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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

 روی تصال رایانه به اینترنتادرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 اقلیم و منابع طبیعی

 - 02/19/39فارس

 ساله احیاء می شود 5جنگل های آسیب دیده حوزه زاگرس با اجرای برنامه ای 

درصد ایران را منابع طبیعی شامل  33رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه 

ساله  5دیده حوزه زاگرس با اجرای برنامه ای جنگل های آسیب : جنگل، مرتع و بیابان تشکیل می دهد، گفت

 .احیاء می شود
ا، مراتع و آبخیزداری کشور ، خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل هپایگاه اطالع رسانی دولتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هر کدام از این حوزه ها در : درصد کشور را منابع طبیعی شامل جنگل، مرتع و بیابان تشکیل می دهد گفت 38با اشاره به اینکه 

مسایل اقتصادی مردم تاثیر گذار است و از این رو دولت برای حفظ، احیا، و درآمد زایی این بخش ها بخصوص در حوزه جنگل و 

 ع برنامه داردمرت

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای طرح توسعه جنگل کاری در کشور اشاره 

 .دولت این طرح را با هدف حفظ جنگل ها با استفاده از مشارکت مردم و ایجاد درآمد برای آنها اجرا می کند: کرد و گفت

خبرنگاران در سنندج یکی از سیاست های دولت را استفاده از ظرفیت های مردمی در جهت حفظ جنگل خداکرم جاللی در جمع 

در این طرح در نظر داریم، از روش بهره گیری از گونه های اقتصادی که می توانند تولید داشته باشند برای : ها دانست و افزود

 .مردم درآمد ایجاد کنیم

این طرح در بسیاری از کشورهای جهان و : ی از مهمترین اهداف این طرح عنوان کرد و گفتوی حفظ جنگل ها توسط مردم را یک

 .کشورمان جواب داده و می تواند الگوی موفقی برای حفظ و توسعه جنگل ها باشد و قطعا مردم هم استقبال می کنند

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=8&Id=257516
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در کنار جنگل کاری و توجه به بحث : ت افزودجاللی با اشاره به اینکه در این طرح بحث جامع نگری هم داریم که بسیار مهم اس

اقتصادی آن در حوزه آبخیزداری هم مسایل مرتبط با مدیریت آن حوزه در ابعاد مختلف مورد توجه است که در این فرایند از 

 .ظرفیت مردم هم استفاده خواهیم کرد

میلی متر بارندگی در سال دارد به تفکیک  833 وی در تشریح جزییات اجرای این طرح به شناسایی عرصه هایی در کشور که باالی

در این عرصه ها، گونه های اقتصادی سازگار با جنگل آن منطقه نیز مشخص شده و این : استانی و شهرستانی پرداخت و گفت

راتع واگذار عرصه ها را به تشکل های مردمی و یا گروه های از جوامع محلی در قالب ماده سه قانون بهره برداری از جنگل ها و م

 .کنیم می

بنا به اظهار معاون وزیر جهادکشاورزی در راستای اجرای این طرح بخش بهره برداری از عرصه ها با حفظ مالکیت دولت به مردم 

واگذار می شود و مردم تا زمانی که براساس این طرح کار انجام می گیرد، می توانند از عرصه بهره برداری کنند و حتی عرصه را در 

 .تیار نسل های بعد قرار دهنداخ

: وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات اقلیمی و برنامه های این سازمان برای معضل ورود ریزگردها به کشور گفت

درصد از ریزگردهای ورودی به کشور خارجی است که متولی اصلی آن سازمان محیط زیست است و وزارت جهاد  03منشاء تولید 

هم با این سازمان در این ارتباط همکاری می کند و در صدد هستیم، بتوانیم با هماهنگی و سرمایه گذاری و مشارکت  کشاورزی

 .کشورهایی که کانون های بحرانی در آنجا وجود دارد این کانون های بحران را کنترل کنیم

درصد از  01تا  03بین : یدگی شده بودند افزودجاللی در ارتباط با وضعیت جنگل های حوزه زاگرس که براثر بیماری دچار خشک

به دلیل طغیان بیماری و  09تا  33هزار هکتار از جنگل های زاگرس از سال 083درختان واقع در سطحی معادل یک میلیون و 

ه آن آفت هایی که توسط سوسک های چوب خوار منتقل شده بود خشک شدند که اقدامات اساسی در این ارتباط انجام شد و نتیج

 .هم قطع شدن روند خشکیدگی بود

برنامه ای پنج ساله برای احیای جنگل های آسیب دیده در : ادامه خشکیدگی را نداشتیم گفت 08وی با اشاره به اینکه در سال 

 .دستور کار قرار گرفته که در سه مرحله اجرا می شود

یده و احیای درختان آسیب دیده با نهال کاری را یکی از جاللی عملیات فوریتی، بهداشتی و پرورشی مربوط به درختان آسیب د

 .این برنامه از امسال شروع شده و ادامه دارد: این برنامه ها دانست و گفت

در اجرای این برنامه از مشارکت بخش مردمی و جوامع محلی نیز استفاده : وی آبخیزداری را نیز از دیگر برنامه ها دانست و گفت

 .می کنیم

در بخشی : ر سوم را که برنامه ای درازمدت است بحث مربوط به اصالح نظام های بهره برداری از جنگل دانست و افزودجاللی محو

از جنگل های که زیر اشکوب جنگل کشت می شود یا حضور دام بیش از حد مجاز در عرصه جنگل است باید نظام های بهره 

 .گل ها بتواند روند رو به رشدی داشته باشدبرداری متناسب با توسعه جنگل سامان دهی شود تا جن

وی با بیان اینکه این طرح امسال به صورت پایلوت در استان های کشور از جمله استان کردستان شروع شده و موفقیت آمیز بوده 

 .در سطح گسترده ای در کشور اجرا می شود 09طرح مزبور از سال : است گفت

درصد کشور را منابع طبیعی  38داری کشور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز

هر کدام از این حوزه ها در مسایل اقتصادی مردم تاثیر گذار است و از این رو : شامل جنگل، مرتع و بیابان تشکیل می دهد گفت

 .گل و مرتع برنامه دارددولت برای حفظ، احیا، و درآمد زایی این بخش ها بخصوص در حوزه جن

جاللی با اشاره به اینکه این حوزه ها از لحاظ اینکه امنیت اکولوژیک را برای سایر حوزه ها فراهم می کند حائز اهمیت دانست و 

 .جنگل ها و مراتع موجود در کشور بستر حیات و توسعه پایدار است و از این رو حفظ و توسعه آن در برنامه قرار دارد: گفت
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در قالب طرح توسعه جنگل کاری وظایف : حفاظت از این عرصه ها را یکی از مهمترین وظایف دولت و مردم عنوان کرد و افزودوی 

 .دولت و مردم به خوبی مشخص شده و از این طریق به دنبال حفظ و توسعه این عرصه ها هستیم

جهان با چالش های بزرگی نظیر تغییر اقلیم، گرم شدن امروزه به لحاظ افزایش غلظت گاز کربنیک در جو کره زمین، : وی گفت

کره زمین و کمبود آب شیرین و بیایانزایی مواجه شده و از این رو با توسعه جنگل کاری و حفظ منابع طبیعی می توانیم اثرات این 

 .معضالت را کاهش دهیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080393330339 

 اقتصاد کالن

 آیانا- 1202دی  11, دوشنبه

 درصد  9.63درصد به  91ریزش سهم شاغالن کشاورزی از 
 (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران  -زاده  افسانه زعیم

درصد اعالم کرده که این میزان  0363پاییز امسال را  مرکز آمار ایران در حالی در هفته جاری سهم اشتغال بخش کشاورزی در

 .درصد کاهش داشته است 969( تابستان)نسبت به فصل قبل 

 
ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصادی کشور  اوایل مهرماه سال جاری بود که معاون برنامه

درصد شاغالن کشور در بخش  03های مهم اقتصاد ایران است و  یکی از چالشاشتغال : درصد اعالم کرد و گفت 01تا  09را 

 .درصد کل اشتغال کشور برسد 91تواند به  وری، ایزن میزان می کشاورزی مشغول فعالیت هستند که در صورت افزایش بهره

هزار  833چون افزایش بیش از  اگرچه دولت تدبیر و امید سعید در خارج کردن اقتصاد از رکود دارد و وجود آمارهای مختلفی

بگیران بیمه بیکاری امید به یافتن شغل در کشور را افزایش  درصد مقرری 93شدگان اجباری تأمین اجتماعی و کاهش  نفری بیمه

داده است، اما کماکان بخش کشاورزی در سیر نزولی این سهمیه قرار دارد که البته باید دلیل آن را در عوامل متعددی جستجو 

 .د که شاید همگان به آن واقف باشند و اتفاق دور از انتظار نباشدکر

 
هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار  بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری یکی از شاخص

و ساالنه و همچنین تغییرات آن در کل  صورت فصلی های نیروی کار به طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخص. گیرد می

. شود گیری چرخشی در فصول مختلف سال اجرا می ها با روش نمونه کشور، نقاط شهری، نقاط روستایی و تغییرات ساالنه در استان

 .آغاز شد و از آن زمان تاکنون در ماه میانی هر فصل اجرا شده است 0839بار در سال  این طرحی که برای نخستین

 
هایی در ابتدا پیرامون تعریف جمعیت فعال اقتصادی تعریف شده که بر اساس آن، تمام  اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخصبر 

طبق تعریف کار، در ( هفته مرجع)، که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری (شده حداقل سن تعیین)ساله و بیشتر  03افراد 

، جمعیت فعال اقتصادی محسوب (بیکار)اند  و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده( شاغل)تولید کاال و خدمات مشارکت داشته 

 .شوند می

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931020001662
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طور موقت  ساله و بیشتر که طی هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به 03تمام افراد 

بگیران و خوداشتغاالن  طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بهشاغالن . شوند کارشان را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می

 .شوند می

 
دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی )شود که در هفته مرجع فاقد کار باشند  ساله و بیشتر اطالق می 03بیکار به تمام افراد 

و در هفته ( غال مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده باشندبرای اشت)، در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند (نباشند

عمل  منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به اقدامات مشخصی را به)مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند 

 (.آورده باشند

 
یا غایب موقت از محل کار بوده و به دالیل افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغالنی است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار 

ساعت کار کرده،  99کمتر از ... اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و

 اند کار اضافی در هفته مرجع بودهخواهان و آماده برای انجام 

 
 
 

 .های نیروی کار در جدول زیر ارائه شده است ترین شاخص عمده، 0808بر اساس نتایج این طرح در پاییز 

 نقاط روستایی نقاط شهری زن مرد کل کشور های نیروی کار شاخص

 03نرخ فعالیت اقتصادی جمعیت فعال 

 ساله و بیشتر

 8363 8360 0063 3960 8168 نرخ

 3303998 01808138 8330933 83083033 98089033 تعداد

 ساله و بیشتر 03جمعیت نرخ بیکاری 
 169 0061 9368 361 0361 نرخ

 931130 9388313 130031 0113133 9193331 تعداد

 ساله و بیشتر 01نرخ بیکاری جمعیت 
 169 0061 9368 361 0361 نرخ

 931380 9389399 133311 0193000 9101319 تعداد

 ساله 99تا  01نرخ بیکاری جوانان 
 0369 9069 9963 9060 9161 نرخ

 011101 131091 983011 183931 133398 تعداد

 ساله 90تا  01نرخ بیکاری جوانان 
 0161 9969 8063 0160 9063 نرخ

 830901 0913180 191008 0389390 0110111 تعداد

 سهم اشتغال در بخش کشاورزی
 8.64 863 9363 .9.6 9.63 سهم

 03.0340 431333 555840 .308843 3.00053 تعداد

 سهم اشتغال در بخش صنعت
 9069 8369 9360 8161 8969 سهم

 0109033 1131303 103119 3133993 1810938 تعداد

 سهم اشتغال در بخش خدمات
 9960 1361 1163 9161 9363 سهم

 0913911 3013910 0339080 3138339 03993183 تعداد



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

1 
 

 0963 369 963 0368 061 سهم اشتغال ناقص

ساله و بیشتر با ساعت کار  01شاغالن سهم 

 ساعت و بیشتر 90معمول 
8369 9968 0868 8063 8968 

 03)درصد جمعیت در سن کار  8168دهد که  ساله و بیشتر نشان می 03جمعیت ( نرخ فعالیت)بررسی نرخ مشارکت اقتصادی 

دهد که نرخ  همچنین نتایج نشان می. اند یکاران قرار گرفتهاند؛ یعنی در گروه شاغالن با ب از نظر اقتصادی فعال بوده( ساله و بیشتر

بررسی تغییرات نرخ . مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است

 360و ( 0809 پاییز)درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل  363مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از افزایش 

 .است( 0808تابستان )درصدی آن نسبت به فصل گذشته 

درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود  9363دهد که بخش خدمات با  های عمده اقتصادی نشان می بررسی اشتغال در بخش

 .درصد قرار دارند 0363و کشاورزی با  8969های صنعت با  در مراتب بعدی بخش. اختصاص داده است

دهد بیشترین درصد شاغالن در بخش خدمات و کمترین درصد شاغالن  های عمده فعالیت نشان می میزان اشتغال در بخش بررسی

 .اند در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده

توان گفت کشاورزی بیشترین سهم اشتغال را در نقاط روستایی و کمترین سهم اشتغال را در نقاط شهری  با توجه به جدول می

 .همچنین تعداد زنان و مردان شاغل در این بخش تفاوت زیادی با هم ندارد .دارد

درصد بوده است که این میزان در آمارگیری جدید پاییز  00الزم به ذکر است، سهم اشتغال بخش کشاورزی در آمارگیری تابستان 

 ./درصد رسیده است 0363درصد کاهش به  969با 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93030-0.html 

 

 اقتصاد کالن
 آیانا-1202دی  31, یکشنبه

 آثار هدفمندکردن یارانه ها بر بخش های مختلف کشاورزی منتشر شد 

موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گزارشی به بررسی آثار اجرای 

 . قانون هدفمندی یارانه ها بر واحدهای تولیدی بخش کشاورزی پرداخت
پالوج تهیه  ، در این گزارش که توسط محمد خالدی و به ویراستاری علمی دکتر مجتبی(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

شده، آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر واحدهای تولیدی بخش کشاورزی به صورت جزء به جزء و با ترسیم نمودار ها و 

جداول ریز هزینه ها مورد کنکاش موشکافانه قرار گرفته است که عالقه مندان می توانند جهت دریافت متن کامل آن در بخش 

 ./یک و آن را دانلود کنندپیوست های همین خبر، کل

http://www.iana.ir/majles/item/90339-0.html 

 

 اقتصاد کالن
 آیانا-1202دی  39, شنبه

 نرخ تورم روستایی کاهش یافت 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20981-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21082-1.html
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نرخ تورم . درصد اعالم کرد .9 برای مناطق روستایی کشور را 13مرکز آمار ایران نرخ تورم آذرماه سال 

 .درصد کاهش یافته است 963معادل ( 9463)ماهانه مناطق یادشده نسبت به ماه گذشته 
برای مناطق روستایی کشور را  08و به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم آذرماه سال ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .درصد کاهش یافته است 068معادل ( 0168)نه مناطق یادشده نسبت به ماه گذشته نرخ تورم ماها. درصد اعالم کرد 03

افزایش شاخص کل  03، براساس سال پایه 08شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور برای آذرماه سال 

افزایش ( 0960)مین اطالع در ماه قبل درصد می باشد که نسبت به ه 0960( تورم نقطه به نقطه)نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 .یافته است

درصد رشد  969را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل از  90869عدد  0808در آذر ماه سال ( 0803=033بر مبنای )شاخص کل 

 .برخوردار شده است

 شاخص گروه خوراکی ها

درصد افزایش  960رسید که نسبت به ماه قبل  98168رقم شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به 

 .نشان می دهد

 .درصد رشد نشان می دهد 969رسید که نسبت به ماه قبل  98969شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 

درصد رشد نشان  0860گروه  درصد و نرخ تورم دوازده ماهه این 0063شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 .داد

درصد افزایش نشان می دهد و درصد  0069شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 

درصد است که نسبت به تورم دوازده  0960نسبت به دوره مشابه سال قبل  08تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 

 .کاهش یافته است( 0963) 0808اهه منتهی به آبان ماه م

 کاالهای غیرخوراکی

درصد نسبت به ماه قبل افزایش  363رسید که  00360به رقم  08شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات در آذر ماه 

 .نشان می دهد

درصد بوده و نرخ تورم دوازده  0363شابه سال قبل میزان افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه م

درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی  0363نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  0808ماه منتهی به آذر ماه سال 

 .کاهش یافته است( 0069) 0808به آبان ماه 

http://www.iana.ir/majles/item/90390-0.html 

 

 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان – 1202دی  1۱: تاریخ

 ساماندهی تجارت محصوالت کشاورزی و باغی با تعرفه ترجیحی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت کشاورزی از تولید حدود سه و نیم میلیون تن سیب درختی خبر داد و 

 .خواستار ساماندهی تجارت محصوالت کشاورزی و باغی با تعرفه ترجیحی شد

می توان کمبود احتمالی نارنگی و دیگر میوه های باغی را با : ،سیدرضا نورانی گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

 . کرد صادرات مازاد سیب درختی جبر ان

http://www.iana.ir/majles/item/21041-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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نورانی با باین اینکه اقتصاد و صنعت باغداری کشور می تواند نقش مهمی در استقرار اقتصاد وی مقاومتی داشته باشد ، تولید میوه 

 . امسال را به جز پرتقال خوب دانست

ده است که باید هزار تن کیوی تولید ش 833هزار تن انار و  113امسال بیش از سه و نیم میلیون تن سیب درختی ، : وی گفت 

 . برای صادرات پایدار ان برنامه ریزی شود

به طورحتم برای شب عید و ماه  -با توجه به کاهش تولید پرتقال استان مازندران به دلیل سرمازدگی در سال گذشته : نورایی افزود

راستا پیشنهاد داده ایم باوجود  به دلیل سیاه بهار بودن با کمبود پرتقال مواجه خواهیم شد که در این 09های ابتدایی سال 

هزار تن پرتقال وارد کشور شود اما باید  933برای تنظیم بازار این محصول و کاهش ضرر مصرف کنندگان  -ممنوعیت واردات میوه 

 . با کشورهای طرف تجاری مانند پاکستان تعرفه ترجیحی برقرار کنیم

: شاورزی با بیان اینکه هنوز نتوانسته ایم وارد بازار روسیه شویم ، گفت رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت ک

 . تعرفه واردات به این کشور زیاد است و قدرت رقابتی نداریم و افت ارز ش روبل هم مشکل ساز است

تصاد مقاومتی پیش اگر زیرساخت های صادرات محصوالت باغی و کشاورزی فراهم شود به راحتی می توان در مسیر اق: نورانی افزود

 .رفت

http://www.yjc.ir/fa/news/1300190 

 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - 0808دی  03: تاریخ

 هزار میلیارد ریال محصول کشاورزی به صورت تضمینی خریداری شد 90

هزار میلیارد  03پانزده محصول کشاورزی به ارزش  09 - 08زراعی گذشته  در سال: رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت 

 .ریال از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شد

قیمت این ،حسین صفایی با اشاره به اینکه امسال محصول جو به علت باال بودن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

درصد از قیمت تعیین شده خرید  93قیمت خرید محصول کلزا در بازار : محصول در بازار مشمول خرید تضمینی نشد ، افزود 

 . تضمینی کمتر بوده است و به همین علت سازمان مرکزی تعاون روستایی عمده محصول کلزار را خریداری کرد

 . ا از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده استهزار تن دانه روغنی کلز 033تا کنون : وی گفت 

هزار تن با  133میلیون و  9هزار تن گندم خریداری شده  133میلیون و  3از مجموع : رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود 

 . تالش این سازمان به صورت تضمینی خریداری شده است

هزار تن کشمش از باغداران به صورت تضمینی خریداری  83تاکنون : فت صفایی درباره میزان خرید تضمینی محصوالت باغی گ

 . شده است 

تومان به باغداران یارانه  133تا  133سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید تضمینی کشمش برای هر کیلوگرم : وی افزود 

 . پرداخت کرده است

هزار تن گوجه فرنگی از  31حمایت از کشاورزان و مدیریت قیمت  امسال به منظور: رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت 

 . استانهای کرمان، فارس ، اردبیل ، گلستان و خراسان رضوی خریداری شد

 . تومان کمتر نشود 8133خرید تضمینی گوجه فرنگی سبب شد قیمت این محصول از کیلویی : صفایی افزود 

http://www.yjc.ir/fa/news/ 1300003/03  

http://www.yjc.ir/fa/news/5091729
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5091910/10
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 اقتصاد کالن
 - 02/19/31فارس

 بخش کشاورزی از کمترین یارانه برخوردار است/ شود های کشاورزی برگزار می ششمین همایش نهاده

ها در کشور به بخش کشاورزی  یارانه های کشاورزی با بیان اینکه کمترین دبیر ششمین همایش نهاده

درصد بودجه ساالنه کشاورزی اتحادیه اروپایی برای اهدای  80این در حالی است که : اختصاص دارد، گفت

 .یارانه مستقیم به کشاورزان اختصاص دارد
های کشاورزی از برگزاری این  محمدرضا شریفی دبیر کل ششمین همایش نهاده خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

نگاه اجمالی به وضعیت کشاورزی : خبرداد و گفت« توجه به کشاورزی یک انتخاب نیست، یک ضرورت است»همایش با شعار 

چنان که الزم است به این  حاکی از آن است که علیرغم اهمیت این بخش هنوز در تولیدات این بخش دچار نقصان هستیم و آن

 .بخش پرداخته نشده است

در اروپا به ازای هر هکتار زمین کشاورزی : ها برخوردار است، افزود وی با بیان اینکه بخش کشاورزی در کشورمان از کمترین یارانه

 .شود یورو به عنوان یارانه به کشاورزان پرداخت می 833

میلیارد دالر یارانه به کشاورزان پرداخت کرده و در  931اتحادیه اروپا  9300در سال : دهای کشاورزی تصریح کر دبیر همایش نهاده

 .میلیارد یورو یارانه به کشاورزان پرداخت شده است 93تنها بابت تولید غالت مبلغ  9339سال 

م به کشاورزان است و در درصد بودجه ساالنه کشاورزی اتحادیه اروپا برای اهدای یارانه مستقی 93همچنین : وی اظهار داشت

 .سال بودجه هزار میلیارد دالری به بخش کشاورزی اختصاص یافته است 03برای مدت  9308آمریکا در سال 

   ها مربوط به بخش کشاورزی بوده و همواره کمترین حمایت اما در کشور ما کمترین میزان برخورداری از یارانه: شریفی بیان داشت

 .دگیر از این بخش صورت می

توجه به بخش کشاورزی در : کنیم، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه به لحاظ اقلیمی در کشور خشک و نیمه خشک زندگی می

 .گذاری در این بخش پرداخته شود کشورمان کافی نیست و باید بیش از بیش به بخش کشاورزی و سرمایه

درصدی در هزینه تولید محصوالت کشاورزی  1سهم ناچیزی حدود های کشاورزی با بیان اینکه اگرچه بذر  دبیرکل همایش نهاده

 .دهد برابر افزایش می 9استفاده از بذر مناسب و اصالح شده در کشاورزی تولید را تا : دارد، گفت

 های مختلف کشاورزی پذیر است بنابراین در بخش کاهش مصرف آب با استفاده از بذرهای مقام در برابر خشکی امکان: وی افزود

 .باید به دانش روز دنیا تکیه کرد

المللی  داخلی و بین( بذر، سم و کود)های کشاورزی  های تولید کننده نهاده به منظور معرفی بهترین شرکت: شریفی بیان داشت

 81دی ماه با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگانی از  91شنبه  های کشاورزی در روز پنج ششمین همایش نهاده

 09تا  3صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران از ساعت   کشور دنیا از جمله آمریکا، انگلستان، فرانسه و مجارستان در سالن همایش

 .شود برگزار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080390333138 

 
 اقتصاد کالن

 - 02/19/31فارس

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931021000783
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 عرضه محصوالت کشاورزی روسیه، آرژانتین و چین در بورس کاالی ایران

دی ماه، تاالر معامالتی بورس کاالی ایران شاهد عرضه محصوالت کشاورزی کشورهای  09روز یکشنبه 

 .روسیه، آرژانتین و چین است
تن  91، در این روز و در تاالر محصوالت کشاورزی، روابط عمومی شرکت بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن و با  01نیز با حجم کنجاله سویا پلیت آرژانتین . ریال و به صورت نسیه عرضه می شود 0133جودامی روسیه با قیمت پایه 

 .ریال، به صورت نسیه روی تابلوی عرضه می رود 333هزار و  01قیمت پایه 

 .تن شکرسفید کارخانه قند قزوین است 133تن شکر سفید کارخانه هفت تپه خوزستان و  133گروه شکر نیز شاهد عرضه 

تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت پایه  9133در این روز و در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی، در صورت تقاضا، 

 .ریال راهی تاالر معامالت می شود 108هزار و  900

از دیگر . ریال عرضه می کند 981هزار و  900تن مس مفتول را با قیمت پایه  0133این شرکت همچنین در صورت تقاضا، 

تن سولفور  033هزار تن انواع مس کم عیار،  83توان به محصوالت عرضه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می 

 .تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد 03مولیبدن و 

ریال تجربه  131هزار و  900تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان عرضه را با قیمت پایه  913عالوه بر این، 

 .می کند

 .تن ورق گرم شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی است 8833هد عرضه تاالر محصوالت صنعتی و معدنی همچنین شا

 0133تن جوش شیرین شرکت چنگو کوکونات چین با قیمت پایه  033در این روز و در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 

 .ریال عرضه می شود

تن انواع ماده  333تن گوگرد و  8333زار تن لوب کات، ه 00هزار تن وکیوم باتوم،  98تن انواع قیر،  933هزار و  83عالوه بر این، 

 .پتروشیمیایی راهی تاالر مذکور می شود

 .در تاالر صادراتی عرضه می شود 3313تن قیر  133تن انواع عایق رطوبتی و  0833

 .ی ایران می شودهزار تن انواع کاال راهی بازار فیزیکی بورس کاال 003براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080390333189 

 اقتصاد محصوالت

 - 02/19/17فارس

 برابر شده است 3واردات گوشت قرمز / نوسان شدید در واردات گوشت

و  13ماهه اول سال  0بررسی واردات گوشت در : ریزی اقتصاد کشاورزی اعالم کرد مؤسسه پژوهش و برنامه

ماهه  0دهد که میزان واردات گوشت قرمز در  نشان می 10و  19های  های مشابه در سال مقایسه آن با دوره

 .برابر شده است 3بالغ بر  10های مشابه در سال  اول امسال نسبت به ماه
بر اساس : ریزی اقتصاد کشاورزی این مؤسسه در گزارش اعالم کرد به نقل از مؤسسه پژوهشی و برنامه خبرگزاری فارسه گزارش ب

 شامل گوشت گاو،)میلیون تن  83361درصد رشد از  060شود تولید جهانی انواع گوشت با  بینی می آخرین گزارش فائو پیش

http://www.farsnews.com/
http://www.ime.co.ir/ime/fa/news/293091120.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931021000534
http://www.farsnews.com/
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 9309میزان تولید انواع گوشت در سال . برسد 9309میلیون تن در سال  80063به  9308در سال ( خوک،مرغ، گوسفند و بز

 .میلیون تن افزایش خواهد یافت 868حدود  9308نسبت به سال 

زارهای جهانی، قیمت رشد تولید گوشت عمدتا در کشورهای در حال توسعه متمرکز شده است با توجه به افزایش روند تقاضا در با

( 0808فروردین ماه ) 9309گوشت در همان سطوح باقی خواهد ماند به طوری که شاخص قیمت جهانی گوشت در آوریل سال 

 .نسبت به ماه مشابه سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است

اما قیمت گوشت گاو و  اگرچه کاهش قیمت خوراک و دان، موجبات کاهش قیمت گوشت مرغ و خوک را فراهم نموده است

از سوی دیگر روند کشتار گاو در . گوسفند ثابت مانده و این به دلیل محدود بودن حجم این محصوالت در تجارت جهانی است

در حال افزایش است اما تعداد تولد گوساله در آمریکا، استرالیا و نیوزلند به دلیل خشکسالی ( برزیل و آرژانتین)آمریکای جنوبی 

های   افزایش خواهد یافت و قیمت آن به دلیل کاهش هزینه 9309روند تولید و تجارت گوشت خوک در سال . فته استکاهش یا

درصد از تولید  93حدود . شود های حمایتی چین از تولید گوشت خوک موجبات افزایش تولید می سیاست. یابد خوراک تنزل می

. یابد درصد کاهش می 861حدود  9309گوشت گوسفند و بز در سال حجم تجارت . گیرد جهانی گوشت خوک در چین صورت می

 .درصد از تجارت جهانی گوشت گوسفند و بز را در اختیار دارند 31استرالیا و نیوزیلند 

روند تجارت گوشت مرغ و گاو روند . افزایش یابد 9309میلیون در سال  8068درصد رشد به  069شود تجارت گوشت با  برآورد می

 0861بالغ بر  9309میزان تجارت گوشت مرغ در سال . و تجارت گوشت گوسفند و خوک روند کاهشی خواهد داشت افزایشی

 060)تجارت گوشت گاو . درصد از کل تجارت گوشت را به خود اختصاص داده است 98میلیون تن برآورد شده است که حدود 

 .در رتبه بعدی قرار دارند( یلیون تنیک م)و گوشت گوسفند ( میلیون تن 169)گوشت خوک ( میلیون تن

 روند جهانی قیمت انواع گوشت

 0011متوسط قیمت جهانی گوشت مرغ ( 0808برابر با فروردین ) 9309لغایت آوریل  9309دهد در بازه زمانی  ها نشان می بررسی

متوسط قیمت گوشت گاو . ه استدالر به ازای هر تن بود 1893دالر و گوشت گاو آمریکا  9319دالر، گوشت گوسفند نیوزیلند 

چنین قیمت گوشت  هم. درصد باالتر بوده است 00صادراتی آمریکا نسبت به قیمت گوشت گوسفند صادراتی نیوزیلند حدود 

به عبارت دیگر نسبت قیمت . الذکر بوده است برابر قیمت گوشت مرغ صادراتی برزیل در دوره فوق 9619صادراتی آمریکا حدود 

 .برابر است 9برابر است اما این نسبت در ایران و در شرایط فعلی بیش از  961وشت گاو در بازارهای جهانی حدود گوشت مرغ به گ

چنین  ریال بوده است هم 38913متوسط قیمت داخلی گوشت مرغ حدود  0808الی اردیبهشت ماه  0809طی فروردین ماه 

در . ریال برای هر کیلوگرم بوده است 993883وشت گوسفند ریال و قیمت گ 910190متوسط قیمت گوشت گاو در این دوره 

 .برابر گوشت مرغ بوده است 9630همین دوره متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو حدود 

دهد که قیمت گوشت مرغ در  ها نشان می بررسی. درصد بیشتر از قیمت گوشت گوسفند بوده است 9ضمن اینکه گوشت گاو حدود 

درصد رشد  863چنین قیمت گوشت گوسفند و گاو طی دوره فوق از حدود  هم. صد رشد برخوردار بوده استدر 0163همین دوره از 

عدم . درصد رشد داشته است 99در دوره فوق ( جو)های اصلی مانند علوفه  این در حالی است که قیمت نهاده. برخوردار بوده است

بخش . گذاری، اثر نامطلوب خواهد گذاشت های تولید و سرمایه هها و قیمت محصول در بلندمدت بر انگیز تناسب قیمت نهاده

های نامناسب به منظور  ناشی از اجرای سیاست( گوشت -عدم تناسب قیمت نهاده یا علوفه و محصول )ای از این عدم تعادل  عمده

 .ها صورت گرفته است زار نهادهرویه گوشت بدون توجه به مقوله تنظیم با تنظیم بازار محصول نهایی بوده است که با واردات بی

 واردات گوشت قرمز
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های تجاری، موجب  ثباتی در سیاست بی. کند مدونی پیروی نمی  های اخیر از یک منطق و برنامه میزان واردات گوشت قرمز در سال

اخیر ضربات   های  رویه گوشت قرمز در سال از سوی دیگر واردات بی. ایجاد نوسانات شدید در حجم واردات گوشت شده است

های  و مقایسه آن با دوره 0808بررسی حجم واردات گوشت در دو ماهه اول سال . ناپذیری به بخش تولید وارد نموده است جبران

های  نسبت به ماه 0808دهد که میزان واردات گوشت قرمز در دو ماهه اول سال  نشان می 0809و  0800های  مشابه در سال

این در حالیست . برابر شده است 861در همین دوره حجم واردات گوشت گاو حدود . برابر شده است 8بربالغ  0809مشابه در سال 

پشتیبانی امور دام به عنوان واردکننده این   تن از ذخایر گوشت کشور در آستانه اتمام بوده و شرکت 9333که تاریخ مصرف حدود 

زار است لذا با عنایت به همزمانی فصل تولید گوشت قرمز در کشور گوشت با اخذ موافقت دولت در پی عرضه این محصول در با

این سیاست در تقابل با بخش تولید بوده و اثرات مخرب آن بر   و مازاد عرصه گوشت وارداتی،( های تولیدی دام سبک عرضه بره)

درصد رشد  99و در یک سال اخیر های تولید گوشت از جمله ج بنابراین در شرایطی که قیمت نهاده. تولید غیرقابل انکار است

های تولید گوشت داخلی و سرکوب قیمت داخلی گوشت از طریق واردات، به بهانه  داشته است، واردات گوشت بدون توجه به هزینه

های اخیر به کرات تکرار شده و هیچ وقت  ای که در سال تجربه. تنظیم بازار، عمدتا منجر به سرکوب تولید داخلی خواهد شد

ترین روش یعنی با اتکا به  الوصول ای اندوخته نشده است؛ چرا که متولی تنظیم بازار، امور تنظیم بازار داخلی را از سهل هتجرب

 .کند واردات و بدون توجه به تولید داخلی پیگیری می

نی عمدتا همسو نبوده های جها با توجه به شرایط اقتصادی کشور و میزان تورم، نسبت تغییرات قیمت داخلی گوشت قرمز با قیمت

. اما در سال اخیر برای گوشت قرمز این تغییرات برعکس است. های جهانی است های داخل فراتر از قیمت و سطح افزایش قیمت

گذار برای تنظیم بازار گوشت با اتکا به واردات و تزریق ارز دولتی برای واردات گوشت، همراه با افزایش حجم واردات  اراده سیاست

ها در  های داخلی این محصول شده است به طوری که علیرغم افزایش سطح عمومی قیمت منجر به سرکوب قیمت  رمز،گوشت ق

طبیعتا این . درصد بوده است 969درصد و برای گوشت گاو  968ها برای گوشت گوسفند  ، افزایش قیمت(درصد 81حدود )داخل 

درصد است پس  81ها  یعنی اگر متوسط افزایش نسبی قیمت. راهم آوردتواند در بلندمدت مشکالت جدی برای تولید ف شرایط می

 .گوشت قرمز هم باید همین حدود اضافه شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080301333331 

 

 اقتصاد محصوالت
 آیانا- 1202دی  16, سه شنبه

 ها شدند  گذاری صنایع لبنی خواستار تغییر نظام اقتصادی قیمت

های لبنی ایران در یک گردهمایی اقتصادی، به  واحدهای تولیدی تحت پوشش انجمن صنایع فرآورده

همفکری و تبادل نظر درباره راهکارهای خروج صنایع لبنی از شرایط رکود تورمی و رویکردهای تحکیم 

 . های اقتصاد مقاومتی در صنعت لبنیات پرداختند با تأکید بر سیاستساخت درونی 
های لبنی ایران در این گردهمایی صنفی که از  ، دبیر انجمن صنایع فرآورده(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

حال برگزاری است؛ با بیان اینکه انجمن اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی تهران در  9صبح امروز در ساختمان شماره 

های اخیر از نداشتن ارتباط نزدیک میان اعضا رنج بسیار برده و نتوانسته همفکری  های لبنی ایران طی سال صنایع فرآورده

شبکه "زودی  انجمن صنایع لبنی ایران جهت تسهیل این موضوع به: محسوس و ملموسی را میان آنها ایجاد کند، اعالم کرد

 .اندازی خواهد کرد انجمن یادشده را، راه "جتماعیا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931017000685
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خورشیدی  0939گذاری شده در سال  کیلوگرم با مصرف سرانه هدف 31رضا باکری با یادآوری فاصله مصرف سرانه کنونی شیر با 

تواند  ی میهایی جهت همفکری اعضا در کشف راهکارهای تازه و کارشناس برگزاری چنین گردهمایی: کیلوگرم گفت 991مبنی بر 

 .پرفایده باشد

 رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی ایران

مندی و تمایل اعضا برای حضور نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در این گردهمایی که به گفته باکری  وی با ابراز عالقه

توصیه اعضای انجمن صنایع لبنی ایران  با این وجود: امکان حضور او میسر نشده است، افزود 09دلیل مشغله کاری الیحه بودجه  به

عنوان شریکان تجاری  به وی و وزیر اقتصاد آن است که موانع توسعه تولید از سر راه برداشته شود تا دامپروری و صنایع لبنی به

 .های بلندی را در زمینه کمی و کیفی و توسعه اقتصادی بردارند های لبنی مردم بتوانند گام تولید فرآورده

های لبنی ایران خواست تا مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد، ریشه تمام مشکالت رکود  انجمن صنایع فرآوردهدبیر 

ببینند که در واقع آنچه باعث رکود شده، روند کنونی بازتولید ثروت است که به جای بازگشت سرمایه  "بازتولید ثروت"تورمی را در 

 .شود بعدی و ارتقای چرخه کمی و کیفی تولید، در مسیرهایی غیر از تولید ذوب و مصرف می های گذاری به بنگاه برای سرمایه

گذاری کاالهای تولیدی از روش کاست پالس  باکری برای رفع نقص عمده دیگر در نظام اقتصادی کشور لزوم تغییر نظام قیمت

Cost-Plus شود، به روش تعیین  به گردن تولیدکنندگان می ها کننده و انداختن تمام مشکالت قیمت که باعث گمراهی مصرف

 .قیمت در نظام عرضه و تقاضا شد

گذاری کاالهای تولیدی به عرضه و تقاضا سپرده شود، غل و زنجیر از دست تمام صنایع ازجمله  وی با بیان اینکه اگر نظام قیمت

 .ر این امر پیشگام این تغییر روش شوندشود، اظهار امیدواری کرد تا صنایع لبنی د صنایع لبنی برای توسعه باز می

http://www.iana.ir/food/item/ 90338-0 .html 

 آب

 آیانا-1202دی  39, شنبه

 مدیریت منابع آب، مبتنی بر خواست جوامع محلی 

مدیریت منابع آب مبتنی بر جوامع محلی یکی از : گفت( UNDP)های شاخه عمران ملل متحد  مشاور طرح

های  هایی دارد که سیستم موضوعات اساسی است که باید شکل گیرد، زیرا کشور نیاز به طراحی سازمان

 . صورت خیلی سطحی ایجاد کند حکمرانی را به
های تخصصی آب،  ست از سلسله نشست، سیدمختار هاشمی در سومین نش(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای هنوز  های توسعه برنامه: فرهنگ و جامعه با عنوان حکمرانی آب که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت

 .یک گفتمان قالب در متولیان آب ازجمله وزارت نیرو است

است، مثال بارز  های زیادی را در سطوح محلی ایجاد کرده نشها، ت سازی محوریت یافتن موضوع تخصیص آب در تصمیم: وی افزود

 .های چهارمحال و بختیاری و اصفهان است ها مشکالت بین استان این تنش

 .ای اعالم کرد های توسعه هاشمی یکی از مشکالت اصلی کشور برای دسترسی به حکمرانی محلی آب را برنامه

برای دسترسی به حکمرانی محلی : در سطوح محلی معرفی کرد و ادامه دادوی حکمرانی محلی آب را به مفهوم دسترسی آب 

 .خوب، نیاز به تدوین قوانین فرابخشی، خصوصی سازی و بهبود وضعیت قوانین در کشور وجود دارد

http://www.iana.ir/food/item/21003-1.html
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و  های غیرمجاز و غیررسمی دانست یکی از خصوصیات سیستم منابع آب ایران را برداشت: خاطرنشان کرد UNDPهای  مشاور طرح

 .متأسفانه این مسئله به راه و رسم معمول تبدیل شده و کنترل آن کار دشواری است: تصریح کرد

ریزی در سطح حوضه آبریز را  تالش کرده با استفاده از دستورالعمل تخصیص، برنامه 9338وزارت نیرو از سال : هاشمی یادآور شد

 .مدخالن استانی مورد اقبال نیست را این طرز تفکر در بین ذیترویج دهد که این مسئله دچار مشکالت زیادی شده است، زی

در این حوزه آبریز جامعه کشاورزان اکثریت هستند، اما آنها هیچ : شده دریاچه ارومیه تأکید کرد وی با اشاره به مطالعات انجام

خود قوانین و احکامی ساخته و از  بنابراین آنها قادرند برای. سهمی در تخصیص نداشته و همه آب منطقه هم در دست آنها است

 .منابع به هر شکلی که مایل باشند، استفاده کنند

صورت متمرکز در مقابل تخصیص غیرمتمرکز قرار گرفته و توسعه حکمرانی  متأسفانه در ایران تخصیص آب به: هاشمی اظهار داشت

 .پایدار محلی در کشور بسیار ناچیز است

ای  غیر رسمی را وارد حکمرانی محلی آب کنیم، اما باید به احکام و قوانین موجود توجه ویژه های باید سیستم: وی همچنین گفت

 .ریزی به نحوی باشد که در سطح محلی به تصمیم پایدار برسیم شود تا برنامه

 دشواری حل مشکل مالکیت آب

راحتی در تملیک  توان آب را به زیرا نمی های وزارت نیرو، حل مشکل مالکیت آب کار بسیار دشواری است، به اعتقاد مشاور طرح

 .عمومی درآورد

در ایران عمالً به : های حکمرانی محلی آب بسیار مهم توصیف کرد و افزود هاشمی نقش سیستم سیاسی را در اجرای درست برنامه

های سیاسی  رای گروهگیرند، ب احزاب وجود نداشته و این افراد هستند که محور قرار می. ایم رشد و فرهنگ سیاسی نرسیده

 .استاندار نماینده دولت است و تقویت استاندار به مفهوم تقویت تمرکز زدایی نیست. اساسنامه وجود ندارد

نفعان  مشارکت ذی. توان حکمرانی محلی آب ایجاد کرد در ایران دولت محلی پاسخگو نداریم، در نتیجه نمی: وی خاطرنشان کرد

داده، زیرا در بهترین شرایط، وزارت نیرو کشاورزان را در یک جا جمع کرده و نسبت به شرایط  نیز مفهوم اصلی خود را از دست

 .دهد بحرانی هشدار می

در ایران مدیریت تابع مرزهای سیاسی است و تغییر در . سطوح مشارکت در مسئله آب کشور باید مشخص شود: هاشمی ادامه داد

ای تهران  ثالً استان البرز تا دیروز بین قزوین و تهران قرار داشت و جزئی از آب منطقهکند؛ م این مرزها، مشکالت زیادی ایجاد می

آمد، اما با تغییر تقسیمات کشوری، مسئوالن این استان امروز مدعی هستند که تمام آب سد کرج باید به استان البرز  به حساب می

 .اختصاص یابد

 قوانین آب کارایی الزم را ندارد

دلیل نبود حکمرانی محلی قوانین زیادی که در کشور برای حفاظت از منابع آب یا منابع  به UNDPهای  ور طرحبه اعتقاد مشا

 .اند این منابع را حفظ کنند طبیعی وضع شده کارایی ندارند و مسئوالن نتوانسته

ید تشکیالت محلی شکل بگیرد، اما با. های محلی نیاز به اصالح قوانین در کشور وجود دارد دهی سیستم برای شکل: وی تصریح کرد

 .گیری حکمرانی محلی در کشور باشد تواند بستر مناسبی برای شکل شوراهای روستایی نیز می

قانون توزیع عادالنه آب شاید برای قنوات یزد مناسب . تواند یکسان باشد قوانین آب برای سراسر کشور نمی: هاشمی یادآور شد

توان استفاده کرد؛ بنابراین باید قوانین در مناطق مختلف طوری وضع  های کردستان نمی دیریت چشمهباشد، اما از این قانون برای م

 .شود و افراد به نحوی وارد عمل شوند که به پایداری منابع آب کمک کند
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هایی مثل تغییر اقلیم  یتنگاه از باال به پایین نتوانسته آب را مدیریت یا پایش کند، بنابراین باید با توجه به واقع: وی تأکید کرد

 .بدانیم که سیستم دیم در روستاها را چگونه مدیریت کنیم تا مسایل در سطح محلی حل شود

حکمرانی محلی به دنبال این نیست که به مردم محل . دنبال ایجاد هرج و مرج نیستیم در حکمرانی محلی به: هاشمی اظهار داشت

 .لکه قصد دارد منابع آب را عادالنه توزیع کندخواهند انجام دهند، ب اجازه دهد هرچه می

شناسی ایران، انجمن مطالعات فرهنگی و  ها به همت اندیشکده تدبیر آب ایران، انجمن جامعه گفتنی است، این سلسله نشست

 ./شود های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار می ارتباطات ومرکز بررسی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90380-0.html 

 
 آب

 آیانا-1202دی  39, شنبه

 ایجاد چاه غیرمجاز، با به رسمیت نشناختن حق مالکیت مردم 

وقتی مالکیت . سازان هستند های غیرمجاز مقصر تصمیم در ایجاد چاه: استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت

شناسیم، چنین بالیی سر منابع طبیعی مشترک آمده و اضافه برداشت از منابع آب  مردم را به رسمیت نمی

 . خورد رقم می
های تخصصی آب، فرهنگ  اوری در سومین نشست از سلسله نشست، کامران د(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های کشور بیش  در بسیاری از دشت: و جامعه با عنوان حکمرانی آب که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت

 .ه استدرصد رسید 083شود، تا آنجا که در مشهد میزان برداشت به  درصد توان آنها آب برداشت می 033از 

در فضای : وی با اشاره به اینکه اطالعات دقیقی از میزان آب تجدیدپذیر نداریم تا برداشت از منابع بر اساس آن انجام شود، افزود

 .سال است که این قشر نتوانسته آب اضافی برداشت کند 01دانند، اما  کنونی همه کشاورزان را مقصر می

بندهای متعدد در قانون مدنی و توزیع عادالنه آب وجود دارد که اگر آب : ان کرداین استاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنش

 .شود کشاورزی کم شود، باید به کشاورزان خسارت دهیم، اما به این مسئله توجهی نمی

کمترین تقصیر  شاید کشاورز: دانند، ادامه داد داوری با اشاره به اینکه افکار عمومی کشاورزان را مقصر اصلی مشکالت آب کشور می

متأسفانه به خاطر این رفتارهای غیرمعقول، . تواند از خود دفاع و حفاظت کند کشاورز قدرت بیان ندارد و نمی. را داشته باشد

 .شود تعارضات آب در کشور تشدید می

راحتی این حق را از وی  بهتوان حقی را به کسی داد، بعد  در مسئله توزیع آب باید به این نکته توجه داشت که نمی: وی تصریح کرد

