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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

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

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

 آب

 - 52/11/39فارس

 مترمکعب رسیده است 9۴۴۴سرانه آب به / درصد معیار فائو ۰۴درصد ظرفیت آب کشور بیش از  ۵۷استفاده 
بر اساس آخرین آمار سرانه آب : معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت

مترمکعب رسیده و این به معنای ورود  3۴۴کمتر از مترمکعب و در برخی مناطق به  9۴۴۴در سطح ملی به زیر 

 .حاد است  به مرحله تنش
، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در نشست خبری در اتاق بازرگانی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های اخیر به کمتر  میلیارد مترمکعب برآورد شده که طی سال 031کشور در بلندمدت  ظرفیت آبی: ایران در جمع خبرنگاران گفت

 .میلیارد مترمکعب رسیده و عوامل متعددی در این کاهش اثرگذار بوده است 011از 

ویه و ر های بی ترین دلیل آن برداشت دالیل متعددی برای کاهش ظرفیت آبی در کشور وجود دارد که به نظر من عمده: وی افزود

 .بیش از ظرفیت برای مصارف صنعتی، کشاورزی، شرب و بهداشت بوده است

درصد از  01بر اساس شاخص فائو برداشت تا : معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران اظهار داشت

ترتیب از خط قرمز اکولوژی آبی عبور ایم و به این  درصد را مصرف کرده 57ظرفیت آب مجاز است، در حالی که ما بیش از 

 .ایم کرده

 .است  های ناشی از آن نیز بر مصرف آب مزید بر علت شده عواملی مثل تغییر اقلیم و پدیده: کشاورز تصریح کرد

ن شاخص دومی که در مورد آب کشورها را با آ: معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بیان داشت

مترمکعب سرانه آب تنش مزمن و موقتی است و  0511تا  0111بندی فائو بین  سنجند سرانه آب است که طبق آخرین تقسیم می

 .مترمکعب سرانه آب به این معنا است که تنش آبی وجود ندارد 0511باالی 

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
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ها هستیم، و در بعضی  ورود به تنشمترمکعب است و این بدین معنی است که در حال  0111اما سرانه آب در ایران : وی افزود

 .مترمکعب رسیده است 311مناطق کشور سرانه آب به زیر 

رود داریم اما در  مثل سفیدرود، کارون و زاینده 2حوزه درجه  31حوزه اصلی و  6بندی آب کشور  در تقسیم: کشاورز تصریح کرد

های اقتصادی مردم متکی به  حاکی از آن است که عمده فعالیت رودخانه دائمی گزارش نشده و این 03گاه بیش از  تاریخ ایران هیچ

 .آب زیرزمینی است

آب زیرزمینی مبتنی بر دانش و تکنولوژی که بشر برای آن تهیه کرده بود و از طریق قنات برداشت  01قبل از دهه : وی افزود

از طریق چاه انجام شد و همین موضوع باعث  های زیرزمینی شد در حالی که بعد از ورود تکنولوژی مکانیکی برداشت از آب می

 .سرعت برداشت بیش از اندازه شد

داد و در آن دوره برداشت منفی قابل توجهی از  در آن موقع ظرفیت منابع آب زیرزمینی اجازه برداشت را می: کشاورز اظهار داشت

 .گرفت منابع آب زیرزمینی صورت نمی

های مجاز و  های اخیر تعداد چاه هزار حلقه بود در حالی که در سال 01حدود از  01های کشور در دهه  تعداد چاه: وی افزود

 .برابر افزایش یافته است 21هزار یعنی  551غیرمجاز به حدود 

های آب زیرزمینی که در  بر این اساس سفره: معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بیان داشت

میلیارد مترمکعب در سال  01های اخیر به حدود  اکنون با بیالن منفی مواجه شدند و بیالن در سال تعادل داشت، همهای قبل  دهه

 .کنیم رسیده و این اتفاق یعنی اینکه ما از ذخایر آبی تاریخی سرزمین مان استفاده می

دشت یا حوزه هیدرولوژی کشورمان  295ود های ماست و حد درصد آبخوان 71های ممنوعه حدود  تعداد چاه: کشاورز تصریح کرد

 .بحرانی شده که اگر به این امر رسیدگی نکنیم وضعیت نامعلومی در پیش خواهیم داشت( درصد 71) 619از 

ای حاصل شده  ای منجر نشده اگر چه توفیقات موردی و منطقه قابل مالحظه  اقدامات انجام شده تاکنون به تعامل بخشی: وی افزود

 .ایم و نگرانی بزرگ ما از استمرار این وضعیت است جدی در تعادل بخشی نداشته اما توفیق

یابد و تغییر الگوی کشت، کاهش عملکرد، کاهش تولید  اگر برداشت منفی را ادامه دهیم به تدریج کیفیت آب کاهش می: وی افزود

 .و در نتیجه بیکاری و مهاجرت را در پی خواهد داشت

بهمن در اتاق بازرگانی تهران با حضور  25ایش یک روزه مدیریت بحران منابع آب زیرزمینی روز دوشنبه بر اساس این گزارش، هم

 .شود وزیر نیرو، معاونان وزیر جهاد کشاورزی و مسئولین این وزارتخانه برگزار می

 .میزگرد ارائه می شود 3مقاله و  9همچنین در این همایش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930027111961 

 آب
 - 52/11/39فارس

 میلیون متر مکعبی حجم آب معادل برف کشور ۳۴3کاهش 
 0۴ماه جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته  وسعت پوشش برفی کشور در پایان سومین هفته بهمن

میلیون مترمکعب به دو میلیارد و  1۳۵یافته است و حجم آب معادل برف کشور از دو میلیارد و  درصد کاهش

 .میلیون متر مکعب رسیده است 3۳۰
هزار  236 ، طبق اعالم شرکت مدیریت منابع آب ایران، وسعت پوشش برفی کشور تا پایان هفته گذشتهخبرگزاری فارسگزارش  به

کیلومتر مربع  500هزار و  296کیلومتر مربع اعالم شد، درحالی که مساحت پوشش برف کشور در زمان مشابه سال گذشته  019و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931125000860
http://www.farsnews.com/
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 .بوده است

متر بوده که درمقایسه با دوره مشابه سال آبی  میلی 01براساس این گزارش، متوسط ارتفاع آب معادل برف کشور در این مدت 

 .نداشته استگذشته، تغییری 

 میلیون متر مکعبی حجم آب معادل برف کشور ۳۴3کاهش *

میلیون مترمکعب گزارش شده است که این رقم  360حجم آب معادل برف کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، دو میلیارد و 

 .میلیون مترمکعب گزارش بوده است 965در مدت مشابه سال آبی گذشته، دو میلیارد و 

درصد  21اس، حجم آب معادل برف کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته، بر این اس

 .کاهش یافته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930027111022 

 آب
 - 52/11/32فارس

میلیارد متر مکعب آب  99کاهش برداشت / تصمیم سازی برای آب باید از چهاردیواری وزارتخانه خارج شود

 زیرزمینی
درصد نیاز کشور از طریق منابع آب زیرزمینی تامین  ۳۴معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه 

 .وزارت نیرو خارج شودتصمیم سازی برای آب باید از چهاردیواری : شود، گفت می
، رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در همایش بحران مدیرت آبهای خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

به طور . ایم منابع آبی آن آوردهها چه بر سر کشور و  دهد که در این سال ها و معیارهای موجود نشان می شاخص: زیرزمینی گفت

 .قطع همه ما در این وادی مقصر هستیم

درصد نیاز کشور از طریق منابع  61ها  های بزرگ الهی است که طبق آخرین بررسی آب زیرزمینی یکی از نعمت: وی تصریح کرد

این موضوع موجب . ز این میزان استالبته این آمار در مناطق و شهرهای مختلف بیشتر یا کمتر ا. شود آب زیرزمینی تامین می

 .ها در سطح کشور هستیم ها شده که به دنبال آن شاهد تخریب و نشست سازه نشست زمین و دشت

شاید ایران، کشوری خشک یا نیمه خشک باشد، : معاون وزیر نیرو با اشاره به مطالعات و تجربیات کشورهای مختلف، عنوان کرد

برد و موضوعاتی مانند خشکسالی و اقلیم، دالیل جانبی این بحران محسوب  یریت منابع آبی رنج میولی این کشور در قدم اول از مد

 .شوند می

مصیبت اصلی : میدانی با تاکید بر اینکه دیگر حرف جدیدی در رابطه با بحران آب و پیامد ناشی از آن در کشور وجود ندارد، گفت

 .دهیم ایم و با انکار واقعیت، زمان را از دست داده و می یرفتهها، واقعیت را نپذ اینجاست که در طول این سال

ها به دلیل برداشت بیش از حد از  برخی چاه: های زیرزمینی محدود است، افزود وی با تصریح این نکته که منابع تجدیدپذیر آب

ها افزایش یافته که  ب آندر واقع میزان شوری آب ها یا فلزات محلول در آ. ها، دچار کاهش کیفیت آب شدند منابع آن

 .آید تهدید جدیدی به شمار می

میلیارد متر مکعب از میزان  00در قدم اول باید : این مقام مسئول کاهش مصرف آب در سطح کشور را ضروری دانست و ادامه داد

کنند، البته فراموش نکنیم که  های زیرزمینی بتوانند خود را احیا ها کاهش پیدا کند، تا فرصتی به وجود آید و سفره آب برداشت آب

 .گردد های زیرزمینی هم باال بیاید، زمین به دلیل حالت االستیکی خود دیگر به شرایط اولیه برنمی اگر سطح آب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931125000122
http://www.farsnews.com/
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جانبه  مسئوالن این حوزه باید دیدی همه. امروز دیگر زبان صرف منابع در راستای سدسازی نیست: معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد

ها برای حل  ند و تنها به یک بعد آن توجه نکنند، بحث آب باید از دیوارهای وزارتخانه خارج شود و همه نهادها و سازمانداشته باش

 .وضعیت نامساعد آن بسیج شوند

ا ها نکنیم، بلکه با اتخاذ تصمیمات عالمانه، کشور ر های زرگری و حاشیه فرصت و زمان باقی مانده را صرف جنگ: میدانی تاکید کرد

 .باید عالوه بر توجه به معیشت کشاورز و مردم، میزان تولید از واحد آب را افزایش دهیم. از این چالش جدی رها سازیم

اینکه چاه غیرمجازی : های غیرمجاز را الزم و ضروری برآورد و تشریح کرد این مقام مسئول اجرای قوانین مربوط به آب و چاه

هایی  ای رفتار کنیم که چنین چاه باید به گونه. بیشتر شبیه یک طنز است. از آن، تخریب شوداحداث شود و بعد از مدتی استفاده 

 .به هیچ وجه احداث نشود

امروز اعتقاد به بحران : در ادامه غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی در همایش بحران مدیریت آب های زیرزمینی اظهار داشت

ای ملی نیاز داریم که خوشبختانه  شکل گرفته و در این برهه برای حل معضالت به ارادهآب در همه مسئوالن و مقامات کشوری 

 .شاهد باور این موضوع در بین مسئوالن کشور هستیم

ها  ها و وجود این جسارت که از ناکرده ای شکل گرفته که باید از آن بهترین بهره را ببریم پذیرش واقعیت وضعیت تازه: وی ادامه داد

 .تواند نقطه آغازی برای حرکت به سوی حل بحران آب به شمار آید م، میصحبت کنی

با توجه به : رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اذعان به غفلت چندساله اتاق در مورد پرداختن به موضوع آب گفت

جایگاه آب و کشاورزی، تصمیم گرفتیم که عقب افتادن اتاق به عنوان مشاور سه قوه و پارلمان بخش خصوصی از موضوع و اهمیت 

 .ماندگی را جبران کنیم با حرکتی مضاعف این عقب

ها در  آفرینی بیشتر آن شافعی در پایان با اشاره به تالش اتاق برای حضور هر چه بیشتر فعاالن حوزه کشاورزی در اتاق با هدف نقش

وجود آمده در دو بخش دولت و بخش خصوصی، اتفاقات خوشایندی در حوزه آب و کشاورزی، اظهار امیدواری کرد که با اهتمام به 

 .حوزه کشاورزی و آب روی دهد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930025111525 

 

 آب
 آیانا- 1252بهمن  39, شنبه

 هزار حلقه چاه مجاز  ۰8۴غیرمجاز، در مقابل  هزار حلقه چاه 3۴۴

دشت در آستانه بحران قرار گرفته است و وضعیت  01۵دشت یا حوزه هیدرولوژی در کشور،  ۳۴1از میان 
 .مابقی نیز مشخص نیست

اق ایران امروز ، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ات(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ماه  بهمن 25ای مطبوعاتی که به مناسبت برگزاری نخستین همایش بحران مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور که  در مصاحبه

های اخیر این  میلیارد مترمکعب برآورد شده است، در حالی که در سال 031ظرفیت آبی کشور در بلندمدت : شود، گفت برگزار می

 .میلیارد مترمکعب رسیده است 011ظرفیت به کمتر از 

رویه از  های بی ترین آن برداشت دالیل متعددی برای کاهش ظرفیت آبی در کشور برآورد شده است که عمده: عباس کشاورز افزود

 .های زیرزمینی کشور است منابع آب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931127000727
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درصد از آنچه  57لی که بیش از داند، در حا درصد ظرفیت آبی را برای برداشت مناسب می 01سازمان یونسکو : وی خاطرنشان کرد

 .های ایران در خط قرمز قرار دارد که برای کشور تعیین شده است، به مصرف رسیده و وضعیت اکولوژی آب

 .عواملی چون تغییر اقلیم، بارندگی، پراکنش موجود نیز مزید بر علت شده است: کشاورز ادامه داد

 511هزار و  هزار تا یک توان وضعیت منابع آبی را تخمین زد که بین یک هایی است که می سرانه آب از شاخص: وی تصریح کرد

باید  مترمکعب تعیین شده است، 511هزار و  شود و از آنجا که سرانه به ازای هر نفر باالی یک مترمکعب تنش مزمن محسوب می

 .ترمکعب برآور شده استهزار م گفت که وضعیت در حالت تنش حاد قرار گرفته است و در سطح ملی نیز این تنش یک

 مترمکعب است 3۴۴سرانه مصرف آب در برخی مناطق کشور زیر 

مترمکعب سرانه آب دارند که این  311برخی از مناطق کشور زیر : معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .اند ترین مناطق کشور معرفی شده مناطق بحرانی

های زیرزمینی بوده است و برای همین موضوع، تمرکز همایش هفته جاری  های اخیر بر پایه آب طی سالاتکاء : کشاورز تأکید کرد

 .رفت از بحران در این حوزه انجام شده است نیز برای برون

 .ها جایگزین آن شد های زیرزمینی مبنی بر تکنولوژی قنات بود و پس از آن حفاری چاه آب 01قبل از دهه : وی اظهار داشت

گر  هزار حلقه برآورد شده است که این عدد نشان 551های غیرمجاز و مجاز در حال حاضر حدود  تعداد چاه: اورز همچنین گفتکش

 .های اخیر برخوردار است برابری طی سال 21آن است که از افزایش 

در حال حاضر از ذخایر تاریخی  میلیارد مترمکعب رسیده است که یعنی 01های زیرزمینی به  بیالن منفی آب: وی در ادامه افزود

 .شود سرزمین برداشت انجام می

 .ها برآورد شده است درصد آبخوان 71های مربوطه  تعداد چاه: کشاورز خاطرنشان کرد

 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور 3۴۴وجود 

هزار حلقه چاه  311قه چاه مجاز و هزار حل 091: معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ادامه داد

 .غیرمجاز در کشور شناسایی شده است

تر خواهد  هایی که در آستانه بحران قرار دارد، رسیدگی نشود، وضعیت آبی کشور نامناسب اگر رسیدگی به دشت: وی تصریح کرد

 .شد

بخشی نرسیده است، یادآور  شور هنوز به تعادلهای ک شده برای ممانعت از بحرانی شدن دشت کشاورز با اعالم اینکه اقدامات انجام

دشت در حالت بحرانی قرار گرفته و اگر به سایر آنها رسیدگی نشود،  295دشت یا حوزه هیدرولوژی در کشور،  619از میان : شد

 .وضعیت نامعلومی خواهد داشت

حجم برداشت کاهش یافته است، اما این امر  بر اساس تفاهمی که با کشاورزان منطقه انجام شده، در برخی مناطق: وی تأکید کرد

 .بخشی مناسبی صورت گیرد باید به کل کشور تعمیم داده شده تا تعادل

های منفی آب کنترل شود، تغییرات الگوی کشت،  اگر برداشت: معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .آمدپیش خواهد ... کاهش عملکرد، بیکاری، مهاجرت و

هزار مترمکعب  67شد، اما در حال حاضر به  هزار مترمکعب آب برداشت می 211از هر چاهی  71در دهه : کشاورز همچنین گفت

 .درصد رسیده است 37یعنی 

میلیارد مترمکعب ظرفیت آبی کشور را تأمین کنیم، در حالت تجدیدپذیری قرار گرفته و  71اگر بتوانیم : وی در ادامه افزود

 .میلیارد مترمکعب برداشت داریم 63شود، اما در حال حاضر  مان کمتر میمشکالت
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بخشی در حوزه آب ندارند که مسئوالن باید  های مناسبی برای تعادل برداران مکانیزم در حال حاضر بهره: کشاورز خاطرنشان کرد

 .چنین اختیاری را برای آنها فراهم آورند

ا و دانش روز مورد نیاز محروم هستند و اتاق در حال فراهم کردن موجباتی برای دسترسی ه کشاورزان از تکنولوژی: وی تصریح کرد

 ./های مناسب است کشاورزان به تکنولوژی و سرمایه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20702-0.html 

 
 

 
 آب

 آیانا- 1252بهمن  39, شنبه

 شود  گردهمایی بحران مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور برپا می

ماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی  بهمن 0۵بحران مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور همایشی با عنوان 

های جهاد کشاورزی و نیرو بحران آب در  بخش دولتی و خصوصی و وزارتخانه نفع در با حضور مقامات ذی
 .شود وزه فوق برپا میح

، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران امروز در (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ماه برگزار  بهمن 25ای مطبوعاتی به مناسبت برگزاری نخستین همایش بحران مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور که در  مصاحبه

های اتاق قرار دارد و در این راستا، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب تشکیل  موضوع آب در اولویت بحث :شود، گفت می

 .شده و دفتر ساماندهی و توانمندسازی کشاورزی و آب ایجاد شده است

ن همایشی ترتیب های زیرزمینی است که برای حل آ ترین بخش ممکن آب در حال حاضر بحرانی: محمدحسین شریعتمدار افزود

اندرکاران را جویا شده و راهکاری عملیاتی برای حل آن ارائه  داده شده تا بتوانیم نظر اندیشمندان و مسئوالن اجرایی و سایر دست

 .کنیم

های آب زیرزمینی تحت بررسی قرار  ها و برنامه سه نشست تخصصی در این همایش برپا خواهد بود که چالش: وی خاطرنشان کرد

های ممنوعه و بحرانی مدنظر است و در نشست سوم نگاهی به آینده  شناسی دشت و عالوه بر آن، در نشست دیگر، آسیب گرفته

 .شود ها ارائه می های زیرزمینی خواهد شد و راهکارهای موجود و توصیه آب

حضور خواهند داشت و عالوه بر آن، نفعان مسئله آب در این گردهمایی  نفر از کشاورزان و ذی 211بیش از : شریعتمدار ادامه داد

 .کنند نظرات خود را ابراز می اندرکاران نیز در همایش فوق نقطه وزیر نیرو و سایر دست

 شود های زیرزمینی تا دو روز آینده اعالم می رفت از بحران آب های برون راه

رفت از بحران موجود در  های برون انا درباره راهرئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در پاسخ به پرسش ای

ای در روز همایش عنوان  صورت بیانیه های زیرزمینی به رفت از بحران موجود در آب دیدگاه اتاق برای برون: مدت تصریح کرد کوتاه

 .شده است

 .شود انی میرس کارهای موجود مدنظر قرار گرفته و در روز فوق اطالع تمامی نظرات و راه: وی یادآور شد

ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  بهمن 25همایش بحران مدیریت آب زیرزمینی کشور روز : شریعتمدار تأکید کرد

های زیرزمینی در  محیطی آب شود و محورهای آن عبارت از بررسی بحران اقتصادی، اجتماعی و زیست کشاورزی ایران برپا می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21512-1.html
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درباره بهبود مدیریت آب زیرزمینی، راهکارهای مدیریت بحران آب ( نفعان ذی)های بخش خصوصی  ههای کشور، ارائه دیدگا دشت

 .شده است پژوهی مناطق مطالعه زیرزمینی و آینده

های کشور از  محیطی بحران آب زیرزمینی در تعدادی از دشت های اقتصادی، اجتماعی و زیست معرف شاخص: وی اظهار داشت

 .شود همایش محسوب میترین اهداف این  مهم

ماه  بهمن 25این همایش به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جامعه مهندسان مشاور ایران : شریعتمدار افزود

 .شود در محل اتاق برگزار می

 پیشنهاد ایجاد بازار واقعی آب به دولت

: های غیرمجاز در کشور گفت دن و کشاورزی ایران درباره وضعیت چاهرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معا در ادامه این نشست، نایب

عمل  هایی از سوی اتاق به های غیرمجاز به مجاز در مجلس شورای اسالمی، پیگیری پس از تصویب اصل قانون تغییر وضعیت چاه

نیرو جلسات مشترکی برگزار شد و  آمد و سرانجام شورای نگهبان تغییراتی را به نفع بخش به تصویب رساند و پس از آن با وزارت

 .های موجود، تا به امروز هیچ چاه غیرمجازی تبدیل به مجاز نشده است نامه بر اساس آیین

در بحث قانون آب، صدمات بسیار زیادی به کشور وارد شده است و قوانین موجود همیشه مورد : پور خاطرنشان کرد محسن جالل

 .نکوهش بوده است

ای جامع در این بخش ارائه دهیم که هم قیمت و هم میزان  بخواهیم مسئله آب را حل کنیم، ابتدا باید برنامه اگر: وی ادامه داد

 .برداشت آن برای هر بخش مشخص شود

های صنعت، کشاورزی و  ترتیب بخش ایجاد بازار واقعی آب توسط اتاق به دولت پیشنهاد شده است تا بدین: پور تصریح کرد جالل

 .رسد، با قیمت واقعی محاسبه شود که به مصرف شرب میبخشی از آب 

 296هزار و  مجری طرح نظرسنجی و مشاور مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نیز از ارائه تعداد یک

با تمامی : ار داشتپرسشنامه به دامداران است، خبر داد و اظه 901پرسشنامه به باغداران و  01هزار و  نامه به زارعان، یک پرسش

 .هایی در زمینه برگزاری همایش فوق شده است مراکز علمی، پژوهشی و محققان سراسر کشور صحبت

 ./اند هایی را در بخش منابع آبی کشور داشته پرسشنامه از محققان دریافت شده است که توصیه 511بیش از : محسنی یادآور شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20700-0 .html 

 

 آب
 آیانا- 1252بهمن  32, دوشنبه

 های غیرمجاز  درخواست وزارت نیرو از قوه قضاییه برای برخورد با چاه
سو با  مهای جهاد کشاورزی و نیرو ه برای آنکه مشکل آب کشور حل شود، نیاز است عالوه بر آنکه وزارتخانه

 .های غیرمجاز کمک کند یکدیگر حرکت کنند، قوه قضاییه نیز برای مقابله با عامالن چاه
، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا امروز در نخستین همایش بحران مدیریت (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصد از نیاز آبی کشور حتی در  61های بزرگ الهی است که  نعمت های زیرزمینی یکی از آب: منابع آب زیرزمینی کشور گفت

 .شود ها تأمین می بخش شرب از طریق این آب

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21511-1.html
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ای که  گونه شود، به های زیرزمینی تأمین می های آب درصد نیاز آبی از طریق سفره 011ها  در برخی استان: رحیم میدانی افزود

 .اند حله بحران قرار گرفتهها در مر امروزه به لحاظ کمی و کیفی، این آب

های آب زیرزمینی در حال از دست رفتن  فرونشست زمین در بسیاری از مناطق اتفاق افتاده است و سفره: وی خاطرنشان کرد

 .هستند

رو  کردند و با حداقل تبخیر روبه آلود را تبدیل به آب زالل می های گل های گذشته آب هایی که در زمان سفره: میدانی ادامه داد

 .بودیم، امروز به وضعیت نامناسبی دچار شدند

مترمکعب برآورد شده، در حالی که شاخص قابل  731هزار و  در حال حاضر سرانه مصرف آب به ازای هر نفر یک: وی تصریح کرد

 .مترمکعب است 511هزار و  تفسیر یک

مترمکعب و مدیریت صحیح در حال گذران امور هستند،  711بسیاری از کشورها با سرانه : معاون آب و آبفای وزارت نیرو یادآور شد

 .مترمکعب آب در وضعیت نامناسبی قرار دارد 731هزار و  در حالی که ایران با دارا بودن یک

شده توسط کارشناسان و متخصصان  های ارائه حل های مرتبط با موضوع آب به راه اندرکاران بخش متأسفانه دست: میدانی تأکید کرد

 .کنند نمی دنیا عمل

 هزار میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک مصرف شد 99۴

های زیرزمینی دارای ذخایر استاتیک هستند که در حال حاضر مورد تجاوز قرار گرفته، اما سرانجام روزی  سفره: وی اظهار داشت

 .این کشتی به گل خواهد نشست

هزار میلیارد  001ین قرار گرفته است و ما در حال حاضر متر زیر زم 711تا  011ذخایر استاتیک : میدانی همچنین گفت

 .ایم مترمکعب از این ذخایر را خورده

خورد، زیرا شور شده و حاوی فلزات  های موجود در کشور گاهی موارد حتی به درد کشاورزی هم نمی چاه: وی در ادامه افزود

 .قف شودها متو برداری از این چاه سنگین است؛ بنابراین باید روزی بهره

 کاهش مصرف آب جدی گرفته شود

بهترین دلسوزی در حق : ها داریم، خاطرنشان کرد بردار مجاز از چاه هزار بهره 071معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعالم اینکه 

م و به سمت شده توسط متخصصان بخش آب در کشور را جدی بگیری های ارائه حل برداران بخش کشاورزی آن است که راه بهره

 .کاهش مصرف حرکت کنیم

شود اضافه  ها باید کم کنیم که این امر باعث می میلیارد مترمکعب از مصرف مجاز سفره 00در نخستین مرحله، : میدانی ادامه داد

 .های آب زیرزمینی اتفاق بیفتد ساله، بازسازی سفره 27تا  21ای  برداشت متوقف شده و طی دوره

صورت  این مسئله در اولویت نخست قرار گرفته و باید به: مصوبه شورای عالی آب در دولت جدید تصریح کرد وی با اشاره به اجرای

 .جدی پیگیری شود

وظیفه وزارت نیرو فقط سدسازی نیست، امروز زمان آن است که مدیریت آب جدی گرفته شود، زیرا بهای : میدانی یادآور شد

 .از اینها ارزش دارد های زیرزمینی، هزاربرابر بیش احیای آب

 درصدی آب در بخش کشاورزی نیست 8۷یا  10مسئله مصرف 

سویی خود را با وزارت نیرو اعالم و ابهامات موجود را  وزارت جهاد کشاورزی باید هم: معاون آب و آبفای وزارت نیرو تأکید کرد

 .مرتفع کند
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درصدی آب در بخش کشاورزی فرقی  97یا  92مصرف : وی به آمار مصرف آب در بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت

 .بخشی رعایت شود های تعادل کند، بلکه باید پروژه نمی

های غیرمجاز برخورد قانونی  توانیم با چاه اگر قوه قضاییه همراهی نکند، نمی: میدانی بر همکاری قوه قضاییه نیز تأکید کرد و گفت

 .داشته باشیم

ها در این بخش مؤثر خواهد  جانبه تمامی ارگان رود؛ بنابراین حمایت همه ی با اعمال قانون پیش میبخش تعادل: وی در ادامه افزود

 .بود

ها را پیش ببریم  میدانی از نمایندگان مجلس نیز خواست که به نظرات کارشناسی اعتماد کنند و اجازه دهند با اصولی علمی پروژه

 .خانه خودداری کنندجا به این وزارت و از وارد کردن فشارهای نابه

افزایش یافته است، اما ما پیشنهاد  93اعتبارات این بخش در سال : بخشی شد و خاطرنشان کرد وی در پایان خواستار اعتبار تعادل

 .ردیف متمرکز داشتیم و امیدواریم که دولت این ردیف را در قانون باقی بگذارد و تصمیمات استانی انجام نشود

های تخصصی خواهد بود که تمامی متخصصان آب در این رشته تا عصر امروز نظرات  روزه دارای پنل ش یکگفتنی است، این همای

نظران است، منتشر  های صاحب بندی ای که حاوی جمع های زیرزمینی ارائه خواهند داد و در پایان نیز بیانیه خود را برای نجات آب

 ./شود می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20706-0.html 

 
 آب

 آیانا-1252بهمن  32, دوشنبه

 کشاورزی ایران، نیازمند رژیم حقوقی 
 .کشاورزی برای قرار گرفتن در مدار توسعه، نیازمند اصالح مدیریت آب، زمین و رژیم حقوقی است

کشاورزی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنع

 .ترین آنها است دچار مشکالت زیادی است که نبود اراضی یکپارچه، پراکنده بودن منابع آب و تولید سنتی مهم

ه جنگ آب لقب گرفته، چرا که همه دنیا با اکنون مسئله کشاورزی کشور آب است که در دهه آیند: رفیعی آتانی افزود... عطاءا

 .رو است محدودیت موانع آب روبه

کند؛ لذا ضروری است برای قرار  ای نزدیک، یک بطری آب معادل یک بطری نفت قیمت پیدا می در آینده: وی خاطرنشان کرد

 .ریزی کنیم گرفتن کشاورزی در حوزه پیشرفت، برای مدیریت آب برنامه

آالت  پراکنده بودن زمین و نبود اراضی یکپارچه در قطعات بزرگ باعث شده نتوان از تکنولوژی و ماشین: داد رفیعی آتانی ادامه

 .عمل آورد وری را به پیشرفته حداکثر بهره

ترین مشکل بخش  های اخیر مهم نبود زمین مرغوب و فراوان یا حداقل آماده کشت و نبود منابع آب طی سال: وی تصریح کرد

 .های اقتصادی پیدا شود حل وده است که باید برای آن راهکشاورزی ب

 کشاورزی، نیازمند رژیم حقوقی

گیری از اراضی کشاورزی، هرچند قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در  برای بهره: این کارشناس اقتصادی یادآور شد

ایران به کشاورزی صنعتی، باید رژیم حقوقی جدیدی تعریف  رسد برای تبدیل کشاورزی سنتی نظر می دستور کار قرار گرفته، اما به

 .شود

 .مردان قرار گرفته، باید متوجه بخش کشاورزی هم باشد انقالبی که در بخش صنعتی مورد تأکید دولت: رفیعی آتانی تأکید کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21546-1.html
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ا که استقالل غذایی مبتنی بر تواند معنی اخص پیدا کند، چر به لحاظ عقالیی، توسعه بدون بخش کشاورزی نمی: وی اظهار داشت

 .خودکفایی داخلی است

تالشی : نیاز اقتصاد مقاومتی دانست و گفت رفیعی آتانی مدیریت آب، پیشرفت تکنولوژی و رژیم حقوقی در عرصه کشاورزی را پیش

باید به شکل اختصاص شد، کمتر از حد شعار فراتر رفته و  های اخیر در حوزه تولید دیده می ها طی سال که باید از سوی دولت

روز کردن تکنولوژی در حوزه روستایی مورد  های داخلی و خارجی و همچنین به منابع مالی و اعتباری، فاینانس، جذب سرمایه

 .تأکید قرار گیرد

های کشور نیروی انسانی و متخصص است که بدون استفاده رها شده، در حالی که  اکنون یکی از سرمایه: وی همچنین افزود

اند در این حوزه متخصص شوند؛ لذا ضمن  آموختگان بخش کشاورزی با سرمایه کشور و با صرف هزینه و وقت بسیار توانسته نشدا

