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 آب

 - 09/90/29فارس

 مدیریت منابع آب از مهمترین نیازهای کشاورزی است

مدیریت منابع آب، توجه به پایداری محیط زیست و افزایش تولید سه رویکرد مهم : معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت گفت

 .برای آینده کشاورزی است

های  از کرج، عباس کشاورز ظهر امروز در مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه تکنولوژی زیرساخت خبرگزاری فارسبه گزارش 

توجه به رفع مشکالت : کشاورزی کشور که در مجتمع فرهنگی و نمایشگاهی گلستان گلشهر کرج برگزار شد، اظهار داشت

 .تر مرتفع شود باید هر چه سریع هایی است که کشاورزی و رونق این صنعت یکی از مهمترین دغدغه

ریزی کنیم که مشکالت و معضالت موجود بر سر راه صنعت کشاورزی مرتفع شود و به سمت  ای برنامه باید به گونه: وی ادامه داد

 .توسعه و رونق آن پیش برویم

که بخش کشاورزی نیز با های گذشته سبب شده است  و بحران آب در سال  خشکسالی: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .های اساسی را برای رفع مشکالت موجود برای این صنعت در نظر بگیریم ریزی هایی مواجه شود لذا باید برنامه بحران

تواند ما را از بحران موجود خارج کند لذا اگر بحران و مشکل آب را باور کنیم  مدیریت صحیح آب می: کشاورز خاطرنشان کرد

 .های موفق جهان در عرصه مدیریت آب استفاده کنیم توانیم از روش می

در بخش کشاورزی باید بسیار حساس و : کشاورز با تأکید بر اینکه دیگر فرصتی برای آزمون خطا در بخش کشاورزی نداریم افزود

 .ریزی شده جلو برویم برنامه

برخی از : برای مدیریت آب عنوان کرد و بیان داشت وی در ادامه سخنان خود تغییر الگوی کشت در مزارع را از مهمترین راهکارها

 .های دیگری برای این مهم استفاده شود کند لذا باید از روش های کشت آب بیشتری را مصرف می روش

توانیم نشاء کاری را جایگزین آن کنیم تا از مصرف زیاد آب جلوگیری به عمل  در بخش پرورش بذور گیاهی می: کشاورز ادامه داد

 .آوریم

بهبود شرایط کشاورزی از مهمترین : معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود به برپایی این نمایشگاه اشاره کرد و گفت

 .مسائلی است که مسئوالن باید به آن توجه ویژه داشته باشند

 .کمک کشاورزان بشتابند های تولیدی و صنعتی نیز باید برای بهبود وضعیت کشاورزی به به گفته کشاورز دارندگان شرکت

 .آالت و تجهیزات کشاورزی را به نمایش گذاشتند استان کشور ماشین 92شرکت تولیدی از  29در این نمایشگاه 

های  بر اساس تمهیدات اندیشیده شده این نمایشگاه تخصصی به مدت چهار روز با محور معرفی تجهیزات آبیاری نوین و سیستم

 .نشاءکاری برپا شده است
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 آب

 آیانا 1309آذر  29, سه شنبه

 های کشاورزی  نمایشگاه ملی تخصصی تکنولوژی زیرساخت هشتمینافتتاح 

های نوین آبیاری و ایجاد رقابت بین  های کشاورزی با هدف توسعه سامانه زیرساختهشتمین نمایشگاه ملی تخصصی تکنولوژی 

تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات این بخش صبح امروز با حضور عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی و 

 . مسئوالن استانداری البرز افتتاح شد

به کرج، در این نمایشگاه که صبح امروز با حضور عباس کشاورز، معاون ( ایانا)ایران  به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی

زراعت وزیر جهاد کشاورزی و سیدمحمد موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افتتاح شد، با توجه به مسافرت 

 .ری تحت فشار حضور یافته استاکبری، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی به ایتالیا، زارع مجری طرح آبیا

طور عمده  ای و به های گلخانه ها شامل کود، سم، بذر، سازه های نهاده در این نمایشگاه جدیدترین دستاوردهای کشاورزی در زمینه

زات و های آبیاری و تجهی سازندگان و واردکنندگان تجهیزات آبیاری، آبرسانی، لوله و اتصاالت مربوط به جدیدترین انواع سیستم

 .شود ها نوین آبیاری هوشمند عرضه می های مختلف در عرصه سامانه همچنین طراحی و مهندسی و اجرای روش

 .استان کشور حضور داشت 92شرکت فعال در این نمایشگاه از  01های گذشته حدود  در سال

رقابت سالم میان سازندگان، واردکنندگان،  های نوین آبیاری، ایجاد های مرتبط به سامانه این نمایشگاه با هدف ارائه توانمندی

 .طراحان، مجریان و رونق بازرگانی برپا شده است

دلیل نوع فعالیت و  گیرد به هایی که در این زمینه صورت می بر اساس این گزارش، از آنجایی که موضوع آب و خاک و همه تالش

آید که ظرفیت الزم  احی مهندسی، این باور عمومی به وجود میهای ساخت و طر شود، با اجماع توانمندی ماهیت آن کمتر دیده می

های نوین آبیاری از نظر لوله و اتصاالت، تجهیزات، طراحی و مهندسی وجود  هزار هکتار زمین زراعی به سامانه 211برای تجهیز 

 .دارد

های آبیاری از دیگر اهداف  عرصه سامانه های نوین در در عین حال آموزش، ترویج کشاورزان و کارشناسان و آشنایی آنان با پدیده

 .برگزاری این نمایشگاه است

کارگیری از  های دیم و شور و تأکید بر به همچنین مباحثی ازجمله استفاده از بذرهای مناسب برای کاهش مصرف آب، زمین

 .گرفته است ای برای تولید از دیگر موضوعاتی است که در این نمایشگاه مورد توجه قرار های گلخانه سازه

 ./اند در آیین افتتاحیه این نمایشگاه معاون استاندار و مسئوالنی از سازمان صنعت و معدن استان البرز نیز حضور یافته

/item/water/ir.iana.www//:http96262-4html. 
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 آب

 - 09/90/29فارس

 نیمی از اعتبار آبیاری نوین تخصیص نیافت/ میلیون هکتار اراضی کشاورزی به روش سنتی ۴آبیاری 

شود که قصد داریم  میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به روش سنتی آبیاری می 2: های نوین آبیاری گفت مجری طرح سامانه

 .درصد اعتبار این بخش محقق نشد 22سال گذشته که   کنیم،های نوین آبیاری تجهیز  ساله، آنها را به سامانه 41در یک برنامه 

های نوین آبیاری، امروز در مراسم  ، عباس زارع مشاور وزیر جهاد و مجری طرح سامانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های نوین  اجرای هر هکتار سامانه: های کشاورزی در استان البرز در جمع خبرنگاران گفت افتتاحیه هشتمین نمایشگاه زیرساخت

درصدی مصرف سموم را به  92صدی تولید و کاهش در 21متر مکعبی در مصرف آب، افزایش  211هزار و  2جویی  آبیاری، صرفه

 .همراه دارد

درصد آن محقق  22میلیارد تومان اختصاص یافت که  4211های نوین آبیاری، سال گذشته  برای اجرای طرح سامانه: وی افزود

 .شد

هکتار است را مجهز به  میلیون 2زارع با بیان اینکه پیشنهاد ما برای برنامه ششم توسعه این است که اراضی آبی که حدود 

هزار هکتار از این اراضی را به  211بر این اساس، برنامه ما این است تا ساالانه : های نوین آبیاری کنیم، اظهار داشت سیستم

 .های نوین آبیاری تجهیز کنیم که این موضوع بستگی به مصوبه دولت و تصویب مجلس دارد سیستم

های حاکمیتی وزارت جهاد و نیرو شکل گرفته تا کلیه اراضی کشاورزی را به  تگاهیک تعامل خوب بین دس: وی بیان داشت

 .های نوین آبیاری مجهز کنیم سیستم

 211مشاور،  211مجری،  011حدود : های نوین آبیاری اظهار داشت زارع با اشاره به توان فنی و مهندسی برای اجرای طرح سامانه

توانند  با این موضوع و همچنین تأمین تجهیزات موردنیاز در کشور موجود است که می واردکننده در ارتباط 91تولیدکننده و 

 .امکانات الزم را برای اجرای طرح فراهم کنند

های نوین آبیاری در مزارع کشاورزی از فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، اظهار  وی با بیان اینکه اجرای طرح سامانه

دهد، به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادی را در این  ها را افزایش می م در اراضی خرد، هزینهاجرای این سیست: داشت

 .رابطه داده تا برای اراضی خرد و پراکنده به صورت یکجا این سامانه را به اجرا درآوریم

کپارچه مدیریت منابع آب مشترک است این طرح با عنوان طرح ی: های نوین آبیاری افزود مشاور وزیر جهاد و مجری طرح سامانه

بردار تحت پوشش طرح  هزار نفر بهره 442هزار هکتار با  21که تاکنون استقبال زیادی از آن شده است، به طوری که حدود 

 .تجمیع آب قرار گرفته است

مقرر شد تا  02مجلس در سال  طبق قانون مصوب  :هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد، بیان داشت 211زارع با اشاره به اینکه 

 .احداث شده، تعیین تکلیف شود 02های غیرمجازی که تا سال  تمام چاه

بخشی منابع آب زیرزمینی مصوب کرده  ای را شورای عالی آب با نام طرح تعادل در حال حاضر، مصوبه: وی همچنین اظهار داشت

 .است

ویل حجمی آب است که برای این منظور باید کنتورهایی توسط وزارت نیرو یکی از راهکارهای استفاده بهینه از آب، تح: وی افزود

 .های مجاز تعبیه شود بر روی چاه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http42221292114164 
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 آب

 آیانا 1309آذر  22, شنبه

 خسارت خاک برابر درآمد نفتی کشور است / های آبیاری نوین در راه است بزرگ پروژه های مناقصه

 .شود های نوین آبیاری تحت فشار تجهیز می هزار هکتار از اراضی به سیستم 211در برنامه ششم توسعه، ساالنه 

های کشاورزی در  تکنولوژی زیرساخت معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه هشتمین نمایشگاه ملی تخصصی 

با بیان اینکه این نماشگاه تبلور ظرفیت اجرای آبیاری تحت فشار ( ایانا)گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

م به بهترین نحو کند تا بتوانی تر می های آینده مطمئن شود، ما را برای تدوین برنامه ظرفیتی که امروز دیده می: در کشور است، گفت

 .های داخلی استفاده کنیم از ظرفیت

دهد که ما ظرفیت  های کشاورزی در سال جاری نشان می مراد اکبری با بیان اینکه نمایشگاه ملی تخصصی تکنولوژی زیرساخت علی

عنوان یکی از  ی تحت فشار بههزار هکتار نیز داریم، از فراهم شدن بستر کار اجرای آبیار 211های آبیاری نوین را تا  افزایش سیستم

 .های اصلی در برنامه ششم توسعه خبر داد برنامه

طور  دولت تدبیر و امید در نظر دارد منابعی را به: صورت خاص دیده شده است، افزود وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، آب به

 .ویژه برای بخش آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد

های اخیر در کشور، اعتقاد ما بر این است که دولت باید  با توجه به محدودیت منابع آبی و خشکسالی سال: اطرنشان کرداکبری خ

 .اهتمام خود را در جهت مدیریت مصرف آب بگذارد

نابراین منابعی که ب: دنبال سدسازی نیستیم و وزارت نیرو نیز سدسازی را تعطیل کرده است، ادامه داد وی با عنوان اینکه ما دیگر به

های آبیاری، انتقال  گرفت، امروز صرف بهینه کردن مصرف آب، توسعه روش تا پیش از این در اختیار تأمین و انتقال آب قرار می

 .شود وری و کارایی آب در کشور می ها و در نهایت افزایش بهره گیاهان پرمصرف به گلخانه

: های میکرو در کشور است، تصریح کرد ن اینکه رویکرد ما به سمت استفاده از روشمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با عنوا

های آبیاری و استفاده همزمان  های گسترده به سمت توسعه روش ریزی کنیم با توجه به آنچه در نمایشگاه دیدیم و برنامه تالش می

 .ای برویم های آبیاری بارانی و قطره از سیستم

هزار هکتار را داده  211ان مدیریت در برنامه ششم به دولت پیشنهاد توسعه آبیاری تحت فشار ساالنه تا سازم: اکبری یادآور شد

 .است

ای نزدیک تعداد زیادی مناقصه  در آینده: های شش ماه گذشته تأکید کرد ها در مناقصه وی با اظهار تأسف از استقبال کم شرکت

 .توانند برای حضور به سایت مناقصات دولت مراجعه کنند دگان میها و تولیدکنن بزرگ، برگزار خواهد شد و شرکت

درصد  21آبیاری تیپ در گندم عالوه بر آنکه بیش از : ها و اراضی زراعی اظهار داشت اکبری با اشاره به توسعه آبیاری میکرو در باغ

های آبیاری  های اجرای سیستم و در نهایت هزینه دهد برابر افزایش می 9.2جویی آب را به همراه خواهد داشت، تولید را نیز تا  صرفه

 .شود زمان کوتاهی جبران می نیز در مدت

ای جز حرکت به سمت  رو هستیم و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، چاره با توجه به کمبود آبی که با آن روبه: وی همچنین گفت

 .های آبیاری نوین نداریم آبیاری میکرو و استفاده از سیستم
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درصد به سیستم آبیاری  61هزار هکتار اراضی تاکنون  221و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه از یک میلیون و معاون آب 

هزار هکتار نیز در دست اجرا  62هزار هکتار از اراضی به این سیستم تجیهز شده و  22در سال جاری : اند، افزود میکرو مجهز شده

 .است

دهد که  درصد مابقی به آبیاری بارانی نشان می 21درصد اراضی به سیستم آبیاری میکرو و  61تجهیز : اکبری خاطرنشان کرد

 .اند برداران برای آب ارزش قائل هستند و استقبال خوبی نیز داشته بهره

: مه دادوی با تکذیب بالتکلیفی آب در برنامه ششم توسعه و امکان واگذاری آن به سازمان دیگر، این حرف را شایع دانست و ادا

صورت  ایم که آب را به مدیریت مصرف آب با وزارت جهاد کشاورزی است و در برنامه ششم توسعه با وزارت نیرو به توافق رسیده

 .دهیم تا بتوانیم مصرف آن را مدیریت کنیم حجمی تحویل بگیریم و به کشاورزان نیز حجمی تحویل می

باید متناسب با توانایی و ظرفیت : ک به سمت هوشمندسازی است، تصریح کرداکبری با اشاره به اینکه رویکرد معاونت آب و خا

های اصلی ما معرفی  ایم و از برنامه های هوشمندسازی را در بسیاری از مناطق نصب کرده برداران حرکت کنیم، تاکنون سیستم بهره

 .این سیستم در کشور است

ها و استانداردهای جهانی از مرکز تست ما  شوند، حتی با داشتن گواهی ولید میتمامی ابزارها و لوازمی که در کشور ت: وی یادآور شد

 .شوند عبور خواهند کرد و پس از تأیید ما و اطمینان از استاندارد بودن آنها، وارد بازار می

 خسارت خاک برابر درآمد نفتی کشور است 

: خوردگی الیحه خاک تأکید کرد انا درباره سرانجام خاکمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ای

اکنون منتظر  الیحه حفاظت خاک در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است و هم

ابع خاک کشور شک زمانی که این الیحه روی مدار اجرایی بیاید، خواهیم توانست در شرایط بهتری از من ابالغ آن هستیم، بی

 .حفاظت کنیم

اکبری با بیان اینکه خاک، عنصر اصلی در تولید است، از تهیه طرح جامعی در راستای حفاظت از خاک، حاصلخیزی خاک، اصالح و 

 .ریزی خبر داد بهبود آن و جلوگیری از فرسایش خاک در کشور و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه

میلیون  9.2ای از فرسایش خاک در  ایم، در نظر داریم طی برنامه برای برنامه ششم توسعه دادهدر طرحی که : وی اظهار داشت

 .هکتار از اراضی جلوگیری و روند فرسایش را کند کنیم

در بخش خاک وضعیت خوبی در : ایم، گفت اکبری با اظهار تأسف از اینکه تاکنون بیشتر به آب توجه شده و از خاک غفلت کرده

 .ها قرار دهیم کنیم تا خاک را در مدار برنامه یم و تالش میدنیا ندار

فرسایش خاک در : میلیارد دالر در کشور خسارت خاک داریم که معادل درآمد نفتی کشور است، افزود 26وی با بیان اینکه ساالنه 

شود، ما  دالر خسارت وارد می 90ک، شود و از آنجا که به ازای هر تن خا تن در هکتار است که ساالنه دو میلیارد تن می 42کشور 

 ./کنیم میلیارد دالر از فرسایش خاک ضرر می 26نیز ساالنه 

/item/water/ir.iana.www//:http96022-4html. 
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 آب

 آیانا 1309آذر  22, شنبه

 شود  های آبیاری میکرو مجهز می هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران به سامانه 02

هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران، تحت  91خورشیدی به میزان  22با مصوبات ریاست جمهوری مقرر شد تا پایان سال 

 .های نوین آبیاری میکرو قرار گیرد پوشش سامانه

های  ، با تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ایجاد و توسعه سیستم(ایانا)عزامی خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار ا 

اشرف منصوری، رئیس سازمان جهاد  مراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به همراه علی نوین آبیاری، علی

 .حامیان فدک در شهرستان ری بازدید کردندهای نوین آبیاری شرکت  کشاورزی استان تهران از سامانه

در برنامه ششم توسعه کشور بحث افزایش راندمان و کارایی و : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه این بازدید گفت

 .طور خاص و ویژه دیده شده است سازی مصرف آب به بهینه

خط : روند افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی تأکید دارد، خاطرنشان کردمراد اکبری با اشاره بر اینکه دولت تدبیر امید بر  علی

قرمز نظام، آب و مسائل زیست محیطی است و هیچ دولتی تاکنون به اندازه دولت تدبیر و امید به این ظرفیت حیاتی کشور توجه 

 .نکرده است

هزار هکتار از  41مقرر شد ساالنه : ره کرد و افزودهای غربی استان تهران اشا وی به مصوبات سفر ریاست جمهوری به شهرستان

 .های نوین آبیاری مجهز شوند اراضی کشاورزی این مناطق با اعتبارات دولتی به سامانه

های اصلی وزارت جهاد کشاورزی  یکی از سیاست: در ادامه این بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت

 .ها است با تأکید بر آبیاری میکرو در سطح مزارع و باغها  توسعه این سیستم

هزار هکتار از اراضی کشاورزی  91به میزان  22با مصوبات ریاست جمهوری مقرر شد تا پایان سال : اشرف منصوری ادامه داد علی

 .های نوین آبیاری میکرو قرار گیرد استان تهران تحت پوشش سامانه

هزار هکتار از  های نوین آبیاری با تأکید بر آبیاری میکرو در سطحی بیش از هشت اجرای سیستمتاکنون قرارداد : وی تصریح کرد

ای و بارانی منعقد شده و این روند رو به افزایش است و  های آبیاری نوار تیپ، آبیاری قطره اراضی کشاورزی استان به روش

 .نیستیم های نوین آبیاری قائل محدودیتی هم برای تجهیز و توسعه سامانه

صورت بالعوض  های نوین آبیاری به های اجرای سامانه درصد هزینه 02تا  22بر اساس قانون بودجه سال : منصوری یادآور شد

 .شود توسط دولت و مابقی توسط مجریان یا تسهیالت بانکی پرداخت می

عملیات اجرایی شدن : تأمین نشده است، تأکید کرد ها وی با بیان اینکه در حال حاضر منابع اعتباری به اندازه مورد نیاز این پروژه

ها در افزایش راندمان و مدیریت  دهیم و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیراتی که اجرای این سیستم پروژه را به سرعت ادامه می

 .بهینیه مصرف آب دارد، با شتاب بیشتر کار را عملیاتی خواهیم کرد

شود  بینی می در صورت تخصیص منابع اعتباری الزم توسط دولت، پیش: تهران در ادامه گفترئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 

 .تا پایان سال جاری بیش از برنامه حرکت کنیم

 22میلیارد تومان در سال  22های نوین آبیاری،  هزار هکتاری سامانه 41های  برای تکمیل پروژه: منصوری همچنین افزود

 .ها اختصاص یافته است میلیارد تومان به این پروژه 2بینی شده که تاکنون  پیش
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بار است که در این شهرستان، مزارع گندم مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک به روش  برای نخستین: وی خاطرنشان کرد

 .دهد میدرصد افزایش  22درصد به بیش از  24که راندمان آبیاری را از . گیرد سیستم آبیاری نوار تیپ مورد استفاده قرار می

درصدی اعتبار برای تجهیز  411در بازدید امروز نیز، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص : منصوری تصریح کرد

 .های نوین آبیاری در استان تهران در راستای مصوبه دولت طی آینده نزدیک خبر داد سامانه

اشرف منصوری، رئیس  خاک وزارت جهاد کشاورزی به همراه علیمراد اکبری، معاون آب و  همچنین در ادامه این بازدید، علی

ها  های کشاورزی، تجهیزات آبیاری و گلخانه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از هشتمین نمایشگاه ملی تخصصی زیرساخت

 ./بازدید به عمل آوردند

/item/water/ir.naia.www//:http96092-4html. 
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 آب

 آیانا 1309آذر  29, سه شنبه

 حلقه چاه در بافت کرمان  89میلیون مترمکعب آب با خاموشی  5.3 سازی ذخیره

کرمان برای روز در منطقه دشتاب شهرستان بافت  22حلقه چاه به مدت  20مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافت از خاموشی 

 .خبر داد  سازی آب ذخیره

های زیرزمینی،  سازی آب جویی و کمک به ذخیره به منظور صرفه: به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی کرمان، علیپور گفت 

حلقه چاه عمیق در منطقه دشتاب با همکاری کشاورزان در حضور فرماندار شهرستان و روسای ادارات امور آب و  20موتور پمپ 

 .برق از شانزدهم آذرماه خاموش شد

میلیون مترمکعب آب در  2.2روز ادامه دارد که با این روش  22های کشاورزی به مدت  های چاه خاموشی پمپ: وی افزود 

 .شود های زیرزمینی دشت تقویت می های شهرستان دشتاب ذخیره و آب دشت

رویه در آینده مانند  های بی سبب جلوگیری از عواقب برداشتاین امر : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافت خاطرنشان کرد 

 .ها خواهد شد نشست زمین و افزایش عمق چاه

/item/water/ir.iana.www//:http96264-4html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/water/item/26761-1.html


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                          4931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

19 
 

 
 آب

 آیانا 1309دی  91, سه شنبه

مصرف آب یک کیلوگرم گوشت گاو، / اصالح رژیم غذایی ایرانیان، راهکار دستیابی به خودکفایی پایدار

 برابر هندوانه  32معادل 

لیتر آب نیاز دارد، چرا هیچ توجهی به تولید یک کیلوگرم گوشت گاو با  211شود تولید هر کیلوگرم هندوانه،  زمانی که گفته می

 شود؟ هزار لیتر آب نمی 42مصرف 

با تأکید بر ( ایانا)عضو هیأت علمی معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

متأسفانه امروزه در کشور مردم بیش از حد : اینکه اصالح رژیم غذایی راهی برای رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی است، گفت

 .کنند د وارد مینیاز کالری به بدن خو

در حال حاضر قادر به تولید محصوالت کشاورزی بدون استفاده از سم و کود نیز در کشور هستیم، اما شرط : پرست افزود رضا حق

 .دستیابی به این امر کم کردن توقع است

با توجه به بحران آبی : وی با بیان اینکه مصرف گندم، برنج و گوشت در جامعه ایرانی بیش از حد تصور است، خاطرنشان کرد

 .موجود در کشور و تغییرات اقلیمی و خشکسالی پیش رو برای تأمین امنیت غذایی باید فرهنگ غذایی جامعه را تغییر دهیم

کشور انگلیس با وجود : پرست با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید برای رفع این معضل دست به کار شود، ادامه داد حق

خواهند،  بر که انرژی کمی برای تولید می آب وجود مشکالت آبی برای سوق دادن مردم به مصرف محصوالت کمپربارانی و عدم 

 .شان را تغییر دهد ریزی کرده است تا بتواند در آینده و به تدریج فرهنگ غذایی برنامه

های  دنبال تکنولوژی ورت نتیجه نگرفتن بهما مجبور به ورود به این راه هستیم و باید این راه را طی کنیم و در ص: وی تصریح کرد

 .پرریسک باشیم

در استان کرمانشاه، کشاورزان تنها با رعایت اصول کشت : عضو هیأت علمی معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم یادآور شد

 .برابر افزایش بدهند 41اند تولید گندم خود را تا  توانسته

روند و به فکر آینده مردم جامعه خود  انه تأمین امنیت غذایی، غیرمنطقی پیش میپرست با بیان اینکه برخی افراد به به حق

سرانه مصرف مواد غذایی مضر در ایران وحشتناک است، چرا باید اراضی مناسب در کشور زیر کشت نیشکر و : نیستند، تأکید کرد

کیلوگرم گندم مصرف کند که چندین  462ساالنه کیلوگرم باشد؟ چرا باید هر ایرانی  21چغندرقند باشد و سرانه مصرف قند ما 

 کیلوگرم است؟ 29برابر سرانه مصرف جهانی است؟ چرا مصرف برنج هر ایرانی در سال 

اگر سرانه مصرف محصوالتی همچون برنج، گندم، : خوار شدهاست، اظهار داشت گیاه وی که خودش نیز بیش از دو سال است خام

تر زندگی خواهند کرد،  اهش بدهیم و حتی محصولی را جایگزین نکنیم، عالوه بر آنکه مردم سالمگوشت و قند را بتوانیم به نصف ک

 .قادر خواهیم بود غذای جمعیتی معادل دو برابر حال حاضر کشور را نیز بدون فشار به منابع آب و خاک کشور تأمین کنیم

کس از سالم زندگی  هیچ: های مصرف را کاهش دهیم، گفت سرانهسازی مردم،  رسانی و آگاه پرست با بیان اینکه باید با اطالع حق

مند کردن مردم به غذای سالم همچون حبوبات و تغییر فرهنگ غذایی  سازی و عالقه کردن ناراضی نخواهد بود و تنها با فرهنگ

 .زیمخواهیم توانست عالوه بر رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی، به صادرات بیشتر تولیدات نیز بپردا

 مقایسه سرانه مصرف ساالنه مواد غذایی در ایران و جهان
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 مصرف جهان مصرف ایران موضوع

 کیلوگرم 92 کیلوگرم 461 نان

 کیلوگرم 92 کیلوگرم 0 مرغ تخم

 کیلوگرم 211 کیلوگرم 21 شیر

 کیلوگرم 2 کیلوگرم 21 شکر

 کیلوگرم 41 کیلوگرم 1.2 سویا

 لیتر 41 لیتر 29 نوشابه

 کیلوگرم 2 کیلوگرم 6 نمک

 کیلوگرم 491 کیلوگرم 21 میوه و سبزیجات

 کیلوگرم 40 کیلوگرم 2 ماهی

 دارو
و  6میانگین سرانه اقالم دارو در هر نسخه در ایران 

 قلم است 9در جهان 

 تر از میانگین جهانی درصد پایین 91 طول عمر
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 آب

 ایران اکونا  – 130۱/ آذر /  2۲, چهارشنبه 

 های وزارت نیرو باشند کشاورزان حامی سیاست/اساسی است تحولآبیاری کشاورزی در یزد نیازمند 

اندیشی با کشاورزان مناطق  بحران آب به ویژه در بخش کشاورزی در شرایطی است که مسئوالن را به تکاپوی برگزاری جلسات هم

 . مختلف انداخته تا شاید این بحران که از آن به عنوان یک بالی نامحسوس یاد شده، رفع شود

کشاورزی است، با حوادث طبیعی متعددی از جمله خشکسالی دست و شهرستان خاتم که از مناطق بسیار مهم استان یزد در حوزه 

های کشاورزی شهر هرات در شهرستان خاتم با  پنجه نرم می کند و این امر سبب شد تا نشست مشترک مسئوالن و نمایندگان چاه

 .ای یزد و جمعی از مسئوالن اجرایی این شهرستان برگزار شود مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه

بالی خشکسالی از بالی : صدا خواند و اظهار داشت امام جمعه شهر هرات در این نشست، بحران آب را یک بالی نامحسوس و بی

سیالب و زلزله بدتر است چرا که سیالب و زلزله محدوده ای را تخریب می کند اما خشکسالی آرام و بی صدا تمام کشور را نابود 

 .ظهورکرده و عواقب آن بعدها مشخص می شودکند و خسارات آن در درازمدت  می

بحران آب یکی از دغدغه های بسیار مهم است که مسئوالن کشور را درگیر کرده و به : حجت االسالم حسین جعفری عنوان کرد

طلب باران دنبال راهکارهای اساسی برای حل آن هستند اما واقعیت این است که دو راه وجود دارد راه اول از لحاظ معنوی، توبه و 

جویی  از خداوند و انجام واجبات است و راه دوم فرهنگ سازی، تبیین اهمیت مدیریت مصرف آب و بسیج همگانی در زمینه صرفه

 .در مصرف آب است

 های نوین آبیاری با نصب کنتور هوشمند استفاده از روش

ها،  با نصب کنتورهوشمند بر روی چاه: ری اظهار داشتمعاون فرماندار شهرستان خاتم نیز در این نشست در مورد روشهای نوین آبیا

شود در غیر این صورت با مشکالت  روشهای نوین آبیاری مفیدتر خواهد بود و با این اقدام از توسعه سطح زیرکشت جلوگیری می

 .بیشتری روبرو خواهیم شد

کشاورز و منابع آب است و این روند فعلی باید  های آب زیرزمینی به ضرر برداشت بی رویه از سفره: محمد محمودی خاطرنشان کرد

 .اصالح شود

های بی  همکاری مردم و تالش مسئوالن به سود کشاورزان است و با تغییر الگوی کشت می توان از برداشت: این مسئول ادامه داد

 .رویه جلوگیری کرد

ران امروز آب، رهاورد مدیریت اشتباه دیروز است و بح: دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت

 .این روند نادرست طی سالیان متمادی به وجود آمده است

 های وزارت نیرو باشند کشاورزان حامی سیاست

 کشاورزان باید حامی سیاستهای وزارت نیرو باشند تا بتوانند از منابع آب زیرزمینی حفاظت کنند و این: عبدالرسول زرنگار افزود

 .امانت را به دست نسل های آینده بسپارند و با گذشت تاریخ، آیندگان برگذشتگان خود درود فرستند

کشاورزان مطالباتی دارند تا برای : وی، حلقه مفقوده بین وزارت نیرو و کشاورزان را سازمان جهاد کشاورزی دانست و بیان کرد 

ناسان سازمان جهاد کشاورزی است و آنها باید آگاهی الزم را در نصب کنتورهوشمند اقدام کنند و آن مطالبات حضور کارش

 .اختیارشان قرار دهند تا با کمک آنها بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند



 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                          4931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

13 
 

را اجرا کنند و  های وزارت نیرو  های غیرمجاز جلوگیری شود تا کشاورزان تشویق شوند برنامه باید از فعالیت چاه: زرنگار تاکید کرد

 .ین سرمایه ملی را به دست آیندگان برسانندا

 ای است های سازمان جهاد کشاورزی کشت گلخانه از اولویت

های سازمان جهاد  توسعه کشت گلخانه ای از اولویت: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم نیز در این نشست اظهار داشت

 .گذاری و از روش سیستم آبیاری نوین استفاده شود کشاورزی است و برای مصرف بهینه آب باید کانالهای آبیاری لوله

میلیون  421: سید اسماعیل یزدانی از اعطای تسهیالت برای استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار به کشاورزان خبر داد و افزود

 .ی استمیلیون ریال آن به صورت کمک بالعوض و بقیه آن تسهیالت دولت 62ریال به کشاورزان وام اعطا می شود که 

های آبیاری نوین حمایت کافی می شود و کشاورزان باید برای حفظ منابع  از کشاورزان برای استفاده از روش: وی خاطرنشان کرد

 .آبی، تالش بیشتری داشته باشند

 انتقال آب از چاه و قنات به اراضی دیگر غیر قانونی است

یز در این نشست، انتقال آب از چاه و قنات به اراضی دیگر را مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد ن

قانون توزیع عادالنه آب، این کار ممنوع است و طبق قانون با متخلفان  90و  92طبق مواد : غیرقانونی دانست و اظهار داشت

 .برخورد خواهد شد

 .این نشست به ارائه توضیحاتی پرداختمحمدرضا حکیمی در مورد طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی نیز در 

 .دهنه چشمه اعالم کرد 94رشته قنات و  02حلقه چاه،  226 وی، تعداد منابع آب شهرستان خاتم را 

مورد هم قرارداد  422دستگاه و برای  426تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده بر روی چاه های این شهرستان : حکیمی افزود

 .نصب منعقد شده است

ای استان یزد، اصالح الگوی کشت از گیاهان پرآبخواه به گیاهان کم آبخواه و  دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهمدیر 

 .اصالح روشهای آبیاری از سنتی به مدرن را نیز از جمله روشهای مفید برای مصرف بهینه آب برشمرد

تورهای هوشمند آب و برق و حفظ منابع آب برای نسلهای وی خواستار همکاری بیشتر کشاورزان برای نصب هرچه سریعتر کن

 .آینده شد

/com.iranecona//:http22066D%/0%A9%D0%A0%DB% 
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 آب
  ایرنا - 29/90/1309: تاریخ خبر

 درصدتولید محصول را افزایش می دهد 52استفاده از تجهیزات نوین آبیاری 

 39با استفاده ازتجهزات نوین آبیاری حداقل : وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور، گفت مشاور -ایرنا-کرج

 . هم به حداقل می رسد درصد افزایش تولید محصول شاهد خواهیم بود ضمن آنکه استفاده از سموم کشاورزی

به گزارش ایرنا، عباس زارع روز سه شنبه در آیین گشایش هشتمین نمایشگاه تکنولوژی زیر ساخت های کشاورزی کشور در کرج با بیان اینکه 

متر  211هزار و اجرای این طرح ها در سطح هر هفت هکتار زمین زراعی ، چهار : روش های جدید آبیاری در کشور در دست اجرا است ، افزود

 .مکعب آب صرفه جویی می شود

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه استفاده از روش های نوین آبیاری کشاورزی ضمن باال بردن عملکردکشت ، موجب مصرف بهینه آب 

 .توسعه سامانه های نوین آبیاری باید در اولویت قرار گیرد: می شود ، گفت

 همچنین استفاده از روش های جدید آبیاری ،: بیان داشتمشاور وزیر جهاد کشاورزی 

 .به لحاظ مسایل فنی و اجرایی برای کشاورزان اثر بخش می باشد

میلیون هکتار این اراضی با تجهیزات نوین آبیاری در سطح  9.9میلیون هکتار اراضی آبی داریم که در  0.2اکنون در کشور : وی یادآورشد

 .ا شده استسیستم های پایاب بزرگ اجر

هکتار  261میلیون هکتار اراضی پایاب منابع آبی کوچک در کشور وجود دارد که یک میلیون و  2.2اکنون : مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .آن به سامانه های نوین آبیاری کوچک به روش بارانی و قطره ای مجهز شده است

میلیون متر مکعب صرفه جویی آب  211ین اراضی ، ساالنه حدود شش میلیارد و وی تاکید کرد که اجرای طرح های آبیاری نوین در تمام ا

 .درپی دارد

 22میلیارد تومان مصوب شد که فقط  211برای اجرای طرح های آبیاری نوین کشور سال گذشته یکهزارو : مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .درصد آن تخصیص داده شد

 .بار پیش بینی شده که امیدواریم تا آخر سال تخصیص یابدامسال همین میزان اعت: وی بیان داشت

سال آینده کل سامانه های نوین آبیاری را در بیشتراراضی  41وی تاکید کرد که هدف گذاری این است که در برنامه ششم و برنامه های آتی تا 

 .کشاورزی کشور که استعداد اجرای این طرح را دارند اجرا شود

رصد اراضی کشاورزی ایران خرد و پراکنده است که خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی تمهیداتی اندیشیده که با اجرای د 01حدود : زارع گفت

 .طرح مدیریت یکپارچه سازی برای بهره برداری از منابع آب مشترک بتوان از این اراضی بهترین بهره را برد

بحران آب را باید با استفاده از روش :ت و بایستی آب را بهینه مصرف کنیم افزودوی با بیان اینکه محدودیت آب در ایران بر کسی پوشیده نیس

 .ها و تجهیزات جدید آبیاری در بخش کشاورزی مدیریت کرد

 .به علت رشد باید به دنبال روش های باشیم که از آب بهره وری مناسب شود: زارع ادامه داد
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 آب
 ایرنا - 22/90/1309: تاریخ خبر

 اعتبارات اجرای سیستم آبیاری نوین باوجود محدودیت منابع : جهانگیری

محدودیت منابع معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه اعتبارات اجرای سیستم آبیاری نوین در دو سال اخیر با وجود  -ایرنا -تهران

 . و برنامه ششم توسعه دیده شود 05امیدواریم اعتبارات این بخش به طور کامل در بودجه : افزایش یافت، گفت

در حاشیه نشست مدیران و معاونان ارشد وزارت جهاد کشاورزی در جمع ( شنبه)به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اسحاق جهانگیری امروز

 .دلیل محدودیت منابع آبی در کشور، اکنون سیستم های نوین آبیاری و تحت فشار یکی از سیاست های مهم دولت استبه : خبرنگاران افزود

 . نیازمند راهکارهایی برای صرفه جویی در آب هستیم تا با افزایش بهره وری، تولید نیز ارتقا یابد: وی ادامه داد

زی نیز برنامه طرح آبیاری سیستم های نوین و تحت فشار و توسعه کشت گلخانه ای وزارت جهاد کشاور: معاون اول رئیس جمهوری یادآورشد

 . را در دستور کار دارد که این امر می تواند تاثیر خوبی در صرفه جوبی مصرف آب داشته باشد

 . به طور حتم در برنامه ششم توسعه نیز این بخش جزو طرح های اولویت دار خواهد بود: وی افزود

همچنین تخصیص اعتبار به این بخش در بودجه سال آینده نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده : رئیس جمهوری ادامه داد معاون اول

 . که امیدواریم به طور کامل اختصاص یابد

درصد نسبت به  411در گزارش های معاونان وزارت جهاد کشاورزی اعالم شد کشت کلزا امسال : وی درباره واردات دانه های روغنی نیز گفت

 .سال گذشته رشد داشته

کشاورزان نیز از کشت دانه های روغنی به ویژه کلزا استقبال کرده اند؛ تصور می کنم اگر وزارت جهاد کشاورزی با همین : جهانگیری اضافه کرد

 . سیاست پیش برود در برنامه های کمی دانه های روغنی نیز موفق خواهد شد

البته برنامه کمی تولید دانه های روغنی پیش بینی شده از سوی وزارت جهاد کاشوری به معنای خودکفایی : افزود معاون اول رئیس جمهوری

 . صد درصد نیست اما حرکت به این سمت باید مورد حمایت قرار گیرد411
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 آب
 ایرنا - 25/90/1309: تاریخ خبر

 کشاورزی جنوب پایتخت تحت پوشش قرار می گیرد / در خاورمیانه بی نظیر تهرانشبکه فاضالب 

شبکه فاضالب تهران در خاورمیانه نظیر ندارد و این طرح عالوه : قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت -ایرنا  -تهران 

 . شاخص های زیست محیطی، مقدار زیادی پساب آب بازچرخانی شده را در اختیار کشاورزی جنوب تهران قرار می دهدبر ارتقای 

اجرای طرح فاضالب تهران فواید بسیاری از قبیل تامین آب : ، علیرضا نوذری پور افزود(پاون)به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 

های میکروبی برای آبیاری زمین های کشاورزی در اطراف تهران، توسعه فضای سبز شهری به ویژه در جنوب شهر و سالم و عاری از آلودگی 

 .تامین منابع آبی جنگل های تهران، ممانعت از حفر چاه های جذبی دفع فاضالب و مهار سرریز فاضالب از شمال به جنوب شهر به دنبال دارد

کیلومتر شبکه اصلی و فرعی ادامه یافت و این طرح  221شتی فاضالب پایتخت سال گذشته با اجرای به گفته وی ، جمع آوری و دفع بهدا

 .درصدی برخوردار است 22اینک از پیشرفت کلی 

هزار انشعاب فاضالب نصب شد که بر این اساس، میزان انشعاب های نصب شده از ابتدای طرح تاکنون به  26سال گذشته بیش از : وی افزود

 .رشته رسیده و افزون بر نیمی از جمعیت شهر تهران زیر پوشش خدمات فاضالب قرار گرفته اند 220هزار و  292رقم 

طبق : پیشتر مدیرعامل شرکت فاضالب تهران درباره برگزاری مزایده ها برای اجرای پروژه های فاضالب تهران در سال جاری گفته بود

میلیارد ریال از متعلقات و دارایی های  92عنوان مجمع عمومی شرکت فاضالب تهران، افزون بر دستورالعمل آبفای کشور و استان تهران به 

 .شرکت در بخش ساختمان به مزایده عمومی گذاشته شد

ی به گفته نوذری پور، فروش این گروه از دارایی ها در قالب مزایده عمومی که دارای مجوز فروش بودند، پرداخت هزینه های اجرای پروژه ها

 .فاضالب شهری را امکانپذیر کرده است

حداث قرار است بخش دیگری از هزینه ها از طریق دریافت وام از بانک توسعه اسالمی تامین شود، به گونه ای که امسال اعتبار مورد نیاز برای ا

 .چهار واحد تصفیه خانه غرب تهران، از این محل تامین شده است

میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد و نوسازی و جبران  211تا  211نوسازی خط لوله هر پروژه فاضالب  پیشتر این مقام مسئول گفته بود ،

 .فرسودگی تاسیسات در طول چند سال گذشته نیازمند به روزرسانی و تامین منابع مالی است

/News/fa/ir.irna.www//:http62040044/ 
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 اقتصاد کالن

 - 09/90/20فارس

 05/معرفی الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی

 4.4کیلوگرم؛ دنیا  4.9سرانه تولید قارچ در ایران / میلیون تومان 99شروع کسب و کار با / پرورش قارچ در انباری خانه پدری

 کیلوگرم

یک زن با پرورش . کیلوگرم رسیده است 4.9کیلوگرم است، این رقم در ایران به  4.4در حالی که سرانه تولید قارچ خوراکی در دنیا 

 .قارچ در خانه به درآمد خانواده کمک کرد

، باال بودن تولید قارچ در ایران معلول گسترش پرورش این محصول سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .به صورت خانگی است

طی سال های اخیر خیلی ها با طی دوره های آموزشی ساده و استفاده از فضاهای بالاستفاده منزل نظیر پارکینگ، زیر زمین و 

اما آیا هنوز هم می توان برای پیدا کردن شغل و . از این محل به کسب درآمد پرداخته اند انباری به پرورش قارچ روی آورده اند و

 کسب درآمد روی پرورش قارچ حساب باز کرد؟

هزار تن است که از  211، تولید ساالنه قارچ جهان در مجموع هفت میلیون و (فائو)طبق آمار سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد 

هزار تن  420هزار تن هلند،  212هزار تن آمریکا،  221هزار تن ایتالیا،  264یون تن مربوط به کشور چین، این میزان، پنج میل

 .هزار تن قارچ در سال، رتبه پنجم را در جهان دارد 21هزار تن فرانسه است و ایران با تولید  442اسپانیا، 

کیلوگرم است، بنابراین تولید قارچ ایران  4.4ین سرانه تولید جهان کیلوگرم است، در حالی که میانگ 4.9سرانه تولید قارچ در ایران 

رقمی باالتر از سرانه جهانی را نشان می دهد که در نوع خود جالب توجه است، اما سرانه مصرف قارچ خوراکی در کشورهای چین و 

 .کیلوگرم است 4.9فقط  کیلوگرم و در ایران  2کیلوگرم، در اروپا  2آمریکا 

هزار تن کنسرو و تازه خوری قارچ خوراکی اولین و دومین صادرکننده این  920هزار تن و هلند با  600کشور چین با  هم اکنون

در حال حاضر به طور رسمی ساالنه . محصول در جهان به شمار می روند، در حالی که ایران در این زمینه صادرات ناچیزی دارد

 .ی شودتن قارچ خوراکی از کشور صادر م 4011حدود 

 شروع پرورش قارچ در انباری خانه پدری

طی سال های اخیر خیلی ها با . باال بودن سرانه تولید قارچ در ایران معلول گسترش پرورش این محصول به صورت خانگی است

رچ روی آورده طی دوره های آموزشی ساده و استفاده از فضاهای بالاستفاده منزل نظیر پارکینگ، زیر زمین و انباری به پرورش قا

 .اند و از این محل به کسب درآمد پرداخته اند

او در سومین دوره همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی به عنوان تولید کننده . از جمله همین افراد است سیده آسیه حسینیخانم 

 .برگزیده مورد تقدیر قرار گرفت

سال فعالیت در شغل دولتی  42وقتی همسرم بعد از ": میگویدسیده آسیه حسینی درباره نحوه ورودش به عرصه پرورش قارچ 

مخصوصا که تا مدت ها نتوانست شغل . مشمول تعدیل نیرو شد و کار خود را از دست داد با مشکالت مالی زیادی روبرو شدیم

پرورش قارچ را  تصمیم گرفتم برای کمک به حل مشکل مالی خانواده به مشاغل خانگی روی بیاورم و عرصه. جدیدی پیدا کند

 ."انتخاب کردم

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3799154
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همسرم در آغاز کار مخالف کار پرورش قارچ بود، چون فکر می کرد، حتما ضرر خواهم کرد و مشکالتمان بیشتر می ": او می افزاید

رفت و دچار  اوایل کار به دلیل بی تجربه بودن، قارچ ها از بین. اما در نهایت با اصرار کار را در انباری منزل پدرم آغاز کردم. شود

 ."ضرر شدم، اما با کسب تجربه و استفاده از دانش پرورش قارچ به درآمدزایی مناسب رسیدم

 حاال شغل شوهرم پرورش قارچ است

همسرم با دیدن موفقیتم در پرورش قارچ، آرام آرام نظرش تغییر کرد و پذیرفت که این ": این فعال اقتصادی خاطرنشان می کند

با درآمد حاصل از فروش قارچ ها و . حاال شغل شوهرم پرورش قارچ است و کارگاه را او اداره می کند. اردکار توجیه اقتصادی د

متری دیگر نیز راه اندازی کنیم و  411میلیون تومان تسهیالت اقتصاد مقاومتی از بسیج سازندگی توانستیم دو کارگاه  99دریافت 

 ."کار تولیدی را توسعه دهیم

نند از آنجایی که تولید قارچ به صورت خانگی نیز انجام می شود، اصطالحا دست توی کار زیاد شده و بازاریابی بسیاری تصور می ک

ما مشکلی برای بازاریابی نداریم، در : "سیده آسیه حسینی با این دیدگاه موافق نیست و می گوید. برای محصول کار مشکلی است

البته باید به این نکته توجه کرد که به طور  .تری ها خودشان به سراغمان می آیندواقع با تقاضای مضاعف نیز روبرو هستیم و مش

کلی بازار قارچ در استان هایی که از گردشگران بیشتری پذیرایی می کنند، بهتر است زیرا در این استان ها رستوران های بیشتری 

ستان مازندران که ما در آن ساکن هستیم همین وضعیت را ا. وجود دارد و به طور طبیعی مصرف قارچ باالتر از سایر استان هاست

 ."دارد

میلیون تومان قارچ می فروشم که  42روزه پرورش قارچ،  21در هر دوره : " او درباره میزان درآمدش از پرورش قارچ اظهارمی کند

 ."مت باالی کمپوست باز می گرددبخش بیشتر هزینه های تولید قارچ به قی. میلیون تومان آن سود خالص است 2رقمی نزدیک به 

 عالقه مندان از کجا و چگونه شروع کنند؟

هر کس قصد ": این فعال اقتصاد مقاومتی در این باره که عالقمندان به پرورش قارچ باید کار خود را از کجا شروع کنند، می گوید

کالسهای پرورش قارچ شرکت کند زیرا قارچ بسیار  پرورش قارچ دارد باید اطالعات الزم و دانش اولیه را در این زمینه کسب و در

یکی از ویژگی های منحصر به فرد عرصه پرورش قارچ . حساس است و تنظیم دما و رطوبت محیط از اهمیت باالیی برخوردار است

  ." نیاز پایین آن به هزینه و سرمایه گذاری است

 4متری با  41مثال در یک اتاق . ع کنند تا تجربه بدست آورندخوب است از مساحت های کم شرو": سیده آسیه حسینی می افزاید

برای شروع به کار، محلی از خانه که می تواند حمام، اتاق بدون استفاده یا . میلیون تومان سرمایه می شود پرورش قارچ را آغاز کرد

 ."ده سازی آن کنندانباری باشد را انتخاب و به این شرط که دارای امکان تخلیه هوا باشد، اقدام به آما

 استحکام سازه ها را جدی بگیرید

باردهی قارچ به صورت روزانه انجام میشود بنابراین میزان تولید به تعداد روزهای باردهی تقسیم شده و ": او خاطرنشان می کند

ها و آشنایان هستند، به این بهترین خریدار این شیوه از تولید در خانه معموال همسایه . شاید روزانه چند کیلو بار داشته باشیم

دلیل که معموال به دلیل کوچک بودن محیط تولید، قارچ های بدست آمده از کیفیت بهتری برخوردار هستند می توان به قیمتی 

 بعد از انتخاب محل، اولین قدم انتخاب قفسه بندی برای چیدن. باالتر از سوپر مارکت ها و میوه فروشی ها قارچ را به فروش رساند

 .کمپوست هاست
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این تفاوتها به دلیل ارتفاع کم . نوع قفسه برای تولید در خانه با قفسه بندی قارچ دکمه ای در سالن های بزرگ تولید تفاوتهایی دارد

 2حمام یا اتاقهاست چراکه امکان مرتفع ساختن قفسه ها وجود ندارد و بنابراین مجبور خواهیم بود تا قفسه بندی را در حداکثر 

 ."ه بسازیمطبق

برای ساخت قفسه ها میتوان از لوله های آب کهنه نیز استفاده کرد و در کل این ": این تولید کننده قارچ درباره سازه ها می گوید

بخش ارتباط مستقیم با میزان هزینه اولیه شما خواهد داشت ولی طبق تجربه شخصی برای تولید قارچ در خانه هر قدر کمتر 

. ع شماست و خیلی کیفیت قفسه بندی در کار ما تاثیر گذار نیست، فقط نسبت به استحکام آن مطمئن شویدهزینه کنید، به نف

 .برای کف قفسه ها نیز می توانید از تسمه های پالستیکی استفاده یا حتی طناب کشی کنید

وسیله کود مایع و برداشت به درصد تنظیم شود، تقویت خاک بستر ب 01تا  21تهویه محیط باید یکنواخت باشد و رطوبت بین 

پس از فراهم کردن این امکانات شما نیاز به کمپوست دارید تا پرورش قارچ را آغاز . موقع قارچ ها از عوامل موفقیت در تولید است

 ."کنید و با کمی مطالعه در زمینه پرورش قارچ می توانید تولید کننده قارچ در منزل یا انباری خانه خود باشید

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http42221290111911 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 1309آذر  22, شنبه

برای حمایت از تعاونی برنامه های دولت  / میلیون ریالی با کارمزد چهار درصد برای روستاییان  522تسهیالت 

  های روستایی

یکی : معاون توسعه روستایی ومناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ازبرنامه های دولت برای توسعه روستاها سخن گفت واظهار کرد

 .میلیون ریالی با کارمزد چهار درصد برای خرید وانت بار به روستاییان است 211ازاین برنامه ها، اعطای تسهیالت 

به عنوان : زارش ایرنا سید ابوالفضل رضوی، شامگاه جمعه درهمایش بررسی مشکالت روستاهای استان فارس درشیرازافزودبه گ 

درصد بهای این خودرو را  42تا  41میلیون ریال قیمت داشته باشد، روستاییان عالقه مند حدود  211نمونه اگر یک وانت دوکابین 

میلیون ریالی دولت که با کارمزد چهار درصد است، خودروسازان نیز  211برتسهیالت  به صورت نقدی پرداخت می کنند وعالوه

 .درصد محاسبه می کنند 42تا  41مابقی بهای خودرو را به صورت تسهیالت با سود بین 

 .وی توضیح بیشتری درباره ساز وکار دریافت این تسهیالت ارایه نکرد

 ی روستاییبرنامه های دولت برای حمایت از تعاونی ها 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، توسعه تعاونی های روستایی را راهبردی برای محرومیت زدایی از 

 .پرداخت تسهیالت با بهره کم جزو برنامه های اصلی دولت است: روستاها دانست وگفت

های تولیدی، شرکت هایی در قالب تعاونی، سهامی عام یا خاص مردم در روستاها می توانند برای انجام فعالیت : وی اظهارکرد

 .تشکیل دهند وازحمایت های دولت برخوردار شوند

درصدی برای ایجاد  21خانوار روستایی شکل گیرند، در صورت تامین آورده  92چنانجه شرکت هایی با مشارکت : رضوی افزود

 .میلیون ریال از تسهیالت دولت برخوردار می شوند 211فت میلیارد و درصد هزینه طرح تا سقف ه 61طرح های جدید، به میزان 

درصد اعتبار طرح های تولیدی تا 62خانوار روستایی تاسیس شوند،  21درصورتی که این شرکت ها با مشارکت : وی ادامه داد

 .میلیارد ریال به آنها پرداخت می شود 41سقف 

 421و  411در صورتی که این شرکت ها با مشارکت : ست جمهوری اظهارکردمعاون توسعه روستایی ومناطق محروم نهاد ریا

میلیارد ریال به طرح های تولیدی آنها که در روستا اجرا می شود به آنها تعلق  21و  91خانوار شکل گیرند، تسهیالت به ترتیب 

 .می گیرد

لیت های تولیدی درروستا از تسهیالتی با سقف خانوار روستایی هم برای ایجاد فعا 911شرکت هایی با عضویت : رضوی افزود

 .نامحدود بهره مند می شوند

سود تسهیالت دولت به این شرکت ها ساالنه سه درصد است وسال نخست پرداخت تسهیالت به عنوان سال مشارکت : وی گفت 

 .آن شروع می شودویک سال بعد به عنوان تنفس منظور می شود و بازپرداخت تسهیالت از سال سوم پس از دریافت 

وثیقه خاصی همچون ملک برای این تسهیالت مد نظر نیست بلکه وثیقه این تسهیالت، تنها ثبت : این مقام مسئول بیان داشت 

 .اعضای شرکت هاست به گونه ای که هیات مدیره شرکت ها وکالتنامه محضری از اعضا اخذ می کند 'شماره ملی'

ارائه می شوند تا تعادل اجرای طرح ها در ... به دستگاه ها ومراجعی همچون فرمانداری ها وطرح ها دراین زمینه : وی ادامه داد

 .روستاها حفظ شود

 درصد حاشیه نشینان کشور، روستاییان وعشایر هستند 61 
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روز ام: رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت چاره اندیشی برای مشکل حاشیه نشینی در شهرها را یادآوری کرد وگفت

 .درصد حاشیه نشینان کشور را روستاییان و عشایر تشکیل می دهند 61

 .درصد روستاهای کشور از جاده آسفالته، برق و گاز طبیعی برخوردار هستند 29و  22.2، 00هم اینک به ترتیب : وی ادامه داد

به نمایندگان مجلس شورای اسالمی، تا با قول وزیر نفت : معاون توسعه روستایی ومناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اظهارکرد

 .خانوار از مزایای گاز طبیعی برخوردار می شوند 91همه روستاهای دارای جمعیت بیش از  22پایان سال 

  

 آنچه ازاستان فارس انتظار می رفت محقق نشد

برای توسعه روستاها : ترضوی دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به سفر دو سال گذشته خود به استان فارس اظهار داش

 .امیدهای زیادی به فارس داشتم اما آنچه انتظار بود محقق نشد که امید است با حضور استاندار فارس این امر محقق شود

: هزار روستا یعنی یک سوم روستاهای کشور ازسکنه خالی شده اند، گفت 22حدود  4222تا  4222وی با بیان این که ازسال 

 .روستاها دراستان فارس بیش از دیگر نقاط کشور بوده استسرعت وشتاب تخلیه 

سال گذشته شش  44جمعیت روستاهای کشور در : معاون توسعه روستایی ومناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بیان داشت

 .درصد کاهش یافته است

 .ده این استان نیستدرصدی روستاهای استان فارس زیبن 42.2درصدی ورقم بیکاری  91میزان بی سوادی : وی افزود

فارس از نظر هزینه خانوار روستایی دررتبه چهاردهم کشور و از نظر درآمد رتبه دهم کشور را دراختیار دارد که : رضوی ادامه داد

 .این امر بیانگر این است که فارس ها اقتصادی زندگی می کنند
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 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  2۱: تاریخ

 ها به بخش کشاورزی اختصاص بخشی از درآمدهای هدفمندی یارانه

بخشی از  خرید تضمینی جوابگوی هزینه کشاورزان نیست و به همین خاطر دولت بایستی: دبیردوم کمیسیون کشاورزی گفت

 .ها را به بخش کشاورزی اختصاص دهد درآمد هدفمندی یارانه

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمد سادات ابراهیمی دبیردوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

محصوالت کشاورزی باید درقالب یک برنامه تعریف شوند چرا که متأسفانه : کرد درخصوص صادرات محصوالت کشاورزی اظهار

صنایع تبدیلی بسیار ضعیف عمل کردند به طوری که با افزایش محصوالت کشاورزی در برخی از مناطق با چالش فرآوری محصول 

 .مواجه هستیم

فراهم شود تا بخشی از مازاد نیاز داخل از طریق صادرات به  های الزم در پایانه صادراتی کشور در واقع باید زیر ساخت: وی افزود

 .بازار هدف صادر شود

درحال حاضر متأسفانه در صادرات محصوالت کشاورزی آن چنان که باید و شاید بازاریابی : سادات ابراهیمی در ادامه گفت

 .شاهد امحا آن در کشور نباشیممحصوالت صورت نگرفته تا برخی از مشکالت افزایش تولید محصوالت فراهم شود تا 

ها را جبران  خرید تضمینی جوابگوی هزینه کشاورزان نیست بلکه تنها بخشی از هزینه: دبیر دوم کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

گیرد و به همین خاطر  کند زیرا هزینه تمام شده محصوالت بیش از آن چیزی است که اکنون خرید تضمینی ان صورت می می

 .ها به بخش کشاورزی اختصاص یابد بخش از درآمد هدفمندی یارانهبایستی 
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 اقتصاد محصوالت

 - 09/90/22فارس

 اند تشکلهای بخش خصوصی محور تنظیم بازار قند، شکر و روغن شده

در راستای قانون انتزاع، واگذاری وظایف وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی در قند : بازرگانی وزیر کشاورزی گفتقائم مقام 

 .اند های بخش خصوصی محور اصلی تنظیم بازار شده روغنی انجام شده که در هر کدام از این محصوالت تشکل  و شکر، روغن و دانه

اکبر مهرفرد امروز در نشست معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با  ، علیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

فاصله قیمت محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف یکی از معضالت بخش کشاورزی به : معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت

 .رود شمار می

نفر یک مغازه وجود دارد، در حالی که در نظام صنفی کشاورزی در کشور منفعل بوده و میادین  21تا  92به ازای هر : وی افزود

 .بار ندارند اند و تولیدکنندگان دسترسی مناسبی به میادین میوه و تره بار از اهداف قانونی خود دور شده میوه و تره

شته بخش بازرگانی محصوالت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سال گذ 9از   :قائم مقام بازرگانی وزیر کشاورزی تصریح کرد

 .واگذار شده که یکی از اهداف آن پیوند بین تولید و محصوالت کشاورزی بوده است

در راستای این قانون واگذاری وظایف محوله وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی در زمینه قند و شکر، بنابراین : وی افزود

اند،  های بخش خصوصی محور اصلی تنظیم بازار شده روغنی انجام شده که در هر کدام از این محصوالت تشکلهای  روغن و دانه

 .دهند بنابراین وظایفی مانند خرید تضمینی را خودشان انجام می

ها  واگذاریتصدی این   :قائم مقام بازرگانی وزیر کشاورزی با اشاره به تجربه وظایفی این وظایف به بخش خصوصی اظهار داشت

 .توان چنین اقدامی کرد دهد که برای دیگر محصوالت نیز می نشان می

رغم وجود برخی مشکالت با تصدیگری وظایف به بخش خصوصی در بازار محصوالت قند و شکر و روغن کمتر  علی: وی تصریح کرد

صنعت قند و شکر و  9در مجموع امسال  سال فعال شده، به طوری که 0کشی کشور هم پس از  ایم و صنعت روغن شاهد رانت بوده

 .اند میلیارد تومان درآمد کسب کرده 211کشی  روغن
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 اقتصاد محصوالت
 - 09/90/39فارس

 شود درصد گران می ۶سه محصول پرمصرف / تومانی قیمت شیرخام ۰22توافق سه جانبه برای افزایش 

تومانی قیمت شیر خام تاکید دارند، توافق شد  411در حالی که نمایندگان دامداران، صنعت فرآوری و سازمان حمایت بر افزایش 

 .درصد اضافه شود 6که قیمت سه محصول پر مصرف ماست، شیر و پنیر نیز 

ها انتظار برای  پس از مدت سال گذشته کنندگان شیر خام تیرماه دامداران و تولید خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .نندتومان توسط دولت را برای شیر خام دریافت ک 4221افزایش قیمت، باالخره موفق شدند مصوبه قیمت 

 .افزایش قیمت شیر اجرایی نشد  از آن تاریخ تاکنون این مصوبه به علت مخالفت صنایع لبنی به بهانه نداشتن کشش بازار،

کنندگان  سعی و تالش مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و دامداران برای اجرا شدن مصوبه دولت و جلوگیری از ضرر و زیان تولید

وزارت جهاد کشاورزی در اذرماه سال گذشته طرح خرید تضمینی شیرخام به قیمت  تا اینکه کهنتیجه ماند،  شیرخام آن قدر بی

 .تومان را با مباشرت سازمان تعاون روستایی به اجرا در آورد 4221

 2.9هزار و چربی  411بارمیکروبی زیر  براساس این طرح که اجرای آن تا یک ماه پیش ادامه داشت، شیرخام تولیدی دامداران با

شد که البته این طرح هم به دلیل بار مالی که برای دولت  کنندگان خریداری می تومان از تولید 4221درصد به قیمت حدود 

 .داشت، باالجبار متوقف شد

تومانی شیرخام توسط دولت تاکنون، جلسات بسیاری بین دامداران  4221ماه گذشته یعنی از زمان ابالغ مصوبه خرید  40در 

کنندگان و حتی برخی از مسئوالن دولتی برای مجاب کردن صنایع لبنی  کنندگان و تولید نی و سازمان حمایت از مصرفصنایع لب و

به نتیجه مطلوب یعنی افزایش قیمت خرید  به افزایش قیمت خرید شیر خام از دامداران برگزار شده که هیچ کدام از این جلسات

 .شیر خام نرسید

آیا این   آن و اجرایی نشدن از گذشت یک سال و نیم از مصوبه دولت در مورد قیمت خرید شیر خامحال سوال اینجاست که بعد 

تومانی قیمت  411کنندگان با دامداران و صنایع لبنی برای افزایش  کنندگان و مصرف توافق سازمان حمایت از تولید بار به دنبال

 .دهد خرید شیرخام از دامداران نتیجه می

تومان  411کنندگان را  های لبنی از فردا اول دی ماه قیمت خرید شیرخام از تولید فق مقرر شده است که کارخانهبراساس این توا

درصد نسبت به قیمت مصوب  6را حداکثر ( شیر، ماست و پنیر)های لبنی پر مصرف  افزایش دهند وو به ازای آن قیمت فرآورده

 .افزایش دهند 4222سال 

تومان  4221ماه گذشته که از ابالغ و اجرایی نشدن مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام به قیمت  40ناگفته نماند که طی 

 .های مختلفی به صنایع پیشنهاد شده بود که هیچ کدام پذیرفته و اجرا نشد گذشته راه

درصدی  6افزایش احمد مقدسی رئیس انجمن گاوداران صنعتی در رابطه با این موضوع معتقد است که این بار صنایع لبنی 

 .تومانی قیمت خرید شیرخام به اجرا درآید 411کنم که افزایش  اند و فکر می های پر مصرف لبنی را پذیرفته فرآورده

 .تومان دولت نزدیک شویم 4221کم در مراحل بعدی به قیمت مصوب  امیدواریم که این مرحله اجرا شود تا کم: گوید وی می
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا 1309دی  91, سه شنبه

 درصد مرغ گلستان در قالب زنجیره تولید  32حدود / راهکار مشکالت مرغداران هنوز نپخته است

راهکاری تعبیه شده که در تالش هستیم با اتحادیه مرغداران گوشتی، شرکت پشتیبانی امور در راستای حل مشکالت مرغداران، 

های تولیدکننده و معاون وزیر جهاد کشاورزی به پختگی کامل رسیده و بتوانیم با استفاده از آن، باالنس جامعی برای  دام، استان

 .مرغ کشور ارائه دهیم

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)گلستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  

ایم که بتوانیم تولید را طبق استاندارد انجام دهیم،  کننده مرغ پایتخت بوده و تالش کرده هایی است که تأمین گلستان یکی از استان

 .ها کامالً مشهود است ایم و تفاوت قیمتی این نوع مرغ با سایر وزن داختهای که در بین مرغداران، سایز مرغ را جا ان گونه به

دهند، مرغ سایز استاندارد را هر  مرغدارانی که محصول تولیدی خود را به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل می: مختار مهاجر افزود

دهند، هر کیلوگرم مرغ سایز را  را انجام می فروشند و کسانی که فروش آزاد محصول خود تومان می 411کیلوگرم چهارهزار و 

 .فروشند تومان می 011هزار و  سه

 211هزار و  کنند که هر کیلوگرم سه های غیرسایز مناسب می ای از مرغداران اقدام به تولید مرغ متأسفانه عده: وی خاطرنشان کرد

 .شود ها نمی بخشفروشند، اما هیچ حمایتی از سوی جهاد کشاورزی و سایر  تومان آن را می

صورت مناسبی انجام  گذاری به ها، قیمت ها و کشتارگاه کنیم در یک تعامل چندجانبه با مرغداران، اتحادیه تالش می: مهاجر ادامه داد

 .شود

 تن مرغ برای استان تهران 092تأمین  

تن است که تالش  211ستان حدود نیاز استان تهران به مرغ از گل: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان تصریح کرد

 .صورت گرم آماده و عرضه کنیم شده را به تن و در صورت تولید بیشتر تا مرز تعیین 901تا  921کنیم حدود  می