 .سلب کرد

رو هستیم، زیرا میزان بارش برف در کشور کاهش یافته و  در مشهد با یک روند کاهشی در آب تجدیدپذیر روبه: داوری یادآور شد

 .کند پدیده تغییر اقلیم هم واقعیتی است که مشکالت بخش آب را تشدید می. میزان تبخیر و تعرق نیز رو به افزایش است

بینی کرده طی  های مختلف، پیش ناسا با مدل: ساله در ایران، تأکید کرد 83های ناسا برای بروز خشکسالی  بینی وی با اشاره به پیش

 .یابد و در نتیجه تبخیر و تعرق به شدت در کشور ما زیاد خواهد شد سال آینده دمای ایران بین سه تا هشت درجه افزایش می 83

  درصد به میزان تبخیر و تعرق آب اضافه شده 03سال اخیر  93در خراسان رضوی طی : د اظهار داشتاین استاد دانشگاه مشه

 .است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21039-1.html
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در این افق میزان : میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت 113را یک میلیارد و  0993داوری میزان آب مورد نیاز مشهد در افق 

میلیمتر خواهد رسید؛ بنابراین برای کاهش فشار بر  133تا  333دود متر فعلی به ح میلی 113تجدیدپذیری آب در این منطقه از 

 .ضمن آنکه برای کاهش تعارضات و پایداری آب، باید برنامه مدونی داشته باشیم. منابع باید مصرف را کم کنیم

 .ب نیز اصالح شودطور همزمان قوانین مرتبط با آ به اعتقاد وی، توانمندسازی جوامع محلی باید به تدریج انجام شود و به

وری در بخش کشاورزی را عاملی برای افزایش درآمد کشاورزان معرفی کرد و  داوری در بخش دیگری از سخنان خود افزایش بهره

 .بخشی منابع آب دو مقوله جدا از هم هستند وری و تعادل افزایش بهره. این مسئله به مفهوم تعادل بخشی منابع آب نیست: افزود

در حال حاضر هم روستاهای . با شرایط خشکی حاکم بر ایران، نگران هستیم که تمدن کشور از بین برود: کردوی خاطرنشان 

 .زیادی در حال از بین رفتن هستند

در ایران دچار کمیابی آب هستیم، زیرا کمبود به مفهوم آن است که یک سال دچار : این استاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد

اما در . گردد ها وضعیت منابع آب به روال عادی بازمی شود پس از آن با بهبود بارش رو می منابع آبی با مشکل روبهخشکسالی شده و 

 .ایم ایران از این مرحله گذشته و به کمیابی آب رسیده

 .دهیم متأسفانه در مدیریت آب کمیت و کیفیت را به دقت مورد توجه قرار نمی: داوری بیان کرد

 .شویم ای می باورها و رفتارها در برخورد با منابع آب باید تغییر کند، در غیر این صورت دچار مشکالت عدیده :وی تصریح کرد

در گذشته میزان برداشت از منابع آب به موجودی آن : های بخش آب، یادآور شد گذاری داوری با ابراز خرسندی از تغییر در سیاست

 .درصد از حجم آب موجود را برداشت کنیم 11ین جدید، فقط مجازیم وابسته نبود، اما خوشبختانه با وضع قوان

شناسی ایران، انجمن مطالعات فرهنگی و  ها به همت اندیشکده تدبیر آب ایران، انجمن جامعه گفتنی است، این سلسله نشست

 ./شود های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار می ارتباطات ومرکز بررسی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90383-0.html 

 

 برنامه و سیاست ها

 - 02/19/17فارس

 هزار نفری با اتمام طرح احیای اراضی خوزستان 300زایی  اشتغال

هزار هکتاری اراضی خوزستان،  550در صورت اتمام طرح احیای : نماینده مجلس شورای اسالمی گفت

 .شود غیر مستقیم ایجاد می  هزار نفر اشتغال 300تقریبا برای  
سید شکر خدا موسوی  سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میلیون  9خوزستان دارای : بهسازی اراضی کشاورزی استان خوزستان گفت  نماینده مجلس شورای اسالمی درباره طرح احیا و

 .رود هکتار زمین قابل کشت است که متأسفانه تنها یک میلیون هکتارآن زیر کشت می

هزار هکتار زمین های کشاورزی با تأکید مقام معظم رهبری در این استان زیر کشت  113ه اینکه اجرای طرح احیایوی با اشاره ب

های کیفی شوند؛ عالوه بر این برای  های غیر مرغوب تبدیل به زمین شود، زمین اجرایی شدن این طرح باعث می: رود افزود می

کنون زیر کشت رفته در قالب یک طرح زیر  هایی که تا ر از نیمی از همه زمینبرداشت محصوالت بیشتر در هر هکتار، باید بیشت

 .کشت بروند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21038-1.html
http://www.farsnews.com/
http://bmki.ir/?fkeyid=&siteid=500&pageid=31197&newsview=2220
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با تولید : خواند و گفت« حرکتی بزرگ در جهت توسعه و احیای زمین های کشاورزی»نماینده مردم اهواز اجرایی شدن این طرح را 

 .درصدی این محصوالت در آینده روبه رو شویم 13 توانیم با افزایش میلیون تن محصوالت مختلف کشاورزی طی سال می 09

در صورت اتمام : را از محاسن این طرح برشمرد و بیان کرد "ایجاد اشتغال زایی "و "توسعه در بخش کشاورزی"نماینده مردم اهواز 

 .ایجاد کرد زایی غیر مستقیم هزار خوزستانی اشتغال 833توان برای  هزار هکتاری، تقریباً می 113طرح احیای اراضی 

برای احیا : را از مشکالت این طرح خواند و تصریح کرد«  تبدیل نشدن زمین های کشت دیمی به زمین های کشت آبی »موسوی 

 .میلیون تومان جهت بازیابی و مرمت آن استفاده شود 01تا 03با قابلیت کشت آبی نیاز است در هر هکتار   های زمین

در این راستا وزارت نیرو باید همکاری الزم را : است عنوان کرد "تأمین آب"ئله در پیشرفت طرح، وی با تأکید براینکه مهمترین مس

هزار هکتار زمین کشاورزی توسط این وزارتخانه صورت نگیرد قطعاً طرح با مشکل روبه رو خواهد  113انجام دهد و اگر تامین آب 

 .شد

میلیون تن محصوالت خام کشاورزی  0استان مبنی برافزایش تولید موسوی در واکنش طرح تصویب شده درجلسه شورای اداری 

تواند رنگ واقعیت بگیرد؛ و این میزان دور از  یابی به این مقدار تولید نمی دست: در طرح احیا و بهسازی خوزستان اظهار داشت

 3هزار هکتاری ؛ حداقل  113رح میلیون تن است و در صورت اجرای شدن ط 09انتظار است زیرا؛ تولید ما در خوزستان حداکثر 

 .توان به تولیدات کشاورزی این استان افزود میلیون تن می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080301333998 

 برنامه و سیاست ها
 - 02/19/11فارس

 رزی به خودکفایی برسیمباید در بخش کشاو

در شرایط فعلی هر ملتی نیازمند بیگانه باشد مجبور است به آنها امتیاز بدهد، : یکی از مراجع تقلید قم گفت

 .ها به ویژه کشاورزی به خود کفایی برسیم باید در تمام قسمت
اهلل ناصر مکارم شیرازی در دیدار جمعی  اهلل مکارم شیرازی، آیت از قم به نقل از روابط عمومی دفتر آیت خبرگزاری فارسبه گزارش 

کسی که »فرمایند  می( علیه السالم)معصوم  امام : از مسئوالن حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی با اشاره به روایتی گفت

، دیدگاه اسالم درباره زندگی بشر در این روایت منعکس شده «یا ترک کند از ما نیستدنیا را به سبب آخرت و آخرت را به سبب دن

 .که هر دو مستقل باشند است که اسالم برای حفظ دنیا و آخرت بشر چنین نظری دارد؛ البته نه این

زندگی بشر از نظر مادی را زیر نظر رو باید تمام مسائل مربوط به  دنیا ابزاری برای رسیدن به آخرت آباد است، از این: وی ادامه داد

های معنوی را اداره کرد؛ در فقه اسالم، برای تمام مسائل مربوط به زندگی بشر دستور آمده  داشته باشیم تا بتوان به وسیله آن جنبه

راتی نشده است، حتی برای مسائلی که ظاهرا کوچک هستند دستور داریم، در حالی که در قوانین بشری نسبت به این موضوع اشا

 .است

قرآن حتی درباره نشستن فرد در مجلس و : که قرآن قانون اساسی زندگی بشر است، اظهار کرد استاد حوزه علمیه قم با بیان این

دهد که اسالم تمام مسائل کلی و جزئی را در نظر گرفته است؛  طریقه صحبت کردن بانوان نیز مطالبی را گفته است و این نشان می

 .که چنین آیینی درباره مسائل مربوط به کشاورزی دستور جامعی نداشته باشدشود  آیا می

روایات زیادی درباره مسائل کشاورزی است؛ در روایت آمده که ثواب کاشت درخت در نامه اعمال افراد نوشته : وی ادامه داد

 .ها همه برای ما درس است د و اینپرداختن نیز خود به کشاورزی، آبیاری زمین و کاشت درخت می( ع)شود، امیرمؤمنان می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931017000443
http://www.farsnews.com/
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در شرایط فعلی هر ملتی نیازمند بیگانه : برای ما سرمشق است بیان کرد( ع)بیت شیرازی با بیان اینکه زندگی اهل اهلل مکارم آیت

 .ها به ویژه کشاورزی به خودکفایی برسیم باشد مجبور است به آنها امتیاز بدهد، باید در تمام قسمت

اگر مدیریت صحیح شود در مسائل کشاورزی به هیچ کس  آب و زمین فراوان داریم ولی مدیریت کامل نداریم، : وی یادآور شد

های مختلف صادرکننده باشیم، کشور ما چهار فصل است که در طول سال در  توانیم حتی در بخش نیازی نخواهیم داشت و می

 .نقاط مختلف آن محصول وجود دارد

: دهد و باید به کشاورزی مکانیزه تبدیل شود اظهار کرد تأکید بر اینکه امروزه کشاورزی سنتی جواب نمیاستاد حوزه علمیه قم با 

شما آقایان نیز باید کشاورزان را متوجه کنید که این کار عبادت است؛ یکی از بهترین عبادات مسائل مربوط به کشاورزی است، باید 

های خود عمل کنند، اگر  های خود را ضایع نکنند و سر موقع به وعده د، حقوق همسایهبه این افراد توجه داد که آلوده احتکار نشون

 .شود ها رعایت شود همه چیز درست می این

تفاوت ما با دنیای امروز این است که تمام مسائل مادی که ما داریم در کنار آنها مسائل اخالقی : شیرازی تأکید کرد اهلل مکارم آیت

ضاوت، زراعت و دیگر مسائل ما بدون اخالق نیست، تمام احکام دنیای مادی ما با احکام اخالقی آمیخته است ق  است، یعنی تجارت،

 .کنیم گوییم تجارت آزاد، در کنار آن مسائل اخالقی را نیز بیان می که می در عین این و بی قید و شرط نیست، 

گوییم جمهوری  کنید؛ وقتی می که آن را تضمین و اداره میشما آقایان نیز حافظ این مسائل اخالقی هستید : وی اظهار کرد

اند و چه ابتکار خوبی است که در  خانه و شؤون با اسالم آمیخته اسالمی یعنی جمهوریت با اسالم آمیخته شده است، تمام وزارت

کند، این ابتکار خوبی است  ی میها گروهی از روحانیان به مسائل اخالقی نظارت کرده و مسائل فرهنگی را پاسدار خانه تمام وزارت

 .کند ها تضمین می که اسالمیت جمهوریت را در تمام بخش

گونه باشد، در حالی که در  به برکت نظام جمهوری اسالمی این اختیار به ما داده شده است که این: استاد حوزه علمیه قم افزود

آمیختند و اکنون روحانیان در  با منافع خودشان همه چیز را میهای مختلف ناظر بودند و  در وزارتخانه  سابق مشاوران آمریکایی

ها  ها هستند، این از برکات جمهوری اسالمی است، حاال باید کاری کرد که ما در تمام زمینه خانه ها و وزارت مراکز حساس، دانشگاه

 .در مسیر اسالم حرکت کنیم و خودکفا شویم

ها است؛ شما باید این جوابگو بودن اسالم را منعکس  ها و مکان مام نیازها در تمام زمانقوانین اسالم جوابگوی ت: وی خاطرنشان کرد

ترینش  ایمان هفتاد و چند باب دارد، افضل آن شهادت به توحید و وحدانیت است و کوچک»آمده ( ص)کنید، در روایتی از پیامبر

، این جامعیت اسالم «د کنار بزنید مبادا رهگذری آسیب ببیندای سنگی یا چیز مزاحمی افتاده با پای خو این است که اگر در جاده

 .دهد را نشان می

ها را متوجه مسئولیت سنگینشان کنید و کاری کنید که ما در تمام  شما باید همه مسئوالن به ویژه وزارتخانه: وی تأکید کرد

ی برای اسالم و مسلمانان شود و بگویند که ها به ویژه کشاورزی که آمادگی کامل داریم روی پای خود بایستیم و آبرو قسمت

 .جمهوری اسالمی ایران چنین خدمتی کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080301333338 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1202دی  39, شنبه

 شود  های کشاورزی پذیرفته می اسناد اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه وام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931015000683
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ای بانک ها را مکلف کردند که اسناد رسمی اراضی کشاورزی را به عنوان وثیقه وام های بخش  نمایندگان مجلس در مصوبه

 .کشاورزی و روستایی بپذیرند

ه بانک ها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروض و مشاع اراضی بر اساس این مصوب( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و  کشاورزی محل اجرای طرح

 .های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند تکمیلی کشاورزی و اسناد مناظر روستایی را به عنوان وثیقه وام

ی بهره برداری و سهام آنها که با پایاب  مچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانهه

های مربوطه صرفا نزد  تبادل و تنظیم شده باشند در جهت خدمات رسانی 0809مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 

 ./شود رزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی میهای نیرو، جهاد کشاو وزارتخانه

http://www.iana.ir/majles/item/90393-0.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 02/19/10فارس

 شود نخستین جلسه شورای عالی عشایر در دولت یازدهم برگزار می

 .شود عالی عشایر در دولت یازدهم فردا با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار مینخستین جلسه شورای 
به نقل از روابط عمومی سازمان امور عشایر ایران، نخستین جلسه شورای عالی عشایر  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شود ه برگزار میدی ما 93در دولت یازدهم شنبه 

بر اساس این گزارش،برگزاری این جلسه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با تعدادی از وزرا و اعضای هیأت دولت صورت 

 .گیرد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080300333183 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1202دی  16, سه شنبه

 استمهال واگذاری اراضی شرکت سهامی زراعی دشت یارآغلی 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خواستار مشارکت بیشتر مردم منطقه دشت یارآغلی پلدشت 

 .برای واگذاری اراضی این دشت در قالب تشکیل شرکت سهامی زراعی شد
و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، اسمعیل کریم زاده ( ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرانبه 

درجلسه شورای استانی امور شرکت های سهامی زراعی و تعاونی تولید روستائی با اشاره به اهمیت تشکل های کشاورزی در توسعه 

ولویت واگذاری اراضی با مردم منطقه است و علیرغم ابالغ های متعدد، با توجه به عدم مشارکت ا: بخش کشاورزی استان اظهارکرد

 .مهلت داده می شود تا نسبت به تعیین تکلیف اقدام نمایند 83/03/08روز تا تاریخ  01واقعی آن ها مدت 

عه کشاورزی صنعتی در استان به شمار می رود، کریم زاده با اشاره به این که راه اندازی این شرکت ها، گامی موثر درراستای توس

با وجودی که هیچ مشکلی از لحاظ اداری مربوط به واگذاری اراضی در این دشت وجود ندارد، متاسفانه پس از گذشت : گفت

http://www.iana.ir/majles/item/21046-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931019000530
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ف این روستای ساکن در اطرا 1نفر بهره بردار واجد شرایط در  333چندین ماه از تشکیل شرکت سهامی زراعی، تعداد محدودی از 

 .منطقه به عنوان اعضای شرکت سهامی زراعی آمادگی خود را برای پرداخت سهم عضویت تعیین شده اعالم کرده اند

 .درصورت عدم مشارکت مردم منطقه تصمیم جدیدی در مورد واگذاری زمین دشت یاراغلی اتخاذ خواهد شد: کریم زاده تاکید کرد

افزایش : ه تعیین شده را یکی ازدالیل عدم مشارکت آنها بیان داشت و اضافه کردوی بضاعت مالی مردم منطقه در پرداخت هزین

درآمد سرانه کشاورزان، آشنا نمودن زارعان با اصول و شیوه های پیشرفته کشاورزی و دامپروری و جلوگیری از خرد شدن اراضی 

 .ین شرکت استکشاورزی و توسعه پایدار روستایی و کشاورزی از مهمترین اهداف راه اندازی ا

نادر علیزاده، مدیر دفتر نظام های بهره برداری سازمان تعاون روستایی ایران نیز در این جلسه با اشاره به قانون و اساسنامه تشکیل 

امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، امکان تکمیل زنجیره تولید و تامین برای : شرکت های سهامی زراعی اظهار کرد

ورزی پایدار، مدیریت متمرکز و اجرای سیاست الگوی کشت مناسب از مزایای تشکیل شرکت های سهامی زراعی رسیدن به کشا

 .است که تحقق موارد یاد شده تنها در قالب این شرکت ها امکان پذیر است

دراراضی دشت  سیروس صفایی فرد ، مدیر عامل بانک زمین نیزدراین جلسه به وضعیت اراضی و سرمایه گذاری های انجام شده

در حال حاضر تاخیر در واگذاری اراضی مشکالتی ازقبیل افزایش سود دوران مشارکت، استهالک : یارآغلی اشاره کرد و افزود

 .تاسیسات و هزینه های نگهداری بعدی را به دنبال خواهد داشت

کل سازمان تعاون روستائی استان، معاون  در ادامه این جلسه که با حضور محمد فائزی، مشاور استاندار آذربایجان غربی، مدیر

فرماندار پلدشت و سایر مسئولین استانی و شهرستانی در محل سالن جلسات ساختمان شماره یک جهاد کشاورزی استان ترتیب 

 .یافت هر یک از حاضرین به ارائه پیشنهادها و بیان دیدگاه ها ی خود در جهت برون رفت از این مشکل پرداختند

کر است که عملیات اجرائی تشکیل شرکت سهامی زراعی منطقه دشت یارآغلی پلدشت به عنوان نخستین و بزرگ ترین الزم به ذ

شرکت سهامی زراعی استان با مساحتی بیش از دو هزار هکتار دراین شهرستان از سال گذشته آغاز شده است و تاکنون دو هزار 

 .شرایط شناسایی و معرفی شده است هکتار از این اراضی نیز برای بهره برداری واجدین

اراضی دشت مذکور در حال حاضر مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار و آماده بهره برداری هستند که برای اجرای شبکه های 

میلیارد تومان آن از محل کمک های بالعوض دولتی  00میلیارد تومان هزینه شده که حدود  93آبیاری در این اراضی نزدیک به 

 ./امین شده استت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 90339-0 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1202دی  16, سه شنبه

 واحد انبار فنی نگهداری سیب زمینی  39صدور مجوز احداث

واحد انبار سرد فنی و مکانیزه برای نگهداری سیب زمینی وجود دارد که جمعا ً ظرفیت  3در حال حاضر 

 . هزار تن می رسد 00نگهداری آنها به 
مجوز : این مقام مسئول اضافه کرد: از استان اردبیل، عدیل سروی با اعالم این خبر گفت( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 13113واحد انبار فنی و مکانیزه برای نگهداری سیب زمینی صادر شده است که با راه اندازی آنها  80راه اندازی تعداد تاسیس و 

 .تن به ظرفیت نگهداری محصوالت افزوده خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21002-1.html
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کشت سیب  هزار هکتار از اراضی حاصلخیز استان به زیر 98همه ساله بیش از : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت

هزار تن نیاز داخلی استان  903از این میزان . هزار تن غده سیب زمینی برداشت می شود 303زمینی می رود که از آن بیش از 

 .هزار تن به عنوان تولید مازاد بر نیاز روانه بازارهای داخلی و خارجی می شود 833بوده و بیش از 

کمبود شدید انبارسرد فنی؛ سیب زمینی کاران کماکان پس از برداشت،  در حال حاضر به علت: وی در آخر سخنان خود گفت

محصول خود را یا با قیمت نازل روانه بازار می کنند و یا به علت عدم بازاریابی مناسب کیسه های سیب زمینی خود را به صورت 

ه فروش و یا مصرف خارج می شود و غیر اصولی نگهداری می کنند که در شرایط نامناسب فضای انباری فاسد گردیده و از چرخ

 ./کل زحمات و تالش آنها به هدر رفته و نه تنها سود نمی کنند، بلکه متحمل ضرر و زیان هنگفتی نیز می شوند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 93000-0 .html 

 

 ها برنامه و سیاست
 آیانا-1202دی  11, دوشنبه

 شود  های روستایی ایجاد می های مالی و اعتباری تعاونی مؤسسه

 -های مالی  مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور از آغاز مطالعات و مذاکرات جهت ایجاد مؤسسه

 .های روستایی در کشور با همکاری بانک کشاورزی خبر داد اعتباری تعاونی
، حسین صفایی شامگاه دیروز در جمع نشریات تخصصی بخش کشاورزی که (ایانا)ار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگ

های حمایت از توسعه کشاورزی  اکنون صندوق اگرچه هم: عنوان رسانه تخصصی بخش کشاورزی جزء مدعوین بود، گفت ایانا نیز به

های تولیدی و روستایی را  قانونی است، اما کفایت تأمین نقدینگی تعاونیهای مفید  های دولتی جزو صندوق نیز با توجه به آورده

 .کند نمی

 833هزار و  تعاونی روستایی دارای یک 993درصد از دوهزار و  11گرفته در حال حاضر  وی با بیان اینکه بر اساس مطالعات صورت

های مالی آنها ساالنه توسط سازمان تعاون  تند که صورتواحد دارای نظم مالی هس 033از این میان : واحد اعتباری هستند، افزود

 .شود روستایی حسابرسی می

هزار واحد اعتباری شبکه  در این کشور یک: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور با مثال زدن از کشور مصر خاطرنشان کرد

 .اند های روستایی شعبه و کارگزاری یک بانک مسئول شده تعاونی

کارشناسی طرح، طی هفته جاری با تعدادی از خبرگان بانکی مذاکراتی  -م اینکه جهت رفع هرگونه نواقص فنی صفایی با اعال

این پیشنهاد طی دیداری که ساعتی پیش از برگزاری این نشست مطبوعاتی با مرتضی شهیدزاده، : خواهد شد، خاطرنشان کرد

نظرات مدیریت بانک کشاورزی جهت  دید تا پس از بررسی الزم نقطهمدیرعامل بانک کشاورزی برگزار شد، به وی نیز منعکس گر

 .راهکارهای کارشناسی اجرای این طرح فراهم شود

ای است که به لحاظ قانونی امکان تأسیس یک بانک  های روستایی به اندازه به گفته وی، در حال حاضر منابع مالی مجموع تعاونی

 .اختصاصی را نیز دارند

تسویه کل بدهی سازمان مرکزی تعاون روستایی به دو بانک ملی و کشاورزی که در واپسین روزهای اسفندماه  صفایی با یادآوری

سال قبل از آن، سازمان  9 - 1پیش از تدبیر دولت جدید و طی : با همکاری و مصوبه دولت یازدهم محقق شد، ادامه داد 09سال 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20999-1.html
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هزار  ها تا پیش از تسویه به یک مول ضرر و زیان بود که مجموع کل بدهیگرفته مش تعاون روستایی بابت خریدهای تضمینی صورت

 .میلیارد تومان رسیده بود 393و 

میلیون  961: های روستایی و تولیدی در کشور تصریح کرد افزاری و اعتباری تعاونی های سخت ها و پتانسیل وی با اشاره به توانمندی

امکاناتی هستند که ... ها و مراکز سوخت و مرکز خرید در کنار باسکول 133هزار و  و سه فروشگاه 133هزار و  تن ظرفیت انباری، پنج

 .توان ارزش آنها را نادیده گرفت نمی

متأسفانه در : های روستایی و تولیدی یادآور شد مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور در مقام دفاع از استقالل عمل تعاونی

شود و با استفاده از امکانات دولتی مانند آنچه شرکت خدمات حمایتی  ها می دی این تعاونیبرخی موارد خود دولت رقیب ج

 .شود های روستایی و کشاورزی می گری تعاونی کشاورزی از آن برخوردار است، مانع تصدی

ها برشمرد و  تعاونی گری صفایی پس از شرکت خدمات حمایتی، شرکت بازرگانی دولتی ایران را نیز در بخشی از وظایف مانع تصدی

از )محصول  08 - 09هزار میلیارد تومان خرید تضمینی  های روستایی تا امروز از مرز یک این در حالی است که تعاونی: تأکید کرد

 .اند عبور کرده( محصول مشمول قانون خرید تضمینی 99جمع 

های روستایی به بیرون از آن  های تولیدشده در تعاونی داراییخورشیدی که انتقال  0813وی با استناد به قانون تعاون مصوب سال 

میلیون تن ظرفیت انباری وجود دارد  960های تولید  به طور نمونه با احتساب انبارهای تعاونی: را غیرممکن کرده است، اظهار داشت

 .دهد های شبکه را نمی که قانون اجازه خروج آنها از دارایی

 !/خاطر انتفاع از خدمات آن برشمرد، نه سود های روستایی و تولیدی را در این شبکه به صفایی عضویت اعضای تعاونی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 93010-0 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1202دی  31, یکشنبه

 های خودجوش عشایری برای تبدیل شدن به روستا  کددار کردن کانون

میلیارد تومانی که برای مقابله با  30در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی عشایر مقرر شد که اعتبار 

 .تر تخصیص یابد خشکسالی در مناطق عشایری در نظر گرفته شده است، هرچه سریع
درباره نتایج جلسه عصر دیروز شورای ( ایانا)ز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان امور عشایر کشور امرو

در این شورا، : عالی عشایر به ریاست معاون اول رئیس جمهوری که با حضور جمعی از وزرا و اعضای هیئت دولت برگزار شد، گفت

ریزی کشور و وزارت فرهنگ و  زش و پرورش، مدیریت و برنامههای آمو جانبه بخش عشایری با سازمان های دو و سه بر همکاری

 .ارشاد اسالمی تأکید شد

های این جمعیت در کشور  ای است که باعث رشد شاخصه افزایش دانش و مباحث آموزش عشایر مقوله: کرمعلی قندالی افزود

 .خواهد شد

 .ریزی کشور باز شود یی با سازمان مدیریت و برنامهها شناسی جامعه عشایری، مقرر شد سرفصل برای آسیب: وی خاطرنشان کرد

های خودجوش و حمایت از آنها نیز مقرر شد وزارت کشور  در راستای کددار کردن کانون: رئیس سازمان امور عشایر کشور ادامه داد

ت کرده و از خدمات سایر صورت کد روستایی دریاف عمل آورند تا مناطقی بدین های الزم را به ربط همکاری های ذی و سایر ارگان

 .ها بهره ببرند دستگاه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20979-1.html
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رو هستند و این  ای دیگر کوچ شوند، اما عده برخی عشایر در مناطق قشالق جزء ساکنان روستا نیز محسوب می: قندالی تصریح کرد

 .طلبد که فکری اساسی برای وضعیت معیشت و رفاه آنها انجام شود سبک زندگی می

 .فصل هستند ه البرز دارای روش ییالقی کوچ هستند، در حالی که عشایر مناطق زاگرسی کوچنده تمامعشایر منطق: وی یادآور شد

های خودجوشی وجود دارد که الزم است برای افزایش رفاه، سطح بهداشت و آموزش آنها  در منطقه البرز، کانون: قندالی تأکید کرد

 .های مربوطه تفکر شود و افزایش شاخصه

ساماندهی عشایر در راستای تنوع تولید و درآمدزایی از مواردی است که الزم است در این راستا طرحی تهیه شود : وی اظهار داشت

 .ها به سایر موارد معطوف شود تا اتکای این جامعه از دام

 هزار هکتاری خوزستان و ایالم 550سهیم شدن عشایر در پروژه 

استفاده از ظرفیت آبی و خاکی کشور برای اسکان و ساماندهی عشایر از دیگر : رئیس سازمان امور عشایر کشور همچنین گفت

های مرزی و همچنین مشارکت در طرح  کند که در این راستا، استفاده از آب های موجود را مرتفع می مواردی است که محدودیت

 .تواند مؤثر واقع شود زومات این جامعه میهزار هکتاری خوزستان و ایالم و استفاده از محلی برای تولید علوفه و سایر مل 113

تسریع در تخصیص اعتبارات مربوط به خشکسالی از دیگر نکاتی بود که مورد تأکید این شورا قرار گرفت و : قندالی در ادامه افزود

 .صیص یابدتر تخ میلیارد تومان است، هرچه سریع 89مقرر شد اعتبارات استانی و ملی در زمینه خشکسالی که مبلغی معادل 

 های زنان روستایی های عشایری و صندوق تقویت تشکل

های خرد زنان روستایی و صندوق توسعه بخش عشایری از دیگر مواردی  های عشایری، صندوق تقویت تشکل: وی خاطرنشان کرد

 .ریزی کشور مورد حمایت ویژه قرار گیرد است که مقرر شد با سازمان مدیریت و برنامه

های موجود و ایجاد تحول در این  های عشایری نتایج مثبتی را برای مقابله با بحران ها و تشکل تقویت این صندوق: ادقندالی ادامه د

 .جامعه خواهد داشت

 .خواهد بود 13 - 13صورت  های موجود برای تقویت آنها به ها و اتحادیه آورده دولتی، تشکل: وی تصریح کرد

ی عالی عشایر که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور جمعی از وزرا و اعضای گفتنی است، در جلسه عصر دیروز شورا

های آبی و خاکی  های عشایری، استفاد از ظرفیت هیئت دولت برگزار شد، درباره شناسایی و کددار کردن نقاط استقرار و کانون

یاز مناطق عشایری و مشکالت آموزشی و بهداشتی کشور برای اسکان و ساماندهی عشایر، اثرات خشکسالی و تعمیم آب مورد ن

 ./گیری شد عشایر بحث و تصمیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 90338-0 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1202دی  39, شنبه

 شود  ر کشور تدوین مینامه حمایت از اختراعات سبز د آیین

های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت حمایت از  مدیرکل دفتر پژوهش و توسعه فناوری

 .اختراعات سبز در کشور از تدوین قریب الوقوع آیین نامه حمایت از اختراعات سبز در کشور خبر داد
حفاظت محیط زیست، به منظور حمایت از اختراعات سبز، نشستی  و به نقل از سازمان( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های سازمان حفاظت محیط زیست و رییس اداره مالکیت صنعتی قوه قضاییه،  با حضور مدیر کل دفتر پژوهش و توسعه فناوری

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21063-1.html
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ی و فناوری مدیرکل توسعه مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علم

 .جمهوری در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد رییس

های سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست با بیان  بنابر این گزارش، حمید راشدی مدیرکل دفتر پژوهش و توسعه فناوری

های برای حمایت از اختراعات  ای نحوه حمایت هر یک از دستگاه نامه  آیین: اینکه از اختراعات سبز در کشور حمایت می شود،گفت

گذاری  عنوان اختراعات سبز نام مقرر است یک روز در سال به: راشدی تصریح کرد.سبز تهیه و پس از تصویب، ابالغ و اجرایی شود

 .های این اختراعات تجلیل شود شود تا در آن روز از برترین

عنوان یکی از راهکارهای موثر در  سازی اختراعات سبز به تجاریهای متولی امکان حمایت و  به گفته وی، با هماهنگی بین دستگاه

 .شود زیستی فراهم می رفع معضالت محیط

در این جلسه بر تسریع در مراحل ثبت و بررسی اختراعات سبز در اداره کل مالکیت صنعتی و وزارت صنعت، : این گزارش می افزاید

 ./ها حمایت شود زیست مشخص شود تا از اختراعات در آن حوزه  ر محیطدا موضوعات اولویت: معدن و تجارت تاکید و مقرر شد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/90393-0.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1202دی  17, چهارشنبه

 گیرد  زرگانی شتاب میپیگیری حقوق کشاورزان در اتاق با

به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اجرای قانون بهبود فضای کسب و  "کشاورزی"پس از اضافه شدن نام 

سال صاحب نمایندگان مستقیم در هیئت نمایندگان این اتاق نیز شده است  30کار، بخش کشاورزی بعد از 

 . غذا شودتر حقوق جامعه تولیدی  تواند باعث پیگیری سریع که می
با اعالم این مطلب ( ایانا)رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های اختصاصی به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط در هیئت  درباره تصمیم قطعی دیروز مبنی بر اختصاص کرسی

عنوان یک فعال بخش کشاورزی و  سالی که در اتاق بازرگانی فعالیت داشتم، همیشه به 83در : گفت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

 .کردم صنایع غذایی، فقدان جایگاه اختصاصی این بخش را احساس می

ون بر اساس قوانین اتاق بازرگانی، بخش کشاورزی جایگاهی در هیئت نمایندگان نداشت که با تصویب قان: شاهرخ ظهیری افزود

بهبود فضای کسب و کار در مجلس، عمال زمینه حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و تأسیس شورای راهبری کشاورزی در 

 .اتاق بازرگانی نیز فراهم شد

در این دوره هم، بنا بر ضرورت حضور مستقیم نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در هیئت نمایندگان اتاق، به : وی خاطرنشان کرد

 .ی نظارت اتاق نمایندگان پیشنهاد شد که زمینه حضور بخش کشاورزی را در اتاق فراهم کنندشورا

عنوان نماینده بخش کشاورزی در هیئت  تا به امروز افرادی که به: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد

شدند که در  رت و با انتخاب وزیر صنعت منصوب مینمایندگان بخش کشاورزی حضور داشتند از سهمیه وزارت صنعت معدن تجا

این دوره با حکم شورات نظارت اتاق و اختصاص سهمیه مستقیم به بخش کشاورزی معرفی این نمایندگان به وزارت جهاد کشاوری 

 .و شخص وزیر سپرده شد

ز وظایف بخش کشاورزی، این با تفویض اختیارات بخش صنایع غدایی به بخش کشاورزی در قانون تمرک: ظهیری تصریح کرد

شد که بخش کشاورزی نمایندگانی به طور مستقیم در اتاق بازرگانی به منظور پیگیری حقوق  ضرورت بیشتر از قبل احساس می

 .آنها داشته باشد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21040-1.html
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آمدن بخش کشاورزی و  "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران"به  "اتاق بازرگانی و معادن"با تغییر نام : وی یادآور شد

 .یافتند که سرانجام این امر محقق شد به اتاق نیز برای اجرای قانون باید نمایندگان این بخش نیز در هیئت نمایندگان حضور می

نمایندگان بخش کشاورزی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در اسفند ماه سال جاری و برگزاری انتخابات اتاق، : ظهیری تأکید کرد

 .شوند یمعرفی م

کرسی  00گفتنی است، در راستای اجرای ماده یک قانون بهبود فضای کسب و کار و اضافه شدن نام کشاورزی به اتاق بازرگانی، 

انتصابی و انتخابی به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط به اتاق بازرگانی تهران و سه کرسی به بخش کشاورزی و صنایع 

 ./ها اختصاص یافت انتبدیلی اتاق بازرگانی شهرست

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 90393-0 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1202دی  16, سه شنبه

 کرسی در هیئت نمایندگان اتاق تهران شدند  99کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط صاحب 

 99راستای اجرای ماده یک قانون بهبود فضای کسب و کار و اضافه شدن نام کشاورزی به اتاق بازرگانی، در 

کرسی انتصابی و اختصاصی به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط با اتاق تهران و سه کرسی به بخش 

 .ها اختصاص یافت کشاورزی و صنایع تبدیلی شهرستان
بنا : با اعالم این خبر گفت( ایانا)یع غذایی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران های صنا دبیرکل کانون انجمن

، اتاق ایران موظف شد که 03در سال  "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران"به  "اتاق بازرگانی و معادن"بر تغییر نام 

قانون اساسی در حیطه کشاورزی،  99های کلی اصل  قانون اجرای سیاست 00ماده ( د)وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند 

ساله ویژه، اقدام به ایجاد مرکز  های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه

 .ی خود را در این بخش ارتقاء دهدها کند و توانمندی( غیردولتی)ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 

در این زمینه عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو شورای نظارت اتاق بازرگانی تالش : کاوه زرگران افزود

 .های بخش کشاورزی و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایجاد شود ای برای احقاق این امر انجام داد تا کرسی گسترده

بر این اساس در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، در راستای اجرای ماده یک قانون : وی خاطرنشان کرد

کرسی هیئت نمایندگان اتاق ایران، شش کرسی انتخابی هیئت نمایندگان و پنج کرسی از  33بهبود فضای کسب و کار از 

 .اتاق تهران به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی آن اختصاص یافت( جهاد کشاورزیبه انتخاب وزیر )های انتصابی دولت  کرسی

کرسی موجود در هیئت نمایندگان، سه کرسی به  01ها نیز از  در شهرستان: های صنایع غذایی ایران ادامه داد دبیرکل کانون انجمن

 .بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی اختصاص یافت

شود، برای  هایی و تسهیالتی که برای اعضای بازرگانی و صنعت و معدن اتاق انجام می کلیه فعالیت از این پس،: زرگران تصریح کرد

 .اجرا است بخش کشاورزی نیز الزم

های مورد پیگیری در حوزه کشاورزی، آب و صنایع غذایی تأکید بر موضوع آب است  بر این اساس، یکی از اولویت: وی یادآور شد

 .برای مشاوره به قوای مختلف ایجاد و هیئت امنای آن مشخص شد "مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز "که در این زمینه 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21026-1.html
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زرگران با بیان اینکه ایجاد کرسی بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی، دستاوردهای بزرگ برای بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی 

نمایندگان، اهمیت باالی برای پیگیری امور بخش  های بخش کشاورزی در هیئت کرسی: آید، گفت مرتبط آن به حساب می

 ./کشاورزی و صنایع غذایی خواهد داشت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 90339-0 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1202دی  17, چهارشنبه

 خواران شد  دادستان عمومی و انقالب کرج، خواستار اشد مجازات زمین

دادستان عمومی و انقالب کرج، در همایش سراسری و دوروزه معاونان حقوقی وزارت جهاد کشاورزی 

 . شوند خوارانی شد که به کالهبرداری محکوم می خواستار اشد مجازات زمین
به کرج، دادستان عمومی انقالب کرج در همایش سراسری و دوروزه ( ایانا)ی ایران به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورز

خواری ناکارآمد اعالم  سازی رازی، برخوردهای کنونی را با پدیده زمین معاونان حقوقی وزارت جهاد کشاورزی که در مؤسسه سرم

دنبال کسب ثروت  شود که به رادی محسوب میتصاحب زمین در کشور منبع ثروت هنگفت اف: کرد و با بیان درخواست فوق گفت

 .ناپذیری بر تولید و اقتصاد کشور خواهند شد های جبران آورده هستند و در نهایت منجر به وارد شدن ضربه باد

ای برای وزارت جهاد کشاورزی دانست و  خورشیدی را معضل عمده 0889از سال  "کاداس"کرمی، عدم اجرای طرح  رضا شاه حاجی

 .های زمین نظیر مالکیت کاربری، اندازه، ارزش و تعیین مرز زمین است برداری، افزودن سایر مشخصه کاداس شامل نقشه: افزود

مشخص نبودن دقیق مالکیت اراضی ملی و : درصد از اراضی دولتی استان البرز خبر داد و خاطرنشان کرد 93وی از فاقد سند بودن 

 .شود خواری در البرز می ع زمینعمومی ازجمله خالءهایی است که سبب وقو

بازده و سود هنگفت  کشاورزی کم: دادستان کرج تغییر کاربری اراضی هشتگرد و چالوس را غیرقابل کنترل عنوان کرد و ادامه داد

 .ها در شغل پرزحمت کشاورزی تغییر کاربری اراضی را سهل کرده است ناشی از تغییر کاربری اراضی و وجود سختی

ترین علل تصرف اراضی دانست و تصریح  توجهی شهرداری و شوراها را یکی از مهم م استفاده از کارشناس مجرب، بیکرمی عد شاه

گیری از مشاوران خاص، ارائه گزارش  ضرورت تعیین قضات ویژه، حمایت علمی از آنها، استفاده از سیستم مکانیزه، بهره: کرد

 ./شود تواند باعث بهبود این فرآیند  قانونی و مالی می های حقوقی، نهادهای نظارتی و اطالعاتی، حمایت

http://www.iana.ir/majles/item/90399-0.html 

 
 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1202دی  17, چهارشنبه

 آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حذف قوانین مشکل دار کشاورزی 

اندازی رشته کارشناسی ارشد حقوقی کشاورزی در دانشگاه تهران  جمهوری با اعالم راه معاون حقوقی رئیس

های اخیر بخش کشاورزی را دلیل اصلی جمع شدن  برای نخستین بار در کشور، آسیب شناسی مشکالت سال

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21004-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21022-1.html


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

36 
 

نان بخش کشاورزی در در نخستین همایش دو روزه هم اندیشی مدیران حقوقی وزارت جهاد حقوقدا

 .کشاورزی اعالم کرد
به کرج، معاون حقوقی رئیس جمهوری در نخستین همایش دو روزه ( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

های اخیر بخش کشاورزی دلیل  ه به این که آسیب شناسی مشکالت سالهم اندیشی مدیران حقوقی وزارت جهاد کشاورزی با اشار

مشکل بخش کشاورزی، نبود یک سند راهبردی و پراکندگی : اصلی جمع شدن حقوقدانان بخش کشاورزی در این محل است، گفت

های  دولتی و بخش های های بخش کشاورزی را به بخش قوانین بوده که این قوانین مشکل دار اجازه بهره برداری از ظرفیت

ها و مراتع کشور و همچنین نقاط حفاظت شده به علت همین قوانین مشکل دار مورد آسیب  دهد و بسیاری از جنگل خصوصی می

 .جدی و تجاوز قرار گرفته است

اورزی و کم الهام امین زاده پراکندگی قوانین، حفاظت از منابع طبیعی، نبود مقررات الزم برای اجرایی شدن ذخایر ژنتیکی کش

قانون  99و  98 -8توجهی به آمایش سرزمین و موضوع مالکیت را از چالش های جدی حوزه کشاورزی برشمرد و با اشاره به اصول 

اساسی، تالش برای تامین خودکفایی کشاورزی، بهره گیری از بخش خصوصی، تقویت دامپروری و حفاظت از منابع طبیعی را از 

 .وظایف دولت و ملت دانست

درصد به زمین های زراعی و باغات اختصاص دارد که این واقعیت کشور  9میلیون هکتار مساحت کل کشور، تنها  039از : وی گفت

 .را در شرایط حساس و حادی قرارداده که مسولیت همگان را در این زمینه سنگین تر می سازد

های آینده دیگر چیزی برای کشت و کار وجود  دهیم، در سال به گفته وی، اگر با روند فعلی به تخریب منابع کشاورزی خود ادامه

 .نخواهد داشت

ما هیچ گاه به منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی نگاه نکرده ایم و همواره با ساخت و : معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت

 .سازهای بی رویه موجب تخریب این منابع شده ایم

 کاری دستگاه های نظارتی مانند محیط زیست و جهاد کشاورزیاصالح قوانین برای اصالح موازی 

گاهی بهره بردار و : امین زاده بر ضرورت هماهنگی دستگاه های ناظر و بهره بردار در حوزه حقوقی کشاورزی تاکید کرد و افزود

رت جهاد کشاورزی موازی ناظر از یک دستگاه هستند و یا اینکه دستگاه های نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و وزا

 .عمل می کنند که باید با اصالح قوانین، این مشکالت را رفع کنیم

ها و مراتع، بی توجهی به  وی علل وضعیت نامناسب منابع طبیعی را توسعه مناطق مسکونی، شهرسازی بی رویه، تخریب جنگل

ز از آب، پراکندگی قوانین، نبود نظارت کافی ، فعالیت تنوع زیستی، ساماندهی نشدن برنامه های آمایش سرزمین، برداشت غیر مجا

ارائه تعریف مشخصی از منابع طبیعی، بهره برداری از : های بی رویه واحدهای صنعتی و واگذاری های بدون ارزیابی دانست و گفت

ش واردات چوب، تسریع در اصول و قوانین، حفاظت جدی از منابع خاکی، اتخاذ کشاورزی پایدار و حفاظتی، کاهش صادرات و افزای

برنامه ملی آمایش سرزمین و پیگیری جدی درخصوص سازه های عمرانی راهکارهایی است که می تواند به حفاظت از منابع 

 .طبیعی کمک کند

: اندازی رشته کارشناسی ارشد حقوقی کشاورزی در دانشگاه تهران برای نخستین بار گفت جمهوری با اعالم راه معاون حقوقی رئیس

با توجه به آسیب شناسی که در حوزه جهاد کشاورزی انجام شده، به نظر می رسد مباحث حقوقی در این حوزه بسیار زیاد است که 

نیاز به تنظیم و ساماندهی دارد و قطعا تمام وزارتخانه ها و استانداری ها به یک معاون حقوقی مسلط بر مباحث کشاورزی نیاز 

 .دارند

http://www.iana.ir/majles/item/90301-0.html 

http://www.iana.ir/majles/item/21017-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1202دی  17, چهارشنبه

 های بالعوض به کشاورزان و دامداران  مجوز مجلس به دولت برای اختصاص کمک

ای به کشاورزان و  های بالعوض و یارانه نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مجاز به اختصاص کمک

 . دامداران کردند
مجلس شورای ( ماه دی 01چهارشنبه )، نمایندگان در نشست علنی امروز (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 089الیحه مذکور با  09پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصل ماده الحاقی  تولید رقابت اسالمی در جریان بررسی الیحه رفع موانع

 .نماینده حاضر در صحن موافقت کردند 001رأی موافق، چهار رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع 

مدیریت بحران کشور مصوب  قانون تشکیل سازمان( 09)الیحه مذکور، دولت مکلف است از محل ماده  09بر اساس ماده الحاقی 

و اصالحات بعدی آن  0833ماه  بهمن 91قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ( 03)و ماده  0831ماه  اردیبهشت 80

التفاوت سود و کارمزد تسهیالت، وجوه  صورت کمک بالعوض، یارانه حق بیمه محصوالت کشاورزی و دامی، مابه اعتبارات الزم را به

ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از  طور مستقیم یا از طریق بانک های کشاورزی به صورت ترکیبی در همه زیربخش شده یا بهاداره 

وری   قانون افزایش بهره( 01)های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده  بانک مرکزی و صندوق

 .، هزینه و مصرف کندکشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت

گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی  درصد سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه 033دولت مکلف است  -تبصره

 ./بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند پیش

http://www.iana.ir/majles/item/90391-0.html 

 

 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس-1202دى ماه  16سه شنبه 

 سیاست های وزارت جهادکشاورزی مغایر با اقتصاد مقاومتی است

مقاومتی عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با انتقاد از اینکه سیاست های وزارت جهادکشاورزی مغایر با اقتصاد 

باید پیش از آنکه به کشورهای دیگر وابسته تر شویم و واردات افزایش یابد دولت بسته های حمایتی از تولیدکنندگان : است،گفت