جز چند مورد محدود مثل طرح  آموختگان بخش کشاورزی نیز به تعریف نظام حقوقی برای عرصه کشاورزی باید استفاده از دانش

 .ناظران گندم مورد واکاوی قرار گیرد

زم به ذکر است رفیعی آتانی که دارای تحصیالت حوزوی است، مدرس دروس اقتصاد کالن، اقتصاد خرد، اقتصاد بخش عمومی ال

شناسی در دوره کاشناسی و دروس اقتصاد  ،اقتصاد توسعه، اقتصاد ریاضی ، کلیات اقتصاد، روش تحقیق، اقتصاد اسالمی و جامعه

 ./فه اسالمی در دوره کارشناسی ارشد نیز بوده استخرد، اقتصاد ریاضی، اقتصاد سنجی و فلس

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20700-0 .html 

 

 آب
 آیانا- 1252بهمن  35, چهارشنبه

 آموختگان کشاورزی، برای حل بحران آب  استفاده از ظرفیت دانش

توان از  ویژه آب هستند که می های مختلف به های الزم در بخش وختگان کشاورزی، دارای تخصصآم دانش
های جهاد کشاورزی و نیرو استفاده  های وزارتخانه های مطالعاتی، طراحی و اجرای برنامه ظرفیت آنها در طرح

 .کرد
ست اعضای شورای مرکزی این سازمان و در رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در حاشیه نش

های بسیار زیادی در این سازمان وجود دارد که  پتانسیل: با اعالم این خبر گفت( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .توانند در بخش بحران آب کمک کنند می

 .ر را متوجه ظرفیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی کنیمسازان کشو کنیم که ذهن مدیران و تصمیم تالش می: احمد کبیری افزود

های کارشناسی ارشد و دکتری  آموخته کشاورزی هستند که در رده تعداد زیادی از اعضای این سازمان دانش: وی خاطرنشان کرد

 .ندتوانند در مسائل مختلف کشاورزی که نیازمند کمک است، ایفای وظیفه کن های الزم هستند و می دارای تخصص

آموختگان از  های آموزشی مختلفی برای این دانش دوره: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد

 .های مختلف کشاورزی را داشته باشد سوی این سازمان برگزار شده است تا تجارب مورد نیاز و امکان حضور در بخش

هایی چون مطالعه، طراحی  توانند برای حل بحران آب در فعالیت ندسی کشاورزی میمهندسان سازمان نظام مه: کبیری تصریح کرد

 .های نیرو و جهاد کشاورزی کمک کنند های وزارتخانه و اجرای برنامه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21544-1.html
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های  شود و در این راستا دوره آموختگان بخش کشاورزی یکی از اهداف این سازمان محسوب می توانمندسازی دانش: وی یادآور شد

 .شماری برگزار شده است بیآموزشی 

های موجود در سازمان نظام مهندسی  کنیم تا با جلب نظر وزیران و مدیران ارشد کشوری ظرفیت تالش می: کبیری تأکید کرد

 ./کشاورزی و منابع طبیعی را برجسته کنیم و در جهت کاهش بیکاری و استفاده مؤثر از این قشر قدم برداریم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20791-0 .html 

 آب
 آیانا- 1252بهمن  35, چهارشنبه

 زودی  ابالغ میزان مصرف آب کشاورزی، صنعت، محیط زیست، فضای سبز و شرب، به

، محیط زیست، فضای سبز و های کشاورزی، صنعت شده، میزان مصرف آب توسط بخش بر اساس مطالعه انجام

 .شود زودی به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ می شرب مشخص شده که به
، وزیر نیرو صبح امروز در جمع اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های مختلف از زبان جمعی از نمایندگان  ب در استانکشاورزی و منابع طبیعی کشور حضور یافت و پس از شنیدن مشکالت آ

 .گرایی نگاه وجود دارد دغدغه آب در بخش کشاورزی و وزارت نیرو منطبق بر یکدیگر بوده و نوعی هم: ها گفت استان

تقال، ترین نگرانی کشور است که مانند سایر مشکالت با خریدن و ان نگرانی در مورد منابع آب بزرگ: چیان افزود حمید چیت

 .توان آن را حل کرد نمی

ای نیست که بتوان  درصدی روغن کشور را از طریق واردات تأمین کرد، اما آب ماده 97شاید بتوان نیاز : وی خاطرنشان کرد

 .سادگی برای واردات آن اقدام کرد به

درصدی آن از خارج کشور به هیچ  01میلیارد مترمکعب است که انتقال  96میزان مصرف ساالنه آب حدود : چیان ادامه داد چیت

 .وجه میسر نیست

ها و دانش دنیا برای حل مشکل آب استفاده کنیم و مدیریت درستی را در این بخش اعمال  باید از تمامی ظرفیت: وی تصریح کرد

 .ترین راهکار برای عبور از بحران فعلی، مسئله مدیریت مصرف است کنیم، زیرا محوری

 اصالح مصرف آب دشت، شابلون ۳۴1مطالعه 

شود، اما با توجه به آنکه در کشورهای  درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می 91حدود : وزیر دولت یازدهم یادآور شد

 .رسد، باید در این باره فکری اساسی کنیم مختلف برای تولید محصوالت کشاورزی با نیاز آبی کمتر از این آب به مصرف می

ترین کلید رهایی از بحران را  جویی کنیم، مهم درصد در آب مصرفی کشاورزی صرفه 07تا  01اگر بتوانیم : چیان تأکید کرد چیت

 .ایم یافته

 .های خارجی نیز نیست ای در کشور وجود دارد و نیاز به رفرنس تجارب ارزنده: وی اظهار داشت

در کشور مقدار آب مصرفی توسط چهار بخش  بار دشت موردنظر، برای نخستین 619پس از مطالعه : چیان همچنین گفت چیت

زودی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی  کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز بررسی شده است که نتایج حاصل از این مطالعه به

 .گیرد قرار می

زیست، فضای سبز  های کشاورزی، صنعت، محیط در این ابالغیه میزان آب قابل برداشت توسط هریک از بخش: وی در ادامه افزود

 .و شرب مشخص شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21580-1.html
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عنوان شابلونی برای اصالح مصارف آب در کشور استفاده کنیم و جلوی  شده باید به از این مطالعه انجام: چیان خاطرنشان کرد چیت

 .رویه و ناعادالنه آب را بگیریم مصرف بی

 درصدی بارندگی در سال جاری، تاکنون 3۴کاهش 

 31درصد کمتر بود و امسال نیز تاکنون  00تا  01میزان بارندگی در سال گذشته : ی سطحی نیز ادامه دادها وزیر نیرو درباره آب

 .درصدی حکایت دارد 71های سطحی نیز از کاهش  ها و آب آب ترتیب میزان روان ایم و بدین درصد کاهش بارندگی داشته

میزان تبخیر افزایش یافته است و از آنجا که آب رودخانه صرف  های مؤثر کم شده و در مقابل در حال حاضر بارش: وی تصریح کرد

 .های جاری هستیم شود، بنابراین کمتر شاهد آب های زیرزمینی می های آب ها و سفره تغذیه آبخوان

های  رهشود، زیرا باید بتوانیم سف های این وزارتخانه محسوب می بخشی در مصرف آب از دیگر برنامه تعادل: چیان یادآور شد چیت

 .های زیرزمینی را از وضعیت فعلی خارج کنیم و به ثبات نسبی برسانیم آب

 77های زیرزمینی  شود و در بخش کشاورزی نیز آب ها تأمین می های مصرفی از طریق چاه درصد از آب 61حدود : وی تأکید کرد

 .کند که باید تجدیدنظری اساسی صورت گیرد درصد نیاز را برآورده می

  "اتاق فکر آب"نظام مهنسی کشاورزی برای حضور در دعوت از 

اتاق فکر "ربط،  های ذی با همکاری بخش خصوصی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر بخش: وزیر نیروی دولت یازدهم اظهار داشت

اشته باشند تا توانند حضور د ای از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز می ایجاد شده است که نماینده "آب

 .های موجود این سازمان بهره بگیریم های مربوطه را بهتر پیگیری کنیم و از ظرفیت بتوانیم برنامه

صورت رایگان عرضه  قیمت آب از دید وزارت نیرو باید منطقی شود، زیرا ثابت شده است هر چیزی که به: چیان همچنین گفت چیت

های مختلف قیمت و ارزش مناسب  رسد؛ بنابراین باید برای آب در بخش مصرف میرویه به  شود، از مصرف عرف خارج شده و بی

 .تعیین کنیم

ساله  در مناطق مختلف باید محصوالتی تولید کنیم که ارزش افزوده مناسبی داشته باشند و زحمات یک: وی در ادامه افزود

 .ها هدر نرود کشاورزان با فروش نازل قیمت

شود که میزان آب و  تومان فروخته می 611زمینی  در حال حاضر در حالی هر کیلوگرم سیب: ان کردچیان برای مثال خاطرنش چیت

 .هایی که برای تولید آن به مصرف رسیده، بیش از این قیمت است سایر نهاده

ها، جایگزین  ه از چاهتوانند به استفاده صنعت برسند و به جای استفاد ها در درجه اول می پساب: ها نیز ادامه داد وی درباره پساب

 .این منابع شوند

هایی که از چوب  های شهری در درجه اول برای مصارف صنعتی، فضای سبز و درخت های فاضالب پساب: چیان تصریح کرد چیت

چ عنوان گیرد و به هی گیرد و پس از آن نیز در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می شود، مورد استفاده قرار می آنها بهره گرفته می

 .به مصرف شرب نخواهد رسید

بامداد در دفتر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  5:31الزم به ذکر است، پیش از سخنان وزیر نیرو که از ساعت 

، فتحی (خوزستان)، ابوعلی (همدان)، معروفی (اصفهان)منش  حضور یافت، کبیری، رئیس جدید سازمان نظام کشاورزی و آهون

( گلستان)و هاشمی ( البرز)، صالحی (کردستان)، صادقی (کهگیلویه و بویراحمد)نژاد  ، شجاعی(مرکزی)، نعیمی (ربایجان شرقیآذ)

 ./برداری کرد چیان نیز از تمام آنها نکته نظرات پیشنهادی و انتقادی خود را با وزیر نیرو در میان گذاشتند که چیت نقطه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20750-0 .html 
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 آب
 آیانا-1252بهمن  35, چهارشنبه

 ها گران شد  آب آشامیدنی روستا

 ۷۴ها  نمایندگان مجلس شورای اسالمی در صحن علنی امروز مصوب کردند که تعرفه آب آشامیدنی روستا
 .ر محاسبه شودترین شه درصد تعرفه نزدیک

پیشنهاد  ٬در روز چهارم بررسی بودجه و در جریان بررسی این بند یکی از نمایندگان مجلس ٬به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .حذف فراز الحاقی بند مذکور را مطرح کرد

اری را برای مردم این درصدی تعرفه آب آشامیدنی روستایی مشکالت بسی 21اهلل حسینی مطرح شد که افزایش  در پیشنهاد فتح

 .کند مناطق ایجاد می

گیرد  نمایندگان مخالف اعالم کردند در صورت حذف فراز الحاقی تعیین تعرفه برعهده شورای اقتصاد قرار می ٬پس از این پیشنهاد

 .درصد تعرفه آب آشامیدنی روستایی توسط این شورا وجود دارد 21که در آن صورت امکان افزایش بیش از 

تعرفه خدمات آب و فاضالب در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به  ٬الیحه بودجه 9س بند ج تبصره بر اسا

 .گردد رسد، تعیین می تصویب شورای اقتصاد می

 .شود ترین شهر محاسبه می درصد تعرفه نزدیک 71ها به میزان  به موجب این مصوبه تعرفه آب آشامیدنی روستا

ها نیز در مجلس مطرح شد که نماینده دولت در جواب به این پیشنهاد اعالم  درصدی تعرفه آب آشامیدنی روستا 31پیشنهاد داد 

های آب و فاضالب، تعرفه  کرد که در صورتی که این پیشنهاد به تصویب برسد، شورای اقتصاد مجبور است برای جبران زیان شرکت

 .ها را باال ببرد آب آشامیدنی شهر

 .ترین شهر محاسبه شده بود درصد تعرفه نزدیک 31به میزان  93شامیدنی روستایی در سال تعرفه آب آ

http://www.iana.ir/majles/item/ 20756-0 .html 

 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا-1252بهمن  36, یکشنبه

 یابد  تلف اقلیم سرد و معتدل سرد افزایش میهای مخ عملکرد کلزا در استان

 .در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج رونمایی شد "احمدی"رقم جدید کلزای زمستان با نام 
با اعالم ( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  "احمدی"مجری طرح معرفی رقم جدید کلزای زمستانه با نام 

های  علت کیفیت باالی روغن در زمره دانه درصد روغن و حدود همین میزان پروتئین در کنجاله به 01ینکه کلزا با داشتن حدود ا

تنوع رقم و معرفی ارقام جدید راهکار مناسبی برای توسعه و پایداری کشت کلزا در کشور محسوب : روغنی برتر قرار دارد، گفت

 .شود می

 Geronimoتالقی بین دو رقم جدید  0359منظور تولید ارقام پرمحصول، از سال  ه به اینکه در این راستا بهبهرام علیزاده با اشار

های در حال  های برتر در نسل گزینش الین: حاصله در کرج آغاز شد، افزود F2و انتخاب نتایج مطلوب از جمعیت  SWO576و 

شد و سازگاری و همچنین برتری عملکرد الین  KS00ا ازجمله الین ای منجر به حصول سه الین کلز تفکیک از طریق روش شجره

KS00  در قیاس با شاهد منطقه(Okapi )طی مطالعات تکمیلی تأیید شد. 

http://www.iana.ir/majles/item/21576-1.html
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ترویجی در دو منطقه از استان زنجان نیز حاکی از برتری این الین نسبت به رقم شاهد  -وی با بیان اینکه نتایج طرح تحقیقی 

 07کند و برتری حدود  کیلوگرم عملکرد بیشتر تولید می 091نسبت به رقم شاهد حدود  KS00الین : داشت، خاطرنشان کرد

 .درصدی از لحاظ عملکرد روغن دانه نسبت به رقم شاهد دارد

حساس است و تحمل بیشتری به تنش خشکی  این رقم به بیماری فوما نیمه: مجری طرح معرفی رقم کلزای زمستانه ادامه داد

 .ل در مناطق هدف دارد و امکان کشت با تأخیر و کاهش وابستگی به واردات بذر نیز از محاسن دیگر این الین استانتهای فص

مردادماه سال جاری در کمیته معرفی رقم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  22علیزاده با اعالم اینکه این الین در تاریخ 

تا  99های  طور متوسط طی سال سطح کشت کلزا در کل کشور به: ، تصریح کردمورد تأیید قرار گرفت "احمدی"کشاورزی با نام 

شود  هزار هکتار برآورد می 21هزار هکتار بوده و سطح زیر کشت کلزا در اقلیم سرد و معتدل سرد کشور بیش از  011بیش از  90

های مختلف تحقیقاتی و آنفارم در  مایشکه رقم غالب این مناطق اوکاپی است که میانگین عملکرد دانه این الین حاصل از آز

 .کیلوگرم در هکتار است 061هزار و  مناطق مختلف کشور سه

درصد از اراضی سطح زیر کشت رقم اوکاپی در  01های آینده در سطح حداقل  در صورت توسعه این رقم در سال: وی یادآور شد

تن افزایش تولید ایجاد  961یلوگرم افزایش عملکرد در هکتار، ک 091های مختلف اقلیم سرد و معتدل سرد کشور، با حداقل  استان

میلیارد ریال  20.02هزار ریال، هرساله ارزش افزوده بیش از  22خواهد شد که با احتساب قیمت خرید هر کیلوگرم کلزا به نرخ 

 .شود ایجاد می

های مناطق سرد  های جهاد کشاورزی استان سازمان علیزاده نحوه انتقال این دستاورد را از طریق مدیریت ترویج، مدیریت زراعت و

 ./و معتدل سرد کشور اعالم کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20729-0.html 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1252بهمن  36, یکشنبه

 راف کربال؛ طرح بالتکلیف کنترل ریزگردها هکتار پوشش گیاهی اط 0۴۴
برای کنترل ریزگردها، دیپلماسی فعال با کشورهای منطقه ازجمله عراق و در نظر گرفتن ردیف اعتباری 

های  اکنون برای کنترل عوارض این پدیده در استان مستقل در الیحه بودجه اقدامات اجرایی است که هم

 .ور کار قرار گیردجنوبی ازجمله خوزستان باید در دست
با اعالم این خبر ( ایانا)های مطرح کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه

جانبه از سوی دولت، مجلس و سازمان محیط  های همه کنترل گرد و غبار و حمایت از مردم خطه خوزستان، نیازمند همکاری: گفت

 .زیست است

ویژه استان خوزستان  داریوش قربانیان با اشاره به وضعیت گرد و غبار و مشکالتی که ریزگردها برای مردم مناطق جنوبی کشور به

گرفته در سازمان محیط زیست چندان نتوانسته اثرات آنی داشته باشد،  های صورت حل رسد راه نظر می به: اند، افزود فراهم کرده

 .قیاتی برای کنترل ریزگردها در این استان در دستور کار قرار داردتح -هرچند اقدامات علمی 

های متولی برای اجرای تعهدات در تثبیت مناطق منشاء گرد و غبار شناخته شده  وزارت نفت یکی از وزارتخانه: وی خاطرنشان کرد

 .قدام کندتواند نسبت به کنترل منشاء آن ا که با استفاده از توان مالی و کارشناسان داخلی می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21529-1.html
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منظور اجرای طرح مطالعات منشاءهای داخلی گرد و غبار  ها به همچنین تشکیل کمیته کاری با همکاری دانشگاه: قربانیان ادامه داد

ترین زمان ممکن اجرایی  های اجرایی متولی باید در کوتاه منظور هدایت به دستگاه و تهیه برنامه جامع مقابله و کنترل گرد و غبار به

 .شود

  کنترل گرد و غبار، نیازمند ردیف مستقل اعتباری

ها، مراتع و آبخیزداری کشور  ای سازمان جنگل طرح جامع مدیریت گرد و غبار هرچند با نگاه حوزه: این کارشناس تصریح کرد

 .ا کندردیف مستقل مالی اختصاص پید 90الی تصویب بودجه  رود برای کنترل آن در البه گیرد، اما انتظار می صورت می

ای وقوع گرد و غبار یکی از اقداماتی است  منظور پوشش ماهواره های مختلف به استفاده از توانمندی پایش سازمان: وی یادآور شد

 .سازی مردم مؤثر باشد تواند در آگاه که می

گونه که باید، اثرات  اشی نتوانسته آنپ مدت مبارزه با گرد و غبار مثل مالچ رسد راهکارهای آنی و کوتاه نظر می به: قربانیان تأکید کرد

ها برای کاهش اثرات  قابل توجهی در کنترل این پدیده داشته باشد، لذا پیرو تأکید ریاست جمهوری مبنی بر همکاری همه دستگاه

 .ها در دستور کار قرار گیرد های این پدیده باید مصوبات سازمان محیط زیست و همکاری همه ارگان و آسیب

های گرد و  برای کمک به کشورهای در معرض طوفان ECOهای هماهنگی در سطح کشورهای  همکاری با کمیته: داشتوی اظهار 

مرزی از دیگر راهکارهایی است که باید توسط  های محتمل در ایران و همچنین تعهدات برون غبار محلی و همچنین کنترل کانون

 .های متولی صورت گیرد دستگاه

 یازمند دیپلماسی خارجیکنترل گرد و غبار، ن

هرچند در تعهدات ایران و کشور عراق برای کنترل منشاءهای گرد و غبار در این : کارشناس ارشد محیط زیست همچنین گفت

 .کشور اقداماتی صورت گرفت، اما روند کند اجرا نیازمند تسریع توسط دستگاه دیپلماسی است

ر اطراف شهر کربال ازجمله مواردی بود که در اجالس نجف مورد تأکید قرار هکتار پوشش گیاهی د 211ایجاد : قربانیان افزود

 .گرفت، اما هنوز به نتیجه نرسیده است

منظور کنترل  از سوی دیگر یکی از مناطق منشاء گرد و غبار، بیابان کاالهاری در مرکز آفریقا است که باید به: وی خاطرنشان کرد

المللی ورود کرده و برای حل این بحران که تبدیل به معضل بزرگی برای همه  رل مشترک بینگرد و غبار ناشی از این بیابان، کنت

 .کشورهای منطقه خواهد شد، شروع به کار کند

رسد خشک شدن هوا و کمبود بارش در این قاچ جغرافیایی بر خالف منطقه اروپا و آمریکا در کنار  نظر می به: قربانیان تصریح کرد

ها علت اصلی این پدیده است؛ لذا توسعه پوشش گیاهی و  ها و تاالب های زیرزمینی و خشک شدن دریاچه هکم شدن منابع سفر

 ./تواند در دستور کار قرار گیرد های مصنوعی نظیر افزایش میانگین بارش می استفاده از برخی روش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20721-0 .html 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا-1252بهمن  32, دوشنبه

 سال آینده  3میلیون هکتار طرح آبخیزداری طی  99اجرای 

میلیارد متر  ۷۴با اجرای طرح های آبخیزداری ساالنه : رئیس سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور گفت
 . ه سفره های زیر زمینی تزریق خواهد شدمکعب آب در کشور تولید و ب

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21520-1.html
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و به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، خداکرم جاللی با اشاره به اینکه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

خیز داری می توان با اجرای طرح های آب: درصد آن در کشور تبخیر می شود، افزود 51میلیارد متر مکعب نزوالت آسمانی  011از 

 .میلیارد متر مکعب از این میزان بارش را استحصال کرد 71

میلیون هکتار از عرصه  00سال در  3بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است در مدت : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .های کشور طرح های آبخیز داری اجرا شود

میلیون هکتار از عرصه های کشور طرح های آبخیز داری  3باید ساالنه در : ی کشور افزودرئیس سازمان جنگل ، مراتع و آبخیزدار

 .برای جمع آوری آب های حاصل از بارش اجرا شود

متر مکعب آب جدید استحصال می شود که در نتیجه آن از فرسایش  711با اجرای عملیات آبخیز داری در هر هکتار : جاللی گفت

 .خاک جلوگیری می شودتن در هکتار  9ساالنه 

 .میلیون متر مکعب رسوب در پشت سدها جلوگیری می کند 231احداث سد و بندهای آبخیز داری از تجمع ساالنه : وی افزود

آبخیز داری با تثبیت خاک و افزایش سطح آبهای زیر زمینی و تقویت چشمه : رئیس سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

 .کیلوگرم علوفه تولید شود که به احیای مراتع و رونق دامداری منجر می شود 021ب می شود در هر هکتار سارها در مراتع سب

 .با اجرای طرح های آبخیزداری کشاورزی، دامپروری و اقتصاد روستاهای پایین دست این حوزه ها رونق می گیرد: جاللی افزود

 ./یین دست نیز از دیگر فواید آبخیزداری استجلوگیری از سیالب و تخریب اراضی کشاورزی پا: وی گفت

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/20739-0.html 

  
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1252بهمن  36, یکشنبه

 به عراق می رود وزیر کشور برای ایجاد موانع طبیعی مقابل ریزگردها 

این : معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور از سفر رحمانی فضلی به عراق خبر داد و گفت
 . سفر در روزهای آتی انجام می شود و مباحث مربوط به ریزگردها در این سفر مورد بررسی قرار خواهد گرفت

این سفر برای فعال شدن : افزود« اسماعیل نجار»ز پایگاه اطالع رسانی دولت، و به نقل ا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

مباحث دیپلماسی کشورهای همسایه و کمک های این کشورها برای مواجهه با ریزگردها در کشورمان انجام می شود و فرصت 

 .خوبی است تا مباحث مربوط به ریزگردها نیز در آن، مطرح و بررسی شود

ر با تاکید بر اینکه همه مسووالن از مقام معظم رهبری تا دولت و دیگر مسووالن، پیگیر کاهش آالم شهروندان معاون وزیر کشو

 .اجرای راهکارهای مربوط به ریزگردها در کوتاه مدت میسر نخواهد بود: ساکن استان های درگیر با ریزگردها هستند، افزود

رنداشته است اما تعدادی از شهروندان به دلیل شدت استنشاق هوای آلوده به شن هجوم ریزگردها تلفات جانی در ب: نجار اعالم کرد

 .های روان در بیمارستان های شهرهای ر معرض ریزگرد بستری هستند

زمان استمرار : روز می گذرد، افزود 07معاون وزیر کشور با بیان اینکه از هجوم ریزگردها به استان های جنوبی و غربی کشور حدود 

 .این ریزگردها به شهرهای کشور به درستی قابل پیش بینی نیستهجوم 

و نیز با تثبیت شن های روان در  'پی. تی. یو ان'وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا با کمک سازمان های بین المللی و سازمان 

 .منطقه بتوان به وضعیت موجود شهرهای جنوبی و غربی کشور کمک کرد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21538-1.html
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ای جنوبی و غربی کشور از جمله اهواز و ایالم دچار هجوم ریزگردهایی شده اند که کارشناسان محیط دو هفته ای است که شهره

زیست بر این باورند که خشک شدن تاالب ها و هورها در ایران و عراق و از بین رفتن موانع طبیعی دربرابر ریزگردها، عامل اصلی 

 .این بالی خانمان سوز است

متی مردم و بروز مشکالت عدیده اقتصادی و مختل شدن زندگی روزمره در مناطق آلوده به این پدیده این وضعیت باعث تهدید سال

 ./شده است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/20709-0.html 
 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1252بهمن  32, دوشنبه

 شهروندان در معرض گرد و غبار، ماسک و شیر می گیرند 

معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور از اتخاذ تصمیمات جدید شورای معاونان وزارت 
کشور برای کمک به شهروندان در معرض گرد و غبار خبرداد و تمدید خدمات رایگان به افراد آسیب دیده از 

 . را از جمله این اقدامات ذکر کرد "شیر"و  "ماسک"توزیع این پدیده و 
در جلسه معاونان وزارت : و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، اسماعیل نجار افزود( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

روز دیگر نیز  07غبار کشور تا کشور که روز گذشته برگزار شد مقرر شد تا بیمارستان های شهرهای جنوبی در معرض هجوم گرد و

 .به افراد آسیب دیده و تنفسی، خدمات رایگان ارایه دهند

همچنین قرار شد تا توزیع ماسک و شیر در شهرهای جنوبی درمعرض : رییس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین اظهار کرد

 .گرد وغبار که اخیرا در این شهرها آغاز شده است استمرار و ادامه یابد

عالوه براین تصمیم گرفته شد تا مطالعه دقیقی بر : ی با اشاره به مختل شدن کار عادی پرواز هواپیماها در جنوب کشور گفتو

وضعیت پرواز هواپیماها انجام شود تا زمانی که ریزگردها وجود دارند راهکاری برای وضعیت پروازها اعمال شود؛ مثال بتوان با 

 .ه شب موکول کردراهکاری بخشی از پروازها را ب

معاون وزیر کشور از شهروندان ساکن شهرهای در معرض گرد و غبار خواست تا از سفرهای غیر ضروری به سطح شهر خودداری 

 .کنند

نجار ابراز امیدواری کرد با خروج موج های گردو غبار از شهرهای کشور، شهرداری به همراه دیگر دستگاه ها به سرعت اقدام به 

 .ای در معرض گردو غبار کندپاکسازی شهره

می دانم در شهرهای جنوبی کشور آب و هوای بد و طاقت فرسایی حاکم شده : رییس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین گفت

و این وضعیت بر اقتصاد مردم و نیز وضعیت کشاورزی آنان تاثیر گذارده است اما همه، از مقام معظم رهبری گرفته تا دولت و همه 

ن در تالش هستند تا کار اساسی در زمینه کمک به ساکنان مناطق آسیب دیده در معرض گردو غبار انجام دهند تا از آالم مسووال

 .این دسته از مردم بکاهند

سال پیش  07معاون وزیر کشور همچنین با تاکید بر اینکه ریزگردها بحث امروز و دیروز نیست و با تغییر اقلیم به خشکسالی از 

ریزگردها هم منشاء داخلی و هم منشاء خارجی دارد که : سیاری از استان های جنوبی کشور درگیر ریزگردها هستند، گفتتاکنون ب

 .از آفریقا و کشورهای عربی و سوریه و عراق و نیز دیگر کشورها وارد کشور می شوند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21518-1.html
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عراق، مشکل هجوم ریزگردها را به کشور تشدید البته تغییر جریان آب و نبود آب در کشورهای همسایه به ویژه : نجار تاکید کرد

 .کرده است

باید مطالعه جدی، : وی با بیان اینکه عده ای معتقدند برخی سدهای ایجاد شده مانع رسیدن آب به هور العظیم شده است، گفت

 .بهره برداری کرداساسی و صریحی در این باره صورت گیرد تا راهکارهای جدیدی ارایه شود تا بهتر بتوان از این موضوع 

بنده : رییس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین درباره بازدید خود از مناطق آسیب دیده جنوبی در هجوم گرد و غبار نیز گفت

سفر کردیم و از بیمارستان .. به همراه معاون اول رییس جمهوری و هیاتی از وزرا به این مناطق از جمله اهواز، سوسنگرد،هویزه و

 .ناطق بازدیدی به عمل آمد و با مردم دشت آزادگان نیز گفت و گویی انجام شدهای آن م

پس از . همچنین در جلسه ای با نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسالمی ، نقطه نظرات آنان نیز شنیده شد: وی ادامه داد

نقطه نظرات خود را اعالم کردند که نتایج آن جلسه ای تشکیل شد و شورای مدیریت بحران استان و دیگر دستگاه های اجرایی، 

 ./بهمن به اطالع مردم خوزستان رسانده شد 22جلسه، پس از اتمام جلسه و شرکت در راهپیمایی 

http://www.iana.ir/food/item/ 20736-0 .html 

 اقتصاد محصوالت

 - 52/11/39فارس

 هزار تن نخود متوسط در بورس کاالی ایران 33 عرضه

های روستایی و  تن نخود متوسط از سوی اتحادیه مرکزی تعاونی 09۴هزار و  33بهمن ماه،  0۷روز شنبه 

 .شود ریال روانه تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران می 8۴۴هزار و  93کشاورزی ایران، با قیمت پایه 
تن  271به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، این تاالر همچنین شاهد عرضه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تن مرغ منجمد رنج یک شرکت پشتیبانی امور دام است 0211ذرت دانه ای کرمانشاه و 

هزار  05تن سبد تیرآهن مخلوط شرکت ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه  6190در این روز و در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی، 

-A3هزار تن سبد میلگرد  099و  A3-00-27تن سبد میلگرد  716این شرکت همچنین، . ریال روی تابلوی عرضه می رود 91و 

 .را عرضه می کند 02،00،21

تن انواع ماده پلیمری و شیمیایی روانه  095هزار و  29ا، در این روز و در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، در صورت تقاض

تاالر معامالت می شود؛ مهمترین این محصوالت شامل اپوکسی رزین، استایرن بوتادین رابر، استایرن منومر، اسید کلردریک، اسید 

این تاالر همچنین شاهد عرضه . استنیتریک، آروماتیک سنگین، آمونیاک، پارازایلین، پلی اتیلن، پلی وینیل کلراید و سود کاستیک 

 .تن انواع گوگرد است 7711هزار تن وکیوم باتوم و  09هزار تن انواع لوب کات،  20هزار تن انواع قیر،  03حدود 

 .تن انواع عایق رطوبتی در تاالر صادراتی نیز عرضه می شود 791هزار تن انواع قیر و  06

 .هزار تن انواع کاال راهی بازار فیزیکی بورس کاالی ایران می شود 059ع، براساس این گزارش ، در این روز و در مجمو

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930027111760 

 

 اقتصاد محصوالت
 - 52/11/38فارس

http://www.iana.ir/food/item/21536-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931125000561
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 رضه کننده داخلی و خارجیع 99بورس کاالی ایران میزبان ذرت 

استان کشور و دو کشور برزیل و روسیه در تاالر محصوالت  1بهمن ماه، ذرت دانه ای  08روز سه شنبه 
 .کشاورزی بورس کاالی ایران عرضه می شود

هزار تن  07، در این روز و در تاالر محصوالت کشاورزی، روابط عمومی بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن ذرت دانه ای همدان،  6011هزار تن ذرت دانه ای کرمان،  9تن ذرت دانه ای خوزستان،  211هزار و  00ذرت دانه ای فارس، 

