعفونی

های کارشناسان را در  مقصرند، زیرا به میزان الزم مطالعه ندارند و توصیه بذرها بهرمند نیستند و عملکرد ضعیفی دارند خودشان

 .گیرند مراحل کاشت، داشت و برداشت به کار نمی

 شده شما برای تولید هر کیلوگرم گندم چقدر است؟ هزینه تمام

شاورزان توزیع شد، خاک منطقه غنی قیمت و در مقاطعی رایگان بین ک دلیل اینکه در گذشته به ویژه در اویل انقالب، کود ارزان به

های منطقه غنی هستند و فقط به اوره یا کودهای حیوانی احتیاج دارد و  شده و با آزمایش خاکی که انجام دادم معلوم شد که زمین

 .ام میزان مصرف کود فسفاته را به شدت کاهش داده

 کنید؟ طور کلی در مزارع خود چه مقدار کود استفاده می به

کنم، در حالی که در گذشته مصرف من  کیلوگرم کود اوره و فسفات در هکتار استفاده می 211تا  81طور مجموع  کشت به در زمان

 .کیلوگرم در هر هکتار بود 231

اید و به این سمت حرکت  سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی توجه کرده چقدر برای به یکپارچه

 اید؟ کرده

سازی اراضی کشاورزی و مشارکت با سایر  کنم، اما یکپارچه های بزرگ و یکپارچه استفاده می ول گندم از زمینبرای کشت محص

کشاورزان، مشکالتی مانند عدم هماهنگی شرایط کشت و تفاوت میزان دانش فنی کشاورزان وجود دارد که در زمان مشارکت و 

کنند، کشاورزان پیشرو  اورزی هیچ یک از اصول کشاورزی را رعایت نمیدر مواردی کش. سازی باید به آنها توجه داشت یکپارچه

 .دانند سازی را به صرفه و صالح نمی یکپارچه

 هایی از مسئوالن دارید؟ چه خواسته

طوری که در زمان خسارت زیان کشاورزان جبران شود، پوشش بیمه  ایجاد بیمه مناسب و حقیقی برای محصوالت کشاورزی، به

ای به کشاورزان رسیده است  های کشاورزی به شکل ورثه ی همه مناطق، تصحیح و مشخص نمودن میزان دقیق زمیناجتماعی برا

 .آید حساب می های عمومی بخش کشاورزی به که همه این موارد از خواسته

 شوید؟ امسال هم کشاورز نمونه می

 ./هم کشاورز نمونه شوم 31 - 39در سال زراعی ام و امیدوارم که  امسال نیز عملکرد خوب و مشابه سال گذشته داشته

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 11636-2 .html 

 

 گندم
 خبرنگاران جوان – - 1909آذر  3۲: تاریخ

 رقم جدید گندم در گلستان 1معرفی 

 .رقم جدید گندم را شناسایی کردند 1محققان بخش کشاورزی گلستان 
از این : ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی استان گلستان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

رزی آبی و یک رقم ویژه مزارعیست که با آب باران های دارای چاه کشاورزی یا اصطالحا کشاو تعداد سه گونه جدید برای زمین

 ( کشاورزی دیم)شوند  آبیاری می

 .های ارقام جدید افزایش محصول آنهاست ترین مزیت یکی از مهم: سیدعلی حسینی افزود

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20696-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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شرایط  تن در هکتار بود در حالی که در 6میزان برداشت ارقام معرفی شده جدید گندم توسط کشاورزان پیشرو حدود : وی گفت

 . تن در هکتار است 0عادی میانگین محصول هر هکتار گندم حدود 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی گلستان افزود؛ قصد داریم ارقام جدید را تا دو سال آینده در اختیار 

 . کشاورزان قرار دهیم

گونه جدید گندم در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  91با این ارقام، محققان بخش کشاورزی گلستان تاکنون : حسینی گفت

 . اند منابع طبیعی این استان به کشاورزان معرفی کرده

 ./اکنون در مناطق مختلف این استان چهار ایستگاه تحقیقاتی دارد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان هم 

http://www.yjc.ir/fa/news/3181193 

 

 مرکبات

 آیانا- 1909آذر  35, سه شنبه

 هزار تن رسید  97سازی مرکبات شب عید امسال به  ذخیره

نامه  هزار تن منجر به عقد تفاهم 97سازی برای محصول مرکبات استان مازندران،  هزار تن سهم ذخیره 15از 

 .شده است
با اعالم این خبر درباره ( ایانا)کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان جهاد 

 03هزار تن مشخص شده بود که با افزایش آن، در حال حاضر به  13سهم این استان : سازی مرکبات برای ایام عید گفت ذخیره

 .هزار تن رسیده است

نامه منعقد شده است،خاطرنشان  هزار تن پرتقال تولیدکنندگان، تفاهم 28سازی  ین که تاکنون برای ذخیرهدالور حیدرپور با بیان ا

 .سازی مرکبات وجود دارد نامه در زمینه ذخیره ماه سال جاری، فرصت برای انعقاد تفاهم تا پایان دی: کرد

ست که محصول تولیدکنندگان را خریداری کرده و در مباشر خرید، سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور ا: حیدرپور ادامه داد

کند و مابقی آن پس از تعیین قیمت مصوب در نیمه دوم  کند و در عوض نصف پول آن را پرداخت می انبارهای آنها نگهداری می

 .اسفندماه توسط ستاد تنظیم بازار پرداخت خواهد شد

زده شده را به قیمت دوهزار و  شده و واکس بندی شده، بسته ال سورتدر حال حاضر این مباشر هر کیلوگرم پرتق: وی تصریح کرد

 .کند تومان خریداری می 311

هزار و  قیمت هر کیلوگرم پرتقال روی درخت در بازار استان مازندران یک: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران یادآور شد

 .تومان است 611هزار و  تا یک 911

تومان بوده که در مناطق مختلف  611گیرد، دارای قیمت دوهزار و  کننده قرار می پرتقالی که در اختیار مصرف: حیدرپور تأکید کرد

 .کشور متفاوت است

 .سازی و تأمین مرکبات شب عید مردم، مقرر شد که تمامی آن از پرتقال شمال تأمین شود برای ذخیره: وی اظهار داشت

 نداردکنندگان  واکس پرتقال خطری برای مصرف

http://www.yjc.ir/fa/news/5072239
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واکس زدن به پرتقال باعث افزایش ماندگاری و : ای است، گفت حیدرپور درباره واکس میوه نیز که این روزها دارای اخبار گسترده

آورد و به غیر از آن نیز، موادی که برای  وجود نمی شود، مشکلی به شود و از آنجا که پوست پرتقال خورده نمی بازارپسندی آن می

 .شود، تأییدشده کشورهای اروپایی بوده و برای سالمتی مضر نیست ه میتهیه واکس استفاد

ها  مصرف واکس موجود بر روی سیب نیز از آنجا که به تأیید کارشناسان رسیده است، برای سالمتی انسان: وی همچنین افزود

 .خطری ندارد

 86تاکنون مبلغ : توافقی برنج خاطرنشان کرد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درباره پرداخت بهای خرید حمایتی

تن برنج، به برنجکاران پرداخت شده است و بدین ترتیب هیچ بدهی از این بابت وجود  311هزار و  20میلیارد تومان برای خرید 

 .ندارد

 ./های شمالی در حال انجام است و هیچ مشکلی ندارد کشت رتون نیز در استان: حیدرپور تصریح کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11818-2 .html 

 

 منابع مالی
 - 09/90/35فارس

میلیارد تومان برای توسعه آبیاری  9355اختصاص /11درصدی اعتبارات کشاورزی در الیحه بودجه  83رشد 

 نوین

هزار میلیارد ریال برای توسعه  93ریزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در الیحه بودجه  معاون برنامه

 .درصدی کل اعتبارات بخش کشاورزی در سال آینده خبرداد 83یابد، از رشد  ابیاری نوین اختصاص می
ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز  ، عبدالمهدی بخشنده معاون برنامهاری فارسخبرگزبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اعتبارات تملک : پرداخت و گفت 30در نشست خبری به اهم وضعیت اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در الیحه بودجه سال 

هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون  088برابر  30ای کل کشور شامل ملی و استانی در الیحه بودجه سال  های سرمایه دارایی

 .درصد رشد داشته است 23.7هزار میلیارد ریال برابر  021معادل  39بودجه سال 

 8در قالب  30های تابعه در الیحه بودجه  ای ملی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های سرمایه اعتبارات تملک دارایی: وی افزود

برابر  39بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال  هزار میلیارد ریال پیش 20طرح با اعتبار  223برنامه و  13فصل، 

 .درصد داشته است 19هزار میلیارد ریال و رشدی معادل  22

کشاورزی و  ای ملی فصل های سرمایه اعتبارات تملک دارایی: ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت معاون برنامه

بینی شده که نسبت به  میلیارد ریال پیش 21390.3طرح با اعتبار  71برنامه و  11در قالب  30منابع طبیعی در الیحه بودجه سال 

میلیارد ریال برابر  8781.7معادل  2939ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی قانون بودجه سال  های سرمایه اعتبار تملک دارایی

 .داشته است درصد رشد 99.7

میلیارد تومان  2911تا  2131های نوین آبیاری مبلغی بین  همچنین به منظور اجرای عملیات توسعه روش: بخشنده اظهار داشت

 بینی شده است پیش 39در الیحه بودجه سال 

توسعه ملی در سال درصد از منابع صندوق  21همچنین : ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت عاون برنامه12

غیر دولتی به صورت ریالی در   های دولتی و خصوصی داخلی به منظور پرداخت تسهیالت به بخش گذاری نزد بانک جهت سپرده 30

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20727-1.html
http://www.farsnews.com/
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 3تبصره ( د)بخش آب و کشاورزی از جمله صنایع تبدیلی، صنایع تکمیلی و منابع طبیعی و همچنین محیط زیست در قالب جزء 

 .اختصاص یافته است 2930الیحه بودجه سال 

های حاکمیتی  ها و طرح اعتبار دستگاه 30های الیحه بودجه سال  گیری با توجه به جهت: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

درصد رشد و اعتبار  279های مبارزه تلفیقی علیه آفات و توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور  نظیر سازمان حفظ نباتات در طرح

درصد رشد داشته  30زایی  درصد رشد و مقابله با بیابان 216های آبخیزداری  ها، مراتع و آبخیزداری کشور در طرح جنگلسازمان 

 .است

میلیارد ریال با عنوان ارتقای ضریب خود اتکایی در تولید به محصوالت راهبردی کشاورزی عنوان کرد و  231بخشنده اعتبار مبلغ 

ردیف متفرقه  299در قالب جزء ( میلیارد ریال تملک دارایی 111ای و  میلیارد ریال هزینه 211)میلیارد ریال  911مبلغ : گفت

هزار با عنوان موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی برای اولین بار به سازمان  391

 .حفظ نباتات کشور یافت

ریال با عنوان ساماندهی، تولید، فرآوری، تجارت، تبلیغ و خرید تضمینی چای کشور در  همچنین مبلغ هزار میلیارد: وی افزود

 .اختصاص یافت 30بودجه سال 

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و  3میلیارد ریال با عنوان اعتبار موضوع ماده  611معاون وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص مبلغ 

ها و تأسیسات  میلیارد ریال بابت فروش ساختمان 1311مبلغ : کشاورزی خبر داد و گفت های سنددار کردن اراضی باغات و هزینه

 .منظور شده است 30دولتی به نام وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال 

درصد رشد دارد و  11برابر با  30ای کل کشور در الیحه بودجه سال  اعتبارات هزینه: ای گفت وی در خصوص اعتبارات هزینه

نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه  30های تابعه ملی در الیحه بودجه سال  ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه رات هزینهاعتبا

 .دهد درصد رشد را نشان می 19معادل  39سال 

اعتبارات میلیارد ریال بابت جذب مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی به  2111مبلغ  30در الیحه بودجه سال : بخشنده اظهار داشت

 .ها اضافه شده است ای سازمان جهاد کشاورزی استان هزینه

التفاوت از کاالهای وارداتی از  هزینه مربوط به اعتبار اخذ مابه: ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشت معاون برنامه

کل کشور افزایش یافته  30ال در الیحه بودجه سال هزار میلیارد ری 9به مبلغ  39میلیارد ریال در قانون بودجه سال  111مبلغ 

 .است

 30در الیحه بودجه سال ( یارانه نان)هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه خرید تضمینی گندم  31همچنین : بخشنده اظهار داشت

 .اختصاص یافته است

مازاد درآمدهای نفت و میعانات گازی در از محل : های آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت وی در مورد تأمین اعتبار طرح

های اجرای عملیات آب و خاک، کشاورزی به عنوان سهم دولت به صورت بالعوض  درصد از هزینه 73تا  30الیحه بودجه سال 

 .شود پرداخت می

لی آبیاری و های اص بردارانی که در احداث شبکه همچنین در مناطق محروم و بهره: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .های فرعی آبیاری و زهکشی معافند زهکشی مشارکت کرده باشند، از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه

های روغنی تولیدی داخلی در  هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید تضمینی گندم، جو، ذرت و دانه 201: بخشنده اظهار داشت

 .منظور شده است 30به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال  قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط

منظور شده تا کشاورزانی که در اثر حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی خسارت  30در الیحه بودجه سال : بخشنده اظهار داشت

 .جریمه برای مدت معذوریت معاف شود اند، از پرداخت اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در مورد مقرر نشده دیده



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

77 
 

های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و مؤسسات مالی و  کلیه بانک 30در بودجه سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر  اند، موظفند با پرداخت وام های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیالتی پرداخت کرده صندوق

سوزی غیر  گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش های همه دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی و یا آفات و بیماری

عمدی شده باشند، را با تأیید کارگروه متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، بانک مربوط در شهرستان و صندوق بیمه کشاورزی 

 .سال مهلت دهد 9به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات به مدت شهرستان و فرمانداری مربوطه مشروط 

تصویب شده  39بودجه سال  23ها در ماده  بینی خرید و تجهیزات امداد هوایی و ناوگان اطفای حریق جنگل پیش: وی اظهار داشت

 .داد و نجات مشترک استکه این هلیکوپترها چند منظوره است و بین وزارت جهاد کشاورزی، هالل احمر و سازمان ام

هزار میلیارد ریال یارانه برای کمک به  31ها مبلغ  در اجرای قانون هدفمندی یارانه 30دولت برای سال : وی همچنین اظهار داشت

 .بینی کرده که سهم هر بخش را هیأت وزیران تعیین خواهد کرد بخش تولید پیش

میلیارد تومان بوده که هزار میلیارد تومان آن امسال به بخش کشاورزی  711هزار و  0معادل  39این مبلغ برای سال : وی افزود

 .گیرد تعلق می

چند اعتبار خارج از بودجه به بخش کشارزی تعلق گرفت که یکی از آنها  39در سال : بخشنده در بخش دیگری از سخنانش گفت

هزار هکتار از اراضی کشاورزی  331سازی  کپارچهمیلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای تسطیح و ی 2.3رقمی معادل 

 .خوزستان و ایالم بود

های زابل خارج از  هزار هکتار از دشت 06میلیارد تومان برای نوسازی  2011میلیون دالر معادل  311مبلغ : وی اظهار داشت

 .به بخش کشاورزی تعلق گرفت 39بودجه 

 11میلیارد دالر معادل  7ه وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافت که آن مبلغ رقمی دیگر ب 39در خارج از بودجه سال : وی افزود

های  و شبکه 1های یک و  وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای تأمین آب، شبکه 1هزار میلیارد تومان است که این رقم بین 

 .های آبیاری مشترک است آبیاری و تجهیز و نوسازی سیستم 0و  9

قسط  6سال تنفس در  1میلیارد دالر دولت تعهد کرده که بعد از  21در مجموع مبلغ : هاد کشاورزی اظهار داشتمعاون وزیر ج

 .سال به صندوق توسعه ملی بازگردانده شود 6مساوی و در طی 

ذار شده و های آبیاری سنتی به تحت فشار در حاشیه دریاچه ارومیه به وزارت جهاد کشاورزی واگ بودجه تبدیل سیستم: وی گفت

اعتباراتی در قالب تسهیالت و تأسیس گلخانه هم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است که این اعتبار هم خارج از 

 .است 30بودجه سال 

میلیارد تومان برای  997ای مبلغ  های گلخانه های آب و خاک حوزه دریاچه ارومیه و سیستم برای عملیاتی کردن طرح: وی افزود

 .ابالغ شده است 39ال س

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391313112136 

 

 منابع مالی
 آیانا- 1909آذر  34, دوشنبه

 درصد بودجه عشایری در سال جاری  55اختصاص 

 . ای که برای جامعه عشایری در نظر گرفته شده بود، تخصیص داده شده است درصد بودجه 55تاکنون تنها 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930925001256
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: درباره اعتبارات بخش عشایری کشور گفت( ایانا)مقام سازمان امور عشایر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

 .تخصیص داده شده است( میلیارد تومان 71معادل )انی بخش عشایری درصد از اعتبارات ملی و است 31تاکنون حدود 

میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی مصوب و منجر به عقد قرارداد شده، اما هنوز  16مبلغی معادل : میرولی صفرزاده افزود

 .مبلغی به آن اختصاص داده نشده است

های عشایری در نظر گرفته شده که به محض  طرح پرواربندی داممبلغ فوق در راستای اجرایی شدن : وی خاطرنشان کرد

 .شود تخصیص، اجرایی می

 19در راستای مقابله با خشکسالی و کمبود آب در مناطق عشایری، در یک مرحله مبلغ : مقام سازمان امور عشایر ادامه داد قائم

 .از محل حوادث غیرمترقبه اختصاص پیدا کرده است میلیارد تومان 21میلیون تومان در مرحله دیگری مبلغ  711میلیارد و 

در حال حاضر هیچ مشکلی در مناطق قشالقی عشایر وجود ندارد و تأمین علوفه، آب آشامیدنی، آرد و سایر : صفرزاده تصریح کرد

 .ملزومات این جامعه فراهم است

وجود داشت که با همکاری شرکت پشتیبانی امور  در برخی مناطقی که دچار خشکسالی بودند، کمبود آب و علوفه: وی یادآور شد

 ./دام، مرتفع شد و در حال حاضر هیچ مشکلی نیست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11811-2.html 

 
 

 منابع مالی
 آیانا- 1909آذر  35, سه شنبه

 های قندی به دامپزشکی  درآمد نوشابه درصد از 85اختصاص 

ای از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس در نامه

های قندی تولیدی و وارداتی، به سازمان  درصد درآمد حاصله از اخذ عوارض نوشیدنی 85خواست تا 

 .دامپزشکی اختصاص یابد
ای به رئیس  ، عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی طی نامه(ایانا)ورزی ایرانبه گزارش خبرگزاری کشا

های قندی تولید  درصد درآمد حاصله از اخذ عوارض از نوشیدنی 11کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از وی خواست 

 .مان دامپزشکی اختصاص یابدهای وارداتی، به ساز داخل، تولید مشترک داخل، خارجی و نوشیدنی

درصد آن در  01درصد از این درآمد در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  61براساس این گزارش پیش از این 

های مذکور  خانه درصد از سهم وزات 21گرفت که طبق مصوبه کمیسیون کشاورزی مبلغ  اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می

 .درصد به سازمان دامپزشکی اختصاص یافته است 11کاسته شده و 

 .این مصوبه کمیسیون کشاورزی جهت تصویب به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارسال شده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11898-2.html  

 

 تماشین آال

 آیانا- 1909آذر  37, پنجشنبه

 ها و سامانه های کشاورزی شمال غرب کشور  راه اندازی مرکز تست ماشین

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20702-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20737-1.html
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های کشاورزی شمال غرب کشور در ارومیه راه اندازی  ها و سامانه همزمان با هفته پژوهش مرکز تست ماشین

 .شد
آیین افتتاحیه مرکز تست ماشین ها و سامانه های کشاورزی از ارومیه، در ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشاورزی بیشترین سهم را : شمال غرب کشور در دانشگاه ارومیه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در این آیین گفت

 .در اقتصاد استان دارد و آذربایجان غربی شش درصد محصوالت کشاورزی کشور را تولید می کند

با توجه به افزایش جمعیت و بحران کمبود آب در کشور و استان باید راندمان تولید محصوالت : کریم زاده اظهار کرد اسمعیل