درصد از تولیدات این استان  21ای که  گونه کنند، به های تولید حرکت می مرغداران استان گلستان در قالب زنجیره: وی یادآور شد

 .صورت غیرمستقیم با زنجیره همکاری دارند درصد دیگر نیز به 91کنند و  ها فعالیت می درصدی زنجیره 411در قالب 

شود و مابقی واحدهای تولیدی نیز  ها انجام می ها اقدامات الزم در قالب زنجیره ها و اتحادیه با هماهنگی کشتارگاه: مهاجر تأکید کرد

 .تا شرایط آنها نرمال شده و به زنجیره بپیوندندکنند  مدیریت خوب سایزبندی را رعایت می

ای نیاز دارد تا بتواند به  زمان یک تا دو هفته شود و مدت نوسانات قیمت مرغ در استان گلستان در ابتدا آغاز می: وی اظهار داشت

 .شرایط عادی برگردد

رسیدن مرغ به بازار مصرف راهکاری پیشنهاد شده موقع  در راستای جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران و به: مهاجر در پایان گفت

های تولیدکننده مرغ و معاون  است که در تالشیم در نشستی با حضور اتحادیه مرغداران گوشتی، شرکت پشتیبانی امور دام، استان

 ./رسانی خواهد شد العوزیر جهاد کشاورزی این راهکار را به سرانجام برسانیم و پس از آنکه راهکار فوق به پختگی کامل رسید، اط
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  39: تاریخ

 نفع صنایع لبنیافزایش قیمت تنها به / افزایش قیمت شیر خام کمکی به دامداران نکرده است

تومان  21صنایع لبنی از سی روز گذشته قیمت هر کیلو شیر خام را : پروری کشور گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دام

 .کاهش دادند

، درخصوص ر اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگاهای لبنی کشور در گفتگو با  محمدرضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فراورده

هیچ فردی از مزایای مصرف شیر بی اطالع نیست و همه : درصدی قیمت شیر، ماست و پنیر از اول دی ماه اظهار داشت 6افزایش 

لکه کند ب شود و به همین خاطر گران شدن محصول دردی را دوا نمی می دانیم با افزایش مصرف شیر سالمتی جامعه تضمین می

 .بایستی باتحریک تقاضا به سالمت افراد و تولید کمک کنیم

ها به سبب کاهش قدرت خرید مردم مقاومت کردند و  اتحادیه لبنی از سال گذشته تا کنون علی رغم افزایش هزینه: وی افزود

 .کند پروری کشور وارد می امتواند ضربه مهلکی به صنعت د ها می ها را افزایش ندادند و گفتنی است که این افزایش قیمت قیمت

ای برای حل مشکالت  چاره ها را در تصمیمات خود دخیل کند تا راه  در واقع الزم است که دولت اتحادیه: اسماعیلی در ادامه گفت

 .ها ابالغ کند این صنعت اندیشیده شود نه اینکه بعد از گرفتن تصمیم مصوبه آن را به اتحادیه

درصدی  22صنعت لبنیات یکی از محصوالت استراتژیک و تعیین کننده : های لبنی تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه فراورده

ها باالیی را برای خرید محصوالت لبنی بپردازند الزم  نفره بایستی هزینه 2حال با وجود اینکه یک خانواده  های مردم است  سفره

 .ا سرانه مصرف لبنیات افزایش یابدهای مربوطه از این صنعت حمایت کنند ت است که تمامی وزارتخانه

 افزایش قیمت تنها به نفع صنایع لبنی است**  

پروری کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص  جواد آزاد مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دام

تومان کاهش دادند و نباید  21کیلو شیر خام را صنایع لبنی از سی روز گذشته قیمت هر : افزایش قیمت شیرخام اظهار داشت

 .ها تنها به نفع صنایع لبنی کشور است فراموش کرد که این افزایش قیمت

تومانی آن در نظر گرفته نشده و از طرفی با توجه به اینکه  411در متن بخشنامه پایداری برای قیمت شیرخام و افزایش : وی افزود

 .تومانی شیرخام کمکی به دامداران نخواهد کرد 411ش نرخ شیر خام متفاوت است افزای

توان گفت که تاحدودی از  تومان باشد می 4211اگر در متن بخش نامه میانگین هر کیلو شیر خام از دامداران : آزاد در ادامه گفت

 .شود مشکالت دامداران کاسته می

بایستی خرید تضمینی شیرخام را همانند سایر محصوالت  درواقع دولت: پروری کشور تصریح کرد مدیر عامل اتحادیه صنعت دام

کشاورزی انجام دهد و از طرفی ما به التفاوت خرید توسط صنایع لبنی کشور را به دامداران بپردازند تا دامداران بتوانند به کار خود 

 .پروری کشور به نابودی خواهد رفت ادامه دهند زیرا در غیر این صورت صنعت دام

/news/fa/ir.yjc.www//:http2222102D%/0% 
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 اقتصاد محصوالت
  ایرنا - 20/90/1309: تاریخ خبر

 بررسی قیمت خرید تضمینی ذرت / بورس کاال مدیرعاملاستماع گزارش 

طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به ارائه گزارش مدیرعامل بورس کاالی  منابععضو کمیسیون کشاورزی، آب و  -ایرنا-تهران

 . این گزارش در خصوص روند اجرائی طرح پایلوت قیمت تضمینی ذرت در استان خوزستان بود:ایران در این کمیسیون گفت

طبیعی مجلس شورای اسالمی در تشریح جزییات به گزارش ایرنا از خانه ملت، هدایت اهلل میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 

نخستین دستور کار این کمیسیون مروری بر اخبار کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط زیست و : این کمیسیون گفت -یکشنبه-جلسه امروز 

 .هواشناسی بود

امل بورس کاالی ایران در کمیسیون کشاورزی نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و زابلی در مجلس شورای اسالمی، از استماع گزارش مدیرع

قانون افزایش بهره وری  22گزارش مذکور درخصوص روند اجرائی طرح پایلوت قیمت تضمینی موضوع ماده : مجلس خبر داد و تصریح کرد

 .بخش کشاورزی و منابع طبیعی در استان خوزستان در محصول ذرت بود

همزمان با حضور معاونان سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری : ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت وی با اشاره به حضور معاونان سازمان جنگل

 .کشور در کمیسیون کشاورزی مجلس استماع گزارش درخصوص عملکرد و برنامه های آتی این سازمان صورت گرفت

ری از سازمان حفاظت محیط زیست نقش برنامه های همزمان با گزارش گی: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد

 .این سازمان در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بررسی شد

/News/fa/ir.irna.www//:http04002112/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 1309آذر  22, شنبه

 هزار هکتار باغ در اراضی شیبدار  32احداث 

رود در یک افق پنج ساله،  هزار هکتار باغ در اراضی شیبدار صورت گرفته است، اما انتظار می 21ریزی برای احداث  هرچند برنامه

 .های فعلی افزوده شود هزار هکتار به باغ 061

با ( ایانا)مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

توسعه و احداث باغ در اراضی شیبدار در دولت و وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای تشکیل کابینه تدبیر و امید : اعالم این خبر گفت

نامه چگونگی واگذاری اراضی  د قرار گرفته و با توجه خاص وزیر جهاد کشاورزی، از ابتدای سال جاری، شیوهتا به امروز مورد تأکی

 .شیبدار ابالغ شد

نامه چگونگی تخصیص اراضی و واگذاری اراضی برای احداث باغ و چگونگی اجرا شدن آن  در این شیوه: سیدحسین توکلی افزود

 .مورد تأکید قرار گرفته است

نامه ابالغ شده است، اراضی دیم قابل واگذاری خواهد بود  در بخشی از اراضی ملی که با مکانیزمی که در شیوه: رنشان کردوی خاط

روز جزو اراضی خواهد بود که امکان  41که تبدیل اراضی شیبدار به اراضی مثمر با رنج بارندگی حداقل پنج بار در سال و باالی 

 .دها در آنها وجود دار توسعه باغ

ها و معاونت امور باغبانی  جانبه بین سازمان امور اراضی، سازمان جنگل نامه یک همکاری متقابل و سه این شیوه: توکلی ادامه داد

 .وزارت جهاد کشاورزی است

 شوند کردستان و مازندران صاحب باغ در اراضی شیبدار می 

استان کردستان که در جریان سفر هیأت دولت به : تصریح کردمدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور 

هزار هکتار مقدمات آن در دستور  عنوان نخستین کاندیدای توسعه باغ در اراضی شیبدار قرار گرفته است، حدود شش این استان به

 .کار قرار گرفته است

با مدیران استانی، احداث باغ در اراضی شیبدار مورد  های دیگر نیز همزمان با سفر هیأت دولت و دیدار در استان: وی یادآور شد

گیرد که استان مازندران نیز از دیگر کاندیداهای تشکیل احداث باغ با در نظر گرفتن شرایط فنی و مطالعات میدانی  بررسی قرار می

 .شود همزمان زمینه ایجاد اشتغال و افزایش تولید نیز فراهم شود بوده است که تالش می

 ر هکتار باغ در اراضی شیبدار احداث خواهد شدهزا 32 

هزار هکتار باغ در اراضی شیبدار تعریف شده  21گرفته در سطح کشور حدود  های صورت ریزی بر اساس برنامه: توکلی تأکید کرد

هکتار باغ به هزار  061ساله،  رود در کل کشور در یک برنامه پنج است که در صورت نظارت مستمر و تخصیص اعتبار، انتظار می

 .های فعلی افزوده شود باغ

طلبد؛  ای است که اعتبارات خاص خود را می سازی و شرایط فنی ویژه توسعه باغ در اراضی شیبدار مستلزم آماده: وی اظهار داشت

 ./ها مستلزم توجه خاص دولت و مجلس شود ، تشکیل باغ22رود در بودجه  لذا انتظار می

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http96022-4html. 
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 اقلیم  و منابع طبیعی

 ایران اکونا - 130۱/ آذر /  20, کشنبه 

 میلیارد ریال به محصوالت کشاورزی خسارت زد 0۷8سرما 

 922سرما و کاهش دمای سطح خاک در دوهفته اخیر : بوشهر گفتمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 

 . میلیارد ریال به محصوالت کشاورزی استان بوشهر خسارت وارد کرد

بیشترین خسارت به محصوالت گوجه فرنگی و کدو وارد شده است و باعث از : خسرو عمرانی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود

 .هکتار از مزارع شهرستان های دشتی، دشتستان و جم شده است 011سه هزار و  درصد محصول در سطح 21بین رفتن

وی از کشاورزان خواست با توجه بیشتر به اطالعیه های هواشناسی پیش از وقوع حوادث با استفاده از پوشش های مناسب، مواد 

نیز با تغذیه بهینه وعملیات بهزراعی برای حل غذایی تقویت کننده و آبیاری بموقع از ایجاد مشکل جلوگیری و پس از وقوع حادثه 

 .مشکل تالش کنند

با توجه به اینکه این استان از تولیدکنندگان اصلی گوجه : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت

 .و قیمتش گران نخواهد شد فرنگی خارج از فصل در کشور است و برداشت این محصول در استان، گوجه فرنگی در بازار کم

هکتار کاهش نسبت  211با توجه به خشکسالی و اجرای برنامه الگوی کشت میزان زیرکشت گوجه فرنگی با هزار و : عمرانی افزود

 .هکتار رسیده است 211هزارو49به سال های پیش به 

 .ارع برداشت شودهزار تن محصول گوجه فرنگی از این مز 261پیش بینی می شود امسال : وی یادآورشد

/com.iranecona//:http21120D%/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1309آذر  25, چهارشنبه

 فرد دنیا در ایران  نمونه منحصربه ۰922وجود / شده در هرباریوم ایران هزار نمونه خشک 002 وجود

سال پیش در آن موجود  491ترین نمونه جهان از  سالگی رسید، در حالی که قدیمی 21سن  هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی به

 . رسد هزار نمونه می 991های آن به  است و تعداد کلی نمونه

به بهانه هفتادمین ( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ( ایران)مسئول هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی 

هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی : رد تأسیس هرباریوم در حاشیه مراسمی که صبح امروز در محل این هرباریوم برگزار شد، گفتسالگ

ترین نمونه آن مربوط به یک گونه از تیره  ساله است که قدیمی 21خورشیدی تأسیس شده است و دارای قدمتی  4292از سال 

 .آوری شده است ناس دنیا جمعش ترین گیاه البیاته است که توسط قدیمی

ها از  ، بخش قارچ4292هرباریوم ایران دارای هفت قسمت مجزا است که قسمت گیاهان گلدار آن از سال : نجیب اسکندری افزود

ها  کش و گیاهان دارویی و آفت 4220های هرز  ، مجموعه علف4222های زنده  ، قارچ4221ها از سال  ، مجموعه جلبک4292سال 

 .تأسیس شده است 4221ها از سال  ها و خزه گل شامل سرخس و گیاهان بی 4221در سال 

 211هزار و  شده در این هرباریوم موجود است که حدود شش صورت خشک هزار نمونه به 991در حال حاضر : وی خاطرنشان کرد

 22آوری شده است و حدود  ر جمعهای موجود از مناطق مختلف کشو درصد نمونه 01گونه از آنها مربوط به ایران است، یعنی 

 .شده از کشور خودمان است های گزارش درصد قارچ

شد، اما امسال به  های گذشته سالروز تأسیس هرباریوم کشور با حضور پیشکسوتان گرامی داشته می در سال: اسکندری ادامه داد

ز اساتید، محققان و مسئوالن تالش شد که این مناسبت هفتادمین سال تأسیس، با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و تنی چند ا

 .مراسم برگزار شود

 نگاه مثبت مسئوالن در سال تنوع زیستی 

نگاه مثبتی از : با اعالم اینکه در سال جهانی تنوع زیستی قرار داریم، تصریح کرد( ایران)مسئول هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی 

های  های حفاظتی ازجمله اطفاء حریق و محیط ست که امیدواریم برای سیستمسوی مسئوالن کشور به تنوع زیستی داده شده ا

تر در اختیار  ها فراهم باشد تا راحت های گیاهی اعتبار مناسبی تخصیص یابد و عالوه بر آن، امکان اسکن نمونه نگهداری نمونه

 .دانشجویان قرار گیرد

 .شود پزشکی کشور اداره می ندارد و زیر نظر مؤسسه گیاهترین هرباریوم ایران بودجه مجزایی  بزرگ: وی یادآور شد

عنوان ذخیره ژنتیکی برای آیندگان  های گیاهی موجود در این هرباریوم امکان آن را دارد که به تمام نمونه: اسکندری تأکید کرد

شده کشور نیز در این هرباریوم  منقرض های ای که حتی گونه گونه مورد استفاده قرار گیرد، زیرا برخی از آنها نادر و کمیاب بوده، به

 .موجود است

شده برای نسل آینده  های نادر و منقرض خواهیم توانست از گونه DNA های کشت بافت و با استفاده از تکنیک: وی اظهار داشت

 .برداری کنیم بهره

شود تا  ر دمای سرد نگهداری میپاشی شده و د ها فلزی بوده و هر سال سم های نگهداری نمونه قفس: اسکندری همچنین گفت

 .عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد خوبی از آنها حفاظت شود و بتوان به به

 فرد در هرباریوم ایران نمونه منحصربه ۰922وجود  
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جای  هیچ نمونه آندمیک که در 011هزار و  با وجود آنکه حدود یک: در ادامه افزود( ایران)مسئول هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی 

ها از هر گونه  دنیا وجود ندارد، در هرباریوم ایران موجود است، الزم است تا فضای هرباریوم گسترش پیدا کند و بتوانیم تعداد نمونه

 .را افزایش دهیم

ه میلیون نمونه گیاهی در هرباریومش ب 41کشور آلمان تنها شش گونه آندمیک دارد، در حالی که بیش از : وی خاطرنشان کرد

 .شده در کشور موجود است هزار نمونه خشک 011نمونه آندمیک داریم که  011هزار و  سقف رسیده، اما در کشور ما بیش از یک

 .ها بسیار کمتر است های کشور ما چهار برابر آلمان است، در حالی که تعداد گونه یعنی تعداد نمونه: اسکندری ادامه داد

تر عمل  کشورمان نیز متناسب با علم روز دنیا توسعه یابد تا بتوانیم در حفظ ذخایر ژنتیکی قویالزم است هرباریوم : وی تصریح کرد

 .ها بتوانیم مقاومت داشته باشیم کنیم و در مقابل تنش

امروز با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و ( ایران)گفتنی است، مراسم هفتادمین سالروز تأسیس هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور و اساتید دانشگاهی و محققان و کارشناسان این فن در محل  ی چند از مسئوالن سازمان جنگلتن

 ./پزشکی گرامی داشته شد مؤسسه تحقیقات گیاه

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http96014-4html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 22/90/1309: تاریخ خبر

 وزارت جهاد کشاورزی به خط قرمز منابع پایدار کشور توجه کند : جهانگیری

نباید : جمهوری با بیان اینکه کشاورزی و توسعه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود رئیسمعاون اول  -ایرنا  -تهران 

اجازه دهیم منابع پایدار کشور از جمله آب و خاک به خطر بیفتد بنابراین الزم است وزارت جهاد کشاورزی در کنار توسعه 

 . کشاورزی، به خطوط قرمز که همان منابع پایه است توجه کند

در نشست معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی در ( شنبه)ارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اسحاق جهانگیری این مطلب را امروزبه گز

ایران با یک تمدن چند هزار ساله نباید اجازه دهد با مشکل آب رو به رو شود؛ باید با اقدامات و تمهیدات : محل این وزارتخانه بیان کرد و افزود

 .جلوی هرگونه تهدید از ناحیه آب گرفته شود الزم

 بخش کشاورزی رشد اقتصادی کشور را مثبت کرد ** 

یکی از دغدغه های ما ادامه روند مثبت رشد اقتصادی کشور است؛ تالش : وی همچنین به روند رشد اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت

روند را امسال نیز با وجود شرایط غیرقابل پیش بینی کاهش درآمدهای نفتی ناشی از داریم به دنبال رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته، این 

 .افت قیمت نفت، حفظ کنیم

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه شاخص های عملکردی وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم بسیار مثبت و امیدوارکننده است 

 .گذشته نسبت به سایر بخش ها مثبت بوده استرشد اقتصادی بخش کشاورزی در دو سال : گفت

ماه  6در : جهانگیری با بیان این که بخش کشاورزی روند رو به رشدی را نسبت به سایر بخش های اقتصادی کشور دنبال کرده است، افزود

 .بتی داشته باشدنخست امسال بخش کشاورزی بار رشد اقتصادی سایر بخش ها را متحمل شده تا کمک کند رشد اقتصادی روند مث

انتظار می رود در پایان امسال و سال آینده نیز رشد اقتصادی روند مطلوبی را طی کند؛ هرچند کشور نیازمند کارهای اساسی و : وی اضافه کرد

 . جدی در این بخش است

یست بلکه مجموعه ای از سیاست هایی اقتصاد مقاومتی تنها برای شرایط تحریم ن: معاون اول رئیس جمهوری درباره اقتصاد مقاومتی نیز گفت

 . است که می تواند اقتصاد کشور را در شرایط مختلف خوب پیش ببرد و تضمین کننده رشد اقتصاد و پایداری مستمر آن باشد

از معاونان و انتظار ما : جهانگیری با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی یکی از دستگاه هایی است که در اقتصاد مقاومتی سهم دارد، افزود

 .مدیران این وزارتخانه آن است که در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در این بخش کمک کند

رسالت ما این است که اقتصاد کشور را روی ریل اصلی خود قرار دهیم و آن را از مسیری که به انحراف رفته بازگردانیم تا بتوانیم : وی گفت

 .ان کنیمسیاست های نادرست را جبر

به محض اینکه یک محصول در بخش کشاورزی افزایش قیمت پیدا می کند تصور همه بر این است که در : معاون اول رئیس جمهوری گفت

 .این بخش خوب کار نشده در حالی که بخش کشاورزی دارای گستردگی مسئولیت و بخش های متعدد است

 به بحران آب ضرورت توجه جدی وزارتخانه های کشاورزی و نیرو** 

یکی از بحران های آینده موضوع آب است؛ اگرچه این موضوع به نوعی : وی، یکی از مهمترین دغدغه های دولت را موضوع آب برشمرد و گفت

 .با محیط زیست ارتباط دارد اما به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وزارت جهاد کشاورزی نیز مرتبط می شود

ستا هماهنگی بین سیاست های وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد که این یک در همین را: جهانگیری افزود

 .ضرورت جدی است زیرا حجم آب تجدیدناپذیری که ما استفاده می کنیم ممکن است آینده کشور را با خطرهایی مواجه سازد

 .زیرزمینی کشور برداشت می شود باید تدابیری اندیشیده شودبرای میزان آبی که هم اکنون از منابع : وی تاکید کرد

معتقدیم وزارت نیرو و وزارت : جهانگیری با بیان اینکه دولت عمق مساله درباره وضعیت کنونی منابع آبی را به خوبی درک کرده است، افزود

 .جهاد کشاورزی باید به این مساله به خوبی بپردازند
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 ای جدیدضرورت بکارگیری فناوری ه** 

قبول داریم در بخش کشاورزی بیش از چهار : وی از دیگر مسائل مهم در بخش کشاورزی را به کارگیری فناوری های جدید عنوان کرد و گفت

 میلیون بهره بردار وجود دارد که آنان باید آموزش ببینند؛ باید این را در نظر گرفت که آموزش به کشاورزان کار سختی است اما نمی توان

 .سبت به استفاده از تکنولوژی های نوین بی توجه بودن

این موضوع در وزارتخانه های مختلف از : وی یکی دیگر از موضوع های مورد توجه بخش کشاورزی را افزایش بهره وری نام برد و اضافه کرد

اقتصاد مقاومتی از جمله بهره وری، طرح های جمله وزارت جهاد کشاورزی بارها بیان شده که البته این وزارتخانه برای همه بندهای سیاست 

 .خوبی ارائه داده است که امیدواریم به نتایج مطلوب برسد

 دالر را نداشتیم 61انتظار نفت پایین تر از ** 

ردیم قیمت تصور می کردیم درآمد نفت کاهش یابد اما فکر نمی ک: وی در ادامه به نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز اشاره کرد و گفت

 .دالر رسیده و برخی پیش بینی می کنند پایین تر نیز بیاید 21دالر پایین تر بیاید؛ این در حالی است که هم اکنون قیمت نفت به  61نفت از 

که  اقتصادی: معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه کاهش درآمدهای نفتی می تواند به وضعیت اقتصاد آسیب جدی وارد کند، افزود

 .دالر می تواند دولت را در هزینه های جاری دچار کمبود و مشکل کند 21دالری تنظیم می شد با کاهش نرخ آن به  411براساس نفت 

/News/fa/ir.irna.www//:http04002206/ 
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 کشمش/ انگور
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 بازار و قیمت ها

 آیانا 1309آذر  20, یکشنبه

 جدول + قیمت انواع آجیل و خشکبار شب یلدا 

 
   

 

 (تومان)قیمت درجه دو  (تومان)قیمت درجه یک 

 9،222 ۰2،222 آلبالو خشک

 ۰2،222 ۰۰،222 آلو بخارا

 ۷،822 9،822 آلو بخارا

 9،322 8،322 آلو جنگلی درشت

 ۰2،222 ۰0،222 انجیر آردی

 52،222 5۶،222 انجیر خشک نیمه پرک ممتاز

 ۰3،222 ۰9،222 انجیر خشک معمولی

 9،222 8،522 بادام با پوست

 9،322 8،322 بادام زمینی غالف دار

 09،222 50،222 (بادام پوست کاغذی) بادام منقا دو پوست 

 55،322 53،322 (پوست کاغذیبادام ) بادام منقا یک پوست 

 55،322 53،322 502سایز ( خام)بادام هندی 

 5۴،322 5۶،322 502سایز ( شور) بادام هندی 

 ۰2،222 ۰0،222 برگ زردآلو

 ۰0،322 ۰3،322 برگ قیسی ریز

 ۰۷،222 02،222 برگ قیسی سکه ای درشت

 8،222 ۰۰،222 برگ هلو

 ۶،322 ۷،322 (برنج بوداده)برنجک 

 5۶،222 ۴۰،222 پسته اکبری

 5۴،222 58،222 پسته احمد آقایی

 52،222 53،222 پسته فندقی

 5۴،222 58،222 پسته کله قوچی

 ۷،822 9،822 (کله قوچی)تخمه آفتابگردان 
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 (تومان)قیمت درجه دو  (تومان)قیمت درجه یک 

 ۰2،222 ۰۰،222 تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز

 ۰8،222 05،222 تخمه جابانی شور

 0۰،222 03،222 تخمه جابانی ممتاز

 ۰3،322 ۰۷،322 تخمه کدو درشت مرمری خام

 ۰3،222 ۰۷،222 تخمه کدو درشت مرمری شور

 ۰3،322 ۰9،322 تخمه کدو طرح مشهدی

 ۰۷،222 02،222 تخمه کدو گوشتی

 ۰9،222 0۰،222 تخمه کدو مشهدی ریز

 ۰0،822 ۰3،822 تخمه محبوبی

 ۰3،222 ۰۷،222 توت خشک سفید

 5۰،222 59،222 (اعال)توت خشک سفید 

 ۰2،322 ۰0،322 خالل بادام زمینی

 2 ۰۰2،222 خالل پسته ممتاز

 2 89،222 خالل پسته

 ۰2،222 ۰0،222 سنجد

 ۰۴،222 ۰9،222 عناب

 ۶،322 ۷،322 عدسک

 ۶،522 ۷،522 (ذرت شیرین بوداده)ذرتک 

 ۴،822 3،822 سویا آجیلی

 3،322 ۶،322 شاهدانه

 05،222 0۷،222 فندق با پوست

 ۶،322 ۷،322 کشمش پلویی

 ۶،022 ۷،022 کشمش پلویی طالیی

 ۰2،322 ۰0،322 کشمش سبز پیکانی

 8،322 ۰۰،222 کشمش سبز معمولی

 8،322 ۰۰،322 کنجد بوداده
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 (تومان)قیمت درجه دو  (تومان)قیمت درجه یک 

 9،322 ۰2،322 کنجد خام

 ۰۰،222 ۰۶،222 گردو پوست سوزنی

 00،222 0۷،222 گردو با پوست کاغذی

 ۰2،222 ۰۰،222 طالییگوجه برغان 

 ۰۰،222 ۰0،222 گوجه برغان سیاه

 5۶،222 ۴۰،222 مغز بادام

 ۶،322 9،222 مغز بادام زمینی ریز

 9،222 8،322 مغز بادام زمینی درشت

 8،222 ۰2،322 مغز بادام زمینی درشت پوست کنده

 39،222 ۶9،222 مغز پسته

 32،222 33،222 مغز فندق

 ۴5،222 ۴9،222 مغز گردو

 2 35،222 مغز گردو دوپر سفید

 ۰5،222 ۰۶،222 مویز بدون هسته

 9،522 8،922 مویز با هسته

 ۶،022 ۷،022 (بی نمک) نوخودچی دو آتیشه 

 ۶،022 ۷،022 (شور) نوخودچی دو آتیشه 

 3،322 ۶،322 (گل)نخودچی سفید بدون پوست 

 0،۶22 5،۶22 شیرین گندمک و گندمک بوداده

 5،822 ۴،822 توچیگندمک 

 ۰2،322 ۰0،222 مغز تخمه آفتابگردان

 ۰۴،222 ۰۷،222 مغز تخمه محبوبی

 02،222 05،222 مغز تخمه کدو ریز مشهدی

  ۰9،222 مغر تخمه کدو درشت مشهدی

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96024-4html. 
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا - 27/90/1309: تاریخ خبر

 افزایش قیمت هفت گروه کاالی اساسی 

گروه کاالیی در هفته منتهی به بیستم آذرماه را منتشر کرد که بر این اساس در  11قیمت خرده فروشی  مرکزیبانک  -ایرنا -تهران

 . هفته یادشده، قیمت هفت گروه کاالی اساسی افزایش یافت

درصد، حبوب  2.2به گزارش بانک مرکزی، در این هفته قیمت گروه های لبنیات، برنج، چای و روغن نباتی بدون تغییر بود اما بهای تخم مرغ 

 .درصد رشد داشت 1.2درصد و گوشت مرغ  1.4درصد، گوشت قرمز  6.6درصد، سبزی های تازه  2.4یک درصد، میوه های تازه 

 لبنیات و تخم مرغ** 

 . در هفته مورد گزارش، بهای تمام قلم های گروه لبنیات نسبت به هفته پیش از آن ثابت بود

 .هزار ریال فروش می رفت 412هزار تا  24ایش یافت و شانه ای درصد افز 2.2قیمت تخم مرغ معادل 

 برنج و حبوب** 

 . درصد افزایش داشت و قیمت سایر قلم های این گروه بدون تغییر بود 1.4در این هفته، بهای برنج داخلی درجه دو معادل 

 .فتدرصد افزایش یا 9.2درصد تا  1.2در گروه حبوب، بهای همه قلم های این گروه بین 

 میوه ها و سبزی های تازه** 

در هفته مورد بررسی، در میدان های زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمی شد ولی سایر قلم های میوه و سبزی تازه، به نرخ مصوب سازمان 

 .میادین میوه و تره بار عرضه می شد

 9.2در گروه میوه های تازه، قیمت پرتقال درجه یک معادل میوه فروشی های سطح شهر قلم های میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که 

 . درصد افزایش داشت 92.6درصد تا  9.2درصد کاهش اما بهای سایر قلم های این گروه  1.2درصد و انگور 

 .قیمت سبزی های برگی در گروه سبزی های تازه، ثابت بود

 .درصد افزایش یافت 40.2درصد تا  9.2ن گروه بین درصد کاهش ولی قیمت سایر قلم های ای 1.4بهای کدو سبز معادل 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ** 

درصد افزایش داشت و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله بدون  6.2درصد و گوشت مرغ  1.9در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 

 .تغییر بود

 قند، شکر، چای و روغن نباتی** 

 .درصد افزایش یافت و قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود 1.4درصد و شکر  1.2در این هفته بهای قند معادل 

 تغییر سالیانه ** 

 96.2درصد، حبوب  2.6درصد، برنج  9.2درصد، تخم مرغ  2.2بر اساس اعالم بانک مرکزی، در دوره یک ساله تا یبیستم آذرماه نرخ لبنیات 

درصد رشد  1.2درصد و روغن نباتی  41.0درصد، قند و شکر  2.2درصد، گوشت قرمز  2.2های تازه  درصد، سبزی 1.9درصد،میوه های تازه 

 . داشت

 .درصد با افت روبرو شد 4.2در این دوره نرخ گوشت مرغ پنج درصد و چای 
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 و سیاست هابرنامه 

  - 09/90/29فارس

 برابری سطح کشت کلزا 0افزایش / درصدی برنامه کشت گندم در سال جاری 88تحقق 

سطح : درصد محقق شده و طبق تاریخ مناسب کشت بوده، گفت 22معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که برنامه کشت گندم 

 .زیر کشت دانه روغنی کلزا نیز دو برابر شده است

، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم افتتاحیه هشتمین خبرگزاری فارسگزارش خبرنگار اقتصادی  به

های کشاورزی در استان البرز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در  نمایشگاه ملی، تخصصی تکنولوژی زیرساخت

درصد کشت گندم، مطابق برنامه و براساس تاریخ کشت، انجام شده  22امسال بیش از : مورد وضعیت سطح زیرکشت گندم، گفت

 .است

 .تر استفاده شد درصد بذر، نسبت به سال گذشته بیش 92استان تاریخ کشت را رعایت کردند و تقریباً  92امسال : وی افزود

هزار  211امسال بیش از : ذر مصرفی برای گندم، از بذور تولید داخلی بوده است، اظهار داشتکشاورز با تأکید بر اینکه صد درصد ب

 .تن بذر گندم بین کشاورزان توزیع شد و میزان جذب، غیرقابل تصور بود

پذیر  انبینی میزان تولید گندم در اسفندماه امک توزیع بذر بسیار خوب انجام شد و پیش: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .است

که سطح  طوری امسال دو برابر سال گذشته کشت کلزا انجام شده، به: های روغنی بیان داشت کشاورز در مورد کشت کلزا و دانه

 .هزار هکتار رسیده است 01زیرکشت این محصول به 

کند تا سطح  پایداری تولید ایجاب میامنیت غذایی و : وی با بیان اینکه باید تناوب کشت گندم و کلزا را رعایت کنیم، اظهار داشت

 .زیر کشت گندم کاسته شود و بخشی از سطح زیر کشت گندم، به کلزا اختصاص یابد

این سطح کشت گندم برای این محصول تهدید است، زیرا بدون رعایت تناوت کشت کلزا و گندم : معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .توانیم آن را کنترل کنیم ها هم نمی کش با استفاده از علف های هرز نیستیم و حتی قادر به کنترل علف

 .توان کنترل کرد و راه کنترل آن فقط تناوب کشت گندم با کلزا است ها را هم نمی بعضی از بیماری: کشاورز تصریح کرد

در صورت این : ظهار داشتوی با بیان اینکه هیچ نگرانی با رعایت تناوب کشت گندم و کلزا از کاهش تولید گندم وجود ندارد، ا

 .رود درصد عملکرد گندم باال می 42اتفاق حداقل در هر هکتار، 

در مجموع یک : معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که امسال چه میزان برنج تولید شد، بیان داشت

 .هزار تن برنج تولید شد 021میلیون و 

شود و در صورت کشت برنج در غیر از  گونه حمایتی نمی هایی به غیر از گیالن و مازندران هیچ ستاناز کشت برنج در ا: کشاورز افزود

 .ای شامل کشاورزان نخواهد شد گونه تسهیالت و بیمه این دو استان، هیچ

در حال  ها تغییر قابل توجهی داشته و سال گذشته سطح تکنولوژی 21در : های کشاورزی اظهار داشت وی در مورد تکنولوژی

 .درصد از کشاورزی ما، کشاورزی حفاظتی است 92تا  91حاضر 

آذر در محل دائمی  92آذر تا  92های کشاورزی از امروز  براساس این گزارش نمایشگاه ملی، تخصصی تکنولوژی زیرساخت

 .های استان البرز برگزار است نمایشگاه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1309آذر  20, یکشنبه

نماینده آمل پیشنهاد دهنده و نمایندگان بابل / دشت برای ساخت فرودگاه آمل ماجرای واگذاری زمین گاو

 مخالف 

سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در مورد انتشار خبری مبنی بر موافقت وزارت جهاد کشاورزی با واگذاری زمینی به 

ت برای ساخت فرودگاه آمل که از سوی یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد هکتار در مرکز تحقیقات کشاورزی گاودش 211مساحت 

 . شده است، واکنش نشان داد

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در پی انتشار خبری مبنی بر موافقت وزارت جهاد  

قیقات کشاورزی گاودشت برای ساخت فرودگاه آمل، قائم مقام وزیر هکتار در مرکز تح 211کشاورزی با واگذاری زمینی به مساحت 

 . جهاد کشاورزی در امور مجلس این خبر را تکذیب کرد

جهاد کشاورزی در   مقام وزیر ماه امسال بازدیدی از سوی قائم نوزدهم آذر": سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد 

ضی کشور، نمایندگان مردم آمل و بابل در مجلس شورای اسالمی و رییس سازمان جهاد امور مجلس، رییس سازمان امور ارا

کشاورزی مازندران از مرکز تحقیقات کشاورزی گاودشت صورت گرفت و خبر مبنی بر واگذاری زمین این مرکز برای ساخت 

 ."ها منتشر شده بود، صحت ندارد فرودگاه که در برخی رسانه

با وجود انتشار برخی خبرها، در این بازدید هیچ تصمیمی مبنی بر تغییر : اورزی مازندران اضافه کردسخنگوی سازمان جهاد کش 

کاربری مرکز تحقیقاتی گاودشت اتخاذ نشد، بلکه این بازدید برای بررسی درخواست یکی از نمایندگان استان صورت گرفت که این 

ون سازمانی وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی های الزم در این زمینه درخواست در حال بررسی بوده و تصمیم قانونی برون و در

 .اتخاذ خواهد شد

منظوره گاودشت  های تحقیقاتی در اختیار ایستگاه ملی تحقیق و توسعه گاو دو این زمین در حال حاضر برای اجرای طرح: وی افزود

 .و موسسه تحقیقات برنج کشور است

های  توسعه پرورش گاوهای دو منظوره و تحقیقات بر روی محصول استراتژیک برنج از اولویتطرح تحقیق و : خلیلی اظهار کرد

 .ها با جدیت دنبال خواهند شد تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی است و این طرح

اتی بوده که برای وزارت جهاد کشاورزی نیز از به گزارش ایانا، گاودشت در حریم جغرافیایی بابل واقع شده و از مراکز ملی تحقیق

 .ای برخوردار است اهمیت ویژه

بنیان و اقتصاد  هکتار در بخش بندپی غربی بابل قرار دارد که برای اقتصاد دانش 211مساحت مرکز ملی تحقیقاتی گاودشت با 

 .های پژوهشی در تولیدات کشاورزی بهره جست مقاومتی باید از طرح

مال نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر مناسب  اهلل یوسفیان چندی پیش عزت

بودن منطقه ملی تحقیقات گاودشت برای احداث فرودگاه آمل تاکید کرد، اما این درخواست از سوی نمایندگان و مسئوالن 

 .شهرستان بابل رد و غیرممکن اعالم شد
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 برنامه و سیاست ها
 - 09/90/22فارس

 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی خبرداد

 هزار نفر 69.6هزار به  421کاهش تعداد کارمندان از / هزار کارمند در جهاد کشاورزی تا دو سال آینده 91استخدام 

و قبل از ادغام دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و  04در سال : معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .نفر رسیده است 622هزار و  69 هزار نفر کارمند بود و این رقم امسال به 421سازندگی 

، محمد علی جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در بخش منابع انسانی وزارت جهاد : امروز در نشست معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی با معاون اول رئیس جمهور گفت

 .صورت گرفته، تصویب شود  کشاورزی دو سند مطالعه شده و به سازمان مدیریت ارائه شده که امیدواریم به زودی با هماهنگی

و قبل از ادغام دو وزارتخانه جهاد  04یکی از این سندها سند توسعه و سازماندهی نیروی انسانی است که در سال : وی افزود

 .نفر رسیده است 622هزار و  69هزار نفر کارمند داشت و امسال به  421اورزی و سازندگی کش

هزار پست خالی در وزارتخانه داریم، در حالی که این  21: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

ای و علمی در سطح شهرها پراکنده  ها تا مراکز خدمات مشاوره دهستانوزارتخانه تنوع و گستردگی وظایف زیادی دارد که از دل 

 .است

نفر جذب نیرو خواهیم داشت، در حالیکه تا پایان  264هزار و  91تعداد  26تا پایان سال  22از ابتدای سال : جوادی بیان داشت

 .شوند هزار نفر از ما جدا می 22، 22سال 

نفر آنها تامین اعتبار نشدند و  4221های گذشته ما هزار نفر مهندس ناظر جذب شدند که  در راستای قانون، در سال: وی افزود

ها مانند اقتصاد کشاورزی، صنایع غذایی و حسابداری با توجه به گستردگی وظایف بخش کشاورزی و اضافه  البته در برخی رشته

 .نیرو داریم که امیدواریم به زودی برطرف شودها کمبود  شدن وظایف قانون تمرکز بازرگانی بخش کشاورزی در این رشته

طبقه وزارت جهاد کشاورزی  91ای  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به فروش ساختمان شیشه

نقطه  42رزی در های مختلف وزارت جهاد کشاو درباره ساختمان وزارت جهاد ظلمی به ما شد که بنا بر آن معاونان و سازمان: گفت

 .شوند اند و برای برگزاری یک جلسه با مشکالت متعددی مواجه می از استان تهران و حتی البرز پراکنده

ها و تجهیز ساختمان جدید  ای در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت تا با فروش ساختمان با حمایت دولت، مصوبه: وی افزود

برداری از این ساختمان به  البته در این راستا با دستور وزیر جهاد کشاورزی ساخت و بهرهبتوانند مشکل خود را حل کنند که 

 .صورت همزمان آغاز شده است

معاونت هم در این ساختمان  2برداری رسیده است و  هزار متر مربع تاکنون به بهره 90هزار متر مربع  09از : جوادی تصریح کرد

 .اند جدید مستقر شده

 .برداری کامل برسد امیدواریم تا پایان سال آینده ساختمان جدید وزارت جهاد کشاورزی به بهره: وی بیان داشت
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 برنامه و سیاست ها
 - 09/90/39فارس

 هزار تن برنج از آمریکا قبل از ابالغ بخشنامه ممنوعیت واردات است ۶2خرید 

هزار تن برنج از  61: معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه خرید برنج از آمریکا مربوط به تیرماه سال جاری است، گفت

 .هزار تن آن به کشور وارد شده است 41آمریکا خریداری شده که هنوز 

درباره واردات برنج آمریکایی به  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  دیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتعلی قنبری م

 .بخشنامه ممنوعیت کاالهای مصرفی آمریکا به ایران انجام شده است قبل از ابالغ  خرید برنج از آمریکا: ایران، گفت

خرید برنج آمریکایی در سوم تیرماه سال جاری انجام شده است درحالی که بخشنامه مربوط به ممنوعیت کاالهای : افزودوی 

 .مصرفی آمریکا به ایران در نهم آبان ماه سال جاری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده است

کور، برنج جزء کاالهای تحریمی نبوده است و کاالهایی که برند البته در بخشنامه مذ: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد

 (.فرهنگ آمریکا در داخل کشور باشند ممنوع شده است و ترویج کننده آمریکایی

شرکت بازرگانی دولتی هیچ  اما علیرغم اینکه برنج جزء کاالهای تحریمی نبوده است بعد از از ابالغ بخشنامه مذکور :قنبری افزود

 .ی برنج را برای واردات از آمریکا خریداری نکرده استکاالیی حت

بر است و از زمان خرید برنج آمریکایی تا زمان  پروسه خرید، بارگیری و ارسال یک کاال برای واردات یک پروسه زمان: وی افزود

 .ماه طول کشیده است 2ورود آن به کشور 

تکلیف قانونی شرکت بازرگانی برای تأمین  : تژیک خریداری شده است، گفتوی با تأکید بر اینکه این برنج برای تأمین ذخایر استرا

 .هزار تن برنج است که بخشی از آن خریداری و وارد کشور شده و در حال خریداری بخش دیگری از برنج مورد نیاز هستیم 211

ایلند، هند و تمام کشورهایی که دارای ویتنام، ت برنج از کشورهای اوروگوئه، آرژانتین: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

شود که خرید از به صرف اقتصاد  گواهی استاندارد مطابق استانداردهای داخلی کشور باشند و همچنین از کشورهایی خریداری می

 .کشور باشد

این برنج وارد کشور  هزار تن از 41است که تا کنون  کشتی 2هزار تن و در قالب  61کل برنج خریداری شده از آمریکا : وی افزود

 .شده است

براساس این گزارش، در آبان ماه سال جاری وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نامه ای به معاونین و روسای سازمانهای صنعت، معدن 

فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری اجازه عرضه کاالهای مصرفی آمریکا که جنبه   وتجارت استانها اعالم کرد، با توجه به

 .نمادین حضور آمریکا در کشور می باشند را ندهند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1309آذر  29, سه شنبه

دفاع از عملکرد سازمان تات / گذاری در تحقیقات کشاورزی ایران با جهان سرمایه خروجیبرابری  ۴2تفاوت 

 در چهل سالگی سالروز آن 

 .گذاری شده است میلیارد تومان در این عرصه سرمایه 22سال گذشته تنها  41گذاری در کشاورزی ایران ضعیف است و در  سرمایه

، معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز به مناسبت هفته پژوهش و فناوری و در (ناایا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

از سویی با رشد جمعیت و : چهلمین سالروز تأسیس این سازمان، با اشاره به تغییر معادله عرضه و تقاضای غذا در دنیای امروز گفت

خاک و کمبود فزاینده آب و دمای رو به افزایش کره افزایش رفاه، میزان تقاضا افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر فرسایش شدید 

 .زمین، تولید محصوالت کشاورزی در طرف عرضه را دشوار کرده است

بنیان کردن کشاورزی است، سه رکن اصلی کشاورزی  رفت از این وضعیت، دانش اسکندر زند با بیان اینکه تنها راه برای برون

 .اطالعات و نظام نوآوری اعالم کرد بنیان را نظام تحقیقات، نظام دانش و دانش

در ایران، نظام تحقیقات کشاورزی حدود یک قرن است که در بدنه وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته و ضمن : وی خاطرنشان کرد

 .پاسخگویی به بیشتر نیازهای کاربردی این بخش، از کارایی نسبتاً خوبی برخوردار بوده است

ریال نصیب کشور شده است، در حالی که این  92گذاری در بخش تحقیقات کشاورزی،  ریال سرمایه به ازای هر یک: زند ادامه داد

 .برابر است 21تا  91نرخ در دنیا بین 

گذاری در این بخش  های بزرگ در تحقیقات کشاورزی ایران را مشکالت ساختاری و پایین بودن حجم سرمایه ترین چالش وی مهم

تحقیقات کشاورزی ایران به نحوی است که مسئولیت بیشتر تحقیقات کاربردی مورد نیاز بخش  ساختار: عنوان کرد و افزود

ها و نهادهای  های خصوصی، دانشگاه کشاورزی ایران به دوش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گذاشته شده و بخش

 .اند المللی مغفول مانده بین

موضوع  221ورزی با اشاره به اینکه در حال حاضر محققان سازمان تات روی حدود رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشا

های اخیر پیامدهای تغییر اقلیم بارزتر  از آنجا که در سال: دهند، تصریح کرد مورد نیاز بخش کشاورزی ایران تحقیقات انجام می

داده و نتایج و ماندگاری عمر دستاوردهای جدید نیز شده است و بسیاری از دستاوردهای تحقیقاتی گذشته اعتبار خود را از دست 

های موجود استفاده نشود، قطعاً پاسخگویی به تمام  به سرعت کاهش یافته است، چنانچه در تحقیقات کشاورزی از سایر ظرفیت

 .پذیر نخواهد بود نیازهای بخش امکان

، آموزش و ترویج کشاورزی با رویکرد جدیدی برنامه مجموعه این عوامل باعث شده است که سازمان تحقیقات: زند یادآور شد

 .نوسازی تحقیقات کشاورزی ایران را در دستور کار خود قرار دهد

سازی تحقیقات کشاورزی ایران را توجه جدی به موضوع اقتصاد تحقیقات و سوق دادن منابع  های حائز اهمیت برنامه وی زیربرنامه

سازی و نوسازی  ر و پربازده، اصالح ساختار سازمان تات در راستای افزایش اثرگذاری، چابکدا های تحقیقاتی اولویت به سمت موضوع

های  بنیان و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش های دانش ناوگان تحقیقات، تقویت تحقیقات بخش خصوصی، مراکز رشد و شرکت

فزایش پاسخگویی تحقیقات، استفاده از تجربیات و ظرفیت منظور ا غیردولتی، تنظیم ارتباط تقاضای بخش کشاورزی با تحقیقات به

منظور گسترش دیپلماسی علمی، استفاده از  های معتبر دنیا، توسعه صادرات تحقیقات کشاورزی به ها، مراکز و دانشگاه مؤسسه

حدودیت منابع بر اساس ها با توجه به م بندی موضوع ظرفیت دانشگاه های معتبر داخل برای پاسخگویی به نیازهای بخش و اولویت

 .منطق اقتصادی اعالم کرد
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بخشی از این حرکت است،  بخشی و حمایت مادی و معنوی برون زند با بیان اینکه اجرای این برنامه مستلزم اعتقاد راسخ درون

اری مسئوالن، های خوبی در این راستا برداشته شده و امیدواریم که در ادامه نیز با همک طی دو سال گذشته گام: تأکید کرد

های مؤثری برای حرکت به سمت کشاورزی  های مختلف کشاورزی بتوانیم گام های اجرایی و محققان شاغل در بخش بخش

 .بنیان برداریم دانش

ها و  نامه گفتنی است، در پایان مراسم بزرگداشت چهلمین سالروز تأسیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تفاهم

های تحقیقاتی کشور با بخش خصوصی منعقد شد و همچنین از دستاوردهای جدیدی  ها و پژوهشکده بین مؤسسهقراردادهایی 

ها و ارقام  سازمان در تولید گندم رقم حیدری، تولید واکسن دوگانه نیوکاسل و برونشیت عفونی، اطلس جامع آویشن و معرفی گونه

ای از ضایعات صنایع چوب کشور، تولید رقم جدید زیتون دیره  گلخانهمناسب آویشن، تولید بستر کشت هیدروپونیک محصوالت 

گرمسیری برای تولید کنسرو و سامانه نوین تشخیص سریع باقیمانده سموم در محصول خیار رونمایی  جهت کشت در مناطق نیمه

 ./شد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96260-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1309آذر  20, یکشنبه

 طرح ادغام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و بیمه اجتماعی فراگیر با عدالت اجتماعی  مغایرت

در مجلس  4229فراگیر همگانی است که در سال خورده بیمه  نامه اجرایی نظام تأمین اجتماعی چندالیه، مشابه طرح شکست آیین

 .تصویب شد و ادغام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در بیمه اجتماعی فراگیر، منافی عدالت اجتماعی است

نامه  نآیی: "با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های هیأت  های کمیسیون که اخیراً در جلسه "نامه اجتماعی بیمه اجتماعی پایه آیین"یا  "اجرایی نظام تأمین اجتماعی چندالیه

خورشیدی در مجلس  4229است که در سال  "(همگانی)بیمه اجتماعی فراگیر "خورده  دولت مطرح است، مشابه طرح شکست

 .مطرح شد

دنبال تأمین سطح پایه بیمه اجتماعی برای عموم شهروندانی است که از  اگرچه این پیشنهادها به: زاده افزود محمدشفیع ملک

سازی این پیشنهادها دست روی صندوقی  کند که برای عملی های اجتماعی برخوردار نیستند، اما مشکل زمانی بروز می بیمه

 .حی و ایجاد شده استشود که خاص و ویژه کشاورزان، روستاییان و عشایر طرا گذاشته می

ادغام و در واقع انحالل صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در یک : وی در تشریح علل مخالفت با این امر خاطرنشان کرد

های زیادی بین شهر و روستا  صندوق فراگیر که همه آحاد جامعه اعم از شهری و روستایی را شامل شود، در شرایطی که نابرابری

 .ارد مورد انتقاد جدی نظام صنفی کشاورزی استوجود د

  

 رود  امکان توجه ویژه به روستا از بین می

نامه حساسیت الزم را  رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اعالم اینکه از هیأت دولت تقاضا داریم تا نسبت به تصویب این آیین

شار شهری و روستایی، امکان توجه ویژه به شرایط کشاورزی و تشکیل یک صندوق فراگیر برای همه اق: داشته باشند، ادامه داد

رود و  شمار می از سوی دیگر، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، ابزار توسعه کشاورزی و روستایی به. برد روستایی را از بین می

 .کند هایی را سلب می گرشیکپارچه کردن بیمه این اقشار با اقشار شهری تحت عنوان بیمه فراگیر، امکان داشتن چنین ن

گیری در هر  دلیل دورافتادگی نواحی روستایی و عشایری از مراکز شهری و تصمیم تجربه نشان داده است به: زاده تصریح کرد ملک

مت اند، عمالً اولویت به س موردی که مسائل توسعه روستایی و شهری با یکدیگر و در قالب یک برنامه یا نهاد مورد توجه قرار گرفته

هایی  های سنواتی کشور، برنامه برای نمونه، در حال حاضر در بودجه. اند کلی معطل مانده گیری پیدا کرده یا به نواحی شهری جهت

 .کشند، فاقد اعتبار و طرح خاص درباره نواحی روستایی هستند که عنوان شهری و روستایی را یدک می

شهرها بوده و  اشاره کرد که صرفاً مربوط به تقویت قطار شهری کالن "و روستایینقل شهری  و   حمل"عنوان مثال به برنامه  وی به

 .این برنامه هیچ طرحی برای حمل و نقل روستایی نداشته است

 مغایر با شرع و قانون اساسی 

جتماعی روستاییان رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان اینکه ادغام و انتقال دارایی، مطالبات، دیون و تعهدات صندوق بیمه ا

و عشایر به صندوق جدیدالتأسیس که عالوه بر مشموالن صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر دارای مشموالن دیگری نیز 

انتقال و یا تقسیم این مطالبات با غیر، بدون رضایت صاحبان آن غصب : خواهد بود، مغایر با شرع و قانون اساسی است، یادآور شد

های  نامه که شامل تمامی اقشار بازمانده از بیمه ضمن آنکه پوشش افراد مورد نظر در این آیین. شود محسوب می اموال دیگران

 .شود نیز جای پرسش است اجتماعی را شامل می
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 افزایش حق سهم بیمه، کاهش حضور روستاییان و عشایر را در پی دارد 

درصد لحاظ شده است که نسبت به صندوق بیمه روستاییان  40خ حق بیمه نامه جدید، نر در آیین: زاده در پایان تأکید کرد ملک

درصد است، افزایش دارد و با افزایش حق بیمه سهم بیمه شده، کاهش ورود کشاورزان، روستاییان و عشایر که در  42فعلی که 

ای بخش کشاورزی و روستایی  عههای توس نقاط دور شهری هستند را شاهد خواهیم بود و این امر در بلندمدت در اجرای سیاست

 ./تأثیر مثبت بر جای نخواهد گذاشت

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96060-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1309آذر  22, شنبه

 منابع طبیعی و جهادکشاورزی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند 

با هدف ارتقای سطح همکاری ها برای حفاظت از عرصه های منابع : مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان تهران اعالم کرد

هاد کشاورزی استان تهران و طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان ج

 .این اداره کل منعقد گردید

از آنجایی : به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، علی کیان ضمن بیان این مطلب افزود 

نی تلقی می شود، اما که حفظ محیط زیست و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و باغات از وظایف همگا

نظارت هر چه بهتر بر حوزه های کشاورزی و منابع طبیعی می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای حفظ و نگهداری از این 

 .سرمایه های ملی به شمار آید که با انعقاد این تفاهم نامه، همکاری های دوجانبه برای تحقق این مهم ارتقاء می یابد

تفاهم نامه این امکان را ایجاد می کند تا هر دو دستگاه منابع طبیعی و جهاد کشاورزی از ظرفیت ها و  این: وی اظهار داشت

امکانات موجود نظیر منابع انسانی، ماشین آالت و پاسگاه های حفاظتی برای گشت، کنترل و نظارت مشترک با هدف حفاظت و 

 .رزی استفاده کنندجلوگیری از تخریب و تصرف به عرصه های ملی و اراضی کشاو

کیان با بیان این که با این تفاهم نامه ی همکاری، عالوه بر اقدامات مشترک یاد شده، ساماندهی و کنترل ورود دام به اراضی ملی 

فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی و همچنین مشخص نمودن : به صورت مطلوب تری انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد

 .ی مشمول اراضی ملی، دولتی، کشاورزی و باغات نیز جزو اجرای مفاد این تفاهم نامه به شمار می آیدمحدوده روستاها

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران جلب مشارکت مردمی را برای ارتقای فرهنگ منابع طبیعی و حفظ کاربری 

 ./اراضی کشاورزی را از دیگر مفاد این تفاهم نامه ذکر کرد

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http96024-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1309آذر  22, شنبه

برداری ساختمان جدید  اعالم قطعی زمان بهره/ صورت عادالنه العاده ویژه خدمات کشوری به درخواست فوق

  کشاورزیجهاد 

به  60ماده  41معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی از درخواست های فوق العاده ویژه خدمات کشوری بند 

هزار پست سازمانی در این وزارتخانه و سرنوشت ساختمان جدید جهاد  21انه و خالی بودن صورت عادالنه برای پرسنل این وزارتخ

 . کشاورزی خبر داد

، محمدعلی جوادی امروز در نشست معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ریزی کشور خبر داد و  رائه دو سند مطالعه شده به سازمان مدیریت و برنامهکشاورزی با جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، از ا

زودی تصویب و ابالغ شود که یکی از آنها درباره توسعه و ساماندهی نیروی انسانی است، چرا که در  امیدواریم این دو سند به: گفت

هزار پرسنل داشت  421شاورزی، وزارت کشاورزی های جهاد سازندگی و وزارت ک خورشیدی و پیش از ادغام وزارتخانه 4204سال 

 .هزار پست خالی است 21نفر نیروی انسانی دارد و در این وزارتخانه بیش از  622هزار و  69و در حال حاضر 

دیگر از مشکالت وزارت جهاد کشاورزی ساختمانی است که در این زمینه به این وزارتخانه ظلم شد و برای  یکی: وی همچنین افزود

های تهران و البرز به این ساختمان  نقطه پراکنده در استان 42شکیل یک جلسه مسئوالن و مدیران این وزارتخانه ناگزیرند از ت

برداری هم زمان ساختمان جدید آغاز  بیایند، اما با مصوبه اخیر دولت و دستور ویژه وزیر جهاد کشاورزی، عملیات ساخت و بهره

 .شد

مصوبه اخیر دولتی به وزارت جهاد کشاورزی این اجازه را داد تا : ی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کردمعاون توسعه منابع انسان

 .برداری برسانند های فرسوده خود را بفروشند و از محل فروش آنها ساختمان جدیدی را پیدا کرده و به بهره ساختمان

 90هزار مترمربع تاکنون  09اختمان در سال گذشته آغاز شد و از برداری همزمان از این س به گفته جوادی، عملیات احداث و بهره

 .اند برداری رسیده و سه معاونت در این ساختمان مستقر شده هزار مترمربع آن به بهره

 .برداری برسد وی اظهار امیدواری کرد تا پایان سال آینده ساختمان جدید وزارت جهاد کشاورزی به بهره

العاده ویژه خدمات کشوری  های فوق میدواری کرد تا با همکاری معاون اول رئیس جمهوری درخواستجوادی در عین حال ابراز ا

 .به صورت عادالنه برای پرسنل این وزارتخانه نیز مورد توجه قرار گیرد 60ماده  41بند 

اسفندماه  92مورخ  424224ه به پیشنهاد شمار 4222ماه  بهمن 49الزم به ذکر است، مطابق این قانون که هیأت وزیران در جلسه 

 -4206مصوب -قانون مدیریت خدمات کشوری ( 60)ماده ( 41)ریزی کشور و به استناد بند  سازمان مدیریت و برنامه 4229

جمهور که انجام فعالیت و  های مستقل زیر نظر رئیس ها و سازمان تصویب کرد؛ مقرر شد تا مشمول کارکنان ستادی وزارتخانه

بر اساس این قانون مدیریت خدمات کشوری که به امضای . ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند، شودوظایف تخصصی، 

 :جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دولت یازدهم نیز رسیده است

تادی قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان س( 60)ماده ( 41)العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند  برقراری فوق -4

جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به  های مستقل زیر نظر رئیس ها و سازمان وزارتخانه

های مصرح در بند مذکور هستند و با احتساب مشاغلی که  درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی 92عهده دارند برای حداکثر 

درصد 22های مشمول، حداکثر تا  سیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاهقبالً به تصویب هیأت وزیران ر
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ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی  های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه العاده حقوق و فوق

 .ند، مجاز استدرصد سقف تعیین شده تجاوز نک 61به کارکنان آن دستگاه از 

ریزی کشور طی  های ستادی که حیطه وظایف و مأموریت آنها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه سازمان -9

 ./شوند نامه می فرآیند مذکور مشمول این تصویب

/item/majles/ir.iana.www//:http96022-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1309آذر  25, چهارشنبه

حمایت رییس مجلس از پیشنهاد افزایش عوارض نوشابه و / دیدار رییس مجلس با وزیر جهاد کشاورزی

 یارانه بیشتر به شیر  اختصاص

ها برای بررسی  یکی از این کمیسیون: از تشکیل دو کمیسیون تلفیق به صورت موازی خبر داد و گفترئیس مجلس شورای اسالمی 

 .شوند و دیگری برای بررسی برنامه ششم توسعه تشکیل می 22الیحه بودجه سال 

شنبه  می عصر روز سهرسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسال به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع 

 .وگو کرد آذر با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی دیدار و گفت 92

وزارت جهاد کشاورزی : رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اقدامات مثبت وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم گفت

ر از وزیر و معاونان این وزارتخانه ورزیدگی در عمل بود که خوشبختانه یک حرکت مثبت و رو به پیشرفت را آغاز کرده و انتظا

البته وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم در دوران سختی کار خود را آغاز کرد، زیرا دولت در . خوشبختانه محقق شده است

 .این دوران با کمبود اعتبار و مشکالت بسیاری روبرو بود

این وزارتخانه از مباحث : کشاورزی یک وزارتخانه دارای مسئولیت بسیار زیاد است، تصریح کردالریجانی با بیان اینکه وزارت جهاد 

های مختلف دارای اهمیت بسیاری است، به ویژه آنکه وزارت جهاد کشاورزی ارتباط بسیاری با بدنه مردم داشته و بخشی از  و جنبه

بنابراین نوع فعالیت این وزارتخانه دارای اهمیت و حساسیت خاصی امنیت کشور مرتبط با وضعیت و نوع فعالیت وزارت جهاد است، 

 .ای کرد است که باید به آن توجه ویژه

 تاکید رییس مجلس بر نقش استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد کشور 

فعالیت این وزارتخانه : دوی با اعالم اینکه در شرایط کنونی وزارت جهاد کشاورزی نقش استراتژیکی در اقتصاد کشور دارد، افزو

رو  ارتباط مستقیمی با امنیت ملی دارد، از طرف دیگر مقوله خودکفایی در حوزه غذا و کشاورزی امر مطلوب و درستی بوده، از این

 .ها تاحدودی روی پای خود بایستیم باید در برخی زمینه

بعد از فروپاشی : و دیدار با مقامات این کشور افزود رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به سفر اخیرش به کشور روسیه

های خود را به روی دیگر کشورها گشود و اقدام به واردات مایحتاج مورد نیاز خود کرد و االن شاهدیم که  شوروی، روسیه دروازه

به این دلیل به اقتصاد روسیه آسیب های اخیر اتحادیه اروپا و آمریکا  رو تحریم کند و از این درصد نیازهای خود را وارد می 01حدود 

 .زد، البته ایران شرایطی مانند روسیه ندارد زیرا ما از آغاز انقالب به فکر خودکفایی بودیم

سال  3ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای رساندن تراز واردات و صادرات کشور به صفر، ظرف مدت  استقبال از برنامه 

 آینده

سال  2ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای رساندن تراز واردات و صادرات کشور به صفر ظرف مدت  مهالریجانی با استقبال از برنا

ای آن را محقق کرد، اما  توان با اشاره به بازارهای منطقه به طور حتم این موضوع ایده بسیار خوبی است و می: آینده، ادامه داد

نخست اینکه ایران برای افزایش صادرات خود نیازمند ایجاد  تحقق این مسئله نیازمند رفع دو مشکل اساسی و مهم است؛

بندی محصوالت است که متاسفانه در شرایط کنونی چنین بخشی در کشور  های بزرگ برای بازاریابی و همچنین انجام بسته شرکت

ها هستیم، بنابراین باید البته این برنامه از سوی برخی کشورهای اطراف صورت گرفته و ما شاهد جهش صادراتی آن. وجود ندارد

 .برای تحقق این مسئله کمک کرده تا مشکالت و خألها حل شود
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 اهمیت توجه وزارت جهاد کشاورزی به بازارهای کشاورزی روسیه برای عرضه محصوالت 

برای عرضه در شرایط کنونی کشور روسیه : وی با اشاره به اهمیت توجه وزارت جهاد کشاورزی به بازارهای کشاورزی روسیه گفت

ها نیز قدرت الزم را برای  های بزرگ برای انجام این کار وجود ندارد و تعاونی محصوالت ایرانی بازار خوبی است، اما چون شرکت

 .ریزی مدونی را برای این حوزه انجام داد بایست برنامه تحقق این امور ندارند، می

چرخد و در  ط کنونی چرخه اقتصادی بخش کشاورزی به خوبی نمیاز طرف دیگر در شرای: رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد

دهد که این  این مسئله نشان می. شود شود، پیشرفت خاصی حاصل نمی های دولتی داده می این شرایط حتی زمانی که به آنها کمک

حمایت شود، با وجود آنکه  های دولت باشد، البته بخش کشاورزی برای ایجاد اشتغال و مباحث دیگر باید بخش نباید محتاج کمک

به طور مثال من در سفری که به یکی از کشورهای آسیایی داشتم مشاهده کردم . حتی این مسئله برای کشور هزینه داشته باشد

درصدی افراد 46کنند و ادله آنها برای این مسئله تامین اشتغال  که آنها با هزینه زیاد دریا را خشک کرده و در آن کشاورزی می

 .عه بودجام

در شرایط کنونی بخش کشاورزی و روستاها دچار آسیب زیادی هستند و این امر موجب مهاجرت جوانان از : الریجانی افزود

های حمایتی برای   رو باید بسته روستاها به شهرها شده و در حال حاضر چرخه اقتصادی بخش کشاورزی مطلوب نیست، از این

البته مدیریت روستاها باید به بخشی داده . بخش مدیریت روستاها را برعهده داشته باشد بخش کشاورزی تدوین شود تا عمال یک

اکنون اکثریت کارها در روستاها مربوط به بخش کشاورزی است، اما  رو هم از این  شود که اکثریت وظایف و کارها را برعهده دارد،

 .مدیریت در دست آنها نیست

ها با یکدیگر در حوزه  در این طرح قرار است که ضمن هماهنگی بخش: ه کشاورزی گفتوی با اشاره به تدوین طرحی در حوز

همچنین یکی دیگر از اهداف این طرح این بود که با ایجاد مدیریت . روستاها و کشاورزی، بخشی مانند جهاد سازندگی ایجاد شود

 .ید کامل شودساختاری صنایع تبدیلی ایجاد شود تا ارزش افزوده محقق شده و زنجیره تول

 ای آبیاری تحت فشار و آبیاری نوین های توسعه لزوم در نظر گرفتن اعتبار در بودجه سنواتی برای اجرای طرح

در : های ساختاری است، تصریح کرد رئیس قوه مقننه کشور با تاکید بر اینکه برای جذب کشاورزان به کار کشاورزی نیاز به حمایت

باشد، از  کننده می آبی است که متاسفانه این معضل بسیار نگران ت بخش کشاورزی، مسئله کمشرایط کنونی از مهمترین مشکال

ای  های توسعه کنم که برای اجرای طرح کردن آن دارای اهمیت بسیاری است، بناراین توصیه می رو در این حوزه مسئله بهینه این

البته با توجه به وضعیت کنونی درآمدها و کاهش قیمت نفت تا آبیاری تحت فشار و آبیاری نوین، اعتباری در بودجه دیده شود، 

 .دالر در بخش تامین بودجه برای این حوزه مشکالتی وجود دارد 21حدود 

 پیشنهاد اختصاص ردیف بودجه جهت توسعه آبیاری تحت فشار و نوین از محل صندوق توسعه ملی با اذن رهبری 