تن ذرت دانه ای سمنان به  671تن ذرت دانه ای آذربایجان غربی،  591ذرت دانه ای یزد،  تن 0211تن ذرت دانه ای ایالم،  7611

 .رود تن ذرت دانه ای روسیه روی تابلوی عرضه می 211تن ذرت دانه ای برزیل و  0091همراه 

یاسوج روانه تاالر مذکور تن شکر سفید کارخانه قند  211تن مرغ منجمد رنج یک شرکت پشتیبانی امور دام و  0211عالوه بر این، 

 .می شود

و یکهزار تن شمش آلیاژی شرکت آلومینیوم  EC-0371تی بار  221، 5-6163تن بیلت  011این گزارش همچنین حاکی است، 

هزار تن شمش  21شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در صورت تقاضا با . ایران در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود

 .در تاالر مذکور حضور می یابد 20تیرآهن  2591و  A3-02-27تن میلگرد  09و هزار  02بلوم، 

گرید انواع ماده پلیمری مجتمع های پتروشیمی ایالم، اروند، امیرکبیر،  71در این روز و در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 

ل، شازند، غدیر، قائدبصیر، الله، مارون، مهر، پلی پروپیلن آبادان، آریاساسول، بندرامام، تبریز، تخت جمشید، تندگویان، خارگ، رجا

 .تن روی تابلو عرضه می رود 363هزار و  67جم، نوید زر شیمی و شرکت طاهاسازان پیشتاز با حجم 

 .تن اسالک واکس است 611هزار تن قیر، یکهزار تن گوگرد گرانوله و  30دیگر عرضه های این روز تاالر مذکور شامل حدود 

 .هزار تن انواع گوگرد است 31هزار تن انواع قیر و  000ر صادراتی نیز شاهد عرضه تاال

 .هزار تن انواع کاال در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران عرضه می شود 309براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930029110372 

 

 اقتصاد محصوالت
 آیانا- 1252بهمن  36, یکشنبه

 استان کشور در بورس کاالی ایران  1عرضه محصوالت کشاوزی 

های کرمانشاه، اردبیل، استان مرکزی، خراسان  ماه، محصوالت کشاورزی استان بهمن 0۳شنبه  امروز یک
 .شود ردستان، ایالم، آذربایجان غربی، لرستان و همدان در بورس کاالی ایران عرضه میرضوی، ک

الملل بورس کاالی ایران، تاالر محصوالت کشاورزی  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن  091ای اردبیل و  تن ذرت دانه 711ای خراسان رضوی،  دانه ای کرمانشاه، دوهزار تن ذرت هزار تن ذرت دانه شاهد عرضه یک

تن نخود متوسط لرستان،  011هزار و  01هزار تن نخود متوسط کرمانشاه،  01همچنین، . ای استان مرکزی است ذرت دانه

تن نخود متوسط  951هزار و  تن نخود متوسط کردستان، یک 091تن نخود متوسط آذربایجان غربی، دوهزار و  061هزار و  هشت

تن مرغ  211هزار و  عالوه بر این، یک. شود ریال عرضه می 911هزار و  03تن نخود متوسط همدان با قیمت پایه  211ایالم و 

 .رود منجمد رنج یک شرکت پشتیبانی امور دام روی تابلوی عرضه می

 .ستای برزیل ا تن ذرت دانه 27های این روز تاالر محصوالت کشاورزی  دیگر عرضه

http://www.farsnews.com/
http://www.ime.co.ir/ime/fa/news/575995401.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931128001352
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هزار تن انواع کاال راهی بازارهای فیزکی و فرعی بورس کاالی ایران  011بر اساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 

 ./شود می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20720-0 .html 

 

 اقتصاد محصوالت
 آیانا- 1252بهمن  35, رشنبهچها

 ! مند نباشند فرنگی گالیه کشاورزان از ارزانی گوجه
هزار تومان سود  فرنگی پنج تا شش های پیش کشاورزان از فروش هر کیلوگرم گوجه در حالی که در ماه

 !تومان باشند ۰۴۴کردند امروز نباید ناراحت کاهش قیمت این محصول به  می
های قبل هر  در حالی که در ماه: گوید بار می ، دبیر اتحادیه بارفروشان میوه و تره(ایانا)اری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگز

رسید، در حال حاضر هر کیلوگرم از این محصول در  هزار تومان به فروش می فرنگی در بازار مصرف هفت تا هشت کیلوگرم گوجه

 .ن کاهش یافته استتوما 611تا  011بار  میادین مرکز میوه و تره

زارعانی : افزاید چنینی در بازار طبیعی است و مردم و کشاورزان نباید نگران باشند، می فتحعلی با بیان اینکه تغییرات این علی حاج

اینک محصول خود را با سود کم به فروش  فرنگی را به قیمت باالتر از ارزش واقعی خود فروختند، هم های پیش گوجه که در ماه

 !مند باشند رسانند و نباید از این موضوع گالیه می

آورند و  دست می تومان به 271تا  071فرنگی بین  در حال حاضر کشاورزان از فروش هر کیلوگرم گوجه: کند وی خاطرنشان می

 .کنند کاری می العمل های حمل و نقل، سبد و حق مابقی را صرف هزینه

 011فرنگی  درصد است و برای بارفروشان گوجه 01فرنگی  کاری گوجه العمل زینه حقه: دهد دبیر اتحادیه بارفروشان ادامه می

 .کند تومانی تفاوتی نمی 511تومانی یا 

های تولید رب در فصل مناسبی قرار نداریم، تصریح  فرنگی مازاد مصرف به کارخانه فتحعلی با بیان اینکه برای فروش گوجه حاج

دلیل بعد مسافت و افزایش  ها به شود، زیرا این کارخانه سازی نمی های رب اد مصرف جذب کارخانهدر شرایط فعلی تولید ماز: کند می

 .های تولید تمایلی برای خرید این محصوالت ندارند هزینه

شود و عالوه  فرنگی در مناطق جنوبی کشور تولید می دلیل اینکه گوجه در فصل زمستان بر خالف تابستان به: شود وی یادآور می

 .فرنگی باال است شده خرید گوجه جایی دارد و قیمت تمام فزایش هزینه حمل و نقل نیاز به سبد برای جابها

برد که برای حل مشکل کشاورزان الزم است که دولت با خرید  سر می این محصول اکنون در شرایطی به: کند فتحعلی تأکید می حاج

 .تضمینی وارد میدان شوند

شد، چند درصد از سود فروش  فرنگی در مقاطعی از سال که گران فروخته می فروشان اشاره نکرد که اگر گوجهالبته دبیر اتحادیه بار

 !/گردید؟ هزار تومانی آن عاید بارفروشان می شش

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 20790-0 .html 

 محصوالتاقتصاد 
 آیانا- 1252بهمن  39, شنبه

 کاهش نرخ پنبه در بازار داخلی با افت قیمت نفت 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21524-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/21581-1.html


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

31 
 

با کاهش نرخ نفت و متعاقب آن الیاف پلیمری، نرخ الیاف طبیعی از جمله پنبه در بازار داخلی و جهانی به 

 . سنت در هر کیلوگرم کاهش یافت ۷۴مبلغ 
با اعالم پایان فصل برداشت پنبه در ( ایانا)ر گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران کاران داراب امروز د مدیرعامل اتحادیه پنبه

دلیل پایین آمدن قیمت جهانی وش پنبه، نرخ این محصول در بازار  با وجود تولید مناسب پنبه در سال جاری، به: استان فارس گفت

 .رسانند قیمت مناسبی به فروش نمیرو است و تولیدکنندگان محصول خود را به  مصرف با کاهش روبه

تومان به فروش  611تا دوهزار و  011در حالی که در سال گذشته هر کیلوگرم وش پنبه دوهزار و : محمدعلی انصاری افزود

 .تومان کاهش داد 311تا دوهزار و  211رسید، پایین آمدن نرخ جهانی قیمت وش پنبه را در بازار داخلی به دوهزار و  می

سطح زیر کشت پنبه در منطقه : ماه آماده داشت، خاطرنشان کرد شاره به اینکه برداشت پنبه از مهرماه آغاز و تا اوایل بهمنوی با ا

هزار هکتار با  03کیلوگرم در هکتار است که این رقم در استان  311هکتار، با متوسط تولید سه تن و  711هزار و  داراب سه

 .هزار هکتار با متوسط برداشت سه تن در هکتار است 91در هکتار و در کشور حدود  کیلوگرم 211متوسط تولید سه تن و 

دلیل به صرفه نبودن  به: کشی از تخم پنبه در کشور ادامه داد کاران داراب با اشاره به متوقف شدن روغن مدیرعامل اتحادیه پنبه

 .رسد آمده در کشور به مصرف خوراک دام و طیور می دست کشی از تخم پنبه در مقابل واردات روغن خام، عمده تخم پنبه به روغن

در سایر : توان از آن روغن استحصال کرد، اظهار داشت راحتی می درصد تخم پنبه روغنی است و به 07انصاری با اشاره به اینکه 

کشی ما از این  های روغن رسد، اما کارخانه کشی از تخم پنبه، کنجاله آن به مصرف خوراک دام و طیور می کشورها بعد از روغن

 .کنند موضوع استقبال نمی

هزار تومان است،  سنت و در بازار داخلی پنج 71نرخ جهانی هر کیلوگرم پنبه محلوج در بازارهای جهانی یک دالر و : وی یادآور شد

 .رسید سنت به فروش می 31در حالی که در سال گذشته نرخ این محصول دو دالر و 

پایین آمدن قیمت نفت، قیمت الیاف طبیعی را در حال کاهش داده : ل پایین آمدن نرخ جهانی پنبه تأکید کردانصاری درباره دالی

 ./است که متعاقباً نرخ پنبه نیز کاهش یافته است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 20707-0 .html 

 ه و سیاست هابرنام

 - 52/11/32فارس

های  نقض قانون در عدم لزوم پروانه حفر چاه/ ضرورت تصویب قوانین جدید در حوزه برداشت آب زیرزمینی

 خانگی

برداری از آب را عدم لزوم اخذ پروانه حفر  عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از معایب قانون بهره
برداری شدید از  این قانون منجر به حفر غیرمعمول و گسترده و بهره: و افزودهای خانگی عنوان کرد  برای چاه

 .ها شد چاه
، محمد حسین کریمی پور عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیش از ظهر خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تمدن : یت منابع آب های زیرزمینی ضمن مروری بر گذشته و حال منابع آب زیر زمینی ایران گفتامروز در همایش بحران مدیر

های سنتی حکمرانی بر آب بنا شده و آثار  ها همواراه مرهون آب بوده چرا که این تمدن دیرپا بر دو ستون قنات و روش ایرانی

 .هوشمندانه با مسأله آب داردتاریخی بر جای مانده در همه مناطق ایران نشان از برخوردی 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21515-1.html
http://www.farsnews.com/
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ای بر خرد بعد از ورود اسالم به ایران نیز آب مایه حیات تمدن ایرانی بر جای ماند و اسالم به طور هوشمندانه: کریمی پور ادامه داد

 .ها بسیار تاثیر گرفتها در برخورد با مسائل آب مهر تایید گذاشت و فقه اسالمی در این زمینه از ایرانیایرانی

های سنتی بهره برداری از منایع آب در ایران رواج داشت، اما در این دهه  همچنان روش 0331تا سال : این فعال اقتصادی افزود

 .های استخراج آب وارد این عرصه شدند های حفاری جدید و پمپ ماشین

ها بود به  هایی باالیی سفرهی که محدود به الیه های حدید برداشت از منابع آب زیرزمین به گفته کریمی پور با ورود این تکنولوژی

 .ها تبدیل شدند برداری عمیق به قاتالن قناتها بودند، با بهره  های آب که مترادف با قنات های عمیق رفت و چاه الیه

باید قوانین : نشان کردکریمی پور با بیان اینکه در این دوره دولت به نتیجه رسید که قوانین گذشته دیگر پاسخگو نیستند خاطر

 .قانون ملی شدن آب به تصویب رسیده است 0305جدید در این حوزه تدوین شود چرا که در سال 

این : های خانگی عنوان کرد و افزود این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران از معایب این قانون را عدم لزوم اخذ پروانه حفر برای چاه

برداری و پایش این قانون که نظام مجوزهای بهره . ها شدبرداری شدید از چاه و گسترده و بهره قانون منجر به حفر غیر معمول 

های زیرزمینی را به قوانین آب اضافه کرد، ملی شدن واقعی نبود چرا که مالکیت خصوصی از بخش خصوصی ایران  هوشمند سفره

 .گرفته نشد

وجه به آینده منابع آب ایران، ریخت و پاش آبی معنا ندارد بر این نکته تاکید کرد که این فعال اقتصادی در خاتمه با بیان اینکه با ت

 .گیری بازار مافیایی آن شود دولت باید در این مسیر، بازار رقابتی آب را تعریف کرده و مانع از شکل

ی است که همه بخش های کشور از به گزارش فارس، بحران کمبود آب و برداشت های بی رویه از آب های زیر زمینی از مخاطرات

جمله کشاورزی را تهدید می کند و امروز فعاالن بخش خصوصی با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و نیرو در اتاق بازرگانی ایران 

 .برای ارائه راهکارهای موثر گرد هم آمدند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930025111602 

 برنامه وسیاست ها
 آیانا- 1252بهمن  32, دوشنبه

 نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی منتشر شد  متن کامل شیوه

های جهاد کشاورزی،  ماه جاری به رؤسای سازمان بهمن 0۴نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی که  شیوه
ط وزارت جهاد کشاورزی، انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان کودهای شیمیایی، کشاورزی، رب معاونان ذی

ربط ابالغ شد، جهت اطالع و تسهیل امور برای تولیدکنندگان و کشاورزان  عالی و زیستی و سایر مراجع ذی

 . در خبرگزاری کشاورزی ایران منتشر شد
صورت کامل و  صفحه به 90آن در  PDF، بر اساس این ابالغیه که فایل (ناایا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

است،  های ذیل همین خبر قابل دانلود از بخش پیوستشود و  منقوش به مهر برجسته مؤسسه تحقیقات خاک و آب منتشر می

برای موجودی انبارها و آنچه که تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان کود در کشور باید حداکثر تا شش ماه آینده گواهی کیفیت 

 .در بازار وجود دارد، اخذ کنند

توانند  تولیدکنندگان و واردکنندگان ظرف یک ماه آینده می: در این باره کاظم خاوازی، رئیس مؤسسه نیز در گفتگو با ایانا گفته بود

 ./ماره ثبت اقدام کنندبا مراجعه حضوری به مؤسسه تحقیقات خاک و آب نسبت به ارائه اطالعات و دریافت ش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20771-0 .html 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931127000642
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21550-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 - 52/11/35فارس

 نهاد محیط زیست های مردم میلیارد به سازمان ۳۴مخالفت مجلس با پیشنهاد اختصاص 

میلیارد تومان به  ۳۴که  1۰با پیشنهاد بازگشت به الیحه دولت در یک بند از بودجه نمایندگان مجلس 

رأی منفی مخالفت کردند و آن را به تصویب  93۰داد، با  نهاد محیط زیست اختصاص می های مردم سازمان

 .نرساندند
خانه ( چهارشنبه)نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی صبح امروز  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کشور، با پیشنهاد محمدرضا تابش نماینده اردکان مبنی بر بازگشت به الیحه  کل 0390ملت و در جریان بررسی الیحه بودجه سال 

 .تصویب نرساندند ماده واحده بودجه سال آینده مخالفت کردند و آن را به 9تبصره ( ل)دولت در بند 

شد  رأی ممتنع در حالی با این پیشنهاد مخالفت کردند که اگر تصویب می 9رأی مخالف و  030رأی موافق،  33وکالی ملت با 

 .یافت نهاد محیط زیست اختصاص می های مردم میلیارد تومان به سازمان 61اعتباری بالغ بر 

فیق حذف شده بود اما امروز تابش مجدداً پیشنهاد بازگشت به الیحه دولت در این بند از الیحه دولت پیش از این در کمیسیون تل

 .این بند را مطرح کرد که با مخالفت جدی وکالی ملت مواجه شد

به گزارش فارس، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست پیش از این در اظهاراتی درباره حذف این بند و در شرایطی که 

سبت به سازمان تحت مدیریت وی به دلیل هجوم گسترده ریزگردها در خوزستان باال گرفته بود، برای پاسخ انتقادات و اعتراضات ن

شود،  حذف می 90وقتی پیشنهاد دولت برای سازمان محیط زیست در بودجه : به این انتقادات با فرافکنی و فرار رو به جلو گفته بود

 .شود نتیجه آن هم همین می

اتفاق افتاد و مجلس پیشنهاد دولت را در الیحه  13ر حالی مطرح کرده بود که هجوم ریزگردها در سال وی این اظهارات را د

حذف کرده است، بنابراین معلوم نیست، رئیس سازمان محیط زیست با چه استداللی این گونه مسائل را مطرح کرده  1۰بودجه 

 .است

های وصولی ناشی  میلیارد تومان از درآمد 61الیاتی کشور مکلف است مبلغ سازمان امور م: در بند مذکور در الیحه دولت آمده بود

داری کل کشور  قانون مالیات بر ارزش افزوده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه 39از عوارض آالیندگی موضوع تبصره یک ماده 

، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان یابد واریز نماید که معادل مبلغ یاد شده به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص می

سازی جوامع محلی و  ریزی کشور، بابت اجرای عملیات کنترل آلودگی محیط زیست، آموزش و توانمند مدیریت و برنامه

های کشور و تقویت امر نظارت و  ها و رودخانه برای مشارکت در اجرای حفظ محیط زیست، احیای تاالبنهاد  های مردم سازمان

 .ش محیط زیست هزینه کندپای

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930029111937 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 52/11/38فارس

 های هادی روستایی برای حفظ اراضی کشاورزی امکان بازنگری در طرح

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931129000835
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دهم و آمادگی صد در صد داریم که هر جا که سازمان امور اراضی نیاز به  قول می: ن گفترئیس بنیاد مسک

 .تغییرات و بازنگری در طرح هادی روستایی دارد، آن را انجام دهیم
ه همکاری مشترک میان بنیاد مسکن و نام ، علیرضا تابش در آیین مبادله تفاهمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

نامه همکاری مشترک میان ما و سازمان امور اراضی کشور یک سرآغاز و همکاری  این تفاهم: سازمان امور اراضی کشور گفت

نگری دهیم و آمادگی صد در صد داریم هر جا که نیاز به تغییرات و باز ها از امروز است، بنابراین ما قول می گسترده در سطح استان

 .های هادی مصوب را نیز تغییر دهیم در طرح هادی روستایی هست، انجام دهیم و حتی طرح

توانیم همکاری مناسبی با سازمان  ریزی برای تولیدات کشاورزی می ما برای حفظ اراضی کشاورزی و باغات کشور و برنامه: وی افزود

 .امور اراضی کشور داشته باشیم

های هادی روستایی را  های اراضی داخل طرح همکاری بر این پایه است که ما از این به بعد تغییر کاربریعمده این : تابش ادامه داد

 .با موافقت سازمان امور اراضی انجام خواهیم داد و با آنها هماهنگ خواهیم شد

ری بیشتری با سازمان امور تالش خواهیم کرد از این پس برای حفظ اراضی کشاورزی و باغات همکا: رئیس بنیاد مسکن تأکید کرد

 .تواند در انجام این مهم ما را بسیار کمک کند نامه امروز می اراضی کشور داشته باشیم، پس تفاهم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930029111677 

 

 هابرنامه و سیاست 
 - 52/11/38فارس

 ساله ۷ها با اقساط  واگذاری انبارهای ذخیره علوفه و کاال به اتحادیه

ها از سوی  تصویب کردند، انبارهای ذخیره علوفه و کاال و فروشگاه 1۰نمایندگان مجلس در الیحه بودجه 

 .بردار واگذار شود های بهره ها و اتحادیه سازمان امور عشایر ایران به شرکت
ماده واحده به  3تبصره ( ع)کل کشور بند  90، در ادامه بررسی جزئیات الیحه بودجه خبرگزاری فارسرش خبرنگار اقتصادی به گزا

 .تصویب رسید

ان امور عشایر به سازم 99.0.23وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  قانون افزایش بهره 05بر این اساس در اجرای ماده 

، انبارهای ذخیره علوفه و کاال، اراضی و (فسیلی)ای  های سوخت سنگواره ها، جایگاه شود، کلیه فروشگاه ایران اجازه داده می

درصد  01مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت 

 .بردار واگذار کند های بهره ها و اتحادیه ساله به شرکت 7ت نقد و مابقی به صورت اقساط قیمت به صور

 .شود داری کل کشور واریز می ها به حساب مربوط نزد خزانه وجوه حاصل از واگذاری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930029111637 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1252بهمن  38, سه شنبه

 ها رایزن اقتصادی محصوالت کشاورزی شوند  سفارتخانه

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931128000655
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931128000635
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های داخلی در حوزه تولید بر  در حالی که ضرورت توسعه بخش کشاورزی و ارائه مشوق برای جذب سرمایه

 .بهره برای بخش کشاورزی ضروری است الت کمهیچ عقل سلیمی پوشیده نیست، در نظر گرفتن تسهی
: با اعالم این مطلب گفت( ایانا)های کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک

ورزی گذاران داخلی به سمت بخش تولید و کشا با توجه به وضعیت آبی کشور و ضرورت توسعه بخش کشاورزی، هدایت سرمایه

 .ضروری است

رسد، به  نظر می گذاران، پرداخت تسهیالت با بهره کم بانکی ضروری به منظور ارائه مشوق به سرمایه به: پریچهر افزود... ا سیدرحمت

ز فرنگی را از محوطه با یافته به محصوالت پرآب نظیر خیار و گوجه توان اراضی اختصاص این معنا که با توجه به کمبود منابع آبی می

 .کار گرفت به گلخانه انتقال داد و آن اراضی را برای کشت محصوالت استراتژیک مانند گندم، جو و ذرت به

برابر توناژ اراضی محصول خواهند داد  01ها تا  فرنگی در گلخانه از سوی دیگر، محصوالتی نظیر خیار و گوجه: وی خاطرنشان کرد

 .ارددنبال د که انتفاع اقتصادی کشاورز را نیز به

های  هرچند مجلس با در نظر گرفتن ردیف اعتباری مستقل برای شهرک: پریچهر با در نظر گرفتن ردیف اعتباری مستقل ادامه داد

تواند انقالبی در توسعه کشاورزی  ها می ها برداشته است، اما از آنجا که احداث شهرک کشاورزی گام مثبتی برای توسعه این شهرک

تواند کمک مؤثری به توسعه بخش  های کمیسیون تلفیق می یافته آنها نیز در الیحه و گزارش اختصاص نوین محسوب شود، بودجه

 .کشاورزی محسوب شود

 عنوان رایزن اقتصادی حوزه تولید عمل کنند ها به سفارتخانه

سازمان توسعه و تجارت بازارسازی، بازاریابی و بازاررسانی علم وزی است که باید توسط : کارشناس ارشد کشاورزی تصریح کرد

شده در همه کشورها و رایزن اقتصادی  ها با داشتن سیستم تعریف عنوان دستگاه متولی در دستور کار قرار گیرد، اما سفارتخانه به

 .تر عمل کنند توانند در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی فعال می

تواند  ای است که می های بالقوه الت باغی دارای پتانسیل و ویژگیایران در تولید بسیاری از محصوالت ازجمله محصو: وی یادآور شد

رود، صادرات محصوالت  دلیل نبود بازاریابی دقیق و علمی، آنچنان که انتظار می ارزآوری قابل توجهی را نصیب کشور کند، اما به

 .باغی کارنامه درخشانی ندارد

شش ماه از سال محصول تولیدی ندارد؛ این بدان معناست که بازار روسیه جزو کشورهایی است که حداقل : پریچهر تأکید کرد

تواند حجم صادرات  مداری، می بسیار مناسبی برای محصوالت کشاورزی ایران است که در صورت شناسایی ذائقه و بر اساس مشتری

 ./شدت افزایش دهد غیرنفتی ایران را به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20775-0.html 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1252بهمن  35, چهارشنبه

 شود  تشکل ملی نشاکاران ایجاد می

سازی روی پای خود  تشکلی که رنگ و بوی دولتی دهد، دیگر تشکل نیست و باید بتوانیم با خصوصی

 .شد که قادر به کنترل تشکل خود باشیمبایستیم و زمانی موفق خواهیم 
، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در همایش تولیدکنندگان نشاء (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اءکاران المللی کیمیاکاران هامون در استان البرز، قول مساعد برای ایجاد تشکل نش کشور در محل شرکت کشاورزی و خدمات بین

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21557-1.html
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اند که نیازمند یک تشکل هستند، اما باید در نظر داشته  جای امیدواری است که نشاءکاران خود به این نتیجه رسیده: داد و افزود

مدت است و تولیدکنندگان نشاء باید  گونه دارند و عمر آنها نیز عمری قارچی و کوتاه ها رشد قارچ باشند که در کشور تعداد تشکل

صورت زنجیروار حرکت کند و با  گیر باشد و به ساز نباشد، بلکه تصمیم کلی اختصاصی داشته باشند که تصمیمتالش کنند تش

 .شوند، حرکتی هماهنگ داشته باشد ها می زنجیره قبلی و بعدی خود که شامل بذر و نهاده

دیگر تشکل نیست و باید بتوانیم روی تشکلی که رنگ و بوی دولتی بدهد، : محمدعلی طهماسبی در جمع تولیدکنندگان نشاء افزود

سازی صورت گیرد تا مجبور نباشید حرف کسی را به اجبار گوش دهید و زمانی موفق خواهید شد که  پای خود بایستیم و خصوصی

 .قادر به کنترل تشکل خود باشید

کج گذاشته شود، از تدوین قوانین و  وی با اشاره به اینکه از ابتدای کار باید به زنجیره تولید فکر کنید و نگذارید خشت اول

کسانی که وارد این کار : استانداردسازی برای تولید نشاء به کمک مؤسسه ثبت گواهی بذر و نهال خبر داد و خاطرنشان کرد

 .مند وارد شده و صالحیت آنها تأیید شود شوند نیز باید ضابطه می

تعیین سالمت نشاء بر عهده مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال بوده و مسئول : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی ادامه داد

مند کردن روند تولید نشاء خواهیم  ها، سعی در قانون سازی آن، سازمان حفظ نباتات است که طی جلساتی با این سازمان قرنطینه

 .داشت

با صندوق بیمه جلساتی : ا بیمه کنند، تصریح کردتوانند محصوالت خود ر طهماسبی در پاسخ به گالیه نشاءکاران از اینکه نمی

 .شود تا مکاتبات الزم برای بیمه انجام گیرد ای از سوی تولیدکنندگان نشاء تعیین می گذاشته خواهد شد و نماینده

د توانست اگر یک تشکیالت اصولی ایجاد کنید، خواهی: وی حمایت معاونت باغبانی از ایجاد این تشکل را اعالم کرد و یادآور شد

 .ها نیز الگو باشید برای سایر بخش

طهماسبی در پایان در پاسخ به شکایت تولیدکنندگان نشاء از طوالنی شدن روند امور اداری در سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

تواند  باشند یا میدهند، بررسی خواهند شد که آیا این فرآیندها باید انحصاری  فرآیندهایی که در نظام مهندسی روی می: تأکید کرد

 .ها واگذار شود به تشکل

جویی  الزم به ذکر است در این همایش، تولیدکنندگان نشاء کشور حضور پیدا کردند و با اشاره به مزایای نشاءکاری از قبیل صرفه

ویی در مصرف ج های کشاورزی، تولید محصول یکنواخت، صرفه در مصرف بذر، تولید بوته با ذخیره ژنتیکی مناسب، کاهش هزینه

ها و باال بردن راندمان تولید، خواستار تشکیل انجمنی اختصاصی، تخصیص یارانه به این بخش و  کود، کاهش آفات و بیماری

 ./های دولتی شدند حمایت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20797-0.html 
 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1252بهمن  35, چهارشنبه

 شورای راهبری مصرف کود در وزارت جهادکشاورزی تشکیل شد 
شورای راهبردی مصرف کود به منظور جلوگیری از توزیع : مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

 . ده استکودهای تقلبی و بی کیفیت در معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی تشکیل ش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21585-1.html
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امروز در حاشیه گردهمایی مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی « علیرضا ولی»، (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

در این شورا آیین نامه ای تدوین شده است که بر اساس آن هرگونه توزیع کود بر اساس تایید : استان های کشور در ساری افزود

 .این شورا صورت می گیرد

به نظر می رسد هنوز توزیع کودهای بی اثر و بی : افزود( وابسته به جهادکشاورزی)مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

 .کیفیت که در تغذیه گیاهان تاثیری ندارند، به صورت قاچاق در بخش کشاورزی توزیع و مصرف می شود

های عالی و زیستی منعقد شده است، مصرف کودهای شیمیایی در وی ابراز امیدواری کرد با تفاهمنامه هایی که با انجمن کود

 .بخش کشاورزی کاهش یابد

هزار تن  571از این میزان ساالنه : هزار تن برآورد کرد و گفت 911ولی نیاز ساالنه بخش کشاورزی به انواع کود را سه میلیون و 

 .ار تن در سال استهز 71کود فسفات وارد کشور می شود و میزان تولید داخلی آن تنها 

وزارت : هزار تن برآورد کرد و اظهار داشت 911مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیاز کشور به کود فسفات را 

 .جهادکشاورزی با تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی آماده حمایت از تولید کنندگان داخلی کود فسفات است

هزار  911میلیون و  2هزار تن کود ازته در داخل کشور تولید می شود که از این مقدار  711ن و ساالنه چهار میلیو: وی یاد آور شد

 .تن مصرف و بقیه صادر می شود

با توجه به این که تولید این نوع : هزار تن کود پتاس وارد کشور شده است، اظهار داشت 27ولی با اشاره به این که در سال جاری 

 .است، تمام کود پتاس مورد نیاز کشاورزی کشور از کشورهای اروپایی تامین می شودکود در دنیا بسیار اندک 

هزار تن بذر مورد  371ساالنه از حدود : مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به اهمیت تولید انواع بذر اشاره کرد و گفت

 ./هزار تن در این شرکت تهیه و توزیع می شود 011نیاز کشاورزی کشور 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20757-0 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1252بهمن  38, سه شنبه

 های کشاورزی در اتاق  های اقتصادی، برای تصاحب کرسی عزم سایر حوزه
توانیم تفکر  باشد و افراد صنعت در آن حضور نداشته باشند، نمی ها در دست دولت گیری تا زمانی که تصمیم

 .ها نیز به ثبات نخواهد رسید صادراتی داشته باشیم و قیمت
مدیره گروه تولیدی تالونگ امروز در نشست خبری  ، مدیرعامل و رئیس هیئت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها درباره آن در اتاق دربسته  مرغ جزء کاالهای اساسی است که تصمیم تخم: عالم این مطلب گفتبرگزارشده در این شرکت، با ا

گیرد، در حالی که برای جلوگیری از پراکندگی قیمت و افزایش توان صادرات، این بخش خصوصی است که  توسط دولت صورت می

ولت باشد و افراد صنعت در آن حضور نداشته باشند، ها در دست د گیری باید تصمیم گرفته باشد و تا زمانی که این تصمیم

های صادراتی  تواند بر اساس نیازسنجی، زیرساخت چون این بخش خصوصی است که می. توانیم تفکر صادراتی داشته باشیم نمی

 .ایجاد کرده و شروع به تولید کند

تازگی به  گرفت و امسال به زارت بازرگانی صورت میگذاری توسط و مهدی معصومی اصفهانی با اشاره به اینکه تا سال گذشته قیمت

ها در بخش  گیری در صورتی که تصمیم: وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است، این حرکت را گام مثبتی دانست و افزود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21575-1.html
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راهم چون امکاناتی ف. گذاری و تنوع محصول به یک تعادل خواهیم رسید خصوصی انجام گیرد، در میزان تولید، صادرات، قیمت

سازی بپردازد و از آنجا که در بازار  خواهد شد که این بخش در مقطع الزم تولید محصول کند و در مقطعی با توجه به نیاز به ذخیره

