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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 اقتصاد محصوالت

 - 11/99/99فارس

 بار عرضه داخلی و صادراتی 91نخستین معامله مرغ منجمد در بورس کاالی ایران پس از 

بار  91تنی مرغ منجمد برای بار اولین بار پس از  04مدیر بورس کاالیی کارگزار خریدار از معامله محموله 

 .تومانی خریداری شد 0044با قیمت پایه  این محصول: عرضه در بورس کاالی ایران خبر داد و گفت
، با اشاره به اینکه مرغ خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  امین شکرریز مدیر بورس کاالی یک شرکت کارگزاری در گفت

مرغ منجمد در بورس کاال عرضه شد و تا به  39اه آبان م 4: بار در بورس کاالی ایران عرضه شده است، گفت 61منجمد تا کنون 

 .ای روی آن صورت نگرفته بود امروز هیچ معامله

بار در تاالر داخلی توسط پیشگامان نفت زنجان و پشتیبانی امور دام  61بار در تاالر صادراتی و  1تاکنون مرغ منجمد : وی افزود

 .عرضه شده بود

شود  های متفاوت عرضه می در بسته 2ید بر اینکه مرغ منجمد در دو مدل رنج یک و رنج مدیر بورس کاالی این کارگزاری با تأک

تومان رنج یک مرغ منجمد را خریداری کرد، تا اولین معامله به نام این کارگزاری ثبت  4011کارگزاری سهم آشنا با قیمت : گفت

 .شود

 011صورت نقدی عرضه شده بود به ارزش یک میلیارد و تن مرغ منجمد رنج یک که توسط کشتارگاه به  41به گزارش فارس، 

 .میلیون ریال دادوستد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396666111391 

 
 اقتصاد محصوالت

 فودپرس 9111بهمن ماه  99شنبه 

 بار عرضه داخلی و صادراتی  91نخستین معامله مرغ منجمد در بورس کاالی ایران پس از 

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931111000930
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بار عرضه در  61تنی مرغ منجمد برای بار اولین بار پس از  41مدیر بورس کاالیی کارگزار خریدار از معامله محموله  <مواد غذایی

 .تومانی خریداری شد 4011این محصول با قیمت پایه : بورس کاالی ایران خبر داد و گفت

بار در بورس کاالی ایران عرضه  61امین شکرریز مدیر بورس کاالی یک شرکت کارگزاری با اشاره به اینکه مرغ منجمد تا کنون 

 .ای روی آن صورت نگرفته بود مرغ منجمد در بورس کاال عرضه شد و تا به امروز هیچ معامله 39آبان ماه  4: شده است، گفت

بار در تاالر داخلی توسط پیشگامان نفت زنجان و پشتیبانی امور دام  61بار در تاالر صادراتی و  1کنون مرغ منجمد تا: وی افزود

 .عرضه شده بود

شود  های متفاوت عرضه می در بسته 2مدیر بورس کاالی این کارگزاری با تأکید بر اینکه مرغ منجمد در دو مدل رنج یک و رنج 

تومان رنج یک مرغ منجمد را خریداری کرد، تا اولین معامله به نام این کارگزاری ثبت  4011با قیمت کارگزاری سهم آشنا : گفت

 .شود

میلیون ریال  011تن مرغ منجمد رنج یک که توسط کشتارگاه به صورت نقدی عرضه شده بود به ارزش یک میلیارد و  41

 .دادوستد شد

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

 اقتصاد کالن

 آیانا- 9111بهمن  99, شنبه

 درصد آغاز شد  22فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری عام بانك کشاورزی با نرخ 

از امروز یازدهم  9313دومین مرحله عرضه گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام بانك کشاورزی در سال 

 .روز کاری در شعب منتخب این بانك آغاز شد 0به مدت بهمن ماه سال جاری 
و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، گواهی سپرده مذکور یک ساله، بی نام، معاف ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .اهد شددرصد و درقبال دریافت کوپن مربوطه به صورت ماهانه پرداخت خو 22ازمالیات و با نرخ سود ساالنه 

میلیون ریالی، از طریق شعب  011و  211، 611، 01، 21، 61براساس این گزارش، گواهی سپرده ویژه یکساله در واحدهای 

 ./منتخب این بانک در سراسر کشور در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت

 اطالعات تماس مدیریت شعب بانك در استان ها

http://www.foodpress.ir/Post.asp
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 مرکز تلفن استان کد تلفن  نام استان 

 30210920 409 (تبریز)آذربایجان شرقی 

34 – 30210923 

 32200230 – 14 400 ( ارومیه)آذربایجان غربی 

 33232212 – 1 400 اردبیل 

 32339434 439 اصفهان 

 32201342 – 3  421 ( کرج)البرز 

 33333131 430 ایالم 

33303299 

33302401 

 33004219 – 2 422 بوشهر 

 33201029 – 3  429 استان تهران 

 11000102 429 تهران بزرگ 

 03293403  430 جیرفت و کهنوج 

 33300933  433 چهارمحال و بختیاری 

33330423 

 32293444  401 ( بیرجند)خراسان جنوبی 

 32133299 – 93  409 خراسان رضوی 

 32203994  403 ( بجنورد)خراسان شمالی 

 33302942  419 خوزستان 

33304114 

33302420 

33302044 

33222900 

 33221144  420 زنجان 

 33319144 – 9  423 سمنان 

0 – 33319313 

 33002009 – 3  400 سیستان و بلوچستان 

2 – 33024304 

 32223333 – 0  429 فارس 

32220491 
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 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/majles/item/26912-6.html 

 

 آب

 آیانا-9111بهمن  80, چهارشنبه

 های مقدماتی  درصدی مصرف آب اراضی اطراف ارومیه با آموزش 30کاهش 

 . جلسه کمیته فرهنگی و اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه در جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برگزار شد

 تلفنخانه استان کد تلفن  نام استان 

 33324342  423 قزوین 

33300244 

 31149424  420 قم 

31192212 

93- 31121192 

 33233100 – 2  432 کردستان 

 32214433 – 0  430 کرمان 

2 – 32222239 

 33201424و  22  433 کرمانشاه 

 33223202ـــ3  420 کهگیلویه و بویراحمد 

33223324 

 32234210 – 2  492 گلستان 

 33232324 – 2  493 گیالن 

33204901 

 33393129 411 لرستان

 33302019 – 0  499 مازندران 

 32233424 – 3  431 مرکزی 

 33304944 – 1  421 هرمزگان 

 32099943 – 1  439 همدان 

32090499 

 33211024 - 1  430 یزد 

http://www.iana.ir/majles/item/21307-1.html
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منظور تدوین برنامه عملیاتی و نهایی کردن  از ارومیه، در این جلسه که به( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار 

های آموزشی و ترویجی، فرهنگی و اجتماعی مربوط به حوزه فعالیت بخش کشاورزی آذربایجان غربی، در اتاق  محتوای برنامه

یجان غربی برگزار شد، دبیر کمیته توجیه کشاورزان شورای استانی ستاد جلسات ساختمان شماره یک جهاد کشاورزی استان آذربا

شده جهت احیای  بر اساس مصوبات ستاد استانی احیای دریاچه ارومیه، از مجموع راهکارهای ارائه: احیای دریاچه ارومیه گفت

 .ده استزیربخش عملیاتی به سازمان جهاد کشاورزی واگذار ش 3دریاچه ارومیه، اجرای سه طرح با 

رسانی برای جلب مشارکت مردم و استفاده از توان جوامع محلی،  سازی برنامه جامع اطالع تدوین و پیاده: زاده افزود اسمعیل کریم

ها را شامل  کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و تهیه نقشه کاداستر اراضی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه این طرح

 .شود می

های آموزشی، ترویجی و فرهنگی هدفمند، در راستای احیای دریاچه ارومیه نقش محوری داشته  اجرای برنامه: ردوی خاطرنشان ک

های اجرایی در فرآیند مدیریت منابع آبی و کاهش مصارف آب بیشترین تأثیر را دارد که بر اساس مصوبه  و در مقایسه با سایر روش

 .ها مصوب شده است لیارد ریال برای اجرای این برنامهمی 01هیئت وزیران تاکنون اعتباری در حدود 

جهاد : های آموزشی و ترویجی تصریح کرد رسانی و آگاهی کشاورزان از طریق برنامه زاده ضمن تأکید بر افزایش سطح اطالع کریم

خشک شدن دریاچه ارومیه و رسانی در مورد عواقب  سازی و اطالع های متولی در این راستا باید این آگاه کشاورزی و سایر دستگاه

های اجرایی  های ترویجی بر سردر و محوطه بیرونی ساختمان اداری دستگاه های مصرف بهینه آب را در ابتدا با نصب بنرها و پیام راه

 .خود آغاز کنند

ستقرار کشاورزی فاز دوم اجرایی طرح ا: مدیر هماهنگی و ترویج جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهار داشت

در اراضی کشاورزی زیرحوضه دریاچه ارومیه همزمان با آغاز کشت محصوالت پاییزه با پیشرفت فیزیکی  IPCMپایدار با راهبرد 

های مقدماتی در امور مزرعه شاهد  خوبی در حال اجرا است که در این برنامه که نتایج بسیار خوبی را شاهدیم با ارائه آموزش

های  برداران با شیوه سازی جامعه بهره صرف آب هستیم و این خود شاهدی است بر تأثیر آموزش و آگاهدرصدی م 90کاهش 

 .مدیریت صحیح استفاده از منابع آبی و خاکی

های  شده در بخش کشاورزی و با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب های راهبردی تدوین در راستای سیاست: امین آقایی ادامه داد

زمینی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، جهاد کشاورزی در این هفته پنج پروژه پیشنهادی ترویجی در جهت سطحی و زیر

 .سازی مصرف آب در حوضه دریاچه ارومیه را به کارگروه ستاد احیای دریاچه ارومیه ارائه خواهد کرد بهینه

شهرستان زیر حوضه دریاچه ارومیه، اجرای پروژه ناظران در پنج  IPCMبرنامه استقرار کشاورزی پایدار با راهبرد : وی یادآور شد

مرکز خدمات جهاد  49های مختلف باغبانی، زراعت و آب و خاک در  نفر ناظر در زیربخش 621سازی مصرف آب با  فنی بهینه

ی رادیویی و تلویزیونی ها برداران و اجرای برنامه های مهارتی برای بهره های زیر حوضه دریاچه ارومیه، آموزش کشاورزی در دهستان

های مدرن کشاورزی در راستای افزایش راندمان تولید و کاهش مصرف آب در  های سنتی و استفاده از روش درباره تغییر در روش

 .ها را ازجمله این پیشنهادها عنوان کرد مزارع و باغ

های  ها، کلینیک بکه ترویجی اعم از شرکترئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان استفاده از پتانسیل ش

ها را  های پیش روی احیای دریاچه ارومیه از طریق رسانه های فرهنگی و ترویجی درباره موانع و چالش و پخش پیام... پزشکی و گیاه

 .سازی مصرف آب در حوضه دریاچه ارومیه برشمرد نیز از دیگر موارد پنج پروژه پیشنهادی ترویجی در جهت بهینه

این طرح یک طرح ملی است و مردم و مسئوالن باید در کنار هم و با ایجاد یک زنجیره تکمیلی به احیای دریاچه : آقایی تأکید کرد

 .ساله محقق شود را به تأخیر خواهد انداخت 61ارومیه کمک کنند چرا که قصور هریک از ما احیای دریاچه ارومیه که باید در افق 
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باره تهیه بسته فرهنگی، آموزشی، شیوه ارائه آموزش به روستاییان و کشاورزان و نحوه ارزیابی نتایج از این در ادامه این جلسه، در

 ./سازی در این باره بحث و تبادل نظر شد ها و فرهنگ آموزش

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/26230-6.html 

 
 آب

 ایسنا - 9111بهمن  99شنبه 

  :یك عضو کمیسیون کشاورزی

 فروش کارتی آب، در درازمدت امیدوارکننده نیست

این : یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اجرای پایلوت فروش کارتی آب در شهرستان بجستان استان خراسان رضوی، گفت

  .رسند و اقداماتی نیستند که بتوانند در درازمدت ما را امیدوار کنند می اقدامات در کوتاه مدت به نتیجه

مصرف آب در ایران نسبت به جهان بسیار : ، خاطرنشان کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران  زاده در گفت عباس پاپی

مشکل تأمین آب شرب خود نبودند و به دلیل مدیریت ناصحیح است که به این وضع هایی مثل اصفهان و خراسان دچار  باالست اما سابقاً استان

 .رسیدند

شدند، با این حال  شد مردم دچار مشکل نمی ها اجرا می های مدیریت جدید خیلی خوب است و اگر یک دهه قبل این روش روش: او ادامه داد

د ولی اگر با مشکل تأمین آب شرب مواجه شویم ناچاریم این کار را انجام خواهد مردم آب را به صورت کارتی تهیه کنن هرچند دلمان نمی

  .دهیم

با این حال اینها اقداماتی نیست که در درازمدت بتواند ما را امیدوار کند، مشکل ما اینجاست که در اکثر مواقع : این نماینده مجلس تأکید کرد

این در حالی است که باید . کند کل به اوج خود رسید دولت تازه ورود پیدا میای و کوتاه مدت است و وقتی که مش لحظه  تصمیمات آنی،

  .مدیریت آب را در درازمدت انجام داد

ها در  های آبی را متناسب با این پتانسیل های آبی را در نظر بگیریم و برنامه ما باید در ابتدا منابع آبی را پایش کنیم، پتانسیل: زاده افزود پاپی

بر در کجا متمرکز شود مسائلی هستند  که در چه نقاطی کانون جمعیت کم یا زیاد شود، کشاورزی و صنایع آب قرار دهیم، مثالً ایندستور کار 

ها صورت نگیرد در آینده به بحران مطلق خواهیم رسید که  ریزی که باید به آنها توجه کرد، ما همین االن هم در بحران هستیم و اگر این برنامه

  .ه برای کشور خطرناک استاین مسأل

http://www.isna.ir/fa/news/39666611129 

 

 انتصابات

  فودپرس 9111بهمن ماه  1پنج شنبه 

قدیری رییس ماند ذوالفقاریان دبیرکل / انجمن صنایع خوراك دام هیات مدیره جدیدش را شناخت

 شدکشاورزی
در جلسه امروز مجمع عادی سالیانه انجمن .هیات مدیره جدید انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران مشخص شدند <

صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران که با حضور گسترده اعضای این انجمن برگزار شد، هیات مدیره جدید این انجمن با رای 

مجید قدیری، رضا سواری، سیدعلی خیریه، پیرمرادی، مسعود شریعتی، قاسم آجیل چی و  براین اساس آقایان.اعضا انتخاب شدند

بختیار . محمدسعید هفت جواهریان به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران انتخاب شدند

جلسه هیات مدیره دوره دوم انجمن صنایع  در همین حال در نخستین.بهزادی نیز به عنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب شد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21295-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93111106023
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البدل  امروز و بعد از جلسه مجمع عمومی با حضور کلیه اعضای اصلی و علی 69خوراک دام، طیور و آبزیان ایران که راس ساعت 

 های گیری در خصوص تعیین ترکیب و مسئولیت هیات مدیره و بازرس اصلی انجمن تشکیل شد، وفق دستور جلسه نسبت به رای

رضا : مجید قدیرینائب رئیس اول: رئیس هیات مدیره.هیات مدیره اقدام و نتیجه آن به شرح زیر به تایید و تصویب کلیه اعضا رسید

 پیمان ذوالفقاریان: مسعود شریعتیدبیرکل: دار سیدعلی خیریهخزانه: سوارینائب رئیس دوم

  http://www.foodpress.ir/Post 
 

 برنامه و سیاست ها

 - 11/99/99فارس

 هزارتن بذر گواهی شده گندم و جو 900تهیه / جلوگیری از واردات برای حمایت از تولید میوه

مدیر عامل سازمان تعاون روستایی با بیان این که دولت برای حمایت از تولید میوه از واردات آن جلوگیری 

 .گذشته در تنظیم بازار میوه شب عید مداخله داشته استسال  1دولت در : کرد، گفت
حسین صفایی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران   ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سال است که دولت در امر تنظیم بازار میوه شب عید مداخله  3حدود : امروز در نشست خبری به مناسبت ایام دهه فجر گفت

 .کند می

ها خریداری و  بنابر این سیب و پرتقال که از جمله محصوالت پرمصرف مردم در ایام عید است را از باغداران و سردخانه: وی افزود

 .کنیم روز پایانی سال برای توزیع بین مردم عرضه می 61ایم و در  ذخیره کرده

هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به گسترش شبکه توزیع برای تأمین میوه مورد نیاز  رئیس

بار و شبکه سازمان تعاون روستایی کار  بخشی از واحدهای صنفی و همچنین سازمان میادین میوه و تره: شب عید، اظهار داشت

ای  سازی نسبت به سال گذشته متفاوت است و با توجه به حساسیت و فضاسازی احتمالی عده هتوزیع را به عهده دارند، میزان ذخیر

 .ایم ای را اندیشیده بردند، امسال تدابیر ویژه های گذشته از واردات این محصوالت سود می که در سال

افزایش واردات بود که امسال از های گذشته  های تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در سال یکی از مشکالت و آسیب: وی افزود

 .ورود این محصوالت کشاورزی ممانعت به عمل آمده است

سازی در حد قابل  نباید ارز را برای محصوالتی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد، صرف کرد، بنابراین ذخیره: صفایی افزود

 .توجه و کفایت انجام شده است

های ما پیدا کردن بازار صادرات برای  گوشت قرمز بیش از اندازه موجود است و یکی از سیاستگوشت مرغ و : صفایی اظهار داشت

 .عرضه این محصوالت است

هزار تن بذر گندم و جو گواهی شده تهیه و بین کشاورزان توزیع شد و برای ارتقاء آن  640در سال جاری حدود : وی بیان داشت

 .در سال آینده در تالش هستیم

با توجه به اینکه صنایع لبنی از طریق شیر با قیمت مصوب دولت : مورد خرید تضمینی شیر از دامداران اظهار داشتصفایی در 

کنندگان به  امتناع کردند، بنابر این در جهت حمایت از تولید کنندگان دولت طرحی را با عنوان خرید تضمینی شیر خام از تولید

 .تایی مسئولیت کار را بر عهده گرفتاجرا درآورد که طی آن سازمان تعاون روس

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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بنابر این سازمان تعاون روستایی شیر خام استاندارد را با : رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران اظهار داشت

 .کند و این کار با دو هدف همچنان در حال ادامه است کنندگان خریداری می تومان مصوب دولت از تولید 6441قیمت 

کنیم و یکی از اهداف ما  با توجه به حجم تولیدی شیر بیش از تقاضا بخشی از آن را تبدیل به پودر شیرخشک می: وی افزود

 .صادرات این محصول به بازارهای هدف است

ز دامداران های اخیر برای تأمین نیاز داخلی شیر خام خریداری شده ا همچنین با توجه به واردات کره در سال: صفایی اظهار داشت

 .شود شود و به این ترتیب بخشی از کره مصرفی داخل در این پروسه تأمین می به صورت تضمینی بخشی به کره تبدیل می

درصد افزایش  31تومان بود که با حدود  410سال گذشته قیمت خرید تضمینی ذرت : کاران اظهار داشت وی در مطالبات ذرت

بنابر این با توجه به کاهش جهانی قیمت ذرت و افزایش خرید تضمینی این محصول توسط  تومان افزایش یافت، 021قیمت آن به 

دولت عمده کشاورزان تمایل به فروش محصول خود به دولت را داشتند که سازمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از دولت 

 .کار خرید را انجام داد

ها  کاران و پرداخت آن با مشکل مواجه شد و در این بین برخی از بانک طالبات ذرتبنابر این به دلیل حجم باالی خرید م: وی افزود

 .ماه به تعویق افتاد 2.0کاران حدود  همکاری الزم را در خصوص پرداخت مطالبات انجام ندادند و مطالبات ذرت

کاران انجام دهند و به این ترتیب  ه ذرتهای عامل همکاری الزم را در مورد پرداخت مطالبات ب امیدواریم بانک: صفایی اظهار داشت

 .هر چه زودتر بتوانیم بدهی این افراد را پرداخت کنیم

امسال خرید : رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران در مورد خرید تضمینی خرما در سال جاری بیان داشت

شد، به طوری که این شیوه به صورت مشروط انجام شد و از  های گذشته انجام تضمینی خرما به شیوه متفاوت نسبت به سال

درصد هزینه آن به  01های ما بگذارند و با  بندی مدنظر ما و به صورت امانت خرما را در سردخانه کشاورزان خواستیم تا با بسته

 .ماه فرصت دادیم تا برای محصولشان بازاریابی کنند 4کنندگان به آنها  تولید

توانستند خرما را با قیمتی بیش از قیمت تضمینی  ر این اگر در این مدت برای محصول خود بازاری پیدا کردند که میبناب: وی افزود

اما پس از این کار ما هیچ گونه خرید تضمینی خرما نداشتیم، . فروختند و اگر نه آن را به ما بفروشند به فروش برسانند آن را می

 .حصولشان را یافتندکنندگان خود بازار م چرا که تولید

 .تومان بود 201هزار و  2میانگین قیمت خرید تضمینی خرما در سال جاری : وی افزود

های روستایی،  های قابل افتتاح شبکه تعاونی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران با اشاره اجمالی بر پروژه

پروژه در حوزه فنی،  99: گفت 39دهه مبارک فجر در حوزه فنی و اجرایی سال های کشور به مناسبت  کشاورزی و تولید استان

 .شود استان کشور در این دهه افتتاح می 21نفر در  241زایی  اجرایی با اشتغال

کنی طالی سفید سرخس در استان  پاک اندازی کارخانه پنبه کاران پارس همچنین با ایجاد و راه اتحادیه مرکزی پنبه: وی افزود

هزار تن در هر دوره تولید نیز با استفاده از منابع داخلی خود و دریافت تسهیالت بانکی با هدف  20خراسان رضوی با ظرفیت 

های روستایی و کشاورزی  های مهم شبکه تعاونی زایی و تحت پوشش قرار دادن خانوارهای روستایی منطقه از دیگر پروژه اشتغال

 .است

های سازمان مرکزی جهت توانمندسازی شبکه و تقویت بنیه مالی و اقتصادی نمودن  دن سیاستپیاده ش: صفایی اظهار داشت

ها و اتحادیه به منظور مرتفع نمودن مشکالت کشاورزان بدون نیاز به مراجعه به شبکه بانکی از طریق توسعه واحدهای  شرکت

نین تامین مایحتاج ساکنین منطقه روستا و شهری با اعتباری و ساخت و ارجاع ساختمان این واحدها در مراکز روستاها و همچ

متر مربع حجم عملیات صورت  213استان با  4واحد اعتباری و فروشگاه در  1کننده با ایجاد  کننده و مصرف هدف حمایت از تولید

 .گرفته است
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396666111411 

 
 برنامه وسیاست ها

 آیانا- 9111بهمن  91, سه شنبه

 آمادگی معاون رییس جمهوری برای اعزام نخبگان کشاورزی ایران به اقلیم کردستان 

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ایران در دیدار وزیر کشاورزی و منابع آبی اقلیم کردستان عراق بر 

 . گسترش زمینه های همکاری در حوزه کشاورزی تاکید کرد
ری ریاست عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و فناو  و به نقل از به نقل از مرکز روابط( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

جمهوری؛ سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ایران در دیدار عبدالستار مجیدالقادر وزیر کشاورزی و منابع آبی 

ایران در : های کشاورزی اظهار کرد های متعدد موجود همکاری میان دو طرف، در حوزه فناوری اقلیم کردستان با اشاره به زمینه

 .های حوزه کشاورزی به طور کامل آمادگی همکاری دارد والت، تجهیزات و فناوریهای صادرات محص حوزه

گیری از  بنیان، لزوم بهره ستاری با اشاره به ظرفیت موجود ایران برای ارائه خدمات به اقلیم کردستان در قالب شرکت های دانش

های  واردات فناوری در حوزه کشاورزی دشواری: افزودفرآیندهای ترویجی در حوزه ورود فناوری به کشاورزی را ضروری دانست و 

با نفوذ . ها کمک کند های ترویجی در این حوزه، می تواند بر سهولت روند تبادل محصوالت و فناوری خاصی دارد که فعالیت

رو امیدواریم بتوانیم  از این. وری را شاهد خواهیم بود های اطالعات در حوزه ترویج، بهبود کیفیت کشاورزی و افزایش بهره فناوری

 .های گسترش همکاری بین دو طرف را افزایش دهیم زمینه

های مشترک بسیاری وجود دارد و در حوزه فناوری، به طور کامل برای همکاری با اقلیم  زمینه همکاری: وی همچنین ابراز کرد

 .کردستان عراق آمادگی داریم

دگی ایران برای ارائه خدمات دانش و فناوری در حوزه آموزش عالی، اظهار معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ضمن اعالم آما

های تحصیلی و مقاطع مختلف دانشگاهی، امکان ارائه خدمات و انتقال دانش و فناوری فراهم است و در صورت  در رشته: کرد

 .تشکیل کمیسیون مشترک، موارد و موضوعات مورد توافق، پیگیری خواهند شد

 شکده های ایران در حوزه کشاورزیحجم عمده پژوه

: کنند، ابراز کرد که حجم عمده ای پژوهشکده های ایران در حوزه کشاورزی فعالیت می این  رییس بنیاد ملی نخبگان با بیان

پژوهشکده های کشور ما در حوزه کشاورزی با میزان قابل توجهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارشناسان حوزه کشاورزی 

ها  مکاری دارند و از این رو آمادگی داریم به اقلیم کردستان کارشناسانی اعزام کنیم یا از حضور کارشناسان آن اقلیم در پژوهشگاهه

 .کنیم استقبال می

عبدالستار مجید القادر، وزیر کشاورزی و منابع آبی اقلیم کردستان، ضمن قدردانی از حمایت ها و همکاری های ایران در دفاع 

اقلیم کردستان عراق در تالش است تا : همکاری های دو طرف تأکید کرد و گفت  ل تروریست های داعش، بر لزوم افزایشمقاب

های ایران در این مسیر  توافقات و همکاری با ایران در حوزه های مختلف از جمله منابع آبی و کشاورزی را گسترش دهد و کمک

 .تواند سازنده باشد می

ها در حوزه انتقال فناوری و آموزش عالی به  وافقات سازنده به دست آمده طی سفر به ایران، بر ضرورت مساعدتوی با اشاره به ت

 .اقلیم کردستان تأکید کرد

های آموزش عالی، مزارع نمونه کشت، کشاورزی و دامپروری، ارائه خدمات و  براساس این گزارش، در این نشست همچنین حوزه

 ./های همکاری بین دو طرف عنوان شد های آبیاری و منابع آبی، از ظرفیت ها و زمینه اوریتجهیزات آزمایشگاهی، فن

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931111000406
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 برنامه و سیاست ها

 - 11/99/80فارس

 با مقامات قانون مدیریت خدمات کشوریهمترازی معاونان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 

با مصوبه دولت، معاونان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در نهاد ریاست جمهوری، همتراز 

 .شوند ـ محسوب می 9331قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ( 29)ماده « هـ»مقامات موضوع بند 
، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

قانون مدیریت ( 26)ده ما« هـ»احتساب معاونان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند 

 .ـ را برای اجرا به نهاد ریاست جمهوری ابالغ کرد6901خدمات کشوری ـ مصوب 

قانون مدیریت ( 26)ماده ( 6)به استناد تبصره  2/61/6939وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه 

 6/61/6901هـ مورخ 90001ت/600230نامه شماره  ویبتص( 6)بند ( ط)ـ و با رعایت جزء  6901خدمات کشوری ـ مصوب 

 :تصویب کردند

قانون مدیریت خدمات ( 26)ماده « هـ»معاونان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند 

 .شوند ـ محسوب می 6901کشوری ـ مصوب 

 .است یاست جمهوری رسیدهبه تأیید مقام محترم ر 2/66/6939نامه در تاریخ  این تصویب

 جمهور ـ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396610111212 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 11/99/91فارس

 شود بنیان رازی واگذار می شرکت دانش 90/ تغییر کشت برخی محصوالت کشاورزی از بهاره به پائیزه

آبی را تشریح کرد و از رونمایی  های این وزارتخانه برای مقابله با معضل کم معاون وزیر جهاد کشاورزی برنامه

 .خبر داد بنیان رازی به بخش خصوصی شرکت دانش 90نقشه شوری خاك کشور و واگذاری 
، اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

دستاوردهای جدیدی از در هفته آینده : در نشست خبری به ارائه گزارش کاملی از یک سال فعالیت در این سازمان پرداخت و گفت

 .کنیم های جدید را معرفی می قبیل ارقام جدید و نهال

 .رقم باغی و گندم و حبوبات است 1این ارقام جدید شامل حدود : وی افزود

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به دنبال این است که محتویات کود را : زند در ادامه در خصوص ساماندهی کود اظهار داشت

ایم یک واحد کنترل کیفی کود هفته آینده  ای که از سوی وزیر آماده کرده ب روی آن تطابق دهد به همین دلیل با ابالغیهبا برچس

 .شود اندازی می در مؤسسه آب و خاک راه

 .شود های کشور رونمایی می ضمن اینکه طی هفته آینده نقشه جدید شوری خاک: وی افزود

http://www.iana.ir/majles/item/21369
http://www.farsnews.com/
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4730
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931108000707
http://www.farsnews.com/
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های اخیر به  در بخش تحقیقات ما صاحب یک بودجه جاری و کاری هستیم که در سال: اشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار د

کند و آسیب  این موضوع ما را در تحقیقات در آینده با مشکل مواجه می. دلیل مشکالت دائما از بودجه کاری کاسته شده است

 .در این راستا به ما کمک کند 34 آورد،بنابراین امیدواریم مجلس در بودجه جدی به کارهای تحقیقاتی وارد می

وزارتخانه در تالش : آبی اظهار داشت وی در ادامه در خصوص اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف آب و مقابله با کم

حصوالتی است تا کشت برخی از محصوالت را از بهاره به پاییزه منتقل کند که در این راستا محصوالتی مانند چغندرقند و نخود از م

 .شوند هستند که به کشت پاییزه منتقل می

بعدی وزارتخانه در راستای   برنامه: درجه است خبر داد و گفت 60وی همچنین از تولید بذر نخودی که مقاوم به تحمل سرمای 

 .ها به گلخانه است مقابله با خشکسالی، انتقال بسیاری از کشت

 .ی در تالش هستیم تا ارقامی را تولید کنیم که نیاز آبی کمتری داشته باشندهمچنین در راستای مقابله با خشک: وی افزود

بنیان  بنیان است چرا که امنیت غذایی کشور در گروه دانش یکی از اهداف کالن سازمان تمرکز روی کشاورزی دانش: وی افزود

 .کردن کشاورزی است

ی بر دانش، علم و تدبیر و پایه اصلی تحقیقات و نظام جامع دانش بنیان شدن یعنی اینکه تمام تصمیمات ما مبتن: وی افزود

 .بنیان باشد اطالعات و نظام نوآوری بر پایه کشاورزی دانش

گیری بر مبنای اقتصاد مقاومتی بوده و جایگاه بیشتر بخشیدن به  در این راستا جهت: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .ترویج استبرداران و به نظام نوین  آموزش بهره

ایم و  هایی برداشته در راستای اقتصاد مقاومتی هم در سازمان گام: رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی اظهار داشت

 .اقتصاد مقاومتی به معنای نگاه به درون است که البته در کشاورزی همواره نگاه ما به درون و اتکاء داخلی بوده است

زا هستیم و در  در کشاورزی اصالتا درون: ساله برخوردار است، گفت 611قات کشاورزی در کشور از قدمتی وی با بیان اینکه تحقی

 .ایم بسیاری از مسائل تحقیقاتی روی پای خودمان ایستاده

تعامالت در اقتصاد مقاومتی اصالح ساختارها به نحوی که پاسخگوتر باشد و از بندهای اقتصاد مقاومتی برقراری : زند اظهار داشت

 .المللی و نگاه به بخش خصوصی است ها و نهادهای معتبر بین سازنده درونی با دانشگاه

خواهد با فرهنگ  االن کمتر از نیم درصد تولید ناخالص ملی کشور به تحقیقات اختصاص دارد و این برای کشوری که می: وی افزود

 .اقتصاد مقاومتی پیش رود شایسته نیست

تولید ناخالص  2121ن موضوع در کشور ترکیه در حال حاضر یک درصد است و آنها برنامه دارند تا در سال ای: زند اظهار داشت

 .درصد برسانند 9ملی کشورشان را به 

 .تر از وضعیت فعلی به آن پرداخته شود های ما در کشور نگاه به تحقیقات است که باید خیلی عمیق یکی از چالش: زند اظهار داشت

دستاورد در  20تاکنون : ها در آموزش، ترویج و تحقیقات کشاورزی طی سال گذشته گفت در خصوص اهم فعالیت وی در ادامه

 .دستاورد افزایش یابد 91سازی وظایف دولت به بخش خصوصی واگذار شده که امیدواریم تا پایان سال به  راستای کوچک

ی دانش فنی بذور تولیدی مثل ذرت، سربن و حبوبات به بخش یکی از کارها واگذار: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .ایم ها به بخش خصوصی بوده آن را سرعت بخشیده هایی از فعالیت خصوصی است که در برخی مؤسسات که امکان واگذاری بخش

ان مؤسسه بنی شرکت دانش 60همچنین در تالش هستیم تا : آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشت رئیس سازمان تحقیقات،

 .سازی رازی را به بخش خصوصی برای تولید واگذار کنیم سرم
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اگرچه : های تحقیقات دانست و گفت ها و اعضای هیأت علمی در بخش های ما در کشاورزی را حضور دانشگاه وی یکی از خالء

ازمان تحقیقات حضور دارند و هزار هیأت علمی در س 2ها در زمینه کشاورزی وجود دارد اما فقط  هیأت علمی در دانشگاه 1011

 .باید از کلیه این ظرفیت استفاده کنیم

ها در راستای  های مرتبط با سیاست نامه ایم تا از پایان ها امضا کرده نامه مشترکی با دانشگاه در حال حاضر تفاهم: زند اظهار داشت

 .کشاورزی حمایت کنیم

 .ها شروع کنند و ما از آنها حمایت کنیم های جدید را در دانشگاه از رشتههمچنین بخشی : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

های مربوط به  مؤسسه تحقیقات علوم باغی را برای ساماندهی کلیه فعالیت: سازی بدنه دولت گفت وی در ادامه در راستای چابک

سازی  تر شدن و چابک شود که منجر به قوی میاهلل این مؤسسه هفته آینده با حضور وزیر افتتاح  باغبانی تأسیس کردیم و انشاء

 .شود بخش کشاورزی می

ها را داریم که تاکنون در جهت  سازی قصد ادغام مراکز تحقیقات و مراکز آموزشی در استان همچنین در راستای چابک: زند گفت

 .ها ادغام شده است مرکز تحقیقاتی استان 61هدفمند شدن نیروها، 

المللی با  مؤسسه تحقیقات بین 60ایم و از  هایی را آغاز کرده المللی فعالیت ه به میدان آمدن نهادهای بیندر زمین: وی اظهار داشت

کارهای تحقیقاتی را ( المللی خشکی مؤسسه تحقیقات بین)المللی برنت و ایکاردا  مؤسسه از جمله سیمیت، مؤسسه تحقیقات بین 9

 .ایم به صورت جدی آغاز کرده

های  آموزش در این بخش کمرنگ بوده بنابراین قصد داریم تا بخشی از آموزش: برداران اظهار داشت زش به بهرهزند در خصوص آمو

 .علمی و کاربردی را به این بخش انتقال دهیم

شود که در ترویج انبوهی از  ترویج به دو قسم انبوهی و تخصصی تقسیم می: زند در زمینه ترویج در بخش کشاورزی اظهار داشت

ایم تا  ماه پیش شبکه تخصصی را به عنوان شبکه بازار افتتاح کردیم و اخیرا هم از سازمان صدا و سیما درخواست کرده 0د حدو

 .اندازی کنیم شبکه کشاورزی را راه

م روز گذشته با معاونت سیما و حضور مسئولین وزارتخانه خواستار ایجاد شبکه کشاورزی شدیم که امیدواری  طی جلسه: وی افزود

 .اندازی کنیم بتوانیم در سال آینده این شبکه را راه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396664111066 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 9111بهمن  91, یکشنبه

 برداران بخش کشاورزی  افزایش نوبت پرداخت ساالنه تسهیالت صندوق توسعه ملی به بهره

 .ها و صنایع رساند توان کشاورزی را به مرحله رقابت با سایر بخش با مدیریت بهینه منابع می
ایی تولیدکنندگان، ، مدیرعامل بانک کشاورزی ایران امروز در گردهم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وظیفه ما تأمین منابع : جم وزارت جهاد کشاورزی با اعالم این مطلب گفت ها در سالن نعمتی گذاران و متقاضیان گلخانه سرمایه

های  های وزارت جهاد کشاورزی است و در همین راستا برنامه امسال ما، حمایت از کشت گذاری بخش کشاورزی بر اساس سیاست

 .ترین زمان در اختیار متقاضیان قرار گیرد هزار میلیارد ریال نیز تأمین هزینه شده است تا در سریع 61 متراکم بوده که

شده سعی بر  های انجام ریزی با برنامه: های آنها افزود مرتضی شهیدزاده با تأیید گالیه تولیدکنندگان درباره سرعت کم بررسی طرح

با توجه به تغییراتی که اخیراً در بانک کشاورزی انجام شده است، تمامی تالش ما  های کشاورزی داریم و کاهش روند بررسی طرح

 .همگام شدن بانک در کنار تولیدکنندگان برای حل مشکالت است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931114000811
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وی با اشاره به اینکه برای رفع مشکالت، بانک نیازمند افزایش سرمایه است، از امکان استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی برای 

دهی و ارائه تسهیالت  با افزایش سرمایه بانک، توان وام: بار، از سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد برداران بیش از سالی یک بهره

 .افزایش خواهد یافت

عنوان وثیقه  همچنین محل اجرای طرح نیز به: های سنگین کشاورزی ادامه داد داران از وثیقه شهیدزاده در پاسخ به گالیه گلخانه

 .ها را سفته نیز قبول خواهیم کرد حساب بانک، درصدی از وثیقه شده و خوش شود و برای مشتریان شناخته رفته میپذی

اندیشی با تولیدکنندگان در بانک کشاورزی  دنبال کرسی ریاست نبوده است، از برگزاری جلسات هم گاه به وی با اشاره به اینکه هیچ

 ./هاد کشاورزی و دولت خبر دادبرای حل مشکالتشان با همکاری وزارت ج

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26920-6.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 9111بهمن  91, سه شنبه

 شود  دستاورد سازمان تحقیقات به بخش خصوصی واگذار می 34

سازی وظایف دولت به بخش خصوصی  دستاورد سازمان تحقیقات در راستای کوچك 34تا پایان سال جاری 

 . شود واگذار می
، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای در کشور که بخش تحقیقات آن  تنها مجموعه: سازمان با اعالم این خبر گفتکشاورزی امروز در نشست خبری برگزارشده در 

 .ساله دارد، بخش کشاورزی است 611قدمت 

در کشور ما تحقیقات : المللی و نگاه ویژه به بخش خصوصی خبر داد و افزود اسکندر زند از برقراری تعامالت سازنده با نهادهای بین

ملی کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی که در کشور ترکیه این میزان یک درصد است  کمتر از نیم درصد تولید ناخالص

 .تری به حوزه تحقیقات داشته باشیم به سه درصد برسانند و این تلنگری است به ما تا نگاه عمیق 2121که قصد دارند تا سال 

تا پایان سال : ها به بخش خصوصی خاطرنشان کرد فعالیت سازی دستاوردها و واگذاری قسمت اعظمی از وی با اشاره به تجاری

شود که در همین راستا دانش فنی  سازی وظایف دولت به بخش خصوصی واگذار می دستاورد در راستای کوچک 91جاری حدود 

واگذار های دولتی به بخش خصوصی  های مؤسسه بذور تولیدی به بخش خصوصی واگذار شده است و در آینده نیز برخی فعالیت

 .شود می

ها و دوهزار هیئت علمی در سازمان تحقیقات داریم که برای  هیئت علمی در دانشگاه 011هزار و  در حال حاضر شش: زند ادامه داد

هایی که در راستای تحقیقات سازمان  نامه ای مشترک تصمیم بر حمایت از پایان نامه به میدان آوردن بیشتر دانشگاهیان، با تفاهم

های جدید را در دانشگاه ایجاد خواهیم کرد تا رابطه بین آموزش و تحقیق کارآمدتر  داریم و در صورت نیاز برخی رشتههستند، 

 .شود

های امور باغبانی در  وی باغبانی را مزیت کشور دانست و از افتتاح مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی برای ساماندهی کلیه فعالیت

 .ادسازی بدنه دولت خبر د جهت چابک

المللی  مؤسسه بین 60از ( ایکاردا)، برنج و خشکی (سیمیت)المللی ذرت  معاون وزیر جهاد کشاورزی از همکاری با سه مؤسسه بین

ها و بخش خصوصی هستیم تا  کاربردی به سایر دانشگاه -در صدد واگذاری آموزش از دانشگاه علمی : موجود خبر داد و تصریح کرد

 .برداران و ارتقاء سطح کارشناسان و مروجان داشته باشیم بهرهتمرکز بیشتری روی آموزش 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21325-1.html
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بردار بخش  اندازی شبکه کشاورز برای چهار میلیون بهره زند با اشاره به شش ساعت برنامه مختص کشاورزی در شبکه بازار و راه

اجتماعی داخلی و استفاده از های  بنیان از طریق تلفن همراه، اینترنت و شبکه های دانش در حال ترویج شرکت: یادآور شد

 .های مختلف برای تمامی محصوالت هستیم هندبوک

با ابالغ وزیر جهاد کشاورزی، مؤسسه : وی با تأیید اعتراض کشاورزان از وضعیت کود، از ساماندهی کود خبر داد و تأکید کرد

اندازی واحد کنترل  و همچنین موظف به راه بندی داخل آن تطبیق دهد تحقیقات آب و خاک وظیفه دارد محتویات کود را با بسته

 .کیفی کود شده است

 های کشور رونمایی از نقشه جدید شورای خاك

تغییر زمان کشت از بهاره به پاییزه برای استفاده از : های کشور خبر داد و اظهار داشت زند از رونمایی نقشه جدید شوری خاک

های ما  تولید ارقام با تحمل بیشتر و مصرف آب کمتر و تغییر الگوی کشت از برنامه ای، های گلخانه های پاییز، ترویج کشت بارندگی

 .برای مقابله با بحران آب است

درصد از  91محور است که تاکنون  تحقیقات یک بخش انسان: ساله خبر داد و گفت طرح تحقیقاتی سه 011وی از وجود دوهزار و 

ای  یکی از مشکالت ما این است که غیر از حقوق هیچ بودجه 34شده، اما در سال  بودجه به حقوق افراد و مابقی صرف تحقیقات

توانیم بخش تحقیقات را تعطیل کنیم، به ناچار با درآمدهای خود این  برای امور جاری ما گذاشته نشده است و از آنجا که نمی

 ./را دچار مشکل خواهد کردبخش را پیش خواهیم برد و مطمئناً سیاست کم کردن بودجه تحقیقات، این بخش 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا-9111بهمن  91, دوشنبه

 های مجلس در قد و قواره صنعت دامداری نیست  حمایت

توان بخشی از  های تولید، ظرف پنج سال می استراتژیك و حمایت از تولید و کاهش هزینههای  ریزی با برنامه

 .مشکالت تغذیه و مصرف شیر در کشور را مرتفع کرد
که در حاشیه نخستین ( ایانا)نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ا ابتکار برگزارکنندگان سیزدهمین نمایشگاه صنعت دام، طیور و دامپزشکی استان اصفهان و در محل این همایش شیر که ب

اگر بازار داخلی قوی نداشته باشیم، باید متکی به صادرات شویم و چون موانعی در صادرات داریم که به : نمایشگاه برگزار شد، افزود

 .گردد ن به جامعه برمیشود، بنابراین بخشی از ضرر آ سرعت برطرف نمی

ریزی بلندمدت باید  با برنامه: سازی برای مصرف شیر تأکید کرد و ادامه داد های تولید و فرهنگ عباس مقتدایی بر توسعه زیرساخت

 .بازار داخلی را به یک بازار پررونق برای تولیدات کشاورزی کنیم

طوری که  ها گسترش یابد، به باعث شده که تبعات آن در داخل خانوادهنبود برنامه کالن و استراتژیک در کشور : وی خاطرنشان کرد

 .حقوق و دستمزدهای پایین مانع از خرید مواد غذایی الزم توسط مردم شده است

های ملی در آموزش اهمیت تغذیه  کاری رسانه مقتدایی در عین حال با اشاره به فقر بهداشت، فقر سنجش میزان سالمتی و کم

 .مجموعه این عوامل منجر به فقر تغذیه و مسائل پیرامون آن در کشور شده است: شیر تصریح کردسالم و مصرف 

دهد چرخه تولید شیرخام و چرخه حمایت  اینکه بخشی از شیر تولیدشده روی دست دامداران مانده است، نشان می: وی یادآور شد

 .جدی و نابسامانی استها دچار نقصان و در برخی موارد دچار بیماری  و ایجاد زیرساخت
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بر و  از آنجا که ایجاد صنعت دامداری و دامپروری سرمایه: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی تأکید کرد

کشد تا سرمایه  اندازی شود، چند سال هم طول می کشد که یک مجموعه دامداری راه بر است و چهار تا پنج سال طول می زمان

 .های دولت و مجلس از این بخش ضروری است بنابراین حمایتاولیه بازگردد، 

هایی از آنها خواهد شد تا با خیال آسوده در  سال آینده چه حمایت 91تا  21تولیدکنندگان باید بدانند ظرف : مقتدایی اظهار داشت

 .بخش دامداری فعالیت کنند

تا آنجا که مطلع هستم، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع : افزودهای مجلس نیز  وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا درباره حمایت

ها در قد و قواره نیاز کشور  ها و اقداماتی را در بخش صنعت دامداری و تولید شیر کرده است، اما این حمایت طبیعی مجلس حمایت

 .سرعت بیشتری عمل کنندتر شوند و با  و نیاز دامداران نیست و از این رو، دولت و مجلس باید در این زمینه فعال

 یافته سوم کشورهای توسعه سرانه مصرف شیر در ایران یك

دبیر علمی نخستین همایش شیر نیز در حاشیه همایش شیر در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار ما، اهداف از برگزاری این همایش را 

تغذیه؛ ارتقای سطح علمی تولیدکنندگان،  های مرتبط با شیر ازجمله تولیدکنندگان و کارشناسان حوزه افزایی بین بخش هم

سازی شیر، توسعه و ایجاد بازارهای هدف برای تولیدکنندگان و ارائه راهکارهای حمایتی از  کنندگان، غنی کنندگان و مصرف تبدیل

 .تولیدکنندگان برشمرد

سرانه مصرف : ید کرد و گفتحسن نیلی احمدآبادی در عین حال بر کنترل کیفیت بهداشت و سالمت و اهمیت مصرف شیر تأک

 .یافته است سوم کشورهای توسعه شیر در ایران نصف متوسط جهانی و یک

لیتر کاهش یافته، در حالی که متوسط جهانی مصرف ساالنه شیر  21سرانه مصرف ساالنه شیر در ایران به : وی خاطرنشان کرد

 .لیتر است 241یافته باالی  لیتر و کشورهای توسعه 611

قدی، پوکی استخوان و دیابت است،  های قلبی و عروقی، کوتاه یان اینکه کاهش مصرف شیر دارای تبعاتی همچون بیماریوی با ب

 .در سالی که اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته است، باید به اصالح الگوی تغذیه بپردازیم: ادامه داد

مصرف روغن پالم در : ر لبنیات و آثار آن در کاهش مصرف این محصوالت تصریح کردنیلی احمدآبادی درباره مصرف روغن پالم د

طور که وزیر بهداشت،  بعضی از محصوالت لبنی و تنها در یکی دو کارخانه صورت گرفته بود که ربطی به شیرخام ندارد و همان

الم کرد، کیفیت شیر تولید داخل از درمان و آموزش پزشکی چند روز پیش در بازدیدش از یک واحد دامداری ورامین اع

 ./تر نیست استانداردهای جهانی پایین
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 9111بهمن  99, شنبه

 تفاهم نامه همکاری سازمان های دامپزشکی و شهرداری ها و دهیاری های کشور امضاء شد 

تفاهم نامه همکاری بین سازمان دامپزشکی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به منظور ارتقای 

های  سطح سالمت عمومی جامعه شهری و روستایی در پیشگیری از بروز بیماری های واگیر دامی، بیماری

 . مشترك بین انسان و حیوان و ساماندهی کشتارگاه های دام تحت مالکیت امضاء شد
و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، این تفاهم نامه با هدف اهتمام در ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

امپزشکی درخصوص نگهداری، حمل و نقل و کشتاردام های اجرای قوانین و آئین نامه های جاری و ضوابط و مقررات بهداشتی د
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کشتاری، همکاری در تامین گوشت سالم و بهداشتی برا ی عموم مردم از طریق ایجاد شرایط مناسب بهداشتی برای کشتار دام در 

ه گیری بهینه از سراسر کشور هدایت کشتار پراکنده و غیرمجاز دام به کشتار گاه های صنعتی، تدارک امکانات الزم جهت بهر

 .تمامی فرآورد های جانبی حاصل از کشتار دام در جهت اقتصادی شدن فعالیت کشتارگاه های صنعتی دام به امضا رسید

مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور و هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و 

 .های کشور این تفاهم نامه همکاری را امضا کردند رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری

و ( GMP)فراهم آوردن زمینه الزم برای اجرای دستورالعمل های بهداشتی و قرنطینه ای سازمان دامپزشکی کشور از جمله ضوابط 

ش از طریق درکشتارگاه های دام، فراهم آوردن زمینه الزم برای زنجیره سرد در حمل و نقل گوشت و آالی( HACCP)اصول 

ساماندهی ناوگان خودروهای سردخانه دار، کنترل بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان از طریق شناسایی کانون تجمع 

سگ های بالصاحب و کنترل جمعیت انها با انتخاب روش مناسب، ارتقای سطح آگاهی های عمومی در خصوص رعایت اصول 

، کاهش میزان آمار حیوان گزیدگی، کاهش هزینه برنامه (با اولویت سگ های بالصاحب)  بهداشتی در مواجه با حیوانات مزاحم

 .های کنترلی ، ارتقای سطح آگاهی صاحبان سگ در زمینه نگهداری سگ ها از دیگر اهداف امضای این تفاهم نامه همکاری است

، فراوری و عرضه فرآورده های خام دامی نیز مورد همکاری در ساماندهی فرایند جمع آوری و بازیافت پسماند مراکز آماده سازی

 .تاکید این تفاهم نامه است

جلب همکاری های شهرداری ها در جمع آوری و بازیافت پسماند مراکز آماده سازی و عرضه فراورده های خام دامی بر اساس قانون 

دسته از کشتارگاه هایی که بر اساس برنامه جامع مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن، حمایت از شهرداریها جهت تعطیلی آن 

ساماندهی بهداشتی کشتارگاههای دام کشور قابلیت بهسازی ندارند از طریق کمک به تجهیز به خودرو سردخانه دار ویژه حمل 

کشور، گوشت و آالیش به پیشنهاد کمیته استانی دو تایید مشترک سازمان دامپزشکی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

تعیین محل احداث مراکز نگهداری حیوانات مزاحم شهری و راه اندازی واحد کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان و واحد 

های زنده گیری توسط شهرداری ها با الویت بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل مربوطه از جمله تعهدات 

 .یهای کشور در این تفاهم نامه استسازمان شهرداری ها و دهیار
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 9111بهمن  99, شنبه

 ساله صنعت خوراك دام، طیور و آبزیان تدوین شد  برنامه استراتژیك پنج

ساله استراتژیك صنعت خوراك دام، طیور و آبزیان با مشارکت اساتید دانشگاهی کشور و  طرح مطالعاتی پنج

 .پس از یك سال کار کارشناسی تدوین شد
صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در ابتدای جلسه مجمع  ، رئیس انجمن(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اقتصاد مقاومتی در حوزه : انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در اتاق بازرگانی، گفت 39عمومی عادی ساالنه سال 