 .به خصوص فعاالن حوزه کشاورزی را عملیاتی کند

حقق سیاست های اقتصاد علی ایرانپور با یادآوری اینکه در شرایط تحریم ها به سر می بریم و از سوی دیگر باید در جهت ت

بخشی از بندهای اقتصاد مقاومتی باید در حوزه کشاورزی ودامپروری : مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری گام برداشت، گفت

 .ما شکل گرفته و عملیاتی شود و دولت باید نسبت به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد

افزایش تولیدشیر و فراورده های لبنی وگوشت قرمز یکی از این محورهایی : افزود نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی

است که به تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی کمک می کند اما متاسفانه برخی سیاست های اعمال شده به وزارت 

 .جهادکشاورزی مغایربا اصول اقتصاد مقاومتی است

 

http://www.iana.ir/majles/item/21027-1.html
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یکی از نمونه های این سیاست های متناقض با اقتصاد مقاومتی : یعی مجلس تصریح کردعضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طب

بی توجهی به وضعیت دامداران است و به هیمن علت دامداران دام های مولد خود را به خاطر هزینه های باالی نگهداری دام و 

 .تامین نهاده های دامی به سمت کشتارگاه ها می برند

این در حالی است که این دام ها می توانند شیر و لبنیات و همچنین گوشت قرمز مورد نیاز کشور را تامین کنند  :ایرانپور ادامه داد

و روند فعلی بیان کننده این است که حمایت های الزمی که باید از سوی وزارت جهادکشاورزی و سیاست هایی که باید دولت 

 .اتخاذ شود تا به امروز اتفاق نیافتاده است

کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه باید در این زمینه به دولت و وزارت جهادکشاورزی یک  عضو

دولت باید پیش از اینکه بیشتر به کشورهای دیگر وابسته شویم و واردات گوشت قرمز افزایش یابد، هرچه : هشدار جدی داد، افزود

 .یدکنندگان بخش کشاورزی به خصوص دامداران را عملیاتی کندسریعتر سیاست های حمایتی الزم از تول

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

 برنامه و سیاست ها
  فودپرس- 1202دى ماه  16سه شنبه 

 نوبی ناتمام ماندانتخابات شورای مشترک بازرگانی ایران و کره ج/ زورآزمایی گروه ها به نتیجه نرسید
هرچه به زمان انتخابات عمومی اتاق های بازرگانی در اسفند ماه نزدیک می شویم، انتخابات فرعی مانند برگزاری انتخابات اتاق های 

حتی بعضی از اعضای اتاق بازرگانی که نسبت به خطر . بازرگانی مشترک و یا تشکل های مهم، اهمیت بیشتری پیدا می کند

ابات قبل از انتخابات عمومی هشدار داده بودند و تقاضا داشتند که در چند ماه آخر امسال، انتخاباتی برگزار نشود تا از برگزاری انتخ

اما اتاق بازرگانی زیر بار این موضوع نرفت و در هفته های اخیر چند اتاق بازرگانی مشترک و تشکل انتخابات . حاشیه پرهیز گردد

این . ن راستا قرار بود که روز شنبه انتخابات شورای مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی برگزار شوددر همی.خود را برگزار کردند

شورا برای اولین بار تأسیس می شد و با توجه به سیاست هایی که قرار است پس از دوران تحریم در پیش گرفته شود کره جنوبی 

ن وجود نحوه برگزاری ضعیف اتاق بازرگانی ایران این انتخابات را به یک با ای. اهمیت ویژه ای برای اتاق بازرگانی خواهد داشت

در طبقه هشتم اتاق بازرگانی چه گذشتعصر روز .آبروریزی بزرگ در انتخابات هایی که اتاق ایران برگزار کرده است بدل کرد

اتاق بازرگانی علی رغم تأکید . ده بوددی ماه زمان برگزاری انتخابات شورای مشترک بازرگانی ایران و کره مشخص ش 09یکشنبه 

این سالن به زحمت . کاندیداها بر حضور گسترد افراد در این انتخابات، سالن طبقه هشتم را برای برگزاری این جلسه در نظر گرفت

نفر کاندیدای هیأت رئیسه برای این انتخابات ثبت نام کرده  19این در حالی بود که فقط . نفر را در خود دارد 33گنجایش پذیرش 

در واقع با یک حساب سرانگشتی مشخص بود که اگر هر کاندیدا فقط یک نفر را برای رای دادن به همراه خود بیاورد تعداد . بودند

ه امکان دادن رای به صورت وکالتی از سوی دیگر اتاق بازرگانی اعالم کرده بود ک. شرکت کنندگان بیش از ظرفیت سالن خواهد بود

به همین دلیل باید انتظار حضور جمعیتی باال در نظر گرفته می شد آنهم در آستانه انتخابات اتاق های بازرگانی که . وجود ندارد

بزرگتر از  اما مشکلی.قاعدتا چنین انتخاباتی مانند یک لشکرکشی و زورآزمایی برای به صحنه آوردن دارندگان کارت بازرگانی است

تعرفه مهردار اتاق  013تعداد تعرفه های رای که برای این انتخابات در نظر گرفته شده بود . سالن و محل نشستن هم وجود داشت

از طرفی با وجود . نفر در محل برای رای دادن حاضر شده اند 913با جمع شدن افراد مشخص شد که حدود . بازرگانی بود

تعرفه برای برگزاری  933با این حساب حدود . برای رای به نمایندگی از شرکت ها وجود نداشت ممنوعیت رای وکالتی مشکلی

هدایت سفیر کره جنوبی به خارج از .مشکلی که در بیرون سالن مسئوالن در حال چانه زنی بر سر آن بودند. انتخابات مورد نیاز بود

http://www.foodpress.ir/Post


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

30 
 

ران و کره خوشحال بود با افتخار تمامی جلسات عصر خود را بر هم جلسهسفیر کره جنوبی که بسیار بابت ایجاد شورای مشترک ای

سخنرانی سفیر در ابتدای جلسه درباره . زده بود و به همگی گفته بود به خاطر ایجاد شورای مشترک، به اتاق بازرگانی خواهد رفت

ملل اتاق بازرگانی به انتقاد از سیاست های ال در عوض علی اکبر فرازی، معاون امور بین. بهبود روابط و تالش برای حل مشکالت بود

جمعیت زیاد در جلسه و چانه زنی . کره جنوبی در زمان تحریم ها در قبال ایران و ارتباط این کشور با ایاالت متحده امریکا پرداخت

ابات در مقابل هم صف گروه اصلی در این انتخ 8در واقع . های بیرون جلسه به خاطر کمبود تعرفه می رفت تا به درگیری ختم شود

دو گروه مربوط به گروه هایی بودند که در حال حاضر در انتخابات اتاق بازرگانی تهران فعالیت می کنند و یک . آرایی کرده بودند

چاپ تعرفه رای بدون مهردر این زمان مسئوالن اتاق بدتری تصمیم ممکن .گروه هم مربوط اتاق های بازرگانی شهرستان ها بود

به صورت معمول در انتخابات تعرفه های رای با مهر اتاق بازرگانی بین اعضا . مشکل کمبود تعرفه رای را در نظر گرفتند برای حل

کارمندان اتاق برای حل مشکل شروع به تکثیر و چاپ تعرفه رای بدون مهر . پخش می شود و تعداد این تعرفه ها مشخص است

تعرفه  9-8مدعی هستند که این تعرفه ها به حدی زیاد بود که در دست بعضی از افراد  برخی از حضار جلسه. اتاق بازرگانی کردند

پس از اعتراض مسئوالن اقدام به زدن مهر بر روی . این موضوع با اعتراض گسترده حضار و کاندیداها رو به رو شد. رای وجود داشت

جالب آن که در طول این جلسه هیچ یک از اعضای هیأت . رودبرگه های تعرفه کپی کردند که باعث شد به کلی انتخابات زیر سوالب

خطر تکرار در .در نهایت به خاطر مشکل تعرفه های رای و اعتراض اعضا انتخابات منحل شد. رئیسه اتاق بازرگانی حضور نداشتند

یابان مطهری که دارای حیاط ساختمان خ. اسفنداتفاق روز یکشنبه صحنه کوچکی از انتخاباتی بود که قرار است اسفند برگزار شود

هزار نفر باشد اتاق بازرگانی تهران چگونه می  8است آماده نیست و معلوم نیست اگر مشارکت اعضا در اتاق بازرگانی تهران بیش از 

خابات به ویژه آن که حساسیت در انت. تواند این تعداد افراد را در یک روز زمستانی در ساختمان اصلی اتاق بازرگانی پذیرش کند

اتاق بازرگانی تهران بسیار بیش از دوره های قبلی است و به نظر می رسد تکرار این مشکالت باعث بر هم خوردن نظم انتخابات 

 شود

http://www.foodpress.ir/Post. 
 برنامه و سیاست ها

  فودپرس- 1202دى ماه  11دو شنبه 

 ماه  توزیع بسته سوم امنیت غذایی از پایان دی
علی ربیعی در حاشیه نشست همکاری با .ماه خبر داد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع بسته سوم امنیت غذایی تا پایان دی

ی صورت گرفته قرار بود ریز مطابق برنامه: های امنیت غذایی تا پایان سال اظهار داشت وزیر بهداشت عراق در خصوص توزیع بسته

ماه و بسته چهارم پایان اسفند سال جاری توزیع  نوبت بسته حمایت غذایی داشته باشیم که بسته سوم آن پایان دی 9امسال در 

. ها هستیم بودجه این اقدام تأمین شده و ما کماکان در حال شناسایی طبقات پایین برای توزیع این بسته: وی ادامه داد. شود می

های  شود و نوع و میزان کاالها مانند بسته ها اعالم می هفته آینده روز و شیوه مراجعه مردم برای دریافت این بسته: ی افزودربیع

شرطی که منابع مالی بیشتری برای این اقدام فراهم شود در جمعیت  به: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد.قبلی است

 شود غذایی تجدید نظر میتحت پوشش بسته چهارم امنیت 

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

 برنامه و سیاست ها
  فودپرس- 1202دى ماه  18پنج شنبه 

 رسان سالمت مشخص شد لیست کاالهای آسیب
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های وارداتی، از    جرای طرح تشدید نظارت بر برنجمدیر کل نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به ا

هدایت حسینی در .های وارداتی به کشور در سال جاری نسبت به نیمه دوم سال گذشته خبر داد  کاهش شاخص سرب در برنج

بر مواد غذایی یازدهمین گردهمایی دو روزه مدیران نظارت بر موادغذایی کشور که در یزد برگزار شد، بر لزوم یکپارچگی در نظارت 

های لبنی از نیمه دوم  و بهداشتی در کشور تاکید کرد و در رابطه با نظارت در سطح تولید مواد غذایی به تشدید نظارت بر فرآورده

محصول تولید شده با چربی  80های گسترده در سراسر کشور، از شناسایی    برداری   وی با اشاره به نمونه.سال گذشته اشاره کرد

 93های صورت گرفته از   وی همچنین به بازرسی.بدون مجوز و عدم درج برچسب روی محصول در این رابطه خبر دادگیاهی 

های لبنی در کشور و مشاهده برخی تخلفات مجدد با وجود برخوردهای صورت گرفته قبلی اشاره کرد و  کارخانه تولید فرآورده

های علوم  رسد که دانشگاه   های آموزشی توجه بیشتری شد ولی به نظر می  ه جنبهها ب  البته خوشبختانه در جریان این بازرسی: گفت

همزمان با اجرای این طرح نظارت و بازرسی از واحدهای : حسینی خاطرنشان کرد.پزشکی باید در این مورد فعالتر عمل کنند

های علوم پزشکی به دلیل   ته عملکرد دانشگاههای گوشتی از جمله در رابطه با موضوع خمیر مرغ نیز صورت گرفت که الب فرآورده

: های وارداتی نیز اشاره کرد و گفت  وی در ادامه به موضوع تشدید نظارت بر ایمنی برنج.های مقامات استانی متفاوت بود  تاثیر دیدگاه

وارداتی به کشور و قابلیت در کشور آغاز شد که در همین رابطه موضوع ثبت منبع و محصول برنج  0839این طرح نیز از نیمه سال 

به گفته این مقام مسئول، نتایج کنترل مستمر بر واردات .های برنج اجرا شد  های وارداتی با درج کد رهگیری روی بسته ردیابی برنج

در های وارداتی بود ولی با اجرای طرح تشدید   برنج در نیمه دوم سال گذشته بیانگر باال بودن بیش از حد شاخص سرب در برنج

مدیر کل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی .نیمه اول سال جاری شاهد کاهش این شاخص نسبت به سال گذشته هستیم

به : های علوم پزشکی ذکر کرد و گفت وزارت بهداشت یکی از مباحث جدی را کنترل محصوالت در سطح عرضه از سوی دانشگاه

محصول  0محصول خوراکی و آشامیدنی و  81آرایشی و بهداشتی در کشور شامل محصول خوراکی، آشامیدنی و  99همین منظور 

درصد  03همچنین سه محصول بومی بنا به انتخاب کمیته دانشگاهی و : وی ادامه داد.آرایشی بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است

این مسئول همچنین با اشاره به .گرفته است های ساخت که از سوی هر دانشگاه صادر شده است، در این طرح مورد نظر قرار پروانه

محصول تولیدی کشور تا به امروز خبر داد و خواستار معرفی این  003بحث ایمنی مواد غذایی از ارائه نشان ایمنی و سالمت به 

ن حوزه در حسنیی در بخش پایانی سخنانش نیز یکی از اقدامات مورد توجه ای.های علوم پزشکی شد  ه  محصوالت از سوی دانشگا

گذاری مواد غذایی به عنوان اولین گام در بحث نظارت بر مواد غذایی ذکر  قانون تحول سالمکت کشور را بهبود وضعیت برچسب

سال برای ان در نظر گرفته شده  061بندی مشخص شده این موضوع در حال پیگیری است و هرچند زمان  طبق زمان: کرد و گفت

ها خواهد شد تا مردم از سالمت مواد غذایی مصرفی    اال در صدا و سیما نیز مشروط به درج این برچسبولی در این راستا، تبلیغات ک

های  های آرایشی و بهداشتی نیز حمایت از تولیدات داخلی فرآورده به گفته وی، در باره ارتقای سالمت فرآورده.خود مطلع شوند

بندی واحدهای تولیدکننده    استای ارتقای محصوالت تولید داخل، درجهریزی در ر گذاری و برنامه آرایشی و بهداشتی، سیاست

های آرایشی و بهداشتی و جلوگیری از ورود کاالهای آرایشی و بهداشتی از منابع با کیفیت پایین و فاقد اصالت، پیگیری  فرآورده

 شود  می
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 برنامه و سیاست ها
  فودپرس- 1202دى ماه  17چهار شنبه 

 ها ممنوع است گذاری از سوی تشکل قیمت:قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت
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خاصیت بودن طرح  قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای کد رهگیری، برای چندمین بار بر بی

به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج در حاشیه نخستین اجالس دوره ششم .ساز توسعه قاچاق دانست و آن را زمینهشبنم تاکید کرد 

که باالخره  آخرین وضعیت اجرای کد رهگیری به عنوان مصوبه قانونی دولت و این  اتاق اصناف ایران در جمع خبرنگاران درباره

همانطور که در گذشته چندین بار اعالم شد و سازمان توسعه : توضیح داد وضعیت اجرایی طرح شبنم و ایران کد به کجا رسید،

ای پخش شد  قاچاق را فراهم کرده و حتی یکبار برنامه  تجارت در این رابطه اطالعیه داده کد شبنم هیچ خاصیتی نداشته و زمینه

ای نداشتوی تاکید  کد جز توسعه قاچاق نتیجه نایرا.گیرد های کد شبنم در اختیار قاچاقچیان قرار می داد چگونه آرم که نشان می

  قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره.کد از ابتدا تعطیل بوده و جز توسعه قاچاق چیزی نداشته است ایران: کرد

های وارداتی را دنبال که بتواند کاال ایران کد چون با سیستم گمرکی و وارداتی ما هماهنگ نبود، خاصیت این: ایران کد اظهار کرد

بینی شده،  آنچه در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیش: خسروتاج ادامه داد.خورد کند، نداشت و فقط برای تولید داخل به درد می

د جزئیات روش جدید اجرای ک.این است که کد رهگیری برای کاال تعریف شود تا در قالب آن بتوانیم کاالی داخلی را دنبال کنیم

ای  کد شناسه: جزییات روش جدید اجرای کد رهگیری توضیح داد  رهگیریمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره

اگر اشکاالت موجود . شود نامه آن توسط وزارت صنعت تعریف و به ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ارائه می شود که آیین تعریف می

مشکالت اصناف در زمینه   خسروتاج همچنین درباره.نامه هم اجرایی شود  و ارز برطرف شود این آییندر قانون مبارزه با قاچاق کاال

اشکاالت قانون مالیات بر ارزش افزوده در یکسال اخیر به وزارت اقتصاد منعکس شده و دولت الیحه : مالیات بر ارزش افزوده گفت

ن این الیحه، نمایندگان اصناف نیز حضور داشتند و ما نیز از همه جدیدی در این زمینه تهیه کرده است که در جلسات تدوی

ای این مشکالت را به وزیر اقتصاد اعالم  های خصوصی استعالم کردیم که اگر مشکلی دارند به ما منعکس کنند و طی این نامه بنگاه

ها ارسال کرده تا با تغییرات نهایی آن را برای  ای را به همه دستگاه دولت الیحه: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود.کردیم

رقابت، راه اساسی ارتقای کیفیت نانوی در بخشی دیگر از سخنان .مجلس ارسال کنند و فرصت خوبی است که تغییر انجام شود

توان توقع  نشود نمیراه اساسی ارتقای کیفیت نان رقابت است و تا زمانی که فضای رقابتی ایجاد : خود درباره کیفیت نان توضیح داد

شود که با اصالح  ها مربوط می های نانوایی بخشی از موضوع کیفیت به هزینه: خسروتاج ادامه داد.داشت که کیفیت نان اصالح شود

های تولید باالست اگر بخواهیم بحث کیفیت را به طور اساسی دنبال کنیم باید  قیمت، بخشی از مشکالت حل شد اما چون هزینه

خواهد ترکیب آرد خود را  تواند به هر شکلی که می پزی هر واحد نانوایی می ادپزی نان حرکت کنیم که در نظام آزادبه سمت آز

پزی بروند و خودشان تشخیص دهند که از کجا آرد  ها در فاز اول باید به سمت آزاد درصد نانوایی 93بنابراین مصوبه . فراهم کند

معاف هستند ابالغ شده   گذاری مطابق نظر مشتری آماده کنند و در عین حال از قیمت خریداری کنند و با چه ترکیبی نان را

پزی ارائه  واحد نانوایی در استان تهران درخواست خود را برای آزاد 033: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت.است

درصد اعالم شده و بنا  83ایش قیمت آرد که رقمی حدود افز  وی همچنین درباره.گیری خواهد شد کرده و در این خصوص تصمیم

درصد افزایش داشته در حالی که هر کیلوگرم  83قیمت هر قرص نان : بر گفته نانوایان با افزایش قیمت نان همخوانی ندارد، گفت

ر سخنرانی خود در این خسروتاج همچنین د.توان گفت قیمت نان بیشتر از آرد است درصد افزایش داشته که در نهایت می 83آرد 

اجالس بر جلوگیری از عرضه کاالهای قاچاق در بازار تاکید کرد و دغدغه وزارت صنعت، معدن و تجارت را تامین حقوق 

کنندگان است و نظام مقررات باید به نحوی  های ما بحث حقوق مصرف یکی از دغدغه: وی اظهار کرد.کنندگان عنوان کرد مصرف

اگر قرار است نمایشگاهی برگزار : قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود.تفاده را به کسی در بازار ندهداس باشد که اجازه سوء

، همچنین از نظر .ها باید اتاق اصناف باشند های صنفی اتاق اصناف باید این کار را انجام دهند و مجری برگزاری نمایشگاه شود، واحد

خواهند در  ها به پایان برسند چون برخی می ماه تمامی نمایشگاه بهمن 99تا  93ریزی شودکه از  امهای برن بندی نیز باید به گونه زمان

ها را برگزار  روزهای پایانی سال کسری درآمد خود را جبران کنند؛ بنابراین در تالشند در روزهای پایانی سال این نمایشگاه
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تهران برگزاری نمایشگاه در دو یا سه نقطه جوابگو نیست؛ بنابراین  برای جمعیت چند میلیونی: خسروتاج در عین حال گفت.کنند

جلوگیری .ها برگزار شود ای عمل شود که عرضه کاالها زیاد انجام شود و از طرفی در محل و زمان مناسبی نیز نمایشگاه باید به گونه

های  که خودکفایی یکی از سیاست این از عرضه کاالهای قاچاق وظیفه شرعی و مردمیوی در بخشی دیگر سخنان خود با بیان

های تولیدی تالش کردیم همه نیازهای خودمان را تامین کنیم و در این زمینه نقش اصناف در  ما در تمام زمینه: انقالب است، گفت

هیم امروز وظیفه مردمی و شرعی ماست که اجازه ند: خسروتاج تاکید کرد.شود برخورد با موضوع قاچاق بسیار مهم محسوب می

هیچ کاالیی نباید به صورت قاچاق : قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد.های صنفی عرضه شود کاالی قاچاق در واحد

های صنفی در رابطه با بحث  ی ما این است که بتوانیم حساسیست را در بین مردم و واحد های صنفی شود و وظیفه وارد واحد

که بازار داخل برای کاالی قاچاق ظرفیت داشته باشد و حساسیتی در این زمینه وجود نداشته باشد  قاچاق داشته باشیم و تا زمانی

ها  تشکل: گذاری نیست، گفت ها قیمت که وظایف تشکل گذاری نیستوی با تاکید بر این ها قیمت وظایف تشکل.موفق نخواهیم بود

خسروتاج .در راستای وظایفی که برایش تعریف شده حرکت کند گذاری کنند و هر کسی باید کننده قیمت حق ندارند برای مصرف

اگر بخواهیم از رکود خارج شویم باید به سمت صادرات غیرنفتی حرکت کنیم و در این راستا به بحث کنترل : همچنین تاکید کرد

 هایی که در بازار وجود دارد توجه کنیم تورم و هدایت نقدینگی

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 برنامه و سیاست ها
  فودپرس- 1202دى ماه  16سه شنبه 

 کاری در ارزیابی کیفیت صنایع غذایی نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت انتقاد کردکم
این : گیرد، انتقاد و اظهار کرد نمینایب رییس انجمن مدیریت کیفیت از اینکه ارزیابی کیفیت صنایع غذایی ایران به خوبی صورت 

فرشید شکرخدایی .های مختلف در مراسم جایزه ملی کیفیت غذا و دارو خالصه شده است امر تنها به صورت انتخابی از سوی شرکت

بی کیفیت علی رغم اینکه صنایع غذایی از نظر سالمت مورد ارزیابی دقیق سازمان غذا و دارو قرار می گیرد اما از نظر ارزیا  :گفت

در این : وی در خصوص میزان کیفیت صنایع غذایی اظهار کرد.اقدامات کافی صورت نمی گیرد و مشکالتی در این زمینه وجود دارد

هایی با معاونت ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد در حال انجام است چرا که ارزیابی محصول از نظر کیفی بسیار  زمینه همکاری

که جایزه ملی کیفیت  شودشکر خدایی با بیان این جای خالی ارزیابی کیفیت در محصوالت به شدت دیده می.مهم و قابل توجه است

ای که وجود دارد این است که کاالها به انتخاب  مساله: غذا و دارو، محصول را در تمامی ابعاد کیفی مورد ارزیابی قرار می دهد، گفت

ها وجود ندارد، به طوری که می توان گفت جای  هیچ اجباری برای ارزیابی کیفیت آنخود وارد دایره این ارزیابی ها می شوند و 

نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران یکی از اقدامات مثبت سازمان .خالی ارزیابی کیفیت در محصوالت به شدت دیده می شود

م در زمینه افزایش کیفیت محصوالت بتوانیم به سمت امیدواری: ملی استاندارد را ایجاد معاونت ارزیابی کیفی عنوان و اظهار کرد

 کنندگان پیش رویم رضایت بیشتر مصرف

http://www.foodpress.ir/Post 

 
 برنامه و سیاست ها

  فودپرس- 1202دى ماه  39شنبه 

 ساله حجتی 90واکنش کالنتری به برنامه 

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


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

22 
 

ساله برای به  03ای  در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از برنامه <شود کشاورزی ایران منفی است صفر هم نمی تراز تجاری کشاورزی

گوید این تراز برای  صفر رساندن تراز تجاری منفی هشت میلیارد دالری کشاورزی ایران خبر داده، وزیر اسبق کشاورزی می

ارش خبرنگار ایسنا، تراز تجاری بخش کشاورزی ایران که همیشه منفی به گز.شود کشاورزی ایران همیشه منفی بوده و صفر نمی

های ضعف در بخش بازرگانی کشاورزی ایران است چرا که  بوده و طی یکسال اخیر منفی هشت میلیارد دالر اعالم شد یکی از نشانه

نسبت به صادرات است که البته منفی منفی شدن تراز تجاری کشاورزی به هر میزان به معنی باالتر بودن واردات و وابستگی آن 

چندان دور از انتظار ( منفی هشت میلیارد دالر)های گذشته آن هم در باالترین حد خود  بودن تراز تجاری کشاورزی ایران طی سال

یژه رویه محصوالت متعدد کشاورزی به و های بسیاری در واردات بی شکنی های مدیریت دولت گذشته رکورد نیست چرا که طی سال

البته عیسی کالنتری، وزیر اسبق جهاد کشاورزی معتقد است که تقریبا طی .محصوالت اساسی مانند گندم، برنج و غیره ثبت شد

های پس از انقالب تاکنون تراز تجاری ایران با توجه به باالتر بودن نیاز غذایی کشور نسبت به تولید و وابستگی ایران به  همه سال

 03های نهم و دهم به مراتب افزایش یافت و حتی به منفی  ت اما تراز تجاری کشاورزی ایران در دولتواردات، منفی بوده اس

که جمعیت کشور هم رو به افزایش و منابع پایه آب و خاک نیز رو به کاهش است،  با توجه به این: وی افزود.میلیارد دالر هم رسید

شاید بتوان تا حدی این تراز را : کالنتری ادامه داد.ایران کار آسانی نباشدرسد کاهش تراز منفی تجاری بخش کشاورزی  به نظر می

رسد، چرا که توان جذب  های هنگفت دارد که در شرایط موجود ممکن به نظر نمی گذاری کاهش داد اما بیشتر از آن نیاز به سرمایه

سال آینده بتوان تراز منفی تجاری  03طی  اگر: وزیر اسبق جهاد کشاورزی اظهار کرد.سرمایه در بخش کشاورزی پایین است

رسد با شرایط موجود به صفر رساندن تراز  کشاورزی ایران را صفر کرد کار بسیار بزرگی در کشور انجام شده است اما به نظر می

یش یابد و از گذاری و دانش فنی افزا باید در بخش کشاورزی سرمایه: کالنتری تاکید کرد.تجاری منفی کشاورزی ایران ممکن نیست

گذاری  گوید باید در چنین شرایطی، سرمایه شعارهای غیرعملی و غیراجرایی جلوگیری شود چرا که منطق اقتصادی و علمی می

 میلیارد دالر صورت بگیرد تا بتوان آن را تا حد قابل قبولی کاهش داد 03سال حداقل ساالنه به میزان  03کالنی طی 

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

 برنج

 آیانا- 1202دی  11, دوشنبه

 درصدی ثبت سفارش برنج در سال جاری  50کاهش 
 (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران  - ابراهیم نژادرفیعی

برای موارد ثبت سفارش شده شود که این تصمیم تنها  در حالی به تصمیم دولت درباره کاهش حق گمرکی واردات برنج حمله می

 .در مردادماه سال قبل بوده است

از گذشته میزان واردات برنج، سرانه مصرف و نیاز کشور به واردات این محصول دستخوش اختالف سلیقه و دیدگاه تولیدکنندگان با 

 .مسئوالن دولتی بخش کشاورزی و بازرگانی بوده و هر بخشی از ظن خود اقدام کرده است

آذرماه سال جاری برای حل تناقضات آماری برنج وارد میدان شد و با  01ین منظور، سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ برای هم

 .دنبال راه حلی برای حل این مسئله گشت ربط، به ای با حضور مسئوالن ذی تشکیل جلسه

ست و جلسات چندجانبه این کارگروه ادامه دارد، هرچند هنوز توافق مشترکی بر سر میزان نیاز و سرانه مصرف برنج صورت نگرفته ا

های صنعت،  درصدی، بر اساس پیشنهاد مشترک وزارتخانه 99اما مصوبه روز گذشته دولت برای واردات برنج خارجی با تعرفه 

http://www.foodpress.ir/Post
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، دوباره 0819قانون مقررات صادارت و واردات مصرف ( 9)معدن و تجارت؛ امور اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی به استناد ماده 

 .داد تولیدکنندگان داخلی را درآورد

 درخواست از جهاد کشاورزی برای واکنش به زیان وارده

در کنار تولید حدود دو میلیون تن  0809واردات بیش از دو میلیون تن برنج در سال : دبیر انجمن برنج در این باره به ایانا گفت

 .زار داخلی و ضرر و زیان زارعان شده استبرنج داخلی، عامل عرضه بیش از حد برنج در با

کیلوگرم در سال حدود سه تن است، اما مجموع  93میزان نیاز کشور به برنج بر اساس سرانه مصرف : جمیل علیزاده شایق افزود

 .واردات و تولید داخل در سال گذشته حدود چهار میلیون تن بوده که یک میلیون تن آن مازاد بر نیاز است

درصد  93درصد به  99از تیرماه سال جاری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تعرفه واردات برنج از : ان کردوی خاطرنش

های ثبت سفارش شده از تاریخ  برنج( مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی)افزایش یافت، اما دوباره شاهد کاهش حقوق وارداتی 

 .درصد هستیم 99تعرفه  با 08مردادماه  80تا تاریخ  08یکم مردادماه 

چرا وزارت جهاد کشاورزی که مسئول حمایت از تولیدکنندگان داخلی : علیزاده شایق با طرح پرسشی پیرامون این موضوع ادامه داد

استان  09شده برای واردات برنج، اقدام به صدور ممنوعیت کشت برنج در  است، به جای شکستن سکوت در برابر تسهیالت فراهم

 کند؟ خیز کشور می استان برنج 03مجموع کشور از 

 درصد ثبت سفارش برنج در سال جاری 50کاهش 

درصد، صرفاً برای  99شود که امکان واردات برنج با تعرفه  تر به مصوبه دولت مشخص می بنا بر این گزارش، اما با نگاهی عمیق

گونه ثبت سفارشی جدیدی برای  ماه سال جاری هیچ بانآ 01شده در تاریخ مذکور سال گذشته است و از  واردات برنج ثبت سفارش

 .واردات این محصول صورت نگرفته است

هزار تن و میزان  030نیز حدود  08بر اساس آمار گمرک ایران، میزان ثبت سفارش برنج خارجی طی هشت ماه نخست سال 

لحاظ ارزش ارزی و وزنی نسبت به مدت  درصدی ثبت سفارش برنج از 13طوری که باعث کاهش  هزار تن است، به 390ترخیص 

 .مشابه سال گذشته شده است

درصد و از  83شده در هشت ماه نخست امسال نیز نسبت به سال گذشته از لحاظ ارزش ارزی  گفتنی است، که میزان برنج ترخیص

 .درصد کاهش داشته است 93لحاظ ارزش وزنی 

درصدی  99صوبه دولت برای واردات برنج در سال جاری بر اساس تعرفه شود، به این م از آنجا که قانون عطف به ماسبق نمی

توان خرده گرفت و بر اختالف اظهارات تند و تیز فعاالن بخش خصوصی مانند  اند نمی مواردی که در سال قبل ثبت سفارش شده

طع وزیر جهاد کشاورزی در نخستین باید به تصمیم قا "یا دم خروس؟ (ع)قسم حضر ابوالفضل"یادداشت دبیر انجمن برنج با عنوان 

جلسه کاری خود بعد از اجرای قانون انتزاع و حضور شرکت بازرگانی دولتی در وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات 

 ./برنج در سال جاری احترام گذاشت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/93003-0.html 
 برنج

 فودپرس- 1202دى ماه  11دو شنبه 

 کسانی وارد کردند؟ پس یک میلیون برنج را چه/ اختالفات برنجی به اوج رسید

که هنوز اختالف مسئوالن مربوطه در زمینه میزان مصرف سرانه برنج در کشور حل نشده است، آنان در زمینه میزان تولید   در حالی

 .محصول و میزان واردات آن نیز نظری متفاوت با یکدیگر دارنداین 

در دوسال گذشته در بسیاری  :خلیل آقایی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در تازه ترین اظهار نظر خود گفته است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20990-1.html
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اورزان و شالیکاران بود اما از از محصوالت واردکننده بودیم و حتی در استان مازندران هم واردات برنج داشتیم که به ضرر کش

جاری تاکنون واردات برنج به کشور به طور کامل  ابتدای سالجاری تاکنون حتی یک کیلوگرم برنج هم وارد نکردیم و از ابتدای سال

 .قطع شد

تن برنج وارد  هزار 000، 08این در حالی است که به گفته دبیر انجمن برنج کشور، براساس آمار رسمی گمرک تا پایان آبان ماه 

  .کشور شده است

پس این حدود یک میلیون تن برنج را چه کسی وارد کرده است؟ ضمن اینکه حتما این عدد در آذر و : شایق در گفتگو با مهر افزود

 .دی به حدود یک میلیون تن افزایش یافته است

پیش از این محمود حجتی، وزیر جهاد  جاری در حالی است که به گزارش مهر، واردات حدود یک میلیون تن برنج طی سال

متأسفانه درسال گذشته بیش از نیاز کشور برنج به ایران وارد شده و در حال حاضر با انباشت برنج روبرو ":کشاورزی اعالم کرده بود

 ".ایم، با گذشت فصل برداشت اگر نیاز کشور تأمین باشد محدودیت واردات همچنان ادامه خواهد داشت شده

ین گزارش، مسئوالن مربوطه این روزها عالوه بر واردات و میزان مصرف سرانه برنج در کشور بر سر میزان تولید این براساس ا

 .اند محصول نیز با یکدیگر اختالف پیدا کرده

 میلیون تن اعالم کرده است در 9جاری را  وزارت جهادکشاورزی میزان تولید برنج طی سال: شایق در این زمینه به مهر گفت

 .دهد هزار تن را نشان می 833میلیون و  9خیز عدد  های برنج که آمار استان حالی

ها اعالم کند با وزارتخانه هماهنگ  وزارت جهادکشاورزی باید تکلیف خود را روشن کند؛ بدین معنا که یا به استان: وی تصریح کرد

هادکشاورزی درخواست کردم در این زمینه اعتمادی میان خود و ای از وزیر ج بنده در نامه. باشند یا خودش را با آنان هماهنگ کند

 .هزار تن اختالف عدد کمی نیست 133ها ایجاد کند، ضمن اینکه  های استان سازمان

این اظهارات شایق در حالی است که عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر، این آمار را رد کرد و 

درصد  1تا  3هزار تن است و این میزان نسبت به سال قبل بین  333جاری حدود یک میلیون و  ان تولید برنج در سالمیز: گفت

 .رشد دارد

: دبیر انجمن برنج، دلیل تغییر نظر مسئوالن وزارت جهادکشاورزی را سپردن وظایف تنظیم بازار به این وزارتخانه عنوان کرد و افزود

عدن و تجارت مسئول واردات برنج بود، میزان تولید این محصول را پایین و میزان مصرف سرانه را باال زمانی که وزارت صنعت، م

هزار تنی خود را توجیه کند اما وزارت جهادکشاورزی که حامی  833تا یک میلیون و  933کرد تا واردات یک میلیون و  اعالم می

 .کرد صرف سرانه را کمتر از وزارت صنعت اعالم میتولید کنندگان بود، میزان تولید را بیشتر و میزان م

 .االن که تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و توپ در زمین خودشان است، قضیه برعکس شده است: وی اضافه کرد

در حال حاضر : فتمیلیون تن اعالم کرد، گ 9شایق با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی حدود یک ماه پیش میزان تولید برنج را 

 .اند کیلوگرم افزایش داده 93به  83اند، میزان مصرف سرانه را نیز از  مسئوالن این وزارتخانه این میزان را کم کرده

با ) میلیون تن و میزان نیاز کشور  9نظر وزارت جهادکشاورزی این بود که میزان تولید داخل : دبیر انجمن برنج کشور اظهار داشت

میلیون تن است، بنابراین مقدار کسری برنج ما یک میلیون تن خواهد بود و با توجه به اینکه سال  8( کیلوگرم 93مصرف سرانه 

ما نیازی به ( با نادیده گرفتن ذخایر قبلی) میلیون تن برنج وارد کشور شده و یک میلیون اضافی از آن به امسال رسیده  9گذشته 

 .واردات یک گرم برنج هم نداریم

هزار تن تغییر دهد، بازهم میزانی که وارد  333حتی اگر وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید را به یک میلیون و : ریح کردشایق تص
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در این میان، وزیر جهاد کشاورزی چندین بار اعالم کرده امسال دیگر نباید برنج وارد شود، چراکه زیاد . شده، بدون توجیه است

 ها را نگرفته؟ چرا اعتراضی نشده است؟  ن برنجپس چرا کسی جلوی واردات ای. است

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

 برنج
  فودپرس- 1202دى ماه  17چهار شنبه 

 آیند  ها برای لغو ممنوعیت واردات برنج به ایران می هندی
درصد از سوی عراق و ممنوعیت واردات از سوی ایران در شرایطی که با  93به صادرکنندگان برنج هندی با افزایش تعرفه واردات 

یک مقام .درصد قیمت در بازار جهانی روبرو شده اند، در سال مالی جاری ضرر قابل توجهی را متحمل خواهند شد 93تا  01کاهش 

گران در حال حاضر تنها با  معامله: ک تایمز گفتبلندپایه انجمن صادرکنندگان برنج هند که مایل به افشای نامش نبود، به اکونومی

ما امیدواریم ایران این ممنوعیت را بردارد و : وی در ادامه افزود.کنند های برنج را به ایران ارسال می مجوزهای سال گذشته محموله

افزایش یکباره تعرفه : اظهار کرداین مقام هندی .قصد داریم اوایل فوریه هیاتی را به ایران برای حل و فصل این مسئله اعزام کنیم

طبق برآورد صادرکنندگان هندی، صادرات برنج .زند واردات از سوی عراق هم ضربه بزرگی بود که به صادرات هند لطمه می

بر اساس این .لخ تن در سال پیش خواهد رسید 81در مقایسه با ( هزار است 033هر لخ برابر با یک )لخ تن  81باسماتی احتماال به 

لخ تن در مدت مشابه سال  0961لخ تن برنج در مقایسه با  0961بیش از  9309زارش، ایران در فاصله آوریل تا ژوییه سال گ

ایران در دو سال .گذشته وارد کرد اما اکنون به دلیل برداشت خوب کشاورزان محلی، واردات از کشورهای دیگر را ممنوع کرده است

صادرات برنج باسماتی در هفت ماه نخست سال مالی جاری .باسماتی از هند وارد کرده است میلیون تن برنج 961گذشته بیش از 

با این همه . تن در مدت مشابه سال گذشته رسید 90608لیخ تن در مقایسه با  00683هند بیش از هشت درصد کاهش یافت و به 

از سوی دیگر .خ تن بود که مشابه سال پیش استل 969حدود  9309صادرات برنج غیرباسماتی در فاصله آوریل تا اکتبر سال 

ها  ها را در بازار داخلی هند کاهش داده و در صورتیکه صادرات افت کند، قیمت ضعیف شدن تقاضای صادرات برنج باسماتی، قیمت

 کاهش بیشتری پیدا خواهند کرد

http://www.foodpress.ir/Post 

 برنج
 فودپرس-1202دى ماه  31یک شنبه 

 ماهه امسال  1هزار تن برنج به کشور در  199واردات 

این رقم : هزار تن برنج وارداتی در سال گذشته گفت 011قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واردات یک میلیون و 

 .نشان می دهد واردات برنجدرصدی را در زمینه  13ش حدود هزار تن بوده است که کاه 000ماهه سالجاری بالغ بر  0در طی 

از این رو : و نیازهای ضروری محسوب می شود تصریح کرد کاالهای اساسیبه عنوان یکی از  برنجبا بیان اینکه  مجتبی خسروتاج

به این اقالم مهم و استراتژیک که بخش اعظمی از نیاز جامعه را شامل می شود بی تفاوت بود لذا ذخیره سازی  نمی توان نسبت

 .مناسب و احتیاطی دراین زمینه صورت می گیرد

کیلو عنوان شده است  90، سرانه مصرف برنج هر نفر ایرانی در سال حدود جهاد کشاورزیبراساس گزارشات وزارت : وی افزود

تا  133هزار تن کل برنج مورد نیاز کشور است که از این مقدار بین یک میلیون  833تا سه میلیون و  933میلیون و  8بنابراین 

 .ر تن توسط تولید داخل تامین می شودهزا 333یک میلیون و 

: معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه موضوع تعرفه واردات برنج را مورد اشاره قرار داد و گفت

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C+%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C+%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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زان تولید براساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تعیین تعرفه برنج در اختیار وزارت جهادکشاورزی است که با توجه به می

 .و تجارت اعالم می شود

فصل برداشت برنج که از اول : وی با یادآوری این مطلب که برخی اقالم از جمله برنج از تعرفه فصلی برخوردار است تصریح کرد

 . درصد در نظر گرفته می شود 99ماه ادامه پیدا می کند به صورت فصلی در ظنر گرفته می شود و  3مردادماه شروع و به مدت 

درصد محاسبه میشود این بدان معنی است که از اول مردادماه هر 99درصورتی که قبل از مردادماه این تعرفه : خسروتاج ادامه داد

 .درصد مورد محاسبه قرار می گیرد99کاالیی که حتی از قبل هم خریده شده باشد با تعرفه 

االیی از جمله برنج عوامل مختلفی مورد توجه قرار می گیرد وی با اشاره به اینکه برای اتخاذ تصمیم در خصوص واردات هر ک

اخذ تصمیم برای کاالهایی که از یک طرف حمایت تولید را و از سوی دیگر حمایت جامعه مصرف کننده را می  :خاطرنشان کرد

اهی یک سویه داشت و صرفا طلبد و در مورد هر دو سو باید عامل مطلوبیت حائز اهمیت قرار گیرد بسیار مهم است چرا که نباید نگ

 .منافع تولیدکننده یا مصرف کننده را مد نظر قرار داد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با توجه به مطلوبیت طعم و کیفیت برنج ایرانی به موضوع صادرات آن اشاره کرد و 

 . صورت بگیرد برنج ایرانی قابلیت صادرات را دارد اما باید این اقدام با توجه الزم: گفت

تومان در داخل کشور در نظر گرفته شده است  1133تومان یا برنج صدری  1333به گفته وی ؛ قیمت برنج ایرانی مثال برنج طارم 

 . در حالیکه این قیمتها در عرصه تجارت خارجی به مراتب باالتر خواهد بود

هندی با قیمت پایین تر در عرصه رقابت و بازار قرار دارد لذا  در جایی که برنجهای کشورهای مختلف از جمله: خسروتاج ادامه داد

 .باید به دنبال متناسب با برنج ایرانی بود

دراین راستا باید به دنبال مشتریان و کشورهای خاص بود که به دلیل طعم خوب برنج ایرانی عالقمند به خریداری برنج  :وی افزود

 . می توانند کشورهایی باشند که از سرانه درآمد باالیی برخوردارندایرانی هستند به همین دلیل بازار هدف ما 

عالوه بر وزارت جهاد کشاورزی که : معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت

با وضع تعرفه مناسب و بعضاً اصالح نظام  متولی اصلی حمایت از تولیدکنندگان دراین زمینه است ما نیز در بخش تجارت می توانیم

 . تعرفه ای در مواقع نیاز به کمک تولید برویم

همچنین افزایش بهره وری در واحدهای کشت از طریق وضع تعرفه مناسب برای بهره مندی بیشتری از : خسرو تاج افزود

، ادوات و تجهیزات کشاورزی و تولید از دیگر تولیدکنندگان به منظور مکانیزه کردن نظام کشت، توسعه ماشین آالت کشاورزی 

 .اقداماتی است که در حال حاضر صورت می گیرد و امیدواریم این روند بیش از گذشته گسترش پیدا کند

درصدی  83قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مصوبه اخیر دولت درخصوص افزایش 

 .بخشی از مصوبه اخیر دولت درخصوص اصالح ساختار نان مربوط به افزایش کیفیت است :ردقیمت نان اظهار ک

های دستمزد، افزایش قیمت  خواسته بحق مردم در مورد افزایش کیفیت به دالیل مختلفی از جمله افزایش هزینه: وی متذکر شد

ه این موضوع در دولت مطرح شد و مقرر شد قیمت نان به تأثیر قرار گرفته بود ک ونقل تحت های حمل های انرژی و نیز هزینه حامل

 .درصد اصالح شود 83صورت استانی و تا سقف 

تولید باالست، اگر بخواهیم بحث   ها حل شد، اما از آنجا که هزینه به گفته خسرو تاج ؛ با اصالح قیمت، بخشی از مشکالت نانوایی

 .زادپزی نان حرکت کنیمکیفیت را به طور اساسی دنبال کنیم، باید به سمت آ

خواهد خودش تشخیص دهد که آرد را از کجا تهیه کرده و با چه  تواند به هر شکلی که می در این سیستم، هر نانوایی می: وی افزود

 .گذاری معاف می شوند های آزادپز از سیستم قیمت ترکیبی مطابق نظر مشتری آن را آماده کند، در عین حال، نانوایی
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ساماندهی ناناوایی ها در کشور :نعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ساماندهی کیفیت نان به زمان نیاز دارد افزودمعاون وزیر ص

درصد  93به صورت استانی متفاوت است چه از نظر نوع آرد و نوع نان ضمن اینکه تا نانوایی ها تا پایان سال فرصت دارند که تا 

 . ل به سمت آزاد پزی حرکت کنندطبق درخواست خود یا اتحادیه و تشک

http://www.foodpress.ir/Post 

 بازار و قیمت ها

 - 02/19/31فارس

 های میوه گالیه از اجاره باالی غرفه/ نرخ میوه در میادین میوه داخل شهر

داران از  میوه فروشی تفاوت دارد، اما برخی غرفهدر حالی که قیمت میوه از میدان میوه داخل شهر با مغازه 

های قرمز و زیبایش و قیمت نسبتا باالیش همچنان  انار با دانه. باال بودن اجاره غرفه میوه گالیه دارند

 .صدرنشین است
ک بازار میوه تره و بار واقع در منطقه غرب تهران در ، ساعت چهار بعدازظهر جهت تهیه گزارش به یخبرگزاری فارسبه گزارش 

تن از خریداران که در حال برگشت  9در بدو ورود با . خریداران با عجله مشغول خرید و ورود و خروج بودند. بلوار فردوس وارد شدم

 .رو شدم بودند، روبه

 .در مورد قیمت و کیفیت اجناس و اینکه خرید چگونه بود؟ سؤال کردم

های  دار تقریبا نزدیک به نصف است و کیفیت اجناس متوسط خوب و با این نظر که میوه قیمت نسبت به مغازه: در پاسخ گفتندآنها 