 .یابد خصوصی رقابت باال خواهد بود، کیفیت محصوالت هم افزایش می

  مرغ را نداریم استاندارهای الزم برای صادرات تخم

 911مرغ در کشور  میزان تولید تخم: مرغ در جهان است، خاطرنشان کرد ن هشتمین کشور تولیدکننده تخموی با اعالم اینکه ایرا

دار  مرغ شناسنامه سازی و عدم حمایت بخش دولتی میزان کمی از آن سهم تولید تخم دلیل عدم فرهنگ هزار تن است که به

 .دار را در کشور افزایش داد مرغ شناسنامه خمتوان تولید ت سازی، با کاهش قیمت می شود و در صورت خصوصی می

شوند، اما باید قبول کنیم که  های این شرکت به عراق، افغانستان و آسیای مرکزی صادر می مرغ تخم: معصومی ادامه داد

تانداردهای های صادراتی، استانداردهای الزم و کیفیت مناسب برای صادرات را نداریم و تالش بیشتری برای رسیدن به اس زیرساخت

 .جهانی الزم است

 سازی پیش رفت سرانجام اتاق بازرگانی به سمت خصوصی

از دو دوره گذشته اتفاقات خوبی در اتاق بازرگانی رخ داده است و تمامی : مدیره گروه تولیدی تالونگ تصریح کرد رئیس هیئت

 .سازی پیش رفته و از حالت دولتی خارج شده است اند و سرانجام این اتاق به سمت خصوصی صنوف در اتاق بازرگانی درگیر شده

با توجه به اینکه نیاز دولت به درآمد بخش خصوصی : تر در اتاق بازرگانی یادآور شد تر و فعال وی با اشاره به حضور نسل جوان

 .بیشتر شده است، بهتر است افراد با آگاهی بیشتر و با تفکرات ملی وارد اتاق بازرگانی شوند

درصد از واجدین شرایط رأی دادند، در  21هزار نفر واجد شرایط رأی داریم که متأسفانه در دوره قبل تنها  00: ید کردمعصومی تأک

 .گیرنده اصلی در صنف خود باشیم حالی که نیاز به یک استقبال همگانی داریم تا بتوانیم تصمیم

نفر  26در حال حاضر : ورزی اختصاص یافته، اظهار داشتکرسی انتخابی اتاق تهران به کشا 01وی با بیان اینکه شش کرسی از 

 .اند ها برای تصاحب سهمهی بخش کشاورزی در اتاق ثبت نام کرده اند که متأسفانه بسیاری از آنها از سایر حوزه ثبت نام کرده

این واگذاری خود : تها به بخش خصوصی اعالم کرد و گف گیری مدیرعامل گروه تولیدی تالونگ خواسته صنف را واگذاری تصمیم

طور کامل در بخش دولتی گرفته شده است، باید دید اگر دولت  ها به از آنجا که تاکنون تصمیم. بر است یک پروسه زمان

 ؟!ها آنقدر قوی هستند که بتوانند این بار را تحمل کنند ها را به بخش خصوصی واگذار کند، آیا تشکل گیری تصمیم

 "مرغ ساندویچ تخم"و  "نوشابه پروتئینی"تولید 

مرغ پاستوریزه شرکت تالونگ، با اشاره به وجود صنایع تبدیلی در  معصومی در ادامه در بازدید خبرنگاران از خطوط تولیدی تخم

مرغ تصمیم به تولید  درصدی پروتئین سفیده تخم 011های اخیر و جذب  علت توسعه مصرف در سال به: تمامی صنوف افزود

مرغ، با روشی جدید در پخت و طعم، توانستیم بدون  همچنین برای ایجاد رغبت بیشتر در مصرف تخم. گرفتیم "نوشابه پروتئینی"

 .کنیم "مرغ ساندویچ تخم"استفاده از مواد نگهدارنده و افزودنی اقدام به تولید 

با : ایجاد شده است، خاطرنشان کرد های مختلف و طعم متنوع، تفاوت ها در سایت بندی وی با اشاره به اینکه با معرفی برند و بسته

توان آن را مصرف کرد،  مرغ از کجا آمده، کی تولید شده و تا چه زمانی می شود که این تخم مرغ، مشخص می تولید این گونه تخم

عتماد بار تغییر قیمت داشته باشیم تا بتوانیم ا ها را در سراسر کشور ثابت نگه داشت و تنها سالی یک توان قیمت همچنین می

 ./کننده را به دست آوریم مصرف

http://www.iana.ir/food/item/20777-0.html 
 

http://www.iana.ir/food/item/21555-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1252بهمن  35, چهارشنبه

 تفاهم نامه همکاری سازمان امور اراضی و بنیاد مسکن امضاء شد 

نامه همکاری مشترک میان سازمان امور اراضی کشور و بنیاد مسکن با هدف صیانت از  همآیین مبادله تفا
اراضی کشاورزی، همکاری در تامین نیازهای سکونتی روستاییان و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز 

ازمان در اراضی زراعی و باغ های واقع در محدوده و حاشیه روستاهای کشور با حضور قباد افشار رییس س

 .امور اراضی کشور و تابش رییس بنیاد مسکن و جمعی از مدیران دو دستگاه برگزار شد
و به نقل از روابط عمومی سازمان امور اراضی، بر اساس تفاهم نامه منعقده بنیاد مسکن ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ینه صیانت از اراضی کشاورزی، باغات و تامین زمین های سکونت انقالب اسالمی و سازمان امور اراضی کشور از این پس در زم

 بر این اساس.روستاییان با یکدیگر همکاری می کنند

ضمنا مطابق . هر گونه الحاق اراضی به محدوده قانونی مصوب روستاها باید به تصویب مرجع ذیربط طرحهای هادی روستایی برسد

دارای کاربری کشاورزی باشند ،اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ماده یک قانون حفظ قوانین موجود در صورتی که اراضی مورد نظر 

اهتمام مضاعف طرفین در پیشگیری در تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تالش برای .کاربری اراضی زراعی و باغ ها الزامی است

چارچوب ضوابط طرح های هادی روستایی از  حفظ اراضی یاد شده از طریق پیش بینی اراضی مورد نیاز توسعه آینده روستاها در

همچنین مقرر شده است در اجرای این تفاهم نامه کارگروه ملی متشکل از نمایندگان بنیاد .اهداف امضای این تفاهم نامه است

بنیاد مسکن و نمایندگان سازمان امور اراضی کشور تشکیل تا به صورت مستمر گزاش نحوه اجرای این تفاهم نامه را به روسای 

بر اساس این تفاهم نامه دو نهاد قانونی موافقت کردند به منظور پیشگیری از تغییر . مسکن و سازمان امور اراضی کشور ارائه دهند

کاربری اراضی زراعی و باغ ها و شناسایی روستاهای مستعد گردشگری اقدام و حداکثر ظرف سه ماه آینده سه منطقه گردشکری 

 .ددر هر استان معرفی کنن

 هویت روستاها به عنوان مرکز تولید باید حفظ شود: دکتر افشار

: نامه همکاری مشترک میان بنیاد مسکن و سازمان امور اراضی کشور گفت رئیس سازمان امور اراضی کشور در آیین مبادله تفاهم

میلیون تن  01که ساالنه  دهد دهه گذشته یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تخریب شده که این تخریب نشان می 7در 

 .ایم محصوالت کشاورزی را از دست داده

نامه در چند برگ نیست بلکه سرآغاز یک حرکت هماهنگ بین دو دستگاه  امروز این تفاهم نامه تنها یک تفاهم: قباد افشار، گفت

 .ها و ساماندهی کارهای اجرایی است برای استفاده بهینه از ظرفیت

اهداف مهم انقالب توجه به محرومان، روستاییان و اقشار پایین جامعه است بنابراین شعار اصلی انقالب توجه یکی از : وی ادامه داد

 .جانبه است به بخش کشاورزی است چرا که کشاورزی محور امنیت غذایی و استقالل ما برای دستیابی به توسعه همه

پس توسعه کشاورزی چه در : های ما در بخش کشاورزی است، گفت یتوی با اشاره به اینکه نگاه امروز ما بر اقتصاد مقاومتی، مز

 .مدیریت بهینه منابع آب و چه در مدیریت بهینه خاک بسیار مهم است بنابراین قدم اول ما حفاظت از اراضی کشاورزی است

ه طوری که آمارها نشان های زیادی از اراضی کشاورزی تخریب شده است ب های گذشته بخش متأسفانه در دهه: افشار اضافه کرد

میلیون تن محصوالت کشاورزی را از  01دهه اخیر یک میلیون از اراضی کشاورزی تخریب شده و به عبارتی ساالنه  7دهد در  می

 .ایم دست داده
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 وسازهای میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به دلیل توسعه شهرها و ساخت 3: رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد

غیرمجاز در معرض تهدید و نابودی است اما خوشبختانه چند برنامه در وزارت جهاد برای حفاظت از اراضی کشاورزی در دستور کار 

 .توانیم آن را به فال نیک بگیریم است که می

به دولت و مجلس  تالش خواهیم کرد قانونی را به زودی: وی با تأکید بر اینکه بسیاری از باغات در حال از بین رفتن است گفت

ایم تا هویت روستاها به  نامه را با بنیاد مسکن امضا کرده  بنابراین ما امروز این تفاهم. ببریم تا موجب حفظ کاربری اراضی باغات شود

 .عنوان مرکز تولید روستاها حفظ شود و از بین رفتن اراضی کشاورزی و باغات جلوگیری شود

ریزی برای  تواند مبنای برنامه برداری بسته شده که این می اورزی قراردادی با سازمان نقشهبه گفته وی برای کاداستر اراضی کش

تواند کل اراضی کشور و وضعیت آب و  ها و حتی بنیاد مسکن قرار گیرد به طوری که این کاداستر اراضی کشاورزی می سایر سازمان

 .ریزی کند خاک را بررسی و برنامه

در الیحه رفع موانع تولید تحت : درصد اراضی کشور دارای سند مالکیت هستند گفت 31ال حاضر تنها افشار با بیان اینکه در ح

 .عنوان سنددار کردن اراضی کشاورزی این دغدغه را از روستاییان حذف و تالش خواهیم کرد دغدغه روستاییان فقط تولید باشد

 هستیمهای هادی روستایی  آماده بازنگری در طرح: رئیس بنیاد مسکن

آمادگی صد در صد داریم که هر جا که سازمان امور اراضی نیاز به تغییرات و بازنگری : رئیس بنیاد مسکن هم در این مراسم گفت

نامه همکاری مشترک میان ما و سازمان امور اراضی  این تفاهم: علیرضا تابش گفت. در طرح هادی روستایی دارد، آن را انجام دهیم

دهیم و آمادگی صد در صد داریم هر جا  ها از امروز است، بنابراین ما قول می مکاری گسترده در سطح استانکشور یک سرآغاز و ه

 .های هادی مصوب را نیز تغییر دهیم که نیاز به تغییرات و بازنگری در طرح هادی روستایی هست، انجام دهیم و حتی طرح

توانیم همکاری مناسبی با سازمان  ریزی برای تولیدات کشاورزی می برنامهما برای حفظ اراضی کشاورزی و باغات کشور و : وی افزود

 .امور اراضی کشور داشته باشیم

های هادی روستایی را  های اراضی داخل طرح عمده این همکاری بر این پایه است که ما از این به بعد تغییر کاربری: تابش ادامه داد

 .داد و با آنها هماهنگ خواهیم شد با موافقت سازمان امور اراضی انجام خواهیم

تالش خواهیم کرد از این پس برای حفظ اراضی کشاورزی و باغات همکاری بیشتری با سازمان امور : رئیس بنیاد مسکن تأکید کرد

 ./تواند در انجام این مهم ما را بسیار کمک کند نامه امروز می اراضی کشور داشته باشیم، پس تفاهم

http://www.iana.ir/majles/item/ 20751-0 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 فود پرس  1252بهمن ماه  38سه شنبه 

درس / درصد کارآفرینی در بخش کشاورزی است 1۴:از سوی کاندیداهای کشاورزی ائالف بزرگ عنوان شد

 <فرنیا تدریس می شودکشاورزیهای کالی قنات ایرانی در دانشگاه
های امارات سخن  های ایرانی در سوپر مارکت نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد کنندگان میوه از فروش سیب 

محصوالت کشاورزی با کیفیت ایرانی : های تولید و صادرات محصوالت کشاورزی، گفت صدرالدین نیاورانی در میزگرد چالش.گفت

شوند و متقاضیان زیادی دارند به نحوی که سیب  مرزهای هوایی و زمینی به کشورهای عربی و اروپایی صادر می همه روزه از طریق

های امارات متحده عربی عرضه می شود و البته به دلیل کیفیت برتر،  ایرانی در کنار سیب آمریکایی و فرانسوی در سوپرمارکت

http://www.iana.ir/majles/item/21570-1.html
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همچنین محصوالت کشاورزی ایران به : صادرکنندگان و وارد کنندگان میوه افزودنایب رئیس اتحادیه .قیمتی باالتر از آنها دارد

: وی تصریح کرد.چین، هند و پاکستان صادر می شوند و وضعیت بسیار خوبی دارند، به نحوی که کامال رقابتی و باکیفیت هستند

ای روز دنیا حرکت کنند و البته کشاورز نباید صادرکنندگان محصوالت کشاورزی و از جمله میوه باید کامال بر مبنای استاندارده

صادرکننده و یا صادرکننده نباید کار غیر تخصصی انجام دهد، بلکه باید زنجیره تولید و صادرات کامال به هم پیوسته و از 

ی کشورهایی که به گفته نیاورانی، برخ.استانداردهای الزم برخوردار باشند تا بتوانند سودآوری الزم در دنیا را داشته باشند

واردکننده محصوالت کشاورزی و به خصوص میوه از ایران هستند، به دنبال محصول ارزان بوده و عمدتا به میادین میوه و تره بار 

ها را دسته بندی کرده، متوسط ها  برای خرید مراجعه می کنند که نمونه آن کشور عراق است اما صادرکنندگان به نام ایرانی میوه

های کوچک را برای صنایع تبدیلی به کار  های درشت را برای بازار داخلی و میوه شورهای عربی و اروپایی، میوهرا برای ک

وی از حضور برخی ترخیص کاران غیر حرفه ای در مرزهای زمینی ایران خبر داد که با کارت بازرگانی خود و دیگران، .گیرند می

نیاورانی در تشریح مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی به .یه صادر می کنندمحصوالت کشاورزی نامرغوب را به کشورهای همسا

شود، این در  دولت به معنای واقعی بر گسترش تبادالت تجاری با روسیه با بخش خصوصی وارد مذاکره نمی: روسیه، خاطرنشان کرد

ایرانی نسبت به سایر رقبا باعث کاهش شرایطی است که موانعی همچون تعرفه های باالی گمرکی برای ورود محصوالت کشاورزی 

درصد کاهش دهد تا  21درصد را به  36ها، این  وی از دولت تقاضا کرد تا با مذاکره خود با روس.حضور ایران در این بازار شده است

نین در عضو کنفدراسیون صادرات همچ.درصدی برای صادرات محصوالت کشاورزی برخوردار باشد 21ایران همچون رقبا از تعرفه 

ایران می تواند میوه مرغوب را از سایر کشورها دریافت : ادامه خواستار ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش صادرات میوه شد و گفت

وی در ادامه .کرده و پس از تغییر بسته بندی و واکس آن، مجدد به سایر کشورها صادر کند؛ کاری که ترکیه آن را انجام می دهد

گیرد و  تنظیم بازار میوه شب عید چند سالی است که از سوی دولت صورت می: زار میوه شب عید، تصریح کرددر خصوص تنظیم با

رسد دولت باید پای  گرفت بلکه برعکس تنظیم بازار را هم به هم می زد؛ بنابراین به نظر می البته این کار به خوبی نیز صورت نمی

پیش خرید میوه ایرانی توسط .اجازه دهد بازار به صورت رقابتی قیمت را تعیین کندخود را از تنظیم بازار شب عید بیرون بکشد و 

از زمان تصویب : هاهمچنین در ادامه شاهرخ ظهیری رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت خارجی

ون مشکل دار است و اتاق بازرگانی نیز بارها و قانون انتزاع در مجلس، مشکالت بخش کشاورزی بیش از پیش شد به نحوی که قان

هم اکنون صنایع غذایی کشور با مشکالتی همچون سرمایه در : وی افزود.بارها در خصوص اصالح این قانون اظهارنظر کرده است

ز مالیات معاف گردش و مالیات مواجه هستند در حالی که براساس طرحی که اتاق بازرگانی به دولت ارائه داده، تهیه غذا باید ا

هم اکنون مشکالت مالیاتی، قانون انتزاع، عدم تامین سرمایه در : ظهیری تصریح کرد.باشد؛ همان طور که در دنیا نیز این گونه است

به گفته وی، برخی محصوالت کشاورزی ایران از سوی خارجی ها .گردش و صادرات پابرجاست و دولت باید برای آنها تدبیر کند

ود در حالی که ژاپن نیز یکی از این کشورها است که بهترین انار ایران را پیش خرید می کند؛ بنابراین ایران باید پیش خرید می ش

همچنین در این میزگرد، ابراهیم .از این فرصت استفاده کند و میوه های مرغوب خود که قابلیت صادرات دارند را پیش فروش کند

بخش خصوصی باید به معنای واقعی در واردات و صادرات : نی و صنایع و معادن ایران گفتجمیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگا

محصوالت کشاورزی نقش آفرین باشد، این در شرایطی است که ایران هم اکنون از قزاقستان، روسیه و اوکراین گندم وارد می کند 

وجود داشته باشد، ایران نیز می تواند در مقابل واردات گندم، در حالی که اگر موافقتنامه های دوجانبه میان ایران با این کشورها 

سیب و سایر محصوالت کشاورزی خود را به این کشورها صادر کند اما این نیازمند عزم جدی دولت است تا این موافقتنامه ها را 

نمی شود در حالی که به نظر می رسد کند ولی سیبی به هند صادر  ها است که ایران از هند برنج وارد می سال: وی افزود.امضا کند

جمیلی با بیان اینکه کارآفرینی را طی .در مقابل ارزی که از کشور خارج می شود، باید ارزهای جایگزینی به ایران وارد شوند

بخش کشاورزی ایران پتانسیل مناسبی دارد، ضمن اینکه اگر : های مختلف صورت داده است، گفت های گذشته در بخش سال
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دهند و کارآفرین کشاورزی نیز  ی که هم اکنون در کنار کارهای صنعتی، معدن داری و تجاری، کار کشاورزی نیز صورت میافراد

شوند در حالی که هم اکنون چنین افرادی در ایران مورد انتقاد  های جدی واقع می شده اند، اگر در اروپا باشند مورد حمایت

منافع ملی برنامه ریزی هایی را برای تجارت در بخش کشاورزی برنامه ریزی کرد و در باید در راستای : وی اظهار داشت.هستند

های صاحب مزیت را جدا کرده و به صورت تخصصی در آن وارد شویم، این در شرایطی است که نه در تولید و  چارچوب آن بخش

همچنین در این نشست، شعبانی عضو اتاق .ایم و بازار تجارت محصوالت کشاورزی رقابتی نیست نه در تجارت خوب عمل نکرده

دهد و برای همین تجارت در این  دولت مشوقی برای صادرات محصوالت کشاورزی نمی: بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز گفت

کشاورزی ها اعتبارات کم بهره را به موقع به بخش  بخش موفق نبوده و سیستم پایدار صادراتی شکل نگرفته است، ضمن اینکه بانک

البته مشکالت مرزی نیز پیش روی صادرات محصوالت کشاورزی وجود دارد و برخی اوقات مرزها بسته : وی افزود.رسانند نمی

شود و محصوالت کشاورزی روزها را پشت درهای مرز ایران با سایر کشورها سپری می کنند در حالی که به نظر می رسد این  می

شود و  به اعتقاد شعبانی، تکنولوژی روی زمین کشاورزی به کشاورز داده نمی.ت لطمه می زندکار استاندارد نیست و به صادرا

متاسفانه هدررفت محصوالت کشاورزی بسیار باال است، ضمن اینکه در تربیت نیروی انسانی، سیستم حمل و نقل و ماندگاری در 

دنبال این است که متخصصان را به کار گیرد و البته در شرایط اتاق بازرگانی به : وی اظهار داشت.بازار نیز مشکالت بسیاری داریم

های کشور و به نفع کارآفرینی و اشتغال  فعلی نیاز به افراد چند جانبه گرا داریم تا تنظیم فضای کسب و کار را با توجه به سیاست

ن دولت بزرگترین کارفرما است و وقتی افراد باید روحیه مشارکت جویی داشته باشند، در حالی که اکنو: شعبانی گفت.صورت دهند

کشاورزی باید : وی اظهار داشت.های بخش کشاورزی را تدوین و یا تغییر دهیم، باید از هفت خوان رستم بگذریم بخواهیم سیاست

همچنین حسن احمدی نایب رئیس اتحادیه .از بعد اقتصادی پایدار شود و دانش بومی را با تکنولوژی روز دنیا مخلوط کنیم

میلیون دالر صادرات آبزیان صورت گرفته که این رقم معادل صادرات فرش است در  711امسال : صادرکنندگان آبزیان نیز گفت

باید فرهنگ استفاده از آبزیان را در داخل کشور جا بیندازیم و البته : وی گفت.حالی که می توانیم این رقم را ارتقا دهیم

های توسعه  به اعتقاد احمدی، هنوز دولت متقاعد نشده است که بخواهد زیرساخت.کنیم های پرورش آبزیان را فراهم زیرساخت

بسته بندی، ارزش افزوده محصوالت را باال می برد در حالی که آبزیان ایرانی در : وی اظهار داشت.تولید آبزیان را فراهم آورد

همچنین ایرج حسابی عضو هیات نمایندگان .شود ر میکشورهایی همچون اسپانیا مجددا بسته بندی شده و به سایر کشورها صاد

های  درصد کارآفرینی در بخش کشاورزی است و درس قنات ایرانی در دانشگاه 91: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت

 کالیفرنیا تدریس می شود در حالی که در ایران به آن توجه زیادی نمی شود

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 برنامه و سیاست ها
 فود پرس 1252بهمن ماه  36یک شنبه 

خلیلی در کنار عسگراوالدی استارت /پیشگامان وفاق با یک کاندیدا در بخش کشاورزی اعالم موجودیت کرد

 زد

رزی، رسما وارد کارزار انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، پیشگامان وفاق اقتصاد کشور تنها با یک کاندیدا در بخش کشاو –فود پرس 

 .معادن و کشاورزی شدند

به گزارش فود پرس، گروه پیشگامان وفاق اقتصاد کشور که با حضور جمعی از منتقدان اتاق فعلی و متشکل از چهره هایی نظیر 

تشکیل شده در هسته مرکزی خود  اسداهلل عسگر اوالدیمحمد مهدی رییس زاده، مرتضی حاجی بابا و مجیدرضا حریری در کنار 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 .را به عنوان نماینده بخش کشاورزی در لیست خود قرار داده است ابوالحسن خلیلیتنها 

ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق های ایران و تهران بوده که در  کانون انجمنهای صنایع غذاییابوالحسن خلیلی دبیر کل اسبق 

راه یافته بود و پس از بروز اختالف نظرهای دوره گذشته با گروه مجمع فعاالن توسعه اقتصاد ایران به هیات نمایندگان اتاق تهران 

وی باجمعی از بزرگان این گروه و با توجه به رایزنی های ماه های اخیر به نظر می رسید در این در لیست خواستاران تحول قرار 

ی در گروه پیشگامان بگیرد اما در نهایت خلیلی در کنار اسداهلل عسگراوالدی و تعدادی ازچهره های سرشناس و منتقد اتاق بازرگان

  .وفاق در هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی حضور دارد

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

 

 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 1252بهمن  3۲شنبه 

 حتی به یک چاه غیرمجاز هم مجوز داده نشد

های غیرمجاز با هدف  گرچه در گذشته قانونی به عنوان تعیین تکلیف چاه: نایع، معادن و کشاورزی ایران اعالم کردنایب رییس اتاق بازرگانی ص

های مختلف انجام  های بسیاری که متخصصان بخش خصوصی در رایزنی با دستگاه مجوزدار کردن آنها در مجلس تصویب شد اما پس از تالش

  .جوز داده نشددادند، حتی به یک چاه غیر مجاز هم م

رغم تالش  علی: در نشست خبری همایش مدیریت منابع آب اظهار کرد -رییس انجمن پسته  -پور  به گزارش خبرنگار ایسنا، محسن جالل

های غیرمجاز در مجلس شورای اسالمی، پس از  اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن بخش خصوصی برای عدم تصویب قانون تعیین تکلیف چاه

های اتاق بازرگانی تغییر پیدا کرد و  به رایزنی با اعضای شورای نگهبان پرداختیم که نهایتا چند مفاد این قانون در راستای اعتراض تصویب آن

  .ای نوشته شد که تاکنون یک چاه غیرمجاز هم مجوز نگرفته است نامه اجرایی آن، به گونه سپس در وزارت نیرو آیین

نامه اجرایی قانون  های غیرمجاز اشاره شده باشد اما عمال آیین ات مسووالن دولت گذشته مجوزدار شدن چاهگرچه شاید در اظهار: وی افزود

  .های غیرمجاز آنقدر سختگیرانه نوشته شد که حتی یک نفر هم نتوانست مجوز برای چاه غیرمجاز خود بگیرد تعیین تکلیف چاه

های غیرمجاز شد، این  آنچه در پی این قانون سبب افزایش تعداد چاه: ایران تصریح کردنایب رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 

توانند برایش  بود که تصویب این قانون سبب شد در بین اذهان عمومی و کشاورزان اینگونه تصور شود که اگر چاه غیرمجازی حفر کنند می

های بیش از حد  و اعتراض بخش خصوصی است، چرا که یکی از عوامل برداشت ای مورد اشکال این در حالی است که چنین رویه. مجوز بگیرند

  .های غیرمجاز است از منابع آبی کشور همین چاه

http://www.isna.ir/fa/news/93002703500 

 بازار و قیمت ها

 - 52/11/36فارس

 ورود گوجه ارزان پاکستانی به بازار/ تومان 9۴۴هزار تا  9۴فرنگی از   گوجه فرودفراز و 
شود، یک منبع آگاه از ورود  تومان خریداری می 9۴۴ی که این روزها گوجه فرنگی از کشاورزان با قیمت در حال

 .دهد ترین قیمت خبر می غیرمجاز گوجه فرنگی پاکستانی به میرجاوه و زاهدان و عرضه آن به نازل
های  ماه پیش بود که قیمت گوجه فرنگی با سبقت گرفتن از قیمت میوه 3حدود  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار تومان رسید، در آن ایام که به مدت یک ماه طول کشید کشاورزان  01های سطح شهر تهران به کیلویی  لوکس در مغازه

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=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%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/Post
http://www.isna.ir/fa/news/93112513714/%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF
http://www.farsnews.com/
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از آن موقع نگذشته، کشاورزان بار دیگر با یک توانستند محصولشان را با قیمت مناسبی به فروش برسانند، اما با اینکه زمان زیادی 

 .شوک، یعنی افت شدید قیمت گوجه فرنگی مواجه شدند

تومان رسیده به  011بندی استان هرمزگان با کاهش شدید کیلویی  براساس این گزارش قیمت گوجه فرنگی در شهرستان هشت

 .کند تولید و کارگر را تأمین نمی  طوری که نرخ این محصول هزینه

 .هزار تومان است 2های سطح شهر تهران حدود  این در حالی است که قیمت گوجه فرنگی در مغازه

برنامه بودن در تولید و صادرات این محصول و شاید هم ورود غیر مجاز آن دارد  فرنگی حکایت از بی افت و خیز شدید قیمت گوجه

ترین قیمت به علت تولید فراوان  مجاز گوجه فرنگی پاکستانی با نازلبطوری که یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی از ورود غیر

گوید، در این مناطق که در حال حاضر تولید نداریم ممکن است گوجه فرنگی  دهد و می در این کشور به میرجاوه و زاهدان خبر می

 .تومان هم عرضه شود 71حتی با قیمت هر کیلو 

 تومانی نداریم 9۴۴گوجه فرنگی * 

براساس اطالعاتی که از : کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد قیمت خرید گوجه فرنگی از کشاورزان به فارس گفتعباس 

شود و در هیچ کجا  تومان از کشاورزان خریداری می 371کنم، گوجه فرنگی هر کیلو باالتر از  های جنوبی هر روزه رصد می استان

 .شود ری نمیتومان خریدا 011گوجه فرنگی با قیمت 

 .شود تومان از کشاورزان خریداری نمی 011همچنین گوجه فرنگی بوشهر و هرمزگان کمتر از : وی افزود

 کنند برابری کسب می 0۴۴ها سود  فروشی میوه* 

بندی  اکنون از بوشهر، بندرعباس، هشت فرنگی تهران هم گوجه: علی امامی معاون اتحادیه بارفروشان در همین رابطه به فارس گفت

 .شود تومان در میدان عرضه می 011تا  311و جیرفت تأمین و با قیمت 

با توجه به هزینه سبد، : شود، اظهار داشت کننده خریداری می وی در پاسخ به این سؤال که گوجه فرنگی با چه قیمتی از تولید

 .شود کشاورز خریداری می تومان از 211الی  071تومان است هر کیلو آن  211تا  071کارگر، کرایه که حدود 

در حالی که : معاون اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه بر روی قیمت میوه و سبزیجات در سطح شهر هیچ کنترلی وجود ندارد، گفت

درصد سود نسبت به قیمت خریداری از  211های سطح شهر با  شود، مغازه ترین قیمت محصوالت از کشاورزان خریداری می با نازل

 .رسانند محصوالت کشاورزی را به فروش می میدان

 2تومان عرضه شده در میدان هر کیلو  711تومان و شلغم کیلویی  0911تومان در مغازه هر کیلو  311کاهو کیلویی : وی افزود

 .رسد های سطح شهر به فروش می هزار تومان در مغازه

از یک طرف : کنند، تصریح کرد داران و دالالن کسب می مغازهامامی با بیان اینکه سود حاصل از تولید محصوالت کشاورزی را 

کننده با قیمت بسیار  شود و از طرف دیگر مصرف شود و با قیمت بسیار نازل محصولش خریداری می کننده از تولید متضرر می تولید

 .کند باال محصول را خریداری می

درختان نسبت به محصوالت دیگر باالتر بود اما ذخایر کافی وجود امسال قیمت پرتقال به دلیل سرمازدگی و کم باری : وی افزود

 .دارد و برای تأمین پرتقال شب عید هیچ مشکلی وجود ندارد

بهایی که   دهد بلکه آب گران برنامگی و عدم توازن در تولید و عرضه، نه تنها زحمات کشاورزان را بر باد می بی: بر اساس این گزارش

 011شود بدون هیج توجیهی به گوجه فرنگی کیلویی  ری در پاسداشت، نکوداشت و نگاهداشتش برگزار میهای بسیا امروزه همایش

 .شود رسد؛ تبدیل می تومان که آن هم بر اثر زیادی تولید به مصرف نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930027110050 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931125001471
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 بازار و قیمت ها
 آیانا-1252بهمن  21, پنجشنبه

 ریال  ۷۷۴۴۴عرضه نامحدود مرغ به قیمت 

ریال به تمامی  ۷۷۴۴۴شرکت پشتیبانی امور دام کشور آمادگی الزم را جهت عرضه نامحدود مرغ به قیمت 
عمده عرضه این کاال از طریق این شرکت در ها، میادین میوه و تره بار و مراکز  ، اتحادیه شرکت های تعاونی

 .تهران و استان ها دارد
، با توجه به برخی از خبرهای منتشره مبنی بر کمبود مرغ، روابط عمومی وزارت (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

شور صورت گرفته است و همان طور در اجرای سیاست تنظیم بازار به اندازه کافی ذخیره سازی مرغ در ک: جهادکشاورزی اعالم کرد

های قبلی و از سوی مدیران این وزارتخانه اعالم و اطالع رسانی شده است، شرکت پشتیبانی امور دام کشور آمادگی  که در اطالعیه

و مراکز ها، میادین میوه و تره بار  ، اتحادیه ریال به تمامی شرکت های تعاونی 77111الزم را جهت عرضه نامحدود مرغ به قیمت 