ه از محصوالت صنعتی برای شده در شرایط تحریم و استفاد وری و کاهش قیمت تمام تولید محصوالت پروتئینی به معنی بهره

 .کاهش واردات مواد اولیه است

ترین معیارهای توسعه پایدار کشاورزی تأمین نیازهای غذایی اساسی نسل حاضر و آینده از نظر کمی  مهم: قدیری افزود مجید موافق

پذیری بخش  ه، کاهش آسیبو کیفی، ایجاد مشاغل دائمی، حفظ و ارتقای ظرفیت تولیدی منابع طبیعی پایه و منابع تجدیدشوند

 .کشاورزی نسبت به عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و دیگر تهدیدها و تقویت خوداتکایی این بخش است
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ایجاد رونق در تولید از طریق خرید تضمینی محصوالت صنعتی، تأمین مواد اولیه این بخش، تعیین تعرفه : وی خاطرنشان کرد

سپردن فرآیند مدیریت واردات و صادرات به بخش خصوصی در راستای حمایت از تولید صنایع  کیفیت، وارداتی برای محصوالت بی

 .کند خوراک دام، طیور و آبزیان ازجمله مواردی است که به خوداتکایی و حمایت از تولید داخلی کمک می

اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی قانون  44مدیره انجمن کارآفرینی و توسعه ملی با اشاره به اینکه اجرایی اصل  عضو هیئت

 -های نوین تولیدی  در حال حاظر زمینه مناسبی برای عرصه فعالیت: شود، ادامه داد تری در مقطع فعلی پیگیری می گسترده

 .تجاری فراهم شده که این امر فرصت مناسبی را نیز برای صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایجاد کرده است

ای  مسئوالن اجرایی کشور نگاهی منطبق با شرایط سازمان تجارت جهانی درباره حذف موانع غیرتعرفه: صریح کردقدیری ت موافق

اکنون درباره صادرات محصوالت صنایع مختلف لحاظ شده عامل مؤثری در  هایی که هم دارند که به موازات این شرایط حمایت

 .یور و آبزیان کشور استالمللی صنایع خوراک دام، ط تقویت رویکرد تجارت بین

این به معنی استفاده از : بنیان شود، یادآور شد وی با تأکید بر اینکه فعالیت دامپروی و تولید خوراک دام، طیور و آبزیان باید دانش

داده  طور جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار های جدید است که انجمن به و فناوری( های تولید  زنجیره)های جدید  روش

 .های تولید را افزایش دهند رده خود در صنایع دیگر زنجیره صنعتی بتوانند با مشارکت واحدهای هم تا واحدهای نیمه

ساله استراتژیک صنعت خوراک دام، طیور و  رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه طرح مطالعاتی پنج

همچنین مرکز مطالعات صنعت : شگاهی کشور پس از یک سال کار کارشناسی تدوین شد، تأکید کردآبزیان با مشارکت اساتید دان

 .شود ای نزدیک ایجاد می خوراک دام، طیور و آبزیان برای استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات را در آینده

 دندمدیره انجمن صنایع خوراك دام، طیور و آبزیان انتخاب ش اعضای جدید هیئت

مدیره با  در مجمع عمومی عادی ساالانه انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در روز چهارشنبه هشت بهمن انتخابات هیئت

عنوان نفراول، بعد از وی رضا سواری، سیدعلی خیریه، صفدر  قدیری به گیری از اعضا برگزار شد و به ترتیب مجید موافق رأی

البدل  عنوان اعضای علی جواهریان به چی و محمدسعید هفت مدیره، پژمان آجیل نوان اعضای هیئتع پیرمرادی و مسعود شریعتی به

 .عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند و بختیار بهزادی و حمید قدسی مهربانی به

ازرس اصلی البدل و ب مدیره جدید انجمن که در همان روز با حضور کلیه اعضای اصلی و علی همچنین در نخستین جلسه هیئت

قدیری به سمت رئیس، رضا سواری به سمت نایب رئیس اول، سیدعلی خیریه به سمت نایب رئیس  انجمن برگزار شد، مجید موافق

 ./دوم و پیمان ذوالفقاریان به سمت دبیرکل انجمن انتخاب شدند
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 9111بهمن  99, شنبه

 بینی بازار از سوی دولت نباشند  انتظار پیش کشاورزان چشم

ای و  امروز زمان ساماندهی تولید و توجه به بازارهای منطقه: رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت

 .المللی رسیده است بین
، محمدرضا صفری در جریان برگزاری سیزدهمین نمایشگاه صنعت دام، طیور و (ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به 

رو هستیم و باید برای دستیابی و حضور  اکنون در مرحله تولید انبوه عبور کرده و با مازاد تولید روبه: دامپزشکی استان اصفهان افزود

 .ای تالش کنیم قهبیشتر در بازارهای منط

 .درستی دریابیم تا مرحله توسعه را طی کنیم این مقطع طالیی را باید به: وی خاطرنشان کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21308-1.html
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تولید بدون حفاظت محیط زیست، : محور ادامه داد رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در عین حال با تأکید بر اقتصاد سالمت

های کشاورزی باید در مسیر حفاظت سالمت تولید، حفاظت  نیست و نمایشگاه منابع پایه، سالمت مصرف، تولید مورد انتظار ما

 .وری آب قرار بگیرند خاک و افزایش بهره

تواند پرچمدار شکوفایی توسعه کشور  رود می های تلخ زاینده های تولید و تجربه استان اصفهان با توجه به مزیت: صفری تصریح کرد

 .باشد

ها کشور ما با آن  ای است که سال خشکسالی پدیده: زده هستند، یادآور شد امروز کشور، مدیران بحرانوی با اشاره به اینکه موضوع 

زدگی فکری و عملی خارج شومی و با منابع و شرایط موجود تولید  گیران باید از خشکی عنوان تصمیم دست به گریبان است و ما به

 .انجام گیرد

حوزه دامپزشکی همراه با تولید، : حوزه دامپزشکی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور عملکرد

هزار کارشناس دامپزشکی، دکترای دامپزشک، کاردان و تکنسین در حوزه تولید  96خدمات و تکنولوژی رشد خوبی داشته و امروز 

 .کنند از سالمت غذا حفاظت می

دنبال  اوایل انقالب بسیاری به: های غرب تأکید کرد ب اسالمی، دفاع مقدس و تحریمصفری با اشاره به شرایط سخت پس از انقال

مرغ هلندی و پنیر دانمارکی بودند، اما امروز دو میلیون تن تولید مرغ داریم و ظرفیت تولید این محصول به سه میلیون تن نیز  تخم

 .رسد می

هزار تن و  311مرغ به  به هشت میلیون تن، در تولید تخم 01ر در سال میلیون تن تولید شی 2.0در صنعت شیر نیز از : وی افزود

 .ایم که با انتقال دانش، تکنولوژی و تالش تولیدکنندگان اتفاق افتاده است هزار تن رسیده 301آبزیان به تولید 

ی نیز طی سخنانی بر تولید در این مراسم، حبیب امینی مدیرکل دفتر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم معاونت تولیدات دام

 .محصوالت کیفی با رویکرد صادراتی تأکید کرد

توان میزان تولید در بخش طیور کشور را به دو میلیون تن در  های تخصصی بخش کشاورزی می با برپایی چنین نمایشگاه: وی گفت

 .سال رساند که یک میلیون تن ظرفیت کافی برای صادرات است

زنبورعسل و کرم ابریشم معاونت تولیدات دامی با اشاره به اینکه نیاز بازار منطقه حوزه خلیج فارس و  مدیرکل دفتر امور طیور،

کشورهای همسایه در بخش طیور سه میلیون تن است، خواستار تولید مبتنی بر بازار شد و ابراز امیدواری کرد که با تولید کیفی و 

 .شیمسالم طیور، در بازار منطقه حضور مؤثر داشته با

درصد  20توان  ها در بخش دام و طیور مدیریت شود، می چنانچه میزان پرت نهاده: های کشاورزی نیز افزود امینی درباره نهاده

 .افزایش تولید داشت

 پذیر های نوین، کاهش تلفات و مدیریت ضریب تبدیل، دستیابی به این افزایش تولید امکان با استفاده از فناوری: وی خاطرنشان کرد

 .است

توانند ارتباط تولید با صنعت و علم روز را تقویت کنند و منجر به تبادل اطالعات فنی بین  ها می نمایشگاه: امینی ادامه داد

 .منظور ارتقای کمی و کیفی تولید شوند تولیدکنندگان و حوزه صنعت و تحقیقات به

های آموزشی استفاده شود و  اساتید برای برگزاری کارگاهها از  وی اظهار امیدواری کرد که در کنار برگزاری این نمایشگاه

های کشاورزی آشنا  اندرکاران بخش کشاورزی و تولیدکنندگان با آخرین دستاوردهای عملی در حوزه دام و طیور و سایر حوزه دست

 .شوند

 منتظر حمایت و خرید تضمینی دولت نباشید 
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اگر منتظرید دولت برای شما : این مراسم خطاب به تولیدکنندگان اظهار داشترئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز در 

 .بینی کند و یا خرید تضمینی انجام دهد، در آینده دچار مشکل خواهید شد بازار پیش

اکنون  هم: قاسمی نبود بازار مناسب را از مشکالت تولیدات کشاورزی و دام و طیور استان اصفهان برشمرد و تصریح کرد... ا قدرت

 .زمینی انباری داشته باشیم ای برای سیب دانیم چه برنامه زمینی در استان داریم و نمی تولدی مازاد سیب

ها خواست عالوه بر تولید، به بازار مصرف هم بیندیشند و برای بازار مصرف داخلی  وی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تعاونی

 .ریزی کنند تبلیغ و برنامه

روز  41ظرف : جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به کاهش مصرف شیر در استان اصفهان و تبعات آن یادآور شد رئیس سازمان

 .شویم هزار تن شیر خریداری و به ماده خشک تبدیل شده است و اگر دولت وارد این بازار نشود، دچار مشکل می 64گذشته، 

شود و با وضعیت اقتصادی قادر به حمایت  نقش دولت در این امور کمتر می های آتی در سیاست: قاسمی در همین حال تأکید کرد

 .از تولید بخش کشاورزی مانند گذشته نخواهد بود

در هر نمایشگاهی باید دستاوردهای بخش کشاورزی پایش و : های کشاورزی نیز اظهار داشت وی درباره اهمیت برپایی نمایشگاه

 .های گذشته مقایسه شود نسبت به سال

های آن در اختیار  ها و رشد بخش کشاورزی باید در افق زمانی ارزیابی و گزارش موفقیت: قاسمی در همین حال افزود

 .ها قرار گیرد برگزارکنندگان نمایشگاه

 ها، آینه نقاط قوت و ضعف صنایع  نمایشگاه

: طیور و دامپزشکی گفت شگاه صنعت دام، المللی استان اصفهان نیز در مراسم گشایش نمای های بین مدیرعامل شرکت نمایشگاه

ای و از درون به مسائل و معضالت صنایع دارد و هم با نگاهی چندجانبه و با  ها، صنعتی است که هم نگاهی ریشه صنعت نمایشگاه

قوت آن صنعت نما برای نمایش نقاط ضعف و  ای تمام نگرد و از این رو آینه دیدی کالن از بیرون به مسائل صنایع مختلف کشور می

 .است

های  های علمی با نمایشگاه تر شدن فرآیندها، مکانیزاسیون صنایع و پیشرفت با شتاب تخصصی: رسول محققیان خاطرنشان کرد

 .اند تا همسو و همگام با این سرعت شوند تخصصی تالش کرده

های خود با عنوان دهه کشاورزی  ادامه برنامهالمللی استان اصفهان در  های بین در این راستا، شرکت نمایشگاه: وی ادامه داد

نگرانه در تمام  اصفهان، تالش دارد تا صنعت بزرگ دامپروری کشور را با نگاهی جامع و کالن و از سوی دیگر با نگاهی جزئی

 .ها پوشش دهد زیرگروه

ها  های تولید انواع خوراک، افزودنی گروهاین نمایشگاه در زیر: المللی استان اصفهان تصریح کرد های بین مدیرعامل شرکت نمایشگاه

های مرغداری و دامپروری، داروهای  آالت، تجهیزات و ادوات و با حضور فعاالن بخش های خوراکی دام و طیور، ماشین و مکمل

ی دولتی برپا ها ها و سازمان دامپزشکی و البراتوارها و تجهیزات دام و طیور، تأسیسات دامپروری، مراکز علمی و تحقیقاتی، ارگان

 .شده است

آالت، فضای بیشتری به بخش  کنندگان از زیرگروه ماشین دلیل استقبال مشارکت در این نمایشگاه به: محققیان یادآور شد

 ./آالت و مکانیزاسیون حکایت دارد آالت اختصاص یافته که همین امر از اهمیت رغبت و نیاز این صنعت به توسعه ماشین ماشین

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/26962-6.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 9111بهمن  91, یکشنبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21317-1.html
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 المللی شدن  برای بین 90449نویس نهایی نسخه استاندارد جدید ایزو  آغاز تدوین پیش

المللی که  نویس نهایی استانداردهای بین های مدیریت محیط زیست به مرحله پیش در زمینه نظام 90449ایزو 

درصد نظر  12ای که پس از کسب  شود، راه یافت، مرحله ماه در توکیو برگزار می بهمن 93از فردا دوشنبه 

 . آغاز شد 2490نویس نهایی در پایان سال  موافق با پیش
گیرند  ، از آنجا که هر سه تا پنج سال، استانداردهای ایزو تحت بازنگری قرار می(ایانا)نگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبر

-Anneسایت رسمی ایزو در پورتال اینترنتی خود ویدئوی مصاحبه با دکتر . روز بودن آنها اطمینان حاصل شود تا از مرتبط و به

Marie Warris را قرار داده که وی در آن تغییرات اصلی را گام به گام توضیح داده  64116نگری ایزو رئیس کمیته فرعی باز

 .است و ویدئوی آن از لینک ذیل همین خبر و در بخش پیوست قابل دریافت است

های  یک استاندارد زیست محیطی حیاتی است که همه موضوع 64116ایزو "ماری واریس،  بنا بر این گزارش و طبق اظهار نظر آنه

صورت جامع در مورد این  ها به مربوط به محیط زیست شامل آب، هوا، اقلیم و خاک را در خود جای داده و الزم است سازمان

 ".مسائل بیاندیشند

برخی از این تغییرات بر اساس . این بازنگری گام مهمی در ارزیابی استاندارد است و نسبت به نسخه قبلی پیشرفت کرده است

کشور در این زمینه  661هزار پاسخ از  کننده انجام شده و بیش از پنج کنندگان است که توسط کمیته تدوین ارزیابی مصرف

در نتیجه، نسخه جدید تمرکز بیشتری بر موارد مدیریت زیست محیطی راهبردی؛ پیشرو بودن؛ حفاظت از . آوری شده است جمع

 .دگی داردمحیط زیست؛ عملکرد زیست محیطی و در نهایت تفکر چرخه زن

 Anne-Marie Warrisدکتر 

 64116رئیس کمیته فرعی بازنگری ایزو 

المللی است و این به این معناست که  نویس نهایی استاندارد بین در مرحله تهیه پیش 64116بنا بر این گزارش، در حال حاضر ایزو 

تا  69) 2160توکیو از تاریخ دوم تا هفتم فوریه  تنظیم خواهد شد و در اجالس DISاستاندارد بر اساس نظرات دریافتی در مرحله 

شود  نویس نهایی خواهد بود که به رأی گذاشته می نتیجه این نشست، تهیه پیش. شود به بحث و مشورت گذاشته می( ماه بهمن 60

 .المللی به بازار عرضه خواهد شد تحت عنوان استاندارد بین 2160و پس از کسب آرای الزم در اواخر سال 

های حمل و نقل پایدار، تغییرات آب و هوایی و مدیریت  المللی در زمینه ماری واریس، یک کارشناس بین زم به ذکر است دکتر آنهال

 ./انتخاب شده است WISTA-UKتوسط انجمن  2169عنوان شخصیت سال  میالدی به 2169زیست محیطی است که در سال 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/26929-6.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 9111بهمن  91, سه شنبه

 درخواست مناسبات سیاسی و اقتصادی مؤثر برای دستیابی به بازارهای هدف کشاورزی 

کیفیت و نبود نظارت دولت بر صادرات  نبود مناسبات سیاسی و اقتصادی مؤثر، صادرات برخی محصوالت کم

 . از دالیل عدم دستیابی به بازارهای هدف برای صادرات محصوالت کشاورزی کشورمان است
وزارت امور خارجه : م این خبر گفتبا اعال( ایانا)مقام خانه کشاورز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

ها را از مسائل سیاسی جدا کند و هرچند این دو با هم پیوند دارند،  کشورمان در مذاکرات خود با کشورها باید مسائل اقتصادی ملت

 .قرار دارد( ائوف)اما تأمین نیاز کشورها به غذای کافی و سالم موضوع اصلی است که مورد نظر سازمان خواربار و کشاوری ملل متحد 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21323-1.html
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وزارت امور خارجه ضروری است با فعال شدن در امر مناسبات سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها، نگذارد : بیابانی افزود... ا عنایت

 .پذیر شود جایگاه اقتصادی تولیدکنندگانمان آسیب

کیفیت فرستادیم  ق هرچه توانستیم محصول کمدر عرا: کیفیت به بازار عراق نیز خاطرنشان کرد وی با اشاره به صدور محصوالت کم

 .بیند افتد و محصوالت تولیدشده در بلندمدت آسیب می و وقتی سیاست نظارتی دولت در کار صادرات نباشد، همین اتفاق می

: ادامه داد پذیری محصوالت کشاورزی با محصوالت سایر کشورها را در دستیابی به بازارهای هدف مهم ارزیابی کرد و بیابانی، رقابت

 .ای یا سایر بازارها خریدار نخواهد داشت اگر محصوالت کشاورزی گران تولید شود، قطعاً این محصوالت در بازارهای منطقه

گذاری  بندی، عرضه و نگهداری خرما به سرمایه ما در بخش بسته: وی درباره نبود بازار برای صادرات خرمای ایران نیز تصریح کرد

 .ایی که ترش شده باشد، مشتری نداردنیاز داریم و خرم

المللی آب را در صادرات محاسبه کنیم و در  برای صادارت محصوالت کشاورزی، باید قیمت بین: مقام خانه کشاورز یادآور شد قائم

 .ایم غیر این صورت منافع ملی را نادیده گرفته

ها و  ها، اتحادیه والت کشاورزی تولیدشده در اختیار تشکلبیابانی از وزارت جهاد کشاورزی خواست آمار و اطالعات درست از محص

 .سایر نهادهای دولتی قرار دهد و با تعریف ساختار تولید، مانع از آن شود که کشاورزان به تولید هر محصولی بپردازند

های مرکبات و سایر  به باغمیلیارد تومان در غرب مازندران و شرق گیالن  011وی با اشاره به اینکه سال گذشته بر اثر سرمازدگی 

ها  ها در سال گذشته به ورطه فراموشی سپرده شد و قرار بود وام پرداخت خسارت: ها خسارت وارد شد، تأکید کرد ها و گلخانه باغ

 .سه سال استمهال شود و سود آن را دولت بپردازد که تاکنون چنین نشده است

 ./های شمالی کشور را بسیار ناچیز عنوان کرد نها در استا بیابانی پرداخت خسارت به بخش گلخانه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/26900-6.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 9111بهمن  99, شنبه

 نام فعاالن بخش کشاورزی در اتاق مشخص شد  شرایط ثبت

نام  رت بر انتخابات اتاق ایران در هشتمین جلسه خود مقرراتی را برای ایجاد تسهیالت در امر ثبتانجمن نظا

 .و نیز مشارکت بیشتر نامزدها در امر انتخاب به تصویب رساند
اطالعیه  و به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در بند نخست( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

مقرر شد برای آن دسته از داوطلبانی که به عنوان رییس هیات مدیره با مدیرعامل »: جدید انجمن نظارت بر انتخابات آمده است

شخص حقوقی عضو اتاق، قصد داوطلب شدن در هیات نمایندگان را دارند، اما تاکنون روزنامه رسمی دال بر تایید سمت ایشان به 

توانند با ارائه یک نسخه از اصل صورتجلسه هیات مدیره موید تغییرات مدریتی  ذکر منتشر نشده است، میال های فوق عنوان سمت

 «.ها، نسبت به انجام ثبت نام اقدام نماید مربوطه و نیز رسید تحویل صورتجلسه به اداره ثبت شرکت

نام داوطلبان در سه گروه  مقرر شد ثبت»: ده استبنابراین گزارش، انجمن نظارت بر انتخابات در بند دیگری از این اطالعیه آور

. بازرگانی، صنعت و معدن بر اساس انتخاب و اظهار داوطلب و فارغ از گروه مذکور در کارت عضویت ایشان امکانپذیر گردد

در بخش داوطلبانی که قصد ثبت نام در بخش کشاورزی را دارند، الزم است، عالوه بر کارت عضویت، مدارکی دال بر فعالیت 

 «.کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی و یا تجارت محصوالت کشاورزی ارائه نماید

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21358-1.html
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به عنوان عضو هیات ( حداقل سه سال تمام)اند حداقل برای یک دوره  همچنین کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در گذشته توانسته»

ورت داشتن کارت معتبر عضویت در این دوره نیز نمایندگان اتاق از بخش خصوصی در اتاق شهرستان حضو بهم رسانند، در ص

 «.توانند نامزد انتخابات گردند می

در بند دیگر این مصوبه اشاره شده است که جهت اطالع نامزدهای انتخاباتی از مشخصات کلیه واجدین رای دادن مقرر شد کلیه 

های عضویت اتاق را در پورتال اتاق مربوطه با ذکر نام  اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور، فهرست دارندگان کارت

 ./و شماره کارت قرار داده تا قابل مشاهده برای همگان باشد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/26960-6.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 9111بهمن  91, یکشنبه

 کار کردند  مهندسان ناظر استخدامی جهاد کشاورزی از امروز شروع به

 . نفر، آغازین روز کارمندی شد 233ماه امسال برای  بهمن 92با نهایی شدن کار استخدام ناظران، 
: اعالم این خبر گفتاز اردبیل، رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان با ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گذاری وزارت جهاد کشاورزی و اجرای تمهیدات الزم برای ایجاد اشتغال و استخدام مهندسان ناظر، این سازمان  دنبال سیاست به

ها کار بررسی و احصاء وضعیت  ها و ماه مابقی مهندسان ناظر که شرایط الزمه را احراز کرده بودند، پس از گذشت روزها و هفته

 .عنوان مستخدمان نهایی معرفی کرد نفر که حائز شرایط قانونی جذب و استخدام بودند، تعیین و به 200ناظر سرانجام مهندسان 

ویژه حوزه معاونت توسعه، مدیریت و منابع انسانی که کار  روزی همکاران سازمان، به های شبانه عدیل سروی ضمن تقدیر از تالش

های بهبود تولیدات گیاهی،  نفر در گرایش 200این : ین شرایط سازمانی انجام دادند، افزودتر بندی آنها را در سخت بررسی و طبقه

پزشکی در مجموعه جهاد کشاورزی استان از قبیل سازمان منابع طبیعی و  زراعت، باغبانی، مکانیزاسیون، ترویج، آب و خاک و گیاه

عنوان  کنند و به غاز دهه فجر، رسماً روز کاری خود را آغاز میآبخیزداری، تعاون روستایی و مدیریت امور عشایری که به یمن آ

 ./کنند رسانی به قشر کشاورزان، تولیدکنندگان را شروع می مرکز خدمات کار کمک 91کارشناس مهندس در 

http://www.iana.ir/majles/item/26924-6.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 9111بهمن  80, چهارشنبه

 مجوز فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی در برخی استان ها برای حمایت از کشاورزان 

گذاری در   بر اساس مصوبات هیئت وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد برای حمایت از توسعه سرمایه

های   ت از توسعه بخش کشاورزی، نسبت به فروش ساختمانهای حمای  بخش کشاورزی و تشکیل صندوق

اداریِ مازاد بر نیاز خود در استان های تهران، اردبیل، سیستان و بلوچستان، یزد، چهارمحال و بختیاری و 

 .فارس اقدام کند
 :ان به شرح زیر استو به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، مصوبات هیئت وزیر( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 مجوز فروش اموال مازاد نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان های اردبیل و تهران

های حمایت از توسعه   گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق  وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه

های  های یادشده، نسبت به فروش ساختمان  ایه اولیه صندوق بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرم

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21318-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21324-1.html
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متر مربع اعیانی، ( 922)متر مربع عرصه و ( 602)اصلی، به مساحت ( 629)فرعی از ( 0621)اداری مازاد بر نیاز خود با پالک ثبتی 

متر ( 6112)اصلی، به مساحت ( 1241/662)فرعی از ( 62334)شهرستان تهران، استان تهران و پالک ثبتی ( 62)واقع در بخش 

شهرستان پارس آباد، استان اردبیل با رعایت قوانین و مقررات ( 26)متر مربع اعیانی، واقع در بخش ( 22/609)مربع عرصه و 

معادل صددرصد وجوه یادشده در اجرای ماده . مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید

 -وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی   قانون افزایش بهره( 62)و ماده  -6923مصوب  -انون تشکیل وزارت جهادکشاورزی ق( 62)

های   گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان  از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می -6903مصوب 

 .مذکور هزینه نماید

 وال غیر منقول وزارت جهاد کشاورزی در استان سیستان و بلوچستانمجوز فروش ام

های حمایت از توسعه   گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق  وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه

به فروش امالک مازاد بر نیاز  های یادشده، نسبت  بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق

خود در استان سیستان و بلوچستان به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و 

معادل صددرصد وجوه یادشده در . مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید

وری بخش کشاورزی و  قانون افزایش بهره ( 62)و ماده  -6923مصوب  -قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی ( 62)اجرای ماده 

گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط   از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می -6903مصوب  -منابع طبیعی 

 .در استان مذکور هزینه نماید

 وال مازاد وزارت جهاد کشاورزی در استانهای یزد، چهارمحال و بختیاری و فارسمجوز فروش ام

های حمایت از توسعه   گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه

ادشده، نسبت به فروش امالک مازاد بر نیاز های ی  بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق

خود به شرح جدول زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز 

قانون  (62)و ماده  -6923مصوب  -قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی ( 62)معادل صددرصد وجوه یادشده در اجرای ماده . نماید

گیرد   از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می -6903مصوب  -وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  افزایش بهره 

 :های مذکور هزینه نماید  تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان

      
      
 پالك ثبتی اعیان عرصه نوع کاربری آدرس ردیف 

، شهرستان 61چهارمحال و بختیاری، بخش  6

 لردگان

 اصلی 616فرعی از  0 01 61/316 اداری

 اصلی 61621فرعی از  424/4 641 900 (غیرسازمانی)مسکونی  ، شهرستان میبد22بخش  -یزد 2

اصلی مفروز  6911فرعی از  204 6/426 412 اداری ، شیراز4فارس، بخش  9

 فرعی 4و مجزی شده از 
 

    

      

 مجوز فروش ملك مازاد وزارت جهاد کشاورزی در استان فارس

های حمایت از توسعه  گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق   وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه

های یادشده، نسبت به فروش ساختمان اداری   بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق
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متر مربع اعیانی، واقع ( 941)متر مربع عرصه و ( 0/209)اصلی به مساحت ( 6243)فرعی از ( 930)مازاد بر نیاز خود با پالک ثبتی 

شهرستان شیراز، استان فارس، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد ( 4)در بخش 

 -6923مصوب  -قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی( 62)معادل صددرصد وجوه یادشده در اجرای ماده . عمومی کشور واریز نماید

از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارتخانه  -6903مصوب  -وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  قانون افزایش بهره ( 62)و ماده 

 ./گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان مذکور هزینه نماید یادشده قرار می

http://www.iana.ir/majles/item/26201-6.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 فودپرس 9111بهمن ماه  91یک شنبه 

 فهرست کامل ثبت نام کنندگان در هشتمین دوره انتخابات اتاق تهران اعالم شد 
به گزارش فود پرس، ثبت نام از متقاضیان .انتخابات اتاق ازرگانی تهران ثبت نام کردندنفر در هشتمین دوره  243 - فود پرس

حضور در هیات نمایندگان اتاق تهران، پایان یافته است و دیگر از نامزدی برای حضور در انتخابات ثبت نام به عمل نخواهد آمد و 

فهرست ثبت نام .نند تغییراتی در ثبت نام خود به عمل آورندتنها برابر ضوابط و مقررات هیات نظارت نامزدها ممکن است بتوا

الزم به .کنندگان این انتخابات به همراه گروهی که در آن ثبت نام کرده اند، در یک فایل در انتهای همین خبر قابل دریافت است

این .یت آنها در هیات نظارت استذکر است ثبت نام این افراد قطعی شده اما حضور قطعی آنها در انتخابات منوط به تایید صالح

 فهرست ممکن است دچار تغییر شود

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 برنامه و سیاست ها
  فودپرس 9111بهمن ماه  91یک شنبه 

 موافقت حجتی با تداوم خرید تضمینی شیرخامکشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی اجازه داد تا روند : های دامی، گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به افزایش قیمت نهاده <

 00سعید سلطانی سروستانی میزان شیرخام خریداری شده به صورت تضمینی از دامداران را .خرید تضمینی شیرخام ادامه یابد

وی با بیان اینکه همه شیرخام خریداری شده به .استان انجام شده است 2مرکز و  61ید در این خر: هزار تن اعالم کرد و افزود

حاصل از شیرخام خریداری شده را به کره   ما با تعدادی از کارخانجات قرارداد بستیم تا خامه: شیرخشک تبدیل شده است، گفت

م است و امیدواریم با این اقدام بتوانیم بخشی از نیاز کشور به تبدیل کنند، ضمن اینکه این کار در برخی از کارخانجات در حال انجا

این : سلطانی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از کره مورد نیاز کشور از این راه تامین خواهد شد؟ افزود.کره را تامین کنیم

د تضمینی شیرخام تا چه زمانی وی همچنین در پاسخ به این پرسش که خری.کنیم بستگی به مقدار شیری دارد که دریافت می

دو ماه نخست اجرای این طرح روز گذشته به پایان رسید، مذاکراتی انجام دادیم و وزیر جهادکشاورزی اجازه : ادامه دارد؟ اضافه کرد

ین قیمت با هم 6934داده تا روند خرید تضمینی شیرخام ادامه پیدا کند، براین اساس، فعال خرید تضمینی شیرخام تا تیرماه سال 

متاسفانه : های دامی نیز گفت ده مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در مورد افزایش قیمت نها.تومان ادامه دارد 6441

سلطانی .اند ها به طور مرتب در نوسان است و سه نهاده سبوس، یونجه و ذرت سیلویی افزایش قیمت زیادی داشته قیمت نهاده

درصد افزایش یافته، ذرت سیلویی نسبت به سال گذشته با افزایش  01قیمت تعیین شده برای آن،  بهای سبوس نسبت به: افزود

روز گذشته نیز رئیس سازمان مرکزی .تومان است 6211تا  6611درصدی مواجه بوده ضمن اینکه قیمت یونجه نیز بین  611بهای 

در نظر داریم : ز کشور از طریق واردات تامین می شود، گفته بوددرصه کره مورد نیا 31تعاون روستایی کشور با بیان اینکه بیش از 

http://www.iana.ir/majles/item/21286-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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از مازاد شیر خام خریداری شده به صورت تضمینی، برای تولید کره مورد نیاز کشور استفاده کنیم تا میزان واردات این محصول 

 کاهش یابد

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

 بازار و قیمت ها

 - 11/99/91فارس

 سیب سبز خارجی یا وطنی/ جدول+ قیمت میوه و سبزیجات 

روز  24های بهاری سال آینده  و هوای خوب و نه چندان سرد، میوه  به دلیل آب: معاون اتحادیه بارفروشان تهران گفت

 .شوند زودتر از موعد در بازار عرضه می

قیمت میوه و سبزی در هفته جاری نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته و  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تقریبا ثابت بوده است

تومان و هزار  61تهران با قیمت هر کیلوگرم ( ع)ای در بازار شهرستانی میدان امام حسین  توت فرنگی گلخانه: افزاید این گزارش می

 .شود هزار تومان عرضه می 60های سطح شهر هر کیلوگرم آن حدود  در مغازه

ای است و به دلیل   این محصول گلخانه: علی امامی معاون اتحادیه بارفروشان تهران درباره علت گرانی قیمت توت فرنگی گفت

 .عرضه کم قیمتش باالست

تومان و توت فرنگی  011هزار و  69تا  62روشان هر کیلوگرم با قیمت ای کرج در میدان بارف توت فرنگی گلخانه: وی افزود

 .شود هزار تومان عرضه می 62ای جیرفت هر کیلوگرم حدود  گلخانه

ای جیرفت این محصول کاهش قیمت  فرنگی گلخانه روز آینده با عرضه بیشتر توت 61تا : معاون اتحادیه بارفروشان تصریح کرد

 .خواهد داشت

 اتی نداریم، نامشان خارجی استوارد  سیب* 

امسال تولید سیب بسیار خوب بوده و : در بازار، گفت( فرانسه سیب )های سبز رنگ با عنوان  امامی همچنین در مورد عرضه سیب

 .هیچ نیازی به واردات آن نداشتیم

 .شود اصفهان و حومه آذربایجان تولید میها وارداتی نیست، بلکه تولید داخلی است و معموال در دماوند، سمیرم  این سیب: وی افزود

 های بهاری عرضه زودتر از موعد میوه* 

وهوای خوب و نه چندان سرد زمستان، محصوالتی مثل گوجه سبز درختی،  معاون اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه به دلیل آب

روز  21هشت ماه سال آینده این محصوالت حدود اوایل اردیب: شود، گفت زردآلو و قیسی در سال آینده زودتر به بازار عرضه می

 .زودتر به بازار عرضه خواهند شد

 (ها به تومان است محاسبه قیمت)جدول قیمت میوه و سبزیجات 

 انواع میوه
بازار شهرستانی میدان امام 

 (ع)حسین 

زیر )های عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی واقع در خیابان انقالب  فروشگاه

 (پل روشندالن

 2031 9111 سیب زرد

http://www.foodpress.ir/Post
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 9911 4111 سیب قرمز

 9211 4111 پرتقال تامسون

 9211 9011 موز

 4211 4011 پرتقال تو سرخ

 - 1111 گالبی

 0111 0211 انار

 9011 4111 نارنگی

 4111 4011 لیموشیرین

آناناس 

 (هرکیلو)
3111 2011 

نارگیل 

 (هرعدد)
1111 0111 

 - 9111 سیب فرانسه

 - 61111 توت فرنگی

 6201 2111 کدومسمایی

 2301 9011 ای فلفل دلمه

 6211 2111 کرفس

 9011 4011 لوبیا سبز

 0111 1111 بروکلی

 6111 6011 کلم سفید

 6111 6211 کلم قرمز

 60111 2111 خیار

 6111 6211 بادمجان

 011هزار و  2قیمت هر کیلو سبزی خوردن هزار تومان و  2براساس این گزارش قیمت هر کیلو سبزی آش، سبزی پلو، کوکو 

 .تومان است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396662116100 

 
 بازار و قیمت ها

 - 11/99/91فارس

 های روغنی در بازارهای جهانی افزایش قیمت گندم و دانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931112001685
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های روغنی افزایش یافت اما قیمت شکر با کاهش مواجه  امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم، ذرت و دانه

 .شد
، امروز در بازارهای جهانی قیمت ذرت، گندم و دانه خوراکی سویا افزایش قیمت خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .های روغنی سویا و کانوال افت قیمت داشتند ت اما محصوالتی مانند یوالف، برنج سخت و دانهداش

دالر افزایش یافت و  2.3دالر و سویا خوراکی  6.20دالر و هر بشل ذرت  9.0بر این اساس هر بوشل گندم در بازارهای جهانی 

 .سنتی روبرو شد 64سویای روغنی هم با کاهش 

 00سنت را تجربه کردند اما قهوه و کتان به ترتیب  02دالر و  26های  م نیز کاکائو، شکر به ترتیب کاهشدر گروه محصوالت نر

 .سنت افزایش قیمت را تجربه کردند 23سنت و 

 21دالر و  211سنت و دام پرواری به قیمت  11دالر و  643در گروه دام هم بدون تغییر نسبت به روز گذشته دام زنده به قیمت 

 .ر بازارهای جهانی معامله شدسنت د

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396664111241 

 
 بازار و قیمت ها

 فودپرس 9111بهمن ماه  91یک شنبه 

 تومانی قیمت گوشت گوسفندی شد  9044صادرات باعث افزایش 

تومان  011هزار و  21رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با اعالم اینکه هم اکنون هر کیلو گوشت گوسفندی با قیمت  <مواد غذایی

 6011افزایش صادرات دام به کشورهای همسایه باعث شده تا قیمت گوشت گوسفندی هزار تا : شود، گفت در مغازه ها توزیع می

 .تومان افزایش پیدا کند

های  ی با اشاره به اینکه طبق توافقات به عمل آمده با ستاد تنظیم بازار قرار است گوشت به صورت فله ای در غرفهعلی اصغر ملک

این روزها افزایش صادرات دام به کشورهای همسایه باعث شده تا قیمت گوشت : های بهاره به فروش نرسد، اظهار داشت نمایشگاه

 .کند تومان افزایش پیدا 6011گوسفندی هزار تا 

اگر تصمیم مناسبی برای عدم صادرات دام اتخاذ شود قیمت : ایم، افزود وی با بیان اینکه اطالعاتی را به مقامات مسئول ارسال کرده

 .گوشت گوسفندی کنترل خواهد شد

ها توزیع  در مغازه 011هزار و  21رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اعالم اینکه هم اکنون هر کیلو گوشت گوسفندی با قیمت 

 .هزار تومان به فروش می رسد 91تا  23درصد سود مغازه داران هر کیلو گوشت گوسفندی با قیمت  61با احتساب : شود، گفت می

هزار تومان و هر کیلو ران  96برخالف افزایش قیمت گوشت گوسفندی؛ هر کیلو گوشت گوساله مخلوط با قیمت : ملکی اضافه کرد

 .فروش می رسد هزار تومان به 99گوساله 

با ورود بره های نو و کنترل حجم : وی با اشاره به اینکه اواخر بهمن ماه و اواسط اسفند بره نو وارد بازار خواهد شد، تصریح کرد

 .صادارت دام قیمت انواع گوشت روند نزولی خواهد یافت

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 
 بازار و قیمت ها

  فودپرس 9111بهمن ماه  91سه شنبه 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931114000246
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 مرغ، گوشت و میوه گران شد مواد غذایی/ افزایش قیمت خوراکی ها در هفته گذشته
بهمن ماه سال جاری بانک مرکزی قند و شکر، گوشت  61طبق گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی هفته منتهی به  <

به دنبال گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد .فزایش قیمت همراه بوده استمرغ، میوه های تازه و برنج با ا

بهمن ماه سال جاری، روغن نباتی، چای، گوشت قرمز و لبنیات بدون تغییر قیمت، حبوب،  61خوراکی در تهران هفته منتهی به 

رغ، میوه های تازه و برنج با افزایش قیمت همراه بوده تخم مرغ و سبزی های تازه با کاهش قیمت و همچنین قند و شکر، گوشت م

درصد افزایش  1.9لبنیات و تخم مرغدر هفته مورد، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل .است

الی  911هزار و  0ای درصد کاهش یافت و شانه  1.2قیمت تخم مرغ معادل . داشت و بهای سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود

درصد  1.6برنج و حبوبدر این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک معادل .تومان فروش می رفت 011هزار و  61

در گروه حبوب قیمت . بهای برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود. درصد کاهش داشت 1.6افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو 

میوه و سبزی های .درصد کاهش یافت 1.0درصد تا  1.6بلبلی بدون تغییر بود و بهای سایر اقالم این گروه بین  نخود و لوبیا چشم

تازهدر هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیمو شیرین، انار و انگور عرضه کمی داشت ولی سایر اقالم میوه و سبزی 

ایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین و میوه و تره تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مق

میوه فروشی ها سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب .بار عرضه می شد

درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  1.2 درصد و انگور 1.6درصد، سیب زرد تخم لبنان  1.4قرمز تخم لبنان معادل 

درصد و  1.0بهای خیار معادل . در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی ثابت بود.درصد افزایش یافت 61.0درصد تا  6.2

رمز و گوشت گوشت ق.درصد کاهش داشت 1.2درصد تا  1.0درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  2.3لوبیا سبز 

 62مرغدر هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود، قیمت گوشت مرغ نیز معادل 

قیمت شکر . قند، شکر، چای و روغن نباتیدر این هفته بهای قند، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.درصد افزایش داشت

 تدرصد افزایش داش 1.2معادل 

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 بازار وقیمت ها
 آیانا- 9111بهمن  91, دوشنبه

 دلیل گرانی روزهای اخیر پرتقال مشخص شد 

شده به بازار مصرف در روزهای اخیر، نرخ این محصول به  های ذخیره دلیل توقف عملیات عرضه پرتقال به

باره باال برد که با افزایش عرضه دوباره این محصول در روزهای آینده مشکلی برای تأمین بازار نخواهیم  یك

 .داشت
بر خالف : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود، تولید این محصول مناسب و بیشتر از نیاز هم است پرتقال در بازار مصرف مطرح میاظهارنظرهایی که درباره کمبود 

های  موقع پرتقال دلیل تعلل در عرضه به افزایش قیمتی نیزکه این محصول در روزهای اخیر دارد به: محمدرضا شعبانی افزود

 .ها فراهم آورد فروشی خردهشده به بازار بوده که شرایط الزم را برای سودجویی در  ذخیره

های خریداری شده در طرح خرید توافقی در زمان مناسبی خریداری نشده و به شکل مناسبی  بخشی از پرتقال: وی خاطرنشان کرد

 .سازی نشد که این امر در کیفیت این محصول تأثیرگذار است ذخیره

http://www.foodpress.ir/Post
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تومانی خرید توافقی پرتقال در  011های تولید، نرخ دوهزار  زایش هزینهبا توجه به اف: مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران ادامه داد

صورت سایز،  دلیل قیمت کم و خرید محصول تنها به سال جاری رضایت باغداران را جلب نکرد و باعث شده که برخی از باغداران به

 .صورت توافقی خودداری کنند از فروش این محصول به

سازی میوه پرمصرف شب عید توسط بخش خصوصی، واگذاری آن به  سال اجرای طرح ذخیره بعد از هشت: شعبانی تصریح کرد

 .سازی دولت است بخش دولتی در سال جاری، بر خالف رویکرد خصوصی

دلیل تعللی که در روزهای اخیر در توزیع مرکبات پیش آمد؛ شرایط مناسبی برای فرافکنی و سودجویی برخی از  به: وی یادآور شد

 ./دگان کرد که این غائله با اعالم و مخالفت قاطع وزیر جهاد کشاورزی نقش بر آب شدواردکنن

http://www.iana.ir/tashakkol/item/26942-6.html 

 

 پسته

 - 11/99/80فارس

 شود اندازی می پژوهشکده پسته راه

پژوهشکده پسته در : شاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفتمعاون وزیر جهاد ک

 .شود اندازی می کشور راه
به گزارش خبرنگار فارس از رفسنجان، اسکندر زند ظهر امروز در حاشیه سفر به رفسنجان و در دیدار صمیمانه با مسئوالن محلی 

های گرمسیری و سردسیری و گل و گیاه داریم و  مرکبات، خرما، میوهچهار پژوهشکده باغی در کشور شامل : اظهار داشت

 .شود و در پی اخذ مجوز این پژوهشکده هستیم اندازی می پژوهشکده پسته نیز راه

رو  ماندگی جدی روبه ها با عقب ها و فرصت های ایران است، اما در حوزه باغبانی با وجود مزیت باغبانی یکی از مزیت: وی ادامه داد

 .ستیمه

ما به لحاظ ارقام از سایر کشورهای جهان : های نوین و ارقام جدید در بخش باغبانی تأکید کرد و گفت زند بر استفاده از تکنولوژی

 .سال پیش است 41تا  91عقب هستیم و اکثر ارقام در بخش مرکبات مربوط به 

و محصوالت بازارپسند به تولید کنندگان معرفی شود و ما این  در حالی که طبق برنامه وزارتخانه باید ارقام: این مسئول عنوان کرد

ای خواهیم شکست و تولیدکنندگان را معطل معرفی ارقام جدید داخلی  سد را در چارچوب دانش و مقررات مناسب قرنطینه

 .کنیم نمی

های موسسه تحقیقات پسته  زیرساختوزارتخانه این آمادگی را دارد که در افزایش نیرو و : معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .گامی موثر بردارد و از این مجموعه حمایت کند

شوند و کشاورزانی نمونه هستند که در زراعت سه برابر متوسط و  مند می کسانی در بخش پسته از توفیقات تحقیقات بهره: زند افزود

 .برابر متوسط تولید داشتند 2در باغ 

دانشگاه و تحقیقات و پایین بودن عملکرد تولید را از مشکالت بخش باغبانی عنوان و بر ورود سریع وی ضعف علمی کشور در بخش 

 .های نوین در بخش باغبانی تأکید کرد تکنولوژی

های اقتصادی باید ما را به سمت تراز بازرگانی مورد قبول در بخش  اقتصادی کردن باغبانی و ایجاد مجموعه: این مسئول عنوان کرد

 .رزی برساند، اما در عین حال تولید باید کیفی و استاندارد باشدکشاو

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21342-1.html
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در موسسه تحقیقات پسته سه نفر عضو هیئت علمی باغبانی، در موسسه تحقیقات چای پنج نفر عضو هیئت : زند خاطرنشان کرد

کرده و باغداران و کشاورزان ما  علمی باغبانی داریم که در هیچ کجای دنیا این گونه نیست و کشور ما در حوزه باغبانی ضعیف عمل

 .هیچ ایده علمی درست و صحیحی از کشاورزی ندارند

در عرصه : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حوزه پسته و مرکبات نیاز به نهضت نهال و نهضت رقم داریم، عنوان کرد

 .های دیگر ضعیف عمل شده است رقم داریم و در بخش 02گندم کشور 

های اصلی از جمله احیای ستاد باغبانی با  برای ارتقای وضعیت باغبانی پسته و ارائه ارقام جدید پسته باید اولویت: توی گف

 .دست آید نژادی و بخش پس از برداشت فعال و تقویت شوند تا رضایت کامل باغدار، جامعه و مسئوالن به زراعی، به های به بخش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396610116601 

 
 پسته

 آیانا-9111بهمن  91, سه شنبه

 های کشور  های پسته در بیشتر استان پیشروی باغ

 . های کشور بیشتر مربوط به توسعه کشت درختان پسته است درصدی سطح باغ 20افزایش 
درصدی  20درباره دالیل افزایش ( ایانا)باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون 

برداران بخش  از آنجا که احداث باغ، ارزش افزوده باالیی برای بهره: گفت 6939های کشور مطابق سرشماری سال  سطح باغ

 .ها آغاز شده است ت به سمت افزایش سطح باغترتیب حرک کشاورزی و مردم دارد، بدین

کاری ازجمله  کند، پسته دلیل استفاده بیش از حد کاهش پیدا می در مناطقی که کیفیت خاک به: محمدعلی طهماسبی افزود

 .وجود آورد گذاری مناسبی در این اراضی به تواند سرمایه مشاغلی است که می

های پیاپی در استان  دلیل خشکسالی ر هکتار باغ پسته در کشور وجود داشت، اما بههزا 411در گذشته تنها : وی خاطرنشان کرد

 .های کشور مهاجرت کرده است های زیرزمینی، این محصول به سایر استان شود و افت آب کرمان که منشاء این درخت محسوب می

اج یافته و مردم تمایل دارند این درخت را های کشور رو در حال حاضر کشت درخت پسته در بیشتر استان: طهماسبی ادامه داد

 .بکارند

درصدی بخش زراعت نشان از آن دارد که ارزش  3های کشور و کاهش  درصدی سطح زیر کشت باغ 20افزایش : وی تصریح کرد

 .افزوده ایجاد باغ بیشتر از محصوالت زراعی است

سال گذشته، شاهد کاهش شش درصدی تعداد  61 گفتنی است، مطابق سرشماری کشاورزی در سال جاری و در مقایسه با

ای این افزایش  درصدی سطح اراضی زراعی در کشور بودیم که عده 3ها و کاهش  درصدی سطح باغ 20برداران، افزایش  بهره

جام شده، برداران بخش کشاورزی ان دانند، این در حالی است که سرشماری امسال از بهره شهرها می سابقه را نشان از توسعه باغ بی

 .های عروسی در نظر گرفته شده است، وجود دارد شهرها بیشتر در اماکنی که ویالسازی در آنها انجام شده یا برای سالن اما باغ

های زیرزمینی دیگر کفاف  ای در کشور پیشرفت کرده که سطح آب های اخیر به اندازه الزم به ذکر است، خشکسالی طی سال

های کارشناسان کشاورزی به سمت محصوالت  برداران مطابق تجربه و توصیه دهد و بهره ر را نمیب بسیاری از محصوالت پرآب

 ./بر حرکت کردند و درخت پسته نیز یکی از نمودهای این امر است آب کم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26900-6.html 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931108001150
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21355-1.html


 3931دوم بهمن اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

31 
 

 پنبه

 آیانا- 9111بهمن  99, شنبه

 شود  اندازی می هزار تن راه 20کنی طالی سفید با ظرفیت  پاك کارخانه پنبه

استان کشور در دهه فجر امسال افتتاح  24نفر در  201زایی  پروژه در حوزه فنی، اجرایی با اشتغال 33

 . شود می
مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در  ، رئیس هیئت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سیب و پرتقال که ازجمله محصوالت پرمصرف مردم در ایام عید است از باغداران و : نشست خبری به مناسبت دهه فجر گفت

 .شود م عرضه میروز پایانی سال برای توزیع بین مرد 61ها خریداری و ذخیره شده و در  سردخانه

بار و شبکه سازمان تعاون روستایی کار  حسین صفایی با بیان اینکه بخشی از واحدهای صنفی و همچنین سازمان میادین میوه و تره

سازی نسبت به سال گذشته متفاوت است و با توجه به حساسیت و فضاسازی احتمالی  میزان ذخیره: توزیع را به عهده دارند، افزود

 .شده است  ای اندیشیده بردند، امسال تدابیر ویژه های گذشته از واردات این محصوالت سود می در سالای که  عده

های گذشته افزایش واردات بود که  های تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در سال یکی از مشکالت و آسیب: وی خاطرنشان کرد

 .استامسال از ورود این محصوالت کشاورزی ممانعت به عمل آمده 

سازی در حد قابل  صفایی با بیان اینکه نباید ارز را برای محصوالتی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد، صرف کرد و ذخیره

های ما پیدا  گوشت مرغ و گوشت قرمز بیش از اندازه موجود است و یکی از سیاست: توجه و کفایت انجام شده است، ادامه داد

 .رضه این محصوالت استکردن بازار صادرات برای ع

 .هزار تن بذر گندم و جو گواهی شده تهیه و بین کشاورزان توزیع شده است 640به گفته وی، در سال جاری حدود 

با توجه : مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد خرید تضمینی شیر از دامداران تصریح کرد رئیس هیئت

از خرید شیرخام با قیمت مصوب دولت، بنابر این در جهت حمایت از تولیدکنندگان، دولت طرحی را با عنوان  به امتناع صنایع لبنی

 .کنندگان به اجرا درآورد که طی آن سازمان تعاون روستایی مسئولیت کار را بر عهده گرفت خرید تضمینی شیر خام از تولید

تومان مصوب دولت از  441هزار و  یرخام استاندارد را با قیمت یکبنابراین سازمان تعاون روستایی ش: صفایی یادآور شد

 .کند که همچنان ادامه دارد کنندگان خریداری می تولید

شده از دامداران  های اخیر برای تأمین نیاز داخلی شیرخام خریداری همچنین با توجه به واردات کره در سال: وی تأکید کرد

 .شود شود و به این ترتیب بخشی از کره مصرفی داخل در این پروسه تأمین می میصورت تضمینی بخشی به کره تبدیل  به

درصد افزایش  31تومان بود که با حدود  410سال گذشته قیمت خرید تضمینی ذرت : کاران اظهار داشت صفایی در مطالبات ذرت