کشاورزی را افزایش دهیم که این امر با توجه بیشتر به مکانیزاسیون مورد نیاز بخش کشاورزی که مهم ترین نقش را در پایداری 

 .تولید محصوالت دارد، امکان پذیر است

با توجه به اینکه تست و : واحد تولید کننده ماشین آالت و ادوات کشاورزی در استان فعال است، افزود  01کریم زاده با بیان اینکه 

در شهر کرج انجام می گرفت، با راه اندازی این مرکز دستگاه ها و ماشین آالت  "ارزیابی ماشین ها و سامانه های کشاورزی قبال

ان در این مرکز مورد تست و ارزیابی قرار خواهند گرفت که بدون شک، وجود چنین مرکزی در شمال غرب تولیدی کشاورزی است

 .کشور و در میان کشورهای همسایه، راهگشای بسیاری از مشکالت موجود در این زمینه خواهد بود

ن غربی راه اندازی شده است، کنترل الزم به ذکر است که این مرکز که با مشارکت دانشگاه ارومیه و جهاد کشاورزی آذربایجا

های استاندارد بر روی  گیرد و عالوه بر آن اجرای آزمون استاندارد ماشین آالت کشاورزی وارداتی و صدور گواهی استاندارد انجام می

 .ها و ماشین آالت کشاورزی در آذربایجان غربی و استان های همجوار نیز در همین مرکز قابل انجام است سامانه

کارگاه ساخت و تولید، کارگاه موتور و ابزار، آزمایشگاه مقاومت مصالح و مواد، آزمایشگاه ارتعاش، آزمایشگاه ابزار دقیق، آزمایشگاه 

مکانیک خاک، آزمایشگاه خواص مکانیکی محصوالت کشاورزی، آزمایشگاه برق صنعتی و آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر از جمله 

 .رعه ای این مرکز استامکانات کارگاهی و مز

های کشاورزی شمال غرب کشور با مجوز رسمی از مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی احداث شده و  ها و سامانه مرکز تست ماشین

 ./نقش پل ارتباطی دانشگاه و صنایع را بر عهده دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11866-2 .html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

  - 09/90/34فارس

 پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت هفته پژوهش

برد، با ارسال پیامی هفته پژوهش را به همه  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در قزاقستان به سر می

 .کشاورزی تبریک گفتپژوهشگران کشور و به ویژه پژوهشگران بخش 
دستاورد تحقیقاتی بخش کشاورزی و  3، امروز در مراسم روز پژوهش و رونمایی از خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تحقیقات کشاورزی برگزار شد، تجلیل از تعدادی از پژوهشگران و محققان کشاورزی که در باغ کشاورزی سازمان آموزش، ترویج و 

نژاد مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی قرائت  برد توسط شاهرخ رمضان پیام وزیر کشاورزی که در سفر قزاقستان به سر می

 .شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20766-1.html
http://www.farsnews.com/
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پررمز و ها راه نفوذ به جهان  ورزی و تدبر در حوزه کسب حقایق و شناخت پدیده براساس این گزارش، در این پیام آمده است اندیشه

 .کند راز خلقت است که ما را به سمت پژوهش رهنمون می

. های خردمندان است گیری پژوهش، فعالیتی منظم، منطقی و سیستماتیک برای دستیابی به دانش نو، درک و حل مسایل و تصمیم

پژوهش به عنوان دغدغه مسئولین تواند تکاملی و پویا باشد، بر این اساس است که  امروزه، هیچ اقدامی بدون پژوهش و فناوری نمی

 .ای به آن اختصاص داده شده است مملکتی مطرح بوده و هفته

کند تا بار دیگر توجهات به سمت  فرا رسیدن هفته پژوهش فرصتی را فراهم می: در پیام حجتی وزیر جهاد کشاورزی آمده است

های کلی علم و فناوری از سوی مقام معظم  غ سیاستهفته پژوهش امسال در سایه ابال. های واالی پژوهشگران جلب شود ارزش

 .های پیش است رهبری متمایز از سال

های  ترین ناوگان پژوهش بخش کشاورزی از این افتخار برخوردار است که چه از جنبه تاریخی و چه از جنبه تأثیر و نفوذ بالنده

 .کشاورزی بنا نهاده است کاربردی را در خود جای داده و بنیاد علوم و فنون متعددی در زمینه

وزارت جهاد کشاورزی با عنایت به امکانات و تجهیزات موجود در : در بخش دیگری از پیام وزیر جهاد کشاورزی آمده است

رود با  نظر، گام های مؤثری را در ارتقای بخش برداشته و انتظار می مؤسسات و مراکز پژوهشی در سطح کشور پژوهشگران صاحب

م پژوهش در سطح تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، زمینه ارتقای بخش کشاورزی و منابع طبیعی را بیش از نوسازی در نظا

 .پیش فراهم نماید

ها برخوردار است، پژوهشگران این بخش عالوه بر  های متمایزی نسبت به سایر انواع پژوهش های بخش کشاورزی از ویژگی پژوهش

 .سازی نتایج پژوهش تا سفره را نیز برعهده دارند رسالت تجاریترین سطوح،  تولید علم، در عالی

مندی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین غذای جامعه نکاتی به شرح زیر تأکید  وزیر در بخش دیگری از پیامش با توجه به وظیفه

 :داشته است

ی اقلیمی، شایسته است سازمان تحقیقات، ـ با توجه به تغییرات اقلیمی و نوسازی به وجود آمده در نزوالت جوی و پارامترها2

ریزی به منظور پاسخگویی به نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور موضوعات  آموزش و ترویج کشاورزی ضمن برنامه

 .های اجرایی در شرایط عادی را تأمین کند پژوهشی، نیازهای پژوهشی، بخش

های مذکور از جمله معاونت علمی  ن و پژوهشگران و همکاری با کلیه دستگاهبنیان و حمایت از محققا ـ تشکیل شرکت های دانش1

 .و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، سازمان محیط زیست کشور

نظور شود الزم است برنامه الزم به م توجهی از بذور و سبزی و صیفی موردنیاز کشور از خارج تأمین می ـ از آنجایی که بخش قابل9

 .تأمین بذور یادشده در کشور صورت گیرد

های اجرایی وزارتخانه و  ـ با عنایت به محدودیت منابع آبی و نیاز روزافزون کشور به مواد غذایی الزم است با همکاری معاونت0

ختلف کشور تهیه افزاری افزایش عملکرد به ازای واحد آب مصرفی برای مناطق م های نرم سازمان جهاد کشاورزی استانها، بسته

 .شود

 .وزیر جهاد کشاورزی هفته پژوهش را بر همه پژوهشگران کشور به ویژه بخش کشاورزی تبریک گفت

کشاورزی به عنوان نماینده دولت ایران برای شرکت در سیزدهمین اجالس   براساس این گزارش، محمود حجتی وزیر جهاد

شود، صبح روز گذشته تهران را به مقصد شهر  ه در قزاقستان برگزار میوزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ک نخست

 .آستانه ترک کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391310111130 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 09/90/39فارس

 جهاد کشاورزی به قزاقستان برای شرکت در اجالس سازمان همکاری شانگهایسفر وزیر 

کشاورزی به عنوان نماینده دولت ایران برای شرکت در سیزدهمین اجالس   محمود حجتی وزیر جهاد

شود، صبح امروز تهران  وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در قزاقستان برگزار می نخست

 .هر آستانه ترک کردرا به مقصد ش
رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان  به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش 

ان همکاری نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران برای شرکت در سیزدهمین اجالس نخست وزیران کشورهای عضو سازم

آذرماه در قزاقستان برگزار می گردد، در راس هیئتی بلند پایه صبح امروز تهران را به مقصد شهر  10الی  19های که از تاریخ   شانگ

های توسعه روابط اقتصادی و تجاری در منطقه در دستور کار قرار  ای، راه در این اجالس مسائل مهم امنیت منطقه.آستانه ترک کرد

های حجتی در این سفر سخنرانی در اجالس نخست وزیران، دیدار و رایزنی با مقامات کشورهای عضو و ناظر سازمان  امهبرن.دارد

 .اقتصادی و امنیت در کشور افغانستان است - موضوعات نشست یاد شده، تجاری. های است شانگ
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 09/90/34فارس

 سال پیشگیری از آن است 975سال مبارزه با ملخ صحرایی معادل هزینه  8هزینه 

های پیشگیری بیشتر است،  های جبرانی و درمان به مراتب از هزینه نماینده فائو در ایران با بیان اینکه هزینه

های  در غرب و شمال آفریقا برابر با هزینه 8555تا  8553های  هزینه کنترل ملخ صحرایی در فاصله سال: گفت

 .سال بوده است 975کنترل و پیشگیری در منطقه برای 
، سرج ناکوزی نماینده فائو در ایران در جلسه افتتاحیه بیست و نهمین نشست خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و جشن پنجاهمین سالروز این نشست که در سازمان حزب نباتات در تهران 

گذرد و این  ای مبارزه با ملخ صحرایی فائو در منطقه جنوب غرب آسیا نیم قرن از تأسیسش می کمیسیون منطقه: ار شد، گفتبرگز

 .المللی است آگاهی و پیشگیری ملخ صحرایی در سطح بین ای در سیستم پیش کمیسیون منطقه 9ترین در میان  کمیسیون با سابقه

ژه فائو در تهران کشورهای عضوی که به طور مستقیم پدیده ملخ صحرایی در مناطق شرقی در جلسه وی 2361در اکتبر : وی افزود

 .اند تاسیس این کمیسیون توصیه شد جنوب غرب آسیا متأثر بوده

در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده و از زمان  2363توافقنامه این نشست در سال : نماینده فائو در ایران اظهار داشت

های ملخ صحرایی به شیوه کنترل شده  های با ارزشی به کشورهای منطقه داشته و از طغیان کمک 2360آن در سال  تشکیل

 .جلوگیری به عمل آورده است

به طور نمونه هزینه کنترل : های پیشگیری بیشتر است، گفت های جبران و درمان به مراتب از هزینه ناکوزی با بیان اینکه هزینه

 281های کنترل و پیشگیری در منطقه برای  در غرب و شمال آفریقا برابر با هزینه 1113تا  1119های  فاصله سالملخ صحرایی در 

 .سال بوده است
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توانند ایفا کنند و به همین  ای ملخ صحرایی نقش کلیدی در پیشگیری می های منطقه کمیسیون: نماینده فائو در ایران اظهار داشت

 .حرایی در منطقه جنوب غرب آسیا تشکیل شده استدلیل اولین کمیسیون ملخ ص

 .های کشورهای عضو دارد ها بستگی تام به پرداخت حق عضویت توان این کمیسیون: وی افزود

اوایل سال جاری : روی کشورهای عضو پذیرفته شده است، گفت نماینده فائو در ایران با بیان اینکه مشکالت و موانع مالی پیش

 .های سواک به دلیل عدم پرداخت حق عضویت اعضا متوقف شده است میالدی کلیه فعالیت

به این سو این  2360ها از سال  برابری هزینه 23رغم افزایش  سال ثابت بوده و علی 31حق عضویت ساالنه در : ناکوزی اظهار داشت

 .ها افزایش نیافته است حق عضویت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391310111313 

 
 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 09/90/34فارس

 شود های گیاهی منجر به افزایش تولید و رشد امنیت غذایی می کنترل آفات و بیماری

پایدار که منجر به رشد امنیت غذایی برای رسیدن به افزایش تولید و کشاورزی : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .های بلندی را برداشته است شود، ایران گام منطقه می
، در جلسه افتتاحیه بیست و نهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

لرزو این نشست در سازمان حفظ نباتات، محمد حسین شریعتمدار مشاور عالی وزیر جهاد غرب آسیا و جشن پنجاهمین سا

کشاورزی در جمهوری اسالمی ایران همانند سایر : کشاورزی متن پیام محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی را قرائت کرد و گفت

امنیت غذایی، اشتغال، درآمد، صنعت و  های اقتصادی است که مستقیماً با محیط زیست، ترین بخش کشورها یکی از محوری

توانیم شاهد رشد پایدار کیفی و  های جامع و زیربنایی می سالمت جامعه ارتباط دارد و با اتخاذد سیاستهای صحیح و اجرای طرح

 .کمی محصوالت کشاورزی باشیم

طمئناً منجر به رشد امنیت غذایی منطقه برای رسیدن به افزایش تولید و کشاورزی پایدار که م: حجتی در متن پیامش آورده است 

 .های بلندی را برداشته است شود جمهوری اسالمی ایران گام می

های گیاهی، استفاده از  حفظ، مدیریت و استفاده بهینه از منابع موجود، بکارگیری ارقام مقاوم و پرمحصول، کنترل آفات و بیماری

هایی است که حفظ نباتات جمهوری اسالمی ایران بیش از پیش  فات از جمله فعالیتهای نوین و بویژه بیولوژیک در مبارزه با آ روش

 .به آن همت گمارده است

ها یکی از آفات مهم و کلیدی محصوالت کشاورزی کشور است که سازمان حفظ  حجتی همچنین در ادامه آورده است که ؛ ملخ

ریزی بموقع قبل از بروز خسارت به محصوالت در مناطق کانون ردیابی و در  نباتات وظیفه کنترل آن را بر عهده دارد و باید با برنامه

 .صورت نیاز مبارزه اصولی با آفت را انجام داده تا دسترنج و حاصل زحمات کشاورزان از خسارت این افت مصون بماند

ای تحت عنوان  حت وقت ادارهاداره کل فال 2926و  2923ها نشانگر آن است که در سال  سوابق و اطالعات موجود در مورد ملخ

های الزم را  کند و کارشناسان این اداره در مورد مسائل مربوط به ملخ صحرایی و ملخ مراکشی آموزش اداره دفع ملخ تاسیس می

 .شدند دیده و پس از آن به عنوان مامور فنی در اداره دفع ملخ استخدام می
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مراکشی در نواحی مرکزی بین دو کشور ایران و شوروی سابق مانند دشت مغان، هدف اولیه از اداره دفع ملخ برای مبارزه با ملخ 

صحرا و نواحی مرزی خراسان مانند سرخس و کالت طبق مفاد موافقتنامه بوده است، همچنین در زمان حمله ملخ  دشت ترکمن

 .شد صحرایی از وجود افراد آموزش دیده و دیگر مهندسین استفاده می

 .شد 2906خ به عنوان هسته اولیه تشکیل سازمان حفظ نباتات در سال بعدها اداره دفع مل

همزمان با جنگ جهانی به چشم  2911اطالعات مبارزه با ملخ صحرایی از سال : وزیر جهاد کشاورزی در ادامه پیامش اظهارداشت

 .شود آغاز می 2912خورد و اولین سابقه حمله ملخ صحرایی در سال  می

سال ادامه  3به مدت  2916تا  2912گیرد و حمله از سال  ای مورد حمله این آفت قرار می طور بی سابقه سواحل جنوبی کشور به

 .شوند داشته و اغلب مناطق جنوبی کشور مانند چابهار و جاسک به این آفت آلوده می

رزه با ملخ هزینه شده و در میلیون ریال برای عملیات مبا 211حدود  2998که طبق سوابق در سال : وزیر در پیامش آورده است

های اخیر نیز هجوم ملخ صحرایی از کشورهای همسایه در سالهای اخیر نیز در رابطه با هجوم ملخ صحرایی از کشورهای  سال

 .همسایه مبارزات وسیعی انجام شده است

ور و تهیه غذای سالم ترین ارگان مسئول، حفظ محصوالت کشاورزی کش ترین و حساس سازمان حفظ نباتات به عنوان اساسی

های نوین ردیابی و کنترل  موظف است با تدابیر و تمهیدات ممکن و با در نظر گرفتن مسائل فنی و کارشناسی و استفاده از روش

 .زا را مدیریت و هدایت کند ها و عوامل خسارت آفات و بیماری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391310111637 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 09/90/99فارس

 برای کاهش وابستگی به درآمد نفت 11دالری نفت در بودجه  78های کاهش قیمت  زمزمه

قیمت نفت را در عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در صددیم 

هر چه استقالل کشور در حوزه کشاورزی بیشتر شود نیاز به درآمدهای نفتی : بودجه کاهش دهیم، گفت

 .شود کمتر می
ره اینکه چه دربا خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت عباس پاپی

مطرح کردن اقتصاد مقاومتی توسط : تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، گفت  هایی در بخش کشاورزی وجود دارد که می ظرفیت

های جدیدی برای مصون ماندن اقتصادمان از  مقام معظم رهبری به این معناست که باید از اقتصاد تک محصولی جدا شویم و راه

 . ها پیدا کنیم ریمهای خارجی مثل تح آسیب

نقش بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی تأمین امنیت غذایی است : زا است گفت وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون

 .شود که خوشبختانه بخش زیادی از مواد غذایی مورد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تولید می

میلیارد دالر ارز صرف واردات مواد غذایی شده است در حالی که درآمد حاصل از فروش  20معادل  32سال : زاده اظهار داشت پاپی

 . میلیارد دالر بوده است 93تا  91نفت در آن سال بین 

این بخش با تکیه بر توان داخلی و بدون : پذیرد، بیان داشت ها می وی با بیان اینکه بخش کشاورزی کمترین تأثیر را از تحریم

ای را در تأمین مایحتاج داخلی  تواند نقش قابل مالحظه  ها می در شرایط بحرانی از جمله تحریم  ز به واردات کاال یا نهادهکمترین نیا

 .کشور ایفا کند
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ای که تحت تأثیر  در بودجه: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به نقش بخش کشاورزی در بودجه کشور گفت

 .فت و میزان خرید نفت است، کشاورزی قادر است بخشی از نوسان آن را کمتر کندها، قیمت ن تحریم

یابد و به دنبال آن  هر چه استقالل کشور در حوزه کشاورزی افزایش یابد نیاز به درآمدهای نفتی کاهش می: زاده بیان داشت پاپی

 . شود کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی تأثیرش بر بودجه کمتر می

دالر را برای هر  81دولت رقم : یان اینکه مجلس امسال تالش دارد تا از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کم کند، گفتوی با ب

هایی در مجلس هست تا برای کاهش وابستگی به درآمدهای  پیشنهاد داده است در حالیکه بحث 30بشکه نفت در بودجه سال 

 .نفتی این رقم را پایین بیاوریم

ها و ایجاد فشارهای  کشورهای غربی مثل آمریکا و کشور عربستان در بحث تحریم  با توجه به شیطنت: اظهار داشتزاده  پاپی

اقتصادی به ایران برای کاهش قیمت نفت، مجلس هم در صدد است تا با کاهش قیمت نفت در بودجه سال آینده دولت دچار 

 .کسری نشود

این : غیرنفتی بسته شده است، تصریح کرد 30بیان اینکه دوم سوم بودجه سال  عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با

 .نکته مثبت و حائز اهمیت است ولی باید در کنار آن یک سری درآمدهای جدید غیر نفتی تعریف شود

ه تاکنون بر آن های اقتصادی ک صادرات محصوالت غیر نفتی و وضع مالیات در بعضی از مشاغل و فعالیت: زاده اظهار داشت پاپی

 .تواند به عنوان منابع درآمدی برای کشور محسوب شود مالیاتی وضع نشده است می

کنند مالیات گریز هستند، بنابراین باید قوانین  های دولتی استفاده می بسیاری از فعاالن بزرگ اقتصادی کشور که از یارانه: وی افزود

 .ها گرفته شود افراد و فعاالن بزرگ اقتصادی رصد شوند و جلوی مالیات گریزی آن تر تر عمل کنند و با آمار و اطالعات دقیق شفاف

خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی و تأمین امنیت غذایی نیاز : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .دهد های ارزی برای واردات کاهش می کشور را به واردات و همچنین صرف هزینه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 09/90/30فارس

 های آبیاری تحت فشار محدودیتی نداریم برای ایجاد سیستم

های آبیاری  کشاورزی، از عدم محدودیت منابع مالی برای ایجاد سیستممعاون آب، خاک و صنایع وزیر جهاد 

رو  های تحت فشار با مشکل روبه اندازی این سیستم تاکنون برای تأسیس و راه: تحت فشار خبر داد و گفت

 .ایم نشده
سیاست جهاد کشاورزی ترویج : امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد از کاشان، سید رحیم سجادی ظهر خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .صورت بهینه استفاده شود مصرف بهینه در حوزه کشاورزی است تا از آب به عنوان سرمایه ارزشمند در بخش تولید به