 .عمده عرضه این کاال از طریق این شرکت در تهران و استان ها دارد

توانند تقاضاهای خود را بدون هیچگونه محدودیتی  ، میادین و مراکز عمده عرضه می های تعاونی لذا تمامی متقاضیان اعم از شرکت

ریق نسبت به تأمین این کاال و عرضه آن به جامعه مصرف به شرکت پشتیبانی امور دام در تهران و استان ها ارائه کرده، تا از این ط

 .کننده اقدام نمایند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20792-0.html 
 بازار و قیمت ها

 آیانا- 1252بهمن  21, پنجشنبه

 ستان اردبیل برای تامین میوه های شب عید آمادگی کامل جهاد کشاورزی ا

 . جهاد کشاورزی استان اردبیل برای تامین میوه های شب عید آمادگی کامل خود را اعالم کرد
در آستانه سال نوی : از استان اردبیل، اصغر پرتوی با اعالم این خبر افزود ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن سیب و پرتقال مورد نیاز شهروندان اردبیلی در حال  511هزار و  سازی یک رسیدن روزهای اعیاد نوروز، ذخیرهخورشیدی و فرا

 .انجام است

سازی میوه شب عید بر عهده جهاد کشاورزی گذاشته شده که ما برای این امر دو  امسال مسئولیت تأمین و ذخیره: وی افزود

 .سردخانه را در نظر گرفتیم

وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار قیمت میوه آن هم در روزهای پایانی سال ورود پیدا کرده تا بتواند نیاز مردم : کردوی تصریح 

 .های پر تقاضا تأمین کرده و به مشتریان پاسخ مثبت داده شود  را در مرکبات و همچنین میوه

هزار تن پرتقالی که خریداری و  به همین بهانه از یک  :ضافه کردریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اردبیل ا معاون برنامه

 .سازی آن کردیم تن به استان حمل شده و در سردخانه اقدام به ذخیره 011شود تاکنون  سازی می ذخیره

پرتقال مورد نیاز  شود تا هفته آینده نیز حمل مابقی پرتقال مورد تقاضای استان از طریق استان مازندران انجام می: پرتوی بیان کرد

 .سازی آن اقدامات به انجام برسد غربی به استان حمل شده و نسبت به ذخیره از طریق مازندران و سیب قرمز نیز از طریق آذربایجان

اسفندماه سال جاری درمرکز استان توسط میادین میوه و تره بار و در  27از : وی در مورد توزیع میوه شب عید نیز بیان کرد

شود که  نقطه شهری و در نقاط تعیین شده در شهرستانها این توزیع انجام می 07ها توسط تعاونی روستایی به ترتیب در  شهرستان

 .رسد ها این کار به انجام می ها و دهستان در شهرهای مختلف حتی در بخش

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21592-1.html
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جدی رئیس سازمان مهندس عدیل  ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اردبیل ضمن یادآوری پیگیری های معاون برنامه

تومان و سیب قرمز نیز به قیمت  511پرتقال به قیمت دو هزار و : در مورد قیمت عرضه میوه شب عید نیز اضافه کرد: سروی گفت 

 .شود تومان عرضه می 611دو هزار و 

از هم اکنون توسط : ای پایانی سال ادامه دادپرتوی در مورد تأمین سایر مایحتاج مردم به ویژه پروتئین مورد نیاز و مرغ نیز در روزه

هزار ریال به صورت انبوه عرضه می شود تا در مراکز عمومی  77شرکت پشتیبانی امور دام به قیمت مصوب یعنی هرکیلویی آن 

ف کنندگان حتی توسط تعاونی های مصرف ادارات و کارکنان دولتی به دست مصر.... بویژه فروشگاه های زنجیره ای، اتکا، یاس و 

ریال و در سایر شهرستان های استان به  79111برسد که درحال حاضر توسط ماشین های سیار در ده نقطه استان به قیمت 

 ./ریال عرضه می شود 79111قیمت 

http://www.iana.ir/majles/item/20790-0.html 
 

 قیمت ها بازار و
 فود پرس 1252بهمن ماه  35چهار شنبه 

 آرامش بازار محصوالت پروتئینی در آستانه نوروز 

هزار تن  561تا  571جاری نزدیک  معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه پیش بینی تولید گوشت قرمز در سال <مواد غذایی

 .شود د دارد،عرضه این محصوالت در آرامش انجام میبا توجه به ذخیره باالی محصوالت پروتئینی که وجو:است، گفت

 مصرف: هزار تن است، اظهار داشت 561تا  571جاری نزدیک  با بیان اینکه پیش بینی تولید گوشت قرمز در سال حسن رکنی

 .شود هزار آن وارد می 011هزار تن است که از این میزان کمتر از  911تا  971کشور بین 

هزار تومان  00وی با اشاره به اینکه قیمت خرید دام زنده از دامدار ظرف یک سال و نیم گذشته تغییر چشم گیری نداشته و حدود 

های واسط است، چراکه تولید به وفور وجود دارد،  به حلقه اگر افزایش جزیی قیمتی در محصوالت ایجاد شده مربوط: است، گفت

 .شود هیچ مشکلی برای تامین گوشت قرمز از منابع داخلی وجود ندارد و عرضه گوشت گرم نیز به خوبی انجام می

د، یعنی شون محصوالت پروتئینی معموال به عنوان جایگزین یکدیگر نیز به استفاده می: معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد

ها در نوسان  تواند جایگزین گوشت قرمز شود یا عکس این مساله نیز ممکن است زمانی که قیمت پروتئین با منشا گوشت طیور می

 .است، اتفاق بیفتد

هزار تن مرغ در انبارهای  071حدود : رکنی با بیان اینکه ذخایری که در حال حاضر وجود دارد، بیش از نیاز کشور است، افزود

ت پشتیبانی امور دام ذخیره شده است، ضمن اینکه ما گوشت قرمز را هم از منابع داخلی خرید داشتیم و هم به محض اینکه شرک

 .کنیم احساس نیاز کنیم کمبودمان را خرید می

سرد مدتی دچار وقفه شده بود و ما  مرغسیستم عرضه : وی با اشاره به اینکه نیازی به افزایش ذخیره سازی وجود ندارد، اضافه کرد

کردیم االن که مقداری کشش بازار باالتر رفته مرغ سرد نیز درحال  آوری مازاد تولید می ای نداشتیم و تنها اقدام به جمع عمال عرضه

 .عرضه است

گونه جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد و هر میزان که بازار کشش  هیچ: زی تصریح کرداین مقام مسئول در وزارت جهادکشاور

 .داشته باشد، محصول قابل تامین است

جمعیت دامی کشور بسیار زیاد است : رکنی در مورد برخی مباحث مطح شده مبنی بر قاچاق دام سبک به کشورهای همسایه گفت

اگر از ابتدای سال تا انتهای آن صادرات رسمی انجام یا به هر شکل دیگری این . سبک داریممیلیون راس دام  61و ما نزدیک به 

http://www.iana.ir/majles/item/21591-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%DA%A9%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%DA%A9%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%D8%BA
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رسد و این اصال عددی نیست که بخواهد در بازار تاثیرگذار  درصد نمی 2دام به بازارهای خارج از کشور شود، مجموع این عدد به 

 .باشد

دت باید کاهش جمعیت دام اما افزایش تولید داشته باشیم، به عبارت ظرفیت مراتع کشور محدود است و ما در دراز م: وی افزود

 .های کوچک هستیم دیگر ما به دنبال بهینه کردن بهره وری از دام

با توجه به ذخیره باالی محصوالت پروتئینی که وجود دارد، اختاللی در عرضه وجود : معاون وزیر جهادکشاورزی خاطر نشان کرد

 .شود الت در آرامش انجام میندارد و عرضه این محصو

هر جایی به هر میزانی مرغ سرد احتیاج داشته باشد، : ها موجود است، افزود رکنی با بیان اینکه ذخایر مرغ کافی در مراکز استان

 .ها در مراکز خود آن استان خریداری کند تومان از شرکت پشتیبانی استان 7711تواند آن را به قیمت پایه  می

تومان است که برای مصرف کننده  7711خریداری شده از شرکت پشتیانی در سراسر کشور  قیمت مرغ منجمد :دوی تاکید کر

 .شود ین میزان افزوده میدرصد به ا 01تا  7حداکثر بین 

http://www.foodpress.ir/Post 

 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 1252بهمن  32دوشنبه 

 قیمت نارنگی و لیموترش دو برابر شد/بار نوسان در بازار میوه و تره

یمت در اکثر محصوالت مانند انواع پرتقال، سیب، موز، انگور، کیوی، انار و کاهش نسبی بار طی روزهای اخیر با افزایش نسبی ق بازار میوه و تره

 .قیمت در برخی محصوالت از جمله گوجه فرنگی روبرو شده است

وسانات بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ایسنا، آخرین وضعیت بازار میوه و تربار برخالف ثبات نسبی که در دی ماه تجربه کرده بود نشان از ن

  .انواع محصوالت دارد  قیمت

هایی مانند پرتقال، سیب، موز، انگور و انار با افزایش  درصدی و میوه 71تا  01با کاهش ... فرنگی، خیار و  ای که هر کیلوگرم گوجه به گونه

 .تومانی نسبت ماه گذشته مواجه شده است 3111تا بیش از  2111

تومان  511تومان رسیده بود به کمتر از قیمت قبلی خود یعنی حدود  2111ماه به بیش از کیلویی  همچنین قیمت هندوانه که در اواخر آذر

  .بازگشت

درصد نسبت به ماه  011ها رکوردشکنی کردند و بعضا بیش از  های موجود در بازار، برخی از آن نکته جالب اینکه در میان میوه

که قیمت میوه هایی مانند نارنگی و لیموترش در برخی مناطق پایتخت به گذشته افزایش قیمت را تجربه کردند؛ به گونه ای 

 (هر کیلوگرم)انواع میوه و تره بار .هزار تومان رسید 00کیلویی 

قیمت به 

 تومان

 پرتقال
تا  6111

9111 

 سیب قرمز و زرد
تا  7111

6111 

 هندوانه
تا  611

0111 

 نارنگی
تا  6111

00111 

تا  0111 خیار

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Post
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2711 

 کیوی
تا  0111

6111 

 انار
تا  6711

9711 

 لیموشیرین
تا  7111

6111 

 لیموترش
تا  9111

00111 

 گوجه فرنگی
تا  0111

0511 

 سیب زمینی
تا  2111

2611 

 پیاز
تا  2111

2911 

 بادمجان
تا  0111

7711 

 کلم
تا  2111

2711 

 بروکلی
تا  6111

5711 

 ای فلفل دلمه
تا  0111

7111 

http://www.isna.ir/fa/news/93002500591 

 

 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 1252بهمن  38شنبه  سه

 قیمت میوه باید در بازار رقابتی تعیین شود نه دستوری

یران برگزار شد، فعاالن بخش کشاورزی های تولید و صادرات محصوالت کشاورزی که در محل مجمع فعاالن توسعه اقتصاد ا در میزگرد چالش

 .های تولید و صادرات محصوالت کشاورزی ایران را بررسی کردند چالش

ات در به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در این میزگرد با اشاره به اینکه مشکالت مالیاتی، قانون انتزاع، عدم تامین سرمایه در گردش و صادر

  .بر ضرورت اعالم نظرکارشناسی اعضای اتاق بازرگانی دور هشتم در قوانین تصویبی این بخش تاکید شد بخش کشاورزی همچنان پابرجاست،

http://www.isna.ir/fa/news/93112714780
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وپا صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد کنندگان میوه با اشاره به بازار مناسب برخی محصوالت کشاورزی ایران در ار

شوند و هم اکنون  نی همه روزه از طریق مرزهای هوایی و زمینی به کشورهای عربی و اروپایی صادر میمحصوالت کشاورزی با کیفیت ایرا: گفت

 .های امارات متحده عربی با قیمت و کیفیت باالتر عرضه می شود سیب ایرانی در کنار سیب آمریکایی و فرانسوی در سوپرمارکت

همچنین محصوالت کشاورزی ایران به چین، هند و پاکستان صادر می شود و : زودنایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه، اف

 .وضعیت بسیار خوبی دارند، به نحوی که کامال رقابتی و باکیفیت هستند

سخ به وی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی از جمله میوه باید کامال بر مبنای استانداردهای روز دنیا حرکت کنند ، در پا

نباید از کشاورز انتظار داشت کار : این اظهارنظر که عراقی ها هم بر شیوه بسته بندی و صادرات محصوالت کشاورزی ایران انتقاد دارند، گفت

ودآوری الزم در صادرات را انجام دهد، بلکه باید زنجیره تولید و صادرات کامال به هم پیوسته و از استانداردهای الزم برخوردار باشند تا بتوانند س

 .دنیا را داشته باشند

 به گفته نیاورانی، برخی کشورهایی که واردکننده محصوالت کشاورزی و به خصوص میوه از ایران هستند، به دنبال محصول ارزان بوده و عمدتا

ها را دسته بندی  ه نام ایرانی میوهبه میادین میوه و تره بار برای خرید مراجعه می کنند که نمونه آن کشور عراق است، اما صادرکنندگان ب

های کوچک را برای صنایع تبدیلی به کار  های درشت را برای بازار داخلی و میوه کرده، متوسط ها را برای کشورهای عربی و اروپایی، میوه

 .گیرند می

نی خود و دیگران، محصوالت کشاورزی وی از حضور برخی ترخیص کاران غیر حرفه ای در مرزهای زمینی ایران خبر داد که با کارت بازرگا

دولت به معنای : نامرغوب را به کشورهای همسایه صادر می کنند و در تشریح مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه، خاطرنشان کرد

چون تعرفه های باالی شود، این در شرایطی است که موانعی هم واقعی بر گسترش تبادالت تجاری با روسیه با بخش خصوصی وارد مذاکره نمی

 .گمرکی برای ورود محصوالت کشاورزی ایرانی نسبت به سایر رقبا باعث کاهش حضور ایران در این بازار شده است

درصد کاهش دهد  21درصدی روسیه برای واردات محصوالت کشاورزی از ایران را به  36ها، تعرفه  وی از دولت تقاضا کرد تا با مذاکره با روس

 .درصدی برای صادرات محصوالت کشاورزی برخوردار باشد 21م بتواند همچون رقبا از تعرفه تا ایران ه

ایران می تواند میوه : عضو کنفدراسیون صادرات همچنین در ادامه خواستار ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش صادرات میوه شد و گفت

ندی و واکس آن، مجدد به سایر کشورها صادر کند؛ کاری که ترکیه آن را انجام مرغوب را از سایر کشورها دریافت کرده و پس از تغییر بسته ب

 .می دهد

گیرد  تنظیم بازار میوه شب عید چند سالی است که از سوی دولت صورت می: وی در ادامه در خصوص تنظیم بازار میوه شب عید، تصریح کرد

رسد دولت باید پای خود را از  تنظیم بازار را هم به هم می زند؛ بنابراین به نظر میگیرد، بلکه برعکس ،  و البته این کار به خوبی نیز صورت نمی

 .تنظیم بازار شب عید بیرون بکشد و اجازه دهد بازار به صورت رقابتی قیمت را تعیین کند

 ها پیش خرید میوه ایرانی توسط خارجی

نایع و معادن ایران با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون انتزاع در در ادامه، شاهرخ ظهیری رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و ص

این قانون مشکل دار است و اتاق بازرگانی نیز بارها در خصوص اصالح این : مجلس، مشکالت بخش کشاورزی بیش از پیش شده است، گفت

 .قانون اظهارنظر کرده است

همچون سرمایه در گردش و مالیات مواجه هستند، در حالی که براساس طرحی که اتاق هم اکنون صنایع غذایی کشور با مشکالتی : وی افزود

 .بازرگانی به دولت ارائه داده، تهیه غذا باید از مالیات معاف باشد؛ همان طور که در دنیا نیز این گونه است

و صادرات پابرجاست و دولت باید برای آنها تدبیر  هم اکنون مشکالت مالیاتی، قانون انتزاع، عدم تامین سرمایه در گردش: ظهیری تصریح کرد

 .کند

به گفته وی، برخی محصوالت کشاورزی ایران از سوی خارجی ها پیش خرید می شود، در حالی که ژاپن نیز یکی از این کشورها است که 

ه های مرغوب خود که قابلیت صادرات دارند را بهترین انار ایران را پیش خرید می کند؛ بنابراین ایران باید از این فرصت استفاده کند و میو

 .پیش فروش کند
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 بازار تجارت محصوالت کشاورزی رقابتی نیست
بخش خصوصی باید به معنای : همچنین در این میزگرد، ابراهیم جمیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت

نقش آفرین باشد، این در شرایطی است که ایران هم اکنون از قزاقستان، روسیه و اوکراین  واقعی در واردات و صادرات محصوالت کشاورزی

واردات  گندم وارد می کند، در حالی که اگر موافقتنامه های دوجانبه میان ایران با این کشورها وجود داشته باشد، ایران نیز می تواند در مقابل

ه این کشورها صادر کند اما این نیازمند عزم جدی دولت است تا این موافقتنامه ها را امضا گندم، سیب و سایر محصوالت کشاورزی خود را ب

 .کند

کند ولی سیبی به هند صادر نمی شود، در حالی که به نظر می رسد در مقابل ارزی که از  هاست که ایران از هند برنج وارد می سال: وی افزود

 .ه ایران وارد شوندکشور خارج می شود، باید ارزهای جایگزینی ب

جمیلی در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به ثبت نام برخی از فعاالن معدنی ، صنعتی و بازرگانی در بخش کشاورزی در جریان انتخابات اتاق 

صنعتی، بخش کشاورزی ایران پتانسیل مناسبی دارد، ضمن اینکه افرادی که هم اکنون در کنار کارهای : بازرگانی صورت گرفته است، گفت

های جدی واقع  دهند و کارآفرین کشاورزی نیز شده اند، اگر در اروپا باشند مورد حمایت معدن داری و تجاری، کار کشاورزی نیز انجام می

 .شوند؛ در حالی که هم اکنون چنین افرادی در ایران مورد انتقاد هستند می

های  را برای تجارت در بخش کشاورزی برنامه ریزی کرد و در چارچوب آن بخش باید در راستای منافع ملی برنامه ریزی هایی: وی اظهار داشت

ایم و  صاحب مزیت را جدا کرده و به صورت تخصصی در آن وارد شویم، این در شرایطی است که نه در تولید و نه در تجارت خوب عمل نکرده

 .بازار تجارت محصوالت کشاورزی رقابتی نیست

 سیار باال استهدررفت محصوالت کشاورزی ب
دولت مشوقی برای صادرات محصوالت کشاورزی : همچنین در این نشست، شعبانی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز گفت

ها اعتبارات کم بهره را  دهد و برای همین تجارت در این بخش موفق نبوده و سیستم پایدار صادراتی شکل نگرفته است، ضمن اینکه بانک نمی

 .رسانند موقع به بخش کشاورزی نمی به

شود و محصوالت  بسته می البته مشکالت مرزی نیز پیش روی صادرات محصوالت کشاورزی وجود دارد و برخی اوقات مرزها: وی افزود

یست و به صادرات کشاورزی روزها را پشت درهای مرز ایران با سایر کشورها سپری می کنند در حالی که به نظر می رسد این کار استاندارد ن

 .لطمه می زند

ضمن . شود و متاسفانه هدررفت محصوالت کشاورزی بسیار باال است به اعتقاد شعبانی، تکنولوژی روی زمین کشاورزی به کشاورز داده نمی

 .اینکه در تربیت نیروی انسانی، سیستم حمل و نقل و ماندگاری در بازار نیز مشکالت بسیاری داریم

تاق بازرگانی به دنبال این است که متخصصان را به کار گیرد و البته در شرایط فعلی نیاز به افراد چند جانبه گرا داریم تا ا: وی اظهار داشت

 .های کشور و به نفع کارآفرینی و اشتغال صورت دهند تنظیم فضای کسب و کار را با توجه به سیاست

های  ، در حالی که اکنون دولت بزرگترین کارفرما است و وقتی بخواهیم سیاستافراد باید روحیه مشارکت جویی داشته باشند: شعبانی گفت

 .بخش کشاورزی را تدوین و یا تغییر دهیم، باید از هفت خوان رستم بگذریم

 .کشاورزی باید از بعد اقتصادی پایدار شود و دانش بومی را با تکنولوژی روز دنیا مخلوط کنیم: وی اظهار داشت

 ادل صادرات فرشصادرات آبزیان مع
میلیون دالر صادرات آبزیان صورت گرفته که این  711امسال : همچنین حسن احمدی جزنی، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان آبزیان گفت

 .رقم معادل صادرات فرش است، در حالی که می توانیم این رقم را ارتقا دهیم

 .های پرورش آبزیان را فراهم کنیم جا بیندازیم و البته زیرساخت باید فرهنگ استفاده از آبزیان را در داخل کشور: وی گفت

بسته بندی، ارزش : های توسعه تولید آبزیان را فراهم آورد، گفت احمدی با تاکید بر اینکه هنوز دولت متقاعد نشده است که بخواهد زیرساخت

مچون اسپانیا مجددا بسته بندی شده و به سایر کشورها صادر افزوده محصوالت را باال می برد در حالی که آبزیان ایرانی در کشورهایی ه

 .شود می



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

41 
 

همچنین ایرج حسابی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درخصوص اینکه گفته می شود کشاورزی در ایران به دلیل 

درصد کارآفرینی کشوردر بخش  91: محصوالت بپردازد ،گفت کمبود منابع آبی مقرون به صرفه نیست و در آینده ایران باید به واردات این

های کالیفرنیا تدریس می شود، در حالی که در ایران به آن توجه زیادی نمی شود و یکی از  کشاورزی است و درس قنات ایرانی در دانشگاه

 .دالیل خشکی منابع آبی کشور نیز همین بی توجهی به قنات ها است

http://www.isna.ir/fa/news/93002907522 

 
 بازار و قیمت ها

 ایسنا - 1252بهمن  38شنبه  سه

 تومانی هر کیلو مرغ در یک ماه 98۴۴افزایش 

 .ت قرمز و انواع ماهی استمقایسه قیمت انواع مواد پروتئینی با اواخر ماه گذشته نشان دهنده افزایش قیمت مرغ و ثبات نسبی قیمت گوش

تومان در مغازه  5911تومانی داشته و کیلویی  0911، افزایش قیمت گوشت مرغ نسبت به ماه گذشتهبر اساس گزارش میدانی خبرنگار ایسنا،

  .ها عرضه می شود

ر دام علت افزایش قیمت گوشت مرغ، افزایش قیمت جوجه یک روزه و کاهش جوجه ریزی بوده است که با به گفته معاون شرکت پشتیبانی امو

 .شود تا چند روز آینده بازار گوشت مرغ متعادل می های شرکت پشتیبانی امور دام و وزارت جهاد کشاورزی، سیاست

تومان هم افزایش یافت که در حال حاضر روند کاهشی پیدا کرده  9111فته برخی فروشندگان، قیمت گوشت مرغ در روزهای اخیر تا به گ

  .های آینده این کاهش قیمت ادامه خواهد داشت است و به گفته آن ها به احتمال زیاد در روزها و هفته

تومان فروخته می شود که قیمت آن در مقایسه با ماه گذشته  911هزار و  33 تا 29همچنین هر کیلوگرم گوشت گوساله به طور متوسط 

 .تفاوت چندانی ندارد

همچنین هر کیلوگرم . هزار تومان در بازار عرضه می شود 37در میان انواع ماهی ها، ماهی سفید افزایش قیمت داشته است و هر کیلوگرم آن 

 .ر مقایسه با ماه گذشته هزار تومان کاهش قیمت داردهزار تومان عرضه می شود که د 05ماهی سالمون 

 2111جگر گوسفندی نیز کاهشی . هزار تومان عرضه می شود 07هزار تومان و تمیز نشده آن 21هر کیلوگرم ماهی قزل آالی تمیز شده 

 .هزار تومان فروخته می شود 29تومانی داشته و به قیمت 

  .تومان عرضه می شود 3111گرمی آن  511جگر مرغ نیز همچون ماه گذشته هر بسته 

 (هر کیلوگرم)محصوالت
 (به تومان)قیمت 

 29111 گوشت گوساله

 31111 مخلوط گوسفند و گوساله

 37911 مغز ران گوسفندی

 33911 مغز ران گوساله

 5911 گوشت مرغ

 07111 ماهی قزل آال

 37111 ماهی سفید

 37111 ماهی شیر

 05111 ماهی سالمون

 32111 تیالپیاماهی 

 29111 جگر گوسفند با سفیدی

http://www.isna.ir/fa/news/93112815722
http://isna.ir/fa/news/93102815341
http://isna.ir/fa/news/93112513287
http://isna.ir/fa/news/93112513287


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

43 
 

 3111 (گرمی 511)جگر مرغ 

 انتهای پیام

http://www.isna.ir/fa/news/93002907702 
 

 بازار و قیمت ها
 - 52/11/32فارس

 اق دام سبک گرفته شدجلوی قاچ/ کند قیمت گوشت گوساله تا پایان سال تغییر نمی

جلوی : ماند، گفت رئیس اتحادیه گوشت گوساله با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله تا پایان سال ثابت می
 .قاچاق دام سبک از مرزهای غربی کشور گرفته شده است

قیمت گوشت گوساله در : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رو رئیس اتحادیه گوشت گوساله در گفت خندان علی

 .گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت های اخیر ثابت بوده و تا پایان سال هم هیچ ماه

 .شود هزار تومان به مشتری عرضه می 31در حال حاضر هر کیلو گوشت گوساله مخلوط با قیمت : وی افزود

با همکاری وزارت صنعت، معدن، تجارت، شرکت پشتیبانی امور دام : رکیه و عراق، گفتخندان رو در مورد قاچاق دام سبک به ت

 .جلوی قاچاق دام سبک از مرزهای غربی گرفته شد

 .یابد با جلوگیری از قاچاق دام سبک به تدریج قیمت گوشت گوسفندی که مدتی است، افزایش یافته، کاهش می: وی افزود

هزار  29در حال شرکت تعاونی گوشت گوسفندی هر کیلو گوشت گوسفندی را با قیمت : کرد رئیس اتحادیه گوشت گوساله تصریح

 .کنند تومان به مشتری عرضه می 711هزار و  29و واحدهای صنفی هر کیلوگرم آن را با  711و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930025111259 

 تولیدات زراعی

 آیانا-بهمن  39, شنبه

 شود  افشان برای پایداری کشت کلزا معرفی می ارقام جدید آزاد گرده

رقمی بودن آن برای مناطق اقلیم  افشان موجود در کشور و تک با توجه به محدودیت تعداد ارقام آزاد گرده
افشان راهکار مناسبی برای پایداری کشت این محصول  آزاد گرده گرم و خشک کشور، معرفی ارقام جدید

 .شود استراتژیک در این مناطق محسوب می
با اعالم این خبر ( ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  "دلگان"مجری طرح معرفی رقم جدید کلزای بهاره با نام 

تر  افشان با ارقام هیبرید امکان تهیه بذر در منطقه و در نهایت دسترسی به بذر ارزان های عمده ارقام آزاد گرده یکی از تفاوت: گفت

 .جهت کشت است

ترین گیاهان روغنی در سطح جهان مطرح است که با هدف دستیابی به ارقام  عنوان یکی از مهم کلزا به: حسین امیری اوغان افزود

کشت و تعداد کافی بوته  0390مزرعه تحقیقاتی ستاد کرج طی پاییز سال تیپ بهاره پرمحصول و زودرس، رقم هیبرید خارجی در 

طور همزمان در چهار  در کرج و نیز به 0393، در پاییز سال (جمعیت 05)به همراه دیگر ترکیبات  F3بارور انتخاب شد و بذور 

 .ای بود مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اقلیم گرم کشت شدند که این انتخاب به روش شجره

http://www.isna.ir/fa/news/93112815542
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931127000278
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در ارزیابی مقدماتی در دو منطقه برتری خود را نسبت به رقم شاهد نشان داد و در ارزیابی  SAN-02الین : وی خاطرنشان کرد

کیلوگرم در هکتار مقام نخست را داشت و از نظر رسیدگی فیزیولوژیک  919با تولید عملکرد دوهزار و  SAN-02سازگاری الین 

 .تر بود وز زودرسر 9نیز نسبت به رقم شاهد 

های پایدار و پرمحصول بود و الین  بر اساس تجزیه پایداری، این الین جزو الین: مجری طرح معرفی رقم کلزای دلگان ادامه داد

SAN-02  و رقم شاهدRGS113  جزو ارقام نسبتاً متحمل به بیماری اسکلروتینایی ساقه بودند و از لحاظ عملکرد روغن دانه

 .بت به رقم شاهد برتر بوددرصد نس 07حدود 

درصد  31حدود  SAN-02تطبیقی در دو منطقه بهبهان و زابل نشان داد که الین  -نتایج طرح تحقیقی : امیری اوغان تصریح کرد

ترویجی در دو  -در طرح تحقیقی  RGS113نسبت به شاهد  SAN-02به عالوه برتری الین . برتری عملکرد نسبت به شاهد دارد

مردادماه سال جاری در کمیته رقم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با نام  21شد و این الین در تاریخ منطقه محرز 

 .تأیید شد "دلگان"

بینی سطح  پیش: های سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان اعالم کرد و یادآور شد را استان SAN-02وی مناطق کاشت الین 

با در نظر گرفتن  SAN-02هکتار است و ارزش اقتصادی ناشی کاشت الین  01ق کاشت معادل کاشت برای این الین در مناط

کیلوگرم در هکتار، قیمت هر  071ترویجی حدود  -تطبیقی و طرح تحقیقی  -افزایش عملکرد با توجه به نتایج طرح تحقیقی 

 .میلیارد ریال خواهد بود 90هزار ریال معادل  09کیلوگرم 

های  پایان نحوه انتقال این دستاورد را از طریق مدیریت ترویج، مدیریت زراعت و سازمان جهاد کشاورزی استانامیری اوغان در 

 ./سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان عنوان کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20717-0.html 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا-1252بهمن  36, یکشنبه

 قرار گرفت  Cranberryالمللی  در گروه کالس تجاری بین "کوشا"رقم جدید 

ای، از برتری قابل  از نظر عملکرد، بازارپسندی و مقاومت به آفت کنه دولکه "کوشا"رقم جدید لوبیاچیتی 

 .توجهی نسبت به ارقام موجود برخوردار است
با اعالم این خبر ( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  "کوشا"ری طرح معرفی رقم جدید لوبیاچیتی مج

 .شود بار این فرم بوته برای لوبیاچیتی معرفی می است که برای نخستین( ایستاده و رشد نامحدود)فرم بوته این رقم تیپ دو : گفت

تواند با افزایش تولید و  این الین می: رتری قابل توجه عملکرد این رقم به ارقام موجود لوبیاچیتی افزودحمیدرضا دری با اشاره به ب

 .ای در توسعه کشت لوبیا داشته باشد های تولید جایگاه ویژه کاهش هزینه

مزارع لوبیاکاری، ساالنه  هزار هکتار از 00دهد که در صورت توسعه این رقم در  برآوردهای اقتصادی نشان می: وی خاطرنشان کرد

 .میلیارد ریال درآمدی اضافه ایجاد خواهد کرد 206بیش از 

( ایستاده و رشد نامحدود)عنوان نخستین رقم لوبیاچیتی تیپ دو  مجری طرح معرفی رقم لوبیاچیتی کوشا با اعالم اینکه این رقم به

ها و بروشورهای  تاورد از طریق مزارع الگویی، انتقال یافتهنحوه انتقال این دس: است که در سطح کشور معرفی شده، تصریح کرد

 ./ترویجی به مزارع کشاورزان است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20731-0 .html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21505-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21530-1.html
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 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 آیانا- 1252بهمن  32, دوشنبه

 ابله با خشکسالی شروع به کار کرد کمیته مق

ربط  های ذی دنبال آغاز به کار رسمی کمیته مقابله با خشکسالی در وزارت جهاد کشاورزی تمامی دستگاه به
 . ها شروع به کار کردند های فنی در استان ویژه مراکز تحقیقات کشاورزی، آموزشی و ترویجی و مدیریت به

ریزی و امور  ها معاون برنامه طور نمونه در یکی از استان ، در همین رابطه و به(ایانا)زی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاور

علت  در حال حاضر به: اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در جلسه کمیته تخصصی مقابله با بحران خشکسالی گفت

ویژه این استان ضرورت دارد کشاورزان و  در سطح کشور به افت و تقلیل میانگین بارش نزوالت آسمانی نسبت به سال گذشته

های فنی و کاربردی کارشناسان نسبت به  دهند، با محوریت توصیه تولیدکنندگان که مخاطبان اصلی جهاد کشاورزی را تشکیل می

 .ها عبور کنیم از این محدودیت آل آمیز ضمن دسترسی به تولیدات منطقی و ایده صورت موفقیت مقابله با این بحران اقدام کنند تا به

کار کرده و در این استان نیز با  حال که کمیته مقابله با خشکسالی در وزارت جهاد کشاورزی رسماً شروع به: اصغر پرتوی افزود

ه ویژ ربط به های ذی های جدی ریاست سازمان جهاد کشاورزی مقرر شده، تمامی دستگاه های استاندار تالشگر و پیگیری مساعدت

بندی نهایی به  های فنی پیشنهادات عملی و کاربردی خود را پس از جمع مراکز تحقیقات کشاورزی، آموزشی و ترویجی و مدیریت

 .های خشکی مقابله کنیم صورت عملی با تنش صورت مدرن به این کمیته ارائه کنند تا با اصالح الگوی کشت و نحوه آبیاری به

رویه از منابع آبی جزو  های آبیاری و جلوگیری از برداشت بی غییر الگوی کشت و بهبود روشدر حال حاضر ت: وی خاطرنشان کرد

 .شود های جهاد کشاورزی محسوب می ها و اهداف و سیاست ترین برنامه مهم

 اصغر پرتوی

 ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل معاون برنامه

پذیر بوده تا  کشاورزی یک هنر و شغل ریسک: دی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه دادریزی و امور اقتصا معاون برنامه

های موجود در سطح  های نوین کشاورزی حتی میزان تبخیر و تعرق را در کانوپی جایی که در مزارع باید با علم روز و تکنولوژی

وری در تولیدات کشاورزی را  ا استفاده از کلیه امکانات میزان بهرهبه حداقل میزان ممکن برسانیم یعنی ب( ای پوشش مزرعه)مزارع 

 .با وجود خشکسالی به حداکثر برسانیم

های  شده در بحث زراعت و باغ که از لحاظ نیاز آبی کمترین توقع را دارند از ضروریات تکنیک تولید ارقام اصالح: پرتوی تصریح کرد

 .مهم را مدنظر قرار دهدتحقیقاتی است که باید مرکز تحقیقات این 

های مدون در اجرای عملیات فنی در احداث سدها و مخازن آبی برای  ریزی ای استان با برنامه آب منطقه: وی یادآور شد

بندی دقیق و منظم در تحویل و تأمین آب مورد نیاز کشاورزی اقدامات جدی به عمل آورد که در  سازی و اجرای زمان ذخیره

کنیم که امیدواریم این همکاری  ای استان در همکاری با جهاد کشاورزی قدردانی می ریک مساعی آب منطقهحقیقت از روحیه تش

 .برای حمایت تولیدکنندگان تداوم یابد

ای  ربط در مدیریت خشکسالی حضور داشتند، محمدی معاون فنی آب منطقه های ذی در این جلسه که تمامی نمایندگان دستگاه

ارش مبسوطی، سیمایی از میزان بارندگی و آب موجود استان و همچنین خلیل نیکشاد، معاون بهبود تولیدات استان اردبیل طی گز

گیاهی سازمان جهاد کشاورزی این استان با ارائه گزارش مدون در مورد وضعیت زراعت استان اردبیل و اقدامات انجام یافته برای 

 .ن ارائه کرده و پیشنهادات فنی و علمی را تشریح کردندبهینه سازی در امر زراعت و باغبانی را به حاضرا
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ای برای مقابله با بحران خشکسالی که با  رسانی و کارهای روابط عمومی اعتبارات ویژه در پایان این جلسه مقرر شد درباره اطالع

ربط  های ذی دستگاه کنندگان میسر خواهد شد اختصاص یابد و تمامی ارتقاء سطح آگاهی و شناخت تولیدکنندگان و مصرف

 ./پیشنهاد علمی و عملی خود را به کمیته مقابله با بحران خشکسالی در سازمان جهاد کشاورزی ارائه کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20709-0.html 

 
 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا-1252بهمن  35, هچهارشنب

 رونمایی از دستگاه خشک کن هوشمند بدون محدودیت تناژ و منحنی دما 
 .واحد هر باریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی افتتاح شد

واحد هر باریوم : گفت، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

گونه گیاهی به عنوان بانک اطالعاتی گیاهان برای  711متر مربع با هزار و  221مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان در 

 .استفاده محققان دانشجویان و استادان دانشگاه ها استفاده می شود

بانک اطالعات خام می توان از آن بهره جست که در آن عالوه بر  هر باریوم نوعی موزه است که به عنوان یک: لطفعلی زاده افزود

گیاهان خشک پرس شده، تمام مدارک مربوط مانند کتاب های گیاه شناسی، دست نویس ها، عکس ها، گزارش های چاپ شده و 

 .نشده، نقاشی ها و غیره وجود دارد

یقاتی در زمینه تنوع گیاهی هر کشوری محسوب می شود و هرباریوم ها یکی از معتبرترین و اصولی ترین مراکز تحق: وی گفت

 .گنجینه ای دائمی از نمونه های گیاهی یک منطقه و بهترین منبع اطالعاتی درباره رستنی های آن است

دستگاه جدید محققان این  0همچنین در کنار این واحد از : رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت

 .کز رونمایی شدمر

این دستگاه ها شامل دستگاه خشک کن هوشمند که نخستین بار در کشور ساخته شده است و در کاهش : لطفعلی زاده افزود

 .مصرف انرژی تاثیر فراوان دارد و این دستگاه محصوالت کشاورزی را بدون محدودیت تناژ خشک می کند و منحنی دما ندارد

دو و دستگاه گرده افشان و دستگاه صفحه فشاری هم جزو تجهیزات آزمایشگاهی آب و خاک از دستگاه پوست کن گر: وی افزود

 .دیگر دستگاه هاست

این دستگاه ها را محققان این مرکز طراحی کردند و : رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت

 ./ساختند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20792-0 .html 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 آیانا- 1252بهمن  39, شنبه

 در آیین جایزه کتاب سال  "تولید پایدار محصوالت زراعی"تقدیر از کتاب 
و ترویج کشاورزی و چند  اثر تالیفی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش "تولید پایدار محصوالت زراعی"کتاب 

 .تن از محققان بخش کشاورزی شایسته تقدیر شناخته شد
و به نقل از روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همزمان با سی و ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

یین سی و دومین دوره کتاب جمهوری اسالمی ایران ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و بزرگداشت دهه مبارک فجر، آ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21549-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21582-1.html


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

46 
 

در سالن اجالس سران، با حضور رئیس  92بهمن سال  09و بیست و دومین دوره جایزه جهانی کتاب سال در روز یکشنبه 

 .جمهوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمع کثیری از نویسندگان و اصحاب قلم برگزار گردید

هزار کتاب منتشره  23کتب برتر از میان حدود : راد، دبیر علمی مراسم جایزه کتاب سال اظهار داشت در این آیین، نخست مهدوی

 9 "کتاب در مرحله اول، شایسته تقدیر شناخته شدند و نهایتا 239انتخاب شده اند و از میان این تعداد کتب منشره،  92در سال 

 .برگزیده شدند "کتاب برتر سال "عنوان کتاب خارجی به عنوان  9عنوان کتاب داخلی و 

پس از سخنان دبیر مراسم، جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به ایراد سخنرانی پرداخت و سپس با حضور رئیس جمهوری، از 

تولید  "عنوان کتاب شایسته تقدیر، کتاب  32نویسندگان کتب برتر خارجی و داخلی، با اهدای لوح تقدیر و جایزه، تقدیر شد که از 

که توسط دکتر اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و تنی چند  "پایدار محصوالت زراعی

 .جای گرفته است "شایسته تقدیر"محققان بخش کشاورزی به رشته تحریر درآمده است، در میان کتب 

رکز نشر دانشگاهی و با مولفی علیرضا کوچکی، اسکندر زند، توسط م "تولید پایدار محصوالت زراعی"بنابراین گزارش، کتاب 

 .خورشیدی منتشر شد 0392صفحه در سال  771عبدالمجید مهدوی دامغانی در قطع وزیری و به تعداد 

پس از اهدای جوائز، رئیس جمهوری به ایراد سخنرانی پرداخت و با بیان اینکه ظرافت و دقت و لذت در کتاب وجود دارد، تصریح 

تواند جایگزین کتاب شود و کتاب به معنای  سار دیگری نمی برخی از اوقات خواندن یک کتاب چنان لذتی دارد که هیچ چشمه: ردک

الکتاب است و در روز  عام کلمه به معنای خلقت همه موجوداتی است که خداوند آفریده است؛ سرنوشت عالم دیروز و فردا در ام

ابراین از آغاز تا پایان کتاب است و افتخار ما این است که معجزه پیامبرمان کتاب بوده و موحدان شویم بن قیامت با کتاب مواجه می

 .ای دارد نامیم بنابراین کتاب و مکتوب و قلم جایگاه ویژه دیگر را به نام اهل کتاب می

زندگی داشتیم و کتاب نبود و چقدر سخت بود اگر یک لحظه فکر کنیم : روحانی با اشاره به روایات و احادیث خاطرنشان کرد

ها را باز  های زندگی را بگشاید همه ابهام تواند قفل بنابراین کتاب می. توانستیم از فکر و اندیشه و نظرات مختلف استفاه کنیم نمی

 .ها را به نور روشن تبدیل کند کند و همه ظلمت

http://www.iana.ir/majles/item/20716-0.html 
 

 چای

 آیانا-1252بهمن  39, شنبه

 صندوق سرمایه گذاری چای با مشارکت تولیدکنندگان تشکیل می شود 

رئیس سازمان چای کشور از تشکیل صندوق توسعه سرمایه گذاری چای بامشارکت تولید کنندگان اعم از 

 .دادچایکاران،کارخانه داران وبازرگانان خبر
دکتر محمدولی روزبهان درنشست مشترک با اعضای هیئت مدیره صندوق مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش 

اهمیت اقتصادی چای در استان های گیالن ومازندران از لحاظ :کشاورزی به اهمیت چای در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود

 .معیشت و ایجاد اشتغال قابل توجه است

برخی از کمبودها و نقایص وعدم برنامه ریزی برای ساماندهی در این بخش تهدیدهایی را برای این صنعت همراه : ی اظهار داشتو

 .داشته که جهت بهبود وضعیت این صنعت حمایت همه جانبه دولت را می طلبد

http://www.iana.ir/majles/item/21506-1.html
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براساس صورتجلسه تهیه شده : گفت درادامه این نشست عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در کشاورزی

 7درصد صاحبان صنایع و  27درصد چایکاران،  51:در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سهم اعضا از زنجیره ارزش چای شمال

 .درصد نیز بازرگانان خواهند بود

ندوق مادر تخصصی به زمان پس از تصویب طرح تاسیس صندوق چای، ستاداجرایی متشکل ازسازمان چای و ص: اشرفی تاکیدکرد

 .بندی و تنظیم و تفکیک وظایف در روند تشکیل این صندوق می پردازند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20703-0 .html 

 

 چای
 ایسنا - 1252بهمن  3۲شنبه 

  رئیس سازمان چای عنوان کرد

  هزار تومان 3۴۴رآمد هر هکتار چایکاری فقط د

هزار تومان برای چایکار درآمد دارد و این نشان می دهد که سود  311فعالیت در هر هکتار از باغات چای : رئیس سازمان چای کشور گفت

 .حاصل از فروش چای برای باغداران اندک است

از : یان اینکه سطح زیرکشت و تولید چای در کشور در حال کاهش است، اظهار کردبه گزارش خبرنگار ایسنا در گیالن محمدولی روزبهان با ب

  .ایم هزار تن کاهش تولید داشته 07نیز  90هزار تن و نسبت به سال  27نظر وزنی امسال نسبت به سال گذشته 

رصد تولید چای داشتیم و چای خارجی د 03امسال تنها : درصد چای مصرفی امسال وارد کشور شده است، گفت 95روزبهان با بیان اینکه 

 .کنندگان شده است موجب تغییر ذائقه مصرف

 .درصد خارجی را در کشور ندهیم 011برای بهبود وضعیت چای در داخل کشور بهتر است اجازه فروش و عرضه چای : وی متذکر شد

 .صددرصد خارجی در کشور جلوگیری کردباید از فروش چای : دار به کشور انتقاد کرد و گفت روزبهان از ورود چای اسانس

http://www.isna.ir/fa/news/93002703502 

 خدمات دام و طیور

 آیانا-1252بهمن  35, چهارشنبه

 امضای سند موافقت نامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی 

رییس جمهوری به عراق، سند موافقت نامه همکاری در زمینه بهداشت دام و  همزمان با سفر معاون اول

 . دامپزشکی به امضا رسید
و به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در راستای پیگیری سیاست های ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ا کشور های منطقه و همسایه خصوصا کشور عراق، در جریان سفر گسترش همکاری های دو جانبه بویژه در بخش کشاورزی ب

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و هیات عالی رتبه به آن کشور، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با فالح حسن 

 .ء کردندزیدان، وزیر کشاورزی جمهوری عراق سند موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی را امضا

براساس این سند، بستر الزم و قانونی برای همکاری در بخش بهداشت دام و دامپزشکی و گسترش مراودات دو جانبه در بخش های 

فنی، تجاری و بهداشت دام و دامپزشکی ترسیم شده و ضمن فراهم شدن زمینه برای تسهیل در صادرات و واردات و ترانزیت 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21513-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93112513712
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این کاالها بر مبنای ضوابط و مقررات جهانی سازمان بهداشت دام و موافقت دو کشور انجام خواهد  کاالهای دامی بین کشور، تبادل

 ./شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 20793-0 .html 

 زعفران

 فود پرس  1252بهمن ماه  35چهار شنبه 

 کشاورزی! المللی از طالی سرخ ایران برابری دالالن بین 3سود 
به دلیل نبود صنایع : ماهه امسال خبر داد و گفت 01میلیون دالر زعفران طی  066عضو شورای ملی زعفران از صادرات بیش از  <

در : علی حسینی اظهار کرد.برند یتبدیلی و تکمیلی، دالالن و واسطه های بین المللی زعفران بیش از سه برابر تاجران ایرانی سود م

حال حاضر آرامش نسبی در بازار زعفران حاکم شده و دالالنی که در ابتدای فصل توانستند بخشی از محصول را از کشاورزان 

تن  006از فروردین تا دی ماه بیش از : ماهه امسال گفت 01وی با اشاره به رشد صادرات زعفران در .اند خریداری کنند، ناکام شده

 07.39دالر به کشورهای مختلف صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  033هزار و  090میلیون و  066زعفران به ارزش 

این عضو شورای ملی زعفران دلیل رشد صادرات زعفران نسبت به سال .درصد از نظر ارزشی افزایش دارد 00.0درصد از نظر وزنی و 

اگر هر روز یک دستورالعمل جدید صادر نشود و تاجران و تولیدکنندگان : ین کشور دانست و گفتگذشته را با ثبات بودن قوان

شان انجام دهند شاهد رشد و توسعه بازار داخلی و خارجی زعفران خواهیم  زعفران را به حال خود بگذارند تا بتوانند بازاریابی

ود در پی آسیب زدن به تولیدکنندگان و تاجران هستند و از سوی از سویی دالالن داخلی برای منافع خ  :حسینی تصریح کرد.بود

دیگر به دلیل نبود سیستم مناسب تجارت در بازار بین المللی، صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب و صادرات هدفمند شاهدیم که 

کنند که در پی آن بیش از سه  میهای دیگر کشورها زعفران ایرانی را به نام خود بسته بندی و صادر  دالالن بین المللی و واسطه

میلیون  711اگر ظرفیت و پتانسیل گردش مالی زعفران را حدود : وی افزود.برند برابر گردش مالی این محصول در ایران سود می

این عضو شورای ملی .رسد میلیون دالر می 711های خارجی حدود یک میلیارد و  دالر در سال برآورد کنیم سود دالالن و واسطه

های بین المللی زعفران در کشورهای مختلف وارد مذاکره شویم تا بتوانیم بخشی از ارزش  باید با دالالن و واسطه: عفران تاکید کردز

آوری مناسب محصول و کاهش ضایعات در تولید کمی و  از سوی دیگر اگر بتوانیم با جمع. افزوده این محصول را نصیب ایران کنیم

مدیریت بازار زعفران پس از : حسینی تصریح کرد.باشیم، بخش عمده ای از منابع کشور هدر نمی رود کیفی این محصول اثرگذار

ای نیست که بتوان یک شبکه در هم تنیده و مسنجم در کشورهای هدف ایجاد کرد و سودی که تاکنون آن ها از  صادرات کار ساده

های الزم از طریق دولت و  برای رسیدن به این هدف باید رایزنی بنابراین باید. صادرات مجدد زعفران می بردند را به جیب زد

مسئوالن عالی رتبه با کشورهای هدف انجام شود؛ به گونه ای که ابتدا باید با شبکه های موجود در کشورهای مختلف مشارکت و 

 امکان پذیر نیست سپس نسبت به راه اندازی شبکه توزیع مویرگی قدرتمند اقدام کنیم که البته به زودی و سادگی

 http://www.foodpress.ir/Post 

 سیب زمینی

 آیانا- 1252بهمن  39, شنبه

 زمینی اردبیل به جمهوری آذربایجان  هزار تن سیب ۰۴انعقاد قرارداد صادرات 

 . ری آذربایجان منعقد شدزمینی از استان اردبیل به جمهو هزار تن سیب ۰۴قرارداد صادرات 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21583-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل که مسئولیت تیم اقتصادی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ربط بر عهده داشت، با  های ذی اعزامی به کشور جمهوری آذربایجان را متشکل از وزارت جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارائی و دستگاه

زمینی از کشور فرانسه کرده بود، متأسفانه  با توجه به اینکه کشور جمهوری آذربایجان اقدام به خرید سیب: این خبر گفت اعالم

کاران زحمتکش هم  زمینی های مسئوالن شده بود و سیب نگرانی شده در انبارهای موجود باعث دل های تولیدی ذخیره زمینی سیب

 .انگیزه شده بودند شده بی های انجام ینهرفته با از بین رفتن سود و هز رفته

های  های استاندار و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان اردبیل و مساعدت عدیل سروی که هفته گذشته با پیگیری

ردولتی هم های غی های نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، در قالب هیئتی که تشکل ویژه وزیر جهاد کشاورزی و پیگیری

ها مذاکره و بحث و گفتگو به لحاظ اینکه  کردند به کشور جمهوری آذربایجان سفر رسمی داشت طی ساعت ما را همراهی می

علت بعد  های تولیدشده در کشورهای اروپایی بسیار عالی است و نیز به زمینی زمینی تولیدی اردبیل نسبت به سیب کیفیت سیب

زمینی که از ما خرید خواهند کرد، موفقیت الزم حاصل شد تا با توجه به  هزار تن سیب 01میزان  مسافت؛ برای عقد قرار داد به

 .تومان مشوق صادراتی اعطاء خواهد شد 071زمینی  مصوبه هیئت دولت که برای صادرات هر کیلوگرم سیب

زمینی این مهم را که کشورهای  سیبربط در امر صادرات  های غیردولتی و مسئوالن دلسوز ذی باید تشکل: وی خاطرنشان کرد

کاران  زمینی ترین بازار هدف هستند همواره مدنظر قرار دهند و سیب عنوان اصلی روسیه و بالروس در کنار جمهوری آذربایجان به

های  ینهکنند هم هز تنها نیاز مصرفی استان، بلکه نیاز داخلی کشور را تأمین می استان اردبیل را که محصوالت تولیدی آنها نه

 .صورت چشمگیر از سود اقتصادی خود بهره ببرند تولیدی را تأمین و هم به

 ./زمینی در سال رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است هزار تن تولید سیب 931گفتنی است، استان اردبیل با 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20700-0 .html 

 

 سیب زمینی
 آیانا- 1252بهمن  39, شنبه

 یابد  زمینی صنعتی افزایش می سطح کشت سیب

تومان یارانه تشویقی در هر کیلوگرم به  9۷۴زمینی مازاد نیاز مصرف، دولت  برای افزایش صادرات سیب

 .کند صادرکنندگان این محصول پرداخت می
پس از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)زمینی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  یبعضو هیئت انجمن س

زمینی در هیئت وزیران، جزئیات این قانون نیز مشخص و برای صادرات هر کیلوگرم  تصویب کلیات یارانه صادراتی سیب

 .تومان یارانه تشویقی مشخص شد 071زمینی  سیب

با توجه تولید مازاد مصرف سیب زمینی در سال جاری و افزایش دو برابری تولید این محصول در مقایسه با : یخی افزودهدایت مشا

 .شود کاران برای حل مشکل بازاررسانی می زمینی موقع دولت تدبیر و امید، باعث نجات سیب سال گذشته، حرکت به

کنند که کارت بازرگانی  نها صادرکنندگانی یارانه تشویقی دولت را دریافت میت: وی درباره شرایط دریافت این یارانه خاطرنشان کرد

زمینی هستند قرار  کار باید محصول تولیدی خود را در اختیار فعاالن این بخش که عضو انجمن سیب زمینی دارند و سایر سیب

 .دهند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21514-1.html
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ات مستقیم دارند با عضویت در انجمن و دریافت کارت کشاورزانی که تمایل به صادر: زمینی ایران ادامه داد عضو هیئت انجمن سیب

 .طور مستقل اقدام به صادرات کند و سود بیشتری را نصیب خود کنند تواند به بازرگانی ظرف مدت سه روز، می

زمینی مازاد مصرف به کشورهای آسیای میانه مانند ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و روسیه و  سیب: مشایخی تصریح کرد

 .شود وزه خلیج فارس و عراق صادر میح

زمینی مازاد صادراتی قابلیت مصرف در صنایع چیپس کشور که ارقام صنعتی مانند فونتانا با نشاسته کم را  سیب: وی یادآور شد

افزایش  زمینی صنعتی دهند، ندارد، اما از سال آینده برای تأمین نیاز صنایع داخلی نیز سطح تولید سیب مورد استفاده قرار می

 .یابد می

هزار تنی خود در سال،  061گفتنی است، در سال گذشته صنایع سرشناس و شاخص چیپس کشور برای تأمین مصرف بیش از 

 ./بخشی از نیاز صنایع غذایی را از طریق واردات تأمین کردند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20701-0 .html 

 سیب زمینی
 آیانا-1252بهمن  36, یکشنبه

 رویه  زمینی بذری، خواستار نظارت بر کشت بی کانون سیب

های صادراتی  زمینی بذری کشور، مصوبه اخیر دولت مبنی بر پرداخت مشوق مدیره کانون سیب عضو هیئت

ین حال خواستار نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر کشت زمینی مازاد کشور را مثبت ارزیابی کرد و در ع سیب

 .ها شد رویه این محصول در برخی استان بی
های  زمینی در بعضی استان رویه سیب ، کشت بی(ایانا)ابوالقاسم سوزنچی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

قصرشیرین در زمان کشت استمرار را اتفاق بدی برای تولید این ویژه در اراضی کشاورزی شهرهایی مانند کرمانشاه و  کشور به

 .محصول دانست

شود که باعث نامتعادل شدن  زمینی، خارج از جدول کشت وزارت جهاد کشاورزی، اجرا می طرح استمرار سیب: وی همچنین افزود

 .تنظیم بازار این محصول شده است

ها برای  شود، کشاورزان حق برداشت این میزان آب از چاه زمینی کشت می یبدر بسیاری از مناطقی که س: سوزنچی خاطرنشان کرد

 .تولید ندارند و از این رو، وزارت نیرو باید در این زمینه اعمال قانون کند

 ها را داشتند که با توجه به شرایط ساعت اجازه برداشت از آب چاه 711هزار و  در گذشته کشاورزان ساالنه تا سه: وی ادامه داد

توانند با این  بحرانی آب کشور، تعداد ساعات برداشت آب به کمتر از دوهزار ساعت رسیده است و در این صورت کشاورزان نمی

 .زمینی را در سطح وسیع تولید کنند بری مانند سیب میزان آب، محصوالت آب

زمینی باید با  سیب: د کشور تصریح کردزمینی مازا زمینی بذری کشور درباره شرایط صادرات سیب مدیره کانون سیب عضو هیئت

 .های کوچک و با کنترل نیترات صادر شود بندی کیفیت باال و در بسته

 .های کشور عنوان کرد زمینی سوزنچی ترکمنستان، آذربایجان، عراق، افغانستان و روسیه را بهترین بازار برای صادرات سیب

 .دولت باید این مسیر را هموار کند: دآور شدوی صادرت را یک امر بلندمدت و هدفمند خواند و یا

تومان  071تا  011زمینی را بین  گفتنی است، وی در یک اظهارنظر قبلی در گفتگو با ایانا، مشوق صادراتی برای هر کیلوگرم سیب

 ./پیشنهاد داده بود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20709-0.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21510-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21519-1.html
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 سیب زمینی
 آیانا-1252بهمن  32, دوشنبه

 زمینی ایران به روسیه  آغاز صادرات سیب

زمینی، روسیه بر اساس مطالعات انجام شده بازار مناسبی  با آغاز پرداخت یارانه تشویقی به صادرات سیب

 .زمینی ایران دارد برای صادرات تولید مازاد سیب
 071با بیان اینکه هنوز یارانه تشویقی ( ایانا)زمینی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  من ملی سیبرئیس انج

زمینی در کشور تولید شد  در سال جاری حدود پنج میلیون تن سیب: زمینی ابالغ نشده است، گفت تومانی دولت به صادرات سیب

 .ای داشته است ابل مالحظهکه در مقایسه با سال گذشته افزایش ق

افزایش تولید مازاد مصرف در سال جاری مشکالت برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است که امیدواریم با : محمدرحیم نیازی افزود

 .اند رفتهزمینی در نظر گ ای برای صادرات سیب یارانه دولت این وضع بهبود یابد، زیرا رقبا و همسایگان ما مانند ترکیه نیز تدابیر ویژه

با گذشت چهار : وی با بیان اینکه مصوبه دولت درباره پرداخت یارانه صادراتی به سیب زمینی با تأخیر انجام شد، خاطرنشان کرد

زمینی برداشت و در انبارها ذخیره شده و تولیدکنندگان برای فروش تولیدات خود مجبور  ماه از فصل برداشت، مقدار زیادی سیب

 .قیمت ناچیز هستند به عرضه محصول به

رسد، اما  تومان به فروش می 071تا  311زمینی انباری در حال حاضر  هر کیلوگرم سیب: زمینی ادامه داد رئیس انجمن ملی سیب

 .در صورت آغاز صادرات، نرخ این محصول با توجه به مقاصد صادراتی، متفاوت خواهد بود

ال حاضر قابلیت صدور به کشورهای عراق، آذربایجان، روسیه و سایر کشورهای زمینی صادراتی ایران در ح سیب: نیازی تصریح کرد

 .آسیای میانه را دارد

زمینی تولیدی در کشور مشکلی از لحاظ کیفی ندارد و دلیل عدم  سیب: زمینی ایران یادآور شد وی درباره شرایط کیفی سیب

 .ل و نقل یا تولید به اندازه نیاز در این کشورها استهای حم صادرات آن به کشورهای اروپایی،به خاطر مسافت و هزینه

کیلوگرم در سال است، اما این رقم با توجه به وضعیت معیشت افراد و  07زمینی در کشور ما  سرانه مصرف سیب: نیازی تأکید کرد

 ./مسائل اقتصادی کشور متغیر است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20703-0.html 
 

 

 شکر

 فود پرس  0393بهمن ماه  26یک شنبه 

 <واردات خاموش شکر و اعتراض وزارت کشاورزی صنایع غذایی
در حالی که واردات شکر علیرغم ممنوعیت، در دی ماه نیز انجام شده است وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این اقدام اعتراض  

واردات شکر از ابتدای امسال با دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اشباع انبارها از این محصول و بی نیازی از .را اعالم کرد خود

تن شکر تصفیه نشده به  211هزار و  00ای که در دی ماه نیز  واردات، ممنوع شد اما واردات آن همچنان ادامه یافته است؛ به گونه

 91.97درصد و از نظر ارزشی  99.39هزار دالر از کشورهای مختلف وارد شد که البته از نظر وزنی از  011ارزش شش میلیون و 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21543-1.html


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

93 
 

هزار و  922ماهه نخست امسال حدود  01گرچه واردات شکر که در .درصد روند کاهشی نسبت به دی ماه سال گذشته داشته است

دهد اما وزارت جهاد  درصدی را نشان می 31اهشی حدود هزار دالر بوده است روند ک 711میلیون و  355تن به ارزش  611

های انجام شده در  کشاورزی واردات این محصول را از ابتدای امسال ممنوع اعالم کرده بود و این ورود خاموش از ثبت سفارش

وزارت جهاد : در این زمینه به ایسنا گفت -معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی  -عباس کشاورز .گذشته صورت گرفته است

های گذشته دلیل این واردات  ای اعتراض خود را به ادامه واردات شکر اعالم کرده و به نظر می رسد ثبت سفارش کشاورزی طی نامه

نیز در این باره گفته بود به دلیل  -های قند و شکر  دبیر انجمن کارخانه -البته بهمن دانایی .باشد که البته نباید صورت می گرفت

بارهای کشور از محل تولید داخلی و واردات، نیازی به ادامه واردات وجود ندارد البته در این شرایط برخی با ارائه اطالعات اشباع ان

گرچه وزارت جهاد کشاورزی همواره .نادرست به دنبال ادامه واردات بودند که وزیر جهاد کشاورزی با اقدام به موقع مانع آن شد

دیگر محصوالت اساسی مانند برنج اعتراض و آن را ممنوع کرده است اما مسووالن این وزارتخانه باید  نسبت به ادامه واردات شکر و

 راهکاری اساسی برای جلوگیری از سودجویی برخی از واردکنندگان و بر هم خوردن تعادل بازار این محصوالت را بیندیشند

 

   http://www.foodpress.ir/Post 

 

 شکر
 فود پرس  1252بهمن ماه  38سه شنبه 

 واردات شکر مربوط به ثبت سفارش سال گذشته بوده است:خسروتاج
براساس قانون انتزاع تولید و توزیع : معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه کاالهای اساسی در نوروز اظهار داشت

کاالهای اساسی برعهده وزارت کشاورزی است، البته در سال گذشته بنابه دالیلی وزارت صنعت، همکاری الزم را با وزارت جهاد 

مجتبی خسروتاج، صبح امروز در نشست خبری که به  .ی در ایام پایانی سال انجام داشته استکشاورزی برای توزیع کاالهای اساس

موضوع ارائه گزارش وزارت صنعت در حوزه بازرگانی پرداخت، در خصوص لغو مجوز واردات سیگار مارلبرو با توجه به انتقادهای 

های مختلف  ارگیری ابزارهای خاص و همکاری بخشک وزارت صنعت درصدد است با به: اظهار داشت 91متعدد کمیسیون اصل 

ایم تا  واردات پنهان کاال به کشور را به صورت رسمی برقرار کند برهمین اساس جلسات متعددی با ستاد قاچاق کاال برگزار کرده

شکال مختلفی انجام اکنون به ا وی با اشاره به اینکه واردات سیگار به کشور هم. سیاست روشنی را برای این موضوع اتخاذ کنیم

خواهیم به صورت یک سیاستگذاری منسجم مسیرهای غیررسمی واردات سیگار را شناسایی و ابزارهای مناسب  می: شود، افزود می

 05اکنون طی جلسات مختلف خود با ستاد قاچاق کاال  معاون وزیر صنعت با اعالم اینکه هم.را برای جلوگیری از این امر انجام دهیم

به اعتقاد ما اگر واردات سیگار به : ایم، تصریح کرد شوند را شناسایی کرده قاچاق که به صورت غیررسمی وارد کشور می قلم کاالی