و افزایش خرید تضمینی این محصول توسط  تومان افزایش یافت، بنابر این با توجه به کاهش جهانی قیمت ذرت 021قیمت آن به 

دولت، عمده کشاورزان تمایل به فروش محصول خود به دولت را داشتند که سازمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از دولت 

 .خرید را انجام داد

رو شد و  اخت آن با مشکل روبهکاران و پرد دلیل حجم باالی خرید، مطالبات ذرت به: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت

ماه به تعویق  2.0کاران حدود  ها همکاری الزم را درباره پرداخت مطالبات انجام ندادند و مطالبات ذرت در این بین برخی از بانک

 .افتاد

این ترتیب هرچه  کاران انجام شود و به های عامل، پرداخت مطالبات به ذرت امیدواریم با همکاری الزم بانک: صفایی همچنین افزود

 .زودتر بتوانیم بدهی این افراد را پرداخت کنیم
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های  امسال خرید تضمینی خرما به شیوه متفاوت نسبت به سال: وی درباره خرید تضمینی خرما در سال جاری خاطرنشان کرد

صورت  بندی مدنظر ما و به ستهصورت مشروط انجام شد و از کشاورزان خواستیم تا با ب طوری که این شیوه به گذشته انجام شد، به

کنندگان به آنها چهار ماه فرصت دادیم تا برای  درصد هزینه آن به تولید 01های ما بگذارند و با  امانت خرما را در سردخانه

 .محصولشان بازاریابی کنند

خرما را با قیمتی بیش از قیمت  توانستند بنابراین اگر در این مدت برای محصول خود بازاری پیدا کردند که می: صفایی ادامه داد

گونه خرید تضمینی خرما  فروختند و اگر نه آن را به ما بفروشند، اما پس از این کار ما هیچ تضمینی به فروش برسانند آن را می

 .کنندگان خود بازار محصولشان را یافتند نداشتیم، چرا که تولید

 .تومان اعالم کرد 201وهزار و وی میانگین قیمت خرید تضمینی خرما در سال جاری را د

های روستایی،  های قابل افتتاح شبکه تعاونی مدیره و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران با اشاره اجمالی بر پروژه رئیس هیئت

وزه پروژه در ح 99: تصریح کرد 39های کشور به مناسبت دهه مبارک فجر در حوزه فنی و اجرایی سال  کشاورزی و تولید استان

 .شود استان کشور در این دهه افتتاح می 21نفر در  241زایی  فنی، اجرایی با اشتغال

کنی طالی سفید سرخس در  پاک اندازی کارخانه پنبه کاران پارس همچنین با ایجاد و راه اتحادیه مرکزی پنبه: صفایی یادآور شد

با استفاده از منابع داخلی خود و دریافت تسهیالت بانکی با هزار تن در هر دوره تولید نیز  20استان خراسان رضوی با ظرفیت 

های روستایی و  های مهم شبکه تعاونی زایی و تحت پوشش قرار دادن خانوارهای روستایی منطقه از دیگر پروژه هدف اشتغال

 .کشاورزی در دهه فجر است

ها و  و تقویت بنیه مالی و اقتصادی کردن شرکت های سازمان مرکزی جهت توانمندسازی شبکه پیاده شدن سیاست: وی تأکید کرد

منظور مرتفع کردن مشکالت کشاورزان بدون نیاز به مراجعه به شبکه بانکی از طریق توسعه واحدهای اعتباری و ساخت  اتحادیه به

دف حمایت از و ارجاع ساختمان این واحدها در مراکز روستاها و همچنین تأمین مایحتاج ساکنان منطقه روستا و شهری با ه

متر مربع حجم عملیات صورت گرفته  213کننده با ایجاد شش واحد اعتباری و فروشگاه در چهار استان با  کننده و مصرف تولید

 ./است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/26962-6.html 

 

 تولیدات زراعی 

 آیانا-9111بهمن  80, چهارشنبه

 استان البرز، پیشگام تولید بذر غالت، سبزی و صیفی شد 

دنبال کاهش وابستگی در زمینه واردات بذر  با ایجاد مرکز تولید و فرآوری بذر و اعتماد به بخش خصوصی، به

 .سبزی و صیفی و تأمین نیاز استان به بذور غالت هستیم
با اعالم این ( ایانا)جهاد کشاورزی استان البرز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون بهبود تولیدات گیاهی 

گذاران بخش جهت تولید بذر و نشاء صورت گرفته است تا بتوانیم  های بسیار خوبی در جذب و توجیه سرمایه تالش: خبر گفت

 .وابستگی خود را به سایر کشورها کاهش دهیم

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21312-1.html
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: های مناسب استان البرز درباره تولیدات گیاهی و وجود مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی افزود ری با اشاره به شاخصعباسعلی عام

ساله نظام و با توجه به سند برنامه  21انداز  ای که در چند سال گذشته برای استان در نظر گرفته شده، بر اساس سند چشم برنامه

 .در کشاورزی تدوین شده استوری  پنجم توسعه و قانون افزایش بهره

: وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت در استان البرز در مقایسه با سطح زیر کشت کشوری قابل توجه نیست، خاطرنشان کرد

دار است و در محصوالتی مانند  میلیون تن تولید کشور را عهده 6.1استان البرز با داشتن نیم درصد از سطح زیر کشت کل کشور 

کیلوگرم در هکتار رکورددار کشوری است و انتظار  021تن و  69تن در هکتار و گندم با  21تن در هکتار، آلو با  00ا گیالس ب

 .های کشوری، استان البرز نیز مورد توجه واقع شود که میسر نشد داشتیم با چنین پتانسیلی در برنامه انتخاب نمونه

هایی که در حال  کلیه طرح: که استان البرز نیز از آن مستثنی نیست، ادامه داد عامری با بیان اینکه معضل آب بحران کشوری است

دنبال  های وزارت جهاد کشاورزی به شوند و همچنین در راستای سیاست اندازی هستند، بر مبنای نگاه اکولوژیکی آب پیگیری می راه

 .کمتر، تولید را افزایش دهیمحفظ موقعیت کشت و تغییر الگوی کشت هستیم تا با استفاده از میزان آب 

 .ای برای کاهش مصرف آب هستیم های گلخانه دنبال ترغیب تولیدکنندگان به سمت کشت به گفته وی، در همین راستا به

های  ها جهت حذف باغ های تجاری و تجهیز نهالستان معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان البرز از وارد کردن نهال

وجود  های تولید نهال استاندارد در استان را به زیرساخت: های موجود خبر داد و اعالم کرد ر استان و تجاری کردن باغدرجه دو د

افزایش چشمگیری را ( میلیون اصله نهال 0.0با ) 6903میلیون اصله نهال در سال جاری نبست به سال  64آوردیم و با تولید 

 .ایم داشته

در زمینه تولید قارچ، یکی : قارچ در استان را باالتر از متوسط عملکرد کشوری اعالم کرد و یادآور شدعامری متوسط عملکرد تولید 

 .هزار تنی فاز سه تولید کمپوست قارچ، در حال حل این مشکل هستیم 01از مشکالت تأمین کمپوست است که با اجرای پروژه 

های وارداتی دانست و با اشاره به اقداماتی  خی مواقع حتی باالتر از نمونهوی کیفیت گندم تولیدشده در استان را بسیار عالی و در بر

های آرد و  زدگی تا دو درصد قابل قبول است، اما با آنالیز کارخانه سن: های هرز و مبارزه با سن غالت تأکید کرد نظیر کنترل علف

 .شود که این رکوردی برای استان محسوب می زدگی گندم تولیدشده در استان کمتر از نیم درصد بوده است ماکارونی، سن

گرفته بر  محوریت کارهای صورت: عامری سیاست استان در تولید محصوالت کشاورزی را پایداری تولید عنوان کرد و اظهار داشت

 .شود مبنای سند اقتصاد مقاومتی خواهد بود و کشاورزی حفاظتی برای مدیریت مصرف آب پیگیری می

ها وجود مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و ارتباطات تنگاتنگ با آنها، وجود  مایز استان البرز را نسبت به سایر استانوی در پایان وجه ت

 ./برداران بخش عنوان کرد های دولتی، خصوصی و بهره دانش فنی مناسب در استان البرز و باال بودن سطح سواد فعاالن بخش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26232-6.html 

 

 تولیدات دام و طیور

 آیانا- 9111بهمن  99, شنبه

 پرداخت یارانه مستقیم شیر دامداران اردبیلی، همگام با سراسر کشور 

 . شود بار همگام با سراسر کشور یارانه شیر مستقیم به دامداران استان اردبیل پرداخت می برای نخستین
از استان اردبیل؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان با اعالم این خبر ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های تولید  آوری به کارخانه رانی که شیر تولیدی خود را مستقیماً یا از مراکز جمعالتفاوت قیمت خرید شیر دامدا پرداخت مابه: گفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21297-1.html
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دهند برابر مصوبه هیئت وزیران از این به بعد از طریق سازمان جهاد کشاورزی این یارانه پرداخت  های لبنی تحویل می فرآورده

 .شود می

نفر دامدار با مقدار  369هزار و  ت دامی این سازمان پرونده هفتتاکنون با تالش حوزه معاونت بهبود تولیدا: عدیل سروی افزود

 .تن تکمیل و ثبت سامانه شده است 692هزار و  92تولید شیر به میزان 

گذاری سازمان جهاد کشاورزی ضمن  شود که با این سیاست هزار تن شیر استحصال می 224در سطح استان : وی خاطرنشان کرد

 .رفته در این بخش شاهد رشد و شکوفایی واقعی باشیم رود رفته ایت دامداران امید میافزایش انگیزه تولید با حم

دامداران با ارائه درخواست و مدارک خود به مدیریت جهاد کشاورزی : گرفته ادامه داد سروی با تشریح روند اقدامات صورت

منظم با سازمان جهاد کشاورزی اقدام به دریافت صورت هماهنگ و  توانند به های محل سکونت خود و تشکیل پرونده می شهرستان

 .یارانه شیر خود کنند

طور مستقیم به شماره حساب دامداران واریز خواهد شد و  صورت نقدی و به ها به مبلغ یارانه: وی درباره تشریح روند کار تصریح کرد

 ./گونه مشکلی از این لحاظ پیش روی تولیدکنندگان نیست هیچ
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا- 9111بهمن  81, پنجشنبه

 دفاع تمام قد وزیر بهداشت از کیفیت شیر دامداران صنعتی و تأکید بر افزایش مصرف سرانه 

قدی ایرانیان در آینده نزدیك و همچنین تبعات اجتماعی و  وزیر بهداشت با توجه به مخاطراتی مانند کوتاه

شود، خواستار همکاری  هزار نفر نیز می 94هزار ایرانی در سال که منجر به مرگ  04اقتصادی پوکی استخوان 

 . ی لبنی شدها ها جهت افزایش مصرف سرانه شیر و فرآورده ها و رسانه همه ارگان
، دکتر سیدحسن هاشمی امروز پس از یک صبحانه کاری و سپس (ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

بازدید از مرکز دامپروری صفاری در پیشوای ورامین که البته حسن رکنی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی نیز وی را همراهی 

تردید حمایت از استقالل کشور و در نهایت فراهم  حمایت از دامپروری بی: مداران و خبرنگاران حاضر گفتکرد، در نشستی با دا می

 .های خطرناک مانند پوکی استخوان است آوردن سالمت برای جامعه و پیشگیری از بروز بسیاری بیماری

سازی شیر در میان مردم  بهداشت به فرهنگوی که پیش از سخنانش، تعدادی از دامداران حاضر در جلسه خواستار کمک وزارت 

های غذایی شیر اطالع دارند، اما در این زمینه مشکل  به اعتقاد من مردم از ارزش: جهت اطالع آنها از فواید مصرف شیر شدند، افزود

اغلب ما ایرانیان به  ها است، چراکه متأسفانه ای با ارزش فراوان غذایی مانند شیر به سایر هزینه فرهنگی در ارجح دانستن ماده

کمااینکه با مقایسه میزان مصرف لوازم آرایش در ایران یا حساسیت زیاد به استفاده از لباس و . کنیم ظواهر زندگی توجه می

توان به ضرس قاطع گفت که متأسفانه جایگاه دفاع از استحکام اسکلت بدنی یعنی استخوان  های گران قیمت و تزئینی می پوشش

 .گیرد نیات منشأ اصلی آن است، کمتر مورد توجه قرار میکه شیر و لب

این : شود، خاطرنشان کرد هاشمی با این دیدگاه که زمان صحبت از مصرف شیر ارزان قیمت کردن آن و پرداخت یارانه پیشنهاد می

کنند، اما در مقابل به چهار  بینید که مردم تا چه اندازه برای مباحث دیگر زندگی هزینه می حرف را قبول ندارم، زیرا همگان می

 .دهند رغم مخاطرات بسیار زیاد آن به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در میانسالی و کهنسالی اهمیت نمی ستون بدن خود به

 !مردم اول شیر را حذف می کنند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21302-1.html
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کنند،  غذایی حذف میای که مردم از سبد  به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این وادی متأسفانه نخستین ماده

روند، اما به مصرف  های آن می کنند و زیر بار قیمت شیر است، در حالی که در خرید چیپس و پفک برای کودکانشان هزینه می

 .کنند تا دو لیوان شیر توجه نمی 6.0روزانه 

لبنیات در کشور را برای آینده عنوان مقام اجرایی متولی بهداشت و سالمت مردم در ادامه اظهاراتش روند کنونی مصرف  وی به

قدی مورد تأکید قرار داد و دلیل آن را هم فقط و فقط در عدم مصرف شیر و لبنیات یا کاهش کلسیم در  ویژه خطر کوتاه ها به ایرانی

 .استخوانی عنوان کرد  تراکم و توده

 هزار نفر بابت پوکی استخوان  94هزار ایرانی و مرگ  04شکستگی ساالنه 

سال کشور یک نفر پوکی  41سال کشور و هر سه مرد باالی  41ا اعالم اینکه متأسفانه در حال حاضر از هر دو زن باالی هاشمی ب

تردید برای آینده جوانان امروز بیشتر خواهد بود، تا آنجا که در حال حاضر  این آمار و ارقام بی: استخوان شدید دارد، ادامه داد

دلیل عوارض ناشی از شکستگی جان خود را از  هزار نفر آنها به 61دهد که  پوکی استخوان رخ می هزار شکستگی ناشی از 01ساالنه 

های خاص خود را برای خود و خانواده  شوند که رنجش و گرفتاری دهند و مابقی نیز دچار معلولیت و ازکار افتادگی می دست می

 .مبتالیان خواهد داشت

  سه تن از دامداران پیش از سخنان وزیر

 ها و حساسیت بر امر کیفیت تولید شیر بیان کردند های خود را پیرامون وضعیت دامداری دیدگاه

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار متقن علمی، در دنیا غذای عمده افرادی که طول عمر و سالمتی بیشتری دارند، شیر و مشتقات 

خواهند  ویژه مادران باردار که اگر می شان تجدید نظر کنند، به تغذیهبر همین اساس مردم باید در : متنوع آن است، تصریح کرد

 .سالم بمانند، باید مصرف روزانه شیر را برای خود و فرزندشان خیلی جدی بگیرند

برنامه دولت آن بوده که جهت افزایش : هاشمی بر لزوم مصرف روزانه حداقل دو لیوان شیر توسط هر ایرانی تأکید کرد و یادآور شد

 .شود صورت ناقص انجام می مصرف سرانه و فرهنگ مصرف در مدارس شیر رایگان توزیع کند، اما قبول دارم که این کار اکنون به

ریزی صحیحی در این زمینه صورت بگیرد و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی، نوع و کیفیت  از آنجا که باید برنامه: وی اعالم کرد

ای  های ویژه و تازه مناسب میان دانش آموزان توزیع شود، حتماً در این رابطه در دولت بحثصورت  شیر مدارس انتخاب و به

 .خواهیم داشت

 های آقای حجتی در دفاع از دامداران هستم  شاهد تالش

ر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره وضعیت تولیدکنندگان شیر و لبنیات نیز با اشاره به حضور پنج چهره جهادی د

، (وزیر نفت)، زنگنه (وزیر جهاد کشاورزی)حجتی ( معاون اول رئیس جمهوری)کابینه یازدهم که ضمن خودش، از جهانگیری 

دولت همواره حامی تولیدکنندگان بوده است و شخصاً شاهد هستم که آقای حجتی وزیر : نام برد، تأکید کرد( وزیر مسکن)آخوندی 

جانبه عمل کردن  عنوان تولیدکنندگان شیر است، اما یک مدافع حقوق اقتصادی دامداران به جهاد کشاورزی نیز تا چه حد پیگیر و

عنوان هزینه در سبد خانوار تلقی نشود، چرا که  ها در نظر گرفته شود و شیر نیز به پسندیم و باید واقعیت گذاری را نیز نمی در قیمت

گذاری اصولی در دفاع از سالمت و پیشگیری از بروز  لکه یک سرمایههای آن هزینه نیست، ب پرداختن وجه خرید شیر و فرآورده

 .ها است بیماری

سازی افزایش مصرف شیر و لبنیات کمک  های مکتوب و مجازی و صداوسیما در فرهنگ هاشمی با ابراز امیدواری از این که رسانه

رساند،  های وارداتی آسیب جدی به سالمت می تغذیه از آنجا که سالمتی مردم در گرو تغذیه سالم است و این: کنند، اظهار داشت

 .امیدواریم مصرف شیر و لبنیات در کشور افزایش یابد
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دهند، اظهار امیدواری  وی با شادباش به دامدارانی که شیر را به بهترین شکل ممکن و با رعایت استانداردهای بهداشتی انجام می

های کشور را دربر می گیرد تعداد  درصد دامداری 91اکنون  حدهای صنعتی که همکرد تا با کمک دولت و استقبال مردم از شیر وا

 .این واحدها به حداکثر ممکن ارتقا یابد
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا- 9111بهمن  91, سه شنبه

 معاون دام جهاد کشاورزی، خواستار پیوستن واحدهای مرغداری به زنجیره تولید شد 

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در سفر به اردبیل خواستار اهتمام تمام مرغداران به قرار دادن 

 .واحدهای تولیدی خود در زنجیره تولید شد
خبرگزاری کشاورزی ایران از اردبیل، حسن رکنی، عصر امروز در نشست با فعاالن اتحادیه زنبور عسل و دام و  به گزارش خبرنگار

باید با راهکار منطقی : طیور در اردبیل با بیان اینکه به برکت انقالب امروز هفتیمن کشور تولید کننده گوشت مرغ هستیم، افزود

 .ر شده و مردم از آن استفاده کنندسعی کنیم تا مرغ به قیمت منطقی وارد بازا

میلیون تن ظرفیت تولید مرغ وجود دارد که در مقیاس جهانی ایران را در رده  2رکنی با بیان این که در حال حاضر بیش از 

ادن اما آنچه امروز مرغداری ها باید مدنظر قرار دهند، قرار د: هفتیمن کشور تولید کننده گوشت مرغ جهان قرار داده است، گفت

 .برد خواهد بود -واحدهای تولیدی در زنجیره تولید است که تنها در این حالت نتیجه کار به صورت برد

وی با بیان این که هرجا زنجیره تولید فعال باشد، در همان نقطه عطف کار، نقطه صعود را در تولید و صادرات خواهیم داشت،در 

هزار مرغداری کشور را به صورت مستمر تحت نظارت قرار دهیم و به  24نیم توا ما نمی: بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد

ای در حوزه تأمین گوشت مرغ و عرضه آن قابل قبول و پذیرش نیست و باید سعی کنیم تا مشکالت و  هیچ وجه اقدام جزیره

 .ها را در این حوزه برطرف کنیم نارسایی

خرید مرغ به وزن یک کیلو را دارند در حالی که یک رقابت منفی در تولید مرغ در عرصه صادرات کشورها درخواست : وی ادامه داد

 .تواند امتیازی تلقی شود با وزن باال در کشور به وجود آمده در حالی که برتری وزنی نمی

ن منافع از اتحادیه مرغداری انتظار داریم در تأمی  :ای را در این عرصه یادآور شد و گفت گیری تولید زنجیره رکنی شکل

 .تولیدکنندگان اقدامات اساسی را در این حوزه انجام دهند

ایم و بر این باوریم  ما جلوی صادرات را گرفته: وی از محدود شدن صدور مجوز برای صادرات جوجه یک روزه خبر داد و افزود

 .دها و اختالالت به وجود آمده در این زمینه باید برطرف شده سپس صادرات انجام شو نارسایی

سال پس از تولید، به دلیل رعایت  60رکنی با مثال زدن از ترکیه به عنوان کشوری که به رغم آغاز به کار صنعت مرغداری اش 

این در حالی است که در صورت تولید اصولی و با توجه به : پارامتر زنجیره تولید از صنعت مرغداری ایران پیش افتاده است، گفت

 .ر موقعیت خوبی قرار داریم، می توانیم اتفاق های بهتری را در بازار منطقه رقم بزنیماین که در حال حاضر نیز د

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/26924-6.html 

 
 تولیدات دام و طیور

 آیانا- 9111بهمن  91, سه شنبه

 آزمایش دوباره شترهای بومی در چهار ماه گذشته 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21301-1.html
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های بومی کشور به ویروس کرونا، برای دومین بار در چهار ماه گذشته، جامعه  برای بررسی احتمال ابتالی شتر

 .صورت رندوم مورد آزمایش قرار گرفت شترهای کشور به
کرونا که بیماری مشترک در بین انسان و حیوان به حساب ، بیماری ویروسی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها افتاده  گذاری شترها در روزهای اخیر برای شناسایی بهتر و جلوگیری از قاچاق دام دوباره بر سر زبان آید، با آغاز طرح شماره می

 .است

ان کشور را به صورت رندومی مورد هزار نفری شتر 601به همین منظور سازمان دامپزشکی در یک حرکت سریع و واکنشی جامعه 

 .آزمایش قرار داد

های سازمان دامپزشکی کشور، در چهار ماه اخیر دو گله آلوده به ویروس  بر اساس اعالم مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

ورد آلوده به بیماری در ها شش م کرونا با کمک نیروی انتظامی شناسایی و به محل قرنطینه انتقال داده شده که در میان این گله

 .میان آنها شناسایی شده است

تمامی شترهای آلوده در قرنطینه : گوید پیما با بیان اینکه نگرانی بابت شیوع این بیماری در کشور وجود ندارد، می داریوش جهان

ر و مرور دام را درمرزهای کشور آوری شده و اجازه تردد به آنها داده نمی شود، همچنین نیروی انتظامی نیز با دقت خاصی عبو جمع

 .کند رصد می

بیماری کرونا مربوط به شترهای یک کوهان عربی بوده و در شترهای دوکوهانه و سایر انواع شترها تا به امروز موردی : افزاید وی می

 .از ابتال به بیماری کرونا مشاهده نشده است

های کامل با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و  ها به کشور هماهنگی قاچاق دامبرای جلوگیری از : کند پیما در پایان خاطرنشان می جهان

 .ارز و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است

شود که عملیات شناسایی آنها از دو ماه  گذاری شترها از طریق میکروچیپ و نصب بارکد بر روی آنها انجام می گفتنی است، پالک

 .ستگذشته آغاز شده ا

 ./کند عنوان مخزن ویروسی در طبیعت عمل می کند و فقط به گونه عالئم بالینی مشخص و بارزی در شتر ایجاد نمی این بیماری هیچ
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 علمیتکنولوژی، نوآوری، 

 آیانا-9111بهمن  80, چهارشنبه

 ای  اصالح الگوی کشت مناسب در اردبیل با آغاز کشت چغندر ریشه

 . شود ای تهیه می طرح اصالح الگوی کشت در اراضی دشت اردبیل با کشت چغندر ریشه
رک با عیسی کالنتری، ، مجید خدابخش استاندار اردبیل در نشست مشت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

زمینی و  محصولی سیب دبیرکل خانه کشاورز ایران؛ کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش مخاطرات کشت تک

شور اردبیل خواستار اصالح الگوی کشت برای تغییر بافت خاک شد و مورد تأکید قرار  شور و خاک استفاده بهینه از اراضی با آب لب

ویژه محققین در بحث آب و خاک  نظران و متخصصان امر به شد وزارت جهاد کشاورزی، خانه کشاورز ایران، عموم صاحبداد و مقرر 

 .های تخصصی راهکار عملی برای این کار ارائه کنند اندیشی و زراعت با هم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21356-1.html
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علی  زی استان اردبیل و اروجدر این دیدار که طالقانی، رئیس مؤسسه تحقیقات بذر چغندرقند، سروی رئیس سازمان جهاد کشاور

ربط حضور داشتند، برای آغاز  نظران در حوزه ذی محمدی، مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان و تنی چند از صاحب

هزار هکتار از اراضی شور اردبیل اعالم آمادگی شد و قول مساعد داده شد با اصالح  عملیات مطالعات فنی و علمی در مقیاس هشت

ای در پنج  مناسب و معرفی آن به این اراضی برای احیاء ساختار و بافت دشت مربوطه اقدام کنند و کشت چغندر ریشه الگوی کشت

های نوین آبیاری انجام و مطالعات علمی و تحقیقی  قطعه از اراضی دشت با رعایت ایزوالسیون چغندر بذری و با استفاده از روش

ه از آب کشاورزی، امکان تغییر الگوی کشت در دشت اردبیل و تأمین خوراک کارخانه قند انجام شود، تا ضمن رعایت استفاده بهین

 ./گیری شود طور جدی تصمیم های آینده، به مغان در سال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26232-6.html 

 
 نوآوری، علمیتکنولوژی، 

 آیانا- 9111بهمن  91, سه شنبه

 شود  با استاندارد جهانی صادر می 10تولیدات مؤسسه رازی از مرداد 

سازی رازی  های مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم گرفته، صادرات فرآورده های صورت بینی با توجه به پیش

 . شود مطابق با استانداردهای جهانی از مرداد سال آینده آغاز می
های بیولوژیک  به کرج، قائم مقام و معاون تحقیق و تولید فرآورده( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

سازی رازی در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر که شامگاه دیروز در کرج برگزار شد، از تولید  مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

میلیون دز و تولید  900واکسن طیور با میزان تولید دو میلیارد و  64هزار دز،  61میلیون و  966 واکسن دامی با میزان تولید 21

سازی رازی  مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم: گزیدگی در مؤسسه خبر داد و گفت هزار سرم برای مارگزیذگی و عقرب بیش از شش

 .دامی عرضه کرده و توانسته است از خروج ارز جلوگیری کند ای را جهت سالمت انسانی و ساله خود خدمات ارزنده 31در تاریخ 

ها تا  سرم های جدید برای تولید آنتی برای احداث و بازسازی ساختمان B9و  B6 ،B2گانه  همایون مهروانی از اجرای پروژه سه

و توانایی در  GMPستانداردهای برای رسیدن به ا: برابر تولید حال حاضر برای تأمین نیاز داخلی و صادرات خبر داد و افزود سه

ها،  های انجام شده در تولید واکسن های فرسوده مؤسسه داریم، چون با وجود استانداردسازی صادرات نیاز به بازسازی ساختمان

های ما  بینی دهند که با توجه به پیش ها تولید شده باشند، اجازه واردات نمی هایی که در این ساختمان کشورهای اروپایی به واکسن

 .صادرات مطابق با استانداردهای جهانی از مردادماه سال آینده صورت خواهد گرفت

 برابر فروش یك بشکه نفت گزیدگی، سه های مارگزیدگی و عقرب ارزآوری سرم

بشکه نفت برابر فروش یک  گزیدگی، صادرات آنها دو تا سه های مارگزیدگی و عقرب های سرم با توجه به قیمت: وی خاطرنشان کرد

 .ارز آوری و سود خالص خواهد داشت

: ها به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان خبر داد و تصریح کرد سرم ها و آنتی مهروانی از صادرات واکسن

 .اند کشورهای مراکش، زیمباوه و مالزی نیز درخواست انتقال تکنولوژی را از ما داشته

عدد است که مؤسسه رازی و مؤسسه پاستور را نیز شامل  3سازی در دنیا هشت یا  های واکسن این که تعداد مؤسسهوی با اشاره به 

درصد واکسن های دام، طیور و  611های انسانی و  درصد واکسن 00در کشور ما نیز مؤسسه رازی با تولید : شود، ادامه داد می

 .شیالت در کشور رتبه نخست را دارا است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21292-1.html
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سازی رازی تب برفکی را یک بیماری  های بیولوژیک مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم ام و معاون تحقیق و تولید فرآوردهقائم مق

مسری در نشخوارکنندگان معرفی کرد که در صورت استفاده از واکسن روغنی تب برفکی، عالوه بر کنترل بیماری، باعث افزایش 

 .شود واکسیناسیون و تولید بیشتر در گله میدلیل کاهش دفعات  ایمنی، کاهش استرس گله به

ایم که امیدواریم با  های بروسلوز و تب مالت پیش رفته کنی بیماری های دامی تا مرز ریشه با تولید واکسن: مهروانی یادآور شد

 .های جدید جلوگیری کنیم های آلوده از مرزهای کشور، از ورود ویروس جلوگیری از قاچاق دام

سری کشورهای خاص است و ما نیز با دور زدن تحریم،  تولید و توزیع روغن واکسن تب برفکی روغنی در اختیار یک: وی تأکید کرد

 .رو هستیم کنیم، اما با مشکالتی در پرداخت پول و همچنین دریافت روغن با فواصل طوالنی روبه آن را از فرانسه وارد می

 کسن گامبورودرخواست از سازمان دامپزشکی برای منع واردات وا

سازی رازی با اعالم اینکه میزان نیاز کشور  های بیولوژیک مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم قائم مقام و معاون تحقیق و تولید فرآورده

اکنون توانایی تولید یک میلیارد دز واکسن  ما هم: میلیون دز در سال است، اظهار داشت 211به واکسن گامبورو یک میلیارد و 

ایم که اگر  میلیون دز در سال رسانده 111ایم و به  در سال داریم که به دلیل واردات این واکسن تولید خود را کم کرده گامبورو را

 .راحتی خواهیم داشت سازمان دامپزشکی دست از واردات این واکسن بردارد، توان تأمین نیاز کشور را به

شد که  جهت تولید واکسن طیور به کشور وارد می SPFتخم مرغ : و گفتدر کشور خبر داد  SPFمرغ  مهروانی از تولید تولید تخم

 .با دستیابی به تکنولوژی تولید آن دیگر نیازی به واردات آن نداریم

سازی رازی به یک نکته دیگر نیز در  های بیولوژیک مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم در عین حال معاون تحقیق و تولید فرآورده

و توانایی در صادرات، نیاز به  GMPبرای رسیدن به استانداردهای : رسانه انگشت گذاشت، آنجا که گفتنشست خبری با اصحاب 

 ./سال قدمت را داریم 11های فرسوده مؤسسه با  بازسازی ساختمان

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/26904-6.html 

 
 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا- 9111بهمن  91, دوشنبه

 متن ابالغیه + ابالغ شد  "کنترل و نظارت بهداشت خوراك دام، طیور و آبزیان"نحوه 

هایی  ها و بخشنامه کتاب کنترل و نظارت بهداشتی خوراك دام، طیور و آبزیان شامل مجموعه دستورالعمل

 .در ارتباط با موضوع خوراك دام، طیور و آبزیان صادر شده، رونمایی شدهای گذشته  است که در سال
با بیان ( ایانا)مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها به صورت  ما تأکید داریم که این دستورالعملها غفلت شده است و  اینکه بنا به هر دلیل، تاکنون از اجرایی شدن این دستورالعمل

با توجه به اهمیت خوراک دام، طیور و آبزیان، تصمیم گرفته شده است که در سال آینده، اعمال : جدی عملیاتی شود، گفت

 .صورت اخص در دستور کار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد های بهداشتی بر این فرآورده به نظارت

درصد هزینه تولید را در پرورش دام، طیور و آبزیان به خود اختصاص  21اشاره به اینکه خوراک دام تقریباً عباس عباسی با 

طوری که برای تولید  ویژه ماده اولیه خوراک دام از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به بنابراین کنترل خوراک دام و به: دهد، افزود می

میلیون تن خوراک مصرف  3میلیون تن خوراک و در کل حوزه طیور، حدود  4.0تا  دو میلیون تن گوشت مرغ، نزدیک به چهار

 .شود می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21354-1.html
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ها را در قالب یک مجموعه کامل تهیه و در اختیار ادارات کل  بر اساس این مفروضات، مجموعه دستورالعمل: وی خاطرنشان کرد

و واردکننده بزرگ ماده اولیه و شرکت سهامی دامپزشکی و مبادی مرتبط با خوراک دام ازجمله گمرکات در مبادی ورودی 

 .پشتیبانی امور دام قرار دادیم

های میان سه دستگاه گمرک، پشتیبانی امور دام و سازمان  مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی با اشاره به هماهنگی

ت، ماده اولیه را تحت کنترل قرار دهیم؛ دامپزشکی کشور، اظهار امیدواری کرد که با همکاری این سه دستگاه بتوانیم در فاز نخس

های جنوبی و شمالی چندین شاخص  ویژه در استان در این راستا مقرر شده که در ارتباط با کاالهای ورودی درگمرکات کشور، به

 .عنوان فضای نگهداری ماده اولیه خوراک دام پیگیری کنیم سازی را به جدی از جمله انبارهای نگهداری و ذخیره

برداری  در این ارتباط، نگهداری مواد اولیه و خوراک آماده دام، طیور و آبزیان مستلزم کسب پروانه بهداشتی بهره: ی ادامه دادعباس

 .ها و حضور مسئول فنی بهداشتی در هنگام فعالیت است کل دامپزشکی استان از اداره

یور و آبزیان، موضوع حمل و نقل مواد اولیه و خوراک دومین نکته در کنترل و نظارت بهداشتی خوراک دام، ط: وی تصریح کرد

توانند سهم قابل توجهی در کاهش هدررفت ماده اولیه داشته باشد که  آماده دام، طیور و آبزیان است؛ ناوگان حمل و نقل می

 .وضعیت این بخش در حال حاضر مطابق با انتظارات ما نیست

توجه ما در این حوزه، اصالح ناوگان حمل و نقل است که این مسئله با هماهنگی با بنابراین دومین مطلب مورد : عباسی یادآور شد

های حمل و نقلی که  ای مرتفع خواهد شد و به این ترتیب از ریزش وازرت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 .خواهد شدافتد جلوگیری  درصد قابل توجهی در زمان بارگیری و حمل و تخلیه اتفاق می

وی استقرار بازرسان فنی بهداشتی در مبادی ورودی مواد اولیه و خوراک آماده را ازدیگر نکات مورد توجه سازمان دامپزشکی 

شود در مبادی  کاالیی که از خارج وارد می: درراستای کنترل و نظارت بهداشتی خوارک دام، طیور و آبزیان برشمرد و تأکید کرد

ت بهداشتی ما بارگیری و تخلیه شود و حتماً باید نیروهای دولتی در قالب بازرسان بهداشتی دامپزشکی در ورودی باید تحت نظار

 .گمرکات مستقر شوند

 از الزامات سازمان دامپزشکی  10صورت درصد در سال  اعالم ترکیبات به

کنترل و نظارت بهداشتی خوراک دام،  در راستای: مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت

های صنعتی تولید  هایی که در کارخانه شود و عالوه بر آن، کلیه فرآورده طیور و آبزیان، به کاالهای بدون هویت مجوز ورود داده نمی

 .ده باشدو پروانه تولید داشته باشد و ترکیبات نیز در آن ذکر ش( برچسب و شناسنامه تولید)شوند حتماً باید لیبل  می

ای که  از الزامات سازمان دامپزشکی است و از توزیع هر فرآورده 34صورت درصد درسال  اعالم ترکیبات به: عباسی در این باره گفت

 .نوع ترکیب را بر روی پاکت ننوشته باشند جلوگیری خواهد شد

بنابراین : راک آماده و مواد اولیه ذکر کرد و افزودهای بهداشتی تولید خو وی یکی دیگر از موارد مورد تأکید این سازمان را، کنترل

ها  ویژه در حوزه فلزات سنگین و همچنین آفالتوکسین های آزمایشگاهی قرار بگیرد؛ به است که کلیه مواد خوراک دام تحت تست

باشند؛ بنابراین آزمون هایی شود و یا در مبداء تولید به مواد آالینده آلوده شده  که در حین حمل و نقل ممکن است دچار آسیب

های دارویی مورد نظر سازمان است که از مواد دارویی  های نخست ما است و در خوراک آماده هم باقیمانده ها از اولویت آالینده

 .غیرمجاز در خوراک آماده دام استفاده نشده باشند

راک دام، طیور و آبزیان بر آن تأکید داریم، ششمین موردی که ما در زمینه کنترل و نظارت بهداشتی خو: عباسی خاطرنشان کرد

 .های مستمر بر کل فرایندها است که این امر توسط بازرسان بهداشتی انجام خواهد شد نظارت

 های اجرایی را مستند نگهداری کنند  ها باید آزمون کارخانه



 3931دوم بهمن اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

41 
 

کند  هایی که اجرا می ها باید آزمون کارخانه: دمدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور در این باره ادامه دا

برداری کند و  تواند از محصوالت نمونه صورت سرزده می طور مستند نگهداری کنند و در این زمینه سازمان دامپزشکی به را به

 .های الزم را انجام دهد تست

توانند با آن کارخانه  رو شوند می ا استانداردها روبهدر این ارتباط اگر بازرسان به مواردی مغایر با دستورالعمل ی: وی تصریح کرد

 .برخورد کنند و حتی به توقف خط تولید هم بیانجامد

عباسی هفتمین نکته مورد توجه سازمان دامپزشکی کشور را مسئله آموزش مسئوالن فنی بهداشتی و افزایش مهارت کارکنان و 

 .ها ذکر کرد ادارات کل دامپزشکی استانها با  همچنین هم افزایی مدیران ارشد کارخانه

چهار ساله تحول عظیمی در حوزه خوراک دام  -تواند در یک افق سه  این مجموعه کتاب می: وی درباره کتاب نیز یادآور شد

ییر توان با تغ گیرد ایجاد کند و از سوی دیگر می صنعتی که تحت فرموالسیون دقیق تغذیه و نظارت بهداشتی دامپزشکی قرار می

صورت اخص از ضایعات  الگوی مصرف در مراکز پرورشی و تغییر رویکرد مصرف به خوراک آماده دام بهداشتی و تولید صنعتی به

 .جویی اقتصادی داشته باشد ای در صرفه خوراک دامی جلوگیری کند و نقش عمده

نتی که یکی از معضالت موجود در صنایع دام، توان از زنجیره تولید خوراک دام به روش س در این راستا می: عباسی تأکید کرد

 .شود جلوگیری کرد ها و ضایعات، باعث مخاطراتی جدی در واحدهای تولیدی می طیور و آبزیان است و عالوه بر افزایش هزینه

ز این مدت کنترل و نظارت بهداشتی خوراک دام، طیور و آبزیان این است که دامی که ا ماحصل برنامه میان: وی اظهار داشت

ها و فلزات سنگین یک دام سالم باشد و عالوه بر آن با کاهش  های دارویی و آالینده کنند از نظر باقیمانده ها استفاده می خوراک

 .جویی مناسبی نیز از نظر اقتصادی داشته باشیم ضایعات، صرفه

توانیم از ضایع شدن بین پنج تا هشت  نیم، میجانبه به این مهم دست پیدا ک اگر با همکاری همه: عباسی در این باره توضیح داد

دهیم و هیچ نام و نشانی هم از آن نیست و هیچ وقت  درصد از ماده اولیه وارداتی جلوگیری کنیم؛ رقمی که در ضایعات از دست می

 ./شود های تولید لحاظ نمی در هزینه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/26943-6.html 

 
 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 خبرنگاران جوان – 9111بهمن  98: تاریخ

 در بخش کشاورزی "پرلیت"مزایای 

های ترکیبی پرلیت کشاورزی و یک افزودنی دیگر نظیر پیت، کمپوست یا  توانید وزن محیط کشت را با استفاده از مخلوط شما می

 .کاهش دهید 11۶کودهای آلی، بعنوان خاک محل کشت تا 

نوع شیشه آتشفشانی است که وقتی مذاب ریولیتی بسرعت و در مجاورت  ؛ پرلیت یکگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

وقتی که این . شود تشکیل می( 2۶-0با درصد وزنی)آب سرد شود و مقادیر کمی از آب را در داخل شبکه خود به دام بیاندازد 

شود و سطح  ولی آن بخار میدرجه سانتیگراد حرارت دهند، آب مولک 311شیشه را خرد کرده و تحت شرایط کنترل شده، حدود 

 . آید پرلیت نام دارد های نرم کف مانند و سفیدی که بدست می دانه. کند ذرات به سمت بیرون پف می

 مزایای پرلیت در بخش کشاورزی 

رم کیلوگ 2111تا  6111خاک کامال آبیاری شده . کیلوگرم بر متر مکعب وزن دارند 141پرلیت کشاورزی کامال آبیاری شده، تنها 

های ترکیبی پرلیت کشاورزی و یک افزودنی دیگر  توانید وزن محیط کشت را با استفاده از مخلوط شما می. بر متر مکعب وزن دارد

 . کاهش دهید 11۶نظیر پیت، کمپوست یا کودهای آلی، بعنوان خاک محل کشت تا 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21349-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 صرفه اقتصادی بلندمت 

بنابراین برخالف مواد آلی، پوسیده نخواهد شد و خواص مخبت خود را . پرلیت کشاوری یکی شیشه آتشفشانی انبساط یافته است

 . کند برای مدتهای طوالنی در خاک حفظ می

 حفظ ریشه با پرلیت 

در عین حال، مِتواند ظرفیت . برابر وزن خودش آب جذب و نگهداری کند و دچار آبگرفتگی نشود 2تا  9پرلیت کشاورزی قادر است 

های مکرر پیشگیری نماید از سوی  حلول را نیز افزایش داده و از خروج مواد غذایی محلول در اثر آبیارینگهداری مواد غذایی م

ای است که با داشتن حفرات و تخلخلهای چند الیه قادر است حتی در حالت اشباع  دیگر ساختار میکروسکوپی ذرات پرلیت به گونه

حفظ کرده واز این طریق تبادل هوا و اکسیژن را نز در محیط کشت افزایش  از تخلخل مفید خود را در خاک 21۶از آب نیز حداقل 

 . دهد

 نبود تآثیر شیمیایی 

از این رو تغییر قابل . باشد های طبیعی غیرقابل حل می پرلیت کشاورزی اساساً پی اچ نزدیک به خنثی داشته و در اکثر محیط

 . کند ای در قلیائیت یا اسیدیته محیط کشت ایجاد نمی مالحظه

تر  کند که تهویه عالی و بازدهی باال ای فوق العاده مناسبی را فراهم می پرلیت کشاورزی و باغبانی با زبری ذاتی خود، تداخل ذره

ای را در خود  همچنین بدلیل داشتن ناحیه سطحی وسیع، پرلیت کشاورزی، رطوبت قابل مالحظه. شود مخلوط خاک را موجب می

 . نماید هترین نحو برای رشد و گسترش گیاه آزاد مینگه داشته و آنرا به ب

 خاکهای پرلیت 

دانند که منافع استفاده از خاک با کیفیت باال کامالً ارزش پرداختن مقداری  ای گل و گیاه می اغلب پروش دهندگان عمده و حرفه

ندن ضایعات، میزان سود حاصله را افزایش تر و به حداقل رسا خاک مناسب با ایجاد کیفیت بهتر، رشد سریع. بهای بیشتر را دارد

 . دهد می

متوسط الک شده و یک  -باغبانی مخلوطهای یکدستی از پرلیت درجه دانه درشت  -خاکهای سفارشی با ترکیب پرلیت کشاورزی 

توان  موارد میدر بعضی . باشند افزودنی دیگر نظر پیت ریزدانه عمل آوری شده هستند که برای تمام منظورهای گلکاری مناسب می

های نیروی کار و تجهیز گلخانه به حداقل مقدار کاهش  های حاوی مخلوط استفاده نمود، بدین ترتیب هزینه مستقیماً از کیسه

 . یابد می

http://www.yjc.ir/fa/news/0613122 

 

 زیتون

 ایسنا - 9111بهمن  0چهارشنبه 

  کنندگان هوشیار باشند مصرف

 عرضه روغن تفاله زیتون در بازار

این نوع روغن : آن هم به صورت قاچاق در بازار ایران خبر داد و گفت( روغن تفاله زیتون)پومیس   عضو شورای ملی زیتون از عرضه روغن زیتون

 .شود ای باال فروخته میه زیتون که از نظر استانداردهای ایران قابلیت مصرف انسانی ندارد، با قیمت

http://www.yjc.ir/fa/news/5109077
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درصد آن به  01ای که  ای مواجه است؛ به گونه واردات روغن زیتون با مشکالت عدیده: وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد نادر جاللت در گفت

است ( شود وط میتفاله زیتونی که یک بار روغن کشی شده و با روغن زیتون بکر مخل)صورت غیرقانونی و آن هم از نوع روغن زیتون پومیس 

 .رسد های باال به فروش می که از نظر استانداردهای ایران قابلیت مصرف ندارد اما در بازار با قیمت

توانیم به صادرات  به گفته وی امسال تولید مناسبی از نظر میوه زیتون داشتیم که با توجه به باقی ماندن بخشی از تولید سال گذشته، حتی می

ای که اگر در  های گذشته با کمبودهای بسیاری مواجه است؛ به گونه اما تولید روغن زیتون در سال جاری مانند سال. یمزیتون کنسروی فکر کن

 .هزار تنی این محصول نیازمندیم 61تن روغن زیتون تولید شود به واردات  0111بهترین حالت حدود 

 سرانه مصرف روغن زیتون کمتر از نصف میانگین جهانی
در حالی که سرانه مصرف این محصول در . گرم است 011متوسط مصرف سرانه روغن زیتون در جهان : ملی زیتون اعالم کردعضو شورای 

 60کیلوگرم، اسپانیا  24کیلوگرم، یونان  22البته سرانه مصرف روغن زیتون در کشورهای پیشرو مانند سوریه . گرم است 211ایران حدود 

 .استکیلوگرم  64کیلوگرم و ایتالیا 

شود در صورت فرهنگ سازی و فراهم بودن  ای است که پیش بینی می های کوتاه مدت و میان مدت به گونه به گفته جاللت برنامه ریزی

 .گرم است برسد 011بسترهای الزم، سرانه مصرف روغن زیتون به حدود میانگین جهانی که 

ها و سرمازدگی در  شود که با توجه به کمبود بارش زیتون در جهان تولید میهزار تن روغن  011ساالنه حدود دو میلیون و : وی اظهار کرد

های روغن زیتون در بازار جهانی  کشورهایی مانند اسپانیا و ترکیه میزان تولید این محصول حدود یک میلیون تن کاهش یافت و روی قیمت

 .موثر بود

http://www.isna.ir/fa/news/39661014420 

 

 زعفران
 خبرنگاران جوان – 9111بهمن  99: تاریخ

 امارات و اسپانیا، واردکنندگان اصلی زعفران ایرانی/ درصد افزایش یافت 22صادرات زعفران 

ایم  مختلف جهان بوده درصدی زعفران به کشورهای 22ماه گذشته ما شاهد افزایش صادرات  3طی : دبیر شورای ملی زعفران گفت

 .ولی دو کشور امارات و اسپانیا همچنان بیشترین واردکننده زعفران از کشور ما هستند

رات کشور جهان صاد 40، با اشاره به این که در حال حاضر به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانفرشید منوچهری در گفتگو با 

رود وزارت جهاد کشاورزی که طرح صادرات و واردات و گسترش بازارهای جهانی را در اختیار  انتظار می: زعفران داریم، اظهار داشت

 .های بلندی برای توسعه بازار این محصول مهم و استراتژیک بردارد دارد، گام

ایم  درصدی زعفران به کشورهای مختلف جهان بوده 22 ماه گذشته ما شاهد افزایش صادرات 3طی : دبیر شورای ملی زعفران گفت

 .ولی دو کشور امارات و اسپانیا همچنان بیشترین واردکننده زعفران از کشور ما هستند

میزان سطح زیرکشت بسیار افزایش یافته است اما اگر مشکلی : های آینده نیز تصریح کرد وی درباره وضعیت تولید زعفران در سال

 .ی پیاز زعفران به وجود نیاید میزان تولید قابل توجه خواهد بودده در زمینه گل

امیدواریم هر چه زودتر اعتبارات این : دبیر شورای ملی زعفران همچنین درباره آخرین وضعیت برندهای این محصول نیز یادآور شد

 .برند تامین شود تا ما سال آینده شاهد رونمایی از این برند ملی باشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/0662211 

 
 زعفران

http://www.isna.ir/fa/news/93110804428
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5117206
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 خبرنگاران جوان  - 9111بهمن  81: تاریخ

 کشور« زعفران»نگاهی به نخستین موزه 

 .اولین موزه روستای استان خراسان رضوی و اولین موزه تخصصی زعفران کشور در روستای سنو قرار دارد

اولین موزه روستای استان خراسان رضوی و اولین موزه تخصصی زعفران کشور در  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . روستای سنو قرار دارد

توانند از  و بازدید کنندگان می ها و وسایل قدیمی و نحوه کاشت و برداشت زعفران در دید عموم قرار گرفته است در این موزه ابزار

 . نزدیک نظاره گر مراحل کاشت، داشت و برداشت زعفران با مقیاس طبیعی باشند

متر  601این موزه در روستای گردشگر پذیر سنو در بنای یک حمام قدیمی بر جای مانده از دوره صفویه و در محیطی به وسعت 

 . زینه شده استمیلیون ریال ه 621مربع برپا و برای ایجاد آن 

ترین روستاهای خراسان  سال قدمت از توابع بخش کاخک شهرستان گناباد و از دیدنی 011روستای تاریخی سنو با بیش از هزار و 

 . های تاریخی و طبیعی است رضوی به لحاظ برخورداری از جاذبه

 . ن محصول راهبردی در کشور استهای تولید ای ترین قطب تن زعفران از مهم 1شهرستان گناباد با تولید ساالنه 

  http://www.yjc.ir/fa/news/0613110 

 

 شکر

 - 11/99/91فارس

 ساله 94کاهش واردات طی برنامه /شود دو سوم شکر مورد نیاز کشور از واردات تأمین می

بیان اینکه در حال حاضر دو سوم شکر مورد نیاز داخلی از عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با 

 .کنندگان این محصول شده است واردات شکر موجب ضربه زدن به تولید: شود، گفت طریق واردات تأمین می
به نقل از سازمان مهندسین بسیج کشاورزی و منابع طبیعی، سید راضی نوری عضو  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور یک سوم شکر مورد نیاز تولید داخلی است و 

 .تولید کنندگان این محصول شده استاین مهم موجب ضربه زدن به : شود، گفت بیش از دو سوم از طریق واردات تأمین می

شوند، اما آن گونه که باید و شاید  های را برای تولید محصول خود متحمل می کنندگان یکسری هزینه با وجود اینکه تولید:وی افزود

 .شود از تولید کنندگان حمایت نمی

در این راستا با یک برنامه ده ساله : ت تصریح کردای واردات شکر، برای مصرف کننده ضروری اس نوری با اشاره به اینکه تا اندازه

شود که خود آن  های که از سمت سازمان حمایت از تولید داخلی صرف واردات شکر می توان واردات را کاهش داد و آن هزینه می

 .زایی، رشد کشاورزی و رونق اقتصادی کشور کمک کند تواند به ایجاد اشتغال ها به تنهایی می هزینه

های وارداتی هر کاال، با پرداخت   کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با تأکید بر اینکه، دولت باید از طریق افزایش تعرفهعضو 

تواند یک دفعه  در این راستا دولت نمی: حداقل یارانهها میزان خرید تضمینی شکر را برای تولید کنندگان جبران کند بیان کرد

 .یق خرید تضمینی گندم کشاورزان و تولید کنندگان را حمایت کندشانه خالی کند و باید از طر

در : نوری با اشاره به اینکه، الزمه رسیدن به خودکفایی در زمینه تولیدات کاالهایی اساسی حمایت از بخش کشاورزی است، افزود

دارد با وجود هزینه های باالیی  کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در بخش کشاورزی که تأمین امنیت غذایی جامعه را در پی

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5109068
http://www.farsnews.com/
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اقتصادی حمایت های همه جانبه از کشاورزان دارند؛ بنابراین برای رسیدن به خوکفایی در زمینه تولیدات مختلف باید حمایت از 