 .کنیم، راضی بودند های خوب را در ظرف و متوسطها را آبگیری می کنیم، میوه درهم را جدا می

 .بیشتر خریدکنندگان از قشر کارمند و متوسط جامعه بودند

های دیگر است و من  تر از غرفه شود، ولی کمی گران های خیلی خوب هم یافت می های نمونه، میوه گفت در غرفه میوه یآقایی م

 .دهم که از همین غرفه معمولی خرید کنم ترجیح می

تومان، 9133سیب قرمز . های متفاوت بود های میوه نزدیکتر شدم؛ همه جا پر از محصوالت کشاورزی و باغی، با قیمت به غرفه

تومان؛ و اما قیمت لیموشیرین بنا به 9333تومان، به دستچین 8933تومان، موز0033  تومان، خیار گلخانه9333پرتقال تامسون 

 .گویا سرماخوردگی مردم در افزایش تقاضا برای لیمو شیرین اثرگذار بوده است. افزایش داشت 8933تا  9133تقاضا از 

کند و یک کارشناس از  قیمتها در هفته یک بار تغییر می: گفت او می. ها صحبت کردم قیمت میوه ها در مورد با مسئول یکی از غرفه

 .سازمان مرکزی میادین میوه و تره بار این مسئولیت را برعهده دارد

تومان  8313های قرمز و زیبایش و هم قیمت نسبتا باالیش؛ کیلویی  هم دانه. درخشید و اما از انار بگویم که همچنان در صدر می

 .است

 .بار اضافه قیمت داشته است ناگفته نماند که شب چله بدون تأیید و نظارت بازرسان در میدان میوه و تره

چون متراژ زمین و باغات کشاورزی من زیاد بود و : داری در پاسخ گفت غرفه. داران سؤال کردم راجع به وضعیت اجاره و درآمد غرفه

دهم، به اضافه مخارج  میلیون اجاره می03ماهیانه . زایده شرکت کردم و توانستم غرفه بزرگی را بگیرمبا ارائه سند این امالک در م

 .پردازم ها را می دیگر از جمله هزینه کارگر، آب و برق و سایر هزینه

ان به صرفه بوده و شان راضی بودند، چون درآمدش دهد و در مجموع از غرفه میلیون اجاره می 1ماهیانه : گفت دار دیگری می غرفه

 .کرد خدا را شکر می

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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بعد از داخل شدن به مغازه و دیدن . بار به یک خرده فروش میوه و سبزیجات مراجعه کردم و تره در حین برگشت از میدان میوه

 .بار برایم مشخص شد ها علت شلوغی میدان تره قیمت باالی میوه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080390333030 

 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1202دی  1۱: تاریخ

 تومانی برای هر کیلو شکر 000افزایش / تعرفه واردات شکر افزایش خواهد یافت

تومان  933شکر وارداتی را افزایش داده و برای هر کیلو شکر دولت در سال جاری قرار است تعرفه : عضو کمسیون کشاورزی گفت

 .به آن اضافه شود تا بتواند از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند

کر به نفع تولیدکنندگان با اشاره به این که تعرفه عوارض وارداتی ش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانراضی نوری در گفتگو با 

 .کند التفاوت شکر داخلی را تامین می مبلغ ماب  دولت با این تعرفه: است، اظهار داشت

هزار تن گندم از سوی دولت در  133میلیون  03عضو کمسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه با اشاره به خریداری 

 .هزار تن گندم در نظر گرفته شود 08رار است بودجه ها ق بینی بر اساس پیش: سال جاری تصریح کرد

میلیارد تومان به بیمه محصوالت کشاورزی  133متاسفانه سال گذشته فقط هزار و : این عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .هزار میلیارد تومان افزایش یابد 03اختصاص داده شد که امیدواریم در سال آینده این مبلغ 

http://www.yjc.ir/fa/news/1303388 

 

  بازار و قیمت ها
  فودپرس- 1202دى ماه  16سه شنبه 

 گروه مواد خوراکی کاهش و دو گروه دیگر افزایش یافت 5نرخ 
را اعالم کرد که  08دی ماه  09گروه مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به  00بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی 

برهمین اساس نرخ .گروه دیگر ثابت مانده است 9گروه کاالیی کاهش یافت و نرخ  1براین اساس نرخ دو گروه کاالیی افزایش و 

البته نرخ تخم مرغ، سبزی های تازه ، گوشت قرمز، . نسبت به هفته قبل از آن ثابت ماندلبنیات، برنج، قندو شکر و روغن نباتی 

لبنیات و تخم مرغدر هفته مورد گزارش، در .گوشت مرغ و چای با کاهش اما نرخ حبوب و میوه های تازه با رشد مواجه شده است

تا  31درصد کاهش یافت و شانه ای  361ی تخم مرغ معادل بها. گروه لبنیات قیمت تمام اقالم نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود

در گروه حبوب بهای . برنج و حبوبدر این هفته در گروه برنج، قیمت تمام اقالم این گروه ثابت بود.هزار ریال فروش می رفت 031

میادین زیر نظر شهرداری میوه ها و سبزی های تازهدر هفته مورد بررسی، در .درصد افزایش داشت 069تا  360تمام اقالم بین 

هندوانه عرضه نمی شد و انگور عرضه کمی داشت ولی سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با 

میوه فروشی های سطح شهر . سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید

 361م میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز و زرد تخم لبنان هر یک معادل اقال

در گروه سبزی . درصد افزایش یافت 0061تا  361درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  963درصد و پرتقال درجه یک 

گوشت قرمز و .درصد کاهش داشت 169تا  363بهای سایر اقالم این گروه بین . یر بودهای تازه قیمت سبزی های برگی بدون تغی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931021000161
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5090833
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 060درصد و گوشت مرغ  369درصد، گوشت تازه گاو و گوساله  360گوشت مرغدر هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 

قیمت چای خارجی . نباتین مایع ثابت بودقند، شکر، چای و روغن نباتیدر این هفته بهای قند، شکر و روغن .درصد کاهش یافت

 درصد کاهش داشت 360درصد و روغن نباتی جامد  369معادل 

http://www.foodpress.ir/Post 

 بازار و قیمت ها
  فودپرس- 1202دى ماه  16سه شنبه 

 مرغ شکست قیمت تخم
دهی عرضه است؛خرده فروشان و  مرغ عدم سامان یکی از مشکالت بازار تخم: گذار تهران گفت تخم  رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ 

مرغ  ناصر نبی پور با بیان اینکه قیمت تخم .بینند کننده و تولیدکننده هر دو زیان می برند و مصرف ها از این موضوع سود می واسطه

تومان کاهش  933تا  013قیمت این کاال در هرکیلوگرم بین : ظهار داشتاز یک هفته قبل روندی نزولی را در پیش گرفته است، ا

مرغ را بین  وی، قیمت تمام شده تولید تخم.تومان است 8133یافته و در حال حاضر میانگین قیمت آن در هر کیلوگرم حداکثر 

نی که تقاضا کم باشد بهای آن افت زما. مرغ وابسته به عرضه و تقاضا است بازار تخم: تومان عنوان کرد و گفت 9033تا  9333

نبی پور با .مرغ در ایام عید نیست شود، بنابراین امیدی به افزایش قیمت تخم اسفند به بعد کم می 01کند؛ مصرف این کاال از  می

ر باید بین برای تنظیم بازا: میلیون جوجه را پیش بینی کرده است، گفت 99، تولید 09بیان اینکه وزرات جهاد کشاورزی برای سال 

وی با اشاره .ریزی کاهش پیدا کند دار اقدام و میزان جوجه های چربی داران باید به حذف مرغ عرضه و تقاضا توازن برقرار شود؛ مرغ

مرغ را ندارند و  مردم از نظر مالی توان خرید محصوالتی مانند تخم: آید، افزود به اینکه قدرت خرید مردم روز به روز پایین می

مرغ است؛ بنکداران  دهی عرضه تخم شود، ضمن اینکه یکی دیگر از مشکالت بازار عدم سامان ن در جاهای دیگر خرج میدرآمدشا

ها از  چرخد، خرده فروشان و واسطه کنند و کاال تا به دست مصرف کننده برسد چندین دست می دار خریداری می این کاال را از مرغ

قیمت تخم مرغ در ایام محرم : نبی پور خاطر نشان کرد.بینند و تولیدکننده هر دو زیان میبرند و مصرف کننده  این موضوع سود می

های شهریور تا اسفند مطلوب است که متاسفانه در شهریور امسال  کند و بازار آن بین ماه و صفر و نیمه دوم اسفند کاهش پیدا می

 نیز بازار خوبی نداشتیم

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 بازار و قیمت ها
  فودپرس- 1202دى ماه  16سه شنبه 

 درج قیمت کارخانه به جای قیمت مصرف کننده:صنایع لبنی خواستار شدند
های لبنی نسبت به  شان برای هر کیلوگرم شیر توسط کارخانه تومانی 0993در شرایطی که دولت پس از اجرا نشدن نرخ مصوب 

خرید تضمینی این محصول از دامداران اقدام کردند، صنایع لبنی معتقدند که دولت نباید در قیمت گذاری دخالت کند و نظام 

کشاورزی از طریق ستاد تنظیم بازار در تیر ماه امسال قیمت خرید هر کیلوگرم شیر خام  وزارت جهاد.قیمت گذاری باید تغییر کند

های لبنی حاضر به اجرای این قیمت جدید نشدند  تومان مصوب کرد اما صاحبان کارخانه 0993از دامداران را برای صنایع لبنی 

قیمت محصوالت خود را به نسبتی که نرخ خرید شیر خام از  چرا که معتقد بودند به دلیل پایین بودن توان خرید مردم نمی توانند

در نهایت پس از اجرا نشدن این قیمت حسین صفایی، رییس سازمان مرکزی تعاونی روستایی .دامداران افزایش پیدا کرده، باال ببرند

خرد تا قیمت این محصول  ومان میت 0993ماه گذشته اعالم کرد که این سازمان هر کیلوگرم شیر خام مازاد تولید را از دامداران 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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برای دامداران افزایش یابد که البته شواهد نشان می داد در استان های قزوین و تهران که این طرح در مرحله اول اجرا شد توانست 

بنی قرار البته این طرح دولت مورد انتقاد صنایع ل.قیمت خرید شیر خام از دامداران توسط صنایع لبنی را تا حدودی افزایش دهد

گرفت و در همان زمان آن ها اعالم کردند که دولت نمی تواند با اجرای این طرح صاحبان صنایع را مجبور به خرید شیر خام از 

امروز نیز مدیران صنایع لبنی سراسر .کند تومان کنند و بازار عرضه و تقاضا است که قیمت را مشخص می 0993دامداران به قیمت 

محمد .شترک در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به بیان دغدغه و مشکالت خود پرداختندکشور در گردهمایی م

مداخالت دولت در قیمت گذاری لبنیات   :فربد نایب رییس انجمن صنفی صنایع لبنی درباره مشکالت صنایع لبنی اظهار کرد

لت رها کند، قیمت آن افزایش نمی یابد چرا که قیمت شیر و های لبنی را دو صحیح نیست و اگر قیمت گذاری شیر و فرآورده

  :درخواست درج قیمت کارخانه به جای قیمت مصرف کنندهوی اعالم کرد.لبنیات به نرخ جهانی نزدیک شده و رقابت آزاد می شود

مت کارخانه بر روی و تولیدکنندگان مبنی بر درج قی  کنندگان انجمن صنفی صنایع لبنی درخواستی به سازمان حمایت مصرف

این عضو .محصوالت لبنی به جای قیمت مصرف کننده داده است تا مردم بدانند سهم صنایع لبنی از قیمت لبنیات چقدر است

درصد پایین  81الی  91قیمت درب کارخانه یک محصول لبنی برای کارخانه حدود : هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی افزود

محصول به دست مصرف کننده می رسد چرا که هشت درصد آن عوارض مالیات بر ارزش افزوده ای است  تر از قیمتی است که آن

داران و عرضه کنندگان  درصد نیز سود مغازه 01درصد به سیستم توزیع اختصاص دارد و  03که دولت از صنایع لبنی می گیرد، 

کنندگان و تولیدکنندگان قرار  افقت سازمان حمایت مصرفخرد لبنیات است که البته این درخواست صنایع لبنی هنوز مورد مو

اگر مالیات بر ارزش افزوده لبنیات با مصوبه مجلس حذف شود می توان امیدوار بود به همان نسبت قیمت   :فربد گفت.نگرفته است

ر انجمن صنفی صنایع لبنی همچنین رضا باکری، دبی0939برابر سرانه مصرف شیر تا  961افزایش .لبنیات و شیر نیز کاهش می یابد

کیلوگرم برسد و سرانه مصرف  013براساس برنامه ششم توسعه سرانه مصرف شیر ایرانیان باید تا دو برابر افزایش یابد و به   :گفت

سرانه کیلوگرم برسد که اگر بخواهیم این  991باید با بیش از دو و نیم برابر افزایش به  0939این محصول تا پایان سند چشم انداز 

... های دولتی مانند معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و  مصرف را محقق کنیم باید راهکارهای مناسبی را از طریق دستگاه

در : وی افزود.محقق کنیم 0939اتخاذ کنیم تا بتوانیم رشد حدود هشت درصدی سرانه مصرف ساالنه آن را تا رسیدن به برنامه 

لبنی کشور ضمن بیان دغدغه ها و مشکالت صنعت راهکارهای خروج از رکود تورمی صنعت لبنیات  جلسه امروز مدیران صنایع

: دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اظهار کرد.شوند مورد بررسی قرار گرفت که در جلسات آینده این راهکارها تحلیل کارشناسی می

که در مرداد ( ارزش افزوده)بنیات از روش بهای تمام شده مهمترین موضوعی که در این جلسه به آن تغییر نظام قیمت گذاری ل

توسط سازمان حمایت و وزارت وقت بازرگانی مصوب شد به نظام عرضه و تقاضا در بازار تغییر پیدا کند تا واحدهای  0830ماه سال 

کننده  ن قیمت به دست مصرفتولیدی بتوانند در شرایط کنونی با بیشترین رقابت یکدیگر بهترین محصول و خدمات با پایین تری

 برساننند

http://www.foodpress.ir/Post 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس- 1202دى ماه  31یک شنبه 

 نصب برچسب قیمت جدید یا تاریخ مصرف جعلی روی برخی کاالها 

فروشی و در بخش  کنندگان و تولیدکنندگان بیشترین تخلفات واحدهای صنفی در بخش کاال را گران معاون سازمان حمایت مصرف

با توجه به نصب برچسب قیمت جدید یا تاریخ مصرف جعلی : مندی مردم از خدمات پس از فروش اعالم کرد و گفت خدمات را گله

 .اند شناسایی این تخلفات آموزش دیده روی برخی کاالها، کارشناسانی در زمینه

تمامی واحدها باید سود مصوب و تعیین شده را در سطح خرده فروشی و عمده فروشی به عنوان مالک : مجتبی فراهانی اظهار کرد

http://www.foodpress.ir/Post
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 .شود و خط قرمز کارشان در نظر بگیرند و اگر از میزان مصوب شده عدول شود، تخلف محسوب می

های صنعت، معدن و تجارت  واحدهای صنفی توسط بازرسان اتاق اصناف در سطح خرده فروشی و سازمانوی با بیان اینکه عملکرد 

اگر تخلفی توسط واحدهای صنفی صورت گیرد قطعا توسط بازرسان مربوطه مطابق مقررات با : کنترل و بررسی می شود، گفت

 .شود ها برخورد می آن

 برخی کاالها نصب برچسب قیمت جدید یا تاریخ مصرف جعلی روی

دهیم، در  های الزم را انجام می وی با بیان اینکه شکایات رسیده از سوی مردم را تحلیل محتوا کرده و پس از آن تصمیم گیری

: رابطه با تخلفاتی که در زمینه نصب برچسب قیمت جدید یا تاریخ مصرف جعلی روی بعضی کاالها صورت می گیرد، اظهار کرد

دهای صنفی خرده فروشی، عمده فروشی و بنکداری وجود دارد مورد رصد و پایش سازمان حمایت مواد غذایی که در واح

کنندگان و تولیدکنندگان است و کارشناسانی در زمینه شناسایی تخلفات مرتبط با نصب برچسب قیمت جدید یا تاریخ  مصرف

 .دهند ا انجام میهای الزم را دیده اند و کار بازرسی ر مصرف جعلی روی بعضی کاالها آموزش

 فروش کاالهای تاریخ مصرف گذشته در برخی از واحدهای صنفی

در معدود واحدهای صنفی بعضا تخلفاتی در زمینه فروش کاالهای تاریخ مصرف گذشته وجود دارد و اگر بنا به : فراهانی ادامه داد

ها با واحد صنفی متخلف برخورد قانونی نیز می آوری کاال تشخیص این کارشناسان، تخلفی صورت گرفته باشد قطعا عالوه برجمع

 .شود

 فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته به سازمان حمایت مربوط نیست

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در رابطه با تخلفات مرتبط با داروهای تاریخ 

بازرسی و نظارت بر کلیه مباحث دارو توسط سازمان غذا و دارو و دانشگاه : اظهار کردفروشی بعضی از داروها  مصرف گذشته یا گران

 .ها ورود کنند علوم پزشکی انجام می شود و بازرسان اتاق اصناف موظف هستند در سطح خرده فروشی البته به غیر از داروخانه

تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و  یکی از رویکردهای جدید وزارت صنعت، معدن و: وی در عین حال تاکید کرد

تولیدکنندگان تقدیر از واحدهای صحیح العمل است که عملکرد مثبتی دارند و واحدهای خرده فروشی نیز باید بدانند که بازرسان، 

 .رویکردشان سلبی و برخوردی نیست

شگیری از تخلفات است و دیگری تقدیر از دو رویکرد عمده در حوزه بازرسی داریم که یکی بحث پی: فراهانی خاطر نشان کرد

 .واحدهایی است که عملکردشان مثبت است

http://www.foodpress.ir/Post 

 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 1202دی  1۱شنبه  سه

 علت افزایش قیمت نارنگی چیست؟

 .دالیل اصلی افزایش قیمت نارنگی در حال بررسی است: کشاورزی گیالن گفتمعاون امور تولیدات گیاهی سازمان جهاد 

شاید یکی از دالیل قیمت باالی نارنگی، : ، منطقه گیالن، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  حبیب جهانساز در گفت

این دالیل از سوی کارشناسان . ه افزایش قیمت نارنگی را فراهم ساخته استالبته دالیل دیگری هم وجود دارد که زمین. تقاضای زیاد آن باشد

 .تنظیم بازار جهاد کشاورزی گیالن در حال بررسی است

برداشت مرکبات از جمله نارنگی در : به برخی محصوالت کشاورزی گیالن خسارت زده است، اضافه کرد 09وی با اشاره به اینکه سرمای سال 

 .شود نارنگی های موجود در بازار معموال از سایر استانها وارد گیالن می. البته تولید نارنگی در گیالن چندان زیاد نیستگیالن آغاز شده و 

http://www.foodpress.ir/Post
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امسال تولید . هزار تن مرکبات در گیالن تولید شود 13شود  به طور کلی تولید مرکبات، امسال خوب است و پیش بینی می: جهانساز ادامه داد

 .ر خوب بوده است و امیدواریم به زودی قیمت این میوه منطقی شودنارنگی در سطح کشو

امسال : گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه گفته بود های گرمسیری و نیمه به گزارش ایسنا، ابوالقاسم حسن پور، مدیرکل دفتر میوه

های شمالی و  ای که میزان تولید این محصول در استان گونه ، بهشرایط مناسبی برای تولید انواع مرکبات از جمله نارنگی در کشور وجود دارد

 .هزار تن تخمین زده شده است 313جنوبی 

جنوب راهی بازار شده است، بنابراین کمبودی وجود ندارد  "کینوی"شمال به پایان رسیده، اما نارنگی  "اونشوی"تولید رقم نارنگی : وی افزود

 .نی این محصول در بازار باشیمهزار توما 03که شاهد قیمت هشت تا 

: بازی است که راه افتاده تا بهانه واردات نارنگی پاکستانی فراهم شود، خاطرنشان کرد حسن پور با اعالم اینکه افزایش قیمت نارنگی نوعی سیاه

 .دها و آفات به کشور ندار ای جز ضربه زدن به تولید داخل و احتمال ورود انواع بیماری واردات هیچ نتیجه

http://www.isna.ir/fa/news/08030333101 

 پنبه

 ایسنا - 1202دی  1۱دوشنبه 

 !کاران رشتخوار تنبیه شدند پنبه

 .پردازد دولت بدهی کشاورزان رشتخوار را نمی: عضو انجمن صنفی کشاورزان رشتخوار گفت

در : ، منطقه خراسان، خاطرنشان کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران گفتسید حسن حسینی در 

سال جاری کشاورزان پنبه کار برداشت پنبه خود را به دلیل حمایت دولت در اعالم خرید تضمینی پنبه به دالالن 

روز  50راکز خرید دادند و با گذشته تن محصول خود را تاکنون تحویل م 300تومان، بیش از  0000نفروختند و با قیمت 

 .از تحویل، هنوز پول کشاورزان پبنه کار پرداخت نشده است

درصد آن را به کشاورزان پرداخت نماید،  93وی با بیان اینکه دولت توانسته با گذشت دو ماه از برداشت محصول پنبه کاران فقط 

در حال حاضر دولت بقیه تولید پنبه کشاورزان . ورزان پاسخگو نیستمتاسفانه دولت در خصوص پرداخت بقیه طلب کشا: اظهار کرد

 .تومان کاهش یابد 0333کند که این امر باعث شده قیمت پنبه به  را به دلیل نداشتن پول از کشاورزان خریداری نمی

تومان به دالالن فروختند  9133تعدادی از کشاورزان، پنبه تولیدی خود را هر کیلو گرم در سال جاری نقدا تا سقف : حسینی گفت

اند طلب خود را  اند هنوز نتوانسته تر فروخته و دردسرهای دولت را نچشیدند اما گروهی که پنبه خود را به دولت با قیمت پایین

 .وصول کنند

این : زودوی با تاکید بر اینکه دولت قبل از اعالم خرید تضمینی هر محصول باید پشتوانه و اعتبار آن را تامین نماید، اف

 .عمل دولت، امسال برای کشاورزان پنبه کار رشتخواری نه تنها تشویق بوده که از هزار تنبیه بدتر بود

عضو انجمن صنفی کشاورزان رشتخوار با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل نپرداختن بدهی خرید تضمینی پنبه از سوی دولت به 

بخش جنگل از توابع رشتخوار ساالنه بیش : ت خود اعتمادی به دولت ندارند، افزودپنبه کاران، کشاورزان دیگر برای فروش محصوال

دهد، این بخش دارای  هزار تن محصول پنبه را تولید و تحویل کارخانجات نساجی تربت حیدریه مشهد و گناباد می 01تا  09از 

 .بزرگترین تولید کنندگان پنبه بعد از سبزوار در استان خراسان رضوی هستند

http://www.isna.ir/fa/news/08030131030 

http://www.isna.ir/fa/news/93101608715
http://www.isna.ir/fa/news/93101507909
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 تولیدات زراعی و باغی

 آیانا-1202دی  16, سه شنبه

 هزار تن خیار خاردار جیرفتی، پشت سیم خاردار مشتریان روسی  0.

داران  های باالی گمرکی، خرید خود را از گلخانه دلیل هزینه با سقوط واحد پولی روسیه، مشتریان روسی به

 . شود اند و این کار امروز به سختی و با قیمیت دور از قرارهای اولیه انجام می جیرفتی متوقف کرده
کرمان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی مدیر اجرایی دفتر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جنوب استان 

های جنوب استان کرمان اختصاص به کشت خیار خاردار داشت که روسیه  هکتار از گلخانه 833: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .بازار اصلی مصرف و خرید این محصول است

دلیل سقوط روبل  عنوان واسطه با کشاورزان تهیه شده بود که به آذربایجان بهقراردادهایی بین تاجرانی از ترکیه و : احمد فرید افزود

 .شدند( طرفین ترک و ایران)روسیه، مشتریان روسی به تعهدات خود عمل نکردند و باعث متضرر شدن دو طرف قرارداد 

جبور به عدم برداشت و یا فروش آنها داران م هزار تن خیار تولید شد که گلخانه 33هکتار، حدود  833در این : وی خاطرنشان کرد

 .با قیمت پایین شدند

هزار  قرار بر فروش محصول با قیمت یک: مدیر اجرایی دفتر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جنوب استان کرمان ادامه داد

 .کاهش یافت تومان 833هزار و  تومان برای هر کیلوگرم بود که با پیش آمدهای رخ داده قیمت به یک 333و 

کننده با این محصول و کم بودن بازار  دلیل آشنا نبودن مصرف فرید، کاشت خیار خاردار را بدون هماهنگی با بازار و خریدار به

راه حل این مشکل ترویج این محصول در کشور، بازاریابی آن در کشورهای حوزه خلیج فارس : مصرف اشتباه دانست و تصریح کرد

 .وپا و آفریقا استو صادرات آن به ار

داران منطقه  طور جدی دامنگیر گلخانه به گزارش ایانا و بر اساس آخرین اطالعات دریافتی این مشکل که حدود دو هفته است به

شده، همچنان پابرجاست و تولیدکنندگان گریزی ندارند تا با ضرر هم که شده خیارهای خاردار را از سیم خاردار بازار مشکل پسند 

پذیری پیشین مشتریان روسی به کشت این نوع  داران جیرفتی با سفارش شود گلخانه ویژه که گفته می وسیه عبور دهند بهامروز ر

 ./اند خیارها مبادرت ورزیده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 93009-0 .html 

 ی و باغیتولیدات زراع
 فودپرس-1202دى ماه  16سه شنبه 

 تن بذر کلزای مادری از استرالیا؛ 565با واردات 

 شود  ایران در تولید کل بذر کلزا خوداتکا می

ای و همچنین تعیین تکلیف  های روستایی کشاورزی ایران از ایجاد دو شهرک گلخانه مدیرعامل جدید اتحادیه مرکزی تعاونی

 .اتحادیه به بانک کشاورزی خبر دادهای این  بدهی

 80نژاد، در جمع نشریات تخصصی بخش کشاورزی؛ در ابتدا با یادآوری پتانسیل اتحادیه مرکزی یادشده با  محمدرضا رییسی

هزار جایگاه عرضه  00هزار فروشگاه مصرف،  03شرکت تعاونی روستایی،  393اتحادیه شهرستانی، دوهزار و  830اتحادیه استانی، 

با توجه به این پتانیسل باال و : میلیون روستایی، گفت 93میلیون نفر کشاورز در این اتحادیه و پوشش جمعیت  961وخت و س

گری دولت در  های این مجموعه، امکان فراهم بودن کاهش تصدی دلیل نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی بر کلیه فعالیت به

 .ا وجود دارده بخش کشاورزی واگذاری آن به اتحادیه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20994-1.html
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ای از سهام دو کشت و صنعت شهید رجایی و جیرفت از دو  مبنی بر خرید بخش عمده 33وی با یادآوری اقدام خودش در سال 

با این اقدام در عمل کاربری کشاورزی این دو : ، افزود(ها در آن مقطع زمانی رغم همه مخالفت به)سازی  مزایده سازمان خصوصی

هزار هکتار از بهترین اراضی زراعی با آب تأمین شده، تثبیت و عالوه بر حفظ سطح اشتغال،  03د قطب تولید کشور با حدو

 .گذاری شده است های مختلف در این دو شرکت سرمایه وری در زیربخش منظور ارتقای سطح بهره میلیاردها ریال نیز به

: یادآوری وظیفه اصلی اتحادیه در اساسنامه خاطرنشان کرد های روستایی کشاورزی ایران با مدیرعامل جدید اتحادیه مرکزی تعاونی

های تولیدی و تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز کشاورزان مستلزم  خرید و فروش محصوالت تولیدی اعضاء، تأمین و توزیع نهاده

شاورزی که در اجرای دلیل بدهی سنگین این تشکل به بانک ک امکان استفاده از تسهیالت بانکی است که این امکان نیز به

های غیرکارشناسی وزارت جهاد کشاورزی در دولت نهم در امر خرید توافقی محصوالت کشاورزی و اجرای طرح ساماندهی  سیاست

 .شده از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاصل شده، وجود ندارد داده مرغ و خرید و فروش میگوی برگشت

نخستین گام کاری، تعیین تکلیف بدهی اتحادیه به بانک کشاورزی اعالم و اظهار ترین مسئولیت خود را در  نژاد مهم رئیسی

امیدواری کرد تا با هماهنگی سازمان مرکزی تعاون روستایی، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس، این محدودیت 

 .جدی در اسرع وقت از پیش روی اتحادیه برداشته شود

های روستایی این توانایی را دارد که با  ه در گردش کافی در اختیار اتحادیه قرار گیرد، شبکه تعاونیچنانچه سرمای: وی ادامه داد

کنندگان را با حفظ  ها، نیاز مصرف ها و شهرستان موقع محصوالت از کشاورزی و با هماهنگی سازمان میادین در استان خرید به

 .کننده تأمین کند منافع تولیدکننده در عین جلوگیری از اجحاف به مصرف

نژاد، اگر امکان استفاده از تسهیالت بانک فراهم شود، اتحادیه توان تأمین و توزیع تمامی کود مورد نیاز بخش  به گفته رییسی

 .گری دولت را نیز دارد کشاورزی و کمک به کاهش تصدی

های تولید، امکان  ظرفیت انباری در عرصه های شبکه از دو میلیون تن وی با بیان اینکه در حال حاضر با برخورداری زیرساخت

رغم  های روستایی کشاورزی ایران به کمااینکه اتحادیه مرکزی تعاونی: ها وجود دارد، تصریح کرد سازی کود و سایر نهاده ذخیره

 .های اعتباری چند سال اخیر توانسته بخش عمده کود اوره و کود آهن کشاورزان را تأمین و توزیع کند محدودیت

های روستایی کشاورزی ایران با اظهار خشنودی از توان دو کشت و صنعت جیرفت و شهید  دیرعامل جدید اتحادیه مرکزی تعاونیم

طور که در دوره قبلی  همان": رجایی در زیرمجموعه اتحادیه مرکزی، آن هم در دو اقلیم مختلف برای تولید انواع بذر، یادآور شد

های تولید بذر کشور مجارستان با هماهنگی سفارت ایران در  وع تولید بذر در ایران را توسط شرکتمسئولیتم در این اتحادیه، موض

اکنون نیز جهت تولید انواع بذور با هدف تأمین نیاز داخل و صادرات به کشورهای منطقه از تمام  بوداپست پیگیری کردم، هم

 ".ردامکانات دو کشت و صنعت شهیدرجایی و جیرفت استفاده خواهم ک

تن بذر کلزای مادری از استرالیا، کل بذر کلزای مورد نیاز کشور را  161اتحادیه مرکزی در سال جاری با واردات : نژاد خبر داد رییسی

 .در کشت و صنعت شهیدرجایی تولید و تأمین خواهد کرد

 .شود ارزآوری قابل قبولی نیز فراهم می به گفته وی، با این اقدام ضمن تولید اغلب بذور مورد نیاز کشور و حتی صادرات؛ امکان

وری از منابع محدود آب و با  با توجه به لزوم حداکثر بهره: های دیگر در دست اقدام اتحادیه تأکید کرد نژاد درباره طرح رییسی

دام از ای در هرک های کشاورزی، دستور بررسی و مطالعات کارشناسی ایجاد یک شهرک گلخانه همکاری مدیرعامل شرکت شهرک

 .های جیرفت و شهیدرجایی صادر شده است کشت و صنعت

http://www.foodpress.ir/Post 
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 تولیدات زراعی و باغی
 ایسنا - 1202دی  1۱شنبه  سه

 درصدی کشت سیب زمینی در گلستان00افزایش 

درصد افزایش یافته که نشان از استقبال  93یب زمینی در استان نسبت به سال گذشته کشت س: رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت

 .کشاورزان نسبت به کشت این محصول دارد

زمینی در  تاکنون در نوبت کشت پاییزه و زمستانه، کشت سیب: ، دکتر مختار مهاجر اظهار کرد(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .هکتار برسد 1333شود این میزان به  بینی می اراضی استان انجام شده که پیشهکتار از  9333سطح 

هزار تن سیب زمینی در سال جاری کشت شود و با توجه به پیگیری ما در سال گذشته و دستور وزیر  093شود نزدیک به  برآورد می: وی افزود

 .صادرات سیب زمینی تولیدی استان نخواهیم داشت های صادرات این محصول، مشکلی برای جهاد کشاورزی برای حذف تعرفه

بار  8دهد تا در سال  به گزارش ایسنا، استان گلستان با داشتن تنوع آب و هوایی و شرایط مناسب کشاورزی، این امکان را به کشاورزان می

 .رود استان گلستان یکی از مناطق اصلی کشت این محصول به شمار می. کشت سیب زمینی داشته باشند

http://www.isna.ir/fa/news/08030333301 

 تولیدات دام و طیور

 آیانا-1202دی  18, پنجشنبه

 ریزی مرغداران اردبیلی یک میلیون قطعه در ماه تعیین شد  ظرفیت جوجه

اره کل دامپزشکی، نسبت به مدیریت جوجه ریزی اتحادیه مرغداران استان اردبیل با همکاری و هماهنگی اد

 .هزار قطعه درماه برنامه ریزی و مدیریت نمایند 40تا سقف یک میلیون و 
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، عدیل سروی پیش از ظهر امروز که در هفتمین جلسه کارگروه 

اتحادیه مرغداران : یت جوجه ریزی استان سخن می گفت، با اعالم این خبر افزود تنظیم، ساماندهی خرید و کشتار مرغ و مدیر

استان با همکاری و هماهنگی اداره کل دامپزشکی نسبت به مدیریت جوجه ریزی تا سقف اعالمی وزارت جهاد کشاورزی به ظرفیت 

امپزشکی با هماهنگی اتحادیه مرغداران در هزار قطعه درماه برنامه ریزی نموده و شرکت ممیزی تحت پوشش د 13یک میلیون و 

 .صدور مجوز بهداشتی و معرفی به سوخت سقف جوجه ریزی مرغداری های گوشتی را مدیریت می نماید

شرکت پشتیبانی امور دام برابر مصوبه دولت نسبت به خرید مازاد بر مصرف گوشت مرغ ادامه داده و سردخانه های : وی افزود

استان نبوده و در موقع بحرانی باید سردخانه های استان نیز نهایت همکاری را با شرکت پشتیبانی امور دام  موجود متناسب با نیاز

 .داشته باشند 

این مقام مسئول که در جمع مسئوالن و کارشناسان بانک کشاورزی ، صنعت و معدن و تجارت، دامپزشکی و صاحبان کشتارگاها 

اتحادیه مرغداران استان الزم است اطالع رسانی به موقع را به مرغداران : می گفت افزود ی طیور و سایردستگاه های ذیربط سخن 

استان مبنی بر اجرای طرح زمان بندی شده جوجه ریزی در استان تا سقف معین را به مورد اجراء گذارد که دراین خصوص 

رغداری های استان به عهده اتحادیه مرغداران مسئولیت برنامه ریزی و مدیریت جوجه ریزی و رعایت سقف سهیمه جوجه ریزی م

 .استان است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/90381-0.html 

 

http://www.isna.ir/fa/news/93101608897
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21037-1.html
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 تولیدات دام و طیور

 فودپرس- 1202دى ماه  39شنبه 

 :انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان رییسمجید قدیری، 

 حمایت می کنیم Iran FeedExpo کارخانه خوراک دام و طیور از 9.3با 

مجید قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان در خصوص حضور در همایش و نمایشگاه خوراک دام و طیور و 

 .هستیم Iran feed expo یدکننده خوراک از حامیانکارخانه بزرگ و مطرح تول 033با حضور : آبزیان گفت

انجمن به عنوان یکی از مهمترین : وی در خصوص حضور در همایش و نمایشگاه خوراک دام و طیور و آبزیان به خبرنگار اگنا گفت

می  Iran feed expo تشکل های صنعت خوراک دام و طیور و آبزیان در همایش و نمایشگاه خوراک شرکت کرده و از حامیان

 .باشد

کارخانه بزرگ و مطرح تولیدکننده خوراک دام و طیور و آبزیان در قالب غرفه انجمن صنایع خوراک در  033: قدیری اضافه کرد

  .حضور پیدا خواهند کرد و توان تولیدی کارخانجات کشور را به نمایش خواهد گذاشت B سالن

http://www.foodpress.ir/Post 

 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 1202دی  1۱: تاریخ

 ها سه برار ظرفیت مراتع است تعداد دام

 .برابر ظرفیت مراتع است 8های موجود در کشور  تعداد دام: ها و مراتع کشور گفت مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل

؛ خلیل پور در همایش یک روزه بررسی نحوه مدیریت مراتع روستایی و ارایه راهکارهای گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

است میلیون واحد دامی موجود در کشور وابسته به مراتع  093میلیون از 33اجرایی در قزوین با اعالم اینکه در حال حاضر تعلیف 

 .باید برای تعدیل دام به منظور بهره برداری از عرصه های مرتعی با مشارکت جوامع بهره بردار تسریع شود: افزود

میلیون دام مازاد و غیرمجاز از مراتع پیش بینی شده است که  8در قانون افزایش بهره برداری از مراتع، خروج ساالنه : وی گفت

 .ای فرهنگی، اشتغال جایگزین و ابزار قضایی استراهکار اجرایی آن، توسعه برنامه ه

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها و مراتع کشور، از سیاستهای کلی در حوزه مدیریت چرا در مراتع را تمرکز برتقویت 

با رعایت زمان : دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی و تبدیل دام های سبک و پراکنده بهره برداران به دام سنگین اعالم کرد و گفت

ورود و خروج دام به عرصه و نظارت دقیق همچنین استفاده از ظرفیت سمن ها، می توان آسیب های وارده به عرصه های مرتعی را 

 .کاهش داد

 .گونه آن علوفه ای است 833هزار گونه گیاهی در کشور شناسایی شده که بخش عمده آن در حوزه مرتعی و  3: خلیل پور افزود

استان کشور، چگونگی مدیریت مراتع در عرصه ها،  0همایش مسئوالن فنی و روسای ادارات مراتع و بهره برداران مراتع  در این

 .نقش شوراها، تشکلها و تعاونیها در مدیریت مراتع ، همچنین بهره برداران در استفاده صحیح از مراتع بحث و تبادل نظر شد

http://www.yjc.ir/fa/news/1309180 

 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5092739
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 تکنولوژی، نوآوری ها، علمی

 آیانا-1202دی  31, یکشنبه

 های مالینگ برای افزایش عملکرد محصول  گیری از پایه بهره

پذیر  های مالینگ امکان گیری از پایه ایجاد باغ یکنواخت و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح با بهره

 .است
باغداران باید : گفت( ایانا)مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .یابد های مالینگ کاهش می گیری از پایه ها و همچنین مکانیزاسیون با بهره های هرس، مبارزه با آفات و بیماری بدانند که هزینه

ای مناسب بوده و  های مالینگ برای آبیاری قطره پایه: ی مالینگ را در کاهش مصرف آب تأثیرگذار دانست و افزودها فریبرز زارع پایه

 .به همین دلیل در اصالح و کاهش مصرف آب نقش بسزایی دارند

دلیل  متراکم بههای  درختان کوتاه در باغ: های مالینگ به شرایط آبیاری، خاطرنشان کرد وی ضمن بازگو کردن حساس بودن پایه

ها بیشتر حساس بوده و توقعات زیادتری دارند، بنابراین  باال بودن راندمان به شرایط آبیاری، تغذیه، هرس و کنترل آفات و بیماری

های باغبانی،  گذاری اعم از کاشت، داشت و برداشت از وجود کارشناسان متخصص در رشته ضرورت دارد در تمام مراحل سرمایه

 .عمل آید الزم به برداری بهره

درختان کوتاه مالینگ از سال دوم به بعد و خیلی سریع به محصول : مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ادامه داد

 .نشینند می

ینگ کننده یا مال های کوتاه گیری از پایه های یک دست و درجه یک در واحد سطح با بهره افزایش درصد میوه: زارع تصریح کرد

 .پذیر است امکان

های برداشت محصول با توجه  هزینه: های مالینگ خبر داد و یادآور شد گیری از پایه های برداشت با بهره وی از کاهش هزینه

 ./دهد ها را تا نصف کاهش می آسانی عملیات برداشت میوه، هزینه به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90318-0.html 

 
 تکنولوژی، نوآوری ها،علمی

 آیانا-دی  39, شنبه

 توزیع دستورالعمل تلفیقی مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه کود گندم بین کشاورزان 

 دستورالعمل تلفیقی مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه کود در مورد گندم بین کشاورزان برتر توزیع و

 .شود های کشور توزیع می زودی در سطح استان هزار نسخه آن نیز به پنج
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های روغنی و حبوبات توسط مؤسسه  نههای تلفیقی مدیریت حاصلخیزی خاک در مورد جو، پنبه، چغندرقند، برنج، دا دستورالعمل

 .گیرد زودی در اختیار بخش زراعت قرار می صفحه آماده شده که به 903تحقیقات خاک و آب در قالب کتابی با 

صورت نشریه آماده و بین  دستورالعمل تغذیه کود برای هریک از محصوالت یادشده نیز به طور جداگانه و به: کاظم خاوازی افزود

 .وزیع خواهد شدکشاورزان ت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21053-1.html
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ها مربوط به  این دستورالعمل: های تغذیه کودی کامل و جامع هستند، خاطرنشان کرد ها و توصیه وی با بیان اینکه دستورالعمل

های کودی با هدف افزایش عملکرد، فرار از سرمازدگی و مسائل  مراحل قبل از کشت تا مرحله کشت محصوالت است و توصیه

 .رابر آفات و شرایط تنشی تدوین شده استشوری خاک، مقاومت در ب

ای گیاهان گندم، جو، پنبه،  دستورالعمل تلفیقی مدیریت حاصلخیزی و تغذیه: رئیس مؤسسه خاک و آب کشور تصریح کرد

های روغنی و حبوبات ظرف پنج تا شش ماه توسط این مؤسسه آماده شده و در عین حال حاصل کل دانش و  چغندرقند، برنج، دانه

 ./سال گذشته است 03عات مؤسسه طی اطال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 90399-0 .html 

 چای

 آیانا- 1202دی  31, یکشنبه

 ریزی  ؛ دستور کار مذاکرات سازمان چای با سازمان برنامه"های چای تجدید حیات باغ"

ماه تا اسفندماه سال جاری  های چای شهرت دارد، باید از دی زراعی که به تجدید حیات باغ عملیات به انجام

 .جدی گرفته شود
درباره لزوم ( ایانا)کارشناس باسابقه چای و رئیس سابق سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود و برای گیاهان باعث افزایش عملکرد خواهد شد اعی نوعی تجدید حیات محسوب میزر به: زراعی در فصل حاضر گفت به

تر باشند و محصول تولیدی نیز از کیفیت بهتری  شود که درختان در مقابل خشکی مقاوم موقع باعث می هرس به: علی محرر افزود

 .برخوردار باشد

شود، اما  ها توصیه می ر است که نخستین نوع آن برای تمامی سالبر و کمرب هرس دارای انواع سرهرس، کف: وی خاطرنشان کرد

 .بار الزم است انجام شود بر هر پنج سال یک هرس کف

ماه تا پایان  از مواردی است که از دی... کاری، کوددهی و ای همچون شخم زدن، وجین رعایت سایر موازین تغذیه: محرر ادامه داد

 .اسفندماه قابل توصیه است

 .های چای نیز بهتر است در فصل بهار انجام شود تغذیه و کوددهی باغ: ح کردوی تصری

های چای در خواب زمستانی هستند و باغداران تا اسفندماه  در حال حاضر بوته: رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی یادآور شد

 .زمان دارند که نسبت به هرس اقدام کنند

شود، بستگی به عملیات زمستانه داشته و در صورت  که به اصطالح درجه یک گفته می غنچه های یک تولید چای: محرر تأکید کرد

 .انجام، شاهد تولید بیشتر برگ سبز درجه یک چای در بهار خواهیم بود

 933هزار و  کند که در سال گذشته قیمتی معادل یک یک غنچه و سه برگ نیز برگ سبز درجه دو تولید می: وی اظهار داشت

 .تومان تعیین شد 333هزار و  صورت تضمینی تعیین شد و برای درجه یک آن نیز قیمت یک هر کیلوگرم آن به تومان برای

ریزی هستند تا در زمان مناسب بتوانند بودجه  مسئوالن سازمان چای در حال رایزنی با سازمان برنامه: محرر همچنین گفت

 .های چای اخذ کنند زراعی باغ مناسبی را برای عملیات به

زراعی را در حال حاضر در  مانند، بلکه طبق تجارب گذشته خود، اقدامات به کاران منتظر تسهیالت نمی چای: وی در ادامه افزود

 .های چای آغاز کردند های شمالی و باغ استان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21042-1.html
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ان مناسب خود به برای تولیدی مناسب و باکیفیت الزم است هر نوع عملیات زراعی و باغی در زم: محرر در پایان خاطرنشان کرد

 ./انجام برسد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90313-0.html 
 چای

 ایسنا - 1202دی  1۱دوشنبه 

  هزار تنی چای 90قاچاق بیش از 

هزار تن کمتر از نیاز داخلی اعالم شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی است،  03آمار تولید و واردات ساالنه چای خشک در کشور که بیش از 

  .شود دهد مابقی این نیاز از مبادی غیررسمی به داخل قاچاق می نشان می

ند کن هزار تن چای خشک مصرف می 033به گزارش خبرنگار ایسنا، براساس آمارهای اعالم شده از سوی سازمان چای، ایرانیان ساالنه بیش از 

  .رسد کیلوگرم می 061که سرانه هر ایرانی به 

هزار دالر به کشور وارد شده است که با  333میلیون و  898تن چای سیاه به ارزش  133هزار و  39این درحالی است که سال گذشته 

رسد و این در حالی  هزار تن می 30هزار تنی چای خشک در کشور باز هم موجودی چای در بازار ایران به حدود  91احتساب آمار تولید حدود 

  .کنند هزار تن اعالم می 033است که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و سازمان چای همواره سرانه مصرف ایرانیان در هر سال را بیش از 

درصد نسبت به  93 هزار دالر به کشور وارد شده که حدود 833میلیون و  039تن چای سیاه به ارزش  033هزار و  81ماهه امسال هم  0طی 

 .مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است

دهد که مابقی نیاز  هزار تنی موجودی چای در بازار ایران با آمارهای رسمی تولید و واردات منتشر شده، نشان می 03تفاوت فاحش و بیش از 

 .کنند اندرکاران هم به آن اشاره می دستشود که البته همیشه مسئوالن و  کشور از طریق مبادی غیر رسمی وارد می

آمد که در این پرونده بهای تحقق  ترین پرونده قاچاق چای شرق کشور در تعزیرات حکومتی مشهد به اجرا در البته چندی پیش نیز بزرگ

از تبصره « خ»یلیارد ریال در بند های قاچاق کاال و ارز با جریمه بیش از یک م الزامات قانونی مبنی بر انتشار حکم محکومیت قطعی در پرونده

که بیش  "شاهسوند"قانون مجازات اسالمی، پرونده مربوط به قاچاق چای متعلق به محمد سعید فیصل، مدیر عامل وقت شرکت چای  83ماده 