در بودجه : نشان کردسازی مصرف آب در حوزه کشاورزی را داری، خاطر وی با بیان اینکه همچنان درخواست اعتبار برای بهینه

هزار میلیارد تومان اعتبار برای آبیاری تحت فشار بودیم که استان اصفهان در  سال جاری با هماهنگی مجلس شاهد اختصاص یک

 .کشور در استفاده از این اعتبار و تحقق آبیاری تحت فشار پیشگام است

های آبیاری تحت فشار خبر داد و  مالی برای ایجاد سیستم معاون آب، خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی از عدم محدودیت منابع

 .ایم رو نشده های تحت فشار با مشکل روبه اندازی سیستم خوشبختانه تاکنون برای تأسیس و راه: گفت
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هزار هکتار از  9میلیارد ریال اعتبار اجرایی آبیاری تحت فشار برای  031تاکنون استان اصفهان : سجادی همچنین عنوان کرد

 .هزار هکتار دیگر آن در حال اجرا است 0اراضی کشاورزی خود دریافت کرده و 

شود و  این بودجه به صورت استانی در نظر گرفته می: وی با بیان اینکه در مورد تأمین اعتبار آب ردیف ملی نداریم، تصریح کرد

 .رو است بودجه استانی با محدودیت روبه

پیشنهاد ما را دولت در این خصوص در : اهکار موجود برای تأمین منابع آبی بیان کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ر

 .رود نمایندگان ملت بودجه تأمین آب را برای ما مد نظر قرار دهند بودجه سال آتی نیاورده است اما انتظار می

ده تا همه اراضی که امکان بودجه طرحی برای دولت ارسال ش: سجادی با اشاره به برنامه ششم و پنج سال آینده کشور گفت

 .اختصاصی برای آبیاری تحت فشار را دارا هستند، افزایش دهد

هزار  یک: وی با بیان اینکه بودجه سال آینده در بخش کشاورزی به دلیل کاهش قیمت نفت با کاهش مواجه نشده است، عنوان کرد

بینی صورت گرفته  یدواریم این بودجه افزایش پیدا کند تا مطابق پیشمیلیارد تومان بودجه عمرانی مد نظر قرار گرفته که ام 128و 

 .هزار هکتار از اراضی کشاورزی مورد آبیاری تحت فشار قرار گیرد 911

 .توانیم شاهد کشاورزی پرسود و مطمئن باشیم اگر امکانات زیربنایی در بخش کشاورزش محقق شود می: سجادی تأکید کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391313112168 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1909آذر  34, دوشنبه

اهمین ونهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و مراسم گرامیداشت پنج بیست

سالروز تأسیس کمیسیون جهانی کنترل ملخ صحرایی در تهران و با پیام وزیر جهاد کشاورزی و حضور 

 . های حفظ نباتات شش کشور و نمایندگان سازمان فائو برگزار شد رؤسای سازمان
این نشست که در سازمان ، در پیام محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشاورزی در جمهوری اسالمی ایران مانند : مقام عالی وی قرائت شد، آمده است حفظ نباتات توسط محمدحسین شریعتمدار، قائم

طور مستقیم با محیط زیست، امنیت غذایی، اشتغال، درآمد،  های اقتصادی است که به ترین بخش سایر کشورها یکی از محوری

توانیم شاهد رشد پایدار  های جامع و زیربنایی، می های صحیح و اجرای طرح امعه ارتباط دارد و با اتخاذ سیاستصنعت و سالمت ج

 .کیفی و کمی محصوالت کشاورزی باشیم

های  شود، ایران گام برای رسیدن به افزایش تولید و کشاورزی پایدار که منجر به رشد امنیت غذایی منطقه می: افزاید این پیام می

کارگیری ارقام مقاوم و پرمحصول، کنترل آفات و  لندی را برداشته است که حفظ مدیریت و استفاده بهینه از منابع موجود، بهب

هایی است که سازمان حفظ  ویژه بیولوژیک در مبارزه با آفات ازجمله فعالیت های نوین و به های گیاهی، استفاده از روش بیماری

 .ده استنباتات ایران به آن همت گمار

سازمان حفظ نباتات، : ها یکی از آفات مهم و کلیدی محصوالت کشاورزی کشور است، آمده است در این پیام با بیان اینکه ملخ

موقع، قبل از ورود خسارت به محصوالت، در مناطق کانونی ردیابی و  ریزی به وظیفه کنترل این آفات را بر عهده دارد و باید با برنامه

 .مبارزه اصولی با آفات را انجام دهد تا دسترنج کشاورزان از خسارت این آفت مصون بماند در صورت نیاز،

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930929001067
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گر آن است که در سال  ها نشان سوابق و اطالعات موجود درباره ملخ: در این پیام با اشاره به سوابق مبارزه با ملخ در ایران آمده است

تأسیس کرده و کارشناسان این اداره در مورد مسائل  "اداره دفع ملخ"ن ای با عنوا ، اداره کل فالحت وقت، اداره2926و  2923

 .های الزم را دیده و پس از آن با عنوان مأمور فنی در اداره دفع ملخ استخدام شدند مربوط به ملخ صحرایی و ملخ مراکشی آموزش

دو کشور ایران و شوروی سابق مانند دشت مغان، وی هدف اولیه از اداره دفع ملخ برای مبارزه با ملخ مراکشی در نواحی مرزی بین 

 .نامه دانسته است صحرا و نواحی مرزی خراسان مانند سرخس و کالت طبق مفاد موافقت دشت ترکمن

سواحل جنوبی کشور : گوید می 2912وزیر جهاد کشاورزی در این پیام با اشاره به سابقه حمله ملخ صحرایی به ایران در سال 

ای در آن زمان مورد حمله این آفت قرار گرفت و به مدت پنج سال ادامه داشت و اغلب مناطق جنوبی کشور مانند  سابقه طور بی به

 .چابهار، گواتر، دشتیاری و جاسک آلوده شدند

های ملخ صحرایی  دسته 2932و  2901، 2998، 2992، 2991های  بر اساس سوابق موجود، در سال: افزاید حجتی در این پیام می

میلیون ریال برای عملیات  211حدود  2998ل جنوبی، خوزستان، فارس، کرمان و یزد را مورد حمله قرار داد و فقط در سال سواح

 .مبارزه هزینه شده بود

هکتار، سال  611هزار و  سه 2978های اخیر نیز وجود ملخ صحرایی از کشورهای همسایه در سال  در سال: در پیام وی آمده است

هزار هکتار مبارزه با ملخ  90در سطح  2939هکتار و در سال  311هزار و  هشت 2931هکتار، سال  311و  هزار پنج 2977

 .صحرایی در مناطقی از جنوب و جنوب شرق کشور انجام شده است

ترین ارگان مسئول حفظ محصوالت کشاورزی کشور و تهیه  ترین و حساس وزیر جهاد کشاورزی سازمان حفظ نباتات را اساسی

این سازمان موظف است با تدبیر و تمهیدات ممکن و با در نظر گرفتن مسائل فنی و : گوید کند و می ذای سالم عنوان میغ

 ./زا را مدیریت کند ها و عوامل خسارت های نوین ردیابی، کنترل آفات و بیماری کارشناسی و استفاده از روش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11813-2 .html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1909آذر  34, دوشنبه

ونهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و مراسم گرامیداشت پنجاهمین  بیست

سالروز تأسیس کمیسیون جهانی کنترل ملخ صحرایی در تهران و با پیام وزیر جهاد کشاورزی و حضور 

 . های حفظ نباتات شش کشور و نمایندگان سازمان فائو برگزار شد رؤسای سازمان
، در پیام محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به این نشست که در سازمان (ایانا)برنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خ

کشاورزی در جمهوری اسالمی ایران مانند : مقام عالی وی قرائت شد، آمده است حفظ نباتات توسط محمدحسین شریعتمدار، قائم

طور مستقیم با محیط زیست، امنیت غذایی، اشتغال، درآمد،  دی است که بههای اقتصا ترین بخش سایر کشورها یکی از محوری

توانیم شاهد رشد پایدار  های جامع و زیربنایی، می های صحیح و اجرای طرح صنعت و سالمت جامعه ارتباط دارد و با اتخاذ سیاست

 .کیفی و کمی محصوالت کشاورزی باشیم

های  شود، ایران گام تولید و کشاورزی پایدار که منجر به رشد امنیت غذایی منطقه می برای رسیدن به افزایش: افزاید این پیام می

کارگیری ارقام مقاوم و پرمحصول، کنترل آفات و  بلندی را برداشته است که حفظ مدیریت و استفاده بهینه از منابع موجود، به

هایی است که سازمان حفظ  مبارزه با آفات ازجمله فعالیت ویژه بیولوژیک در های نوین و به های گیاهی، استفاده از روش بیماری

 .نباتات ایران به آن همت گمارده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20705-1.html
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سازمان حفظ نباتات، : ها یکی از آفات مهم و کلیدی محصوالت کشاورزی کشور است، آمده است در این پیام با بیان اینکه ملخ

موقع، قبل از ورود خسارت به محصوالت، در مناطق کانونی ردیابی و  زی بهری وظیفه کنترل این آفات را بر عهده دارد و باید با برنامه

 .در صورت نیاز، مبارزه اصولی با آفات را انجام دهد تا دسترنج کشاورزان از خسارت این آفت مصون بماند

گر آن است که در سال  ها نشان لخسوابق و اطالعات موجود درباره م: در این پیام با اشاره به سوابق مبارزه با ملخ در ایران آمده است

تأسیس کرده و کارشناسان این اداره در مورد مسائل  "اداره دفع ملخ"ای با عنوان  ، اداره کل فالحت وقت، اداره2926و  2923

 .شدندهای الزم را دیده و پس از آن با عنوان مأمور فنی در اداره دفع ملخ استخدام  مربوط به ملخ صحرایی و ملخ مراکشی آموزش

وی هدف اولیه از اداره دفع ملخ برای مبارزه با ملخ مراکشی در نواحی مرزی بین دو کشور ایران و شوروی سابق مانند دشت مغان، 

 .نامه دانسته است صحرا و نواحی مرزی خراسان مانند سرخس و کالت طبق مفاد موافقت دشت ترکمن

سواحل جنوبی کشور : گوید می 2912حمله ملخ صحرایی به ایران در سال  وزیر جهاد کشاورزی در این پیام با اشاره به سابقه

ای در آن زمان مورد حمله این آفت قرار گرفت و به مدت پنج سال ادامه داشت و اغلب مناطق جنوبی کشور مانند  سابقه طور بی به

 .چابهار، گواتر، دشتیاری و جاسک آلوده شدند

های ملخ صحرایی  دسته 2932و  2901، 2998، 2992، 2991های  س سوابق موجود، در سالبر اسا: افزاید حجتی در این پیام می

میلیون ریال برای عملیات  211حدود  2998سواحل جنوبی، خوزستان، فارس، کرمان و یزد را مورد حمله قرار داد و فقط در سال 

 .مبارزه هزینه شده بود

هکتار، سال  611هزار و  سه 2978ملخ صحرایی از کشورهای همسایه در سال  های اخیر نیز وجود در سال: در پیام وی آمده است

هزار هکتار مبارزه با ملخ  90در سطح  2939هکتار و در سال  311هزار و  هشت 2931هکتار، سال  311هزار و  پنج 2977

 .صحرایی در مناطقی از جنوب و جنوب شرق کشور انجام شده است

ترین ارگان مسئول حفظ محصوالت کشاورزی کشور و تهیه  ترین و حساس ظ نباتات را اساسیوزیر جهاد کشاورزی سازمان حف

این سازمان موظف است با تدبیر و تمهیدات ممکن و با در نظر گرفتن مسائل فنی و : گوید کند و می غذای سالم عنوان می

 ./زا را مدیریت کند وامل خسارتها و ع های نوین ردیابی، کنترل آفات و بیماری کارشناسی و استفاده از روش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11813-2 .html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 (9313/51/83) چند درصد محصوالت کشاورزی ایران سالم است؟

کارشناسان و باغداران معتقدند میزان مصرف کود و سموم در محصوالت در حالی که برخی / دهقان نیوز 

اند، سازمان حفظ نباتات اعالم کرد که میزان مصرف سموم  کشاورزی باال بوده و این محصوالت آلوده

 .شیمیایی تنها در پنج درصد از محصوالت کشاورزی ایرانی باالست

های  لید محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک در ایران به یکی از دغدغهچند سالی است که موضوع تو به گزارش دهقان نیوز،

موجود در بخش کشاورزی تبدیل شده است، چرا که برخی کارشناسان معتقدند میزان مصرف کود و سموم در محصوالت کشاورزی 

 .نگام مصرف توسط مردم باال باشدایرانی باال بوده و این عامل سبب می شود تا باقیمانده این مواد شیمیایی در این محصوالت ه

نوذر نگهداری، مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران یکی از کارشناسانی است که معتقد است استفاده بیش از حد از کودهای 

ای که کارشناسان  وجود دارد، به گونه( محصوالت زراعی و برخی محصوالت باغی)شیمیایی تقریبا در اکثر محصوالت کشاورزی 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20705-1.html
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خواستار آن شدند که بتوانند دوره تولید محصوالت کشاورزی در راستای تولید محصولی در حد استانداردهای جهانی را  روسی

 .تحت نظر داشته باشند

ها با بخش زراعت متفاوت است، چرا که در بخش زراعت محصول از ابتدا تا  وضعیت مصرف کود و سموم شیمیایی در باغ: وی افزود

تر است و اثرات کمتری از سموم و  کند اما این دوره تولید در محصوالت باغی طوالنی د زمان کوتاهی را طی میانتهای دوره تولی

ماند، اما همین اثرات هم نگران کننده بوده و اگر بخواهیم به سمت صادرات  کودهای شیمیایی استفاده شده در محصول باقی می

تولیدات داخلی ما است حرکت کنیم بایستی بتوانیم محصولی سالم واستاندارد کننده کشاورز و  محصوالت که در واقع پشتیبانی

 .تولید کنیم

متاسفانه زمانی با تشویق و انگیزه دادن به کشاورز سبب شدیم تا مصرف : مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران خاطرنشان کرد

گر از آنجایی که کشاورز و تولیدکننده تفاوتی بین محصول از سوی دی. کودهای شیمیایی در تولید محصوالت کشاورزی افزایش یابد

کرد مجبور شد تا برای سود بیشتر به تولید بیشتر سوق پیدا کند و یکی از  سالم و ارگانیک با محصوالت غیر ارگانیک مشاهده نمی

 .های تولید بیشتر استفاده از کودهای شیمیایی بیشتر است راه

ها و  های آن در محصوالت کشاورزی، بیماری استفاده از کودهای شیمیایی و باال بودن باقیماندهکه نتیجه  نگهداری با بیان این

آموزش کشاورزی طی سال های اخیر عملکرد بسیار ضعیفی : سرطان های مختلفی است که در کشور شیوع پیدا کرده است گفت

ه همان آموزش کشاورزان در تولید محصول سالم و داشته است، در صورتی که باید مجددا احیا شود و وظیفه اصلی خود را ک

 .ارگانیک است را انجام دهد

 جای نگرانی نیست: وزارت کشاورزی

البته مسووالن وزارت جهاد کشاورزی در این میان نظری دیگری دارند چرا که یحیی ابطالی، معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور 

درصد کمتر از جهان بوده و تنها پنج درصد از محصوالت  01کشاورزی ایران معتقد است که مصرف سموم شیمیایی در اراضی 

 .های شیمیایی باال هستند کشاورزی تولید شده در ایران دارای باقیمانده

این که عده ای بدون دانش فنی و تخصصی الزم اعالم کنند که میزان مصرف کود و سموم شیمیایی در تولید محصوالت   :وی افزود

 .ر ایران باال است درست نیست و نوعی خودزنی محسوب می شودکشاورزی د

گرم بوده، در حالی که در دنیا متوسط مصرف  361متوسط مصرف سموم در هر هکتار از اراضی کشاورزی ایران : ابطالی ادامه داد

محصوالت تازه خوری از طریق درصد از  13از سوی دیگر سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران که . آن یک کیلوگرم است

های شیمیایی در محصوالت کشاورزی را ارزیابی و در نهایت  آن به دست مردم می رسد طی چهار فصل زراعی میزان باقیمانده

های سموم و کودهای شیمیایی باالتر  اعالم کرده که تنها در برخی موارد حدود پنج درصد از محصوالت ارزیابی شده دارای باقیمانده

 .حد استاندارد بوده که البته این میزان در دنیا پذیرفته شده است از

فرهنگ استفاده صحیح از کود و سموم شیمیایی در کشاورزی ایران باید ارتقا یابد و کشاورزان نیز باید در این زمینه  :وی تاکید کرد

 .بیش از پیش اطالعات و آگاهی های خود را افزایش دهند

و چه میزان از آن ها ... والت کشاورزی ایران در حوزه های مختلف زراعت، باغبانی، شیالت، دامپروری و این که دقیقا کدام محص

های متولی نظارت بر  های شیمیایی باالتر از حد استاندارد هستند هنوز مشخص نیست و تاکنون هیچ یک از سازمان دارای باقیمانده

به ارزیابی کامل از این محصوالت و ارائه نتیجه به مردم نکرده است، درحالی که  تولید محصوالت سالم و استاندارد در کشور اقدام

وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و بازار محصوالت کشاورزی موظف است به این سوال جواب دهد که چه ارتباطی بین 

 های مختلف در کشور وجود دارد سرطانمیزان مصرف کود و سموم شیمیایی در تولید محصوالت کشاورزی با گسترش شیوع 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس- 1909آذر ماه  35سه شنبه 

 کننده است نگرانآموزان  کاهش مصرف شیر دانش:/دبیرکل کانون صنایع غذایی
  :آموزان ایرانی ابراز نگرانی کرد و گفت های صنایع غذایی ایران نسبت به کاهش مصرف شیر در بین دانش دبیرکل کانون انجمن

کاوه .آموزان کشور اقدام کرد های غذایی سالم در بین دانش توان با اجرای راهکارهایی نسبت به تقویت بخش مصرف میان وعده می

هایی در خصوص مصرف  ی تخصصی غذا و میان وعده سالم با اشاره به اینکه در سالهای گذشته طرحزرگران در اولین کنفرانس علم

به عنوان مثال : ها به دالیل مختلف با مشکالتی مواجه شد، افزود شیر و نان در مدارس کشور به اجرا درآمد اما بعضا اجرای این طرح

مند شوند اما به دلیل کسری بودجه در حالی که قرار بود  مدارس بهره میلیون دانش آموز کشور از اجرای طرح شیر 29قرار بود 

وی با اشاره به نقش پررنگ میان .نوبت در سال جاری کاهش است 11نوبت شیر دریافت کنند این میزان به  81آموزان  دانش

ها با تیراژ  ینی به وجود آمدند و میان وعدهها به مرور زمان و با ظهور زندگی ماش میان وعده  :ها در زندگی امروز بشر اظهار کرد وعده

شوند که برای افزایش ماندگاری آنها در تولیدشان از نگهدارنده استفاده  های صنایع تبدیلی و غذایی تولید می باال در کارخانه

به همین دلیل . ری شودشود تا ضمن تامین انرژی از چاقی افراد جلوگی های سالم باعث می استفاده از میان وعده: وی افزود.شود می

ها در ماه مبارک رمضان افراد با چاقی مواجه  شاهد این هستیم که به دلیل رعایت نکردن مناسب مصرف میان وعده

توانیم با ارائه راهکارهایی اجرای طرح نان مدارس را ادامه  های صنایع غذایی در ادامه با بیان اینکه می دبیرکل کانون انجمن.شوند می

سنت حفظ مصرف نان در مدارس کشور باید در قالب مصرف ساندویچ و نان و پنیر سنتی حفظ شود تا از : رنشان کرددهیم، خاط

های  زرگران با اشاره به پیشرفت.آموزان برسد ها به میزان کافی به بدن دانش این طریق هم صنعت رونق پیدا کند و هم ریزمغدی

جات خشک تولیدی کشور عمدتا صادراتی  به عنوان مثال در حاض حاضر میوه: دصنایع غذایی کشور در چند دهه اخیر عنوان کر

هستند و صنایع شیر و لبنیات نیز با وجود همه مشکالت توانسته عالوه بر تامین نیاز کشور به میزان قابل توجهی صادرات نیز 