 .این بخش صورت گیرد

و نیشکر بسیاری از در حال حاضر با یک سوم تولید داخلی چغندر قند : نوری از وضعیت تولید شکر در کشور خبر داد و گفت

 .کارخانجات شکر تعطیل شدند یا رو به تعطیلی هستند

انتظار ما از دولت یازدهم این است؛ که مجموعه تولید کننده داخلی چغندر قند و نیشکر به امنیت : وی در پایان خاطر نشان کرد

 .غذایی کافی و پایدار برسد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396662116909 

 
 شکر
  فودپرس 9111بهمن ماه  99شنبه 

 اشباع انبارها و کاهش قیمت شکر صنایع غذایی:های قند و شکر خبر داد دبیر انجمن کارخانه
در این شرایط : یل اشباع انبارهای کشور خبر داد و گفتهای قند و شکر از کاهش قیمت شکر به دل دبیر انجمن صنفی کارخانه <

بهمن دانایی اظهار .برخی با ارائه اطالعات نادرست به دنبال ادامه واردات بودند که وزیر جهاد کشاورزی با اقدام به موقع مانع آن شد

ا مناسب نیست و علیرغم تعیین نرخ وضعیت بازار شکر به دلیل اشباع انبارهای کشور و مازاد چهار برابری عرضه بر تقاض: کرد

فروشند که با توجه به  تومان می 6391داران به زحمت آن را کیلویی حدود  تومانی برای فروش هر کیلوگرم شکر، کارخانه 2611

های  وی با بیان اینکه کارخانه.کند های تولید، بهای کنونی با قیمت سال گذشته برابری می درصدی قیمت نهاده 41تا  91افزایش 

با توجه به اینکه بالفاصله پس از فصل برداشت : قند و شکر با ادامه این روند متحمل زیان زیادی در سال جاری می شوند، افزود

ها تولید خود را از محل خرید داخلی آغاز کردند ولی نرخ این محصول سه ماه پس از  کارخانه( تقریبا از اواخر شهریورماه)محصول 

م شد، محصول بسیاری در انبارها روی دست تولیدکنندگان باقی ماند به گونه ای که در پایان آذرماه که نرخ درخواست صنایع اعال

هزار تن شکر در انبارها موجود بود که به دلیل تعیین نشدن نرخ به فروش نرسیده بودند  201شکر از سوی دولت اعالم شد، حدود 

ممانعت به موقع حجتی برای واردات شکردبیر انجمن صنفی .تقاضا در بازار شد و این عامل به سبب بر هم خوردن تعادل عرضه و

طی : های قند و شکر با اشاره اینکه میزان عرضه شکر چهار برابر بیشتر از تقاضای آن در بازار است خاطرنشان کرد کارخانه

هزار تن شکر وارد کنند و این در حالی  911د خواستند حدو های گذشته برخی به دنبال منافع خود با ارائه آمارهای غلط می هفته

های قند و شکر قائل شده بودند و  کارخانه زیرمجموعه انجمن صنفی کارخانه 41هزار تنی را برای حدود  611بود که سهم حدود 

ت شکر به صورت هزار تن دیگر را به چهار کارخانه خاص که مالک آنها دو نفر بودند اختصاص دادند اما این انجمن با واردا 211

هزار تن شکر بود با ارائه آمارهای  911این افراد از سوی دیگر برای رسیدن به هدفشان که واردات : دانایی گفت.کلی مخالفت کرد

هزار تن شکر روی آبهای مرزی و در بنادر  911غلط به مسئوالن به دنبال دریافت مجوز بودند چراکه آنها اعالم کرده بودند حدود 

ی مانده که این موضوع به هیچ وجه صحت نداشت اما علیرغم صدور از سوی ستاد تنظیم بازار، وزیرجهاد کشاورزی با کشور باق

برخی مدیران نیز با همراهی این افراد سودجو قصد دریافت مجوز واردات را : وی تصریح کرد.ورود به موقع مانع این واردات شد

ها، دو گزارش خالف واقع را نیز قید کرده بودند اما مسئوالن ستاد تنظیم  این محمولهداشتند که در صدور نامه تمدید ثبت سفارش 

بازار و قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی باید با این مدیران برخورد کنند چراکه در این شرایط منافع ملی است که باید 

حصوالت اساسی انحصار ایجاد نشوددبیر انجمن صنفی در سهمیه ای شدن واردات م.مدنظر قرار گیرد نه سود عده ای دالل

خواهد به صورت سهمیه ای تغییر کند وزارت  اگر سیاستگذاری واردات محصوالت اساسی می: های قند و شکر اظهار کرد کارخانه

اردات شکر به وجود ای خاص از رانت اطالعاتی برخوردار نشوند و انحصار در و ای مدیریت کنند تا عده جهادکشاورزی باید به گونه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931112001383
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ها اعالم کنند که با خرید چغندرقند و نیشکر از تولیدکننده داخلی مجوز  نیاید بلکه باید مانند دیگر محصوالت به همه کارخانه

شود تا ضمن شکستن انحصار احتمالی برای خرید محصول از کشاورزان انگیزه مضاعفی ایجاد  واردات شکر به همان میزان صادر می

های قند و شکر در کشور  به گفته دانایی بر اساس آمار اعالم شده از سوی کارخانه.ای رقابتی سالمی شکل بگیردشود و فض

هزار تن آن تولید داخل و مابقی از  011هزار تن بوده که حدود  211موجودی آنها در پایان دی ماه امسال حدود یک میلیون و 

هزار تنی این محصول تا پایان امسال به نظر می رسد حداقل تا  201ید حدود محل واردات تامین شده است که با توجه به تول

 مرداد ماه کشور نیازی به واردات نداشته باشد

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

 شیالت

 - 11/99/98فارس

 شود آال به روسیه صادر می تن قزل 244/ ارسال دومین محموله صادراتی آبزیان به روسیه

آال روز دوشنبه از  تن قزل 244مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت با بیان اینکه 

 .ارزش این محموله معادل یك میلیون دالر است: شود، گفت کشور به مقصد روسیه صادر می
از بارگیری  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   ن شیالت در گفتعیسی گلشاهی، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و توسعه آبزیا

شنبه در تهران بارگیری و آماده  آالی پرورشی روز پنج تن قزل 211: دومین محموله صادراتی آبزیان به مقصد روسیه خبرداد و گفت

 .ارسال به روسیه است

کانتینر حمل بار به این کشور  61آال دومین محموله صادراتی آبزیان به روسیه است و به وسیله  تنی قزل 211محموله : وی افزود

 .شود صادر می

تن میگو به روسیه صادر شد،  91مدیر کل دفتر بهبود و کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت با بیان اینکه در ابتدای ژانویه 

 .شود ه ارزش یک میلیون دالر روز دوشنبه به مقصد روسیه از کشور صادر میتنی قزل آال ب 211محموله : گفت

های غرب و ممنوعیت واردات  با توجه به دستور رئیس جمهوری روسیه مبنی بر مقابله به مثل با تحریم: براساس این گزارش

 .از سایر کشورها تأمین کندمحصوالت غذایی از اتحادیه اروپا این کشور تالش دارد تا بخشی از نیاز غذایی خود را 

تصمیم رئیس جمهور روسیه فرصتی را برای صادرات برخی محصوالت کشاورزی ایران فراهم کرده و : کند این گزارش اضافه می

های مختلف وزارت جهاد کشاورزی از جمله سازمان شیالت، سازمان دامپزشکی، دفتر امور  های مداوم بخش پس از آن طی رایزنی

های تخصصی با مسئوالن روسی اواسط آبان ماه سال جاری براساس اعالم رئیس سازمان دامپزشکی روسیه  سازمان الملل و بین

 .صادرات آبزیان ایران به روسیه مجاز اعالم شد

میگو تن  91، اولین محموله صادراتی آبزیان شامل 2160بنابراین با انجام مذاکرات بین مسئوالن ایرانی و روسی در ابتدای ژانویه 

به این کشور صادر شد ضمن اینکه بخش شیالت و آبزیان به عنوان نخستین بخش از گروه محصوالت پروتئینی مجوز صادرات به 

 .روسیه را دریافت کرده است

همچنین علی اکبر والیتی به عنوان نماینده رئیس جمهور کشورمان روز چهارشنبه هفته گذشته به روسیه سفر کرده و طی این 

 .با پوتین رئیس جمهوری روسیه مالقاتی داشتدیدار 

http://www.foodpress.ir/Post
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های سیاسی و اقتصادی و گسترش روابط دو جانبه ایران و روسیه،  در دیدار مذکور طرفین ایرانی و روسی درباره توسعه همکاری

 .ای و جهانی بحث و مذاکره شده است تحوالت منطقه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396613111922 

 
 شیالت
 - 11/99/80فارس

 برداری هستند بهره درصد مزارع پرورش ماهیان سردآبی فاقد پروانه  04

درصد غیرمجاز است و  04رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه از کل تعداد مزارع پرورش ماهیان سردآبی 

تمام تالش سازمان تبدیل ساختار پرورش ماهیان سردآبی به ساختاری : دریافت پروانه ندارد، گفت قابلیت

 .سالم و هماهنگ با مقررات بهداشتی است
ماهیان  VHSماری درباره اینکه آیا بی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی در گفت

وظیفه : آال شیوع بیشتری یافته که سازمان یک نفر را به عنوان نماینده برای پیگیری بیماری معرفی کرده است، گفت  قزل  سردآبی

و نهاده است و معاون بهداشتی سازمان هم رسیدگی به این   سازمان دامپزشکی کشور تأمین بهداشت دام، طیور، آبزیان و فرآورده

 .بر عهده دارد امور را

حکم جدیدی تحت عنوان نماینده برای پیگیری مشکالت ماهیان سردآبی برای آقای جاویدی معاونت بهداشتی سازمان : وی افزود

 .است صادر نشده و این کار جزء وظایف ذاتی این پست سازمانی 

بیماری مذکور : شیوع داشته است، افزود( آال لقز)در بین مزارع پرورش ماهیان سردآبی  09از سال  VHSوی با بیان اینکه بیماری 

ها شیوع  به دلیل کاهش منابع آبی و افزایش مراکز تولید و آلودگی آب 32و ابتدای سال  36سال قبل یعنی اواخر سال  2حدود 

ر مزارع تحت کنترل قرار گرفت، به طوری که امسال شیوع بیماری د VHSبیشتری داشت اما با اقدامات الزم بیماری ویروی 

 .کاهش یافت

قبل از اینکه مسئول در سازمان دامپزشکی باشم، کارهایی برای مبارزه با این بیماری : رئیس سازمان دامپزشکی بیان داشت

 .تری در حال انجام است اکنون اقداماتی جدی ویروسی انجام شده بود و هم

ت ایران، اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان سردآبی و بیمه کمیته مشترکی بین سازمان دامپزشکی، سازمان شیال: خلج بیان داشت

از قبل وجود داشته که کمیته مذکور طی یک سال اخیر بارها و بارها  VHSمحصوالت کشاورزی درباره مبارزه با بیماری ویروسی 

 .ماهیان سردآبی و مبارزه با آن تشکیل جلسه داده است VHSدر مورد بیماری 

بوده و در همان سال توسط سازمان دامپزشکی این بیماری به سازمان 6909های  از سال VHSشیوع بیماری ویروسی : وی افزود

 .جهانی بهداشت دام گزارش شد

از میزان : آال وارد کرده ، بیان داشت دهندگان ماهی قزل وی در پاسخ به این سؤال که امسال این بیماری چه خسارتی را به پرورش

 .ارت اطالعی ندارم ولی در سال جاری تعداد مزارع آلوده نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته استخس

تمام تالش سازمان تبدیل ساختار پرورش ماهیان سردآبی به ساختاری سالم و هماهنگ با : رئیس سازمان دامپزشکی بیان داشت

 .مقررات بهداشتی سازمان است

 110ایم و همه نمونه طی هزار و  های وارداتی آزمایش کرده زده چشم نمونه از تخم 622از هزار و  39تا  36های  در سال: وی افزود

 .است  هیچ گونه مشکلی نداشته VHSآزمایش از نظر بیماری ویروسی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931109000372
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 آال از جمله  بستر الزم برای پرورش ماهیان سردآبی رعایت تمام مقررات بهداشتی توسط پرورش دهندگان قزل: خلج گفت

 .برخورداری از منابع آبی پاک است

فقط یک مزرعه پرورش ماهی  6923سال : اطالعی از منشاء این بیماری ویروسی بیان داشت رئیس سازمان دامپزشکی با اظهار بی

است هزار تن افزایش یافته  696مزرعه با تولید  601هزار و  0این تعداد به  6936سردآبی در کشور وجود داشته در حالی در سال 

 .های ویروسی تأثیرگذار است و تعدد و تکثر بر میزان شیوع این نوع بیماری

 .درصد غیر مجاز و قابلت دریافت پروانه را ندارند 01از کل تعداد مزارع پرورش ماهیان سردآبی : خلج تصریح کرد

شود اما در صورت شیوع این  آالست که به انسان منتقل نمی مختص ماهیان قزل VHSبیماری ویروسی : براساس این گزارش

 .کند بیماری در مزارع پرورش ماهی خسارت سنگینی را به مزراع وارد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396610111002 

 
 شیالت
 - 11/99/91فارس

 خزر به سطح بحرانی رسید جمعیت ماهیان خاویاری

رئیس مؤسسه جانورشناسی دانشگاه ملی آذربایجان با بیان اینکه حجم ماهیان خاویاری دریای خزر به سطح 

 .بحرانی رسیده است، دالیل کاهش ماهیان خاویاری را تشریح کرد
اکبر اُوا رئیس مؤسسه جانورشناسی دانشگاه ملی  ، الهام علیآذرنیوزبه نقل از  فارسخبرگزاری الملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

دهد که حجم ماهیان خاویاری دریای خزر به شدت کاهش یافته و به مرز بحرانی رسیده  تحقیقات اخیر نشان می: آذربایجان گفت

 .است

های غیرقانونی در سطح  دلیل اصلی، ماهیگیری: اکبر اوا درخصوص دلیل کاهش حجم ماهیان خاویاری دریای خزر گفت یعل

 .های منتهی به این دریا و خود دریا است گسترده در رودخانه

استراگون را به شدت  شناسی در بستر این دریا حیات ماهیان خزر به ویژه ماهیان خاویاری مطالعات علمی زلزله: وی همچنین افزود

 .کند تهدید می

های ورودی به این دریا از دریای سیاه را عامل دیگری برای کاهش جمعیت ماهیان  این محقق، خالی کردن آب توازن کشتی

 دار در این دریا رشد کرده است که به ها، نوعی حیوان معروف به شانه با خالی کردن آب توازن کشتی: خاویاری عنوان کرد و گفت

 .کند ماهیان خاویاری حمله می

کنند و از این منظر هم حیات ماهیان  های دریای خزر را که غذای این ماهیان هستند را استفاده می دارانفیتوپالنکتون همچنین شانه

 .اندازند خاویاری را به خطر می

 .آورند اری دریای خزر فشار میروز بر ماهیان خاوی داران به شدت در حال گسترش است و روزبه جمعیت شانه: وی افزود

مانده مواد شیمیایی  ریزند، حاوی باقی های ولگا و کورا به این دریا می اکبر اوا گفته است، آبهای کثیف و آلوده که از رودخانه علی

 .های صنعتی است که به شدت بر حیات ماهیان خاویاری تاثیر گذاشته است کارخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396664111924 

 
 شیالت
 - 11/99/91فارس
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 هزار تن ماهی یال اسبی و مرکب صادر شد 94/شود برخی آبزیان غیر خوراکی ایران به چین صادر می

از دو سال گذشته برخی آبزیان غیرقابل : گفتمدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت 

 .شود مصرف در ایران از جمله ماهی مرکب و یال اسبی به چین صادر می
در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت در گفت

 .سال پیش آغاز شده است 2صادرات برخی محصوالت آبزی به چین از حدود : د صادرات آبزیان به چین، گفتمور

شود که به لحاظ شرعی در داخل کشور قابل خوردن نیست،  های آبزی تولید می های کشور برخی گونه وی با بیان اینکه در آب

 .ها مصرف خوراکی دارد شود، ولی برای چینی صال مصرف نمیها مثل ماهی مرکب و یال اسبی در داخل ا این گونه: افزود

هایی که به چین مواد غذایی صادر  شیالت از معدود بخش: مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت اظهار داشت

 .شور کار کردهای دیگر که مصرف داخلی ندارد، برای صادرات به این ک توان بر روی گونه  کند، ضمن اینکه می می

توان با انجام اقداماتی این گونه  ماهیان ریز سدی از جمله ماهیان حاللی است که مصرف داخلی ندارند، اما می: گلشاهی تصریح کرد

 .ها مصرف خوراکی دارد، به این کشور صادر کرد که برای چینی

دالر  9با میانگین هر کیلو : اشاره کرد و گفتهزار تنی ماهی مرکب و یال اسبی در سال گذشته به چین  61وی به صادرات 

 .زایی داشته است میلیون دالر برای کشور درآمد 91حدود  32صادرات این گونه از ماهیان به چین در سال 

شود، برای تأمین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز  ترین کشور دنیا محسوب می براساس این گزارش چین با توجه به اینکه پرجمعیت

تواند حداقل محصوالتی را که در کشور مصرف  کند، بنابراین در راستای استفاده از این ظرفیت ایران می اقدام به واردات می خود

 .داخلی ندارد، ولی تولید از تولید قابل توجهی برخوردار است، را به این کشور صادر کنند

دوجانبه بین دو کشور   چین در راستای توسعه همکاری در سفر محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به: افزاید این گزارش می

 .موضوع صادرات برخی محصوالت آبزی غیر قابل مصرف داخلی مورد توجه قرار گرفته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396613111239 

 
 شیالت

 آیانا-9111بهمن  80, چهارشنبه

 های مرزی  پروری در آب های آبزی اعالم برنامه

پروری اردبیل الگوی کشوری است و باید از اعتبارات کشوری بیشترین درصد را به  پتانسیل شیالتی و آبزی

 . این استان اختصاص دهیم
پروری سازمان شیالت ایران در دیدار با رئیس سازمان  معاون آبزیاز اردبیل، ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وجود منابع آبی متعدد و متنوع در استان اردبیل که از استعدادهای بسیار : جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان این مطلب گفت

 .پروری دارد باالی کشاورزی برخوردار است زمینه خوبی را در بحث توسعه آبزی

لحی در این دیدار رسمی که تعدادی از مدیران ستادی سازمان شیالت ایران و مدیرکل شیالت اردبیل هم حضور حسین عبدا

پروری در کشور در سطح مطلوبی قرار گرفته که در حال حاضر ظرفیت تولید ساالنه  وضعیت تولیدات شیالت و آبزی: داشتند، افزود

آبی و سردآبی است  هزار تن است که شامل ماهیان گرم ن اردبیل بیش از ششهزار تن رسیده که سهم استا 921کشور به بیش از 

 .هزار تن در سال برسانیم 21ها بر این است که این میزان تولید را به  ساله ششم تالش که در برنامه پنج

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931109000793
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 641را با تولید بیش از  درصد تولید جهانی 61پروری در کل دنیا  در سال گذشته ایران در بحث تولیدات آبزی: وی خاطرنشان کرد

هزار تن به خود اختصاص داد که برای ارتقاء این ظرفیت، وزیر جهاد کشاورزی تأکیدات فراوانی را برای پرورش ماهیان و 

ریزی و امور اقتصادی وزارت  پروری در قفس دارد و در این زمینه خوشبختانه اعتبارات بسیار چشمگیری را از حوزه برنامه آبزی

 .ورزی اختصاص داده استجهاد کشا

های پرورشی  یابد و در حال حاضر در کشور اکثر گونه گونه آبزی پرورش می 001عبدالحی با بیان اینکه در حال حاضر در دنیا 

های بومی کشور است در ردیف اقالم وارداتی  های خاویاری که جزو گونه خوشبختانه ایران فقط در گونه: وارداتی است، ادامه داد

 .نگرفته که در نوع خود حرکت مثبتی استقرار 

وقفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، مهندس عدیل سروی و مجموعه همکاران  های بی وی با قدردانی از حمایت

سطح فعالیت شیالت استان اردبیل شتاب خوبی را در توسعه به خود : های شیالتی استان تصریح کرد ایشان در افزایش ظرفیت

 .های باال وجود دارد ته است و جای امیدواری بیشتری برای دستیابی به پتانسیلگرف

های  آبی که استفاده از آب پروری سازمان شیالت ایران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای مقابله با بحران کم معاون آبزی

ترین پیشنهاد مقام معظم رهبری است،  یجادشده که عالیدر این فرصت ا: اند، یادآور شد صورت جدی توصیه فرموده مرزی را به

هایی را  نامه کار بسته و تفاهم پروری به ای را برای استفاده از این منابع برای استفاده از آبزی سازمان شیالت ایران نیز برنامه شایسته

ر هکتار در سیستان و بلوچستان و در یک هزا 41هزار هکتار،  001نیز با وزارت نیرو منعقد کرده که در سه استان خوزستان با 

پروری نیز  سازی اراضی شالیزاری در استان گیالن که با استفاده از آبیاری مدرن به مرحله اجرا در خواهند آمد، موضوع آبزی پارچه

 .در آنها با جدیت دنبال شود

های  آالدر آب سطح دنیا در بحث پرورش ماهی قزل در حال حاضر در: پروری در کشور تأکید کرد عبدالحی با اشاره به تولیدات آبزی

 .ایم شوری در سطح جهان بعد از کشور شیلی رتبه دوم را از آن خود کرده های لب شیرین رتبه نخست را داریم و در آب

ر توسعه پروری و نقش آن د پیش از سخنان وی، عدیل سروی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به اهمیت آبزی

پروری،  های ارزشمند، تولیدات کشاورزی اعم از باغبانی، زراعت و دامداری، شیالت و آبزی در کنار دیگر بخش: اقتصادی استان گفت

کنندگان و هم از لحاظ ایجاد اشتغال بسیار حائز اهمیت است که در این میان  هم از لحاظ تأمین نیاز پروتئینی و غذای مصرف

 .کشور ایران و تقویت بنیه اقتصادی که در بحث استقالل و خودکفایی نیز حائز اهمیت استدرجهت ارزآوری به 

پروری در سدهای معیشتی استان،  به گفته وی بر این اساس، امکان تولید ماهیان خاویاری در شمال استان است و توسعه آبزی

هکتار آزادسازی  211هزار و  به مساحت حدود یکاستخرهای دومنظوره و حاشیه رودخانه ارس که با اجرای طرح ساحل بندی 

 ./های بالقوه استان است اوزن و پایاب سد کوثر از پتانسیل شود و همچنین حاشیه رودخانه قزل می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/26234-6.html 

 
 شیالت

 آیانا-9111بهمن  91, شنبهسه 

 درخواست شیالت از موسسه اقیانوس شناسی، برای کمك به پرورش ماهی در قفس 

یر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران در نشست شورای راهبری توسعه پرورش ماهی در زمعاون و

 .ایی جامعه اعالم کردقفس، وظیفه اصلی وزارت جهادکشاورزی و همچنین شیالت ایران را تامین امنیت غذ

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21294-1.html
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، حسن صالحی معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران با بیان این (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

مطلب در نشست شورای راهبری توسعه پرورش ماهی در قفس که امروز سه شنبه در محل سالن جلسات شیالت ایران برگزار شد، 

 .امنیت غذایی در راس سیاست های کالن کشورهای جهان و دولتمردان است که وظیفه بس خطیری است تامین: تاکید کرد

کلی توسعه پرورش ماهی در قفس در کشور منطبق با ( راهبردی های)تعیین و تبیین سیاست ها و استراتژی های : صالحی گفت

نامه کلی توسعه پرورش ماهی در قفس کشور، فراهم آوردن ، ارزیابی وضعیت فعلی و تصویب بر6414اهداف سند چشم انداز ایران 

زمینه های الزم برای اجرای سیاست های حمایتی، سازماندهی و تامین منابع اعتباری مورد نیاز برنامه توسعه، رفع موانع و 

شیالتی، سازمان  موسسه تحقیقات علوم)مشکالت توسعه پرورش ماهی در قفس از طریق برقراری ارتباط با سازمان های مرتبط 

، تصویب و ابالغ برنامه های انتقال دانش فنی مورد نیاز در زمینه بومی سازی ...(حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی و 

 .ساخت، نصب و بهره برداری از قفس های پرورش ماهی از شرح وظایف این شورا است

ما مصّر هستیم که : یک توسعه پایدار داشته باشیم، اظهار داشت وی با بیان این که از همه ابعاد باید در پرورش ماهی در قفس

 دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و علمی ما در این زمینه نقش ایفا کنند و وارد میدان شوند،

اگر یک مدل : صالحی با اشاره به این که در این شورا دیدگاه بر این است که مدل های توسعه پایدار تبیین و ارایه گردد، گفت

وسعه ما این است که زنجیره ای از فعالیت های پرورش ماهی در قفس یا درکنارش صنایع پیشین و پسین این صنعت و یا ت

 .امکانات توسعه ساحلی قرار گیرد، همه را در یک مجموعه مدیریت واحد داشته باشیم

ن شیالت این بوده است که پرورش ماهی در رییس سازمان شیالت ایران با اشاره به این که اعتقاد شخصی وی تا امروز در سازما

قفس در روش های خرد پرورش بدون اتکا به دانش علمی و بدون اتکا به کارشناسان فنی در روند این کار می تواند با شکست 

داران می نبود آموزش های پایه و کاربردی مورد نیاز این صنعت چه برای متولیان این صنعت چه برای بهره بر: همراه باشد، افزود

 .تواند منجر به شکست شود

لذا باید دنبال کنیم چگونه روند را اصالح کنیم، بیماری های نوظهور را شناسایی، و همچنین پیش بینی کنیم که : وی اضافه کرد

 .چه اقداماتی باید انجام شود که اتفاق های منفی نیافتد

شناسی می توانند با دانش و اطالعاتی که دارند به سازمان شیالت  صالحی با اظهار اطمینان از این که همکاران موسسه اقیانوس

هدف این است که این شورا با راهبری و مدیریت و راهبرد توسعه پرورش ماهی در قفس و زنجیره : ایران کمک کنند، تصریح کرد

 .صنایع، روش هایی که باید کمک کند را به عهده بگیرد

قفس با دبیری دکتر حقیقی، مجری طرح توسعه پرورش ماهی در قفس و حضور معاونین و شورای راهبری توسعه پرورش ماهی در 

مدیران سازمان شیالت، سازمان دامپزشکی، موسسه تحقیقاتی علوم شیالتی، انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری، نمایندگانی از 

و نخبگان و پیشگامان صنعت پرورش ماهی در دانشگاه تهران، پژوهشکده اقیانوس شناسی، صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 

 ./قفس در سازمان شیالت ایران تشکیل می شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/26922-6.html 

 
 شیالت

 آیانا- 9111بهمن  91, سه شنبه

 انتقال تجربیات بزرگ ترین بازار عمده فروشی آبزیان توکیو و جهان به ایران 

دستاوردهای آموزشی نظام توزیع آبزیان در ژاپن و سیستم کار بازار عمده فروشی اسکیجی در اختیار 

 .مدیران و کارشناسان سازمان شیالت ایران قرار گرفت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21372-1.html
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، در جلسه کمیسیون ملی تون ماهیان اقیانوس هند که با حضور اعضا و مدعوین (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

از موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، بخش های مختلف سازمان و نمایندگان بخش های خصوصی در سالن جلسات سازمان 

، توسط رضا نوری دفرازی، کارشناس شیالت ایران برگزار شد، گزارشی از سیستم کار بزرگ ترین بازار عمده فروشی توکیو و جهان

 .آمار و اقتصاد صید معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران ارائه شد

وی که طی سال جاری در دوره آموزشی مدیریت منابع ماهیگیری در ژاپن حضور داشت و بر اساس بازدیدی که از بازار اسکیجی 

اشت اقدام به تهیه و ارایه گزارش کاملی کرده است در ابتدا به نظام توزیع آبزیان در به عنوان بازار عمده فروشی مرکزی توکیو د

 .ژاپن پرداخت و سپس سیستم کار بازار عمده فروشی اسکیجی را تشریح کرد

الت بازار عمده فروشی مرکزی است که با موافقت و تصویب وزارت کشاورزی، جنگلداری و شی 04نوری با بیان این که ژاپن دارای 

: بازار عمده فروشی محلی نیز با موافقت و تصویب استاندار هر استان تاسیس شده اند، اعالم کرد 226تاسیس شده است و تعداد 

این بازارها بر اساس قانون بازار عمده فروشی که زیر نظر وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیالت است فعالیت می کنند؛ تا آنجا که 

 .عمده فروشی با سه بازار فروش مستقیم ماهی وجود دارد بازار 66در شهر توکیو 

کارشناس آمار و اقتصاد صید معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران با بیان این که بازارهای یاد شده عالوه بر ماهی، 

زار عمده فروشی اسکیجی، مالک با: به عمده فروشی گوشت قرمز، میوه، سبزیجات و گل هم مبادرت دارند، خاطر نشان ساخت

آبزی مبادله می شود و آن را به یکی از بزرگ ترین  401تن محصول دریایی از  2411دولت توکیو است که در آن روزانه حدود 

 .بازارهای عمده فروشی دنیا تبدیل کرده است

هزار  11هزار وسیله نقلیه و  91بیش از است و روزانه ( زمین فوتبال 04به وسعت )هزار متر مربع  291وی وسعت این بازار بیش از 

خریدار مجاز و  411عمده فروشان واسط،  6611شرکت بزرگ عمده فروشی،  2افرادی شامل : نفر در آن تردد می کنند، یادآور شد

 .هزار خریدار تجاری خُِرد در بازار فعالیت دارند 64

ماهیگیری سازمان شیالت ایران، کلیه افراد ذکر شده به جز خریداران به گفته کارشناس آمار و اقتصاد صید معاونت صید و بنادر 

 ./تجاری خُرد، می بایست مجوز کسب توسط وزارت کشاورزی، جنگلدارای و شیالت ژاپن و دولت کالنشهر توکیو داشته باشند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/26926-6.html 

 
 شیالت

 آیانا- 9111بهمن  91, سه شنبه

 تن تیالپیا از چین و ویتنام  0444واردات ساالنه 

شود و پس از  طور عمده از چین و بخشی از کشور ویتنام وارد ایران می هزار تن ماهی تیالپیا به هرساله پنج

از لحاظ سالمت و بهداشتی بودن آن مورد تأیید سازمان یابد که  بندی به بازارها راه می فرآوری و بسته

 .دامپزشکی کشور است
در بخش : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

صادرات دارد و از این مقدار بخش اعظمی راهی میلیون تن  6.9تولید و صادرات آبزیان، چین یکی از کشورهایی است که حدود 

 .شود اتحادیه اروپا و امریکا می

های نادرست و غیربهداشتی استفاده  برای تولید آبزیان در کشور چین، مقرون به صرفه نیست که از روش: عیسی گلشاهی افزود

دهد و این امر  است، محصوالت فوق را بازپس می کنند، زیرا در این صورت اتحادیه اروپا که قوانین سختی برای واردات وضع کرده

 .کند لطمه اقتصادی بزرگی به این کشور وارد می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21371-1.html
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 .دهد شود که بخش اعظمی از آن را تیالپیا تشکیل می هزار تن ماهی از کشور چین به ایران وارد می ساالنه پنج: وی خاطرنشان کرد

هزار تن باالتر  66مورد پسند مردم که عمدتاً از هشت گونه بوده است، از در هیچ سالی میزان واردات ماهیان : گلشاهی ادامه داد

 .نرفته است

شد، هیچ  صورت غیربهداشتی و خارج از معیارهای اتحادیه اروپا از کشور چین صادر می اگر قرار بود محصولی به: وی تصریح کرد

 .ماند متقاضی برای این محصوالت باقی نمی

 روز آینده به ایران 94های روسی طی  ورود هیئت

ای را برای واردات محصوالت  سازمان دامپزشکی ایران نیز قوانین سختگیرانه: مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت یادآور شد

ای عبور  های بهداشتی و قرنطینه دهیم که تمامی محصوالت وارداتی از تمامی سطح پروتئینی دارد، بنابراین به مردم اطمینان می

 .استکرده 

ماند تا از سالمت آن اطمینان  شود مدتی را در گمرک باقی می ای که به ایران وارد می پس از آنکه محموله: گلشاهی تأکید کرد

 .شود شود و پس از آن اجازه ترخیص داده می حاصل می

 .درصد آن از کشور چین است 01طور عمده  شود که به ماهی تیالپیا از کشورهای چین و ویتنام به ایران وارد می: وی اظهار داشت

روز آینده، هیئتی از  61طی : های روسی در ایران برای صادرات محصوالت شیالتی ایران به این کشور گفت وی درباره حضور هیئت

 .فته شودهای نهایی گر آالی ایرانی تصمیم کنند تا درباره میگو و قزل ها به ایران سفر می روسیه برای عقد قراردادها و نحوه پرداخت

های مردم روسیه راه پیدا کرد و مورد استقبال قرار گرفت و مسئوالن این کشور  نخستین محموله میگو به سفره: وی در پایان افزود

 ./های بعدی را وارد کنند در صدد هستند محموله

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/26902-6.html 

 

 
 شیالت

 آیانا- 9111بهمن  80, چهارشنبه

 ها برای پرورش ماهی در قفس در ایران  گذاری چینی آبی از سرمایه استقبال اتحادیه ماهیان گرم

ها در صنعت پرورش ماهی در قفس  گذاری چینی با سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران به روسیه، شرایط سرمایه

 .فراهم شدکشور 
درباره تعامل و ( ایانا)آبی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های ماهیان گرم مدیرعامل اتحادیه تعاونی

: های جدید ایران و چین در بخش پرورش ماهی در قفس که در سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی به چین انجام شد، گفت همکاری

ی است که در زمینه پرورش ماهی در قفس تولید مناسبی دارد اما تا به امروز به غیر از واردات تجهیزات چین یکی از کشورهای

 .ارتباط مناسبی وجود نداشته است

 .کپورماهیان چینی که تولید آن در ایران رواج دارد نیز تولید آن از این کشور و هندوستان منشاء گرفته است: حسن آقازاده افزود

گذاری  های زیادی در بخش پرورش شیالت دارد که در این سفر شرایط مناسبی برای سرمایه ایران، ظرفیت: کرد وی خاطرنشان

 .ها در این بخش و استفاده از دانش فنی آنها فراهم شود چینی

و آبزیان را در   های تولید و پرورش را کاهش پروش ماهی در قفس هزینه: های پرورش ماهی در قفس ادامه داد آقازاده درباره مزیت

آوری فضوالت، اضافه کردن امالح به  هایی مانند تعویض آب، جمع طوری که در این روش هزینه دهد، به شرایط بهتری پرورش می

 .یابد های نگهداری و نگهبانی کاهش می آب و هزینه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21357-1.html
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ن پروش ماهی به این صورت پرورش اکنو در کشور ما هم: وی در باره شرایط فعلی کشور برای پرورش ماهی در قفس، تصریح کرد

 .های خلیج فارس، قشم و دریای عمان در حال انجام است های محلی در کناره تازگی پرورش گونه آال در پشت سدها و به قزل

درصد برای  90تا  91های تولید را  پرورش ماهی در قفس هزینه: آبی کشور یادآور شد های ماهیان گرم مدیرعامل اتحادیه تعاونی

 .دهد ولیدکننده کاهش میت

کیلومتر نوار ساحلی داریم که این امر شرایط مناسبی را برای  211تا دوهزار و  011در کشور ما دوهزار و : آقازاده تأکید کرد

 .کند پرورش ماهی در قفس برای ما فراهم می

قفس و زیر آب نیز در روسیه در حال های رایج پرورش پرورش ماهی در قفس، پرورش ماهی در  به غیر از روش: وی اظهار داشت

 ./های احتمالی دارد تری از لحاظ نبود موج، دمای مناسب آب و جلوگیری از سرقت انجام است که شرایط مطلوب

http://www.iana.ir/tashakkol/item/26231-6.html 

 

 شیالت

 خبرنگاران جوان - 6939بهمن  61: تاریخ

 های مختلف آرتمیا در کشور مرکز مرجع آرتمیا به دنبال پرورش سویه

برداری بهینه، بررسی و  توسعه تحقیقات در زمینه برآورد ذخایر و تغییرات جمعیتی آرتمیا در منطقه به منظور تدوین اصول بهره

 .اف مرکز مرجع آرتمیا استن از جمله اهد های مناسب کیفیت و پرورش آ تعیین سویه

با عنوان واحد آبزیان اداره شیالت استان  6912؛ مر کز تحقیقات آرتمیا در سال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

نیز با واگذاری این مرکز به  6923در سال . نام دادبنام مرکز توسعه و بهره برداری آرتمیا تغییر  6913تاسیس گردیده و در سال 

 . موسسه تحقیقات شیالت ایران به ایستگاه تحقیقات آرتمیا تغییر نام داد

در آینده نزدیک این مرکز به مرکز . نیز با عنایات آقای دکتر مطلبی به مرکز تحقیقات آرتمیای کشور تبدیل گردید 6904در سال 

 . نی و غربی آسیا تبدیل خواهد شدمرجع آرتمیا در منطقه میا

 : اهداف

توسعه تحقیقات در زمینه برآورد ذخایر و تغییرات جمعیتی آرتمیا در منطقه به منظور تدوین اصول بهره برداری بهینه، بررسی و 

 های مناسب کیفیت و پرورش آرتمیا  تعیین سویه

 ختلف، های م ها و گونه ایجاد بانک ژنی از طریق جمع آوری سیست سویه

ها در منابع آبزی  های مناسب جهت پرورش آرتمیا و روتیفر بمنظور تولید سیست و زی توده و استفاده از ان تهیه و تکثیر سیست

های منابع آرتمیا، تحقیقات  پروری، بررسی هیدروشیمی و هیدروبیولوژی و تعیین مشخصات کلیماتولوژیکی و اقلیمی دریاچه

 آوری و  پیرامون اصول و روشهای عمل

شناسی، تنوع زیستی، ژنتیکی، چرخه زندگی، فیزیولوژیکی،  بهینه سازی سیست آرتمیا و روتیفر طبیعی و پرورشی، تحقیقات زیست

های آرتمیا، تحقیقات در زمینه چگونگی غنی سازی، کشت و پرورش در  ها در انواع گونه بیوشیمیایی و مقاومت به استرس

 ها، توسعه همکاریهای بین المللی و تعامل با دانشگاههاوموسسات عالی  یواستخرهای خاکی و تعیین نرمات

 : وظایف

 استفاده از بیومس آرتمیا در تغذیه خرچنگ دراز آب شیرین  -6

 بررسی امکان تولید و ارزیابی سلکو و سوپر سلکو با توان داخلی کشور  -2

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21290-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 های پلی پلویید آرتمیا ارومیانا  بررسی استرین -9

 ها از نظر سیست زایی  های مختلف آرتمیا در کشور و مقایسه آن ش سویهپرور -4

 بررسی روشهای مختلف تغذیه بر ارزش غذایی آرتمیا  -0

 مطالعه عوامل تنظیم اسمزی در اگزوپودیتهای آرتمیا ارومیانا  -1

 بررسی تغذیه و عوامل محیطی بر میزان سیست زایی آرتمیا ارومیانا در شرایط پرورشی  -2

 ارزیابی کیفی سیست دکپسوله قابل هچ آرتمیا ارومیانا و بررسی تغییرات کیفی آن در طول یک سال  -0

 بررسی امکان تولید و ارزیابی سلکو و سوپر سلکو با توان داخلی کشور  -3

 گوی سد ارس  بررسی بیولوژی شاه می -61

 ربایجان شرقی بررسی تغییرات جمعیتی ماهیان اقتصادی سد علویان استان آذ -66

 گوی آب شیرین سد ملکیان استان آذربایجان شرقی  بررسی تغییرات جمعیتی شاه می -62

 بررسی تغییرات جمعیتی ماهیان اقتصادی رودخانه زاب استان آذربایجان غربی  -69

 بررسی تغییرات جمعیتی آرتمیا ی دریاچه ارومیه  -64

 مطالعه هیدروشیمی دریاچه ارومیه  -60

 ارتباط پراکنش آرتمیا با وضعیت اکولوژیکی در یاچه ارومیه  -61

 های آب شور کسور  مطالعه دریاچه -62

 ها و آب بندهای آب شور کشور  مطالعه آبگیر -60

 تاثیر تغذیه آرتمیا در بهبود کیفیت گوشت ماهیان قزل آال  -63

 ( با کشور آذربایجانمشترک )بررسی تغییرات جمعیتی برخی ازماهطان اقتصادی سد ارس  -21

 ( مشترک با کشور عراق)بررسی تغییرات جمعیتی ماهیان اقتصادی رودخانه الوند  -26

 : ها ساختار سازمانی و وظایف واحد

 : بخشهای تخصصی مرکز

 بخش تکثیروپرورش  -6

 تکثیر و پرورش آرتمیا  -

 تکثیر و پرورش سایر آبزیان  -

 بخش مدیریت ذخایر واکولوژی  - 2

 زمایشگاه ارزیابی ذخایر آ -

 آزمایشگاه هیدروشیمی  -

 بخش فن آوری زیستی  - 9

 آزمایشگاه کشَت جلبک -

 بخش فرآوری آرتمیا  -4

 بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان  -0

 ها  آزمایشگاه بهداشت و بیماری -

 : ها تجهیزات و توانمندی

 مترمربع 2111فضای ساختمانی به مساحت  -
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 دروشیمی آزمایشگاه هی -

 آزمایشگاه کشت جلبک  -

 آزمایشکاه ارزیابی ذخایر  -

 آزمایشگاه تکثیروپرورش آرتمیا  -

 آزمایشگاه بهداشت وبیماریهای آبزیان  -

 سالن تکثیروپرورش آبزیان  -

 سالن فرآوری آرتمیا  -

  F. B. Dدستگاه  -

 های صفر وزیرصفردرجه  سردخانه -

 دستگاه پلت فریزر  -

  کتابخانه -

 کامپیوتروسرویس اینترنت  -

 سالن کنفرانس  -

 قایقهای نمونه بردرای  -

 رستوران وآشپزخانه  -

 پارکینگ  -

 مهمانسرا  

 تر، شوری سنج، وغیره  م pHتر، سانتریفوژ،  دستگاههای الکتروفورز، اسپکتروفتوم -

 استریومیکروسکپ  -

 : دستاوردهای شاخص تحقیقاتی

 ریاچه ارومیه ساله د61ارزیابی ذخایر -

 استحصال کتین وتبدیل آن به کیتوزان ازپوسته سیست آرتمیا ارومیانا  -

 موردمقاله تحقیقاتی به مجالت داخل وخارج ازکشور 61ارسال  -

 پایان نامه داشجویی مقطع دکتری  60اجرای بیش از -

 : عضویت در مجامع بین المللی

 عضویت درانجمن بیوتکنولوژی شمالغرب کشور  -

 عضویت درشورای تخصصی تحقیقات استان  -

 عضویت درانجمن علوم وفنون دریایی  -

 عضویت دربسیج علمی استان  -

http://www.yjc.ir/fa/news/613619 

 
 شیالت
 ایسنا - 9111بهمن  99شنبه 

  نفر در سال 344آموزش / اندازی نخستین مرکز پرورش ماهیان زینتی راه

http://www.yjc.ir/fa/news/109163
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نفر آموزش های الزم  911اندازی اولین مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی ساالنه  با راه  :ای استان تهران گفت مدیر کل آموزش فنی و حرفه

 .شوند در این بخش را فراگرفته و جذب بازار کار می

راه : لین مرکز پرورش ماهیان آکواریومی و زینتی در استان تهران اظهار کردپور در مراسم افتتاح او به گزارش خبرنگار ایسنا، حمیدرضا خان

نفر در بخش تکثیر و پرورش ماهیان  911نفر را فراهم کرده و درصدد هستیم با توسعه این مرکز سالیانه  91اندازی این مرکز موجبات اشتغال 

 .زینتی آموزش دهیم

توانند در  آید و کارآفرینان می و کسب و کارهای خرد و کوچک در منازل به اجرا در می این طرح در قالب مشاغل خانگی: وی ادامه داد

 .های خود آن را پیاده و کارفرمایان ما محصول را از آن ها خریداری کنند خانه

ان آموزش فنی و استاندارد بین المللی در سایت سازم 660در حال حاضر : ای استان تهران خاطرنشان کرد مدیر کل آموزش فنی و حرفه

ای بارگذاری شده و مشغول تدوین استانداردهای جدید در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی و آکواریومی درجهت تحقق اشتغال پایدار  حرفه

  .هستیم

آموزش های مهارتی که راه اندازی این مرکز آموزش تخصصی زمینه اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار پس از کسب  پور با بیان این خان

یکی از مشکالتی که در خصوص توسعه فرهنگ استفاده از آکواریوم و ماهیان زینتی داریم آموزش و خدمات پشتیبانی  :فراهم می کند، افزود

  .است

ندازی مجموعه درصدد ارائه بسیاری از افراد از نحوه استفاده از آکواریوم و چگونگی نگهداری ماهیان تزیینی آشنایی ندارند، لذا با راه ا: وی گفت

 .مند به کسب و کار کوچک در منازل در قالب مشاغل خانگی به وجود آید ای از جوانان عالقه خدمات پشتیبانی هستیم تا شبکه

درصد آموزش های فنی و حرفه ای توسط بخش خصوصی و  06اکنون  :ای استان تهران در پایان تصریح کرد مدیر کل آموزش فنی و حرفه

ای با اعمال نظارت خود این کار را به افراد متخصص  شود و سازمان فنی و حرفه های تولیدی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی عرضه میواحد

 .واگذار کرده است

http://www.isna.ir/fa/news/39666611160 

 

 عسل

 - 11/99/91فارس

 کنیم میوه وارد نمی/ هزار تن عسل در کشور 20تولید 

: میلیون دالر محصول باغی صادر شده است، گفت 2معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال حدود 

 .تصمیمی برای واردات میوه نداریم
وزیر جهاد کشاورزی با حضور در برنامه اقتصاد ایران شبکه پنج  حسن رکنی معاون خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شود هزار تن صادر می 0هزار تن عسل در کشور تولید و  20ساالنه : سیمای جمهوری اسالمی ایران، گفت

 .گرم است 201گرم به ازای هر فرد و در دنیا حدود  311میانگین مصرف عسل در کشور حدود : وی افزود

مکان این آزمایشگاه توسط بخش خصوصی تهیه : احداث آزمایشگاه عسل توسط دولت، تصریح کرد  به پرداخت هزینه رکنی با اشاره

 .شده که امیدواریم با تکمیل این آزمایشگاه در آینده عسل کامل استاندارد تولید شود

 .شود های البرز و زاگرس تولید می کوه  ها در دامنه بهترین عسل: وی افزود

ای وارد   هایی از این نوع، هیچ میوه امسال به جز موز و میوه: های باغبانی بیان داشت یر جهاد کشاورزی با اشاره به مزیتمعاون وز

 .ایم و تصمیمی برای واردات در سال آینده هم نداریم نکرده

http://www.isna.ir/fa/news/93111106018
http://www.farsnews.com/
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شد، اما با  ه کشور وارد میها از جمله پرتقال مصری، گالبی و سیب ب های قبل انواع و اقسام میوه در سال: رکنی بیان داشت

 .تمهیدات وزارت جهاد جلوی واردات این محصوالت گرفته شد

 .هستیم 61های یک تا  در زمینه تولید زعفران، انار، انجیر، زردآلو، گیالس در دنیا دارای رتبه: وی افزود

میلیارد دالر و در سال جاری  2ارزش هزار تن محصوالت باغی به  020مقدار  32سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .ایم میلیارد دالر داشته 2هزار تن صادرات محصوالت باغی به ارزش  211تاکنون 

در ابتدای دولت یازدهم : رکنی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم تقاضای صادرات و واردات را به نفع صادرات افزایش دهیم، گفت

درصد  01سال به باالی  4درصد بود که در نظر داریم این ضریب را در پایان  10ی حدود ضریب خوداتکایی در محصوالت کشاورز

 .برسانیم

درصد الینهای مرغ کشور وارداتی و خارجی  30جهانی در تولید مرغ صنعتی در کشور خبرداد که بیش از  2وی در حالی از رتبه 

 .دهد است و الین ایرانی آرین درصد ناچیزی از مرغ کشور را تشکیل می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396662116296 

 

 صادرات و واردات

 - 11/99/91فارس

 هزار تن روغن و شکر به عراق 24صادرات ماهانه 

طی : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ابراز عالقه مسئوالن بازرگانی برای واردات محصوالت ایرانی گفت

هزار تن شکر  94هزار تن روغن و  94مذاکرات مشترك با هیات عراقی، توافق نهایی برای صادرات ماهانه 

 .کشور انجام شد تصفیه شده به این
های ایرانی و عراقی برای صادرات انواع  های مشترک هیات علی قنبری نتایج نشست خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

روزه به عراق و طی  9در سفر : کاالهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به کشور عراق را مثبت اعالم کرد و گفت

مذاکراتی با وزیر بازرگانی و مسئوالن وزارت بازرگانی این کشور از ورود کاالهای ایرانی به ویژه مواد غذایی و مصالح ساختمانی ابراز 

 .عالقه کردند

هایی برای صادرات طی مذاکرات مشترک با هیات عراقی به ریاست ولید الموسوی قائم مقام وزیر بازرگانی عراق، توافق ن: وی گفت

 .هزارتن شکرتصفیه شده به این کشور صورت گرفت 61هزار تن روغن تصفیه شده و61ماهانه 

طبق مذاکرات و توافق انجام شده، قیمت کاالهای صادراتی به عراق شناور بوده و : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود

 .جهانی و شرایط حاکم بر بازار تعیین خواهد شدهای روز  هزارتنی حسب قیمت61برای هر محموله 

مذاکرات اولیه برای صادرات آرد گندم و شیرخشک توسط این : معاون وزیر جهادکشاورزی در خصوص صادرات دیگر کاالها گفت

 .شرکت به عراق صورت گرفت و قرار است مذاکرات بعدی با طرف عراقی برای حصول توافق نهایی در تهران انجام شود

در صورت نهایی شدن مذاکرات وانجام توافق با مقامات عراقی، این شرکت آمادگی : یر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزودمد

آرد، برنج، شکر و روغن تصفیه شده و گندم دوروم، قابل مصرف برای صنایع غذایی را نیز به این : دارد تا کاالهای اساسی شامل

 . کشور صادر کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931112001731
http://www.farsnews.com/
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هدف این شرکت : ن اینکه کاالهای صادراتی توسط این شرکت تبدیلی بوده و ارزش افزوده برای کشور دارند، تاکید کردقنبری با بیا

های خالی کارخانجات تولیدی، ایجاد اشتغال  از صادرات کاال به کشورهای همسایه، تحقق اقتصاد مقاومتی با بکارگیری ظرفیت

 .کشور استوری و کسب درآمد برای  مولد، افزایش بهره

صادرات کاالهای اساسی مطابق دستورالعمل دولت و از محل مازاد نیاز مصرفی کشور خواهد : معاون وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد

 .های خارجی و منافع کشور دارد بود و مقدار فروش هر کاال بستگی به توافق با طرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396669116161 

 
 صادرات و واردات

 آیانا- 9111بهمن  80, چهارشنبه

 ! هزار تن ذخیره داریم 04خیال شوند،  واردکنندگان پرتقال بی

 .ایام نیستهزار تنی پرتقال برای ایام عید، نیازی به واردات پرتقال برای این  04سازی  با ذخیره
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .هزار تن حاصل شده است 41سازی و انبار کردن پرتقال برای ایام عید به اتمام رسیده است و ذخیره مناسبی در حد  کار ذخیره

شود تا در  های مختلف انجام می شده، تحویل محصول پرتقال به استان از هفته آینده طبق سهمیه مشخص: حیدرپور افزوددالور 

 .اسفندماه سال جاری شاهد توزیع مناسب پرتقال برای ایام نوروز مردم باشیم

ظر کمیسیون تنظیم بازار مشخص شده از نوع شمال و جنوب است و قیمت آن مطابق ن محصول پرتقال ذخیره: وی خاطرنشان کرد

 .خواهد شد

هیچ نگرانی برای کمبود پرتقال نداریم و محصوالت تولیدشده از کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار است؛ : حیدرپور ادامه داد

 .دنبال بهانه باشند بنابراین واردکنندگان نباید به

 .سط استان آذربایجان غربی تأمین شده استبر اساس تصمیم دولت، سیب برای ایام عید نیز تو: وی تصریح کرد

  هزار تنی رتون در سال جاری 94کاهش 

محصول گندم و جو کشت شده : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درباره سایر محصوالت موجود در استان یادآور شد

های بعد از ایام عید بتواند به مقدار  اریم که بارندگیموقع به اتمام رسیده است، اما امیدو های هرز نیز به و عملیات مبارزه با علف

 .کار آید کافی بوده و برای محصوالت فوق به

کنیم تا آن  شده بر مبنای الگوی کشت است که تالش می محصول گندم در استان مازندران بیش از حد توصیه: حیدرپور تأکید کرد

 .شده برسانیم را به سقف تعیین

طح زیر کشت گندم با افزایش عملکرد جبران خواهد شد و به جای آن اراضی موجود برای کشت کاهش س: وی اظهار داشت

 .یابد های روغنی اختصاص می دانه

هزار تن برنج رتون برداشت شد که در  40امسال حدود : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درباره رتون نیز گفت

 .ر استمقایسه با سال گذشته از کاهش برخوردا

شود، از شالیزارهای استان  هزار تن برنج رتون که محصول کیفی نامیده می 00سال گذشته حدود : حیدرپور در ادامه افزود

 .مازندران برداشت شد

 ./ها و تابستان گرم باعث شد که میزان تولید این محصول در سال جاری کاهش یابد کمی بارش: وی خاطرنشان کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26239-6.html 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931113001010
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21293-1.html
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 صادرات و واردات

 آیانا- 9111بهمن  91, سه شنبه

 شرایط قرنطینه ای واردات بذر کدوی شینتوزا از کره جنوبی اعالم شد 

قرنطینه ای متوسط قرار داشته و انجام آن واردات کاالی مذکور از کشور فوق در فهرست کاالهای با ریسك 

 .منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای اعالمی است
 Shintoza(Cucurbita، شرایط قرنطینه ای واردات بذر کدو واریته (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

molopepo * Cucurbita maxima  )ات اعالم شداز کشور کره جنوبی توسط سازمان حفظ نبات. 