در این رابطه : از جهت توسعه آبیاری تحت فشار و نوین در بخش کشاورزی در کشور گفتالریجانی با اشاره به ردیف بودجه مورد نی

شده است، تدوین  ریزی شده که شروع و پایان مشخصی دارد و اهداف آن کامال شفاف و تعیین توان یک بسته ترمیمی برنامه می

 .مذکور در نظر گرفت  دوق توسعه ملی برای اجرای طرحشود تا با اذن و حمایت رهبر معظم انقالب، بتوان اعتبار مناسبی را از صن

های آبیاری تحت فشار و آبخیزداری دارای توجیه اقتصادی است،  های مناسب برای اجرای طرح وی با بیان اینکه اختصاص بودجه

 .های حمایتی را برای این بخش در نظر بگیرد کند در بودجه سال آینده جنبه مجلس تالش می: بیان کرد

 اختصاص یارانه به بخش تولید شیر دارای توجیه اقتصادی است/میت حمایت دولت از تولید محصول شیر در کشوراه 
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این محصول مستقیماً با : رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت حمایت دولت از تولید محصول شیر در کشور افزود

اعتبار به این حوزه دارای توجیه است، زیرا در شرایط کنونی میزان  رو حمایت و اختصاص از این  سالمت مردم در ارتباط است،

در کشورهای دیگر دولت برای . مصرف شیر بین مردم کاهش یافته است که این موضوع خسارت بسیار بزرگی برای کشور است

 .کند های بسیاری انجام داده و حتی آن را تبلیغ می ترغیب مردم به استفاده از شیر، حمایت

جانی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش عوارض محصول نوشابه و اختصاص الری

ها مشکلی ندارد و حتی اختصاص  به نظر من این پیشنهاد و این موازنه: اعتبارات حاصله به حوزه دامداری و تولید شیر تصریح کرد

ای تصمیم  توان به صورت لحظه از طرف دیگر به طور حتم در این رابطه نمی. قتصادی استیارانه به بخش تولید شیر دارای توجیه ا

 .گرفت و باید برنامه دائمی تدوین شود

شود و یا حتی با ضرر به تولید این  در شرایط کنونی دامداران کشور یا از تولید شیر هیچ سودی عایدشان نمی: وی ادامه داد

دیگر این موضوع واضح است که سودآوری بخش کشاورزی از بخش صنعت و تجارت بسیار دهند، از طرف  محصول ادامه می

 .دهنده ضرورت حمایت از این بخش است تر است که این مسئله نشان پایین

 های وزارت جهاد کشاورزی مثبت است نگاه مجلس شورای اسالمی به اقدامات و برنامه

به نظر : های وزارت جهاد کشاورزی مثبت است، گفت ی اسالمی به اقدامات و برنامهرئیس قوه مقننه با بیان اینکه نگاه مجلس شورا

های صورت گرفته به مجلس ارائه کند تا نمایندگان  گیری من این وزارتخانه باید گزارشی را از پیشرفت سه سال اخیر خود و جهت

تواند  رنامه ششم توسعه قرار داریم، این وزارتخانه میاز طرف دیگر با توجه به اینکه در آستانه بررسی ب. نیز از آن مطلع شوند

 .پیشنهادات خود را به مجلس ارائه کند

ها برای بررسی الیحه بودجه سال  یکی از این کمیسیون: الریجانی از تشکیل دو کمیسیون تلفیق به صورت موازی خبر داد و گفت

 .شوند و دیگری برای بررسی برنامه ششم توسعه تشکیل می 22

اساس این گزارش در ابتدای این دیدار محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ضمن ارائه گزارشی درخصوص میزان واردات گندم و بر

همچنین در   درصد غیرفعال، 21درصد از ظرفیت کارخانه تولید آرد فعال است و حدود  21در شرایط کنونی : آرد به کشور گفت

هزار تن  211میلیون و  2همچنین . ایم هزار تن بیشتر از سال قبل تولید داشته 941مورد محصول شکر براساس آمارها حدود 

 .درصدی نسبت به سال گذشته است 42دهنده افزایش  چغندر از کشاورزان داخلی خریداری شده است که این موضوع نشان

های اقتصاد  ریم، حال با توجه به سیاستمیلیون تن شکر برای بازار داخلی نیاز دا 9براساس آمارها ما نزدیک به : وی ادامه داد

 .توانیم با تغییر کشت به فصل پاییز، میزان تولید چغندر را افزایش دهیم تا نیاز ما در این حوزه تامین شود مقاومتی، می

 0بر  متاسفانه ما بیشترین عدم تراز را در بخش واردات محصوالت کشاورزی داشتیم که رقمی بالغ: وزیر جهاد کشاورزی افزود

بنابراین هدف وزارت جهاد کشاورزی کاهش این میزان به صفر   در حوزه غذایی کشور بود، 29میلیارد دالر تزار منفی در سال 

میلیارد دالر رسیده است و امیدواریم با  2/2میلیارد دالر بود و امسال به منفی  0به طوری که در سال گذشته تراز منفی  است،

 .رفته در آینده این تراز به صفر برسدهای صورت گ ریزی برنامه

العاده کشور در تولید برخی محصوالت مانند محصوالت باغی، گیاهان  های فوق این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به مزیت

 .درصدی داشته است411مرغ افزایش  سال گذشته صادرات مرغ و تخم 9براساس آمارها در : دارویی و طیور تصریح کرد

وزارت جهاد کشاورزی طرحی را تدوین کرده که : درصد از نیاز کشور به محصول روغن گفت 41با اشاره به تولید تنها حجتی 

 .کند درصد از نیاز کشور به محصول روغن را برطرف می 21براساس آن با استفاده از مزارع کشت کلزا، حدود 
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های بانکی  خوشبختانه در این رابطه حمایت :ای افزود کشت گلخانههای  وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اجرای سیستم

درصد از صندوق توسعه ملی و اعتباراتی از بخش هدفمندی اختصاص یافته  41همچنین برای تحقق این امر   صورت گرفته است،

گذاری شود تا حدود  ری سرمایههزار میلیارد تومان در بانک کشاورزی در سال جا 2ریزی شده که حدود  از طرف دیگر برنامه. است

 .ای اختصاص یابد های کشت گلخانه درصد از این اعتبارات برای اجرای سیستم 21

های حضرتعالی  مجلس با تالش: وری در حوزه آب خطاب به دکتر الریجانی گفت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت مقوله بهره

وری  هزار میلیارد تومان به مقوله بهره العاده انجام داد که آن اختصاص حدود یک قیک اقدام بسیار مثبت و فو 29در زمستان سال 

البته دولت در الیحه بودجه سال آینده کل کشور این موضوع را ذکر نکرده و قول داده که آن را در اسفندماه . در حوزه آب بود

 .ابالغ کند، چون این مسئله جزو اختیارات دولت است

قرار گرفته است، بیان ( نواری)هزار هکتار از اراضی کشت گندم تحت آبیاری نوین  42که در سال جاری حدود حجتی با بیان این

هزار میلیاردی از بودجه  میلیاردی و یک 961در شرایط کنونی برنامه وزارت جهاد کشاورزی این است که ضمن تامین اعتبار : کرد

های آبیاری تحت فشار اختصاص داده شود که رئیس  میلیارد تومان برای طرحهزار  2با هماهنگی دولت و مجلس، اعتباری حدود 

 .اند هایی داده خصوص قول جمهور و معاون اول در این

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی پتانسیل اجرای آبیاری تحت  2/2در شرایط کنونی حدود : این عضو هیات دولت یازدهم افزود

میلیون هکتار  2ونیم میلیون هکتار زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است و حدود  حدود یک فشار را دارند که از این میزان

هزار هکتار از این اراضی زیر پوشش طرح  211ریزی وزارت جهاد کشاورزی اگر ساالنه حدود  باقی مانده است، حال براساس برنامه

البته برای اجرای . گیرد مربوطه زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار میسال تمام اراضی کشاورزی  41مذکور قرار بگیرد، ظرف مدت 

 .هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است 2این طرح ساالنه به حدود 

اکنون این بخش دچار مشکالتی در حوزه بازرگانی و  هم: وی با اشاره به مشکالت مطروحه در حوزه دامداری و تولید شیر گفت

ها جلوی واردات شیر خشک  ها در بازارهای جهانی افت کرده و حتی ما برای حمایت از دامداری نونی قیمتدر شرایط ک. تقاضا است

های الزم به ویژه اختصاص یارانه به محصول  همچنین حمایت. ایم، اما متاسفانه تقاضا و سرانه مصرف در کشور کم است را گرفته

 .گیرد شیر صورت نمی

ها  شرکت: های لبنی صورت گرفته است، تصریح کرد میلیون دالر صادرات فرآورده 622ذشته حدود حجتی با اعالم اینکه در سال گ

 ./اکنون در حال رقابت با کاالهای خارجی هستند و محصوالت لبنی با عدم اختصاص یارانه صادرات هم

/item/majles/ir.iana.www//:http96222-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1309آذر  39, دوشنبه

رومی / آغاز به کار هلدینگ تخصصی صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری

 امل شد عمدیر

 .کشوری آغاز به کار کردهلدینگ تخصصی صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی 

، به منظور ایجاد هم افزایی و تقویت ساختار اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری و در (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 پی تصویب تشکیل

 به عنوان هلدینگ صنایع "صبا جهاد"شش هلدینگ تخصصی در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری 

 غذایی، کشاورزی و دارویی

 .صندوق بازنشستگی کشوری، فعالیت خود را استمرار می بخشد

، فرآورده های شیالتی بندرعباس، سهامی (پگاه)صنایع شیر ایران : بنابراین گزارش، شرکت های تابعه اصلی این هلدینگ عبارتند از

 عام پیچک، صنایع

رس، بازرگانی پدیده نیکان صبا، بازرگانی جبل دماوند صبا، داروسازی ثامن، دارو لبنی اراک، آبزی فرآیند بوشهر، مجتمع طیور فا

 پوش، داروسازی شهید

 .قاضی و فرآورده های تزریقی دارویی

در همین راستا محمود اسالمیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، علی رومی را که از مدیران شناخته شده و با سابقه کشور 

 و در صنایع غذایی

 .بوده است، به عنوان مدیرعامل این هلدینگ تخصصی منصوب و معرفی کرد( پگاه)لبنیات و مدیر عامل صنایع شیر ایران 

سایر اعضای هیأت مدیره هلدینگ تخصصی صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی نیز مهرنوش امجدی گلپایگانی، سید هانی میر 

 محمد علی، مسعود حسین

 ./دیون معرفی شدندزاده وجدانی، حسین مه

/item/majles/ir.iana.www//:http96022-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  39: تاریخ

 لیتر در برنامه ششم توسعه ۰۶2افزایش مصرف سرانه شیر به مرز 

در برنامه ششم توسعه قبل از اینکه برنامه افزایش صادرات مورد توجه قرار گیرد الزم : های لبنی گفت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .لیتر برسد 461است که سرانه مصرف در کشورمان به 

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهای لبنی کشور در گفتگو با  محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

برای صادرات محصوالت لبنی به روسیه مجوزها صادر شده و از طرفی نیز در چند : صادرات محصوالت لبنی به روسیه اظهار داشت

محصوالت لبنی به روسیه آمار چشمگیری ایم اما میزان صادرات  ماه نخست امسال به صورت اندک صادراتی به این کشور داشته

 .نبوده، اما همواره درصدد هستیم تا با حل مشکالت بتوانیم صادرات مستمری به این کشور داشته باشیم

های لبنی بر اساس استانداردها عمل کنند و محصوالت  در واقع بایستی شرکت: وی با اشاره به مشکالت صادرات به روسیه گفت

 .کیفیت صادر کنند تا مشکلی در این خصوص به وجود نیاید بسیار خوبی از نظر

هایی به  در صادرات محصوالت بایستی حمایت از سوی دولت وجود داشته باشد و به نوعی امتیاز و معافیت: اسماعیلی در ادامه گفت

 .صادرکنندگان دهند تا بتوانیم در آینده صنعت دامپروری کشور را گسترش دهیم

ترین صادرات محصوالت لبنی به عراق و بعد از آن افغانستان، تاجیکستان و تا حدودی نیز به آذربایجان است و بیش: وی بیان کرد

 .میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است 611الی  211گفتنی است که سال گذشته صادرات محصوالت لبنی 

توسعه قبل از اینکه برنامه افزایش صادرات مورد توجه قرار در برنامه ششم : مدیرعامل اتحادیه فرآورده لبنی کشور تصریح کرد

گیرد الزم است که سرانه مصرف در کشورمان مورد بازنگری قرار گیرد به طوری که میزان سرانه مصرف با فراهم کردن  

 .ات قرار دهیملیتر برسد و حال بعد از افزایش سرانه مصرف مازاد تولید خود را بر پایه صادر 461های الزم به  زیرساخت

/news/fa/ir.yjc.www//:http2229222D%/0%A2%D2% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - 130۱/ آذر /  39, دوشنبه 

 واگذاری وظایف بازرگانی به وزارت اقتصاد منتفی است

وظایف بازرگانی که اخیرا به وزارت جهاد کشاورزی محول "انتقال مجدد : تجارت وزارت جهاد کشاورزی گفتمدیر کل توسعه 

 . ، به وزارت اقتصاد یک پیشنهاد در برنامه ششم توسعه بود که با مخالفت وزارت جهاد کشاورزی منتفی شد"شده

وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که در "توسعه آمده بود که نویس پیشنهادی برنامه ششم  در پیش: اظهار کرد سید جمال مدرسی 

های  ، به وزارت اقتصاد محول شود اما با پیگیری"قالب قانون تمرکز وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود

 .تفی شدصورت گرفته و اعالم مخالفت وزارت جهاد کشاورزی این پیشنهاد از دستور کار برنامه ششم خارج و من

 .ماند وظایف بازرگانی بخش کشاورزی همچنان در وزارت جهاد کشاورزی باقی می: وی افزود

های صنعت، معدن و تجارت و  وظایف بازرگانی وزارتخانه"نویس برنامه ششم که پیشنهاد شده  درپی مباحث مطرح شده در پیش 

ناسی متفاوتی مطرح شد و اغلب کارشناسان با این موضوع ، نظرات کارش"جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود

 .ارتباط عنوان کردند مخالفت و این تغییر ساختار دولتی را با برنامه ششم توسعه و همچنین با وظایف وزارت اقتصادی و دارایی بی

/com.iranecona//:http21491D%/2%00%D0% 
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 برنامه و سیاست ها
  ایرنا - 29/90/1309: تاریخ خبر

 اولویت وزارت جهاد کشاورزی ،توسعه شرکتهای دانش بنیان است 

تولید علم و مردمی سازی : را تایید کرد و گفت 05وزیر جهاد کشاورزی افزایش بودجه بخش تحقیقات درسال  -ایرنا  -تهران 

 . توسعه شرکت های دانش بنیان به عنوان اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است تحقیقات با

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمود حجتی روزسه شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید تحقیقات کشاورزی و تجلیل از 

امه ریزی ، اعتبار بخش تحقیقات کشور از جمله بخش کشاورزی در سال براساس ابالغیه رئیس سازمان مدیریت و برن: پژوهشگران برتر افزود

 .آینده افزایش خواهد داشت و انتظار می رود بودجه پیش بینی شده برای بخش تحقیقات کشور در سال آینده محقق شود

دانش بنیان و انتقال پژوهش و  توسعه شرکت های: وی، مردمی سازی بخش تحقیقات را از دیگر برنامه های این وزارتخانه دانست و گفت

 .تحقیق از بخش دولتی به بخش خصوصی و مردمی آغاز شده است

اکنون بیش از یکصد شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی فعالیت دارند که پیش بینی می شود با انتقال تحقیق و پژوهش به : حجتی گفت

 .ها باشنداین بخش، مردم و تولیدکنندگان خریداران واقعی این دستاورد

شرکت دانش بنیان در مراکز  21پیش از این ، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل 

 .رشد جهاد کشاورزی هفت استان کشور خبر داد

ستانهای خراسان رضوی، قزوین، شرکت در گلستان و بقیه در ا 44شرکت های مزبور درحوزه های مختلف بخش کشاورزی تشکیل شده ، 

 .اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و مازندران تاسیس شده اند

/News/fa/ir.irna.www//:http04022222/ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 25/90/1309: اریخ خبرت

 فراسرزمینی در اوکراین  کشتتمایل ایران به 

مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی از تمایل بازرگانان ایرانی به کشت  -ایرنا -تهران

 . و رایزنی های دو کشور در این زمینه خبر داد اوکراینفراسرزمینی در 

ئوالن و فعاالن بخش کشاورزی ایران راه های گسترش همکاری های مشترک به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، هیات اقتصادی اوکراین و مس

 .در این بخش را بررسی کردند

: مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، درباره کشت فراسرزمینی در اوکراین گفت« هومن فتحی»

سال مورد نظر است، به  92تا  91ن تمایل دارند و اگر درباره مدت زمان اجاره زمین که بازرگانان ایرانی به کشت فراسرزمینی در کشور اوکرای

 .توافق برسیم، می توانیم در سطح چند صد هزار هکتار قرارداد مشترک بین دو کشور امضا کنیم

دپایه دو کشور، مذاکرات و ارتباطات بسیار روابط بین اوکراین و ایران همواره در مسیر توسعه و پیشرفت بوده است و مقام های بلن: فتحی افزود

 . مناسبی دارند

وی بر وجود زمینه های همکاری گسترده دو کشور در بخش کشاورزی تاکید و ابراز امیدواری کرد در عرصه اقتصادی نیز جایگاه شایسته ای به 

 .دست آید

وزیر جهاد کشاورزی، در آینده نزدیک در « مود حجتیمح»فتحی از تشکیل کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور به ریاست 

 .حضور هیات اوکراینی در تهران، زمینه ساز توسعه همکاری های دو کشور خواهد شد: تهران خبر داد و گفت

 .حضور و فعالیت بخش خصوصی نیز می تواند در تصمیم ها و اجرای مصوبه های این کمیسیون تاثیرگذار باشد: وی افزود

 ن دریچه ای برای ورود بازرگانان و کاالهای ایرانی به اروپاست اوکرای** 

رئیس اتاق بازرگانی اوکراین، در این نشست درباره اجرای کشت هشت هزار هکتاری محصوالت ( Mykhailo Nepran)« میخایلو نپران»

طقه های جغرافیایی مختلفی است که می تواند باعث اوکراین مانند ایران دارای من: کشاورزی از سوی سرمایه گذاران ایرانی در کشور خود گفت

 .جذب بازرگانان ایرانی برای سرمایه گذاری در این کشور شود

امسال برای نخستین بار در کشور : رئیس اتاق بازرگانی اوکراین به معرفی بخش کشاورزی و تولید محصول کشاورزی این کشور پرداخت و گفت

 . از صادرات مواد صنعتی و صنعت پیشی گرفت اوکراین، آمار صادرات مواد غذایی

 .میلیون تن است 22به گفته او، حجم صادرات غالت اوکراین 

حضور ما در ایران اتفاقی نیست، زیرا کشاورزی ما در حال پیشرفت است و به این دلیل آینده خوبی را در روابط تجاری دو کشور : وی افزود

 .پیش بینی می کنیم

برای تحقق این امر، دیداری با اعضای اتاق بازرگانی ایران داشتیم تا پیشرفت روند اقتصادی و زمینه های تجارت بین دو : نپران خاطرنشان کرد

 .کشور مشخص و با معرفی اتاق های منطقه ای ایران و اتاق منطقه ای اوکراین، گسترش روابط دو کشور بررسی شود

با توجه به اینکه شرایط مالی دو کشور هنوز نهایی نشده است، باید برای رفع : دو کشور گفتوی درباره برگزاری نشست مشترک اتاق بازرگانی 

 .موانع تجاری تالش کنیم

 . اوکراین و اتحادیه اروپا وارد تجارت آزاد خواهند شد( دهم دی ماه)به گفته او، از آغاز ژانویه 

ایرانی به اروپاست و امیدواریم این امر، به انعقاد قراردادهای مختلف بین سرمایه اوکراین دریچه ای برای ورود بازرگانان و کاالهای : وی افزود

 .گذاران دو کشور بینجامد

 .در این نشست، هیات اوکراینی و نمایندگان مناطق مختلف این کشور بخش کشاورزی منطقه خود را معرفی کردند

اروپا، فرآوری محصوالت غذایی، همکاری برای تعمیر و راه اندازی کارخانه  همکاری در زمینه صادرات محصوالت ایران مانند برنج و گوجه به
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 .های روغن نباتی در ایران و تهیه لوازم و تجهیزات کشاورزی از بخش های مورد عالقه دو طرف برای همکاری است

در کشور اوکراین و رفع مشکل تراتزیتی  هیات ایرانی نیز با معرفی شرکت ها و فعالیت های خود در بخش کشاورزی، انجام کشت فراسرزمینی

آن، صادرات میوه ها و مواد غذایی، همکاری در زمینه انتقال فناوری تولید خوراک دام و رب گوجه فرنگی و ایجاد کشت و صنعت های بزرگ 

م پالسم های آن را خواستار در زمین های مناسب برای کشت مدت دار، تبادل دانش تحقیقاتی مشترک در زمینه دانه های روغنی و تبادل ژر

 .شدند

ایران و اوکراین در زمینه نفت،گاز، انرژی، محصوالت کشاورزی، مواد غذایی، صنایع سبک و سنگین، معادن، صنایع معدنی و حمل و نقل 

 .همکاری می کنند

ت تجاری دو کشور به نزدیک یک میلیارد رئیس پیشین اتاق بازرگانی اوکراین بیست و سوم شهریورماه امسال در تهران اعالم کرد حجم مبادال

 .دالر رسیده است و این میزان قابلیت افزایش تا پنج برابر را دارد

/News/fa/ir.irna.www//:http04004202/ 
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 و سیاست ها برنامه

 ایرنا - 25/90/1309: تاریخ خبر

 دانش فنی موسسه سرم سازی رازی به بخش خصوصی واگذار می شود 

دانش فنی قابل انتقال  69با امضای وزیر جهاد کشاورزی، : رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت -ایرنا  -تهران 

درصد به نفع بخش کشاورزی  199موسسه واکسن و سرم سازی رازی به بخش خصوصی واگذار می شود که این مهم به طور 

 . است

بانک تنوع زیستی *)«هرباریوم»در همایش بزگداشت هفتادمین سال تاسیس ( چهارشنبه)به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اسکندر زند امروز

نیازمند همکاری بخش سازمان تحقیقات کشاورزی به دلیل کمبود منابع مالی : با قدردانی و پاسداشت از زحمات موسسان آن افزود( گیاهان

خصوصی است تا دستاوردهای جدید در عرصه های کشاورزی کاربردی شود بنابراین به اجرایی شدن این واگذاری ها اصرار داریم و این موضوع 

 .در دست پیگیری است

ی دهد تا بدون لطمه به محیط یکی از مهمترین بانک های نگهداری گیاهان است که به اساتید، محققین و پژوهشگران اجازه م« هرباریوم»*

 . طبیعی گیاهان، مواد گیاهی الزم در اختیار قرار گیرند

. محلی است که در آن نمونه های خشک شده گیاهان را به شیوه های علمی خاص و معینی نگهداری می کنند( Herbarium)هرباریوم 

هرباریوم ها از منابع . مناطقی است که نمونه های گیاهی آن را در بردارداهمیت هرباریوم ها به نسبت تعداد نمونه های موجود در آنها و وسعت 

 علمی دائمی و قابل دسترسی گیاه شناسان هستند که می توانند با مراجعه به نمونه های گیاهی موجود در آنها اطالعات الزم در مورد عناصر

 .پوشش گیاهی هر سرزمین را به آسانی بدست آورند

 از ذخایر هرباریوم ایران حمایت می کند سازمان تحقیقات** 

هم اکنون : معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از برنامه های سازمان تحقیقات کشاورزی را رفع مشکل ذخایر هرباریوم های کشور برشمرد و گفت

را از دست دادن این منابع سه منبع اصلی تولید همچون آب، خاک و ذخایر تنوع زیستی باید مورد توجه مردم و مسئوالن قرار گیرد زی

 .تجدیدناپذیر ما را با مشکالت جدی مواجه می سازد

بی توجهی ما در سالیان گذشته سبب شد با مشکل منابع آبی در کشور مواجه شویم و ادامه این بی توجهی می تواند بزودی : وی ادامه داد

 .اید برای رفع این مشکالت به دنبال تدبیری جدی باشیمدامن گیر منابع خاکی و ذخایر زیستی کشور شود بنابراین هم اکنون ب

صدم درصد از تولید ناخالص ملی است که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق  20وقتی بودجه تحقیقات کل کشور : این مقام مسئول افزود

 .کارمندان این سازمان می شود به طور عملی نمی توانیم برای حفظ ذخایر اقدامی انجام بدهیم

تاکنون قدر منابع طبیعی کشور را ندانسته ایم که امروز با چالش های جدی در این بخش مواجه شده ایم و باید به دنبال رفع : ضافه کردوی ا

 .مشکالت باشیم

ست تا البته اقدامات اخیر سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم برای افزایش بودجه بخش تحقیقات در سال آینده امیدوارکننده ا: زند گفت

 .تحقیقات وضعیت بهتری پیدا کند

 الیحه حفظ ذخایر بخش کشاورزی مراحل پایانی را طی می کند** 

برای حفظ ذخایر زیستی کشور الیحه ای به دولت ارائه دادیم؛ هرچند این الیحه به مجلس شورای اسالمی ارائه شد اما برگشت : زند افزود

 .خورد تا برخی موارد توسط محققان اصالح شود

هم اکنون این الیحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی می گذراند تا با تصویب مجلس، : وی اضافه کرد

 .قانونمند شود

زش هرباریوم ایران قیمت ندارد اما معتقدیم باید برای حفظ آنها ار: وی، ذخایر زیستی و ژنوتیپ های ایران را منحصر به فرد دانست و گفت
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که گذاری صورت گیرد زیرا برخی از افراد تنها نفت را ارزش گذاری می کنند که باید این ارزش گذاری در هرباریوم های ایران نیز انجام شود 

 .البته نیازمند فرهنگسازی است

محققان طرح هایی را در دست  برای حمایت از هرباریوم و موزه گیاه شناسی ایران بهتر است: رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی پیشنهاد داد

 . داشته باشند تا در صورت تامین اعتبار بتوانیم بخشی از آنها را اجرایی کنیم

 .همچنین درنظر داریم برای کمک به مراکز دانشگاهی در راستای بازدید دانشجویان از هرباریوم ایران مبلغی دریافت نشود: وی گفت

ورزی در بخش های علمی، تولیدی، نظارتی، ترویجی، آموزشی و مدیریت ذخایر زیستی اشاره کرد و وظیفه مهم سازمان تحقیقات کشا 6زند به 

 . مدیریت ذخایر زیستی از جمله وظایف اساسی این سازمان تلقی می شود: گفت

باغ متنوع  22طبیعی و مراتع، بانک منابع : بانک ژن برتر دنیا برشمرد و افزود 41وی، بانک ژن گیاهی موسسه تحقیقات نهال و بذر را یکی از 

نوع ژنوتیپ، ذخایر آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیالتی و و ذخایر دام و طیور موسسه تحقیقات علوم دامی و  461محصوالت باغی، باغ انار با 

به خوبی نگهداری و  موسسه تحقیقات گیاه پزشکی در زیرمجموعه سازمان تحقیقات کشاورزی قرار دارند که باید از این مجموعه گسترده

 .حفاظت کرد زیرا اگر یک ژن نباشد ما در فعالیت های تحقیقاتی خود با مشکل مواجه می شویم

ما نیز انعطاف ( تغییر جهت از دولتی به بخش خصوصی)وی براین باور است که باید مطابق با تغییر شرایط جهان از لحاظ اقلیمی و اقتصادی 

جدید وقف دهیم؛ یکی از رویکردهای جدی ما تبدیل رویکرد منبع بنیان به دانش بنیان است تا مشکالت  پذیر باشیم و خود را با شرایط

 .برطرف شود

 .باید تالش کنیم منابع درآمدی کشور را به سمت درآمدهای غیرنفتی سوق دهیم: وی با بیان اینکه نفت روزی به پایان می رسد، گفت

به علت عدم احساس نیاز ما به تحقیقات، سهم : ل گرایی و تدبیر بیشتر دانست و اظهارداشتزند، از خصوصیت دانش بنیان شدن را عق

 تحقیقات کشور هرگز به بیش از نیم درصد نرسید اما اکنون این نیاز در کشور احساس شده است به طوریکه به دنبال افزایش اعتبارات در این

 .بخش هستیم

تا  211کشور توانایی تولید یک رقم جدید در همان شرایط آب و هوایی را دارد تا افزایش عملکرد به  به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، وقتی

کیلوگرم برسد چرا نباید بودجه مناسبی به این بخش اختصاص یابد که تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی به مثبت برسد و واردات  211

 . کاهش یابد

بنابراین نیازمند فعالیت های دانش بنیان هستیم تا این دانش در : گرایش فعالیت دارد گفت 221زی ما در وی با بیان اینکه تحقیقات کشاور

 .عرصه های کشاورزی کاربردی شود و این امر با همکاری و حمایت همه جانبه امکان پذیر است

 .زی و بازار ورود پیدا کندانتظار می رود هرباریوم ایران همانند دیگر بخش ها در شبکه های مجا: وی ادامه داد

 پایان نامه کشاورزی  911میلیون تومان اعتبار برای  6تخصیص ** 

در راستای نیاز بخش : وی از دیگر برنامه های سازمان تحقیقات کشاورزی حمایت و بکارگیری از پتانسیل دانشگاه هی برشمرد و افزود

 .استان کشور اختصاص داده شد 42پایان نامه دانشگاهی در  911میلیون تومان برای  6تا  2کشاورزی امسال علیرغم کمبود منابع مالی، مبلغ 

خلق دانش دارای ظرفیت خاصی است بنابراین باید تالش کنیم در کنار خلق دانش کسب دانش نیز داشته باشیم و آن را بومی : وی اضافه کرد

 .با کمک بخش خصوصی آن را عملیاتی کردکنیم، این ظرفیت بزرگی است که در کشور وجود دارد که می توان 

هم اکنون سازمان تحقیقات با تمام توان خود با بخش خصوصی همکاری دارد و تاکنون تعداد قابل توجهی دانش فنی به بخش : وی اضافه کرد

 . خصوصی واگذار شده است
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 برنج

 - 09/90/39فارس

 هزار تن برنج از آمریکا قبل از ابالغ بخشنامه ممنوعیت واردات است ۶2خرید 

هزار تن برنج از  61: معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه خرید برنج از آمریکا مربوط به تیرماه سال جاری است، گفت

 .هزار تن آن به کشور وارد شده است 41آمریکا خریداری شده که هنوز 

درباره واردات برنج آمریکایی به  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در گفت

 .مصرفی آمریکا به ایران انجام شده استبخشنامه ممنوعیت کاالهای  قبل از ابالغ  خرید برنج از آمریکا: ایران، گفت

خرید برنج آمریکایی در سوم تیرماه سال جاری انجام شده است درحالی که بخشنامه مربوط به ممنوعیت کاالهای : وی افزود

 .مصرفی آمریکا به ایران در نهم آبان ماه سال جاری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده است

البته در بخشنامه مذکور، برنج جزء کاالهای تحریمی نبوده است و کاالهایی که برند : انی دولتی تصریح کردمدیرعامل شرکت بازرگ

 (.فرهنگ آمریکا در داخل کشور باشند ممنوع شده است و ترویج کننده آمریکایی

شرکت بازرگانی دولتی هیچ  مذکور اما علیرغم اینکه برنج جزء کاالهای تحریمی نبوده است بعد از از ابالغ بخشنامه :قنبری افزود

 .کاالیی حتی برنج را برای واردات از آمریکا خریداری نکرده است

بر است و از زمان خرید برنج آمریکایی تا زمان  پروسه خرید، بارگیری و ارسال یک کاال برای واردات یک پروسه زمان: وی افزود

 .ماه طول کشیده است 2ورود آن به کشور 

تکلیف قانونی شرکت بازرگانی برای تأمین  : وی با تأکید بر اینکه این برنج برای تأمین ذخایر استراتژیک خریداری شده است، گفت

 .هزار تن برنج است که بخشی از آن خریداری و وارد کشور شده و در حال خریداری بخش دیگری از برنج مورد نیاز هستیم 211

ویتنام، تایلند، هند و تمام کشورهایی که دارای  برنج از کشورهای اوروگوئه، آرژانتین: یح کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی تصر

شود که خرید از به صرف اقتصاد  گواهی استاندارد مطابق استانداردهای داخلی کشور باشند و همچنین از کشورهایی خریداری می

 .کشور باشد

هزار تن از این برنج وارد کشور  41است که تا کنون  کشتی 2زار تن و در قالب ه 61کل برنج خریداری شده از آمریکا : وی افزود

 .شده است

براساس این گزارش، در آبان ماه سال جاری وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نامه ای به معاونین و روسای سازمانهای صنعت، معدن 

معظم رهبری اجازه عرضه کاالهای مصرفی آمریکا که جنبه  فرمایشات و تاکیدات مقام  وتجارت استانها اعالم کرد، با توجه به

 .نمادین حضور آمریکا در کشور می باشند را ندهند
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 برنج
 آیانا 1309آذر  20, یکشنبه

 رانت قوی واردات برنج، قدرت ابتکار عمل را از دولتمردان می گیرد / شود هزار تن برنج ضایع می ۶03ساالنه 

هزار تن  692هزار تنی برنج دستور واردات داده شده است که حجم ضایعات برنج داخلی حدود  221در حالی برای جبران کسری 

 .اری از مسیر واردات را ضروری کرده استبرآورد شده که منافع رانت داخلی نیز نگهد

با اعالم ( ایانا)دبیر سابق انجمن حمایت از برنج و عضو اتاق بازرگانی گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

تان داده شده است که بازه ویژه کشورهای تایلند، هند و پاکس المللی به در حالی مجوز واردات برنج از بازارهای بین: این خبر گفت

ساله، واردات برنج به  زمانی واردات بیش از شش ماه تعریف شده و قابلیت تمدید تا شش ماه آینده را دارد، یعنی در دور باطل یک

 .کشور ادامه خواهد داشت

لیونی ایران، کسری برنج می 01کیلوگرم برآورد شود، با توجه به جمعیت  26در صورتی که سرانه مصرف : غالمعلی قربانی افزود

 .هزار تن خواهد بود؛ با این وجود، در ذیل مجوز واردات برنج، محدودیتی برای میزان واردات نخواهد بود 221

ای است که تا نزدیک فصل برداشت برنج، واردات آن وجود  گونه همچنین بازه زمانی واردات برنج هرساله به: وی خاطرنشان کرد

 .تواند به نفع اقتصاد کشاورزی کشور باشد یچنین اقدامی نم. دارد

 ها، جایگزین واردات شود کوبی تجمیع شالی 

هزار تن برآورد شده  692درصد معادل  92میزان ضایعات برنج در داخل کشور بیش از : دبیر سابق انجمن حمایت از برنج ادامه داد

 .رقم وجود داردها، امکان کاهش این  کوبی است، در حالی که در صورت تجمیع شالی

درصد برسد، نیازی به واردات هرساله برنج نخواهد بود؛ به این  41در صورتی که میزان ضایعات برنج به کمتر از : قربانی تصریح کرد

شود، به جای  ها یکی پس از دیگری تکرار می مردان وجود داشته باشد که در دولت معنا که اگر هوشمندی اقتصادی در میان دولت

ها صورت گیرد، عالوه بر جلوگیری از  کوبی گذاری روی تجمیع شالی ز یا فروش نفت به کشورهای واردکننده برنج، سرمایهخروج ار

 .نیاز خواهیم شد ضایعات و هدررفت برنج، از ورادات بی

هندی به سرب و اورانیوم  های واردات برنج از کشوری نظیر هند و پاکستان در حالی که بارها پرونده آلوده بودن برنج: وی یادآور شد

در مجامع قانونی و حتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گشوده شده و مشخص شده که این نوع از سالمت کافی 

 ؟!برخوردار نیستند، چرا باید بدون ضابطه و در اوزان باال وارد کشور شوند

 رانت برنج، دست دولتمردان را بسته است 

ای که  گونه بر اساس برنامه پنجم توسعه مقرر بود سبد غذایی مردم ایران اصالح شود، به: گیالن تأکید کردعضو اتاق بازرگانی 

تر شدن سبد با پررنگ  بر بودن آن کاسته و غنی سازی سبد غذایی مردم، از حجم سرانه مصرف برنج با توجه به آب منظور غنی به

تنها اقدامی برای تغییر سبد غذایی مردم نشده، بلکه  ، این در حالی است که نهدیدن محصوالت لبنی، سبزیجات و آبزیان دیده شود

 .ناک، سبد غذایی مردم فقیرتر نیز شده است رسد با ورود محصوالت کشاورزی شبهه نظر می به

تی برای این های واردا کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با صراحت اعالم کرد که آلوده بودن برنج: قربانی اظهار داشت

های وارداتی از هند و پاکستان تکذیب  گاه توسط سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، آلودگی برنج کمیسیون محرز شده و هیچ

دهد که با  های موجود وجود دارد، خبر از رانت مقتدری می کوبی نشده است؛ لذا اصراری که برای واردات برنج به جای تجمیع شالی

 .الن دولتی به ویژه مدیران جهاد کشاورزی، توانایی مقابله با آن نیستوجود تمایل مسوو
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نیاز بودن ایران برای واردات گسترده برنج اجماع داشتند و معتقد بودند با تمرکز  های گذشته همگی بر بی دولت: وی در پایان گفت

مقتدر واردات برنج، اجازه سرعت عمل به  رسد رانت توان خودکفایی برنج را محقق کرد، اما به نظر می یک تا دو ساله می

 ./مردان متمایل به مقابله با آنها را دست کم تاکنون نداده است دولت
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 تامین منابع مالی

 - 09/90/29فارس

 افزایش بودجه بخش تحقیقات در بودجه سال آینده

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید علم و مردمی کردن تحقیقات با توسعه شرکت های دانش بنیان اولویت وزارت جهاد 

 .یابد اعتبارات بخش تحقیقات در بودجه سال آینده افزایش می: کشاورزی است، گفت

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه مراسم رونمایی از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

با حضور پژوهشگران برتر و روسای پیشکسوت سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی دستاوردهای علمی بخش کشاورزی که 

 .تولید علم و دانش از اولویت های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است: برگزار شد، گفت

ل آینده بر اساس ابالغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعتبار بخش تحقیقات کشور از جمله بخش کشاورزی در سا: وی افزود

 .افزایش می یابد و امیدواریم بودجه پیش بینی شده برای بخش تحقیقات کشور در سال آینده محقق شود و اختصاص یابد

با توسعه شرکت های دانش : وزیر جهاد کشاورزی، مردمی کردن بخش تحقیقات را از دیگر برنامه های این وزارتخانه دانست و گفت

های دانش بنیان از  یق از بخش دولتی به بخش خصوصی و مردمی آغاز شده و توسعه شرکتبنیان روند انتقال پژوهش و تحق

 .اولویت های وزارتخانه است

 .شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی فعال است 411هم اکنون بیش از : حجتی افزود

 .ن واقعی این دستاوردها باشندامیدوارم با انتقال تحقیق و پژوهش به بخش های مردمی، تولیدکنندگان، خریدارا: وی گفت
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 تامین منابع مالی
 - 09/90/22فارس

 83تقویت اعتبارات تحقیقات کشاورزی در بودجه سال 

، اعتبارات 22اما در بودجه : ، گفت هایی در دولت وجود دارد ریزی کشور با بیان اینکه محدودیت سازمان مدیریت و برنامهمعاون 

 .شود های روغنی تقویت می تحقیقات کشاورزی، دامپزشکی، آبیاری تحت فشار، آبخیزداری و دانه

ریزی کشور امروز در نشست  ، حمید پورمحمدی معاون سازمان مدیریت و برنامهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

معاونان و مدیران جهاد کشاورزی با معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی اهتمام خوبی بر سیاست 

های اقتصاد مقاومتی بر عهده وزارت جهاد  گانه در اجرای سیاست 49های  برنامه امنیت غذایی از برنامه: گفت اقتصاد مقاومتی دارد،

 .مجری تعیین کرده است 41است که برای اجرای آن وزیر جهاد 

الگوی مناسبی تواند  های خوبی دارد و به همین دلیل می های اقتصاد و مقاومتی برنامه وزارت جهاد کشاورزی در سیاست: وی افزود

 .ها باشد برای سایر بخش

، اعتبارات تحقیقات کشاورزی، 22های دولت سعی شده تا در بودجه سال  با وجود تمام محدودیت: پورمحمدی اظهار داشت

 .های روغنی تقویت شود دامپزشکی، آبیاری تحت فشار، آبخیزداری و دانه

 .رت جهاد کشاورزی مورد بازنگری قرار گیردهمچنین درصدد هستیم تا مزایای کارکنان وزا: وی افزود

خواهیم وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان یک الگو و مدل در اجرای  ما می: ریزی کشور تصریح کرد معاون سازمان مدیریت و برنامه

 .ها هم بتوانند آن را اجرا کنند اقتصاد مقاومت قرار دهیم تا سایر بخش

 .ها است تر از سایر بخش قابل فهم و عملکرد آنها قابل نظارت چرا که حرف بخش کشاورزی: وی افزود
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 تامین منابع مالی
 - 09/90/39فارس

 دامداران ایران از آمریکاییها هم قوی ترند/  83یک هزار میلیارد تومان یارانه صادراتی در بودجه 

بینی شده تا یک  برای پشتیبانی از صادرات محصوالت کشاورزی و با پیگیری شورای عالی صادرات، پیش: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .اختصاص یابد 22صادرات در بودجه سال هزار میلیارد تومان یارانه صادراتی برای پشتیبانی از 

، محمود حجتی عصر امروز در جلسه بررسی بازار تجارت ایران و روسیه که با حضور خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تجارت از طریق ارتباط بلندمدت، امری مهم برای  :اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در اتاق تهران برگزار شد، گفت

وری عاقبت خوبی ندارد و نگاه ما در این بخش نباید مقطعی  شود؛ چراکه تجارت پیله حفظ و توسعه بازارهای صادراتی محسوب می

 .باشد، بلکه باید به دنبال آن باشیم تا شرایط رقابتی فراهم شود

در حوزه صادرات : مدت به نتیجه برسیم، خاطرنشان کرد شت که در حوزه صادرات در کوتاهوی با اشاره به اینکه نباید انتظار دا

افزاری و سخت افزاری برای صادرات کاالهای کشاورزی  های گذشته به مسائل نرم محصوالت کشاورزی به روسیه متأسفانه طی سال

برای مبادله کاال به روسیه و یا گواهینامه یا تأییدیه بین دو  ای نامه که وقتی من روی کار آمدم، هیچ موافقت طوری ایم، به نپرداخته

 .کشور ردوبدل نشده بود

صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق کشورهای اوراسیا به  وزیر جهاد کشاورزی به این نکته اشاره کرد که از گذشته کاالهایی به

هم دچار مشکل شد و عمالً صادرات غیرمستقیم ایران از طریق کردیم که با کاهش قیمت روبل در برابر دالر، آن  روسیه صادر می

 .سایر کشورها به روسیه بسیار محدود شد

در این مذاکرات وزیر کشاورزی روسیه : گرفته اشاره کرد و گفت جمهور روسیه به ایران و توافقات صورت حجتی به سفیر اخیر رئیس

ایران به این کشور صورت گرفت، اما مسائل ریزتر از جمله تعرفه و  نیز حضور داشت و توافقات خوبی برای صادرات محصوالت

 .قرنطینه به دیدارهای بعدی موکول شد

های بهداشتی با روسیه انجام شده و تعرفه صادرات آن نیز تقریباً به صفر  نامه اگرچه در بخش آبزیان موافقت: وی خاطرنشان کرد

 .ن محصوالت نداریمرسیده، اما هنوز عملکرد مناسبی در صادرات ای

بستر مناسبی برای صادرات محصوالت لبنی ما وجود دارد و : وی به کیفیت مطلوب محصوالت لبنی تولید ایران، اشاره کرد و گفت

 .ایم میلیون دالر محصوالت لبنی صادر کرده 611در یک سال اخیر 

کنند واحدهای دامداری ما  برخی تصور می: کرد و گفتحجتی به تصور اشتباه برخی افراد از سطح کیفی دامداری های کشور اشاره 

کنند و  که از لحاظ مشخصات فنی راندمان و کیفیت تولید این واحدها با واحدهای اروپایی برابری می طوری کور و کچل هستند، به

 .اند گی تقاضا متوقف شدهزد دلیل پس ، اما بههای ما از واحدهای دامداری آمریکا و کانادا نیز قویترند دامداریبه نظر بنده 

 ها نامه صادرات صنایع لبنی و طیور با روس تالش برای امضای موافقت* 

رسد بتوانیم در  هایی که امروز و فردا با مقامات روسی به امضا می نامه وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد تا براساس موافقت

 .آغاز کنیمحوزه صنایع لبنی و طیور صادرات خود را به روسیه 

براساس مذاکراتی که در روزهای اخیر با مقامات روسی در : وی درمورد نحوه صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیه نیز گفت

 .شود جریان است، صادرات ما به این کشور مستقیم و از طریق کشورهای آذربایجان و ارمنستان انجام می

http://www.farsnews.com/


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                          4931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

72 
 

درازمدت محصوالت کشاورزی را به روسیه صادر کنیم، صادرات از تولید به جای صادرات از  وی پیشنهاد داد تا برای آنکه بتوانیم در

درصد  21ماهه قابلیت تولید مورد نیاز صادرکنندگان را داریم، همچنان که  6مانده مصرف باشد که بر این اساس در یک افق  باقی

 .از ظرفیت ما در بخش کشاورزی خالی است

مصرف مرغ در کشور ما باالتر از استانداردهای : ین درمورد صادرات مرغ به بازار روسیه نیز اظهار داشتوزیر جهاد کشاورزی همچن

 .هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که در صورت تکمیل ظرفیت امکان افزایش تولید را دارند 99جهانی است، اما با این وجود 

ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش  با آنکه یکی از قدیمی: فتحجتی همچنین به وضعیت صادرات کشمش ایران نیز گ

هستیم، اما اکنون ترکیه تبدیل به صادرکننده اصلی این محصول شده است و در کنار این اگر بازرگانان اعالم آمادگی کنند 

 .توانیم از ظرفیت تولید و صادرات محصوالت ارگانیک استفاده کنیم می

 ها یارد تومان به گلخانههزار میل 5اختصاص * 

این رقم در شرایط مالی : ها خبر داد و گفت هزار میلیارد تومان به گلخانه 2وی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص 

 .ها، رقم مناسبی است بانک

اتاق بازرگانی  ای محصوالت کشاورزی نکته دیگری بود که در جمع هیأت نمایندگان انتقاد وزیر جهاد کشاورزی به صادرات فله

 .تهران مطرح شد

توان  ای به عراق و افغانستان صادر میشود درحالی که می صورت فله از طرفی با انباشت سیب درختی مواجهیم که به: حجتی گفت

در ای به کویت صا صورت فله تری ایجاد کرده و آن را به اروپا صادر کنیم، یا هندوانه ما به برای این محصول ارزش افزوده بیش

 .تواند مانند هندوانه متری در جعبه قرار گرفته و بازار بهتری داشته باشد شود که می می

ها مشخص  زمینی و پیاز ما را عراقی زمینی و پیاز نیز گفت و اینکه قیمت سیب وزیر جهاد کشاورزی همچنین از وضعیت بازار سیب

 .خورد که در این زمینه باید تجدید نظر کنیم ان چوب حراج میتوم 911که هر یک از این محصوالت لب مرز  طوری کنند، به می

برای پشتیبانی از صادرات : خبر داد و گفت 22وی در پایان از اختصاص یک هزار میلیارد تومان یارانه صادراتی در بودجه سال 

ن توسعه تجارت در شورای های وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازما غیرنفتی از جمله محصوالت کشاورزی و با پیگیری

 .برای پشتیبانی از صادرات قرار گیرد 22بینی شده که این رقم در بودجه سال  عالی صادرات پیش

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http42221221114292 
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مالی تامین منابع  
 آیانا 1309آذر  22, شنبه

سرای تجار مازندرانی، صادرات محصوالت کشاورزی به / وام صادراتی با تخفیف شش درصدی پرداختآغاز 

 روسیه را آغاز کردند 

شود  بینی می در راستای رونق صادرات، ابالغیه پرداخت وام صادراتی با تخفیف شش درصدی در سود تسهیالت انجام شد و پیش

 .صادرکنندگان بتوانند از طریق سرای تجار، محصوالت خود را راهی کشور روسیه کنند

با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ای که سرای تجاری  گونه برای صادرات به اوج رسیده، به ریزی توجه به تولید بسیار مناسب محصوالت کشاورزی در استان، برنامه

اندازی شده است، در صدد آن است که راه ورود محصوالت کشاورزی ایران را به آن کشور باز  مازندران که در آستاراخان روسیه راه

 .کند و در این راستا اقداماتی نیز در حال انجام است

تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران در آستاراخان تشکیل شده است و این سرا از سوی ا: دالور حیدرپور افزود

 .عنوان نمایندگی قصد دارد تا به صادرکنندگان برای محصوالت مختلف کشاورزی کمک کند به

و ورود محصوالت  این بخش تجاری از یک ماه و نیم گذشته شروع به کار کرده و در حال اقدامات عملیاتی: وی خاطرنشان کرد

های کانتینردار تهیه شده تا بازرگانان بتوانند محصوالت خود را از راه دریا به این کشور  ایرانی به روسیه است و در این راستا کشتی

 .وارد کنند

را دارا محصوالتی چون پرتقال، کیوی، گل و گیاهان زینتی و مرغ مزیت صادراتی برای ورود به کشور فوق : حیدرپور ادامه داد

 .هستند

توانیم مرغ را که مازاد تولید داریم، به این کشور  راحتی می اگر پروتکل مربوط به محصوالت پروتئینی ابالغ شود، به: وی تصریح کرد

 .وارد کنیم

، هزار تنی کیوی 421هزار تنی پرتقال و  211تا  911هزار تنی مرغ و صادرات  61تا  21برای صادرات : حیدرپور یادآور شد

 .های صادراتی فراهم است ظرفیت

 کند یارانه صادراتی با وامی که تخفیف شش درصدی دارد، راه صادرات را هموار می 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ابالغ دستورالعمل پرداخت وام به صادرکنندگان با شش درصد تخفیف در سود خبرداد و 

وام بدون سقف صادرکنندگان موافقت شده است که سود بانکی آن شش درصد کمتر از در راستای رونق صادرات، با : تأکید کرد

اند و آغاز تسهیالت اینچنینی انجام شده  ها معرفی شده ای از صادرکنندگان به بانک های معمول است و در این راستا عده نرخ وام

 .است

ندگان اجرایی کند، دیگر مشکل مازاد محصوالت کشاورزی در اگر دولت یارانه های صادراتی را نیز برای صادرکن: وی اظهار داشت

 .هیچ استانی نخواهیم داشت

درصد مرکبات استان مازندران برداشت شده است و  61حدود : حیدرپور درباره وضعیت محصول پرتقال در استان مازندران گفت

 .مابقی نیز در حال برداشت است

فته آینده کل محصول مرکبات استان مازندران برداشت شود و تاکنون نیز از سوی شود تا دو ه بینی می پیش: وی همچنین افزود

 .بخش است سازی محصول پرتقال انجام شده است و وضعیت رضایت های تعاون روستایی اقدامات الزم برای خرید و ذخیره اتحادیه
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ا افزایش تولید پایین بیاید، اما وضعیت قیمت در شد قیمت مرکبات ب بینی می با وجود آنکه پیش: حیدرپور در پایان خاطرنشان کرد

 ./کند، زیرا راهکارهای مناسبی برای بازاریابی پرتقال در حال اجرا است بازار مناسب است و ضرری را متوجه تولیدکنندگان نمی

/emit/keshavarzi/ir.iana.www//:http96024-4html. 
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 تامین منابع مالی
 ایرنا - 29/90/1309: تاریخ خبر

 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح کاداستر در کشور نیاز است 922

کاداستر اراضی ( حدنگاری) اجرای طرح : و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت مهندسیمدیر کل دفتر  -ایرنا -اراک

 . میلیارد تومان اعتبار است 299کشاورزی در سطح کشور نیازمند 

 211میلیون و  40هم اکنون : صفدر نیازی شهرکی روز سه شنبه در نشست تخصصی طرح کاداستر اراضی کشاورزی در استان مرکزی افزود

هکتار اراضی کشاورزی در سطح کشور وجود دارد که با اختصاص اعتبار و همکاری سایر دستگاه های مربوطه تا پایان برنامه ششم توسعه هزار 

 .آنها انجام می شود( سند دار کردن)طرح کاداستر

ر سطح پنج درصد از اراضی کشاورزی با تصویب طرح حدنگاری و کاداستر و اجرای برنامه های نرم افزاری، اجرای این طرح د: وی ادامه داد

 .کشور انجام شده است

میلیون تومان اعتبار در سالجاری از محل  211میلیارد و  24: مدیر کل دفتر مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور خاطر نشان کرد

میلیارد تومان  21ورزی اختصاص یافته است که تا میلیارد از محل منابع داخلی این سازمان به طرح حدنگاری و کاداستر اراضی کشا 91ملی و 

 .آن در بین استان ها توزیع شده است

میلیارد تومان از محل اعتبارهای ملی برای اجرای طرح کاداستر به استان مرکزی اختصاص یافته که با  211هم اکنون : نیازی شهرکی افزود

 .تان آغاز می شوداختصاص همین محل منابع استانی، اجرای این طرح در سطح اس

طرح حدنگاری و کاداستر با هدف تثبیت مالکیت های شرعی و قانونی افراد و حفظ حقوق دولت در انواع اراضی، ایجاد بستر مناسب : وی گفت

حداکثری از برای ارائه خدمات به مالکین و بهره برداران بخش کشاورزی، تسهیل و روان سازی انجام کار و اصالح فرایندهای موجود، استفاده 

 .فناوری اطالعات به منظور افزایش سرعت، دقت و صحت انجام می شود

همچنین تعیین حدود اراضی کشاورزی به منظور تهیه اطالعات توصیفی : مدیر کل دفتر مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور افزود

ت شناسنامه بهره برداران، ایجاد بانک اطالعات مکانی اراضی کشاورزی، ، تهیه نقشه های بزرگ مقیاس، ساماندهی اطالعا(بهره بردار و محصول)

 .واصالح اراضی و یکپارچگی اراضی از دیگر اهداف این طرح است( مالک و ملک)تعیین حدود اراضی به منظور سنددار کردن اراضی کشاورزی

اجرای این طرح : ولویت های این سازمان عنوان کرد و گفترئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی نیز، اجرای طرح کاداستر را یکی از ا

 .نقش موثری در افزایش تولید و درآمد اقتصادی برای کشاورزان دارد

طرح کاداستر بر اساس تفاهم نامه ای که بین سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی و امور اراضی منعقد شده در سطح : علی بابایی ادامه داد

و پیش بینی می شود در صورت تامین اعتبار مناسب از محل ملی و استانی به مدت سه سال در سطح این استان اجرایی استان مرکزی آغاز 

 .شود

درصد از اراضی کشاورزی استان مرکزی فاقد سند می باشند که اجرای این طرح مشکل بهره برداران را  02تا  01هم اکنون : وی ادامه داد

 .رف می کندبرای تثبیت مالکیت آنان برط

شامل مجموعه فعالیت های تهیه نقشه با استفاده از عکس ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل ( عملیات کاداستر)حدنگاری 

اضافه رقمی عکس ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق با وضعیت واقعی و موجود امالک و 

 .کردن کلیه اطالعات ثبتی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن است

/News/fa/ir.irna.www//:http04022422/ 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 - 09/90/26فارس

 های بخش کشاورزی است ای به دنبال رفع چالش فناوری هسته

آبی، خشکسالی، سرمازدگی و آفات از  کم: ای ایران گفت ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته پژوهشکده کشاورزی هستهسرپرست 

 .هاست ای به دنبال رفع این چالش های بخش کشاورزی است که فناوری هسته چالش

ای در دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به  ظهر امروز در سمینار کشاورزی هسته از همدان، ابراهیم مقیسه خبرگزاری فارسبه گزارش 

اقتصاد مقاومتی به معنا و مفهوم تکیه بر : اینکه اقتصاد مقاومتی نباید مترادف اقتصاد ریاضتی تأویل و تفسیر شود، اظهار کرد

 .توانایی و تولید در داخل کشور است

امروزه دنیای استکبار به منظور فشار : ای دارد، بیان کرد در عرصه کشاورزی اهمیت باال و ویژهای  وی با اشاره به اینکه دانش هسته

 .به کشورها سعی بر عقب نگه داشتن آنها از نظر خودکفایی در تأمین مواد غذایی دارد

بنیان  داختن به اقتصاد دانشای ایران با بیان اینکه توجه و پر ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته سرپرست پژوهشکده کشاورزی هسته

امروزه برخی از کشورهای غربی با شناسایی محصوالت استراتژیک : یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد

 .خواهند میدان را از ایران بگیرند می

ن اقدام را ناشی از ایجاد وابستگی در وی با بیان اینکه کشور انگلیس به توزیع رایگان نهال انار در افغانستان مبادرت کرده است، ای

 .بین مردم این کشور و ممانعت از خودکفایی آنها دانست

ها و ترفندهای دشمنان بر اقتصاد مقاومتی و توجه به نیروی داخل  مقیسه با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری با شناسایی توطئه

های یزد و مرکزی انجام  ای در سطح باغات استان استفاده از فناوری هسته اولین طرح کنترل آفت گلوگاه انار با: تاکید دارند، گفت

 .شد

شد که با استفاده از فناوری  هزار میلیارد ریال خسارت از این آفت به باغات انار وارد می 2تا  211هزار و  9در حدود : وی افزود

 .ای میزان خسارت چهار برابر کاهش یافت هسته

توجه به مسائل شوری خاک، : ای ایران خاطرنشان کرد ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ی هستهسرپرست پژوهشکده کشاورز

های بخش  ای است و این مسائل نیز از چالش کمبود آب و سرمازدگی محصوالت از مباحث اصلی پژوهشکده کشاورزی هسته

 .کشاورزی در کشور است

های سنتی نیست،  ه کشاورزی به معنای فراموش کردن و کنار گذاشتن روشای در حوز وی با بیان اینکه استفاده از فناوری هسته

 .بر هستند ها نیز هزینه های سنتی کاربرد و کارایی زیادی دارند و برخی از روش بعضی از روش: گفت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http42221296111262 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1309آذر  20, یکشنبه

درصدی ضایعات کشاورزی با استفاده از  ۰2کاهش / اجباری شدن تأییدیه محصوالت نانو کشاورزی

 نانو  های بندی بسته

ویژه توسعه فناوری نانو و متخصصان  سازی آب که با مشارکت کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی و ستاد کارگروه سالم

 . ربط در مؤسسه تحقیقات خاک و آب و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب تشکیل شد ذی

فناوری نانو، : گفت( ایانا)دبیر کمیته فناوری نانوی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مواد در این . پردازد نانومتر می 411ها به تحقیق در ابعاد یک تا  است که به تولید و دستکاری ابزار، مواد و سیستمنوعی فناوری 

این فناوری امروزه در تمامی . شود نانومتر مشاهده نمی 411هایی هستند که در ابعاد باالتر از  نانومتر دارای ویژگی 411ابعاد یک تا 

 .شود به کار گرفته می... شکی، صنعت، محیط زیست وها شامل کشاورزی، پز حوزه

دار شامل آب، سموم کشاورزی، کاهش ضایعات محصوالت  های اولویت مراد سرافرازی با بیان اینکه در بخش کشاورزی، حوزه علی

اهش آلودگی هایی ضمن ک در بخش آب با توجه به بحران کمبود آب، در نطر است تا با تدوین و اجرای پروژه: هستند، افزود

گیری از نانوفیلتراسیون با همکاری بخش  آب با بهره EC های مورد مصرف در بخش کشاورزی اقداماتی در جهت کاهش آب

سازی آب که با مشارکت کمیته نانوفناوری  در این باره با تشکیل کارگروه سالم. ربط انجام شود های ذی خصوصی و سایر دستگاه

ربط در مؤسسه تحقیقات خاک و آب و معاونت آب و خاک  یژه توسعه فناوری نانو و متخصصان ذیوزارت جهاد کشاورزی و ستاد و

 .وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب انجام شده است

های تهران، خراسان رضوی، خوزستان و یزد تعیین شده است،  هایی در استان وی با اعالم اینکه پروژه مربوطه تدوین و پایلوت

عالوه بر این موضوع کاهش تبخیر آب . ا تأمین اعتبار الزم برای اجرای این پروژه مراحل عملی آن آغاز خواهد شدب: خاطرنشان کرد

 .گیری از فناوری نانو در دستور کار این کمیته قرار دارد مخازن ذخیره آب با بهره

پزشکی کشور و  ؤسسه تحقیقات گیاهزای گیاهی تالش بر این است که با همکاری م سرافرازی در حوزه مدیریت عوامل خسارت

برای این منظور . گیری از فناوری نانو در این جهت اندیشیده شود سازمان حفظ نباتات تمهیداتی برای کاهش مصرف سموم و بهره

کش برای جلوگیری  ها جهت رسانش هوشمند سموم آفت گیری از نانوکپسول ها از یک طرف و بهره کش تالش برای تولید نانو آفت

 .از تأثیرات سوء این سموم بر موجودات غیرهدف شامل انسان و سایر موجودات در دستور کار قرار گرفته است

دلیل آنکه با موجود زنده سروکار داریم تحقیقات با وسواس  در استفاده از این فناوری نوین در حوزه کشاورزی به: وی تصریح کرد

 .گیرد بیشتری صورت می

 94های کمیته نانو تا به حال در مجموع  از زمان شروع فعالیت: پزشکی کشور یادآور شد حقیقات گیاهعضو هیأت علمی مؤسسه ت

زمینی، بررسی کارایی انتقال ژن  پروژه تحقیقاتی نظیر تهیه کیت تشخیص و ردیابی عوامل مهم ویروسی و ویروئیدی بیمارگر سیب

های زیستی و غیرزیستی برنج، سنتز سبز نانوذرات  های مقاوم به تنش ال ژنهای گیاهی با استفاده از نانوذرات طال و انتق به سلول

های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و  اکسید تیتانیوم توسط مؤسسه های گیاهی و تولید نانوذرات دی طال با استفاده از عصاره

 .ترویج کشاورزی به اتمام رسیده است

عنوان ناقالن  پروژه تحقیقاتی نظیر بررسی امکان استفاده از نانوذرات سیلیسی به 22ع به گفته سرافرازی، در حال حاضر در مجمو

غیرویروسی در فرایند انتقال ژن کاپاکازئین گاومیش بومی ایران به گاو هلشتاین و کاربرد نانوالیاف زیست سازگار از آگار و کیتوزان 

 .اندگاری آبزیان در حال اجرا استبه شیوه الکتروریستی جهت حفظ و نگهداری و افزایش زمان م
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شوند، این در حالی است که با استفاده از این  درصد از تولید کشاورزی ما به ضایعات تبدیل می 21در حال حاضر : وی تأکید کرد

تحقیقاتی با در این باره پروژه . درصد کاهش داد 41توان میزان این ضایعات را هفت تا  های قابل بازیافت می فناوری و تولید فیلم

 .بندی محصوالت کشاورزی انجام شده است منظور بسته های قابل بازیافت نانوکامپوزیت نشاسته به عنوان تولید فیلم

اکسیدکربن، باعث دوام  گیری از نانورس با کاهش تبادل اکسیژن و دی های نانویی با بهره بندی این بسته: سرافرازی اظهار داشت

 .گردند پذیر بوده و به سرعت به محیط زیست بازمی تخریب های بر پایه نانونشاسته زیست بندی ستهب. شوند بیشتر محصوالت می

مشکل هزینه نسبتاً باالی تولید این : های نانویی در کشور وجود دارد، گفت بندی وی با بیان اینکه تکنولوژی امکان تولید بسته

جویی حاصل از کاهش ضایعات، تولید آنها مقرون به صرفه  و با توجه به صرفه ها است، با وجود این، در صورت تولید انبوه بندی بسته

 .است

منظور ساماندهی محصوالت برپایه نانو که قابلیت کاربرد در بخش  به: دبیر کمیته فناوری نانوی وزارت جهاد کشاورزی افزود

شود که جهت  اند درخواست می بت آن اقدام نکردهکشاورزی دارند، از تمامی تولیدکنندگان این محصول که تا به حال نسبت به ث

 .ثبت محصوالت به این کمیته مراجعه کنند

ای برای ثبت بر خط محصوالت برپایه نانو در بخش کشاورزی است تا  نامه این کمیته در حال حاضر در حال تدوین شیوه

 www.agronano.ir یه صدور مجوز در سایت تولیدکنندگان به سهولت بتوانند نسبت به ثبت درخواست و پیگیری امور مربوط

 ./اقدام کنند

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96022-4html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26853-1.html


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                          4931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

70 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1309آذر  26, پنجشنبه

 آالت کشاورزی  مخصوص ماشین "باتری سبز"تولید 

 01آالت کشاورزی تولید کرده که تا بیش از  هایی را مختص تجهیزات و ماشین تازگی باتری دانشگاه علمی تخصصی هاروارد به

 .کنند آالت را تأمین می های طبیعی اطراف خود را ذخیره کرده و همزمان نیروی مورد نیاز ماشین درصد انرژی

در واقع کل . تر است تر و هم بسیار ارزان های مشابه خود هم ایمن ه گزارش ایانا به نقل از اقتصاد سبز، این باتری نسبت به باتریب 

آوری را  گونه مواد سمی و زیان سیستمی که برای طراحی این باتری در نظر گرفته شده، کامالً دوستدار محیط زیست است و هیچ

 .کند در محیط منتشر نمی

کند و هم به  های طبیعی اطراف خود را جذب می به بازار آمده که همزمان هم انرژی "باتری سبز"این باتری با نام اختصاصی 

 .دهند آالت کشاورزی، انرژی دریافتی را به داخل مخزن اصلی انتقال می سرعت برای شروع فعالیت دستگاه یا ماشین

از یکی . شکل پالستیکی به آن وصل هستند ای وولتائیک است که دو مخزن با راه لولهاین باتری دارای یک بدنه استیل با روکش فت

یابد و در نهایت از مخزن دوم نیز این  شود و به مخزن اصلی انتقال می ها انرژی ناشی از نور آفتاب و وزش باد جذب می از این مخزن

 .مربوطه است، خواهد رسید اندازی ماشین یا دستگاه انرژی خارج شده و به مصرف اصلی که راه