ها به تدریج  دهد میان وعده ن اینکه آماهار نشان میاو با بیا.اگرچه ما در این حوزه نیاز به افزایش سرانه مصرف داریم. داشته باشد

درصد نیز گزارش شده  63درصد و در آفریقای حتی تا  91در فرانسه این جایگزینی به میزان : اند، اضافه کرد جایگزین صبحانه شده

کند که از این نظر  مصرف می ها را از سوی دیگر معموال انسان امروزی به دلیل شاغل بودنش به جای شام و ناهار میان وعده. است

های صنایع غذایی  دبیرکل کانون انجمن.اند نیز کشور مصر باالترین نسبت و سوئیس کمترین نسبت را به خود اختصاص داده

نسبه صنعت چیپس و اسنک : های غذایی مورد مصرف مردم اعالم کرد و افزود ها را از جمله مهمترین میان وعده همچنین اسنک

بد نیست بدانیم . ها داشته باشد تواند نقش کلیدی در حوزه میان وعده ی زیادی شده است در حالی که این صنعت میمهر کشور بی

ها به صورت سنتی در واقع نان و پنیر و گردو  اسنک. ها نیز مربوط به منطقه آمریکای التین است بیشترین آمار مصرف اسنک

راد دارندهستند که نقش زیادی در برطرف کردن گرسنگی اف  

http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3014
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس- 1909آذر ماه  34دو شنبه 

 فرنگی  پاسخ وزارت بهداشت درباره استفاده از هورمون جهت رسیدن گوجه
اشتی سازمان غذا و دارو درباره اخباری مبنی بر استفاده از نوعی هورمون های غذایی، آرایشی و بهد مدیر کل نظارت بر فراورده

چگونگی ورود، استفاده و کنترل عوارض سموم و همچنین قابل استفاده بودن یا نبودن آن در : جهت رسیدن گوجه فرنگی، گفت

نون، نظارت بر سموم، چگونگی ورود، بر اساس قا: دکتر سیدهدایت حسینی گفت.محصوالت را باید سازمان حفظ نباتات تایید کند

وی .تولید و کنترل کیفیت سموم تحت نظارت شورای عالی نظارت بر سموم کشور است که در سازمان حفظ نبابات مستقر است

در این . البته در بحث کاهش استفاده از سموم در محصوالت کشاورزی اقداماتی از پیش تعیین شده و در حال انجام است: گفت

ها، اقدامات و همچنین اطالع  نقطه کشور در حال بررسی است که پس از پایان بررسی 21هفت محصول پرمصرف در راستا 

فرنگی،  شدن استفاده کشاورزان از نوعی سم چینی خطرناک برای رسیدن گوجه پیشتر در پی مطرح.گیرد های الزم صورت می رسانی

ین ماده که نوعی هورمون است که در آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان ماده مجاز گرچه ا: معاون سازمان حفظ نباتات اعالم کرده بود

یحیی ابطالی، معاون سازمان حفظ نباتات در این باره .ثبت شده، اما تا در ایران شناخته و ثبت نشود، استفاده از آن مجاز نیست

 2313ود یک ماده سمی نیست و هورمونی است که در سال ش فرنگی استفاده می این ماده که برای زودتر رسیدن گوجه: افزوده بود

رسیدن برخی محصوالت کشاورزی ثبت شده   در اتحادیه اروپا به عنوان ماده هورمونی مجاز در زودتر 1116در آمریکا و در سال 

ای در  فظ نباتات نامهبه محض رسیدن گزارش استفاده از این ماده هورمونی در مزارع کشور، سازمان ح: وی همچنین گفته بود.است

تیرماه سال جاری به سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی مبنی بر ارائه نظر فنی از سوی این  19تاریخ 

با توجه به عدم شناخت  "ام شهریورماه در پاسخ به این نامه اعالم کرد که  سازمان غذا و دارو در تاریخ سی. سازمان، ارسال کرد

نهایتا در بیستم مهرماه . "به این ماده و ثبت نشدن آن در کشور، اقدامات الزم جهت عدم مصرف آن در مزارع را انجام دهیدنسبت 

رغم مضر نبودن این ماده به دلیل ثبت شدن آن در  ها اعالم شد که علی فرنگی به همه استان و قبل از فرا رسیدن برداشت گوجه

 ی که این هورمون در کشور به ثبت نرسیده است، هیچ کشاورزی حق استفاده از آن را ندارداتحادیه اروپا و آمریکا تا زمان
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس- 1909آذر ماه  34دو شنبه 

 فرنگی  جهت رسیدن گوجهپاسخ وزارت بهداشت درباره استفاده از هورمون 
های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو درباره اخباری مبنی بر استفاده از نوعی هورمون  مدیر کل نظارت بر فراورده

چگونگی ورود، استفاده و کنترل عوارض سموم و همچنین قابل استفاده بودن یا نبودن آن در : جهت رسیدن گوجه فرنگی، گفت

بر اساس قانون، نظارت بر سموم، چگونگی ورود، : دکتر سیدهدایت حسینی گفت.ا باید سازمان حفظ نباتات تایید کندمحصوالت ر

وی .تولید و کنترل کیفیت سموم تحت نظارت شورای عالی نظارت بر سموم کشور است که در سازمان حفظ نبابات مستقر است

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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در این . ت کشاورزی اقداماتی از پیش تعیین شده و در حال انجام استالبته در بحث کاهش استفاده از سموم در محصوال: گفت

ها، اقدامات و همچنین اطالع  نقطه کشور در حال بررسی است که پس از پایان بررسی 21راستا هفت محصول پرمصرف در 

فرنگی،  برای رسیدن گوجه شدن استفاده کشاورزان از نوعی سم چینی خطرناک پیشتر در پی مطرح.گیرد های الزم صورت می رسانی

گرچه این ماده که نوعی هورمون است که در آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان ماده مجاز : معاون سازمان حفظ نباتات اعالم کرده بود

باره  یحیی ابطالی، معاون سازمان حفظ نباتات در این.ثبت شده، اما تا در ایران شناخته و ثبت نشود، استفاده از آن مجاز نیست

 2313شود یک ماده سمی نیست و هورمونی است که در سال  فرنگی استفاده می این ماده که برای زودتر رسیدن گوجه: افزوده بود

رسیدن برخی محصوالت کشاورزی ثبت شده   در اتحادیه اروپا به عنوان ماده هورمونی مجاز در زودتر 1116در آمریکا و در سال 

ای در  به محض رسیدن گزارش استفاده از این ماده هورمونی در مزارع کشور، سازمان حفظ نباتات نامه: وی همچنین گفته بود.است

تیرماه سال جاری به سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی مبنی بر ارائه نظر فنی از سوی این  19تاریخ 

با توجه به عدم شناخت  "هریورماه در پاسخ به این نامه اعالم کرد که ام ش سازمان غذا و دارو در تاریخ سی. سازمان، ارسال کرد

نهایتا در بیستم مهرماه . "نسبت به این ماده و ثبت نشدن آن در کشور، اقدامات الزم جهت عدم مصرف آن در مزارع را انجام دهید

ضر نبودن این ماده به دلیل ثبت شدن آن در رغم م ها اعالم شد که علی فرنگی به همه استان و قبل از فرا رسیدن برداشت گوجه

 اتحادیه اروپا و آمریکا تا زمانی که این هورمون در کشور به ثبت نرسیده است، هیچ کشاورزی حق استفاده از آن را ندارد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1909آذر  34, دوشنبه

ونهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و مراسم گرامیداشت پنجاهمین  بیست

سالروز تأسیس کمیسیون جهانی کنترل ملخ صحرایی در تهران و با پیام وزیر جهاد کشاورزی و حضور 

 . فائو برگزار شدهای حفظ نباتات شش کشور و نمایندگان سازمان  رؤسای سازمان
، در پیام محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به این نشست که در سازمان (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشاورزی در جمهوری اسالمی ایران مانند : مقام عالی وی قرائت شد، آمده است حفظ نباتات توسط محمدحسین شریعتمدار، قائم

طور مستقیم با محیط زیست، امنیت غذایی، اشتغال، درآمد،  های اقتصادی است که به ترین بخش از محوریسایر کشورها یکی 

توانیم شاهد رشد پایدار  های جامع و زیربنایی، می های صحیح و اجرای طرح صنعت و سالمت جامعه ارتباط دارد و با اتخاذ سیاست

 .کیفی و کمی محصوالت کشاورزی باشیم

های  شود، ایران گام برای رسیدن به افزایش تولید و کشاورزی پایدار که منجر به رشد امنیت غذایی منطقه می: فزایدا این پیام می

کارگیری ارقام مقاوم و پرمحصول، کنترل آفات و  بلندی را برداشته است که حفظ مدیریت و استفاده بهینه از منابع موجود، به

هایی است که سازمان حفظ  ویژه بیولوژیک در مبارزه با آفات ازجمله فعالیت نوین و به های های گیاهی، استفاده از روش بیماری

 .نباتات ایران به آن همت گمارده است

سازمان حفظ نباتات، : ها یکی از آفات مهم و کلیدی محصوالت کشاورزی کشور است، آمده است در این پیام با بیان اینکه ملخ

موقع، قبل از ورود خسارت به محصوالت، در مناطق کانونی ردیابی و  ریزی به ده دارد و باید با برنامهوظیفه کنترل این آفات را بر عه

 .در صورت نیاز، مبارزه اصولی با آفات را انجام دهد تا دسترنج کشاورزان از خسارت این آفت مصون بماند

http://www.foodpress.ir/Post


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

03 
 

گر آن است که در سال  ها نشان بق و اطالعات موجود درباره ملخسوا: در این پیام با اشاره به سوابق مبارزه با ملخ در ایران آمده است

تأسیس کرده و کارشناسان این اداره در مورد مسائل  "اداره دفع ملخ"ای با عنوان  ، اداره کل فالحت وقت، اداره2926و  2923

 .ی در اداره دفع ملخ استخدام شدندهای الزم را دیده و پس از آن با عنوان مأمور فن مربوط به ملخ صحرایی و ملخ مراکشی آموزش

وی هدف اولیه از اداره دفع ملخ برای مبارزه با ملخ مراکشی در نواحی مرزی بین دو کشور ایران و شوروی سابق مانند دشت مغان، 

 .نامه دانسته است صحرا و نواحی مرزی خراسان مانند سرخس و کالت طبق مفاد موافقت دشت ترکمن

سواحل جنوبی کشور : گوید می 2912این پیام با اشاره به سابقه حمله ملخ صحرایی به ایران در سال  وزیر جهاد کشاورزی در

ای در آن زمان مورد حمله این آفت قرار گرفت و به مدت پنج سال ادامه داشت و اغلب مناطق جنوبی کشور مانند  سابقه طور بی به

 .چابهار، گواتر، دشتیاری و جاسک آلوده شدند

های ملخ صحرایی  دسته 2932و  2901، 2998، 2992، 2991های  بر اساس سوابق موجود، در سال: افزاید این پیام می حجتی در

میلیون ریال برای عملیات  211حدود  2998سواحل جنوبی، خوزستان، فارس، کرمان و یزد را مورد حمله قرار داد و فقط در سال 

 .مبارزه هزینه شده بود

هکتار، سال  611هزار و  سه 2978های اخیر نیز وجود ملخ صحرایی از کشورهای همسایه در سال  در سال: تدر پیام وی آمده اس

هزار هکتار مبارزه با ملخ  90در سطح  2939هکتار و در سال  311هزار و  هشت 2931هکتار، سال  311هزار و  پنج 2977

 .صحرایی در مناطقی از جنوب و جنوب شرق کشور انجام شده است

ترین ارگان مسئول حفظ محصوالت کشاورزی کشور و تهیه  ترین و حساس وزیر جهاد کشاورزی سازمان حفظ نباتات را اساسی

این سازمان موظف است با تدبیر و تمهیدات ممکن و با در نظر گرفتن مسائل فنی و : گوید کند و می غذای سالم عنوان می

 ./زا را مدیریت کند ها و عوامل خسارت کنترل آفات و بیماری های نوین ردیابی، کارشناسی و استفاده از روش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 11813-2 .html 

 

 متفرقه

 آیانا- 1909آذر  37, پنجشنبه

 ملی شد  ذرت کار مهابادی، برای دومین سال متوالی نمونه استانی و

کیلو ذرت از هر هکتار زمین، توانست ضمن شکستن رکورد سال  879تن و  92ذرت کار مهابادی، با برداشت 

تن در هر هکتار، بازهم عنوان کشاورز نمونه آذربایجان غربی و کشور را کسب کند تا یکی  92گذشته خود با 

 .از تجلیل شوندگان امسال در سالن اجالس سران باشد
، در حالی که از امروز ظهر با اعالم نظر مصطفی آقایی، معاون آموزش و ترویج (ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش 

سازمان تحقیقات کشاورزی به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مبنی بر جزییات آیین امسال تقدیر از نمونه های بخش 

، مسوول اداره ترویج مدیریت جهاد «تورج شمس برهان»ید خورده است؛ کشاورزی شمارش معکوس برگزاری این مراسم کل

کشاورزی مهاباد نیز ساعتی پیش و پس از اعالم پیشتازی آذربایجان غربی در نمونه های بخش کشاورزی از سوی معاون ترویج 

ه ساکن روستای کوسه کهریز از توابع نام دارد ک« سلیم معروفی»این کشاورز موفق : استان یاد شده، در گفت و گویی جداگانه افزود

 .مهاباد است و با برداشت این میزان محصول، توانست عنوان کشاورز نمونه آذربایجان غربی و حتی کشور را کسب کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20705-1.html
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 02هکتار از اراضی زیر کشت، بیش از یک هزار و  38این ذرت کار مهابادی در مجموع امسال موفق شده است از : وی اظهار کرد

 .ول ذرت به دست آوردتن محص

شمس برهان با بیان این که موفقیت یاد شده از لحاظ کیفیت و کمیت محصول توسط کارشناسان جهاد کشاورزی و بر اساس 

معیارهای فنی مورد بررسی قرار گرفته و مورد تایید است، استفاده صحیح از شیوه های مدرن آبیاری تحت فشار، استفاده از بذور 

از یافته های آموزشی و تحقیقاتی، شرکت مداوم در کالس های آموزشی، مشاوره های مستمر با کارشناسان جهاد مرغوب، استفاده 

 .کشاورزی در استفاده از بذور مناسب و کودهای شیمیایی را از دالیل موفقیت این ذرت کار نمونه مهابادی عنوان کرد

تن محصول برداشت کند که میانگین برداشت ذرت  27هکتار بیش از  این کشاورز مهابادی در حالی توانسته است از هر: وی گفت

 .تن است 3دانه ای در هر هکتار تنها 

سالگی و برای دومین سال متوالی زراعی حایز  03به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، البته در حالی باز هم سلیم معروفی در 

، کشاورزی به نام کوروش کریمی، با برداشتی به (32- 31سال زراعی)هم  رتبه نمونه استانی و کشوری می شود که سال قبل از آن

به عنوان ذرت کار نمونه در سطح استان آذربایجان غربی معرفی شده  -دهم تن ذرت  3و 23یعنی  -مراتب بیشتر از سلیم معروفی

 .بود

ز موفقیت کشاورزان آن استان و به ویژه مسوول اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی مهاباد که نمی توانست خشنودی اش را ا

کشاورزان این شهرستان در سال جاری توانسته اند به موفقیت های زیادی در سطح کشور نایل : شهرستان مهاباد پنهان کند، افزود

هاباد درصد از نمونه های کشوری آذربایجان غربی به شهرستان م 61درصد از نمونه های کشور و  21شوند، به طوری که حدود 

 ./تعلق گرفته است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11882-2.html 

 
 

 متفرقه
 آیانا- 1909آذر  37, پنجشنبه

 ! را گرفت "لوبیا"هجمه شبکه های اجتماعی به کشاورزی، این بار دامن 

ازجمله لوبیا وجود ندارد که نیاز باشد در آب خیسانده و جوشانده شود، زیرا این کار هیچ سمی در حبوبات 

 .برد تنها خاصیت نفاخ بودن آن را از بین می
، درباره دالیل شایعه (ایانا)رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کلیه حبوبات ازجمله لوبیا و : ی اجتماعی درباره وجود نوعی سم در حبوبات و غالت انتشار یافته است، گفتها اخیری که در شبکه

 .کند نخود دارای نوعی هیدروکربن هستند که برای برخی افراد حساس، نفخ معده ایجاد می

حل شده و از این ماده غذایی خارج با خیساندن حبوبات در آب به مدت چند ساعت، هیدروکربونها در آب : حمیدرضا دری افزود

 .شود می

ای با خیساندن و جوشاندن آن ها و به دور  دار به این خاصیت های حبوبات واقف بوده و عده های خانه خانم: وی خاطرنشان کرد

 .برند که این امر هیچ ربطی به سمی بودن آن ندارد ریختن آب اضافه، نفاخ بودن آن را از بین می

هموگلوتنین : شود یک نوع ماده سمی است و در نخود وجود دارد را تکذیب کرد و ادامه داد گلوتنین که گفته میدری، وجود همو

 .در گندم وجود دارد و به هیچ عنوان خاصیت سمی ندارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20771-1.html
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بنابراین  کند؛ لوبیا یکی از بهترین محصوالت تولیدشده در ایران است که خواص آن تا حدودی با گوشت برابری می: وی تصریح کرد

 .تواند به کاهش چربی و فشار خون کمک کرده و محافظ کبد است مصرف منظم و متعادل آن می

شود و برای نگهداری  این منبع غنی غذایی در کشور به وفور کشت می: رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی یادآور شد

 .محصولی چون لوبیا، به هیچ سمی نیاز نیست

دانند که باید گفت سموم کشاورزی با آب از بین  پاشی محصوالت کشاورزی را مخالف سالمت آن ها می ای سم عده: دری تأکید کرد

 .رود و در محصولی چون لوبیا، هیچ سمی وجود ندارد که بر روی گیاه باقی بماند می

 .آورد جود نمیو تولید محصوالت ارگانیک به دور از سموم کشاورزی بوده و هیچ مشکلی به: وی اظهار داشت

کند، اما روش نگهداری آن در جای  از بین حبوبات، محصول نخود خیلی سریع آفات را به خود جذب می": دری در پایان گفت

شود که با خیال راحت حبوبات مصرف کنند و در یک  شود؛ بنابراین به مردم توصیه می خشک و خنک، مانع از آفت زدن آن می

 ".در کار نیستکالم می توان گفت هیچ سمی 

گیرد،  های اجتماعی برخی محصوالت کشاورزی مورد اتهام برخی افراد غیر موثق و ناآگاه قرار می چندی است که در شبکه

شود باید حبوبات و غالت را  ای سمی در لوبیا، آنچنان اشاعه پیدا کرده که گفته می ای که در چند روز اخیر ادعای وجود ماده گونه به

ت خیساند و چند مرتبه آبش را عوض کرد که به زعم مدعیان، دلیل این کار نیز به خاطر نفاخیت آن نیست، بلکه ساع 21حداقل 

رود و برای ترساندن مردم، ادعا شده ترکیبات موجود در سم نیز از  به دلیل وجود سمی در آن است که فقط با خیساندن از بین می

 !/شده است نوعی سیانور ضعیف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11838-2.html 

 
 متفرقه

 آیانا-1909آذر  30, شنبه

 ! فروش گوشت با تبلیغات گاوهای ماساژ دیده و موزیک شنیده

در فضاى آزاد، شنیدن فروش گوشت گاو در برخی فروشگاه های آمریکا، بر اساس ویژگی های پرورش گاوها 

 .موسیقی کالسیک قبل از خواب و حتی ماساژ روزی یک بار آغاز شد
استیک گاوهاى کوبى »: ، در توضیح یکی از گوشت های داخل یخچال نوشته است(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

Kobi که براشون شب ها قبل از خواب موزیک کالسیک پخش می کنند و روزى یه بار ماساژشون میدن» 

در شمال داالس « Tom Thumb»یکی از کاربران فیسبوک تصویری جالب از یک مرکز فروش مربوط به یکى از فروشگاه هاى 

قیمت ها (. grass fed)ارگانیک و علف خورده دیشب گذارم افتاد به یک ویترین استیک و گوشت »: آمریکا منتشر کرد و نوشت