بنابراین گزارش، اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور کره جنوبی و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور 

آن عاری بودن محموله از بیماری های گیاهی ( توضیحات اضافی) A.Dگواهی بهداشت گیاهی در کشور کره جنوبی که در قسمت 

Didymella bryoniae  وChoanephora cucurbitarum  مورد تاکید قرار گرفته باشد با این تذکر که درج اسم علمی

بیماری گیاهی فوق درگواهی بهداشت گیاهی کاالی مذکور الزامی است و در غیر این صورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کاال 

 .جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود

 Didymella bryoniaeکدوی مبتال به بیماری گیاهی 

بر پایه این گزارش، ضدعفونی محموله با یک قارچ کش مناسب در کشور کره جنوبی و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت 

مدارک الزم گیاهی مربوطه؛ الزام در ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت گیاهی کشور کره جنوبی منطبق با شرایط اعالمی و سایر 

به کارشـناسان قرنــطینه گیاهی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی که سازمان حفظ نباتات 

مسئولیت عواقب مترتبه را به عهده واردکننده دانسته؛ لزوم عاری بودن محموله از بقایای گیاهی، بذور علف هرز، حشرات زنده و 

که به طور واضح نام علمی (  Label)ی گیاهی؛ داشتن بسته بندی های مناسب هر بخش از محموله از برچسب عالیم بیماری ها

گیاه مربوطه بر روی آن درج شده باشد؛ ارائه کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط ( جنس و گونه)

به  Re-exportدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی اعالمی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مج

در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر می )مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده

 .از جمله تذکرات صادر شده از سوی سازمان حفظ نباتات است( شود

به موارد یاد شده نیست و چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا الزم به ذکر است لبته تمام تذکرات منحصر 

تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به 

چنانچه آلودگی قرنطینه ای . )حاء خواهد شدهزینه صاحب کاال ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا ام

 .(مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کاال عودت یا امحاء می گردد

کما این که بر اساس تذکر وارد شده در صورتی که انجام هر یک از بندهای فوق در کشور مبداء مقدور نباشد، از صدور گواهی 

 ./بهداشت گیاهی خودداری می گردد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26920-6.html 

 

 
 صادرات و واردات

 فودپرس 9111بهمن ماه  99شنبه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21375-1.html
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 است ایران،از بازار روسیه غافل مانده

 .کند از کل دنیا وارد میروسیه، معادل کل صادرات غیرنفتی ایران، محصوالت غذایی  <مواد غذایی 

البته در حال حاضر، تنها محصوالت . از محصوالت آبزی تا مرغ و محصوالت لبنی. می شوداین روزها زیاد گفته  صادرات به روسیه

در مورد مزیت صادرات صنایع . دیگر محصوالت هنوز در صف اجازه ورود قرار گرفته اند. آبزی موفق به ارسال به روسیه شده اند

روسیه »: او می گوید. گفتگو کردیم انجمن کانون های صنایع غذایی، دبیر کاوه زرگرانغذایی و محصوالت کشاورزی به روسیه با 

 «.رات غیرنفتی ایران، محصوالت غذایی از کل دنیا وارد می کندبازار بسیار بزرگی است، به طوری که معادل کل صاد

وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی و دامی چطور است؟ در حال حاضر دروازه های بازار روسیه برای صادر کردن محصوالت 

آیا . و محصوالت لبنی هم به میان است صادرات مرغاما صحبت از . البته تنها محصوالت آبزی صادر می شود. ایرانی باز شده است

 روسیه می تواند بازار خوبی برای صادرات محصوالت ایرانی باشد؟

به عبارتی . تی ایران، واردات محصوالت غذایی از کل دنیا داردروسیه بازار بسیار بزرگی است، به طوری که معادل کل صادرات غیرنف

با توجه به بازارهای بالقوه ای . میلیارد دالر صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی به این کشور انجام می شود 46رقمی نزدیک 

در همین راستا پر پتانسیل ترین . باشددیگری که ما در عراق، افغانستان و دیگر کشورها داریم، روسیه می تواند بازار قابل قیاسی 

میلیارد دالر واردات لبنیات و به طور تخصصی  4روسیه چیزی حدود . بازار موجود برای صنایع غذایی و تبدیلی ایران، روسیه است

د رییس جمهور اما با توجه به دستور جدی. درصد آن از اروپا تامین می شده است 01میلیارد دالر واردات پنیر دارد که بیش از  2

ماه است که از این فضا غافل مانده و در حال  0ولی متاسفانه ایران بیش از . این کشور، واردات از اتحادیه اروپا ممنوع شده است

مجوز های صادرات لبنیات و تعامالت الزم ایجاد نشده و فعال سازمان دامپزشکی توانسته . طی کردن سلسله مراتب اداری است

 .را صادر کند محموله آبزیان

 عالوه بر مشکالت بروکراسی که شما می گویید، چقدر محصوالت ایرانی از لحاظ کیفی قابلیت صادرات را دارد؟

اگر قرار باشد پنیر ایرانی را با پنیرهای مختلف اروپایی مقایسه کنیم، باید بگوییم رقابت پنیر ایرانی با پنیر اروپایی سخت است اما 

در . هزار تن مازاد تولید دارند که به شیر خشک تبدیل می شود 9ل ماست و شیر خام، صنایع لبنی ما روزانه در حوزه های دیگر مث

رقابت در از زمینه هم صرفا می تواند مربوط به بسته بندی ها . نتیجه با ارسال شیر به روسیه می توان بازار خوبی تصاحب کرد

 .ه دولت و سازمان دامپزشکی است تا هرچه زودتر مجوزها را صادر کننددر حوزه لبنیات اصلی ترین وظیفه به عهد. باشد

چرا که این چند وقت اخیر در مورد وزن مرغ و هورمونی بودن آنها صحبت می . در تولید مرغ و تخم مرغ چه راه حلی باید پیدا کرد

 .شود

این خرید تضمینی به همه صنایع لطمات سنگینی . کشور، مشکلی به نام خرید تضمینی وجود داردکشاورزی متاسفانه در بخش 

تمام دنیا، چه در روسیه و چه در آمریکا،  به طور مثال قیمت خرید گندم در مزرعه در. از جمله صنعت مرغداری. وارد می کند

دالر گران تر از تمام دنیا  611اما متاسفانه این عدد در ایران، با دالر مبادله ای و یا آزاد، . دالر است 261تا  631عددی در حدود 

ود قیمت مواد اولیه را چرا که خود به خ. این موضوع باعث می شود تا صادرات تمام صنایع پایین دستی آن کاهش پیدا کند. است

. در مرغ هم همین مشکل ایجاد شد. در نتیجه قدرت رقابت جهانی از بین رفت. گران کردیم و قیمت کاالی نهایی هم باال رفت

حتی وزیر از بازرگانان برای . قیمت خرید تضمینی ایجاد شده، یک چالش بزرگی است که وزارت جهاد با آن دست به گریبان است

آنها باید  .البته مشکل دیگر هم وزن زیاد مرغ هاست. مرغ که دولت به صورت تضمینی خریداری کرده، کمک خواستصادرات این 

سی روزه جمع آوری می شدند، اما می بینیم که مدت جمع آوری آنها طوالنی تر بوده و وزنشان هم باالی دو کیلو است که بازار 

 .روسیه این را نمی پسندد

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 9111بهمن  98جمعه 

 مشکالت فزاینده بازرگانان هندی از ممنوعیت واردات برنج به ایران

ماه گذشته که در پی تصمیم  تقاضا برای برنج باسماتی در بازار داخلی با وجود کاهش قیمت در شش: اکونومیک تایمز هند در گزارشی نوشت

 .ایران برای ممنوعیت واردات اتفاق افتاد، افزایش نیافته است

ها هستند که تاکنون کاهش  گویند مصرف کنندگان در انتظار کاهش بیشتر قیمت به گزارش ایسنا، خرده فروشان و برندهای برنج باسماتی می

اند  اند و به دلیل اینکه قادر نبوده در سال مالی جاری بدترین ضربه را متحمل شدهدر این بین صادرکنندگان . درصدی داشته اند 41تا  91

 .موجودی انبارشان را خالی کنند احتماال ضرر خواهند کرد

ه ممنوعیت ایران برای واردات برنج باسماتی ب: بال کریشان میتال، مدیرکل شرکت صادرکننده برنج باسماتی گورداسپور در این باره اظهار کرد

 .صادرات این شرکت لطمه زده و بازار داخلی هم کساد است که به معنای ضرر این شرکت در سال مالی جاری خواهد بود

با اینهمه در بازار داخلی هند مصرف . دهند درصد تخفیف می 91تا  21برندهای برنج باسماتی برای افزایش فروش و نقد کردن کاالیشان 

های بازار ممکن است کاهش بیشتری  کنند زیرا نظر عمومی بر این است که قیمت یزان نیاز خریداری میکنندگان در حال حاضر بر اساس م

 .پیدا کند

های تحت کشت باسماتی از سوی کشاورزان در صورت ادامه کاهش  نگرانی که در میان حاضران این صنعت وجود دارد، احتمال کاهش زمین

 .قیمت است

میلیون تن به ارزش  6.40به  2164فروش برنج باسماتی این کشور به ایران در سال مالی منتهی به مارس سال طبق آمار دولتی هند، میزان 

 .میلیارد دالر بالغ شد 6.09

گران در حال حاضر تنها با مجوزهای سال  معامله: یک مقام بلندپایه انجمن صادرکنندگان برنج هند پیش از این به اکونومیک تایمز گفته بود

کنند و ضمن ابراز امیدواری برای لغو ممنوعیت وارداتی ایران، از سفر هیاتی در اوایل فوریه به  های برنج را به ایران ارسال می محموله گذشته

 .منظور مذاکره در مورد این موضوع خبر داده بود

هند در قبال خرید نفت ایران، شماری کاال بویژه  های غربی یک سیستم تهاتر کاال ایجاد کردند و هند و ایران دو سال قبل برای دور زدن تحریم

 .فروشد برنج، کنجاله سویا و اقالم دارویی به ایران می

http://www.isna.ir/fa/news/39666110041 

 

 صنایع غذایی

 فودپرس 9111بهمن ماه  0چهار شنبه 

 برند آبلیموی غیر استاندارد اعالم شد صنایع غذایی 
مسلم .مدیر کل اداره استاندارد استان تهران دو برند آبلیموی عرضه شده در بازار مصرف استان تهران را غیر استاندارد اعالم کرد <

براین اساس دو   :ت، اظهار کردبرند آبلیموی عرضه شده در کشور دو بار تست انجام شده اس 23که اخیرا روی  بیات با بیان این

در تهران و سه محصول دیگر از دو برند در استان آذربایجان شرقی  "حاسب"، یک محصول از برند "دست چین"محصول از برند 

که معموال برای کاالهای مشمول استاندارد اجباری در طول سال شش بار نمونه برداری  وی با بیان این.غیر استاندارد اعالم شدند

این نمونه برداری چهار بار در محل کارخانه و دو بار هم از طریق بازار و خرید محصوالت توسط همکاران اداره : شود، گفت نجام میا

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.isna.ir/fa/news/93111005546
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شان هنوز به دست ما نرسیده که امیدواریم این نتایج  سایر برندهایی که مشکلی نداشتند نتایج: بیات افزود.شود استاندارد انجام می

دست "علیه آبلیموی : های متخلف گفت مدیر کل اداره استاندارد استان تهران درباره نحوه برخورد با شرکت.زودتر اعالم شوند

که تولیداتش در تهران عرضه می شد فاقد  "حاسب"همچنین برند . ایم که این موضوع پیگیری خواهد شد اعالم جرم کرده "چین

وی با اشاره به چگونگی .عه شده اما خط تولید آن غیر فعال است و تولیدی ندارداستاندارد بود و تاکنون دو بار به این کارخانه مراج

آزمایشات در بحث پلی فنل و فالنوییدهاست که با تست این دو ماده : شناسایی آبلیموهای تقلبی توسط سازمان استاندارد گفت

الم برندهای غیر استاندارد استان آذربایجان شرقی با که اع بیات با بیان این.توانیم به سنتزی یا طبیعی بودن آبلیمو پی ببریم می

های خود را  پروانه استاندارد، پروانه دائمی نیست و در صورتی که یک برند ویژگی: اداره کل استاندارد این استان است، اظهار کرد

 دهد و با آن برخورد خواهد شد حفظ نکند، پروانه خود را از دست می

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

 صنایع غذایی
 فودپرس 9111بهمن ماه  99شنبه 

 آرم سیب سالمت مجوز ورود فرآورده ها به بازار 

ی تواند وارد هیچ فرآورده ای نم وزارت بهداشتبدون مجوز : ، گفتسازمان غذا و دارومعاون وزیر بهداشت و رییس  <مواد غذایی 

 .عالمت پروانه ساخت و پروانه مجوز ورود به بازار است( سیب سالمت)بازار شود و آرم 

در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مصرف کنندگان در انتخاب و مصرف محصوالت آرایشی و بهداشتی و  دکتر رسول دیناروند

آیا برنامه برای وجود دارد که مصرف کنندگان سردرگم  سازمان استانداردغذایی هم باید دنبال آرم سازمان غذا و دارو باشند و هم 

سازمان ملی استاندارد وظایف خاص خود را دارد که تدوین استانداردها خواهد بود و سازمان غذا و دارو نیز : نشوند اظهار داشت

 .که عمدتا بحث نظارت و جلوگیری از ورود کاالهای غیر مجاز و بدون مجوز وزارت بهداشت می باشدوظایف خود را دارد 

محصوالت غیر مجاز تولید داخل و وارداتی بدون مجوز وزارت بهداشت نمی تواند وارد بازار شود بنابراین این دو سازمان : وی گفت

هایی داشتند که خوشبختانه نفاهم نامه ای که با سازمان استاندارد دستگاه هایی هستند که در بخشی از موضوعات موازی کاری 

 .داشته ایم موازی کاری ها به حداقل می رسد اما وظایف اصلی هر سازمانی خاص و مشخص می باشد

ه یکی موازی کاری شاید برای مردم مملوس نباشد ولی زیان هایی دارد ک: رئیس سازمان غذا و دارو در مورد موازی کاری ها گفت

از آنها این است که با توجه به اینکه بودجه های دولت محدود است و معنی ندارد که دو دستگاه یک کار انجام دهند و در مرحله 

دوم مخاطبان ما قرار دارند یعنی تولید کنندگان و واردکنندگان کاال که آنها انتظار دارند پنجره واحدی را از دودولت ببینند و 

عنوان مثال برای سالمت و کیفیت دو دستگاه یا سازمان نظارت داشته باشند و حذف موازی کاری ها در حوزه  مجبور نباشند به

استاندارد به این صورت است که در جاهایی که امکان پذیر است سازمان استاندارد به سازم غذا و دارو اعتماد می کند و ما نظارت 

 .بر وظایف خود

ستاندارد را مردم بر روی فرآورده هایی می بینند که مشمول استاندارد اجباری هستند و بسیاری از عالمت ا: دیناروند ادامه داد

فراورده ها مشمول استاندارد اجباری نیستند اما عالمت سازمان غذا و دارو را مردم روی تمامی فرآورده های که باید با مجوز وزارت 

آرایشی و بهداشتی، دارو، تجهیزات پزشکی و غذایی حتما باید عالمت سازمان  بهداشت وارد بازار شوند را می بینند که محصوالت

 .غذا و دارو را داشته باشند که نشانگر این است که این فرآورده ها پروانه ساخت و مجوز ورود به بازار را دریافت کرده اند

فرآورده ای نمی تواند وارد بازار شود و آرم سازمان بدون مجوز وزارت بهداشت هیچ : رئیس سازمان غذا و دارو در پایان اظهار داشت

 .عالمت پروانه ساخت و پروانه مجوز ورود به بازار است( سیب سالمت)غذا و دارو 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B0%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 صنایع غذایی
 فودپرس 9111بهمن ماه  91دو شنبه 

 رتصفیه شده به عراقکصادرات روغن و ش

هزار  61در مذاکرات مشترک با هیات عراقی، توافق نهایی برای صادرات ماهیانه : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت <صنایع غذایی

 .این کشور صورت گرفتتصفیه شده به شکرهزارتن  61تن روغن تصفیه شده و

های ایرانی و عراقی برای صادرات انواع کاالهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی  نتایج نشست های مشترک هیات علی قنبری

روزه به عراق و انجام مذاکرات نهایی با مسئوالن وزارت بازرگانی این 9راق را مثبت اعالم کرد و با اشاره به سفر ایران به کشور ع

کشور، از ابراز عالقه وحمایت وزیر بازرگانی این کشور نسبت به ورود کاالهای ایرانی به ویژه مواد غذایی و مصالح ساختمانی، 

 .خبرداد

ا هیات عراقی به ریاست ولید الموسوی قائم مقام وزیر بازرگانی عراق، توافق نهایی برای صادرات طی مذاکرات مشترک ب: وی گفت

 .هزارتن شکرتصفیه شده به این کشور صورت گرفت 61تصفیه شده وروغن  هزار تن61ماهیانه 

طبق مذاکرات و توافق انجام شده، قیمت کاالهای صادراتی به عراق شناور بوده و : ایران افزودشرکت بازرگانی دولتی ر عامل مدی

 .های روز جهانی و شرایط حاکم بر بازار تعیین خواهد شد هزارتنی حسب قیمت61برای هر محموله 

مذاکرات اولیه برای صادرات آرد گندم و شیرخشک توسط این : معاون وزیر جهادکشاورزی در خصوص صادرات دیگر کاالها گفت

 .شود شرکت به عراق صورت گرفت و قرار است مذاکرات بعدی با طرف عراقی برای حصول توافق نهایی در تهران انجام

در صورت نهایی شدن مذاکرات وانجام توافق با مقامات عراقی، این شرکت آمادگی : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود

آرد، برنج، شکر و روغن تصفیه شده و گندم دوروم، قابل مصرف برای صنایع غذایی را نیز به این : دارد تا کاالهای اساسی شامل

  .کشور صادر کند

هدف این شرکت : ی با بیان اینکه کاالهای صادراتی توسط این شرکت تبدیلی بوده و ارزش افزوده برای کشور دارند، تاکید کردقنبر

های خالی کارخانجات تولیدی، ایجاد اشتغال  از صادرات کاال به کشورهای همسایه، تحقق اقتصاد مقاومتی با بکارگیری ظرفیت

 .مد برای کشور استمولد، افزایش بهره وری و کسب درآ

ر خواهد مطابق دستورالعمل دولت و ازمحل مازاد نیاز مصرفی کشو کاالهای اساسیصادرات : معاون وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد

 .بود و مقدار فروش هر کاال بستگی به توافق با طرف های خارجی و منافع کشور دارد

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 قارچ

 آیانا- 9111بهمن  91, دوشنبه

 شود  واحدهای خانگی تولید قارچ، استانداردسازی می

دنبال انتقال برخی محصوالت سبزی و  ای به وری باالی آب در واحدهای گلخانه آب و بهرهبا توجه به بحران 

 .ها هستیم صیفی به داخل گلخانه

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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/Post
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با اعالم این خبر ( ایانا)ها، گیاهان دارویی و قارچ امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر امور گلخانه

 .های زراعی قرار خواهیم داد ای، اراضی مناسبی را در اختیار سایر بخش به داخل واحدهای گلخانهبا انتقال محصوالت : گفت

فرنگی و نهال عالوه بر سبزی و  سیدمحمد کیایی از برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای انتقال بخشی از محصوالت زینتی، توت

 .وانیم نقشی در مدیریت بحران آب داشته باشیمدر حال مهیا کردن شرایط هستیم تا بت: صیفی خبر داد و افزود

 شود سند ملی گیاهان دارویی تدوین می

ریزی در کشت گیاهان  نیازمند برنامه: های متفاوت و پتانسیل باالی موجود در کشور خاطرنشان کرد وی با اشاره به وجود اقلیم

 .دار صورت گرفته است اراضی شیب دارویی هستیم و مطالعاتی نیز در زمینه دیم گیاهان دارویی و کشت در

کیایی با بیان اینکه گیاهان دارویی برای ایجاد تنش، متابولیت ثانویه و تولید ماده مؤثره الزم باید در فضای باز کشت شوند، ادامه 

 .پذیر است تولید نشاء و پایه تکثیری این گیاهان در گلخانه امکان: داد

سند : یک برنامه مدون و مناسب و تهیه استاندارد تولید پایه تکثیری خبر داد و تصریح کردوی از تشکیل ستاد دارویی برای اجرای 

ملی گیاهان دارویی نیز در حال تدوین است که در آن توسعه، اصالح و بازار گیاهان دارویی در نظر گرفته شده است، مؤسسه 

کار را بر عهده دارد و در تالش هستیم با گرفتن مصوبه، ها و مراتع از سوی وزارت جهاد کشاورزی مسئوالن این  تحقیقات جنگل

 .تر کار را عملیاتی کنیم هرچه سریع

 نه مازاد قارچ داریم، نه مافیای قارچ

ها، گیاهان دارویی و قارچ با اعالم اینکه با توجه به سرانه مصرف پایین قارچ و شرایط نامساعد صادرات  مدیرکل دفتر امور گلخانه

خواهیم تعداد واحدها را  در حال حاضر میزان متقاضی واحدهای قارچ زیاد است، اما به جهت بازار نمی: ریم، یادآور شدمازاد قارچ ندا

 .سازی در زمینه مصرف قارچ بیشتر شود و راه صادرات نیز باز شود گسترش دهیم مگر آنکه فرهنگ

مقدار قابل : حوزه خلیج فارس عنوان کرد و اظهار داشت کیایی بازارهای هدف برای صادرات را روسیه، آسیای میانه و کشورهای

 .شود توجهی از محصول تا قبل از اوضاع نابسامان عراق به این کشور صادر می

برای کنترل نظارت : وی وزارت جهاد کشاورزی را مسئول نظارت بر واحدهای بزرگ قارچ و استانداردسازی آنها دانست و تأکید کرد

 .هایی شده است تا با انتقال مسائل فنی به آنها به سمت استانداردسازی هدایت شوند ریزی ز برنامهروی واحدهای خانگی نی

تولیدکنندگان قارچ تشکلی دارند که تمامی تولیدکنندگان : کیایی با اعالم اینکه مافیای قارچی در کشور وجود ندارد، گفت

روزرسانی اطالعاتشان هستند و  دعوت از متخصصان روز دنیا در حال بهزیرمجموعه آن هستند تا تولید استاندارد صورت گیرد و با 

 .اند که شاید بتوان نام مافیا را روی آنها گذاشت اند که بیشترین بهره را برده ها بوده در قسمت عرضه همیشه واسطه

شود و این بازار  ز توسط دولت انجام نمیگذاری نی گیرد، طبیعتاً قیمت ای از سمت دولت به قارچ تعلق نمی یارانه: وی در پایان افزود

 ./آید کند، هرچه میزان مصرف و تقاضای قارچ کمتر باشد، قیمت نیز پایین می است که قیمت را تعیین می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26949-6.html 

 
 قارچ

 آیانا-9111بهمن  91 ,سه شنبه

 آغاز دوره آموزش مبانی تولید بذر مولد قارچ و بستر کشت 

قارچ ( کمپوست)قارچ و بستر کشت ( بذر مولد)دوره آموزشی آشنایی با مبانی تولید استاندارد اسپان 

 .شود ماه در اصفهان برگزار می بهمن 29تا  91خوراکی از فردا 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21343-1.html
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هدف از ( ایانا)یج باغبانی معاونت باغبانی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ریزی آموزش و ترو رئیس گروه برنامه

 .برگزاری این دوره آموزشی را ارتقای کیفیت تولید، آشنایی با بازاریابی و توسعه صادرات قارچ خوراکی عنوان کرد

مبانی تولید کمپوست، آشنایی با اصول پرورش قارچ خوراکی، آشنایی با مبانی تولید اسپان، آشنایی با : ابراهیم شرافتی افزود

بندی قارچ و آشنایی با اصول بازاریابی و بازاررسانی قارچ خوراکی از محورهای این دوره آموزشی  آشنایی با اصول برداشت و بسته

 .هستند

این استاد هلندی توسط یکی از  گیرد و استاکس، استاد هلندی صورت می آموزش این محورها توسط تای: وی خاطرنشان کرد

 .های تولیدکننده قارچ اصفهان دعوت شده است شرکت

 .بینند نفر از کارشناسان، محققان و تولیدکنندگان پیشرو قارچ خوراکی آموزش می 11در این دوره : شرافتی ادامه داد

رورش قارچ خوراکی و واحد تولید کمپوست قارچ در پایان این دوره آموزشی قرار است بازدید میدانی از یک واحد پ: وی تصریح کرد

 .در اصفهان صورت گیرد

هزار تن و سرانه مصرف بین یک کیلوگرم  619، میزان تولید قارچ خوراکی کشور 32گفتنی است، بر اساس آخرین گزارش در سال 

 .ا سه کیلوگرم استگرم ت 011گرم در ایران است، در حالی که متوسط مصرف جهانی دو کیلو و  211تا یک کیلو و 

ترین دغدغه در حوزه قارچ خوراکی کشور است و ایران با رعایت استانداردهای جهانی و  در حال حاضر توسعه صادرات مهم

 ./ویژه بازارهای کشورهای همسایه حرکت کند تواند به سمت بازارهای هدف به استانداردهای کشورهای مقصد، می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26910-6.html 

 

 کود

 - 11/99/91فارس

 سال2برابر قیمت کود طی 90افزایش / میلیون دالر کود 144واردات 

: سال خبرداد و گفت2درصدی قیمت کود طی  9014مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از افزایش 

 .شود میلیون دالر صرف واردات کود شیمیایی می 144ساالنه 
، علیرضا ولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در نشست خبری خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های مؤثر  ترین نهاده کود شیمیایی یکی از مهم: گفت ماه گذشته پرداخت و 61امروز به بیان اهم اقدامات انجام شده این شرکت در 

 .کند در افزایش تولید کشاورزی است که امنیت غذایی کشور را تأمین می

های دفاع  ریزی مناسب پس از سال کشور در تولید کود شیمیایی از قبل از انقالب وابسته به واردات بوده که با برنامه: وی افزود

تروشیمی عالوه بر استفاده از منابع گاز طبیعی، ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان این نوع کود های پ مقدس و تأسیس مجتمع

 .مطرح شد

میلیون تن در سال رسید ولی نیاز  4.0تولید کود اوره کشور به بیش از   :مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت

شود  هزار تن همچنان از محل واردات تأمین می 411هزار تن و پتاسه به میزان  011وارداتی کشور به کودهای فسفاته به میزان 

 .میلیون دالر ارزبری برای کشور به همراه دارد 111که بالغ بر 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21368-1.html
http://www.farsnews.com/
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تحت   :یابد، گفت ولی با بیان اینکه طی سال آینده وابستگی کشور به واردات انواع کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه کاهش می

گیری از منابع کشور و  لت طی سال جاری تالش شد پروژه تولید داخل این نوع کودهای شیمیایی جهت بهرههای دو سیاست

 .آمونیاک فسفات و سولفات پتاسیم کلید خورد کاهش وابستگی به واردات کودهای سوپر فسفات تریپل، دی 

گی کشور در واردات کودهای شیمیایی فسفاته گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت گام دوم در کاهش وابست با سرمایه: وی افزود

مابین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه تولیدکنندگان کودهای  ای فی نامه و پتاسه برداشته شد و در این راستا تفاهم

وابستگی  ساله 1موجود داخلی منعقد و طی آن مقرر شد، در قالب یک برنامه عملیاتی   کشاورزی کشور برای استفاده از ظرفیت

 .کشور به تولید کودهای فوق مرتفع شود و تمامی نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین شود

میلیون دالر  111جویی ارزی بالغ بر  با تحقق این امر عالوه بر صرفه: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد

 .کند گیری داشته و اشتغالزایی مناسبی را نصیب کشور می بخش رشد چشمگذاری در این  برداری از معاون کشور و سرمایه بهره

با توجه به معادن و ذخایر غنی کشور از حیث پتاس و فسفات و موقعیت ژئوپولوتیک کشور و نیاز کشورهای : وی اظهار داشت

 .کند همسایه بخشی عمده از نیاز و بازار این کشورها را نصیب تولیدکنندگان داخلی می

های مناسبی برای تأمین کودهای داخلی و وارداتی شد  در سال جاری نیز به منظور رفع نیازهای بخش کشاورزی برنامه: گفتولی 

 90هزارتن کود اوره تهیه شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد  411ماهه سال جاری میزان یک میلیون و  3که طی 

 .درصدی برخوردار بود

همچنین در مورد کودهای وارداتی برنامه ابالغی به خوبی اجرایی شده به : دمات حمایتی کشاورزی افزودمدیرعامل شرکت خ

هزار تن انواع کودهای شیمیایی پتاسه که در سال قبل تأمین نگردید خریداری و به  201ماهه سال جاری مقدار  3طوری که طی 

 .کشور وارد شد

های مواجه با تنش آبی نظیر  اهمیت برخوردار است که کودهای پتاسه در محیط این موضوع از آن جهت از: وی اظهار داشت

 .سالی و سرمازدگی بسیار مفید و مؤثر است خشکسالی برای رشد عملکرد گیاه و کاهش ضایعات ناشی از خشک

ن است و کل برنامه هزار ت 011ماهه سال جاری در حدود  3همچنین در خصوص انواع کودهای فسفاته میزان تدارک : ولی افزود

 .برابری برخوردار است 4ابالغی محقق شده که در مقایسه مدت مشابه سال گذشته از رشد 

نامه تولید کودهای زیستی با انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ادامه به تفاهم

تأمین، تدارک و توزیع کودهای زیستی با کیفیت در بخش کشاورزی،  :آلی و زیستی اشاره کرد و با برشمردن اهداف آن گفت

کاهش سهم کودهای شیمیایی، حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی، کاهش میزان واردات کودهای شیمیایی و جلوگیری از 

 .نامه است فعالیت واحدهای تولیدی غیراستاندارد از اهداف این تفاهم

 شویم نیاز می بی TSPسال از واردات  94طی * 

های اقتصاد مقاومتی  توسط تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد و اهداف آن را اجرای سیاست TSPنامه تولید  وی همچنین به تفاهم

همچنین حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی، خودکفایی، جلوگیری از خروج ارز و تبدیل کشور به صادرکننده : دانست و گفت

TSP نامه است این تفاهم از اهداف. 

درصد  61هزار تن در سال و تولید داخلی آن فعالً کمتر از  011طبق برآورد مؤسسه خاک و آب  TSPنیاز کشور به : ولی افزود

 .است
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کسر شده و  TSPدرصد از واردات کود  61نامه مذکور هر ساله  تفاهم: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت

خودکفا  TSPساله از واردات  61شود و بر این اساس کشور حداکثر در یک دوره  ز تولیدکنندگان داخلی تأمین میهم میزان ا

 .شود می

 میلیون تن کود ازته در سال 2ظرفیت صادرات * 

ترین و  کشور در تولید مهم: وی در ادامه در خصوص اقدامات ویژه شرکت در سال جاری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت

شود و حتی  شرکت تولیدکننده داخلی تأمین می 0ترین کود کشاورزی یعنی ازته خودکفا است و کل نیاز کشور از محل  پرمصرف

 .میلیون تن در سال وجود دارد 2ظرفیت صادرات بیش از 

و انعقاد  SSPکود شیمیایی هزار تن  96انعقاد خرید مقدار : ولی در مورد سایر اقدامات ویژه شرکت در سال جاری اظهار داشت

 .از دیگر اقدامات ویژه این شرکت است TSPهزار تن  21خرید 

 61نامه و قرارداد منعقده با تولیدکنندگان داخلی مقرر شد تعداد  برحسب تفاهم: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود

 .در اختیار کشاورزان قرار گیردهزار تن از طریق شبکه توزیع شرکت  201نوع کود کشاورزی به میزان 

گیری از امکانات و  بهره: ماه گذشته بیان داشت 61وی در ادامه در مورد اهم اقدامات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در 

نامه نظیر سازمان  های نهادها و مؤسسات مختلف که به نوعی در راندمان تولید بخش کشاورزی مؤثرند در قالب انعقاد تفاهم ظرفیت

نامه تولید کودهای  های اقتصاد مقاومتی با عقد تفاهم های تولید داخل در راستای تحقق سیاست واشناسی و استفاده از ظرفیته

 .وارداتی با اتحادیه تولیدکنندگان داخلی از جمله این اقدامات است

ردهای نوین تضمین شده توسط موسسه ولی همچنین الزام تولیدکنندگان داخلی به تولید کودهای کیفی مطابق با به کار استاندا

: ماه گذشته عنوان کرد و گفت 61تحقیقات خاک و آب کشور را از دیگر اقدامات مهم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در 

گیری از دانش فنی و نوین در عرصه تولید بذور کشور در راستای تولید اقالم بذری مقاومت و با عملکرد باال و تنوع بخشی در  بهره

 .های این شرکت است بد کودی تدارک شده از دیگر برنامهس

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ورود به عرصه تأمین و تدارک سموم با کیفیت و استاندارد از تولیدکنندگان معتبر 

آالت مدرن  از ماشینبرداری کشاورزان  جهانی و داخلی با توجه به آشفتگی موجود در بازار این نهاده و تسهیل در امکان بهره

 .های آتی شرکت عنوان کرد گیری از توان تولید داخلی را از برنامه کشاورزی با بهره

های  بررسی راهکارهای کاهش قاچاق نهادهای کشاورزی و کاهش نشتی کود شیمیایی در زنجیره توزیع را از دیگر برنامه: وی افزود

 .آتی شرکت عنوان کرد

درصد افزایش داشته  6031قیمت کود در کشور قیمت  32تا  31های  در فاصله سال: کود اظهار داشتولی در مورد افزایش قیمت 

 .اکنون تا پایان سال بنای افزایش قیمت نیست است که هم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396664116430 

 
 کود

 آیانا-9111بهمن  91, سه شنبه

 هزار تن کود ازته  244صادرات یك میلیون و 

رسد و  میلیون تن به مصرف می 2.3هزار تن کود ازته در کشور، تنها  044با توجه به تولید چهار میلیون و 

 . شود مابقی صادر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931114001495
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شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در مصاحبه مطبوعاتی که ، مدیرعامل (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  در راستای استفاده از ظرفیت: ماهه گذشته اشاره کرد و گفت 61شده در  به مناسبت دهه فجر برگزار شد، به اقدامات انجام

 .استهای مشترکی منعقد شده  نامه تفاهم... های صنفی و ها، انجمن هایی چون هواشناسی، بانک سازمان

ای فراهم  از آنجا که الزام به تولید کودهای کیفی داخلی وجود دارد، ذخایر مناسبی در انبارهای امانی و اجاره: علیرضا ولی افزود

 .هزار تن کود سرک برای مصرف زمستانه و بهاره در انبارها موجود است 621ای که تاکنون  گونه شده است، به

نوع  61ای تغییر یافته که در حال حاضر  گونه استفاده از سه نوع کود به: داد و خاطرنشان کردبخشی در سبد پولی خبر  وی از تنوع

 .دنبال افزایش تعداد هستیم کود در سبد کودی وجود دارد و به

اه برای مطالعاتی در حال انجام است که کودهای مازاد شناسایی شود و ر: ولی با اشاره به صادرات کودهای مازاد در کشور ادامه داد

 .صادرات آنها فراهم شده است

های  برداران بخش کشاورزی فراهم شود و در این راستا، کارت های الزم برای بهره کنیم تا نقدینگی تالش می: وی تصریح کرد

 .اعتباری تهیه شده است و باشگاه مشتریان در دو استان کشور تدارک شده است

 یفیتورود شرکت خدمات حمایتی در عرصه سموم باک

های  دنبال فراهم آوردن زمینه به: های آینده شرکت اشاره کرد و یادآور شد مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به برنامه

کنیم تا تمامی  شود، تالش می درصد سموم مورد نیاز در کشور تهیه می 20الزم در بخش سموم کیفی نیز هستیم و از آنجا که 

 .شود، کیفی باشد آنچه که تولید و یا وارد می

های خارجی قراردادهایی منعقد شده تا از دانش آنها در داخل  آالت مدرن نیز با شرکت برای استفاده از ماشین: ولی تأکید کرد

 .کشور استفاده شود

شاوران و گیری از توان م ها، بهره سازی تأمین نهاده افزارهایی برای یکپارچه گیری از نرم وی بررسی راهکارهای قاچاق، بهره

 .ها عنوان کرد های مورد نیاز بخش کشاورزی را از دیگر برنامه کارشناسان و تأمین نهاده

ها در سال جاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی تدارک سه میلیون و  در راستای تأمین، تدارک و توزیع نهاده: ولی اظهار داشت

 .ه استهزار تن انواع کودهای فسفاته، ازته و پتاسه دیده شد 241

درصد نیاز کشور به کود تدارک دیده شده است و در انبارها  20هزار تن، یعنی معادل  421دو میلیون و : وی همچنین گفت

 .موجود است

هزار تن کود به کشاورزان تحویل شده است و هیچ  219تاکنون دو میلیون و : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود

 .اردکمبودی در بخش وجود ند

 .هزار تن است که مشکلی از لحاظ تأمین نداریم 211بینی کرد مصرف کود سرک در فصل بهار و زمستان  ولی پیش

موقع در اختیار کشاورزان قرار خواهد  هزار تن کود پتاسه خریداری شده و به 611: وی درباره کودهای پتاسه نیز خاطرنشان کرد

 .گرفت

 یش قیمتی نخواهد داشتتا پایان سال کودهای شیمیایی افزا

ای در دولت مطرح نشده است و تا پایان سال هیچ تغییری در قیمت کودهای  برای افزایش قیمت کود هیچ برنامه: ولی ادامه داد

 .شیمیایی نخواهیم داشت

ی شیمیایی افزایش قیمت کودها 6932تا  6931های  طی سال: های بخش کشاورزی تصریح کرد وی با اشاره به مشکل گرانی نهاده

 .درصد برآورد شده است 031هزار و  یک
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توسط تولیدکنندگان داخلی  TSPنامه مشترک برای تولید کودهای  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به امضای تفاهم

لوگیری از های اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ج در راستای اجرای سیاست: اشاره کرد و یادآور شد

 .خروج ارز به کشور مقرر است که این کود توسط تولیدکنندگان داخلی تهیه و تدارک شود

هزار تن از این کود در کشور  011در گذشته ایران یکی از واردکنندگان کود ازته بود که امروز چهار میلیون و : ولی تأکید کرد

 .شود مابقی صادر می میلیون تن آن مصرف داخلی داشته و 2.0شود که  تولید می

هزار تن بود و وابستگی شدیدی در این بخش وجود  011های گذشته تولید  در زمینه کودهای فسفاته نیز در سال: وی اظهار داشت

درصد از واردات کاسته شده و بر  61سال، هرساله  61ای با تولیدکنندگان داخلی به امضا رسید که در مدت  نامه داشت، اما تفاهم

 .هزار تن نیاز کشور از داخل تأمین شود 011ترتیب تمامی  ت داخل افزوده شود و بدینتولیدا

ای به امضا رسیده که با  نامه در زمینه کودهای پتاسه نیز با کشورهای بلوک شرق ازجمله بالروس تفاهم: ولی همچنین گفت

 .یممشارکت بخش خصوصی و تولیدات داخلی بتوانیم میزان نیاز کشور را مرتفع کن

نوع کود شیمیایی که به سبد کودی اضافه شده است، پنج نوع کود دیگر همچنان در  61در سال آینده عالوه بر : وی در ادامه افزود

 .ای قرار خواهد گرفت سبد یارانه

ین سیاست دولت حمایت از کودهای تولیدکنندگان داخل است و در ا: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطرنشان کرد

عنوان سوپاپ  راستا استفاده از کودهای آلی و زیستی نیز در دستور کار قرار گرفته است و همچنان شرکت خدمات حمایتی به

 .بردارن حضور خواهد داشت اطمینان در کنار بهره

هزار تن از تولید  01حدود ( گندم و جو)از چهارهزار تن بذر غالت : ولی درباره بذور مورد نیاز در بخش کشاورزی نیز تصریح کرد

 .کنیم در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی بکوشیم شود که تالش می داخل تهیه می

 بر تمامی کودهای شیمیایی 10نصب استاندارد اجباری از آبان سال 

: گفت معاون فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره نصب برچسب کیفیت بر کودهای شیمیایی

ای در برنامه توسعه چهارم و پنجم تکلیف شد، اما در برنامه چهارم مورد غفلت قرار  نامه نظارت و پایش کودها در کشور مطابق آیین

 .گرفت و زمان اجرای آن به دولت جدید برگشت

 .ید منقش به برچسب باشدشود با در مدت یک سال آینده تمام کودهای کشور و آنچه که وارد می: مالزاده ادامه داد... ا شمس

دهنده تمام مشخصات موجود بوده و مواد  گر کیفیت روی کودهای شیمیای، آلی و ارگانیک نشان برچسب نمایان: وی یادآور شد

 .دهد دهنده هر کود را نشان می تشکیل

ها و  ان جهاد کشاورزی استاننامه منعقدشده با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازم بر اساس تفاهم: مالزاده تأکید کرد

 .تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان موجود، کودهای مصرفی در کشور، استاندارد اجباری خواهند گرفت

ماه  ترتیب تا آبان اند برچسب مطابقت با کیفیت را دریافت کنند و بدین واحد تولیدکننده کود در کشور توانسته 14: وی اظهار داشت

 ./ودهای موجود در کشور این برچسب کیفیت را خواهند داشتسال آینده تمامی ک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26929-6.html 

 
 گندم
 آیانا-9111بهمن  99, شنبه

 هکتاری سطح کشت گندم در استان تهران  3444کاهش 

 . هزار هکتار گندم در استان تهران، جو کشت شد ، به جای سه در راستای کاهش مصرف آب

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21373-1.html
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، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در مصاحبه مطبوعاتی که به (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های آب  ها در زیربخش این طرح: تان خبر داد و گفتطرح در بخش کشاورزی اس 692مناسبت ایام دهه فجر برگزار شد، از افتتاح 

برداری  و خاک، تولیدات دامی و گیاهی، منابع طبیعی، آبخیزداری و عشایر، صنایع کشاورزی، زیربنایی و آب و خاک به بهره

 .رسد می

بخشی از این : افزود میلیارد ریال برشمرد و 401هزار و  شده در این بخش را یک گذاری انجام سیدمحمد موسوی حجم سرمایه

ای اختصاص یافته  صورت تملک دارایی و سرمایه های دولتی و کمک بالعوض بوده و بخش دیگری نیز به اعتبارات از طریق حمایت

 .است

 .اند ها تأمین کرده درصد را مجریان طرح 21درصد از تسهیالت بانکی است و  63: وی خاطرنشان کرد

درصد را  20های زیربنایی و آب و خاک است و حدود  شده مربوط به طرح گذاری انجام مایهدرصد کل سر 63: موسوی ادامه داد

 .های منابع طبیعی، عشایر، آبخیز و تعاون روستایی است درصد مربوط به طرح 61های تولیدی دربر دارد و عالوه بر آن،  طرح

طرح جزو  69و  61، 42ها به ترتیب با  راوانی طرحهای پیشوا، ورامین و دماوند از لحاظ تعداد ف شهرستان: وی تصریح کرد

 .شوند های باال محسوب می های با طرح شهرستان

رأس دام از  201افتتاح هفت طرح برای تولید شیر با دارا بودن دوهزار و : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران یادآور شد

 .تن را دربر دارد 401هزار و  61ولید شیری معادل رسد و میزان ت برداری می هایی است که به بهره دیگر طرح

هزار قطعه، دو واحد پرورش  942موسوی افتتاح چهار طرح پرواربندی برای تولید گوشت، پنج واحد مرغداری صنعتی با ظرفیت 

، صیفی، طرح در بخش سبزی 41: های قابل افتتاح برشمرد و تأکید کرد طرح بخش دام و طیور را از دیگر طرح 22آبزیان، 

میلیارد تومانی به  96گذاری  هزار مترمربع و سرمایه 101فرنگی و گیاهان جالیزی وجود دارد که در سطح چهار میلیون و  گوجه

 .رسد برداری می بهره

های قابل  میلیارد ریال تسهیالت از دیگر طرح 91بریده با  های شاخه واحدهای کشت بافت و دو واحد تولید گل: وی اظها رداشت

 .افتتاح در این هفته است

رسد و  برداری می گذاری در این ایام به بهره میلیارد تومان سرمایه 42طرح با  02در بخش تولیدات گیاهی : موسوی همچنین گفت

گذاری که  میلیارد ریال سرمایه 3.0طرح با  46عالوه بر آن در حوزه آب و خاک و بخش آبیاری مدرن و انتقال آب با لوله نیز 

 .رسد برداری می میلیون مترمکعبی مصرف آب را دربر دارد، به بهره 0.0جویی  هصرف

های مربوطه عنوان  های آبخوان موجود در این استان را از دیگر پروژه برداری از چهار واحد صنایع تبدیلی، سردخانه و پروژه وی بهره

 .کرد

 اجرای طرح پرورابندی عشایر در گرو اختصاص تسهیالت

صورت تضمینی را هفت  شده به سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاران، میزان شیر خریداریرئیس 

تومانی به دامداران  441هزار و  ماه سال جاری تمامی مبالغ مربوطه با قیمت یک تا پایان دی: میلیون کیلوگرم عنوان کرد و افزود

 .پرداخت شده است

ریزی شده  بر اساس طرحی، برنامه: ر رسیدن آبیاری در اراضی جنوبی تهران با آب فاضالب خاطرنشان کردموسوی درباره به صف

شود، الزم  است که استفاده از آب فاضالب در این اراضی به صفر برسد که با توجه به آنکه کشت استان تهران در اسفندماه آغاز می

ود تا با مشارکت کشاورزان بتوانیم استفاده حداقلی از آب فاضالب برای اراضی های مربوطه برگزار ش است جلسات دیگری با دستگاه

 .کاری جنوب تهران را عملیاتی کنیم سبزی
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دلیل محدودیت منابع آبی، کاهش  به: وی از کاهش سطح زیر کشت گندم و تبدیل آن به جو در استان تهران خبر داد و تصریح کرد

هزار هکتار گندم، جو کشت شد که آب کمتری  قرار گرفت و در این راستا به جای سه سطح کشت محصوالت پرآب در دستور کار

 .کند مصرف می

 .هزار هکتار توسعه کشت سورگوم به جای ذرت عملیاتی شد همچنین یک: موسوی ادامه داد

ها و افزایش تعداد  ت گلخانهتوسعه کش: های محوری برشمرد و یادآور شد وی تولید محصوالت سالم در استان تهران را از دیگر طرح

 .پزشکی در راستای کاهش مصرف سموم و تولید محصول سالم در حال انجام است های گیاه کلینیک

آنجا که  این طرح تدوین شده است، اما از : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درباره طرح پرواربندی عشایر نیز تأکید کرد

توانیم خبر از اجرایی شدن این طرح  ، آغاز آن به انجام نرسیده است و به محض تأمین اعتبار، میهنوز اعتبارات آن انجام نشده

 ./بزرگ در استان تهران بدهیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26964-6.html 
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 شود زمین کشاورزی هم وثیقه وام می/ هزار میلیارد ریال است 24هی دولت به بانك کشاورزی بد

: هزار میلیارد ریال است، گفت 24مدیرعامل بانك کشاورزی با بیان اینکه بدهی دولت به بانك کشاورزی 

 .شود االحداث به عنوان وثیقه وام پذیرفته می زمین و تأسیسات آتی
، مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی در نشست خبری امروز که به مناسبت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ی با همکاری مجلس و دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی سهمی برا: ایام مبارک دهه فجر برگزار شد، گفت

های مختلف اختصاص  بخش کشاورزی به صورت ریالی در نظر گرفته شده است که ما به نحو مطلوب، این منابع را به بخش

 .ایم داده

های  هزار میلیارد ریال به طرح 61های توسعه آب و خاک،  هزار میلیارد ریال به طرح 1از محل صندوق توسعه ملی مبلغ :وی افزود

هزار  9هزار میلیارد ریال برای پشتیبانی از تولید گوشت قرمز و مبلغ  62ورش ماهی در قفس، مبلغ ای و پر توسعه کشت گلخانه

 .ایم میلیارد ریال به مناطق محروم اختصاص داده

ما به عنوان یک بانک تخصصی، بانکی پیشرو در سیستم بانکداری هستیم و اولین سیستم : مدیرعامل بانک کشاورزی اظهار داشت

توانند با حضور  میلیون تومان درخواست وام داشته باشند می 21ایم به طوری که کشاورزانی که زیر  تمرکز را اجرا کردهبانکداری م

 .ساعت بدون کوچکترین معطلی وام را دریافت کنند 40در بانک و پر کردن فرم ظرف 

 .به صورت اینترنتی تبدیل کنیمهمچنین این امکان وجود دارد که تقاضای درخواست وام را : شهیدزاده اظهار داشت

به عنوان : مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه بانک کشاورزی بازوی اجرایی دولت در توسعه بخش کشاورزی است، اظهار داشت

این با های دولتی داشته باشیم بنابر های اقتصاد مقاومتی باید بیشترین سرمایه را در بین بانک این بازوی دولت برای اجرای سیاست

و همچنین الیحه خروج از  34مذاکرات الزم با مجلس و دولت و قول دولت و مجلس قرار شده تا در برنامه ششم و در بودجه سال 

 .هزار میلیارد ریال افزایش یابد 01این بانک به   رکود سرمایه

 .ت بیشتری به کشاورزان ارائه کنیمتوانیم خدما شود و می برابر می 0با این کار قدرت قانونی ما : شهیدزاده بیان داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21314-1.html
http://www.farsnews.com/
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بخش بیمه محصوالت کشاورزی : های اقتصادی دارد، گفت وی در ادامه با بیان اینکه بخش کشاورزی بیشترین ریسک را در بخش

اش  کننده حضور دارد به دلیل مسائل مختلف ناشی از حوادث غیرمترقبه، بودجه که در کنار آن بانک کشاورزی به عنوان پشتیبان

 .گذارد کند و بانک کشاورزی هر ساله بیش از دو برابر بودجه برای این صندوق منابع می کفایت نمی