تواند در بندمدت مصرف سوخت و انرژی در  هزار دالر آمریکا به بازار عرضه شده که می با قیمتی معادل سه "های سبز باتری"

 ./ها نیز کمک کند آالت را به حداقل میزان ممکن برساند و در عین حال به افزایش عمر مفید دستگاه ماشین

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http96041-4html. 
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 تخم مرغ

 - 09/90/20فارس

 مرغ به قیمت تمام شده نزدیک شد تخم/ مرغ به علت سرما درصدی تولید تخم ۰3کاهش 

درصدی تولید  91تا  42گذار استان تهران با بیان اینکه هر ساله به علت سرما، افت  رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم

مرغ درب مرغداری به قیمت مصوب دولت نزدیک شده  در حال حاضر قیمت عرضه هر کیلو تخم: دهد، گفت تخم مرغ روی می

 .است

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  گذار استان تهران در گفت یره اتحادیه مرغداران مرغ تخم پور شیری رئیس هیأت مد ناصر نبی

تا  2211روز گذشته افزایشی نداشته و هر کیلو گرم آن درب مرغداری با قیمتی حدود  41قیمت تخم مرغ در : ، اظهار داشتفارس

 .شود تومان عرضه می 2911

 .تومان درب مرغداری بود 2111تا  2011روز پیش هر کیلوگرم  91قیمت این محصول حدود : وی افزود

ماه ابتدای امسال به دلیل اینکه قیمت  6مرغداران در : گذار استان تهران بیان داشت رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم

 .تومان ضرر کردند 4211ازای هر کیلوگرم حدود  تومان نشد، به 9211مرغ بیش از  هر کیلوگرم تخم

مرغ به قیمت تمام شده آن نزدیک  البته از نیمه دوم امسال و تقریبا از آبان ماه به بعد کمی قیمت تخم: نبی پور شیری تصریح کرد

توان  رسد، می تومان درب مرغداری به فروش می 2911تا  2211مرغ با قیمت  شده است و در حال حاضر که هر کیلوگرم تخم

 .شوند که مرغداران ضرر کمتری متقبل می: گفت

تومان  2921مرغ درب مرغداری را  وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته قیمت مصوب برای عرضه هر کیلو تخم: وی بیان داشت

 .شوند متضرر میتعیین کرده است، بنابراین با قیمت کنونی فروش تخم مرغ درب مرغداری باز هم به مقدار اندکی مرغداران 

مرغ در شش ماهه دوم  به علت افزایش قیمت تخم: گذار استان تهران تصریح کرد رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم

 .کنند عرضه نمی سال صادرات کاهش یافته، البته هنوز هم مرغداران تخم مرغ را به قیمت تمام شده 

اما به دلیل عدم رقابت با : شد، گفت تن تخم مرغ صادر می 211سال روزانه حدود نبی پور شیری با بیان اینکه در مقاطعی از 

 .شود تن تخم مرغ صادر می 921کشورهای عرضه کننده تخم مرغ در بازارهای منطقه در حال حاضر روزانه حدود 

 921خم مرغ به عراق هم به حدود کند و میزان صادرات ت مرغ خود را از پاکستان تهیه می افغانستان در حال حاضر تخم: وی افزود

 .شد تن تخم مرغ فقط به عراق صادر می 211تن کاهش یافته است، در حالی که در گذشته روزانه حدود 

هر : درصدی تولید تخم مرغ اظهار داشت 91تا  42گذار استان تهران با اشاره به افت  رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم

 .ایم بوده  مرغ وجود دارد و امسال نیز به علت سرما شاهد این موضوع ا افت تولید در تخمساله با سرد شدن هو

ها را کاهش دهند که  سالن  های نگهداری مرغ تهویه با سرد شدن هوا مرغداران مجبور هستند برای گرم نگه داشتن سالن: وی افزود

 .شود هایی می ز بیماریها و گاها برو این امر منجر به افزایش بار میکروبی در سالن

شود و  ها می هایی همچون نیوکاسل و برونشیت در مرغداری سرمای هوا همچنین موجب بروز بیماری: نبی پور شیری تصریح کرد

 .شود این موضوع افت تولید را به همراه دارد، البته این اتفاقات جدید نیست و هر ساله در فصل سرما تکرار می

مرغ صورت گرفته است به معنای گران شدن این محصول  های اخیر در تخم گر افزایش قیمتی در ماهوی با تاکید بر اینکه ا

مرغ را زیر قیمت تمام شده عرضه کردند، در حالی  در شش ماهه اول سال مرغداران بسیار متضرر شدند و تخم: نیست،اظهار داشت
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و اگر این روند ادامه یابد، شاید مرغداران بتوانند بخشی از  مرغ در حال نزدیک شدن به قیمت تمام شده است که هم اکنون تخم

 .ضرر و زیان شش ماهه ابتدای سال خود را جبران کنند
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  2۲: تاریخ

 کاهش صادرات تخم مرغ به عراق

نبود همخوانی قیمت تخم مرغ در داخل نسبت به قیمت صادراتی و عدم رقابت : دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .تن کاهش یافته است 921به تن در روز  221با کشورهای رقیب صادرات تخم مرغ نسبت به یک ماه گذشته از 

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسید فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با 

اما باید گفت که روند تولید تغییراتی را  با توجه به حذف تعدادی از مرغهای پیر: درخصوص وضعیت تولید تخم مرغ اظهار داشت

 .تن از این میزان مازاد تولید است 921تن تخم مرغ در کشور تولید شده و حدود  9611نداشته به طوری که روزانه 

درواقع همخوانی قیمت تخم مرغ در داخل نسبت به قیمت صادرات آن : وی با اشاره به عدم همخوانی قیمت داخل با صادرات گفت

جب شده که تاحدودی صادرات به عراق کاهش یابد و از طرفی هم ترکیه با قیمت ارزانتری توزیع به عرضه تخم مرغ در عراق مو

تن کاهش  921تن در روز به  221دارد و به دلیل عدم رقابت با کشورهای رقیب صادرات تخم مرغ نسبت به یک ماه گذشته از 

 .یافته است

چ وقت انگیزه دخالت در این زمینه را نداشته و از طرفی قرار بوده که پولی را که دراختیار این دولت هی: طالکش در ادامه گفت

صنعت و صادر کنندگان قرار دهد تازمانی که تولیدکنندگان به سود دست یافتند این پول رابه صندوق بر گردانند امامتاسفانه این 

 .امر از سوی دولت تاکنون عملی نشده است

تومان بوده و از  211در حال حاضر قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری سه هزار و : رورش دهندگان تصریح کرددبیر کانون پ

طرفی اکنون قیمتهای فروش با قیمت تمام شده مرغدار هم خوانی دارد اما جبران زیان یک سال ونیم گذشته مرغداران را نمیکند 

 .تاحدودی زیان انباشته مرغداران را در گذشته جبران خواهد کردو گفتنی است که اگر این رویه ادامه پیدا کند 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا 1309آذر  29, سه شنبه

 آووکادوی نارس به جای جنگلی / سال آینده در ایران ۰2برابری آووکادو تا  ۰2تولید 

سال آینده تولید آووکادوی  41رود طی  هزار نهال آووکادو و توزیع گسترده بذر آووکادو در سراسر کشور، انتظار می 011با توزیع 

 .برابر میزان فعلی باشد 41کشور 

پرورش : با اعالم این خبر گفت( ایانا)تولیدکننده آووکادو در مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

رود  توزیع نهال قرار دارد و انتظار می های قبل آغاز شده، اکنون در مرحله پرورش و های شمالی که از سال آووکادو در آمل و استان

 .برابر شود 41سال آینده  41پرورش آووکادو طی 

تن  421تا  411های شهرستان آمل بود که ساالنه بین  هکتار از باغ 21هرچند بستر اولیه کشت آووکادو : فر افزود اهلل ایزدی قدرت

رود  های شمالی و سراسر کشور و همچنین توزیع بذر، انتظار می ر استانهزار نهال د آمد، اما با توزیع بیش از هشت دست می میوه به

 .گیری افزایش پیدا کند سال آینده به شکل چشم 41که کشت این محصول طی 

آووکادو جزو درختانی است که برداشت میوه آن از شهریور تا اسفندماه به تناسب واریته ادامه دارد و با داشتن : وی خاطرنشان کرد

 .نگهداری بلندمدت در یخچال، امکان عرضه آن در سراسر سال وجود دارد قابلیت

 41های شمالی، از جنوب کشور نیز خواستار نهال آووکادو شدند و از آنجا که درخت  متقاضیان عالوه بر استان: فر ادامه داد ایزدی

کند، انتظار افزایش تصاعدی آووکادو در داخل  می میوه تولید 211آید و هر درخت بیش از  نظر می ساله به 911ساله آن نظیر چنار 

 .کشور دور از ذهن نیست

 آووکادوی جنگلی یا نارس 

سال گذشته وارد کشور شده و بارها در بازار توزیع شده است،  21هرچند آووکادو از : تولیدکننده آووکادوی مازندرانی تصریح کرد

 .شناسند خواص دارویی آن را میاما هنوز مردم با این میوه آشنا نیستند و بیشتر 

ای مانند گالبی  های آن کوچک و سبزرنگ بوده و با داشتن میوه های ضخیم و سبز و گل درخت آووکادو دارای برگ: وی یادآور شد

 .شود و پوست سختی به رنگ سبز تیره یا سیاه برداشت می

اطالعی از محصول، آن را  علت بی های آووکادو کشت شده و به اکنون در بسیاری از منازل مسکونی آمل، درخت: فر تأکید کرد ایزدی

 .کنند عنوان آووکادوی وحشی عرضه می به شکل نارس وقتی بسیار کوچک است، چیده و در بازار به

 .این آووکادوها که فصل برداشت آنها اسفندماه است، نارس و تلخ بوده و طعم مناسبی ندارد: وی اظهار داشت

از آنجا که آووکادو درخت مقاومی در برابر سرما و برف و یخبندان است، قابلیت نگهداری میوه تا حداکثر : فتفر همچنین گ ایزدی

 .زمان رسیدن آن وجود دارد و نباید در برداشت آن عجله کرد

های  ه گونهکنند فصل برداشت هم برخی کشاورزان که دانش کافی از پرورش آووکادو ندارند، چون گمان می: وی در ادامه افزود

 .ای ندارد کنند که نتیجه آووکادو در شهریورماه تا اواخر پاییز است، اقدام به برداشت میوه می

 صنایع تبدیلی آووکادو به میدان آمد 

شده نیست و حجم تولید آن نیز تاکنون به  از آنجا که این میوه چندان شناخته: تولیدکننده آووکادو در مازندران خاطرنشان کرد

 .اند های زیادی برای تبدیل آن به محصوالت ثانویه تشکیل نشده ه تمرکز صنایع تبدیلی نبوده است، کارخانهانداز
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منظور استفاده  صورت مشترک اقدام به تحویل آووکادو به ورا به اما اخیراً کارخانه صنایع تبدیلی آووکادو و آلوئه: فر ادامه داد ایزدی

رود با افزایش تولید آووکادو، استقبال صنایع تبدیلی نیز از این محصول  ه اند که انتظار میبهداشتی کرد -آن در لوازم آرایشی 

 ./بیشتر شود

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96222-4html. 
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 تولیدات باغی

 آیانا 4222آذر  99. یکشنبه

 با تولید یک میلیون تن انار از هند، چین، آمریکا و ترکیه پیشی گرفت  ایران

رتبه ایران در دنیا به لحاظ تولید انار : گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت های گرمسیری و نیمه مدیر دفتر میوه

 .کیلوگرم در هکتار، نخستین رتبه شد 211هزار و  42لکرد هکتار و عم 611هزار و  60با سطح زیر کشت 

گرمسیری معاونت  های گرمسیری و نیمه به ساوه، مدیر دفتر میوه( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران  

ه با اشاره به اینکه انار میوه بومی های انار شهرستان ساو ها و سردخانه باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه بازدید از باغ

گرمسیری است که  زمین ما که در محدوده کویر مرکزی واقع شده است، دارای شرایط آب و هوایی خشک و نیمه: ایران است، گفت

ویر های کشور که در حاشیه ک توانند در چنین شرایطی اهمیت خاصی داشته باشند، به همین دلیل در تمام استان درختان انار می

ای داشته و سطح زیر کشت، تنوع ارقام، میزان رشد، باردهی درخت و  مرکزی قرار دارند، کشت و کار انار از گذشته رونق ویژه

 .کیفیت محصول آن قابل توجه است

 211هزار و  42هکتار و عملکرد  611هزار و  60پور رتبه ایران در دنیا به لحاظ تولید انار را با سطح زیر کشت  ابوالقاسم حسن

های بعدی پس از ایران قرار  کشورهای هند، چین، آمریکا و ترکیه در رتبه: کیلوگرم در هکتار، نخستین رتبه عنوان کرد و افزود

 .اند گرفته

بازارهای هدف صادرات انار ایران را عراق، روسیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، هلند، آلمان، سوئد، کویت، فرانسه ترین  وی مهم

درصدی  41تن بوده که با افزایش  409هزار و  49، 29میزان صادرات این محصول در سال : و سوئیس برشمرد و خاطرنشان کرد

 .شد 22و باعث افزایش نیم درصدی ارزش صادرات انار در سال تن رسید  211هزار و  42در سال گذشته به 

هکتار  211هزار و  04، 22سطح زیر کشت انار در سال : هزار تن اعالم کرد و ادامه داد 221پور تولید انار در سال گذشته را  حسن

 .هزار هکتار آن نهال بوده است 42هکتار آن بارور و  611هزار و  60بود که 

جز  ها به در تمامی استان: هزار تن برآورد کرد و یادآور شد 21خورشیدی را یک میلیون و  4222د انار در سال وی میزان تولی

های تولیدکننده انار، فارس، مرکزی، خراسان رضوی، یزد،  ترین استان گیرد، اما مهم استان همدان، کشت و کار انار صورت می

 .اصفهان، سمنان، خراسان جنوبی و قم هستند

 21ترین ارقام تجاری انار که بیش از  گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی مهم های گرمسیری و نیمه یر دفتر میوهمد

کپ فردوس، خزربردسکن، رباب نیریز، نادری بادرود، ملس یزدی، قجاق قم،  شوند، ملس ساوه، شیشه درصد صادرات را شامل می

ترین خصوصیات این ارقام پوست قرمز و نسبتاً کلفت، دانه قرمز و مزه ملس و  کرد که مهموالت و بجستانی اعالم  اردستانی مه

 .شیرین آنها است

های  شیوع آفات و بیماری: های انار یاد کرد و اظهار داشت عنوان یکی از مشکالت اساسی و عمده در باغ پور از سرمازدگی به حسن

سوختگی و ترکیدگی انار و سفید شدن دانه انار نیز از دیگر  یولوژیکی انار نظیر آفتابمهمی نظیر کرم گلوگاه انار و ورود عوارض فیز

 .تهدات این محصول است

ها و اهداف باغبانی وزارت جهاد کشاورزی را برنامه اصالح و احیا، تهیه نهال سالم، اصیل و استاندارد، کنترل آفات  وی از دیگر برنامه

های محیطی عنوان کرد و از توسعه  های آب و خاک، مدیریت تنش سالمت محصول، توسعه فعالیتها و علف هرز، تغذیه،  و بیماری
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های انار، حذف و جایگزینی  یابی توسعه باغ تجارت محصول، شناسایی و بررسی سازگاری ارقام در مناطق انارخیز، مطالعه مکان

 ./ون خبر دادشده و توسعه مکانیزاسی های قدیمی، تهیه نهال از ارقام اصالح باغ

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96242-4html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26715-1.html


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                          4931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

27 
 

 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 آیانا 1309دی  91, سه شنبه

 درصد مرغ گلستان در قالب زنجیره تولید  32حدود / راهکار مشکالت مرغداران هنوز نپخته است

در راستای حل مشکالت مرغداران، راهکاری تعبیه شده که در تالش هستیم با اتحادیه مرغداران گوشتی، شرکت پشتیبانی امور 

کامل رسیده و بتوانیم با استفاده از آن، باالنس جامعی برای  های تولیدکننده و معاون وزیر جهاد کشاورزی به پختگی دام، استان

 .مرغ کشور ارائه دهیم

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ایم که بتوانیم تولید را طبق استاندارد انجام دهیم،  و تالش کرده کننده مرغ پایتخت بوده هایی است که تأمین گلستان یکی از استان

 .ها کامالً مشهود است ایم و تفاوت قیمتی این نوع مرغ با سایر وزن ای که در بین مرغداران، سایز مرغ را جا انداخته گونه به

دهند، مرغ سایز استاندارد را هر  م تحویل میمرغدارانی که محصول تولیدی خود را به شرکت پشتیبانی امور دا: مختار مهاجر افزود

دهند، هر کیلوگرم مرغ سایز را  فروشند و کسانی که فروش آزاد محصول خود را انجام می تومان می 411کیلوگرم چهارهزار و 

 .فروشند تومان می 011هزار و  سه

 211هزار و  کنند که هر کیلوگرم سه ایز مناسب میهای غیرس ای از مرغداران اقدام به تولید مرغ متأسفانه عده: وی خاطرنشان کرد

 .شود ها نمی فروشند، اما هیچ حمایتی از سوی جهاد کشاورزی و سایر بخش تومان آن را می

صورت مناسبی انجام  گذاری به ها، قیمت ها و کشتارگاه کنیم در یک تعامل چندجانبه با مرغداران، اتحادیه تالش می: مهاجر ادامه داد

 .شود

 تن مرغ برای استان تهران 092تأمین  

تن است که تالش  211نیاز استان تهران به مرغ از گلستان حدود : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان تصریح کرد

 .صورت گرم آماده و عرضه کنیم شده را به تن و در صورت تولید بیشتر تا مرز تعیین 901تا  921کنیم حدود  می

درصد از تولیدات این استان  21ای که  گونه کنند، به های تولید حرکت می رغداران استان گلستان در قالب زنجیرهم: وی یادآور شد

 .صورت غیرمستقیم با زنجیره همکاری دارند درصد دیگر نیز به 91کنند و  ها فعالیت می درصدی زنجیره 411در قالب 

شود و مابقی واحدهای تولیدی نیز  ها انجام می ها اقدامات الزم در قالب زنجیره ها و اتحادیه با هماهنگی کشتارگاه: مهاجر تأکید کرد

 .کنند تا شرایط آنها نرمال شده و به زنجیره بپیوندند مدیریت خوب سایزبندی را رعایت می

یاز دارد تا بتواند به ای ن زمان یک تا دو هفته شود و مدت نوسانات قیمت مرغ در استان گلستان در ابتدا آغاز می: وی اظهار داشت

 .شرایط عادی برگردد

موقع رسیدن مرغ به بازار مصرف راهکاری پیشنهاد شده  در راستای جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران و به: مهاجر در پایان گفت

ده مرغ و معاون های تولیدکنن است که در تالشیم در نشستی با حضور اتحادیه مرغداران گوشتی، شرکت پشتیبانی امور دام، استان

 ./رسانی خواهد شد وزیر جهاد کشاورزی این راهکار را به سرانجام برسانیم و پس از آنکه راهکار فوق به پختگی کامل رسید، اطالع

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96022-4html. 
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ام و طیورتولیدات د  
 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  39: تاریخ

 هزارتنی صادرات مرغ به بازارهای هدف 322ظرفیت / پروری کشور با واحدهای اروپایی رقابت پذیر بودن دام

پروری کشور از نظر کیفیت راندمان ضریب تبدیل و مشخصات فنی قدرت رقابت با  واحدهای دام: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .صنعتی امریکا را داردواحدهای 

: ،محمود حجتی درنشست خبری مربوط به تجارت ایران و روسیه اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

دهد اما در  حث پیله وری اتفاقاتی رخ میامر تجارت بحث بلند مدتی است که نباید به صورت مقطعی و موردی نگاه شود، زیرا در ب

 .بحث بازرگانی ثمر بخش نیست و به همین خاطر باید برنامه ریزی بلندمدتی داشته باشیم

های نرم افزاری و سخت افزاری در  در ارتباط با روسیه بسیاری از مسائل از نظر زیرساخت: وی با اشاره به صادرات روسیه افزود

ایم و حال سال گذشته با مسائل پیش  خدمات کشاورزی در گذشته نپرداخته بودیم و ارتباط چندانی نداشتهارتباط با صدور کاال و 

هایی مبنی بر صادرات صورت گیرد اما به سبب اینکه هیچ موافقت نامه مبادله کاال در ارتباط با  آمده دولت اصرار داشت که حرکت

به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سایر کشورها صادر کنیم که متاسفانه با ایم تنها  کاالهای مورد نیاز کشور مقابل نداشته

افتادن قیمت روبل در مقابل دالر بخش عمده صادرات دچار بحران شد که همین امر مزیت بر علت شد تا صادرات کاالها کاهش 

 .یابد

ر شد که در پی ان تعرفه صادرات آبزیان تقریباً به صفر در دو سال اخیر مذاکراتی با پوتین برگزا: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

ایم و گفتنی است که در صادرات لبنیات بستر مناسبی وجود داشت به  رسید اما متاسفانه عملکرد خوبی در این زمینه نداشته

صادرات محصوالت های کافی در این زمینه شده به طوری که سال گذشته  ها و سرمایه گذاری طوری که در کشور ما زیر ساخت

 .میلیون دالر برای کشور ما ارز آوری داشته است 611لبنی نزدیک به 

پروری کشو راز نظر کیفیت راندمان ضریب تبدیل و مشخصات فنی  درواقع واحدهای دام: پروری گفت وی در خصوص واحدهای دام

پروری کشور به خوبی  دعا را دارم که واحدهای دامپروری کشورهای اروپایی است و بنده این ا به مراتب باالتر از واحدهای دام

تواند با واحدهای صنعتی امریکا رقابت کند که متاسفانه با توجه به توانمندی ظرفیت تولید در منطقه به سبب پس زدگی که در  می

 .ایم تقاضا پیش آمده ان را متوقف کرده

رات محصوالت لبنی مشکلی وجود ندارد و امیدواریم در چند روز صاد های  در واقع در زیر ساخت: وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد

آینده موافقت نامه نهایی صادرات محصوالت صنعت طیور و صنعت لبنیات نهایی شود زیرا پوتین اعالم کرده که شرایط ترکیه را 

 .کند برای ما اجرا می

نه اینکه سر ریز تولیدات خود را  درات تولید داشته باشیم در واقع با توجه به اقتصاد مقاومتی بایستی برای صا: حجتی یاد آور شد

ایم در  هزار تن صادرات مرغ برخوردار است به طوری که سال گذشته موفق شده 211صادر کنیم و از طرفی کشور ما ظرفیت بالقوه 

 .های گذشته افزایش دادیم صادرات بازارهای پیرامونی صادرات خود را دو برابر سال

 ه صادراتی از مرغ مادر تا بازارهای هدفتعریف زنجیر

واحد مرغداری وجود دارد که هزار و احدان جز واحدهای قابل قبول است و حال الزم است که از  99در کشور ما : حجتی بیان کرد

ا با برزیل خواهیم ای را تعریف کنیم و ازطرفی با بازار یابی در بازارهای هدف قدرت رقابت ر مرغ مادر تا بازارهای صادراتی زنجیره

 .داشت

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 ایران اولین صادر کننده کشمش در طول تاریخ

ایران در طول تاریخ اولین صادر کننده کشمش بوده اگر چه متاسفانه اکنون شاهد بورس منطقه : وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

الت خود نظیر کشمش وخرما سیب کشمش در ازمیل ترکیه هستیم اما امیدواریم تا باز شدن بازارهای جهانی بتوانیم محصو

 .درختی و غیره را صادر کنیم

/news/fa/ir.yjc.www//:http2222222D%/0%B4%D2% 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 - 09/90/25فارس

 رسد هزار تن می 522تولید کلزا و سویا به / های روغنی افزایش سطح زیر کشت دانه

تولید : برابر شده است، گفت 9های روغنی در مقایسه با سال گذشته  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سطح زیر کشت دانه

 .رسد هزار تن می 211سویا و کلزا در سال زراعی جاری به 

با بیان اینکه وضعیت کشت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت

 دو برابر افزایش 22سطح زیر کشت این محصوالت نسبت به سال : های روغنی نسبت به سال گذشته بسیار بهتر است، گفت دانه

 .یافته است

هزار هکتار  01های روغنی رفت، اما این رقم امسال به  هزار هکتار از اراضی کشاورز زیر کشت دانه 21سال گذشته : وی افزود

 .رسید

قطعا در : معاون وزیر جهاد کشاورزی دلیل این این اتفاق را تالش مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان عنوان کرد و گفت

 .شود جاری بیش از دو برابر سال گذشته محصول تولید میسال زراعی 

 .هزار تن کلزا برداشت شد 62هزار تن سویا و  02مقدار  22سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

های روغنی داشتند، چگونه سطح زیر کشت  وی در پاسخ به این سوال که علیرغم مشکالتی که کشاورزان امسال برای فروش دانه

 .های روغنی کردیم های آموزشی کشاورزان را راغب به کشت دانه با برگزاری کالس: زایش یافته است، گفتاف

، استرالیایی و صربستانی در ایران برگزار  های آموزشی که توسط کارشناسان فرانسوی کشاورز در کالس 011حدود : کشاورز گفت

 .ه کشاورزان داده شدهای الزم ب ها، آموزش شد، شرکت کردند و در این کالس

 .است های روغنی دانه هم یکی دیگر از عوامل افزایش سطح زیر کشت تنوع در بذر و باال بردن کیفیت: وی افزود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http42221292114212 
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 تولیدات زراعی
  - 09/90/29فارس

 برابری سطح کشت کلزا 0افزایش / درصدی برنامه کشت گندم در سال جاری 88تحقق 

سطح : درصد محقق شده و طبق تاریخ مناسب کشت بوده، گفت 22معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که برنامه کشت گندم 

 .زیر کشت دانه روغنی کلزا نیز دو برابر شده است

، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم افتتاحیه هشتمین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های کشاورزی در استان البرز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در  تخصصی تکنولوژی زیرساخت نمایشگاه ملی،

درصد کشت گندم، مطابق برنامه و براساس تاریخ کشت، انجام شده  22امسال بیش از : مورد وضعیت سطح زیرکشت گندم، گفت

 .است

 .تر استفاده شد درصد بذر، نسبت به سال گذشته بیش 92کردند و تقریباً استان تاریخ کشت را رعایت  92امسال : وی افزود

هزار  211امسال بیش از : کشاورز با تأکید بر اینکه صد درصد بذر مصرفی برای گندم، از بذور تولید داخلی بوده است، اظهار داشت

 .تن بذر گندم بین کشاورزان توزیع شد و میزان جذب، غیرقابل تصور بود

پذیر  بینی میزان تولید گندم در اسفندماه امکان توزیع بذر بسیار خوب انجام شد و پیش: زیر جهاد کشاورزی تصریح کردمعاون و

 .است

که سطح  طوری امسال دو برابر سال گذشته کشت کلزا انجام شده، به: های روغنی بیان داشت کشاورز در مورد کشت کلزا و دانه

 .ار رسیده استهزار هکت 01زیرکشت این محصول به 

کند تا سطح  امنیت غذایی و پایداری تولید ایجاب می: وی با بیان اینکه باید تناوب کشت گندم و کلزا را رعایت کنیم، اظهار داشت

 .زیر کشت گندم کاسته شود و بخشی از سطح زیر کشت گندم، به کلزا اختصاص یابد

ی این محصول تهدید است، زیرا بدون رعایت تناوت کشت کلزا و گندم این سطح کشت گندم برا: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .توانیم آن را کنترل کنیم ها هم نمی کش های هرز نیستیم و حتی با استفاده از علف قادر به کنترل علف

 .زا استتوان کنترل کرد و راه کنترل آن فقط تناوب کشت گندم با کل ها را هم نمی بعضی از بیماری: کشاورز تصریح کرد

در صورت این : وی با بیان اینکه هیچ نگرانی با رعایت تناوب کشت گندم و کلزا از کاهش تولید گندم وجود ندارد، اظهار داشت

 .رود درصد عملکرد گندم باال می 42اتفاق حداقل در هر هکتار، 

در مجموع یک : تولید شد، بیان داشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که امسال چه میزان برنج 

 .هزار تن برنج تولید شد 021میلیون و 

شود و در صورت کشت برنج در غیر از  گونه حمایتی نمی هایی به غیر از گیالن و مازندران هیچ از کشت برنج در استان: کشاورز افزود

 .ای شامل کشاورزان نخواهد شد گونه تسهیالت و بیمه این دو استان، هیچ

ها تغییر قابل توجهی داشته و در حال  سال گذشته سطح تکنولوژی 21در : های کشاورزی اظهار داشت ی در مورد تکنولوژیو

 .درصد از کشاورزی ما، کشاورزی حفاظتی است 92تا  91حاضر 

محل دائمی آذر در  92آذر تا  92های کشاورزی از امروز  براساس این گزارش نمایشگاه ملی، تخصصی تکنولوژی زیرساخت

 .های استان البرز برگزار است نمایشگاه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http42221292111209 
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 تولیدات زراعی
 آیانا 1309آذر  29, سه شنبه

  8۴درصدی مصرف بذر در سال  03افزایش / استان کشور 08رعایت الگوی کشت در 

میزان کنونی سطح زیر کشت گندم تهدیدآمیز است و برای پایداری کشت این محصول باید کاشت آن را کاهش دهیم و با رعایت 

 . درصد را فراهم کنیم 42تناوب کاشت گندم و کلزا، موجبات افزایش عمکلرد گندم تا 

، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه افتتاح هشتمین (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اند، از  استان تاریخ کشت را رعایت کرده 92های کشاورزی با بیان اینکه در سال جاری  نمایشگاه ملی تخصصی تکنولوژی زیرساخت

 .سال گذشته خبر داد درصدی بذر نسبت به 92افزایش مصرف 

درصد بذرهای  411تولید   هزار تن بذر گندم بین کشاورزان توزیع شده است، بر 211عباس کشاورز با بیان اینکه امسال بیش از 

 .شده در داخل کشور تأکید کرد توزیع

ری تولید کلزا نسبت به سال گذشته پذیر است، از افزایش دوبراب بینی میزان تولید گندم در اسفندماه امکان وی با اعالم اینکه پیش

 .هزار هکتار اعالم کرد 01خبر داد و میزان سطح زیر کشت این محصول در سال جاری را 

برای رسیدن به امنیت غذایی و پایداری تولید باید سطح زیر کشت گندم را : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت

 .تصاص دهیمکاهش دهیم و بخشی از آن را به کلزا اخ

ای که از کنترل  گونه سطح کنونی زیر کشت گندم تهدیدآمیز است، به: کشاورز با اشاره به رعایت تناوب کشت گندم و کلزا افزود

 .حل، تناوب کشت گندم و کلزا است خارج شده و تنها راه

درصدی عملکرد  42، بلکه شاهد افزایش یابد با رعایت تناوب کشت گندم و کلزا، میزان تولید گندم کاهش نمی: وی خاطرنشان کرد

 .گندم خواهیم بود

های گیالن  وزارت جهاد کشاورزی از کاشت برنج تنها در استان: هزار تن برنج ادامه داد 021کشاورز با اشاره به تولید یک میلیون و 

 .شود ی به کشاورزان داده نمیگونه تسهیالت ها، هیچ کند و در صورت کاشت این محصول در سایر استان و مازندران حمایت می

آذرماه در استان البرز برگزار  92آذرماه تا  92های کشاورزی از امروز  گفتنی است، نمایشگاه ملی تخصصی تکنولوژی زیرساخت

 ./شود می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96222-4tmlh. 
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 خرما 

 آیانا 1309آذر  39, دوشنبه

 ساله در کرمان و خوزستان  02های  سر بریدن نخل/ هزار تن خرمای مازاد در کشور 322انباشتگی 

هزار تن آن به مصرف داخلی رسیده و نیمی از آن  211شود، کمتر از  در حالی که بیش از یک میلیون تن خرما در کشور تولید می

 .کند المللی را پیدا نمی شده، امکان صادرات به بازارهای بین علت باال بودن قیمت تمام شوند و به وارد انبارها می

با وجود تغییراتی که : تبا اعالم این خبر گف( ایانا)دبیر انجمن خرمای کشور، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

تواند وارد  ای که برای صادرات محصوالت ایرانی برقرار است، خرمای ایران نمی در فضای سیاسی روسیه و ترکیه فراهم شده و زمینه

 .گود رقابت شود

و صادرکنندگان  شده خرما در ایران به قدری باال است که امکان رقابت را از تولیدکنندگان قیمت تمام: اصغر موسوی افزود علی

. سنت تا یک دالر در نوسان باشد 42المللی بین  داخلی گرفته است و همین مسئله باعث شده قیمت خرمای کشور در بازارهای بین

دالر در بازارها به  4.2بندی اعالء تا قیمتی حداکثر  سنت شروع شده و خرماهای تونسی با بسته 41با این وجود، خرماهای عراقی از 

 .رسند فروش می

 !رسد تر از بازارهای تهران به فروش می خرما در روسیه، ارزان 

تومان  211هزار و  تا یک 211هزار و  در حالی که قیمت هر کیلوگرم خرما در بازارهای داخلی کشور بین یک: وی خاطرنشان کرد

هزار تومان آن را در  با قیمتی حدود یکبرآورد شده است، صادرکنندگان برای خارج کردن خرمای مازاد از بازار داخلی آن را 

 .سانند فروش می بازارهای روسیه به

تواند به سودآوری صادرات خرما منجر شود، چرا که عمالً سودی در صادرات این کاال  گاه نمی چنین اقدامی هیچ: موسوی ادامه داد

 .گیرد یمنظور تنظیم بازار یا غنی کردن سبد صادراتی صورت م وجود ندارد و تنها به

ها در سبد  پیش از این نیز صادرات خرما به کشور روسیه در دستور کار بخش خصوصی قرار داشت و اتحادیه: وی تصریح کرد

کردند و با وجود شرایط سیاسی و اقتصادی جدیدی که میان روسیه و ترکیه  خشکبار خود خرما را نیز به این کشور صادر می

 .هم اثر قابل توجهی بر صادرات این محصول از سوی ایران نداشته است وجود آمده است، اما این اتفاق به

 افزایش نرخ ارز، منجر به توسعه صادرات نیست 

طور دائم از  های اقتصادی به شده در کتاب های گفته مدیران اقتصادی کشور با تکیه بر فرمول: دبیر انجمن خرمای کشور یادآور شد

های اقتصادی، افزایش نرخ  ند که همیشه نتایج آن از قبل مشخص است، در حالی که در کتابکن های یکسانی استفاده می معادله

رو شده است؛ چنانکه با  شود، اجرایی کردن این سیاست همیشه در ایران با کاهش صادرات روبه ارز باعث توسعه صادرات قلمداد می

یابد و عمالً قدرت مانور از صادرکننده  هزار تومان افزایش می نجتومانی قیمت ارز، قیمت آن در داخل کشور تا پ 211تا  21افزایش 

 .گیرد را می

های محدودی نظیر نرخ ارز و نرخ سود بانکی نباید بیش از این تکرار  های دولت و بازی با گزینه گیری تصمیم: موسوی تأکید کرد

سازی شده  دی استفاده کند که با اقتصاد ایران بومیهای جدی شود و دولت باید برای جدا شدن اقتصاد کشور از رکود، از معادله

 .باشد

 هزار تن خرمای مازاد در کشور  322 
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شود، حجم خرمای مصرفی کشور کمتر از  با وجود آنکه بیش از یک میلیون تن خرما در داخل کشور تولید می: وی اظهار داشت

 .ماند مازاد داخل انبارها باقی میصورت  هزار تن است و عمالً بیش از نیمی خرمای تولیدشده به 211

پس از چای که دارای کاالهای سنواتی شد، خرما نیز در سنوات قرار گرفت و اکنون بخشی از خرمای سال : موسوی همچنین گفت

 .در انبارها باقی مانده است 22

حرکتی از سوی دولت برای ضرر و  شده، هیچ وضعیت خرما شرایط بحرانی دارد و با وجود همه تذکرهای داده: وی در ادامه افزود

 .گیرد شود، صورت نمی زیانی که به کشاورزان وارد می

 تواند به بحران خاتمه دهد یک تیزر تلویزیونی می

در حالی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روزهای اخیر درباره وضعیت : دبیر انجمن خرمای کشور خاطرنشان کرد

آنزا و مصرف سیگار توانسته با تیزرهای تلویزیونی زمینه را در توده مردم برای پیشگیری و مراقبت فراهم سرماخوردگی، شیوع آنفلو

 .دهد در صورت تمایل این وزارتخانه، امکان تغییر سبد غذایی داخلی نیز وجود دارد کند، نشان می

تواند معادله مصرف را تغییر داده و  صرف خرما میتواند برای م یک تیزر تلویزیونی از سوی وزارت بهداشت می: موسوی ادامه داد

ای از سوی دولت یا بخش خصوصی مصرف خرمای کشور افزایش پیدا  گونه هزینه مصرف سرانه را طوری افزایش دهد که بدون هیچ

 .کند

 ساله 02های  سر بریدن نخل 

گاه توجه  رما بود، چون به اقتصاد این محصول هیچترین تولیدکننده خ عنوان بزرگ با وجود آنکه ایران زمانی به: وی تصریح کرد

 .کنند های خود اقدام می های خود و از ریشه کندن نخل نشده است، نخلداران یکی پس از دیگری به سر بریدن نخل

ما از علت مقرون به صرفه نبودن اقتصاد خر های کرمان و خوزستان به های زیادی در استان نخلستان: موسوی در پایان یادآور شد

 ./ویژه در بوشهر و فارس نیز عملی شود اند و این نگرانی وجود دارد که چنین جنبشی میان نخلداران سایر مناطق به بین رفته

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96004-4html. 
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 خرید تضمینی

 خبرنگاران جوان – 130۱آذر  2۱: تاریخ

 کاهش قیمت شیر در پی توقف خرید تضمینی/ میلیاردی دولت از خرید تضمینی شیر ۰22زیان 

 411توقف خرید تضمینی شیر از سوی سازمان تعاون روستایی به سبب ضرر و زیان : مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت

 .میلیارد تومانی این طرح بوده است

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در گفتگو با 

زی توسط سازمان خرید تضمینی شیر از سال گذشته به دستور مستقیم وزیر جهاد کشاور: تأیید توقف خرید تضمینی اظهار داشت

کردند، شروع شده اما باید گفت که مقدار  تومان امتناع می 4221تعاون روستایی به سبب اینکه صنایع از اموال مصوب نرخ مصوب 

 .میلیون تولید شیر خام بسیار ناچیز بوده است 0.2خرید تضمینی در مقابل تولید 

 

سوی سازمان تعاون روستایی صورت گرفته تنها موجب شده که قیمت  ماهی که خرید تضمینی از 44در واقع در حدود : وی افزود

 .خرید تضمینی شیر خام طی این مدت کاهش قیمت را تجربه نکرده باشد

میلیارد تومان ضرر و زیان  411اجرای این طرح به سبب خرید شیر خام و تبدیل آن به شیر خشک با : عزیزاللهی در ادامه گفت

 .طر از سوی سازمان تعاون روستایی این طرح متوقف شده استمواجه بوده و به همین خا

در مناطق قطب تولید شیر خام این مقدار خرید تضمینی تأثیر بسزایی داشته به : مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران تصریح کرد

به همین خاطر معتقدیم تومان شده و  4911بر کاهش قیمت شیر خام به کمتر از  هایی مبنی طوری با توقف این طرح گزارش

 .وزارت جهاد کشاورزی به هر طریقی باید خرید تضمینی را ادامه دهد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2292420D%/0% 
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 خشکسالی

 - 09/90/20فارس

 بحران آبمیزگرد تخصصی آبخیزداری و نقش آن در مدیریت 

ای با عنوان میزگرد تخصصی آبخیزداری و نقش آن در  بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برنامه

 .کند مدیریت بحران آب برگزار می

ان این میزگرد آقایان پرویز گرشاسبی، معاون به نقل از بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، میهمان خبرگزاری فارسبه گزارش 

ابخیزداری سازمان جنگل ها، محمدحسین منتظریون دبیر کل فرسایش رسوب شرکت مدیریت منابع آب، فرود شریفی، عضو ستاد 

خانم توسعه آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مهدی قربانی عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و 

 .فهیمه جعفری بی باالن رئیس گروه برنامه آب و آبفا خواهد بود

 .در تاالر مهدوی این دانشگاه واقع در بلوار شهید چمران کرج برگزار می شود 42:21آذر از ساعت  21این برنامه دوشنبه 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http42221292111642 
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 دانه های روغنی

 - 09/90/25فارس

 رسد هزار تن می 522تولید کلزا و سویا به / های روغنی افزایش سطح زیر کشت دانه

تولید : برابر شده است، گفت 9های روغنی در مقایسه با سال گذشته  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سطح زیر کشت دانه

 .رسد هزار تن می 211سویا و کلزا در سال زراعی جاری به 

با بیان اینکه وضعیت کشت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت

دو برابر افزایش  22سطح زیر کشت این محصوالت نسبت به سال : های روغنی نسبت به سال گذشته بسیار بهتر است، گفت دانه

 .یافته است

هزار هکتار  01های روغنی رفت، اما این رقم امسال به  هزار هکتار از اراضی کشاورز زیر کشت دانه 21سال گذشته : وی افزود

 .رسید

قطعا در : معاون وزیر جهاد کشاورزی دلیل این این اتفاق را تالش مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان عنوان کرد و گفت

 .شود سال زراعی جاری بیش از دو برابر سال گذشته محصول تولید می

 .هزار تن کلزا برداشت شد 62هزار تن سویا و  02مقدار  22سال : تصریح کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی 

های روغنی داشتند، چگونه سطح زیر کشت  وی در پاسخ به این سوال که علیرغم مشکالتی که کشاورزان امسال برای فروش دانه

 .های روغنی کردیم ههای آموزشی کشاورزان را راغب به کشت دان با برگزاری کالس: افزایش یافته است، گفت

، استرالیایی و صربستانی در ایران برگزار  های آموزشی که توسط کارشناسان فرانسوی کشاورز در کالس 011حدود : کشاورز گفت

 .های الزم به کشاورزان داده شد ها، آموزش شد، شرکت کردند و در این کالس

 .است های روغنی دانه عوامل افزایش سطح زیر کشتهم یکی دیگر از  تنوع در بذر و باال بردن کیفیت: وی افزود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http42221292114212 
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 روغن

 آیانا 1309آذر  29, سه شنبه

 ترین مجتمع فرآوری روغن نباتی جنوب کشور افتتاح می شود  بزرگ

میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در آستانه  921فاز نخست یک مجتمع تولیدی فرآوری روغن نباتی با سرمایه گذاری بیش از 

 .افتتاح قرار دارد

این شرکت پس از ثبت و انجام مراحل : ترضا شمسایی، مدیرعامل یکی از شرکت های فرآوری روغن نباتی با اعالم این خبر گف 

اولیه زیربنایی در اواخر دهه هشتاد، قرار بود ظرف مدت کوتاهی به بهره برداری برسد، اما به دلیل عدم پرداخت به موقع تسهیالت 

ست آن آماده بهره مالی مورد نیاز و از سوی دیگر افزایش شدید تورم در سطح کشور، افتتاح آن به تعویق افتاد، اما امروز فاز نخ

 .برداری است

خورشیدی شروع شد و با ساخت تاسیسات و مجموعه های  02عملیات اجرایی این مجتمع رسما از سال : وی در ادامه افزود 

 .سال اخیر تکمیل شده است 2اداری، خدماتی و همچنین خرید و نصب دستگاه ها و تجهیزات فنی الزم، طی 

 01این پروژه با پیش بینی سرمایه گذاری حدود : ی صورت گرفته در فاز اول این پروژه گفتشمسایی با اعالم سرمایه گذار 

میلیارد ریال شروع شد که به دلیل طوالنی شدن زمان دریافت تسهیالت و افزایش سرسام آور تورم طی چند سال گذشته، میزان 

 .سرمایه گذاری آن سه برابر شد

فاز نخست این مجتمع فراوری روغن نباتی، دارای توان : ت این شرکت تولیدی اظهار داشتوی با اشاره به ظرفیت تولید فاز نخس

هزار تن روغن خام و خوراک دام است که با تکمیل و تجهیز واحد تصفیه و بسته بندی، میزان تولید آن  61تولید ساالنه بیش از 

 .افزایش خواهد یافت

نفر به صورت مستقیم در این  21در فاز نخست بیش از : ایی این پروژه گفتمدیرعامل این مجتمع تولیدی در خصوص اشتغال ز 

نفر می رسد  921مجتمع مشغول به کار می شوند که این تعداد پس از راه اندازی خط تولید تصفیه و بسته بندی روغن به بیش از 

 .هم خواهد شد که آمار قابل توجهی استنفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فرا 4111و در مجموع زمینه اشتغالزایی بیش از 

تولید روغن خام از دانه های روغنی و تغذیه صنایع : رضا شمسایی با اشاره به نوع فعالیت و اهمیت این پروژه در سطح کشور افزود 

اده اولیه روغن تبدیلی مرتبط با آن در سراسر کشور، این مجتمع را در زمره شرکت های تولیدی مادر قرار داده که توان تامین م

 .نباتی در جنوب کشور را در طول سال دارد

امیر حیدری، یکی از اعضای هیئت مدیره این شرکت نیز در ادامه این گفتگو با بیان گستردگی فعالیت های این شرکت تولیدی در  

ع تبدیلی روغن نباتی، باعث رشد و راه اندازی این پروژه تولیدی عالوه بر تامین ماده اولیه صنای: زمینه های مختلف اقتصادی گفت

 .توسعه صنعت حمل و نقل، کشاورزی و دامداری می شود

هزار تن انواع دانه های روغنی این شرکت از یک سو و همچنین تولید معادل همین مقدار  61با توجه به نیاز ساالنه : وی گفت 

این حجم بار از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی، شاهد روغن خام و کنجاله خوراک دام از سوی دیگر و به دنبال آن جابجایی 

 .پویایی صنعت حمل و نقل استان فارس و حتی استان های همجوار خواهیم بود

: عضو هیئت مدیره یکی از شرکت های فرآوری روغن نباتی با اشاره به تاثیر مستقیم این پروژه اقتصادی بر صنعت کشاورزی افزود 

که چندین سال است گریبانگیر بخش کشاورزی شده، الزاما کشاورزان را مجبور به تغییر الگوی کشت  مشکالت ناشی از کمبود آب

نموده که با توجه به نیاز دائمی و مبرم این مجتمع به دانه های روغنی که جزء گیاهان کم آب هستند، چالش بحران آب به فرصت 
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واهد شد و عالوه بر این، صنعت دامپروری نیز به دلیل تولید تبدیل شده و صنعت کشاورزی فارس و جنوب کشور را متحول خ

 .خوراک دام با کیفیت و ارزان، رونق دوباره خواهد یافت

مشکل زیرساخت : حیدری سروستانی در ادامه این گفتگو با اشاره به حل مشکل تامین آب، برق و گاز این مجتمع تولیدی گفت 

ی بسیار خوب مدیران استانی و شهرستانی مرتفع شده و تنها کار باقی مانده، تکمیل های اولیه همچون آب، برق و گاز با همکار

پروژه انتقال برق است که بر اساس توافق صورت گرفته با شرکت شهرک های صنعتی فارس، نیمی از هزینه اجرای خط انتقال برق 

 .بل هستیمبه این مجتمع به عهده ما بوده که انجام شده و منتظر اجرای تعهد طرف مقا

از آنجا که ما تحت پوشش سازمان جهاد کشاورزی استان : وی با اعالم میزان سرمایه در گردش فاز نخست تولید روغن خام، گفت 

هزار تن انواع دانه های روغنی خریداری کنیم و این میزان خرید نیازمند سرمایه در گردش  61فارس هستیم و ساالنه بیش از 

میلیارد ریالی جهت خرید و سایر هزینه های روزمره در طول ماه های اولیه تولید را به  921طای تسهیالت باالیی است، تقاضای اع

متولیان امر در استان داده ایم که این درخواست در حال پیگیری بوده و امیدواریم با همکاری مسئوالن، هرچه سریع تر تسهیالت 

 ./مورد نظر به این شرکت پرداخت شود

/item/food/ir.iana.www//:http96262-4html. 
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 زعفران

 فودپرس 1309آذر ماه  26پنج شنبه 

 تعلل وزارت جهاد کشاورزی در ارائه آمارتولید/انتقاد از خام فروشی زعفران ایرانی

تعلل وزارت جهاد در :ای آن در جهان، گفت انتقاد از خام فروشی طالی سرخ ایرانی و عرضه فلهعضو شورای ملی زعفران ضمن < کشاورزی

 .شود ارائه آمار صحیح تولید سبب جوالن دالالن و ملتهب شدن بازار می

کشاورزی باید آمار وزارت جهاد : روز قبل پایان یافته است، اظهارداشت 42تا  41علی حسینی با بیان اینکه فصل برداشت زعفران در حدود 

تن باشد ضمن  211با توجه به سطح زیرکشت و عملکرد کشاورزان میزان تولید حداقل    شود امسال، تولید را اعالم کند اما پیش بینی می

 .هزار هکتار است 01اینکه درحال حاضر سطح زیرکشت بالغ بر 

ریزی کند و  خانه باید برنامه این وزارت: ش عملکرد تولید کمک کند، گفتوی با اشاره به اینکه انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی به افزای

 .کیلوگرم افزایش دهد 2را حداقل به   متوسط تولید طالی سرخ در هر هکتار

ر امسال شود متوسط تولید در هکتا بینی می پیش: سال گذشته اتفاق افتاده است، افزود 91عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه این مساله در 

 .کیلوگرم بوده است 9.2که این عدد سال قبل  کیلوگرم رسیده باشد درحالی 2به 

ها برای سودجویی وارد عمل شوند  این مساله باعث شد واسطه: حسینی کاهش تولید طالی سرخ در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت

 .و قیمت محصول را تا صد در صد افزایش دهند

ها کاهش  ها متعادل شد و زمانی که این اتفاق رخ داد برخی هیاهو به راه انداختند که چرا نرخ امسال در پی افزایش تولید، قیمتبه گفته وی، 

 .که این اقدام غلط بود چون محصول به قیمت واقعی خود رسیده بود و بحث ارزانی مطرح نبود یافته است درحالی

ای قصد ملتهب  کاذب است و عده  ها این افزایش نرخ: ش مجدد قیمت طالی سرخ در بازار، اضافه کردعضو شورای ملی زعفران با اشاره به افزای

 .کردن بازار و تکرار کارهای قبلی خود را دارند

وانیم ت تن زعفران می 911ما در بهترین شرایط حدود : حسینی با بیان اینکه ما در حال حاضر بیش از نیاز کل دنیا زعفران داریم، ادامه داد

 .صادر کنیم

ماند برای سال آینده و به موجودی سال بعد  که این محصول می: کیلوگرم زعفران اضافه داریم، گفت 491تا  411وی با اشاره به اینکه حدود 

 .شود اضافه می

بینی  پیش: کرد و افزودتن عنوان  941سال قبل حدود   طی  استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی 9حسینی میزان تولید طالی سرخ را در 

 .تن افزایش تولید نسبت به پارسال داریم 411  ما این است که امسال حدود

ها  بازی  عضو شورای ملی زعفران با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید زودتر آمار دقیقی را از میزان تولید طالی سرخ اعالم کند تا دالل

 .شود رائه آمار صحیح باعث جوسازی دالالن در بازارها و ملتهب کردن شرایط میتعلل در ا: خاتمه یابد، ادامه داد

یابد  ها کاهش می کنند در صورت اعالم آمار دقیق، قیمت آنان احساس می: حسینی درباره دلیل تعلل وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه افزود

 .شود دالالن است و منجر به سودجویی آنان میکه این موضوع بیشتر به نفع  کنند درحالی و کشاورزان زیان می

پردازند و آن زمان ما با تولید انبوه مواجه  رویه افزایش پیدا کند همه کشاورزان به تولید این محصول می اگر قیمت زعفران بی: وی ادامه داد

 .خوریم چراکه مصرف محدودی در جهان دارد شویم و به مشکل برمی می

صادرات منوط بر : جاری منجر به افزایش صادرات طالی سرخ خواهد شد؟ گفت رسش که افزایش تولید در سالحسینی در پاسخ به این پ

دار میان  افزایش تولید نیست بلکه به عوامل دیگری چون ساز و کار الزم، بسترسازی مناسب، بازاریابی منطقی، رقابت صحیح، سالم و هدف

 .صادرکنندگان بستگی دارد

به فروش   ای در دنیا های ناچیز و به صورت فله درات به این معنا نیست که ما زعفران را از کشاورزان بخریم و آن را با قیمتصا: وی اضافه کرد

و خوشحال باشیم که با رشد صادرات مواجه هستیم این رشد نیست بلکه خام فروشی است و ارزش افزوده واقعی را نصیب کشور ما   برسانیم
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 .کند نمی

باید اقدامات زیربنایی در این زمینه : کنیم، گفت یان اینکه در حال حاضر صد در صد در زمینه عرضه زعفران به دنیا خام فروشی میحسینی با ب

 .های جانبی این محصول کار شود انجام و صنایع تبدیلی گسترش یابد ضمن اینکه باید بر روی تولید فراورده

این اقدامی اشتباه است و به توسعه : دهد، ادامه داد یشتر خام فروشی کند دولت به او جایزه میوی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر کس ب

 .کند خام فروشی کمک می

فروشند که از آنان تشکر  برند در اسپانیا می کیلوگرمی می 211های بزرگ یک تنی و  به گفته حسینی، ما صادرکنندگانی داریم که در محموله

 . شود هم می

292220bc4=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 زیتون

 آیانا 1309آذر  39, دوشنبه

 خسارت ناشی از مگس زیتون به زیر یک درصد رسید 

های مبارزه با آفات و  ارتقای آزمایشگاه های مرجع، ارتقای آمادگاهرییس سازمان حفظ نباتات کشور بر توسعه شبکه پیش آگاهی، 

 . روش های غیرشیمیایی از طریق اعتبارات مناسب و به موقع تاکید کرد

به گزارش ایانا، محمدعلی باغستانی که در نشست معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با جهانگیری معاون اول ریاست  

تغییرات اقلیمی، : رصت پیدا کرد تا به اهم برخی کاستی های پیش روی بخش کشاورزی اشاره کند، گفتجمهوری دقایقی ف

سال پیش است و  91تا  42ها را در پی داشته و این در حالی است که عمده امکانات ما مربوط به  طغیان بسیاری از آفات و بیماری

 .این امکانات باید به روز شود

ادگاه های مبارزه با آفات به خصوص ملخ وضعیت مناسبی ندارند و امسال پیش بینی طغیان ملخ را داریم، وی با بیان این که آم

 .درصد عنوان کرد 22تا  21خسارات ناشی از آفات، بیماری ها و علف های هرز را ساالنه 

سال : شور است، اظهار داشتمیلیون هکتار اراضی ک 46وی با بیان این که حجم عملیات کاری سازمان حفظ نباتات در سطح 

میلیون هکتار با سن گندم مبارزه شد، به طوری که سن زدگی به نیم درصد رسید و هیچ محموله ای برگشت  9گذشته در سطح 

 .نخورد

 .میلیون هکتار با علف های هرز مبارزه شد 2خورشیدی در سطح  29در سال : رییس سازمان حفظ نباتات خاطر نشان کرد

با اقدام به موقع شبکه های پیش آگاهی و : زیتون در سال گذشته را از موفقیت های این سازمان نام برد و گفتوی مهار مگس 

سازمان های جهادکشاورزی سه استان قزوین، گیالن و زنجان، میزان خسارت ناشی از مگس زیتون به زیر یک درصد رسید، 

 .بود زا ، مگس زیتون یکی از آفات بحران29درحالی که در سال 

 ./باغستانی در عین حال از دولت خواست با واردات غیرمجاز و قاچاق میوه با جدیت برخورد کند

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96021-4html. 
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 سالمت

 آیانا 1309آذر  25, چهارشنبه

 واکسیناسیون رایگان طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل  طرحاجرای 

طرح آزمایشی واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت نیوکاسل در مناطق 

 . پرتراکم طیور صنعتی در حال اجراست

های طیور، زنبور عسل و  طهرانی مدیر کل دفتر مبارزه با بیماری به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور،

طرح آزمایشی واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری : کرم ابریشم سازمان دامپزشکی کشور با اعالم این خبر اظهار داشت

واکسن و سرم سازی رازی تولید نیوکاسل با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت نیوکاسل برای نخستین بار توسط موسسه تحقیقات 

خراسان رضوی، مازندران، گیالن، گلستان، سیستان و بلوچستان، )استان کشور  41روز در  21به مدت  22آذر ماه  42و از 

 .آغاز شده است( اصفهان، کرمانشاه، فارس، بوشهر و خوزستان

م از نظر طیور صنعتی و از طریق کنترل بیماری در هدف از این طرح، کاهش میزان آلودگی ویروس در مناطق پرتراک: وی افزود

 .طیور روستایی به عنوان مخازن ویروس است

 2در این طرح میزان : های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد مدیر کل دفتر مبارزه با بیماری

 .ت و روش مصرف آن به صورت آشامیدنی استمیلیون دز واکسن به صورت رایگان مورد استفاده قرار گرفته اس

در صورت اخذ نتایج مورد انتظار از سال آینده میزان بیشتری طیور روستایی در سطح کشور مورد : دکتر طهرانی افزود

 .واکسیناسیون با این واکسن قرار خواهند گرفت

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http96222-4html. 
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 سالمت
 فودپرس 1309آذر ماه  26پنج شنبه 

 این غذا ها را در هوای آلوده نخورید

هنگامی که هوا آلوده است افراد از مصرف گوشت گاو، عدس، بادنجان به ویژه میرزاقاسمی، : یک متخصص طب سنتی گفت< غذا و تغذیه

های صنعتی، غذاهای خمیری چون ماکارونی، و غذاهای چرب و سنگین مانند کله پاچه باید پرهیز کنند؛ چرا که موجب غلظت خون  گوشت

 .شود می

هایی که غلظت خون را افزایش  خوراکی ٔ  از همه. در زمانی که هوا آلوده است: مجید انوشیروانی درباره تدابیر حفظ سالمتی اظهار داشت

های صنعتی، غذاهای خمیری چون ماکارونی، و غذاهای چرب و سنگین  انند گوشت گاو، عدس، بادنجان به ویژه میرزاقاسمی، گوشتدهند م می

 .مانند کله پاچه باید پرهیز کرد

سیژن بیشتری پیوند های اک یابد تا با مولکول های قرمز به طور جبرانی افزایش می دانیم که در شرایط آلودگی هوا، تعداد گلبول به گفته وی می

 .شود های قرمز در عروق بسیار زیاد می برقرار کند و از این رو، تراکم سلول

یابد که در  هایی مانند لخته شدن خون و انسدادهای عروقی افزایش می در چنین حالتی، امکان بروز پدیده: این متخصص طب سنتی ادامه داد

 .ی و یا لخته شدن خون در وریدهای عمقی منجر شودهای قلبی و مغز تواند به سکته افراد مستعد می

حال اگر فردی، در شرایط آلودگی هوا از غذاهایی تغذیه کند که مقتضی تولید خون غلیظ هستند، در واقع این روند را تشدید : انوشیروانی افزود

 .خواهد کرد

. کنند، مثالً خوردن سیب ی خون ساز خون یکسانی ایجاد نمیغذاها ٔ  دانش تغذیه در منابع مکتب طب ایرانی، همه ٔ  بر پایه: وی اضافه کرد

 .انجامد که قوام معتدل دارد شود، به تولید خونی می انگور و انار شیرین، در فردی که فرآیند هضم در وی به خوبی انجام می

یا ( کالباس و سوسیس و همبرگر) های صنعتی در حالی که خوردن گوشت گاو و گوساله، یا خوردن گوشت: این متخصص طب سنتی ادامه داد

 .تر دارد های منجمد کهنه، مقتضی تولید خونی است که قوام غلیظ گوشت

زیرا فرآیند هضم در افراد سالمند، . تر باشد تواند خطرناک مهم این است که این پدیده در سالمندان می ٔ  نکته: انوشیروانی خاطرنشان کرد

آن  ٔ  شود که هضم معدی و کبدی غذاها نسبت به جوانان ناکافی باشد که نتیجه نان، موجب میتر است و کاهش حرارت بنیادی در آ ضعیف

 .تر از حد اعتدال است تولید خونی است که قوام آن غلیظ
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 سالمت
 فودپرس 1309آذر ماه  26پنج شنبه 

 دو خوراکی موثر در زیبایی پوست 

 . یک نوشیدنی ضد چروک پوست را به شما معرفی می کنیم< غذا و تغذیه

 سویا برای مراقبت از پوست

نشان می دهند که  تحقیقات. بر اساس مطالعات محققان استرالیایی سویا زیبایی ظاهری پوست را بهبود بخشیده و از آن محافظت می نماید

استفاده از سویا به صورت موضعی و یا به عنوان مکمل خوراکی، موجب محافظت پوست و حتی ترمیم آن در برابر آسیب های ناشی از نور 

 .همچنین مشخص شده است که سویا در بهبود ساختار و استحکام پوست نیز نقش دارد. خورشید می شود

 به جای قهوه، کاکائو بخورید

آنتی اکسیدان  9محققان معتقدند که کاکائو با دارا بودن مقادیر بسیار باالیی از . شیدنی ضد چروک پوست را به شما معرفی می کنیمیک نو

از پوست در برابر صدمات آفتاب محافظت نموده، جریان خون در بافت پوست را بهبود بخشیده، به آب رسانی ( اپی کاتچین و کاتچین)مهم 

 . موجب نرمی پوست می شود پوست کمک کرده و
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 سالمت
 فودپرس 1309آذر ماه  29سه شنبه 

 ! کنند استفادهسالمندان از این روغن 

عروقی از جمله دیابت، فشارخون باال،  -روغن زیتون دارای اثرات محافظتی در برابر بسیاری از عوامل خطرساز بیماری های قلبی< غذا و تغذیه

 .و این روغن در سالمندان از سکته مغزی جلوگیری می کند. کلسترول باال و چاقی می باشد

نشان می دهد که مصرف روغن زیتون از سکته مغزی در افراد مسن  نتایج مطالعه ای که در مجله نورولوژی آمریکا به چاپ رسیده است،

 .پیشگیری می کند

سرپرست این تیم تحقیق که در فرانسه انجام شده است، معتقد است باید توصیه های تغذیه ای جدیدی برای پیشگیری از سکته مغزی در 

 .سال و باالتر تدوین گردد 62افراد 

ر افراد سالمند بسیار شایع است و استفاده از روغن زیتون یک روش آسان و کم هزینه برای پیشگیری از او اضافه می کند که سکته مغزی د

 .این اتفاق می باشد

افراد شرکت کننده هیچ گونه . سال و باالتر در سه شهر فرانسه مورد بررسی قرار گرفت 62فرد  2692برای انجام این مطالعه، پرونده پزشکی 

. عدم مصرف، مصرف متوسط و مصرف باال: میزان مصرف روغن زیتون در این افراد در سه گروه طبقه بندی شد. اشتندسابقه سکته مغزی ند

 .مورد سکته مغزی به ثبت رسید 420سال،  2بعد از . این افراد از روغن زیتون تصفیه نشده و خالص استفاده می نمودند

ه بدن و سایر عوامل خطرساز سکته، نتایج نشان داد در افرادی که به طور منظم و بعد از بررسی رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی، شاخص تود

مداوم از روغن زیتون برای آشپزی و همچنین به عنوان سس ساالد استفاده کرده اند، خطر سکته مغزی در مقایسه با عدم مصرف کنندگان این 

 .درصد کمتر است 24روغن، 

عروقی از جمله دیابت، فشارخون باال، کلسترول باال  -برابر بسیاری از عوامل خطرساز بیماری های قلبیروغن زیتون دارای اثرات محافظتی در 

 .و چاقی می باشد

محققان معتقدند اینکه کدام ماده موجود در این روغن دارای این اثرات مفید می باشد، تاکنون به درستی مشخص نشده است، اما می توان 

 .ن همچون ایجاد طعم بهتر در غذاهای سالم مثل ساالد سبزیجات را نیز در بروز اثرات سودمند آن موثر دانستاثرات غیر مستقیم این روغ
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 سالمت
 فودپرس 1309آذر ماه  20یک شنبه 

 تغذیه مناسب موقع آلودگی هوا چیست؟ 

متخصصان با توجه به عوارض آلودگی هوا بر اندام های مختلف بدن به ویژه دستگاه تنفسی و ریه، راهکار مقابله از طریق تغذیه < غذا و تغذیه

 .هدفمند را به خانواده ها توصیه می کنند

قلبی در مبتالیان به این بیماری ها، یک عامل اصلی در بروز بیماری های  تحقیقات نشان می دهد آلودگی هوا ضمن تشدید عوارض تنفسی و

 .تنفسی و قلبی در افراد سالم نیز محسوب می شود

 .کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد 42هزار بار تنفس می کند و تقریباً به  99هر فرد روزانه نزدیک به 

مستقیم با آلودگی هوا قرار می گیرد و ریه، مسئول جذب اکسیژن هوا و دفع دی سیستم تنفسی اولین بخش از بدن انسان است که در تماس 

اکسید کربن خون است، از این رو در صورتی که غلظت آالینده های هوا فراتر از ظرفیت تصفیه ریه انسان باشد، وارد جریان خون می شوند و 

ضربان قلب، سکته قلبی، کاهش ظرفیت شش ها، آسم، برونشیت و  عوارضی همچون اختالل در انتقال اکسیژن به بافت های بدن، افزایش

 .سرطان ریه ایجاد می شود

ر آلودگی هوا در قسمت های فوقانی دستگاه تنفسی بیشترین تأثیر را به جا می گذارد و آثار بیماری در بیماران ریوی به صورت حاد و مزمن د

 .درازمدت باقی می ماند

 دگی هواتوصیه های تغذیه در زمان آلو

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب و مصرف مواد غذایی مناسب را راهکاری برای کاهش  'قمرتاج خان بابایی' دکتر

میوه ها و سبزی تازه، از مواد : عوارض آلودگی هوا بر سالمتی ذکر کرد و از تاثیر مفید مصرف میوه، سبزی تازه و شیر سخن گفت و افزود

 .یی بسیار مهم هستند که هنگام تشدید آلودگی هوا باید به مقدار زیاد در برنامه غذایی روزانه گنجانده شودغذا

 .آنتی اکسیدان های موجود در انواع میوه و سبزی نقش حیاتی در سالمت ریه دارند: خان بابایی توضیح داد

اع سبزی از قبیل سیر، پیاز، انواع کلم ها، گوجه فرنگی و کاهو توصیه می به طور خاص مصرف سیب، نارنگی، پرتقال، انار، انو: وی ادامه داد

 .شود

به گفته دکتر خان بابایی، مصرف منظم ماهی های روغنی نظیر ماهی آزاد و سالمون هم می تواند در تقویت و بهبود فعالیت دستگاه تنفسی 