مثالً استیک . البته از این ها خیلى گرون تر استیک و گوشت هست! گاوها در فضاى آزاد وِل بودن":نوشته. براى هر پوند هست

یلکس که براشون شب ها قبل از خواب موزیک کالسیک پخش می کنند و روزى یه بار ماساژشون میدن که ر Kobiگاوهاى کوبى 

 «!و شاد باشند و گوشتشون سِفت نشه

چندی پیش نیز یک . پیش از این نیز برخی محققان در رابطه با تاثیر موسیقی بر روی حیوانات تحقیقات زیادی انجام داده بودند

ن شیر گاوها، روز به طور مداوم هنگام دوشید 16دو دانش آموز دبیرستانی در ترکیه پس از آنکه »: روزنامه ترک زبان نوشته بود

 /«.کیلو افزایش یابد 711دهی آن گاوها  کردند، سرانجام باعث شدند که میزان شیر برای آنها صدای نی پخش می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 11871-2 .html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20757-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20782-1.html
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 متفرقه
 آیانا- 1909آذر  37, پنجشنبه

 معرفی مزیت دوره های علمی کاربردی کشاورزی کلید خورد 

با نزدیک شدن به زمان ثبت نام دوره های علمی کاربردی، اتاق فکر کارشناسان روابط عمومی این موسسه به 

منظور ارایه راهکارهای تبلیغاتی جذب بهره برداران، دانش آموزان مدارس کشاورزی و عالقمندان تشکیل 

 .گردید
، سید جالل الدین بصام، رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد (ایانا)ه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرانب

کشاورزی که در این نشست حضور داشت با تاکید بر معرفی برنامه ها، توانمندی ها و مخاطب شناسی، خواستار اتخاذ برنامه ای 

 .ه معرفی مزیت دوره های علمی کاربردی کشاورزی و توانمندی مراکز آموزش شدمنسجم و هماهنگ در سراسر کشور نسبت ب

وی با بیان این که در برنامه های تبلیغاتی باید بهره برداران، دانش آموزان مدارس کشاورزی، اعضای اتحادیه ها، اصناف، شرکت 

گیرند، به برخی از اقدامات تبلیغاتی صورت گرفته  های خدمات کشاورزی، دهیاران و عالقمندان به عنوان جامعه هدف مد نظر قرار

تاکنون برنامه های متعددی برای جذب داوطلبان در دوره های علمی کاربردی صورت : در سال های گذشته اشاره کرد و گفت

دیه ها، گرفته است، اما برای اثر بخشی و جذب حداکثری داوطلبان می بایست کارشناسان در روستاها، مدارس کشاورزی، اتحا

 .تشکل های کشاورزی، اصناف حضور یابند و به صورت چهره به چهره برنامه های خود را ارایه دهند

همچنین در این جلسه، میمندی نژاد، سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی نیز در خصوص ایجاد ظرفیت و نیازسنجی 

، نیازمند اطالعات دقیق و نیازسنجی واقعی از بخش کشاورزی برای جذب دانشجو در مناطق مختلف کشور: در امر آموزش گفت

هستیم، کما این که با ایجاد رشته های میان رشته ای متناسب با نیاز اتحادیه ها، اصناف و شرکت های خدمات کشاورزی می توان 

 .ظرفیت های جدیدی ایجاد کرد

 .د نیاز جامعه کشاورزی بودبه گفته در این راستا بایستی به دنبال رشته های اقتصادی و مور

از طریق مراجع ذی ربط به دنبال : سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی به تهیه راهکارهای قانونی اشاره کرد و گفت

تهیه الیحه ارایه تسهیالت به شرکت کنندگان در دوره های آموزش کشاورزی هستیم که بعد از تصویب در مجلس شورای اسالمی 

 .سهیالتی در اختیار دانش آموختگان قرار داد تا انگیزه های بیشتری برای ورود به بخش کشاورزی ایجاد شودمی توان ت

بنابراین گزارش، ذریه زهرا، رییس اداره روابط عمومی و امور بین الملل موسسه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد 

ی برای هدایت به دوره های کاردانی و کارشناسی در مراکز آموزش کشاورزی نیز به بیان طرح چگونگی شناسایی مخاطبان اصل

 .جهاد کشاورزی پرداخت

وی با اشاره به اهمیت همفکری و تبادل نظر برای نوع و کیفیت تبلیغات و اطالع رسانی اثربخش و دستیابی به برنامه جامع 

و بیان پیشنهداتی در این ارتباط، در ادامه خواستار تبلیغاتی و اطالع رسانی پذیرش حداکثری دانشجو در بهمن ماه سال جاری 

پاسخ گویی به این پرسش ها شد که مخاطبان اصلی ما چه کسانی هستند؟ ماهیت پیام های تبلیغاتی چگونه و با چه کیفیتی ارایه 

 شود و اساساً آیا می توان برای برنامه ریزی تبلیغاتی و اطالع رسانی مدلی ارایه داد؟

شناسان و مسئولین روابط عمومی مراکز آموزش در استان های جهادکشاورزی خراسان رضوی، قم، گلستان، کردستان، در ادامه کار

فارس، البرز و مسئول امور دانشجویی مرکز آموزش جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی که در جلسه حضور داشتند، به بیان 

 ./غات پرداختندتجربیات و پیشنهادات در زمینه کارکرد انواع تبلی
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 متفرقه

 (9313/51/83) ناظر کشاورزی 95555آخرین خبر از استخدام 

های دیگر افزایش میزان سطح کشت و توجه به تشکل های کشاورزی به عنوان اولویت / دهقان نیوز 

 .وزارتخانه است و با استخدام مهندسان ناظر کشاورزی گامی در مسیری کیفی سازی کارها برداشته می شود

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفته به منظور کمک به توسعه فنآوری های 

 .می شوندهزار مهندس ناظر کشاورزی استخدام  95نوین در بخش کشاورزی، امسال 
افزایش میزان سطح کشت و توجه به تشکل های کشاورزی به عنوان اولویت : محمدعلی جوادی افزود به گزارش دهقان نیوز،

 .های دیگر وزارتخانه است و با استخدام مهندسان ناظر گامی در مسیری کیفی سازی کارها برداشته می شود

نفر روند  711ناظر در بخش کشاورزی استخدام شوند که تاکنون هفت هزار و هزار مهندس  21قرار است : این مسئول بیان کرد

 استخدامی آنها تکمیل شده و مابقی بتدریج جذب خواهند شد

http://www.dehghannews.ir/News2.aspx?id=9123 

 
 متفرقه

 (9313/51/81) و سرطان در ایرانجنجال تازه ای بنام سیب 

؛ این مهم ترین توصیه وزیر بهداشت به مردم است که عجالتاً حواس شان بیشتر  "سیب را با پوست نخورید"

 .به سرطان معده باشد که علت عمده آن، باقیمانده سموم کشاورزی در میوه ها و سبزیجات است

 :در این باره نکات زیر قابل توجه است

که بعد از سال ها کتمان و سکوت، یک مسؤول ارشد دولتی رسماً به وجود عوامل مرگبار در محصوالت کشاورزی اذعان این  -الف 

کند و همه چیز را  "تکذیب"وزیر بهداشت نیز می توانست مانند بسیاری از مسؤوالن دیگر، . کرده ، یک اتفاق مهم و مثبت است

کرد و به مقتضای وجدان، سوگند پزشکی و وظیفه سازمانی اش، سالمت مردم را بر گل و بلبل جلوه دهد ، اما او این کار را ن

 .این جای قدرشناسی و امیدواری دارد. سیاست ترجیح داد

هر چند که وزیر به مردم توصیه کرده است که سیب را با پوست نخورند، اما محصوالت دیگری مانند خیار، کاهو، گالبی،  -ب 

نیز این نگرانی را همراه خود دارند که مبادا با خوردن شان، سموم پوست و درون شان نیز وارد بدن ... گوجه فرنگی، سبزیجات و 

 .شود

 :خالصه مشکل این است که

 .برخی سموم کشاورزی تا زمان برداشت و مصرف بر روی محصوالت باقی می مانند -

 

 .براق می شوند به بازار عرضه می شوند -زا هستند که سرطان-برخی میوه ها بعد از این که با پارافین و نظایر آن  -

برخی محصوالت با آبی که نیترات بیش از حد استاندارد و آلودگی های محیطی دارد آبیاری می شوند و این سموم به بافت  -

 .محصوالت راه می یابد

http://www.iana.ir/majles/item/20763-1.html
http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3015
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سایر محصوالت چه کنیم؟ مخصوصاً  با این اوصاف، حتی اگر مشکل سیب بعد از کندن پوست آن حل شود، مردم می پرسند که با

 .... محصوالتی که نمی شود پوست شان را کند، مانند کاهو، فلفل، گوجه فرنگی، سبزیجات و

بدیهی است که همه محصوالت عرضه شده در بازار، آلودگی ندارند ولی چون پای سالمتی و مرگ و زندگی انسان ها در میان است، 

 .آلوده می تواند نگران کننده باشد حتی وجود درصد اندکی از محصوالت

سال پیش، محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس  1این نگرانی وقتی تشدید می شود که به یاد بیاوریم نه تنها وزیر بهداشت که 

ین یک سوم عامل سرطان ها مربوط به باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی در محصوالت کشاورزی است و ا": نیز هشدار داده بود

 ".یک هشدار برای دولت و مسؤوالن است زیرا دولت مسؤول سالمت مردم است

این، یک وضعیت قرمز برای سالمت جامعه است و الزم است درست مانند زمانی که زلزله ای می آید و همه نهادهای کشور برای 

 .ن رویکردی اتخاذ شودگذر از بحران بسیج می شوند، در خصوص عاری سازی جامعه از عوامل سرطان زا نیز چنی

بدیهی است که نمی توان تا همیشه نگران این بود که میوه و سبزیجاتی که می خوریم سرطان زا هستند یا خیر؟ باید بر این 

نگرانی، نقطه پایان گذاشت و روزی را دید که هر سبزی و میوه ای در هر نقطه ای از ایران که مورد آزمایش قرار گیرد، نتیجه اش 

 .بودن آن باشد "سالم"

با توجه به این که تولید محصوالت غذایی محصول یک نهاد یا وزارتخانه خاص نیست ، الزم است حداقل در هفت حوزه زیر  -ج 

 :اقدامات فوری صورت بگیرد

نحوه  ، نظارت بر(با تأکید ویژه بر محصوالت گلخانه ای)آموزش کشاورزان، نظارت بر کشت و زرع : وزارت جهاد کشاورزی - 2

استفاده از سموم و آفت کش، تالش در جهت حمایت و ترویج تولید و استفاده از محصوالت ارگانیک، شناسنامه دار کردن 

 محصوالت کشاورزی مانند بسیاری از کشورهای دنیا

زش مردم، نظارت شدید بر محصوالت عرضه شده، اطالع رسانی مستمر با هدف آمو: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - 1

 بازتعریف استانداردهای سالمت مواد غذایی و ارتقا آن، معرفی متخلفان به دستگاه قضایی

بازنگری در سیاست های وارداتی ناظر بر سموم و کودهای شیمیایی، نظارت بر تولید استاندارد : وزارت صنعت، معدن و تجارت - 9

 (... مانند تولیدکنندگان آب میوه ،مربا، کمپوت و)مواد غذایی  سموم و کودهای کشاورزی، تشدید نظارت بر تولید کنندگان

 تضمین سالمت آب های کشاورزی: وزارت نیرو - 0

تشدید مبارزه با قاچاق محصوالتی مانند سموم و کودهای غیراستاندارد : ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیروی انتظامی - 3

 کشاورزی

 .وضوع سالم سازی مواد غذایی و نیز ارائه آموزش های الزم به مردم با همکاری نهادهای مسؤولپیگیری مستمر م: رسانه ها - 6

مطالبه سالم سازی مواد غذایی از مسؤوالن و نمایندگان خود در مجلس ، رعایت نکات آموزش داده شده توسط : مردم - 8

 کارشناسان در مصرف مواد غذایی

http://www.dehghannews.ir/News2.aspx?id=9128 

 

http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3017
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 متفرقه

 (9313/51/82) به جای قرص اعصاب ؛ این میوه را بخورید

میوه ها و سبزیجات رنگی به دلیل داشتن آنتی اکسیدان ، میزان استرس روزانه را کاهش داده و باعث / دهقان نیوز 

 .شادابی و نشاط می شود

دکتر هنرور متخصص تغذیه گفته متخصصان تغذیه توصیه می کنند تمام مواد غذایی از جمله میوه و سبزیجاتی که رنگی هستند 

مثل انواع توت ها ، گیالس و حتی مرکبات نارنجی رنگ باید حتما در طول روز مصرف شوند چرا که هر رنگ از میوه ها دارای آنتی 

 .اکسیدان قوی است

میوه ها و سبزیجات رنگی به دلیل داشتن آنتی اکسیدان ، میزان استرس روزانه را کاهش داده  ریه دهقان نیوز،به گزارش تحری

 .و باعث شادابی و نشاط می شود

متخصصان تغذیه توصیه می کنند تمام مواد غذایی از جمله میوه و سبزیجاتی که رنگی هستند : دکتر هنرور متخصص تغذیه گفت

، گیالس و حتی مرکبات نارنجی رنگ باید حتما در طول روز مصرف شوند چرا که هر رنگ از میوه ها دارای آنتی مثل انواع توت ها 

  .اکسیدان قوی است

آنتی اکسیدان ها با کم کردن استرس و افزایش توان بدنی منجر به کاهش بیماری ها شده و شادابی روزانه را تامین می : وی افزود

 .کنند

فلفل دلمه ای زرد و نارنجی به دلیل داشتن کاروتنوئید که نشان دهنده یک آنتی اکسیدان قوی است به : کرد دکتر هنرور تصریح

 .کاهش استرس بدن کمک می کند

واحد برای  0تا  1واحد برای مصرف سبزیجات و  0تا  9حدود : استفاده هر واحد میوه در طول روز گفت وی در خصوص میزان

 ضروری استمیوه ها در طول روز 

http://www.dehghannews.ir/News2.aspx?id=9192 

 

 

 متفرقه

 (9313/51/81) !ها را با پوست بخوریم یا نه ؟ میوه

http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3031
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متاسفانه معاون وزیر بهداشت گفته کشاورزان، جزو زحمتکش ترین قشرهای جامعه هستند و / دهقان نیوز 

این موضوع نیز به آنها سرایت کرده است و برای اینکه سیب و نارنگی زیباتر دیده شود، روغن پارافین را 

 .ریزند  ها می سیب  داخل گونی

این مواد زیان آور، در کنار وجود برخی آالینده ها و . این روزها بحث مصرف پارافین و مواد براق کننده برای میوه ها داغ است

 .کشاورزی بر سطح میوه ها، سبب شده است کارشناسان تغذیه، مردم را از خوردن میوه با پوست منع کنندسموم 

های سال  سال. ها به امروز و دیروز مربوط نیست ها و سبزی صحبت درباره فواید پوست میوه به گزارش تحریریه دهقان نیوز،

 .هایی مثل سیب و خیار را با پوست بخورند میوهکنند  ترها توصیه می ترها به کوچک است که بزرگ

رویه از کودهای شیمیایی در زراعت و انباشته شدن موادشیمیایی مضر برای  های فراوانی که درباره استفاده بی از طرفی بحث

 . کند ها با پوست بر حذر می کنندگان را از مصرف میوه ها وجود دارد، مصرف سالمت انسان در پوست میوه

های مضر در پوست  شود مقدار زیادی از ترکیب ده بیش از حد از کودها و سموم دفع آفات در مرحله رشد محصول باعث میاستفا

ها تجمع پیدا کند و مصرف این محصوالت با پوست، مقدار زیادی از باقیمانده سموم را در پوست میوه وارد بدن فرد  ها و سبزی میوه

 .زمان کافی از برداشت محصول تا مصرف آن سپری نشده باشد ویژه اگر  کند؛ به کننده می مصرف

پاشی تا  روند؛ پس اگر فاصله زمانی بین سم شوند و از بین می پاشی تجزیه می  بسیاری از سموم شیمیایی حدود دو هفته پس از سم

توجهی از آن وارد   دار قابلکننده نخواهد بود در غیر این صورت مق مصرف میوه بین دو تا سه هفته باشد، خطری متوجه مصرف

 .تواند خطرناک باشد شود که می بدن می

هاست که از  در واقع سال  ها مشکل جدیدی نیست، مصرف مواد شیمیایی بر روی میوه: وزیر بهداشت در این خصوص می گوید 

 .و کود در آن استفاده نشده باشدشود که از سم  کنند، معموال کمتر محصولی یافت می ها استفاده می مواد شیمیایی بر روی میوه

شود و بنابر بررسی وزارت جهاد کشاورزی، قرار است این محصول مانند  البته پارافین از محصوالتی است که قاچاق وارد کشور می

 .دیگر داروها شناسنامه دار شود

،وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم حتما  ها بیشتر است بر اساس مطالعات انجام شده میزان نیترات خیار و سیب نسبت به سایر میوه

 .هایی همچون سیب را با پوست مصرف نکنند میوه بخورند، از مردم خواست میوه

کشاورزان، جزو زحمتکش ترین قشرهای جامعه هستند و متاسفانه این : معاون وزیر بهداشت، نیز اعتقاد دارد علی اکبر سیاری، 

 .ریزند  ها می سیب  برای اینکه سیب و نارنگی زیباتر دیده شود، روغن پارافین را داخل گونیموضوع نیز به آنها سرایت کرده است و 

واحد میوه و  3ها از مغزش جدا شود و افراد باید در روز  ها و سبزیجات باید با دقت شسته شوند و پوست آن سیب: وی می گوید 

 سبزی مصرف کن
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 متفرقه
 ایسنا - 1909آذر  3۲دوشنبه 

 شود ها، کالس درس شالیکاران گیالنی می خانه قهوه
شود اما تولید  تن برنج سفید از این سطح تولید می هزار 831هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد که ساالنه به طور متوسط  197استان گیالن 

دهند و برخی  تواند هزینه خانوارهای شالیکاران را تامین کند زیرا شالیکاران تنها نیمی از سال را به کشت برنج اختصاص می برنج به تنهایی نمی

اخیرا اقدامی نو در استان برای مقابله با ضرر کشاورزان . گذرانند ها می خانه روز از سال را بیکارند و زمان بیکاری شان را در قهوه 271کشاورزان 

آموزش شالیکاران توسط کارشناسان . آغاز شده است که شامل تدریس چگونگی پرداختن به کشت دوم و ارتقای کسب درآمد کشاورزان است

 .ده استها که محل تجمع شالیکاران است، آغاز ش خانه بخش کشاورزی در تعداد محدودی از قهوه

ام و سه ماه است که بیکار در قهوه خانه  برنج را برداشت کرده: رضا، یکی از شالیکاران شهرستان رشت به خبرنگار ایسنا گفت

شود به خانه می  نزدیک ظهر که می. آیم شوم و پس از صرف صبحانه به قهوه خانه می صبح از خواب بیدار می. گذرانم وقت می

 .آیم خانه می ددا به قهوهخورم و مج روم و نهار می

ها  خانه زکریا، یکی دیگر از شالیکاران گیالنی به خبرنگار ایسنا در خصوص آموزش توسعه کشت دوم و پرورش همزمان ماهی و برنج در قهوه

ال در شالیزارم خانه اطالعات زیادی کسب کردم و حتما امسال می خواهم همزمان با نشای برنج به پرورش قزل آ از مدرسین در قهوه: گفت

از حمایت مسئولین استان از کشاورزان بسیار . کنم بپردازم زیرا هم از پرورش ماهی درآمد کسب خواهم کرد و هم برنجی سالم تر تولید می

 .های کارشناسان را رعایت خواهیم کرد شویم و حتما توصیه خوشحال می

امسال بالفاصله پس از برداشت برنج : در شالیزارش است به خبرنگار ایسنا گفت علی، شالیکار شهرستان ماسال که در حال انجام شخم زمستانه

های خانوار خود را  تواند هزینه از این راه درآمد خوبی نصیبم شد و اصوال هیچ کشاورزی فقط با تولید برنج نمی. به پرورش ماهی مشغول شدم

 .تامین کند

 .نه را ندارممن هیچ گاه فرصت رفتن به قهوه خا: وی تصریح کرد

: ، منطقه گیالن، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران نژاد، رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن در گفت علیرضا شعبان