میلیون هکتار در سال  0.0میلیون هکتار به  2.3بیمه زراعت را از : های توسعه بیمه اشاره کرد و گفت وی در ادامه به بیان شاخص

 .هزار هکتار رسیده است 012به  39ال هزار هکتار در س 32ایم و بیمه باغات از  رسانده 39

میلیون واحد دامی افزایش یافته و بیمه  64به  01میلیون واحد دامی در سال  9.3همچنین در بیمه دام از : شهیدزاده بیان داشت

 .میلیون قطعه توسعه یافته است 311میلیون قطعه به  21طیور از 

 .میلیون نفر رسیده است 2 هزار نفر به 260گذاران از  تعداد بیمه: وی افزود

هزار و  3به  39میلیارد ریال در سال  040از  01غرامت پرداختی در سال   :شهیدزاده در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت

 .های خود مردم بوده است درصد کمک 90های دولت و کمتر از  درصد منابع آن یارانه 10میلیارد ریال رسیده و بیش از  209

منابع در اختیار بخش کشاورزی قرار دهیم و به این طریق بتوانیم به  39برنامه ما این است که سال آینده دو برابر سال : وی افزود

 .صورت کامل نیازهای بخش کشاورزی را تامین کنیم

: اظهار داشتشود،  های اختصاص یافته به کشاورزی صرف امور کشاورزی می شهیدزاده در پاسخ به این سوال که چند درصد از وام

 9تا  2ها طی  شود زیرا این وام های کشاورزی می ها صرف طرح درصد وام 30با توجه به نظارتی که در این بخش وجود دارد بیش از 

 .مرحله پرداخت و در هر مرحله کشاورز موظف به ارائه پیشرفت فیزیکی کار است

یکی از مشکالت بانک : کشاورزی از این مطالبات اظهار داشتشهیدزاده با اشاره به مطالبات معوق نظام بانکی و سهم بانک 

اند و از بازپرداخت  هاست، معوقات مربوط به کشاورزانی است که دچار حوادث غیرمترقبه شده کشاورزی که متفاوت با سایر بانک

 .اند تسهیالت خود بازمانده

هزار زارع بدهی معوقه دارد که  211وط به یک میلیون و میلیارد تومان مرب 6111بر این اساس بانک کشاورزی حدود : وی افزود

 .سال است 62تا  61این معوقات بابت خشکسالی طی 

های کشاورزی به عنوان وثیقه تسهیالت بانکی  شهید زاده در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص شرایط پذیرش اسناد زمین

االحداث براساس  زمین و تأسیسات آتی: رش این اسناد وجود دارد، گفتهایی برای پذی در این بانک و این که ظاهراً محدودیت

شود و مشکلی در مورد پذیرفتن اسناد آنها به عنوان وثیقه  ضرایب و مقررات بانك مرکزی به عنوان وثیقه پذیرفته می

 .وجود ندارد، مگر اینکه آن زمین مشاع باشد که این موضوع نیز بر اساس ضوابط بانك مرکزی است

 .شود ده محسوب نمی های زیان در حال حاضر بانک کشاورزی از بانک: شهیدزاده اظهار داشت

درصد  3ها باید به بخش کشاورزی تزریق شود که االن فقط  درصد از منابع سایر بانک 20: مدیرعامل بانک کشاورزی بیان داشت

 .مطابق آمار بانک مرکزی به این موضوع اختصاص پیدا کرده است

گیران بخواهند سودی افزایش یا کاهش دهند و در این  ما به دنبال سود بانکی نیستیم، مگر این که تصمیم: ده بیان داشتشهیدزا

 .کند التفاوت آن صندوق توسعه ملی پرداخت می صورت ما مجری هستیم و اگر افزایش صورت گیرد مابه

 .لحاظ شود 34ال است که امیدواریم این موضوع در بودجه هزار میلیارد ری 21بدهی دولت به بانک کشاورزی : وی بیان داشت

های ما اصالح اساسنامه بانک کشاورزی است و این  یکی از خواسته: شهیدزاده در مورد اصالح اساسنامه بانک کشاورزی بیان داشت

 .رسانی به بخش تولید است کار به خاطر سرعت دادن به خدمات
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کند و همان سیاست و نظارتی که بانک مرکزی روی  مچون یک بانک تجاری نگاه میبانک مرکزی به این بانک ه: وی افزود

کند، بنابر این با مسئوالن مربوطه از  کند و چنین نگاهی حرکت ما را آهسته می های خصوصی و تجاری دارد روی ما اعمال می بانک

ایی در مورد اصالح اساسنامه بانک کشاورزی صورت ه گیران صحبت جمله وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی ، مجلس و سایر تصمیم

هایی از این دست مثل بانک کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن که ابزار دست دولت هستند اصالح اساسنامه  گرفته تا آن بانک

 .ها گنجانده شود بدهند و نگرش و قدرت دولت در اساسنامه این بانک

های متراکم و گلخانه در برنامه است تا  برای توسعه آبیاری تحت فشار، توسعه کشت: مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه بیان داشت

 .تسهیالت آن سال آینده به دو برابر برسد

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=69396662111210 
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 طرح به صندوق توسعه ملی 00معرفی / میلیارد ریال قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی 9044

میلیارد  9044امسال : گذاری کشاورزی گفت تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه مدیرعامل شرکت مادر

گذاری متقاضیان به مبلغ  سرمایه طرح 00ریال قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی منعقد شده که تاکنون 

 .میلیارد ریال تصویب و به صندوق توسعه ملی ارائه شده است 933
سید عبدالکریم رضوی اردکانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل عامل شرکت مادر  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

پس از تشکیل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از : گذاری در بخش کشاورزی گفت توسعه سرمایه تخصصی صندوق حمایت از

تاکنون بالغ بر  6909های غیردولتی در دستور کار قرار گرفت که از سال  گذاری در بخش کشاورزی، تشکیل صندوق توسعه سرمایه

صندوق  93عتبارات خرد زنان روستایی و عشایری و صندوق ا 61صندوق تخصصی،  2صندوق استانی،  92صندوق متشکل از  00

 .شهرستانی ایجاد شده است

شروع به فعالیت کردند که تا دی ماه  6909میلیون ریال در سال  90میلیارد و  99ها با سرمایه اولیه حدود  صندوق: وی افزود

 692.12، در حدود 32نسبت به مشابه سال  میلیون ریال رسیده که 230میلیارد و  330هزار و  2میزان سرمایه آنها به  6939

 .درصد رشد داشته است

ها تا دی ماه سال  داران از ابتدای تشکیل صندوق های غیر دولتی به سهام رضوی اردکانی درباره مجموع تسهیالت پرداختی صندوق

درصد به  4ا کارمزد حداکثر الحسنه ب هزار میلیارد ریال به صورت قرض 92های غیر دولتی بیش از  صندوق: ، بیان داشت39

 .اند سهامداران پرداخت کرده

بیشترین : های غیردولتی از سهامداران خود در سال جاری اشاره کرد و گفت وی همچنین به حمایت مالی و اعتباری صندوق

خراسان رضوی و های یزد،  های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ماه اول امسال مربوط به صندوق 61پرداخت تسهیالت در 

 .اصفهان است

درصد تسهیالت در زیربخش زراعت و باغبانی پرداخت  22.1درصد تسهیالت به زیر بخش دام و طیور،  96.4: رضوی اردکانی افزود

 .های بعدی قرار دارند شده و صنایع و خدمات کشاورزی و عشایری در رده

 0گذاری در بخش کشاورزی از پرداخت  ت از توسعه سرمایهرئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمای

ماهه ابتدایی  61های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در  میلیارد ریال تسهیالت پرداختی توسط صندوق 206هزار و 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13931112000768
http://www.farsnews.com/
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میلیارد ریال  230هزار و  1مبلغ  32ماهه سال  61های غیردولتی در  مجموع تسهیالت اعطایی صندوق: خبرداد و گفت 39سال 

 .دهد رشد نشان می 39درصد نسبت به سال  93بوده که بالغ بر 

میلیارد ریال است که نسبت به بودجه مصوب  2011اعتبار مصوب شرکت مادر تخصصی براساس قانون بودجه امسال : وی افزود

های  یت مسئوالن از عملکرد و فعالیتبرابر رشد داشته و این امر بیانگر حما 6.0میلیارد ریال بوده،  0241سال گذشته که 

 .های غیردولتی است صندوق

های غیردولتی از محل عاملیت اعتبارات دولتی  ، میزان واریزی به صندوق39ماهه اول سال  61در : رضوی اردکانی بیان داشت

برابر داشته است  0.0میلیارد ریال بوده، رشدی حدود  020که مبلغ آن  6932میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  4011

 .میلیارد ریال به عنوان کمک بالعوض بابت افزایش سرمایه هزینه شده است 6211همچنین مبلغ 

اعتبار : گذاری در بخش کشاورزی گفت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه

، 6939اورزی نیز از بدو تاسیس شرکت مادر تخصصی تا پایان دی ماه قانون وزارت جهاد کش 62تخصیصی از محل اعتبار ماده 

 .میلیارد ریال به فروش رسانده و به خزانه واریز کردند 6131ملک به ارزش حدود  922ها  های جهاد کشاورزی استان سازمان

صصی پرداخت کرده که عینا برای میلیارد ریال از طریق وزارت جهاد کشاورزی به شرکت مادر تخ 221خزانه نیز حدود : وی افزود

میلیارد ریال از بابت فروش  611ماهه اول امسال نیز  61های غیر دولتی پرداخت شده و در  تشکیل و افزایش سرمایه صندوق

 .ها تحصیل و به حساب خزانه واریز شده است امالک مازاد جهاد کشاورزی استان

گذاری در بخش کشاورزی در عاملیت  وق حمایت از توسعه سرمایهرضوی اردکانی درباره عملکرد شرکت مادر تخصصی صند

میلیارد ریال قرارداد عاملیت اعتبارات صندوق  62002در مجموع مبلغ : گفت 32تا  31اعتبارات صندوق توسعه ملی طی سال 

ی متقاضیان عملیاتی و گذار طرح سرمایه 0611میلیارد ریال برای  61102توسعه ملی منعقد شد که تا دی امسال، مجموعا مبلغ 

 .پرداخت شده است

میلیارد ریال قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی منعقد شده که تاکنون تعداد  6011در سال جاری هم مبلغ : وی بیان داشت

 .میلیارد ریالی تصویب و به صندوق توسعه ملی معرفی شده است 609طرح سرمایه گذاری متقاضیان به مبلغ  00

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396669111230 
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 آیانا- 9111بهمن  91, یکشنبه

 آنچه سهم بخش کشاورزی است، باید در بانك کشاورزی باشد 

ها و در  ورزی و صنایع از محل ستاد هدفمندی یارانههای جهاد کشا یارانه بخش تولید با پیگیری وزارتخانه

 .شود قالب سود تسهیالت پرداخت می
ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه در بخش  ، معاون برنامه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

افزاری فعالیت بیشتری  باید در بخش نرم: ایم، گفت قبولی دست یافتههای زیاد به دانش قابل  ها با فراز و نشیب افزاری گلخانه سخت

 .صورت بگیرد

های بلندی پیش رو داریم که باید مرحله به مرحله جلو رفت تا با مطالعه کامل  ها افق در بخش گلخانه: عبدالمهدی بخشنده افزود

 .ای، قادر به رقابت در بازار داخلی و خارجی شد روی محصوالت گلخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931113000798


 3931دوم بهمن اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

76 
 

این در حالی : در چین با عملکرد و تولید باال خاطرنشان کرد( Zero Energi)های با مصرف انرژی صفر  وی با اشاره به گلخانه

 011کند و محصوالت تولیدی دو میلیون و  داران پرداخت نمی ای را بابت خود محصول به گلخانه است که دولت چین هیچ یارانه

 .شود کشور صادر می 20به های چین نیز  هزار هکتار گلخانه

قیمت مناسب با سود سه  داران چینی از تسهیالت ارزان ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، البته گلخانه به گفته معاون برنامه

، ای، وارد بازار صادرات سبزی، صیفی تا پنج درصد و همچنین یارانه برق برخوردار هستند و با نگاهی اقتصادی به تولید گلخانه

 .اند ای شده انگور، هلو، شلیل و سایر محصوالت گلخانه

ای است، ادامه  های گلخانه شود، توسعه کشت هایی که وزیر در مجلس عنوان کرد و پیگیری می بخشنده با بیان اینکه یکی از برنامه

ای در هر بخش در نظر  های ویژه ، برنامهتر در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور بینانه های کشور و نگاه واقع با توجه به ظرفیت: داد

 .گرفته شده است

های غیرتخصصی، از حل مشکالت با صندوق توسعه ملی خبر  های موجود با صندوق توسعه ملی و برخی بانک وی با اشاره به چالش

در تعامل نزدیک و آنچه سهم بخش کشاورزی است، باید در بانک کشاورزی باشد که حداقل با تولیدکننده : داد و تصریح کرد

 .بیشتری است

این یارانه در : های وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنایع خبر داد و یادآور شد بخشنده از اختصاص یارانه به بخش تولید با پیگیری

 ./شود قالب سود تسهیالت پرداخت می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26990-6.html 

 
 منابع مالی

 آیانا- 9111بهمن  91, یکشنبه

 متقاضی گلخانه  9422میلیارد تومان اعتبار برای  190اختصاص 

 .درصدی ایران مستقر شده است 03استان با جمعیت تحت پوشش  92های سطح کشور در  درصد گلخانه 12
اندیشی با  ، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در جلسه هم(ایانا)ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

های متفاوت موجود در کشور، نیروی  داران که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به تنوع آب و هوایی و اقلیم گلخانه

کشور برای تولید و از طرفی بحران آب موجود در کشور، تولید  با توجه به پتانسیل باالی: کار مناسب و بازار صادرات موجود گفت

 .ای گزینه مناسبی برای مدیریت بهینه آب و افزایش تولید است گلخانه

ها، افزایش عملکرد، کیفیت باال و توسعه کشاورزی شهری  ای را استفاده کمتر از نهاده محمدعلی طهماسبی مزایای تولید گلخانه

استان کشور قرار دارد که  62های سطح کشور در  هکتار گلخانه 262هزار و  درصد از هشت 32ر حال حاضر د: عنوان کرد و افزود

 .گیرند ها را دربر می ها تنها هشت درصد گلخانه دهند و سایر استان درصد جمعیت را به خود اختصاص می 00

ها، افراد توانمند با دانش فنی باال  در این گلخانه: کردهای غیراستاندارد خبر داد و خاطرنشان  وی از تالش برای ارتقای گلخانه

ها را ندارند و همین امر باعث عملکرد پایین آنها شده است که در تالش برای ارتقای این  وری از نهاده اشتغال دارند که امکان بهره

 .ها نیز صورت گیرد های کارگری و نهاده وری، کاهش هزینه ها تا سطح استاندارد هستیم تا عالوه بر افزایش تولید و بهره گلخانه

استعداد : میلیون دالری واردات بذر در کشور ادامه داد 24معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با اشاره به هزینه ساالنه 

 .خوبی در تولید بذر هیبرید در کشور وجود دارد که الزم است توجه بیشتری به این بخش شود

میلیارد  364این متقاضیان نیازمند تأمین اعتبار : نفر اعالم کرد و یادآور شد 22هزار و  قاضیان گلخانه را یکطهماسبی تعداد مت

 .میلیارد تومان آن تأمین شده است 601تومانی هستند که 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21335-1.html
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 .هزار میلیارد تومان ردیف بودجه در نظر گرفته شده است ها یک برای توسعه گلخانه: وی تصریح کرد

ها، بذر، کوکوپیت و تمامی  هدف از گسترش گلخانه تنها تولید محصول نیست، بلکه باید توان تولید نهاده: ید کردطهماسبی تأک

 .ای را نیز باال ببریم مواد الزم در زنجیره تولید را داشته باشیم و در کنار آن تنوع محصوالت گلخانه

ها،  که بیشتر پیرامون مسائلی از قبیل رویکرد نامناسب بانکداران به بازگو کردن مشکالت خود  در ادامه این نشست، گلخانه

شده باالی محصول، باال بودن سود بانکی، استفاده بیش  ها، قیمت تمام های سنگین و خارج از طرح، وابستگی به واردات نهاده وثیقه

روی متخصص، تأمین آب و برق مورد های تولیدی، آموزش نی از یک بازار تسهیالت بانکی از صندوق توسعه ملی، تأمین آب مجتمع

 ./نیاز بخش بوده، پرداختند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26999-6.html 

 
 منابع مالی

  آیانا- 9111بهمن  91, یکشنبه

 هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش کشاورزی در سال آینده  004بینی اختصاص  پیش

های دولت و صندوق توسعه ملی انجام شود، برای سال آینده بخش کشاورزی از  در صورتی که حمایت

 . هزار میلیارد ریالی برخوردار خواهد بود 004تسهیالت 
هزار میلیارد  401ملی انجام شود، برای سال آینده بخش کشاورزی از تسهیالت های دولت و صندوق توسعه  در صورتی که حمایت

 .ریالی برخوردار خواهد بود

، مدیرعامل بانک کشاورزی در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود در پاسخ به (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در برنامه داریم که تسهیالت بخش کشاورزی را به  6934در سال : دید گفتپرسش خبرنگار ایانا درباره میزان تسهیالت در سال ج

های الزم را با بانک  ها مساعدت دوبرابر افزایش دهیم و این در صورتی است که صندوق توسعه ملی و دولت در تمامی زیربخش

 .کشاورزی انجام دهند

هزار میلیارد ریال برای توسعه  هشت: انیزاسیون افزودمرتضی شهیدزاده در پاسخ به پرسش دیگر ایانا درباره تسهیالت مک

 .درصد آن تاکنون جذب شده است 21مکانیزاسیون در نظر گرفته شد که 

صورت انفرادی در مصارفی غیر از کشاورزی ازجمله ساخت و  از آنجا که در گذشته تسهیالت مکانیزاسیون به: وی خاطرنشان کرد

ای  صورت زنجیره ترتیب به های مکانیزاسیون اعطا شود که بدین ها و شرکت تسهیالت به تشکلشد، مقرر شد که این  ساز هزینه می

 .کند ادوات مکانیزه در مزارع کاربرد پیدا می

های مردمی و توجه صندوق  در سال آینده با ورود منابع و دوبرابر شدن اعتبارات این بانک از طریق سپرده: شهیدزاده ادامه داد

 .اندازی کنیم کنیم خطوط بعدی مکانیزاسیون را نیز راه لت تالش میتوسعه ملی و دو

 عنوان پشتیبانی در تولید گوشت قرمز به عشایر هزار میلیارد ریال به 92اختصاص 

با همکاری مجلس، دولت، صندوق توسعه ملی و وزارت جهاد کشاورزی برای : مدیره بانک کشاورزی تصریح کرد رئیس هیئت

 61های متراکم و پرورش ماهی در قفس  ای کشت های توسعه هزار میلیارد ریال، برای طرح آب و خاک شش ای های توسعه طرح

هزار میلیارد ریال و  62های پشتیبانی برای تولید گوشت قرمز به عشایر از طریق کمک به عشایر مبلغ  هزار میلیارد ریال، برای طرح

 .د ریال پرداخت شده استهزار میلیار برای کمک به توسعه مناطق محروم سه

میلیون تومان تسهیالت را با  21بانک کشاورزی نخستین بانک دارای سیستم متمرکز است و به کشاورزان تا زیر : وی یادآور شد

 .کند که در آینده پرداخت اینترنتی آن نیز حاصل خواهد شد ساعت پرداخت می 40حضور در شعبه و در کمتر از 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21333-1.html
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های دولتی از آن بانک کشاورزی  های اقتصاد مقاومتی، بیشترین سرمایه بین بانک راستای اجرای سیاست در: شهیدزاده تأکید کرد

 .کند بوده که برای بخش تولید هزینه می

 01ترتیب سرمایه این بانک را به  آورده شده است که بدین 34قول مساعد دولت برای افزایش سرمایه در بودجه : وی اظهار داشت

 .رساند ریال می هزار میلیارد

 .برابر خواهد کرد های تولیدی و خدماتی پنج افزایش سرمایه، قدرت این بانک را در بخش: شهیدزاده همچنین گفت

 13ای محصوالت کشاورزی در سال  های بیمه افزایش شاخص

در این راستا هرساله این  :مدیرعامل بانک کشاورزی به بیمه محصوالت کشاورزی و پرریسک بودن فعالیت بخش اشاره کرد و افزود

 .وجود نیاید کند تا مشکلی به بانک بیش از دوبرابر بودجه خود را صرف صندوق بیمه محصوالت کشاورزی می

های قابل  تاکنون از افزایش 6901های بیمه از سال  ای محصوالت کشاورزی، شاخص برای افزایش پوشش بیمه: وی خاطرنشان کرد

میلیون  0.0به  2.3تاکنون در بخش زراعت، پوشش سطح بیمه از  6901ای که از سال  گونه ست؛ بهای برخوردار بوده ا مالحظه

 .درصد تولیدکنندگان بیمه هستند 31هکتار رسیده است که این رقم یعنی بیش از 

ارتقاء یافته که این رقم هزار هکتار  012هزار هکتار به  32ها از  ای باغ در بخش باغبانی نیز سطح پوشش بیمه: شهیدزاده ادامه داد

 .برابری است 0.4حاکی از افزایش 

 میلیون واحد دامی افزایش یافته 64ای به  پوشش بیمه 6901میلیون واحد دامی در سال  9.3در بخش دام نیز از : وی تصریح کرد

 .ای در واحدهای دامی است برابری سطح پوشش بیمه 9.0است که این افزایش 

ها تحت پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی  درصد مرغداری 30ها و طیور نیز  در بخش مرغداری: شهیدزاده یادآور شد

میلیون  62.1رسیده است که این رقم افزایش  6939تا  6901های  میلیون قطعه طی سال 311به  21ای که از  گونه هستند، به

 .برابری است

 زی به صندوق بیمهمیلیارد ریالی بانك کشاور 203هزار و  1پرداخت غرامت 

میلیارد ریال بود  404حدود  6901میزان غرامت پرداختی به کشاورزان نیز در سال : مدیره بانک کشاورزی تأکید کرد رئیس هیئت

 .رسید 39میلیارد ریال در سال  209هزار و  3برابری، به  21که این رقم با افزایش 

 .های دولتی است درصد از کمک 90ای و کمتر از  زی از طریق منابع یارانهدرصد منابع موجود در بانک کشاور 10: وی اظهار داشت

 .سال آینده در برنامه داریم که منابع بانکی و تسهیالت بخش کشاورزی را به دوبرابر افزایش دهیم: شهیدزاده همچنین گفت

 .افزایش یابد 34ودجه سال هزار میلیارد ریال کمک شده و قرار است در ب 02به بخش کشاورزی : وی در ادامه افزود

میلیارد  201میلیارد تومان است که قرار بود  011هزار و  سرمایه ما یک: شهیدزاده درباره سرمایه این بانک نیز خاطرنشان کرد

 .تومان دیگر به آن افزوده شود، اما هنوز محقق نشده است

 میلیارد تومانی بانك کشاورزی پابرجاست 9144معوقات 

میلیارد تومان معوقات این بانک مروبط به  111هزار و  یک: کشاورزی درباره معوقات بانک کشاورزی نیز ادامه داد مدیرعامل بانک

 .سال بابت خشکسالی هزینه شده است 62تا  61زارع بوده که طی  211یک میلیون و 

 .های دولت و مجلس، این معوقات پرداخت شود وی اظهار امیدواری کرد که با مساعدت

ها و تأسیسات در دست احداث بر اساس آنچه که بانک مرکزی  زمین: زاده درباره پذیرفتن وثیقه برای کشاورزان تصریح کردشهید

عنوان وثیقه از سوی بانک کشاورزی پذیرفته شود؛ بنابراین هیچ مشکلی برای دریافت وثیقه از سوی  تواند به مشخص کرده است، می

 .کشاورزان برای پرداخت وام نداریم
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ها باید  درصد از منابع سایر بانک 20برای ایجاد رغبت در بخش کشاورزی، : سازی نرخ تسهیالت خبر داد و یادآور شد وی از یکسان

درصد موجود محقق شده  20درصد از  3های تولیدی شود که مطابق آمار بانک مرکزی،  به این بانک تزریق شده تا صرف فعالیت

 .است

دنبال افزایش نرخ سود بانکی نیستیم، اما اگر مجموعه دولت تصمیم به افزایش  به: نرخ سود نیز تأکید کرد شهیدزاده درباره افزایش

 .پذیریم عنوان مجری می یا کاهش آن بگیرند، ما به

 هزار میلیارد ریال تعیین شده است 24بدهی دولت به بانك کشاورزی 

هزار میلیارد ریال برشمرد و اظهار امیدواری کرد که  21نک کشاورزی را مدیره بانک کشاورزی میزان بدهی دولت به با رئیس هیئت

 .ریزی کشور بتوان آن را حل کرد های سازمان مدیریت برنامه با مساعدت

درصدی برخوردار خواهند شد و در  2.4های تولیدی خاص از سود  طرح: های تولیدی اظهار داشت وی درباره سود پرداختی به طرح

درصد در نظر گرفته شده است و در سال آینده اگر قراری به تغییر آن باشد، از  61درصد و در مناطق محروم  60حال حاضر سود 

 .محل صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد

های خاصی که توسط وزارت جهاد کشاورزی مورد تأیید قرار گیرد، به کارگروه مربوطه معرفی شده  پروژه: شهیدزاده همچنین گفت

 .شود ترتیب نرخ سود تسهیالت آن مشخص میو بدین 

هزار میلیارد  در هفت استان محروم کشور، با نرخ سود هفت درصدی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی وام سه: وی در ادامه افزود

 .ریالی پرداخت شد

موجود تحت پوشش بیمه در حال حاضر ادوات : شهیدزاده درباره فراگیر شدن بیمه محصوالت کشاورزی نیز خاطرنشان کرد

 .اندازی شود کنیم این بیمه مستقل راه نیستند که تالش می

های  های این بانک است و عالوه بر آن، توسعه کشت های آبیاری مدرن از برنامه توسعه روش: وی به بحث آب اشاره کرد و ادامه داد

 .ای که امسال تخصیص مناسبی گرفتند متراکم و گلخانه

های چون کرمان عملیاتی  هزار هکتار را برای استان ها در سطح یک در برنامه داریم توسعه کشت گلخانه: کردشهیدزاده تصریح 

 ./کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26992-6.html 

 
 منابع مالی

 آیانا- 9111بهمن  99, شنبه

 برد جدید جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه کشت های گلخانه ای راه

برنامه ریزی جهت فراهم آوردن زمینه های سرمایه گذاری شرکت های خارجی با هدف گسترش فعالیت 

تولیدات گلخانه ای در شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در دستور کار 

 . قرار گرفت
و به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی، در جریان بازدید مدیرعامل ( ایانا)زارش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گ

و همچنین نشست با مجریان سیستم ( آنتالیا) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از نمایشگاه کشاورزی و تجهیزات کشور ترکیه 

همچنین ضرورت بهره گیری از تکنولوژی های نوین در کشت گلخانه ای را در جهت ارتقای  های کشت گلخانه ای، حسین صفایی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21332-1.html
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دانش و دستیابی به بازارهای هدف از طریق حضور فعال نمایندگان شرکت های تعاونی و اتحادیه های تحت پوشش را امری مهم 

 .عنوان کرد

راضی کشاورزی در قالب تعاونی های تولید و شرکت های سهامی وی با اشاره به تحت پوشش داشتن حداقل دو میلیون هکتار از ا

زراعی، زمینه های حضور فعال شرکت های خارجی را درجهت توسعه کشت گلخانه ای با سیستم ها و روش های نوین در قالب 

 .یک برنامه پنج ساله به عنوان راهبرد سازمان مرکزی تعاون روستایی بیان کرد

به سیستم های جدید کشت گلخانه ای که به صورت تمام مکانیزه اداره می شود، می توان ضمن  باتوجه: صفایی اضافه کرد

 .دستیابی به بهره وری باالتر امکان تولید و بهره برداری مناسبتری را فراهم کرد

مشارکت شرکت های تولید نشاء و بذر با مشارکت اتحادیه ها و تعاونی های تحت پوشش این سازمان با حضور فعال و : وی گفت

 .خارجی به منظور افزایش سطح تولید در مزارع عملیاتی می گردد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به تولید نشاء، بذر و بسته بندی به عنوان یک زنجیره تولید خاطرنشان 

می توان در جهت افزایش تولید در کشت و صنعت  از طریق سرمایه گذاری و همکاری شرکت های خارجی اقدامات موثری را: کرد

 .ها و تعاونی های تحت پوشش این سازمان فراهم کرد

دراین راستا کشت و صنعت های جیرفت و دزفول به عنوان اجرای پایلوت در دستورکار قرارگرفته اند وامکان تامین : وی گفت

 .ر داخل ایران وجود داردتجهیزات اولیه مورد نیاز برای راه اندازی و احداث گلخانه د

http://www.iana.ir/tashakkol/item/26961-6.html 

 
 منابع مالی

 آیانا- 9111بهمن  91, یکشنبه

 میلیارد ریال برای مبارزه با آفات زنجره خرما در شهرستان بم  04اختصاص 

هیئت وزیران، مبلغ چهل میلیارد ریال برای مبارزه با آفات زنجره خرما در شهرستان بم در بر اساس مصوبه 

 .اختیار استانداری کرمان قرار می گیرد
 :و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، در مصوبه هیئت وزیران آمده است( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

( ش)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند  61ت هزینه ای از محل منابع ماده مبلغ چهل میلیارد ریال به صور

قانون برنامه پنجم توسعه، برای مبارزه با آفت زنجره خرما در شهرستان بم در اختیار استانداری کرمان قرار می گیرد تا  224ماده 

 .برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود

برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و  0/66/6939ی، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ اسحاق جهانگیر

 ./دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/majles/item/26926-6.html 

 
 منابع مالی 

 ایسنا - 9111 بهمن 0چهارشنبه 

  های عامل درخواست نماینده تاکستان برای پرداخت قیمت خرید تضمینی کشمش از طریق بانك

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21316-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21321-1.html
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کشمش فرا رسیده از بانکهای عامل نماینده مردم تاکستان با اشاره به این که زمان سررسید کشاورزان برای دریافت قیمت خرید تضمینی 

 .خواست تا در این زمینه همکاری کند

هزار تن کشمش در قزوین و ارومیه خریداری شده و در  62به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، رجب رحمانی در تذکر شفاهی خود گفت که 

هم به طور جدی از محل هزار میلیارد تومانی که اعتبار آن خوا های عامل و مسئولین مربوطه می حال حاضر سررسید آنها فرا رسیده از بانک

  .دیده شده سریعا نسبت به پرداخت قیمت این محصول اقدام کند

از . های سازمانی آن هنوز تعیین نشده است اما پست. بهمن افتتاح شود 22بیمارستان شهر تاکستان آماده است تا در : او همچنین گفت

 .های سازمانی این بیمارستان اقدام کند تا بتواند در موعد مقرر افتتاح شود نسبت به تعیین پست کنم که مسئولین درخواست می

  .برند این نماینده مجلس با اشاره به بحران آب نیز تاکید کرد که تاکستان و توابع آن از کمبود آب شرب کشاورزی رنج می

دولت در این قضیه دست در دست . دولت بداند ملت و مجلس پشتیبان دولت است: ای نیز اشاره کرد و گفت رحمانی در پایان به مساله هسته

ملت و با تکیه بر فتوای تاریخی رهبری همت خود را متوجه اقتصاد مقاومتی کند و بداند خیری از ناحیه آمریکا و همدستانش عاید ایران 

 .نخواهد شد

http://www.isna.ir/fa/news/39661014111 

 

 متفرقه

 آیانا- 9111بهمن  99, شنبه

 درخواست بازنگری در روند انتخاب کشاورزان برتر کشوری 

نظر  های باالی استان البرز در بخش کشاورزی و رکوردهای کشوری و جهانی این استان، به با توجه به پتانسیل

 . های برتر کشوری دقیق و علمی نبوده است ین تجلیل از نمونهشده در آی های انجام رسد بررسی می
با اعالم این ( ایانا)مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان البرز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کامل را داشت و به انتخاب آن ها  پرونده به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده که چهار پرونده شرایط 91امسال : مطلب گفت

ها، البرز به عنوان یکی از استان های شاخص کشاورزی،  گرفته و نگاه ویژه به برخی استان های صورت لطفی مطمئن بودیم، اما با کم

 .های برتر بخش نداشت ای در آیین تجلیل از نمونه نماینده

 .اند های واقعی نگذاشته الزم را برای انتخاب برترینبه گفته وی به نظر می رسد که داوران این بخش فرصت 

در این مراسم بیشتر روی کمیت کار : مهر با اعالم اینکه تولید غذای سالم در استان البرز مدنظر است، افزود صالحی... ا نصرت

توان نمونه  که نمی دهند، در حالی که با مصرف آب، کود و سم زیاد شود و به کیفیت محصوالت تولیدی اهمیت کمتری می می

 .کشوری شد

های انتخاب را شفاف و  وزارت جهاد کشاورزی باید شاخص: مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ادامه داد

روشن بیان کند تا سایر کشاورزان هم نقص خود را بدانند و برای رفع آن در سال بعد اقدام کنند، چون هدف، تولید باکیفیت و 

 .های برتر باید الگوی مناسب سایرین باشند میت مناسب است و نمونهک

توان با  در حال حاضر آیین برگزارشده در هر سال، مربوط به محصوالت سال قبل است که البته می: مهر تصریح کرد صالحی

سم در سال های آینده، به صورت برگزاری یک نوبت با انتخاب دو باره نمونه ها، ترتیبی اتخاذ کرد که نمونه های برتر این مرا

 .شده در همان سال، برگزیده شود برگزیدن محصوالت برداشت

http://www.isna.ir/fa/news/93110804660
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های انتخاب شفاف و  وی در پایان با بیان این پیشنهاد که در آیین تجلیل از کشاورزان برتر، سهم هر استان مشخص و شاخص

شود،  ها تولید می باید تمامی محصوالتی که در استانهمچنین به نظر می رسد : گویی بازگو شود، یادآور شد روشن و بدون کلی

 ./ماه هر سال برگزار شود مورد داوری قرار بگیرد و همچنین با تأمین اعتبارات الزم، مراسم استانی نیز در دی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26910-6.html 

 
 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 9111بهمن  98: تاریخ

 اهمیت به محصوالت ارگانیك کشور

یکی از اصلی ترین صنایع مورد توجه کشت . ویژه ای شود  عدم وابستگی به درآمدهای نفتی سبب شده است به سایر صنایع توجه 

 .باشد ارگانیک می

؛ محصوالت ارگانیک یا طبیعی، به محصوالتی گفته می شود که بدون دخالت آفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

در این محصوالت هیچ گونه ترکیبات اصالح شده ژنتیکی وجود . کش ها، کودهای شیمیایی و گازهای مختلف تولید شده باشند

در واقع کشاورزی ارگانیک، نوعی از کشاورزی است که در تمام مراحل کاشت تا برداشت محصول و همچنین جمع آوری و .اردند

 .بسته بندی از مواد شیمیایی استفاده نمی شود

نیک همراه کشاورزی ارگا.کشاورزی ارگانیک بر پایه مدیریت اکوسیستم استوار است و وابستگی به نهاده های خارج از مزرعه ندارد

کشاورزی ارگانیک از تاثیرات گلخانه ای .با مدیریت تولید مناسب باعث تقویت و توسعه سالمت اکوسیستم های زیستی می شود

چون بیشتر فعالیت های انجام شده در کشاورزی ارگانیک باعث افزایش بازگشت کربن به خاک میشود در نهایت سبب .می کاهد

 .حفظ و ذخیره سازی کربن میگردد

کارشناسان معتقدند برای . با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در ایران باید زمینه برای فعالیت هرچه بهتر این صنعت فراهم شود

رهایی از وابستگی به نفت در کشور باید به بخش کشاوزی و صادرات محصوالت ارگانیک بها داده شود تا این صنعت هر چه بیشتر 

 .و بهتر بتواند فعالیت کند

رنامه ریزی های دقیق و صحیح باعث میشود صنعت کشت ارگانیک و صادرات محصوالت آن بتواند عاملی برای کسب درآمد کشور ب

 .باشد

میلیارد دالری محصوالت ارگانیک جهان متوجه  01قلم از محصوالت کشاورزی ارگانیک ایران به بازار  24باتوجه به صادرات 

 .ایران یکی از کشورهای مهم در صادرات محصوالک ارگانیک در آسیا میباشد.تر میباشدمیشویم این صنعت نیازمند توجه بیش

برگزاری نمایشگاه های مختلف محصوالت ارگانیک عالوه بر تالش برای شناخت این محصوالت به عموم مردم میتواند زمینه ی 

 .توسعه را برای بخش کشاورزی فراهم کند

http://www.yjc.ir/fa/news/0669224 

 
 متفرقه

 فودپرس 9111بهمن ماه  91یک شنبه 

 استقبال پرتعداد فعاالن صنایع غذایی و کشاورزی از انتخابات اتاق تهران/ ثبت نام سه دبیرکل در یك روز

برای حضور گسترده  صنایع غذاییدر حالی که اخبار رسیده حاکی از استقبال نه چندان چشمگیر دست اندرکاران کشاورزی و 

ای بازرگانی استانها دارد اما در تهران حضور این گروه تازه استقالل یافته، پرتعداد و متنوع بود به برای تصاحب صندلی های اتاق ه

طوری که بر خالف دوره های گذشته اینبار تولیدکنندگان صنعت غذا و کشاورزی به اتاق تهران روی خوش نشان دادند و برای 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21305-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5113274
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 .تهران وارد کارزار انتخابات شدند اتاق بازرگانیحضور در هیات نمایندگان 

الب در این گروه ثبت نام سه دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی در روز پایانی و تقریبا به گزارش فود پرس، اما اتفاق ج

 .همزمان به صورت بود اتفاقی که نشان از عزم جزم صنعت غذا برای حضور پرشور در انتخابات اتاق تهران دارد

 یک بلیط برای سه نفر

دبیرکل حال حاضر کانون انجمن های صنایع غذایی که در این دوره عمال به لیدر سیاسی گروه صنایع غذایی و  کاوه زرگران

. هیات نمایندگان اتاق تهران است کشاورزی تبدیل شده در کنار شاهرخ ظهیری بخت اول غذایی ها برای نشستن بر روی صندلی

او با اینکه در مقایسه با پیرمردهای با تجربه اتاق بسیار جوان است اما توانسته در حین جوانی، با تالش فراوان جایگاه خود را در 

دگان کارت گروه های اتاق تثبیت کند و اگر بتواند با بسیج کردن فعاالن صنعت غذا و کشاورزی به عنوان بیشترین گروه دارن

بازرگانی در استان تهران در پای صندوق های رای، تیمی یکدست را راهی اتاق تهران کند موفقیت بزرگی را به دست آورده و می 

 .توان امید داشت کفه ترازو در سهم خواهی های اتاق بازرگانی برای نخستین بار به نفع نمایندگان غذا و کشاورزی سنگینی کند

دبیر کل اسبق کانون به شکلی غیر مترقبه و بدون اعالم قبلی در روز آخر راهی اتاق تهران شد تا شانس حضور در  علی موحد

اوان از جمله دو دوره حضور در هیات نمایندگان اتاق ایران و موحد که به واسطه کارهای تشکلی فر. هیات نماندگان را بیازماید

همچنین اظهارات صریح و گهگاه جنجالی و پرحاشیه اش چهره ای شناخته شده در اتاق بازرگانی به شمار می آید گزینه جدید 

 .نفر سهمیه بخش کشاورزی و صنایع غذایی است 1صنعت غذا برای استفاده از 

دبیر کل سابق کانون انجمنهای صنایع غذایی که سابقه حضور در هیات نمایندگان اتاق تهران را نیز دارد  ابوالحسن خلیلی

چند که هنوز در بین اهالی صنعت غذا و کشاورزی طرفداران پروپا قرصی دارد اما کناره گیری هر. کاندیدای دیگر صنعت غذاست

به نظر می رسد خلیلی . یکباره و بدون دلیلش از تمامی سمت هایش در صنعت غذا باعث دلخوری بسیاری از اهالی صنعت غذاست

اتاق تهران دوران اوجش در کانون صنایع غذایی را اینبار  در این دوره سعی دارد در صورت موفقیت برای حضوردر هیات نمایندگان

هرچند تالش های او در گذشته مبنی بر تشکیل کمیسیون مستقل صنایع غذایی دراتاق ایران . در اتاق بازرگانی بازآفرینی کند

 .ناکام ماند و تنها توانست کارگروه صنایع غذایی را در زیر مجموعه کمیسیون کشاورزی به وجود آورد

 روی خوش صنعتگران غذا به اتاق تهران

مدیره شرکت  صنعتگر برجسته صنعت غذا یکی از کاندیداهای سرشناس و مطرح صنعت غذاست که ریاست هیات احمد صادقیان

تک ماکارون را بر عهده دارد او عالوه بر اینکه یکی از بزرگترین برندهای صنعت غذا را مدیریت می کند مدیرعاملی فرش ستاره 

واحد بزرگ تولیدی، صنعتی و بازرگانی را در کشور  61خانواده صنعتگر صادقیان در مجموع بیش از . کویر یزد را نیز بر عهده دارد

حضور صنعتگرانی نظیر صادقیان در هیات نمایندگان اتاق تهران می تواند نوید بخش پویایی بیشتر اتاق تهران . نندمدیریت می ک

 .باشد

سید فرهاد بشارت مدیرعامل شرکت آبهای معدنی دماوند به عنوان بزرگترین تولیدکننده آب بسته بندی در ایران یکی دیگر از 

توجه به سهمیه بخش کشاورزی و صنایع غذایی، در بخش صنعت در انتخابات حضور  صنعتگران نامدار صنعت غذاست که بدون

 .دارد

حسن فروزان فرد نیز که سالهاست مدیریت صنایع غذایی کامبیز را بر عهده دارد از چهره های جوان اما کارکشته صنعت غذا برای 

زرگانی در زمینه های رتبه بندی و میزان بهره وری شرکتها فروزانفرد به واسطه حضور پر رنگ در اتاق با. حضوردر اتاق تهران است

 .طی سالهای گذشته، چهره ای نام آشنا برای فعاالن اقتصادی است

 تاجر دوست داشتنی غذا

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
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اگر چه بیشتر در حوزه پتروشیمی فعال بوده و در حال حاضر ریاست کمیسیون انرژی اتاق تهران را بر عهده دارد اما  حدیحامد وا

او عالوه بر فعالیت در این حوزه، سالهاست در بخش باغداری نیز به تولید سیب درختی مشغول است و ید طوالیی در تجارت غالت 

واحدی به واسطه سالها تجارت در زمینه غالت و محصوالت کشاورزی به عنوان . ن نباتی داردو به ویژه نهاده های کشاورزی و روغ

 .تاجری خوشنام،خوش فکر و دوست داشتنی در میان اهالی صنعت غذا شهرت دارد

 رییس همیشگی کمیسیون کشاورزی

که اهالی صنعت غذا لقب پدر صنعت غذا را به او داده اند شناخته شده ترین چهره صنعت غذا و کشاورزی در  شاهرخ ظهیری

بنیانگذار مهرام که . است که در میان فعاالن صنایع غذایی بیشترین سابقه حضور در اتاق بازرگانی را دارد انتخابات اتاق بازرگانی

ساعت در شبانه روز به امورات صنعت غذا و اداره کردن کمیسیون 0همچنان در این سن و سال نیز شوق کار کردن دارد و بیش از 

حمایت اهالی صنعت غذا و کشاورزی از . کشاورزی اتاق تهران می پردازد یکی از وزنه های صنعت غذا در این دوره از انتخابات است

زرگی به بخش کشاورزی و صنایع شاهرخ ظهیری سابقه ای دیرینه دارد و به نظر می رسد حضور او در کنار جوان ترها کمک ب

 .غذایی در اتاق های بازرگانی باشد

 قمار چهره های سرشناس

ابراهیم جمیلی و محمدرضا بهزادیان دو چهره سرشناس و پر هیاهوی اتاق بازرگانی هستند که در بخش کشاورزی ثبت نام کرده 

ز دارد چهره شناخته شده بخش معدن به شمار میرود که به ابراهیم جمیلی که سابقه حضور در هیات رییسه اتاق ایران را نی. اند

نظر می رسد با توجه به اتفاقات دوره قبلی انتخابات دست به قمار بزرگی زده است و از بخشی کاندیدا شده که چندان شناختی از 

 .ازنده بازی انتخابات می کندآن ندارد و باید منتظر ماند و دید آیا قمار او برای حضور در حوزه ای دیگر اینبار هم او را ب

هر چند به نظر . محمدرضا بهزادیان رییس حاشیه ساز سالهای نه چندان دور اتاق تهران نیز در بخش کشاورزی ثبت نام کرده است

می رسد حضور افرادی از این دست در بخش کشاورزی نوعی تاکتیک انتخاباتی باشد اما از طرفی نیز شنیده می شود بهزادیان در 

جارت برخی مواد غذایی دست دارد و احتمال می رود فرصت ایجاد شده در انتخابات این دوره اتاق برای فعاالن کشاورزی و ت

در همین حال حرف های درگوشی مبنی بر آن است که . صنعت غذا او را نیز برای بهره مندی از این فرصت وسوسه کرده است

های مختلف دارد و حضور چهره هایی مانند یحیی آل اسحاق، محسن خلیلی عراقی بهزادیان عالقه وافری به صدرنشینی در بخش 

و عالء میرمحمد صادقی عمال راه را برای بهزادیان مسدود کرده است و او مجبور شده برای صدرنشینی دست به قمار حضور در 

 .بخش کشاورزی بزند

  چهره های جدید

مدیرعامل اتحادیه آبزیان ایران که چهره ای پر سر و صدا در بخش کشاورزی به شمار می رود کاندیدای دیگر  ارسالن قاسمی

اق تعاون فعال بوده است اما در عین حال یکی از هرچند او بیشتر در بخش تعاون و در ات. بخش کشاورزی و صنعت غذاست

  .منتقدان سرسخت ساختار و نحوه اداره کردن اتاق های بازرگانی به حساب می آید

مهدی معصومی اصفهانی مدیرعامل شرکت مشهور تالونگ، احمدآقا ترک نژاد، سید رضا نورانی، کاوه ولی پور، جهانبخش نورائی، 

، مجید عزیزیان،عباس وطن پرور، هاشم خداداد، علیرضا خائف، فاطمه شعبانی، یداهلل جوهرچی، احسان احمد اخوان فر، میترا مبین

خادم، صدرالدین نیاورانی، امیررضا بیدگلی و سید صدراله پرهیزکار نیز از چهره های جدید بخش کشاورزی وصنعت غذا هستند که 

 .ی تهران ثبت نام کرده اندبه عنوان کاندیدا برای حضور در انتخابات اتاق بازرگان

نفر مسقیما در بخش  21نفر فعال کشاورزی و صنایع غذایی که در انتخابات اتاق تهران ثبت نام کرده اند  91گفتنی است از حدود 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE+%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE+%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
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ن نفر راهی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهر 1کشاورزی به رقابت خواهند پرداخت تا از میان آنان 

  .شوند

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 متفرقه
 ایسنا - 9111بهمن  9۱شنبه  سه

 شوند برداران کشاورزی روز به روز کم می بهره

را از علل مهاجرت  ها گیری بانک صرفه نبودن شغل کشاورزی، خشکسالی، نبود خرید تضمینی الزم و سخت یک کارشناس کشاورزی به

 .برداران بخش کشاورزی شده است روستاییان به شهرها دانست که منجر به کاهش شش درصدی بهره

کنند و تامین نکردن  های الزم را از کشاورزان نمی ها در ارائه تسهیالت حمایت بانک: وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد بهمن محمدی در گفت

 .انکی، دست و پای تولیدکنندگان را بسته استمنابع مالی از طریق سیستم ب

رویه و حمایت از کشاورزان، تسهیالت مورد  های بی ها باید با نگرش کمک به تامین امنیت غذایی، جلوگیری از مهاجرت بانک: وی تاکید کرد

 .نیاز این اقشار را در اختیار آنها قرار دهند

گردد که  سال اخیر در اکثر نقاط کشور برمی 61 - 60های  کشاورزی به خشکسالیبرداران بخش  عامل دیگر کاهش بهره: محمدی افزود

 .کشاورزان مناطق مختلف با مشکل مواجه شدند و به شهرها مهاجرت کردند

ایی را های روست های جلوگیری از تشدید مهاجرت برداران راه که بررسی تاثیر هر یک از عوامل کاهش بهره این کارشناس کشاورزی با بیان این

گذاران برای ورود به بخش  یکی از مشکالت نبود رغبت سرمایه: نشان خواهد داد، به برخی مشکالت بخش کشاورزی نیز اشاره و اظهار کرد

 .گذاری در این بخش صورت نگیرد توسعه پایدار اتفاق نخواهد افتاد کشاورزی است چراکه تا وقتی سرمایه

دیگر بنیز ه مدرنیزه نبودن کشاورزی مربوط   مساله. بود تضمین الزم برای خرید محصوالت استمشکل دیگر این بخش، ن: وی تصریح کرد

 .شود که البته در این خصوص اقداماتی انجام شده اما کافی نیست می

در حال حاضر : ردهای فعال برای نزدیک شدن قیمت تمام شده با قیمت اولیه را ضروری عنوان و تاکید ک این کارشناس کشاورزی نبود اتحادیه

توان از کشاورزان  ها می برند که با تشکیل اتحادیه رود و تولیدکنندگان کمترین سود را می گران بخش کشاورزی می سود اصلی به جیب واسطه

 .حمایت کرد

ر همچون اقتصادی رسد در ایران، موضوعات دیگ به گفته محمدی توسعه مکانیزاسیون در کاهش نیروی کار طبعا موثر است ولی به نظر می

 .برداران بخش کشاورزی تاثیر بیشتری داشته است نبودن کشاورزی و خرده مالکی در کاهش شش درصدی بهره

http://www.isna.ir/fa/news/39666412304 

 

 مرکبات

 آیانا-9111بهمن  99, شنبه

 آفرینی کنند  دهیم واردکنندگان برای بازار مرکبات مشکل اجازه نمی

در حال حاضر نیازی به واردات برنج نیست و اگر زمانی کمبود آن وجود داشته باشد، رسماً اقدامات الزم 

 .شود انجام می

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.isna.ir/fa/news/93111407984
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مسئوالن بخش کشاورزی اقلیم  ، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه دیدار با(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

امیدواریم بتوانیم در قالب تفاهمی مشترک در جهت چگونگی : کردستان عراق در جمع خبرنگاران درباره نتیجه این جلسه گفت

 .های کشور دوست اقدام کنیم اجرایی کردن درخواست

با توجه به : زی به اقلیم کردستان افزودهای وزارت جهاد کشاور مرغ و برنامه محمود حجتی درباره صادرات گوشت مرغ و تخم

 .توانیم اقداماتی انجام دهیم هایی که داریم در این بخش می ظرفیت

ها قبل  با توجه به آنکه از ماه: وی کشت فراسرزمینی در اقلیم کردستان عراق را بعید دانست و درباره میوه شب عید خاطرنشان کرد

 .شده است، نیازی به واردات نداشته و با تولیدات داخل، نیازها تأمین است ریزی برای تأمین مایحتاج شب عید برنامه

ای که بخشی از تولید مرکبات روی دست باغداران باقی مانده  گونه در تولید مرکبات به اندازه کافی تولید داریم، به: حجتی ادامه داد

کمبود به مشکالت دامن بزنند، زیرا مشکلی در این بخش  دهیم که واردکنندگان در این بخش با ادعای است؛ بنابراین اجازه نمی

 .نداریم

سال گذشته سرمازدگی وجود داشت و امسال مازاد تقاضای سنوات گذشته جبران شد، بنابراین هیچ نگرانی وجود : وی تصریح کرد

 .ندارد و دوستان هم به واردات دامن نزنند

 شود موجودی بازار شکر مرتب رصد می

 .نیازی به واردات در این بخش وجود ندارد: ورزی درباره شکر و برنج نیز یادآور شدوزیر جهاد کشا

هر روز در حال رصد واردات و موجودی شکر در بازار هستیم، اما آنچه مسلم است، از شورای اقتصاد مجوزی : حجتی تأکید کرد