شد با تصویب  ادر میسال در جریان رسیدگی قرار گرفته بود و باید پس از قطعیت حکم از طریق دیوان عدالت اداری حکم به توقیف ص 00از 

  .طور ویژه در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت قانون اخیر به

رود این  با توجه به اینکه تولید، واردات و تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور به طور مشخص در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است انتظار می

صوالت کشاورزی که در تامین امنیت غذایی و سالمت بهداشت عمومی جامعه نقش بسزایی دارد، با وزارتخانه برای تنظیم هرچه بهتر بازار مح

تر از  چیان ببندد و مهم گذاری کند تا راه را بر سودجویان و قاچاق ای سیاست کنترل دقیق میزان نیاز داخلی از طریق تولید و واردات، به گونه

 .الت غذایی در ارتباط است مورد تهدید قرار نگیردآن سالمت جامعه که به طور مستقیم با محصو

http://www.isna.ir/fa/news/08030131330 

 خرما

 خبرنگاران جوان - 1202دی  39: تاریخ

 رود خرما سال آینده به بورس کاال می/ اطلس خرمای کشور در حال تدوین است

های مختلف این محصول در کشور ما از سوی این  اطلس خرمای کشوری، با توجه به گونه: اجرائی انجمن ملی خرما گفتمدیر 

 .انجمن در حال تدوین است

با همکاری مرکز : بورس کاال اظهار داشتخرما در   ، با اشاره به عرضهخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمحمد رئوفی در گفتگو با 

هایی که این سازمان تعریف خواهد نمود در سال آینده در رینگ  ورود این محصول را با استاندارد  تحقیقات بورس کاال زمینه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21056-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93101507869
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 .کشاورزی این بورس خواهیم داشت

متاسفانه : ندی رو به رو هستیم، افزودب وی با بیان اینکه در زمینه وضعیت صادراتی این محصول با مشکالتی فرآوری و بسته

فرآوری و بسته بندی در داخل کشور فراهم شود   گیرد و اگر این زمینه بندی خرمای ما در کشور ترکیه و امارات صورت می بسته

 .هزار تن خرما نیز خواهیم بود 933هزار تن و حتی  093تا  033شاهد صادرات 

فرهنگ مصرف خرما : اید مانند شیر به صورت رایگان در مدارس کشور توزیع شود، یادآور شددر پایان ضمن اینکه خرما نیز ب  رئوفی

 .تر آشنا خواهند شد در بین مردم با این برنامه تقویت خواهد شد و مردم نیز با فواید این محصول مهم بیش

http://www.yjc.ir/fa/news/1301313 

 زعفران

 - 02/19/39فارس

 زند برنامه به صادرات لطمه می کشت بی/ درصد افزایش یافت 30صادرات زعفران 

ماه ابتدای امسال  1صادرات زعفران در استان خراسان رضوی در : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت

 .درصد افزایش یافته است 30حدود  10نسبت به مدت مشابه سال 
با اشاره به افزایش صادرات  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  غالمرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت

 83ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود  0صادرات زعفران در استان خراسان رضوی در : زعفران، گفت

 .درصد افزایش یافته است

تن  33میزان صادرات زعفران در استان خراسان رضوی  09ماه ابتدای سال  0در : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران بیان داشت

کیلوگرم  090تن و  039هزار دالر بود که این مقدار در سال جاری در این استان به  333میلیون و  003کیلوگرم معادل  919و 

 .هزار دالر رسیده است 933میلیون و  090ل معاد

لغو عوارض صادراتی زعفران از عوامل موثر بر : میری با بیان اینکه اواسط آذرماه فصل برداشت زعفران به پایان رسیده، تصریح کرد

 .افزایش صادرات و کاهش قاچاق این محصول در سال جاری بوده است

افزایش سطح : های پرآب که امکان کشت محصوالت دیگر در آنجا وجود دارد، گفت ستانوی با اشاره به کشت زعفران در برخی از ا

 .زیر کشت و افزایش میزان تولید بدون در نظر گرفتن بازار هدف نتایج خوبی برای صادرات این محصول ندارد

راسان رضوی کاشته شود و بهتر است زعفران در استان های کم آبی مثل خ: رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران اظهارداشت

 .های پر آب به کشت محصوالت کشاورزی دیگر بپردازند استان

تن آن صادر و با  013تا  013شود که بین  تن زعفران در کشور تولید می 833الی 913در حال حاضر ساالنه حدود : میری گفت

 .رسد تن آن به مصرف داخلی می 91دهم گرم حدود  1سرانه مصرف 

ریزی  برنامه تولید این محصول درحالیکه برای مصرف و صادرات آن برنامه افزایش سطح زیر کشت و افزایش بی: وی بیان داشت

 .نشده عواقب خوبی برای صادرات این محصول ندارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080393333983 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/news/5095676
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931020000238
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 زعفران
 آیانا- 1202دی  16, سه شنبه

 کشت و فرآوری زعفران در اردبیل بومی شد 

ربط کشت و فرآوری محصول اقتصادی و با ارزش زعفران در استان اردبیل  های کارشناسان ذی با همکاری

 . بومی شد که این محصول امسال در هشت شهرستان استان کشت شد
با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی استان اردبیل امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان جهاد 

ربط کشت و  های کارشناسان ذی بار با همکاری های مسئوالن ملی و استانی برای نخستین آمده و با مساعدت عمل های به پیگیری

استان اردبیل بومی شد که این محصول امسال در هشت شهرستان استان کشت شد فرآوری محصول اقتصادی و باارزش زعفران در 

 .هکتار کشت شد 13تن پیازچه وارد استان و در بین کشاورزان توزیع شد که در سطح معادل  19که حدود 

عنوان یک  به شود و زعفران هم نوع محصول کشاورزی کشت می 80عدیل سروی با بیان این که در حال حاضر در استان اردبیل 

های منحصر به فردی است که هم از  این زعفران دارای ویژگی: شده به آمار آنها اضافه شد، افزود محصول زراعی ارزشمند و تثبیت

زایی  ترین محصول کشوری است و از لحاظ اشتغال زایی، هم از لحاظ مدیریت منابع آب و هم از لحاظ اقتصادی باصرفه لحاظ اشتغال

 .دهد ترین رتبه را به خود اختصاص می شاخصکشاورزی هم 

زعفران محصولی است در بین سایر محصوالت کشاورزی از لحاظ نیاز : شناسی زعفران خاطرنشان کرد وی با اشاره به شاخص گیاه

رو  بهآبی رو ترین محصول است و با توجه به شرایط جوی و آب و هوایی که شاهد خشکسالی هستیم و با بحران کم توقع آبی کم

بینی  طور متوسط پیش تواند تولید شود و از لحاظ میزان برداشت در واحد سطح به هستیم، این محصول حتی در شرایط بحرانی می

شده، درجه کیفیت  های انجام کیلوگرم براده این محصول تولید شود و خوشبختانه بنا بر آزمایش 061شود که از هر هکتار  می

 .حاظ شاخص ارزش زعفران دارای رتبه اول و دوم استزعفران تولیدی اردبیل از ل

های خدابخش، استاندار اردبیل؛ محمود حجتی، وزیر جهاد  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با قدردانی از مساعدت

زعفران در  های آینده هم شاهد افزایش سطح زیر کشت کشاورزی و عباس کشاورز معاون زراعت اظهار امیدواری کرد که در سال

استان اردبیل باشیم که چه از لحاظ تولیدات و چه از لحاظ افزایش تولیدات اقتصادی و ارزش افزوده در این بخش شاهد رشد و 

 ./توسعه واقعی باشیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 90330-0 .html 

 فرانزع
 خبرنگاران جوان - 1202دی  39: تاریخ

 درصد است 30میزان مصرف زغفران کشور / تن رسید 910تولید زعفران در سال جاری به 

تر آن در سال  دهی کم درصدی این محصول به دلیل گل 83میزان تولید زعفران با توجه به کاهش : دبیر شورای ملی زعفران گفت

 .تن رسیده است 003جاری به 

، با ذکر این نکته که افزایش سطح زیر کشت کاهش تولید را جبران خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمنوچهری در گفتگو با 

رزی دنبال شود آموزشی است از سوی وزارت جهاد کشاو  اگر برنامه طرح بهبود کیفیت زعفران که یک برنامه: کرد، اظهار داشت

 .های آتی خواهیم بود قطعاً شاهد تولید بهتری در سال

مصرف زعفران با نوسانات قیمت این محصول در سطح : درصدی زعفران در کشور نیز تصریح کرد 83وی با اشاره به سرانه مصرف 

 .اند خمین زدهدرصد میزان مصرف این محصول را در سطح کشور ت 83تا  91داخلی و جهانی مرتبط بوده و بین 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21009-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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گسترش تبلیغات خارجی و اجرای : این شورا برای افزایش محصول زعفران افزود  دبیر شورای ملی زعفران با اشاره به طرح آینده

 .طرح بهبود کیفیت زعفران برای سال آینده را در دستور کار خود داریم  گسترده

فائو بالغ بر دو میلیون : جهت طرح بهبود کیفیت اضافه کرد منوچهری همچنین ضمن خرسندی از همکاری فائو برای همکاری در

دالر برای این طرح که از سوی شورای زعفران پیشنهاد شد، اختصاص داد که در حال حاضر در سطح استان خراسان رضوی اجرای 

 .شود می

ده شدن برند ملی زعفران صادرات امیدواریم با آما: درصدی زعفران یادآور شد 98منوچهری در پایان ضمن بیان افزایش صادرات 

 .ای پیدا کند این محصول افزایش قابل مالحظه

http://www.yjc.ir/fa/news/1301330 

 سم

 آیانا-1202دی  17, چهارشنبه

 درصد  35درخواست افزایش تعرفه واردات سموم آماده تا سقف 

دلیل اختصاص ارز مرجع به واردات سموم آماده و قیمت پایین سوم وارداتی در مقایسه با تولیدات داخلی،  به

 . درصد به دولت ارائه شد 35پیشنهاد افزایش تعرفه واردات سموم فرموله تا سقف 
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ران رئیس انجمن صنایع تولیدکننده سموم ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ای

طور کامل و  درصد آن به 83شود که بر اساس آمار موجود حدود  هزار تن انواع سموم کشاورزی در کشور مصرف می 99ساالنه 

 .آید صورت فرموله از خارج کشور می به

انواع سموم کشاورزی است که  هزار تن 83میزان تولید سموم صنایع کشور نیز طی یک سال حدود : محمد عرب افزود علی

 .شود هزار تن آن به کشورهای همسایه صادر می هشت

درصد این صنایع فعال بوده و در یک  03هزار تن است که تنها  833ظرفیت اسمی تولیدکنندگان کشور : وی خاطرنشان کرد

 .کنند شیفت چهارساعته فعالیت می

که در داخل ( آماده)بعد از تغییر نرخ پاییه ارز، به واردات سموم فرموله : ادرئیس انجمن صنایع تولیدکننده سموم ایران ادامه د

طوری که  ای اختصاص یافت که این امر باعث تغییر روند تولید و واردات سموم در کشور شد به شود ارز مبادله کشور نیز تولید می

 .شود هرساله بر میزان واردات سموم آماده اضافه می

درصد ارز مبادله اختصاص  13مورد نیاز برای تولید سموم در کشور ( تکنیکال)حالی به واردات مواد اولیه در : عرب تصریح کرد

 .گیرند ای می درصد ارز مبادله 033یابد که واردکنندگان برای واردات سموم آماده و فرموله  می

باعث شده که قیمت سموم ( آماده)وم فرموله درصد واردات سم 01تا  03ای و تعرفه پایین  اختصاص ارز مبادله: وی تأکید کرد

تر  تولیدشده در بازار داخل با در نظر گرفتن چهار تا شش درصد تعرفه و هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده از سموم وارداتی گران

 .باشند

دهند  راتی اختصاص میهای صاد کشورهای بزرگ صادرکننده سموم مانند چین به واردکنندگان تسهیالت و جایزه: عرب یادآور شد

 .افزاید که این امر به ترغیب واردکنندگان ایرانی برای واردات از آنها می

های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسالمی و گمرک نامه  در این زمینه به وزارتخانه: وی اظهار داشت

 .درصد داده شده است 81ا سقف نوشته و درخواست افزایش تعرفه واردات سموم به صورت آماده ت

http://www.yjc.ir/fa/news/5095681
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ماه در  دی 91تا  98نیز از  "فرهنگ کشاورزی سالم"های کشاورزی تهران با شعار  گفتنی است، دومین نمایشگاه تخصصی نهاده

 ./شود برگزار می "بوستان گفتگو"های  محل دایمی نمایشگاه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 90390-0 .html 

 سم
 ایسنا - 1202دی  1۱دوشنبه 

 درصد سموم وارداتی 10با کیفیت بودن / جلوگیری از عرضه کود و سم تقلبی

چرا که نه تنها ها برای پایین بودن عملکرد تولید است  های تولید مانند بذر، همواره از مشکالت کشاورزان و دالیل آن سم، کود و دیگر نهاده

محصوالت تولید شده و وارداتی از کیفیت باالیی برخوردار نیستند، بلکه بعضا در بازار برخی محصوالت تقلبی در قالب برندهای معتبر 

 .شوند بندی و عرضه می بسته

می کنند از استانداردهای باالیی درصد از محموله های کود و سمی که آن ها وارد  03که البته واردکنندگان این محصوالت معتقدند بیش از 

 .برخوردار است و دولت برای ارتقا کیفی این محصوالت باید اجازه واردات سموم نسل جدید را بدهد

گوید جلوگیری از قاچاق و عرضه کود و سم تقلبی  سیدمهدی حسینی رییس انجمن واردکنندگان سم و کود در این باره به خبرنگار ایسنا می

ی معتبر در بازار، اجازه ورود سموم نسل جدید از سوی مسووالن برای باال رفتن کیفیت تولیدات کشاورزی و افزایش نظارت بر در قالب برندها

 .تولید و واردات این محصوالت از جمله مسائلی است که وزارت جهادکشاورزی و دیگر نهادهای نظارتی دولتی باید به آن توجه کنند

  ها و دستگاه های نظارتی مانند سازمان حفظ نباتات، در کشور تولید یا وارد می شود، تحت نظارت سازمانهر سم و کودی که : وی افزود

 .موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان استاندارد و غیره قرار دارد که بنابراین کیفیت آن ها عمدتا مطلوب است

طریق انجمن واردکنندگان به کشور وارد می شود عمدتا جزو بذرهای واردات بذری که از : رییس انجمن واردکنندگان سم و کود اعالم کرد

درصد  03از سوی دیگر نیز می توان به جرأت ادعا کرد که . اصالح شده سبزی و صیفی است که از بهترین برندهای دنیا خریداری شده است

 .د نیز این ویژگی را دارندسم وارد شده به کشور با کیفیت باالست و کودهایی که توسط بخش خصوصی وارد می شون

های نظارتی با تقویت  های عرضه شده در بازار، کیفیت نه چندان مطلوبی ندارند اما باید دستگاه گرچه در برخی موارد کود و سم: حسینی گفت

از سوی دیگر نیز دولت . افزایش دهندهای تولید  خود از طریق اعتباراتی از محل یارانه کود و سم نظارت خود را بر بازار کود و سم و دیگر نهاده

ها به ثبت رسیده است، را بدهند تا  و مسئوالن دستگاه های نظارتی مانند سازمان حفظ نباتات اجازه واردات سموم نسل جدیدی که پنتت آن

 .بتوانیم کشاورزی ایران را متحول کنیم

های بین اللمللی عرضه کود و سم که در داخل کشور برگزار می شود  هبعضا حتی در نمایشگا: رییس انجمن واردکنندگان سم و کود اظهارکرد

های نظارتی باید جلوی این کار را  کود و سم های تقلبی و بی کیفیت و با بسته بندی برندهای معتبر عرضه می شود که مسئوالن دستگاه

های کشاورزی  وگو با عنوان نمایشگاه تخصصی نهاده ن گفتبگیرند اما در نمایشگاهی که بیست و سوم تا بیست و ششم دی ماه امسال در بوستا

 .ایم ایران برگزار می شود تولیدکنندگان و واردکنندگان کود و بذر واقعی ایران حضور دارند و جلوی شرکت عرضه کنندگان متخلف را گرفته

http://www.isna.ir/fa/news/08030133033 

 شیر

 - 02/19/11فارس

 یارانه شیر خام بهار امسال در مراحل اداری مانده است/ صنایع لبنی قیمت خرید شیر خام را باال بردند

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21021-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93101508180
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هزار تن  90مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه از ابتدای خرید تضمینی شیر تاکنون حدود 

تومان  900این طرح در اصفهان موجب شده صنایع شیر را حدود : فتشیر از دامداران خریداری شده است، گ

 .بیشتر از قیمت قبل خریداری کنند
در مورد میزان شیر  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در گفت

هزار تن شیر از  09های مختلف تاکنون حدود  از ابتدای آغاز طرح در استان: تضمینی خریداری شده از دامداران، گفت

 .کنندگان شیرخام خریداری شده است تولید

 .است تن خامه استحصال شده 933از کل مقدار خریداری شده شیرخام حدود هزار تن شیر خشک و هزار و : وی افزود

دامدارانی که به ازای فروش شیرخام به : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در مورد پرداخت وجه خرید شیر خام به دامداران گفت

اند، به آنها در اسرع وقت علوفه داده شده، اما برخی دامداران برای دریافت وجه  سازمان تعاون روستایی علوفه درخواست کرده

 .اند و به همین دلیل پولی به حساب آنها واریز نشده است ه حساب بانک کشاورزی خود را تحویل ندادهفروش شیر هنوز شمار

سامانه پرداخت آماده است و مشکلی از بابت پرداخت پول به کشاورزان وجود ندارد و ما در انتظار اعالم شماره حساب از : وی افزود

 .سوی دامداران هستیم

اجرای این طرح در : کنندگان گفت خرید تضمینی شیر بر روی قیمت خرید توسط صنایع لبنی از تولیدسلطانی در مورد تأثیر طرح 

 .تومان افزایش یافته است 033تا  13استان اصفهان موجب افزایش قیمت شده و قیمت خرید شیر توسط صنایع بین 

تاکنون : دهد، گفت کنندگان را انجام می ام از تولیدمرکز خرید شیر تضمینی در سراسر کشور کار خرید شیر خ 03وی با بیان اینکه 

ها  های خراسان رضوی، اصفهان، قزوین، چهار محال و بختیاری و تهران اجرایی شده و به مرور در سایر استان این طرح در استان

 .شود هم اجرایی می

دولت : به دامداران گفت 08ه ماهه ابتدای سال میلیارد تومانی س 833مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در مورد پرداخت یارانه 

 .اکنون این پول نزد وزارتخانه است مبلغ یارانه را به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز کرده و هم

کار پرداخت یارانه سه ماهه ابتدای سال جاری، در بوروکراسی اداری مانده است و مشکل خاصی از بابت پرداخت آن : وی افزود

 .بر است ، ولی تهیه تهیه مدارک مورد نیاز کاری زمانوجود ندارد

براساس این گزارش وزارت جهاد کشاورزی به علت عدم تمکین صنایع لبنی از مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام از دامداران با 

 .تومان، طرح خرید تضمینی شیر خام را آغاز کرد 0993قیمت مصوب 

هایی که میزان  ینی شیر خام توسط سازمان تعاون روستایی اجرا شد و براساس آن در استانطرح خرید تضم: افزاید این گزارش می

 .شود کنندگان خریداری می تومان بدون محدودیت از تولید 0993تولید شیر باالست شیر استاندارد با قیمت 

 .لت برسانند، ادامه خواهد داشتخرید تضمینی شیر خام تا زمانی که صنایع لبنی قیمت خرید شیر خام را به قیمت مصوب دو

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080301333313 

 شیر
 فودپرس- 1202دى ماه  33دو شنبه 

 ماه واریز شد  4ای که پس از  یارانه/کنندگان شیرخام سه اقدام حمایتی دولت از تولید

میلیارد تومانی و اجرای طرح  991و  833اگرچه دولت از یک سال گذشته تاکنون با سه اقدام از جمله پرداخت دو دوره یارانه 

  .حمایت کرده اما هنوز تا اجرایی شدن تمامی مطالبات کشاورزان فاصله دارد دامداراناز  خرید تضمینی شیرخام

های دولت بوده که با  ان یک ماده غذایی ارزشمند همواره یکی از دغدغهبه عنو شیر خامکنندگان  تولید شیر و حمایت از تولید

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931015000850
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%85
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 .های مختلف در یک سال اخیر از این بخش تولیدی پشتیبانی شده است روش

میلیارد تومانی یارانه بهار امسال تمام  991و  09میلیارد تومانی چهار ماه پایانی سال  833  در این راستا دولت با اختصاص یارانه

خود را برای حمایت از این بخش تولیدی به کار برد، اگرچه در پرداخت زود هنگام و تمام و کمال آن چندان موفق عمل همت 

 .نکرد

رئیس هیات  احمد مقدسیماه پایانی سال گذشته با تأخیر چندین ماهه پرداخت شد و به گفته  9میلیارد تومانی،  833یارانه 

کنندگان داده  تا پایان همان سال هنوز به تولید 09اسفند  93های صنفی گاوداران ایران، بخشی از این یارانه از  مدیره کانون انجمن

 .نشده است

میلیارد تومان به عنوان یارانه شیر بهار امسال اختصاص داد  991خام مبلغ  ن شیرکنندگا همچنین دولت به دنبال حمایت از تولید

که تا اواسط آبان ماه سال جاری هیچ خبری از تأمین اعتبار و پرداخت آن نبود، به طوری که دامداران خواستار برگزاری جلساتی با 

از سوی دولت به حساب وزارتخانه جهاد کشاورزی  08نی بهار میلیارد توما 991مسئوالن دولتی شدند و به دنبال آن جلسات یارانه 

کنندگان شیرخام  ماه باالخره روز گذشته پرداخت آن را به تولید 1واریز و وزارتخانه هم پس از انجام مقدمات الزم، پس از گذشت 

 .آغاز کرد

طبق مصوبه دولت قرار بود که به : گفت 08هار های صنفی گاوداران ایران درمورد پرداخت یارانه ب رئیس هیات مدیره کانون انجمن

 991تومان یارانه پرداخت شود، اما با توجه به میزان تولید شیر در سه ماهه ابتدای امسال و مبلغ  003ازای هر کیلوگرم شیر مبلغ 

کنندگان بدهکار  مان به تولیدتو 31گیرد و دولت به ازای هر کیلو  تومان یارانه تعلق می 091میلیارد تومان به هر کیلوگرم شیر فقط 

 .شود می

اگرچه دولت یارانه شیرخام تابستان را بالتکلیف گذاشته، اما با اجرای طرح حمایتی خرید تضمینی شیرخام : افزاید این گزارش می

از های کشور از جمله تهران، قزوین و اصفهان باز هم به شکلی دیگر در صدد حمایت  کنندگان در برخی استان از تولید

 .کنندگان این قشر برآمده است تولید

تومان توسط صنایع لبنی اتفاق افتاد و  0993این تصمیم دولت به دنبال عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت 

ال به اجرا در براساس آن سازمان تعاون روستایی کشور خرید تضمینی شیر خام با کیفیت از تولیدکنندگان را از ابتدای آذر ماه امس

 .آورد

التفاوت قیمت شیر از ابتدی تیر  کنندگان شیرخام و پرداخت مابه تولید 09ماه علوفه معوق سال  1دولت هنوز : افزاید این گزارش می

تومان اعالم شد و کارخانجات به آن عمل نکردند، را به دامداران و  0993را که قیمت مصوب خرید شیر خام  08ماه سال  تا آذر

 .کنندگان شیرخام بدهکار است لیدتو

http://www.foodpress.ir/Post 

 شیالت

 - 02/19/16فارس

 درصدی تولید میگوی پرورشی 50رشد 

تولید میگو در : رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه تولید میگو در سال جاری رشد خوبی داشته است، گفت

 .درصدی داشته است 50سال جاری نسبت به سال گذشته به دلیل بازار خوب و افزایش تقاضا رشد 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post
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تولید میگوی پرورشی درسال : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   حسن صالحی رئیس سازمان شیالت ایران در گفت

درصد رشد داشته  13شود، نسبت به سال گذشته حدود  بینی می جاری نسبت به سال گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده و پیش

 .باشد

وبی و گلستان تعداد قابل توجهی وارد عرصه های جن شرایط پرورش در سال جاری خوب بود و به همین دلیل در استان: وی افزود

 .اند، در ضمن فضای خوب عرضه و تقاضا این افزایش تولید را رقم زده است پرورش تولید میگو شده

مشکلی از نظر صادرات آبزیان به روسیه وجود ندارد و مذاکرات بر روی : رئیس سازمان شیالت درباره صادرات آبزیان به روسیه گفت

 . درات در حال انجام استهای صا قیمت

 .های خصوصی در مورد قیمت در حال مذاکره هستند ها فراهم است و شرکت شرایط برای صادرکننده: وی افزود

کننده و  کننده معین کند و در صورت توافق تولید تواند قیمت را برای پرورش دهنده یا صادر دولت نمی: ریئس سازمان شیالت گفت

 .شود جام میصادر کننده، صادرات ان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080303330381 

 

 شیالت
 آیانا- 1202دی  31, یکشنبه

 تن ماهی شانک پرورشی  365استقبال بازار از 

است ترویج بیشتری برای شناسایی این ماهی برای  تن ماهی شانک پرورشی راهی بازار شد که نیاز 365

 .مردم انجام شود
با وجود : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ردم قرار گیرد، اما بر سر وزن ماهیان شود، مورد توجه م شد شانک پرورشی که جزء ماهیان جنوب محسوب می بینی می آنکه پیش

 .هنوز مشکالتی وجود دارد

سه محموله شانک پرورشی که توسط بخش خصوصی انجام شده بود، راهی بازار شد و در هر نوبت یک تن و : عیسی گلشاهی افزود

 .کیلوگرم ماهی عرضه شد 933

ت و از آنجا که هنوز مردم به طعم این ماهی آشنایی تن ماهی شانک پرورشی به بازار رف 861در مجموع : وی خاطرنشان کرد

 .های بیشتری انجام شود ندارند، الزم است که بررسی

تواند جای فیله ماهی تیالپیای موجود در بازار را بگیرد که البته  اگر وزن ماهی فوق به یک کیلوگرم برسد، می: گلشاهی ادامه داد

 .ها همچنان ادامه دارد این بررسی

ماهی تیالپیا همچنان به بررسی بیشتر بین سازمان شیالت و سازمان حفاظت محیط زیست نیاز دارد، زیرا در حال : کرد وی تصریح

 .حاضر تولید آن در قالب پایلوت در استان یزد است

است چند سالی های موجود در کشور، الزم  برای دریافت نتیجه نهایی از پایلوت: مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت یادآور شد

 .آزمون و خطا انجام داد تا بتوان بهترین عملکرد و نتیجه را دریافت کرد

ممکن است برخی ادعاهای سازمان حفاظت محیط زیست درباره ماهی تیالپیا به حق باشد و برخی دیگری از : گلشاهی تأکید کرد

 .کسی را متهم کرد "پروری مرغ آبزی"توان در مسئله این  پوشی دارد؛ بنابراین نمی آن امکان چشم

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931016001037
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گلشاهی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوان ماهیان پرورشی دیگری را در سبد غذایی مردم وارد کرد تا وابستگی به یک نوع 

 ./رو باشیم خاص از آبزیان از بین برود و با تنوعی از محصوالت شیالتی روبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 90311-0 .html 

 شیالت
  آیانا-1202دی  17, چهارشنبه

 تن میگو راهی روسیه شد  30سرانجام 

 . شده برای صادرات به کشور روسیه راهی آن کشور شد بندی تن میگوی بسته 30
سرانجام : با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت امروز در گفتگو با 

 .تن میگوی تولیدشده در کشور روز جمعه راهی کشور روسیه شد 83شده،  های انجام پس از رایزنی

ی روز جمعه شده از راه زمین بندی شده و بسته های دو و شش کیلوگرمی و پاک صورت بلوک این محموله به: عیسی گلشاهی افزود

 .راهی روسیه شد

شده فوق دارای مجوزهای مدنظر کشور دوست بوده و از قوانین اتحادیه اروپا در تولید و  بندی محصوالت بسته: وی خاطرنشان کرد

 .بندی آنها پیروی شده است بسته

ها برای این  ستند که بررسیاز کشور روسیه، دو هیئت جدید برای صادرات کنسرو ماهی تن دارای تقاضا ه: گلشاهی ادامه داد

 .منظور نیز در حال انجام است

برای صادرات کنسرو ماهی تن باید بتوانیم مجوزهای استاندارد را از کشور روسیه اخذ کنیم که در این مورد در : وی تصریح کرد

 .حال ارسال مدارک هستیم تا بتوانیم مجوز الزم را کسب کنیم

 آبزیان به گرجستان در مرحله مذاکره صادرات میگو، ماهی، کنسرو و غذای

روز آینده نیز به کشور روسیه انجام  03آال نیز هفت تا  بینی کرد که صادرات ماهی قزل مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت پیش

 .شود و در حال حاضر مشکل خاصی گزارش نشده است

زودی اقدامات الزم برای  نخستین محموله بسته شده است و به عنوان آال به تن ماهی قزل 033قرارداد صادرات : گلشاهی یادآور شد

 .شود صادرات آن اجرایی می

شود در فصول گرم ایرانی یعنی بعد از ایام نوروز، بازار پررونقی برای  بینی می روسیه از بازارهایی است که پیش: وی تأکید کرد

ریزی برای حمل دریایی در دستور کار  تر محصوالت فوق، برنامه محصوالت شیالتی باشد که در این راستا، برای حمل و نقل سریع

 .است

 .کنیم تا محصول میگو را از طریق دریای خزر و دریای سیاه به کشور دوست ارسال کنیم تالش می: گلشاهی اظهار داشت

که خواهان محصوالت  بازارهای جدیدی همچون بالکان در منطقه رومانی، بلغارستان، مجارستان و گرجستان: وی همچنین گفت

 .شیالتی ایران هستند، شناسایی شده که مذاکرات اولیه نیز با برخی از آنها به انجام رسیده است

 ./با گرجستان مذاکره شده که صادرات ماهی، میگو، کنسرو و غذای آبزیان صادر شود: مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت افزود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 90300-0 .html 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21055-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21019-1.html
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 صادرات و واردات

 - 02/19/31فارس

روز آینده  90پروتکل صادرات محصوالت دامی و لبنیات / آغاز صادرات محصوالت دریایی ایران به روسیه

 شود امضا می

پروتکل : محصوالت دریایی ایران به روسیه خبر داد و گفترئیس اتاق ایران و روسیه از آغاز صادرات 

 .شود روز آینده امضا می 90صادرات محصوالت دامی و لبنیات 
، ، در مورد آخرین وضعیت صادرات ایران به بازار روسیهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اسداهلل عسگراوالدی در گفت

طی هفته گذشته پروتکل صادرات محصوالت دریایی به روسیه آغاز شده و میگو، خاویار و انواع ماهی به این کشور صادر : گفت

 .شود می

روز آینده پروتکل بین دو کشور امضا  03وی در مورد صادرات محصوالت دامی و لبنیات نیز این گونه توضیح داد که منتظریم تا 

 .الت را نیز به زودی آغاز خواهیم کردشود و صادرات این محصو

جمهور این کشور در آینده نزدیک به  رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه وزیر خارجه روسیه و رئیس

ای خواهد  زایندهسفر این دو مقام ارشد روسیه بر توسعه روابط تجاری ایران و این کشور تأثیر ف: ایران سفر خواهند کرد، تصریح کرد

 .گیری داشته باشد کشور افزایش چشم 9میالدی حجم روابط تجاری  9301کنیم، در سال  بینی می داشت، به طوری که پیش

 .برای پیگیری بازار سفرها قطع نشده و ادامه دارد: عسگراوالدی از اعزام مجدد تیم بازرگانان ایرانی به روسیه خبر داد و گفت

: کشور به صورت روبل و ریال به کجا رسید، گفت 9ه باالخره ایجاد بانک ایرانی روسی برای مبادالت وی در پاسخ به اینک

ایم تا هر چه زودتر موانع را برطرف کرده تا موضوع به  ایم و از بانک مرکزی خواهش کرده های زیادی در این زمینه کرده پیگیری

 .نتیجه برسد

دن ایجاد خط پروازی مستقیم و خط دریایی به روسیه را از دیگر نکاتی عنوان کرد که رئیس اتاق ایران و روسیه به مسکوت مان

پیشنهاد ایجاد خط دریایی از بندر انزلی به آستاراخان و : تواند در توسعه روابط تجاری و صادرات بسیار اثرگذار باشد و افزود می

ایم و مذاکرات در این  اردبیل به گومی و کالینگراد را دادهخطوط پروازی به جنوب روسیه یعنی از رشت به آستاراخان، ساری و 

 .اندازی نشده است زمینه ادامه دارد، اما هنوز خطی راه

های جدید اروپا علیه روسیه تمایل این کشور برای افزایش مبادالت تجاری با ایران دو چندان شد،  به گزارش فارس، با ایجاد تحریم

های باالی واردات و صادرات در این کشور، نبود خط پروازی و دریایی بین ایران و روسیه  جود تعرفهاما طی چند ماه اخیر به دلیل و

نامه  و متفاوت بودن استاندارد برای صادرات محصوالتی مانند انواع دام، ماهی ، میوه و سبزیجات رفت و آمدها بر ایجاد تفاهم

تا جایی که برخی از کارشناسان اقتصادی طوالنی شدن این زمان را مشترک و امضای پروتکل تاکنون به طول انجامیده است، 

گویند، برخی کشورها از جمله ترکیه تا حد زیادی بازار  خطری برای ایران نسبت به از دست دادن بازار روسیه عنوان کرده و می

 .است  روسیه را در دست گرفته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080390333811 

 صادرات و واردات

  فودپرس- 1202دى ماه  16سه شنبه 

 صادرات محصوالت لبنی به روسیه در آینده نزدیک

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931021000355
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کاوه  .رسد نزدیک به سرانجام می  صادرات محصوالت لبنی به روسیه در آینده: های صنایع غذایی اعالم کرد دبیر کانون انجمن 

سازمان : زرگران درباره آخرین وضعیت توافقات بین ایران و روسیه برای صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی گفت

های رایج در کشور  ها و اطالعات آزمایشگاهی از بیماری که باید براساس آن برخی پروتکلاستاندارد روسیه قوانین خاصی را دارد 

که این کار در دولت گذشته انجام نشد،  وی با بیان این.توسط سازمان دامپزشکی ایران به سازمان دامپشکی روسیه ارسال می شد

شرکت صادرکننده آبزیان موفق  03گیری کرد و تاکنون از شهریور امسال وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را پی: اظهار کرد

ها همچنان ادامه  که صادرات لبنیات و مرغ کشتاره شده پیگیری زرگران با بیان این.اند صادرات خود را به روسیه عملی کنند شده

های  دبیر کانون انجمن.رسید ای نزدیک به سرانجام خواهد صادرات محصوالت لبنی نیز به احتمال بسیار قوی در آینده: دارد، افزود

روسیه در سال گذشته : صنایع غذایی پتانسیل روسیه را برای افزایش صادرات لبنیات به این کشور بسیار مناسب دانست و ادامه داد

 تراز تجاری صنایع غذایی کشور به دلیل این که ایران در کاالهای اساسی.میلیارد دالر واردات محصوالت لبنی داشته است 961

 بیشتر واردکننده است وضعیت خوبی ندارد و عمدتا منفی است

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

 صنایع غذایی

  فودپرس- 1202دى ماه  10جمعه 

نان / اند شدهای هنوز جمع آوری ن های زیر پله نان:گالیه اتحادیه نان صنعتی از کم کاری معاونت غذا و دارو

 های صنعتی جایگاه مناسبی در فروشگاه ها ندارند
علی رغم دستور وزیر بهداشت نسبت به جمع آوری :های صنعتی کشور گفت رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان <صنایع غذایی

وگو با ایسنا، با بیان  محسن لزومیان در گفت .کنون اقدامی در این خصوص نکرده است ای، معاونت غذا و دارو تا های زیر پله نان

از این میزان چهار درصد توسط نان های زیر پله ای : اند، اظهار کرد درصد از بازار نان را غصب کرده 03اینکه نان های صنعتی تنها 

ای  حادیه هنوز نتیجههای صورت گرفته از سوی ات ها وجود ندارد و علی رغم پیگیری تامین می شود که متاسفانه نظارتی بر آن

بندی شده باید دارای شناسنامه  طبق قانون وزارت بهداشت، تمامی محصوالت مواد غذایی بسته:وی ادامه داد.حاصل نشده است

های موجود در  درصد نان 93باشند، اما وزارت بهداشت درمورد نان توجه چندانی ندارد که همین امر نیز سبب شده که حدود 

لزومیان با اشاره به .ون نام و نشان به فروش برسند که جزو همان نان های زیر پله ای به حساب می آیندسوپر مارکت ها بد

درصد نان های  93قرار بر این بود که طبق برنامه پنجم توسعه : های صورت گرفته نسبت به تولید نان صنعتی اظهار کرد توجهی بی

هایی که برای نان صنعتی صادر  تاسفانه این امر تحقق نیافت و در کنار تمام پروانهتولیدی کشور را نان های صنعتی فرا بگیرد، اما م

در بازار ( صنفی)به متقاضیان داده شد که همین امر باعث اقزایش حضور نان سنتی ( صنفی)های سنتی شده، مجوزهای نانوایی

ن صنفی به نان هایی گفته می شود که در همان نا:وی این امر را برای نان صنعتی برابر با نوعی شکست عنوان کرد و گفت.شد

محل تولید و عرضه می شود و تفاوت آن با نان های صنعتی در شناسنامه دار بودن، کیفیت نان و عرضه آن در فروشگاه ها و سوپر 

لیدکنندگان سازمان تامین اجتماعی زیر بار پرداخت حق بیمه کارگران نان صنعتی نرفته استرییس اتحادیه تو.مارکت ها است

های صنعتی کشور با بیان اینکه دولت عالوه بر این اتفاق تمایزهای دیگری نیز میان نان صنعتی و سنتی نیز قایل شده اظهار  نان

قرار بر این بود که خدمات همچون بیمه و اخذ مالیات نان های صنعتی نیز مانند نان های سنتی لحاظ شود که این امر نیز :کرد

لزومیان با .ازمان تامین اجتماعی زیر بار پرداخت حق بیمه کارگران نان صنعتی مشابه نان های سنتی نرفته استتحقق نیافت و س

هیچ کدام از پیگیری ها به نتیجه نرسیده و همچنان : بیان اینکه تاکنون اقدامات زیادی برای حل این مشکل انجام شده است، گفت

http://www.foodpress.ir/Post
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عمر .گردد و در پیچ و خم کاغذ بازی های اداری به دنبال بدست آوردن حق خود میصنعت نان بی نصیب از حمایت ها مانده است 

نان صنعتی در شرایط محیطی مناسب تنها :روز نیستوی در خصوص زمان نگهداری نان صنعتی اظهار کرد 03نان صنعتی بیش از 

به همین دلیل باید مصرف کنندگان نسبت  .روز عمر می کند و اگر شرایط نگهداری آن مناسب نباشد عمر آن نیز کاهش میابد 03

های صنعتی کشور با بیان اینکه نان های صنعتی جایگاه  رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان.به محیط نگهداری نان دقت داشته باشند

ید قرار می دهند در اکثر سوپر مارکت ها نان را بیرون از فروشگاه و مقابل تابش مستقیم خورش:مناسبی در فروشگاه ها ندارند، گفت

 که این امر نیز در میزان عمر نان نقش بسیاری دارد

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

 صنایع غذایی
 فودپرس– 1202دى ماه  10جمعه 

 تولید خمیرمرغ با نظارت سازمان دامپزشکی، منعی ندارد 
خمیر مرغ تولید شده با نظارت دامپزشکی و رعایت : شت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی کشور گفتمدیر کل دفتر نظارت بر بهدا

خمیر مرغ : دکتر عباس عباسی در گفت و گو با خبرنگاران در مشهد افزود.ضوابط بهداشتی سالم است و منعی برای استفاده ندارد

اگر تمام مراحل تولید و حمل بهداشتی : وی اظهار کرد.تولید می شود اکنون در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا

خمیر مرغ با نظارت و کنترل دامپزشکی صورت گیرد و دارای بسته بندی، برچسب و تاریخ انقضا باشد، قابل مصرف است اما اگر در 

اکنون محل مناقشه است، تولید خمیر چیزی که : وی گفت.محل های دیگر و به صورت غیر بهداشتی تولید شود، مورد تایید نیست

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت .مرغ از بقایای استخوان مرغ و خارج از نظارت های دامپزشکی و به صورت غیر بهداشتی است

هزار واحد تولید و عرضه فراورده های خام دامی در کشور دایر است و  083تعداد : عمومی و مواد غذایی دامپزشکی کشور گفت

میلیون تن فراورده خامی  01ساالنه بیش از : وی خاطر نشان کرد.النه افزون بر دو میلیون بازدید از این مراکز انجام می شودسا

 033دامی از جمله گوشت مرغ و ماهی، گوشت گاو و گوسفند، تخم مرغ، شیر و لبنیات در کشور تولید می شود که از این مقدار 

عباسی با .هزار تن آبزیان است 133هزار تن گوشت قرمز و  113شیر، دو میلیون تن مرغ گوشتی، میلیون تن  0هزار تن تخم مرغ، 

در این راستا نیز نظارت ها انجام و بخشی از این خوراک دام برای : میلیون تن علوفه و خوراک دام در سال افزود 03اشاره به تولید 

اس ارزیابی های انجام شده، خراسان رضوی یکی از استانهای پیشرو در براس: وی ادامه داد.بهسازی از چرخه مصرف خارج می شود

 زمینه کیفیت تولید و عرضه فراورده های خام دامی در کشور شناخته شده است

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

 صنایع غذایی
 فودپرس- 1202دى ماه  17چهار شنبه 

 حذف گله های تخم گذار با ممنوعیت تولید خمیرمرغمعضل 

هم اکنون با ممنوعیت تولید خمیرمرغ در کشور، تولیدکنندگان با معضل : مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار گفت

 .حذف گله های تخم گذار مواجه شده اند

گله های مرغ تخمگذار کشور برای تولید خمیر مرغ به  طی سالهای اخیر بخش عمده: هدایت اصغری درگفت و گو با ایرنا، افزود

کارخانجات و صنایع فرآوری خمیر مرغ عرضه می شد، که با ممنوعیت تولید خمیرمرغ در کشور تولیدکنندگان با مشکل حذف گله 

 .های خود مواجه شده اند

ش دیگر روانه روستاها می شوند که چنین درحال حاضر بخشی از گله ها در مرغداری ها باقیمانده اند و بخ: وی اظهار داشت
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 .اقداماتی در آینده می تواند مخاطراتی را از لحاظ بروز بیماری ها ایجاد کند

هزار تومان به کارخانجات و صنایع تولید خمیر  9تولیدکنندگان مرغ تخم گذار هر کیلوگرم مرغ را با قیمتی حدود : وی اضافه کرد

ای جبران ضرر و زیان آنها در فروش تخم مرغ به شمار می رفت، اما با ایجاد ممنوعیت نه تنها مرغ می فروختند که این کمکی بر

 .مرغ ها روی دستشان باقی مانده بلکه خریداران با قیمتی در حدود یک هزار تومان آنها را خریداری می کنند

 .و امحاء مرغ تخم گذار اختالل ایجاد کرده استدر حال حاضر ممنوعیت تولید خمیرمرغ در کشور، در روند تولید : وی تصریح کرد

 تومانی تولید کنندگان روی هر کیلوگرم تخم مرغ 033ضرر 

تومانی تولیدکنندگان تخم مرغ در کشور خبر داد و  0333تا  033مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار از متوسط ضرر 

 .تمال کمبود تخم مرغ در کشور منجر شودادامه این روند می تواند به کاهش تولید و اح: گفت

هم اکنون هر کیلوگرم تخم مرغ : تومان عنوان کرد و افزود 133هزار و  9وی هزینه تمام شده تولید واقعی هر کیلوگرم تخم مرغ را 

غ در بازار تومان در محل مرغداری ها عرضه می شود، این در حالی است که قیمت تخم مر 333هزار و  8به طور متوسط به قیمت 

 .مصرف کاهش چندانی نداشته است

ادامه روند ضرر مرغداران می : تومان است، اظهار داشت 133هزار و  9وی با بیان آنکه قیمت هر قطعه جوجه یک روزه تخم گذار 

 .تواند به حذف گله های در حال تولید آنها منجر شود

 .ین نهاده های طیور مناسب است و کمبودی در این زمینه نداریموی درباره وضعیت نهاده های طیور تصریح کرد که وضعیت تام

 لزوم ایجاد شبکه های عرضه مستقیم تخم مرغ در میادین ضرورت دارد

طبق : اصغری یکی دیگر از مشکالت این بخش را نبود شبکه های عرضه مستقیم تخم مرغ در میادین میوه وتره بار دانست و گفت

ی حمایت از تولیدکنندگان تخم مرغ کشور مقرر شده بود، غرفه هایی در میادین میوه و تره بار به مصوبه ستاد تنظیم بازار برا

 .عرضه مستقیم تخم مرغ اختصاص یابد

غرفه در میادین میوه و تره بار کشور به عرضه مستقیم تخم مرغ اختصاص یافته بود که  13طی سالهای اخیر حدود : وی افزود

 .طیل و توسط شهرداری ها به مزایده گذاشته شده اندمتاسفانه این غرفه ها تع

قانون  88برای حمایت از تولیدکنندگان مرغ تخم گذار کشور، اجرای ماده : مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار گفت

جام آنها اهتمام افزایش بهره وری و ایجاد شبکه های عرضه مستقیم تخم مرغ امری ضروری است که انتظار می رود دولت در ان

 ورزد

 .هزارتن تخم مرغ در واحدهای تولیدی کشور تولید می شود 033به گزارش ایرنا، ساالنه حدود 

  .هزارتن تخم مرغ مازاد بر نیاز داخل به کشورهای همسایه صادر می شود 033همچنین ساالنه حدود 
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 صنایع غذایی
  فودپرس- 1202دى ماه  16سه شنبه 

 «واکس میوه»دستور وزارت بهداشت درباره 
« واکس میوه»های اجتماعی درباره سالمت برخی محصوالت منتشر شده است که  های اخیر موضوعات مختلفی در شبکه طی ماه

ها، واکس میوه دارای موادی  آنالین در مطالب و تصاویر منتشره در این شبکه به گزارش صبحانه.یکی از مشهورترین آنهاست

اند که به این  هایی معرفی شده والت مهم باغی مانند سیب نیز از جمله میوهخطرناک و موجب سرطان معرفی شده و برخی محص

شود  البته متخصصان صنعت نگهداری میوه نیز در پاسخ به این شایعات، اعالم کردند که واکس زدن باعث می. اند واکس آلوده

http://www.foodpress.ir/Post


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

62 
 

از سوی دیگر .در کشور، از نوع خوراکی هستند های موجود ها دچار چروکیدگی نشوند، قارچ نزنند و تازه بمانند و عمده واکس میوه

های مرتبط از جمله وزارت بهداشت، تالش کردند آرامش فکری جامعه را حفظ  در واکنش به انتشار این مطالب، مسئوالن بخش

هم کش و ضدقارچ است که در تمام دنیا  به عنوان مثال، وزیر بهداشت کشورمان تاکید کرد که واکس میوه نوعی آفت. کنند