 .موثر واقع شود

ا برای کاهش صدمات به دستگاه تنفسی و التهاب دستگاه گوارش بسیار ضروری است و شیر و لبنیات در شرایط آلودگی هو: وی اظهار کرد

 .لیوان شیر و لبنیات در برنامه غذایی گنجانده شود2تا  2بهتر است روزانه 

 عوارض آلودگی هوا بر سالمتی

هر چه میزان ذرات آالینده در هوا بیشتر  :عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره عوارض سوء آلودگی هوا بر سالمت گفت

 .باشد، کار و فعالیت ریه ها دشوارتر می شود، زیرا باید اکسیژن بیشتری را جذب و دی اکسید کربن بیشتری را دفع کند

لودگی هوا باعث آ: این فوق تخصص بیماری های ریوی با بیان اینکه آلودگی هوا می تواند تهدید جدی برای سالمتی انسان باشد، اظهار کرد

 . تحریک مجاری هوائی و تشدید آسم در میان افراد به خصوص کودکان می شود

به گفته وی، تماس درازمدت با هوای حاوی میزان بیش از حد مجاز آالینده ها باعث بروز برونشیت مزمن، بیماری مزمن ریه، تنگی نفس، 

 .شود سرفه های مکرر و شدید، آب ریزش چشم و سوزش و التهاب می

افرادی که بیماری زمینه ای دارند مانند قلبی و عروقی، بیماری های ریه، آلرژی، آسم، بیماری متابولیک و بیمارانی که : خان بابایی ادامه داد

 .تحت عمل پیوند قرار گرفته اند، بیشتر و زودتر مستعد دریافت عوارض آلودگی هوا هستند

 .دد و فعالیت در محیط های باز هنگام آلودگی هوا به خصوص در ساعات اوج ترافیک پرهیز کننداین افراد از تر: خان بابایی توصیه کرد



 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                          4931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

119 
 

تحقیقات نشان داده است که آلودگی هوا در بروز انواع بیماری های غیرواگیر : عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد

 .اردو انواع سرطان ها به ویژه سرطان ریه نقش موثری د

 تأثیرات آلودگی هوا بر کودکان

آلودگی هوا ابتال به آسم را در : خان بابایی با بیان این که آلودگی هوا بیشترین تاثیر و تهدید جدی برسالمتی کودکان را دارد، اظهار کرد

 .کودکان افزایش می دهد

قد کوتاه تر، بیشتر در معرض آلودگی سطحی هوای  به گفته وی، کودکان به دلیل تعداد تنفس بیشتری نسبت به بزرگساالن و همچنین

 .محیطی قرار می گیرند

کودکان همچنین به دلیل فعالیت جسمانی و سوخت و ساز بیشتر، مستعد ابتال به : فوق تخصص بیماری های ریه و آسم کودکان اضافه کرد

 .بیماری های ریوی و عفونت های ریوی هستند

بدنی و ورزش به علت افزایش تعداد تنفس، آلودگی بیشتری را وارد سیستم تنفسی و ریه می کند و در انجام فعالیت های : وی توصیه کرد

 .نتیجه، عوارض آلودگی هوا در کودکان شدیدتر خواهد بود

د در محیط های خانواده ها سعی کنند در روزهایی که آلودگی هوا افزایش می یابد، با مراقبت جدی از کودکان سعی کنند از ترد: وی ادامه داد

 .باز، محدوده های مرکزی و پر ترافیک شهر اجتناب کنند و از فعالیت یا بازی کودکان در محیط های باز و پارک ها ممانعت به عمل آورند
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 سالمت
 فودپرس 1309آذر ماه  22شنبه 

 کنند  هایی که شما را دچار پف می خوراکی

 .دهد کند و احساس پف کردگی می شود و این هوا در دستگاه گوارش تجمع می جویدن آدامس نیز منجر به بلعیدن هوا می< غذا و تغذیه

کنند که  نند غذاهای پرچرب و با فیبر باال با بدن کاری میشوند ما غذاهایی که دیر هضم می. پرخوری مقصر شماره یک احساس نفخ و گاز است

 !اید کنید پف کرده احساس می

 .کنند سدیم باالی موجود در این غذاها احساس نفخ ایجاد می. غذاهای منجمد یکی از علل بروز این حاالت هستند 

اگر شما مستعد ابتال به . شود، تشکیل شده است گاز در بدن میکلم بروکلی نیز پر از فیبر است ضمن این که از رافینوز، قندی که موجب ایجاد 

 .نفخ هستید، سبزیجات اینچنینی را بهتر است به صورت آبپز مصرف کنید

ها به شدت موجب نفخ  های لبنی حاوی الکتوز باید اجتناب کنند چون این فراورده کسانی که مبتال به عدم تحمل الکتوز هستند، از فراورده

 .شوند می

 .شوند بوبات نیز حاوی قند و فیبر دیر هضم هستند و منجر به تولید گاز در روده میح

 . دهد کند و احساس پف کردگی می شود و این هوا در دستگاه گوارش تجمع می جویدن آدامس نیز منجر به بلعیدن هوا می
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 سیب درختی
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 سیب زمینی

 - 09/90/39فارس

 شود ریالی برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می ۰322یارانه 

 .سیب زمینی آغاز شد ریالی برای صادرات هر کیلوگرم 4211پرداخت یارانه : وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

، در راستای سیاست حمایتی وزارت جهاد پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ریال برای صادرات  4211کشاورزی در کمک به صادرات و توسعه بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی مازاد بر نیاز داخل، یارانه 

 .می شود هر کیلوگرم سیب زمینی پرداخت

که تاریخ خروج درج شده در پشت ( خصوصی یا تعاونی)کلیه صادرکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی: این گزارش می افزاید

به بعد می باشد، الزم است جهت تکمیل مدارک دریافت یارانه صادراتی سیب زمینی به  22پروانه صادراتی آنها از اول بهمن 

 .صادرکننده کارت بازرگانی مراجعه نمایند سازمان جهاد کشاورزی استان

در دولت یازدهم، وزارت جهاد کشاورزی مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها را به منظور : در ادامه این گزارش آمده است

ا با گسترش پشتیبانی از تولید داخلی و فراهم کردن زمینه های توسعه بازارهای صادراتی در دستور کار قرار داده و در این راست

تعامالت بین المللی و ایجاد زیرساخت های الزم نسبت به گسترش همکاری های بین المللی و انعقاد تفاهم نام ها و موافقت نامه 

 .های بهداشت دامی و گیاهی با کشورهای هدف اقدام کرده است

اد بر نیاز داخل صادر شده و همچنین برای هزارتن سیب زمینی ماز 211در پرتو این سیاست ها، بیش از : این گزارش می افزاید

 .هزارتن مرغ و تخم مرغ به ثبت رسیده است 421اولین بار رکورد صادرات 
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 شیالت

 آیانا 1309آذر  25, چهارشنبه

 افتتاح پایانه و نمایشگاه دائمی بتکا با عرضه محصوالت شیالتی 

با حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی و تنی چند از مسئوالن بخش شیالت و  "بتکا"آذرماه، پایانه و نمایشگاه دائمی  92روز جمعه 

 . شود حوزه آبزیان، در منطقه تهرانپارس افتتاح می

با ( ایانا)های تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی امروز در گفتگو خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی

های کشاورزی  قرار است در محله تهرانپارس با همکاری و مساعدت تعاونی "بتکا"پایانه و نمایشگاه دائمی : اعالم این خبر گفت

 .ها، حضور اتحادیه آبزیان در این نمایشگاه قطعی شده است عنوان نخستین غرفه ایران تشکیل شود که به

رسد و همزمان با  برداری می آذرماه به بهره 92در این نمایشگاه دائمی، اتحادیه ماهیان سردآبی از روز جمعه : زاده افزود آرش نبی

 .کند آغاز میآذرماه این نمایشگاه عرضه محصوالت آبزیان را  92شب یلدا، از روز 

شده منجمد  غرفه در این نمایشگاه دائمی محصوالت شیالتی خود را از قبیل ماهی، میگو، محصوالت فرآوری 2: وی خاطرنشان کرد

 .کند فروشی عرضه می و ماهی تازه با قیمت عمده

آذرماه تا میالد حضرت  92ز از رو 41به مدت : های تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی ادامه داد مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی

(ص)رسول
درصدی عرضه انجام خواهد شد و پس از آن در تمامی ایام سال با تخفیف پنج  92تا  91فروش ویژه و با متوسط تخفیف  

 .درصدی پذیرای مشتریان خواهد بود 41تا 

شود، معاونان وزیر جهاد کشاورزی، مدیر  ام میآذرماه انج 92در مراسم افتتاحیه این پایانه که در روز جمعه : زاده تصریح کرد نبی

پروری سازمان شیالت، مدیرکل توسعه بازار این سازمان و تنی چند از مسئوالن حضور  سازمان مرکزی تعاون روستایی، معاون آبزی

 .خواهند داشت

سایر محصوالت کشاورزی خواهد بود ای نزدیک محلی برای واردات و صادرات محصوالت آبزی و  این پایانه در آینده: وی یادآور شد

 ./کند کننده محصوالت کشاورزی، این پایانه را افتتاح رسمی می عنوان نخستین عرضه و شیالت به

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http96012-4html. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/26805-1.html


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                          4931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

115 
 

 شیالت
 آیانا 1309آذر  25, چهارشنبه

هزار تن انواع آبزی  92گذاری برای تولید  هدف/ رسد ماهیان سال آینده به خاویار می ترین گله فیل بزرگ

 توسط جهاد نصر 

کیلوگرم دارند که از سال آینده استحصال خاویار از آنها آغاز  21ماهیان در حال حاضر وزنی باالی  دوهزار قطعه از گونه فیل

 .شود می

با اعالم این ( ایانا)پروری در مؤسسه جهاد نصر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مسئول فنی و اجرایی آبزی 

خورشیدی با سازمان شیالت ایران منعقد شده است، این مؤسسه مکلف است  4229ای که از سال  نامه بر اساس تفاهم: خبر گفت

 .ار تن انواع آبزیان را تولید کندهز 01سال آینده  41تا 

هزار تن انواع  61تن خاویار و  411هزار تن گوشت ماهی خاویاری،  41هزار تن میگو،  41این تولیدات برای : حسین اسالمی افزود

 .بینی شده است ماهیان در قفس پیش

ماه در آنها  ماه بچه صب و از دیقفس آن ن 46قفس خریداری شده که از سال گذشته  62در حال حاضر : وی خاطرنشان کرد

 .شود رهاسازی می

تن میگو تولید شود و تا پایان  211بینی شده که  ای در بندرعباس پیش در گمیشان استان گلستان و در مزرعه: اسالمی ادامه داد

 .تن برسد 211سال نیز امیدواریم این تولید به 

شود تا سال آینده  بینی می آال نیز اقدامات مثبتی انجام شده و پیش تا پایان سال جاری در پرورش ماهی قزل: وی تصریح کرد

 .تن تولید داشته باشیم 211دوهزار و 

هزار تنی در دو نقطه از دریای خزر و  ها در دریای خزر و خلیج فارس، مطالعات برای تولید شش برای نصب قفس: اسالمی یادآور شد

 .یک نقطه از خلیج فارس به اتمام رسیده است

تن خاویار را  21عالوه بر آن، در الرین، بندر کیاشهر و جزیره قشم نیز مزرعه دوهزار تنی که هریک پتانسیل تولید : وی تأکید کرد

 .دارند، در حال احداث هستیم

 آال در قفس در سال گذشته تن ماهی قزل ۶2تولید  

تن ماهی در قفس ازجمله  61صورت پایلوت،  سال گذشته به: پروری در مؤسسه جهاد نصر اظهار داشت مسئول فنی و اجرایی آبزی

سازی شده است و از ابتدای  ماهیان در نوشهر ذخیره تن ماهی، بچه 211آال تولید و به بازار عرضه شد و امسال نیز برای تولید  قزل

 .شود ماه عملیات اجرایی آغاز می دی

ای هشت  تولید خاویار پروسه: توسط این مؤسسه در حال تولید است، گفتترین گله ماهیان خاویاری  اسالمی با اعالم اینکه بزرگ

 21ماهی پرورش داده شده است که در حال حاضر به وزن  ساله نیاز دارد که در این راستا دوهزار از گونه خاویاری فیل 2تا 

 .شود کیلوگرم رسیده است و از سال آینده استحصال خاویار از این گونه باارزش آغاز می

های دیگری  ماهی است که در برنامه است از گونه در حال حاضر عمده ماهیان خاویاری مورد استفاده فیل: وی همچنین افزود 

 .ماهی و گونه سیبری نیز استفاده شود برون، تاس همچون قره

گذاری  کت و سرمایههای شیالتی که توسط این مؤسسه انجام شده است، در حال حاضر با مشار پروژه: اسالمی خاطرنشان کرد

 .ها دعوت به همکاری شده است گذاران خارجی نیز برای اجرای هرچه بهتر این پروژه های تابعه انجام شده، اما از سرمایه شرکت
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 .برداری شده است های یک شرکت خارجی بهره از پروژه پرورش ماهی سیباس در جزیره قشم از مشارکت: وی ادامه داد

 ورش ماهی در قفس همچون خشکی استگذاری برای پر سرمایه 

گذاری ماهی در قفس و روش پرورش استخر تصریح  پروری در مؤسسه جهاد نصر درباره میزان سرمایه مسئول فنی و اجرایی آبزی

گذاری پرورش ماهی در قفس تقریباً معادل خشکی است، اما مشکالت خاص خود را دارد و همچنین محاسنی  میزان سرمایه: کرد

 .کند رد که یکی از آنها پرورش در محیط طبیعی است و خصوصیات آبزی پرورش داده شده را شبیه دریا مینیز دا

های  سال سابقه دارد و در استان 21پرورش ماهی در قفس در ایران بحث جدیدی است، اما در دنیا حدود : اسالمی یادآور شد

توان  دهد و می داد، زیرا شرایط آب و هوایی اجازه تولید بیشتر را نمیتوان پرورش ماهی در قفس انجام  شمالی تنها دو دوره می

 .آبی پرورش داد شش ماه از سال، ماهیان سردآبی و شش ماه دیگر ماهیان گرم

شود تا زمانی که تولیدات بازار واقعی  برای بازاریابی محصوالت آبزی تولیدشده اقداماتی انجام شده است و تالش می: وی تأکید کرد

 .ود را پیدا کند، بازارمحور تولید کنیمخ

توسط این ( یعنی متناسب با شرایط بازار)ای  صورت تولید الیه تن آبزی به 211تاکنون حدود : اسالمی در پایان اظهار داشت

ا افزایش های خارجی بتوانیم حجم عملیات اجرایی و میزان تولیدات ر گذاری مؤسسه انجام شده است که امیدواریم با کمک سرمایه

 ./دهیم

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http96229-4html. 
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 شیالت
 آیانا 1309آذر  25, چهارشنبه

هماهنگی با منابع طبیعی برای / های ماهی در قفس میلیارد تومان تسهیالت برای طرح 522پرداخت 

 پشتیبانی 

میلیارد تومان طرح به صندوق توسعه ملی معرفی شد که تمامی آن  211  در سال گذشته برای دریافت تسهیالت آبزی پروری

 .اختصاص یافت

های این سازمان  درباره برنامه( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران پروری سازمان شیالت  معاون توسعه آبزی 

های الزم برای پرورش آبزیان انجام شده است  یابی مطالعات و مکان: پروری با تکیه بر پرورش ماهی در قفس گفت برای توسعه آبزی

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، منابع طبیعی و منطقه آزاد انجام  مان جنگلهای پشتیبان نیز با ساز های الزم برای فعالیت و هماهنگی

 .شده است

های الزم با  از آنجا که پرورش ماهی در قفس به اراضی ساحلی پشتیبان نیاز دارد، در این راستا هماهنگی: حسین عبدالحی افزود

ها است، در اختیار این بخش قرار  طبیعی و سازمان جنگلهای ساحلی که متعلق به منابع  های مربوطه انجام شده تا زمین ارگان

 .گیرد

هایی  هایی نیز در بنادر مختلف کشور همچون اسکله امیرآباد، کیاشهر، بابلسر و انزلی برای شرکت البته صیدگاه: وی خاطرنشان کرد

 .کنند، اختصاص داده شده است که اقدام به پرورش ماهی در قفس می

 .های پشتیبان انجام شده است های الزم برای در اختیار قرار دادن زمین ا منطقه آزاد قشم نیز هماهنگیب: عبدالحی ادامه داد

شود، تسهیالت  پروری تهیه می هایی که برای توسعه آبزی با صندوق توسعه ملی هماهنگ شده است تا به طرح: وی تصریح کرد

 .توان انتظار زیادی داشت مناسب نیست، نمیارائه دهند، اما از آنجا که شرایط اقتصادی کشور   الزم

 ها پروری در ایران، به شرط رفع تحریم گذاران خارجی برای آبزی مندی سرمایه عالقه 

میلیارد تومان  211با وجود چنین شرایطی در اقتصاد کشور، سال گذشته : پروری سازمان شیالت یادآور شد معاون توسعه آبزی

هایی به  ه اقدامات الزم برای اخذ مجوزها و همچنین دریافت تسهیالت انجام شد و امسال نیز طرحطرح به بانک عامل معرفی شد ک

 .بانک معرفی شده است

ها قراردادی را منعقد کردند و عالوه بر آن، بازدیدی از  های تولید آبزیان با نروژی در چند ماه گذشته شرکت: عبدالحی تأکید کرد

 .چین نیز انجام دادند های پرورش در قفس ترکیه و طرح

های فنی و پشتیبانی الزم از بحث  های فرانسوی نیز به ایران آمدند و مقرر شد که حمایت تعدادی از شرکت: وی اظهار داشت

 .پرورش ماهی در قفس انجام شود

یران است و عالوه بر آن، گذاری در ا ها برداشته شود، آماده سرمایه شرکت نروژی اعالم کرده که اگر تحریم: عبدالحی همچنین گفت

 . پروری مشارکت کنند درخواست همکاری داریم های آبزی مند هستند با ایران برای طرح از تعداد دیگری از کشورها نیز که عالقه

 تن ماهی در قفس، تاکنون 922تولید  

تن تولید داشته  211هزار و  تاکنون یکهای داخلی  پرورش آبزیان در آب: پروری سازمان شیالت در ادامه افزود معاون توسعه آبزی

 .تن پرورش ماهی در قفس به ثبت رسیده است 011است که عالوه بر آن، 
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های تولیدکننده افزایش یابد، خواهیم توانست این روش پرورش را در کشور توسعه  اگر توان مالی شرکت: وی خاطرنشان کرد

 .دهیم

ها، مراتع و آبخیزداری، منابع طبیعی، دامپزشکی و  هایی چون جنگل ی با سازمانهای فرابخش وجود هماهنگی: عبدالحی ادامه داد

 .دار شوند های فوق را عهده محیط زیست و مناطق آزاد باعث شد که مجری این طرح، مسئولیت هماهنگی

ران وارد کنند که اگر آال به ای زده قزل هایی تمایل دارند که تخم چشم شرکت: وی درباره سایر قراردادهای خارجی تصریح کرد

 .ترین مولدها خواهیم داشت ها برداشته شود، سرعت عمل باالتری برای ورادات کیفی مشکالت مالی و تحریم

مندی  های نروژی و فرانسوی نیز برای پرورش ماهی در قفس و ماهی خاویاری، اظهار عالقه شرکت: عبدالحی در پایان یادآور شد

 ./کردند
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 شیالت
 آیانا 1309آذر  29, سه شنبه

هزار تن ماهی در قفس در برنامه  022گذاری برای  هدف/ شود قفس صیادان جنوب از سیباس و صبیتی پر می

 ششم 

ماهیان  بینی شده است که با تأمین بچه صیادان جنوب کشور عالوه بر ماهیان بومی، پرورش ماهی سیباس و صبیتی پیشبرای 

 .بتوانیم پرورش در قفس آنها را اجرایی کنیم

: گفت با اعالم این خبر( ایانا)پروری سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون توسعه آبزی 

شود و در این راستا پرورش ماهی  های سازمان شیالت محسوب می های پرورش در قفس از اولویت ویژه با روش پروری به توسعه آبزی

 .آن، در بخش ماهیان جنوب، پرورش ماهی در قفس کلید خورده است  سیباس یا شانک در دستور کار است و عالوه بر

بار در کشور انجام شده است، مجبور به واردات مولد  ید پرورشی ماهی شانک برای نخستیناز آنجا که تول: حسین عبدالحی افزود

ای نزدیک برای مولدسازی و تکثیر انبوه این گونه  تواند در آینده ویژه مرکز تکثیر موجود در قشم می شدیم، اما دو واحد تکثیر به

 .کار رود ارزشمند به

حال سازمان شیالت باشند و برای تکثیر و افزایش  توانند در این بخش کمک یز میواحدهای بخش خصوصی ن: وی خاطرنشان کرد

 .ماهیان همکاری کند تعداد بچه

عالوه بر آن، واردکننده این گونه . زمانی که مولدها به تعداد مناسبی دست یابد، دیگر وارد نخواهیم کرد: عبدالحی ادامه داد

 .کند میلیونی در ایران وجود داشته باشد، مرکز تکثیرش را به کشور ما منتقل می اقتصادی نیز اعالم کرده که اگر بازار سه

 رسد شانک، طی شش ماه به وزن بازار می

رسد، یعنی  ماهی شانک در مدت حدود پنج تا شش ماه به وزن بازار می بچه: پروری سازمان شیالت تصریح کرد معاون توسعه آبزی

 .؛ بنابراین صرفه اقتصادی برای تولید را به همراه داردگیرد گرم وزن می 011تا  211معادل 

 .صبیتی نیز در حال انجام است  عالوه بر ماهی سیباس در دریای جنوب، پرورش ماهی بومی: وی یادآور شد

رده صورت پرورش ماهی در قفس وجود نداشته، اما سازمان شیالت با این اقدام تالش ک صبیتی در گذشته به: عبدالحی تأکید کرد

 .ویژه در قفس را افزایش دهد است که تولید ماهیان پرورشی به

بینی شده است که امیدواریم  هزار تن ماهی پرورشی در قفس پیش 911گذاری  برای برنامه ششم توسعه، هدف: وی اظهار داشت

 .بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم

اقتصادی باالیی دارند، چون در مدت کوتاهی رشد بسیار زیادی داشته و هایی چون سیباس ارزش  گونه: عبدالحی در پایان گفت

 ./شوند و از این موضع است که این گونه برای پرورش در قفس انتخاب شده است خیلی سریع وارد بازار می
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  2۱: تاریخ

 میلیون دالری تولید کنندگان میگو در سال جاری 92ضرر 

 21با شیوع بیماری لکه سفید و کاهش صادرات به بازارهای هدف تولیدکنندگان حدود : مدیر عامل اتحادیه پرورش آبزیان گفت

 .میلیون دالر متضرر شوند 01الی 

در  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان کشور در گفت و گو با

که میزان تولید امسال با توجه به شرایط فراهم شده پیش بینی شده بود : خصوص وضعیت تولید میگو در سال جاری اظهار داشت

هزار تن میگو در کشور تولید شده است و این  41هزار تن برسد که متأسفانه با شیوع بیماری لکه سفید در مزارع تنها  91میگو به 

 .درصدی میزان تولید نسبت به سال گذشته است 21الی  21امر بیانگر 

میلیون دالر  01الی  21ش صادرات به بازارهای هدف حدود در واقع تولید کنندگان با شیوع بیماری لکه سفید و کاه: وی افزود

 .درصد جبران خسارات تولید کنندگان را پرداخت کرده است 21متضرر شوند و از طرفی بیمه محصوالت کشاورزی کمتر از 

ای هدف صادر درصد میگو پرورشی به بازاره 21میگو یکی از کاالهای صادرات محور است که در سال بیش از : قاسمی تصریح کرد

شود و گفتنی است که دولت و تولید کنندگان برای سال آینده باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشد تا شاهد کمرنگ شدن  می

 .حضور صادرکنندگان و کاهش حجم صادراتی در بازارهای هدف نباشیم
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  20: تاریخ

 ترین مشکالت بخش کشاورزی بازاریابی شیالت محصوالت عمده

بازار یابی وبازار سازی محصوالت از عمده ترین مشکالت بخش کشاورزی است : مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی گفت

 .امیدواریم با سرمایه گذاری و حمایت بیشتر در این بخش بتوانیم این مشکالت را برطرف کنیمکه 

، هدایت اهلل اصغری مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی در افتتاحیه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

اتحادیه ملی و  49های پایانه آبزیان را فراهم کرده و اکنون این امر توسط  دولت تنها زیرساخت: واره آبزیان اظهار داشتپایانه جشن

 .سراسری در یک فضای خصوصی در حال انجام است وامیدواریم بتوانیم مجریان خوبی برای اجرای این کار باشیم

بخش کشاورزی است که امیدواریم با سرمایه گذاری و حمایت بیشتر این  بازاریابی و بازار سازی یکی از مشکالت: وی افزود

 .مشکالت برطرف شود تا مدیریت صادرات محصوالت تسهیل یابد

در واقع فاصله قیمت بین تولید و عرضه زیاد است و همواره در : اصغری با اشاره به فاصله کاهش قیمت تولید و عرضه بیان کرد 

 .ها را به حداقل برسانیم های عرضه آبزیان بتوانیم فاصله کاهش قیمت نهتالشیم تا با ایجاد پایا

صادراتی بایستی با برندسازی بسته بندی محصوالت،  برای بازارهای : مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی تصریح کرد

سب بتوانیم بستر امنی را برای صادرات های بازار و عرضه مستقیم کاالهای کشاورزی و بازار یابی منا استفاده تجاری از فرصت

 .محصوالت فراهم کنیم
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  20: تاریخ

 برگشت میگوهای صادراتی از روسیه صحت ندارد

برگشت میگوهای صادراتی از روسیه کامالً کذب است زیرا در صادرات : دفتر بهبود کیفیت و فراورده های آبزیان گفت مدیرکل

 .شود محصوالت شیالت استانداردها به طور کامل رعایت می

گل شاهی مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و فراورده های آبزیان در ، عیسی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  

های الزم برای سامانه ابزیان است اما  دولت تنها فراهم کننده زیر ساخت: افتتاح جشنوازه آبزیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت

اط مستقیم و حذف واسطه فروش به نفع شود و از طرفی ارتب ها با کمک بخش غیر دولتی انجام می سر و سامان دادن به این سامانه

 کند تولید کننده و مصرف کننده است زیرا در این صورت مصرف کننده با قیمتی منطقی محصوالت را تهیه می

ها ایجاد ارتباط منطقی است که تا تولید کنندگان در نقاط مختلف کشور بتوانند محصول خود را  ترین هدف سامانه اصلی: وی افزود

ها عرضه کنند و از طرفی با توجه به اینکه برای بازگشت سرمایه صادر کنندگان در بازارهای صادراتی تضمینی وجود  نهبه آن پایا

 .ها بتوانیم نقاط تمرکزی درداخل و خارج ایجاد کنیم ندارد امیدواریم که از طریق این سامانه

امیدواریم بتوانیم محصوالت شیالتی خودرا به بازار روسیه  با کاهش تعرفه واردات مواد غذایی به روسیه: گل شاهی در ادامه گفت

 .توسعه دهیم هر چند که ابهاماتی دراین میان وجود دارد اما در صدد برطرف کردن ان هستیم

در واقع این موضوع صحت ندارد و کامالً کذب است زیرا استانداردهای : وی با اشاره به بازگشت میگوهای صادراتی از روسیه گفت

 .شود والت صادراتی کامالً رعایت میمحص

تن میگو به روسیه صادر شده و از طرفی با توجه به سطح  91در حال حاضر : مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و آبزیان تصریح کرد

 2ر ایم که به روسیه صادر کنیم گرچه برنامه صادرات میگو به این کشو کاهش تولید میگو حدود هزار تن دیگر برنامه ریزی کرده

هزار تن بوده اما به سبب مشکالت و بیماری لکه سفید در مزارع این میزان کاهش پیداکرده اما گفتنی است که قرار دادهای فی 

 .هزار تن است 92مابین صادرات ماهی و میگو ایران و روسیه باالی 
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - 130۱دی  91: تاریخ

 درصدی قیمت ماهی از تولید به مصرف ۶2اختالف 

درصدی برخوردار  21الی  61قیمت تمام شده آبزیان در مزرعه تا بازار از فاصله :مدیر عامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان گفت

 .رسد دست دالالن میبوده به طوری که این مازاد مستقیم به 

، درخصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان کشور در گفتگو با 

د قزل آال و کپور ماهیان به سبب آثار در سال جاری تولی: وضعیت تولید و قیمت ماهیان قزل آال و کپور ماهیان اظهار داشت

درصدی تولید  0الی  2بیماری قزل آال در مزارع از سال گذشته تا کنون و مشکالت تأمین نقدینگی در کنار خشکسالی با کاهش 

 .مواجه است

 .هزار تن برسد 62الی  61هزار تن و ماهیان قزل آال به  421شود که تولید کپور ماهیان در سال جاری به  پیش بینی می: وی افزود

درصدی برخوردار بوده و گفتنی است که این  21الی  61قیمت تمام شده آبزیان در مزرعه تابازار از فاصله : قاسمی در ادامه گفت

 .رسد به دست دالالن می مازاد مستقیم 

ف کننده و از طرفی ابزار تعیین نظارت بر بازار وظیفه سازمان حمایت از تولید کننده و مصر: مدیر عامل اتحادیه تصریح کرد

ایم  ها در دست میادین میوه و تره وبار است و سازمان مربوطه وظیفه دارند که بر بازار نظارت داشته باشند و بارها تذکر داده قیمت

 .ها محول کنند اما حاضر نیستند توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند این کار را به اتحادیه که اگر نمی
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 شیالت
 ایرنا - 20/90/1309: تاریخ خبر ایرنا

 ملی توسعه آبزی پروری در مناطق غیرساحلی در بیرجند برگزار شد  کارگاهنخستین 

استان  15کارگاه ملی توسعه آبزی پروری در مناطق غیر ساحلی با نگرش کشت آکواپونیک با حضور  نخستین -ایرنا -بیرجند 

 . کشور روز یکشنبه در بیرجند برگزار شد

وزه مدیران شهرستان در این کارگاه دو ر: مدیر امور فنی و آبزی پروران سازمان شیالت ایران در حاشیه این کارگاه در جمع خبرنگاران افزود

استان غیر ساحلی کشور از جمله استان های یزد، اصفهان، کرمان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شیراز و خراسان جنوبی حضور  42های 

 . دارند

رشد تلفیقی در این کارگاه آموزشی آبزی پروران شرکت کننده با روش های جدید آبزی پروری تلفیقی بوده که در واقع : وحید معدنی گفت

 .گیاه همراه با آبزیان است آشنا می شوند

در این راستا ساالنه دوره های : وی انتقال دانش به روز به آبزی پروران سطح کشور را یکی از اهداف سازمان شیالت ایران دانست و اظهار کرد

 .زمینه پرورش آبزیان در سطح کشور برگزار می شود آموزشی نوینی توسط اساتید و کارشناسان مجرب و با توجه به مستعد بودن استان ها در

کارگاه های آموزشی ملی به صورت محدود در : وی به برگزاری کارگاه های آموزشی پرورش آبزیان در دو بخش ملی و استانی اشاره کرد و گفت

در هر استان برگزار می شود که براساس  طول سال برگزار می شوند اما در زمینه کارگاه های استانی در طول سال حدود سه عنوان کارگاه

 .میزان اعتبار سازمان برنامه ریزی می شود

حوزه آموزشی آبزی پروری شامل سه بخش عمومی، مدیریتی و تخصصی است که دوره های مدیریتی و تخصصی به صورت یک : وی ادامه داد

 .یا دو روزه و متناسب با موضوعات هر استان انتخاب می شود

ه با نگرش کشت توام محصوالت گلخانه ای به همراه پرورش ماهی تجاری از جمله کپور و ماهی آکواریوم از امروز در بیرجند آغاز و به این کارگا

 .مدت دو روز نیز ادامه دارد
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 شیالت
 ایرنا - 20/90/1309: تاریخ خبر

 هزار تن ماهی قزل آال رتبه نخست دنیا را دارد  ۰۴2ایران با تولید ساالنه 

ایران است،  بهمدیرکل دفتر آب شیرین سازمان شیالت ایران با بیان اینکه رتبه نخست تولید قزل آال در دنیا متعلق  -ایرنا  -بیرجند 

 . آال در کشور تولید می شود هزار تن ماهی قزل 199ساالنه : گفت

: هزار تن انواع آبزیان در آبهای شیرین کشور افزود 221محمد افراسیابی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران بیرجند با اشاره به تولید ساالنه 

 .ر می شودهزار تن ماهی گرمابی تولید شده در کشور به دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه صاد 61همچنین ساالنه حدود 

در دهه گذشته آبزی پروری در کشور توانسته جایگاه خوبی در دنیا پیدا کند همچنین در زمینه میگو و آب شور شاهد روند رو به : وی ادامه داد

 .رشدی نسبت به سالهای گذشته هستیم

اه های متعددی متناسب با نیازهای روز جامعه ساالنه کارگ: وی در ارتباط با برگزاری کارگاه مختلف توسعه آبزی پروری در سطح کشور افزود

توسط نمایندگانی از شیالت در حوزه های جدید آبزی پروری در استان های مستعد برگزار می شود که طی آن آبزی پروران با آخرین دانش 

 .فنی در این حوزه آشنا می شوند

احلی با نگرش کاشت آکواپونیک در خراسان جنوبی اشاره کرد و وی به برگزاری نخستین کارگاه ملی توسعه آبزی پروری در مناطق غیر س

آشنا می (  پرورش ماهی در قفس) در این کارگاه دو روزه آبزی پروران با شیوه های جدید آبزی پروری تلفیقی آبزیان خوراکی و زینتی : گفت

 .شوند

آبزی پروری یکی : ف مهم برگزاری این کارگاه ها ذکر کرد و افزودوی اقتصادی کردن فعالیت های پرورش آبزیان و اشتغالزایی را از جمله اهدا

 .از اقتصادی ترین بخش های کشاورزی محسوب شده همچنین سود خوبی برای سرمایه گذاران دارد

تمرکز و : ن کردافراسیابی با بیان اینکه برای توسعه آبزی پروری در کشور برنامه ریزی های خوبی برای افق های آینده صورت گرفته است، بیا

 .توجه سازمان شیالت در حال حاضر پرورش آبزیان در قفس و استفاده از آبهای شور در سواحل شمالی و جنوبی کشور است

گذاری بیشتر به موضوع پرورش  وی پرورش ماهی به صورت طبیعی تر با کیفیت بیشتر، استفاده از آب دریا و آبهای غیرمتعارف و سرمایه 

 .ق خشک کشور را از جمله مزایای اجرای طرح پرورش آبزیان در قفس ذکر کردآبزیان در مناط

همچنین در این راستا برای استفاده از منابع آبی خرد : درصدی دولت برای طرح های آبزی پروری خبر داد و افزود 22وی از ارائه تسهیالت 

میلیون تومانی  21تا  92توانند برای پرورش آبزیان از تسهیالت  ای با بسیج سازندگی منعقد شده است که بهره برداران می  تفاهم نامه

 .برخوردار شوند

هزار تن آبزی در قفس تا پایان برنامه ششم توسعه در کشور  211مدیرکل دفتر آب شیرین سازمان شیالت ایران از پیش بینی ظرفیت تولید 

 .این طریق در سواحل شمالی و جنوبی کشور تولید می شودهزار تن انواع آبزی از  411در حال حاضر : خبر داد و عنوان کرد

استفاده از چاهها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی برای افزایش پرورش : وی در ارتباط با افزایش پرورش آبزیان در خراسان جنوبی یادآور شد

 .استآبزیان و باالبردن بهره وری در این استان مورد توجه سازمان شیالت کشور قرار گرفته 

پروری به صورت رایگان در اختیار فعاالن این بخش در   هزار تن بچه ماهی برای رشد آبزی 421پیش بینی شده امسال : افراسیابی گفت

 .خراسان جنوبی قرار بگیرد

 42یش آن به کیلوگرم برآور شده است که در صورت افزا 41تا  2به گفته وی، سرانه مصرف آبزیان در کشور برای هر نفر ساالنه حدود 

 .کیلوگرم باید میزان تولید آبزیان کشور نیز به یک میلیون تن در سال برسد تا بتوانیم نیاز کشور را رفع کنیم
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 ایرنا - 25/90/1309: تاریخ خبر

 در مرحله نوسازی برای راه اندازی مجدد است  خوزستانکارخانه قند شمال 

 شوشبا بیان اینکه کارخانه قند شمال خوزستان در شهرستان ( ایدرو)رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  -ایرنا  -شوش 

انه طبق برنامه زمان بندی شده مجددا راه انتظار می رود این کارخ: مرحله نوسازی برای راه اندازی مجدد را طی می کند گفت

 . اندازی شود

کارخانه قند شمال خوزستان در کیلومتر هفت جاده شوش، دزفول بزرگترین کارخانه قند چغندری در خاورمیانه است که بعد از واگذاری به 

 .تاکنون تعطیل شده است 4209بخش خصوصی از سال 

دید میدانی از این کارخانه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از تجهیز و پشتیبانی کامل تیم بازسازی سید رضا نوروززاده عصر چهار شنبه در باز

ق کارخانه قند در شوش خبر داد و ابراز امیدواری نمود با تامین اعتبار الزم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیای این کارخانه طب

 .برنامه پیش رود

 .ش تصفیه شکر کارخانه قند بارسازی می شود تا خط تصفیه شکر آن هرچه سریعتر وارد مدار تولید شوددر گام نخست بخ:وی گفت

تولید  نوروززاده با بیان اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکنون چند کارخانه از جمله کارخانه قند یاسوج را بازسازی و وارد مدار

 .قند شوش نیز هر چه سریعتر مرحله بازسازی و نوسازی را طی کرده و به بهره برداری برسدامیدواریم کارخانه :کرده است افزود

دولت با توجه به اهمیت بازسازی کارخانه قند شوش اهتمام ویژه ای را در این خصوص داشته :فرماندار شهرستان شوش نیز در این دیدار گفت

 .و اعتبار الزم را پیش بینی کرده است

یان اینکه این شرکت بعد از چند سال تعطیلی با کمک مسووالن استان خوزستان و شهرستان وارد مدار تولید خواهد شد رضا نجاتی با ب

 . مردم چشم به راه راه اندازی مجدداین کارخانه هستند و باید براساس برنامه زمانبندی شده این کار صورت گیرد:گفت

راه اندازی : وانع ، نوسازی و بازسازی خط تولید در آینده وارد چرخه تولید خواهد شد گفتنجاتی با بیان اینکه کارخانه قند شوش با رفع م

 .مجدد این کارخانه موجب تولید و رونق اشتغال و به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد در شمال استان خوزستان خواهد شد

کار این منطقه در کارخانه قند شوش تاکید کرد و نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی نیز بر جذب نیروی بومی و جوانان بی

مردم شهرستان شوش انتظار دارند کارخانه قند به گونه ای مدیریت شود که از تمام ظرفیت های این شهرستان در این راستا استفاده :گفت

 .شود

لید و اشتغال در منطقه شمال خوزستان می راه اندازی مجدد کارخانه قند اقدامی انقالبی و ملی در راستای رونق تو:سید راضی نوری گفت

 .باشد

با برنامه ریزی انجام شده و دستور ویژه وزیر صنعت ، معدن و تجارت برای راه اندازی :رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان نیز گفت

 .مجدد این کارخانه ، شاهد تحول بزرگی در بخش اشتغال و کشاورزی در منطقه خواهیم بود

هزار هکتار از اراضی استان های خوزستان و ایالم و با  221با توجه به اجرای طرح مقام معظم رهبری مبنی بر احیای :  حسن زاده افزودنوراهلل

هزار تنی قند نیز  41توجه به افزایش قابل توجه سطح زیر کشت در استان خوزستان عالوه بر دو کارخانه قند شوش و اهواز احداث دو کارخانه 

 .ن منطقه پیش بینی شده استدر ای

در بازدید رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از کارخانه قند شوش ، دادستان عمومی و انقالب شوش و رییس دادگستری این 

 .شهرستان نیز حضور داشتند

 .به بهره برداری رسید 4262تاسیس و در سال  4222کارخانه قند شوش در سال 

 .و با اعالم ورشکستگی در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه قرار گرفت 4209عطیلی در سال این کارخانه پس از ت
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تعطیلی کارخانه قند شمال خوزستان عالوه بر بیکاری کارگران این شرکت و تشدید بیکاری در منطقه موجب توقف کشت محصول چغندر قند 

 .در شمال خوزستان شد
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 شکر
 شکر نیوز2۲, 130۱آذر : تاریخ

 شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی پیشرو در اخذ استانداردها و گواهینامه های بین المللی

این شرکت در جهت دستیابی به اهداف و برنامه های پیش بینی به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، 

شده جهت تولیدات و توجه همه جانبه به اصول کیفی خود تالش کرده استانداردهای خود را در باالترین سطح ممکن حفظ کند، 

 .که در این راستا موفق به اخذ گواهینامه های متعددی در زمینه های مختلف شده است

تاکید بر نیروی کار به عنوان سرمایه اصلی شرکت، ایجاد انعطاف پذیری در مواجهه با : داف و برنامه ها عبارتند ازبخشی از این اه

تغییرات تکنولوژی، ایجاد تفکر کیفیت گرایی، مدیریت ایمنی غذا در فرآیند مواد غذایی، صرفه جویی در هزینه های کیفیت و 

کامل موازین غذایی و بهداشتی از مهمترین اهداف شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بهینه سازی روند کامل تولید و رعایت 

 .جهت اخذ گواهینامه های بین المللی می باشند

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این شرکت در حال حاضر موفق به اخذ گواهینامه های مختلفی 

اتحادیه اروپا،  CE ، گواهینامه0660دیریت کیفیت، گواهینامه معیار مصرف انرژی و استاندارد از جمله؛ گواهینامه سیستم م

، گواهینامه IMS از آمریکا، گواهینامه سیستم ایمنی مواد غذایی، گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه FDA گواهینامه

حرفه ای، مدیریت آموزش، مدیریت انرژی، مدیریت شکایت ، مدیریت ایمنی و بهداشت iso99111 سیستم ایمنی مواد غذایی

 .مشتری، مدیریت رضایت مشتری و چندین گواهینامه بین المللی دیگر شده است

الزم به ذکر است با توجه به نگرش، برنامه ها و انتظارات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این شرکت و واحدهای تابعه با 

با رویکرد تولید پایدار و حفاظت از منابع، با اجرای اقدامات هماهنگ فنی و اصالحی در بخش های  تدوین یک برنامه درازمدت

مختلف تالش کرده اند تا به استانداردهای الزم و اخذ گواهینامه های بین المللی در همه زمینه ها دست پیدا کنند و خوشبختانه 

ن واحد نمونه استاندارد و واحد نمونه غذا و دارو در استان خوزستان امسال نیز تمامی واحدهای شکر سفید این شرکت به عنوا

 .شناخته شدند
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 ها شیر و فراورده

 خبرنگاران جوان – 130۱آذر  2۱: تاریخ

 کاهش قیمت شیر در پی توقف خرید تضمینی/ میلیاردی دولت از خرید تضمینی شیر ۰22زیان 

 411توقف خرید تضمینی شیر از سوی سازمان تعاون روستایی به سبب ضرر و زیان : مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت

 .میلیارد تومانی این طرح بوده است

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در گفتگو با علیرضا عزیزاللهی مد

خرید تضمینی شیر از سال گذشته به دستور مستقیم وزیر جهاد کشاورزی توسط سازمان : تأیید توقف خرید تضمینی اظهار داشت

کردند، شروع شده اما باید گفت که مقدار  تومان امتناع می 4221روستایی به سبب اینکه صنایع از اموال مصوب نرخ مصوب تعاون 

 .میلیون تولید شیر خام بسیار ناچیز بوده است 0.2خرید تضمینی در مقابل تولید 

ایی صورت گرفته تنها موجب شده که قیمت ماهی که خرید تضمینی از سوی سازمان تعاون روست 44در واقع در حدود : وی افزود

 .خرید تضمینی شیر خام طی این مدت کاهش قیمت را تجربه نکرده باشد

میلیارد تومان ضرر و زیان  411اجرای این طرح به سبب خرید شیر خام و تبدیل آن به شیر خشک با : عزیزاللهی در ادامه گفت

 .روستایی این طرح متوقف شده است مواجه بوده و به همین خاطر از سوی سازمان تعاون

در مناطق قطب تولید شیر خام این مقدار خرید تضمینی تأثیر بسزایی داشته به : مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران تصریح کرد

تومان شده و به همین خاطر معتقدیم  4911بر کاهش قیمت شیر خام به کمتر از  هایی مبنی طوری با توقف این طرح گزارش

 .ارت جهاد کشاورزی به هر طریقی باید خرید تضمینی را ادامه دهدوز
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 شیر و فرآورده ها
 - 09/90/39فارس

 شود درصد گران می ۶سه محصول پرمصرف / تومانی قیمت شیرخام ۰22توافق سه جانبه برای افزایش 

تومانی قیمت شیر خام تاکید دارند، توافق شد  411در حالی که نمایندگان دامداران، صنعت فرآوری و سازمان حمایت بر افزایش 

 .درصد اضافه شود 6که قیمت سه محصول پر مصرف ماست، شیر و پنیر نیز 

ها انتظار برای  پس از مدت سال گذشته کنندگان شیر خام تیرماه دامداران و تولید خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تومان توسط دولت را برای شیر خام دریافت کنند 4221افزایش قیمت، باالخره موفق شدند مصوبه قیمت 

 .افزایش قیمت شیر اجرایی نشد  تاکنون این مصوبه به علت مخالفت صنایع لبنی به بهانه نداشتن کشش بازار،از آن تاریخ 

کنندگان  سعی و تالش مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و دامداران برای اجرا شدن مصوبه دولت و جلوگیری از ضرر و زیان تولید

جهاد کشاورزی در اذرماه سال گذشته طرح خرید تضمینی شیرخام به قیمت  وزارت نتیجه ماند، تا اینکه که شیرخام آن قدر بی

 .تومان را با مباشرت سازمان تعاون روستایی به اجرا در آورد 4221

 2.9هزار و چربی  411بارمیکروبی زیر  براساس این طرح که اجرای آن تا یک ماه پیش ادامه داشت، شیرخام تولیدی دامداران با

شد که البته این طرح هم به دلیل بار مالی که برای دولت  کنندگان خریداری می تومان از تولید 4221ود درصد به قیمت حد

 .داشت، باالجبار متوقف شد

تومانی شیرخام توسط دولت تاکنون، جلسات بسیاری بین دامداران  4221ماه گذشته یعنی از زمان ابالغ مصوبه خرید  40در 

کنندگان و حتی برخی از مسئوالن دولتی برای مجاب کردن صنایع لبنی  کنندگان و تولید از مصرف صنایع لبنی و سازمان حمایت و

به نتیجه مطلوب یعنی افزایش قیمت خرید  به افزایش قیمت خرید شیر خام از دامداران برگزار شده که هیچ کدام از این جلسات

 .شیر خام نرسید

آیا این   آن و اجرایی نشدن نیم از مصوبه دولت در مورد قیمت خرید شیر خامحال سوال اینجاست که بعد از گذشت یک سال و 

تومانی قیمت  411کنندگان با دامداران و صنایع لبنی برای افزایش  کنندگان و مصرف توافق سازمان حمایت از تولید بار به دنبال

 .دهد خرید شیرخام از دامداران نتیجه می

تومان  411کنندگان را  های لبنی از فردا اول دی ماه قیمت خرید شیرخام از تولید ه کارخانهبراساس این توافق مقرر شده است ک

درصد نسبت به قیمت مصوب  6را حداکثر ( شیر، ماست و پنیر)های لبنی پر مصرف  افزایش دهند وو به ازای آن قیمت فرآورده

 .افزایش دهند 4222سال 

تومان  4221بالغ و اجرایی نشدن مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام به قیمت ماه گذشته که از ا 40ناگفته نماند که طی 

 .های مختلفی به صنایع پیشنهاد شده بود که هیچ کدام پذیرفته و اجرا نشد گذشته راه

درصدی  6احمد مقدسی رئیس انجمن گاوداران صنعتی در رابطه با این موضوع معتقد است که این بار صنایع لبنی افزایش 

 .تومانی قیمت خرید شیرخام به اجرا درآید 411کنم که افزایش  اند و فکر می های پر مصرف لبنی را پذیرفته آوردهفر

 .تومان دولت نزدیک شویم 4221کم در مراحل بعدی به قیمت مصوب  امیدواریم که این مرحله اجرا شود تا کم: گوید وی می
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  39: تاریخ

 لیتر در برنامه ششم توسعه ۰۶2افزایش مصرف سرانه شیر به مرز 

در برنامه ششم توسعه قبل از اینکه برنامه افزایش صادرات مورد توجه قرار گیرد الزم : های لبنی گفت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .لیتر برسد 461است که سرانه مصرف در کشورمان به 

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهای لبنی کشور در گفتگو با  محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

برای صادرات محصوالت لبنی به روسیه مجوزها صادر شده و از طرفی نیز در چند : صادرات محصوالت لبنی به روسیه اظهار داشت

محصوالت لبنی به روسیه آمار چشمگیری ایم اما میزان صادرات  ماه نخست امسال به صورت اندک صادراتی به این کشور داشته

 .نبوده، اما همواره درصدد هستیم تا با حل مشکالت بتوانیم صادرات مستمری به این کشور داشته باشیم

های لبنی بر اساس استانداردها عمل کنند و محصوالت  در واقع بایستی شرکت: وی با اشاره به مشکالت صادرات به روسیه گفت

 .کیفیت صادر کنند تا مشکلی در این خصوص به وجود نیاید بسیار خوبی از نظر

هایی به  در صادرات محصوالت بایستی حمایت از سوی دولت وجود داشته باشد و به نوعی امتیاز و معافیت: اسماعیلی در ادامه گفت

 .صادرکنندگان دهند تا بتوانیم در آینده صنعت دامپروری کشور را گسترش دهیم

بیشترین صادرات محصوالت لبنی به عراق و بعد از آن افغانستان، تاجیکستان و تا حدودی نیز به آذربایجان است و : وی بیان کرد

 .میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است 611الی  211گفتنی است که سال گذشته صادرات محصوالت لبنی 

در برنامه ششم توسعه قبل از اینکه برنامه افزایش صادرات مورد توجه قرار : مدیرعامل اتحادیه فرآورده لبنی کشور تصریح کرد

گیرد الزم است که سرانه مصرف در کشورمان مورد بازنگری قرار گیرد به طوری که میزان سرانه مصرف با فراهم کردن  

 .حال بعد از افزایش سرانه مصرف مازاد تولید خود را بر پایه صادرات قرار دهیملیتر برسد و  461های الزم به  زیرساخت
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 صادرات و واردات

 - 09/90/22فارس

 میلیون تن ۰۰2بینی تولید  پیش/ میلیارد دالر رسید 5ماه امسال به  ۷ارزش صادرات کشاورزی در 

میلیارد دالر و  2.4ماهه نخست امسال حدود  2میزان واردات در : ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه

 .میلیارد دالر رسیده است 2میزان صادرات در مدت مشابه حدود 

ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز  ، عبدالمهدی بخشنده معاون برنامهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ل در بخش ماهه اول امسا 2میزان واردات در : جمهور گفت در نشست معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی با معاون اول رئیس

 .میلیارد دالر رسیده است 2میلیارد دالر و میزان صادرات در این بازه زمانی حدود  2.4حدود   کشاورزی، به

 4.2درصد و در برنامه چهارم ساالنه به  2، در برنامه سوم ساالنه 02متوسط رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال : وی افزود

 .درصد رسید

درصد و  2، متوسط آن 22در برنامه پنجم و تا پایان سال : اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد ریزی و امور معاون برنامه

 .شود و در تالش هستیم تا این میزان رشد را کنترل و ارتقا دهیم درصد برآورد می 2.2امسال هم در نیمه نخست سال، 

سهم بخش کشاورزی در تولید : صورت ساالنه، اظهار داشت به میلیارد دالری تولیدات بخش کشاورزی 21بخشنده با اشاره به ارزش 

 .درصد است 2.2ناخالص ملی، 

درصد و سهم  92.4براساس گزارش اخیر بانک مرکزی سهم ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی از تولید ناخالص ملی : وی افزود

 .درصد است 29.2این بخش در فضای کسب و کار 

زمان با  و هم 29مجموعه تولیدات بخش کشاورزی از سال : قتصادی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشتریزی و امور ا معاون برنامه

 441میلیون تن رسید و در سال جاری به  412میلیون تن بود که این رقم در سال گذشته به  26آغاز به کار دولت یازدهم، 

 .میلیون تن افزایش یافته است

تر شده بود و مطابق گزارش وزارت نیرو مصرف آب در  ها کم درصد میزان بارش 40گذشته این درحالی است که سال : وی افزود

 .تر شده بود ها کم بخش کشاورزی هم به دنبال کاهش بارش

صورت مستقیم به بخش  میلیارد دالر به 212، بیش از 9142در سال  OECD کشورهای عضو: بخشنده در ادامه تصریح کرد

 .درصد ارزش تولیدات آنها در بخش کشاورزی است 22.2اند که این رقم معادل  ن یارانه اختصاص دادههای آ کشاورزی و زیرساخت

یابد  ای که در ایران به بخش کشاورزی تخصیص می اما کل یارانه: ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه

 .درصد تولیدات کشاورزی است 40.2حدود 

سال اخیر  2درصد بوده است که در  2مجموع استفاده بخش کشاورزی از تسهیالت بانکی به طور متوسط ساالنه : بخشنده گفت

 .درصد افزایش یافته است 0.2این رقم به 

 .درصد برآورد شده است 2تا  9سهم استفاده از تسهیالت بانکی در دولت گذشته ساالنه بین : وی افزود

 6سال اخیر  2سهم بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی در : و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کردریزی  معاون برنامه

میلیارد تومان از این صندوق به بخش کشاورزی  621میلیارد دالر بوده که امسال تاکنون  2میلیارد تومان معادل  011هزار و 

 .اختصاص داده شده است
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با توجه به : رصدی بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و سهم قابل توجه آن در صادرات غیرنفتی گفتد 42بخشنده با اشاره به سهم 

 .گذاری برای توسعه تولیدات، توسعه عمودی در این بخش خواهد بود محدودیت منابع آبی کشور، هدف

اقتصادی بخش کشاورزی است،  های مهم کالن بخشنده با بیان اینکه تراز تجاری بخش کشاورزی و صنایع غذایی یکی از شاخص

 2.9به منفی  24میلیارد دالر رسیده بود اما در سال  4.4در سال آخر دولت خاتمی تراز تجاری بخش کشاورزی به منفی : گفت

 برابر افزایش یافت 2میلیارد دالر یعنی حدود 

میلیارد دالر رسید که  2.2ذشته به منفی میلیارد دالر و در سال گ 0به منفی  29تراز تجاری بخش کشاورزی در سال : وی افزود

 .میلیارد دالر کاهش دهیم 2در تالش هستیم تا پایان امسال آن را به منفی 

 .میلیارد دالری تراز تجاری منفی بخش کشاورزی از دستاوردهای وزارت جهاد در دولت فعلی است 2کاهش : بخشنده تصریح کرد

 .برابر افزایش یافت 2یعنی  29دالر در سال  422به  02دالر در سال  22ات از سرانه وارد: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 621میلیارد دالر بوده و امسال تاکنون  2سال اخیر حدود  2سهم بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی طی : وی تصریح کرد

 .ایم میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی دریافت کرده

درصد رسیده بود که در پایان دولت گذشته  04های پایانی دولت هشتم به حدود  الری مردم در سالانرژی و ک: بخشنده ادامه داد

 61درصد عبور کرده و امیدواریم تا پایان برنامه ششم  61درصد کاهش یافت و البته از آغاز به کار دولت یازدهم از مرز  22به 

 .درصد افزایش یافت
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 صادرات وواردات  

 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  2۲: تاریخ

 صادرات ناچیز نان صنعتی به هیچ وجه متناسب با امکانات کالن تولید نیست

در حال حاضر : ای از کشور گفت ایران با اشاره به روند رو به رشد صادرات نان حجیم شده و الیهمدیرکل کانون صنایع غذایی 

های باالی صنعت تولید نان صنعتی، این میزان صادرات  صادرات خوبی در این بخش به کشور عراق داریم ولی با توجه به ظرفیت

 .بسیار ناچیز است

: با اشاره به بازار بسیار پرسود نان حجیم شده در جهان گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،کاوه زرگران در گفتگو با 

کشور ایران دو الی سه سال است که وارد بازار جهانی نان صنعتی شده ولی در همین مدت نیز هر ساله با روند رو به رشد حجم 

 .یی از کشور روبرو بوده استها صادرات چنین نان

کنیم  بینی می شود که پیش های صنعتی ایران با برندهای ایرانی و عراقی به کشور عراق صادر می در حال حاضر انواع نان: وی افزود

 .های آینده بیش از پیش گسترش یابد این روند در سال

در : شود، اظهار کرد ترین اسنک مصرفی خرید و فروش می سالمهای صنعتی در تمام دنیا به عنوان  زرگران با تأکید بر اینکه نان

های بسیار کالنی در بخش تولید نان صنعتی و حجیم انجام شده که توانایی ایران را در  گذاری کشور ما از چند سال گذشته سرمایه

 .صادرات این محصول خوراکی بسیار افزایش داده است

نندگان و صادرکنندگان نان صنعتی در حال حاضر با توجه به روند رو به رشد صادرات به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدک

 .ای از کشور، متأسفانه میزان صادرات این نان از کشور در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار ناچیز است انواع نان الیه

های  شور موجب شده تا تولید و صادرات نانمدیرکل کانون صنایع غذایی ایران با بیان اینکه شرایط رکود گسترده در صنعت ک

های دولت یازدهم در حوزه آرد و نان موجب عقبگرد این صنعت نسبت  متأسفانه سیاست: الشعاع قرار گیرد اظهار کرد صنعتی تحت

 .به تولید و صادرات شده است

های حمایتی روند  انچه دولت با اتخاذ سیاستایران قابلیت بسیار باالیی در تولید و صادرات نان صنعتی دارد و چن: وی ادامه داد

 .توسعه این صنعت را تسریع کند، آینده بسیار روشنی برای صادرات نان حجیم شده از کشور وجود خواهد داشت
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 صادارات و واردات  
 آیانا 1309آذر  20, یکشنبه

روسیه برای تأمین آبزیان، با هندوستان / انتقال پایانه گل و گیاه و محصوالت کشاورزی از رشت به آستارا

  بستقرارداد 

تسهیل رفت و آمد  منظور کرد، با تالش اتاق بازرگانی به پایانه گل و گیاه و محصوالت کشاورزی که پیش از این در رشت فعالیت می

های روسی و کاهش بروکراسی موجود در امر صادرات به شهر مرزی آستارا منتقل شد تا صادرات کاالهای غیرنفتی به  ماشین

 .روسیه با سرعت بیشتری دنبال شود

کشاورزی ایران  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری

ترین موانعی که برای توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی به روسیه وجود دارد، مسئله  یکی از مهم: با اعالم این خبر گفت( ایانا)

تر وضعیت  رود هرچه سریع پور رئیس اتاق ایران و گفتگو با رئیس جمهوری انتظار می عوارض گمرکی بود که با مداخله جالل

 .به نفع ایران اصالح شود های گمرکی تعرفه

ها تشکیل شد،  ای که در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با حضور همه رؤسای کمیسیون در جلسه: قاسم رضاییان افزود

 عنوان اولویت امروز بازرگانی کشور مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد نمایندگان اتاق، ناوگان هوایی و دریایی صادرات به روسیه به

 .وارد مذاکره شوند تا در صورت امکان این دو خطوط برای تسهیل صادرات به کمک بازرگانان بشتابند

 روسیه برای واردات ماهی و میگو با هندوستان قرارداد بست 

ایران  با وجود آنکه: وی با اشاره به شرایط مساعد روسیه برای صادرات انواع محصوالت کشاورزی، آبزی و پروتئینی خاطرنشان کرد

تواند محصوالت پروتئینی و آبزی خود را نیز به کشور روسیه صادر کند،  پتانسیل مناسبی در همه تولیدات کشاورزی دارد و می

گرفته، روسیه برای تأمین بازار محصوالت آبزی خود نظیر ماهی و میگوی خود با هندوستان وارد قرارداد  های صورت علت تعلل به

 .شد

ویژه مرکبات، سیب، کیوی و همچنین انواع سبزیجات و خشکبار  با این وجود، صادرات انواع محصوالت باغی به: رضاییان ادامه داد

 .اند عنوان محصوالت دارای اولویت برای صادرات به روسیه کاندید شده به

های کشور خریداری  مه اتاقبا تشکیل پایگاه تجاری آستاراخان که توسط اتاق بازرگانی گیالن به نمایندگی از ه: وی تصریح کرد

گیرد تا با داشتن دفتری دائمی در روسیه بتوانند شرایط بازار این کشور  شده است، مجتمعی تجاری در اختیار فعاالن اتاق قرار می

 .تری داشته باشند را رصد کرده و برای صادرات و واردات کاال شرایط مناسب

 به آستارا رفتپایانه گل و گیاه و محصوالت کشاورزی از رشت  

پایانه گل و گیاه محصوالت کشاورزی که : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن یادآور شد

های روسی به کشور به  هایی که برای ترددهای ماشین علت محدودیت طی پنج تا شش سال گذشته در رشت فعال شده بود، به

نوعی موانع گمرکی و صادراتی را افزایش  های حمل و نقل افزایش پیدا کرده و به همچنین هزینهلحاظ قانونی وجود داشت و 

 .داد، با درخواست بازرگانان از رشت به آستارا منتقل شد می

ار گذاری بخش خصوصی و همچنین همراهی فرماند این پایانه که در نزدیکی گمرک آستارا قرار دارد، با سرمایه: رضاییان تأکید کرد

کند صادرات محصوالت کشاورزی و گل و گیاه به کشور روسیه را  های صادرکنندگان و واردکنندگان تالش می آستارا و اتحادیه

 .تسهیل کنند
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نوعی از بروکراسی  محل جدید امکان قرار گرفتن نمایندگان نهادهای مؤثر برای صادرات را دارد و به: وی در پایان اظهار داشت

 ./شود موجود کاسته می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96066-4html. 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1309آذر  29, سه شنبه

 آلودگی گردوهای اوکراینی به مواد شیمیایی / چین و اوکراین بازار ایران را بلعید گردوهای

واردات گسترده گردوهای چینی و اوکراینی و قاچاق آنها در بازارهای داخلی در شرایطی که برای سفید ماندن و ماندگاری آنها از 

 .دور مانده استشود، تهدیدی است که از چشم مسئوالن به  مواد شیمیایی استفاده می

با اعالم این خبر ( ایانا)دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گردو امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های نهال گردوی تویسرکان که بهترین گردوی دنیا بود، از  گذاری روی ژنوتیپ علت سرمازدگی و عدم سرمایه در حالی که به: گفت

 .اند ج شده است، بازار داخلی کشور را گردوهای چینی و اوکراینی بلعیدهچرخه خار

ویژه شهرستان تویسرکان و عدم فعالیت تحقیقاتی روی  های گردو در استان همدان به غیراستاندارد بودن باغ: مظفر احمدوند افزود

هزار تن برسد که سرمازدگی و خشکسالی  تهزار تن به کمتر از هش 42های گذشته از  ها باعث شده حجم گردو طی سال ژنوتیپ

 .رو کرده است که به شکل متناوب تولیدات این استان را هدف قرار داده، حجم گردوی کشور را نیز با کاهش روبه

های گردو باعث کاهش راندمان  شده گردو در داخل کشور و عدم فعالیت روی ژنوتیپ باال بودن قیمت تمام: وی خاطرنشان کرد

های سرمازدگی نیز انگیزه الزم را از کشاورزان گرفته است، در حالی که  ها و خسارت باغ های استان شده و بیمه نبودن باغ تولید در

 .توانست ارزآوری قابل توجهی نصیب کشورمان کند محصول خشکبار صادراتی ایران قرار داشت، می 41زمانی گردو که در فهرست 

 ینیقاچاق وسیع گردوهای اوکراینی و چ 

های غربی و کشور آلمان بارها با انجام فعالیت  در حالی که مؤسسه: دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گردو ادامه داد

ترین گردوی دنیا معرفی کردند، اما پس از  عنوان کیفی پژوهشی روی انواع مختلف گردو از سراسر جهان گردوی تویسرکان را به

 .صورت رسمی و قاچاق چند برابر شده است حجم واردات گردو به کشور ایران به 00و  02های سال  خشکسالی

تری نسبت به گردوی ایرانی برخوردار است، در  گردوهای وارداتی از اوکراین و چین که از کیفیت پایین: احمدوند تصریح کرد

 .شود نیز بارگیری میهای گردوی تویسرکان در داخل کشور توزیع شده و حتی به خارج از کشور  بندی بسته

اند، بازار  ترین اشکال خود به شکل قاچاق وارد کشور شده کیفیت واردات گردو از اوکراین که با قیمت ارزان و در بی: وی یادآور شد

 .اند رو کرده و انگیزه را از کشاورزان ایرانی گرفته داخلی را با چالش روبه

شمار رفته که پس از اجرایی شدن طرح انتزاع، از زمره اقالم  از کاالهای لوکس به عنوان یکی واردات گردو به: احمدوند تأکید کرد

شده وزارت جهاد کشاورزی نیست، اما حجم گسترده قاچاق این محصول از کشورهای اوکراین و چین باعث تغییر ذائقه مردم  توصیه

 .و در نتیجه تهدید بازارهای داخلی کشور شده است

 ینی به مواد شیمیاییآلودگی گردوهای اوکرا 

گردوهای اوکراینی واردشده که به شکل کامل از پوست بیرون آمده، : دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گردو اظهار داشت

ماند که برای سالمت انسان تهدید جدی  با استفاده از مواد نگهدارنده و شیمیایی ماندگاری آنها افزایش یافته و رنگ آنها روشن می

 .رود شمار می هب

های تحقیقاتی اقدامات جدی روی  اند با فعالیت هرچند کشورهای چین، اوکراین، آمریکا و ترکیه توانسته: وی همچنین گفت

های خود پیاده کنند، اما ایران در این حوزه هیچ فعالیتی نکرده و این تهدید  ژنوتیپ گردوهای تولیدی خود و استانداردهای باغ

 ./های آینده گردوهای وارداتی از این کشورها بتواند به لحاظ طعم و مزه نیز از گردوهای ایرانی پیشی بگیرد سال وجود دارد که طی

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96220-4html. 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26758-1.html
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 صادرات و واردات
 آیانا 1309آذر  20, یکشنبه

 رانت قوی واردات برنج، قدرت ابتکار عمل را از دولتمردان می گیرد / شود هزار تن برنج ضایع می ۶03ساالنه 