های  ز اولویتشد ا توانمندسازی کشاورزان، ارتقای درآمد شالیکاران و احیای مشاغل فراموش شده که در گذشته در جوار تولید برنج انجام می

 .کاری سازمان جهاد کشاورزی گیالن است

شود، تصمیم گرفتیم این تهدید را به فرصت تبدیل  های استان به طور مرتب مشاهده می که حضور شالیکاران در قهوه خانه از آنجایی: وی افزود

توانند به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه  هستند میقهوه خانه دارانی که متقاضی حضور کارشناسان کشاورزی در قهوه خانه هایشان .کنیم

  .کنند و سازمان آمادگی کامل برای ارائه خدمات دارد

http://www.isna.ir/fa/news/39131020181 

 
 متفرقه

 ایسنا - 1909آذر  3۲شنبه  سه

 شود؟ میها ویال  رویشگاه نوشیدنی ایرانی

 .ها در گیالن نباید به واحدهای مسکونی و گردشگری تغییر یابد رویشگاه نوشیدنی پرطرفدار ایرانی
هزار هکتار باغ چای، دو استان تولیدکننده این محصول در ایران است و چای بعد از برنج، دومین  91های مازندران و گیالن با داشتن  استان

 .کند هزار خانوار را تامین می 61صورت مستقیم معاش بیش از  محصول استراتژیک گیالن است که به

http://www.dehghannews.ir/Ne.aspx?id=3032
http://www.isna.ir/fa/news/93092414072
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های  رفته رفته وسعت رویشگاه 83هزار تن برگ سبز، بیشترین سهم را در تولید چای کشور دارد اما از سال  223گیالن با تولید ساالنه حدود 

کونی و گردشگری تغییر کاربری یافته است، امری که در صورت ها در گیالن به دالیلی کم شده و به واحدهای مس این نوشیدنی پرطرفدار ایرانی

  .کند وانهادن، صنعت این محصول مهم را با چالش روبرو می

های تولید و تورم و پرداخت به موقع مطالبات، مساعده و تسهیالت ویژه به  گذاری برگ سبز چای براساس هزینه به نظر می رسد با قیمت

های اجرایی مرتبط با صنعت  تر دستگاه بی شک این عوامل با همکاری جدی. ت رفته چایکاران را به آنان بازگرداندچایکاران، بتوان رغبت از دس

 .های این نوشیدنی پرطرفدار بسته و در نهایت منجر به افزایش تولید چای کیفی ایرانی خواهد شد چای، راه را بر تغییر کاربری رویشگاه

 توسعت باغات چای کشور کم شده اس

هزار  91سال، به  21هزار هکتار باغ چای داشتند که این رقم در کمتر از  93، گیالن و مازندران 79براساس آمار سازمان چای کشور در سال 

 .هکتار رسیده است

انشجویان ایران سال است، تنها از چایکاری امرارمعاش می کند به خبرنگار خبرگزاری د 01علی، چایکار املشی که یک هکتار باغ چای دارد و 

های  توان هزینه دیگر نمی. کند شود و با توجه به تورم، درآمد، تغییری نمی های تولید، افزوده می هر سال بر هزینه: ، منطقه گیالن، گفت(ایسنا)

 .زندگی را با تولید چای تامین کرد

 درآمد چایکاری ناچیز است

روز هم با اینکه بیکارند به دلیل سختی کار و درآمد ناچیز چایکاری، هیچ تمایلی به کار جوانان ام. های کارگری زیاد است هزینه: وی اضافه کرد

 .کردن در باغهای چای ندارند

به گزارش ایسنا، مهرداد الهوتی، نماینده لنگرود در مجلس شورای اسالمی با ابراز نگرانی از اینکه بستر مناسبی برای تغییر 

هزار هکتار  81درحال حاضر : استناد به آمار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گفت های چای فراهم شده، با کاربری باغ

های چای در دهه اخیر نگران کننده  برداری است اما آنچه مسلم است روند پرشتاب تغییر کاربری باغ از باغهای چای قابل بهره

 .است
استناد به آمار موجود که از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی استخراج های چای است، با  وی که یکی از منتقدان تغییر کاربری باغ

کیلوگرم برگ  031تن و  9و  8،  7ها به ترتیب  در این سال: افزود 32و  71، 87شده، با مقایسه میزان برداشت برگ سبز چای در سه سال 

طح، نشان از نداشتن توجیه اقتصادی چایکاری برای چایکاران سبز چای از هر هکتار برداشت شد که روند نزولی کاهش برداشت در واحد س

 .دارد

 های چای نیاز به نوسازی دارند درصد باغ 25
درصد باغ های چای نیاز به نوسازی دارند که  61در حال حاضر : سال تجاوز کند، افزود 01های چای نباید از  الهوتی با اشاره به اینکه عمر بوته

های چای عالوه بر پرداخت یارانه مستقیم، به جای پرداخت تسهیالت  عیف چایکاران، دولت باید برای اصالح باغبا توجه به بنیه مالی ض

 .بهزراعی، یکبار یارانه بهزراعی پرداخت کند تا تولید چای توجیه اقتصادی داشته باشد

زراعی را هم غیرممکن و غیراقتصادی  وری، عملیات به رهها و کاهش میزان به های چای عالوه بر افزایش هزینه کوچک بودن سطح باغ: وی افزود

با چند . یابد درصد افزایش می 91زراعی در باغهای چای، توان تولید برگ سبز چای تا  کند این درحالیست که با نوسازی و انجام عملیات به می

 .یابد برابر شدن کیفیت این محصول، درآمد حاصل از تولید چای افزایش می

طور همزمان به اصالح باغهای چای، مدیریت صحیح بازرگانی و واردات  تقد است، برای درمان وضعیت چای کشور، دولت باید بهالهوتی مع

 .کنترل شده توجه کند

موقع  پرداخت به: وگو با خبرنگار ایسنای گیالن خاطرنشان کرد محمدمهدی رهبری املشی، نماینده رودسر و املش در گفت

توزیع مناسب کود، افزایش قیمت تضمینی برگ سبز و پرداخت به موقع بهای برگ سبز چای سبب باال رفتن زراعی،  تسهیالت به

 .شود انگیزه چایکاران برای سالهای آتی می
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ریزی  برنامهدر مقطع فعلی از مسئولین و مدیریت فعلی سازمان چای انتظار و توقع مان بیش از گذشته است و باید احیای چای را با : وی افزود

 .به نفع اقتصاد مملکت پیاده کرد

 برد زراعی باغات چای کیفیت چای داخلی را باال می به

در حال حاضر سیاست سازمان چای : محمدولی روزبهان، رییس سازمان چای کشور در دیدار با چایکاران استان گیالن گفت

 .چای برنامه خواهیم داشتکشور، حفظ باغات چای موجود است و در آینده برای گسترش باغات 
اجرای به موقع و پرداخت . مدت است مدت و میان این طرح شامل یک برنامه کوتاه: زراعی باغات چای افزود وی با اشاره به تهیه طرح جامع به

 .تواند در باال بردن کیفیت چای داخلی نقش بسزایی داشته باشد زراعی به کشاورزان چایکار می تسهیالت به

هرس و اصالح باغات : ایسنا، محمدعلی نجفی، استاندار گیالن از حمایت دولت به منظور هرس و اصالح باغات چای خبر داد و گفت به گزارش

 .ای داشته باشند رود که کشاورزان باید به آن توجه ویژه از جمله اقدامات مهمی به شمار می

ه به خشکسالی اخیر و آسیب دیدگی بخشی از باغات و تولید کم نباید شاهد با توج: وی بر ضرورت حل مشکل چای سنواتی تأکید کرد و افزود

 .باقیماندن این محصول در سال جاری باشیم

 استاندار گیالن مخالف مصرف چای سنواتی در کشور است

غات چای در قیاس استفاده نکردن از سموم و پایین بودن آفات در با: وی به استقبال مردم از مصرف چای داخلی اشاره کرد و افزود

 .با سایر کشورها از جمله مزایای این محصول مهم است که موجبات استقبال مصرف کنندگان چای داخلی را فراهم کرده است

از نیروهای انتظامی و نظارتی : استاندار گیالن با مخالفت شدید از ورود چای سنواتی و مصرف آن در داخل کشور اظهار کرد

 .اند و درصدد ضربه زدن به آن هستند به شدت برخورد کنند خلفین که ریشه تولید را نشانه گرفتهخواهم تا با این مت می

http://www.isna.ir/fa/news/39131320788 

 گزارشات جهانی
 آیانا- 1909آذر  35, سه شنبه

 شود  هزار دالری ایران به فائو پرداخت می 315بدهی 

هزار دالری ایران بابت حق عضویت به کمیسیون جهانی کنترل  315رئیس سازمان حفظ نباتات از بدهی 

 . ملخ صحرایی سازمان فائو خبر داد و به پرداخت آن از طریق وزارت امور خارجه اظهار امیدواری کرد
ونهمین نشست  در حاشیه بیست( ایانا)گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران محمدعلی باغستانی میبدی در 

کمیسیون جهانی کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالروز تأسیس کمیسیون جهانی 

 .رداخت حق عضویت ایران استسال عدم پ 21این مبلغ بدهی بابت : کنترل ملخ صحرایی با بیان این خبر افزود

طور قطع دچار خسارت در  موقع انجام نشود، به از آنجا که اصل مدیریت ملخ مربوط به پایش است و اگر پایش به: وی اضافه کرد

دلیل نپرداختن حق عضویت از این کمیسیون خارج شویم، در پایش ملخ صحرایی در  اگر به: سطح مزارع خواهیم شد، تصریح کرد

 .شود رو شده و کشاورزی کشور دچار خسارت می ا مشکل روبهکشور ب

در ( NWAK)های  و همچنین شبکه( SWAK)با اطالعاتی که از سوی این کمیسیون : رئیس سازمان حفظ نباتات خاطرنشان کرد

ارند، به طور های صحرایی که ریشه در آفریقا د شود، حرکت ملخ رد و بدل می( بین کشورهای عضو) CRCکشورهای آفریقایی و 

 .توانیم خود را برای مبارزه احتمالی با هجوم آفت ملخ تجهیز کنیم مدام رصد شده و ما می

http://www.isna.ir/fa/news/93092514877
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هزار دالر عنوان کرد و ادامه  01هزار دالر تا  91باغستانی مبلغ حق عضویت کشورهای عضو کمیسیون جهانی کنترل ملخ را ساالنه 

 .ها با نظر اعضا افزایش یابد زودی حق عضویت عضو فشار آورده و قرار است بهسازمان فائو برای پرداخت بدهی کشورهای : داد

ها  کنیم و امیدواریم این بدهی هایمان را پیگیری می ما هم از طریق وزارت امور خارجه موضوع پرداخت بدهی: وی تصریح کرد

 .پرداخت شود

تا  91: صحرایی و بومی در کشور انجام شده است، اظهار داشت هزار هکتار مبارزه با ملخ 201باغستانی با بیان اینکه سال گذشته 

 .گردد درصد کار شبکه حفظ نباتات به مبارزه با ملخ صحرایی و بومی بازمی 01

کند و مبارزه با ملخ صحرایی بیشتر در سه استان سیستان  ملخ صحرایی از هر برگ سبز و منبع کلروفیل تغذیه می: وی تأکید کرد

های شمالی مانند خراسان رضوی، خراسان شمالی،  های بومی در استان مزگان و جنوب کرمان و مبارزه با ملخو بلوچستان، هر

 .گیرد های مازندران، سمنان و کردستان انجام می هایی از استان گلستان، اردبیل و قسمت

های حفظ نباتات شش  ازمانگفتنی است، نشست کمیسیون جهانی کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا با حضور رؤسای س

 .آذرماه ادامه دارد 18شنبه  تا پنج( فائو)کشور و نمایندگان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .گیرد در این نشست مسائل مربوط به پایش و ردیابی ملخ صحرایی مورد بحث و بررسی قرار می

ونهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در  آیین افتتاح بیست الزم به ذکر است، سرج ناکوزی، نماینده فائو در ایران نیز در

های  دلیل عدم پرداخت حق عضویت اعضای کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غربی آسیا، فعالیت به: جنوب غرب آسیا گفته

ها از سال  رابری هزینهب 23رغم افزایش  سال اخیر و به 31این کمیسیون متوقل شده است؛ در حالی که به گفته ناکوزی، طی 

 ./ها افزایش نیافته است به این سو، حق عضویت 2360

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11816-2.html 
 

 گزارشات جهانی

 - 09/90/35فارس

 رشد منفی یک درصد ترکیه در بخش کشاورزی/ غذایینارضایتی مردم ترکیه از افزایش قیمت محصوالت 

خشکسالی سال جاری در ترکیه و ادامه استفاده از روش های سنتی در کشاورزی این کشور، نه تنها 

خودکفایی ترکیه در زمینه کشاورزی را از بین برده بلکه این کشور در حال تبدیل شدن به وارد کننده عمده 

 .غذا و محصوالت کشاورزی است
از روش های سنتی کشاورزی از یک سو و قیمت  ، استفادهحریتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

 .های اقتصادی جدیدی کرده است باالی محصوالت غذایی و کشاورزی از سوی دیگر ترکیه را وارد بحران

درصد خواهد رسید و همین مسئله تهیه محصوالت غذایی  21تا  3ها به  بینی بر اساس پیش 1120تورم در ترکیه در انتهای سال 

دهند با مشکل مواجه  وارهای متوسط و ضعیف این کشور که همچنان سهم اکثریت را در جمعیت ترکیه تشکیل می را از سوی خان

 .کرده است

قیمت محصوالت کشاورزی به قدری در ترکیه افزایش یافته است که بسیاری از خانوارهای ترک توان تهیه و خرید مواد غذایی و 

و مورد شکایت افراد کم درآمد و با در آمد متوسط که اکثریت جامعه ترکیه را شامل . ندمحصوالت کشاورزی مورد نیاز خود را ندار

 .شود شده است می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20726-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.hurriyetdailynews.com/agricultural-turkey-rapidly-becoming-importer-of-farm-goods.aspx?pageID=238&nid=75601&NewsCatID=344
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 .دهد درصد بودجه یک خانوار را به خود اختصاص می 01تا  93های آشپزخانه در ترکیه  هزینه

یمت محصوالت غذایی و کشاورزی را در نرخ باالی تورم در ترکیه از یک سو و خشکسالی سال جاری در این کشور از سوی دیگر ق

 .ترکیه به میزان زیادی افزایش داده است

از سوی دیگر با ادامه روند سنتی کشت و زرع در ترکیه و عدم توجه دولت این کشور در زمینه به روز رسانی سیستم های 

وارد کننده عمده محصوالت کشاورزی تبدیل کشاورزی، این کشور را که زمانی در زمینه کشاورزی به خودکفایی رسیده بود به یک 

 .کرده است

درصد بوده است و در  8.0سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ترکیه معادل  1129بر اساس اعالم دفتر آمار ترکیه، در سال 

اشت بلکه رشد درصد رشد داشته است اما در سال جاری این بخش ترکیه نه تنها رشد نخواهد د 9.3همین سال کشاورزی ترکیه 

 .درصد باقی خواهد ماند 8درصدی را نیز تجربه خواهد کرد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی نیز حدود  2منفی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=29391310112181 

  
 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا-1909آذر  39, یکشنبه

 میلیارد تن خواهد رسید  8.5به بیش از  8591تولید غالت در سال : فائو 

اعالم کرد، آخرین شاخص ها تایید می کنند، تولید جهانی غالت ( فائو)سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی 

 .به باالترین سطح خود تاکنون رسیده است 8591در سال 

 .میلیارد تن خواهد رسید 8.5به بیش از  8591سازمان ، تولید غالت در سال  بر اساس گزارش این

فائو، به دلیل تولید فراوان غالت در اروپا و رکورد تولید ذرت در  'وضعیت محصوالت کشاورزی و غذایی'براساس آخرین گزارش 

درصد بیشتر از  1.9میلیارد تن برسد، که  1.391آمریکا، پیش بینی می شود تولید امسال غالت از جمله برنج آسیاب شده، به 

 .است 1129مقدار آن در سال 

فراتر خواهد رفت و امکان  1120 - 1123از پیش بینی مصرف جهانی آن در سال  1120رکورد جهانی برداشت غالت در سال 

 .برسد 1111خواهد داد ذخیره این محصوالت به باالترین سطح خود از سال 

برسد که  13.1ی کرد، نسبت ذخیره به مصرف غالت که شاخص اندازه گیری وضعیت عرضه است، به همچنین، فائو پیش بین

 .سال گذشته است 29باالترین اندازه این شاخص در 

فائو در عین حال هشدار داد، وضع امنیت غذایی در شماری از کشورهای جهان به دلیل جنگ شهری، تغییر آب و هوا و شیوع 

 .ی شودبیماری ابوال بدتر م

 .کشور در قاره افریقا قرار دارند 13کشور به لحاظ امنیت غذایی در خطر هستند که از این تعداد  97بنابه اعالم فائو، 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11676-2.html 

 
 

 گزاشات جهانی
 آیانا-1909 آذر 34, دوشنبه

 ثبت نشدن هورمون اتفون برای تسریع رسیدگی محصوالت کشاورزی در ایران 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930924001072
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20686-1.html
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Et)هورمون اتفون  hephon )فرنگی و برخی دیگر از محصوالت در  منظور تسریع در رسیدگی گوجه که به

 .شود، هنوز به ثبت نرسیده است ایران استفاده می
، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور امروز در حاشیه مراسم گشایش (اناای)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

و آیین گرامیداشت پنجاهمین سالروز ( SWAC)ونهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا  بیست

اتیلن باعث تسریع با تولید گاز ( Ethephon)هورمون اتفون : تأسیس این کمیسیون، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت

 .گیرد شود و در دنیا نیز این هورمون مورد استفاده قرار می پیری محصوالت کشاورزی می

فرنگی، برای تسریع رسیدگی موز و پنبه نیز این هورمون مصرف  محمدعلی باغستانی میبدی با بیان اینکه در ایران عالوه بر گوجه

اشت، درمان و آموزش پزشکی باید اعالم کند که این هورمون برای سالمتی انسان معاونت غذا و داروی وزارت بهد: شود، افزود می

 .ضرر دارد یا خیر که در این زمینه تاکنون پاسخی به ما نداده است

های سازمان حفظ نباتات نیست و ما مصرف سموم و  تشخیص مصرف هورمون اتفون در محدوده فعالیت: وی خاطرنشان کرد

 .کنیم ها را کنترل می شک ترکیبات شیمیایی آف

کش نیست و برای افزایش  این واکس، آفت: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در پاسخ به پرسشی درباره واکس سیب نیز ادامه داد

 .شود مدت نگهداری محصوالت ازجمله سیب استفاده می

های سیب را مسدود و نفوذ هوا به سیب  کس روزنهاین وا: باغستانی با بیان اینکه عمده ترکیبات واکس از پارافین است، تصریح کرد

 .دهد ترتیب دوره ماندگاری این محصول را افزایش می کند و بدین را محدود می

درباره مجاز بودن مصرف واکس در محصوالت کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید اظهار نظر : وی تأکید کرد

 ./کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11829-2.html 

 
 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا-1909آذر  30, شنبه

 راه اندازی کشتارگاه مرزی با سرمایه گذاری مشترک ایران و ارمنستان 

 .بادالت تجاری گسترش می یابدهمکاری های ایران و ارمنستان در بخش های بهداشت دام و دامپزشکی و م
، گریشا باغیان، معاون اول وزیر کشاورزی ارمنستان و مهدی خلج، رئیس سازمان (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .دامپزشکی کشور به منظور همکاری های دوجانبه در سازمان دامپزشکی با یکدیگر دیدار کردند

مسوول در روابط عمومی سازمان دامپزشکی، هیات عالی رتبه ارمنستانی با حضور در سازمان بنابراین گزارش و به گفته یک مقام 

دامپزشکی کشور پیرامون همکاری های دوجانبه و تبادل اطالعات در زمینه گسترش روابط دو کشور در بخش های بهداشت دام و 

 .دامپزشکی و مبادالت تجاری با مدیران این سازمان گفتگو کرد

شست،مستندات علمی مربوط به جلوگیری واردات دام زنده از ارمنستان، به طرف ارمنستانی ارائه شد و مورد پذیرش در این ن