شوند، توصیه وزارت بهداشت آن است  ها ذخیره می ها در پوست میوه کش شود اما به دلیل اینکه برخی از سموم و آفت استفاده می

با این حال، موضوع حساس شدن افکار .کننده ضدعفونی شوند ها قبل از مصرف به خوبی شسته شده و با مواد ضدعفونی که میوه

کس میوه به اینجا ختم نشده و دکتر دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در عمومی و مسئوالن به ماجرای وا

در نامه مذکور که خطاب به .ای به سازمان توسعه تجارت کشورمان، شرایط ورود واکس میوه به کشور را اعالم کرده است نامه

ال شده، تاکید شده است که با توجه به گزارشات دریافتی در مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارس

جاتی مانند سیب و مرکبات، ورود انواع واکس و ترکیبات روغنی و  خصوص استفاده از واکس و ترکیبات مومی و روغنی روی میوه

بر این اساس، رییس .آشامیدنی است -قانون مواد خوراکی  03های میوه و مرکبات، مشمول ماده  دهنده مومی میوه و پوشش

سازمان غذا و دارو اعالم کرده است که الزم است در زمان ورود این اقالم به کشور، در خصوص قابلیت مصرف انسانی آن از 

از تاریخ »آشامیدنی،  -قانون مواد خوراکی  03بر اساس ماده .های علوم پزشکی ناظر در هر استان، استعالم به عمل آید دانشگاه

نون، ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی یا تصویب این قا

رعایت مقررات عمومی، عالوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبداء مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت 

ی تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگهداری به آنها اضافه بهداری است و واردکننده نیز مکلف است برا

 شده را به وزارت بهداری تسلیم نماید

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

 صنایع غذایی
  فودپرس- 1202دى ماه  16سه شنبه 

 شده به بازار انبار  ممانعت از ورود مرغ
های انبار شده در شرکت پشتیبانی امور دام به  رییس اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی خراسان رضوی رضوی از ممانعت ورود مرغ

شود پاسخگوی نیاز مردم است و به این دلیل در حال حاضر از  مرغ گرمی که وارد بازار می: محمد مظفری اظهار کرد.بازار خبر داد

در ( ره)ها توسط کمیته امداد امام خمینی  نباشته شده در شرکت پشتیبانی به بازار ممانعت شده و قرار است مرغهای ا ورود مرغ

های انبار شده در شرکت پشتیبانی امور دام به بازار و در نتیجه  وی با بیان اینکه همواره خطر ورود مرغ.بین نیازمندان توزیع شود

ها طوری بود که تولیدکنندگان  رو بودیم و قیمت در دو ماه گذشته با مازاد تولید مرغ روبه: ها وجود دارد، اظهار کرد کاهش قیمت

مظفری در خصوص .شدند و با این وضعیت در حال حاضر تنها راه نجات صنعت مرغ روی آوردن به صادرات است اغلب متضرر می

این شرکت که طبق : نندگان لحاظ کرده است، بیان کردقانون جدیدی که شرکت پشتیبانی امور دام برای دریافت مرغ از تولیدک

درصدی از تولیدکنندگاه  03کنند برای عقد قراردادها تضمین  دستور دولت، مازاد تولید مرغ را از تولیدکنندگان دریافت می

شوند و نه تنها  می خواهد، این در حالی است که تولیدکنندگان برای تحویل مرغ خود به شرکت پشتیبانی از این شرکت طلبکار می

نباید تضمینی بدهند بلکه باید تضمین نیز دریافت کنند، تاکنون برای رفع این مشکل مکاتباتی انجام شده اما هنوز اقدامی صورت 

روسیه دارای بازار وسیع و ظرفیت باالیی است و : وی با اشاره به تحریم روسیه از سوی برخی کشورها، بیان کرد.نگرفته است

ایم چرا که این کشور دارای ضوابط  تاکنون به روسیه صادراتی نداشته. رغ به این کشور تنها راه نجات صنعت مرغ استصادرات م
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های مربوطه و معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان هنوز توفیقی در این خصوص  بهداشتی خاصی است و با وجود تالش اتحادیه

 حاصل نشده است
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 صنایع غذایی
 فودپرس-1202دى ماه  31یک شنبه 

 اجرا از ابتدای بهمن/ شوند نانوایی پایتخت آزادپز می 959

لواش، تافتون و بربری از ابتدای بهمن به صورت آزادپز و  نانوایی 093نانوایی سنگکی از امروز و  80: رییس اتحادیه نانوایان گفت

  .کنند خارج از نرخ مصوب دولت فعالیت خود را آغاز می

توانند به سمت  های کشور می نانواییدرصد از  93طبق دستورالعمل هیأت وزیران تا پایان سال جاری : کار اظهار داشت قاسم زراعت

نانوایی لواش، بربری و تافتون از ابتدای بهمن ماه در سطح  093و ( دی ماه 90)نانوایی سنگکی از امروز  80آزادپزی بروند که 

 .کنند آزادپزی آغاز می پایتخت فعالیت خود را به صورت 

ها بر اساس  ور نیز به این طرح خواهند پیوست و قیمت در این نانواییهای سطح کش درصد از نانوایی 93در کنار آن : وی ادامه داد

 .کیفیت و عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد

خواهی برخی نانوایان آزادپز خواهید داشت؟ این گونه  رییس اتحادیه نانوایان در پاسخ به اینکه چه معیاری برای برخورد با زیاده

ها خارج از نرخ مصوب دولتی است، اما مشغول کار کارشناسی برای حدود قیمتی آن  اییالبته اگر چه قیمت این نانو: پاسخ داد

تومان خواهد بود و حدود  0813تا  0833سنگک آزادپز حدود  قیمت نانایم،  هستیم، به طوری که طبق برآورد حدودی که کرده

  .شود های دیگر نیز تا پایان ماه مشخص می قیمتی نان

http://www.foodpress.ir/Post 

 عسل

 آیانا-1202دی  39, شنبه

 شوند  مکلف می IRها هم به گرفتن کد  زنبورستان

برای تولیدکنندگان انبوه عسل،  IRفراهم کردن مقدمات صادر کردن کد  رئیس سازمان دامپزشکی کشور از

 . بندی عسل خبر داد های بسته دهندگان زنبور یا کارگاه اعم از پرورش
های زنبورعسل که در واپسین  ، مهدی خلج در آیین همایش بهداشت و بیماری(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در سالن کوثر سازمان صدا و سیما برگزار شد؛ پیش از آنکه به مبحث اصلی مد نظرش ورود کند، مستندات دینی و  روز کاری هفته

تر از  کرد، غذایی شیرین با مروری بر این مستندات آنچه همواره به اذهان خطور می: تاریخی زنبور عسل و عسل را یادآور شد و گفت

 .کرد تأیید می عسل بود که ذائقه همگان، این اهمیت را

[ الهام غریزى]پروردگار تو به زنبورعسل وحى : فرماید ها خداوند می در این آیه: سوره نحل افزود 30و  33های  وی با مرور آیه

هایى براى خود درست  کنند، خانه مى[ سازى و چفته]ها و از برخى درختان و از آنچه داربست  اى کوه کرد که از پاره

آن شهدى که به [ شکم]از درون [ آنگاه]بردارانه بپوى  هاى پروردگارت را فرمان ها بخور و راه هکن؛ سپس از همه میو
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براى مردمى که [ زندگى زنبوران]راستى در این . آید، در آن براى مردم درمانى است هاى گوناگون است بیرون مى رنگ

 . است[ قدرت الهى]کنند نشانه  تفکر مى

فرماید عسل و قرآن را برای درمان شما توصیه  نیز اشاره کرد؛ یکی آنکه می (ص)، به دو حدیث از پیامبرخلج با اشاره به هفته وحدت

 ".بوی خوش، لباس نرم و نوشیدن عسل"شود؛  کنم و دیگر آن که که بدن به واسطه سه چیز شاداب می می

ای از عوامل، اعم از تغییرات آب  مجموعه: رنشان کردهای اخیر خاط تر از عسل در سال وی با اشاره به رنگ باختن این سابقه شیرین

در کاستن از جمعیت این ... رویه، صنعتی شدن و گسترش امواج مغناطیسی و صورت بی و هوایی، خشکسالی، استفاده از سموم به

 .موجود ارزشمند و مخاطره جان آنها تأثیرگذار بوده است

  زنبور بیمار است 

به تأکید بر حساسیت زنبورعسل در مباحث امروز دامپزشکی، به خاطر مأموریت اخیرش به اجالس رئیس سازمان دامپزشکی کشور 

زنبور ": داده است مجمع عمومی بهداشت دام اشاره کرد که به صورتی پیوسته و در بنرهای متحرک پشت سخنرانان هشدار می

 ".بیمار است

ای متشکل از زنبورداران، معاونت دام وزارت جهاد کشاورزی و مراکز  تر کمیته خلج در همین راستا پیشنهاد کرد تا هرچه سریع

ها و سازمان دامپزشکی کشور که مسئول اجرای بایدها و نبایدهای مصوب مراجع علمی است،  ربط، نمایندگان دانشگاه تحقیقاتی ذی

 .های راهگشا در این زمینه مبادرت ورزند گیری ایجاد شود و به تصمیم

خوبی  نزد واحدهای زنبورداری را نیز به IRبه نوعی زمینه لزوم تسریع مقرراتی نظارتی مانند برخورداری کد کوشید  وی که می

( خبرگزاری کشاورزی ایران)برای آنها تبیین کند، به پرسش چرایی اجباری نشدن این کد از سوی گزارشگر یک رسانه تخصصی 

خاطره ( ایانا)اینجانب به نماینده خبرگزاری کشاورزی ایران : رد و ادامه دادبرای زنبورداران و پیش از آغاز رسمی همایش اشاره ک

 913کل دامپزشکی استان تهران یادآور شدم که بر خالف دوران امروز که بیش از  در اداره 30دوران مسئولیت خودم را در سال 

های  با یک کپسول گاز و چند ابزار ابتدایی مرغاند، در گوشه و کنار شهر چهار کارگر افغانی  کشتارگاه صنعتی طیور فعال شده

 .کردند مصرفی مردم را کشتار و روانه بازار می

 IRهای دارای کد  ؛ فقط برای کشتارگاه18مجوز صادرات گوشت مرغ از ابتدای سال 

آر از دامپزشکی .هایی که کد آی خورشیدی فقط کشتارگاه 0809رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اعالم این که از ابتدای سال 

هایی داده خواهد شد که  در واقع این کد فقط به کشتارگاه: کنند مجاز به صادرات گوشت مرغ خواهند بود، تصریح کرد دریافت می

 .شده را رعایت کرده باشند الزامات بهداشتی، خصوصیات تعیین شده سالمت محصوالت و نظام نامه تعریف

اکنون  لذا هم: مرغ هم خواهد شد، تأکید کرد ماه سال آینده مشمول صادرکنندگان تخم اردیبهشتخلج با تأکید بر اینکه این امر از 

نامه محصول عسل نیز از ابتدای پرورش و در  رود که پس از تشکیل کمیته فنی پیشنهادی اینجانب برای زنبورعسل، نظام انتظار می

مکان پایش هوشمندانه و مستمر برای مداخله مستقیم ردیابی علل بروز هر ها مشخص شود تا ا ها و آالینده های باقیمانده تمام زمینه

 .مشکل فراهم باشد

طور نمونه وقتی در مورد طیور گوشت ردپای فلزات  به: یادآور شد IRوی تأکید بر ارزش برخورداری واحدهای تولیدی از کد 

مورد  01برداری و  کردند، نمونه از مواد معدنی استفاده میهایی که  سازی در آنها مشهود شد، متعاقب آن تمام مکمل( سرب)سنگین 

 .واحد پلمپ شد تا پس از اصالح روش به چرخه تولید برگردند 99از 
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الزم به ذکر است، در این همایش که به همت اداره دامپزشکی استان تهران برگزار شد، استقبال خوبی از سوی زنبورداران به عمل 

رسانی پیگیرانه و  های زنبورعسل از سویی و اطالع تمایل آنها برای آموزش نکات بهداشت و بیماریتوان آن را به  آمد که می

 .کل دامپزشکی استان تهران که بانی این همایش بود، مرتبط دانست مسئوالنه اداره

عنوان میزبان همایش  با توجه به سخنان حزبئی، مدیرکل دامپزشکی استان تهران که در سخنان بسیار کوتاهی ترجیح داد تا به

وقتش را به میهمانان اختصاص دهد، انگیزه برگزاری این همایش مشهود بودن واردات غیرمجاز برخی داروهای زنبورعسل بوده 

 ./است که البته حزبئی نیز تمام تقصیر این موضوع را شامل حال زنبورداران ندانست

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/90389-0.html 

 
 عسل
 آیانا- 1202دی  39, شنبه

 یابد  های ایران راه می های آمریکایی به زنبورستان ملکه

شکالت صنعت زنبورداری ایران، دهندگان زنبورعسل ضمن اعالم صریح برخی م مدیرعامل اتحادیه پرورش

 . خواستار تعریف جایگاه روشن این موجود زنده و مفید در بخش کشاورزی شد
که به  "های زنبورعسل همایش بهداشت و بیماری"، عفت رئیسی سرحدی در (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اندرکار این صنعت برگزار شد،  زنبوردار و دست 133ا و سیما و حضور کل دامپزشکی استان تهران در سالن کوثر صد همت اداره

متأسفانه جایگاه زنبورعسل در حلقه تشکیالت عریض و طویل جهاد کشاورزی مفقود است و زنبوردارایرانی برای حل و فصل : گفت

 .مسائل قانونی خود، حتی یک دفتر مستقل هم در وزارت جهاد کشاورزی ندارد

 پرداخت یارانه به زنبورداران در ایران با سایر کشورها وارونگی نظام 

وی با بیان اینکه باید قبل از هر اقدامی، جایگاه خطیر و حساس صنعت زنبورداری را در بخش کشاورزی تعریف و تبیین کرد، 

یدم که امروز وقتی چندی پیش حسب مأموریتی برای زنبورداران، راهی یکی از کشورهای خارجی شدم، به وضوح د": افزود

افشانی زنبورها، تولید محصوالت زراعی  دهند تا با گرده دالر یارانه می 013تا  093باغداران آن کشور بابت هر کندو، به زنبوردار بین 

 .و باغی بیشتر شود

حالی است که زمین با اشاره به اینکه توجه شدید آنها به زنبورداری در  دهندگان زنبورعسل ایران مدیرعامل اتحادیه پرورش

این در حالی است که وقتی زنبوردار : های صریح قرآنی و احادیث دینی ما نیز در اذهان آنها وجود ندارد، خاطرنشان کرد سفارش

ها و مزارع  کنند تا اجازه استقرار زنبورها در باغ مطالبه وجه می... خواهد به روستایی کوچ کند،؛ دهدار و شورای روستا و ایرانی می

 !را بدهندآنها 

بندی عسل را، آن هم در حالی که  رئیسی سرحدی اضافه شدن مقرراتی مانند استخدام اجباری دامپزشکان در واحدهای بسته

تاکنون هیچ خدمات خاصی بابت افزایش توانمندی مالی آنها داده نشده است، باعث فشار بیشتر مالی به زنبورداران برشمرد و ادامه 

 .شده واحدهای زنبورعسل کاست که شاید با یک دامپزشک برای چند واحد نیز بتوان از هزینه تماماین در حالی است : داد

 های غیرطبیعی  نام صنایع غذایی از عسل استفاده برندهای صاحب

وی با ابراز تأسف از این که برندهای صاحب نام سایر محصوالت صنایع غذایی به محض مشاهده ترغیب بیشتر مردم به تضمین 

این در حالی است : اند، تصریح کرد های درجه سه و غیرطبیعی جهت سودجویی مالی وارد بازار شده سالمتی خود با عسل، از عسل

های دولت یازدهم گذاشته، اما آن چه امروز  که دولت تدبیر و امید به درستی و هوشمندانه دغدغه سالمت مردم را در رأس برنامه

 .شود، با این هدف ارزشمند دولت همخوانی ندارد یدست کم در مورد عسل مشاهده م

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21034-1.html
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های  روند مقصر اصلی مشکالت مقابله نادرست با بیماری شناسنامه می رئیسی سرحدی، زنبوردارانی را که دنبال داروهای بی

 .زنبورعسل ندانست و خواستار آموزش گسترده و تعیین ردیف بودجه برای این موضوع، از ردیف اعتبارات دولتی شد

 !های ایران بیمار است، چشممان روشن امروز تمام زنبورستان

زمین در حالی که خلج، رئیس سازمان دامپزشکی کشور و قریب به یک هزار  دهندگان زنبورعسل ایران مدیرعامل اتحادیه پرورش

های کشور با ادا  نبورستاناندرکار این صنعت شنونده سخنان وی بودند، عمق تأسف خود را از وضعیت حاکم بر ز زنبوردار و دست

 "!های ایران بیمار است، چشممان روشن امروز تمام زنبورستان": کردن این جمله بسیار صریح تکمیل کرد

مدت زنبورداران بابت اخذ خسارتی جزئی از صندوق  های طوالنی های دیگر مانند تأخیرها و دوندگی وی با اشاره به برخی چالش

افزایش تعرفه داروهای کیفی و ممتاز ارگانیک که باعث قاچاق داروهای نامرغوب چینی به  بیمه محصوالت کشاورزی و یا

من امروز یک پرسش از شما حاضران دارم و آن این که با شرایط رخ داده، آیا بازهم ": های کشور شده است، یادآور شد زنبورستان

 "؟!فاستهای دور و به ضرس قاطع ادعا کرد که عسل ش توان مانند گذشته می

در حالی : توجهی به حرمت کالم خدا در سوره نحل تأکید کرد ها و بی رئیسی سرحدی با انتقاد از نادیده گرفتن مشکالت زنبورستان

 18میلیون ایرانی،  13شود که از  امروز قرار داشتن ایران در رده هشتم تولیدکنندگان عسل در دنیا باعث فخر و مباهات اعالم می

های عجیبی مانند لغو استاندارد اجباری به تشویقی،  های تولیدی یا اتفاق دلیل رها کردن پایش عسل ردار هستند، اما بههزار نفر زنبو

الهویه در کنار سودجویی تعدادی برند نامدار سایر صنایع غذایی، نظام  های مجهول ها و با بسته محصوالت جمعی متقلب در زیرپله

 .استتولید عسل سالم را مخدوش کرده 

های گوارشی، کلیوی و دیسک  رغم تولید محصولی شفابخش برای مردم درگیر بیماری وی با اشاره به اینکه امروز خود زنبورداران به

بار آنکه یک ناکارشناس با نادیده گرفتن اختصاص اعتباری  تأسف: اند، اظهار داشت فرسایی کار زنبورداری شده کمر ناشی از طاقت

ای را به ماده قانونی مصوب اضافه کرد که مانع اجرایی شدن این خدمت  ها، تبصره ردار از محل هدفمندی یارانههزار زنبو 91برای 

 .تأمین اجتماعی برای زنبورداران شد

رئیسی سرحدی با تأیید آموزش ضعیف زنبورداران، از سازمان دامپزشکی کشور خواست بر این مسئله متمرکز شود تا اصل 

 .های درمان بیانجامد ها و هزینه گرفتاریپیشگیری به کاهش 

زمین با بیان اینکه اتحادیه  دهندگان زنبورعسل ایران مدیرعامل اتحادیه پرورش!ها بفرستند خودروسازان، پرایدها را به داعشی

خوبی اندیشیده  های پرورش ملکه کشور تدابیر زنبورداران با همکاری معاونت دام و سازمان دامپزشکی، برای تأمین ملکه ایستگاه

رویه برخی زارعان و باغداران از  ها، استفاده بی پاشی اگرچه تمام مشکل زنبورداری ایران ملکه نیست و ریزگردها، سم: است، افزود

ها مانع شکوفایی صنعت زنبورداری شده است؛ با این وجود و پیرو موافقت وزارت جهاد کشاورزی با واردات ملکه  سموم و آفت

در سفر اخیری که به آمریکا داشتم، ضمن اشاره به فرهنگ صلح دوستی ایرانیان در عین دفاع از هویت ملی و عزت زنبورعسل؛ 

ای برای واردات ملکه داشتم که فقط باید با همکاری سازمان دامپزشکی در هماهنگی زمان و مبادی  میهنمان، مذاکرات سازنده

 .های ایران داده شود دهنده ملکه و زنبورستان واحدهای پرورشورود که در زمان تکثیر باشد، جانی دوباره به 

ای با صنعت خودروسازی کرد و  وی در بخشی از سخنانش نیز، مطائبه.های وارداتی اشاره نکرد رئیسی سرحدی به میزان قطعی ملکه

ها از  ت کشور و ازدحام خیابانسازی محیط زیس پیغام من به خودروسازانی که خودروهای پراید خود را که در کنار آلوده": گفت

کنند، این است که آنها را به عراق بفرستید تا لکه ننگ داعش را از منطقه پاک  شود، تولید می سود مناسبی هم برخوردار می

 /"!گرداند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/90388-0.html 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21033-1.html
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 عسل
 خبرنگاران جوان - 1202دی  1۱: تاریخ

 برند ملی عسل در بهمن ماه رونمایی خواهد شد

 .بهمن ماه رونمایی شود 99برند ملی عسل قرار است طبق قولهای هیئت امنا زنبورداران کشور تا : حیدری گفت

با اشاره به این رونمایی زمینه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران  فرامرز حیدری عضو هیئت مدیره زنبورداران کشور در گفتگو با

امیدواریم با ثبت این برند بابی برای صادرات عسل به دیگر کشورها : کند اظهار داشت صادرات عسل را به کشورهای دیگر فراهم می

 . اندازی گردد ه کنترل کیفیت عسل نیز هر چه زودتر راهکند و هم چنین آزمایشگا فراهم می

امیدواریم که در سال آینده : وی با بیان اینکه کاهش بارندگی سبب افت تولید این محصول در سال آینده خواهد شد تصریح کرد

 . ها ادامه پیدا نکند و گرنه هم چنان ما با افت تولید رو به رو خواهیم بود این خشکسالی

جایی  مسئله عرضه شکر به تولید کنندگان شکر حل شده است و در حال حاضر بحث حمل و نقل و جابه: ایان یادآور شدوی در پ

 . این زنبورها است که به گمان بسیاری از تولیدکنندگان به صرفه نیست

http://www.yjc.ir/fa/news/1300333 

 کود

  آیانا- 1202دی  18, پنجشنبه

 گردهمایی کارگزاران توزیع کودهای کشاورزی در آذربایجان غربی برگزار شد 

گردهمایی عوامل توزیع کودهای کشاورزی در آذربایجان غربی با هدف تامین، عرضه و مصرف به موقع کود 

در سالن اجتماعات شرکت شیمیایی به منظورمصرف بهینه و افزایش راندمان تولید محصوالت کشاورزی 

 .خدمات حمایتی کشاورزی استان برگزارشد
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، مقصود قربانی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان در این 

ی کودی نبوده و براساس لیست های بر اساس بخشنامه جدید وزیر جهاد کشاورزی توزیع کود بر مبنای حواله ها: جلسه اظهار کرد

 .تهیه شده از درخواست بهره برداران در مراکز و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستان ها به متقاضیان تحویل داده خواهد شد

 قربانی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در خصوص تامین و توزیع به موقع کود مورد نیاز کشاورزان جهت کشت بهاره

در سال گذشته به علت حذف یارانه دولتی نهاده های کشاورزی با عدم استقبال مناسب کشاورزان : در استان وجود ندارد، افزود

جهت تهیه کودهای مورد نیاز خود در اراضی زراعی و باغی مواجه شدیم که ادامه این روند در سال جاری نیز، اراضی کشاورزی 

 .ه خواهد کرداستان را بافقر مواد غذایی مواج

وی در ادامه بر توسعه کشاورزی حفاظتی و ترویج شیوه کشت مستقیم در اراضی در راستای افزایش راندمان و پایداری تولیدات 

 .کشاورزی در استان تاکید کرد

ود در طول فربیرز پاشاپور، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این گردهمایی با بیان اینکه توزیع ک

عنوان کارگزاران توزیع کود در صورت اخذ مجوز الزم ازواحد : سال ادامه خواهد داشت و منوط به زمان مشخصی نخواهد بود، افزود 

مربوطه از سازمان جهاد کشاورزی برای توزیع نهاده های کشاورزی مورد نیاز استان ، به کارگزاران توزیع نهاده ها تغییر نام خواهد 

 .داد

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5091688
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اپور در ادامه ضمن تاکید بر تهیه به موقع نهاده های مورد نیاز کشاورزان برای رسیدن به کشاورزی پایدار در استان و ارائه پاش

گزارشی ازمشکالت و راهکارهای الزم جهت ادامه چرخه منظم تامین و توزیع کود در استان، در مورد روند پرداخت الکترونی 

 ./حاتی را ارائه نمودکارمزد عوامل توزیع کود نیز توضی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90383-0.html 
 کود

 آیانا-1202دی  17, چهارشنبه

 فروشگاه کود فاقد استاندارد اعالم شد  8000

درصد از واردات کود در دست بخش  90تا  90ه تنها رئیس اتحادیه واردکنندگان سم و کود کشور با اعالم اینک

خصوصی است، راه حل تمامی مشکالت را مساعدت وزیر جهاد کشاورزی برای واگذاری واردات کود به بخش 

 .خصوصی دانست
 "حساب  حرف"، رئیس اتحادیه واردکنندگان سم و کود کشور نیز در برنامه پخش زنده (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

با اعالم این مطلب درخواست واگذاری واردات را به طور کامل به  "کود و امنیت غذایی "شبکه یک سیما که صبح امروز با موضوع 

با توجه به امکانات بیشتر و بهتر بخش خصوصی دولت باید واردات را به طور کامل به ما واگذار کند و : بخش خصوصی کرد و افزود

 .دار شود بخش نظارت را عهده

تمامی کودهای وارداتی در بدو : سید مهدی حسینی یزدی از ورود کودهای نسل جدید و تکمیلی و سه عنصری خبر داد و گفت

 .ورود آزمایش می شوند و از کیفیت خوبی برخوردارند

ل تحت پوشش قرار بگیرند، وی با بیان این که در بخش گلخانه ها و باغات مشکلی وجود ندارد و سعی بر این بوده که به طور کام

 .در حال حاضر مزارع کشور درگیر مشکالتی هستند که با واگذاری واردات به بخش خصوصی این مشکل نیز رفع خواهد شد: گفت

حسینی یزدی از وجود هفت هزار فروشگاه کود در کشور خبر داد که تنها سه هزار فروشگاه دارای استاندارد هستند که در صورت 

 .شرکت های غیر استاندارد و بازار آزاد کود تقلبی به دست مصرف کننده خواهد رسیدخرید از 

رئیس اتحادیه واردکنندگان سم و کود کشور، راه حل تمامی مشکالت را مساعدت وزیر جهاد کشاورزی برای واگذاری واردات کود 

 .به بخش خصوصی دانست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90303-0.html 

 
 کود

 آیانا-1202دی  17, چهارشنبه

 درصد کودهای وارداتی و تولیدی تا پایان امسال  30کنترل و نظارت بر 

درصد کودها به طور کامل تحت  30ن سال جاری، با پایش تمامی کودهای وارداتی و تولیدی کشور، تا پایا

 .کنترل و نظارت دولت در خواهند آمد
شبکه یک  "حرف حساب "، رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب در برنامه پخش زنده (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

: ارداتی و تولیدی کشور خبر داد و گفتپخش شد، از پایش کودهای و "کود و امنیت غذایی "سیما که صبح امروز با موضوع 

ارتباط خوبی با واردکنندگان و تولیدکنندگان کود بر قرار شده است، به گونه ای که از تمامی کودها نمونه برداری می شود و تا 

 .درصد کودهای وارداتی و تولیدی به طور کامل تحت کنترل و نظارت دولت خواهند بود 33پایان امسال 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21036-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21018-1.html
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این در حالی است که : میلیارد تومان یارانه هستیم، گفت 0133با بیان این که برای تامین نیاز کود کشور نیازمند کاظم خاوازی 

 .میلیارد تومان است 133اعتبار حال حاضر ما 

به گفته وی، با توجه به این شرایط، بخش خصوصی بدون نظارت شروع به فعالیت کرد که موجب کاهش کیفیت کودها به شکل 

 .ان کننده ای شد که وزارت جهاد کشاورزی در حال شناسایی، بررسی و برخورد با متخلفین استنگر

هیچ محدودیتی برای تحویل کودهای نیتروژنی، فسفاتی و پتاسیمی به کشاورزان : رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب خبر داد

مطالبه کنند و در صورت عدم وجود کود، روسای سازمان نداریم، کشاورزان باید کود مورد نیاز خود را از جهاد کشاورزی استان 

 .های جهاد کشاورزی استان ها باید پاسخگو باشند

میزان موادی که در حال حاضر در : وی کمبود مواد آلی و عناصر ماکرو را در خاک های کشور از معضالت بخش دانست و گفت

اصله زیادی دارد و از لحاظ میزان فسفر، آهن و روی موجود در خاک خاک ها وجود دارند با مقداری که باید وجود داشته باشد، ف

 .در وضعیت نامناسبی به سر می بریم

میلیون هکتار زمین کشاورزی موجود  03از : خاوازی با بیان اینکه مواد آلی خاک، قلب خاک و دلیل زنده بودن آن هستند، افزود

تی ندارد که باید حفظ شود، ما بقی درگیر مشکالتی از قبیل شوری خاک، میلیون هکتار از آن هیچ محدودی 069در کشور، تنها 

 .فرسایش خاک و یا تغییر کاربری هستند

 ساله برای حاصلخیز کردن خاک ایران 90برنامه ریزی 

: گفترئیس موسسه تحقیقات خاک و آب، معیار میزان عناصر غذایی داخل خاک را با توجه به شرایط هر کشور متفاوت دانست و 

 09درصد خاک های کشور ما دچار کمبود عناصر غذایی هستند و ما به دنبال اجرای برنامه حاصلخیزی خاک طی یک برنامه  13

 .ساله هستیم

به : وی از راهکارهای مهم برای حل این مشکل را آموزش کشاورزان در خصوص اهمیت تغذیه گیاه و ترویج آن دانست و گفت

کاظم خاوازی همچنین، نگرانی در مورد میزان مصرف .ستفاده از کودهای شیمیایی، آلی و زیستی هستیمدنبال تغذیه تلفیقی با ا

کیلوگرم در هکتار است که نسبت  38میزان مصرف کود شیمیایی در کشور ما : کود شیمیایی در کشور را بیهوده دانست و گفت

کیلوگرم در هکتار، بسیار کمتر است؛ اما مشکل این  933وپا کیلوگرم در هکتار و میزان مصرف آن در ار 089مقدار جهانی آن 

وی در رابطه با استفاده بیشتر از کودهای .است که ما بد مصرفی داریم و باید در این زمینه آموزش های الزم به کشاورزان داده شود

موضوع میزان مصرف شان را باال  عناصر غذایی موجود در کودهای آلی کم، غیر قابل دسترس و کند جذب هستند و این: آلی گفت

تن کود آلی استفاده شود، این در حالی  01کیلوگرم کود شیمیایی با کود آلی باید از  833می برد، به گونه ای که برای جایگزینی 

له های خاوازی، دلیل استفاده کمتر از کمپوست های تولید شده از زبا.میلیون تن کود آلی در کشور داریم 03است که ما حداکثر 

با پایش این کودها و آموزش : شهری را نگرانی برای وجود عناصر سنگین مانند سرب و کادمیوم موجود در آن ها دانست و گفت

 ./تولید کنندگان، به دنبال رفع این مشکل نیز هستیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 90303-0 .html 

  گندم

 - 02/19/10فارس

 بررسی طرح بزودی در دولت/ خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت در دستور کار قرار گرفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21016-1.html
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معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بزودی دستورالعمل عملیاتی شدن طرح خرید تضمینی گندم 

تصویب دستورالعمل، خرید تضمینی گندم بر حسب کیفیت با : شود، گفت براساس کیفیت به دولت ارائه می

 .شود مصوبه دولت بوده و اجرایی می
درباره طرح خرید تضمینی گندم  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

دستورالعمل عملیاتی شدن خرید تضمینی .یک گروه کارشناسی در حال بررسی و تهیه طرح مذکور است: براساس کیفیت، گفت

 .شود گندم براساس کیفیت تقریبا تهیه شده و بزودی به دولت و وزیر جهاد کشاورزی ارائه می

 .و شاخص زنونی است( وزن هر هزار دانه گندم)روتئین موجود در آن، وزن هکتو لیتر منظور از کیفیت گندم، میزان پ: وی افزود

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون چند جلسه در مورد خرید تضمینی گندم برحسب کیفیت تشکیل و نتایج آن 

. شود براساس کیفیت این طرح اجرایی می در صورت تهیه دستورالعمل اجرایی شدن طرح خرید تضمینی: اعالم شده، بیان داشت

 .زیرا خرید تضمینی گندم براساس کیفیت مصوبه دولت است

 کاهش سطح زیر کشت گندم آبی 

هزار هکتار و سطح زیر  033میلیون و  8سطح زیر کشت گندم دیم : وی در مورد سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری گفت

 .هکتار استهزار  833میلیون و  9کشت گندم آبی 

سطح زیر کشت گندم آبی در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته کمتر شده زیرا کاهش سطح زیر کشت : کشاورز تصریح کرد

 .های ابالغی وزارت جهاد کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی است و افزایش عملکرد جزء برنامه

: هزار هکتار کاهش یافته است، گفت 033کشت گندم آبی حدود معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سطح زیر 

کنم تولید در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی قبل  بینی در مورد میزان عملکرد باید به آینده موکول شود ولی فکر می پیش

 .افزایش یابد

توان قطعی   ان برداشت بستگی دارد و نمیمیزان عملکرد گندم دیم به دو عاملی یکی سطح زیر کشت و میز: کشاورز اظهار داشت

 .اکنون در مورد میزان برداشت نظر داد زیرا حجم بارندگی در عملکرد آن تأثیرگذار است هم

زارها اصال گندمی   های خراسان رضوی، خراسان شمالی و اردبیل به دلیل خشکسالی از دیم سال زراعی گذشته در استان: وی افزود

 .برداشت نشد

تومان در سال  0011تومان سال گذشته به  0313درصد افزایش از  03ین گزارش نرخ خرید تضمینی گندم با حدود براساس ا

زراعی جاری افزایش یافته که بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و کشاورزان معتقدند که قیمت تضمینی اعالم شده 

 .های تولید نیست متناسب با هزینه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080301333031 

 

 گندم
 آیانا- 1202دی  11, دوشنبه

 بینی مجمع ملی خبرگان کشاورزی از میزان تولید گندم در سال آینده  پیش

میلیون تن گندم  65.های مجمع ملی خبرگان کشاورزی میزان تولید گندم از  بینی بر اساس برآورد و پیش

 . یابد میلیون در سال بعد افزایش می 99میلیون تن و تولید کل گندم به  90تا  165مفید به 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931017000987
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با ادامه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

امیدواریم که ... ورزی مناسب و های کشاورزی و گسترش روند کشت بهینه و استفاده از کودهای عالی، خاک روند فعالیت کانون

ها برسد  غداریمیلیون تن با احتساب ضایعات و مصرف مر 00میلیون تن مفید و 03تا  061به  01 - 09تولید گندم کشور در سال 

 .تا به نحوی با جلوگیری از خروج ارز از کشور به اقتصاد کشور کمک شود

با بهره گیری از مواردی مانند بکارگیری بذور مناسب و تحقیقات کاربرد محور، استفاده بهینه از منابع آبی : محمدی افزود علی خان

 .کفایی در تولید گندم دور از دسترس نیست های ششم توسعه دسترسی به خود در امر زراعت، بر اساس برنامه

کیلوگرم تا یک تن در هکتار  133توان به عملکرد گندم دیم را از  های مناسب زراعت می وی با بیان اینکه با استفاده از تکنیک

ر به عملکرد گندم در کشت گندم دیم، تنها با انجام یک دوره آبیاری تکمیلی، نیم تا یک تن در هکتا: افزایش داد، خاطرنشان کرد

 .شود تولید شده به این صورت اضافه می

هزار هکتاری گندم دیم در  333با در نظر گرفتن افزایش عملکرد نیم تن در هکتار به سطح زیر کشت : محمدی ادامه داد خان

 .شود گندم محقق می کشور، سه میلیون تن به تولید گندم کشور اضافه و با افزایش دو میلیون تنی گندم آبی خودکفایی تولید

رسیدن به این سطح تولید گندم، لزوماً نیازمند اضافه کردن سطح زیر کشت و افزایش آب مصرفی بخش زراعت : وی تصریح کرد

 .گندم نیست

های یادگیری کشاورزی بر اساس نوع محصول، توسط کشاورزان نمونه،  کانون: مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی یادآور شد

 .کنند گذاری تجربیات می کشاورزی و اساتید داتشکاهی اقدام به آموزش سایر کشاورزان و اشتراکخبرگان 

اند را با عملکرد زارعان  ها برای نمونه عملکرد مزارعی که در هر هکتار سه تن تولید کرده در این کانون: محمدی تأکید کرد خان

 .دهند و ارزیابی کرده و به سایر کشاورزان راهکار ارائه می اند مقایسه تن تولید کرده 09پیشرو که در در هر هکتار 

تر است که  آمده در سازمان تحقیقات نیز کاربردی دست در مواردی تجربیات این کشاورزان از دستاوردهای به: وی اظهار داشت

 .استها تأکید کرده  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز بر اهمیت فعالیت این کانون

های قزوین، آذربایجان شرقی، مازندران و گلستان شروع  اکنون این طرح فعالیت خود را در استان هم: محمدی در پایان گفت خان

 .شود ها نیز در سال زراعی آینده آغاز می کرده است و فعالیت سایر کانون

های سازمان  شود، اما بر اساس برنامه ایجاد می گفتنی است، در مرحله نخست این طرح در هر استان کشور، چهار کانون یادگیری

 ./یابد کانون یادگیری کشاورزی افزایش می 033هزار و  تحقیقات این رقم به یک

http://www.iana.ir/tashakkol/item/93039-0.html 

 

 گوشت قرمز

 آیانا- 1202دی  31, یکشنبه

 اعتراض دامپزشکی به ادعای کاهش وزن گوشت گرم پس از سرد کردن 

در پی ادعایی مبنی بر کاهش وزن گوشت متاثر از سرد کردن در برخی رسانه ها به نقل از رییس اتحادیه 

 .گوشت گوسفندی، رییس روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران آن را نادرست خواند
جهت ( ایانا)س روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران در تماس با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران صادق گلزاری، ریی

برخالف اظهار نظر رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، چنانچه شرایط نگهداری گوشت : رفع هرگونه شبهه در اذهان عمومی گفت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20982-1.html


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

72 
 

ابل توجهی ایجاد نخواهد شد، همچنین در شرایط فوق گوشت از نظر پس از کشتار از نظر دما و رطوبت لحاظ گردد، کاهش وزن ق

 .کیفیت و شرایط ماندگاری وضعیت مطلوب تری خواهد داشت

به گفته وی این ادعای رییس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز که به دستور سازمان دامپزشکی از این پس منجمد عرضه خواهد شد، 

مد وارداتی، گوشت های گرم داخلی به روال گذشته و تحت نظارت دقیق سازمان از اساس کذب است و به جز گوشت های منج

 .دامپزشکی توزیع خواهد شد

الزم به ذکر است، علی اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی دیروز با بیان این که به دستور دامپزشکی، گوشت قرمز از این 

د شد، مدعی گردید که سرد کردن گوشت هم باعث کاهش وزن آن شود و عرضه گوشت گرم ممنوع خواه پس منجمد عرضه می

 .ها وجود دارد خواهد شد و ممکن است در قیمت آن نیز تاثیر گذار باشد و احتمال افزایش نرخ

به نظر می رسد این گونه ادعاها که البته خبرگزاری کشاورزی ایران نیز از بازنشر آن خودداری کرده بود، با هر منظوری نیز که 

صورت گرفته باشد، تالشی برای توجیه برخی گرانفروشی های محتمل در روزهای آینده در سطح بازار گوشت که به طور قطع با 

 ./مصالح عمومی سازگار نیست

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 90313-0 .html 

 قرمزگوشت 
 خبرنگاران جوان - 1202دی  1۱: تاریخ

 درصد پایین تر از تولید داخلی است 80قیمت گوشت برزیلی / رویه واردات گوشت افزایش بی

ماهه سال جاری به  3رویه گوشت خصوصا از کشور برزیل ادامه یافته به طوری که در  واردات بی: مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت

 .استهزار تن رسیده  11

با اشاره به روند کاهش قیمت گوشت از  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانسعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفتگو با 

شد سبب کاهش  نی توزیع میقیمت گوشت برزیلی به دلیل این که علوفه در این کشور مجا: سال گذشته تا به امروز اظهار داشت

میلی  9933درصدی قیمت تمام شده این محصول شده است که این هم ناشی از بارندگی های سالیانه این کشور است که به  93

 .رسد متر نیز می

ر و هزا 00تا  00333در حال حاضر قیمت محصول در بازار : رویه واردات گوشت به کشور نیز افزود وی در خصوص ادامه روند بی

شود و این در حالی  تومان در کشور ما عرضه می 133هزار و  03تا  03333تومان است ولی گوشت برزیلی قیمتی در حدود  133

 . است که نیم کیلو گوشت داخلی قابل قیاس با گوشت یخی از لحاظ طعم و مزه نیست

 .ادامه روند کاهش قیمت سبب افزایش قیمت گوشت در سال آینده خواهد شد

باید تدابیری بیندیشند تا به : رعامل اتحادیه دامداران با بیان این که ادامه روند کاهش قیمت به سود هیچ کس نیست، گفتمدی

کیلوگرم است این محصول وارد کشور شود واال اگر این روند ادامه پیدا  00تا  03مصرف سرانه خانوارهای کشور که به طور متوسط 

 . افزایش خواهد یافت کند قطعا سال آینده قیمت گوشت

 

درصد افزایش یافته و هم چنین  033تا  33ای که  قیمت علوفه در سال جاری به جز ذرت علوفه: سلطانی در پایان یادآور شد

تومان رسیده، بقیه موارد ما شاهد ثابت ماندن قیمت نهاده در سال  313تومان بوده و به  913سبوس گندم که در سال گذشته 

 . ایم جاری بوده

http://www.yjc.ir/fa/news/1300310 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21078-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5091871


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

74 
 

 مرکبات

 - 02/19/17فارس

 شود هزار تن سیب آذربایجان حل می 500مشکل / هزار تن مرکبات برای شب عید 50سازی  ذخیره

نیازی به : هزار تنی مرکبات برای شب عید خبر داد و گفت 50سازی  کاران از ذخیره رئیس اتحادیه مرکبات

 .واردات مرکبات خارجی نیست
سازی میوه شب  در مورد ذخیره خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل بیابانی عضو هیئت مدیره خانه کشاورز در گفت عنایت

سازی میوه شب عید برگزار شد و قرار است وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان  رتباط با ذخیرهای در ا جلسه: عید، گفت

 .تعاون روستایی تدابیری در مورد این مسئله بیندیشند

 اندرکاران  سازی میوه شب عید با یک برنامه منسجم انجام و مقرر شد، تا همه دست در این جلسه مقرر شد تا امر ذخیره: وی افزود

 .سازی شرکت کنند ها در بخش ذخیره تعاونی

در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا از طریق دو کانال اتحادیه شهرستانی و اتحادیه : رئیس اتحادیه مرکبات کاران بیان داشت

 .سازی انجام شود تعاونی سازمان تعاون روستایی کار ذخیره

ار تن میوه از جمله مرکبات و سیب برای شب عید ذخیره شود که این مقدار هز 83شود حدود  بینی می پیش: بیابانی تصریح کرد

 .هزار تن هم است 13قابل افزایش تا 

هزار تن سیب درختی در آذربایجان روی دست کشاورزان مانده  133کاران در پاسخ به این سؤال که حدود  رئیس اتحادیه مرکبات

رسد، اما با  االن فصل عرضه سیب است و سیب تولیدی به مصرف می: گفتشود،  و این حجم سیب از کشاورزان خریداری نمی

کنم، اگر چنین مشکلی هم باشد، حل شود و باغداران  سازی فکر می توجه به نزدیک شدن به شب عید و خرید برای ذخیره

 .محصولشان را به فروش برسانند

هیچ گونه نیازی به واردات مرکبات : کشور اشاره کرد و گفتهزار تن محصول مرکبات در  333وی به تولید حدود چهار میلیون و 

سازی برای شب عید به درستی انجام  نداریم، بلکه مازاد تولید داریم و باید در این مقطع زمانی با مدیریت متمرکز بازار کار ذخیره

 .کنندگان به وجود نیاید کننده و مصرف شود، تا مشکلی برای تولید

اطالعی از صادرات مرکبات به روسیه ندارم، ولی فکر : کشاورز در مورد صادرات مرکبات به روسیه گفت رئیس هیئت مدیره خانه

 .کنم با کاهش ارزش روبل در مقابل سایر ارزها صادرات مرکبات به این کشور چندان مقرون به صرفه نباشد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080301333098 

 مرکبات
 خبرنگاران جوان - 1202دی  1۱: تاریخ

 فرنگی چابهار به بازار آمد گوجه/ قیمت مرکبات افزایش یافت

تومان و  1133با توجه به اتمام فصل نارنگی، قیمت آن در حال حاضر در میادین به : رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت

 .تومان افزایش یافته است 9933تومان به  9333رسد و پرتغال جنوب نیز از  تومان نیز می 1333ها به  فروشی خرده

و بوشهر به بازار تهران اظهار فرنگی چابهار  با اشاره به ورود گوجه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانحسین مهاجرانی در گفتگو با 

تومان  3333ای نیز از  شود و همچنین گوجه گلخانه تومان در بازار عرضه می 9133تا  0133فرنگی چابهار از  قیمت گوجه: داشت

 .دهد تومان کاهش نشان می 9133به 

تومان و  1133اضر در میادین به با توجه به اتمام فصل نارنگی، قیمت آن در حال ح: رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931015000943
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 .تومان افزایش یافته است 9933تومان به  9333رسد و پرتغال جنوب نیز از  تومان نیز می 1333ها به  فروشی خرده

ها  میوه  سازی و عرضه با توجه به این که در سال جاری ذخیره: سازی میوه شب عید نیز اضافه کرد وی در خصوص وضعیت ذخیره

رود هر چه زودتر نیز قرارداد امضا و در یک زمان مشخص عرضه شود ولی  اد کشاورزی واگذار شده است، انتظار میبه وزارت جه

 .همچنان منتظر اعالم این وزارتخانه هستیم

http://www.yjc.ir/fa/news/1303391 

 منابع مالی

 اناآی-1202دی  16, سه شنبه

 آالت کشاورزی  های آبیاری تحت فشار و خرید ماشین پرداخت بدون محدودیت تسهیالت اجرای طرح

های مبارزه با آفات خرمای شرق استان کرمان  راه  با حضور معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در بم، 

 . بررسی شد
مرکزی خبر، طهماسبی، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در و به نقل از واحد ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های گذشته اقدامات زیادی از  برای مبارزه با آفت زنجره طی سال: جلسه بررسی وضعیت خرمای منطقه شرق استان کرمان گفت

 .پاشی هوایی انجام شده که این اقدام برای گذر از بحران مفید بوده است جمله سم

عالوه بر بررسی راه های مبارزه با زنجره، : به بازدید از باغ های سطح شهرستان به منظور بررسی وضعیت زنجره افزودوی با اشاره 