هزار تن  692هزار تنی برنج دستور واردات داده شده است که حجم ضایعات برنج داخلی حدود  221در حالی برای جبران کسری 

 .مسیر واردات را ضروری کرده است برآورد شده که منافع رانت داخلی نیز نگهداری از

با اعالم ( ایانا)دبیر سابق انجمن حمایت از برنج و عضو اتاق بازرگانی گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ده شده است که بازه ویژه کشورهای تایلند، هند و پاکستان دا المللی به در حالی مجوز واردات برنج از بازارهای بین: این خبر گفت

ساله، واردات برنج به  زمانی واردات بیش از شش ماه تعریف شده و قابلیت تمدید تا شش ماه آینده را دارد، یعنی در دور باطل یک

 .کشور ادامه خواهد داشت

ایران، کسری برنج میلیونی  01کیلوگرم برآورد شود، با توجه به جمعیت  26در صورتی که سرانه مصرف : غالمعلی قربانی افزود

 .هزار تن خواهد بود؛ با این وجود، در ذیل مجوز واردات برنج، محدودیتی برای میزان واردات نخواهد بود 221

ای است که تا نزدیک فصل برداشت برنج، واردات آن وجود  گونه همچنین بازه زمانی واردات برنج هرساله به: وی خاطرنشان کرد

 .د به نفع اقتصاد کشاورزی کشور باشدتوان چنین اقدامی نمی. دارد

 ها، جایگزین واردات شود کوبی تجمیع شالی 

هزار تن برآورد شده  692درصد معادل  92میزان ضایعات برنج در داخل کشور بیش از : دبیر سابق انجمن حمایت از برنج ادامه داد

 .وجود داردها، امکان کاهش این رقم  کوبی است، در حالی که در صورت تجمیع شالی

درصد برسد، نیازی به واردات هرساله برنج نخواهد بود؛ به این  41در صورتی که میزان ضایعات برنج به کمتر از : قربانی تصریح کرد

شود، به جای  ها یکی پس از دیگری تکرار می مردان وجود داشته باشد که در دولت معنا که اگر هوشمندی اقتصادی در میان دولت

ها صورت گیرد، عالوه بر جلوگیری از  کوبی گذاری روی تجمیع شالی فروش نفت به کشورهای واردکننده برنج، سرمایه خروج ارز یا

 .نیاز خواهیم شد ضایعات و هدررفت برنج، از ورادات بی

ی به سرب و اورانیوم های هند واردات برنج از کشوری نظیر هند و پاکستان در حالی که بارها پرونده آلوده بودن برنج: وی یادآور شد

در مجامع قانونی و حتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گشوده شده و مشخص شده که این نوع از سالمت کافی 

 ؟!برخوردار نیستند، چرا باید بدون ضابطه و در اوزان باال وارد کشور شوند

 رانت برنج، دست دولتمردان را بسته است 

ای که  گونه بر اساس برنامه پنجم توسعه مقرر بود سبد غذایی مردم ایران اصالح شود، به: کید کردعضو اتاق بازرگانی گیالن تأ

تر شدن سبد با پررنگ  بر بودن آن کاسته و غنی سازی سبد غذایی مردم، از حجم سرانه مصرف برنج با توجه به آب منظور غنی به

تنها اقدامی برای تغییر سبد غذایی مردم نشده، بلکه  حالی است که نه دیدن محصوالت لبنی، سبزیجات و آبزیان دیده شود، این در

 .ناک، سبد غذایی مردم فقیرتر نیز شده است رسد با ورود محصوالت کشاورزی شبهه نظر می به

این های وارداتی برای  کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با صراحت اعالم کرد که آلوده بودن برنج: قربانی اظهار داشت

های وارداتی از هند و پاکستان تکذیب  گاه توسط سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، آلودگی برنج کمیسیون محرز شده و هیچ

دهد که با  های موجود وجود دارد، خبر از رانت مقتدری می کوبی نشده است؛ لذا اصراری که برای واردات برنج به جای تجمیع شالی

 .ی به ویژه مدیران جهاد کشاورزی، توانایی مقابله با آن نیستوجود تمایل مسووالن دولت
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نیاز بودن ایران برای واردات گسترده برنج اجماع داشتند و معتقد بودند با تمرکز  های گذشته همگی بر بی دولت: وی در پایان گفت

اردات برنج، اجازه سرعت عمل به رسد رانت مقتدر و توان خودکفایی برنج را محقق کرد، اما به نظر می یک تا دو ساله می

 ./مردان متمایل به مقابله با آنها را دست کم تاکنون نداده است دولت

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96064-4html. 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1309آذر  25, چهارشنبه

 دالر کاالی کشاورزی از آذربایجان شرقی  میلیون ۰3۷ صادرات

میلیون دالری کاالهای کشاورزی در هشت ماهه نخست امسال از  422رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، از صادرات 

 . استان خبر داد

از : جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، کریم مهری در گفتگو با خبرنگاران گفتبه گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان 

 .درصد سهم بخش کشاورزی است 49.2یعنی ( میلیون دالر 962یکهزار و )کل صادرات غیرنفتی استان 

یع دستی در مدت های کاالیی نظیر فلزات، سنگ و مواد معدنی، فرش و صنا با وجود این که صادرات برخی از گروه: وی افزود

 .درصد افزایش یافته است 2مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش مواجه بوده، اما صادرات بخش کشاورزی بیش از 

ترین محصول صادراتی استان کشمش است که به کشورهای  عمده: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد

 .شود  صادر می... ، آلمان، رومانی، بلغارستان، آذربایجان، ارمنستان و مختلف نظیر امارات، کویت، قطر

 22به گفته وی، حدود نیمی از صادرات کل کشاورزی استان به محصول کشمش اختصاص دارد و طبق آمارهای رسمی حدود 

 ./درصد صادرات کشمش کشور از گمرکات استان آذربایجان شرقی است

/item/majles/ir.iana.www//:http96220-4html. 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  2۱: تاریخ

 واردات گیاهان تزیینی از چین ممنوع شد

 .تا اطالع ثانوی ممنوع شدبر اساس بخشنامه جدید واردات گیاهان زینتی از چین 

 .بر اساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت واردات گیاهان زینتی از چین ممنوع شدخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

صوص واردات گیاهان زینتی از کشور چین وزارت جهاد کشاورزی در خ 22.2.4در متن این بخشنامه آمده است طبق نامه مورخ 

خواهشمند است دستور فرمایید به گمرکات اجرایی ابالغ شود واردات گیاهان زینتی اعم از نهال ،نشاء ( الکی بامبو،بنسای،پاچیرا)

 .قلمه،گیاهچه و سایر اجزا آنها از کشور چین تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم گردد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2292026D%/2% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  2۲: تاریخ

 کاهش صادرات تخم مرغ به عراق

قیمت صادراتی و عدم رقابت نبود همخوانی قیمت تخم مرغ در داخل نسبت به : دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .تن کاهش یافته است 921تن در روز به  221با کشورهای رقیب صادرات تخم مرغ نسبت به یک ماه گذشته از 

، گاه خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشسید فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با 

با توجه به حذف تعدادی از مرغهای پیر اما باید گفت که روند تولید تغییراتی را : درخصوص وضعیت تولید تخم مرغ اظهار داشت

 .تن از این میزان مازاد تولید است 921تن تخم مرغ در کشور تولید شده و حدود  9611نداشته به طوری که روزانه 

درواقع همخوانی قیمت تخم مرغ در داخل نسبت به قیمت صادرات آن : همخوانی قیمت داخل با صادرات گفتوی با اشاره به عدم 

موجب شده که تاحدودی صادرات به عراق کاهش یابد و از طرفی هم ترکیه با قیمت ارزانتری توزیع به عرضه تخم مرغ در عراق 

تن کاهش  921تن در روز به  221رغ نسبت به یک ماه گذشته از دارد و به دلیل عدم رقابت با کشورهای رقیب صادرات تخم م

 .یافته است

دولت هیچ وقت انگیزه دخالت در این زمینه را نداشته و از طرفی قرار بوده که پولی را که دراختیار این : طالکش در ادامه گفت

ن پول رابه صندوق بر گردانند امامتاسفانه این صنعت و صادر کنندگان قرار دهد تازمانی که تولیدکنندگان به سود دست یافتند ای

 .امر از سوی دولت تاکنون عملی نشده است

تومان بوده و از  211در حال حاضر قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری سه هزار و : دبیر کانون پرورش دهندگان تصریح کرد

ما جبران زیان یک سال ونیم گذشته مرغداران را نمیکند طرفی اکنون قیمتهای فروش با قیمت تمام شده مرغدار هم خوانی دارد ا

 .و گفتنی است که اگر این رویه ادامه پیدا کند تاحدودی زیان انباشته مرغداران را در گذشته جبران خواهد کرد
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  2۱: تاریخ

 درصدی امکان پذیر است ۴صادرات مرغ به روسیه تنها با تعرفه 

 2اگر روسیه عوارض صادرات محصوالت پروتئینی را حذف کند یا حداکثر به : مرغداران گوشتی کشور گفت مدیرعامل اتحادیه

 .توانیم همکاری مناسبی را در این زمینه داشته باشیم درصد برساند قطعاً می

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفت و گو با 

ای به صورت  پروتکل صادرات محصوالت دام وطیور به روسیه نهایی شده اما تاکنون محموله: صادرات مرغ به روسیه اظهار داشت

 .اجرایی به روسیه صادر نشده است

اگر روسیه عوارض صادرات محصوالت پروتئینی را حذف کند : گفت درصدی صادرات محصوالت پروتئینی 92وی با اشاره به تعرفه 

 92توانیم همکاری مناسبی را در این زمینه داشته باشیم اما در صورتی که قرار باشد عوارض  درصد برساند قطعاً می 2یا حداکثر به 

ل و صرفاً صادرات خط دو کشتار صرفه های باالی حمل ونق درصدی فعلی باقی بماند باید گفت که با توجه به بعد مسافت، هزینه

  .اقتصادی ندارد

ای نوسان  ارز مبادله در واقع با توجه به کاهش ارزش روبل روسیه مطمئناً انتخاب این واحد پولی به عنوان : حجت تصریح کرد

فروشی که در روسیه انجام می های بیمه بر اساس  چنانچه قیمت صادراتی با دالر مبادله شود با شرکت باالتری خواهد داشت اما 

 .شود بیمه کنند تا ضرر و زیان متحمل صادر کننده نباشد شرایط متفاوت خواهیم داشت
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 صادرات و واردات
 ایرنا | 29/90/1309: تاریخ خبر

 درصد است 02سهم بخش کشاورزی از صادرات غیر نفتی 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، غالمحسین طهماسبی روز سه شنبه در مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید تحقیقات کشاورزی 

مهمی از نیازهای غذایی کشور را تأمین می تولید محصوالت کشاورزی بخش :و تجلیل از پژوهشگران برتر کشاورزی اظهار داشت 

 .کند

 02درصد صادرات غیرنفتی و  91درصد اشتغال،  91درصد تولید ناخالص ملی،  42بخش کشاورزی در ایران، با تأمین : وی افزود

 .درصد مواد غذایی مورد نیاز، نقش تعیین کننده ای در تأمین امنیت غذایی کشور برعهده دارد

ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با در اختیار داشتن یک سوم اعضای هیأت علمی بخش کشاورزی س: وی اضافه کرد 

کشور، نقش عمده ای از وظیفه برنامه ریزی، هدف گذاری، آینده پژوهی و انجام تحقیقات الزم برای شرایط آینده کشور و در نهایت 

 .اردزمینه سازی تأمین امنیت غذایی کشور را در اختیار د

مواد غذایی مورد نیاز انسان در دنیا به دلیل افزایش :معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت 

، رشد ( سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) جمعیت و ارتقای سرانه مصرف غذایی و کیفیت رو به افزایش است و آمار فائو 

به نیم  9121ه، را کند نشان می دهد بطوری که از دو درصد به یک درصد رسیده و تا سال سال گذشت 21جمعیت جهان در 

 .درصد خواهد رسید

رسید و با ضرب آهنگی  9141میلیارد نفر در سال  6.2به  4221میلیارد نفر در سال  2.2به گفته طهماسبی ، جمعیت جهان از 

 .خواهد رسید 9121میلیارد نفر در سال  2.42کندتر به 

کیلوکالری در  21سرانه مصرف غذایی دنیا برای هر نفر به سه هزار و  9121پیش بینی ها نشان می دهد که در سال :  وی افزود

کیلوکالری در  21کیلوکالری به سه هزار و  601روز می رسد که در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران این میزان از دو هزار و 

 .روز خواهد رسید

کیفیت غذا و مصرف گروه های مختلف غذایی در کشورها متفاوت است ،بطوری که طی چند دهه گذشته در : گفت طهماسبی 

درصد از نیاز غذایی از طریق گوشت، شیر و روغن های گیاهی تأمین می شود، درحالی که در  22کشورهای توسعه یافته بیش از 

خواهد رسید و نیاز غذایی این  9121درصد در سال  90به  9141درصد در سال  99کشورهای در حال توسعه مثل ایران از 

 .کشورها بیشتر از طریق غالت و گیاهان ریشه ای و غده ای تأمین می شود

براساس پیش بینی های صورت گرفته درباره جمعیت ، ارتقای مصرف سرانه، : معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات اضافه کرد

، محققان بخش کشاورزی تالش می کنند تا امنیت غذایی را در  9121الی و بحران آب ایران در سال اثرات تغییر اقلیم، خشکس

 . کشور فراهم سازند

وی ،برنامه ریزی برای ارائه الگوی کشت مناسب برای هر منطقه ، تولید ارقام گیاهی و نژادهای دامی مقاوم به شرایط گرم، کم آب 

 . ن راهکارهایی است که برای تأمین امنیت غذایی کشور به مورد اجرا گذاشته می شودو الگوهای مدیریتی مناسب به عنوا

به گزارش ایرنا، در این مراسم همچنین هشت تفاهم نامه و قرارداد انتقال دانش و فناوری بخش کشاورزی میان مراکز و موسسه 

اون وزیر جهاد کشاورزی و واعظ مهدوی معاون های تابعه سازمان تحقیقات کشاورزی و بخش خصوصی با حضور اسکندر زند مع

 . امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به امضاء رسید

دستاورد گندم رقم حیدری، رقم جدید زیتون دیره برای کشت در مناطق نیمه گرمسیری به منظور  6همچنین در این مراسم از 
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ونشیت عفونی، اطلس جامع آویشن و معرفی گونه ها و ارقام مناسب آویشن، تهیه کنسرو، تولید واکسن دوگانه نیوکاسل و بر

محصوالت گلخانه ای از ضایعات صنایع چوب کشور، و همچنین از سامانه نوین تشخیص سریع باقی مانده سموم در محصول خیار 

 .رونمایی شد

ت خام و فرآوری شده بخش کشاورزی طی ارزش صادرات محصوال: محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پیش از این اعالم کرد 

 .درصد افزایش نشان داد 99میلیارد دالر بود که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود  2.2بالغ بر  4222هشت ماهه 

میلیارد دالر بود که نسبت به مدت مشابه  2.9طی هشت ماهه گذشته ارزش واردات محصوالت خام و فرآوری شده کشاورزی نیز 

 .درصدی داشت 4.2ل گدشته کاهش در سا

سال تراز  41وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد با افزایش بهره وری در تولید و جهت گیری صادراتی بتوان در افق هشت تا 

 .بازرگانی ، غذا و محصوالت کشاورزی به صفر برسد و این امر در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی امکان پذیر خواهد شد
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 صادرات و واردات
 فودپرس1309آذر ماه  22شنبه 

 واردات دام زنده در دوراهی تکذیب و تایید

 .دام مولد نژاد خاص از پاکستان وارد شده استتن  20واردات دام زنده به کشور ممنوع است، اما در هفت ماه اول سال، 

فروردین سال گذشته بود که محمود حجتی در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به پیامدهای ورود دام زنده به ویژه بروز بیماری تب برفکی 

همین امر آسیب   دامداری ها شده بود کهورود دام زنده به عمق کشور باعث بروز برخی بیماری ها از جمله تب برفکی در بین عده ای از : گفت

 .به همین دلیل هم دولت به شدت از ورود دام زنده به داخل کشور جلوگیری می کند. زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرد

و   ر مرزی سیستانبه این ترتیب، قرار شد با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی توافق شد با نظارت سازمان دامپزشکی دام ها در همان نوا

 .نشود  به هیچ وجه وارد کشور  بلوچستان کشتار شوند و دام زنده

. دالر وارد کشور شده است 6292062حیوانات زنده به ارزش  416البته این محدودیت واردات دام درحالی است که در نیمه اول سال جاری، 

درصد کاهش  26.42درصد و از لحاظ ارزش  20.02سال گذشته، از لحاظ وزن البته که این میزان واردات حیوانات زنده نسبت به مدت مشابه 

 .داشته است، اما هنوز هم واردات حیوانات زنده صورت می گیرد

البته بعد از این ماجرا، مهدی خلج، . حتی براساس بعضی گزارش های منتشر شده، مقداری از این دام های زنده از پاکستان وارد کشور شده بود

ایم، تنها به واردات تعداد محدودی دام زنده  ما به هیچ عنوان مجوز واردات دام زنده را از هیچ کجا صادر نکرده: ازمان دامپزشکی گفترئیس س

اگر واردات بخواهد از جایی انجام . برای مقاصد اصالح نژادی از کشورهای پیشرفته از جمله کانادا و کشورهای اروپایی مجوز داده شده است

 .شود در غیر این صورت واردات غیرمجاز تلقی می. ید رئیس سازمان دامپزشکی مجوز بهداشتی آن را صادر کندشود با

البته خلج در حالی صحبت از واردات دام زنده برای اصالح نژادی از کشورهای پیشرفته می کند که براساس آمار گمرک، در هفت ماه ابتدای 

 .دام مولد نژاد خاص از پاکستان به کشور وارد شده استتن  20هزار دالر به وزن  409، 22سال 

  . هزار دالر، گاو شیری مولد نژاد خالص از آمریکا وارد کشور شده است 444اما در این بین، مقداری 

 22جدول آمار واردات دام از پاکستان در هفت ماه اول سال 

 
سمی صورت گرفته است، به همین دلیل هم درآمار گمرک ذکر شده، مقدار به هرحال، این میزان واردات دام از پاکستان، توسط مسیرهای ر

احتمال   اما با این حال، به گفته خلج، با توجه به اینکه تمام اطراف کشور نوار خاکی است، این. قاچاق این دام های زنده اصوال عنوان نمی شود

دولت با واردات دام زنده مخالف است، بنابراین تمام . دهد ن اتفاقی رخ نمیصورت رسمی چنی وجود دارد که گاهی دامی خارج یا وارد شود اما به

 .شود اقدامات در جهت عدم ورود دام زنده به کشور انجام می
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1309آذر ماه  22شنبه 

 کند روسیه تعرفه واردات از ایران را حذف می

 .این کشور در حال بررسی کاهش و یا حذف تعرفه واردات محصوالت کشاورزی از ایران است: وزیر اقتصاد روسیه اعالم کرد< کشاورزی

ور در حال بررسی کاهش یا حذف واردات محصوالت کشاورزی از این کش: به گزارش اسپوتنیک، الکسی اولوکایف وزیر اقتصاد روسیه اعالم کرد

 .ایران است

 .بنا به گفته این مقام روسی تصمیم نهایی در این مورد را اتحادیه اقتصادی اوراسیایی خواهد گرفت

ای که  برداشته شود به گونه های جدی در راستای بهبود شرایط تجارت برای ایران ایم تا قدم این مقام روسی تاکید کرد که ما پیشنهاد داده

 .های گمرکی واردات از ایران کاهش یافته و در برخی موارد به طور کامل برداشته شود تعرفه

زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در حاشیه کنفرانس وزرای کشورهای عضو سازمان  این مقام روسی پس از دیدار با محمد نعمت

 .صورت قطعی شدن این تصمیم در اولین اقدام تعرفه واردات میوه و سبزیجات از ایران تجدید نظر خواهد شد در: تجارت جهانی در کنیا گفت

 .این وزیر روس تاکید کرد که کاهش تعرفه واردات از ایران ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی نخواهد بود
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 صنایع غذایی

 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  2۲: تاریخ

 های خوراکی موجود در بازار تقلبی است درصد از نمک 52

های  درصد از نمک 21درحال حاضر : های تقلبی در بازار گفت رئیس انجمن تولید کنندگان نمک تصفیه با اشاره به وجود نمک

 .موجود در بازار تقلبی است

و به دلیل باال  ، با اشاره به اینکه از چند سال پیش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدابریشم کار در گفت و گو با 

البته از دو، سه اخیر با : بازار کشور فراهم شده گفتهای تولید زمینه ورود کاالهای تقلبی از جمله نمک تقلبی به  بودن هزینه

درصد کاهش  21درصد به  21ها ی تقلبی بازار از  اقدامات بموقع وزارت بهداشت و سازمان استاندارد شاهد هستیم که میزان نمک

 .یافته است

های  های تولید آنها نسبت به نمک نههای خوراکی تقلبی در بازار پایین بودن هزی ترین دلیل تولید و عرضه نمک مهم: وی افزود

 .خوراکی تصفیه شده است

ابریشم کار هزینه تولید هر کیلو نمک تقلبی و نامرغوب در کشور را یک ششم هزینه تولید نمک تصفیه شده و مرغوب اعالم کردو 

تر از تولید کنندگان نمک  ر ارزاناولیه مورد نیاز خود را شش براب تولیدکنندگان نمک نامرغوب در کشور تمام مواد : اظهار داشت

 .کنند تصفیه شده و مرغوب خریداری می

به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان نمک تصفیه، اختالف نظری میان انجمن و وزارت بهداشت در مورد میزان نمک تقلبی در 

 .کند درصد اعالم می 41را تنها های تقلبی موجود در بازار  بازار کشور وجود دارد که مسئولین وزارت بهداشت میزان نمک

های سازمان استاندارد و وزارت بهداشت در، رصد دائمی بازار نمک کشور و نیز برخورد با متخلفین اظهار  وی با تقدیر از فعالیت

زونی های تقلبی رو به ف شود میزان نمک تر از آنچه که تصور می ها و برخوردها، سریع نگرانی کرد که در صورت قطع این نظارت

  .گذارد

 .گفتنی است بر اساس آمار هزینه تولید و نیز سرمایه گذاری برای عرضه نمک تصفیه شده و کریستاله در کشور بسیار باال است
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 صنایع غذایی

 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  2۲: تاریخ

 صادرات ناچیز نان صنعتی به هیچ وجه متناسب با امکانات کالن تولید نیست

در حال حاضر : ای از کشور گفت مدیرکل کانون صنایع غذایی ایران با اشاره به روند رو به رشد صادرات نان حجیم شده و الیه

های باالی صنعت تولید نان صنعتی، این میزان صادرات  یم ولی با توجه به ظرفیتصادرات خوبی در این بخش به کشور عراق دار

 .بسیار ناچیز است

: با اشاره به بازار بسیار پرسود نان حجیم شده در جهان گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،کاوه زرگران در گفتگو با 

کشور ایران دو الی سه سال است که وارد بازار جهانی نان صنعتی شده ولی در همین مدت نیز هر ساله با روند رو به رشد حجم 

 .هایی از کشور روبرو بوده است صادرات چنین نان

کنیم  بینی می که پیش شود های صنعتی ایران با برندهای ایرانی و عراقی به کشور عراق صادر می در حال حاضر انواع نان: وی افزود

 .های آینده بیش از پیش گسترش یابد این روند در سال

در : شود، اظهار کرد ترین اسنک مصرفی خرید و فروش می های صنعتی در تمام دنیا به عنوان سالم زرگران با تأکید بر اینکه نان

صنعتی و حجیم انجام شده که توانایی ایران را در  های بسیار کالنی در بخش تولید نان گذاری کشور ما از چند سال گذشته سرمایه

 .صادرات این محصول خوراکی بسیار افزایش داده است

به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی در حال حاضر با توجه به روند رو به رشد صادرات 

 .این نان از کشور در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار ناچیز استای از کشور، متأسفانه میزان صادرات  انواع نان الیه

های  مدیرکل کانون صنایع غذایی ایران با بیان اینکه شرایط رکود گسترده در صنعت کشور موجب شده تا تولید و صادرات نان

موجب عقبگرد این صنعت نسبت  های دولت یازدهم در حوزه آرد و نان متأسفانه سیاست: الشعاع قرار گیرد اظهار کرد صنعتی تحت

 .به تولید و صادرات شده است

های حمایتی روند  ایران قابلیت بسیار باالیی در تولید و صادرات نان صنعتی دارد و چنانچه دولت با اتخاذ سیاست: وی ادامه داد

 .خواهد داشت توسعه این صنعت را تسریع کند، آینده بسیار روشنی برای صادرات نان حجیم شده از کشور وجود
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  22: تاریخ

 تشکیل بازار سیاه آرد بدنبال عدم اجرای صحیح آزادسازی قیمت نان

تومان نسبت به آرد تحویلی  211های حجیم  قیمت آرد تحویلی به واحدهای نان: حجیم و نیمه حجیم گفتهای  رئیس اتحادیه نان

 .تر است به واحدهای نان سنتی گران

دولت قرار بود  22.41.4ساس مصوبه ، با اشاره به اینکه بر اخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدجواد کرمی در گفتگو با 

درصد از واحدها نانوایی کل کشور چه واحدهای تولیدکننده نان سنتی و چه واحدهای تولیدکننده نان حجیم آزادپز شوند،  91

 متأسفانه این قانون به شکلی اجرا شد که تمامی واحدهای نانوایی نان حجیم به طور کامل آزادپز شدند در حالی که تنها: گفت

 .هشت درصد از واحدهای نان سنتی به جمع آزادپزها افزوده شدند

، تمامی واحدهای نانوایی سنتی و حجیم آزادپز شوند در حالی که شاهدیم که 22بر اساس قانون قرار بود تا پایان سال : وی افزود

 .اند جاری تنها هشت درصد از واحدهای نانوایی سنتی آزادپز شده در نهمین ماه سال

های سنتی  های حجیم و نیمه حجیم به لحاظ ماندگاری و ارزش غذایی در سطح بسیار باالیی نسبت به نان با بیان اینکه نان کرمی

های حجیم در سفره خانوار  ای است که هر روز میزان مصرف نان های دولت به گونه با وجود این مهم عمال سیاست: هستند، گفت

 .شوند فانتزی بیشتر میکمتر شده و واحدهای تعطیل شده نان 

متأسفانه در حال حاضر تمامی واحدهای تولیدکننده نان حجیم و نیمه حجیم هر کیلو آرد موردنیاز خود را به نرخ : وی ادامه داد

تومان خریداری  011ای از واحدهای نانوایی سنتی هر کیلو آرد را به قیمت  کنند در حالی که بخش عمده تومان دریافت می 4211

 .کنند می

به گفته رئیس اتحادیه نان حجیم و نیمه حجیم نحوه توزیع یارانه نان در حال حاضر عامل فساد در واحدهای نانوایی سراسر کشور 

ای واحدهای نان سنتی به صورت قاچاق به واحدهای نان  متأسفانه شاهد هستیم که در حال حاضر بخشی از آرد یارانه: شده، گفت

که این مسئله موجب ایجاد یک رقابت بسیار ناسالم در بین واحدهای نان حجیم و نیمه حجیم در کشور  شود حجیم فروخته می

 .شده است

ای توسط واحدهای نانوایی سنتی موجب شده تا آن دسته از واحدهای نان فانتزی  متأسفانه فروش غیرقانونی آرد یارانه: وی افزود

های مصوب عرضه کنند در حالی که مابقی واحدهای نانوایی فانتزی به دلیل عدم  تر از قیمت محصوالت خود را با قیمتی پایین

های تولیدی  ای عرضه شده در بازار سیاه، آرد مورد نیاز خود را به صورت آزاد خریداری کرده و در نتیجه نان دسترسی به آرد یارانه

 .ندکن های باالتر عرضه می های مصوب و طبیعتا قیمت خود را بر اساس نرخ

های حجیم شده و نیمه حجیم است و این در حالی است که  درصد از نان مصرفی شهر تهران نان 49به گفته کرمی در حال حاضر 

 .ها این رقم در حدود شش درصد است در شهرستان
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 عسل

 - 09/90/27فارس

 عسل را کیلویی چند بخریم؟/ «درمانی»های گران با برچسب  عرضه عسل

شود اما در این بین هستند افرادی که  هزار تومان عرضه می 61تا  21در حالی که به طور متوسط هر کیلو عسل با قیمت 

 .کنند هزار تومان عرضه می 211ر کیلو هایی بیش از ه هایی را با عنوان عسل کوهستان یا طبیعی با قیمت عسل

 .عسل محصول غذایی ارزشمندی است که دارای خواص دارویی فراوانی هم است خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .خواص متفاوتی دارد، مزه و  عسل براساس اینکه که از چه نوع گٌل و کدام منطقه تولید شده باشد رنگ

ناپذیری آن است، که اگر در شرایط مرطوب و  انگیز این ماده غذایی برخالف مواد غذایی دیگر قدرت فساد های شگفت از ویژگی

 .نامناسب قرار نگیرد ماندگاری قابل توجهی دارد

 .کردند ی اجساد مردگان از آن استفاده میهای دور همواره مورد توجه بوده و حتی مصریان برای مومیای این ماده ارزشمند از گذشته

های با قیمت  هزار تومان است که البته ممکن است عسل 61تا  21قیمت هر کیلو از این ماده غذایی ارزشمند در حال حاضر بین 

 .هزار تومان هم موجود باشد 21کمتر از 

این ماده غذایی را تحت عنوان عسل درمانی با  شوند که اگرچه قیمت عسل کامال مشخص است اما بسیاری با افرادی روبرو می

 .کنند های بسیار باال و گران عرضه می قیمت

های  براساس این گزارش، دیده شده که برخی افراد با عنوان عسل کوهستان، عسل طبیعی، عسل درمانی، این ماده را با قیمت

 .کنند عرضه میهزار تومان و حتی بیشتر  011تا  211بسیار باال یعنی هر کیلوگرم 

 .هایشان در طبعیت و بدون دخالت انسان تولید شده است و دارای خواص درمانی است اند که عسل این افراد ، غالبا مدعی

شود کار آسانی نیست و بدون  البته به دلیل اینکه شناسایی عسل مرغوب از نامرغوب و به طور کلی خواصی که برای آن عنوان می

ها مهر تایید زد، ضمن اینکه  توان به درستی یا نادرستی ادعای فروشندگان این عسل پذیر نیست، نمی مکانتجهیزات آزمایشگاهی ا

 .واقعا قیمتی برای عسلی که بدون دخالت انسان و توسط زنبورهای وحشی تولید شود مشخص نشده است

 :ه در ادامه آمده استکنندگان انجام شده است ک اندرکاران و تولید وگویی با دست  در این زمینه گفت

 های گزاف پذیرفتنی نیست عرضه عسل با قیمت* 

و در پاسخ  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دام و طیور در گفت

بازار عسل مانند بازار بسیاری از محصوالت : هزار تومان منطقی است، گفت 011به این سؤال که فروش عسل با قیمت هر کیلو 

 .دیگر ممکن است بعد از تولید دستخوش اتفاقات مختلفی قرار گیرد

بطوریکه تولید . در مجموع بخشی از تغییر ارزش عسل در مناطق مختلف بر اثر تولید عسل از گل و گیاهان مختلف است: وی افزود

 .کند مناطق جنبه درمانی و در برخی مناطق جنبه غذایی پیدا میعسل در برخی 

شود   شود با عسلی که در نزدیکی یک مزرعه یونجه تهیه می بنابراین عسلی که از یک باغ مرکبات تولید می: رکنی اظهار داشت

 .های متفاوتی است دارای خواص مختلف و قیمت

هر عسلی که سالمت : شود عمدتا مشکلی ندارند، افزود های معمولی عرضه می قیمت هایی که در بازار با وی با تأکید بر اینکه عسل

 .های مرجع مورد تایید اتحادیه زنبورداران باشد، قابل مصرف است و الزم نیست که قیمت گزافی داشته باشد آن توسط آزمایشگاه
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هزار تومان و با باالتر پذیرفتنی  411عسل با قیمت اصوال نباید قیمت عسل باال باشد و عرضه : معاون وزیر جهاد کشاورزی، گفت

 .نیست

 .های باالیی دارد برخی از محصوالت جانبی در کندوی زنبور عسل مانند ژله رویال دارای خواص درمانی است و قیمت: وی افزود

ها  گرم است در حالی که چینی 0الی  2در حال حاضر تولید ژله رویال در کشور از هر کندو بسیار ناچیز و حدود : رکنی بیان داشت

 .کنند از هر کندو چندین کیلو ژله رویال برداشت می

 کننده است هزار تومان برای عسل، احجاف به مصرف ۶2قیمت بیش از * 

عرضه عسل با : های باال منطقی است به خبرنگار فارس گفت ماشاء اهلل جمشیدی کارشناس در این مورد آیا عرضه عسل با قیمت

 .کننده است ی گزاف اجحاف در حق مصرفها قیمت

هزار تومان  61حداکثر قیمتی که برای عسل باید منظور شود : رئیس سابق گروه تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .است

 به تازگی فروشگاهی به همت انجمن زنبورعسل، اتحادیه سراسری زنبور عسل و صندوق حمایت و توسعه: جمشیدی بیان داشت

گیرانه تر از مؤسسه استاندارد  های مرغوب با رعایت استانداردهایی سخت  زنبورداری در تهران افتتاح شده که در این فروشگاه عسل

 .شود عرضه می

دارا بودن استانداردهای الزم برای اطمینان از کیفیت عسل کافی است و الزم نیست که برای دستیابی به خواص خوب : وی افزود

 .ران قیمت خریداری شودعسل، عسل گ

 العبور کوهستانی های طبیعی در نقاط صعب گرانی عسل*

وگو با خبرنگار فارس،  در گفت  ها در زمینه تولید و فروش آن تجربه دارد در این باره فروشنده عسل که سال حامد امیدی یک 

تولید ( بویژه در مناطق کوهستانی)وحشی  است که بدون هر گونه دخالت انسان و توسط زنبورهای ترین عسل، عسلی ناب: گفت

 .شود می

های مختلف  ای در مقابل بیماری تحمل فوق العاده زنبورهای وحشی در مقابل شرایط سخت آب و هوایی بسیار مقاومند و: وی فزود

 .کنند که از نظر عناصر تشکیل دهنده غنای بیشتری دارد هایی وارد شهد گل می دارند، و طبیعتا آنزیم

ای  شوند که به هیچ عنوان در مناطق کوهپایه ها یافت می ها و گیاهان و درخت هایی از گل در ارتفاعات باال، گونه: دی تصریح کردامی

 .شود ها تنها در عسل کوهستان یافت می شود و عصاره و شهد این گونه ها پیدا نمی ها و باغ و یا دشت

ک کندوی طبیعی در دل کوهستان تنها بخش کوچکی از یک پروسه طوالنی زحمت پیدا کردن ی: این فروشنده عسل اظهار داشت

اگر بخواهیم مقدار نسبتا قابل توجهی عسل کوهستان رو از یک کندوی وحشی استخراج کنیم باید تا زمانی که کندو پر از  است و

 .شود، مدام به کندو سرکشی کنیم عسل می

 .واناتی مثل خرس کندو را پیدا کنند و عسل توسط آنها خورده شودحتی ممکن است در این مدت حی: امیدی بیان داشت

العبورترین منطقه  پیدا کردن عسل با توجه به اینکه زنبورهای وحشی برای در امان ماندن کندوهایشان در صعب: وی بیان داشت

کندن کندو از مکان تعبیه شده کنند کاری بسیار سخت است و حتی برخی از افراد در هنگام  کوهستان کندوی خود را تعبیه می

 .اند بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده و یا قطع نخاع شده

های  عسل کوهستان و عسل تولیدی توسط زنبورهای وحشی به دلیل کمیاب بودن قیمت مشخصی ندارد ولی قیمت: وی افزود

 .یی دور از انصاف استها بسیار گزاف هشتصد هزار یا یک میلیون تومان هم واقعا قیمت
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هایی غیر از عسل تولیدی توسط زنبورهای وحشی را به  اگرچه ممکن است افراد متقلبی عسل: این فروشنده عسل اظهار داشت

ها و مصائب به دست آمدن این عسل هر کیلو حدود   رسد با توجه به سختی درصد طبیعی بفروشند اما بنظر می 411عنوان عسل 

 .متی منطقی برای این محصول باشدهزار تومان قی 221

های وحشی  های باال، عسلی که توسط زنبور توان منکر شد که برخی از فروشندگان عسل با قیمت اگرچه نمی : براساس این گزارش

هم عسل  کنند، اما باید گفت که به دلیل محدود بودن تولید این نوع عرضه می شود را در طبیعت و بدون دخالت انسان تولید می

 .توان به طور کامل از طبیعی بودن آن اطمینان داشت نمی

کنندگان  های گران قیمت را به تقلب متهم کنیم بلکه هدف این بوده تا مصرف در این گزارش هم سعی نشده که فروشندگان عسل

کننده است که  نهایت مصرفاندرکاران این صنعت در مورد انواع مختلف عسل آشنا کنیم، ضمن اینکه در  را به نقطه نظرات دست

 .گیرد می  برای خرید نوع و بای پرداختی تصمیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http42221296114102 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  2۲: تاریخ

 صنعت زنبورداری نیازمند حمایت/ واردات ملکه زنبور عسل ضرورت ندارد

نژاد داخلی جوابگوی تأمین ملکه زنبور عسل مورد نیاز داخل است اما تولید آن نیازمند حمایت : عضوکمیسیون کشاورزی گفت

 .است

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهدایت اهلل میر مرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

های گذشته تحقیقات خوبی بر روی نژاد زنبور عسل  موسسه تحقیقات در سال: درخصوص واردات ملکه اصالح نژاد شده اظهار کرد

تواند این صنعت را  یقات کارآمد واردات ملکه اصالح نژاد میانجام داده و به نتایجی هم دراین زمینه رسیده و از طرفی با وجود تحق

 .نابود کند و گفتنی است که نژاد داخلی جوابگوی تأمین ملکه زنبورعسل مورد نیاز داخلی است اماتولید آن نیازمند حمایت است

ای را رعایت کنند تا شاهد بروز  نهخواهند واردات دامی یاگیاهی داشته باشند بایستی بلکه مسائل قرنطی افرادی که می: وی افزود

های اصالح نژاد  ای موظف به کنترل واردات ملکه های مختلف به زنبورستان ها نباشیم و از طرفی بسته های قرنطینه آفات و بیماری

 .شده هستند

مواجه هستند به ...  درواقع زنبور داران با مشکالت متعددی اعم از کاهش تولید، کمبود بودجه و: میر مرادزهی در ادامه گفت

ای که واردات ملکه اصالح نژاد شده بخشی از مشکالت آنهاست و به همین خاطر الزم است که مسئوالن به دیگر مشکالت  گونه

 .زنبور داران بپردازند

ته نشده ای برای این صنعت در نظر گرف های توسعه هیچ ردیف بودجه در واقع تاکنون برنامه: عضوکمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .های خود را ارائه دهد تا به آنها رسیدگی شود است و همواره وزارتخانه بایستی برنامه

 .شود واردات ملکه اصالح نژاد شده توسط افراد غیر متخصص منجر به بروز انواع بیماری در زنبورستان ها می: وی یاد آور شد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2292224D%/2%00% 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا 1309آذر  22, شنبه

 گلخانه هوشمند، سیستمی برای حفظ میکروزیستگاه گیاهان در خانه 

 Biopod  شود که  های کوچک در خانه های مسکونی محسوب می گیاهان و حتی درختچهسیستمی جدید برای حفظ و نگهداری

 . سازی و توسعه مکیروزیستگاهی در منازل را در اختیار دارد ها برای جوان ترین روش نوین

ز یک توان ا شناس معروف کانادایی، جارد ولف، این سیستم نوین را طراحی کرده که از طریق آن می به گزارش اقتصاد سبز، زیست

ای را در خود پرورش دهد و  این گلخانه قادر است هرگونه گل، گیاه و درختچه. مند شد گلخانه مجهز و البته اتوماتیک در خانه بهره

سیستم میکرو که کامالً هوشمند بوده، برای . بدون نیاز به توجه و نگهداری ساکنان، به رشد و پرورش صحیح از آنها رسیدگی کند

ساز نصب  همچنین در سقف این خانه گل مکعبی، یک پنل باران. کار گرفته شده است اتوماتیک به گلخانه تمامطراحی اصلی این 

آب باران در کل سطح گلخانه هوشمند . کند شده که پس از تشخیص رطوبت و دمای داخلی گلخانه، باران مصنوعی را ایجاد می

توانند از قبل نوع گلخانه  کاربران می. وجود آورد ت را در محوطه بهتواند طراف شود و می صورت متناوب بو یکسان پخش می به

ساعت گلخانه مورد نظر در خانه  92پس از . های گیاهی موجود در آن را نیز انتخاب کنند هوشمند خودر سا سفارش داده و گونه

 های رنگین ص نور با استفاده از المپنورپردازی و رق. شود و مراحل نگهداری و حفظ سالمت آن به سرعت آغاز خواهد شد نصب می

LED های نمای خارجی این گلخانه هوشمند است از دیگر مزیت/. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96022-4html. 
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 گل و گیاهان صنعتی   

 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  2۱: تاریخ

 واردات گیاهان تزیینی از چین ممنوع شد

 .بر اساس بخشنامه جدید واردات گیاهان زینتی از چین تا اطالع ثانوی ممنوع شد

 .تجارت واردات گیاهان زینتی از چین ممنوع شدبر اساس بخشنامه سازمان توسعه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات گیاهان زینتی از کشور چین  22.2.4در متن این بخشنامه آمده است طبق نامه مورخ 

ز نهال ،نشاء خواهشمند است دستور فرمایید به گمرکات اجرایی ابالغ شود واردات گیاهان زینتی اعم ا( الکی بامبو،بنسای،پاچیرا)

 .قلمه،گیاهچه و سایر اجزا آنها از کشور چین تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم گردد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2292026D%/2% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 فودپرس 1309آذر ماه  25چهار شنبه 

 شود  میلیارد تومان درآمد اسانس گل ایران دورریز می ۰۰22

این . ترین صنایع این مرز و بوم است که کمتر به جایگاه واقعی و صنعتی خود رسیده است صنعت گل و گیاه ایران، یکی از قدیمی< کشاورزی

کننده عمده گل و گیاه در جهان به شمار  تولید 41ها تبدیل شده و با وجودی که ایران یکی از  صنعت، حاال به نمادی از هدردهی فرصت

یک صنعت خاص و ناب برای ایران، کشوری که مادر گل رز دنیا . آید، اما این حجم عظیم تولید هرگز برای این کشور پولساز نبوده است می

 .تواند درآمدزایی کند شود اما از آن نمی شناخته می

دهد که این صنعت،  کند و نشان می خوبی نمایان می یاه مشکالت ساختاری این صنعت را بهنگاهی به وضع درآمدزایی صنعت پرورش گل و گ

میلیارد دالری جهان  92کند، سهم ایران از بازار  آنچنان که اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه کشور اعالم می! نمادی از یک تراژدی تمام است

براساس اطالعات . جهان نخواهد داشت 412ای باالتر از  ران در تجارت گل و گیاه ردهکه ای درصد است و این موضوع یعنی این دهم 2تنها 

قدر افت را تجربه  نزولی شد و آن  01آمد اما این روند از دهه  شمار می تاز جهان به رسمی، ایران روزگاری در بخش صادرات گیاهان دارویی یکه

این . تر است درکنندگان گیاهان دارویی، رتبه ایران درحال حاضر از پله هفتادم نیز پایینرئیس اتحادیه صا« ای جلیل مغازه»کردیم که به گفته 

 .های گیاهی، درآمد سرشاری نصیب تولیدکنندگان کوچکتر جهان کرده است دهد که تجارت پرسود فرآورده موضوع درحالی رخ می

 بلغارستان؛ توان کمتر و درآمد بیشتر از ایران

آید، اما درآمدی که از این حجم تولید  شمار می هزار هکتار مزرعه گل رز، بزرگترین تولیدکننده جهان به 91دارا بودن  ایران درحال حاضر با

این درحالی است که براساس اعالم ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی معاونت علمی ریاست . میلیون دالر است 21شود تنها  نصیب ما می

میلیارد دالر  2هزار هکتار مزرعه گل رز، ساالنه  9دهم مزارع گل سرخ ایران را در اختیار دارد، توانسته است با  جمهوری، بلغارستان که یک 

تاز عرصه تجارت گل رز که بگذریم، همسایه شمال  از یکه. رود شمار می ششم درآمد نفتی ما به این رقم چیزی حدود یک. دست آورد درآمد به

های  حاال ترکیه غول. عنوان قطب تولید گل رز به جهانیان معرفی کند های خود را به جزم کرده است تا یکی از ایالت غربی ایران نیز عزم خود را 

میلیون نفر گردشگر را از سراسر جهان به تماشای مراسم برداشت گل رز در  2کشانده است و ساالنه « اسپارتا»بزرگ صنعت عطرسازی را به 

تولیدکنندگانی . ین شرایط اما، گلزارهای رنگارنگ و پربار ایران میزبان یکی از فقیرترین تولیدکنندگان کشور استدر ا. کند این استان جذب می

های زیرزمینی تولید عرقیجات بسپارند و در این بازار پرچالش،  که در نبود صنعت فرآوری مناسب ناچارند محصوالت خود را به کارگاه

 .ترین مزارع جهان چوب حراج بزنند نقیمتترین کاالی ممکن را از گرا ارزان

 !مادر گل رز جهان در اغما

سال پیش از این، گل رز در هیچ اقلیم دیگری به جز خاک ایران  221رسد و تا  براساس شواهد و اسناد موجود، پیشینه گل رز به ایران می

و سپس سوریه و بلغارستان منتقل شده است، ( ترکیه فعلی)ی گیری به عثمان در دوره صفوی این گل به همراه ادوات گالب. رویش نداشته است

اما دیری نگذشت که رز ایرانی درآمد کالنی برای کشورهای میزبان خود ایجاد کرده و در کشور ما به یک صنعت منسوخ و قدیمی یعنی 

بندی  دسته طبقه 2براساس نژاد در گونه دارد که  421گل رز که به گل سرخ نیز معروف است، بیشتر از .گیری سنتی خالصه شد گالب

اکنون  طوری که هم های گل رز است که برای پرورش به آب کمی نیاز دارد، به محمدی یکی از بهترین انواع گونه گل رز ایرانی یا گل. شود می

گیری خالصه  ر ایران تنها به گالباما نحوه استفاده از گل رز که د. رود شمار می محمدی ایران به اقلیم کویری کاشان قطب تولید و پرورش گل

اسانس گل رز . دهد ترین مواد اصلی صنایع عطرسازی و داروسازی را تشکیل می ای است که یکی از گرانقیمت شده است، تولیدکننده فرآورده

اد توسعه فناوری گیاهان همان کیمیای گرانقیمتی است که کاربرد وسیعی در صنایع عطر و داروسازی دارد و درحال حاضر و براساس اعالم ست

با . شود گذاری می میلیون تومان قیمت 22جمهوری، هر کیلوگرم از آن در بازار جهانی، بنا به کیفیت و خلوص تا  دارویی معاونت علمی ریاست

ترین  کی از باکیفیتگیری در کشور ما جایگاهی نداشته و ی روز باعث شده است که اسانس این حال نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب و به

ارزش و حجیم یعنی همان گالب  های سنتی سپرده شود که محصول آن تولید کاالیی کم محمدی ایران به کارگاه انواع گل رز جهان یعنی گل
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کشورهای عربی دالر است، آن هم با خریدارانی محدود که به  2تا  2است که قیمت هر کیلوگرم از آن در بازار جهان بسیار ناچیز و در حد 

 .شوند فارس خالصه می حوزه خلیج

 شود ترکیه قطب گل رز جهان می

غربی ایران نیز برای تسخیر بازارهای جهانی گل رز به تکاپو  عالوه بر بزرگترین صادرکننده اسانس جهان یعنی بلغارستان، حاال همسایه شمال 

وارد شراکت با  IFF های صنعت عطرسازی جهان یعنی ی از بزرگترین غولاکنون یک براساس گزارش روزنامه حریت ترکیه، هم. افتاده است

( IFF)شرکت . تهیه کند IFF ترکیه شده و بناست از این پس استان اسپارتای این کشور اسانس گرانقیمت گل رز را برای کمپانی بزرگ

ای به  است و مقامات عالی این کمپانی در مصاحبه« جورجیو آرمانی»و « ژیوانچی»، «کالوین کالین»کننده برندهای مشهوری چون  تولید

در اجرای این طرح . رسانند های آزمایشگاهی و علمی، کیفیت اسانس تولیدی ترکیه را به حداکثر می اند که با انجام فعالیت حریت گفته

ولید رز را در مقیاس وسیع در منطقه های ت قصد دارد مزرعه( IFF) روستا ایجاد شده و شرکت 2های ویژه هواشناسی محلی نیز در  ایستگاه

به جز این، حریت از عقد قرارداد ترکیه با چند برند بزرگ عطر در فرانسه . گیری تولید کند ایجاد و رزهایی با کیفیت بسیار مطلوب برای اسانس

دهد که صنعت فرآوری گل رز ترکیه  یاین موضوع درحالی رخ م. کنند زودی فعالیت تجاری خود را در این کشور آغاز می دهد که به گزارش می

میلیون گردشگر را از سراسر جهان به خود  2قطب پرورش گل رز ترکیه ساالنه . درآمدزایی جنبی دیگری برای این کشور فراهم کرده است

 .آورد کند که این میزان گردشگر درآمد ارزی سرشاری برای ترکیه به ارمغان می جذب می

 گیری فرآوری منسوخ گالب

آید و صنایع تبدیلی و تکمیلی  شمار می گیری در بیشتر کشورهای تولیدکننده گل و گیاهان دارویی یک روش منسوخ به ر شرایطی که گالبد

گیری روی آورده است، پیشتازان بازار جهانی یعنی ترکیه و بلغارستان به این روش صنعتی نیز محدود نشده  بنیان این کشورها به اسانس دانش

 2ها و گیاهان معطر  برای استخراج ماده موثره از گل  .کنند ها و گیاهان معطر استخراج می ترین روغن جهان را از گل حاضر باکیفیتو درحال 

شمار  ها و گیاهان دارویی به ترین روش فرآوری گل گیری قدیمی از این میان گالب. گیری وجود دارد گیری و عصاره گیری، اسانس روش گالب

از این میان فرآیند . صدم ماده موثره و خواص گیاه است دهنده حجم زیادی آب است که در برگیرنده تنها دو حتوای آن تشکیلرود که م می

درصد  آید که براساس آن تمام ترکیبات فرار گیاه استخراج شده و  شمار می تر استخراج ماده موثره از گیاهان به گیری روش پیشرفته اسانس

این درحالی است که همین حجم . آید دست می تن گل رز تنها یک کیلوگرم اسانس به 6تا  2که از  طوری به. دهد کیل میکمی از آن را آب تش

تنها قیمت و ارزش آن در بازارهای جهانی بسیار نازل است که به دلیل حجیم و سنگین  کند که نه هزار لیتر گالب تولید می 6از گل رز بیشتر از 

گیری است برخالف دو روش نخست که مبتنی بر تقطیر و  روش سوم که عصاره. تری دارد مزیت صادراتی بسیار پایین بودن نسبت به اسانس،

های شیمیایی و مواد آلی خارج  های شیمیایی است و ترکیبات موثر گیاه با حالل های فیزیکی است، استخراج ماده موثره گیاه بر پایه روش روش

 .شود ایع غیرخوراکی مصرف میاین روش بیشتر در صن. شود می

بنیان روی  های گیاهی نداریم به این ترتیب در شرایطی که کشورهای تولیدکننده گیاهان دارویی به فرآوری دانش حتی استاندارد فرآورده

یک کاالی حجیم و دست آمده  گیری هدر رفته و محصول به های قدیمی گالب اند، در ایران حجم عظیم تولیدات گل و گیاه در کارگاه آورده

ترین پیشه ایرانیان با آن همه پتانسیل تولید و درآمدزایی به حاشیه رفته و مزیت  شود یکی از قدیمی ارزش است که باعث می سنگین و کم

 باره به ها و مراتع کشور در این علمی موسسه تحقیقات جنگل عضو هیأت« فاطمه سفیدکن». صادراتی این حجم از تولید از دست برود

اند که  درحال حاضر بسیاری از کشورهای تولیدکننده گل و گیاهان دارویی به فرآوری صنعتی و علمی روی آورده: دهد توضیح می« شهروند»

تاز بازار جهانی مانند ترکیه  این درحالی است که برخی کشورهای پیشرو و یکه. رود شمار می ترین آنها به ترین و رایج گیری یکی از معمول اسانس

یا عصاره مطلق نام دارد و با « ابسولوت»کنند که  ها و گیاهان معطر تولید می و بلغارستان پا را از این فراتر گذاشته و روغن ارزشمندی از گل

این پژوهشگر گیاهان دارویی و معطر ایران ادامه . فروشند قیمت بسیار گزافی آن را به صنایع بزرگ و معتبر بهداشتی و آرایشی جهان می

عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گیاهان دارویی در جهان، حتی یک موسسه ناظر  دهد که در ایران به این موضوع درحالی رخ می: دهد یم

ها و گیاهان دارویی در  برای تشخیص کیفیت و استاندارد گیاهان فرآوری شده وجود ندارد و تقریبا تمام تولیدات ارزشمند ایران در حوزه گل
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 .رود ای هدر می های زیر پله اهکارگ

 میلیارد تومان  4411ارزش مزارع گل رز ایران 

گیری صرف نظر کنیم و تنها حجم تولید گل رز ایران را در نظر بگیریم، متوجه  ها و گیاهان دارویی و صاحب پتانسیل اسانس اگر از تمام گل

هزار و   گیری از آنها موجب شده است که ساالنه حداقل گیاهان و اسانس بنیان کردن صنایع فرآوری ها از دانش شویم که غفلت ایرانی می

 .میلیارد تومان درآمد ارزی را از دست بدهیم 411

مدیر جهاد کشاورزی کاشان، میانگین « زاده مجید کافی»هزار هکتار مزرعه گل رز در کشور وجود دارد که براساس گفته  91درحال حاضر 

تن در نظر بگیریم از این سطح زیر  2،2به این ترتیب اگر میانگین برداشت را . تن است 2تا  2گل رز کشور بین  برداشت از هر هکتار مزرعه

تن گل رز یک کیلوگرم اسانس  6تا  2بنا به گفته فاطمه سفیدکن، پژوهشگر نیز از هر   .آید دست می محمدی به هزار تن گل 21کشت حدود 

توان گفت از هر هکتار مزرعه ایران یک کیلوگرم اسانس گل رز به دست  تن می 2.2قم میانگین یعنی با در نظر گرفتن ر. آید به دست می

که قیمت  با توجه به این. هزار کیلوگرم است 91دست آمده از مزارع ایران  هزار هکتاری حجم اسانس به 91آید که با توجه به سطح زیر کشت  می

میلیارد تومان در سال برآورد  411هزار و   میلیون تومان است، ارزش مزارع گل رز ایران حداقل 22یک کیلوگرم اسانس گل رز در بازار جهانی 

بنیان کردن این  وری مزارع ایران بسیار پایین است و بامدرن سازی و دانش گذاری در شرایطی است که عملکرد و میزان بهره این ارزش. شود می

 .ع گل رز را تا چند برابر افزایش دادتوان میزان برداشت و ارزش مزار مزارع می
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 گوجه فرنگی

 - 09/90/25فارس

 تومان 5022هندوانه شب چله کیلویی / شود روز دیگر ارزان می ۰2گوجه فرنگی تا 

: تومان است، گفت 2911تا  9911رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت هر کیلو هندوانه در میدان مرکزی 

 .شود روز دیگر ارزان می 41قیمت گوجه فرنگی تا 

قیمت هر کیلو  :گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  و سبزی در گفت حسین مهاجران رئیس اتحادیه فروشندگان میوه

 .تومان است 2111تا  4211در میدان مرکزی بر حسب کیفیت  انار

میوه شد و به همین دلیل این موضوع باعث آسیب به پوست این : افزود دچار تگرگ زدگی شد، امسال  وی با بیان اینکه هندوانه

 .تومان است 2911هایی که پوست سالمی دارند  تومان و قیمت هندوانه 9911قیمت هر کیلو هندوانه که پوست آن آسیب دیده 

این محصول در میدان  رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه با آغاز برداشت گوجه فرنگی چابهار قیمت هر کیلو از

با آمدن هندوانه بوشهر و بندرعباس به بازار قیمت این محصول : تومان کاهش یافته است، گفت 2211هزار تومان به  2ز مرکزی ا

 .شود باز هم ارزانتر می

 .بار باشد درصد بیشتر از قیمت میدان مرکزی میوه و تره 22باید   های سطح شهر قیمت میوه و سبزی در مغازه: وی افزود

 .هزار تومان است 2سطح شهر تهران حداقل  مناطق در اکثر قیمت هندوانه مرغوببراساس این گزارش 
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  2۱: تاریخ

 درصدی امکان پذیر است ۴صادرات مرغ به روسیه تنها با تعرفه 

 2اگر روسیه عوارض صادرات محصوالت پروتئینی را حذف کند یا حداکثر به : مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت

 .ه باشیمتوانیم همکاری مناسبی را در این زمینه داشت درصد برساند قطعاً می

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفت و گو با 

ای به صورت  محمولهپروتکل صادرات محصوالت دام وطیور به روسیه نهایی شده اما تاکنون : صادرات مرغ به روسیه اظهار داشت

 .اجرایی به روسیه صادر نشده است

اگر روسیه عوارض صادرات محصوالت پروتئینی را حذف کند : درصدی صادرات محصوالت پروتئینی گفت 92وی با اشاره به تعرفه 

 92که قرار باشد عوارض  توانیم همکاری مناسبی را در این زمینه داشته باشیم اما در صورتی درصد برساند قطعاً می 2یا حداکثر به 

های باالی حمل ونقل و صرفاً صادرات خط دو کشتار صرفه  درصدی فعلی باقی بماند باید گفت که با توجه به بعد مسافت، هزینه

  .اقتصادی ندارد

ای نوسان  ارز مبادله در واقع با توجه به کاهش ارزش روبل روسیه مطمئناً انتخاب این واحد پولی به عنوان : حجت تصریح کرد

های بیمه بر اساس فروشی که در روسیه انجام می  چنانچه قیمت صادراتی با دالر مبادله شود با شرکت باالتری خواهد داشت اما 

 .شود بیمه کنند تا ضرر و زیان متحمل صادر کننده نباشد شرایط متفاوت خواهیم داشت

/news/fa/ir.yjc.www//:http2292222D%/0%B2%D0%A2 
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 ماشین آالت
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 متفرقه

 آیانا 1309آذر  20, یکشنبه

 در روزنامه ها  8۴به عنوان آگهی برتر تابستان « مثل آب خوردن»انتخاب کمپین تبلیغاتی 

در روزنامه های  22بانک کشاورزی، از سوی هیأت داوران به عنوان آگهی برتر فصل تابستان « مثل آب خوردن»کمپین تبلیغاتی 

 . سراسری انتخاب شد

بازگشت عاملیت »با اشاره به مضمون « ...طلوعی دوباره»آنک ه در فصل بهار کمپین به گزارش ایانا، بر اساس این گزارش، پس از  

نیز که به سفارش « مثل آب خوردن»عنوان طرح برتر انتخاب شود، کمپین  توانست به« خرید تضمینی گندم به بانک کشاورزی

سوی هیأت داوران به عنوان آگهی برتر فصل عمومی این بانک، توسط شرکت تبلیغاتی هم وطا طراحی و اجرا شده بود، از  روابط

 .در روزنامه های سراسری انتخاب شد 22تابستان 

 برتر شد« مثل آب خوردن»بانک کشاورزی  

بنابراین گزارش، به نظر می رسد موضوع مثل آب خوردن از آنجا برای این کمپین انتخاب شده است که آب در عین حال که 

البته مدیریت مصرف آن نیز امری بسیار ضروری است، اما نوشیدن و بلع آن به قدری  بخش است و صد عنصری مهم و حیات

 .در زبان و ادبیات پارسی، حکایت از آسان بودن کار است« مثل آب خوردن»است که ترکیب کنایی و کهن  ساده

دار به تصویر کشیدن پیوند میان با این طرح به نظر می رسد که بانک کشاورزی با طراحی کمپین بانکداری الکترونیک خود بر م

 .رسد تبلیغی متناسب با فصل تابستان انتخاب کرده بود این عبارت معروف و سادگی خدمات الکترونیکی خود، به نظر می

تصویری که برای این تبلیغات، در نظر گرفته شده لیوان آبی است که به صورت گوشی موبایل طراحی شده و پر از آب است که  

 .گر سادگی استفاده از خدمات باشد تواند بازهم تداعی قابل دسترسی بودن موبایل برای مالک آن، می باتوجه به

شصت و ششمین  »کشور حوزه آسیا و اقیانوسیه در قالب  92بانک کشاورزی ایران که مهرماه سال جاری میزبان نمایندگان  

ها در  ای در جهت توسعه فعالیت های گسترده بود و رایزنی« لی زناناجالس کمیته اجرایی اتحادیه بین المللی آپراکا و همایش تعا

بانک برتر جهان و شش بانک  4111افق پساتحریم را در دستور کار قرار داده، چندی پیش نیز بر اساس اعالم نشریه بنکر در ردیف 

 .برتر ایران قرار گرفت

/item/majles/ir.iana.www//:http96021-4html. 
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 متفرقه
 فودپرس 1309آذر ماه  22شنبه 

 نوشیدنی اصیل ایرانی از ذائقه جهانی ۰52حذف 

به منوی  ها اسم رنگارنگ و گاه عجیب و غریب هر بار ده... کاپوچینو، موهیتو، الته ماکیاتو، باواریا، مانگوالسی، چای مغولی و< مواد غذایی

تواند مشتریان را موقع انتخاب  راحتی می قدر گسترده شده است که به شود و حاال این طومار آن های ایرانی اضافه می ها و رستوران شاپ کافی

های ایرانی جایگاه درخور توجهی  اما جالب است که در این فهرست عریض و طویل، نوشیدنی. شان دچار سردرگمی کند نوشیدنی سفارشی

 .آیند دارند و بین آن همه انتخاب، کمتر به چشم مین

قدر که در دوره صفوی فضاهایی  آن. ها موجود است ترین فهرست نوشیدنی دهد که در فرهنگ غذایی ایرانیان متنوع این موضوع درحالی رخ می 

شد؛ اما درست در زمانی  ها عرضه و سرو می نوشهای سرد و گرم گیاهی و دم خانه تعریف شده و در آن انواع و اقسام نوشیدنی با عنوان شربت

های ارگانیک و  رسد، نوشیدنی ای به راه انداخته و طعم غذاهای بومی هر کشور به ثبت جهانی می کننده ای المللی تجارت خیره که غذاهای بین

های مفید و اصیل از سبد غذایی  نوشیدنیحاال کاهش تنوع . آهسته به حاشیه رفته و به دست فراموشی سپرده شده است مغذی ایرانی آهسته

های گازدار در ایران چهار  اکنون سرانه مصرف نوشابه طوری که هم های مضر کشانده به رویه نوشابه های ایرانی، آنها را به سمت مصرف بی خانواده

های  که سرانه مصرف نوشابه لیتر است؛ درحالی 29بنا به اعالم انجمن پزشکان عمومی سرانه مصرف نوشابه در ایران . برابر میانگین جهانی است

 .لیتر اعالم شده است 41گازدار در جهان تنها 

 ها آخرین امیدهای بازار نوشیدنی ایرانی در چنگال تقلبی

های نارنج  کند و هر بهار طعم خوش عرق شکوفه های داغ مزمزه می این روزها دیگر کمتر خانواده ایرانی خنکای شربت سکنجبین را در تابستان

راحتی  اتفاقی که باعث شده است به. آورد های ایرانی به ندرت عطر دمنوش گل گاوزبان را به یاد می زمستان این روزهای خانه. چشد را می

ا ه دمنوش گیاهی و تعداد زیادی شربت سنتی ایران به فراموشی سپرده شده و طعم آن از ذائقه 22نوع عرق گیاهی و بیش از  411بیشتر از 

حرکتی که از یک . ها کلید زده باشند شاپ های سنتی ایران را کافی ترین حرکت تجاری برای درآمدزایی از نوشیدنی از این میان شاید مهم. برود

با این رخداد تعداد محدودی از . های سراسر کشور باز کرد شاپ کم جای خود را در منوی برخی کافی فضای تاریخی در اصفهان شروع شد و کم

های سرد و گرم ایرانی و در حجم محدود، بازگشت دوباره به بازار ایران را تجربه کرده و بعد از آن دیگر هیچ اتفاق تجاری مهمی برای  نوشیدنی

جهی های ایرانی که بگذریم در عرصه تولید و فرآوری نیز حرکت قابل تو از بازارسازی برای نوشیدنی. های سنتی رخ نداد درآمدزایی از نوشیدنی

های فعال در این عرصه به  های کوچک و زیر پله محدود شده است و تعداد کارخانه گیری از گیاهان بومی به کارگاه انجام نشده است و گالب

کنند و در غیاب  های موادغذایی کشور، دست و پنجه نرم می هایی که البته با معضل مشترک کارخانه کارخانه. رسد اندازه انگشتان دست نمی

های شیمیایی و  در این شرایط تولید عرقیات گیاهی با اسانس. کنند های کافی، محصوالت تقلبی به بازار محدود داخلی عرضه می ارتنظ

شده  شود همان اندک مشتریان عرقیات گیاهی را از بازار فراموش تقلبی که سبب می. ترین تقلبات بازار ایران است آزمایشگاهی از مهم

 .های ایرانی را به مرگ بکشاند دار و مریز نوشابه دلزده کرده و حیات کجهای اصیل  نوشیدنی

 های ایرانی فرمول صنعتی و خالقانه نداریم برای نوشیدنی

های  تنها نوشیدنی های ایرانی توسط کارشناسان مختلف اثبات و تأکید شده است، ایران نه حاال در شرایطی که خواص درمانی و مفید نوشابه

فاطمه . سازی آن در بازار داخل نیز بسیار ضعیف عمل کرده است ا به ثبت جهانی نرسانده است که در عرصه فرآوری و صنعتیاصیل خود ر

اند،  ها و عرقیاتی که پیشینیان ما از نعنا تهیه کرده دمنوش: دهد توضیح می« شهروند»باره به  سفیدکن، پژوهشگر گیاهان دارویی و معطر دراین

افسردگی دارد؛ اما این پتانسیل غنی  شده ضد شده برای تسکین مشکالت گوارشی است یا عصاره گل راعی ایران خواص ثابت تدارای خواص اثبا