خسروتاج با انتقاد از اینکه .میلیارد تومان حقوق و عوارض گمرکی به خزانه کشور وارد خواهد شد 711صورت رسمی انجام شود، 

خواهیم با برخورد منطقی مانع  ما می: انصافی بوده است، گفت واردات سیگار مارلبرو بیمتهم کردن وزارت صنعت در صدور مجوز 

ای در قاچاق سیگار وجود دارد که مانع تحقق واردات  های پشت پرده قاچاق کاال به کشور شویم حال باید بررسی شود چه دست

قانون و طبق اعالم مرجع اظهارنظر در هویت وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت براساس .شود رسمی سیگار به کشور می

های متقاضی دریافت مجوز که همان کمیته امور خارجه است، اقدام به صدور مجوز واردات سیگار مارلبرو به کشور کرده  شرکت

ستند که مانع برید، افراد ذینفعی در قاچاق سیگار دخیل ه ایم، چرا این اقدام را زیر سوال می ما یک کار اصولی کرده: است، گفت

های متقاضی  براساس اظهارنظر کمیته بررسی هویت شرکت: معاون وزیر صنعت اضافه کرد. شوند واردات رسمی آن به کشور می

http://www.foodpress.ir/Post
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وزارت صنعت براساس قانون عمل کرده . حضور در ایران که در وزارت امور خارجه قرار دارد، سیگار مارلبرو هویت صهیونیستی ندارد

براساس قانون انتزاع : خسروتاج در خصوص عرضه کاالهای اساسی در نوروز اظهار داشت.انجام نداده است و هیچگونه تخلفی را

تولید و توزیع کاالهای اساسی برعهده وزارت کشاورزی است، البته در سال گذشته بنابه دالیلی وزارت صنعت، همکاری الزم را با 

وی با بیان اینکه از اردیبهشت امسال و .ایام پایانی سال انجام داشته استوزارت جهاد کشاورزی برای توزیع کاالهای اساسی در 

در : طبق مصوبه شهریورماه کارگروه تنظیم بازار وظیفه توزیع و تولید کاالهای اساسی برعهده جهاد کشاورزی بوده است، افزود

معاون وزیر صنعت اضافه .د کشاورزی خواهد داشتها همکاری الزم را با وزارت جها همین زمینه اتاق اصناف نیز به همراه اتحادیه

. کنندگان و تولیدکنندگان نیز نظارت الزم را برعرضه کاالهای اساسی در بازار خواهد داشت سازمان حمایت از مصرف: کرد

د کشاورزی در از ابتدای سال جاری بنا به نامه وزیر جها: خسروتاج در ادامه این نشست خبری در رابطه با واردات شکر نیز افزود

اند ثبت سفارش  خصوص ذخایر مناسب شکر کشور، ثبت سفارش این کاال متوقف شده است، شکرهایی که امسال وارد کشور شده

وی با اعالم اینکه در . گذشته انجام داده بودند به نحوی که امسال مجوز واردات یک کیلو شکر نیز صادر نشده است  خود را در سال

این حجم از واردات مربوط به ثبت سفارش شکر در سال : هزار تن شکر وارد کشور شده است، افزود 923 ماهه نخست امسال 01

هایی از سوی  سازی معاون وزیر صنعت با اعالم این که در واردات کاالهای اساسی نباید برای دولت حاشیه. گذشته بوده است

ای هیچگونه نگرانی نداریم و اقدامات الزم را برای واردات آنها با  و واسطه  هما در واردات مواد اولی: ها انجام شود، اظهار داشت رسانه

 دهیم نگاه حمایت از تولید داخلی انجام می

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 شیالت

 - 52/11/39فارس

 ن ورود بیماری از طریق وارداتامکا/آال درصدی تولید با بیماری ماهی قزل 9۷کاهش 

به دلیل : آال در کشور تولید شد، گفت هزار تن قزل 9۰۴حدود  10رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه سال 

درصد  9۷شود، میزان تولید این ماهی امسال  بینی می بروز ویروس وی اچ اس در بین ماهیان سردآبی پیش
 .کاهش یافته باشد

وگو با خبرنگار اقتصادی  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت کشور در گفت خبرگزاری فارسدی به گزارش خبرنگار اقتصا

: دن است، گفتآال قابل کنترل و بیماری قابل مهار ش در مورد اینکه آیا ویروس وی اچ اس ماهیان سردآبی قزل خبرگزاری فارس

طبق دستورالعمل سازمان دامپزشکی ماهیان مزارع مبتال به ویروس وی اچ اس معدوم، سپس استخرها خشک و پس از یک دوره 

 .شود آیش و استراحت، بچه ماهی کنترل شده سالم در مراکز پرورش ماهی ریخته می

مراحل باز هم در دوره بعدی پرورش، ماهی ها به ویروس دهندگان ، علیرغم انجام این  وی در پاسخ به این سؤال که چرا پرورش

ها که این روش به  اند، زیرا در برخی از استان ها ریخته شده در استخر آلوده به ویروس بوده ماهی  ممکن است بچه: آلوده شده، گفت

 .کار رفته، هیچ مشکلی پیش نیامده است

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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های مختلفی منتقل شود، به  ها ممکن است از روش ویروس: کشور گفت رئیس سازمان شیالت در مورد منشاء بروز این ویروس در

های گذشته  ممکن است که در سالعنوان مثال ممکن است وی اچ اس در جایی وجود داشته، اما شرایط رشد نداشته است و یا 

 .زده به کشور وارد شده باشد از طریق واردات تخم ماهی چشم

در مورد : شیوع و مبارزه با بیماری در مزارع کشور بر عهده سازمان دامپزشکی است، گفت صالحی با بیان اینکه تشخیص چگونگی

 .ها یک قدم پیشگیری است و قدم بعدی مدیریت است مبارزه با ویروس

 .هاست و در همه چیز باید آمادگی وجود داشته باشد رسد، قرن حاضر غلبه ویروس به نظر می: وی افزود

شود امسال به دلیل  بینی می هزار تن بوده، اما پیش 001حدود  92آال در سال  تولید ماهی قزل: ح کردرئیس سازمان شیالت تصری

 .درصد کاهش یابد 07بروز ویروس وی اچ اس تولید این ماهی 

گیرد،  پرداخت خسارت در دستور کار وزارت کشور قرار می: وی در مورد نحوه پرداخت غرامت به پرورش دهندگان خسارت، گفت

 .کند دهندگان را جلب نمی البته میزان پرداختی قطعا رضایت پرورش

ریزی تصویب شده که در اختیار سازمان  مبلغی در دولت با کمک سازمان مدیریت و برنامه: رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

 .شود دیدگان پرداخت می بندی به خسارت گیرد و براساس اولویت دامپزشکی قرار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930021110670 

 

 شیالت
 - 52/11/38فارس

 کنند ایران و روسیه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر را امضا می
با هدف امضای پروتکل ( اسفند 3و  0)یه فور 09و  0۴وزیر منابع طبیعی و محیط زیست روسیه در روزهای 

 .کند حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر به تهران سفر می
، به نقل از ریانوستی، سرگی دونسکوی، وزیر منابع طبیعی و محیط زیست خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

در جریان سفر دوروزه به تهران، مسائل همکاری با ایران در زمینه اکتشافات نفتی و گازی را با بیژن نامدار  روسیه اواخر هفته جاری

 .کند زنگنه وزیر نفت ایران بررسی می

سرگی دونسکوی وزیر منابع طبیعی و محیط زیست روسیه در ": در اعالمیه وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه آمده است

برای رایزنی با مقامات ذیربط ایرانی در باره مسائل مرتبط با همکاری های دو کشور ( اسفندماه 3و  2)ماه فوریه  20 و 21روزهای 

 ."در این زمینه به تهران سفر می کند

دو قرار است دونسکوی با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به منظور رایزنی در خصوص همکاری ": در این اعالمیه گفته می شود

همچنین گفتگو ها با محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعیت، معدن و . کشور در زمینه اکتشافات نفتی و گازی دیدار و گفتگو کند

 ."تجارت ایران و حمید چیت چیان وزیر انرژی این کشور در برنامه سفر وی قرار دارد

قی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست هدف عمده این سفر امضای پروتکل حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر، الحا

 .دریای خزر از طرف روسیه اعالم شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930029111252 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931120001651
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931128000272
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 شیالت
 آیانا- 1252بهمن  38, سه شنبه

 ه شیالت با دانشگاه تهران برای تولید انبوه زالو نام انعقاد توافق
دالر برآورد شده است و عالوه بر آن، این جاندار  9۷تا  9۴از آنجا که ارزآوری زالو در بازارهای جهانی بیش از 

ای مشترک بین شیالت با پردیس  نامه ها مؤثر واقع شود، توافق تواند در درمان بسیاری از بیماری کوچک می

 . های الزم برای تولید انبوه آن و ورود به عرصه صادرات فراهم شود تهران منعقد شده تا زمینه دانشگاه
فناوری و کاربردهای  شناسی، زیست المللی زیست مدرس دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران امروز در حاشیه نخستین همایش بین

پاست، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران بر زالو که در دانشکده زیست

دستیابی به تولید فناوری زالوی ایرانی به نرخ قابل قبولی رسیده است و این همایش برگزار شده تا بتوانیم : گفت( ایانا)ایران 

 .استفاده از آن را به بخش پزشکی بهداشت و درمان انتقال دهیم

کند، اما متأسفانه در ایران  ها کمک می دنیا زالودرمانی علمی است که به درمان بسیاری از بیماریدر : غالمرضا کردافشاری افزود

 .کار زیادی برای آن انجام نشده است

 .صورت بهداشتی گامی در جهت بهبود آالم مردم باشد تواند به ثبت فناوری تولید زالوی ایرانی می: وی خاطرنشان کرد

ها،  سازی عضو، انواع پیوندها، گرفتگی عروق، زخم ها همچون پاک اده از زالو در درمان بسیاری از بیماریاستف: کردافشاری ادامه داد

 .مؤثر است... ها، درمان افسردگی یا تولید مواد آرایشی و بهداشتی و ها، کورک جوش

التی، دانشگاه تهران، وزارت نامه مشترکی که بین سازمان شیالت، مؤسسه تحقیقات علوم شی بر اساس توافق: وی تصریح کرد

های مشترکی در زمینه آموزش، پرورش و استفاده درمانی از  بسته شده، قرار است همکاری... بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و

 .این موجود کوچک که مزایای بسیاری دارد، استفاده شود

ید انبوه آن به دانشگاه تهران کمک خواهد کرد و وزارت وزارت جهاد کشاورزی با دستیابی به دانش فنی تول: کردافشاری یادآور شد

های درمان به  عنوان یکی از روش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در حال تدوین سیستمی است که بتواند این موجود را به

 .ثبت برساند

 زالوی روسیه یا آلمان، قیمتی باالتر از نفت ایرانی دارد

قیمت صادراتی زالوی روسیه یا آلمان بیشتر از صادرات نفت ایران برآورد : ه تهران تأکید کردمدرس دانشکده طب سنتی دانشگا

 .شده است؛ بنابراین ارزش افزوده این موجود کوچک بسیار باال است

ا تولید انبوه تواند ب دالر برآورد شده است که زالوی ایرانی نیز می 07تا  01قیمت زالو در بازارهای جهانی بیش از : وی اظهار داشت

 .با محصول تولیدشده سایر کشورها رقابت کند

کند و در این بخش  بخش شیالت وزارت جهاد کشاورزی برای تولید انبوه این جاندار کمک می: کردافشاری همچنین گفت

 .های بسیاری در حال انجام است همکاری

شناسی  اربردهای زالو از صبح امروز در دانشکده زیستفناوری و ک شناسی، زیست المللی زیست گفتنی است، نخستین همایش بین

پردیس علوم دانشگاه تهران با حضور مسئول انجمن زالودرمانی اروپا و چند کشور دیگر و نمایندگانی از سازمان شیالت ایران، 

کشاورزی  مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش طب سنتی، سازمان جهاد
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آغاز به کار کرد و تا ... کل حفاظت محیط زیست گلستان، دانشکده علوم پزشکی تهران، انجمن زیست شناسی و استان تهران، اداره

 ./ماه ادامه خواهد داشت بهمن 31

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20779-0 .html 

 

 شیالت
 آیانا-1252بهمن  36, یکشنبه

 ماهی صبیتی برای پرورش در قفس  هزار قطعه بچه 3۴۴تولید 
دهندگان ماهی در  ماهی صبیتی برای تحویل به پرورش هزار قطعه بچه 3۴۴بار، حدود  امسال برای نخستین

 .قفس تکثیر شده است
از افزایش رهاسازی ( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر بازسازی ذخایر سازمان شیالت امروز در

میلیون قطعه انواع ماهیان  221در سال گذشته : منظور بازسازی ذخایر دریایی در سال جاری خبر داد و گفت ماهی به بچه

 .میلیون قطعه رسید 290ی به استخوانی در دریای خزر رهاسازی شد، در حالی که این تعداد با درصدی افزایش در سال جار

رهاسازی انواع ماهیان استخوانی شامل کپور دریایی و تاالبی، کلمه، سوف، ماهی آزاد و سفید در سال جاری از : راد افزود ناصر کرمی

 .ای برخوردار بوده است افزایش قابل مالحظه

شده  های انجام د است و از آنجا که مطابق ردیابیشده سفی میلوین قطعه از بچه ماهیان رهاسازی 051حدود : وی خاطرنشان کرد

میلیون قطعه  77مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی میزان ماهی کپور در دریای خزر از کاهش برخوردار بود، بنابراین رهاسازی آن به 

 .رسید

در دریا رهاسازی شد که در  هزار قطعه ماهی خاویاری 71میلیون قطعه ماهی کلمه و سه میلیون و  27حدود : راد ادامه داد کرمی

 .شده در دریای خزر برخوردار بودیم ای انواع ماهیان رهاسازی میلیون قطعه 01کل از افزایش 

میلیون قطعه میگوی گونه موزی در خلیج فارس و در ایستگاه کالهی تکثیر و  30بار حدود  امسال برای نخستین: وی تصریح کرد

 .پرورش تولید و رهاسازی شد

 نبوه بچه ماهی گونه هامور پس از عیدتکثیر ا

رو بودیم،  با توجه به آنکه در سه استان جنوبی با کاهش صید میگو روبه: مدیرکل دفتر بازسازی ذخایر سازمان شیالت یادآور شد

 .تنها کاهشی نداشت، بلکه بازسازی مناسبی نیز در آن انجام شد هرمزگان تنها استانی بود که نه

 0.7ماهی  هزار قطعه بچه 311تا  211حدود ( کالهی)در سال جاری در مرکز بازسازی ذخایر خلیج فارس : دراد تأکید کر کرمی

 .سانتی صبیتی تولید شد که به بخش خصوصی برای پرورش ماهی در قفس آماده انتقال است

 .ده شده استعالوه بر آن، هشت میلیون قطعه الرو ماهی صبیتی نیز برای تولید انبوه آما: وی اظهار داشت

از آنجا که پرورش ماهی در قفس از رونق باالیی برخوردار شده است، بنابراین تولیدکنندگان این روش : راد همچنین گفت کرمی

شود و پس از  ماهیان فوق انجام می شده، از هفته آینده توزیع بچه بینی ماهی نخواهند داشت و طبق برنامه پیش دیگر دغدغه بچه

 .ماهی گونه هامور را مدنظر داریم لید انبوه بچهایام عید نیز تو

کننده  پردازند که در گذشته دولت تأمین ماهی می ماهی فیل مرکز بخش خصوصی به تولید بچه 03حدود : وی در ادامه افزود

 .گرم را تولید کند 001تا  21ماهیان در اوزان  ماهیان بود، اما در حال حاضر اقداماتی انجام شده تا بخش خصوصی بتواند بچه بچه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21559-1.html
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برای تولید گوشت ماهی خاویاری استفاده شود، حدود سه سال نیاز : مدیرکل دفتر بازسازی ذخایر سازمان شیالت خاطرنشان کرد

 ./به مراقبت بوده و برای تولید خاویار نیز هشت سال زمان نیاز است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20732-0.html 

 
 شیالت

 آیانا- 1252بهمن  39, شنبه

 آال بیرونی اعالم شد  قزل VHSعامل اصلی بروز بیماری 

 VHSزده از کشورهای مختلف، احتمال بیرونی بودن عامل بروز بیماری  ماهی تخم چشم دلیل واردات بچه به

 .در آبزیان زیاد است
درباره وضعیت و ( ایانا)شخیص و پیشگیری سازمان دامپزشکی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاروزی ایران معاون ت

در مرکز ملی تشخیص آزمایشگاهی  VHSبیماری : آبزیان گفت VHSاقدامات کنترلی سازمان دامپزشکی برای کنترل بیماری 

 .و به طور کامل توانایی ردیابی و شناسایی ملکولی این ویروس را دارد مرجع و مطالعات کاربردی جهاد کشاورزی ستاپ شده است

هایی مانند چهارمحال  ویژه در استان به VHSهای کشور نیز توانمندی ردیابی ویروس  در تعدادی از استان: زاده افزود مسعود هاشم

 .شود ایجاد شده است آال پرورش داده می و بختیاری و لرستان که ماهی قزل

توان درباره عامل بروز  طور قطع نمی به: آال، خاطرنشان کرد های قزل رباره عامل شیوع این بیماری در استخرهای پرورش ماهیوی د

زده را از کشورهای مختلف داریم احتمال بیرونی بودن بروز  ماهی تخم چشم بیماری اظهارنظر کرد، اما از آنجا که ما واردات بچه

 .بیماری در کشور زیاد است

آال  های پرورش ماهی قزل تهدیدات بیرونی در بروز بیماری در محل: معاون تشخیص و پیشگیری سازمان دامپزشکی ادامه داد

 .توان برای بروز بیماری برشمرد طور جامع یک عامل را نمی متحمل است، اما به

رگیر کرده است که برخی از تولیدکنندگان آالی کشور را د دهندگان ماهی قزل پرورش VHSهای اخیر بیماری  گفتنی است، در ماه

 ./تر هستند دلیل بروز تلفات سنگین در حال تغییر این گونه ماهی به ماهیان مقاوم این محصول به

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 20719-0 .html 

 

 شیالت
 آیانا- 1252بهمن  38 ,سه شنبه

 ها  واگذاری شش بندر ماهیگیری به تعاونی

های  قانون اساسی و واگذاری امور اجرایی بنادر ماهیگیری، شش بندر به تعاونی ۰۰در راستای اصل 
 . ماهیگیری واگذار شد

در استان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل تعاونی صیادان بوشهر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها واگذار شده  سازی بنادر صیادی به تعاونی قانون اساسی و خصوصی 00بوشهر تا امروز شش بندر ماهیگیری دولتی بر اساس اصل 

 .است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21532-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21509-1.html
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اگذاری اداره ها خالی از مشکل نیست، زیرا همزمان و به دلیل مغایرت قانونی که وجود دارد، این واگذاری: عبدالرسول غریبی افزود

 .شود ها به حساب شیالت واریز می ها، عوارض بندری تعاونی امور بنادرها به تعاونی

قبل از آغاز طرح واگذاری بنادر صیادی از سازمان بنادر و دریانوردی کشور خواستار بازنگری این قانون شدیم، : وی خاطرنشان کرد

 .ای دربر نداشته است اما تا به امروز نتیجه

شود که این امر  در این قانون کلیه درآمد و عوارض بندری به حساب شیالت واریز می: مل تعاونی صیادان بوشهر ادامه دادمدیرعا

 .ها خواهد شد منجر به خلع درآمد تعاونی

ع شود، اما به مناف سازی می های آن بر اساس اصل خصوصی این طرح باعث کاهش فربهی دولت و کاهش هزینه: غریبی تصریح کرد

 .درستی توجه نشده است ها به تعاونی

ها احساس مشارکت در بین فعاالن  با واگذاری اداره امور بنادر به تعاونی: سازی بنادر، یادآور شد های خصوصی وی با اشاره به مزیت

 .یابد و در افزایش درآمد بنادر و حفظ تجهیزات آن مؤثر خواهد بود  بخش صیادی کشور افزایش می

بهره  های کم های بالعوض، تخصیص وام آیین واگذاری، دولت در قانون بودجه ملی و ساالنه، کمک 99برابر ماده : کرد غریبی تأکید

 .کند و معافیت مختلف را برای تعاونی دیده است، اما بخش دولتی کمتر به این مسائل توجه می

دلیل اینکه از مشارکت تعداد زیادی از  های ماهیگیری به در طرح واگذاری امور اجرایی بنادر ماهیگیری، تعاونی: وی اظهار داشت

 .اند در اولویت قرار دارند صیادان و فعاالن بخش صیادی شکل گرفته

 ./یابد ها انتقال نمی گفتنی است، بر اساس اعالم سازمان شیالت ایران در واگذاری بنادر صیادی به بخش خصوصی، مالکیت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 20767-0 .html 

 

 شیالت
 فود پرس  1252بهمن ماه  39شنبه 

 <امکان ورود بیماری از طریق واردات مواد غذایی/آال درصدی تولید با بیماری ماهی قزل 9۷کاهش 
به دلیل بروز ویروس وی اچ : آال در کشور تولید شد، گفت ن قزلهزار ت 001حدود  92رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه سال  

حسن صالحی رئیس . درصد کاهش یافته باشد 07شود، میزان تولید این ماهی امسال  بینی می اس در بین ماهیان سردآبی پیش

ری قابل مهار شدن است، آال قابل کنترل و بیما سازمان شیالت کشور در مورد اینکه آیا ویروس وی اچ اس ماهیان سردآبی قزل

طبق دستورالعمل سازمان دامپزشکی ماهیان مزارع مبتال به ویروس وی اچ اس معدوم، سپس استخرها خشک و پس از یک : گفت

وی در پاسخ به این سؤال که چرا .شود دوره آیش و استراحت، بچه ماهی کنترل شده سالم در مراکز پرورش ماهی ریخته می

  ممکن است بچه: غم انجام این مراحل باز هم در دوره بعدی پرورش، ماهی ها به ویروس آلوده شده، گفتدهندگان ، علیر پرورش

ها که این روش به کار رفته، هیچ مشکلی پیش  اند، زیرا در برخی از استان ها ریخته شده در استخر آلوده به ویروس بوده ماهی

های مختلفی  ها ممکن است از روش ویروس: این ویروس در کشور گفترئیس سازمان شیالت در مورد منشاء بروز .نیامده است

منتقل شود، به عنوان مثال ممکن است وی اچ اس در جایی وجود داشته، اما شرایط رشد نداشته است و یا ممکن است که در 

شخیص چگونگی شیوع و صالحی با بیان اینکه ت.زده به کشور وارد شده باشد های گذشته از طریق واردات تخم ماهی چشم سال

ها یک قدم پیشگیری است و  در مورد مبارزه با ویروس: مبارزه با بیماری در مزارع کشور بر عهده سازمان دامپزشکی است، گفت

هاست و در همه چیز باید آمادگی وجود داشته  رسد، قرن حاضر غلبه ویروس به نظر می: وی افزود.قدم بعدی مدیریت است

شود امسال به  بینی می هزار تن بوده، اما پیش 001حدود  92آال در سال  تولید ماهی قزل: یالت تصریح کردرئیس سازمان ش.باشد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21565-1.html
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وی در مورد نحوه پرداخت غرامت به پرورش دهندگان .درصد کاهش یابد 07دلیل بروز ویروس وی اچ اس تولید این ماهی 

دهندگان را  گیرد، البته میزان پرداختی قطعا رضایت پرورش یپرداخت خسارت در دستور کار وزارت کشور قرار م: خسارت، گفت

ریزی تصویب شده که در اختیار  مبلغی در دولت با کمک سازمان مدیریت و برنامه: رئیس سازمان شیالت تصریح کرد.کند جلب نمی

 شود دیدگان پرداخت می بندی به خسارت گیرد و براساس اولویت سازمان دامپزشکی قرار می

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 عسل

 آیانا- 1252بهمن  21, پنجشنبه

 هزار  ۳98میلیون و  ۳های زنبور عسل به  افزایش مجموع کلونی
هزار  ۳98میلیون و  ۳بر اساس جدید ترین سرشماری انجام شده، میزان کلونی های زنبور عسل کشور به 

 .هزار تن عسل افزایش یافت ۵۰میزان تولید  کلونی با
، شامگاه روز "عسل آباد"، سومین جشنواره و نمایشگاه تخصصی عسل با عنوان (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

 .گذشته با هدف تعالی سبک زندگی و توسعه تغذیه سالم در فرهنگسرای اشراق تهران گشایش یافت

: دات دامی وزارت جهاد کشاورزی در این آیین با اشاره به اهمیت فعالیت زنبور عسل در حفظ محیط زیست، گفتمعاون امور تولی

بر خالف تصور عموم مردم که فعالیت اصلی زنبور عسل را فقط در تولید عسل می دانند، این موجود نقش ویژه ای در گرده افشانی 

 .و زادآوری گیاهان دارد

 97هزار کلونی رسیده که از این میزان  609میلیون و  6ع کلنی های زنبور عسل در سراسر کشور به مجمو: حسن رکنی افزود

 .درصد آن به صورت صنعتی و مابقی به صورت بومی اداره می شوند

ست که ا( گرم به ازای هر نفر 971با میانگین تولید )در حال حاظر ایران هشتمین تولید کننده عسل در دنیا : وی خاطرنشان کرد

 .گرم بیشتر است 511گرمی متوسط تولید این محصول در دنیا،  271از میانگین 

 .شود هزار تن از این میزان تولیدات، به خارج از کشور صادر می 3ساالنه در کشور : رکنی تصریح کرد

 !درس زنبورها برای برخورد با سربارها

اره خاصیت درمانی عسل و نیز زندگی اجتماعی زنبور عسل ابراز بنابراین گزارش، مجتبی طالیی، عضو شورای شهر تهران درب

زنبور عسل عالوه بر آن که سالم ترین شیرینی طبیعی است که درمان بسیاری از بیماری های جسمی و روحی است، نوع : داشت

 .رفتار و زندگی اجتماعی این موجود بسیار هوشمند و خدمتگزار نیز قابل توجه و تأمل است

نظام اجتماعی : ی شهر تهران با اشاره به اهتمام زنبورهای عسل برای انجام وظیفه و رعایت سلسله مراتب بیان کردعضو شورا

زنبورها به گونه ای است که اگر زنبوری در انجام وظایف خود کوتاهی کند، آن را حذف و از کندو بیرون می کنند و چه خوب است 

گیریم و در زندگی اجتماعی، در صورت مواجهه با افرادی که سربار جامعه و یا در پی وارد ما نیز از زندگی این جاندار مفید درس ب

کردن آسیب به آن هستند، به تکلیف خود عمل کنیم و طوری واکنش دهیم که این افراد به اشتباه خود پی ببرند و از وارد آمدن 

 .آسیب به جامعه از ناحیه آن ها جلوگیری کنیم

 رین شده با عسلپخت کیک یک تنی شی

http://www.foodpress.ir/Post
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در افتتاحیه این مراسم، کیکی یک تنی با نقش و نماد های زیبای زنبور عسل و شیرین شده با عسل طبیعی و بدون استفاده از 

تهیه شده بود، نمایش داده شد و در پایان برنامه نیز بخشی از آن میان شرکت  "سولدوش"شکر که توسط قنادی و خشکبار 

 .و بیشتر آن به موسسه های خیریه انتقال داده شدکنندگان جشنواره توزیع 

 011کیلو گرم گردو و  71کیلو آرد،  071کیلو خامه،  011این کیک در مدت ده روز، توسط ده قناد با چهار هزار عدد تخم مرغ، 

 .کیلو گرم عسل، تولید شده است

امور تولیدات دامی؛ رضوی، مدیرعامل شرکت صندوق در ابتدای این آیین که با حضور حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در 

حمایت از سرمایه گذاری محصوالت کشاورزی؛ عفت رییسی، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران زمین؛ بانکی پور، مدیرعامل 

شراق آغاز صندوق حمایت از توسعه زنبور عسل؛ طالیی، عضو شورای شهر تهران و جمعی از مدیران شهری تهران در فرهنگسرای ا

سازمان فرهنگی، : به کار کرد؛ علیرضا زند وکیلی، رییس جشنواره عسل و فرهنگسرای اشراق ضمن خوش آمدگویی اظهار داشت

و با رویکرد تعالی سبک زندگی، برنامه های مختلفی را در سطح تهران برگزار می کند « تهران، شهر مهربانی»هنری تهران با شعار 

راجع معتبر دینی و علمی به عنوان نماد تغذیه سالم شناخته شده، سومین دوره این جشنواره نیز آغاز به کار و از آنجا که عسل در م

 .کرده است

الزم به ذکر است قطع طوالنی مدت برق در بخشی از مراسم و منتفی کردن وقت سخنرانی عفت رییسی، مدیرعامل اتحادیه 

یدکنندگان زنبور عسل از سوی برگزار کنندگان، می رفت تا موجب متاثر شدن حال و زنبورداران ایران زمین به عنوان نماینده تول

هوای جشنواره شود که البته مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران جهت مخدوش نشدن فضای جشنواره و تکدر خاطر زنبورداران 

) شیرینی میان غرفه های نمایشگاه جنبی جشنواره استان کشور حضور یافته اند، ترجیح داد با توزیع گل و  31شرکت کننده که از 

 .، افتتاحیه با نشاط و خاطره انگیزی را رقم بزند(که تا پایان زمان برگزاری جشنواره برپاست

اسفندماه در خیابان جشنواره  9از شامگاه چهارشنبه هفته جاری آغاز شده و تا  "آباد عسل "سومین جشنواره عسل با عنوان

با پرپایی برنامه هایی متنوع و هنری و نمایشی در کنار غرفه هایی که تولیدات آن ها برپایه عسل طبیعی و ( اقفرهنگسرای اشر)

 ./تایید شده توسط مراجع بهداشتی است، ادامه خواهد داشت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20799-0.html 

 

 عسل
 آیانا- 1252بهمن  35, چهارشنبه

 استان کشور  3۴، میزبان محصوالت "آباد عسل"جشنواره 

 3۴یابد، میزبان تولیدکنندگان عسل از  آباد که عصر امروز در فرهنگسرای اشراق گشایش می جشنواره عسل

 .استان کشور است
در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران کشور امروز در

 .کند آباد در فرهنگسرای اشراق آغاز به کار می راستای حمایت از تولیدکنندگان و معرفی محصول سالم به شهروندان، جشنواره عسل

رود برپایی  استان البرز برگزار شده است که امید می تاکنون سه جشنواره در تهران و یک جشنواره در: عفت رئیسی سرحدی افزود

 .این جشنواره در روزهای پایانی سال بتواند اثرات مثبتی در ترویج این محصول پرانرژی شود

استان کشور محصول خود را که مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی قرار  31تولیدکنندگان : وی خاطرنشان کرد

 .اند مندان قرار داده جشنواره در معرض دید و فروش عالقهگرفته، در این 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21588-1.html
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نمونه عسل در کشور داریم که برخی از اینها همچون عسل  01حداقل : مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران کشور ادامه داد

 .گیاه، یونجه و شوید در بین مردم مصطلح شده است کنار، آویشن، چهل

مندان  محصوالت جنبی زنبورعسل ازجمله گرده گل نیز در این نمایشگاه در معرض دید عالقهسایر : رئیسی سرحدی تصریح کرد

 .خواهد بود

ماه در فرهنگسرای اشراق افتتاح شده و تا  بهمن 29امروز  07:31آباد از ساعت  گفتنی است، سومین جشنواره عسل با عنوان عسل

 .اسفندماه ادامه خواهد داشت 9

های  های محله عسل، غذا، سوغات و صنایع دستی، کودک و کارگاه جشنواره در قالب پنج محله به نامالزم به ذکر است، این 

های آیینی، موسیقی و تئاتر از شهرهای مختلف نیز در حاشیه این جشنواره  مندان است و عالوه بر آن، گروه آموزشی میزبان عالقه

 .فعالیت خواهند کرد

ح سبک تغذیه و ترویج تغذیه سالم به معرفی فواید عسل و تأثیرگذاری آن بر جسم و روح همچنین رادیو عسلی با محوریت اصال

 .برنامه خواهد داشت

 ./مندان در فرهنگسرای اشراق خواهد بود میزبان عالقه 21تا  01روز از  01این جشنواره به مدت 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 20790-0 .html 