پاشی هوایی برای مبارزه با  آفت خشکیدگی خوشه خرما نیزبا اعزام مجدد کارشناسان بررسی می شود و در صورت نیاز به سم

 .شود زنجره، مقدمات آن فراهم می

پاشی و هرس  های کارشناسان در زمینه سم در نقاطی که کشاورزان به توصیه: ر باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه دادمعاون امو

درختان عمل کردند، آفت کاهش یافته، اما در مورد مبارزه جدی با این آفت نیاز است که همه کشاورزان در یک زمان مشخص 

 .پاشی اقدام کنند نسبت به سم

علل و عوامل آفت خشکیدگی خوشه خرما به طور جدی در دست بررسی است و کارشناسان : خشکیدگی نیز گفت وی درباره آفت

 .های مبارزه با آن را شناسایی کنند یابی دقیق موضوع راه سعی دارند با ریشه

الحسنه  بالعوض و قرض وزارت جهاد کشاورزی در حمایت و پرداخت تسهیالت: معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

های کشاورزی بویژه دستگاه های سمپاشی هیچ محدودیتی  آالت و دستگاه های آبیاری تحت فشار و خرید ماشین برای اجرای طرح

 ./ندارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93003-0.html 

 

 مالی منابع
 آیانا-1202دی  39, شنبه

 با مساعدت بانک کشاورزی  18محقق شدن اهداف کشت پاییزه 

شده برای کشت پاییزه،  ساله طرح جامع مکانیزاسیون و در راستای اهداف تعیین 90برای دستیابی به اهداف 

 .عدت کندالزم است که مدیرعامل جدید بانک کشاورزی برای تخصیص خط شماره سه مکانیزاسیون، مسا

http://www.yjc.ir/fa/news/5090847
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20998-1.html
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خط : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصد اعتبارات مربوط به خط اعتباری شماره دو نیز  33صورت کامل جذب شده و حدود  اعتباری شماره یک مکانیزاسیون به

 .میلیارد تومان از این اعتبارات تخصیص یافته است 993ست و تاکنون صورت کامل جذب شده ا به

ها برای توسعه مکانیزاسیون وجود دارد،  میلیارد تومان پرونده در بانک 913هزار و  در حالی که بیش از یک: کامبیز عباسی افزود

 .تومان تسهیالت استمیلیارد  033اندازی خط اعتباری شماره سه با  های فوق نیازمند راه تحقق برنامه

و تأکید وزیر جهاد کشاورزی  0809با توجه به لزوم این خط اعتباری برای تحقق اهداف کشت پاییزه سال : وی خاطرنشان کرد

صورت رسمی فرستاده شده که امید  ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به بانک کشاورزی به ای از سوی معاونت برنامه نامه

 .های الزم را انجام دهد جدید بانک، برای تخصیص خط فوق مساعدت رود مدیرعامل می

ای  گونه تقاضاها برای توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی بسیار باالست، به: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد

 .میلیارد تومان در انتظار تخصیص است 913هزار و  که بیش از یک

ها  تر پرونده های باغبانی، زراعت و دام و طیور نیازمند اعتبار است تا هرچه سریع توسعه مکانیزاسیون در حوزه: عباسی تصریح کرد

 .آالت مورد نیاز بخش، سایر اقدامات به انجام برسد تشکیل تا برای واردات یا تأمین ماشین

ط موجود، توسعه مکانیزاسیون یکی از ملزومات برای داشتن کشاورزی نوین و افزایش تولید در شرای: وی در پایان یادآور شد

 ./های مالی مناسب انجام شود شود که الزم است در این زمینه مساعدت محسوب می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90399-0.html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 02/19/17فارس

 عملکرد در هکتار کشاورزان ایرانی نصف جهانی است/ غفلت مسئوالن از تحقیقات کشاورزی

: وری است، گفت استاد اقتصاد دانشگاه شیراز با بیان اینکه کلید افزایش تولیدات کشاورزی افزایش بهره

این کار نیازمند تحقیقات  قابلیت درآمدزایی و جایگزینی به جای درآمدهای نفتی در کشاورزی وجود دارد اما

 .وری است در راستای افزایش بهره
در پاسخ به این سؤال که  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   الدین نجفی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز در گفت بهاء

اگرچه محدودیت وجود دارد، اما بخش : آیا بخش کشاورزی قابلیت درآمدزایی و جایگزینی به جای درآمد نفتی دارد، گفت

 .کشاورزی از این توان برخوردار است

د که به ازای هر مترمکعب ده مقایسه میانگین عملکرد در هکتار ایران با کشورهای پیشرفته در مورد کشاورزی نشان می: وی افزود

کنند، بنابراین با انجام کارهای تحقیقاتی در بخش  شود، این کشورها دو برابر محصول تولید می آبی که در کشور مصرف می

 .کشاورزی و توسعه تکنولوژی امکان تولیدات بیشتر در این بخش وجود دارد

وری و  امع و همه جانبه است و همچنین توجه به افزایش بهرهافزایش تولیدات کشاورزی نیازمند برنامه ج: نجفی بیان داشت

 .افزایش عملکرد در هکتار به ازای مصرف آب است

ایران کشوری با شرایط اقلیمی خشک و : های بخش کشاورزی تصریح کرد استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز با بیان محدودیت

 .زیر کشت محصوالت کشاورزی با محدودیت منابع آبی مواجه هستیمنیمه خشک است و برای تولید بیشتر یا توسعه سطح 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21044-1.html
http://www.farsnews.com/


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

77 
 

وری و  وری کلید افزایش تولیدات کشاورزی افزایش است و برای توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات باید بهره بهره: وی افزود

 .درصد میانگین جهانی است را افزایش دهیم 13وری آب را که  مخصوصا بهره

های  های نوین آبیاری و تحت فشار یکی از راه های جدید در بخش کشاورزی، استفاده از سیستم ولوژیتوسعه تکن: نجفی گفت

 .شود افزایش راندمان آب است که منجر به افزایش تولید می

عه باید برای توس: های جدید در آبیاری نباید منجر به افزایش سطح زیر کشت شود، گفت وی با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی

های جدید آبیاری و  تولیدات محصوالت کشاورزی دو سیاست همزمان یکی افزایش راندمان استفاده از آب با کمک تکنولوژی

 .دیگری محدود کردن سطح زیر کشت اجرا شود

اما های گذشته دغدغه وزارت جهاد کشاورزی افزایش تولید بوده،  در سال: استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز تصریح کرد

 .گذاری روی تحقیقات کاربردی کشاورزی انجام نداده است سرمایه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080301333900 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 02/19/16فارس

درصد از قیمت نهایی به هزینه تولید  35/ خرید تضمینی شیر منافع دامداران و صنایع لبنی را تأمین کرد

 شود تحمیل می

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با بیان این که خرید تضمینی شیر منافع دامداران و صنایع لبنی را تأمین کرد، 

 .تولید کننده تحمیل شوددر شرایط رکود تورمی نباید هزینه جانبی به : گفت
رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی امروز در گردهمایی مدیران صنایع لبنی سراسر  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ناصحیح است و بخش قابل توجهی از  روند باز تولید ثروت: کشور درمورد راهکارهای خروج صنایع لبنی از شرایط رکود تورمی گفت

 .شوند شود، به طوری که در این فرآیند کارخانجات با کمبود نقدینگی مواجه می های تولید ذوب می ثروت در بنگاه

از وزیر اقتصاد و دارایی : کاری، گفت وی با اشاره به عدم حضور آقای نیلی مشاورر ئیس جمهور در این جلسه به دلیل مشغله

 .تا کارشناسان بیشتر روی روند تولید ثروت جامعه متمرکز شوند خواهیم می

گذاری کاالهای تولید داخل  های تغییر نظام قیمت دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه برای خروج از رکود در صنایع یکی از راه

اندازد و قیمت  کننده می ده تولیدها را بر عه مسئولیت سایر بخش( کاست پالس)روش قیمت گذاری بعالوه هزینه : است، گفت

 .شود کننده مشخص نمی واقعی محصول تولیدی برای مصرف

روش کاست پالس منسوخ است و شورای سیاستگذاری سازمان حمایت و وزارت صنعت و معدن و تجارت این روش را : وی افزود

 .گذاری بازار تغییر دهد باید به نظام قیمت

کننده روی کاال تغییر  گذاری کاست پالس و درج قیمت مصرف ورمی در صنایع باید شیوه قیمتبرای خروج از رکود ت: وی افزود

 .گذاری از کاست پالس به عرضه و تقاضا تبدیل شود کند و نظام قیمت

شود، مسئولیت اقشار اجتماعی دیگر از قبیل حمل و نقل، هزینه  کننده روی کاالی درج می وقتی قیمت مصرف: باکری تصریح کرد

 .افتد عمده فروشی، خرده فروشی و مالیات و ارزش افزوده هم بر عهده تولید کننده می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931017000219
http://www.farsnews.com/
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درصد از هزینه حمل و  03: درصد قیمت درج شده روی کاال به هزینه تولید مرتبط نیست، گفت 91تا  81وی با بیان اینکه حدود 

درصد سهم  00درصد هزینه عمده فروشی و حدود  1فروشی و  درصد هزینه توزیع خرده 01نقل سراسری مصوب سازمان حمایت، 

 .وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور است

در این زمینه مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی : باکری در پاسخ به این سؤال که سرانه مصرف لبنیات در کشور چقدر است، گفت

 .و فرهنگی مؤثر است

تاکنون  03ها کاهش قدرت خرید مردم اتفاق افتاد، به طوری که از سال  دی یارانهو با آغاز طرح هدفمن 30از سال : وی افزود

 .افزایش در مصرف سرانه شیر روی نداده است

همچنین هیچ گزارشی مبنی بر کاهش تولید شیر ارائه نشده و صادرات ساالنه شیر کشور : دبیر انجمن صنایع لبنی بیان داشت

 .یدی استدرصد شیر خام تول 3تا  1رقمی بین 

سال گذشته صادرات شیر روند افزایش تدریجی داشته اما این موضوع بر مصرف داخلی تأثیر نگذاشته و رقم  1در : وی افزود

 .میلیون دالر است 333صادراتی محصوالت لبنی هم در حال حاضر حدود 

کیلوگرم  013بسیاری از کشورها حدود های لبنی در  اکنون سرانه مصرف شیر و فرآورده: دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .کیلوگرم است 933تا  833است، اما در برخی کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بین 

های انجام  ریزی کیلوگرم است که براساس برنامه 31های لبنی در کشور حدود  اکنون سرانه مصرف شیر و فرآورده هم: وی افزود

 .کیلوگرم برسد 991به حدود  0939سط وزارت جهاد کشاورزی باید این رقم در سال شده تو

وزارت جهاد کشاورزی با اجرای طرح خرید : دبیر انجمن صنایع شیر اظهار در باره خرید تضمینی شیر از دامداران اظهار داشت

بنی هم حمایت کند و باری که در باره تبدیل شیر به کنندگان شیر توانست از صنایع ل تضمینی عالوه بر حمایت از دامداران و تولید

 .شیر خشک بر عهده صنایع بود، را از دوش صنایع برداشت

سازی از دامداران  بخشی از شیر خام تولیدی در گذشته توسط صنایع برای تبدیل شدن به پودر خشک و ذخیره: وی افزود

 .دهد و این کار به نفع صنایع لبنی شده است رزی انجام میاکنون این کار را وزارت جهاد کشاو شد که هم خریداری می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080303333331 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 02/19/11فارس

 شود گاز فرآوری گوجه غیرمجاز وارد می/ کشاورزی در تهرانهای  برگزاری دومین نمایشگاه نهاده

ماه در  دی 04تا  03« فرهنگ کشاورزی سالم»های کشاورزی تهران با شعار  دومین نمایشگاه تخصصی نهاده

 .شود وگو برگزار می های بوستان گفت محل دایمی نمایشگاه
های کشاورزی تهران سید  امروز در نشست خبری دومین نمایشگاه تخصصی نهاده خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

پس از دریافت بازخوردهای مثبت اولین دوره نمایشگاه تخصصی : مهدی حسینی یزدی رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه گفت

 .شود در تهران برگزار می« فرهنگ کشاورزی سالم»شگاه با شعار های کشاورزی تهران در سال گذشته، دومین دوره از این نمای نهاده

کنندگان سموم ایران و واردکنندگان بذر  های واردکنندگان سم و کود ایران، تولید برگزاری نمایشگاه به همت انجمن: وی افزود

 .اصالح شده انجام خواهد شد

کنندگان اصلی  کنندگان و تولید درصد وارد 03یم که حدود غرفه دار 31در دومین نمایشگاه حدود : حسینی یزدی اظهار داشت

 .بدون واسطه در این نمایشگاه شرکت دارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931016000807
http://www.farsnews.com/
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کند، دسته دوم آن را  شود، یک دسته آن را دولت و شبه دولت وارد می طریق تأمین می 9کود موجود در کشور از : وی بیان داشت

کنند و دسته چهارم بصورت غیر مجاز وارد  جمن وارد کنندگان کود وارد میکنندگان کود آلی تولید و دسته سوم را ان انجمن تولید

 .شود و یا تولید می

ریزی شده تا تولیدات و واردات انواع سم و  از طریق نصب برچسب برنامه: رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران تصریح کرد

 .کود کنترل شود

هزار فروشگاه پروانه صنفی و مجوز  8کود و سم در کشور موجود است که فقط  هزار فروشگاه عرضه 1: حسینی یزدی بیان داشت

 .وزارت جهاد کشاورزی را دارند

 گاز اتیلن باید مطابق استاندارد استفاده شود

شرکت تولید کننده سم  13حدود : کنندگان سموم ایران گفت در ادامه این نشست محمد حسین رحمتی نایب رئیس انجمن تولید

 .درصد آن عضو انجمن هستند و این صنعت نسبت به گذشته بطور قابل توجهی پیشرفت داشته است 33ایران وجود دارد که در 

کننده سم در کشور وجود داشت اما در حال حاضر این صنعت تقریبا به  شرکت تولید 1یا  9سال پیش فقط  01حدود : وی افزود

اساس استاندارهای جهانی تولید و کامال زیر نظر سازمان حفظ نباتات کشور تولید خودکفایی رسیده و تمامی سموم تولیدی آن بر 

 .گیرد و تمامی سموم تولیدی توسط این سازمان قبل از رسیدن به بازار مورد آزمایش قرار می

نمایشگاه آشنایی  هدف از برگزاری: های سال گذشته بسیار موفق بودیم، گفت رحمتی با بیان اینکه در رسیدن به اهداف نمایشگاه

های  کشاورز و محققان با تولیدات و قدم برداشتن در راستای استفاده از فرهنگ درست مصرف سموم و دفع آفات نباتی بود که گام

 .خوبی در این مسیر برداشته شد

رست و صحیح از آن است که اگر د  سموم به منزله یک شمشیر دولبه: کنندگان سموم ایران اظهار داشت نایب رئیس انجمن تولید

 .استفاده نشود ممکن است موجب تولیدات ناسالم و اگر درست از آن استفاده شود در تغذیه بشر بسیار مفید خواهد بود

کنندگان سموم کشاورزی نیاز به همکاری وزارت جهاد  برای نحوه استفاده درست از سموم انجمن تولید: رحمتی بیان داشت

کنند و از نتایج  ت دارد زیرا کشاورزان اغلب براساس تجربیات خود از سموم و بذر استفاده میکشاورزی و سازمان حفظ نباتا

 .شود مند نمی مطلوبی هم بهره

برای واردات : کنندگان سموم ایران در پاسخ به این سؤال که آیا گاز اتیلن مجوزی برای واردات دارد، گفت نایب رئیس انجمن تولید

 .کنیم را در داخل کشور تولید نمی( سم)ده و ما این گاز گاز اتلین مجوزی صادر نش

شود هیچگونه کنترل و  شود و وقتی محصولی بصورت غیر مجاز وارد می واردات این گاز بصورت غیر مجاز انجام می: وی افزود

 .گیرد نظارتی بر نوع مصرف آن انجام نمی

اید مطابق استاندارد باشد و تمامی سموم مورد استفاده در مصرف این گاز ب: کنندگان سموم بیان داشت رئیس انجمن تولید

 .کشاورزی باید براساس استاندارد مصرف شوند زیرا مصرف خارج از استاندارد قطعا مضر خواهد بود

فتاد استفاده از گاز اتیلن برای فرآوری گوجه فرنگی برای اولین بار در کشور در پی گرانی گوجه فرنگی اتفاق ا: رحمتی تصریح کرد

شود و مشکلی در این زمینه وجود  و بعید است که دوباره تکرار شود زیرا محصول گوجه فرنگی در کشور به اندازه کافی تولید می

 .ندارد

ای سودجو و قاچاقچی  شود در حالیکه عده وشو از روی محصوالت کشاورزی برطرف می برخی سموم به راحتی و با شست: وی افزود

 .کنند زیرا نظارت وجود ندارد و یا بسیار کم است دام به واردات این سموم میبرای منافع شخصی اق

کننده برای واردات یک سم مجاز باید سه سال دوندگی کند و  گاهی تولید: کنندگان کشاورزی بیان داشت نایب رئیس انجمن تولید

 .شود سود زیادی هم عایدش میکنند و  های مضر را وارد می رسد اما یک قاچاقچی به راحتی سم به نتیجه نمی



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

89 
 

شود و مجوزی هم سازمان حفظ نباتات برای آن صادر نکرده است و چون کنترلی بر مصرف  گاز اتیلن در ایران تولید نمی: وی افزود

 .شود بنابراین بهتر است از آن استفاده نشود محصوالت قاچاق نمی

های  ه در محل دایمی نمایشگا 08دی ماه  91الی  98زی تهران های کشاور براساس این گزارش دومین نمایشگاه تخصصی نهاده

 .شود بوستان گفتگو برگزار می

 است و بازدیدکنندگان برای ورود به نمایشگاه باید در سایت  93الی  09ساعت بازدید این نمایشگاه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080301333131 

 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 02/19/39فارس

 شود موضوع نان استانی اداره می/بازدید معاون وزیر از نانوای ارزان فروش 

ساعت  365در بازدید وزیر صنعت و معدن از نانوای ارزان فروش ورامینی عنوان شد، این نانوایی پس از 

 .تعطیلی با شکایت نانوائیهای محل دوباره باز شد
، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی حواشی که از شاتابه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تعطیلی چند : ماجرای پلمپ شدن نانوایی بربری خیرآباد به خاطر ارزان فروشی به وجود آمده بود از این نانوایی بازید کرد و گفت

 .ها بوده است ایر نانواییساعته این نانوایی به دلیل شکایت س

مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پلمپ یک واحد خبازی نان بربری در ورامین که گفته شده بود به 

ضمن بازید حضوری از این نانوایی با : دلیل ارزان فروشی و عرضه نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب صورت گرفته است، افزود

 .وگو کردم و در حال حاضر این نانوایی مشغول به فعالیت است ن و اهالی محل گفتصاحب آ

به گفته وی ؛ جزییات تعطیلی این نانوایی به دلیل ارزان فروشی از این قرار است که در روز دو شنبه هفته گذشته و در فاصله 

یز مراجعه تعدادی از صاحبان نانوایی های بربری همان بعد از ظهر این نانوایی بربری بسته شد که علت آن ن 8و نیم تا  00ساعت 

 .محدوده و گالیه از عرضه نان ارزان توسط این واحد صنفی بوده است

موضوع نان به صورت استانی اداره می شود به طوری که : خسرو تاج مدیریت قیمت نان در هر استان را مورد اشاره قرار داد و افزود

 .از اتحادیه های صنفی و نهادهای مرتبط با استانداری وجود دارد که قیمت نان را مدیریت می کند در هر استان کارگروهی متشکل

از این رو این نانوایی احساس : تومان در نظر گرفته شده بود یادآور شد 333وی با بیان اینکه قیمت نان برای عرضه در ورامین 

را با قیمتی کمتر به دست مصرف کننده برساند، ضمن اینکه صاحب مغازه  کرده برای اینکه تعداد مشتری بیشتری داشته باشد، نان

 .از تمکن مالی مساعدی برخوردار است و برای اینکه تعداد مشتری بیشتری داشته باشد، نان را با قیمت کمتر عرضه کرده است

ان بربری را بفروشد، تخلف نکرده است معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید این مطلب که اگر کسی کمتر از قیمت معین، ن

تومان در نظر گرفته شده  333قطعا این واحد صنفی تخلف نکرده است، چرا که حداکثر قیمت نان بربری در ورامین : اظهار کرد

 .است

تان متفاوت های نانوایان در هر اس میزان افزایش قیمت را با توجه به هزینه: خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد

سوم باقی به دلیل افزایش قیمت آرد صورت  هاست و یک های نانوایی دوسوم این افزایش قیمت مربوط به هزینه: دانست و گفت

 .گرفته است

که واحد صنفی نسبت به بهبود و  در صورتی: وی سیستم تشویق و تنبیه را راهکار دولت برای کنترل کیفیت نان ذکر کرد و افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931015000587
http://www.farsnews.com/
http://www.shatanews.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=206477&ctp_id=19&id=66950&sisOp=view
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که  ها اقدامات تشویقی برای وی صورت خواهد گرفت و در صورتی نان اقدام کند، به پیشنهاد تشکل صنفی نانواییحفظ کیفیت 

 .ای تا قطع کامل آن جریمه خواهد شد تخلف مکرر انجام دهد از کاهش سهمیه آرد یارانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080393330118 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1202دی  11, دوشنبه

 ها و راهکارها  نخستین همایش ملی مدیریت زمین در ایران؛ چالش

را با هدف  "ها و راهکارها نخستین همایش ملی مدیریت زمین در ایران؛ چالش"سازمان امور اراضی کشور 

گیری از راهکارهای علمی و اجرایی پژوهشگران،  ها و مسائل امور زمین در کشور و بهره بررسی چالش

های  ها و دستگاه زمانو با همکاری همه سا 9318ماه سال  نظران و خبرگان این حوزه، در اردیبهشت صاحب

 . کند اندرکار مدیریت کالن زمین در کشور برگزار می دست
ها و مراکز آموزش عالی،  ، در قالب فراخوان مقاله از اعضای هیئت علمی دانشگاه(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

رشته های کشاورزی، )ری از زمین در سراسر کشور صاحبنظران، پژوهشگران و کارشناسان حوزه های مرتبط با مدیریت و بهره بردا

و خبرگان و صاحبان تجربه اجرایی در حوزه ...( منابع طبیعی، جغرافیا و شهرسازی، عمران، فقه و مبانی حقوق اسالمی، حقوق و

نه همایش های خود در زمینه موضوعات و محورهای تخصصی همایش را به دبیرخا زمین، دعوت می شود مقاالت و نتایج پژوهش

 .ارسال کنند

ها، موانع و راهکارهای مرتبط با بررسی و  گفتنی است، مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین، الزامات، آسیب

برداری از زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین؛ حفظ کاربری اراضی کشاورزی  تشخیص انواع مالکیت عمومی و خصوصی زمین؛ بهره

؛ حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی از منظر قواعد فقهی و قوانین ...(قواعد تسلیط، الضرر و)قواعد فقهی و قوانین مالکیت از منظر 

؛ قوانین واگذاری زمین در ایران؛ ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی بایر، کشت موقت و اصالحات ...(قواعد تسلیط، الضرر و)مالکیت 

ها،  سی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی برخی از محورهای این همایش و الزامات، آسیبارضی؛ مدیریت زمین از منظر سیا

موانع و راهکارهای مرتبط با مدیریت زمین، آمایش سرزمین و توسعه پایدار؛ واگذاری زمین برای توسعه کشاورزی؛ واگذاری زمین و 

های عمرانی و عمومی دولت و مدیریت  یریت زمین و اجرای طرحبرقراری عدالت اجتماعی؛ مدیریت زمین و تولید و اشتغال؛ مد

 .شود زمین و توسعه شهرها از سایر محورهای این همایش محسوب می

سازی، ترویج و توسعه مشارکت مردم برای حفاظت از زمین؛ مدیریت زمین و اقتصاد کالن؛ مدیریت زمین و  همچنین فرهنگ

اجرایی و محیط زیستی،  -برداری، فنی  ؛ مدیریت کاربری زمین از منظر نظام بهرهمباحث امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

های زمین و  ها، موانع و راهکارهای مرتبط با مدیریت زمین و محیط زیست؛ مدیریت زمین و منابع طبیعی؛ کاربری الزامات، آسیب

های کشاورزی؛  و جلوگیری از خرد شدن زمین توان محیط زیستی سرزمین؛ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی؛ حفظ یکپارچگی

برداری بهینه از منابع آب و خاک؛ حدنگاری و پایش  های کشاورزی؛ بهره سازی زمین مباحث حقوقی و فنی تجمیع و یکپارچه

ین در های نوین و مطالعات تطبیقی مدیریت زم ها و فناوری کارگیری روش های کشاورزی؛ مدیریت زمین از طریق به کاربری زمین

 .شود المللی از سایر محورهای فرعی و اصلی این همایش محسوب می های بین ایران و جهان و تجارب کشورها و سازمان

با رعایت استاندارهای نگارش و  0808اسفندماه  91توانند مقاالت علمی خود را حداکثر تا تاریخ  مندان می الزم به ذکر است، عالقه

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت  ltm@laoi.irنیک به پست الکترو WORDبا فرمت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931020001573
mailto:ltm@laoi.ir
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کوچه  -خیابان فلسطین جنوبی  -بلوار کشاورز  -یا به آدرس تهران مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید 

 .ارسال کنید 0903399830کد پستی  -دبیرخانه همایش  -ان امور اراضی کشور سازم - 93شماره  -دوست  شهیدحجت

رسانی سازمان امور اراضی کشور به آدرس  تماس بگیرید یا به پایگاه اطالع 33010901توانید با تلفن  جهت اطالعات بیشتر می

www.laoi.ir مراجعه فرمایید/. 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93039-0.html 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1202دی  17, چهارشنبه

 تشکیل کارگروه مدیریت آفات در استان کرمان 
ای با حضور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس  کنترل آفات قرنطینهای به منظور برنامه ریزی برای مبارزه با آفات و  جلسه

 .های اجرایی این امر بررسی شد سازمان حفظ نباتات برگزار و شیوه

از کرمان؛ محمدعلی باغستانی، رئیس سازمان حفظ نباتات در این جلسه با بیان این که ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های رسیدن به این موضوع را  هاست، یکی از راه ن برنامه درجهت مدیریت جمعیت افت زنجره خرما و اصالح اصولی باغمحوریت ای

های کنترل موقت مسکنی است که برای مدت  آفت باید اصولی کنترل شود، زیرا روش: رعایت مسائل به باغی عنوان کرد و گفت

 .کوتاهی کاربرد دارد

ها با کمک کشاورزان صورت گیرد و اگر قرار است  در ادامه پیشنهاد کرد جذب اعتبارات برای اصالح باغرئیس سازمان حفظ نباتات 

 .دولت پول بگذارد آن را جهت احیاء و اصالح باغ ها اختصاص دهد

خفه نکنیم اگر آفت را در نطفه : بنابراین گزارش،محمدعلی طهماسبی، معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست گفت

 .شود و طغیان آفت منجر به نابودی کشاورزی خواهد شد و گسترش پیدا کند، غیر قابل کنترل می

دولت یک طرف قضیه است و در طرف دوم کشاورز قرار دارد و حفظ حداقل وضع موجود کشاورز کم ترین : طهماسبی تصریح کرد

دید کشاورز نیز به قضیه نگاه کنیم و اقتصاد کشاورز در راس برنامه  وظیفه دولتمردان است و باید در تدوین برنامه ها از دریچه

 .ریزی هایمان باشد

معاون باغبانی وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر این مسئله که کارگروهی در تهران مرکب از صاحبنظران باغبانی، حفظ نباتات، 

گاهی تعویض رقم و پایه مقاوم می : کار را بررسی کنند، افزود تشکیل و تمامی جوانب...تحقیقات گیاه پزشکی، کارشناسان استان و 

شناسایی و ( مقاوم تر هستند)تواند خیلی از مشکالت را حل کند، پس باید برای هر منطقه از کشور ارقامی را که قوی تر هستند 

 .ترویج کنیم

و هر کس مراجعه و تمایل داشت به بانک معرفی  وی با اشاره به اینکه برای اجرای آبیاری تحت فشار هیچ محدودیتی وجود ندارد

در مکانیزاسیون هم هیچ محدودیتی وجود ندارد ضمن اینکه جهت رفع مشکالت نخلداران اگر دستگاه سم پاش : شود، افزود

 .مناسب برای مدیریت آفات خرما وجود داشته باشد، می توان یک خط تولید برای آن اختصاص داد و پیگیری کرد

یشنهاد کرد کارگروهی با مسئولیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی استانداری کرمان تشکیل شود طهماسبی پ

 ./تا متولی استفاده از تسهیالت و امکانات وزارتخانه برای مدیریت آفات مذکور باشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 90398-0 .html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1202دی  31, یکشنبه

 شود  کشور خارجی برگزار می 50های کشاورزی با حضور  همایش برترین نهاده

http://www.laoi.ir/
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20984-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21023-1.html
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های برتر  ترین دانش فنی و تکنولوژی های کشاورزی با هدف انتقال مدرن ششمین همایش برترین نهاده

های صدا و  سال جاری در مرکز همایش( ماه دی 05)شنبه  کشور خارجی روز پنج 50جهان به کشور با حضور 

 . شود سیما برگزار می
در این همایش نمایندگان بخش : فی امروز در جمع خبرنگاران گفت، محمدرضا شری(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشاورزی کشورهای آمریکا، کانادا، اسپانیا، مجارستان، هلند، ایتالیا، ترکیه، فنالند و هند برای عرضه آخرین دستاوردها و 

 .های نوین نهاده های کشاورزی حضور دارند تکنولوژی

توجهی مسئوالن دچار مشکالت فراوان شد، اما  دلیل بی ش کشاورزی کشور ما بههای نهم و دهم بخ به گفته وی، در دولت

ای از مشکالت این بخش را  تالش دارد بخش عمده "سال کشاورزی"عنوان  خوشبختانه دولت یازدهم با نامگذاری سال آینده به

 .مرتفع سازد

 درصد کود موجود در بازار کشور تقلبی است 80

درصد کود موجود در بازار را تقلبی و  93های کشاورزی نیز است،  مدیره یک شرکت واردکننده نهاده شریفی که خود رئیس هیئت

دلیل اینکه کود کشاورزی مورد نیاز کشور متولی مشخصی ندارد، بنابراین نظارت بر این نهاده  متأسفانه به: نامرغوب دانست و افزود

 .مرغوب بخشی از بازار کشور را به خود اختصاص داده استشود و کودهای تقلبی و نا درستی انجام نمی نیز به

های اخیر باعث از بین رفتن خاک کشاورزی کشور شده است،  کیفیت و نامرغوب طی سال وی با تأکید بر اینکه مصرف کودهای بی

استفاده از دانش و تکنولوژی نوین اکنون خاک کشاورزی ما به شدت نیاز به اصالح دارد که در این راستا باید با  هم: خاطرنشان کرد

 .سازی خاک کشاورزی استفاده کنیم کشورهای پیشرفته از کودهای ترکیبی مناسب برای غنی

تمام سموم مصرفی : های کشاورزی درباره سم مصرفی کشاورزی کشور نیز ادامه داد مدیره یک شرکت واردکننده نهاده رئیس هیئت

مل سازمان حفظ نباتات کشور قرار دارد، هرچند ممکن است این نظارت ضعیف باشد اما تولید داخل و وارداتی تحت نظارت کا

 .همین امر باعث شده تا کمترین میزان سموم قاچاق در چرخه مصرف قرار گیرد

ای  هنام قرار است ضوابط و آیین: شریفی با اشاره به اینکه بخش کود مصرفی کشاورزی از نظارت الزم برخوردار نیست، تصریح کرد

برای تولید و واردات کود تبیین و تصویب شود که امیدواریم دو تا سه ماه آینده در کشور به مرحله اجرا برسد تا تمام کود مورد نیاز 

 .کشور از کیفیت مناسب برخوردار شود

 کریم و پاکدشت های غیرمجاز رباط پر شدن کودهای مصرفی کشاورزان در انبارها و کارگاه

کریم و پاکدشت به  های غیرمجاز در رباط حال حاضر بخشی از کودهای مصرفی کشاورزی کشور در انبارها و کارگاه به گفته وی، در

 .شود اسم بهترین برندهای دنیا پر و روانه بازار می

یگاه واقعی ای برخوردار است، در حالی که در کشور ما هنوز بخش کشاورزی جا در دنیا کشاورزی از جایگاه ویژه: شریفی یادآور شد

 .خود را در اقتصاد کالن پیدا نکرده است

کننده امنیت غذایی هر کشور است، در کشورهای پیشرفته دنیا اعتبارات و یارانه  دلیل آنکه تأمین کشاورزی به: وی تأکید کرد

 .یابد مناسبی به این بخش اختصاص می

کشاورزان در کشورهای پیشرفته دنیا به ازای هر هکتار : اشتهای کشاورزی اظهار د مدیره یک شرکت واردکننده نهاده رئیس هیئت

میلیارد دالر یارانه به  931مبلغ  9300طور مثال اتحادیه اروپا در سال  کنند، به های خود یارانه دریافت می زمین کشاورزی از دولت

 .میلیارد دالر یارانه پرداخت کرد 93میالدی نیز بابت تولید غالت مبلغ  9339بخش کشاورزی اختصاص داد و همچنین در سال 
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ترین کشورهای دنیا از جمله آمریکا، ژاپن و اروپا به بخش کشاورزی یارانه ویژه  ترین و پیشرفته اکنون در بزرگ به گفته شریفی، هم

 .ترین کشاورزی نیز برخوردار هستند دهند که از پیشرفته اختصاص می

ساله بودجه  03در یک برنامه  9308نه برای تولیدات کشاورزی و آمریکا از سال درصد یارا 93اتحادیه اروپا : وی همچنین گفت

 ./یابد هزار میلیارد دالر به این بخش اختصاص می 03هزار میلیارد دالر تعیین کرد که هر ساله  کشاورزی خود را یک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 90333-0 .html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1202دی  39, شنبه

 شود  گذاری استان تهران برگزار می های سرمایه همایش ملی فرصت

ماه امسال در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی،  دی 01گذاری استان تهران  های سرمایه همایش ملی فرصت

 .شود ایران برگزار میصنایع، معادن و کشاورزی 
گذاران  نظران و سرمایه ، این همایش با حضور نخبگان، کارشناسان، صاحب(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های صنعت، معدن و تجارت برپا خواهد شد گذاری در بخش های سرمایه المللی با هدف شناسایی فرصت داخلی و بین

ی کشاورزی و صنایع تبدیلی، بانک بیمه و بازار سرمایه، امور زیربنایی و انرژی، گردشگری، صنایع دستی و ها در این همایش موضوع

خدمات فرهنگی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهداشت، درمان و محیط زیست، حمل و نقل و توسعه شهری و ورزش مورد بررسی 

 .گیرد قرار می

وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صنعت، معدن و تجارت  در برگزاری این همایش، نهادهایی همچون

گذاری و  ریزی و اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف ایران، سازمان سرمایه استان تهران، دفتر معاونت برنامه

 ./کنند تعاون استان تهران و اتاق فکر تجارت ایران مشارکت میهای اقتصادی و فنی ایران، کانون زنان بازرگان ایران، اتاق  کمک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 90398-0 .html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-دی  16, سه شنبه

 ری کشاورزی ایران بازدید مشاور وزیر جهاد کشاورزی از خبرگزا

ضمن ( ایانا)سیدجاسم ساعدی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی امروز با حضور در خبرگزاری کشاورزی ایران 

بخش کشاورزی بسیار وسیع و پرچالش است و : رسانی از طریق این خبرگزاری گفت آشنایی با روند اطالع

مرجع، در حوزه کشاورزی حضور داشته  عنوان یک رسانه تخصصی و  کند که این خبرگزاری به اقتضاء می

 . باشد
عنوان نماینده شوش  ، مشاور وزیر جهاد کشاورزی که از دوره چهارم تا هشتم به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

قات با مسئوالن و دانیال و رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس هفتم سابقه فعالیت جدی داشته است، در جریان این دیدار و مال

رسانی خبرگزاری کشاورزی ایران را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که با جذب  و خبرنگاران این خبرگزاری، روند اطالع

تواند به تبیین بیشتر اهداف بخش کشاورزی در  های این رسانه که می ای بیشتر؛ کیفیت و کمیت اخبار و گزارش نیروهای حرفه

 .گیران نیز کمک کند، افزایش یابد ان و تصمیمساز اذهان تصمیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21068-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21043-1.html
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عنوان مشاور محمود حجتی، وزیر جهاد  اکنون به نماینده سابق مردم شوش و دانیال در مجلس شورای اسالمی در دوره هفتم که هم

سهم آن در درآمد بردار و  نقش کشاورزی با برخورداری از چهار میلیون بهره: کشاورزی دولت تدبیر و امید همکاری دارد، افزود

تر و  زایی و اقتصاد ایران دارد که از این رو، رویدادهای بخش کشاورزی باید در سطحی وسیع ناخالص ملی، نقش مهمی در اشتغال

 .موقع در کشور منتشر شود به

ات باید با رعایت های جمعی عالوه بر انعکاس اخبار و دستاوردهای دولت در حوزه کشاورزی و تحقیق رسانه: ساعدی خاطرنشان کرد

نظران، تولیدکنندگان و فعاالن این بخش منتشر و از این طریق در  های کشاورزی را از زبان صاحب طرفی، مشکالت و دغدغه بی

 .گیری مسئوالن کشور کمک کنند تصمیم

دگان مجلس در های مختلف و تمام نماین کمیسیون: در اهواز است، ادامه داد "صدای کرخه"وی که خود مدیرمسئول نشریه 

 .رسانی هستند های خود با مسائل کشاورزی سروکار دارند و منبع خوبی برای اطالع حوزه

های  های جدید در عرصه های میدانی و کشف جنبه رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هفتم، بر انتشار گزارش

 .ها تأکید کرد ورزی ایران و سایر رسانههای تخصصی مانند خبرگزاری کشا مختلف کشاورزی از سوی رسانه

های جمعی  رسانی دقیق از دستاوردهای دولت و رویدادهای بخش کشاورزی و رسانه مشاور وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم اطالع

 ./تأکید کرد

http://www.iana.ir/majles/item/ 90333-0 .html 

 مصاحبه، سخنرانی بازدیدها

  فودپرس- 0808دى ماه  01دو شنبه 

 شود ها در کشور به تولید منجر نمی علم کشاورزی و دانشگاه:عباسعلی زالی، وزیر اسبق کشاورزی
خودش در ایران همیشه مشکالت خاص .اینکه چطور از زمین بهره گیری کنیم تا بهره وری آب و خاک افزایش پیدا کند، مهم است

اما . البته در دوره های کاهش پیدا کرد و در دوره هایی هم افزایش. مشکالتی که مربوط به تمام ادوار می شده است. را داشته است

سهم اشتغال هم در این بخش همیشه . هیچ وقت از بین نرفت و این کشاورزان بودند که با مشکالتشان دست و پنجه نرم کردند

البته عده ای از کارشناسان معتقدند که نگه نداشتن نیروی کار در روستاها و . قتصادی کشور بوده استکمتر از دیگر بخش های ا

در . زمین های کشاورزی سهم اشتغال را پایین می آورد و اما به عقیده عده ای دیگر، این میزان ربطی به کیفیت این بخش ندارد

به . سهم اشتغال در کشاورزی مهم نیست»: او می گوید. نگ گفتگو کردیماین باره با عباسعلی زالی، وزیر کشاورزی سال های ج

براساس .به گفته او، ارتباط بین دانشگاه های کشاورزی و مشکالت این بخش، ضعیف است« .عبارتی کیفیت مهمتر از کمیت است

است که به نوعی کمترین سهم را  درصد بوده 0363، 08گزارش مرکز آمار، سهم اشتغال بخش کشاورزی در نرخ بیکاری پاییز سال 

با توجه به مشکالت بخش کشاورزی این سهم چطور ارزیابی می شود؟سهم . در بین بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی دارد

در کشورهای پیشرفته شاید یک درصد از نیروی کار در . به عبارتی کیفیت مهمتر از کمیت است. اشتغال در کشاورزی مهم نیست

پس نیروی کار ربطی به بهره وری و خودکفایی ندارد؟اینکه چطور از .بنابراین مساله کیفیت است. ورزی مشغول باشندبخش کشا

به هرحال ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار . زمین بهره گیری کنیم تا بهره وری آب و خاک افزایش پیدا کند، مهم است

بارندگی ایران یک سوم متوسط بارندگی دنیا و از . دگی در دیگر کشورهای دنیا نیستدارند و بارندگی در کشور قابل قیاس با بارن

به همین دلیل باید از زمین و آب استفاده بهینه شود تا نیازهای انسان برطرف . طرف دیگر سه برابر متوسط تبخیر دنیا است

بدانیم چه مکان هایی برای کشاورزی و چه زمین هایی برای این مهم باید چه کاری انجام داد؟باید طرح آمایش زمین داشت تا .شود

به طوری که بهترین زمین های کشاورزی کنار . اما همیشه درست برعکس این ماجرا اتفاق می افتد. برای شهرسازی مناسب است

http://www.iana.ir/majles/item/21006-1.html


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

86 
 

های غیرکشاورزی  در حال حاضر بهترین برنج زارهای کشور در بلند مدت تغییر کاربری داده و به زمین. شهرها از بین رفته اند

البته در حال حاضر قوه قضاییه با . در صورتی که باید اراضی که برای کشاورزی مناسب نیستند به شهر تبدیل شوند. تبدیل شده اند

برای مصرف آب چه اقدامی می توان انجام داد؟چه در ایران و چه در دیگر کشورهای .تغییر کاربری و زمین خواری برخورد می کند

اما باید دید که . چرا که اگر قرار بر تولید محصوالت کشاورزی باید آب مصرف کرد. اورزی بیشترین آب را مصرف می کنددنیا، کش

باید سرمایه گذاری در مزرعه های ایجاد شود تا . چگونه هزینه ها و میزان استفاده از آب را پایین آورد و بهره وری را باال برد

البته باید پذیرفت که محدودیت منابع و محدودیت دولت افزایش پیدا کرده . ان آبیاری باال رودکشاورزها استفاده کنند و راندم

مشکل .اما به هرحال بخش کشاورزی رشد داشته اما انتظار می رود این رشد متناسب با سرمایه گذاری در این بخش باشد. است

غیر از . و دانشگاه کشور به تولید منجر می شود یا نه دیگر بخش کشاورزی چیست؟موضوع دیگر این است که آیا علم کشاورزی

دانشگاه  1یا  9در همان اوایل تنها . موارد محدود اول انقالب، رشد زیادی در تحصیالت تکمیلی بخش کشاورزی دیده نمی شود

... گاه های آزاد، پیام نور و این غیر از دانش. دانشکده می رسد 33کشاورزی وجود داشت، البته االن فقط در دانشگاه های دولتی، به 

باید ارتباط بین دانشگاه با تولید . اما باید توجه داشت که این گسترش دانشگاه ها تاثیری در عمل و تولید کشاورزی ندارد. است

ی تحصیل اگر این اتفاق بیوفتد، نیرو. دانشجویان باید رساله های خود را با توجه به مشکالت بخش انجام دهند. افزایش پیدا کند

چرا؟دولت باید کوچک شود و تشکیالت و تصدی .البته از طرف دیگر هم مشکل دولت است. کرده در تولید ایفای نقش می کند

خودکفایی یا در سطحی پایین تر، خوداتکایی چطور .چرا که نیروی کار باید تحصیل کرده و به روز باشد. گری هایش را کم کند

اما شاید در بعضی مواقع درگیر مسایل روزمره . دولت به دنبال خودکفایی و خوداتکایی استارزیابی می شود؟من فکر می کنم 

به همین دلیل هم می گویم . ولی به هرحال شرایط می تواند طوری شود که در بعضی اقالم خودکفا و صادر کننده شویم. شود

ویت کند، با همین آمار اشتغال بخش کشاورزی، می تواند اما اگر دولت تشکل ها را تق. مساله اشتغال، مساله اصلی کشاورزی نیست

تن شیر  033در مراسم تقدیر از فعاالن برتر بخش کشاورزی که چند روز پیش برگزار شد، دامداری بود که روزی . تولید را دهد

این افراد حمایت کند تا او در این البته درگیر مسایل زیادی بود، اما این میزان، آمار زیادی است و دولت می تواند از . تولید می کرد

به هرحال دولت باید در بخش . در غیر این صورت او سرمایه اش را از کشاورزی درمی آورد و به بخش دیگری می رود. بخش بماند

همین طور استفاده از بعضی محصوالت گلخانه ای می تواند . آموزش تحول خاص ایجاد کند، تصدی گری هایش را کاهش دهد

اما مساله اصلی . چطور؟توسعه گلخانه ها می تواند به اشتغال کمک کند.یادی به بخش اشتغال در بخش کشاورزی کندکمک ز

اگر به صورت فنی برخورد شود و از علوم دانش بنیان استفاده شود، تحول در . استفاده از نیروی کار تحصیل کرده، آب و خاک است

قال پیدا کند و سازماندهی شود، می تواند وضعیت تعاونی ها و تولید کننده را بهتر کند اگر علم انت. کشاورزی هم ایجاد خواهد شد

 چرا که وجود واسطه ها اجحاف در حق کشاورز و خریدار است. و واسطه ها را از میان بردارد

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

 
 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 

  فودپرس- 1202دى ماه  31یک شنبه 

 نباتی کشاورزان باشند؛ نه واردکنندگان  پرچمدار تامین روغن:مشاور عالی وزیر کشاورزی
های  در پی موج انتقادات نسبت به تنظیم بازار روغن نباتی و پایین نیامدن قیمت این محصول علیرغم کاهش قیمت <صنایع غذایی

های روغنی توجه بیشتری شود و کشاورزان  به تولید داخلی دانه 33باید مانند دهه : جهانی، مشاور عالی وزیر کشاورزی تصریح کرد

های  هاست قیمت به گزارش ایسنا، ماه.رچمدار تامین روغن نباتی و تنظیم بازار آن باشندها به جای واردکنندگان، پ های آن و تشکل

http://www.foodpress.ir/Post
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 03جهانی روغن خام روندی نزولی داشته اما کاهش قیمتی در بازار داخلی روغن نباتی ایجاد نشده و این در حالی است که بیش از 

های جهانی  درصد قیمت تمام شده روغن نباتی به قیمت 13از شود و بیش  درصد نیاز روغن نباتی کشور از محل واردات تامین می

های روغنی در کشور معتقدند که  های خصوصی تولیدکنندگان دانه لذا مسئوالن دولتی، کارشناسان و تشکل.روغن خام بستگی دارد

نیز  -ی وزیر جهاد کشاورزی مشاور عال -در این زمینه محمد حسین شریعتمدار . قیمت این محصول باید در ایرانی نیز کاهش یابد

های خصوصی که تامین کننده روغن نباتی کشور هستند توجه کاملی به واردات روغن خام دارند و هیچ تعهدی  بخش: معتقد است

نسبت به تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان ندارند در حالی که باید گره و پیوندی مناسب بین واردات روغن خام و تولید 