شده، نرسیده بلکه در بازار داخلی نیز رو به  سازی و صادرات محصوالت فرآوری تنها به عرصه تجاری های ایرانی مورد غفلت واقع شده و نه نوشابه

تهیه محصوالت متنوع و : گوید ها و مراتع کشور با اشاره به یک تجربه شخصی می علمی موسسه تحقیقات جنگل  ن عضو هیأتای. فراموشی است

گیری از یک تیم علمی خالق بتواند  روز است که با بهره های سنتی ایران نیازمند صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب و به ابتکاری از نوشابه
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توانند در بازار داخلی و خارجی رقابت و درآمدزایی  های اصیل ایرانی می کند و قطعا در این شرایط است که نوشیدنیسازی علمی و دقیق  فرمول

 .کنند

 تولید عرقیات گیاهی مضر در نبود استاندارد و ناظر کیفی

: دهد توضیح می« شهروند»به  های اصیل ایرانی سازی نوشیدنی ها و مراتع کشور درباره تجاری علمی موسسه تحقیقات جنگل عضو هیأت 

ها فراموش شود، این است که بسترسازی  سازی نشده و از ذائقه های اصیل ایرانی تجاری ای که باعث شده است نوشیدنی ترین مساله مهم

و تعیین ترین ارکان این بسترسازی، ایجاد یک موسسه ناظر کیفی  یکی از مهم. مناسبی برای صنعتی کردن تولید آن انجام نشده است

کنند  گیری می های زیرپله از گیاهانی عرق طوری که درحال حاضر کارگاه به. استانداردهای تولید است که تاکنون در ایران وجود نداشته است

ای که حجم عمده و قریب به اتفاق تولیدکنندگان عرقیات گیاهی را  تولیدکنندگان زیرپله: دهد وی ادامه می. که برای سالمتی مضر است

این درحالی است که از . اند که از دید علمی بسیار مضر است های موثر گاه به تولید محصوالتی اقدام کرده دهند در غیاب نظارت تشکیل می

بخش . پوشی کنیم چشم... سایر استانداردهای تولید مانند میزان عناصر سنگین، آلودگی میکروبی، آلودگی به سموم و کودهای شیمیایی و 

ای در این بازار مرتکب  های کافی، تقلبات گسترده اند بازهم در غیاب نظارت ولیدکنندگان نیز که به فرآوری صنعتی روی آوردهدیگر از ت

او درباره . کنند های شیمیایی اقدام به عرضه عرقیات گیاهی می گیری از گیاهان طبیعی و با استفاده از اسانس شوند و با کمترین بهره می

کارگروهی متشکل از پژوهشگران این عرصه و با همکاری پژوهشگاه استاندارد و ستاد گیاهان دارویی تشکیل : گوید ات مضر میگیاهانی با عرقی

که نتایج این تحقیقات نهایی نشده است، هنوز  با توجه به این. اند شده است که درباره استانداردهای تولید عرقیات گیاهی تحقیقاتی انجام داده

 .شود رسانی می ی این گیاهان را اعالم کرد؛ اما این موضوع در آینده نزدیک اطالعتوان اسام نمی

 مصرف و پربازده گیاهان دارویی کم

های اصیل ایرانی و عرقیات گیاهی درحالی است که ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گیاهان  توجهی به ظرفیت درآمدزایی نوشیدنی بی

تواند ارز  های صاحب مزیت کشاورزی محسوب شده و می گیاهانی که با کمترین آبیاری ممکن یکی از زمینه. رود دارویی در جهان به شمار می

مهدی فریورمحسنی، فعال صنعتی در عرصه تولید . جات داشته باشد آوری قابل توجهی نسبت به محصوالت آب بری مانند هندوانه و صیفی

کند و در بازارهای جهانی به صورت  متر مکعب آب مصرف می 4،2هر بوته گیاه دارویی ساالنه تنها : دگوی باره به ایسنا می عرقیات گیاهی دراین

توان متوجه شد که تولید  راحتی می با درنظر گرفتن این پتانسیل قابل توجه به. کند هزار تومان محصول تولید می  91خام و فرآوری نشده باالی 

 4.2این موضوع در شرایطی است که تولید یک کیلوگرم گندم . صرفه است اندازه اقتصادی و بهکمتر محصولی در بخش کشاورزی تا این 

یک کیلوگرم برنج نیز با . تومان است 421هزار و  مترمکعب آب نیاز دارد و براساس قیمت خرید تضمینی، درآمدزایی یک کیلوگرم گندم 

 .شود تومان از کشاورزان خریداری می 211هزار و  9تا  211هزار و  9مترمکعب آب بین  2.2مصرف 
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 متفرقه
 فودپرس 1309آذر ماه  29سه شنبه 

برابر فقیرترین ها پول خوراکی  9.9ثروتمندترین ها / فاصله طبقاتی درخوراک خانوارهای شهری چقدر است

 دادند 

برابر هزینه  0.0متوسط هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها در پردرآمدترین خانوارهای ایرانی بیش از < صنایع غذایی

 . خوراکی ها در پایین ترین دهک درآمدی ایران است

گزارش خبرآنالین بررسی ها نشان می دهد متوسط هزینه خوراکی ها در یک خانوار شهری ایرانی در سال به  

میلیون تومان بوده است این در حالی است که خانوارهایی با پایین ترین رقم درآمد و هزینه  0گذشته اندکی بیش از 

 .رف خرید خوراکی و اشامیدنی کرده اندهزار تومان ص 22میلیون و  9که در دهک اول قرار گرفته اند تنها 

 42بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی ، خانوارهایی با دهک های باالی درآمدی اما در این مدت 

برابری هزینه  0.0رقمی که نشانگر فاصله . هزار تومان صرف خرید خوراکی در یک سال کرده اند  029میلیون و 

نفر برای  9.62با توجه به اعالم بعد . در میان باالترین و پایین ترین دهک درآمدی است خوراکی ها و اشامیدنی ها 

افرادی که در کم درامد ترین  4222هر خانوار واقع در دهک اول درآمدی می توان چنین برداشت کرد که در سال 

راکی و آشامیدنی در طول تومان صرف هزینه های خو 201هزار و  264خانوار های ایرانی زندگی می کردند حدود 

 . یک سال کرده اند که حتی در مقایسه با متوسط کشوری رقمی بسیار اندک است

 011میلیون و  2این در حالی است که در خانوارهایی که در دهک دهم درامدی قرار گرفته اند هر فرد بیش از  

ب هر فرد در دهک دهم درآمدی بیش از به این ترتی.  هزار تومان برای خوراکی و اشامیدنی پول خرج کرده است

بعد خانوار در دهک دهم درامدی . برابر افزادی در دهک اول درآمدی پول صرف خوردن و آشامیدن کرده اند  6.2

برابر متوسط هزینه عذا  9.9هزینه خوراکی ها و اشامیدنی ها در خانوارهای دهم دهم . نفر برآورد شده است  2.29

بوده است این در حالی است که خانوارهایی که در دهک اول درآمدی قرار گرفته اند یک برای خانوارهای شهری 

 . چهارم متوسط کشوری صرف خرید غذا و آشامیدنی کرده اند

به نظر می رسد خانوارهایی که در دهک اول درآمدی قرار گرفته اند قادر به تامین هزینه های کالری مورد نیاز بدن 

از این وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هزینه مورد نیاز برای تامین غذای خانوار هر فرد را با  نبوده اند چرا که پیش

به این ترتیب کسانی که در دهک اول . هزار تومان براورد کرده است  921احتساب کالری مورد نیاز در حدود 

 .  ن نیز برخوردار نیستنددرآمدی قرار گرفته اند از حداقل های الزم برای تامین غذای مورد نیازشا
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 مرکبات

  09/90/39فارس

 برابر بیشتر از سرانه تولید مرکبات جهان است 3تولید مرکبات ایران 

برابر بیشتر از سرانه تولید مرکبات جهان  2مرکبات کشور تولید : های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل دفتر میوه

 .دهد، ایران از افزایش تولید مرکبات برخوردار است است که این امر نشان می

کبات در نمایشگاه پور عصر امروز در حاشیه افتتاح جشنواره ملی مر حسن ابوالقاسم شهر، از قائم خبرگزاری فارس به گزارش

میلیون تن محصوالت باغبانی  42هزار هکتار زمین در کشور، بیش از  611میلیون و  9در مساحت : المللی مازندران، اظهار کرد بین

 .شود تولید می

در ازای هر  تولید محصوالت باغبانی در ایران: شود، افزود میلیون تن مرکبات در کشور تولید می 2.2وی با بیان اینکه در طول سال 

 .شود کیلوگرم برآورد می 01گرم است، در صورتی که این میزان تولید در جهان  کیلو 911یک نفر 

برابر تولید محصوالت باغبانی  9.2ایران نسبت به مردم جهان : ادامه داد های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی مدیرکل دفتر میوه

 .دارد

هایی که تولید آنها در  فقط میوه: شود، بیان کرد ای به داخل کشور صادر نمی ات هیچ میوهپور با اشاره به اینکه اجازه وارد حسن

 . پذیر است سطح کشور وجود ندارد، واردات امکان

دهد، ایران از افزایش تولید  تولید مرکبات کشور پنج برابر بیشتر از سرانه تولید مرکبات جهان است که این امر نشان می: وی افزود

 .برخوردار استمرکبات 

: شود، تصریح کرد های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه از تولید مرکبات در کشور حمایت می مدیرکل دفتر میوه

 .ها و ارتقای سطح تولید باشد بیشترین مرکز حمایت باید برای اصالح باغ

 .برای رضایت عرضه و تقاضا عملکرد مناسبی داشتدر طول چند سال اخیر بازار داخلی مرکبات : این مسئول یادآور شد

با توجه : ها که از واردات مرکبات به سطح کشور جلوگیری کنند، اضافه کرد داران و تعاونی ها، باغ پور با درخواست از اتحادیه حسن

 .ودش به تولید مناسب مرکبات در سطح کشور با واردات مرکبات، بازار داخلی با مشکالت بسیاری مواجه می

های سالم استفاده کنند تا با کاهش  ل نها توانند از داران می دهد و باغ تولید نهال سالم هزینه تولید را کاهش می: وی اضافه کرد

 .ها مواجه شوند هزینه

کانات ام: های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید برای توسعه صادرات گام برداشت، تصریح کرد مدیرکل دفتر میوه

 .نقل، نگهداری و فرآوری در اختیار صادرکننده قرار گیرد تا توسعه صادرات محقق شود  الزم برای صادرات اعم از حمل و

 .عوارض گمرکی کاهش داده شد تا امکان توسعه صادرات محقق شود: این مسئول اضافه کرد

های مرکبات و کشاورزان  تبلیغاتی خود را در اختیار تعاونی بیلبوردهای کنیم که از شهرداران درخواست می: پور در پایان گفت حسن

 .قرار دهند
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 – 09/90/22فارس

 جمهور با وزیر و معاونان وزارت جهاد کشاورزی نشست معاون اول رئیس

 .جمهور با وزیر و معاونان وزارت جهاد کشاورزی در محل این وزارتخانه برگزار شد نشست معاون اول رئیس

وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با معاون اول رئیس ، نشست خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .جمهور در محل این وزارتخانه در تهران برای بررسی مسائل کشاورزی آغاز شد

در این مراسم عالوه بر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده، 

سن رکنی، حسن صالحی، علی قنبری، مهدی خلج معاونان وزیر و اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم نیز عباس کشاورز، ح

 .حضور دارند

 .گیرد در این جلسه مسائل کالن بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 09/90/29فارس

 درصد تولید ناخالص ملی در بخش کشاورزی ۰3تأمین 

درصد تولید ناخالص  42بخش کشاورزی با تأمین : معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت

 .ای در تأمین امنیت غذایی کشور دارد کننده ملی، نقش تعیین

، غالمحسین طهماسبی معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

زمان با چهلمین سال تأسیس سازمان با بیان اینکه تأمین امنیت غذایی  فناوری، هم کشاورزی امروز در مراسم هفته پژوهش و

در حال حاضر تولید محصوالت کشاورزی بخش مهمی از نیازهای غذایی : کشور یکی از ارکان اصلی استقالل کشور است، گفت

 .کند کشور را تأمین می

 02درصد صادرات غیرنفتی و  91درصد اشتغال،  91ید ناخالص ملی، درصد تول 42بخش کشاورزی در ایران، با تأمین : وی افزود

 .ای در تأمین امنیت غذایی کشور به عهده دارد کننده درصد مواد غذایی مورد نیاز، نقش تعیین

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با در اختیار داشتن یک سوم اعضای هیأت علمی بخش : طهماسبی بیان داشت

پژوهی و انجام تحقیقات الزم برای شرایط آینده کشور و  گذاری، آینده ریزی، هدف ای از وظیفه برنامه کشور، بخش عمدهکشاورزی 

 .در نهایت فراهم آوردن زمینه مناسبی برای تأمین امنیت غذایی در کشور را برعهده دارد

دلیل  مواد غذایی مورد نیاز انسان در دنیا به: تمعاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بیان داش

 .افزایش جمعیت و ارتقای سرانه مصرف غذایی و کیفیت آن درحال افزایش است

درصد به یک  9سال گذشته، کندتر شده و از  21رشد جمعیت جهان در : شده توسط فائو، اظهار داشت وی با اشاره به اسناد منتشر

 .رسد درصد می تر از نیم به کم 9121درصد رسیده است و تا سال 

رسیده و  9141میلیارد در سال  6.2به  4221میلیارد در سال  2.2بنابر این جمعیت جهان در این مدت از : طهماسبی تصریح کرد

 .خواهد رسید 9121میلیارد نفر در سال  2.42با آهنگی کندتر به 

کیلوکالری در روز برای هر نفر رسیده که البته در مناطق مختلف  9221، به 9112سرانه مصرف غذایی در سال : وی بیان داشت

 .جهان، متفاوت و نامتعادل است

دهد که در  شده نشان می های انجام بینی پیش: معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بیان داشت

رسد که در آن سال در کشورهای درحال توسعه  لری در روز میکیلوکا 2121سرانه مصرف غذایی دنیا برای هر نفر به  9121سال 

 .کیلوکالری در روز خواهد رسید 2121کیلوکالری به  9601از جمله ایران، از 

یافته در چند  که در کشورهای توسعه طوری های مختلف غذایی در کشورها متفاوت است به کیفیت غذا و مصرف گروه: وی افزود

شود، درحالی که در کشورهای در  های گیاهی تأمین می صد از نیاز غذایی از طریق گوشت، شیر و روغندر 22دهه اخیر، بیش از 

خواهد رسید و نیاز غذایی این کشورها  9121درصد در سال  90به  9141درصد در سال  99حال توسعه مثل ایران مثل ایران از 

 .شود ای تأمین می ای و غده تر از طریق غالت و گیاهان ریشه بیش

و نیز ارتقای مصرف سرانه و  9121های انجام شده درخصوص جمعیت ایران در سال  بینی با توجه به پیش: طهماسبی تصریح کرد

ریزی برای ارائه الگوی کشت مناسب  سالی و بحران آب در ایران، تالش محققین بخش کشاورزی، برنامه اثرات تغییر اقلیم و خشک

آب و الگوهای مدیریتی مناسب برای تأمین امنیت  یاهی و نژادهای دامی مقاوم به شرایط گرم و کمبرای هر منطقه تولید ارقام گ

 .غذایی کشور است
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دستاورد گندم رقم حیدری، تولید واکسن دوگانه نیوکاسل و برونشیت عفونی، اطلس جامع  6براساس این گزارش در این مراسم از 

ای از ضایعات صنایع چوب کشور،  شن، تولید بستر کشت هیدروپونیک، محصوالت گلخانهها و ارقام مناسب آوی آویشن و معرفی گونه

گرمسیری برای تهیه کنسرو و همچنین از سامانه نوین تشخیص سریع  رقم جدید زیتون دیره جهت کشت در مناطق نیمه

 .مانده سموم در محصول خیار رونمایی شد باقی

 .های تحقیقات و بخش خصوصی منعقد شد اردادهایی بین مؤسسات و پژوهشکدهها و قر در این مراسم همچنین تفاهم نامه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http42221292111222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940924000599


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                          4931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

175 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 09/90/25فارس

 برای گزارش مردمی ۰5۰سامانه / شود خواری می هزار هکتار در بخش کشاورزی زمین ۰2ساالنه 

هزار هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته شده  41سال گذشته ساالنه  2رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه در 

 .درصد نسبت به گذشته کاهش یافته است 21رمجاز های غی میزان تغییر کاربری 22-22در سال : شود، گفت تخریب می

، قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور امروز در حاشیه مراسم گردهمایی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

خبرنگار فارس که ساالنه چه میزان از اراضی غیرمجاز سراسری مدیران امور اراضی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال 

هزار هکتار از اراضی  41دهد که ساالنه  ها نشان می سال گذشته گزارش 2طی : شود، اظهارداشت تغییر کاربری یافته تخریب می

 .شود غیرمجاز تغییر کاربری یافته تخریب می

های تغییر کاربری است به طوریکه در  شده سرعت رسیدگی به پرونده های خوبی که در این سالها برداشته یکی از گام: وی افزود

 .ماه تقلیل یافته است 2اکنون این زمان به  کشید اما هم ها بیش از یک سال طول می گذشته رسیدگی به این پرونده

اخت و سازهای غیرمجاز سریع و اندازی این سامانه اغلب س با راه: های ویژه گفت و گشت 424اندازی سامانه  افشار با اشاره به راه

 .شود دهند شناسایی و با آنها برخورد می حتی در مواردی طی یک هفته توسط گزارشاتی که مردم به سازمان می

هزار هکتار رسیده و از  2تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کمتر از  22-22در سال : رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد

 .ایم درصد کاهش داشته 21نظر میزان تخلف 

به این سازمان در مناطق مختلف ازجمله دماوند، کالردشت،  424گزارشات مختلفی از طریق تماس با سامانه : افشار اظهارداشت

ای که در مورد تخلفات گردنه حیران به ما  جلگه مازندران، فارس در مورد تغییر کاربری به ما رسیده است چنانچه اطالعات اولیه

 .شد توسط گزارشات مردمی بود واصل

خواری کشور است و ما اطالعات کلیه  سازمان امور اراضی به عنوان دبیرخانه کارگروه مبارزه با زمین: وی بیان داشت

 .دهیم های مربوطه اطالع می ها را پیگیری کرده و به دستگاه های همه دستگاه خواری زمین

برای ما هنوز مستندات قابل : ها در محمودیه اظهارداشت رد تخلفات و تغییر کاربریرئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین در مو

 .قبولی در مورد اینکه این منطقه روستا نیست ارائه نشده ولی مرجع قابل قبول در این زمینه وزارت کشور است

دادستان کل برای معاونت پرونده محمودیه در حال رسیدگی مجدد است و درخواست رسیدگی مجدد آن را : وی بیان داشت

 .قضایی ارسال کرده و امیدواریم با موافقت آنها پرونده به مسیر اصلی بازگردد

شود و هرگونه ساخت و سازی در این منطقه  البته از ساخت و سازهای جدید در محمودیه با جدیت مقابله می: افشار بیان داشت

 .تخریب خواهد شد

خواری است و  انگاری در زمین نکته مهم در این قانون جرم: بری در مجلس اظهارداشتوی در زمینه قانون جدید تغییر کار

 .رود خواری از مصادیق جرم به شمار می زمین

های غیر مجاز در منطقه  تغییر کاربری: رئیس سازمان امور اراضی کشور در مورد تغییر کاربری در منطقه پردیسان اظهارداشت

 .جلوی آن گرفته شدپردیسان اصالً اجرایی نشد و 

اند باید در  ها را از مردم گرفته کسانی که این پول: های مردم نیز که صرف خرید زمین شده بود، اظهارداشت وی در مورد سرمایه

 .مقابل آنها پاسخگو باشند

 .نظارت بر واگذاری اراضی یکی دیگر از اقدامات سازمان بوده است: افشار تصریح کرد
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های مختلف واگذار شده که دولت فعلی با یک همت جدی  های مختلفی برای اجرای طرح از انقالب زمین پس: افشار تصریح کرد

 .ها بوده است مخصوصاً با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در صدد نظارت بر این واگذاری

 شود های واگذاری کشاورزی فسخ می هزار هکتار از زمین 21قرارداد *

های  هزار هکتار از این اراضی که برای اجرای طرح 211یک میلیون و  22و  22های  کشور در سالرئیس سازمان امور اراضی 

هزار هکتار هنوز هیچگونه طرحی در آن به اجرا در نیامده  21مختلف پس از انقالب واگذار شده بود نظارت کردیم که از این میزان 

 .بود

 .هزار هکتار نیز فسخ شده است 0قراردادها در مرحله فسخ است که بنابراین به آنها اخطار داده شد و : وی بیان داشت

اند را به  ای که آنها متقبل شده ای است که هزینه هزار هکتار در مرحله 0پرونده این : رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت

 .آنها بازگردانیم

نیست و باید به اراضی دولتی سپرده شود اما بخشی از اراضی  البته بخشی از این اراضی دیگر قابل واگذاری مجدد: وی بیان داشت

ها برای  ارائه شود این زمین... ها هنوز در آن نیمه کاره است در صورتی که طرح مناسبی در زمینه صنعت، کشاورزی و یا  که طرح

 .شود ها واگذار می آن طرح

 .ازگشت به طبیعت هستند، باید بازگردانده شودهایی که قابل ب االمکان آن بخش در هر صورت حتی: وی بیان داشت

 سال 32رفع تداخل مالکیت افراد با دولت پس از * 

 9مالکیت : افشار به اشاره به اینکه تداخل مالکیت بین مردم و دولت در اراضی مشکالت قابل توجهی را ایجاد کرده است، گفت

تداخالت مشخص نیست که با همکاری مجلس، مالکیت این اراضی  هزار هکتار از اراضی کشور به علت وجود برخی 211میلیون و 

 .در دست بررسی و تعیین تکلیف است

افرادی که اسناد : های تخصصی در حال بررسی است اظهار داشت وی با اشاره به اینکه اسناد مالکیت این اراضی در کمیسیون

توانند روند تعیین تکلیف مالکیتشان را  به سازمان امور اراضی می مربوط به زمان اصالحات اراضی را در اختیار دارند، با ارائه آن

 .پیگیری کنند

سال برای این اراضی  21بنابراین پس از بررسی این اسناد و مدارک، بعد از گذشت : رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد

 .سند مالکیت صادر خواهد شد

 شود اراضی کشور تصویب میآیین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن * 

شود که  آیین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشور در دولت تصویب می: رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت

هایشان را تفکیک  توانند زمین براساس آن اراضی کشور امکان تفکیک و خرد شدن ندارند و افراد چه به صورت ارثی و غیر ارثی نمی

 .کنند

های مختلفی از  رویکرد دولت این است تا برای جلوگیری از خرد شدن اراضی مشوق: رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد

 .ای، تسهیالتی و خدمات حقوقی به مالکان ارائه کند جمله مشوق بیمه

که زمینی در اختیار دارند که به آنها ارث ها بهتر است در صورتی  وی با بیان اینکه با توجه به آیین نامه از این به بعد خانواده

 .رسیده، این زمین را در قالب شرکت سهامی خانوادگی استفاده کنند

هزار هکتار  411نفره به افراد واگذار شده حدود  2های  های بعد از انقالب به صورت هیأت های مشاعی که در سال زمین: وی افزود

 .های تولید کشاورزی تبدیل شود رچه به تعاونیبوده و قرار است این اراضی به صورت یکپا
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واحد غیرمجاز ساخته شده بود که  221در این منطقه : وی همچنین در مورد آخرین وضعیت منطقه گردنه حیران تصریح کرد

 .واحد آن تخریب شده است 92واحد آن غیرمجاز تشخیص داده شد که خارج از طرح هادی بود و تاکنون  411بیش از 

زمان امور اراضی کشور میزان تغییر کاربری غیرمجاز را در روستای زیاران گیالن بیشتر از گردنه حیران عنوان کرد و رئیس سا

 .واحد غیرمجاز در این منطقه ساخته شده است 4111: گفت

اکثر روستاهای کشور : گیرد، اظهارداشت هزار از روستاهای کشور مورد بررسی قرار می 21افشار با اشاره به اینکه اجرای طرح هادی 

 .به ویژه در شمال و استانهای تهران و کرج با مشکل تغییر کاربری غیر مجاز اراضی مواجه هستند

 .ضوابط جدیدی برای اجرای طرح هادی با رویکرد توسعه روستاها در دستور کار قرار دارد: وی افزود

ها رو به گسترش بوده و عرصه زندگی را برای روستائیان تنگ  زیرئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه از گذشته ویالسا

 .شود در تغییرات جدید طرح هادی، مواردی که قصد تغییر کاربری اراضی کشاورزی را دارند اصالح می: کرده است، گفت

تعدادی از آنها حتی یک برای : شود، گفت وی با اشاره به اینکه بسیاری از ساخت و سازها خارج از محیط شهر و روستا انجام می

 .پرونده هم تشکیل نشده است

اندازی سامانه  ایم که از آغاز اجرای طرح گشت سازمان اراضی و راه گشت و یگان حفاظتی مستقر کرده 921تاکنون : وی گفت

 .هزار گزارش مردمی برای پیگیری به ما ارسال شده است 2ارتباط مردمی بیش از 

میلیون  42میلیون هکتار از آن انجام شده و  2شود که تا به امروز  ت کاداستر موجب پایش دقیق میمجموعه اطالعا: افشار افزود

 .هکتار دیگر در حال انجام است

اقدام دیگر سازمان بعد از کاداستر سنددار کردن اراضی : درصد اراضی کشاورزی فاقد سند است، گفت 21وی با بیان اینکه 

 .کشاورزی است

ای از شورای عالی شهرسازی برای  اند اما از آنجا که مصوبه ها به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده ه شاندیز زمیندر پدید: وی گفت

 .اند امکان تطبیق آن با قوانین و مقررات وجود دارد ولی الزم است سیر قانونی آن طی شود اجرا داشته

هکتار اراضی پدیده شاندیز با انجام یک سری  22تار از هک 21در حال حاضر : رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت

 .هکتار دیگر دارای فضای سبز تبدیل شود 42شود اما  اصالحات تکمیل می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 09/90/29فارس

 میلیارد ریال رفع تصرف شد ۴۰2هزارمتر مربع اراضی ملی دماوند به ارزش  90.۴

هزار و چهارصد متر مربع از اراضی ملی منطقه لومان این  09رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند از رفع تصرف 

 .میلیارد ریال خبر داد 241شهرستان به ارزش 

با : ، علی خلیلی گفتپایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های به عمل آمده از سوی مراجع قضایی، حکم قطعی مبنی بر رفع تصرف صادر شد که با حضور عوامل نیروی انتظامی، پیگیری 

جهاد کشاورزی و یگان حفاظت منابع طبیعی حکم صادره به مرحله اجرا درآمد و تمامی دیوارکشی ها و بناهای ایجاد شده تخریب 

 .بازگردانده شد و این اراضی از دست متصرفان آزاد و به دولت

قضایی این شهرستان بویژه رئیس دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق   وی ضمن تشکر از همکاری و حمایت های مسئوالن

بیت المال و عوامل نیروی انتظامی، حفاظت از انفال و عرصه های منابع طبیعی را از اولویت ها و اهداف اساسی اداره منابع طبیعی 

 .ن دماوند برشمردو آبخیزداری شهرستا

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http42221292114222 
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها
 آیانا 1309آذر  20, یکشنبه

روسیه برای تأمین آبزیان، با هندوستان / انتقال پایانه گل و گیاه و محصوالت کشاورزی از رشت به آستارا

  بستقرارداد 

منظور تسهیل رفت و آمد  کرد، با تالش اتاق بازرگانی به پایانه گل و گیاه و محصوالت کشاورزی که پیش از این در رشت فعالیت می

بروکراسی موجود در امر صادرات به شهر مرزی آستارا منتقل شد تا صادرات کاالهای غیرنفتی به های روسی و کاهش  ماشین

 .روسیه با سرعت بیشتری دنبال شود

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ترین موانعی که برای توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی به روسیه وجود دارد، مسئله  یکی از مهم: گفت با اعالم این خبر( ایانا)

تر وضعیت  رود هرچه سریع پور رئیس اتاق ایران و گفتگو با رئیس جمهوری انتظار می عوارض گمرکی بود که با مداخله جالل

 .های گمرکی به نفع ایران اصالح شود تعرفه

ها تشکیل شد،  ای که در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با حضور همه رؤسای کمیسیون در جلسه: فزودقاسم رضاییان ا

عنوان اولویت امروز بازرگانی کشور مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد نمایندگان اتاق، ناوگان هوایی و دریایی  صادرات به روسیه به

 .دو خطوط برای تسهیل صادرات به کمک بازرگانان بشتابندوارد مذاکره شوند تا در صورت امکان این 

 روسیه برای واردات ماهی و میگو با هندوستان قرارداد بست 

با وجود آنکه ایران : وی با اشاره به شرایط مساعد روسیه برای صادرات انواع محصوالت کشاورزی، آبزی و پروتئینی خاطرنشان کرد

تواند محصوالت پروتئینی و آبزی خود را نیز به کشور روسیه صادر کند،  اورزی دارد و میپتانسیل مناسبی در همه تولیدات کش

گرفته، روسیه برای تأمین بازار محصوالت آبزی خود نظیر ماهی و میگوی خود با هندوستان وارد قرارداد  های صورت علت تعلل به

 .شد

ویژه مرکبات، سیب، کیوی و همچنین انواع سبزیجات و خشکبار  ی بهبا این وجود، صادرات انواع محصوالت باغ: رضاییان ادامه داد

 .اند عنوان محصوالت دارای اولویت برای صادرات به روسیه کاندید شده به

های کشور خریداری  با تشکیل پایگاه تجاری آستاراخان که توسط اتاق بازرگانی گیالن به نمایندگی از همه اتاق: وی تصریح کرد

گیرد تا با داشتن دفتری دائمی در روسیه بتوانند شرایط بازار این کشور  ی تجاری در اختیار فعاالن اتاق قرار میشده است، مجتمع

 .تری داشته باشند را رصد کرده و برای صادرات و واردات کاال شرایط مناسب

 پایانه گل و گیاه و محصوالت کشاورزی از رشت به آستارا رفت 

پایانه گل و گیاه محصوالت کشاورزی که : بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن یادآور شد رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق

های روسی به کشور به  هایی که برای ترددهای ماشین علت محدودیت طی پنج تا شش سال گذشته در رشت فعال شده بود، به

نوعی موانع گمرکی و صادراتی را افزایش  کرده و بههای حمل و نقل افزایش پیدا  لحاظ قانونی وجود داشت و همچنین هزینه

 .داد، با درخواست بازرگانان از رشت به آستارا منتقل شد می

گذاری بخش خصوصی و همچنین همراهی فرماندار  این پایانه که در نزدیکی گمرک آستارا قرار دارد، با سرمایه: رضاییان تأکید کرد

کند صادرات محصوالت کشاورزی و گل و گیاه به کشور روسیه را  اردکنندگان تالش میهای صادرکنندگان و و آستارا و اتحادیه

 .تسهیل کنند
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نوعی از بروکراسی  محل جدید امکان قرار گرفتن نمایندگان نهادهای مؤثر برای صادرات را دارد و به: وی در پایان اظهار داشت

 ./شود موجود کاسته می
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها
 آیانا 1309آذر  29, سه شنبه

 بانک کشاورزی عازم عراق شد  مدیرعامل

 . به کشور عراق سفر کردمرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در راس هیاتی 

  

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به منظور شرکت در مجمع عمومی 

و ( Islamic cooperation bank for investment مصرف التعاون االسالمی لالستثمار)صاحبان سهام بانک تعاون اسالمی 

 .شعب این بانک به این کشور سفر کردبازدید از تعدادی از 

این بانک با هدف توسعه روابط اقتصادی در افق پسا تحریم، استفاده از ظرفیت های همکاری در حوزه بانکی با کشور عراق و نیز 

 .احیای مجدد روابط بانکی دو کشور ایران و عراق،در بانک تعاون اسالمی در کشور عراق سرمایه گذاری کرده است

شعبه شامل اداره مرکزی و شعبه مرکزی در بغداد، کربال، نجف، سلیمانیه، بصره، اربیل، کاظمین،  44تعاون اسالمی دارای بانک  

کوت، دیوانیه، باب الشرقی و میالد تهران است و با توجه به حجم مبادالت دو کشور ایران و عراق و فرصت های همکاری، خدمات و 

 .ازهای بانکی مشتریان ایرانی و عراقی ساماندهی کرده استمحصوالت خود را برای پاسخ به نی

از جمله مزیت های اصلی این بانک می توان به ارائه خدمات نوین و تخصصی در حوزه صادراتی و پیمانکاری مشتریان ایرانی در  

ب کارمزدی نظام بانکداری در کشور عراق ، تدوین نظام قیمت گذاری رقابتی برای ارائه خدمات ضمانت نامه ای با توجه به چارچو

عراق، ایجاد امکان صدور ضمانت نامه های مبتنی بر کانتر گارانتی توسط بانک های ایرانی به نفع بانک تعاون اسالمی برای صدور 

آن ضمانت نامه توسط بانک در عراق، افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی در کشور عراق برای شرکت های ایرانی به ثبت رسیده در 

کشور و بهره مندی از شبکه شعب این بانک، امکان جابجایی منابع مالی شرکت های ایرانی به داخل کشور با بهره مندی از شبکه 

کارگزاری مطمئن، سریع و با نرخ های رقابتی، امکان دریافت تسهیالت توسط شرکای تجاری عراقی و شرکت های ایرانی در کشور 

نادی برای تسهیل تجارت بین تجار و صنعتگران ایرانی و عراقی و ارائه مشاوره های بانکی با هدف عراق، امکان گشایش اعتبار اس

 .تسهیل فعالیت های بانکی در کشور عراق اشاره کرد
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نرانی، بازدیدهامصاحبه، سخ  
 آیانا 1309آذر  22, شنبه

 نشست معاون اول رئیس جمهوری و مدیران ارشد جهاد کشاورزی برای ترسیم افق روشن آینده 

معاون اول رئیس جمهوری پیش از ظهر امروز در نشست معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، در جریان مشکالت به روز 

 . وردهای دو سال اخیر قرار گرفتبخش کشاورزی در عین دستا

، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری پیش از ظهر امروز در نشست (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

با توجه به کاهش   :معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی که در سالن نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت

 .بینی برای کشور اتفاق افتاد قیمت نفت یک شرایط غیرقابل پیش

کردیم که قیمت نفت از  کردیم که درآمد نفت کاهش پیدا کند و کاهش آن جدی باشد، اما هیچ وقت فکر نمی ما فکر می: وی افزود

 .تر بیاید دالر پایین 61

گویند که قیمت آن کمتر هم   دالر رسیده و حتی برخی می 21جهانگیری با ابراز تأسف از اینکه قیمت نفت امروز به حول و حوش 

کننده  این موضوع یعنی کاهش قیمت نفت بحث جدی است که اتفاقی افتاده است و کشورهای تولید: خواهد شد، خاطرنشان کرد

 411متناسب با نفت  بینند، بنابراین وقتی اقتصادی بزرگ شود و خود را اند و آسیب می نفت از این موضوع به شدت آسیب دیده

های جاری هم دچار  پذیر نیست و حتی در هزینه امکان  آسانی دالری به 21دالری تنظیم کند، برگشت آن به اقتصادی با نفت 

 .شود مشکل و کمبود می

د که ازجمله شو های اقتصادی کشور همچنان روند رو به رشد مشاهده می البته با وجود این اتفاق، در برخی از بخش: وی ادامه داد

 .آنها بخش کشاورزی است

های اقتصادی  در شش ماهه نخست سال، وزارت جهاد کشاورزی بخشی از بار بقیه بخش: معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد

 .کشور را هم متحمل شد که کمک کند تا رشد اقتصادی کشور در شش ماه اول همچنان در حد مثبت باشد

به اقدامات دوستان در وزارت جهاد کشاورزی این انتظار وجود دارد، تا هم در شش ماهه دوم سال  با توجه: جهانگیری یادآور شد

 .همچنان نرخ رو به رشدی داشته باشیم 22و هم ابتدای سال  22

تواند کشور را در شرایط  هایی است که می بحث اقتصاد مقاومتی فقط برای شرایط تحریم نیست، بلکه سیاست  :وی تأکید کرد

 .ختلف خوب پیش ببرد و خوب سامان دهد و اقتصاد را تضمین کند و رشد پایدار ایجاد کندم

هایی است که در اقتصاد مقاومتی سهم دارد و انتظار ما از  وزارت جهاد کشاورزی هم یکی از دستگاه: جهانگیری اظهار داشت

 .داف اقتصاد مقاومتی دست یابیمتک مدیران و معاونان این وزارتخانه این است که کمک کنند تا به اه تک

ای در بخش کشاورزی هستند، اما انتظار  اگر چه معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه دارای سوابق دیرینه: وی همچنین گفت

 .رود در کنار هر یک از این مدیران و معاونان به جوانان آموزش داده شود تا در آینده آنها امور را بر عهده بگیرند می

رود تا با اقدامات خود اقتصاد کشور را روی ریل   همچنین از مدیران این وزارتخانه انتظار می: اون اول رئیس جمهوری افزودمع

ای بهتر  ها در دوره شود وضعیت شاخص خودش قرار دهیم و از مسیری که به انحراف رفته است آن را هدایت کنیم و اگر گفته می

 .های ناصحیح را جبران کنیم با اقدامات این مسائل و سیاستای کاهش یافته  بوده و در دوره

کنند که در این  شود، همه فکر می به محض اینکه یک محصول مانند مرغ در بخش کشاورزی گران می: جهانگیری خاطرنشان کرد

اجرای این بخش  های فراوان است و ای با مسئولیت بخش خوب کار نشده است، در حالی که بخش کشاورزی بخش بسیار گسترده

 .با توجه به گستردگی کار بسیار سختی است
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شود که مسئوالن آن خوب کار  افتد باز هم تصور می همچنین وقتی یک بیماری در بخشی از این حوزه اتفاق می: وی ادامه داد

ابراین باید این تنوع بیان اند، در صورتی که تنوع در این بخش بسیار زیاد است و مسئولیت این بخش بسیار سنگین است، بن نکرده

 .های مختلف این وزارتخانه و وظایف مربوط به آن آشنا شوند شود و مردم با قسمت

شود یکی  هایی که برای دولت حائز اهمیت است موضوع آب است، چرا که گفته می ترین موضوع یکی از مهم: جهانگیری تصریح کرد

طور مستقیم یا  موضوع آب به نوعی با محیط زیست در ارتباط است، اما به های جدی آینده موضوع آب است که اگر چه از چالش

 .شود غیرمستقیم به وزارت جهاد کشاورزی مربوط می

های وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی  چند اتفاق باید در مورد مسئله آب ایجاد شود، یکی هماهنگی بین سیاست  :وی یادآور شد

کنیم، ممکن است آینده کشور را به خطر   پذیر استفاده می ی است که میزانی که ما از آب تجدیداست و این یک ضرورت بسیار جد

 .بیندازد

در مورد آن فکر شود و این   شود، باید حتماً این میزان که از آب زیرزمینی کشور برداشت می: معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد

درک کرده است و معتقدیم که هم وزارت نیرو و هم وزارت جهاد کشاورزی باید  دولت عمق مسئله را در مورد وضعیت آب به خوبی

 .به این مسئله به خوبی بپردازند

رو شود و باید با اقدامات  کشور ایران با تمدن بزرگ و چند هزار ساله نباید اجازه دهد که با مشکل آب روبه: جهانگیری اظهار داشت

 .یه آب بگیریممناسب جلوی هرگونه تهدیدی را از ناح

وی با بیان این که اگر چه موضوع کشاورزی و توسعه آن بسیار حائز اهمیت است، اما نباید اجازه دهیم تا منابع پایدار کشور ازجمله 

رود که مهندس حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در کنار توسعه کشاورزی خطوط  بنابراین انتظار می  :آب و خاک به خطر بیفتد، گفت

 .مان منابع پایدار است را حفظ کندقرمز که ه

های جدید در بخش  ی باید دستاوردهای جدید و تکنولوژ: جهانگیری یکی از مسائل دیگر که آن را مهم عنوان کرد و افزود

 .کشاورزی مورد توجه قرار گیرد

های الزم به  ر داریم و باید آموزشبردا البته قابل قبول است که ما در بخش کشاورزی بیش از چهار میلیون بهره: وی خاطرنشان کرد

توان  الزم داده شود و شاید گفته شود که آموزش دادن به کشاورزان کار سختی است، اما نمی  آنها در مورد استفاده از تکنولوژی

 .توجه بود های نوین در کشاورزی هم بی نسبت به استفاده از تکنولوژی

وری است و این  ی دیگری که باید در کشاورزی مورد توجه قرار گیرد، افزایش بهرهها همچنین یکی از موضوع: جهانگیری ادامه داد

های مختلف ازجمله وزارت جهاد کشاورزی بیان شده است و البته وزارت جهاد کشاورزی برای تمام  موضوع مکرر در وزارتخانه

 .، اما به نتیجه رسیدن آن بحث مهمی استهای خوبی ارائه داده وری طرح های اقتصاد مقاومتی از جمله بهره بندهای سیاست

 ./وری نیروی انسانی یکی از مسائلی است که تنها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست بهره: وی تصریح کرد
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا 1309آذر  25, چهارشنبه

 شود  های کشاورزی در استان البرز یافت می فعالیت کلکسیون

های برتر در تولید محصوالت  های حاصلخیزی که دارد، جزو رتبه استان البرز به سبب موقعیت خاص جغرافیایی و وضعیت خاک

 . کشاورزی است

، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در حاشیه هشتمین نمایشگاه ملی (ایانا)ی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورز

با توجه به تنوع قابل توجهی که استان البرز در کشت محصوالت مختلف دارد، : های کشاورزی گفت تخصصی تکنولوژی زیرساخت

 .اورزی استهای کش توان گفت که این استان دارای کلکسیونی از فعالیت به جرأت می

درصد تولید  9.9با این حال : سیدمجید موسوی با اشاره به اینکه استان البرز تنها نیم درصد سطح زیر کشت را دارد، افزود

 .های برتر را به خود اختصاص داده است محصوالت کشاورزی کشور در البرز بوده و در بسیاری از محصوالت، رتبه

عنوان مثال تولید محصوالتی مانند گالبی، هلو، شلیل،  صوالت زراعی و باغی رکورددار است؛ بهبه گفته وی، این استان در تولید مح

ترین دامداری کشور در این منطقه قرار گرفته و مقام  همچنین بزرگ. های نخست و دوم را در استان البرز دارند آلو و گیالس رتبه

 .یده استنخست تولید گل الله را نیز در کارنامه خود به ثبت رسان

 224مرغ کشور و  درصد تخم 44از سوی دیگر رتبه دوم تولید قارچ، تولید : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ادامه داد

 .تن در هکتار، از متوسط کشور باالتر است 2.2هزار تن شیر جزو افتخارات استان بوده و تولید گندم آن نیز با عملکرد 

با : شود، خاطرنشان کرد عنوان آبیاری به روش میکرو و تیپ از طرف مسئوالن این سازمان دنبال می به موسوی با بیان اینکه طرحی

زی را کاهش  های خاک درصد بیماری 21جویی در مصرف آب ایجاد شده و تا  درصد صرفه 21های آبیاری، تا  اجرای این سیستم

 .دهد درصد تقلیل می 61ست و مصرف کود و سم را تا ضمن اینکه از نظر اقتصادی برای کشاورز به صرفه ا. دهد می

هزار هکتار آن باغی  92هزار هکتار زراعی و  20هزار هکتار سطح زیر کشت که  22گفتنی است، استان البرز با در اختیار داشتن 

 ./کند هزار تن انواع محصوالت کشاورزی را تولید می 211است، در حال حاضر دو میلیون و 

/item/majles/ir.iana.www//:http96019-4html. 
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 مصاحبه ، سخنرانی ،بازدیدها
 آیانا 1309آذر  25, چهارشنبه

 ایران و اوکراین همکاری های مشترک کشاورزی را گسترش می دهند 

 . بین دو کشور ایران و اوکراین مورد بررسی قرار گرفتهای مشترک کشاورزی  راه های گسترش همکاری

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در نشست هیئت اقتصادی اوکراین و مسووالن و فعاالن بخش کشاورزی ایران،  به گزارش پایگاه اطالع

 .های توسعه همکاری کشاورزی بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت زمینه

های تخصصی  الملل و سازمان حل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، هومن فتحی مدیر کل دفتر امور بیندر این نشست که در م

روابط بین دو کشور اوکراین و ایران همواره در مسیر توسعه و پیشرفت بوده و مقامات عالی دو کشور، : وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .مذاکرات و ارتباطات بسیار مناسبی دارند

در این : ای بین دو کشور در بخش کشاورزی وجود دارد، اظهار امیدواری کرد این که زمینه های همکاری های گستردهوی با بیان 

 .ای دست یابیم راستا بتوانیم در عرصه اقتصادی نیز به جایگاه شایسته

کشاورزی به زودی  های اقتصادی بین دو کشور به ریاست محمود حجتی وزیر جهاد فتحی از تشکیل کمیسیون مشترک همکاری

 .های دو کشور خواهد شد ساز توسعه همکاری حضور این هیئت در تهران، زمینه: در تهران خبر داد و گفت

 .تواند در تصمیمات و اجرای مصوبات این کمیسیون تاثیرگذار باشد حضور و فعالیت بخش خصوصی نیز می: وی افزود

وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کشت فراسرزمینی در اوکراین خاطرنشان  های تخصصی الملل و سازمان مدیرکل دفتر امور بین

سال  92تا  91تجار ایرانی تمایل به کشت فراسرزمینی در کشور اوکراین دارند و اگر در مدت زمان اجاره زمین که حدود : کرد

 .ین دو کشور امضا کنیمتوانیم در سطح چند صد هزار هکتار قرارداد مشترک ب مورد نظر است، به توافق برسیم، می

رئیس اتاق بازرگانی اوکراین به معرفی بخش کشاورزی و تولیدات ( Mykhailo Nepran) در این نشست، میخایلو نپران

امسال برای نخستین بار در کشور اوکراین، آمار صادرات مواد غذایی از صادرات : محصوالت کشاورزی این کشور پرداخت و گفت

 .میلیون تن را کسب کرده است 22شی گرفته و همچنین مقام دوم صادرات غالت به حجم مواد صنعتی و صنعت پی

حضور ما در ایران اتفاقی نیست، زیرا کشاورزی ما در حال پیشرفت است و به این دلیل آینده خوبی را در روابط تجاری : وی افزود

 .کنیم بینی می بین دو کشور پیش

های تجارت بین  امر، مالقاتی با اتاق بازرگانی ایران داشتیم تا پیشرفت روند اقتصادی و زمینه برای تحقق این: نپران خاطرنشان کرد

ای اوکراین، گسترش روابط بین  ای ایران از یک طرف و اتاق منطقه های منطقه دو کشور مشخص شود و در این راستا، با معرفی اتاق

 .دو کشور مورد بررسی قرار گیرد

با توجه به این که شرایط مالی دو کشور هنوز نهایی : ری نشست مشترک اتاق بازرگانی بین دو کشور، گفتوی با اشاره به برگزا

 .نشده است، باید در جهت رفع موانع بین دو کشور تالش کنیم

کشورش،  گذاران ایرانی در هزار هکتاری محصوالت کشاورزی توسط سرمایه 0رئیس اتاق بازرگانی اوکراین با اشاره به اجرای کشت 

گذاری در این  تواند باعث جذب تجار ایرانی برای سرمایه اوکراین مانند ایران دارای مناطق جغرافیایی مختلفی است که می: گفت

 .کشور شود

وان در این راستا، اوکراین به عن: وی با اعالم این که از ابتدای ژانویه، اوکراین و اتحادیه اروپا وارد تجارت آزاد خواهند شد، افزود

گذاران دو  ای برای ورود تجار و کاالهای ایرانی به اروپاست و امیدواریم این امر، به انعقاد قراردادهای مختلف بین سرمایه دریچه

 .کشور بیانجامد
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در این نشست، هیئت اوکراینی و نمایندگان مناطق مختلف این کشور با معرفی بخش کشاورزی منطقه خود، خواستار همکاری در 

ای برای کشت فراسرزمینی، همکاری برای  های اجاره صادرات محصوالت ایران به اروپا، فرآوری محصوالت غذایی، ارائه زمینزمینه 

های روغن نباتی در ایران، همکاری برای تهیه لوازم و تجهیزات کشاورزی، واردات برنج و گوجه از ایران و  اندازی کارخانه تعمیر و راه

 .ندبا شرکای ایرانی شد... 

ها و زمینه فعالیت خود در بخش کشاورزی، خواستار انجام کشت فراسرزمینی در کشور  همچنین هیئت ایرانی نیز با معرفی شرکت

اوکراین و رفع مشکالت تراتزیتی آن، صادرات برنج، رب گوجه، روغن زیتون، مرغ و محصوالت طیور، همکاری در زمینه انتقال 

های بزرگ با قابلیت اراضی مناسب برای کشت به  فرنگی، ایجاد کشت و صنعت و تهیه رب گوجه تکنولوژی تولید خوراک دام، ذرت

های تحقیقاتی  به اوکراین، تبادل فعالیت... دار، صادرات انجیر، انار، انگور، کشمش، مرکبات، خرما، پسته، سیب و  صورت مدت

 ./شدند.. .های آن و  پالسم های روغنی و تبادل ژرم مشترک در زمینه دانه

/item/majles/ir.iana.www//:http96226-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 130۱آذر  27: تاریخ

 انتقاد از نبود حمایت در تولید محصوالت ارگانیک

 . مهمترین مانع بر سر راه توسعه تولید ارگانیک نبود حمایت مادی و معنوی است: کشور گفترئیس انجمن ارگانیک 

،با اشاره به ابالغیه مقام معظم خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان سید رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران در گفتگو با

این ابالغیه وظیفه ما را سنگین تر کرده است و دراین راستان باید قدم :رابطه با تولید محصوالت سالم و ارگانیک گفت رهبری در

 .های جدی تری برداشته شود

دهه است که برای مصرف سموم و کود شیمیایی یارانه پرداخت شده و این در حالی است که تا کنون حمایتی  2بیش از : وی گفت

 .محصوالت ارگانیک انجام نشده استبرای تولید 

ما از دولت انتظار نداریم که پول به تولید کننده بدهد بلکه اگر در زیر ساخت ها و رفع مشکالت آلودگی خاک و : نورانی تصریح کرد

 .منابع زیر زمینی کمک کند می توانیم شاهد رونق تولید محصوالت ارگانیک باشیم

ر راه توسعه این صنعت مهمترین مشکل نبود حمایت مادی و معنوی است و جهت افزایش د: رئیس انجمن ارگانیک ایران گفت

 . تولید و صادرات این صنعت نیازمند حمایت و توجه دولت است

 .با حمایت از این صنعت با توجه به ارزش افزوده باالیی که دارد می توانیم شاهد تاثیر مثبت در اقتصاد باشیم: وی تاکید کرد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2292126D%/0 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایران اکونا - 130۱/ آذر /  39, دوشنبه 

 قحطی در انتظار نسل آینده ایرانی ها

ها تبدیل  هزار هکتار اراضی حاصلخیز کشاورزی به سایر کاربری 41رئیس انجمن علوم خاک کشور با بیان اینکه ساالنه حداقل 

 . سال بعد در ایران قحطی خواهد شد 91در صورت ادامه روند فعلی، : شود، گفت می

میلیون هکتار آن در طول تاریخ بشر توانسته در  40.2میلیون هکتار وسعت کشور تنها  462با بیان اینکه از  منوچهر گرجی 

بقیه  خیز و  های درجه یک حاصل میلیون هکتار خاک 4.2 از این میزان تنها : استفاده قرار بگیرد، اظهارداشتکشاورزی مورد 

 .های درجه دو، سه و چهار با کیفیت پایین هستند شامل خاک

ار اراضی هزار هکت  41ساالنه حداقل : های حاصلخیز کشور به شدت در حال کاهش است، گفت وی با اشاره به اینکه میزان خاک

شود، ضمن اینکه این عدد در برخی نقاط تا  های مسکونی، شهری، صنعتی و غیره تبدیل می حاصلخیز کشاورزی به سایر کاربری

 .هزار هکتار هم برآورد شده است 21

این یک فاجعه : گرجی با بیان اینکه خانه، کارگاه، کارخانه و شهرک صنعتی باید جایی که خاک حاصلخیز ندارد، ساخته شود، افزود

 .سال بعد در ایران قحطی خواهد شد 91دهد و در صورت ادامه روند فعلی،  است که دارد رخ می

اگر این : رئیس انجمن علوم خاک کشور ضمن ابزار نگرانی شدید از مشکالتی که در پی این اقدام به وجود خواهد آمد، اضافه کرد

شکل خواهد شد، بنابراین مسئوالن باید به طور جدی مانع این کار شوند و نباید به روند ادامه پیدا کند، امنیت غذایی کشور دچار م

  . هیچ متخلفی در این زمینه رحم شود

  تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ خاک کشور

علت : گذاری کرده است، افزود را به عنوان سال جهانی خاک نام 9142سازمان ملل متحد سال  گرجی همچنین با اشاره به اینکه 

 .این امر آن است که مشکالت خاک در دنیا تقریبا برای همه، در حال ملموس شدن است

در سطح  وضعیت خاک نه : گذاری شده است، ادامه داد دسامبر هر سال به عنوان روز جهانی خاک نام 2وی با بیان اینکه روز 

 .ر کشور ما وضعیت خوبی نیستجهان و نه د

: گیرد، ادامه داد برداری قرار می هزار سال است که در کشاورزی مورد بهره 49گرجی با بیان اینکه منابع خاک بسیار با ارزش و االن 

ای  رخورد با آن به گونهها هزار سال دیگر نیز ادامه یابد و ما نیازمند این منابع با ارزش هستیم اما متاسفانه ب این بهره برداری باید ده

 .های حاصلخیر از بین می رود است که اگر سر و صدا و دقت نشود، در دو نسل کل خاک

ها در این  برنامگی و بی تر  در کشور ما به علت شرایط اقلیمی موجود وضعیت شکننده: رئیس انجمن علوم خاک کشور تصریح کرد

 .زمینه نسبت به جهان مقداری بیشتر است

سال قبل در حال پیگیری است و از تخریب خاک جلوگیری  21تا  21ا بیان اینکه در برخی نقاط دنیا این مساله از حدود گرجی ب 

 .شوند مسئوالن کشور ما تازه دارند متوجه این شرایط می: شود، گفت می

اند و در  این زمینه داشته رئیس انجمن علوم خاک با اشاره به اینکه خوشبختانه مقام معظم رهبری بزرگترین تاکید را در

در پی این سخنان، مسئوالن نیز توجه بیشتری : تر است، اظهارداشت هایشان تاکید کردند مساله خاک از مساله آب هم مهم صحبت

 .اند به این امر داشته
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این در : د، اضافه کردوی با بیان اینکه احساسی که مسئوالن درباره بحران آب دارند و نگران آن هستند، درباره خاک وجود ندار

حالی است که خاک زیربنای آب است و یکی از دالیلی که ما در زمینه آب به مشکل برخوردیم، این بوده که خاکمان تخریب شده 

  . است

 .های آب زیرزمینی تغذیه شود کند تا سفره  شود، آب به آن نفوذ نمی وقتی خاک تخریب می: گرجی افرود

 جزیره هرمزهای قرمز  قاچاق خاک

اصل مشکل ما : به مرحله هشدار رسیده است، تصریح کرد رئیس انجمن علوم خاک کشور با اشاره به اینکه وضعیت خاک در ایران 

این است که خاک در کشورمان هیچ متولی ندارد و مشخص نیست مسئول کیفیت خاک در کشور کیست؟ ضمن اینکه خیلی از 

 .اما هیچ کاری انجام ندادند دانند ها خود را مسئول می دستگاه

رئیس انجمن علوم خاک کشور درباره مباحث مطرح . بنابراین اولین قدم تعیین متولی برای خاک کشور است: گرجی تاکید کرد

ما بالفاصله به معاونت آب وخاک : قبل مطرح شد، افزود 2تا  9شده مبنی بر قاچاق خاک از کشور با بیان اینکه این موضوع حدود 

رت جهاد نامه نوشتیم و آنان هم به گمرک اعالم کردند که هیچ خاکی نباید از کشور خارج شود، ضمن اینکه میزان این قاچاق وزا

  . جزئی بود

های قرمز جزیزه هرمز افتاده است که انجمن  طی دو، سه هفته قبل خبری به ما رسید که این اتفاق برای خاک: گرجی اضافه کرد

 .مه نوشت تا موضوع را پیگیری کنند و مانع آن شوندمجددا به مسئوالن نا

باید جلوی این کار گرفته  به هرحال : وی با اشاره به اینکه قاچاق خاک به میزان گسترده و عمده انجام نشده است، تصریح کرد

 .شود، چون ما خاک حاصلخیز در کشور کم داریم

/com.iranecona//:phtt21419D%/2% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - 29/90/1309: تاریخ خبر

 برابرقابل افزایش است  ۰2ظرفیت تولید کنارپیوندی دشتی بوشهر تا :نماینده مجلس

ظرفیت تولید کنارپیوندی در شهرستان دشتی استان : در مجلس شورای اسالمی گفت تنگستاننماینده مردم دشتی و  -ایرنا-بوشهر

 . برابر قابل افزایش است 19بوشهر تا 

به گزارش ایرنا، حجت االسالم سید محمد مهدی پور فاطمی روز سه شنبه در نشست مسئوالن شهرستان دشتی با مدیرعامل صندوق 

 . ت های بزرگ کشاورزی و اقتصادی استان بوشهر تولید میوه کنارپیوندی استیکی از مزی: کارافرینی امید کشور افزود

تن محصول برداشت و روانه بازار  911هزار اصله کنارپیوندی در شهرستان دشتی وجود دارد که ساالنه بیش از  41بیش از: پورفاطمی افزود

 .مصرف می شود

زش تولید کنارپیوندی باتوجه به شرایط مساعد آب و هوا و مرغوبیت زمین در در صورت حمایت مالی، ترویح و آمو: پورفاطمی اضافه کرد

 .برابر کنارپیوندی در وضعیت فعلی دارد 41شهرستان دشتی ظرفیت کاشت و تولید بیش از

ر استانهای بزرگ میوه کنارپیوندی دشتی از بهترین و با کیفیت ترین کنارپیوندی در کشور است که دارای بازار بسیارخوبی د:پورفاطمی گفت

 . مانند تهران ، اصفهان و فارس است و در صورت حمایت مالی مزیت های بسیار خوب برای صادرات آن وجود دارد

کنارپیوندی میوه گرمسیری بسیار مقوی و با ارزش غذایی بسیار باالیی است که قابلیت تبدیل به فراورده هایی مانند مربا ، : وی افزود

 .سل و سایر فراوردهای غذایی را داردشربت،ترشی، سرکه ،ع

پورفاطمی خواستار مشارکت بیشترصندوق کارافرینی امید برای تامین اعتبار جهت احداث ،توسعه و راه اندازی واحدهای کوچک بسته بندی، 

 .تبدیل میوه کنارپیوندی به فراوردهای غذایی و صادارت این محصول استان بوشهر شد

استان بوشهر به واسطه شرایط مساعد آب و هوایی و داشتن بنادر ، مزیتی برای توسعه واحدهای :ی امید نیز گفتمدیرعامل صندوق کارافرین

 . کوچک تولیدی و بسته بندی و فراوری موادغذایی و معدنی برای صادرات و تولید کار و اشتغال است

وندی به عنوان یک میوه خوب و مقوی گرمسیری یک گروه سعی خواهد شد برای افزایش ظرفیت تولید کنارپی:اصغر نوراله زاده افزود

 .کارشناسی برای طراحی ظرفیت ها اقتصادی و فراوری این موادغذایی تشکیل دهد

این صندوق از هرگونه طرح، ایده و تحقیق بخش خصوصی برای توسعه واحدهای کسب و کار، تولید و فراوری موادغذایی ، : وی یادآورشد

 .و تبدیل این ایده به تولید محصول حمایت مالی خواهد کرد معدنی و صنایع دستی

میلیارد ریال اعتبار برای طرح های کسب و کار کوچک در شهرستان دشتی اختصاص یافته بوده که در این سفر نیز  91امسال :نوراهلل زاده افزود

 .میلیارد ریال دیگر برای این مهم اختصاص یابد 41مقرر شد مبلغ 

 . کیلومتری جنوب بوشهر واقع است 01هزار نفر جمعیت در 01با شهرستان دشتی 

/News/fa/ir.irna.www//:http04022110/ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا  - 29/90/1309: تاریخ خبر

 هزار هکتار اراضی دیم کشور ساماندهی می شود ۰2:رئیس موسسه تحقیقات دیم

 . هزار هکتار اجرا می شود 19طرح ساماندهی اراضی کشور در سطح : رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم گفت -ایرنا  -مراغه 

در مراسم تجلیل از محققان و پژوهشگران این به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، صابر گلکاری 

این طرح با هدف انتقال یافته های تحقیقاتی این موسسه به مزارع کشاورزان با همکاری : موسسه در ایستگاه آغجه کهل شهرستان مراغه افزود

 .استان دیم خیز کشور اجرا می شود 49معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در 

درصد اراضی دیم  21در پنج سال آینده : لین سال اجرای این طرح با موفقیت در سطح پنج هزار هکتار اجرا شده اظهار کردوی با بیان اینکه او

 .کشور، تحت پوشش طرح ساماندهی دیم زارها قرار می گیرد

ی غالت، حبوبات، دانه های در این طرح ارقام جدید موسسه تحقیقات دیم در بخش ها: رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور یادآورشد

 .روغنی و علوفه به مزارع کشاورزان انتقال می یابد

با اجرای این طرح در سال نخست در مناطق مختلف : هزار هکتار است، ادامه داد 911گلکاری، با بیان اینکه مزارع دیم کشور چهار میلیون و 

 .تار افزایش یافته استکیلوگرم در هر هک 011تا  211کشور، تولید در مزارع کشاورزان 

مرکز تحقیقات بین  ICARDA) موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور وابسته به سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد و ایکاردا

لیمائی ایستگاه فرعی در مناطق مختلف اگروک 2در پنج ایستگاه اصلی و  4224فعالیت های تحقیقاتی خود را ازسال ( المللی در مناطق خشک

 .سردسیری، گرمسیری و نیمه سردسیری و معتدل دیم کشور آغاز کرده است

، (گندم نان، گندم دوروم، جو و تریتیکاله )مرکز این موسسه در شهرستان مراغه بوده که افزایش عملکرد محصوالت زراعی دیم شامل غالت 

 .و علوفه از مهمترین اهداف این موسسه است( گکلزا، آفتابگردان و گلرن) ، دانه های روغنی (نخود و عدس) حبوبات 

ایستگاه اصلی مناطق سردسیر این موسسه در مراغه، ایستگاه اصلی مناطق معتدل در سرارود کرمانشاه، ایستگاه اصلی مناطق گرمسیر و نیمه 

ستگاه اصلی مناطق سرد و کوهستانی گرمسیر در گچساران، ایستگاه اصلی مناطق سرد و کم باران شمال شرق در شیروان خراسان شمالی و ای

 .غرب در قاملو کردستان واقع است

رقم گندم، هفت رقم جو، پنج رقم نخود، سه رقم عدس، سه رقم جدید گلرنگ و  91رقم جدید دیم شامل  24پژوهشگران این موسسه تاکنون 

 .سه رقم ماشک علوفه ای به کشاورزان داخلی و کشورهای همجوار معرفی کرده اند

 .کیلومتری جنوب تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است 422هزار نفر جمعیت در  921رستان مراغه با حدود شه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1309آذر ماه  20یک شنبه 

 خواستار آزادسازی قیمت روغن نباتی نبوده و نیستیمما 

های روغن نباتی به دلیل  ما خواستار آزادسازی قیمت روغن نباتی نبوده و نیستیم، شرکت: دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفت

 .! ود نه مردمر می  کنند اما سود این تخفیف به جیب واسطه رکود بازار کاالهای خود را با تخفیف عرضه می

گونه آزادسازی و افزایش قیمت را مد نظر نداریم، زیرا بازار همچنان  ما هیچ: درباره آزاد سازی قیمت روغن نباتی گفت»  ابوالحسن خلیلی

 .ها حاضرند کاالهای خود را با تخفیف وارد بازار کنند دچار رکود است و حتی کارخانه

اساسی و دارای قیمت مصوب است و جز کاالهای مشمول قیمت گذاری است بنابراین به هیچ عنوان روغن نباتی جز کاالهای : وی ادامه داد

 .تواند آزادسازی قیمت داشته باشد نمی

ها به دلیل رکود موجود در بازار و  االن قیمتی که بر روی کاالها درج شده است کاربردی ندارد زیرا کارخانه: دبیر انجمن روغن نباتی تأکید کرد

کنند اما متأسفانه این تخفیفات شامل حال مصرف کننده نشده و در این میان سود  نین رقابت کاالهای خود را با تخفیفات ویژه عرضه میهمچ

 .دهند رود زیرا کاال را با همان قیمت درج شده بر روی کاال به دست مشتری می  ها می آن به جیب واسطه

شود برای زمانی است که عرضه کاال بیش از تقاضا باشد اما در شرایطی  به افزایش قیمت میآزادسازی قیمت که منجر : خلیلی تصریح کرد

 .ها در تالش هستند تا کاالهای خود را با تخفیف عرضه کنند مانند اان که تقاضا کمتر از عرضه است شرکت

باید برای این عرضه زیاد فکری کرد و بهترین راه حل  شود بنابراین روغن نباتی در حال حاضر بیش از نیاز جامعه عرضه می: وی خاطرنشان کرد

 .نیز این است که کاالها به بازار جهانی وارد شود تا تولید کارخانجات مناسب تر شود

گیرد بنابراین قیمت تمام  در حال حاضر به دلیل این که واردات روغن خام به داخل کشور با تعرفه صورت می: دبیر انجمن روغن نباتی گفت

 .های کشور رقیب است های شرکت ما باالتر از قیمت شده

ما باید برای رونق صادرات از ظرفیت ورود موقت استفاده کنیم که این امکان هم در حال حاضر وجود نداشته و اجرایی : خلیلی در پایان گفت

 . مطلوب فاصله زیادی داردتوان گفت که صادرات ما در حال حاضر چندان مطلوب نیست و با وضعیت  نشده است بنابراین می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 09/90/20فارس

 را دارد« منطقه آزاد کشاورزی»دزفول زیرساخت الزم جهت تبدیل به 

منطقه آزاد "های الزم آمادگی تبدیل شدن به  دزفول با داشتن امکانات و زیرساخت: گفتمعاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی 

 .را دارد "کشاورزی

شامگاه شنبه در تاالر شیخ مرتضی انصاری دانشگاه آزاد  "دزفول شهر آرزوها"از دزفول، همایش  خبرگزاری فارس به گزارش