 .ی باشدتر از داخل دهد که نباید محصول خارجی قیمتش ارزان دریافت شده و نشان می

ها بتوانند به  ها نیز مجوزی دریافت شده تا کارخانه دهیم و برای حل مشکل کارخانه اجازه واردات آزاد شکر را نمی: وی اظهار داشت

ترتیب  التفاوت قیمت واردات و تولید داخل معاف شوند تا بدین هر میزان که تولید داشته باشند، واردات نیز داشته باشند و از مابه

 .قیمت داخلی و خارجی حفظ شودفاصله 

در حال حاضر واردات برنج ممنوع است، اما ممکن است روزی به آن نیاز باشد که در صورت نیاز، اقدامات : حجتی همچنین گفت

 .شود الزم انجام می

دولتی به وزارت در چهار ماه گذشته، مطابق مصوبه دولت، شرکت بازرگانی : وی درباره وضعیت شرکت بازرگانی دولتی نیز افزود

 ./شود های وزارت جهاد کشاورزی محسوب می جهاد کشاورزی واگذار شد، بنابراین این بخش رسماً جزو یکی از بخش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26966-6.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 11/99/99فارس

 کنیم آبیاری اراضی کشاورزی با آب فاضالب را صفر می/ طرح آماده افتتاح 932

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان این که سال گذشته با تهمیدات فراهم شده، آبیاری با 

آبیاری با آب امسال هم قصد داریم نظارت کاملی داشته باشیم، به طوری که : فاضالب به صفر رسید، گفت

 .فاضالب در این اراضی همان صفر باقی بماند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21311-1.html
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، سیدمحمد موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نشست خبری که خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 692در بخش کشاورزی : ان طی یک سال گذشته پرداخت و گفتامروز در محل این سازمان برگزار شد، به دستاوردهای این سازم

های متعدد از قبیل آب و خاک، بهبود تولیدات دامی و بهبود تولیدات گیاهی آماده افتتاح و در دهه مبارک فجر  طرح در زیربخش

 .رسد برداری می به بهره

های تولیدی و صنایع تبدیلی و  ها مربوط به طرح از طرح درصد 11های زیربنایی،  ها مربوط به طرح درصد از این طرح 92: وی افزود

 .درصد نیز مربوط به منابع طبیعی، عشایری و روستایی است 0تکمیلی و 

میلیارد ریال  61گذاری باالی  طرح سرمایه 91طرح آماده افتتاح،  692از : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تأکید کرد

 .اند ها نسبت به سال گذشته از لحاظ تعداد رشد داشته د این طرحدرص 62.0برخوردار هستند و 

های  درصد از اعتبارات مربوط به حمایت 66حدود : ها اظهار داشت میلیارد ریالی این طرح 6401گذاری  موسوی با اشاره به سرمایه

 .ای است های یارانه ای و حمایت های بالعوض، تملک سرمایه دولت از کمک

دهد، بخش کشاورزی  درصد آورده مجریان طرح است و این موضوع نشان می 21درصد مربوط به تسهیالت بانکی و  63: وی افزود

 .گذاری بخش خصوصی جاذبه دارد در تهران برای سرمایه

ه درصد مربوط ب 20ها مربوط به امور زیربنایی،  گذاری درصد سرمایه 60: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیان داشت

ها شهرستان پیشوا و ورامین  های منابع طبیعی و عشایری است و از لحاظ تعداد طرح درصد مربوط به طرح 61های تولیدی و  طرح

 .های باالتری برخوردارند از تعداد طرح

: کرد و گفت های قابل افتتاح دهه مبارک فجر امسال در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اشاره موسوی به نتایج حاصله از طرح

تن شیر خام در دست  401هزار و  61رأس و  201هزار و  2طرح با ظرفیت  2در زمینه بهبود تولیدات دامی در حوزه دام شیری 

 .افتتاح است

 942طرح واحد مرغداری با ظرفیت  0تن و  141رأس با میزان تولید  211هزار و  9طرح و  4دام گوشتی با : موسوی اظهار داشت

 .هزار تن تولید در ایام دهه فجر آماده افتتاح است 9و  هزار قطعه

 0واحد زینتی با ظرفیت  2: هایی در خصوص آبزیان در این استان گفت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به طرح

 .تن آماده افتتاح است 20هزار قطعه و تولید  30استخر دو منظوره پرورش آبزیان با ظرفیت  4هزار قطعه و  111میلیون و 

طرح کشت گلخانه با ظرفیت  41: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در مورد بهبود تولیدات گیاهی این استان بیان داشت

طرح گل شاخه بریده با  2میلیون و  2میلیارد تومان و یک طرح کشت بافت با ظرفیت  96ای حدود  تن و با سرمایه 221هزار و  3

 .میلیارد تومان سرمایه در ایام دهه فجر آماده افتتاح است 9هزار شاخه و  641میلیون و  2ظرفیت 

تن و  032واحد تولید قارچ با ظرفیت  9هکتار و  22.0تن در  020طرح توسعه باغات به ظرفیت  0همچنین : موسوی بیان داشت

 .هزار لیتر آماده افتتاح است 211یک واحد اسپان قارچ به ظرفیت 

طرح احداث  4طرح آبیاری مدرن و  92: های آب و خاک اظهار داشت س سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در مورد طرحرئی

 .گذاری آماده افتتاح است میلیارد ریال سرمایه 3.0طرح آب و خاک با  46لوله و کانال و در مجموع 

 .های آب و خاک در این استان بوده است ی از طرحجوی میلیون مترمکعب میزان صرفه 0.0در مجموع، : موسوی اظهار داشت

سال گذشته، آبیاری اراضی سبزی و : وی در ادامه در باره آبیاری اراضی سبزی و صیفی با آب فاضالب در جنوب تهران اظهار داشت

از آغاز فصل کشت  های مختلف صیفی با آب فاضالب با تمهیداتی که اندیشیده شد به صفر رسید، امسال هم قصد داریم با سازمان

 .این محصوالت از اسفندماه نظارت کاملی داشته باشیم، به طوری که آبیاری با آب فاضالب در این اراضی همان صفر باقی بماند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396666116262 

http://www.farsnews.com/
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 11/99/99فارس

 ماه قبل زیر نظر جهاد کشاورزی 0شرکت بازرگانی دولتی از / مشکلی برای میوه شب عید وجود ندارد

ماه قبل به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده  0وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی از 

 .وه شب عید وجود نداردهیچ مشکلی برای می: است، گفت
، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میوه شب عید و تنظیم بازار شب  در مورد تهیه: دیدار با عبدالستار مجید قادر وزیر کشاورزی و منابع آب اقلیم کردستان عراق گفت

 .عید هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و بخش عمده آن خریداری شده است

مرکبات به اندازه کافی داریم، اگرچه سال گذشته یک عده به دنبال واردات مرکبات بودند و امسال هم همین طور، ولی : وی افزود

 .از مرکبات روی دست مردم مانده استدهیم و با وجود این هنوز بخشی  ما اجازه واردات نمی

شود و از این بابت هیچ نگرانی وجود  درصد در جنوب تولید می 41درصد مرکبات مورد نیاز در شمال و  11: حجتی تصریح کرد

 .ندارد

هستیم و دولت آنچه که ما شاهد : وی در مورد اینکه آیا شرکت بازرگانی دولتی باالخره به وزارت جهاد واگذار شده یا خیر، گفت

 .تصویب و ابالغ کرده این است که مسئولیت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است

هیچ نیازی فعالً به واردات شکر نداریم، ولی اینکه همچنان یک عده به دنبال واردات آن : وی در مورد واردات شکر اظهارداشت

 .دهیم یفه خودمان را انجام میهستند، جزء طبیعتشان است و ماهم وظ

 .در حال حاضر نیازی به واردات برنج وجود ندارد: حجتی در مورد واردات برنج تصریح کرد

روابط ایران و : وزیر جهاد کشاورزی همچنین در ادامه در مورد دیدار با وزیر کشاورزی و منابع آب اقلیم کردستان عراق اظهارداشت

 .اقتصادی و سیاسی رو به گسترش است عراق در ابعاد مختلف فرهنگی،

ایم و  های علمی و اجرایی به عمل آورده های مسائل مختلف آموزشی و همکاری توافقات خوبی با اقلیم کردستان در زمینه: وی افزود

 .مسائل مختلفی در مورد مبادالت بازرگانی بین ایران و کردستان بیان شده است

ه مرغ، لبنیات و گوشت قرمز وارد کننده بودیم ولی امروز صادر کننده مرغ و لبنیات هستیم و زمانی ما در زمین: حجتی اضافه کرد

 .های آینده به نتایج مهمی دست پیدا کنیم امیدواریم در زمینه گوشت قرمز هم در سال

مشکلی در این رابطه  در زمینه صادرات تخم مرغ و گوشت مرغ با قالیم کردستان عراق تفاهم کلی داریم و هیچ گونه: وی افزود

 .وجود ندارد

 .صحبتی دراین مورد نشده و این موضوع بعید است: وی در مورد کشت فراسرزمینی در اقلیم کردستان عراق بیان داشت

ما در اقلیم کردستان این فرصت را به : در ادامه عبدالستار مجید قادر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی اقلیم کردستان اظهارداشت

 .دهیم گذاری می ایرانی برای سرمایهتجار 

کنیم که مسیر رود سیروان را تغییر ندهند، چون با این کار مردم کردستان  دراین دیدار از مسئولین ایرانی درخواست می: وی افزود

 .ضرر خواهند کرد

ایم و در حال پیگیری و  کیل دادههای مشترکی تش های مختلفی با مسئوالن ایرانی صحبت و کمیته در این دیدار در زمینه: وی افزود

 .ارزیابی موضوعات مطرح شده هستیم

http://www.farsnews.com/
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محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران در دیدار با عبدالستار مجید قادر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی اقلیم کردستان، با اشاره 

یران دوره گذار را پیش رو دارد و از کشاورزی جمهوری اسالمی ا: های کشاورزی در کشور گفت ها و توانایی به برخی ویژگی

 .کشاورزی سنتی به مدرن و از سوی کشاورزی سنتی به مدرن رو به حرکت است

های گوشت  هایی هستیم و بر خالف دیروز که یکی از واردکننده به عنوان مثال در تولید پروتئین حیوانی شاهد موفقیت: وی افزود

 .ایم که در اغلب موارد صادرکننده شویم کردهمرغ و شیرخشک بودیم، امروز شرایطی پیدا 

 .به جز مناطق محدودی از کشور بقیه کشور گرم و خشک و از لحاظ آبی به شدت در مضیقه هستیم: حجتی افزود

های خوبی  در این زمینه هم پیشرفت: ای رو به گسترش آن اشاره کرد و گفت های زنجیره های مدرن و شبکه وی در مورد دامداری

 .ای نزدیک به حالت تعادلی و مثبت برسد ایم و امیدواریم تراز گوشت قرمز در آینده داشته

با توجه به یافته هایی در مراکز و موسسات داخلی و خارجی : حجتی با اشاره به وضعیت خوب باغداری و تولیدات آن بیان داشت

 .ستیمایم باغات را مدرن کنیم و در اغلب محصوالت باغی صادرکننده ه توانسته

کنیم پسته، زعفران، کشمش، سیب درختی، انار و بادام است و با تکیه  عمده محصوالتی که امروز برای صادرات عرضه می: وی افزود

 .های مدرن را در گوشه و کنار کشور ایجاد کنیم ایم باغ بر آخرین دستاوردهای علمی توانسته

ر خصوص منابع آب و خاک مواجه هستیم و همچنین در خصوص روغن هایی د در زمینه زراعت با محدودیت: حجتی اظهار داشت

 .شود درصد روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می 14به طوری که ایم،  به شدت وابسته

در  ساله 61های روغنی در دست اجرا داریم و با یک برنامه  ای برای تولید دانه های توسعه طرح: وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 91درصدی در تولید این محصول به  31چارچوب اقتصاد مقاومتی در صدد هستیم، تا اگر الزامات آن فراهم شود، از وابستگی 

 .درصد وابستگی برسیم

 2امسال تولید گندم نسبت به سال گذشته : ایم، اظهار داشت های زیادی که در تولید گندم داشته وی با اشاره به فراز و نشیب

 .ن افزایش داشت و در تالش هستیم تا در یک افق چند ساله نیاز داخلی را تأمین کنیممیلیون ت

این مشکل برای دو کشور ایران و عراق وجود داشت که با دستور : های بلوط اظهار داشت وی با اشاره به خشکیدگی جنگل

 .شده استهای مرتفع  جمهور کشورمان درصدد مهار این مشکل برآمدیم و تاحدودی آسیب رئیس

 .ما آمادگی داریم تا تجربیات خود را در اختیار شما بگذاریم و با کمک هم باعث سرافرازی مردم شویم: وی افزود

نامه از وزیر جهاد کشاورزی ایران  نویس تفاهم در ادامه عبدالستار مجیدقادر وزیر اقلیم کردستان عراق ضمن آماده کردن پیش

 .ا ایران همکاری کندها ب خواست تا در برخی از زمینه

توانیم  های تاریخی، اجتماعی و کشاورزی بر اقلیم کردستان تأثیرگذار است و می جمهوری اسالمی ایران در زمینه: وی افزود

 .تبادالت زیاد بازرگانی، صنعتی، بهداشتی و درمانی با جمهوری اسالمی ایران داشته باشیم

در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی و آب خیلی پیشرفت داشته و برای همین ما جمهوری اسالمی ایران : مجیدقادر اظهار داشت

 .ایم، تا روی آن کار کنیم و با جمهوری اسالمی ایران به امضا برسانیم ای آماده کرده پروژه

العات تخصصی سوزی، حفظ حیوانات وحشی در کوهستان، تبادل اط آتش  ها و حفظ آنها از  نامه حفظ جنگل در این تفاهم: وی گفت

در زمینه تولیدات کشاورزی، دام و طیور، تأمین موقعیت های تحصیلی در سطوح عالی دانشگاهی از اهداف ماست که امیدواریم با 

 .کمک جمهوری اسالمی ایران به این موارد نائل شویم

کشاورزی و زراعت در اقلیم کردستان دهیم که در زمینه   های ایران این فرصت را می ما به شرکت: وی در ادامه اظهار داشت

 .گذاری کند و امیدواریم با تشکیل یک کمیته مشترک به اهداف مذکور دست یابیم سرمایه

 .در ادامه وزرای کشاورزی دو کشور با اهدای هدایایی از یکدیگر تشکر و قدردانی کردند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 11/99/98فارس

تخریب یا / تخلف پدیده شاندیز 2هکتار زمین کشاورزی و عرضه سهام خارج از بورس  04تغییر کاربری 

 یمه نقدی در انتظار متخلفانجر

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه مطابق قانون حکم ساخت و ساز در اراضی کشاورزی تخریب 

پدیده شاندیز عالوه بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی مبادرت به عرضه غیرقانونی سهام در : است، گفت

 .خارج از بورس کرده است
در مورد اقدامات ساخت و ساز  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  امور اراضی کشور در گفت قباد افشار رئیس سازمان

 .این شرکت دارای دو تخلف در حوزه اراضی کشاورزی و مالی است: غیرمجاز پدیده شاندیز در اراضی کشاورزی گفت

هکتار از اراضی کشاورزی بسیار مرغوب را تبدیل  01حومه مشهد و در کنار شهر شاندیز حدود  وی با بیان اینکه شرکت مذکور در

متاسفانه این کار با همکاری شهرداری و صدور مجوز برای ساخت در اراضی کشاورزی انجام شده : به ساختمان کرده است، افزود

 .است

 وزارت جهاد کشاورزی تنها شاکی پدیده شاندیز است* 

سال قبل کارش را شروع کرده، چرا در همان ابتدا جلوی پیشروی کار گرفته  9پاسخ به این سؤال که پدیده شاندیز حدود وی در 

، وزارت جهاد کشاورزی تنها دستگاهی بود که علیه آن شکایت کرد ولی 31از ابتدای شروع کار این شرکت در سال : نشد، گفت

 .ها ورود پیدا نکردند سایر سازمان

درباره موضوع ساخت و ساز پدیده شاندیز در اراضی کشاورزی دو پرونده تنظیم شده : ازمان امور اراضی کشور بیان داشترئیس س

یکی علیه خود شرکت به دلیل ساخت غیرمجاز در اراضی کشاورزی و دیگری علیه شهرداری که پروانه غیرمجاز برای ساخت صادر 

 .سیدگی به این موضوع هستیمکرده و در حال حاضر هم در حال پیگیری و ر

 .ها کار خود را بطور غیر مجاز شروع کرد پدیده شاندیز با حمایت برخی سازمان: افشار بیان داشت

تاکنون چند بار پرونده تخلفات شاندیز به شورای عالی شهرسازی و معماری رفته، : رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت

 .ده که به هیچ عنوان اراضی کشاورزی نباید تغییر کاربری دهندضمن اینکه شورای مذکور مصوب کر

 تخلف پدیده شاندیز در عرضه سهام خارج از بورس

وی با بیان اینکه عالوه بر تخلف تغییر کاربری اراضی کشاورزی، پدیده شاندیز دارای تخلفات مالی از جمله عرضه سهام خارج از 

کنیم ولی هنوز  ده شاندیز متخلف است و قطعا با احکام دادگستری کار را پیگیری میپدی: بورس و امکان مختلف است، تصریح کرد

 .ایم حکم توقف اجرایی پروژه را بگیریم نتوانسته

اگر کسی کار قانونی انجام دهد نیاز به عرضه سهام در خارج از : افشار با بیان اینکه عرضه سهام این شرکت متوقف شده است، گفت

 .بورس ندارد

 .اشان دارند  ای مبهم از سرنوشت سرمایه  اند آینده  افرادی که سهام این شرکت را خریده: سازمان اراضی کشور تصریح کردرئیس 

قبل از هر : هکتار از اراضی کشاورزی در شهر چناران گفت 01وی با اشاره به اقدام غیرقانونی پدیده شاندیز برای تغییر کاربری 

 .کار گرفته شد مجاز اقدامی جلوی پیشروی غیر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931111000837
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از حدود دو سال پیش تذکرات الزم در خصوص اخذ مجوزهای الزم برای ادامه کار به : رئیس سازمان اراضی کشاورزی افزود

مدیرعامل پدیده شاندیز داده شده اما ظاهرا مسئوالن این شرکت تمایلی به انجام کار قانونی ندارند و مردم هم نباید به افرادی که 

 .دهند اعتماد کنند ز قانونی نمیتن به اخذ مجو

شود حکمش تخریب است؛ مگر اینکه  به بعد بصورت غیرمجاز ساخته  00ای که از سال   براساس قانون هر سازه: افشار بیان داشت

 .قبل از ارائه حکم قضایی صاحبان آن مراحل اخذ مجوز قانونی را طی کنند

مسئوالن پدیده شاندیز مراحل قانونی اخذ مجوز ساخت را دریافت کنند، وی در پاسخ به این سؤال که طبق گفته شما اگر 

 .شوند توانند ولی جریمه می بله می: توانند به ادامه کارشان در اراضی کشاورزی بپردازند، گفت می

مکن است، حکم شود و م جریمه توسط دادگاه تعیین می: افشار در مورد جریمه در نظر گرفته شده برای این متخلفان، اظهار داشت

 .تخریب یا جریمه نقدی باشد

اکنون  کند ولی هم قانون برای این دست از متخلفان حکم قلع و قمع در نظر گرفته و قاضی هم بر مبنای قانون عمل می: وی افزود

 .شود توان اعمال نظر کرد که چه حکمی برای آنها صادر می نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396613111000 

 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 11/99/81فارس

 بازدید وزیر بهداشت از کیفیت شیر تولیدی گاوداری های ورامین

و کیفیت شیرخام تولیدی امروز وزیر بهداشت به همراه معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی از وضعیت تولید 

 .منطقه ورامین بازدید کرد
، امروز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به همراه معاون امور دام خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

هدف از این بازدید بررسی رعایت استانداردها . ین بازدید کردندهای صنعتی و بزرگ منطقه ورام وزیر جهاد کشاورزی ااز گاوداری

 .بویژه پالم در فرآیند تولید و فرآوری شیر خام بود

پس از بازدید، وزیر : حسن رکنی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در شبکه صدای جمهوری اسالمی ایران در این باره گفت

 .شیر خام کامالً تائید کرد بهداشت رعایت استانداردها را در فرآوری

هدفگذاری شده است که این میزان به : کیلوگرم عنوان کردو افزود 611رکنی در ادامه میانگین مصرف شیر در کشور را بیش از 

 .کیلوگرم برسد 611

به دو برابر هم وجود شود و امکان افزایش این میزان تولید  هزار تن شیرخام تولید می 231میلیون و  0ساالنه در کشور : وی افزود

 .دارد

 .کیلوگرم است 614مصرف جهانی شیر در دنیا : معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت

شود و  های کشور انجام می برنامه اصالح ساختار ژنتیکی در دام: وی در خصوص افزایش تولید و سرانه مصرف شیر در کشور گفت

 .شود حقق میای نزدیک این میزان سرانه مصرف م در آینده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396613111219 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 11/99/80فارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931109000585
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انه درآمد سر/ میلیون تن غله در چین 144تولید بیش از / جزئیات سفر وزیر جهاد کشاورزی به چین

 دالر 9044روستائیان چین 

میلیون تن  144: الملل وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سفر وزیر جهاد کشاورزی به چین، گفت مدیرکل بین

 .دالر است 9044شود و درآمد سرانه روستائیان چین  غله در چین تولید می
الملل وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشست خبری در  ، هومن فتحی مدیرکل بینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

از سال گذشته زمینه و بسترهای سفر : مورد جزئیات اولین سفر محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به جمهوری خلق چین گفت

 .ین فراهم شدوزیر جهاد کشاورزی کشورمان به چ

در سفر معاون اول وزیر کشاورزی چین در اردیبهشت امسال به تهران وی از وضعیت کشاورزی و امکانات این بخش : وی افزود

 .فو وزیر کشاورزی چین از حجتی دعوت رسمی برای سفر به کشورش فراهم آورد دیدن کرد و به دنبال آن سفر چانگ

به دنبال دعوت رسمی وزیر کشاورزی چین حجتی وزیر جهاد کشاورزی : دو کشور بیان داشت وی با اشاره به پیشینه تاریخی روابط

های بزرگ  ها و هلدینگ نفر از مدیران عامل شرکت 21با یک هیأت عالی رتبه مرکب از تعدادی معاونان و مدیران ارشد وزارتخانه و 

 .دی عازم چین شدند 23تولیدی و صادراتی بخش کشاورزی در تاریخ 

در این سفر حجتی وزیر جهاد کشاورزی مالقاتی با وزیر کشاورزی چین داشتند و طی این مالقات ضمن اینکه : فتحی بیان داشت

به تاثیرگذاری کشور در منطقه اشاره شد، اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین به 

 .دویژه در چارچوب جاده ابریشم اشاره ش

: وی با بیان اینکه وزیر کشاورزی چین سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران را نقطه عطفی در روابط دو کشور عنوان کرد، اظهار داشت

 .دار برای خود مطرح کردند های اولویت های بخش کشاورزی و طرف چینی متعاقباً حوزه در این سفر حجتی با برشمردن توانمندی

 میلیون تن است 144تولید غله چین بیش از *

 2164ها با وزیر جهاد کشورمان به نکات مهمی اشاره کرد از جمله این که در سال  وزیر کشاورزی چین در این مالقات: وی افزود

 111سال متمادی حجم تولیدات غالت را افزایش داده و در حال حاضر حجم غله تولیدی این کشور از  66کشور چین برای 

 .استمیلیون تن فراتر رفته 

فو معتقد است که کشورش در حال گذر به سمت  چانگ: های وزیر کشاورزی چین گفت فتحی با اشاره به بخش دیگری از صحبت

 .شدن باشد صنعتی کردن بخش کشاورزی است و امیدوار است که تداوم توسعه کشاورزی پشتیبان عظیمی برای صنعتی

های زندگی روستایی در حال حاضر در این کشور توسعه یافته و  اختطبق گفته وزیر کشاورزی چین زیرس: فتحی بیان داشت

 .دالر رسیده است6011درآمد سرانه روستائیان در چین به 

وزیر کشاورزی چین در مالقات با حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان همچنین گفته است کشور در مرحله بسیار حساسی قرار 

آید، بنا بر  های اساسی آنها به حساب می پایدار محیط زیست است و این موارد از چالش سازی و توسعه دارد که این مرحله صنعتی

شود و امیدوار هستند، تا با رفت و آمد  این تبادل تجربیات با ایران به عنوان یک سیاست و استراتژی برایشان محسوب می

 .تری انجام شود کارشناسان این تبادل اطالعات در سطح گسترده

 .هاست درصد تولید آبزیان دنیا در اختیار چینی 11طبق ارزیابی ما : دامه بیان داشتفتحی در ا

 های چین صفر است مصرف انرژی در گلخانه*

های کشاورزی چین در حد بسیار مطلوبی است، به طوری که در  توسعه گلخانه: الملل وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل بین

ای شدیم که مصرف سوخت انرژی حتی در سرمای زمستان  وجه استفاده از تکنولوژی بسیار سادههای این کشور مت بازدید از گلخانه

http://www.farsnews.com/
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ها  اش چینی ها در این کشور انرژی خود را از طریق این تکنولوژی بسیار ساده سازنده صفر بود و بر اساس اطالعات حاصله گلخانه

 .کنند هستند استفاده می

های مختلف و صاحبان صنایع این تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد،  ور هیأتدر این سفر با توجه به حض: وی افزود

 .پایلوت آن در کشورمان اجرا شود

های  در ادامه این نشست خبری فتحی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در مالقات با وزیر کشاورزی چین به زیرساخت

های الزم از  خانوار در کشورمان دارای برخی از زیرساخت 21موضوع که روستاهای باالی  این: روستایی کشور اشاره کردند، گفت

 .جمله برق است برای وزیر کشاورزی چین بسیار حائز اهمیت بود

 ای انجام دادند های ارزنده نامه ها، تفاهم وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با وزیر کشاورزی چین در مورد پیشبرد همکاری: فتحی گفت

 .ای را مسئول حسن انجام توافقات عنوان کردند و دو وزیر با درایت نمایندگان ویژه

توسعه : الملل وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به موضوعاتی که در یادداشت تفاهم امضا شده بین دو وزیر ذکر شد گفت مدیرکل بین

امپزشکی، مدیریت مراتع، تحقیقات در بخش علوم و همکاری در زمینه تولید میوه و سبزیجات، تولیدات دامی، شیالتی و د

پالس، تبادل تجربیات در  های کشاورزان، توسعه فناوری در بخش روستایی، تبادل ژرم های کشاورزی، سازماندهی و تعاونی فناوری

 .دها از جمله توافقات یادداشت تفاهم امضا شده بو گذاری مورد سیاستگذاری و مباحث تجاری و همچنین سرمایه

های آینده این است که چین واردکننده خالص محصوالت کشاورزی  وی با بیان اینکه برآورد وزارت جهاد کشاورزی چین در سال

آورد، زیرا جمعیت این  این موضوع موقعیت خوبی را برای صادرات محصوالت ایران به چین فراهم می: باقی خواهند ماند، گفت

ها به همکاری  دهد، تا این کشور در همه زمینه های محدود تولیدی کشور اجازه نمی یتکشور بسیار زیاد است و همچنین ظرف

 .برسد

ظرف سه هفته : فتحی با بیان اینکه بخش شیالت کشور پتانسیل خوبی برای صادرات آبزیان به این کشور را دارد، اظهار داشت

 .آینده قرار است هیأتی از چین برای بازدید به ایران سفر کند

های  کننده ها مصرف ای و دامپزشکی را برای صادرات فراهم کنیم، زیرا چینی های قرنطینه باید هر چه سریعتر زیرساخت: افزودوی 

 .خوبی برای آبزیان غیر متعارف و همچنین میگو هستند

 .درصد تولید قارچ جهان را در دست دارد 20درصد آبزیان در قفس و  11چین تولید : فتحی بیان داشت

همچنین این کشور در برخی تولیدات از جمله گوشت حالل به تجربیات : الملل وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت رکل بینمدی

توانیم از فرصت صادرات گوشت  ریزی می ایران نیازمند است، زیرا جمعیت مسلمان این کشور بسیار قابل توجه است و با برنامه

 .حالل به این کشور استفاده کنیم

در سفر وزیر جهاد کشاورزی به چین اولین همایش مشترک فعاالن اقتصادی دو کشور ایران و چین در شهر : هار داشتفتحی اظ

پکن برگزار شد و همایش بعدی در تهران همزمان با سفر وزیر کشاورزی این کشور به تهران برای انتقال تکنولوژی و تبادل 

 .شود تجربیات برگزار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396610116206 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-9111بهمن  80, چهارشنبه

 در کاشان برگزار خواهد شد  "آب نخستین همایش ملی فضای سبز کم"

 . در دانشگاه کاشان برگزار خواهد شد 9310ماه  در اردیبهشت "آب نخستین همایش ملی فضای سبز کم"

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931108001281
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ماه  در سطح ملی طی دو روز در اردیبهشت "آب نخستین همایش ملی فضای سبز کم"، (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

توانند در این همایش  ها و فعاالن در زمینه فضای سبز می دانشگاه برگزار خواهد شد و کلیه دانشجویان، اعضای هیئت علمی 6934

 .شرکت کنند

های  آبی و جایگزین های سازگار به کم آبی جهت استفاده در فضای سبز، چمن های سازگار به کم محورهای این همایش معرفی گونه

های  سازی مصرف آب، نقش آب وری و بهینه یص، بهرهآبی، تخص های مقاوم به کم فناوری و راهکارهای نوین ایجاد گونه چمن، زیست

خشک، ارتقاء فرهنگ  های خشک و نیمه نامتعارف در حفظ فضای سبز، طراحی، کشت، توسعه و نگهداری فضای سبز در اقلیم

 .آب گزارش شده است عمومی و مشارکت شهروندان در صیانت از فضای سبز و کارکردهای اقتصادی فضای سبز کم

و زمان برگزاری آن  6939ماه  بهمن 60 "آب نخستین همایش ملی فضای سبز کم"چکیده مقاالت برای شرکت در  مهلت ارسال

 ./اعالم شده است 6934اردیبهشت  61و  60

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26911-6.html 

 
 رانی، بازدیدهامصاحبه، سخن

 آیانا- 9111بهمن  80, چهارشنبه

 شود  وزیر منابع آب و کشاورزی اقلیم عراق عازم ایران می

 . آید وزیر منابع آب و کشاورزی اقلیم کردستان عراق با هیئت همراه به تهران می
کشاورزی برای گسترش و ارتقاء های وزارت جهاد  ، در راستای برنامه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های کشاورزی، دامی و شیالتی با کشورهای دارای پتانسیل بالفعل و بالقوه صادرات محصوالت تولیدی بخش کشاورزی و  همکاری

ها با کشورهای همسایه، عبدالستار مجید قادر،  گیری کشور برای توسعه همکاری صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین جهت

های مختلف کشاورزی ازجمله  ع آب و کشاورزی اقلیم کردستان عراق و هیئت همراه متشکل از معاونان وی در بخشوزیر مناب

دامپزشکی، مدیر زراعت و کشاورزی، امور سدسازی، امور تسویه و تملیک جهت بازدید و مالقات با مقامات و مدیران ارشد وزارت 

به مدت چهار روز به ایران سفر ( آدینه هفته جاری) 31ماه  بهمن 61ری، از تاریخ های همکا جهاد کشاورزی و مذاکره درباره زمینه

 .کنند می

بنا بر این گزارش، این هیئت همچنین در این سفر از چندین مرکز تولیدات کشاورزی و دامی بازدید خواهند کرد و در ادامه سفر به 

های مختلف بازدید  های کشور در بخش استانی مالقات و از توانمندیهای همجوار آن اقلیم عزیمت و با مدیران و مسئوالن  استان

 .خواهند داشت

موافق و تنها سه مخالف  00خرداد ماه امسال با رأی اعتماد  20الزم به ذکر است عبدالستار مجید قادر، وزیر منابع آب و کشاورزی 

 .دپارلمان کُردستان به کابینه هشتم اقلیم راه یافت و سوگند یاد کردن

جالب است که در کابینه اقلیم، وزیر منابع طبیعی . آموخته مقطع لیسانس از هلند است میالدی است و دانش 6321وی متولد سال 

عنوان وزیر منابع طبیعی در حال فعالیت  تاکنون به 2111نام دارد که از سال ( آشتی هورامی... )عبدالرحمان عبدا... جداست و عبدا

 ./است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26236-6.html 

 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-9111بهمن  91, یکشنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21300-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21291-1.html
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 نشست مشترك گلخانه داران با وزیر جهاد کشاورزی 

داران از آنها خواست با اتکا به دولت کار نکنند و با توکل  اندیشی با گلخانه وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هم

 . به خدا و همت باال، خودشان را معطل دریافت تسهیالتی مازاد توان و اختیار دولت نکنند
داران با اعالم این  اندیشی با گلخانه ز در جلسه هم، وزیر جهاد کشاورزی امرو(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

داران به صورت تشکلی سازنده تعریف شود تا با دولت در  برای حل مسائل باید ساختار تشکیالتی تازه برای گلخانه: مطلب گفت

 .شده در هر جلسه پیگیری شود تعامل باشند و با ادامه برگزاری این جلسات، مشکالت مطرح

 .ای پیش نرود که به جای دستمان، پایمان را بگیرد گونه جتی اظهار امیدواری کرد که تأسیس این تشکل بهالبته محمود ح

باید از زاویه توسعه اقتصادی بلندمدت به : ها نگاه کرد، افزود وی با بیان اینکه در حال حاضر نباید از دید اشتغال به توسعه گلخانه

 .ها، نزدیکی به بازار مصرف و مشکالت اقلیمی در نظر گرفته شود ش هزینهها نگاه کنیم و کاه رفع مشکالت گلخانه

با ": حجتی با اشاره به اینکه هرکاری که از سمت دولت و وزارتخانه انجام شود، وظیفه است و منتی بر سر مردم نیست، ادامه داد

دلیل بحران  اش به روز با منطق و اصول فنی ت روزبهشده، دولت و حاکمیت باید تالش کنند که این فعالی های انجام توجه به ارزیابی

آب گسترش پیدا کند؛ هرچند دولت هم محدودیت زیادی دارد و یک سر است و هزار سودا و از زمین و آسمان برای این دولت 

 ".بارد مشکالت می

اند، تصریح  گیر شده منابعشان نیستند و زمینها دیگر قادر به تأمین منابع مالی و توسعه  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بانک

 .ایم ها تأمین منابع کرده هزار میلیارد تومان برای تجهیز گلخانه با این وجود سه: کرد

ها  تر از سایر بخش گذاری بسیار پایین در بخش کشاورزی با توجه به بازده سرمایه پایین باید نرخ سود سرمایه: حجتی یادآور شد

 .انیم به این بخش یارانه بدهیمباشد و باید بتو

ها تغییر کاربری نیست و اگر  ها و احداث سردخانه در باغ احداث تأسیسات کشاورزی مانند دیوارکشی برای گلخانه: وی تأکید کرد

جیره ها چنین تغییراتی را تمکین نکردند، مستقیماً شکایتشان را پیش من بیاورید، چون این کارها جزو زن جهاد کشاورزی استان

 .های کشور ابالغ شده است بخش کشاورزی است و این موضوع به تمام استان

توانیم  با این میزان آب می: وزیر دولت یازدهم با اشاره به بحران آب کشور و وجود سه میلیارد مترمکعب آب در کشور اظهار داشت

 .های کشور را به صفر برسانیم بیالن منفی دشت

شود و منابع  گذاری می ها سپرده آینده با تغییر نظام صندوق توسعه ملی در قانون بودجه در بانکاز سال : حجتی همچنین گفت

 .گیرد ها در اختیار متقاضیان قرار می توسط بانک

های  این سه بخش، ظرفیت: وی در پایان با اشاره به اینکه مدیریت، مهارت و سرمایه بخش اصلی در کشاورزی هستند، اظهار داشت

گذار خوبی هم باشد،  هم هستند که دلیلی ندارد یک نفر هر سه بخش را داشته باشد و یک مدیر خوب حتماً نباید سرمایهجدا از 

 .هستند "سرگرمی"دنبال  به "فعالیت اقتصادی"اشتباه برخی در این است که به جای 

، حتی با پرداخت وام صفر درصد نتیجه نخواهد کار بخش آموخته تازه واگذاری یک گلخانه به دانش: وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 ./شناسی و حل پایدار و اساسی مشکالت باشیم دنبال آسیب داد و در واقع باید به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26994-6.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 9111بهمن  91, نبهیکش

 شود  مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در کرج با حضور وزیر افتتاح می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21334-1.html
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مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در دهه فجر سال جاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی در کرج افتتاح 

 .شود می
در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز

محصولی در قالب پژوهشکده زیرمجموعه این مؤسسه  های تک اندازی این مؤسسه، مؤسسه با راه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .قرار خواهند گرفت

سردسیری و گل و گیاهان زینتی در  های های گرمسیری، میوه های مرکبات، خرما و میوه اسکندر زند با اشاره به وجود پژوهشکده

تواند  از آنجا که یک مؤسسه نمی: خبر داد و افزود "مؤسسه تحقیقات پسته"به جای  "پژوهشکده پسته"کشور از جایگزین شدن 

محصولی به پژوهشکده تبدیل خواهند شد و همگی زیر نظر مؤسسه تحقیقات  های تک زیر نظر مؤسسه دیگری باشد، تمامی مؤسسه

 .باغبانی فعالیت خواهند کرد علوم

حوزه باغبانی با توجه به پتانسیل باالیش در کشور مهجور واقع شده و عملکرد ضعیفی داشته که سعی بر این : وی خاطرنشان کرد

 .ها انتظارات از بخش باغبانی برآورد شود ها و پژوهشکده است با تقویت مؤسسه

ها هیچ خللی در  ها به پژوهشکده تبدیل شدن مؤسسه: ها خبر داد و تصریح کرد پژوهشکدهزند در پایان از تالش برای اخذ مجوز 

های سازمانی  ها بابت نگرانی در از دست دادن پست اندازی پژوهشکده شده در راه های بیان کند و نارضایتی روند کاری آنها ایجاد نمی

 ./را فدای یک یا چند نفر کنیم های خود توانیم برنامه برخی افراد بوده است که ما نیز نمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26922-6.html 

 
  مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 9111بهمن  99, شنبه

 د شون ترین نمایشگاه دامپروری خاورمیانه می ها میزبان بزرگ اصفهانی

های جدیدی امروز  ها و سیاست المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی با ابتکار عمل سیزدهمین نمایشگاه بین

 .دهد به کار خود پایان می
، این نمابشگاه که با حضور محمدرضا صفری رئیس سازمان نظام (ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

ینی مدیرکل دفتر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم معاونت تولیدات دامی استان، قاسمی رئیس دامپزشکی کشور، حبیب ام

های  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و تنی چند از مسئوالن بخش کشاورزی این استان و مدیرعامل شرکت نمایشگاه

متخصصان و عالقه مندان فعالیت های این صنعت از المللی استان اصفهان در حال برگزاری است با بازدید خیل گسترده  بین

 .های تولیدکنندگان بخش دام و طیور و محصوالت دامپزشکی مواجه شده است غرفه

المللی استان اصفهان در حاشیه این نمایشگاه و در گفتگو با خبرنگار ایانا،  های بین رسول محققیان مدیرعامل شرکت نمایشگاه

 .ویژه توسعه فرهنگ مصرف شیر عنوان کرد اه را ارتقای سطح تولید در بخش دام و طیور و بههدف از برگزاری این نمایشگ

 پذیرایی نمادین روزانه با شیر از بازدیدکنندگان

با توجه به اینکه سرانه : های نمایشگاه صنعت دام، طیور و دامپزشکی برشمرد و گفت وی برگزاری همایش مصرف شیر را از ویژگی

ماه،  بهمن 61تر از متوسط جهانی است، تصمیم گرفتیم طی برگزاری این نمایشگاه در روز جمعه  کشور ما پایینمصرف شیر در 

 .عنوان یک حرکت نمادین، هر روز از بازدیدکنندگان با شیر پذیرایی کنیم همایش مصرف شیر را برگزار و به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21327-1.html


 3931دوم بهمن اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

97 
 

داران در این نمایشگاه  یکی از شرایط غرفه: یشگاه افزودداران این نما کنندگان و غرفه محققیان درباره شرایط پذیرش شرکت

های دام و طیور، دارو و درمان و تولید علوفه تعلق داشته باشند و هریک از متقاضیان مجوز  تخصصی، این است که به زیرمجموعه

 .صالح را کسب کرده باشند های ذی فعالیت از سازمان

المللی استان اصفهان با همکاری سازمان دامپزشکی، سازمان جهاد  های بین شگاههایی هم شرکت نمای ممیزی: وی خاطرنشان کرد

 .کشاورزی استان اصفهان و سازمان نظام دامپزشکی کشور برای پذیرش متقاضیان غرفه در این نمایشگاه اعمال کرده است

صنعت دام، طیور و دامپزشکی، سومین المللی استان اصفهان با اشاره به اینکه نمایشگاه  های بین مدیرعامل شرکت نمایشگاه

های تخصصی  با تفکیک نمایشگاه: نمایشگاه بخش کشاورزی است که امسال در استان اصفهان برگزار شده است، ادامه داد

 .اند دار و متخصص بوده ها، هدف کشاورزی در سال جاری، بازدیدکنندگان از این نمایشگاه

های کشاورزی برگزار شد، تعدادی از  لی که در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی و نهادههای قب در نمایشگاه: محققیان تصریح کرد

عنوان بازدیدکننده دعوت کردیم که به قراردادهای چند میلیون دالری منتج شد و  بازارهای هدف مانند افغانستان و عراق را به

 .بی دست یابندداران بتوانند به قراردادهای خو امیدواریم در این نمایشگاه نیز، غرفه

اندرکاران بخش کشاورزی از سراسر این  با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، دوهزار نفر از دست: وی یادآور شد

 .اند که قرار است در روز ویژه متخصصان و با هزینه ما از نمایشگاه بازدید کنند استان شناسایی شده

نمایشگاه صنعت دام، : های تخصصی بخش کشاورزی تأکید کرد اره توسعه نمایشگاهمحققیان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درب

شرکت تولیدکننده و فعاالن بخش دام و طیور برپا شده و  613هزار مترمربع با حضور  طیور و دامپزشکی در فضایی به وسعت هشت

 .ورمیانه تبدیل شودترین نمایشگاه دامپروری خا امیدواریم در آینده نزدیک، این نمایشگاه به بزرگ

محدودیت فضای نمایشگاه  30کنیم تا سال  رو هستیم و تالش می اکنون با محدودیت فضا برای نمایشگاه روبه هم: وی اظهار داشت

 .داران مرتفع کنیم را با همکاری نهادهای داخلی و خارجی و حضور غرفه

المللی اصفهان واقع در خیابان مشتاق،  های بین رگزاری نمایشگاهماه در محل ب بهمن 66گفتنی است، این نمایشگاه تا امروز شنبه 

 ./دهد پل شهرستان به کار خود ادامه می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/ 
  
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 9111بهمن  91, کشنبه

 های کشاورزی  انتقال آب، برق و گاز تا مقابل در شهرك

های کشاورزی، چهار طرح حمایتی در مجلس تصویب شد و یك طرح در  برای حمایت از فعاالن بخش شهرك

 .دست پیگیری قرار دارد
یی تولیدکنندگان، های کشاورزی امروز در گردهما ، مدیرعامل شرکت شهرک(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها و شرکت  جم وزارت جهاد کشاورزی با اظهار خشنودی از روند توسعه گلخانه ها در سالن نعمتی گذاران و متقاضیان گلخانه سرمایه

های  ها و شهرک با وجود مشکالتی که در این بخش وجود دارد، اما روند توسعه گلخانه: های کشاورزی در کشور، گفت شهرک

 .اند که برای تولید پایدار باید تغییر روش دهند ارکننده است، زیرا تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدهکشاورزی امیدو

های  های کشاورزی مصمم و آن را یکی از اولویت مسئوالن نیز برای انجام این کار و توسعه شرکت شهرک: الدین سجادی افزود نظام

 .اند وزارتخانه اعالم کرده

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/
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رای پایداری این توسعه باید به اقتصادی کردن آنها و مسائل قبل و بعد تولید مانند بازار، صنایع فرآوری و ب: وی خاطرنشان کرد

 .بندی توجه کرد بسته

 کاره در بخش کشاورزی شناسایی شد مجتمع نیمه 934

فرنگی وجود داشت،  وجهدلیل مشکالتی که در سال جاری در عرضه و تولید گ به: های کشاورزی ادامه داد مدیرعامل شرکت شهرک

 .های آینده هستیم دنبال انتقال این محصول از فضای باز به فضای بسته برای سال به

در ایجاد و توسعه : ها، تصریح کرد سجادی با اشاره به تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر تولید شدن انواع سبزی و صیف در گلخانه

 .شود، تکمیل زنجیره تولید است میای که پیگیری  ترین نکته های کشاورزی مهم شهرک

در دو ماه اخیر از مجلس شورای اسالمی چهار حکم قانونی برای کمک به تولیدکنندگان بخش گرفته شده و یکی : وی یادآور شد

 .های کشاورزی است شود، بردن آب، برق و گاز تا درب شهرک دیگر از احکامی که پیگیری می

کاری بخش  مجتمع نیمه 601: کاره در بخش کشاورزی تأکید کرد های نیمه مجتمع سجادی درباره تکمیل و تعیین تکلیف

واحد از آنها تعیین تکلیف و مابقی آن نیاز به  63هزار هکتار در کشور وجود دارد که تا به امروز  3کشاورزی با وسعت 

 .گذاران واگذار شده است مورد آن به سرمایه 62گذاری دارد که از این تعداد  سرمایه

های مختلف کشور از مشکالت خود مانند کمبود آب، خسارات ناشی از برف به  داران استان همچنین در این گردهمایی، گلخانه

 ./های بانکی و بازاررسانی تولیدات این بخش، در حضور وزیر جهاد کشاورزی سخن گفتند ها، بدهی تأسیسات و سازه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/26923-6.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرسبهمن ماه  99شنبه 

 تغدیه است گرانی مواد غذایی عامل سوء!/ اند صاحب کنندگان جامعه بی مصرف

را به سپردن پرورش یک  جهادکشاورزیهای صنعت و  ، سپردن تنظیم بازار به دست وزارتخانه خانه کشاورزدبیرکل  <کشاورزی

 .درحال حاضر عامل سوء تغذیه در کشور گرانی مواد غذایی است نه کمبود آن: بره به گرگ تشبیه کرد و گفت

شود و راندمان  درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می 31با بیان اینکه مطابق آمار وزارت نیرو بیش از  عیسی کالنتری

ما در تولیدات کشاورزی دو نوع راندمان آبیاری داریم، نخست راندمان خود آب : درصد است، اظهار داشت 41خود آب نیز حدود 

راندمان نوع دوم این است که گیاه از آب مصرفی خود چقدر ماده خشک تولید ( شود؟ چقدر از آب برای گیاه مصرف می)است

 کند؟ می

شود و این راندمان در حال حاضر در کشور کمتر از  تبدیل به ماده خشک میراندمان نهایی آب راندمانی است که : وی اضافه کرد

کمتر از یک کیلوگرم محصول کشاورزی ( یک تن آب) یک کیلوگرم است بدین معنا که ما در مقابل مصرف یک مترمکعب آب

 .کیلوگرم است 2و بیش از  2که که استاندارد آن حدود  کنیم در حالی تولید می

رای افزایش بهره وری آب باید سرمایه گذاری کرد و سرمایه گذاری در زمینه خود آب که سرمایه گذاری در زمینه ب: کالنتری گفت

 .تر از جمله آن است های بهتر و صنعتی افزایش تولید ماده خشک در مقابل مصرف آب است و استفاده از تکنولوژی

 
آب کشور : است و در حدی نیست که انتظارات ما را برآورده کند، افزود دبیرکل خانه کشاورز با تاکید بر اینکه آب کشور بسیار کم

دهند  در حال کم شدن و شور شدن است؛ یعنی کیفیت و کمیت آب همزمان در حال کاهش است و این دو دست به دست هم می

 .کمتر شود محصوالت کشاورزیتا تولید 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21329-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2
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
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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یک فاکتور به تنهایی نباید مالک عمل ما قرار بگیرد، در : بر در کشور اظهار داشت کالنتری در مورد محدودیت کشت محصوالت آب

 .را مدنظر قرار دهیم "مزیت کاالی تولیدی"و  "اقتصاد تولید آب"ر ای قرار داریم که باید دو فاکتو حال حاضر در مرحله

های  این در شرایطی است که ما روابط و ارتباطات سیاسی و بین المللی مناسبی داشته باشیم و سیاست: وزیر اسبق کشاورزی افزود

واردات و چه در زمینه صادرات، پیش شود چه در زمینه  غیرمعمول را دنبال نکنیم چرا که وقتی صحبت از تجارت آب مجازی می

ها کاال فروخت اما  توان به آن اگر روابط مناسبی با کشورهای جهان وجود نداشته باشد نمی. زمینه آن ارتباطات بین المللی است

 .تر از آنان امکان پذیر است خریدن کاال با قیمت گران

 محدودیت کشت برنج سیاستی علمی و عاقالنه است

این سیاست وزارت جهاد : های غیر شمالی کامال موافق هستم، افزود شاره به اینکه با محدودیت کشت برنج در استانکالنتری با ا

دهند چرا  مخالفان این سیاست منافع ملی را مدنظر قرار نمی. کشاورزی سیاستی عاقالنه، علمی و در راستای منافع ملی کشور است

 .کنند یکه در این صورت با این مساله مخالفت نم

ما االن : شود؟ گفت وی در پاسخ به این پرسش که محدودیت کشت برنج در کشور سبب وابستگی بیشتر به کشورهای خارجی نمی

دهیم بعنوان مثال در  ما همواره محصول را مدنظر قرار می. ایم؛ وابستگی را باید در یک بسته دید نه در یک محصول هم وابسته

درصد ارزبری  14شویم واردات خوراک دام  واردات خوراک دام از ابتدای انقالب تاکنون متوجه می مقایسه جمع واردات گندم با

 .درصد ارزبری بیشتری نسبت به گندم داشته است 94سال گذشته واردات روغن نباتی نیز  91بیشتری داشته، ضمن اینکه در 

 
درصد پول بیشتری داده  14را داشت برای واردات خوراک دام در شرایطی که همه کشور فکر خودکفایی گندم : کالنتری اضافه کرد

 .ها تصمیم گیری کرد بنابراین کشاورزی یک بسته است و در درون آن بسته باید بر مبنای داده. شد

 های غیرشمالی هدر دادن آب است تولید برنج در استان

های غیرشمالی  ما در استان: آمد بیشتر از آب باشد، تصریح کردکالنتری با تاکید بر اینکه اولویت ما باید استفاده بهتر از آب و در

کنیم به دلیل آنکه آب نسبتا زیاد و  های شمالی از تولید برنج حمایت می در استان. کنیم دهیم و برنج تولید می آب را هدر می

زمین مواجه نیستیم لذا تولید برنج در های کمی در این استانها داریم اما در استانهای غیرشمالی آب کم است و با محدودیت  زمین

 .این استانها توجیه ندارد

 در تولید محصوالت کشاورزی باید اقتصاد آب مدنظر باشد

در : وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به محدودیت آب به جز برنج در کشت کدام محصوالت باید محدودیت ایجاد شود؟ گفت

کند؟ بعنوان مثال تولید شکر از چغندر قند یا  که یک کیلوگرم تولید چقدر آب مصرف میحال حاضر ما باید بسنجیم و ببینیم 

ای یا یونجه؛ باید همه این موارد تک تک محاسبه شوند و آن زمان باید با  تولید شکر از نیشکر، تولید گوشت از مرتع یا ذرت علوفه

ن تصمیم بگیریم که به چه محصوالتی اهمیت بیشتر و به کدام ما های بین المللی، ساختار اقتصادی و اجتماعی توجه به سیاست

 .محصوالت اهمیت کمتری داده شود

تر و  قطعا آنچه باید اول مد نظر قرار بگیرد اقتصاد آب است؛ در همه محصوالت، هر محصولی که استراتژیک: کالنتری تاکید کرد

مود توجه قرار بگیرد البته شرط این امر نیز داشتن روابط بین المللی تراست و درآمد بیشتری برای مردم و کشور دارد باید  اقتصادی