 .گریشا باغیان قرار گرفت

با توجه به استقبال دامداران ارمنستانی از تجارت با ایران و افزایش چشمگیر : معاون اول وزیر کشاورزی ارمنستان اظهار داشت

 .در این کشور، برنامه ملی کشور ارمنستان برای افزایش صادرات گوسفند تا مرز یک و نیم میلیون راس استتعداد گوسفند 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20713-1.html
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راه اندازی و توسعه کشتارگاه های گوسفند و گاو با سرمایه گذاری مشترک تجار ایران و ارمنستان و به : گریشا باغیان ادامه داد

 ./صورت مرزی در حال اجرا است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11883-2.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا-1909آذر  36, چهارشنبه

 نامه گواهی بهداشتی محصوالت صادراتی  ها در حال تنظیم تفاهم روس

ر در واحدهای تولیدی آبزیان و واحدهای دام و هیئت سازمان نظارت بر مواد گیاهی و دامی روسیه با حضو

 .طیور ایرانی، برای دسترسی به گواهی بهداشتی مورد پسند خود، با کارشناسان ایرانی وارد مذاکره شدند
 از ورود هیئت سازمان( ایانا)مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نفره فوق اقدام به بازرسی اماکن مختلف  هیئت پنج: شنبه در ایران خبر داد و گفت نظارت بر مواد گیاهی و دامی روسیه از روز یک

 .اند های پرورش ماهی در کشور کرده فرآوری و تولید مواد خام دامی و کارگاه

هی و میگو در استان بوشهر بازدید کرده و از نزدیک با دو نفر از کارشناسان این کشور از مزارع پرورشی ما: عیسی گلشاهی افزود

 .بندی آنها آشنا شدند مراحل فرآوری و بسته

 .در بخش دامپزشکی نیز هیئت روسی درباره کنترل کیفی محصوالت دامی بازدیدهایی را انجام دادند: وی خاطرنشان کرد

س استانداردهایی که در کشور برای بخش آبزیان وجود دارد، بر اسا: مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت کشور ادامه داد

های  سری گواهی روز گذشته به این کشور صادر شود، اما نیاز بود که یک 11آال و میگو از  توانست محصوالتی چون ماهی قزل می

 .بهداشتی صادر شود

ی در زمینه تیپ گواهی بهداشتی در حال تفاهم در حال حاضر مقامات روسی با کارشناسان و مسئوالن ایران: گلشاهی تصریح کرد

 .هستند

تر صادرات  های بهداشتی بتوان هرچه سریع ای در زمینه استانداردها و گواهی نامه وی اظهار امیدواری کرد که با امضای تفاهم

 .محصوالت شیالتی و دامی را به این کشور شاهد بود

 ./شود از ماه آینده، صادرات آنها آغاز شود بینی می ماهی و میگوی ایرانی دارد که پیشالزم به ذکر است، روسیه نیاز به واردات مرغ، 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11831-2.html 

 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا- 1909آذر  35, سه شنبه

 زدید از واحدهای تولید دام و طیور و پرورش آبزیان وارد تهران شد هیئت روسی برای با

هیات عالی رتبه دامپزشکی روسیه با هدف بازدید از واحدها و مراکز تولیدی و همچنین مذاکره برای واردات 

 . محصوالت دامی از ایران، وارد تهران شد
عمومی سازمان دامپزشکی کشور، هیات عالی رتبه روسی در نخستین و به نقل از روابط ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

روز از سفر یک هفته ای خود به ایران با حضور در سازمان دامپزشکی کشور پیرامون همکاری های دوجانبه با مدیران این سازمان 

 .گفت و گو کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20779-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20750-1.html


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

197 
 

الت کاالهای مرتبط با دامپزشکی از قبیل شیر، لبنیات دراین نشست، مذاکراتی در ارتباط با صادرات آبزیان به روسیه و توسعه مباد

و گوشت مرغ، هیات روسی اعالم آمادگی کرد تا با تداوم مذاکرات، ضمن انعقاد موافقت نامه دوجانبه همکاری های دامپزشکی، 

 .ت الزم صورت گیردنسبت به توسعه روابط فی مابین در زمینه تشخیص بیماری های دامی، تجارت دوجانبه و بین المللی اقداما

هیات روسی تا دوشنبه هفته آینده از مراکز و واحدهای تولیدی تحت پوشش سازمان دامپزشکی بازدید به عمل خواهد آورد و در 

 .پایان سفر خود طی جلسه ای به جمع بندی ظرفیت های موجود برای همکاری های دوجانبه خواهند پرداخت

لب دو گروه به بازدید از واحدهای تولیدی طیور، مجتمع های دامداری و کارخانه های بر اساس این گزارش، هیات روسی در قا

 ./لبنیات و همچنین واحدهای پرورشی و فرآوری آبزیان می پردازند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 11891-2 .html 

 

 اخبار اختصاصی

19:۲۲ - 1909آبان  30  

 زه اقتصاد چه کرد؟ امیر کبیر در حو

فرمان عزل امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه در پی بدگویی دشمنان داخلی و خارجی صادر  9835آبان  82

 .شد
با مرگ محمدشاه قاجار، میرزا محمدتقی خان فراهانی معروف به امیرکبیر، تالش زیادی برای به سلطنت : جام جم نوشت :آفتاب

 .آورد و در نهایت با تدبیر او، کار سلطنت سامان یافترساندن ناصرالدین شاه به عمل 

امیر که رشته امور را به دست . سال بیشتر نداشت و به صدراعظم کار کشته و با تجربه خود هم اعتماد داشت 17آن زمان شاه جوان 

  .گرفت، به نظم امور و انتظام بخشیدن به کارهای اجرایی پرداخت

در سیاست داخلی و خارجی و رعایت مصالح کشور استقالل نظر داشت و مهم ترین مخالفت گروه  امیرکبیر فردی با تجربه بود و

 .درباری وابسته هم همین استقالل رای و عمل امیر بود

در دوره این صدراعظم خوشنام بود که در دربارـ که محل اجتماع رجال و شاهزادگان بود ـ حقوق بی حد و حساب برخی افراد متنفذ 

عناصر . به خانواده های مشهور نظم شایسته ای یافت و جلوی بسیاری از اسراف کاری و ولخرجی های بیهوده گرفته شد و منتسب

دربار که آن موقع بدون کوچک ترین اقدام حقوق کالن می گرفتند، اکنون در وضع بدی قرار داشتند و از این رو برای این که دوباره 

بازار سعایت و بدگویی داغ بود آنها . سنگی در مسیر اقدامات اصالحی امیرکبیر می انداختند به شرایط سابق بازگردند، از هر سو

اما توطئه، گسترده بود . کرد ها توجهی نمی ناصرالدین شاه ابتدا به این بدگویی. اتهامات زیادی را به صورت شایعه به او وارد ساختند

سال هم نداشت، به امیر سوءظن پیدا نمود و او را در بیست  39لدین شاه که هنوز کم ناصرا کم. و اصرار در ترساندن شاه، ادامه یافت

  .از صدارت عزل کرد( م 1851ق و نوزدهم نوامبر 1368محرم )، 1399و هشتم آبان 

پس . ن تبعید کردها، او را به کاشا زده، با عزل امیر از تمامی مقام اما در این میان بدگویی دیگران تا آنجا ادامه یافت که شاه وحشت

ق، دهم ژانویه  1368االول  هجدهم ربیع)ش 1399از مدتی فرمان قتل امیرکبیر نیز صادر شد و سرانجام امیر را بیستم دی ماه 

  .در حمام فین کاشان به قتل رساندند( م 1853

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20732-1.html
http://aftabnews.ir/fa/news/271978/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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و درخور تحسینی به ایران و در زمان صدارت خود خدمات شایسته . امیرکبیر مردی کاردان، باهوش، وطن دوست و باکفایت بود

مهم ترین اقدامات فرهنگی . آورد داشت و هیچ گاه در مقابل اجانب سر فرود نمی وی منافع ملت را برهمه چیز مقدم می. ایرانیان نمود

 .تاح شدروز پس از قتل امیرکبیر افت 19بار این است که دارالفنون  نکته تأسف. توان تأسیس دارالفنون تهران نام برد وی را می

زمان وزارت میرزا تقی خان کمی بیشتر از سه سال بود و به طور طبیعی با توجه به منطق برنامه اقتصادی نمی توان انتظار داشت 

 .که در تجزیه و تحلیل بعد اقتصادی امیرکبیر، بحث نتایج و آثار اقدامات را به میان آورد

د کارشناس و متخصص داخلی مواجه و در این میان مجبور بود سیاست های در این میان نباید فراموش کرد که امیرکبیر با کمبو

 .اقتصادی خود را بر دو محور پیش ببرد

 استفاده از متخصصان خارجی: نخست*

 تکیه بر دانش شخصی و برداشت های غیرتخصصی خود و مقامات مشابه از تحوالت: دوم

توسعه ای امیر به چشم می آید و به نظر می رسد به گونه ای برنامه این احساس کمبود متخصص بخوبی در سیاست های آموزشی و 

 .ریزی کرده است که در صورت انجام آنها، در دهه دوم حکومت ناصرالدین شاه نباید مشکلی از این نظر وجود داشته باشد

وزه مسائل پولی سیاست انقباضی امیرکبیر در ح .در هر صورت می توان رفتار امیرکبیر در حوزه اقتصاد را به دو بخش تقسیم کرد

 .در پیش گرفته بود اما در حوزه مالی سیاست انبساطی محدودی را اجرا می کرد

 :طی دوره وزارت نخستین صدراعظم ناصرالدین شاه اصالحاتی صورت گرفت که اغلب بعد اقتصادی قابل توجهی داشتند از جمله

 (هزینه های جاریکاهش )حذف القاب و مستمری های گزاف درباریان 

 (اصالح الگوها و چارچوب های مالی و تضمین جریان درآمدی)اصالح مالیه 

 (حمایت از صنایع داخلی و وارداتی)ترویج صنایع داخلی 

 (تقویت مزیت های نسبی)ترویج کشاورزی 

 سیاست پولی انقباضی

البته تا . یک میلیون تومان کسر درآمد تحویل گرفتیکی از نکات خاص اقتصادی امیرکببر آن بود که وی بودجه کشور را با حدود 

تشکیل ( وزیر استیفار)پیش از این میزان کسری بودجه مشخص نبود و او هیأتی از مستوفیان را تحت نظر مستوفی الممالک آشتیانی

، یک (وجی از خزانهخر)را نسبت به هزینه های مستمر ( ورودی خزانه)این هیأت پس از رسیدگی های الزم، کمبود عایدات . داد

 :میلیون تومان تشخیص داد که دو دلیل عمده برای آن مطرح شده است

 فرار از پرداخت عوارض و مالیاتی گسترده

 ... هزینه های گزاف ناشی از سیستم اداری و سلطنتی قاجار ـ مقامات

صوص فرار مالیاتی سیستم نظارت را برای مثال در خ. طبیعی است که برای رفع این مشکالت روش های مشخصی دنبال شده است

مالیات عقب افتاده حکام والیات و خوانین محلی را وصول کرد و زمین های مزروعی را از نو مورد ارزشیابی قرار . اصالح کرد

 .داد

 .ضمن آن که برنامه تجمیع منابع مالی و هزینه براساس تخصیص منابع را شروع عملیاتی کرد
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های مازاد ضمن تعیین سقف و شرایط پرداخت به مقامات و خاندان حاکم در خصوص مقامات میانی و در کنار آن درخصوص هزینه 

 .حقوق بگیران با تعیین مشاغل و میزان حقوق و مقرری هر شغل سازوکار نظارتی موثر را در دستور کار قرار داد

دادن به بحران مالی و متوازن ساختن عایدات  امیرکبیر برای خاتمه. این سیاست به طور خاص باعث کاهش هزینه های جاری شد

خزانه دستور داد به تناسب از حقوق خود و مقرری مستخدمین کاسته شود و این عمل را از حقوق خود گرفته تا کوچک ترین 

ه مقرری عالوه بر آن مستمری های فوق العاده سنگین، شاهزادگان، علما و متنفذین را قطع کرد و برای شا. مستخدمین اجرا کرد

 .ماهانه در حدود هزارتومان تعیین کرد

 صنعت با انبساط مالی

اقتصاد ایران در سال های نخست قاجاری مبنتی بر کشاورزی بود و این ارث به جای مانده از سلسله های قبل بود که با کاهش بعد 

 .تجاری اقتصاد ایران، کشاورزی جایگاه خاصی پیدا کرد

کیبر بخش کشاورزی بشدت دچار بحران بود که به دلیل خشک سالی و نبود امنیت در مناطق در سال های نخست صدارت امیر

 .مختلف چنین مشخصه ای پیدا کرده بود

در کنار آن بحث صنایع کوچک و محلی مطرح بود که با توسعه تعامالت اجتماعی و اقتصادی موضوع به صنعت ملی یا منطقه ای 

یاری از حوزه های صنعتی تا آن زمان اقدام جدی صورت نگرفته بود، صدراعظم می توانست آن با توجه به این که در بس. مبدل شد

یکی از الگوهای خاص توسعه صنعتی امیرکبیر تقلید از روش ها و صنایع توسعه یافته . گونه که می خواهد در این بخش وارد شود

 :توان به موارد زیر اشاره کرد در دیگر کشورها بود و از شاخص ترین اقدامات او در حوزه صنعت می

 تأسیس کارخانه تصفیه شکر و قندسازی در مازندران

 تأسیس کارخانه بلورسازی در تهران

 تأسیس کارخانه بلورسازی اصفهان

 تأسیس کارخانه بلورسازی قم

 تأسیس کارخانه کاغذسازی در تهران

 تأسیس کارخانه حریربافی در کاشان

آغاز به کار کرد و اغلب سیاست صادراتی خاصی را نیز در برنامه کالن ( خودکفایی)ازهای داخلی این صنایع با رویکرد تامین نی

 .ضمن آن که شواهدی وجود دارد مبنی بر این که در این دوره به صنایع نوپا وام نیز داده شده است.خود متصور نبود

 برنامه های ناتمام

 اقتصادی امیرکبیر تا چه حد موفق بود و نتایج آن چه بود؟این سوال مطرح می شود که برنامه ها و سیاست های 

حقیقت تلخ آن است که بسیاری از برنامه های امیر به دلیل عمر کوتاه صدارتش و ادامه نداشتن این نگاه از سوی صدراعظم بعدی، 

ه مغایر با همه زیرساخت های قبل از به ثمر نشستن متوقف شد و در کنار آن برنامه ها و عملکرد شاه جوان به گونه ای بود ک

 .سیاستی امیرکبیر بود

استقالل اقتصادی که امیرکبیر در پی آن بود در سال های پس از وی به صورتی معکوس اجرا شد و عمال کشور در قالب امتیازهای 

 .مختلف واگذار شد
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قمری امتیاز کشتیرانی در  1996ناصرالدین شاه در سال در حالی که واگذاری امتیاز تنباکو و امتیاز جنگل ها و مراتع بی نتیجه بود، 

 .حوضه سفالی رود کارون را به کمپانی برادران لینچ واگذار کرد

هجری قمری امتیاز احداث خط شوسه بین بندر انزلی و قزوین و بهره بر داری از آن به یک شرکت روسی موسوم  1919در سال 

قمری اندکی بعد از آن که بارون جولیوس دورویتر، تبعه انگلیس، امتیاز  1301سال . به شرکت بیمه حمل و نقل ایران واگذار شد

سال از ناصرالدین شاه گرفت، یکی از اتباع روسی به  79احداث خط آهن از رشت به تهران و از تهران به خلیج فارس را به مدت 

 .کیلومتر از شاه ایران گرفت 156را به طول  نام فن خالکن هاگن امتیاز احداث و بهره برداری خط آهن جلفا به تبریز

 .اما در این میان از یک منظر دیگر برنامه های اقتصادی امیرکبیر را می توان موفق قلمداد کرد

گرچه پس از وی بسیاری . امیرکبیر سرمایه گذاری در حوزه صنعت امروزی را بنا و نظام مالی را به گونه ای مشخص ترسیم کرد

 .یص منابع مالی و هزینه ها به صورت گذشته بازگشت، اما الگوی حوزه تامین منابع تا حدود زیادی اجرا شداز بخش های تخص
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	رئیس اتحادیه گوشت گوسفند با بیان اینکه دام سبک به اندازه کافی موجود است، گفت: هماکنون میزان عرضه بیشتر از تقاضا است و در دو هفته اخیر قیمت هر کیلو گوشت گوسفند هزار و 500 تومان کاهش یافته است.
	قیمت میوه و سبزیجات + جدول
	وفور عرضه انار و هندوانه در آستانه شب یلدا از افزایش قیمت این میوهها جلوگیری کرده، در حالی که قیمت هر کیلوگرم خرمالو نسبت به هفته قبل حدود هزار و 500 تومان افزایش داشته است.
	وفور عرضه انار و هندوانه در آستانه شب یلدا از افزایش قیمت این میوهها جلوگیری کرده، در حالی که قیمت هر کیلوگرم خرمالو نسبت به هفته قبل حدود هزار و 500 تومان افزایش داشته است.
	وفور عرضه انار و هندوانه در آستانه شب یلدا از افزایش قیمت این میوهها جلوگیری کرده، در حالی که قیمت هر کیلوگرم خرمالو نسبت به هفته قبل حدود هزار و 500 تومان افزایش داشته است.
	دام زنده گران شد؛ گوشت قرمز ثابت ماند
	نرخ هر کیلوگرم دام زنده از 10 هزار و 200 تومان در آغاز هفته جاری، دیروز به 10 هزار و 800 و صبح امروز به 11 هزار و 500 تومان افزایش یافت.
	نرخ های جدید و وزن نانهای پرمصرف حجیم و نیمهحجیم اعلام شد
	نرخ جدید نانهای حجیم و نیمهحجیم پرمصرف با 30 درصد افزایش قیمت اعلام شد.
	آخرین قیمت خشکبار و میوههای پر مصرف

	تولیدات زراعی و باغی
	گازی که میوه کال را سریع رسیده میکند/ وزارت بهداشت مرجع تشخیص است
	رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: ترکیب اتفون برای زودرس شدن گوجه فرنگی و موز در دنیا استفاده میشود، ولی از آنجا که استفاده از این ترکیب در کشور به ثبت نرسیده، برای استفاده از آن منتظر اعلام نظر سازمان غذا و دارو هستیم.
	دلیل گران شدن خرمالو/ خسارت سال گذشته کشاورزان و عرضه پیش از موعد امسال
	رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به دلیل گران شدن خرمالو در بازار گفت: سال گذشته بخش زیادی از خرمالو خریداری نشد و باغداران ضرر کردند، بنابراین امسال اقدام به برداشت پیش از موعد شد.
	واکس میوهها مجاز است/ تخلف ۸۰ درصدی در استفاده از خمیر مرغ
	مدیرکل فرآوردههای غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو درباره موضوعات حساسیت برانگیز خبری خمیر مرغ، واکس میوهها و استفاده از هورمون اتفون در محصولات کشاورزی توضیحاتی ارائه کرد.
	برنامه تأمین بذور سبزی و صیفی در کشور تدوین میشود
	وزیر جهاد کشاورزی در پیامی بهمناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری، رسماً خواستار تدوین برنامه تأمین بذور سبزی و صیفی در کشور شد.
	کشت 24 رقم جدید کلزا در اردبیل
	24 رقم جدید کلزا در نقاط مختلف استان اردبیل کشت میشود تا بازدهی آنها مشخص و معلوم شود.
	ضریب کشت در استانهای شمالی 1.4 هکتار
	بهرهبرداری از اراضی کشاورزی در استانهای شمالی، سیستم دو یا سه بار کشت در سال است.
	رتبه اول تولید نهال اصیل در ایران، به اسم اصفهانی ها خورد
	استان اصفهان با توليد 2 ميليون 300 هزار نهال شناسنامه دار و اصيل حایز رتبه اول در كشور شد.