 .هرستان برگزار شداسالمی این ش

های  دزفول با داشتن امکاناتی همچون فرودگاه و سردخانه و زیرساخت: در این مراسم اظهار کرد معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی

 .ریزی هدفمند نسبت به تحقق آن اقدام کنند الزم جهت تبدیل شدن به منطقه آزاد را دارد که مسئوالن باید با برنامه

 91ترین مکان برای احداث گلخانه  شهرستان دزفول به دلیل دارا بودن آب، خاک و هوای مساعد مناسب: گفت فر غالمرضا حسینی

 .هزار هکتاری است 21تا 

بخش کشاورزی  صنعت کشاورزی دزفول از اطالعات روز دنیای این صنعت فاصله دارد و با وجود پیشرفت و توسعه: وی اضافه کرد

کیفیت و عملکرد  کنند که این امر موجب کاهش های گذشته استفاده می های قدیمی سال ن از روشدنیا، کشاورزان منطقه همچنا

 .ها شده است و افزایش هزینه

 های توسعه و پیشرفت دزفول و ارتباط بیشتر با بخش صنعت و ، این همایش با هدف شناسایی راهخبرگزاری فارس به گزارش

حاشیه این مراسم انتقاد معاون اسبق وزیر جهاد و کشاورزی از عدم حضور برخی از مسئوالن شهری  صنعتگران برگزار شد که از

 .دزفول در همایش بود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 09/90/22فارس

 وابستگی به واردات روغن یک سرشکستگی تاریخی است/ درصدی تولید گندم 93دستیابی به خودکفایی 

در سال زراعی : هزار هکتار کاهش یابد، گفت 611معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه سطح زیر کشت گندم آبی باید 

 .درصدی در تولید گندم، دست یافتیم 02جدید به خودکفایی 

، عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشست معاونان و خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

باید تقاضای آب را مدیریت کنیم؛ چراکه آب جدیدی برای : جمهور، گفت جهاد کشاورزی با معاون اول رئیس مدیران وزارت

 .کشاورزی نخواهیم داشت

با توجه به محدودیت آب، رویکرد دلخواه : هزار هکتار کاهش یابد، افزود 611وی با تأکید بر اینکه سطح زیر کشت گندم آبی باید 

 .دهیم عین حال تضمین خوداتکایی را در این محصول مینخواهیم داشت، اما در 

را دستاوردی مهم برای  22-22درصد در سال زراعتی  02به  22-29درصد در سال زراعی  62کشاورز ارتقا خودکفایی گندم از 

 .وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد

 .ای کشور استوابستگی به واردات روغن و کنجاله یک سرشکستگی تاریخی بر :وی بیان داشت

برای کشت برنج : های گیالن و مازندران محدود شود، گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه کشت برنج باید به استان

 .گیرانه وضع شود ها ممکن است، قوانین سخت در سایر استان

یر از نشایی محصوالت کشاورزی نداریم و باید در آینده راهی به غ: کشاورز در کشت نشایی محصوالت کشاورزی تأکید کرد و افزود

جویی  تر و مقاوم به خشکی در عرصه کشاورزی و همچنین کشاورزی حفاظتی برای صرفه به فکر کشت محصوالت با تقاضای آب کم

 .در آب و پایداری تولید باشیم

د شکر از دستاوردهای بخش کشاورزی در کشت چغندر پاییزه و رکورد تولی: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .کشت پاییزه چغندر قند در کشور آغاز شده است: آبی است و افزود دولت در دوره کم

ها منتقل شود و الزم است تا کشت این محصول در  کشت سبزی و صیفی باید با توجه به شرایط آبی به گلخانه: وی تصریح کرد

 .گذاری شود ی میکرو و مالچفضای باز، مشروط به کشت نشایی، آبیار

 .های نوین، روابط با کشورهای خارجی گسترش یابد الزم است برای دستیابی به تکنولوژی: کشاورز تصریح کرد

های وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم است که  کشت فراسرزمینی از دیگر برنامه: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

آید و الزم است، دولت در این  توسعه کشت فراسرزمینی به تنهایی از عهده وزارت جهاد کشاورزی برنمی البته اقدامات الزم برای

 .الزم را داشته باشد  زمینه همکاری

ایم و سطح زیرکشت این محصول افزایش یافته، در عین اینکه از دولت  صورت جدی آغاز کرده امسال کشت کلزا را به: وی گفت

 .ز کشت آن حمایت کندخواستار هستیم، تا ا

بدون اینکه دامداران نگران شوند، باید : کشاورز کشت یونجه را بعد از برنج از معضالت بزرگ آب کشور عنوان کرد و اظهار داشت

 .جایگزین مناسبی برای یونجه در کشور فراهم کنیم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 09/90/22فارس

 میلیارد دالر برای زیر ساخت آب و خاک کشاورزی ۰2/درصد کشاورزی ایران آبی است 82

درصد  21گیرد، در حالی که   درصد کشت از طریق دیم صورت می 21در بسیاری از کشورهای دنیا : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .شود تا نتوانیم با دنیا رقابت کنیم شود و همین موضوع باعث می بسیار باال انجام می  تولیدات کشاورزی ایران آبی و با هزینه

د حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در نشست معاونان و مدیران وزارت جهاد ، محموخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میلیارد دالر منابع اعتباری برای اصالح  ۰2با تقدیر از دولت برای در اختیار قراردادن کشاورزی با معاون رئیس جمهور 

ت فشار وزارت جهاد کشاورزی های اعتباری در زمینه آبیاری نوین و تح رغم محدودیت علی: گفت های آب و خاک زیرساخت

 .عملکرد قابل قبولی داشته است

هزار  461هزار هکتار آبیاری تحت فشار انجام شده بود که در پایان سال گذشته این رقم به  21کمتر از  29تا پایان سال : وی افزود

 .هزار هکتار آبیاری تحت فشار انجام شده است 21هکتار رسید و در سال جاری هم بیش از 

شان آن  ها به تعهدات آورند، در حالی که بقیه بانک برای اعطای تسهیالت بانکی همه به بانک کشاورزی فشار می: حجتی ادامه داد

 .کنند و این در حالی است که بخش کشاورزی سهم باالیی در تولید ناخالص ملی و اشتغال دارد طور که باید عمل نمی

ها به بخش  در همه دنیا بیشتر از همه بخش: ده سرمایه در بخش کشاورزی پایین است، گفتوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باز

 .شود، اما در ایران این گونه نیست کشاورزی توجه می

درصد  21شود، در حالی که در ایران  درصد از کشت از طریق دیم انجام می 21در بسیاری از کشورهای دنیا : وی تصریح کرد

شود  گیرد، سبب می های بسیار باال صورت می کشاورزی آبی وابسته است و این امر از آنجایی که با هزینه تولیدات کشاورزی به

 .نتوانیم با دنیا رقابت کنیم

پردازند، هرجا  رغم اینکه با زحمت و مشقات زیاد به تولید می ترین کشاورزان هستند، زیرا علی کشاورزان ایران مظلوم: حجتی گفت

کنیم، در حالی که  دانیم و حتی آنها را به مصرف بیش از حد آب متهم می جود آید مسبب آن را کشاورزان میهم کمبودی به و

 .دهند بسیاری از خود نشان می  ثابت شده هر جا از آنها حمایت شود ، کشاورزان هم خالقیت

ن در مدت یک سال با کاهش مصرف آب و بهبود برد که تاثیر آ ماه زمان می 2تا  9اجرای طرح سامانه نوین آبیاری بین : وی افزود

 .شود آبیاری دیده می

مرکز آمار ایران که در مهر ماه سال جاری 4222وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد بر اساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال 

 .هتکار است 222هزار و 46های کشاورزی کشور نزدیک به  منتشر شد زمین

ها و منابع  در بیشتر کشورهای توسعه یافته با توجه به زیر ساخت: رانه به بخش کشاورزی اظهار داشتحجتی درباره اختصاص یا

 .درصد است 42تا  41اما این رقم در ایران . شود درصد ارزش تولید یارانه پرداخت می 22مالی، آب و خاک مناسب، معادل 

ی سفرهای آب زیر زمینی، جلوگیری از فرسایش خاک و ایجاد  وی به گسترش کاشت گیاهان مثمر و دارویی برای افزایش تغذیه

 .درآمد حداقلی و اشتغال تاکید کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 09/90/39فارس

 آیند ها برای مذاکره در مورد واردات گوشت و مواد لبنی فردا به تهران می روس

به تهران برای مذاکره در مورد ( اول تا سوم دی ماه)دسامبر  92الی  99بان امنیت غذایی روسیه از سفر هیأت روسی در  دیده

 .خبر داد« تامین دوجانبه گوشت و محصوالت لبنی»

که روسیه در تالش  از آنجایی: بان امنیت غذایی روسیه اعالم کرد ، دیدهرویترزالملل فارس به نقل از  به گزارش گروه اقتصاد بین

تهران درنظر دارند تا در مورد تجارت در زمینه برای یافتن منابع جدید تامین مواد غذایی در میانه رویایی با غرب است، مسکو و 

 .گوشت و محصوالت لبنی طی هفته آینده گفتگو کنند

دسامبر به ایران سفر خواهد کرد و با  92الی  99در : بان امنیت غذایی روسیه گفت سرگئی دانکورت رئیس روسلخوزنادزور، دیده

 .مالقات خواهد کرد« دوجانبه گوشت و محصوالت لبنی تامین»رئیس سازمان دامپزشکی ایران برای گفتگو در مورد 

های آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر مسئله اوکراین، واردات انواع گوشت از غرب را متوقف  به تالفی تحریم 9142روسیه از آگوست 

 .کرد

 .مسکو از آن زمان در تالش است تا منابع خرید گوشت خود را متنوع سازد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1309آذر  29, سه شنبه

  0232میلیون تن محصوالت کشاورزی تا سال  ۰02نیاز به تولید 

درصد مواد  02درصد صادرات غیرنفتی و  91درصد اشتغال،  91درصد تولید ناخالص ملی  42تأمین  بخش کشاورزی در ایران با

 . ای در تأمین امنیت غذایی کشور به عهده دارد کننده غذایی مورد نیاز نقش تعیین

ترویج کشاورزی در ، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مراسم هفته پژوهش و فناوری همزمان با چهلمین سال تأسیس سازمان تات با بیان اینکه تأمین امنیت غذای کشور یکی از ارکان 

کند،  مهم استقالل کشور است که در حال حاضر تولید محصوالت کشاورزی بخش مهمی از نیازهای غذایی کشور را تأمین می

و ایجاد یک حاشیه امنیت در تأمین نیازهای غذایی کشور از طریق تولیدات بخش کشاورزی مستلزم توجه  تداوم این وضعیت: گفت

ریزی برای پاسخ  های آینده و برنامه مدت در شرایط فعلی کشور و نیاز تقاضای بلندمدت مواد غذایی در شرایط سال به تقاضای کوتاه

 .به تقاضای کشور در هر دو وضعیت است

 91درصد اشتغال،  91درصد تولید ناخالص ملی  42هماسبی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در ایران با تأمین غالمحسین ط

: ای در تأمین امنیت غذایی کشور به عهده دارد، افزود کننده درصد مواد غذایی مورد نیاز نقش تعیین 02درصد صادرات غیرنفتی و 

سوم اعضای هیأت علمی بخش کشاورزی کشور، بخش  در اختیار داشتن یک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با

پژوهی و انجام تحقیقات الزم برای شرایط  گذاری، انجام تحقیقات کاربردی و مورد نیاز، آینده ریزی، هدف ای از وظیفه برنامه عمده

 .دار است را عهدهآتی کشور و در نهایت فراهم کردن زمینه مناسب برای تأمین امنیت غذایی در کشور 

دلیل افزایش جمعیت و ارتقاء سرانه مصرف غذایی و کیفیت آن در  مواد غذایی مورد نیاز انسان در جهان به: وی خاطرنشان کرد

سال اخیر کندتر شده و از دو درصد به  21بر اساس اسناد منتشرشده توسط فائو، رشد جمعیت جهان طی . حال افزایش است

میلیارد  2.2به کمتر از نیم درصد خواهد رسید؛ لذا جمعیت جهان طی این مدت از  9121ست و تا سال حدود یک درصد رسیده ا

میلیارد نفر در  2.42رسیده است و در یک سناریوی متعادل و با هماهنگی کندتر به  9141میلیارد در سال  6.2به  4221در سال 

 .خواهد رسید 9121سال 

میالدی در  9144میلیون نفر در سال  22شده در سازمان ملل از  های انجام بینی بر اساس پیشجمعیت ایران : طهماسبی ادامه داد

ای از  میلیون نفر خواهد رسید که بخش عمده 441و  414، 02میالدی به  9121سه سناریوی حداقل، متوسط و حداکثر در سال 

 .ر تولید محصوالت کشاورزی نقش خواهند داشتدرصد آنها در روستا زندگی کرده و د 91این جمعیت در شهر و کمتر از 

میلیون تن محصوالت کشاورزی مورد نیاز خواهد بود که این تولید با  491در چنین شرایطی در کشور حدود : وی تصریح کرد

ین آن میلیارد مترمکعب آب دارد و با توجه به شرایط خشکسالی و تغییر اقلیم و گرم شدن منطقه تأم 462شرایط فعلی نیاز به 

 .بسیار دشوار خواهد بود

به دوهزار  9112معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه سرانه مصرف غذا در سال 

ت و البته این میزان در مناطق مختلف جهان متفاوت و نامتعادل اس: کیلوکالری در روز برای هر نفر رسیده است، یادآور شد 221و 

کیلوکالری در روز  21هزار و  سرانه مصرف غذایی دنیا برای هر نفر به سه 9121دهد که در سال  شده نشان می های انجام بینی پیش

 21هزار و  کیلوکالری فعلی به یک 601رسد که در آن سال در کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران نیز از دوهزار و  می

 .کیلوکالری در روز خواهد رسید
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طوری که در کشورهای  های غذایی مختلف نیز در کشورها متفاوت است، به کیفیت غذا و مصرف گروه: طهماسبی تأکید کرد

شود، در حالی  های گیاهی تأمین می درصد از نیاز غذایی از طریق گوشت، شیر و روغن 22یافته طی چند دهه اخیر بیش از  توسعه

خواهد رسید و نیاز  9121درصد در سال  90به  9141درصد در سال  99ایران، این نسبت از که در کشورهای در حال توسعه مثل 

 .شود ای تأمین می ای و غده غذایی این کشورها بیشتر از طریق غالت و گیاهان ریشه

به تقاضاهای در مجموع با توجه به این شرایط، سازمان تات با انجام تحقیقات کاربردی عالوه بر پاسخگویی : وی اظهار داشت

های مختلف کشاورزی در جهت توسعه کشاورزی  های تحقیقاتی کاربردی در حوزه مدت در شرایط فعلی کشور باید با یافته کوتاه

 .پاسخگوی نیازهای آینده کشور نیز باشد

ء مصرف سرانه و و نیز ارتقا 9121شده درباره جمعیت ایران در سال  های انجام بینی با توجه به پیش: طهماسبی همچنین گفت

ریزی برای ارائه الگوی کشت مناسب  اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی و بحران آب در ایران، تالش محققان بخش کشاورزی، برنامه

آب و ارائه الگوهای مدیریتی مناسب برای تأمین  برای هر منطقه، تولید ارقام گیاهی و نژادهای دامی مقاوم به شرایط گرم و کم

 .کشور استامنیت غذایی 

اثربخش بودن سازمان در گرو حل : وی با بیان اینکه شعار اصلی ما در سازمان رسیدن به سازمانی چابک و اثربخش است، افزود

های فعلی کشاورزی کشور و بخشی  معضالت و مشکالت پیش روی بخش کشاورزی کشور است که بخشی از این مشکالت، چالش

 .رو خواهیم بود و در شرایط آتی با آن روبهاز آنها مشکالتی است که در آینده 

امروزه رویکرد کشورهای : معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد

ور های مذک گیری هرچه بیشتر از بخش خصوصی در امور اجرایی، حتی امور تحقیقاتی برای پایدار شدن فعالیت یافته، بهره توسعه

های موجود در  های مختلف و نیز نظر به محدودیت با توجه به رویکرد کشور در جهت توسعه نقش بخش خصوصی در زمینه. است

های بخش  گیری از ظرفیت المللی، بهره های بین ها و سازمان گیری بهینه از پتانسیل دانشگاه عرصه تحقیقات کشاورزی در کنار بهره

 ./مان تحقیقات استخصوصی نیز از اهداف مهم ساز

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96262-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1309آذر  25, چهارشنبه

 داری برای سلطه بر غذای جهان است  های بزرگ سرمایه ، ترفند شرکتتراریختهبذور 

چه کسی و چگونه محاسبه کرده است که جهان به سمنت : فناوری گفت عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست

 رود؟ گرسنگی پیش می

فناوری امروز در  پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست، عضو هیأت علمی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

همایش ملی ایمنی زیستی و آگاهی عمومی در زمینه دستکاری ژنتیکی با بیان اینکه باید بتوانیم آگاهی عمومی مردم کشور را در 

فته شود که بهتر است گ( Globalization) پدیده جهانی شدن: زمینه تولید محصوالت تراریخته افزایش دهیم، گفت

 .شود ای است که در آن حاکمیت سلطه بر جهان دنبال می سازی، پروژه جهانی

یکی از ابزارهای حاکمیتی : سازی هستیم، افزود سیدمهدی سیدی با اشاره به اینکه ما نیز همانند سایر کشورها در معرض جهانی

ه تمام جهان و تأمین غذای سراسر دنیا سعی بر حاکم داران با هدف غذارسانی ب های بزرگ سرمایه برای سلطه، غذا است که شرکت

 .کردن نظام سلطه بر جهان دارند

اشاره کرد و  AutoGen و Monsanto ،Dupont ،Syngenta ،Agrevo ،Dowگر غذا در جهان به  های سلطه وی از شرکت

یار داشته باشند تا عالوه بر کنترل و در بحث دستکاری ژنتیکی تمام شرکت ها سعی کردند این تکنولوژی را در اخت: ادامه داد

 .انحصاری کردن بذر، فروش سم را نیز انحصاری کنند

است که به کمک  ISAAA گوید و این گاه از زبان خود سخن نمی هیچ Monsanto شرکتی مانند: سیدی خاطرنشان کرد

 .مونسانتو آمده است

شود در تولدی  رود؟ و چگونه گفته می مت گرسنگی پیش میشود که جهان به س با کدام محاسبه گفته می: سیدی تصریح کرد

های هرز  شود، در حالی که تولید محصوالت تراریخته به میزانی سم استفاده شده است که علف محصوالت تراریخته سم مصرف نمی

 !اند به سموم مقاوم شده

میلیون دالر نیز از ابتدا تا انتهای پروژه  411ست و سال زمان الزم ا 42برای مطالعه روی گیاهان تراریخته حداقل : وی یادآور شد

میلیون دالر نیز برای کشت آنها جهت آگاهی از مناسب بودنشان در محیط زیست هزینه  22شود که عالوه بر این  هزینه می

 .شود می

قانونی یا غیرقانونی در دسترس طور  کنند استفاده از محصوالتی که به خطری که امروزه ما را تهدید می: سیدی در پایان تأکید کرد

 ./تر و بهتر داشته باشیم گیرد که امیدواریم با آگاهی بیشتر در این زمینه کشوری با محیط زیست و غذایی سالم ما قرار می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96012-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1309آذر  20, یکشنبه

 پشتیبانی امور دام در محاسبه هکتولیتر تجدیدنظر کند / کاران پرداخت نشده است التفاوت ذرت ریالی از مابه

شده است،  التفاوت ذرت خوزستان که در بورس داد و ستد برداران بابت مابه میلیارد تومانی بهره 22تاکنون ریالی بابت طلب 

 .پرداخت نشده است

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

شده از مزارع استان خوزستان برای عرضه در بورس آماده شده است و بخشی از آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام  ذرت برداشت

 .شود با قیمت تضمینی خریداری می

شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام حل  در حالی که هنوز مشکل میزان رطوبت و هکتولیتر محاسبه: نژاد افزود محمد قاسمی

 .بین نیستند نشده است، کشاورزان به آینده محصول خود خوش

سنجد، در حالی که این رطوبت  درصد می 90را با رطوبت شرکت پشتیبانی امور دام هکتولیتر ذرت کشاورزان : وی خاطرنشان کرد

 .درصد باشد تا بتوان هکتولیتر آن را محاسبه کرد 42باید 

شود و این به  شده نیز کمتر می تر باشد، قیمت خریداری شده از رنج جدول پایین اگر عدد هکتولیتر محاسبه: نژاد ادامه داد قاسمی

 .ضرر کشاورزان است

شود و این جدول تعیین هکتولیتر در هیچ جای  رت خوزستان آخرین محصولی است که در کشور برداشت میذ: وی تصریح کرد

 .کشور عملیاتی نشده است

 ها ها و تأخیر در اصل پرداخت التفاوت کاران خوزستانی از عدم پرداخت مابه نگرانی ذرت 

دهند، اما نگرانی از تأخیر  ول خود را به بورس تحویل میکشاورزان محص: مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان خوزستان یادآور شد

 .ها وجود دارد التفاوت در پرداخت توسط بورس و عدم پرداخت مابه

هزار تن ذرت روی تابلوی بورس رفته که با تأخیری چندروزه، اصل مبلغ آن پرداخت  22تاکنون حدود : نژاد تأکید کرد قاسمی

 .تومانی تضمینی هنوز پرداخت نشده است 261 التفاوت آن تا قیمت شده، اما مابه

التفاوت آن حدود  تومان است که پس از کسر، میزان مابه 692طور میانگین قیمت ذرت روی تابلوی بورس  به: وی اظهار داشت

 22لحظه حدود التفاوت تا این  تن از محصول کشاورزان به انبارها رفته و رقم کلی این مابه 421تومان خواهد بود که تاکنون  221

 .میلیارد تومان خواهد شد که ریالی از آن به دست کشاورزان نرسیده است

چنین پیش  بار است که در استان خوزستان اجرایی شده و اگر بخواهد این این طرح پایلوت برای نخستین: نژاد همچنین گفت قاسی

 .ای برای کشت بعدی نخواهند داشت زان انگیزهالتفاوت و اصل مبلغ همراه باشد، کشاور رود، یعنی با تأخیر در مابه

کاران پرداخت شده و شرکت پشتیبانی امور دام نیز در محاسبه  تر مطالبات ذرت امیدواریم که هرچه سریع: وی در پایان افزود

 .هکتولیتر ذرت تجدیدنظر کند

 61گواهی سپرده کاالیی و با ارزش حدود ای استان خوزستان در قالب  تن ذرت دانه 622هزار و  2گفتنی است، تا روز گذشته 

 ./میلیارد ریال در تاالر بورس داد و ستد شده است

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96062-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 4222آذر  92. یکشنبه

 پرمخاطره است  GMO راه طرفداران/ هراس هستیم، نه فناوری هراس ساالر فنما 

شوند که با نیت خیر به مملکت خود  ساالرانی می متأسفانه در کشور برداشت درستی از علم نداریم و گاهی برخی افراد علمی، فن

 .کنند خسارت اساسی وارد می

روزه ایمنی زیستی و آگاهی عمومی در زمینه دستکاری  حواشی همایش یکهای بومی در پی  المللی قرق رئیس کنسرسیوم بین 

با بیان اینکه تجربه نشان داده بحث ( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ( ICCA Consortium) ژنتیکی

رو شدن موافقان و مخالفان تراریخته  روبه با روند چماق به دستی حال حاضر برخی افراد،: در این زمینه وقت تلف کردن است، گفت

 .فایده است بی

شود محصوالت تراریخته تولید بیشتری دارند، کذب محض است و هدف از تولید تراریخته  اینکه گفته می: محمدتقی فرور افزود

ای خاص  ن منافع عدهگذاری و تأمی افزایش تولید نیست، بلکه هدف کنترل نظام غذایی در کشورهای مختلف از دیدگاه سرمایه

 .است

نیز به این نتیجه رسیده است که تحقیقات درباره محصوالت  IUCN المللی حفظ طبیعت اتحادیه بین: وی خاطرنشان کرد

 .تراریخته باید تا زمانی که هیچ مشکلی در تولید آنها نباشد، کامالً متوقف شود

باید دید که افراد علم را چگونه : ادامه داد "یستی، پس علمی نیستیاگر تو با من موافق ن"فرور با سخیف خواندن این ادعا که 

 .کنیم چون در بسیاری از موارد خود ما علما هستیم که همه چیز را خراب می. کنند تعریف می

غالب  اند و همچنین تحقیقات محدود خود را بر جامعه تحمیل و خواهند آنچه در دانشگاه یاد گرفته کسانی که می: وی تصریح کرد

 .هستند "ساالر فن"کنند، 

بینانه و درستی از علم نیست،  گذار سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اظهار تأسف از این امر که در ایران برداشت واقع این بنیان

به این امر که آورند، بدون توجه  شوند که با نیت خیر دخل مملکت خود را می ساالرانی می گاهی همین افراد علمی، فن: یادآور شد

 .شک نیت خیر الزم است، اما کافی نیست بی

خواهند مردم دنیا  وارد بازار شد، افرادی که با استفاده از آن مخالف بودند، متهم شدند که می DDT زمانی که سم: فرور تأکید کرد

 .ها، آثار مخرب این سم در طبیعت هویدا گشت را به سمت گرسنگی ببرند، اما بعد از گذشت سال

شده ژنتیکی به  هدف از تولید محصوالت دستکاری: وی با تأکید بر اینکه تولید کشاورزی سنتی کشور پایین نیست، اظهار داشت

کنند و در اصل به فکر منافع بشریت و  دست گرفتن تولید در دست افرادی است که مانند شرکت مونسانتو برای منافع خود کار می

 .گرسنگان نیستند

طور نمونه شرکت مونسانتو، پیش از زمان فروش بذرهای  به: های بومی همچنین گفت المللی قرق م بینرئیس کنسرسیو

روز  21کند مبنی بر آنکه خریدار حق آزمایش روی بذرها را ندارد و در صورت آزمایش نیز نباید بیش از  قراردادی منعقد می ذرت،

با وجود ممنوعیت آن در قرارداد -ققان و دانشگاهیان خود اجازه این آزمایش آزمایش انجام گیرد، اما دولت فرانسه با حمایت از مح

 .شود ها مشاهده می روز عالئم خطر روی موش 21را داد و در نتیجه مشاهده شد که پس از گذشت  -شده تجاری ثبت
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پیش  GMO ی که موافقانراه: فرور استفاده یا عدم استفاده از محصوالت تراریخته را یک تصمیم اجتماعی دانست و افزود

کنند، باید برای  اند پرمخاطره است، زمانی که بسیاری از کشورها ممنوعیت تولید و واردات محصوالت تراریخته را اعالم می گرفته

 .انتخاب راه درست تأمل کنیم

بحث درباره آن  در حال حاضر موافقت یا مخالفت با محصوالت تراریخته به جنگی تبدیل شده است که: وی خاطرنشان کرد

 .گیرنده هستند فایده است و هر کس اطالعات و مستندات خود را باید به مردم برساند، چون در نهایت مردم تصمیم بی

نیستیم، بلکه  "هراس آوری فن"ما : ساالران پرمخاطره است، تصریح کرد فرور در پایان با بیان اینکه ورود به بازی فن

 ./هستیم "ساالرهراس فن"

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96062-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1309آذر  20, یکشنبه

 درصد اراضی خراسان رضوی طی سه سال آینده  92در  مکانیزهاجرای کشت 

گذاری شده است طی سه سال آینده میزان کشت مکانیزه استان  هدف: کشاورزی استان خراسان رضوی گفترئیس سازمان جهاد 

 . درصد برسد 01به 

مجتبی مزروعی در نشستی با مسووالن سازمان اظهار   به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی،

درصدی مزارع مکانیزه  46مان تسهیالت مکانیزاسیون پرداخت شده که سبب رشد میلیارد تو 29در سال گذشته بیش از : داشت

 .استان شده است

بینی شده است طی سه سال آینده کشت مکانیزه در خراسان  درصد مزارع استان دارای کشت مکانیزه است و پیش 22: وی افزود

 .درصد برسد 01رضوی به 

هزار هکتار آبیاری تحت فشار با  42در سال گذشته در سطح : نشان کردرئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطر

 .میلیارد تومان رسیده است 442میلیارد تومان اجرا شد و میزان اعتبار امسال به  21اعتباری نزدیک به 

 .هزار هکتار افزایش یابد 21وی اظهار امیدواری کرد سطح آبیاری تحت فشار در استان به 

جویی در  جویی در مصرف آب، باال رفتن کیفیت محصوالت و صرفه ای سبب صرفه ه این که توسعه کشت گلخانهمزروعی با اشاره ب

ای در خراسان رضوی اختصاص  میلیارد تومان اعتبار برای توسعه کشت گلخانه 211در این راستا، : شود، ادامه داد مصرف انرژی می

 .یافته است

هزار تن جو به  411ون بهبود تولیدات دامی خراسان رضوی نیز از تحویل بیش از در این نشست، سیدجعفر حاجی مجتهد معا

 .صورت شش ماهه و بدون کارمزد به دامداران خبر داد

هزار راس دام سبک صادر شده است و میزان هدفگذاری  421در بجث دام سبک برای جلوگیری از کاهش قیمت حدود : وی افزود

 .یابد ر سال تحقق میباشد که تا آخ هزار راس می 911

 911تن عسل و  22هزار قطعه جوجه یکروزه،  011مرغ، یک میلیون و  هزار تن تخم 96همچنین : حاجی مجتهد خاطرنشان کرد

 .راس گاو تا پایان آبان ماه سال جاری به خارج از کشور صادر شده است

مرغ و دام زنده بیش  ات داشته باشیم که با با صادرات تخممیلیون دالر در زیربخش دامپروری صادر 01امسال باید حدود : وی افزود

 .میلیون دالر آن محقق شده است 61از 

 211در سطح یکهزار و  tap درصدی کشت مکانیزه غالت و اجرای آبیاری 41معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان از افزایش 

 ./هکتار از گندمزارهای استان خبر داد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96061-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 آیانا 1309آذر  29, سه شنبه

 های کشاورزی  نمایشگاه ملی تخصصی تکنولوژی زیرساخت هشتمینافتتاح 

های نوین آبیاری و ایجاد رقابت بین  های کشاورزی با هدف توسعه سامانه تکنولوژی زیرساخت هشتمین نمایشگاه ملی تخصصی

تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات این بخش صبح امروز با حضور عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی و 

 . مسئوالن استانداری البرز افتتاح شد

به کرج، در این نمایشگاه که صبح امروز با حضور عباس کشاورز، معاون ( ایانا)ری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزا

زراعت وزیر جهاد کشاورزی و سیدمحمد موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افتتاح شد، با توجه به مسافرت 

 .ی طرح آبیاری تحت فشار حضور یافته استاکبری، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی به ایتالیا، زارع مجر

طور عمده  ای و به های گلخانه ها شامل کود، سم، بذر، سازه های نهاده در این نمایشگاه جدیدترین دستاوردهای کشاورزی در زمینه

اری و تجهیزات و های آبی سازندگان و واردکنندگان تجهیزات آبیاری، آبرسانی، لوله و اتصاالت مربوط به جدیدترین انواع سیستم

 .شود ها نوین آبیاری هوشمند عرضه می های مختلف در عرصه سامانه همچنین طراحی و مهندسی و اجرای روش

 .استان کشور حضور داشت 92شرکت فعال در این نمایشگاه از  01های گذشته حدود  در سال

اری، ایجاد رقابت سالم میان سازندگان، واردکنندگان، های نوین آبی های مرتبط به سامانه این نمایشگاه با هدف ارائه توانمندی

 .طراحان، مجریان و رونق بازرگانی برپا شده است

دلیل نوع فعالیت و  گیرد به هایی که در این زمینه صورت می بر اساس این گزارش، از آنجایی که موضوع آب و خاک و همه تالش

آید که ظرفیت الزم  ساخت و طراحی مهندسی، این باور عمومی به وجود می های شود، با اجماع توانمندی ماهیت آن کمتر دیده می

های نوین آبیاری از نظر لوله و اتصاالت، تجهیزات، طراحی و مهندسی وجود  هزار هکتار زمین زراعی به سامانه 211برای تجهیز 

 .دارد

های آبیاری از دیگر اهداف  ای نوین در عرصه سامانهه در عین حال آموزش، ترویج کشاورزان و کارشناسان و آشنایی آنان با پدیده

 .برگزاری این نمایشگاه است

کارگیری از  های دیم و شور و تأکید بر به همچنین مباحثی ازجمله استفاده از بذرهای مناسب برای کاهش مصرف آب، زمین

 .توجه قرار گرفته است ای برای تولید از دیگر موضوعاتی است که در این نمایشگاه مورد های گلخانه سازه

 ./اند در آیین افتتاحیه این نمایشگاه معاون استاندار و مسئوالنی از سازمان صنعت و معدن استان البرز نیز حضور یافته

/item/water/ir.iana.www//:http96262-4html. 
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بازدیدهامصاحبه، سخنرانی،   
 آیانا 1309آذر  26, پنجشنبه

 خودباوری زنان روستایی  پایپا به 

روستایی در  های خود را همزمان با تشکیل واحد امور زنان فعالیت 22سال  از : شب، تسهیلگر توسعه روستایی استان بوشهر زهرا دل

فعالیت من و دیگر همکارانم همزمان شد با تشکیل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دشتستان آغازکردم؛ از بدو تشکیل این نهاد 

 . روستایی هم داشتیم کشاورزی، نهادی به اسم باشگاه جوانان دختران نام ترویج که البته در آن زمان زیرنظر وزارت تشکلی به

عنوان مددکار ترویجی  ههای ما بیشتر ب زد؛ فعالیت حصار کرج، حرف اول را می به گزارش شهروند، این باشگاه بعد از باشگاه سرخه

عنوان رابط بین کارشناسان ترویج و امور زنان  های ما به درکل فعالیت. بود و عناوین مروج و تسهیلگر بعد از آن شکل گرفت

نقش ما در این . شد های ترویجی و آموزشی بهداشت و کشاورزی برای بانوان روستایی را شامل می آموزشی بود که برگزاری کالس

های بهداشت و  های آموزشی و رابط بین کارشناسان امور زنان و ترویج حوزه ها و کالس ها و برگزاری کارگاه اهنگی برنامهمیان، هم

عنوان مددکار ترویجی در سطح کشور انتخاب شوم  به 22سال  من افتخار داشتم که در. کشاورزی درمیان زنان روستایی بوشهر بود

 .کشاورزی و جهادسازندگی بود وزارتاین رویداد همزمان با ادغام   که

های مختلف در سطح شهرستان و استان و مالقات با مسئوالن ادامه پیدا کرد؛ درواقع  ها با هماهنگی بازدید بانوان از دستگاه فعالیت

عمومی خوبی  وابطاین شغل نیازمند افرادی است که ر. ها و ادارات و بانوان استان بودیم من و دیگر تسهیلگران رابط میان سازمان

به همین ترتیب ما برای بانوان استان بازدیدهایی را از طریق . های دولتی ارتباط خوبی برقرار کنند داشته باشند تا با ادارات و ارگان

شت؛ در ادامه دا 02سال   این روند تا. کردیم بخشداری و استانداری و دیگر نهادها هماهنگ و امکانات موردنیاز را برایشان فراهم می

عنوان ناظر طرح در  من از سوی جهادکشاورزی استان به. های خرد زنان روستایی در سراسر کشور تشکیل شد سال صندوق این

روستای دشتستان 6در  02سال  ها از روستاهای بخش دشتستان بود؛ روستاهای استان بوشهر انتخاب شدم که آغاز کار این صندوق

در واحد امور زنان وزارت جهادکشاورزی  02سال  خرد زنان روستایی را تشکیل دادیم و دربراساس میانگین جمعیتی، صندوق 

در . های خود را آغاز کنند های کارآفرینی فعالیت عنوان تشکیل مرکز رشد و کارآفرینی به میان آمد تا بانوان هم در بحث بحثی به

عنوان مسئول رشد کارآفرینی  در آنها شرکت کردیم و من به هایی توسط وزارت جهادکشاورزی برگزار شد که ما سال دوره این 

 .استان بوشهر انتخاب شدم که تنها مرکز در دشتستان واقع شده بود

التحصیالن  های خود را با فارغ مرکز ترویج جهادکشاورزی سعدآباد یک اتاقی را به همین منظور دراختیار ما قرار داد که فعالیت

های ترویج کشاورزی در استان به امضا رسید و مبلغ موردتأیید  یک تفاهمنامه هم با یکی از شرکت بخش کشاورزی شروع کردیم و

عنوان کارآفرین در مشاغل خانگی  التحصیالن قرار گرفت و دوباره این روند هم باعث تشویق بانوان روستایی شد تا به دراختیار فارغ

 .شان را گسترش دهند های کشاورزی و دامپروری فعالیت و در بخش داده رفته مشاغل خود را توسعه فعالیت کنند و رفته

در آن . صندوق در گناوه تشکیل شد 2های دیگر استان رسید و  های خرد زنان روستایی به بخش بود که صندوق 21سال  تقریبا 

های زنان  توسعه فعالیت صندوق. صندوق شهرستانی تشکیل شده بود که دهمین صندوق را ما تشکیل دادیم 2زمان در کل کشور 

ها توسط زنان  درصد سهم آورده این صندوق 24های خرد است که درمجموع  یافته صندوق روستایی بخش کشاورزی، مدل توسعه

 .تسهیالت درصد هم سهم دولت برای ارایه 22روستایی است و 

سعدآباد  عنوان مشاور امور بانوان بخشداری بخش من افتخار دارم به. های شهرستانی فعال هستند شود که صندوق سالی می 2امروز 

. کنم تا امکانات موردنیاز را برای اشتغال زنان روستایی فراهم آورم کنم که در این زمینه از این فرصت استفاده می هم فعالیت می

. تایی از افتخارات من استالمللی و ترویج کارآفرینی زنان روس های ملی و بین ها و بازدیدهای آموزشی، شرکت در نمایشگاه دوره
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های  های روستایی همه زمینه عنوان رابط بین ترویج امور کشاورزی و امور زنان است که با همکاری خانم های ما به درکل فعالیت

ویج دنبال بانوانی هستیم که استعداد کارآفرینی و تر که درکل شهرستان و استان به طوری به. گیرد های روستایی را دربرمی فعالیت

دهیم تا توانمندی خود را باور کنند و  مشاغل روستایی را دارند؛ و تا حدی که در توانمان است آنها را به نهادهای مسئول ارتباط می

 .فعالیت خود را توسعه دهند

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http96091-4tmlh. 
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 نهاده 

 - 09/90/29فارس

میلیون تن کود در کشاورزی مصرف  ۴.3ساالنه باید / میلیون تن است 0مصرف کود در کشاورزی کمتر از 

 شود

این : میلیون تن کود در کشاورزی مصرف شود، گفت 2.2رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با بیان اینکه باید ساالنه حدود 

 .شود میلیون تن کود در کشور استفاده می 9درحالی است که کمتر از 

، کامبیز بازرگان رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب امروز در مراسم هفته پژوهش و خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

زمان با چهلمین تأسیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که در این سازمان برگزار شد، در جمع خبرنگاران  فناوری هم

 .شود عملکرد باالی زمین کشاورزی بستگی به تغذیه آن دارد و تغذیه خاک هم از طریق کود تأمین می: گفت

ای هم  رقام پرمحصول بعد از انقالب سبز وارد عرصه کشاورزی شد و اثرگذاری ویژهبنابراین یکی از نهادهایی که در کنار ا: وی افزود

 .داشت، کود است

 .درصد افزایش عملکرد، مرهون مصرف کود در کشاورزی است 21تا  21براساس منابع علمی : بازرگان تصریح کرد

ود در کشاورزی وجود دارد، اما باید در آن صورت به رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با اشاره به اینکه امکان استفاده نکردن از ک

در کشاورزی اورگانیک که متکی به استفاده از کود نیست، معموالً تولیدکنندگان به عملکرد : عملکرد پایین قانع بود، بیان داشت

 .دهند پایین رضایت می

تا  2براساس برآورد ساالنه حدود : کم است، گفت وی در پاسخ به این سؤال در مورد اظهاراتش مبنی بر اینکه مصرف کود در کشور

 .میلیون تن کود در کشور مورد نیاز است 2

ما به استفاده ناصحیح برخی از کشاورزان در مصرف کود اذعان داریم، اما این به معنای آن نیست که مصرف کود در : بازرگان افزود

 .کشاورزی الزم نباشد

دمصرفی کود وجود دارد و حتی گاهی اوقات آماری از مصرف کود توسط کشاورزان در ب: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفت

 .شود که قابل قبول نیست هر هکتار شنیده می

کنند، اما این موضوع را  شود که برخی از کشاورزان در هر هکتار یک تن کود مصرف می عنوان مثال مشاهده می به: بازرگان افزود

 .تعمیم دادتوان به تمام کشاورزان  نمی

کنند، به دنبال واردات هستند، اما باید بگویم  شود، افرادی که مصرف کود را در کشور کم عنوان می گفته می: وی تصریح کرد

 .دهد مصرف صحیح کود به شدت تولید را تحت تأثیر قرار می

راد زیادی به این موضوع وابسته است، مان را باید حفظ کنیم، زیرا اشتغال اف کشاورزی: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب افزود

 .ضمن اینکه استقالل کشور وابسته به تأمین امنیت غذایی است

 .را تعطیل کنیم  ای را وارد کشور کنیم، بهتر از آن است که کشاورزی اگر ما یک نهاده: بازرگان تصریح کرد

بخشی از کودهای مصرفی کشور وارداتی است : اظهار داشت طور عمده نیستیم، وی با تأکید بر اینکه معتقد به واردات مواد کودی به

 .و سهم آن قابل توجه است

کنیم و امیدواریم سهم تولید کود  بخش خصوصی را به تولید کود داخلی تشویق می: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب ادامه داد

 .داخلی به زودی افزایش یابد

http://www.farsnews.com/
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حدود یک میلیون تن آن از طریق واردات تأمین : ون تن عنوان کرد و اظهار داشتمیلی 9تر از  بازرگان مصرف کود در کشور را کم

 .شود می

 .شود هزار تن کود پتاسیم، وارد می 211هزار تن کود فسفره و  211تا  611: وی بیان داشت

ای که وزارت جهاد  نامه از یک سال گذشته براساس آیین: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب درمورد وضعیت کود نیز اظهار داشت

 .کشاورزی ابالغ کرده، مسئولیت ثبت و کنترل کیفی کود را موسسه تحقیقات خاک و آب برعهده گرفته است

البته اظهارنظر درمورد اینکه ساماندهی کاملی در این خصوص انجام شده، زود است، اما در مسیر ساماندهی قرار : بازرگان افزود

 .شود، باید شماره ثبت داشته باشد کشور مصرف میایم و همه کودهایی که در  گرفته

گواهی ثبت تاکنون صادر شده  211هزار تقاضا برای ثبت به مؤسسه واصل شده و حدود هزار و  9خوشبختانه بیش از : وی گفت

 .کنند تدریج گواهی ثبت اخذ می است که همه اینها به

د با مصرف آب همراه است و اگر آب کافی موجود نباشد، مصرف کو: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب همچنین تصریح کرد

 .شود مصرف کود باعث افزایش شوری خاک و صدمه به گیاه می

 .دهد تواند به رشد گیاه کمک کند و شوری خاک را افزایش می کود بدون آب نمی: بازرگان افزود

واکسن دوگانه نیوکاسل و برونشیت عفونی، اطلس جامع دستاورد گندم رقم حیدری، تولید  6براساس این گزارش در این مراسم از 

ای از ضایعات صنایع چوب کشور،  ها و ارقام مناسب آویشن، تولید بستر کشت هیدروپونیک، محصوالت گلخانه آویشن و معرفی گونه

ص سریع گرمسیری برای تهیه کنسرو و همچنین از سامانه نوین تشخی رقم جدید زیتون دیره جهت کشت در مناطق نیمه

 .مانده سموم در محصول خیار رونمایی شد باقی

 .های تحقیقات و بخش خصوصی منعقد شد کده ها و قراردادهایی بین مؤسسات و پژوهش در این مراسم همچنین تفاهم نامه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http42221292114421 
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 نهاده
 آیانا 1309آذر  25, چهارشنبه

 داری برای سلطه بر غذای جهان است  های بزرگ سرمایه ، ترفند شرکتتراریختهبذور 

رده است که جهان به سمنت چه کسی و چگونه محاسبه ک: فناوری گفت عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست

 رود؟ گرسنگی پیش می

فناوری امروز در  ، عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

مردم کشور را در همایش ملی ایمنی زیستی و آگاهی عمومی در زمینه دستکاری ژنتیکی با بیان اینکه باید بتوانیم آگاهی عمومی 

که بهتر است گفته شود ( Globalization) پدیده جهانی شدن: زمینه تولید محصوالت تراریخته افزایش دهیم، گفت

 .شود ای است که در آن حاکمیت سلطه بر جهان دنبال می سازی، پروژه جهانی

یکی از ابزارهای حاکمیتی : ازی هستیم، افزودس سیدمهدی سیدی با اشاره به اینکه ما نیز همانند سایر کشورها در معرض جهانی

داران با هدف غذارسانی به تمام جهان و تأمین غذای سراسر دنیا سعی بر حاکم  های بزرگ سرمایه برای سلطه، غذا است که شرکت

 .کردن نظام سلطه بر جهان دارند

اشاره کرد و  AutoGen و Monsanto ،Dupont ،Syngenta ،Agrevo ،Dowگر غذا در جهان به  های سلطه وی از شرکت

در بحث دستکاری ژنتیکی تمام شرکت ها سعی کردند این تکنولوژی را در اختیار داشته باشند تا عالوه بر کنترل و : ادامه داد

 .انحصاری کردن بذر، فروش سم را نیز انحصاری کنند

است که به کمک  ISAAA گوید و این میگاه از زبان خود سخن ن هیچ Monsanto شرکتی مانند: سیدی خاطرنشان کرد

 .مونسانتو آمده است

شود در تولدی  رود؟ و چگونه گفته می شود که جهان به سمت گرسنگی پیش می با کدام محاسبه گفته می: سیدی تصریح کرد

های هرز  که علفشود، در حالی که تولید محصوالت تراریخته به میزانی سم استفاده شده است  محصوالت تراریخته سم مصرف نمی

 !اند به سموم مقاوم شده

میلیون دالر نیز از ابتدا تا انتهای پروژه  411سال زمان الزم است و  42برای مطالعه روی گیاهان تراریخته حداقل : وی یادآور شد

زیست هزینه میلیون دالر نیز برای کشت آنها جهت آگاهی از مناسب بودنشان در محیط  22شود که عالوه بر این  هزینه می

 .شود می

طور قانونی یا غیرقانونی در دسترس  کنند استفاده از محصوالتی که به خطری که امروزه ما را تهدید می: سیدی در پایان تأکید کرد

 ./تر و بهتر داشته باشیم گیرد که امیدواریم با آگاهی بیشتر در این زمینه کشوری با محیط زیست و غذایی سالم ما قرار می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96012-4html. 
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 نهاده
 آیانا 1309آذر  29, سه شنبه

 افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی، مرهون کودهای شیمیایی / آمیز است مصرف کود مخاطره کاهش

ساز  های کشور به کود و مصرف تنها ساالنه دو میلیون تن کود، این روند در آینده مشکل تنی خاکمیلیون  2.2با توجه به نیاز 

 .خواهد بود

، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در حاشیه مراسم هفته (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

میلیون تن برآورد شده است،  2.2گاران با بیان اینکه نیاز کودی کشور پژوهش و تجلیل از محققان برتر کشاورزی در جمع خبرن

ساز  تواند در آینده برای ما مشکل دهد مصرف کود در کشور دو میلیون تن است که می این در حالی است که آمارها نشان می: گفت

 .باشد

. شدند که انتظار کشاورزان نیز بیش از این نبود ت میمحصول و با مقدار کم کش های گذشته ارقام کم در سال: کامبیز بازرگان افزود

برداری بیش از پیش  ها بود، اما بعد از انقالب سبز، کشت چندبرابری محصوالت و بهره همچنین زمین قادر به استراحت بین کشت

د در خاک را توان این کمبود غذایی موجو های کشاورزی باعث ضعیف شدن خاک شد که تنها با کوددهی مناسب می از خاک

 .جبران کرد

درصدی عملکرد محصوالت کشاورزی مرهون کودهای شیمیایی است، وگرنه باید به تولید  21تا  21افزایش : وی خاطرنشان کرد

 .کم محصوالت کشاورزی رضایت دهیم

و با میزان مناسب موقع  منکر بدمصرفی کود در کشور نیستیم، اما مصرف به: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور ادامه داد

 .تنها ضرری ندارد، بلکه مفید نیز هست این مواد شیمیایی، برای پایداری کشاورزی ضروری است و نه

هزار تن کود ازته در  211هزار تن کود فسفره و  211: بازرگان با اشاره به واردات ساالنه یک میلیون تن کود به کشور تصریح کرد

 .لی است که اعتقادی به واردات نداریم و باید بتوانیم میزان تولید داخلی را افزایش دهیمشود، این در حا سال وارد کشور می

شود، یادآور  وی با بیان اینکه عملکرد باالی اراضی کشاورزی بستگی به تغذیه آنها دارد و تغذیه خاک نیز از طریق کود تأمین می

کنند را  نکه برخی کشاورزان در هر هکتار یک تن کود مصرف میکنیم و ای مصرف باالی کود را به هیچ عنوان تأیید نمی: شد

 .توان به تمامی تولیدکنندگان تعمیم داد نمی

با توجه به وابستگی اشتغال افراد زیادی به حوزه کشاورزی و همچنین وابستگی استقالل کشور به این حوزه و : بازرگان تأکید کرد

شک باید گفت که واردات یک نهاده یا استفاده از  خود را به بهترین نحو حفظ کنیم و بیتأمین امنیت غذایی، باید بتوانیم کشاورزی 

 ./آن بهتر از تعطیل کردن کل کشاورزی کشور است

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96222-4html. 
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 نوغان داری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                          4931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

212 
 

 گزارشات جهانی

 - 09/90/29فارس

 حبوبات در پاکستان گران شد؛ لپه رکورددار افزایش قیمت

 .باشد ترین سطح خود طی چند سال گذشته رسیده و بیشترین افزایش قیمت مربوط به لپه می قیمت حبوبات در پاکستان به باال

ترین سطح خود در چند سال گذشته رسیده و  آباد، قیمت حبوبات در پاکستان به باال در اسالم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

 .باشد بیشترین افزایش قیمت مربوط به لپه می

 .متوسط را تشکیل می دهد حبوبات به ویژه لپه و انواع عدس غذای روزمره بیشتر مردم پاکستان به ویژه قشر ضعیف و

 .روپیه رسیده است 421روپیه افزایش به کیلویی  61قیمت لپه از یک سال پیش تا کنون با 

کارشناسان اقتصادی و عمده فروشان بازار حبوبات در پاکستان معتقدند خریدهای کلی حبوبات توسط هند و کاهش تولید سبب 

 .افزایش قیمت این محصوالت شده است

سازمان هواشناسی پاکستان بر این باورند که تغییرات آب و هوایی و سیل یکی از دالیل مهم کاهش محصول حبوبات  کارشناسان

 .باشد در کشور می

ها  های نوین تولید حبوبات را افزایش داد اما چون واسطه ریزی دقیق و شیوه توان با برنامه کنند می مهندسان کشاورزی بیان می

 .کنند آنها حاضر به کشت حبوبات در زمین های خود نیستند به قیمت بسیار پایین خریداری میمحصوالت کشاورزان را 

های اخیر سیل، تغییرات آب و هوایی و  اقتصاد پاکستان وابسطه به تولیدات کشاورزی و صنعت نساجی است با این وجود در سال

از جمله پنبه که صنعت نساجی به آن وابسته است و نارضایتی کشاورزان سبب شده کشت و تولید انواع محصوالت کشاورزی 

 .حبوبات کاهش پیدا کند
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1309آذر  22, شنبه

 دستگاه تشخیص بیماری خاک 

کند که در برخی موارد کنترل سالمت آن از  نوع و گونه خاک در پرورش و رشد کیفی کجصوالت کشاورزی نقش بسزایی را ایفا می

 .شود دست کشاورزان خارج می

دستگاه جدیدی را با های علمی دانشکده آکسفورد  به گزارش اقتصاد سبز، برای جلوگیری از چنین مشکلی، گروه محققان پروژه 

زمان کوتاهی خاک اراضی کشاورزی را آزمایش کرده و  تواند در مدت اند که این دستگاه می طراحی کرده ERD نام اختصاری

ای دستگاه قرار  در واقع مقداری از خاک زمین مورد نظر در جعبه شیشه. هرگونه بیماری یا اختالل در ساختار آن را تشخیص دهد

ها آن، خطرات محیطی که خاک را تهدید  در مدت حدود یک ساعت، دستگاه گزارش کاملی از نوع خاک، بیماریگیرد و سپس  می

از یک سیستم  ERD دستگاه. توانند بیشترین آسیب را به آن برسانند، ارائه خواهد داد کند و همچنین حشرات موذی که می می

سپس کلیه اطالعات مذکور از طریق این . شود فن همراه کاربران نصب میتاپ یا تل افزار آن در لپ هوشمند برخوردار است که نرم

ای که در دوران پرورش  گونه های زمانی مختلف استفاده کرد، به توان در بازه از این دستگاه می. شود سیستم به کاربر ارائه داده می

در حال حاضر . عمل آورد کند، جلوگیری به د میهای گیاهی را تهدی محصوالت با ارزیابی خاک، از ایجاد هرگونه خطری که دانه

 ./زودی با تعداد باالیی به بازار جهانی عرضه خواهد شد نسخه آزمایشی آن ساخته شده و به

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http96026-4html. 
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 جهانیگزاشات 
 آیانا 1309آذر  25, چهارشنبه

افزایش تولید / "مونسانتو"های رفت و آمد و هتل اساتید خارجی موافق تراریخته از سوی  تأمین تمام هزینه

 با محصوالت تراریخته دروغ است 

توانند  این محصوالت می دهند، بلکه این تصور نیز کامالً اشتباه است که تنها میزان تولید را افزایش نمی محصوالت تراریخته نه

 .مشکل گرسنگی جهان را از بین ببرند

نژادی مشارکتی گیاهان از کشور ایتالیا امروز در  نژادگر و متخصص به ، به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

تنوع زیستی، گرسنگی و  همایش ملی ایمنی زیستی و آگاهی عمومی در زمینه دستکاری ژنتیکی از تغییرات اقلیمی، آب،

ای است که با  بذر، نهاده: عنوان شش مشکل اساسی در سطح جهان یاد کرد و گفت سوءتغذیه، فقر و در ادامه آنها چاقی و دیابت به

شود، تنها حرف از کشاورزی نیست، بلکه غذا و سالمتی نیز مدنظر  تمامی این مشکالت ارتباط است و زمانی که از بذر صحبت می

 .است

: آیند، افزود دست می های دیگر به شده ژنتیکی از انتقال ژن از یک گونه به گونه سالواتوره چکرلی با بیان اینکه محصوالت دستکاری

 .افتد گاه در طبیعت اتفاق نمی این فرآیندی است که تقریباً هیچ

درباره بیوتکنولوژی نیست و زمانی که شود، منظور تنها صحبت  صحبت می GMOزمانی که درباره محصوالت : وی خاطرنشان کرد

 .منظور مقابله با بیوتکنولوژی نیست خواهیم به را نمی GMO گوییم محصوالت می

این تصور نیز کامالً اشتباه است : دهند، ادامه داد وجه میزان تولید را افزایش نمی به هیچ GMO چکرلی با عنوان اینکه محصوالت

رسنگی جهان را از بین ببرند و تعداد برابر گرسنگان در گذشته در مقایسه با امروز توانند مشکل گ می GMO که محصوالت

 .تأییدی بر این حرف است

ها را  کش این محصوالت عالوه بر آنکه مصرف آفت: وی با اشاره به اینکه محصوالت تراریخته خاصیت زایندگی ندارند، تصریح کرد

 .دهند نیز کاهش می دهند، بلکه تنوع زیستی کشاورزی را کاهش نمی

 GMOکمال نهایی به انحصار کشیدن بذر است ، 

حلی  توانند راه شک نمی بی GMO شده ژنتیکی محصوالت دستکاری: نژادی مشارکتی گیاهان یادآور شد نژادگر و متخصص به به

 .کنند برای مشکالت امروز کشاورزی و امنیت غذایی باشند، چون تئوری بنیادین انتخاب طبیعی را نقص می

کشاورزان مقاومت این  9112، محصول پنبه تراریخته مقاوم به رانداپ معرفی شد که در سال 4222در سال : چکرلی تأکید کرد

درصد اراضی زراعی پنبه  22درصد کشاورزان گرجستان  29، 9149محصول بر علف هرز را اعالم کردند و در نهایت در سال 

 .هرس کردند دلیل مقاومت با دست تراریخته را به

توانند باعث  حل موقت است که در آینده می توانیم بگوییم که محصوالت تراریخته یک راه در بهترین فرضیه می: وی اظهار داشت

 .شوند ایجاد مشکالت بیشتر می

این در حالی  :کنند، گفت درصد کشاورزان آمریکایی از بذر تراریخته ذرت و سویا استفاده می 21چکرلی با تأیید این موضوع که 

اند و کشاورزان انتخاب دیگری ندارند و مجبور  درصد بازار سویا را بذور تراریخته در دست گرفته 22درصد بازار ذرت و  21است که 

 .به کاشت محصوالت تراریخته هستند

، کمال GMO: است، افزودهای آن موازی با یکدیگر رو به افزایش  کش وی با عنوان اینکه درصد سهم بازار بذور تراریخته و آفت

 .نهایی به انحصار کشیدن بذر است
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 دست بسیاری از موافقان تراریخته در همکاری با شرکت مونسانتو رو شده است 

حل گریز از تولید محصوالت تراریخته را بازگشت به تنوع زیستی با استفاده از  نژادی مشارکتی گیاهان راه نژادگر و متخصص به به

 .گیاهان و بازگرداندن تنوع زیستی به مزارع کشاورزان اعالم کرد نژادی مشارکت به

های جدید و مقاوم به  حل موقتی است که منجر به تولید گونه شده ژنتیکی راه تولید محصوالت دستکاری: چکرلی خاطرنشان کرد

های جدید و مقاوم به علف هرز، قارچ  گونه حلی است پایدار که از توسعه نژادی تکاملی راه شود، اما به ها و حشرات می علف هرز، قارچ

 .کند و حشرات جلوگیری می

نژادی تکاملی گیاهان در گذر  در نهایت باید با محصوالت جدید تراریخته جایگزین شوند، اما به GMO محصوالت: وی ادامه داد

 .کند زمان بهتر عمل می

پذیری  گرداند و منجر به کاهش آسیب به دست کشاورزان برمینژادی تکاملی گیاهان، کنترل بذر را  چکرلی با بیان اینکه به

 .شود، این شیوه را راهی ارزان برای انطباق محصوالت کشاورزی با تغییرات اقلیمی عنوان کرد محصوالت می

اید به شما بگویم اما ب: وی در پایان با بیان اینکه من به ایران نیامدم که به شما بگویم بهتر است چه کاری انجام دهید، تصریح کرد

های رفت و آمد، هتل و حتی متن  در نگاهی که به ایمیل بسیاری از اساتید دانشگاهی موافق تراریخته شده است، تمامی هزینه

 .برای آنها ارسال شده است "مونسانتو"های آنها از سوی شرکت  سخنرانی

گیاهان و بازنشسته مؤسسه ایکاردا از ایتالیا با تعداد زیادی از نژادی مشارکتی  نژادگر و متخصص به گفتنی است، سالواتوره چکرلی به

کند و در حال حاضر نیز در کشور هند مشغول به فعالیت  ها در این زمینه همکاری می های تحقیقاتی و دولت ها، مؤسسه دانشگاه

نه به محصوالت "با موضوع  وی در همایش ملی ایمنی زیستی و آگاهی عمومی در زمینه دستکاری ژنتیکی به سخنرانی. است

 .پرداخت" و اما بعد از آن چه چیزی؟... شده ژنتیکی دستکاری

 شرکت مونسانتو کجاست؟

به گزارش ایانا، مونسانتو، شرکت عمومی آمریکایی و چندملیتی صنایع کشاورزی و بیوتکنولوژی است، که دفتر مرکزی آن در شهر 

 .کرو کور، میزوری قرار دارد

های پیشرو در حوزه مهندسی ژنتیک بوده، همچنین یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان بذر و  و، یکی از شرکتشرکت مونسانت 

به جمع  4221توسط جان فرانسیس کوئینی تاسیس شد و از دهه  4214این شرکت در سال . شود کش در جهان محسوب می علف

 .وعی پیوستتولیدکنندگان عمده پالستیک، شامل انواع یونولیت و الیاف مصن

به عنوان نمونه این شرکت، . توجهی دست یافته است آوردهای قابل شرکت مونسانتو به عنوان یک شرکت شیمیایی، به دست 

مونسانتو در طول دوران فعالیت خود، چندین بار اقدام به تولید محصوالت . دی در جهان است ئی نخستین تولیدکننده انبوه ال

 .بی و عامل نارنجی اشاره کرد سی توان به ددت، پی مله آنها میجنجالی نموده است، که از ج
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1309آذر  26, پنجشنبه

 بدون سرنشین مخصوص جنگلداری  هواپیمایساخت 

از این هواپیمای . اخیراً یکی از محققان لندنی موفق به طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین مخصوص جنگلداری شده است

 .های انبوه و بزرگ استفاده کرد عنوان یک نگهبان برای جنگل توان به بسیار کوچک می

صورت  تواند به دلیل اندازه کوچک می بسیار کم است و بهبه گزارش ایانا به نقل از اقتصاد سبز، میزان خطا در این نگهبان هوشمند  

 .نامحسوس جنگل را تحت کنترل و نظارت قرار دهد

های جلو، پشت و مجاورت بدنه است که همزمان سطوح اطراف خود را  این هواپیمای بدون سرنشین دارای چهار دوربین در قسمت

 .کند کنترل و هرگونه مورد مشکوک و خطرناکی را ضبط می

ترین زمان ممکن خطرات احتمالی را به مرکز اصلی خود  صورت آنالین فعال است و در کوتاه همچنین سیستم هشداردهنده آن به

 .دهد اطالع می

های مربوط به  از این رو هم هزینه. ها شود و از تعداد آنها بکاهد تواند جایگزین افراد نگهبان در جنگل این هواپیمای نگهبان می

سوزی و قطع غیرقانونی درختان به میزان چشمگیری  یابد و هم احتمال وقوع هرگونه خطر آتش ز این طریق کاهش میجنگلداری ا

 .افت پیدا خواهد کرد

نکته جالب توجه اینجاست که بدنه هواپیمای نگهبان بدون سرنشین از ترکیب استیل و فیبر صنعتی ضدحریق ساخته شده تا 

 ./ی ندیده و بتواند فضاهای مختلف را بدون ایجاد مشکلی رصد و ضبط کندسوزی جنگل هیچ آسیب هنگام آتش
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1309آذر  39, دوشنبه

 تالش ایانا ویژه بود / ای ایران در پایان سال جهانی خاک گزارش فائو از کمپین رسانه

ای این سازمان در ایران  های رسانه در پایان سال جهانی خاک، گزارشی از فعالیت( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

جانبه و پایدار به موضوع خاک پرداخته است،  صورت همه هکه ب( ایانا)منتشر کرد و به نقش برجسته خبرگزاری کشاورزی ایران 

 . توجه ویژه نشان داد

ش ، در این گزار(فائو)سایت رسمی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  وباز ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای را در سراسر کشور به مناسبت روز جهانی خاک و به پایان رسیدن  نمایندگی این سازمان در ایران، کمپین رسانه ":آمده است

 ."اندازی کرده است منظور باال بردن آگاهی، ترویج خاک پایدار و مدیریت زمین راه به 9142سال جهانی خاک 

ها در ایران با توجه به چالش تغییرات اقلیمی و بحران آب، به یک مسئله  تخریب اراضی و جنگل ": این گزارش می افزاید

های ملی ایران نیز توجه بسیاری برای  شود و رسانه ای تبدیل شده است که در نهایت منجر به فرسایش خاک می کننده نگران

های منتشرشده  ه سلسله اخبار و گزارشبا ترجم (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران طور ویژه  اند و به پیگیری این موضوع داشته

 .فائو، سعی و تالش خود را در این زمینه نشان داده است

های مربوط به این بحران، موضوع از حساسیت خاصی برای بسیاری از مقامات کشوری  عالوه بر این، با توجه به افزایش پیگیری

های ویژه و تأثیرگذاری را درباره مسائل خاک و زمین  لی مصاحبههای م های فائو، رسانه با پشتیبانی و راهنمایی. برخوردار شد

 ."منتشر کردند

مقاالت متعددی به زبان انگلیسی و فارسی به مناسبت سال جهانی خاک از  ": فائو در ادامه این گزارش نوشته است

تایمز،  توان به تهران ند، میهایی که این موضوع را تحت پوشش قرار داد وضعیت منابع خاک کشور منتشر شد و از روزنامه

های خبری که پیگیر این داستان بودند و این سال را  همچنین از آژانس .همشهری، خراسان، جهان اقتصاد و اعتدال اشاره کرد

، خبرگزاری مهر، (ایرنا)، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایانا)توان از خبرگزاری کشاورزی ایران  پوشش خبری دادند، می

 . "خبرگزاری فارس و بسیاری دیگر یاد کرد

خبر این اخبار را به  نیوز و تاپ عالوه بر این مجالت آنالینی مانند عصر ایران، اقتصاد ایران، سالمت": در این گزارش آمده است

های  ی از فعالیتیک. همچنین پنج ویدئو و چهار اینفوگرافی به زبان فارسی ترجمه و در سطح ملی منتشر شدند. اشتراک گذاشتند

آباد و در بام  مثبتی که در روز جهانی خاک در ایران صورت گرفت، کاشت نهال بلوط در روز جمعه چهارم دسامبر در شهر خرم

 ."لرستان بود

سال جهانی خاک به پایان خواهد رسید، ": در ادامه این گزارش آورده است( فائو) در عین حال سازمان جهانی خواربار ملل متحد

سازی با تأکید بر آموزش  ا ناکوزی تأکید کرده است که فائو همچنین به تعهد خود به کشورهای عضو با تحقیق و توسعه، ظرفیتام

سال جهانی خاک سالی بود که . مربیان مشاوره سیاسی، انتقال تکنولوژی و پشتیبانی فنی در آینده نیز عمل خواهد کرد

 ."/گونه هزینه اضافی برای نمایندگی فائو در ایران به ارمغان آورد هیچ های پربار را بدون ای از فعالیت مجموعه

/item/water/ir.iana.www//:http96024-4html. 
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