 .مناسب است

 مند شویم ناچاریم از تجارت آب مجازی بهره

بسیاری از محصوالت باید به اندازه تولید : دبیرکل خانه کشاورز با بیان اینکه ما ناچار هستیم از تجارت آب مجازی بهره ببریم، گفت

 32تا  36بعنوان مثال ما پتانسیل تولید روغن نباتی را نداریم، . رود صورت منابع هدر می شود چرا که در غیر این ها وارد و کمبود آن
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تا یک میلیون و  211دهیم ضمن اینکه در سال یک میلیون و  کنیم و بیشترین ارز را به واردات روغن می درصد نیازمان را وارد می

توانیم تولید کنیم بخشی از آن باید حتما وارد  کنیم، یا اینکه ما همه خوراک دام مورد نیازمان را نمی هزار تن روغن وارد می 911

 .شود

هایی از تولید ما توجیه اقتصادی کمتری دارد، بعنوان مثال تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز در شرایطی  بخش: کالنتری اضافه کرد

 .کند هزار کیلوگرم آب مصرف می 60جه هستیم، که با کمبود آب موا

ترین نوع آن است، هر متر  درحال حاضر طبق اعالم وزارت نیرو متوسط قیمت تمام شده آب در پشت سدها که ارزان: وی افزود

همه  هزار تومان پول آب مصرفی آن است؛ 60تومان است، بنابراین تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز از زراعت فقط  6111مکعب 

 .این موارد باید در تولید مدنظر باشد

کالنتری با بیان اینکه تولید برخی محصوالت باغبانی از جمله پسته و همچنین فندق درجنوب و شمال غرب و شمال کشور مزیت 

توان  پسته می تن 2هزار مترمکعب آب در هرهکتار  0باید از این محصوالت برای صادرات استفاده کنیم بعنوان مثال با : دارد، گفت

 .دالر درآمد برای شما دارد 4هزار دالر فروخت، در نتیجه هر مترمکعب  21توان  تن پسته را می 2تولید کرد و 

دالر  211تن برنج ساخت که قیمت هر تن آن  9توان صرف تولید  هزار متر مکعب آب را می 60در مقابل این، : وی اضافه کرد

 .است

 موقتی است شرایط ایجاد شده برای روسیه

کالنتری در پاسخ به این پرسش که شرایط ایجاد شده برای روسیه را به منزله یک فرصت برای صادرات محصوالت کشاورزی 

. عقلی است های اورژانس موقتی تصمیم بگیریم این یک نوع بی این شرایط موقت است، ما نباید در منبع موقعیت: دانید؟ افزود می

ریزی بلند مدت داشته  انیم از وضعیت ایجاد شده برای روسیه استفاده کنیم اما از نظر عقالنی باید برنامهتو ما در شرایط کنونی می

های این چنینی نیز استفاده کنیم؛ در غیر این صورت چندی دیگر روسیه و  باشیم که در راستای آن برنامه حرکت و از فرصت

 .های از دست رفته مانیم و فرصت می کنند و آن وقت ما کشورهای دیگر مشکالتشان را حل می

 مخالف قانون انتزاع بودم

به . با این قانون مخالف بودم: وزیر اسبق کشاورزی در پاسخ به این پرسش که موافق اجرای قانون انتزاع بوده است یا خیر؟ گفت

 .شود مایت از تولید میشود و یا مصرف کننده فدای ح دلیل وضعیت پیش آمده فعلی که یا تولید فدای مصرف کننده می

 سوء تغذیه به خاطر گرانی مواد غذایی است نه کمبود

تواند هم تولیدکننده و  خانه هدفش حمایت از تولید باشد، نمی در حال حاضر وضعیتی پیش آمده که اگر وزارت: کالنتری اضافه کرد

ما . ما بخاطر گرانی مواد غذایی است نه کمبود آنهم مصرف کننده را در نظر بگیرد ضمن اینکه درحال حاضر سوء تغذیه در کشور 

 .اصال کمبود مواد غذایی در هیچ نقطه کشور نداریم اما با سوءتغذیه شدید روبه رو هستیم که علت آن هم فقر حاکم بر جامعه است

یی را به اندازه کافی مصرف توانند مواد غذا وی با بیان اینکه قیمت مواد غذایی بطور نسبی بیشتر از درآمد مردم است و مردم نمی

چه در وزارت کشاورزی و چه در وزارت . کند مصرف کننده رها شده است، کسی از حقوق مصرف کننده دفاع نمی: کنند، گفت

تومان است من باید آن را به  61اش  صنعت، جایی نیست که مصرف کننده برود واعتراض کند چرا کاالیی که قیمت تمام شده

 رم؟تومان بخ 91قیمت 

 میلیون تن کاهش یابد 0به  0تولید شیر از 

کیلوگرم و استاندارد  611متوسط مصرف سرانه شیر در کشور زیر : کالنتری با اشاره به وضعیت تولید شیر و گوشت در کشور گفت

باید تولید ما در حدی باشد که توان . علت این امر نیز آن است که مردم قدرت خرید ندارند. کیلوگرم است 211جهانی آن بیش از 
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 .رقابت داشته باشیم و حق مصرف کننده نیز رعایت شود

قدرت های جهانی  میلیون تن کاهش پیدا کند ما با قیمت 0میلیون به  0اگر تولید شیر در کشور از : دبیرکل خانه کشاورز افزود

دهد،  کند و قمیت تمام شده را به شدت افزایش می میلیون شیر در کشور فشار وارد می 0کنیم در حالی که تولید  رقابت پیدا می

کند و  دهیم، تولید کننده ضرر می چرا که ما در تولید علوفه خشبی با مشکل مواجه هستیم در نتیجه قدرت رقابت را از دست می

 .کند یمصرف کننده نیز مصرف نم

میلیون تن باقی آن، احتمال افزایش تولید روغن نباتی و  9میلیون تن و واردات  0با کاهش تولید شیر به : کالنتری اضافه کرد

 .درصد وجود دارد 20درصد به کمتر از  31کاهش وابستگی ما به واردات از 

 وزارت جهاد بین مصرف کننده و تولیدکننده گیر کرده است

چرا که ما : ه در حال حاضر در شرایطی هستیم که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده هر دو معترض هستند، گفتوی با بیان اینک

 .عقل و منطق را فدای احساسات و سیاست کردیم، وزارت جهاد کشاورزی کامال بین مصرف کننده و تولیدکننده گیر کرده است

داد و طرف مصرف کننده را داشت، وزارت صنایع و  نظیم بازار را انجام میدر گذشته وزارت بازرگانی ت: وزیر اسبق کشاورزی افزود

رسیدند اما هم  ها در شورای اقتصاد بر سر مسایل موجود به تعادل می خانه وزارت کشاورزی طرف تولیدکننده را داشتند و این وزارت

شود یا  صاحب می ه در دولت و حاکمیت بیگیرند، مصرف کنند اکنون وزارت صنعت و وزارت کشاورزی طرف تولیدکننده را می

 .ممکن است عکس این قضیه رخ دهد وزارت جهاد از مصرف کننده دفاع کند و تولیدکننده قربانی شود

 لزوم جدایی بخش بازگانی از دو وزاتخانه صنعت و کشاورزی

رزی جدا شود و به حالت سابق بازگردد باید هرچه سریع تربخش بازرگانی از دو وزارت خانه صنعت و جهاد کشاو: کالنتری افزود

وزارت صنعت می گوید من هرچه . چرا که هم اکنون حدود هفتاد و هشت میلیون جمعیت مصرف کننده بی سرپرست هستند

کنم مصرف کننده باید به هر قیمتی آن را خریداری کند احتماال وزارت جهاد کشاورزی نیز  تولید می... یخچال، خودرو، المپ و

 .ظری داردچنین ن

البته در بخش صنعت ممکن است فردی خودرو سوار نشود یا خودروی بدی سوار شود اما در بخش : وزیر اسبق کشاورزی گفت

تری  شود و این بعدها هزینه های سنگین کشاورزی مسله خطرناک تر است و ادامه ی روند فعلی سبب ایجاد سوتغذیه شدیدتر می

 .کند را به دولت تحمیل می

 تنظیم بازار به وزارت صنعت و جهاد مثل سپردن بره به گرگ است سپردن

سپردن تنظیم بازار به دست وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی درست مثل این است که شما پرورش یک : کالنتری اضافه کرد

ها نقشی در تنظیم بازار و  ده اینها تولید بو وظیفه این وزارت خانه. بره را به دست گرگی بسپارید و بخواهید از بره مراقبت کند

کردند و در  در گذشته وزیر جهاد کشاورزی با وزیر بازرگانی و در شورای اقتصاد بسیار با یکدیگر بحث می. حمایت از بازار ندارند

 گرفت چقدر واردات انجام دهد؟ و چقدر و به چه قیمتی صادرات کند؟ نهایت شورای اقتصاد تصمیم می

ترین جلسات  در گذشته شورای اقتصاد یکی از بزرگترین مراجع تصمیم گیری کشور و جلسات این شورا مشکل وی با بیان اینکه

 .ترین نهاد با حذف بخش بازرگانی در عمل حذف شد این مهم: دولت بود، گفت

تواند به  الف طبقاتی نمیاند سیاست عرضه و تقاضا به دلیل اخت در کشورهایی که با کمبود مواجه: دبیرکل خانه کشاورز تصریح کرد

درصد جمعیت آنان از گرسنگی بمیرند آن  01راحتی اجرا شود؛ اگر سیاست عرضه و تقاضا در این کشورها اجرا شود ممکن است 

 .هایی در کشور ما اجرایی شود تواند به سادگی خود را کنار بکشد و چنین سیاست دولت نمی. درصدی که فقیر هستند

 صاحب است بی مصرف کننده در جامعه
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. صاحب است یک دستگاه مستقل باید وظیفه حمایت از مصرف کننده را بر عهده بگیرد، االن مصرف کننده بی: کالنتری افزود

ادغام وزارت بازرگانی در . های صنعت و کشاورزی باید آز آنان گرفته و به دستگاه دیگری سپرده شود خانه وظایف بازرگانی وزارت

 .ود که باید اصالح شودصنایع یک اشتباه ب

در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به : دبیرکل خانه کشاورز در مورد تناقضات آماری موجود در بخش کشاورزی نیز گفت

االن این . تر است کند بویژه در بخش محصوالت زراعی این امر ملموس تر صحبت و همچنین عمل می گذشته بسیار منطقی

 .های آنان اعتماد کنیم زند و ما باید به گفته تر حرف می به دوره قبلی وزارت محمود حجتی نیز منطقیخانه حتی نسبت  وزارت

 گیرند های تخصصی منافع ملی را در نظر نمی انجمن

ی تخصصی ها انجمن: خانه سازگارتر است، افزود های وزارت ها به مراتب با گفته کالنتری با بیان اینکه آمار و ارقام دریافتی از استان

ها منافع صنف خود را درنظر دارند و منافع ملی و منافع کشور را نادیده  های تک بعدی هستند، این بیشتر به دنبال گرفتن حمایت

ها به  این انجمن. هایی که صرفا منافع خود را در نظر دارند گیرند ما االن باید به وزارت جهاد کشاورزی اعتماد کنیم تا انجمن می

 .تر بفروشند دنبال این مساله نیستند که مردم سوتغذیه نداشته باشند هستند که کاالی خود را گراندنبال این 

کما اینکه مشاهده شد با تغییر : وی با اشاره به اینکه در دولت قبل افراد صادقی در وزارت جهادکشاورزی حضور نداشتند، گفت

 .میلیون تن رسید 31میلیون به  621تا  660یافت و میزان تولید از میلیون تن آمار تولید محصوالت کشاورزی کاهش  91دولت، 

 تحقیقات بخش کشاوزی رو به تعطیلی است

وزارت خانه در ابعادی خوب : دبیرکل خانه کشاورز در مورد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید نیز اظهار داشت

انجام نداده است بعنوان مثال مسئوالن در بعد حمایت از تولیدکننده، تامین حرکت کرده و در ابعادی دیگر نیز هنوز اقدامی 

های خرید تضمینی خوب عمل کردند اما در یک  ها و همچنین در بعد انجام برخی وظایف قانونی مانند اعالم قیمت تدارکات، نهاده

ها  خانه ایجاد کرد و مراکز خدمات دهستان زارتشود به تخریبی که دولت قبل در این و بعد نیز ضعیف بودند که آن هم مربوط می

 .خانه اقدامی جدی را در این زمینه شروع نکرده است را تقریبا به حالت تعطیلی درآورد و هنوز وزارت

خانه باید هرچه  هاست در نتیجه وزارت ارائه خدمت به کشاورزان از سوی دولت، مراکز خدمات کشاورزی دردهستان: وی ادامه داد

خانه در بعد تحقیقات نیز با مشکل مواجه و بیشتر مشکل آنان نیز از بعد  سریعتر این مراکز را مجددا احیا کند؛ ضمن اینکه وزارت

 .است تحقیقات کشاورزی تقریبا رو به تعطیلی. ای است بودجه

در حال . دهد اری آنان را نیز نمیهای ج ای که در اختیار بخش تحقیقات قرار دارد کفاف هزینه کل بودجه: کالنتری تصریح کرد

به عنوان مثال محققی آنجا حضور دارد . کند دهد هزینه فعالیت این پرسنل را پرداخت نمی حاضر دولت تنها حقوق پرسنل را می

که  بخش خصوصی نیز راه نیافته! یا محققی هست که هزینه خرید مواد آزمایشگاهی را ندارد! که پول بنزین ندارد به مرزعه برود

 .خانه در این زمینه نیز مشکل دارند و باید مشکالتشان ازسوی دولت حل شود بنابراین مسئوالن وزارت. بتواند جایگزین شود

 توان با یافتن چند دزد در جامعه، همه را دزد خواند نمی

ممکن است آلودگی در : دبیرکل خانه کشاورز در مورد مباحث مطرح شده مبنی بر آلودگی محصوالت کشاورزی نیز اظهار داشت

باید دید محصوالت در کل چقدر آلوده است؟ احتمال دارد این آلودگی یک در هزار باشد که این اصال . هرچیزی وجود داشته باشد

توان در  چطور می. در یک مزرعه از هزارن مزرعه ممکن است سم بدی استفاده شود یا کود ازته اضافه مصرف گردد. مفهومی ندارد

 .دزد پیدا کرد و به استناد آن همه جامعه را دزد خواند 0ی ا جامعه

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

http://www.foodpress.ir/Post
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 فودپرس 9111بهمن ماه  91سه شنبه 

 شود بنیان رازی واگذار می شرکت دانش 90/ تغییر کشت برخی محصوالت کشاورزی از بهاره به پائیزه

آبی را تشریح کرد و از رونمایی نقشه  های این وزارتخانه برای مقابله با معضل کم برنامه جهاد کشاورزیمعاون وزیر  <کشاورزی

 .بنیان رازی به بخش خصوصی خبر داد شرکت دانش 60شوری خاک کشور و واگذاری 

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی امروز در نشست خبری به ارائه گزارش کاملی از یک  اسکندر زند

های جدید را معرفی  در هفته آینده دستاوردهای جدیدی از قبیل ارقام جدید و نهال: سال فعالیت در این سازمان پرداخت و گفت

 .کنیم می

 .رقم باغی و گندم و حبوبات است 1این ارقام جدید شامل حدود : وی افزود

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به دنبال این است که محتویات کود را : زند در ادامه در خصوص ساماندهی کود اظهار داشت

واحد کنترل کیفی کود هفته آینده  ایم یک ای که از سوی وزیر آماده کرده با برچسب روی آن تطابق دهد به همین دلیل با ابالغیه

 .شود اندازی می در مؤسسه آب و خاک راه

 .شود های کشور رونمایی می ضمن اینکه طی هفته آینده نقشه جدید شوری خاک: وی افزود

های اخیر به  در بخش تحقیقات ما صاحب یک بودجه جاری و کاری هستیم که در سال: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

کند و آسیب  این موضوع ما را در تحقیقات در آینده با مشکل مواجه می. لیل مشکالت دائما از بودجه کاری کاسته شده استد

 .در این راستا به ما کمک کند 34آورد،بنابراین امیدواریم مجلس در بودجه  جدی به کارهای تحقیقاتی وارد می

وزارتخانه در تالش : آبی اظهار داشت برای کاهش مصرف آب و مقابله با کم وی در ادامه در خصوص اقدامات وزارت جهاد کشاورزی

است تا کشت برخی از محصوالت را از بهاره به پاییزه منتقل کند که در این راستا محصوالتی مانند چغندرقند و نخود از محصوالتی 

 .شوند هستند که به کشت پاییزه منتقل می

بعدی وزارتخانه در راستای   برنامه: درجه است خبر داد و گفت 60مقاوم به تحمل سرمای وی همچنین از تولید بذر نخودی که 

 .ها به گلخانه است مقابله با خشکسالی، انتقال بسیاری از کشت

 .همچنین در راستای مقابله با خشکی در تالش هستیم تا ارقامی را تولید کنیم که نیاز آبی کمتری داشته باشند: وی افزود

بنیان  بنیان است چرا که امنیت غذایی کشور در گروه دانش یکی از اهداف کالن سازمان تمرکز روی کشاورزی دانش: دوی افزو

 .کردن کشاورزی است

دانش بنیان شدن یعنی اینکه تمام تصمیمات ما مبتنی بر دانش، علم و تدبیر و پایه اصلی تحقیقات و نظام جامع : وی افزود

 .بنیان باشد ر پایه کشاورزی دانشاطالعات و نظام نوآوری ب

گیری بر مبنای اقتصاد مقاومتی بوده و جایگاه بیشتر بخشیدن به  در این راستا جهت: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .برداران و به نظام نوین ترویج است آموزش بهره

ایم و  هایی برداشته در راستای اقتصاد مقاومتی هم در سازمان گام: اظهار داشت کشاورزیرئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش 

 .مواره نگاه ما به درون و اتکاء داخلی بوده استاقتصاد مقاومتی به معنای نگاه به درون است که البته در کشاورزی ه

زا هستیم و در  در کشاورزی اصالتا درون: ساله برخوردار است، گفت 611وی با بیان اینکه تحقیقات کشاورزی در کشور از قدمتی 

 .ایم بسیاری از مسائل تحقیقاتی روی پای خودمان ایستاده

ختارها به نحوی که پاسخگوتر باشد و از بندهای اقتصاد مقاومتی برقراری تعامالت در اقتصاد مقاومتی اصالح سا: زند اظهار داشت

 .المللی و نگاه به بخش خصوصی است ها و نهادهای معتبر بین سازنده درونی با دانشگاه

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
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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اهد با فرهنگ خو االن کمتر از نیم درصد تولید ناخالص ملی کشور به تحقیقات اختصاص دارد و این برای کشوری که می: وی افزود

 .اقتصاد مقاومتی پیش رود شایسته نیست

تولید ناخالص  2121این موضوع در کشور ترکیه در حال حاضر یک درصد است و آنها برنامه دارند تا در سال : زند اظهار داشت

 .درصد برسانند 9ملی کشورشان را به 

 .تر از وضعیت فعلی به آن پرداخته شود ت که باید خیلی عمیقهای ما در کشور نگاه به تحقیقات اس یکی از چالش: زند اظهار داشت

دستاورد در  20تاکنون : ها در آموزش، ترویج و تحقیقات کشاورزی طی سال گذشته گفت وی در ادامه در خصوص اهم فعالیت

 .فزایش یابددستاورد ا 91سازی وظایف دولت به بخش خصوصی واگذار شده که امیدواریم تا پایان سال به  راستای کوچک

یکی از کارها واگذاری دانش فنی بذور تولیدی مثل ذرت، سربن و حبوبات به بخش : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .ایم ها به بخش خصوصی بوده آن را سرعت بخشیده هایی از فعالیت خصوصی است که در برخی مؤسسات که امکان واگذاری بخش

بنیان مؤسسه  شرکت دانش 60همچنین در تالش هستیم تا : ترویج کشاورزی اظهار داشت آموزش و رئیس سازمان تحقیقات،

 .سازی رازی را به بخش خصوصی برای تولید واگذار کنیم سرم

اگرچه : های تحقیقات دانست و گفت ها و اعضای هیأت علمی در بخش های ما در کشاورزی را حضور دانشگاه وی یکی از خالء

هزار هیأت علمی در سازمان تحقیقات حضور دارند و  2ها در زمینه کشاورزی وجود دارد اما فقط  دانشگاههیأت علمی در  1011

 .باید از کلیه این ظرفیت استفاده کنیم

ها در راستای  های مرتبط با سیاست نامه ایم تا از پایان ها امضا کرده نامه مشترکی با دانشگاه در حال حاضر تفاهم: زند اظهار داشت

 .اورزی حمایت کنیمکش

 .ها شروع کنند و ما از آنها حمایت کنیم های جدید را در دانشگاه همچنین بخشی از رشته: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

های مربوط به  مؤسسه تحقیقات علوم باغی را برای ساماندهی کلیه فعالیت: سازی بدنه دولت گفت وی در ادامه در راستای چابک

سازی  تر شدن و چابک شود که منجر به قوی اهلل این مؤسسه هفته آینده با حضور وزیر افتتاح می تأسیس کردیم و انشاءباغبانی 

 .شود بخش کشاورزی می

ها را داریم که تاکنون در جهت  سازی قصد ادغام مراکز تحقیقات و مراکز آموزشی در استان همچنین در راستای چابک: زند گفت

 .ها ادغام شده است مرکز تحقیقاتی استان 61ا، هدفمند شدن نیروه

المللی با  مؤسسه تحقیقات بین 60ایم و از  هایی را آغاز کرده المللی فعالیت در زمینه به میدان آمدن نهادهای بین: وی اظهار داشت

کارهای تحقیقاتی را ( خشکیالمللی  مؤسسه تحقیقات بین)المللی برنت و ایکاردا  مؤسسه از جمله سیمیت، مؤسسه تحقیقات بین 9

 .ایم به صورت جدی آغاز کرده

های  آموزش در این بخش کمرنگ بوده بنابراین قصد داریم تا بخشی از آموزش: برداران اظهار داشت زند در خصوص آموزش به بهره

 .علمی و کاربردی را به این بخش انتقال دهیم

شود که در ترویج انبوهی از  ویج به دو قسم انبوهی و تخصصی تقسیم میتر: زند در زمینه ترویج در بخش کشاورزی اظهار داشت

ایم تا  ماه پیش شبکه تخصصی را به عنوان شبکه بازار افتتاح کردیم و اخیرا هم از سازمان صدا و سیما درخواست کرده 0حدود 

 .اندازی کنیم شبکه کشاورزی را راه

حضور مسئولین وزارتخانه خواستار ایجاد شبکه کشاورزی شدیم که امیدواریم  روز گذشته با معاونت سیما و  طی جلسه: وی افزود

 .اندازی کنیم بتوانیم در سال آینده این شبکه را راه

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

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

 - 11/99/80فارس

 رزی در ایران شدفائو خواستار تقویت تنوع زیستی کشاو

در « مکانیزم اشتراك گذاری ملی اطالعات»خواستار تشکیل ( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 . های گیاهی ایران شد مورد منابع ژنتیك گیاهی با هدف اطمینان از حفاظت و پایداری تنوع زیستی گونه
( ژنتیکی گیاهی)به نقل از دفتر نمایندگی مقیم فائو در ایران، مکانیزم اشتراک گذاری ملی اطالعات  ری فارسخبرگزابه گزارش 

گذاری دانش و تجربیات ژنتیک گیاهی را فراهم می کند، بلکه راه  تامین کننده ابزار ارزشمندی است که نه تنها زمینه اشتراک

دهد در صورت  گونه ای که اطمینان می یت کشاورزی را نیز هموار می سازد، بههای بهره برداری از این منابع و تقو توسعه استراتژی

 .ادامه افزایش جمعیت جهانی، میزان دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی همچنان ادامه خواهد داشت

اخیرا مصر، اردن و ترکیه، پاکستان، هند، عمان و ( کشورهای همجوار ایران)کشور جهان از جمله  20این مکانیزم هم اکنون در 

 .لبنان نیز به اجرا گذاشته و تکمیل شده است

های دولتی فعال در حوزه منابع ژنتیکی غذا و  در همین راستا تعداد کثیری از نمایندگان و کارشناسان مراکز تحقیقاتی و دانشگاه

عمل جهانی برای "جرای دومین برنامه کشاورزی ایران با گردهمایی در کرج در قالب یک کارگاه آموزش ملی به بررسی چگونگی ا

در چارچوب پروژه بین المللی فائو جهت انطباق با تغییرات آب  "حفاظت و بهره مندی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی

 .به کار خود پایان داد، پرداختند( بهمن 0چهارشنبه )و هوایی که امروز 

در جمهوری ( فائو)مذکور، سرج ناکوزی، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  طی برگزاری کارگاه: افزاید این گزارش می

 .اسالمی ایران بر اهمیت منابع ژنتیکی گیاهی در ارتقاء امنیت غذایی و حفاظت از تنوع زیستی گونه های کشاورزی تاکید کرد

ها نیز از  ای در حال رشد است و گمانه زنی به طور فزایندهدر شرایطی که تاثیرات منفی تغییرات آب و هوایی : ناکوزی اظهار داشت

های گیاهی نقش اساسی و مهمی را در تامین بخش بنیادین ظرفیت  تر شدن بیشتر آن حکایت دارد، تنوع ژنتیکی گونه وخیم

ات آب و هوایی و های تحمیل شده توسط تغییر کند، به طوری که بر چالش محصوالت کشاورزی کشورها، از جمله ایران ایفا می

 .امنی غذایی است، اثر خواهد گذاشت نتایج آن که نا

 .رود المللی در حوزه تنوع زیستی و منابع ژنتیک غذا و کشاورزی جهان به شمار می فائو در حال حاضر پیشروترین سازمان بین

منابع ژنتیکی غذا و کشاوزری تغییر  که بعد ها به کمیسیون) فائو کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی غذا و کشاورزی  6309در سال 

گذاری منابع ژنتیک می پردازد، را  مندی از اشتراک ، به عنوان مجمعی جهانی که به بررسی راهکارهای دسترسی و بهره(نام داد

 .تاسیس کرد

نتیک گیاهی برای غذا های توسعه الزم جهت انطباق با برنامه عمل جهانی برای حفاظت و پایداری منابع ژ فائو زمینه 6331در سال 

 .و کشاورزی را فراهم ساخت

کشور از جمله جمهوری اسالمی  699نیز پیمان بین المللی منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی با تصویب  2114در سال 

 .ایران به اجرا گذاشته شد

منابع ژنتیک گیاهی در چارچوب پروژه برداری از  کارگاه آموزشی پایش اجرای دومین برنامه عمل جهانی برای حفاظت و بهره

توسط سازمان « بهینه سازی استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی جهت انطباق با تغییرات آب و هوایی»المللی  بین

و  2زهای با همکاری موسسه تحقیقات اصالح تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی طی رو( فائو)خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .بهمن در کرج برگزار شد 0

http://www.farsnews.com/
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396610111222 

 
 گزارشات جهانی

 - 11/99/80فارس

 کاهش قیمت گندم و خوراك دام در بازارهای جهانی

های روغنی و شکر افزایش قیمت را  قیمت گندم و خوراك دام کاهش داشت اما دانه امروز در بازارهای جهانی

 .تجربه کردند
، امروز در بازارهای جهانی، قیمت محصوالت کشاورزی در گروه غالت، ذرت، خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

سنت را تجربه کردند اما محصوالتی مانند یوالف، برنج  61دالر و  6.20هایی به ترتیب یک دالر،  کاهشگندم و سویای روغنی 

 .دالر به فروش رفتند 6.2سنت و  11سنت،  2سنت،  20سخت، سویای خوراکی و گیاه روغنی کانوال به ترتیب 

سنتی  24که نسبت به روز گذشته کاهش  سنت به فروش رفت 20دالر و  062هر بوشل گندم در بازارهای جهانی به قیمت 

 .داشت

سنت را تجربه کردند اما کتان و اتانول  60دالر و  1.90دالر،  1هایی به ترتیب  در گروه محصوالت نرم؛ کاکائو، قهوه و شکر افزایش

 .سنت کاهش داشتند 9سنت و  22به ترتیب 

 .سنتی داشت 60وش رفت که نسبت به روز گذشته کاهش دالر به فر 60.96قیمت شکر امروز در بازارهای جهانی به قیمت 

پرواری به قیمت  دالر و دام 606ها بدون تغییر نسبت به روز گذشته، دام زنده به قیمت  بر اساس این گزارش، در گروه دام قیمت

 .سنت خرید و فروش شد 09دالر و  219

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69396610111201 

 
  گزارشات جهانی

 آیانا-9111بهمن  91, دوشنبه

 کمك دولت آلمان به برنامه جهانی غذا در ایران 

اهدای سخاوتمندانه دولت آلمان را جهت ارائه ( WFP)دفتر برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در ایران 

 . های غذایی به پناهندگان افغان و عراقی و تشویق دختران پناهنده به تحصیل دریافت کرد کمك
، دولت آلمان مبلغ بیش از یک میلیون دالر جهت ارائه WFPو به نقل از ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شهرهای واقع در ایران اختصاص داده است که این مبلغ صرف خرید  و تحصیلی به پناهندگان افغان ساکن مهمان های غذایی کمک

تن عدس جهت توزیع میان  620ها و  شده با ویتامین تن روغن آفتابگردان غنی 614هزار تن آرد گندم غنی شده،  حدود یک

 .یران خواهد شدشهرها در سراسر ا پناهندگان افغان و عراقی ساکن مهمان

صورت داخلی خریداری  بنا بر این گزارش، به خاطر اطمینان از وصول سریع و تطابق با استانداردهای کشور تمام اقالم غذایی به

 .شوند می

ر، پذیرترین پناهندگان، ماهیانه سبد غذایی متشکل از اقالم اولیه شامل نان، برنج، شک هزار نفر از آسیب 91برنامه جهانی غذا به 

شهر  مهمان 63آموز و آموزگارانشان در  هزار تن از دختران پناهنده دانش همچنین این سازمان برای سه. کند عدس و روغن ارائه می

 .دهد  در سراسر کشور در راستای تشویق آنان به تحصیل سهمیه روغن نباتی اختصاص می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931108000777
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931108000786
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اش در جهت مرتفع کردن  خاطر کمک سخاوتمندانه از دولت آلمان به WFP": نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا در ایران گفت

های سازگاری آنان و حمایت از پناهندگان برای دستیابی به  شهرها در ایران، تقویت مکانیزم نیازهای اولیه پناهندگان ساکن مهمان

ایجاد راه حلی پایدار برای پناهندگان و ارتقاء ها تا زمان  دولت آلمان از اهمیت تداوم این کمک. امنیت غذایی بسیار سپاسگزار است

 ".سطح تحصیل دختران پناهنده آگاه است

خاطر خشونت از  دولت آلمان از شرایط سخت بسیاری از پناهندگان که به": فان اونگرن استنبرگ، سفیر آلمان در ایران گفت بارون

. ویژه افغانستان است هزاران پناهنده از کشورهای همسایه به هاست که ایران میزبان سال. گریزند بسیار متأثر است موطنشان می

کند و در  صورت مستمر در زمینه امدادرسانی و حمایت از نیازمندان قدردانی می خاطر عمل به تعهد خود به دولت آلمان از ایران به

 ".ها سهیم باشد صدد است با اهدای کمک به برنامه جهانی غذا در این تالش

هزار پناهنده افغان و عراقی ثبت  031ی ایران، پس از پاکستان دارای بیشترین جمعیت پناهنده در دنیا با حدود جمهوری اسالم

 .شده در کشور است

میالدی، زمانی که نخستین گروه پناهجویان از افغانستان و عراق وارد ایران شدند کمک های  6301برنامه جهانی غذا از اواخر دهه 

 .هندگان آغاز کردغذایی خود را به پنا

های غذایی و همکاری با جوامع در  ترین آژانس بشردوستانه دنیا در مبارزه با گرسنگی است که با ارائه کمک برنامه جهانی غذا بزرگ

کشور دنیا  20میلیون نفر در  01این سازمان هرساله به حدود . پردازد دیدگان می هنگام بحران به بازسازی وضعیت معیشت آسیب

 ./رساند غذایی می امداد

http://www.iana.ir/food/item/26990-6.html 

 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 9111بهمن  80, چهارشنبه

 الدول کمیسیون جهانی منابع ژنتیکی  های بین افزایش تعداد نمایندگان خاورمیانه در کمیته

در پانزدهمین اجالس کمیسیون جهانی منابع ژنتیکی، دکترجواد مظفری، نماینده ایران و رئیس گروه 

 . رئیس این کمیسیون انتخاب شد عنوان نایب خاورمیانه بار دیگر به
ن تحقیقات، المللی سازما ، جواد مظفری، مدیرکل دفتر ارتباطات علمی و بین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

رئیس این  عنوان نایب آموزش و ترویج کشاورزی که نماینده ایران در اجالس کمیسیون جهانی منابع ژنتیکى نیز است، مجدداً به

کشور جهان  620کمیسیون منابع ژنتیکی با عضویت بیش از . خاورمیانه در آن انتخاب شد کمیسیون و رئیس گروه منطقه

المللی مدیریت و  وظیفه این مجمع بین. شود محسوب می( فائو)ن جهانی برای غذا و کشاورزی ترین کمیسیون در سازما بزرگ

های مختلف منابع ژنتیکی کشاورزی شامل گیاهان زراعی و باغی، جنگل، دام، آبزیان،  گذاری جهانی در حوزه سیاست

 .مهرگان است ها و بی میکروارگانیسم

المللی کمیسیون جهانی منابع ژنتیکی ایفا  های بین لیدی در مذاکرات و تدوین سیاستبر پایه این گزارش، ایران تاکنون نقش ک

 .نیز ریاست آن را به عهده داشته است( 2166 - 2113)های مختلف و دو دوره  رئیسه، ریاست کمیته که در هیئت طوری کرده به

 جواد مظفری 

 نماینده ایران در اجالس کمیسیون جهانی منابع ژنتیکى

http://www.iana.ir/food/item/21338-1.html
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ژانویه در  29تا  61های مقدماتی و جانبی آن که از تاریخ  ر این گزارش، در پانزدهمین اجالس رسمی این کمیسیون و نشستبنا ب

برداری از منابع ژنتیکی برای اجرای پروتکل  مقر فائو در رم پایتخت ایتالیا برگزار شد، سند نحوه تدوین قانون ملی حفاظت و بهره

حقوقی کمیسیون به ریاست ایران تهیه  -ترین مصوبه اجالس پانزدهم بود که توسط کمیته فنی  ناگویا در کشورهای عضو، مهم

الدول کمیسیون جهانی  های بین الزم به ذکر است در این اجالس، ضمن افزایش تعداد نمایندگان خاورمیانه در کمیته.شده بود

، تعداد نمایندگان منطقه خاورمیانه (کمیسیون جهانی منابع ژنتیکیعنوان رئیس گروه خاورمیانه در  به)منابع ژنتیکی به همت ایران 

 .الدول آن نیز به چهار کشور افرایش یافت در هریک از چهار کمیته بین

که ریاست کمیسیون را به عهده داشت این مسئله را طرح کرده بود که سرانجام در اجالس پانزدهم به اتفاق  2166ایران در سال 

 ./شود ویژه ایران محسوب می ین موفقیت بزرگی برای کشورهای خاورمیانه بها. آراء تصویب شد

http://www.iana.ir/majles/item/26200-6.html 
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	پنبه
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	تولیدات زراعی
	استان البرز، پیشگام تولید بذر غلات، سبزی و صیفی شد
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	وزیر بهداشت با توجه به مخاطراتی مانند کوتاهقدی ایرانیان در آینده نزدیک و همچنین تبعات اجتماعی و اقتصادی پوکی استخوان 50 هزار ایرانی در سال که منجر به مرگ 10 هزار نفر نیز میشود، خواستار همکاری همه ارگانها و رسانهها جهت افزایش مصرف سرانه شیر و فرآور...
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	اصلاح الگوی کشت مناسب در اردبیل با آغاز کشت چغندر ریشهای
	طرح اصلاح الگوی کشت در اراضی دشت اردبیل با کشت چغندر ریشهای تهیه میشود.
	تولیدات مؤسسه رازی از مرداد 94 با استاندارد جهانی صادر میشود
	با توجه به پیشبینیهای صورتگرفته، صادرات فرآوردههای مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی مطابق با استانداردهای جهانی از مرداد سال آینده آغاز میشود.
	نحوه "کنترل و نظارت بهداشت خوراک دام، طیور و آبزیان" ابلاغ شد + متن ابلاغیه
	کتاب کنترل و نظارت بهداشتی خوراک دام، طیور و آبزیان شامل مجموعه دستورالعملها و بخشنامههایی است که در سالهای گذشته در ارتباط با موضوع خوراک دام، طیور و آبزیان صادر شده، رونمایی شد.
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	مصرفکنندگان هوشیار باشند
	عرضه روغن تفاله زیتون در بازار

	زعفران
	صادرات زعفران 22 درصد افزایش یافت/ امارات و اسپانیا، واردکنندگان اصلی زعفران ایرانی
	نگاهی به نخستین موزه «زعفران» کشور

	شکر
	دو سوم شکر مورد نیاز کشور از واردات تأمین میشود/کاهش واردات طی برنامه ۱۰ ساله
	عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با بیان اینکه در حال حاضر دو سوم شکر مورد نیاز داخلی از طریق واردات تأمین میشود، گفت: واردات شکر موجب ضربه زدن به تولیدکنندگان این محصول شده است.
	دبیر انجمن کارخانههای قند و شکر خبر داد:اشباع انبارها و کاهش قیمت شکر صنایع غذایی

	شیلات
	ارسال دومین محموله صادراتی آبزیان به روسیه/ 200 تن قزلآلا به روسیه صادر میشود
	مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیلات با بیان اینکه 200 تن قزلآلا روز دوشنبه از کشور به مقصد روسیه صادر میشود، گفت: ارزش این محموله معادل یک میلیون دلار است.
	50 درصد مزارع پرورش ماهیان سردآبی فاقد پروانه بهرهبرداری هستند
	رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه از کل تعداد مزارع پرورش ماهیان سردآبی 50 درصد غیرمجاز است و قابلیت دریافت پروانه ندارد، گفت: تمام تلاش سازمان تبدیل ساختار پرورش ماهیان سردآبی به ساختاری سالم و هماهنگ با مقررات بهداشتی است.
	جمعیت ماهیان خاویاری خزر به سطح بحرانی رسید
	رئیس مؤسسه جانورشناسی دانشگاه ملی آذربایجان با بیان اینکه حجم ماهیان خاویاری دریای خزر به سطح بحرانی رسیده است، دلایل کاهش ماهیان خاویاری را تشریح کرد.
	برخی آبزیان غیر خوراکی ایران به چین صادر میشود/10 هزار تن ماهی یال اسبی و مرکب صادر شد
	مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیلات گفت: از دو سال گذشته برخی آبزیان غیرقابل مصرف در ایران از جمله ماهی مرکب و یال اسبی به چین صادر میشود.
	اعلام برنامههای آبزیپروری در آبهای مرزی
	پتانسیل شیلاتی و آبزیپروری اردبیل الگوی کشوری است و باید از اعتبارات کشوری بیشترین درصد را به این استان اختصاص دهیم.
	پتانسیل شیلاتی و آبزیپروری اردبیل الگوی کشوری است و باید از اعتبارات کشوری بیشترین درصد را به این استان اختصاص دهیم.
	پتانسیل شیلاتی و آبزیپروری اردبیل الگوی کشوری است و باید از اعتبارات کشوری بیشترین درصد را به این استان اختصاص دهیم.
	درخواست شیلات از موسسه اقيانوس شناسي، برای کمک به پرورش ماهي در قفس
	معاون وزير جهادكشاورزي و رئيس سازمان شيلات ايران در نشست شوراي راهبري توسعه پرورش ماهي در قفس، وظيفه اصلي وزارت جهادكشاورزي و همچنين شيلات ايران را تامين امنيت غذايي جامعه اعلام کرد.
	انتقال تجربیات بزرگ ترين بازار عمده فروشي آبزيان توكيو و جهان به ایران
	دستاوردهای آموزشی نظام توزيع آبزيان در ژاپن و سيستم كار بازار عمده فروشي اسكيجي در اختیار مدیران و کارشناسان سازمان شیلات ایران قرار گرفت.
	واردات سالانه 5000 تن تیلاپیا از چین و ویتنام
	هرساله پنجهزار تن ماهی تیلاپیا بهطور عمده از چین و بخشی از کشور ویتنام وارد ایران میشود و پس از فرآوری و بستهبندی به بازارها راه مییابد که از لحاظ سلامت و بهداشتی بودن آن مورد تأیید سازمان دامپزشکی کشور است.
	استقبال اتحادیه ماهیان گرمآبی از سرمایهگذاری چینیها برای پرورش ماهی در قفس در ایران
	با سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران به روسیه، شرایط سرمایهگذاری چینیها در صنعت پرورش ماهی در قفس کشور فراهم شد.
	مرکز مرجع آرتمیا به دنبال پرورش سویههای مختلف آرتمیا در کشور
	راهاندازی نخستین مرکز پرورش ماهیان زینتی/ آموزش 300 نفر در سال

	عسل
	تولید 75 هزار تن عسل در کشور/ میوه وارد نمیکنیم
	معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال حدود 2 میلیون دلار محصول باغی صادر شده است، گفت: تصمیمی برای واردات میوه نداریم.

	صادرات و واردات
	صادرات ماهانه 20 هزار تن روغن و شکر به عراق
	معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ابراز علاقه مسئولان بازرگانی برای واردات محصولات ایرانی گفت: طی مذاکرات مشترک با هیات عراقی، توافق نهایی برای صادرات ماهانه 10 هزار تن روغن و 10 هزار تن شکر تصفیه شده به این کشور انجام شد.
	واردکنندگان پرتقال بیخیال شوند، 40 هزار تن ذخیره داریم!
	با ذخیرهسازی 40 هزار تنی پرتقال برای ایام عید، نیازی به واردات پرتقال برای این ایام نیست.
	شرایط قرنطینه ای واردات بذر کدوی شینتوزا از کره جنوبی اعلام شد
	واردات کالای مذکور از کشور فوق در فهرست کالاهای با ريسک قرنطينه ای متوسط قرار داشته و انجام آن منوط به رعايت شرايط قرنطينه ای اعلامی است.
	ایران،از بازار روسیه غافل ماندهاست
	مشکلات فزاینده بازرگانان هندی از ممنوعیت واردات برنج به ایران

	صنایع غذایی
	برند آبلیموی غیر استاندارد اعلام شد صنایع غذایی
	آرم سیب سلامت مجوز ورود فرآورده ها به بازار
	صادرات روغن و شکرتصفیه شده به عراق

	قارچ
	واحدهای خانگی تولید قارچ، استانداردسازی میشود
	با توجه به بحران آب و بهرهوری بالای آب در واحدهای گلخانهای بهدنبال انتقال برخی محصولات سبزی و صیفی به داخل گلخانهها هستیم.
	آغاز دوره آموزش مبانی تولید بذر مولد قارچ و بستر کشت
	دوره آموزشی آشنایی با مبانی تولید استاندارد اسپان (بذر مولد) قارچ و بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی از فردا 19 تا 21 بهمنماه در اصفهان برگزار میشود.

	کود
	واردات ۶۰۰ میلیون دلار کود/ افزایش ۱۵برابر قیمت کود طی ۲سال
	مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از افزایش ۱۵۹۰ درصدی قیمت کود طی ۲سال خبرداد و گفت: سالانه ۶۰۰ میلیون دلار صرف واردات کود شیمیایی میشود.
	صادرات یک میلیون و 700 هزار تن کود ازته
	با توجه به تولید چهار میلیون و 500 هزار تن کود ازته در کشور، تنها 2.8 میلیون تن به مصرف میرسد و مابقی صادر میشود.
	کاهش 3000 هکتاری سطح کشت گندم در استان تهران
	در راستای کاهش مصرف آب، به جای سههزار هکتار گندم در استان تهران، جو کشت شد.

	منابع مالی
	بدهی دولت به بانک کشاورزی 70 هزار میلیارد ریال است/ زمین کشاورزی هم وثیقه وام میشود
	مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه بدهی دولت به بانک کشاورزی ۷۰ هزار میلیارد ریال است، گفت: زمین و تأسیسات آتیالاحداث به عنوان وثیقه وام پذیرفته میشود.
	1500 میلیارد ریال قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی/ معرفی ۵۵ طرح به صندوق توسعه ملی
	مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری کشاورزی گفت: امسال 1500 میلیارد ریال قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی منعقد شده که تاکنون 55 طرح سرمایهگذاری متقاضیان به مبلغ 183 میلیارد ریال تصویب و به صندوق توسعه ملی ارائه شده است.
	آنچه سهم بخش کشاورزی است، باید در بانک کشاورزی باشد
	یارانه بخش تولید با پیگیری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنایع از محل ستاد هدفمندی یارانهها و در قالب سود تسهیلات پرداخت میشود.
	اختصاص 914 میلیارد تومان اعتبار برای 1072 متقاضی گلخانه
	92 درصد گلخانههای سطح کشور در 12 استان با جمعیت تحت پوشش 58 درصدی ایران مستقر شده است.
	پیشبینی اختصاص 450 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی در سال آینده
	در صورتی که حمایتهای دولت و صندوق توسعه ملی انجام شود، برای سال آینده بخش کشاورزی از تسهیلات 450 هزار میلیارد ریالی برخوردار خواهد بود.
	در صورتی که حمایتهای دولت و صندوق توسعه ملی انجام شود، برای سال آینده بخش کشاورزی از تسهیلات 450 هزار میلیارد ریالی برخوردار خواهد بود.
	در صورتی که حمایتهای دولت و صندوق توسعه ملی انجام شود، برای سال آینده بخش کشاورزی از تسهیلات 450 هزار میلیارد ریالی برخوردار خواهد بود.
	راهبرد جدید جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه کشت های گلخانه ای
	برنامه ریزی جهت فراهم آوردن زمینه های سرمایه گذاری شرکت های خارجی با هدف گسترش فعالیت تولیدات گلخانه ای در شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در دستور کار قرار گرفت.
	اختصاص 40 میلیارد ریال برای مبارزه با آفات زنجره خرما در شهرستان بم
	بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ چهل میلیارد ریال برای مبارزه با آفات زنجره خرما در شهرستان بم در اختیار استانداری کرمان قرار می گیرد.
	درخواست نماینده تاکستان برای پرداخت قیمت خرید تضمینی کشمش از طریق بانکهای عامل

	متفرقه
	درخواست بازنگری در روند انتخاب کشاورزان برتر کشوری
	با توجه به پتانسیلهای بالای استان البرز در بخش کشاورزی و رکوردهای کشوری و جهانی این استان، بهنظر میرسد بررسیهای انجامشده در آیین تجلیل از نمونههای برتر کشوری دقیق و علمی نبوده است.
	اهمیت به محصولات ارگانیک کشور
	ثبت نام سه دبیرکل در یک روز/ استقبال پرتعداد فعالان صنایع غذایی و کشاورزی از انتخابات اتاق تهران
	بهرهبرداران کشاورزی روز به روز کم میشوند

	مرکبات
	اجازه نمیدهیم واردکنندگان برای بازار مرکبات مشکلآفرینی کنند
	در حال حاضر نیازی به واردات برنج نیست و اگر زمانی کمبود آن وجود داشته باشد، رسماً اقدامات لازم انجام میشود.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	۱۳۷ طرح آماده افتتاح/ آبیاری اراضی کشاورزی با آب فاضلاب را صفر میکنیم
	رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان این که سال گذشته با تهمیدات فراهم شده، آبیاری با فاضلاب به صفر رسید، گفت: امسال هم قصد داریم نظارت کاملی داشته باشیم، به طوری که آبیاری با آب فاضلاب در این اراضی همان صفر باقی بماند.
	مشکلی برای میوه شب عید وجود ندارد/ شرکت بازرگانی دولتی از ۴ ماه قبل زیر نظر جهاد کشاورزی
	وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی از ۴ ماه قبل به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، گفت: هیچ مشکلی برای میوه شب عید وجود ندارد.
	تغییر کاربری ۵۰ هکتار زمین کشاورزی و عرضه سهام خارج از بورس ۲ تخلف پدیده شاندیز/ تخریب یا جریمه نقدی در انتظار متخلفان
	رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه مطابق قانون حکم ساخت و ساز در اراضی کشاورزی تخریب است، گفت: پدیده شاندیز علاوه بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی مبادرت به عرضه غیرقانونی سهام در خارج از بورس کرده است.
	بازدید وزیر بهداشت از کیفیت شیر تولیدی گاوداری های ورامین
	امروز وزیر بهداشت به همراه معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی از وضعیت تولید و کیفیت شیرخام تولیدی منطقه ورامین بازدید کرد.
	جزئیات سفر وزیر جهاد کشاورزی به چین/ تولید بیش از 600 میلیون تن غله در چین/ سرانه درآمد روستائیان چین 1500 دلار
	مدیرکل بینالملل وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سفر وزیر جهاد کشاورزی به چین، گفت: 600 میلیون تن غله در چین تولید میشود و درآمد سرانه روستائیان چین 1500 دلار است.
	"نخستین همایش ملی فضای سبز کمآب" در کاشان برگزار خواهد شد
	"نخستین همایش ملی فضای سبز کمآب" در اردیبهشتماه 1394 در دانشگاه کاشان برگزار خواهد شد.
	وزیر منابع آب و کشاورزی اقلیم عراق عازم ایران میشود
	وزیر منابع آب و کشاورزی اقلیم کردستان عراق با هیئت همراه به تهران میآید.
	نشست مشترک گلخانه داران با وزیر جهاد کشاورزی
	وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هماندیشی با گلخانهداران از آنها خواست با اتکا به دولت کار نکنند و با توکل به خدا و همت بالا، خودشان را معطل دریافت تسهیلاتی مازاد توان و اختیار دولت نکنند.
	مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در کرج با حضور وزیر افتتاح میشود
	مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در دهه فجر سال جاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی در کرج افتتاح میشود.
	اصفهانیها میزبان بزرگترین نمایشگاه دامپروری خاورمیانه میشوند
	سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی با ابتکار عملها و سیاستهای جدیدی امروز به کار خود پایان میدهد.
	انتقال آب، برق و گاز تا مقابل در شهرکهای کشاورزی
	برای حمایت از فعالان بخش شهرکهای کشاورزی، چهار طرح حمایتی در مجلس تصویب شد و یک طرح در دست پیگیری قرار دارد.
	برای حمایت از فعالان بخش شهرکهای کشاورزی، چهار طرح حمایتی در مجلس تصویب شد و یک طرح در دست پیگیری قرار دارد.
	برای حمایت از فعالان بخش شهرکهای کشاورزی، چهار طرح حمایتی در مجلس تصویب شد و یک طرح در دست پیگیری قرار دارد.
	مصرفکنندگان جامعه بیصاحباند!/ گرانی مواد غذایی عامل سوءتغدیه است
	تغییر کشت برخی محصولات کشاورزی از بهاره به پائیزه/ ۱۵ شرکت دانشبنیان رازی واگذار میشود

	گزارشات جهانی
	فائو خواستار تقویت تنوع زیستی کشاورزی در ایران شد
	سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) خواستار تشکیل «مکانیزم اشتراک گذاری ملی اطلاعات» در مورد منابع ژنتیک گیاهی با هدف اطمینان از حفاظت و پایداری تنوع زیستی گونههای گیاهی ایران شد.
	کاهش قیمت گندم و خوراک دام در بازارهای جهانی
	امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم و خوراک دام کاهش داشت اما دانههای روغنی و شکر افزایش قیمت را تجربه کردند.
	کمک دولت آلمان به برنامه جهانی غذا در ایران
	دفتر برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در ایران (WFP) اهدای سخاوتمندانه دولت آلمان را جهت ارائه کمکهای غذایی به پناهندگان افغان و عراقی و تشویق دختران پناهنده به تحصیل دریافت کرد.
	افزایش تعداد نمایندگان خاورمیانه در کمیتههای بینالدول کمیسیون جهانی منابع ژنتیکی
	در پانزدهمین اجلاس کمیسیون جهانی منابع ژنتیکی، دکترجواد مظفری، نماینده ایران و رئیس گروه خاورمیانه بار دیگر بهعنوان نایبرئیس این کمیسیون انتخاب شد.