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	تولید ترکیب ژنتیکی جدید گوسفند گوشتی آغاز شد
	معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: اولین پروژه تولید ترکیب ژنتیکی جدید گوسفند گوشتی در شهرستانهای خلخال و مشگینشهر آغاز شد.
	سامانه هشدار سیل طراحی شد
	رئیس سازمان هواشناسی کشور ضمن تاکید بر حساسیت فعالیتهای سازمان هواشناسی در بخش کشاورزی و به ویژه صنعت زنبورداری، از طراحی سامانه هشدار سیل ( ترکیب داده های دو بخش هواشناسی و هیدرولوژی) خبر داد.
	رئیس سازمان هواشناسی کشور ضمن تاکید بر حساسیت فعالیتهای سازمان هواشناسی در بخش کشاورزی و به ویژه صنعت زنبورداری، از طراحی سامانه هشدار سیل ( ترکیب داده های دو بخش هواشناسی و هیدرولوژی) خبر داد.
	رئیس سازمان هواشناسی کشور ضمن تاکید بر حساسیت فعالیتهای سازمان هواشناسی در بخش کشاورزی و به ویژه صنعت زنبورداری، از طراحی سامانه هشدار سیل ( ترکیب داده های دو بخش هواشناسی و هیدرولوژی) خبر داد.
	اعلام جزییات دستاوردهای رونمایی شده بخش کشاورزی در هفته پژوهش
	جزییات پنج دستاورد پژوهشي که توسط ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری رونمایي شد، اعلام شد.
	اعلام دلایل پوکی و راه شناخت تازگی و کهنگی سیبهای قرمز
	باغداران برای کاهش هزینههای تولید و عدم تقبل هزینههای سردخانه ای، محصول خود را برای عرضه در فصل پاییز در انبارهای سنتی نگهداری میکنند، در حالی که حداکثر زمان نگهداری سیب بعد از زمان برداشت در خارج از سردخانه حداکثر 24 ساعت است.
	رونمایی از "سنک شکارگر" تا جوانه دار کردن بذر حنا، در جنوب کرمان
	در هفته پژوهش از پنج فناوری کشاورزی در جنوب کرمان در جلسه شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رونمایی شد.

	تخم مرغ
	معاون وزیر کشاورزی خبر داد
	رکوردشکنی ایران در صادرات تخممرغ

	خشکبار
	ممنوعیت واردات بادام هندی/علت مخالفت وزارت جهاد را نمیدانیم
	رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: با آن که مشابه داخلی این کالا وجود دارد، اما وزارت جهاد کشاورزی همچنان با واردات بادام هندی مخالفت میکند.

	خدمات دام و طیور
	ممنوعیت واردات جوجه و تخممرغ اروپایی مقطعی است
	اگر خطر ناشی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان رفع شود، واردات جوجه و تخممرغ اروپایی از سر گرفته میشود.
	مدیریت توزیع جوجهریزی و سوخت به اتحادیه مرغداران گوشتی سپرده شد
	بر اساس توافق معاونت امور دام با اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی، مدیریت تولید جوجهریزی و توزیع سوخت به اتحادیه مذکور واگذار شد.
	بر اساس توافق معاونت امور دام با اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی، مدیریت تولید جوجهریزی و توزیع سوخت به اتحادیه مذکور واگذار شد.
	بر اساس توافق معاونت امور دام با اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی، مدیریت تولید جوجهریزی و توزیع سوخت به اتحادیه مذکور واگذار شد.
	بالغ بر 18 میلیون مرغ پیر در کشور باید معدوم شود/ صادرات تخم مرغ به روسیه مزیت اقتصادی ندارد

	حبوبات
	معرفی پرمحصول ترين رقم نخود ديم

	زعفران
	واکنش سازمان غذا و دارو به وجود زعفران تقلبی/افزودن رنگ های مصنوعی

	شیر
	خرید 500 تن شیر خام تضمینی از دامداران تهرانی
	رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران گفت: از شروع خرید شیر تضمینی در تهران تاکنون 500 تن شیر خام از تولیدکنندگان برای تبدیل به پودر شیرخشک خریداری شده است.
	خریداری شیرخام از دامداران تهرانی به 732 تن رسید
	تا امروز، 731 هزار و 460 تن شیرخام از دامداران تهرانی تحویل سازمان تعاون روستایی شده است.

	شیلات
	واردات ۲۰ هزار تن ماهی تیلاپیا تا پایان سال/ ورود تخم آلوده قزلآلا بر اثر بیدقتی برخی واردکنندگان
	رئیس سازمان شیلات با تأکید بر اینکه نگرانی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد پرورش ماهی تیلاپیا قابل قبول است، گفت: راههایی برای پرورش این ماهی بدون آسیبهای زیستمحیطی وجود دارد.
	محصولات صادراتی شیلات ژانویه به روسیه میرسد/ قزلآلا و میگو به روسیه صادر میشود
	رئیس سازمان شیلات با بیان اینکه آمادگی صادرات محصولات شیلاتی به روسیه را داریم، گفت: تلاش میکنیم اولین محصولات شیلات را ژانویه به روسیه برسانیم.
	تولید مرغ آبزیپروری، فاقد برنامه توسعهای مشخص در ایران
	با وجود آنکه تیلاپیا (مشهور به مرغ آبزیپروری) در تمامی دنیا به وفور تولید میشود، اما در کشور ما هنوز برنامه توسعهای مشخصی برای آن تعریف نشده است.
	سالانه 40 تن ماهی تیلاپیا در کشور تولید میشود
	سالانه حدود 40 ماهی تیلاپیا در کشور تولید میشود که مربوط به چهار مرکز پرورش این ماهی در یزد است.
	کاهش محسوس صادرات میگوی ایران به اسپانیا بهدلیل وضع تعرفههای سنگین
	بالا بودن تعرفهها مانعی برای صادرات آبزیان ایرانی به کشورهای اروپایی چون روسیه و اسپانیا است که امید میرود هرچه سریعتر تعدیل آنها صورت گیرد.
	بالا بودن تعرفهها مانعی برای صادرات آبزیان ایرانی به کشورهای اروپایی چون روسیه و اسپانیا است که امید میرود هرچه سریعتر تعدیل آنها صورت گیرد.
	بالا بودن تعرفهها مانعی برای صادرات آبزیان ایرانی به کشورهای اروپایی چون روسیه و اسپانیا است که امید میرود هرچه سریعتر تعدیل آنها صورت گیرد.
	کاهش 26 درصدی صید ماهیان استخوانی در گیلان
	درآمد 56 میلیاردی صید کیلکا در گیلان

	صنایع غذایی
	ایجاد صنایع تبدیلی در اراضی، مشمول قانون تغییر کاربری نمیشود
	معاون پارلمانی و حقوقی وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی در اراضی، مشمول قانون تغییر کاربری نمیشود.
	عملکرد صنایع لبنی و دامپروری در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد
	عملکرد 5 شرکت صنایع لبنی و تنها شرکت دامپروری موجود در بورس، از سود بیشتر تنها شرکت دامپروری بورس در قیاس با شرکت های لبنی فعال در بورس حکایت دارد.
	الزام نانواییها و صنایع غذایی به استفاده از نمک تصفیهشده
	با الزام نانواییها و صنایع غذایی به استفاده از نمک تصفیهشده و افزایش ظرفیت تولید کارخانههای تولیدکننده این نوع نمک، ظرفیت تولیدنمک تصفیهشده از 500 تن در روز به یکهزار و 200 تن افزایش یافت.
	واکنش سازمان غذا و دارو به استفاده از خمیر مرغ
	مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان نمک یددار کشور خبر داد:
	مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد/آزادپز شدن 20 درصد نانواییهای یارانهای

	صادرات و واردات
	تعرفههای بالا، رقابتپذیری صادرات محصولات باغی را کاهش میدهد
	امسال برای تأمین میوه شب عید از نظر تولید مشکلی نداریم، اما نگران مدیریت ذخیرهسازی و عرضه این محصولات هستیم.
	امسال برای تأمین میوه شب عید از نظر تولید مشکلی نداریم، اما نگران مدیریت ذخیرهسازی و عرضه این محصولات هستیم.
	امسال برای تأمین میوه شب عید از نظر تولید مشکلی نداریم، اما نگران مدیریت ذخیرهسازی و عرضه این محصولات هستیم.
	صادرات ۱۲۸ میلیون دلاری محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی به 28 کشور جهان
	معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ازصادرات ۱۲۸ میلیون دلاری محصولات کشاورزی از این استان طی هفت ماه نخست سال جاری خبر داد.

	عسل
	صادرات ۱۵ میلیون دلاری عسل طبیعی در ۸ ماه امسال
	بر اساس آمار گمرک، در هشت ماه امسال 15.3 میلیون دلار عسل طبیعی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 126 درصدی برخوردار است.

	گندم
	معرفی گندم جدید ماکارونی/ روش فعلی حمایت از تحقیقات کشاورزی، برازنده کشور نیست
	معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حمایتهایی که از تحقیقات میشود، با چشمانداز مقام معظم رهبری قابل انطباق نیست، گفت: این نوع حمایتها از تحقیقات برازنده کشور و محققان نیست و با این روش دستاوردهای قابل توجهی نخواهیم داشت.
	افزایش 67 درصدی واردات گندم به کشور/ رشد بیش از 30 درصدی واردات از امارات و چین
	آمارها نشان میدهد واردات گندم در هشت ماه امسال بیش از 67 درصد رشد داشته و نیز واردات از کشورهای امارات و چین به ترتیب بیش از 30 و 43 درصد بوده است.
	با کاهش مصرف کود، عملکرد تولید گندم را افزایش دادم
	خبره بخش کشاورزی و کشاورز نمونه زراعت گندم دیم با یک ابتکار ساده، با وجود کم کردن میزان مصرف کودهای شیمیایی عملکرد تولید این محصول را تا چهار تن و 888 هزار افزایش داد که از متوسط عملکرد گندم آبی در هر هکتار بالاتر است.
	معرفی 4 رقم جديد گندم در گلستان
	محققان بخش کشاورزی گلستان ۴ رقم جدید گندم را شناسایی کردند.

	مرکبات
	ذخیرهسازی مرکبات شب عید امسال به 17 هزار تن رسید
	از 45 هزار تن سهم ذخیرهسازی برای محصول مرکبات استان مازندران، 17 هزار تن منجر به عقد تفاهمنامه شده است.
	رشد ۲۳ درصدی اعتبارات کشاورزی در لایحه بودجه ۹۴/اختصاص ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه آبیاری نوین
	معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در لایحه بودجه ۱۳ هزار میلیارد ریال برای توسعه ابیاری نوین اختصاص مییابد، از رشد ۲۳ درصدی کل اعتبارات بخش کشاورزی در سال آینده خبرداد.
	اختصاص 50 درصد بودجه عشایری در سال جاری
	تاکنون تنها 50 درصد بودجهای که برای جامعه عشایری در نظر گرفته شده بود، تخصیص داده شده است.
	اختصاص 20 درصد از درآمد نوشابههای قندی به دامپزشکی
	رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس در نامهای از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست تا 20 درصد درآمد حاصله از اخذ عوارض نوشیدنیهای قندی تولیدی و وارداتی، به سازمان دامپزشکی اختصاص یابد.
	رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس در نامهای از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست تا 20 درصد درآمد حاصله از اخذ عوارض نوشیدنیهای قندی تولیدی و وارداتی، به سازمان دامپزشکی اختصاص یابد.
	رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس در نامهای از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست تا 20 درصد درآمد حاصله از اخذ عوارض نوشیدنیهای قندی تولیدی و وارداتی، به سازمان دامپزشکی اختصاص یابد.

	ماشین آلات
	راه اندازی مرکز تست ماشینها و سامانه های کشاورزی شمال غرب کشور
	همزمان با هفته پژوهش مرکز تست ماشینها و سامانههای کشاورزی شمال غرب کشور در ارومیه راه اندازی شد.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت هفته پژوهش
	محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در قزاقستان به سر میبرد، با ارسال پیامی هفته پژوهش را به همه پژوهشگران کشور و به ویژه پژوهشگران بخش کشاورزی تبریک گفت.
	محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در قزاقستان به سر میبرد، با ارسال پیامی هفته پژوهش را به همه پژوهشگران کشور و به ویژه پژوهشگران بخش کشاورزی تبریک گفت.
	محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در قزاقستان به سر میبرد، با ارسال پیامی هفته پژوهش را به همه پژوهشگران کشور و به ویژه پژوهشگران بخش کشاورزی تبریک گفت.
	سفر وزیر جهاد کشاورزی به قزاقستان برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
	محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده دولت ایران برای شرکت در سیزدهمین اجلاس نخستوزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در قزاقستان برگزار میشود، صبح امروز تهران را به مقصد شهر آستانه ترک کرد.
	هزینه ۲ سال مبارزه با ملخ صحرایی معادل هزینه ۱۷۰ سال پیشگیری از آن است
	نماینده فائو در ایران با بیان اینکه هزینههای جبرانی و درمان به مراتب از هزینههای پیشگیری بیشتر است، گفت: هزینه کنترل ملخ صحرایی در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در غرب و شمال آفریقا برابر با هزینههای کنترل و پیشگیری در منطقه برای ۱۷۰ سال بوده است.
	کنترل آفات و بیماریهای گیاهی منجر به افزایش تولید و رشد امنیت غذایی میشود
	وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای رسیدن به افزایش تولید و کشاورزی پایدار که منجر به رشد امنیت غذایی منطقه میشود، ایران گامهای بلندی را برداشته است.
	زمزمههای کاهش قیمت ۷۲ دلاری نفت در بودجه ۹۴ برای کاهش وابستگی به درآمد نفت
	عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در صددیم قیمت نفت را در بودجه کاهش دهیم، گفت: هر چه استقلال کشور در حوزه کشاورزی بیشتر شود نیاز به درآمدهای نفتی کمتر میشود.
	برای ایجاد سیستمهای آبیاری تحت فشار محدودیتی نداریم
	معاون آب، خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی، از عدم محدودیت منابع مالی برای ایجاد سیستمهای آبیاری تحت فشار خبر داد و گفت: تاکنون برای تأسیس و راهاندازی این سیستمهای تحت فشار با مشکل روبهرو نشدهایم.
	بیستونهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالروز تأسیس کمیسیون جهانی کنترل ملخ صحرایی در تهران و با پیام وزیر جهاد کشاورزی و حضور رؤسای سازمانهای حفظ نباتات شش کشور و نمایندگان سازمان فائو برگزار شد.
	بیستونهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالروز تأسیس کمیسیون جهانی کنترل ملخ صحرایی در تهران و با پیام وزیر جهاد کشاورزی و حضور رؤسای سازمانهای حفظ نباتات شش کشور و نمایندگان سازمان فائو برگزار شد.
	بیستونهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالروز تأسیس کمیسیون جهانی کنترل ملخ صحرایی در تهران و با پیام وزیر جهاد کشاورزی و حضور رؤسای سازمانهای حفظ نباتات شش کشور و نمایندگان سازمان فائو برگزار شد.
	بیستونهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالروز تأسیس کمیسیون جهانی کنترل ملخ صحرایی در تهران و با پیام وزیر جهاد کشاورزی و حضور رؤسای سازمانهای حفظ نباتات شش کشور و نمایندگان سازمان فائو برگزار شد.
	دبيركل كانون صنايع غذايي:/كاهش مصرف شير دانشآموزان نگرانكننده است
	پاسخ وزارت بهداشت درباره استفاده از هورمون جهت رسیدن گوجهفرنگی
	پاسخ وزارت بهداشت درباره استفاده از هورمون جهت رسیدن گوجهفرنگی
	بیستونهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالروز تأسیس کمیسیون جهانی کنترل ملخ صحرایی در تهران و با پیام وزیر جهاد کشاورزی و حضور رؤسای سازمانهای حفظ نباتات شش کشور و نمایندگان سازمان فائو برگزار شد.
	بیستونهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالروز تأسیس کمیسیون جهانی کنترل ملخ صحرایی در تهران و با پیام وزیر جهاد کشاورزی و حضور رؤسای سازمانهای حفظ نباتات شش کشور و نمایندگان سازمان فائو برگزار شد.
	بیستونهمین نشست کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالروز تأسیس کمیسیون جهانی کنترل ملخ صحرایی در تهران و با پیام وزیر جهاد کشاورزی و حضور رؤسای سازمانهای حفظ نباتات شش کشور و نمایندگان سازمان فائو برگزار شد.

	متفرقه
	ذرت کار مهابادی، برای دومین سال متوالی نمونه استانی و ملی شد
	ذرت کار مهابادی، با برداشت 18 تن و 271 کیلو ذرت از هر هکتار زمین، توانست ضمن شکستن رکورد سال گذشته خود با 18 تن در هر هکتار، بازهم عنوان کشاورز نمونه آذربایجان غربی و کشور را کسب کند تا یکی از تجلیل شوندگان امسال در سالن اجلاس سران باشد.
	هجمه شبکه های اجتماعی به کشاورزی، این بار دامن "لوبیا" را گرفت!
	هیچ سمی در حبوبات ازجمله لوبیا وجود ندارد که نیاز باشد در آب خیسانده و جوشانده شود، زیرا این کار تنها خاصیت نفاخ بودن آن را از بین میبرد.
	فروش گوشت با تبلیغات گاوهای ماساژ دیده و موزیک شنیده!
	فروش گوشت گاو در برخی فروشگاه های آمریکا، بر اساس ویژگی های پرورش گاوها در فضاى آزاد، شنیدن موسیقی کلاسیک قبل از خواب و حتی ماساژ روزی یک بار آغاز شد.
	معرفی مزیت دوره های علمی کاربردی کشاورزی کلید خورد
	با نزدیک شدن به زمان ثبت نام دوره های علمی کاربردی، اتاق فکر کارشناسان روابط عمومی این موسسه به منظور ارایه راهکارهای تبلیغاتی جذب بهره برداران، دانش آموزان مدارس کشاورزی و علاقمندان تشکیل گردید.
	ميوهها را با پوست بخوريم يا نه ؟! (1393/09/29)
	قهوهخانهها، کلاس درس شالیکاران گیلانی میشود
	رویشگاه نوشیدنی ایرانیها ویلا میشود؟
	رویشگاه نوشیدنی پرطرفدار ایرانیها در گیلان نباید به واحدهای مسکونی و گردشگری تغییر یابد.

	گزارشات جهانی
	بدهی 345 هزار دلاری ایران به فائو پرداخت میشود
	رئیس سازمان حفظ نباتات از بدهی 345 هزار دلاری ایران بابت حق عضویت به کمیسیون جهانی کنترل ملخ صحرایی سازمان فائو خبر داد و به پرداخت آن از طریق وزارت امور خارجه اظهار امیدواری کرد.
	نارضایتی مردم ترکیه از افزایش قیمت محصولات غذایی/ رشد منفی یک درصد ترکیه در بخش کشاورزی
	خشکسالی سال جاری در ترکیه و ادامه استفاده از روش های سنتی در کشاورزی این کشور، نه تنها خودکفایی ترکیه در زمینه کشاورزی را از بین برده بلکه این کشور در حال تبدیل شدن به وارد کننده عمده غذا و محصولات کشاورزی است.
	فائو : تولید غلات در سال 2014 به بیش از 2.5 میلیارد تن خواهد رسید
	سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی (فائو) اعلام کرد، آخرین شاخص ها تایید می کنند، تولید جهانی غلات در سال 2014 به بالاترین سطح خود تاکنون رسیده است.
	ثبت نشدن هورمون اتفون برای تسریع رسیدگی محصولات کشاورزی در ایران
	هورمون اتفون (Ethephon) که بهمنظور تسریع در رسیدگی گوجهفرنگی و برخی دیگر از محصولات در ایران استفاده میشود، هنوز به ثبت نرسیده است.
	راه اندازی کشتارگاه مرزی با سرمایه گذاری مشترک ایران و ارمنستان
	همکاری های ایران و ارمنستان در بخش های بهداشت دام و دامپزشکی و مبادلات تجاری گسترش می یابد.
	روسها در حال تنظیم تفاهمنامه گواهی بهداشتی محصولات صادراتی
	هیئت سازمان نظارت بر مواد گیاهی و دامی روسیه با حضور در واحدهای تولیدی آبزیان و واحدهای دام و طیور ایرانی، برای دسترسی به گواهی بهداشتی مورد پسند خود، با کارشناسان ایرانی وارد مذاکره شدند.
	هیئت روسی برای بازدید از واحدهای تولید دام و طیور و پرورش آبزیان وارد تهران شد
	هیات عالی رتبه دامپزشکی روسیه با هدف بازدید از واحدها و مراکز تولیدی و همچنین مذاکره برای واردات محصولات دامی از ایران، وارد تهران شد.
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