ای به دنبال تامین نیاز خود  در این میان عده: اندوی به ایسنا گفت کشاورزان داخلی فراموش شده.های روغنی ایجاد شود دانهداخلی 

های روغنی و  این در حالی است که احیای طرح دانه. اند از طریق واردات صرف هستند و کشاورزان داخلی تقریبا فراموش شده

دولت و از اهداف کالن کشور در برنامه وزارت جهاد کشاورزی در راستای   های رنامهافزایش ضریب خودکفایی روغن جزو ب

ای باشد که  نباید مدیریت بازار روغن نباتی به گونه: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد.های اقتصاد مقاومتی است سیاست

نباتی نباید کسانی باشند که خود واردکننده روغن نباتی  ها صرفا به واردات روغن خام معطوف شود و پرچمدار تامین روغن نگاه

یابد  اگر قیمت روغن نباتی کاهش نمی.های بخش خصوصی کشاورزی پرچمدار آن باشند هستند بلکه باید کشاورزان، دولت و تشکل

ی داشته اما قیمت روغن های جهانی روغن خام روندی نزول های اخیر همواره قیمت طی ماه: سود آن به تولید برسدشریعتمدار گفت

حتی اگر قیمت روغن : وی افزود. مند شوند نه از ارزانی آن نباتی کاهش نیافته است، گویا مردم همیشه باید از گرانی محصوالت بهره

کشاورزان های روغنی و  تفاوت درآمد و سود آن به حمایت از تولید داخلی دانه نباتی در بازار داخلی قرار نیست کاهش یابد، باید مابه

مانند گذشته از .شود های روغنی منجر به پایداری و ثبات تولید کشاورزی در کشور می اختصاص پیدا کند چراکه توسعه کشت دانه

های  های روغنی حمایت شودمشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید روند رو به رشد تولید دانه تولیدکنندگان دانه

با حمایت و همکاری محمد  13در نیمه دوم دهه : حمایت از کشاورزان تکرار شود، خاطرنشان کردو  33روغنی در دهه 

ای که ضریب  اختصاص یافت؛ به گونه( کلزا)های روغنی  اعتبارات مناسبی به طرح دانه -وزیر وقت بازرگانی -شریعتمداری 

و پس از آن رسید اما در حال حاضر با بی  0839های  درصد در سال 09های روغنی به حدود  خودکفایی حدود پنج درصدی دانه

های روغنی شد ضریب خودکفایی روغن در کشور مجددا به حدود هفت درصد  هایی که به توسعه کشت دانه توجهی

های روغنی در کشور آنقدر مناسب بود که سه سال  ها از اجرای طرح توسعه کشت دانه در آن زمان حمایت: شریعتمدار افزود.رسید

کیلوگرم معادل متوسط عملکرد  0133عملکرد کلزا در واحد سطح به  39 - 30ل زراعی  پس از اجرای این طرح یعنی در سا

شریعتمدار ادامه .ها تجربه دانش کافی برای تولید کلزا در کشور وجود نداشت جهانی این محصول رسیدعلیرغم اینکه در آن سال

تن در واحد  361انی عملکرد کلزا در هر هکتار در اقلید استان فارس شکسته شد و به نیز رکورد جه 39-38زارعی   در سال: داد

های صورت گرفته و شرایط اقلیمی مساعد کشور  های مناسب، حمایت سطح رسید که این رکوردشکنی ناشی از تکنولوژی و فناوری

روغنی و کشاورزان داخلی در راستای افزایش ضریب  های های گذشته از تولید دانه رود مانند سال انتظار می: وی تاکید کرد.بود

ای صورت گیرد که نیاز به قدری توجه جدی و عدم مخالفت با تولید  خودکفایی روغن و پایداری در تولید کشاورزی حمایت ویژه

 داخلی دارد چرا که حیف است از شرایط اقلیمی مساعد کنونی کشور برای توسعه کشت این محصول استفاده نشود

http://www.foodpress.ir/Post 

 

http://www.foodpress.ir/Post
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 متفرقه

 - 02/19/17فارس

 حکم قصاص دو تن از محیط بانان تایید شده است

نفر از محیط بانان تا پایان سال جاری،  9000فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به آموزش 

تن از محیط بانان تایید شده است و محیط زیست در تالش است رضایت اولیاء حکم قصاص دو : اظهار داشت

 .دم را اخذ کند
اکنون درجه تمام محیط بانان  با بیان اینکه هم خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار گروه جامعه  سرهنگ حمیدرضا خیلدار در گفت

اند و  ه های الزم را کسب کرد بانان آموزش  نفر از محیط 333تاکنون حدود : ها ابالغ شده است، اظهار داشت تعیین و به تمام استان

 .شود های الزم ارائه می نفر از محیط بانان آموزش 0333تا پایان سال جاری به 

گذرد  سال از خدمت آنها می 93در این میان تعدادی از محیط بانانی که : ت محیط زیست کشور در ادامه افزودفرمانده یگان حفاظ

 .های الزم به آنها ارائه شد ها هیچگونه دوره آموزشی ندیده بودند در اولویت قرار گرفتند و آموزش و طی این سال

حین عملیات و درگیری با شکارچیان متخلف کشته یا مجروح شوند در اکنون چنانچه محیط بانان در  هم: وی در ادامه بیان داشت

 .شوند حکم شهید و جانباز محسوب می

برند که برای  اکنون دو تن از محیط بانان کشور در زندان به سر می هم: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور خاطرنشان کرد

 .مسیر تایید دیوان عالی کشور استآنها حکم قصاص در نظر گرفته شده است و این احکام در 

 .سازمان محیط زیست در تالش است که رضایت محیط بانان محبوس را از اولیاء دم اخذ کند: سرهنگ خیلدار، خاطرنشان کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=08080301333983 

 
 متفرقه

 آیانا-1202دی  16, سه شنبه

 ای بزرگ  رشد معکوس جمعیت روستایی در چهار دهه اخیر؛ فاجعه

درصد جمعیت روستایی امروز تبدیل به جمعیت شهری شده که این امر فاجعه بزرگی  4.در حال حاضر 

 . شود محسوب می
با اعالم ( ایانا)اسالمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ریزی و توسعه روستایی در دانشگاه آزاد  استاد رشته برنامه

 .در راستای توسعه روستایی، آنچه که روستاها به آن نیاز دارند، رشد است و در مرحله بعدی باید توسعه اتفاق بیفتد: این خبر گفت

کیفی مدنظر است که باید همزمان رشد کرده تا به های کمی و  شود، همه ویژگی وقتی صحبت از تولید می: تهمینه دانیالی افزود

 .توسعه منجر شود

ای که متأسفانه در حال حاضر گریبان روستاهای کشور  با نگاه مدیریت یکپارچه یعنی جدای از مدیریت جزیره: وی خاطرنشان کرد

 .توان مشکالت فوق را مرتفع کرد را گرفته است، می

درصد جمعیت روستایی  31ای که  گونه د، جمعیت شهری و روستایی معکوس پیش رفتند، بهبه بع 13از دهه : دانیالی ادامه داد

 .امروز تبدیل به جمعیت شهری شده که این اتفاق در عرض چهار دهه بوده است

استقالل  روستا جایی است که تولید در آن قرار دارد و غذای مردم جامعه بدان وابسته است؛ بنابراین برای آنکه به: وی تصریح کرد

 .آید وجود می های ویژه متوازن دولت به برسیم، باید بتوانیم تولیدات مناطق روستایی را افزایش دهیم که این امر با حمایت

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931017000430
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 الزم است "توسعه روستایی"ایجاد وزارتخانه جدیدی به نام 

نام توسعه روستایی را راهکار مؤثری برای نجات ای جدید به  ریزی و توسعه روستایی در دانشگاه تشکیل وزارتخانه استاد رشته برنامه

در حال حاضر بخشی از اقدامات در وزارت جهاد کشاورزی، برخی بازرگانی و برخی : روستاها از وضعیت کنونی برشمرد و یادآور شد

ا عملیاتی شده و به عرصه ه ها و طرح ای واحد برنامه شود که اگر تمامی آنها تجمیع شود و در وزارتخانه توسط وزارت کشور انجام می

 .برود، توسعه واقعی اتفاق خواهد افتاد

دهد، اما وزارت بازرگانی با عدم  در حال حاضر روی نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی، وزارتخانه مربوطه نظر می: دانیالی تأکید کرد

 .شود اعمال آن باعث نابسامانی در این وضعیت می

تر  شود که روستاها هر روز محروم برای تعیین نرخ محصوالت نداریم و نتیجه این می در حال حاضر متولی: وی اظهار داشت

 .برند ای که حتی گاهی موارد شاهد هستیم که برخی هموطنان از فقر و گرسنگی رنج می گونه شوند، به می

 ./ه معنای واقعی در کشور عملیاتی شودای عمل شود که توسعه روستایی ب گونه دانیالی در پایان اظهار امیدواری کرد که این ایده به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90330-0.html 

 
 متفرقه
 آیانا-1202دی  11, دوشنبه

 نقش جوامع محلی در توسعه روستایی نادیده گرفته شد 

اسالمی، نقش جوامع محلی در توسعه مناطق روستایی همچنان نادیده سال از انقالب  30پس از گذشت 

 .گرفته شده است
، مشاور توسعه و فناوری وزیر جهاد کشاورزی در نخستین همایش ملی مدیریت (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ر برپاست، در نشستی ویژه درباره نقش تعاملی مردم، روستایی و توسعه پایدار که از صبح امروز در سالن غدیر تاالر بزرگ کشو

به سخنرانی ( کره جنوبی)های تجربی از مدل ساموئل آندونگ  محیط و حاکمیت در مدیریت توسعه پایدار روستایی با ارائه درس

روش دیگری برای  جز یادگیری از تجارب گذشتگان، ها جمع شود و به رسد که اندیشه زمانی یک کشور به خرد می: پرداخت و گفت

 .بهبود شرایط موجود نیست

برداری، بلکه  هیچ کس از کره مریخ حاوی اطالعات مفید نیست، بلکه باید از تجارب دیگر نه کپی: محمدحسین عمادی افزود

 .استفاده مفید کرد

عنوان یک مدل تحت  تواند به ای که می گونه تجربه کشور کره برای توسعه مناطق روستایی موفق بوده است، به: وی خاطرنشان کرد

 .بررسی قرار گیرد

تواند برای توسعه روستایی مؤثر واقع شود؛ زیرا نتایجی که از مدل  جدیت مسئوالن و استفاده از عقل و خرد می: عمادی ادامه داد

که در حال حاضر  دست آمد، نشان داده که این کشور با وجود اقتصادی سخت توانست به جایگاهی برسد موجود در کره جنوبی به

 .شود ترین کشور آسیایی بعد از ژاپن محسوب می کره جنوبی پیشرفته

 افزایش درآمد روستاییان، نخستین مرحله توسعه در کره جنوبی

یافتگی شد  ساله، این کشور از فقر وارد مرحله توسعه ظرف چهار برنامه پنج: مشاور توسعه و فناوری وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

ای در  های توسعه دالری ایران بود، با اجرای برنامه 013دالر در مقایسه با تولید  31آن در شروع برنامه  GNPحالی که میزان  و در

 .هزار دالر دست یافته است 93به بیش از  9309سال 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21001-1.html
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ترتیب  ست و بدینای بزرگی بین جوامع روستایی و شهری ایجاد شده ا دولت کره متوجه شد که شکاف سرمایه: وی یادآور شد

ای تغییر ایجاد شد که روستاییان همچون شهرنشینان از امکانات مختلف بهره گرفته و در  گونه سال در مناطق روستایی به 03ظرف 

 .جامعه خود احساس رضایت کنند

اقد برق و امکانات درصد آنها ف 33هزار واحد روستایی در کشور کره جنوبی وجود داشت که  88، 0013در سال : عمادی تأکید کرد

 .درصد نیز فاقد آب آشامیدنی بودند 31اولیه و 

با طراحی مدلی خاص، ابتدا افزایش درآمد روستاییان مدنظر قرار گرفت و خدمات خاصی به آنها ارائه شد و : وی اظهار داشت

 .بیشترین موردی که اقتصاد روستا را عوض کرد؛ خدمات بود، نه تولید و صنعت

 .های غیر از آن در این مدل دیده شده است در قالب افزایش درآمد، کشاورزی و توسعه فعالیت: گفتعمادی همچنین 

اند  شده، مناطق روستایی که پتانسیل الزم برای توسعه را داشتند، مدنظر قرار گرفته های انجام همچنین با بررسی: وی در ادامه افزود

 .رار گرفتو در مراحل بعدی تقویت جوامع محلی مورد توجه ق

نوسازی کالبد و زیباسازی روستاها باعث شد که مردم برای ماندگاری در این محیط، : مشاورز وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

های قدیمی دوباره گرامی داشته  ترتیب توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز در کنار آن ایجاد شد و فستیوال انگیزه داشته باشند و بدین

 .شد

کرد، امروز دیگر رنگی از آنها در روستاها دیده  های سده و مهرگان را برگزار می در حالی که ایران نیز جشن: ادامه دادعمادی 

 .شود نمی

سال در ایران نقشی از جوامع محلی دیده نشده است و تمامی اقدامات مربوط به توسعه توسط دولت  83پس از : وی تصریح کرد

 .ست که بدون حضور بخش خصوصی هیچ اقدامی نمی توان انجام دادشود، اما باید دان خالصه می

تواند سهم مؤثری در توسعه روستایی داشته باشد و نقش  هایی است که می آموزش رهبران محلی از دیگر گزینه: عمادی یادآور شد

 .تأثیر نیست کاتالیزوری دولت نیز در این بین بی

مدیریت کردن روستاها : وریت آنها در توسعه روستایی تأکید کرد و اظهار داشتوی در پایان بر نقش آموزش، نقش مردم و مح

تواند در توسعه  توسط مدیران منتخب مردم و نه مدیران منتخب دولتی که جوامع محلی در آن نقش مؤثری داشته باشد، می

 ./روستایی بسیار مؤثر واقع شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93031-0.html 

 
 متفرقه

 آیانا-1202دی  17, چهارشنبه

  Speed 08%SCتوزیع غیرقانونی حشره کشی با نام تجاری 

با ( فاقد تایید و با ماهیت مجهول وتقلبی) Speed 08%SCتوزیع غیرقانونی حشره کش با نام تجارتی 

 .، اعالم می گردد برچسب به زبان فارسی بدون درج نام تولید کننده و واردکننده، جهت اطالع رسانی الزم
و به نقل از روابط عمومی سازمان حفظ نباتات، با عنایت به مشاهده نمونه ها و گزارش ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

فاقد تایید و با ماهیت مجهول و ) Speed 99%SC، توزیع غیرقانونی حشره کش با نام تجارتی  اصله از مناطق جنوبی کشورو

 .، اعالم می گردد با برچسب به زبان فارسی بدون درج نام تولید کننده و واردکننده، جهت اطالع رسانی الزم( تقلبی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20985-1.html
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مده و با توجه به عدم ثبت سموم مذکور در هیئت نظارت بر سموم کشور و عدم بنابراین گزارش و نظر به بررسی های به عمل آ

لذا اصالت سم مورد نظر و کاربرد آن در عرصه به هیچ وجه مورد             6صدور مجوز برای ورود قانونی و انبوه و تحت نظارت سم فوق

 تایید نیست

فهرست سموم مجاز کشور، هرگونه خسارت ناشی از کاربرد سم فوق بر پایه این گزارش و با عنایت به عدم ثبت سم مذکور در 

 .متوجه بخصوص توزیع کننده، توصیه کننده و کاربران مربوطه است

 ./سازمان حفظ نباتات در پایان این اطالعیه، مسئولیت های خسارت های جنبی آن را نیز قابل پیگرد قانونی اعالم کرده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90399-0.html 

 
 متفرقه

 آیانا-1202دی  16, سه شنبه

 آموختگان حقوق در جهاد کشاورزی  استخدام دانش

و باید این روند را در ناظر بخش کشاورزی توانستیم بخش را تقویت کنیم  300هزار و  با استخدام هفت

آموختگان حقوق در سراسر کشور برای وزارتخانه جهاد کشاورزی هم ادامه دهیم تا مکمل  استخدام دانش

 .نیروهای فعلی باشند
، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در نخستین (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های عمده کشاورزی که در سراسر کشور در  سراسری مدیران حقوقی وزارت جهاد کشاورزی که در کرج برگزار شد؛ از طرح همایش

های مرزی تا بازسازی دشت سیستان و نوسازی  از مزارع وسیع دشت خوزستان تا کنترل آب: دست اجراست، خبر داد و گفت

هایی است که یکی پس از دیگری و همزمان با هم  در کل کشور، همه طرحشالیزارهای شمال و اجرای طرح نوین سیستم آبیاری 

 .در دست اجرا و توسعه هستند

امروز در شرایطی هستیم که بخش کشاورزی جایگاه واقعی خود را در مجامع کشوری و ذهنیت مسئوالن : محمدعلی جوادی افزود

بخش کشاورزی در سیستم مدیریت کشور به ثبات برسد که  دست آورده است و در تالش هستیم جایگاه اصلی مدیریتی نظام به

 .های خوبی از سمت مسئوالن صورت گرفته که امیدواریم تداوم داشته باشد خوشبختانه حمایت

وی باال بردن سطح علمی کارکنان بخش و استفاده از نیروی انسانی توانا را از عوامل تأثیرگذار در پیشرفت بخش دانست و 

افتد، طرفین از امکانات و ابزار مناسبی برخوردارند و از آنجا که طرف ما عمدتاً بخش  دعاوی حقوقی که اتفاق می: خاطرنشان کرد

کند و در نهایت بسیار موفق خواهد بود، از آنجا که در  خصوصی است، درصد کمی از منافع خود را صرف امور حقوقی و وکیل می

 .ای دارد، بخش خصوصی موفق خواهد بود جهاد کشاورزی مشکالت مالی عدیدهدادگاه هم کاغذ سند مالک است و وزارتخانه 

ناظر بخش کشاورزی توانستیم  333هزار و  با استخدام هفت: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

ر کشور برای وزارتخانه جهاد کشاورزی هم آموختگان حقوق در سراس بخش را تقویت کنیم و باید این روند را در استخدام دانش

 .ادامه دهیم تا مکمل نیروهای فعلی باشند

های  کارشناسان روی پرونده. متأسفانه منابع مالی خاصی برای هزینه دعاوی کلیدی منظور نشده است: جوادی تصریح کرد

شود، هیچ تعریفی صورت نگرفته  خت هزینه میکنند، اما زمانی که نیاز به پردا میلیاردی که سرمایه ملی کشور هستند تالش می

 .است

طور که حافظ منافع  ما موظف هستیم همان: کلید اقتصاد مقاومتی و تولید ملی داخلی دانست و یادآور شد وی کشاورزان را شاه

 ./المال هستیم، حافظ منافع مردم هم باشیم بیت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21024-1.html
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 متفرقه
 آیانا- 1202دی  31, یکشنبه

 ها به چالش کشیده می شود  ، در نمایشگاه نهاده"کفایتی نظارت خوب بی"

سه شنبه هفته جاری در بوستان  98های کشاورزی تهران که ساعت  در دومین نمایشگاه تخصصی نهاده

های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی از جمله سازمان حفظ نباتات،  یابد، به مؤسسه می گشایش "گفتگو"

های اختصاصی و جداگانه اختصاص  پزشکی و مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال غرفه مؤسسه تحقیقات گیاه

 .یافت
البته : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ران رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه، دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ای

 .در این نمایشگاه فضایی نیز به نشریات تخصصی کشاورزی اختصاص یافته است

: ها به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارای مجوز اختصاص یافته است، افزود سیدمهدی حسینی یزدی با بیان اینکه مجموعه غرفه

حت پوشش انجمن واردکنندگان سموم و کود؛ انجمن تولیدکنندگان کود و سم و انجمن این تولیدکنندگان یا واردکنندگان، ت

 .شده هستند واردکنندگان بذور اصالح

های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی سخنرانی خواهند  وی با بیان اینکه در افتتاحیه این نمایشگاه جمعی از مسئوالن ارشد حوزه

خانه کشاورز؛ عباس کشاورز، معاون تولیدات زراعی و محمدعلی باغستانی، رئیس سازمان  عیسی کالنتری، دبیرکل: کرد؛ ادامه داد

 .حفظ نباتات جزو سخنرانان قطعی آیین افتتاحیه نمایشگاه خواهند بود

ن رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه با بیان اینکه محمدعلی طهماسبی، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و اسکندر زند، معاو

با افزوده شدن دو طبقه اضافه به : وزیر و رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی نیز جزو مدعوین این نمایشگاه هستند؛ خاطرنشان کرد

نام دارد، دومین نمایشگاه  "فرهنگ کشاورزی سالم"دومین نمایشگاه و اختصاص فضایی متناسب با شعار امسال این نمایشگاه که 

 .فرد خواهد بود ربهدر قیاس با دوره نخست، منحص

برگزارکنندگان : نام و معتبر جهانی حضور خواهند داشت، ادامه داد حسینی با بیان اینکه در این نمایشگاه تنها برندهای خوش

را در  "کفایتی نظارت خوب بی"های کشاورزی را جهت به چالش کشیدن  نمایشگاه، هدف دفاع از حیثیت فعاالن معتبر نهاده

 .اند ود قرار دادهدستور کار جدی خ

هزار فروشگاه کشاورزی دارای مجوز است و سایرین فقط  هزار فروشگاه عرضه کود و سم از هفت وی با ابراز تأسف از اینکه فقط سه

همچنین دولت باید با کاستن از : هزار فروشگاه فاقد مجوز شد و گفت پروانه صنفی دارند، خواستار استقرار مسئوالن فنی برای سه

های کشاورزی  هزینه برندهای معتبر و سالم جهانی را به مزارع و باغ های تخصصی، زمینه واردات کم های باالی واردات نهاده تعرفه

 ./کارخانه داخلی را ندهند 83تا  93تسهیل کنند تا پنج میلیون کشاورز تاوان دفاع متعصبانه از 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90330-0.html 

 

 متفرقه
 آیانا-1202دی  31, یکشنبه

 حق بهره برداری از یک مهمانسرا در تهران به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21005-1.html
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حق استفاده از ساختمان مهمان سرای سازمان  3/4/9319بر اساس مصوبه پیشین هیئت وزیران در تاریخ 

جهاد کشاورزی استان یزد واقع در شهر تهران به شورای فرهنگی و اجتماعی زنان واگذار شده بود که با 

 . مصوبه جدید هیئت وزیران این ساختمان به وزارت جهاد کشاورزی عودت داده شد
تصویب نامه شماره : و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه به شرح زیر است( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

لغو و حق بهربرداری از ساختمان مهمانسرای سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با پالک  3/1/0800ه مورخ  93803ت/089939

تهران، خیابان فلسطین شمالی، بین بزرگمهر و انقالب، کوچه پرستو، پالک ( 8)واقع در بخش  اصلی،( 8391)فرعی از ( 9)ثبتی 

 .از شورای فرهنگی اجتماعی زنان به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می گردد( 9)

 ./به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است 00/03/0808این تصویب نامه در تاریخ 

http://www.iana.ir/majles/item/ 90330-0 .html 
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	اقلیم و منابع طبیعی
	جنگل های آسیب دیده حوزه زاگرس با اجرای برنامه ای 5 ساله احیاء می شود
	رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه 83 درصد ایران را منابع طبیعی شامل جنگل، مرتع و بیابان تشکیل می دهد، گفت: جنگل های آسیب دیده حوزه زاگرس با اجرای برنامه ای 5 ساله احیاء می شود.

	اقتصاد کلان
	ریزش سهم شاغلان کشاورزی از 19 درصد به 16.8 درصد
	آثار هدفمندکردن یارانه ها بر بخش های مختلف کشاورزی منتشر شد
	موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گزارشی به بررسی آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر واحدهای تولیدی بخش کشاورزی پرداخت.
	نرخ تورم روستایی کاهش یافت
	مرکز آمار ایران نرخ تورم آذرماه سال 93 برای مناطق روستایی کشور را 16 درصد اعلام کرد. نرخ تورم ماهانه مناطق یادشده نسبت به ماه گذشته (17.3) معادل 1.3 درصد کاهش یافته است.
	ساماندهي تجارت محصولات کشاورزي و باغي با تعرفه ترجيحي
	10 هزار ميليارد ريال محصول کشاورزي به صورت تضميني خريداري شد
	ششمین همایش نهادههای کشاورزی برگزار میشود/ بخش کشاورزی از کمترین یارانه برخوردار است
	دبیر ششمین همایش نهادههای کشاورزی با بیان اینکه کمترین یارانهها در کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد، گفت: این در حالی است که 40 درصد بودجه سالانه کشاورزی اتحادیه اروپایی برای اهدای یارانه مستقیم به کشاورزان اختصاص دارد.
	عرضه محصولات کشاورزی روسیه، آرژانتین و چین در بورس کالای ایران
	روز یکشنبه 21 دی ماه، تالار معاملاتی بورس کالای ایران شاهد عرضه محصولات کشاورزی کشورهای روسیه، آرژانتین و چین است.

	اقتصاد محصولات
	نوسان شدید در واردات گوشت/ واردات گوشت قرمز ۳ برابر شده است
	مؤسسه پژوهش و برنامهریزی اقتصاد کشاورزی اعلام کرد: بررسی واردات گوشت در ۲ ماهه اول سال ۹۳ و مقایسه آن با دورههای مشابه در سالهای ۹۱ و ۹۲ نشان میدهد که میزان واردات گوشت قرمز در ۲ ماهه اول امسال نسبت به ماههای مشابه در سال ۹۲ بالغ بر ۳ برابر شده است.
	صنایع لبنی خواستار تغییر نظام اقتصادی قیمتگذاریها شدند
	واحدهای تولیدی تحت پوشش انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران در یک گردهمایی اقتصادی، به همفکری و تبادل نظر درباره راهکارهای خروج صنایع لبنی از شرایط رکود تورمی و رویکردهای تحکیم ساخت درونی با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت لبنیات پرداختند.
	واحدهای تولیدی تحت پوشش انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران در یک گردهمایی اقتصادی، به همفکری و تبادل نظر درباره راهکارهای خروج صنایع لبنی از شرایط رکود تورمی و رویکردهای تحکیم ساخت درونی با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت لبنیات پرداختند.
	واحدهای تولیدی تحت پوشش انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران در یک گردهمایی اقتصادی، به همفکری و تبادل نظر درباره راهکارهای خروج صنایع لبنی از شرایط رکود تورمی و رویکردهای تحکیم ساخت درونی با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت لبنیات پرداختند.

	آب
	مدیریت منابع آب، مبتنی بر خواست جوامع محلی
	مشاور طرحهای شاخه عمران ملل متحد (UNDP) گفت: مدیریت منابع آب مبتنی بر جوامع محلی یکی از موضوعات اساسی است که باید شکل گیرد، زیرا کشور نیاز به طراحی سازمانهایی دارد که سیستمهای حکمرانی را بهصورت خیلی سطحی ایجاد کند.
	ایجاد چاه غیرمجاز، با به رسمیت نشناختن حق مالکیت مردم
	استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در ایجاد چاههای غیرمجاز مقصر تصمیمسازان هستند. وقتی مالکیت مردم را به رسمیت نمیشناسیم، چنین بلایی سر منابع طبیعی مشترک آمده و اضافه برداشت از منابع آب رقم میخورد.

	برنامه و سیاست ها
	اشتغالزایی 300 هزار نفری با اتمام طرح احیای اراضی خوزستان
	نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت اتمام طرح احیای 550 هزار هکتاری اراضی خوزستان، تقریبا برای 300 هزار نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد میشود.
	باید در بخش کشاورزی به خودکفایی برسیم
	یکی از مراجع تقلید قم گفت: در شرایط فعلی هر ملتی نیازمند بیگانه باشد مجبور است به آنها امتیاز بدهد، باید در تمام قسمتها به ویژه کشاورزی به خود کفایی برسیم.
	اسناد اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه وامهای کشاورزی پذیرفته میشود
	نخستین جلسه شورای عالی عشایر در دولت یازدهم برگزار میشود
	نخستین جلسه شورای عالی عشایر در دولت یازدهم فردا با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار میشود.
	استمهال واگذاری اراضی شرکت سهامی زراعی دشت یارآغلی
	رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خواستار مشارکت بیشتر مردم منطقه دشت یارآغلی پلدشت برای واگذاری اراضی این دشت در قالب تشکیل شرکت سهامی زراعی شد.
	صدور مجوز احداث31 واحد انبار فنی نگهداری سیب زمینی
	در حال حاضر 3 واحد انبار سرد فنی و مکانیزه برای نگهداری سیب زمینی وجود دارد که جمعا ً ظرفیت نگهداری آنها به 22 هزار تن می رسد.
	مؤسسههای مالی و اعتباری تعاونیهای روستایی ایجاد میشود
	مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور از آغاز مطالعات و مذاکرات جهت ایجاد مؤسسههای مالی - اعتباری تعاونیهای روستایی در کشور با همکاری بانک کشاورزی خبر داد.
	کددار کردن کانونهای خودجوش عشایری برای تبدیل شدن به روستا
	در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی عشایر مقرر شد که اعتبار 32 میلیارد تومانی که برای مقابله با خشکسالی در مناطق عشایری در نظر گرفته شده است، هرچه سریعتر تخصیص یابد.
	آییننامه حمایت از اختراعات سبز در کشور تدوین میشود
	مدیرکل دفتر پژوهش و توسعه فناوریهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت حمایت از اختراعات سبز در کشور از تدوین قریب الوقوع آیین نامه حمایت از اختراعات سبز در کشور خبر داد.
	مدیرکل دفتر پژوهش و توسعه فناوریهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت حمایت از اختراعات سبز در کشور از تدوین قریب الوقوع آیین نامه حمایت از اختراعات سبز در کشور خبر داد.
	مدیرکل دفتر پژوهش و توسعه فناوریهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت حمایت از اختراعات سبز در کشور از تدوین قریب الوقوع آیین نامه حمایت از اختراعات سبز در کشور خبر داد.
	پیگیری حقوق کشاورزان در اتاق بازرگانی شتاب میگیرد
	پس از اضافه شدن نام "کشاورزی" به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، بخش کشاورزی بعد از 30 سال صاحب نمایندگان مستقیم در هیئت نمایندگان این اتاق نیز شده است که میتواند باعث پیگیری سریعتر حقوق جامعه تولیدی غذا شود.
	کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط صاحب 11 کرسی در هیئت نمایندگان اتاق تهران شدند
	در راستای اجرای ماده یک قانون بهبود فضای کسب و کار و اضافه شدن نام کشاورزی به اتاق بازرگانی، 11 کرسی انتصابی و اختصاصی به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط با اتاق تهران و سه کرسی به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی شهرستانها اختصاص یافت.
	دادستان عمومی و انقلاب کرج، خواستار اشد مجازات زمینخواران شد
	دادستان عمومی و انقلاب کرج، در همایش سراسری و دوروزه معاونان حقوقی وزارت جهاد کشاورزی خواستار اشد مجازات زمینخوارانی شد که به کلاهبرداری محکوم میشوند.
	آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حذف قوانین مشکل دار کشاورزی
	معاون حقوقي رئيسجمهوری با اعلام راهاندازي رشته کارشناسي ارشد حقوقي کشاورزي در دانشگاه تهران برای نخستین بار در کشور، آسيب شناسي مشکلات سالهاي اخير بخش کشاورزي را دليل اصلي جمع شدن حقوقدانان بخش کشاورزي در در نخستین همایش دو روزه هم اندیشی مدیران حق...
	مجوز مجلس به دولت برای اختصاص کمکهای بلاعوض به کشاورزان و دامداران
	نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مجاز به اختصاص کمکهای بلاعوض و یارانهای به کشاورزان و دامداران کردند.
	سیاست های وزارت جهادکشاورزی مغایر با اقتصاد مقاومتی است
	زورآزمایی گروه ها به نتیجه نرسید/ انتخابات شورای مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی ناتمام ماند
	توزیع بسته سوم امنیت غذایی از پایان دیماه
	لیست کالاهای آسیبرسان سلامت مشخص شد
	قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:قیمتگذاری از سوی تشکلها ممنوع است
	نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت انتقاد کردکمکاری در ارزیابی کیفیت صنایع غذایی
	واکنش کلانتری به برنامه 10 ساله حجتی

	برنج
	کاهش 50 درصدی ثبت سفارش برنج در سال جاری
	اختلافات برنجی به اوج رسید/ پس یک میلیون برنج را چهکسانی وارد کردند؟
	هندیها برای لغو ممنوعیت واردات برنج به ایران میآیند
	واردات ۹۱۱ هزار تن برنج به کشور در ۹ ماهه امسال

	بازار و قیمت ها
	نرخ میوه در میادین میوه داخل شهر/ گلایه از اجاره بالای غرفههای میوه
	در حالی که قیمت میوه از میدان میوه داخل شهر با مغازه میوه فروشی تفاوت دارد، اما برخی غرفهداران از بالا بودن اجاره غرفه میوه گلایه دارند. انار با دانههای قرمز و زیبایش و قیمت نسبتا بالایش همچنان صدرنشین است.
	تعرفه واردات شکر افزایش خواهد یافت/ افزایش 200 تومانی برای هر کیلو شکر
	نرخ 5 گروه مواد خوراکی کاهش و دو گروه دیگر افزایش یافت
	قیمت تخممرغ شکست
	صنایع لبنی خواستار شدند:درج قیمت کارخانه به جای قیمت مصرف کننده
	نصب برچسب قیمت جدید یا تاریخ مصرف جعلی روی برخی کالاها
	علت افزایش قیمت نارنگی چیست؟

	پنبه
	پنبهکاران رشتخوار تنبیه شدند!

	تولیدات زراعی و باغی
	60 هزار تن خیار خاردار جیرفتی، پشت سیم خاردار مشتریان روسی
	با سقوط واحد پولی روسیه، مشتریان روسی بهدلیل هزینههای بالای گمرکی، خرید خود را از گلخانهداران جیرفتی متوقف کردهاند و این کار امروز به سختی و با قیمیت دور از قرارهای اولیه انجام میشود.
	با واردات 5.5 تن بذر کلزای مادری از استرالیا؛
	ایران در تولید کل بذر کلزا خوداتکا میشود
	افزایش 20درصدی کشت سیب زمینی در گلستان

	تولیدات دام و طیور
	ظرفیت جوجهریزی مرغداران اردبیلی یک میلیون قطعه در ماه تعیین شد
	اتحادیه مرغداران استان اردبیل با همکاری و هماهنگی اداره کل دامپزشکی، نسبت به مدیریت جوجه ریزی تا سقف یک میلیون و 70 هزار قطعه درماه برنامه ریزی و مدیریت نمایند.
	مجيد قديري، رييس انجمن صنايع خوراك دام و طيور و آبزيان:
	با 168 كارخانه خوراك دام و طیور از Iran FeedExpo حمایت می کنیم
	تعداد دامها سه برار ظرفیت مراتع است

	تکنولوژی، نوآوری ها، علمی
	بهرهگیری از پایههای مالینگ برای افزایش عملکرد محصول
	ایجاد باغ یکنواخت و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح با بهرهگیری از پایههای مالینگ امکانپذیر است.
	توزیع دستورالعمل تلفیقی مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه کود گندم بین کشاورزان
	دستورالعمل تلفیقی مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه کود در مورد گندم بین کشاورزان برتر توزیع و پنجهزار نسخه آن نیز بهزودی در سطح استانهای کشور توزیع میشود.

	چای
	"تجدید حیات باغهای چای"؛ دستور کار مذاکرات سازمان چای با سازمان برنامهریزی
	انجام عملیات بهزراعی که به تجدید حیات باغهای چای شهرت دارد، باید از دیماه تا اسفندماه سال جاری جدی گرفته شود.
	قاچاق بیش از 10 هزار تنی چای

	خرما
	اطلس خرمای کشور در حال تدوین است/ خرما سال آینده به بورس کالا میرود

	زعفران
	صادرات زعفران ۳۰ درصد افزایش یافت/ کشت بیبرنامه به صادرات لطمه میزند
	رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت: صادرات زعفران در استان خراسان رضوی در ۹ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
	کشت و فرآوری زعفران در اردبیل بومی شد
	با همکاریهای کارشناسان ذیربط کشت و فرآوری محصول اقتصادی و با ارزش زعفران در استان اردبیل بومی شد که این محصول امسال در هشت شهرستان استان کشت شد.
	تولید زعفران در سال جاری به 190 تن رسید/ میزان مصرف زغفران کشور 30 درصد است

	سم
	درخواست افزایش تعرفه واردات سموم آماده تا سقف 35 درصد
	بهدلیل اختصاص ارز مرجع به واردات سموم آماده و قیمت پایین سوم وارداتی در مقایسه با تولیدات داخلی، پیشنهاد افزایش تعرفه واردات سموم فرموله تا سقف 35 درصد به دولت ارائه شد.
	بهدلیل اختصاص ارز مرجع به واردات سموم آماده و قیمت پایین سوم وارداتی در مقایسه با تولیدات داخلی، پیشنهاد افزایش تعرفه واردات سموم فرموله تا سقف 35 درصد به دولت ارائه شد.
	بهدلیل اختصاص ارز مرجع به واردات سموم آماده و قیمت پایین سوم وارداتی در مقایسه با تولیدات داخلی، پیشنهاد افزایش تعرفه واردات سموم فرموله تا سقف 35 درصد به دولت ارائه شد.
	جلوگیری از عرضه کود و سم تقلبی/ با کیفیت بودن 90 درصد سموم وارداتی

	شیر
	صنایع لبنی قیمت خرید شیر خام را بالا بردند/ یارانه شیر خام بهار امسال در مراحل اداری مانده است
	مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه از ابتدای خرید تضمینی شیر تاکنون حدود ۱۲ هزار تن شیر از دامداران خریداری شده است، گفت: این طرح در اصفهان موجب شده صنایع شیر را حدود ۱۰۰ تومان بیشتر از قیمت قبل خریداری کنند.
	سه اقدام حمایتی دولت از تولیدکنندگان شیرخام/یارانهای که پس از ۷ ماه واریز شد

	شیلات
	رشد ۵۰ درصدی تولید میگوی پرورشی
	رئیس سازمان شیلات با بیان اینکه تولید میگو در سال جاری رشد خوبی داشته است، گفت: تولید میگو در سال جاری نسبت به سال گذشته به دلیل بازار خوب و افزایش تقاضا رشد ۵۰ درصدی داشته است.
	استقبال بازار از 3.5 تن ماهی شانک پرورشی
	3.5 تن ماهی شانک پرورشی راهی بازار شد که نیاز است ترویج بیشتری برای شناسایی این ماهی برای مردم انجام شود.
	سرانجام 30 تن میگو راهی روسیه شد
	30 تن میگوی بستهبندیشده برای صادرات به کشور روسیه راهی آن کشور شد.

	صادرات و واردات
	آغاز صادرات محصولات دریایی ایران به روسیه/ پروتکل صادرات محصولات دامی و لبنیات 10 روز آینده امضا میشود
	رئیس اتاق ایران و روسیه از آغاز صادرات محصولات دریایی ایران به روسیه خبر داد و گفت: پروتکل صادرات محصولات دامی و لبنیات 10 روز آینده امضا میشود.

	صادرات و واردات
	صادرات محصولات لبنی به روسیه در آینده نزدیک

	صنایع غذایی
	گلایه اتحادیه نان صنعتی از کم کاری معاونت غذا و دارو:نانهای زیر پلهای هنوز جمع آوری نشدهاند/ نان های صنعتی جایگاه مناسبی در فروشگاه ها ندارند
	تولید خمیرمرغ با نظارت سازمان دامپزشکی، منعی ندارد
	معضل حذف گله های تخم گذار با ممنوعیت تولید خمیرمرغ
	دستور وزارت بهداشت درباره «واکس میوه»
	ممانعت از ورود مرغ انبار شده به بازار
	151 نانوایی پایتخت آزادپز میشوند/ اجرا از ابتدای بهمن

	عسل
	زنبورستانها هم به گرفتن کد IR مکلف میشوند
	رئیس سازمان دامپزشکی کشور از فراهم کردن مقدمات صادر کردن کد IR برای تولیدکنندگان انبوه عسل، اعم از پرورشدهندگان زنبور یا کارگاههای بستهبندی عسل خبر داد.
	ملکههای آمریکایی به زنبورستانهای ایران راه مییابد
	مدیرعامل اتحادیه پرورشدهندگان زنبورعسل ضمن اعلام صریح برخی مشکلات صنعت زنبورداری ایران، خواستار تعریف جایگاه روشن این موجود زنده و مفید در بخش کشاورزی شد.
	برند ملی عسل در بهمن ماه رونمایی خواهد شد

	کود
	گردهمایی کارگزاران توزیع کودهای کشاورزی در آذربایجان غربی برگزار شد
	گردهمایی عوامل توزیع کودهای کشاورزی در آذربایجان غربی با هدف تامین، عرضه و مصرف به موقع کود شیمیایی به منظورمصرف بهینه و افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی در سالن اجتماعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برگزارشد.
	4000 فروشگاه کود فاقد استاندارد اعلام شد
	رئیس اتحادیه واردکنندگان سم و کود کشور با اعلام اینکه تنها 10 تا 12 درصد از واردات کود در دست بخش خصوصی است، راه حل تمامی مشکلات را مساعدت وزیر جهاد کشاورزی برای واگذاری واردات کود به بخش خصوصی دانست.
	کنترل و نظارت بر 80 درصد کودهای وارداتی و تولیدی تا پایان امسال
	با پایش تمامی کودهای وارداتی و تولیدی کشور، تا پایان سال جاری، 80 درصد کودها به طور کامل تحت کنترل و نظارت دولت در خواهند آمد.

	گندم
	خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت در دستور کار قرار گرفت/ بررسی طرح بزودی در دولت
	معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بزودی دستورالعمل عملیاتی شدن طرح خرید تضمینی گندم براساس کیفیت به دولت ارائه میشود، گفت: با تصویب دستورالعمل، خرید تضمینی گندم بر حسب کیفیت مصوبه دولت بوده و اجرایی میشود.
	پیشبینی مجمع ملی خبرگان کشاورزی از میزان تولید گندم در سال آینده
	بر اساس برآورد و پیشبینیهای مجمع ملی خبرگان کشاورزی میزان تولید گندم از 6.5 میلیون تن گندم مفید به 9.5 تا 10 میلیون تن و تولید کل گندم به 11 میلیون در سال بعد افزایش مییابد.

	گوشت قرمز
	اعتراض دامپزشکی به ادعای کاهش وزن گوشت گرم پس از سرد کردن
	در پی ادعایی مبنی بر کاهش وزن گوشت متاثر از سرد کردن در برخی رسانه ها به نقل از رییس اتحادیه گوشت گوسفندی، رییس روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران آن را نادرست خواند.
	افزایش بیرویه واردات گوشت/ قیمت گوشت برزیلی 40 درصد پایین تر از تولید داخلی است

	مرکبات
	ذخیرهسازی ۵۰ هزار تن مرکبات برای شب عید/ مشکل ۵۰۰ هزار تن سیب آذربایجان حل میشود
	رئیس اتحادیه مرکباتکاران از ذخیرهسازی ۵۰ هزار تنی مرکبات برای شب عید خبر داد و گفت: نیازی به واردات مرکبات خارجی نیست.
	قیمت مرکبات افزایش یافت/ گوجهفرنگی چابهار به بازار آمد

	منابع مالی
	پرداخت بدون محدودیت تسهیلات اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار و خرید ماشینآلات کشاورزی
	با حضور معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در بم،  راههای مبارزه با آفات خرمای شرق استان کرمان بررسی شد.
	محقق شدن اهداف کشت پاییزه 94 با مساعدت بانک کشاورزی
	برای دستیابی به اهداف 12 ساله طرح جامع مکانیزاسیون و در راستای اهداف تعیینشده برای کشت پاییزه، لازم است که مدیرعامل جدید بانک کشاورزی برای تخصیص خط شماره سه مکانیزاسیون، مساعدت کند.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	غفلت مسئولان از تحقیقات کشاورزی/ عملکرد در هکتار کشاورزان ایرانی نصف جهانی است
	استاد اقتصاد دانشگاه شیراز با بیان اینکه کلید افزایش تولیدات کشاورزی افزایش بهرهوری است، گفت: قابلیت درآمدزایی و جایگزینی به جای درآمدهای نفتی در کشاورزی وجود دارد اما این کار نیازمند تحقیقات در راستای افزایش بهرهوری است.
	خرید تضمینی شیر منافع دامداران و صنایع لبنی را تأمین کرد/ ۳۵ درصد از قیمت نهایی به هزینه تولید تحمیل میشود
	دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با بیان این که خرید تضمینی شیر منافع دامداران و صنایع لبنی را تأمین کرد، گفت: در شرایط رکود تورمی نباید هزینه جانبی به تولید کننده تحمیل شود.
	برگزاری دومین نمایشگاه نهادههای کشاورزی در تهران/ گاز فرآوری گوجه غیرمجاز وارد میشود
	دومین نمایشگاه تخصصی نهادههای کشاورزی تهران با شعار «فرهنگ کشاورزی سالم» ۲۳ تا ۲۷ دیماه در محل دایمی نمایشگاههای بوستان گفتوگو برگزار میشود.
	بازدید معاون وزیر از نانوای ارزان فروش /موضوع نان استانی اداره میشود
	در بازدید وزیر صنعت و معدن از نانوای ارزان فروش ورامینی عنوان شد، این نانوایی پس از ۳.۵ ساعت تعطیلی با شکایت نانوائیهای محل دوباره باز شد.
	نخستین همایش ملی مدیریت زمین در ایران؛ چالشها و راهکارها
	سازمان امور اراضی کشور "نخستین همایش ملی مدیریت زمین در ایران؛ چالشها و راهکارها" را با هدف بررسی چالشها و مسائل امور زمین در کشور و بهرهگیری از راهکارهای علمی و اجرایی پژوهشگران، صاحبنظران و خبرگان این حوزه، در اردیبهشتماه سال 1394 و با همکاری ه...
	تشکیل کارگروه مدیریت آفات در استان کرمان
	همایش برترین نهادههای کشاورزی با حضور 50 کشور خارجی برگزار میشود
	ششمین همایش برترین نهادههای کشاورزی با هدف انتقال مدرنترین دانش فنی و تکنولوژیهای برتر جهان به کشور با حضور 50 کشور خارجی روز پنجشنبه (25 دیماه) سال جاری در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میشود.
	همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری استان تهران برگزار میشود
	همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری استان تهران 29 دیماه امسال در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار میشود.
	بازدید مشاور وزیر جهاد کشاورزی از خبرگزاری کشاورزی ایران
	سیدجاسم ساعدی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی امروز با حضور در خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) ضمن آشنایی با روند اطلاعرسانی از طریق این خبرگزاری گفت: بخش کشاورزی بسیار وسیع و پرچالش است و اقتضاء میکند که این خبرگزاری بهعنوان یک رسانه تخصصی و مرجع، در حوز...
	عباسعلی زالی، وزیر اسبق کشاورزی:علم کشاورزی و دانشگاهها در کشور به تولید منجر نمیشود
	مشاور عالی وزیر کشاورزی:پرچمدار تامین روغن نباتی کشاورزان باشند؛ نه واردکنندگان

	متفرقه
	حکم قصاص دو تن از محیط بانان تایید شده است
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