 صادرات و واردات

 - 52/11/39فارس

 ها در ترجمه سند، عامل تاخیر واردات روسیه از ایران تعلل دو ماهه ایرانی

ما پروتکل در مورد عرضه : دستیار مدیر کل سرویس نظارت بر بهداشت گیاهی و دامی روسیه گفت
هیه کردیم ولی من نمی توانستم آن را امضا کنم به دلیل آن که همتایان محصوالت گیاهی را در ماه دسامبر ت

 .ایرانی نسخه فارسی آن را آماده نکردند
الملل،به نقل از صدای روسیه، الکسی الکسسنکو، دستیار مدیر کل سرویس نظارت بر بهداشت گیاهی و  به گزارش گروه اقتصاد بین

شرکت فرآوری محصوالت ماهی ایرانی عرضه  21از این این اداره اجازه داد که پیش . دامی روسیه این مطلب را گزارش داد

 .محصوالت خود به روسیه را آغاز کنند

ما پروتکل در مورد عرضه محصوالت گیاهی در ماه دسامبر »: در مسکو گفت RosIranProdImportالکسیینکو در کنفرانس 

امیدوارم که این . دلیل آن که همتایان ایرانی نسخه فارسی آن را آماده نکردند تهیه کردیم ولی من نمی توانستم آن را امضا کنم به

 .«روز دیگر به امضا برسد هنگامی که هئیت نمایندگان ما در ایران حضور داشته باشد 01سند در 

که سرویس نظارت بر شایان ذکر است که در هفته گذشته مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه اظهار داشت که تهران امیدوار است 

بهداشت گیاهی و دامی روسیه برای عرضه گوشت و فراورده های لبنی ایرانی در اواخر ماه فوریه یا در اوایل ماه مارس مجوز صادر 

 .کند 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03921605110191 

 
 صادرات و واردات

 - 52/11/35فارس

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21584-1.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920617001090
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 کیفیت در مرز با کارت بازرگانی ای میوه بی صدور فله/ تعرفه باال مانع صادرات میوه ایران به روسیه است

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه ایران، تعرفه باال را مانعی برای صادرات میوه ایران به 
 .کیفیت در لب مرز با کارت بازرگانی انتقاد کرد ای میوه بی و از صدور فله روسیه عنوان کرد

ـ گروه اقتصادی، این روزها توسعه صادرات کشاورزی جزء اولویت های بازرگانی کشور قرار گرفته، اما بازرگاان و  خبرگزاری فارس

بازرگانی آن طور که باید و شاید در این زمینه نتوانسته ورود کند و از طرفی دولت هم باید تا فعاالن بخش خصوصی معتقدند اتاق 

 .حدی بخش خصوصی را به بازی سیاستگذاری و توسعه صادرات راه دهد و پیگیر رفع موانع باشد

ضوع که جایگاه چندانی در صادرات صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه ایران با رد این مو

های گذشته انار و لیموشیرین ایرانی به کشورهایی چون  رغم تمام تحریم ها و موانع صادراتی در سال علی: میوه نداریم، گفت

 .فرانسه، آلمان و انگلستان صادر شده است و بحرین و ژاپن نیز مشتری خوبی برای انار ایرانی هستند

دکننده محصوالت کشاورزی و به خصوص میوه از ایران هستند، به دنبال محصول ارزان بوده و عمدتا به برخی کشورهایی که وار

ها را دسته  میادین میوه و تره بار برای خرید مراجعه می کنند که نمونه آن کشور عراق است، اما صادرکنندگان به نام ایرانی میوه

های کوچک را برای صنایع  های درشت را برای بازار داخلی و میوه وپایی، میوهبندی کرده، متوسط ها را برای کشورهای عربی و ار

 .گیرند تبدیلی به کار می

وی از حضور برخی ترخیص کاران غیر حرفه ای در مرزهای زمینی ایران خبر داد که با کارت بازرگانی خود و دیگران، محصوالت 

 .کشاورزی نامرغوب را به کشورهای همسایه صادر می کنند

دولت به معنای واقعی بر گسترش : نیاورانی در تشریح مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه، خاطرنشان کرد

این در شرایطی است که موانعی همچون تعرفه های باالی شود،  تبادالت تجاری با روسیه با بخش خصوصی وارد مذاکره نمی

 .سایر رقبا باعث کاهش حضور ایران در این بازار شده است گمرکی برای ورود محصوالت کشاورزی ایرانی نسبت به

 21درصد کاهش دهد، تا ایران همچون رقبا از تعرفه  21درصد را به  36ها، این  وی از دولت خواست، تا با مذاکره خود با روس

 .درصدی برای صادرات محصوالت کشاورزی برخوردار باشد

ایران می تواند : واستار ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش صادرات میوه شد و گفتعضو کنفدراسیون صادرات همچنین در ادامه خ

میوه مرغوب را از سایر کشورها دریافت کرده و پس از تغییر بسته بندی و واکس آن، مجدد به سایر کشورها صادر کند؛ کاری که 

 .ترکیه آن را انجام می دهد

تنظیم بازار میوه شب عید چند سالی است که از سوی دولت صورت : ید، تصریح کردوی در ادامه در مورد تنظیم بازار میوه شب ع

رسد،  گرفت، بلکه برعکس تنظیم بازار را هم به هم می زد؛ بنابراین به نظر می گیرد و البته این کار به خوبی نیز صورت نمی می

 .ازار به صورت رقابتی قیمت را تعیین کنددولت باید پای خود را از تنظیم بازار شب عید بیرون بکشد و اجازه دهد ب

های امارات از سیب فرانسوی و آمریکایی به دلیل کیفیت و طعم بهتر، گرانتر فروخته  وی با بیان اینکه سیب ایرانی در فروشگاه

صادراتی خود را بندی و نحوه ارسال محصوالت خود توجه بیشتر کنیم، قاعدتاً بازار  این یعنی اگر کمی به بسته: شود، افزود می

 .خواهیم داشت

شود و به دلیل آن است  رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه ایران با بیان اینکه حتی برای چین کیوی ایران صادر می

 .ایم بندی میوه به روش اصولی کار کرده و بسته( بندی درجه)که ما روی خدمات سورتینگ 

ای نداریم، اما هنوز انار، توت و خشکبار ایرانی در صدر بازارهای  ها مبادله ا آمریکا به دلیل تحریمرغم آنکه ب وی با بیان اینکه علی

ها، بخش بازرگانی وظیفه خود را به درستی انجام  رغم مشکالت بین دولت دهد که علی آمریکا وجود دارد، پس این موضوع نشان می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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گیرد، ولی متأسفانه دولت از ظرفیت بخش  کشد، بخش خصوصی رونق می یدهد و تجربه نشان داده که هر جا دولت پا پس م می

 .کند بازرگانی خصوصی آن طور که باید و شاید استفاده نمی

کند، مانع از هدر رفت آن  بندی محصوالت کشاورزی عالوه بر آنکه کیفیت محصول را بهتر حفظ می نیاورانی با اشاره به اینکه بسته

یابد، مضاف بر آنکه  بندی اختصاص می درصد هزینه هر کاال به بسته 01تا  7ها را کنار بگذاریم،  خواهی زیاده اگر: شود، افزود نیز می

 .توان با ایجاد صنایع تبدیلی در کنار مزارع، مانع از هدررفت محصوالت کشاورزی شد می

شاره به اینکه صنایع تبدیل غذایی با در بخش دیگری از این نشست، شاهرخ ظهیری رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با ا

های کشاورزی و اینکه  قانونی برای تنظیم برنامه: مشکالتی مانند ارزش افزوده، سرمایه در گردش و مشکالت قانون مواجهند، افزود

ک سال به دلیل کشاورز طبق هماهنگی چه چیز بکارد باید ایجاد شود که ما در اتاق بازرگانی آن را در دستورکار داریم، چرا که ی

 .کند شویم، که در هر دو صورت کشاورز ضرر می عدم هماهنگی، کشاورزان با فراوانی یک محصول و کمبود محصول دیگر مواجه می

تا پیش از این، مسائل در دل بازرگانی حل و فصل : تر بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت ظهیری به حضور پررنگ

تر پرداخته تا مشکالت و موانع آن را برطرف کنیم، چرا که بهترین  ن دوره بنا داریم تا به بحث کشاورزی اصولیشد، اما از ای می

 .راهکار برای بازارهای منطقه و توسعه صادرات غیرنفتی محصوالت غذایی است

و اوکراین گندم وارد می کند، در حالی  ایران هم اکنون از قزاقستان، روسیه: ابراهیم جمیلی عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران نیز گفت

نامه های دوجانبه میان ایران با این کشورها وجود داشته باشد، ایران نیز می تواند در مقابل واردات گندم، سیب و  که اگر موافقت

نامه ها را امضا  سایر محصوالت کشاورزی خود را به این کشورها صادر کند، اما این نیازمند عزم جدی دولت است، تا این موافقت

 .کند

کند، ولی سیبی به هند صادر نمی شود، در حالی که به نظر می رسد، در  ها است که ایران از هند برنج وارد می سال: وی افزود

مقابل ارزی که از کشور خارج می شود، باید ارزهای جایگزینی به ایران وارد شوند که این نقص اتاق بازرگانی و بخش خصوصی 

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930029110020 

 

 صادرات و واردات
 فود پرس  1252بهمن ماه  39شنبه 

 واردات هزار میلیارد دالری کنجاله از چه سالی شروع شد؟کشاورزی
اگر سر واردات برنج، شکر و گندم همیشه بحث .ن دالر در ده ماهه اول امسال وارد کشور شده استمیلیو 0155کنجاله به ارزش  <

و گفتگو وجود دارد، اما به جایش هیچ وقت صحبت از کاهش و یا افزایش واردات کنجاله سویا که یکی از پنج قلم عمده وارادتی به 

درصد  2.05میلیون دالر و سهم ارزشی  0155به ارزش « کنجاله»، به هرحال براساس گزارش گمرک. کشور است به میان نمی آید

بیشترین کنجاله وارد شده به . این واردات هم از هشت کشور دنیا انجام شده است.در ده ماهه اول امسال وارد کشور شده است

کنجاله وارداتی به کشور هم از کمترین میزان . در رتبه های بعدی، هلند، هند و ترکیه قرار دارند. کشور، از سوییس بوده است

، باید تا دوماه 93میلیون دالر کنجاله وارد کشور شده بود که در مقایسه با ده ماه  0925البته سال گذشته، .برزیل انجام شده است

کشور  9از  ،92واردات کنجاله در سال .میلیون دالر دیگر وارد شود تا به اندازه واردات سال گذشته برسد 571مانده تا آخر سال، 

در بین این سال ها از زمان دولت . صورت گرفته بود و بیشترین آن هم مربوط به هند و کمترین هم مربوط به فدراسیون روسیه بود

به طوری . بود 92، اما میزان واردات این محصول کمتر از سال 90سال .، بیشترین واردات مربوط به همین سال بود92دهم تا سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931128001421
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البته شروع واردات هزار میلیون .هزار میلیارد ریال به کشور آورده شد 20میلیون دالر کنجاله به ارزش  0732که در آن سال، 

و به ارزش  99کلید خورد، وگرنه در سال های قبل از آن، بیشترین مقدار واردات کنجاله مربوط به سال  90دالری از همان سال 

. میلیون دالر بود 779ن سال شروع کار دولت دهم بود، مقدار واردات کنجاله سویا که اولی 99حتی در سال . میلیون دالر بود 972

درصد رشد پیدا  211به طوری که در آن، سال واردات این محصول . ، سال شروع واردات آنچنانی کنجاله بود90به هرحال، سال 

میلیون  09ا به دست گرفت، مقدار واردات کنجاله اولین سالی هم که دولت نهم برسر کار نشست و احمدی نژاد زمام پاستور ر.کرد

  صدای اقتصاد:آمار واردات ده ساله کنجاله سویامنبع.*دالر بود

 http://www.foodpress.ir/Post 

  صنایع غذایی

 فود پرس 1252بهمن ماه  38سه شنبه 

 ا کسب کردپگاه رتبه اول صنایع غذایی ایران ر

کت شر 711های برتر ایران، از بین  در هفدهمین سال معرفی شرکت "پگاه" صنایع شیر ایرانشرکت  -فود پرس  <صنایع غذایی

 .برتر ایرانی رتبه اول را در گروه صنایع غذایی وآشامیدنی کسب نمود

شرکت بزرگ و موثر در اقتصاد کشور با حضور رئیس  711به گزارش فود پرس همایش سازمان مدیریت صنعتی برای معرفی 

سترش و نوسازی صنایع کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گ

های برتر و صاحبنظران اقتصادی و صنعتی در مرکز  ایران، مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت ،مقامات کشوری، مدیران شرکت

های برتر از نظر رشد سریع ،  های پیشرو، شرکت برگزار و شرکت 93بهمن  25های بین المللی صدا و سیما در تاریخ  همایش

 .معرفی شدند ...های مهم از جمله فروش، رشد فروش، ارزش افزوده و های برتر در شاخص گرا و شرکت تهای برتر صادرا شرکت

 .های اقتصادی کشور است سازی فضای کسب و کار و گسترش رقابت بین بنگاه بندی، شفاف ترین اهداف این رتبه مهم

ی هم رشته خود از نظر شاخصهای رشد شرکت، ها گانه با شرکت 29های صنعتی  بندی، در گروه شرکت حاضر در رتبه 711

شاخص ارزیابی و  29های صنعتی در  ، همچنین در فهرست عمومی با دیگر شرکت ... سودآوری و عملکرد، صادرات، بازار و

 .مقایسه شدند

شرکت برتر ایران در گروه صنایع غذایی وآشامیدنی رتبه  711در بین  "پگاه" گفتنی است در این همایش شرکت صنایع شیر ایران

معرفی و لوح مربوطه به مهندس رومی مدیرعامل "بزرگترین وموفق ترین صنایع غذایی کشور "اول را کسب نموده و به عنوان 

 . صنایع شیر ایران اهداء شد

 
، شرکت بازرگانی  001با رتبه  7وشش شرکت صنایع شیر ایران شامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه همچنین شرکتهای تحت پ

، شرکت پگاه 269، شرکت پگاه اصفهان با رتبه 055، شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران بارتبه 053صنایع شیر ایران با رتبه 

شرکت  711در بین  060شرکت صنایع بسته بندی پگاه با رتبه  و 359، شرکت پگاه گلستان با رتبه 259آذربایجان شرقی با رتبه 

 .برتر ایران قرار گرفتند

http://www.foodpress.ir/Post 

 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://www.foodpress.ir/Post
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 صنایع غذایی
 فود پرس 1252بهمن ماه  38سه شنبه 

 های اتاق تهراناعالم همبستگی اهالی صنایع غذایی و کشاورزی برای تسخیر صندلی 

 برای مشاهده گزارش تصویری مراسم کلیک کنید

نخستین نشست انتخاباتی فعاالن با سابقه و موثر صنایع غذایی و کشاورزی به منظور حضور پررنگ فعاالن این بخش  -فود پرس 

 .تهران برگزار شد اتاق بازرگانی اسفند 09در انتخابات 

از مدیران و چهره های تاثیرگذار بخش کشاورزی و صنایع غذایی در هتل نفر  51به گزارش فود پرس، در این نشست که بیش از 

نایب رییس خانه کشاورز، با بیان این که زندگی ما کشاورزان به دستان صنعتگر شما  ابانیعنایت اهلل بیسیمرغ تهران برگزار شد 

ماه گذشته با اتاق بازرگانی جهت تعیین جایگاه اختصاصی برای بخش کشاورزی  9صنعتگران غذا پیوند خورده است، به مکاتبات 

نفک از اتاق بازرگانی ایجاد کنند، ما مخالفت کردیم با این حتی در مقطعی که بنا داشتند اتاق کشاورزی را م :اشاره کرد و گفت

استدالل که انشقاق را قبول نداریم و هر حوزه وظایف و تخصص خود را دارد و باید در کنار هم به توسعه فعالیت های اقتصادی 

 .بپردازند

هزار نفر عضو در  901یک میلیون و  این چهره نام آشنای بخش کشاورزی با بیان این که این تشکل بزرگ کشاورزی هم اکنون

در اهمیت جایگاه خانه : شهرستان مستقر هستند و به امر تولید کشاورزی اهتمام دارند، گفت 032سراسر کشور دارد که در 

کشاورز همین نکته شاید حساسیت و اهمیت این تشکل را متمایز و بارز می سازد که وزیر کشور دولت در کنگره چهارم وقتی 

و نفوذ خانه کشاورز را می بیند، این نکته را یادآور می شود که من نمی دانم چرا باید با توجه به اهمیت و جایگاه این حضور 

 بار پرونده انحالل خانه کشاورز به شورای امنیت ملی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برده شود؟ 2تشکل، 

اسفند ماه سال جاری برگزار شود،  09رگانی، صنایع و معاون و کشاورزی که قرار است وی با اشاره به انتخابات پیش روی اتاق باز

متاسفانه افرادی از حوزه هایی غیر از کشاورزی و صنایع غذایی برای کسب سهمیه بخش کشاورزی در اتاق ثبت نام کرده اند : گفت

از دست رفتن این فرصت جدید و طالیی برای بخش  که اگر فعاالن اصلی کشاورزی و صنایع غذایی متحد و منسجم نشوند، خطر

 .کشاورزی هست

نایب رییس خانه کشاورز در عین حال با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت رویه فعاالن کشاورزی و صنایع غذایی حتی اگر رای نیاورند، 

 .خواستار همیاری همه جانبه کشاورزان و فرآوری کنندگان محصوالت آن ها در چرخه صنعت شد

 ییر نقش تشریفاتی اتاق بازرگانیتغ

به : سعید جارودی عضو هیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران نیز طی سخنانی خواستار بررسی جایگاه اتاق در اقتصاد شد و گفت

نظر می رسد که باید امروز در وظایف برعهده اتاق تجدید نظر اساسی کرد، اتاقی که به زعم رییس هیات مدیره گروه تولیدی 

ام، از تشریفات خارج شود و در تعاملی با دولت حرفش را به کرسی بنشاند و در تصمیم گیری های اقتصادی کالن کشور تاثیر مهر

 .گذاری بیشتری داشته باشد

شرکت پخش سراسری است و تمام  90شرکت هستند که  511وی با بیان این که تعداد اعضای انجمن صنعت پخش ایران بالغ بر 

هزارنیروی انسانی توزیع می کنند، انتظارات  61هزار میلیارد تومان گردش مالی و  91ی غذایی داخلی و وارداتی را با تولیدات داروی

این مجموعه بزرگ را از نامزدهای کشاورزی و صنایع غذایی در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی اعالم 

اتاق بازرگانی یکی از انتظارات اصلی اعضای انجمن ماست که این امر فقط از پس نمایندگانی بر تغییر نقش تشریفاتی : کرد و گفت

 .می آید که دارای توانایی این اقدام باشند

یکی از مشکالت قوانین امروز ما جامع نبودن قوانین ماست که دردسرزاست : وی با بیان این که ضریب نفوذ اتاق پایین است، گفت

http://www.foodpress.ir/Picture.aspx?ID=%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-1
http://www.foodpress.ir/Picture.aspx?ID=%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-1
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%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
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موجب ناگزیری توجه شکلی به قوانین غیرجامع کنونی در ... رد مانند تعزیرات هیچ استداللی اعم از تخریب اقتصاد وو در برخی موا

 .مواردی مانند مالیات و تامین اجتماعی نمی شود

ام تحویل هر سازمان امور مالیاتی در حالی از ما انتظار دارد که هنگ: جارودی در ادامه به مثالی از صنعت پخش اشاره کرد و گفت

کاالی تولیدی شما که تحویل مغازه دارمی دهیم از مغازه دار کد اقتصادی بگیریم که مغازه دار مجوز را می دهد، اما کد اقتصادی 

هزار واحد مجوزدار وهمین تعداد واحد غیرمجوزدار که البته از شمول  071حال شما تصور کنید که با توجه به ! اش را نمی دهد

درصد ارزش کاالی تحویلی به صورت جریمه مشترک، مشمول  21ارج هستند، دستورالعملی صادر می شود که این بحث من خ

 .واحد پخش و مغازه داری می شود که کد اقتصادی نمی دهد

عضوهیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران درادامه با بیان این که خطاب به معاون وزیر تصمیم گیراین مساله گفته است 

این تصمیم برای صنفی که : ای ما سه روز دارو در داروخانه ها توزیع نکند خواهد دید چه اتفاقی خواهد افتاد، افزوداگرسندیک

خدمت می دهد و بعد باید جریمه نیز بشود پذیرفتنی نیست و دولت باید بداند اگر چنین مقررات شکلی اشتباه به صنعت تحمیل 

 اهد کرد؟شود، چه مخاطراتی حتی دولت را تهدید خو

جارودی درهمین راستا بر تشکیل اتاقی متشکل از نمایندگانی که به اصالح این نگاه ها همت و اثرگذاری داشته باشند وصدای 

چرا باید تهدیدهای مالیاتی فقط شامل تولیدکنندگانی شود که زیر میزی : فعاالن اقتصادی را به دیگران برسانند، تاکید کرد و افزود

 هزار مشقت در حال خدمت به کشورهستند؟نمی دهند و با 

عضوهیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران با اشاره به مثالی از خاطره ای تاریخی که در دوراهی چنار شیطون در حوالی کازرون و 

عرصه در : پس از اعالم حکومت نظامی در فقط پنج شهر، ماموری در یک روستا در ان ناحیه هم حکومت نظامی اعالم کرد، گفـت

مدیریت های اقتصادی هم تغییرات پیوسته و شتابزده موجب بروز مشکالتی می شود که به طور قطع مد نظر خود مدیران ارشد 

اقتصادی نبوده و نیست اما نبود قانون جامع و شفاف و همه جانبه موجب بروز چینین مشکالتی برای همه فعاالن اقتصادی شده 

 .است

 هیابی به اتاقتکثر فعاالن غذایی برای را

سال گذشته در کمیسیون کشاورزی اتاقهای  02پدر صنایع غذایی ایران با اشاره به سابقه فعالیت خودش طی  شاهرخ ظهیری

هایی که به اتفاق ابوالحسن خلیلی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق برای مستثنی شدن سهمیه کشاورزی در اتاق  ایران و خون دل

خورشیدی تا امروز تغییر نکرده و به  0306خورده است، به چالش هایی مانند قدیمی بودن قانون نظارت بر مواد غذایی که از سال 

 .راجع قانونگذاری معطل مانده اشاره کردرغم نوشته شدن اما متاثر از ضعف نفوذ در م

وی با بیان تفاوت های صنایع غذایی با سایر صنایع کشور و اینکه محصوالت کشاورزی خریداری شده را نمی توان برای مدت 

زی و لذا باید فعاالن کشاور: طوالنی نگهداری کرد و کشاورز حق دارد دسترنج خود را در فرجه زمانی کوتاهی دریافت کند، گفت

 .صنایع غذایی در اقدامی منسجم و یک دست، از موقعیت اتاق در این دوره برای تصویب قوانینی به نفع صنعت غذا کمک گرفت

فعاالن صنایع غذایی همواره در کنار خانه : ظهیری در ادامه با اشاره به تعدد و تکثر فعاالن غذایی برای راهیابی به اتاق اضافه کرد

اگرچه این گالیه دوستانه را نیز از مدیران خانه کشاورز داریم که چرا نباید از صنایع غذایی در این تشکل  کشاورز خواهند بود،

حضور داشته باشد تا همگرایی بیشتری میان کشاورزان و صاحبان صنعت غذا به وجود آید، کما این که بر اساس تجربه ای 

نامه ای را بر اساس نیاز صنعت می گرفتند و مطابق آن و پیش از تولید مطالعاتی که در ایتالیا داشتم، کشاورزان آن کشور بر

 .مبادرت به کشت محصوالت با مقیاس کمی و کیفی درخواستی می کردند

 اتاق نیرومند به معنای اتاق بزرگ نیست

، در ادامه سلسله سخنرانی های نشست فعالن کشاورزی و صنایع غذایی در ابتدا با تایید درد دل و گالیه جارودی، علی موحد

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%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
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عضوهیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران به پرسش اخیر یک خبرنگار از حسین وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی اشاره کرد 

بسیاری از تولیدکنندگان کشور از اخذ مالیات برارزش افزوده از بخش تولید ناراضی هستند و معتقدند که وقتی از او پرسیده شده 

که این مالیات باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود، زیرا تولیدکننده به دلیل فروش نسیه محصوالت خود، مجبور است این 

ند که در این میان بسیار متضرر می شود؛ این مقام مسوول هم پاسخ مالیات را پیش از دریافت از خریدار به سازمان پرداخت ک

 ".این اظهارات تنها برای طفره رفتن از قانون از سوی تولیدکنندگان مطرح می شود و کذب محض است "داده است 

ه است، اما مورد موافقت وی با بیان این که پس ازمالحظه این اظهارنظر مطلبی را جهت انتشار در روزنامه ناشر مصاحبه ارسال کرد

در آن مطلب من راهکار داده بودم که اگر در امر اخذ مالیات ارزش افزوده به شکل درست : جهت انتشار قرار نگرفته است، افزود

 .موفق نباشید در هیچ زمینه دیگر هم موفق نخواهید بود

مالیاتی داریم که در چند جمله بعد ادعا شده بود که  درصد فرار 27در حالی درهمان مصاحبه عنوان شده بود که : موحد ادامه داد

 27درصد اهداف مالیاتی محقق شده است؛ به معنای دیگر می توان گفت که تحقق این اهداف از طریق سرشکن شدن فشار  90

 .درصد فرار مالیاتی به تولیدکنندگان محقق شده است

مشاور سه قوه است، پس باید ازتمام نظرات مشورتی اتاق استفاده کرد از آنجا که اتاق : وی در ادامه پیرامون موضوع نشست گفت

الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیرو "که الحق و انصاف استفاده های گرانبهایی هم صورت گرفته است که به طور مثال می توان به 

مواد و نکات مهم اصالح و تغییر کرد که جای که توسط دولت تهیه شد و با ورود قدرتمندانه اتاق، برخی  "ارتقای نظام مالی کشور

 .تقدیر دارد؛ الیحه ای که هم اکنون در شورای نگهبان است

دبیر کل سابق کانون انجمن های صنایع غذایی یکی از بندهای خوب این الیحه را این دانست که وابستگی واحدهای تولیدی را به 

 .عتبار از غیر بانک ها را نیز فراهم می کندچنگک های بانک ها کم می کند و امکان دریافت اخد ا

 
وی دراشاره به دالیلی از حساس شدن انتخابات پیش روی اتاق همچون انتخابات ریاست جمهوری در حوزه اقتصادی، به مواردی 

اقتصادی مانند افزایش تجربه مجموعه هیات نمایندگان طی سال های گذشته، آشکار شدن جایگاه مهم اتاق برای بیشتر فعاالن 

راه یابندگان به اتاق باید اصالح قانون مالیات بر : کشور، دوران گذر از تحریم های اقتصادی و کاهش قیمت نفت اشاره کرد و افزود

کشور به درستی و رضایت در حال اجراست، در دستور کار فوری و جدی قرار دهند تا مشکالتی که از  001ارزش افزوده را که در 

 .ست گریبان تولیدکنندگان را گرفته است مرتفع سازندطریق اجرای نادر

وی بانک های ایران را . موحد مساله بانک ها را نکته مهم دیگری برشمرد که باید مورد توجه هیات نمایندگان جدید اتاق قرار گیرد

 .نباید صرف می شد دچار وضعیت نامناسبی دانست که ناشی از نابسامانی های مدیریت منابع بانکی در محل هایی است که

کشور در  0درصد است که فقط در  31در حالی در کشور ایران نرخ سود بانکی باالی : کشور گفت 001وی با استناد به مستندات 

 !درصد است 0کشور هم زیر  91درصد است و  21کشور باالی  071بین 

ن کارت بازرگانی یک در هزار فروش هر نقل و انتقال را بدون این فعال صنعت غذا با ابراز تاسف از این که اتاق بازرگانی از دارندگا

خطاب به دوستان سردمدار اتاق باید بگویم اتاق نیرومند به معنای اتاق بزرگ نیست و این یک در : برنامه دریافت می کند، گفـت

 .هزارها موجب گسترش بی رویه و بیهوده اتاق شده است

 رانه و رای هوشمندانه به نمایندگان واقعی صنعت غذا و کشاورزیتکلیف اهالی صنعت غذا برای حضور مقتد

یی ایران نیز به عنوان یکی از فعاالن کارزار انتخابات اتاق ، دبیرکل اسبق کانون انجمن های صنفی صنایع غذاابوالحسن خلیلی

بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی در دوره گذشته و کنونی، با استناد به حضور پررنگ مدیران کشاورزی و صنایع غذایی در 

 :گردهمایی هتل سیمرغ تهران گفت

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
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رد نشدن فعاالن بخش کشاورزی و صنایع غذایی به اتاق، به رغم هدف از برگزاری این جلسه به صدا در آوردن زنگ خطر امکان وا

  .اختصاص سهمیه برای این بخش است

صندلی به  06صندلی به بخش کشاورزی، 6صندلی بخش خصوصی هیات نمایندگان اتاق تهران  01وی با یاداوری این که از 

باید با دقت در انتخابات رای داد زیرا اگر : شدار دادصندلی به بخش معدن اختصاص دارد، ه 0صندلی به صنعت و  00بازرگانی، 

 .اسم من ثبت نام کننده در بخش کشاورزی در بخش صنعت نوشته شود، آن رای خوانده نمی شود

نفر متقاضی عضویت در هیات نمایندگان  31نفر سهمیه کشاورزی نیز  6رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران با بیان اینکه برای 

گروه ها در فضای انتخاباتی اتاق فعال هستند و سه کاندید سهمیه کشاورزی از سر لیست های : هران هستند، اظهار داشتاتاق ت

  .گروه های انتخاباتی دیگری است که کارشان هم چیز دیگری است و همین امر حساسیت انتخابات اخیر را دوچندان می سازد

 3نفر باید از االن فقط برای شانس تصاحب  27تی فعاالن کشاورزی و صنایع غذایی به گفته خلیلی در صورت نبود انسجام تشکیال

 .صندلی مبارزه کنند

سال پیش در انتخابات اتاق  0این عضو هیات نمایندگان دوره گذشته اتاق تهران با اشاره به این که اگر دلسوختگان صنعت غذا 

لذا باز هم شما : در اتاق جایگاه ویژه اختصاص یابد، نرسیده بودیم، افزودشرکت نمی کردند، امروز به موقعیتی که برای کشاورزی 

 .بیایید، چرا که اگر شما نیایید، ما نیز در اتاق نخواهیم بود

خلیلی از فعاالن کشاورزی و اتاق ایران خواست تا به عنوان یک تکلیف برای صنعت غذا حضور در این انتخابات و رای هوشمندانه به 

 .خش کشاورزی و صنایع غذایی برای ورود به اتاق را در دستور کار قرار دهندنامزدهای ب

ماه گذشته موجی از صنعت هراسی و صنعت  9این در حالی است که طی  :عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی افزود

نی شروع شد و با فرآورده های گوشتی، گریزی برای حوزه صنایع غذایی راه افتاده است که از برچسب زدن به تمام واحدهای لب

 .ادامه یافته است... روغن نباتی و

وی پیکان نقد خود را در این زمینه متوجه مسووالن بهداشتی کشور کرد که با ایجاد نگرانی برای مردم موجب بدبینی مردم نسبت 

تشویش در اذهان عمومی و در رسانه ها باید با  در حالی که مسووالن بهداشتی به جای ایجاد. به تولید کنندگان واقعی کشور شدند

 .استناد به قانون، اقدام به برخورد با خاطیان کنند تا اعتماد عمومی به اکثریت فعاالن صنایع غذایی سلب نشود

غذایی به  به گفته خلیلی یکی از راه های دفاع از این گونه اتهام های شتابزده و خسارت زا نیز راهیابی فعاالن کشاورزی و صنایع

 .هیات نمایندگان اتاق یا هیات رییسه اتاق هاست تا بهتر بتوان از حقوق تولید کنندگان غذا دفاع کرد

خلیلی همچنین در پایان سخنان خود در اقدامی که با استقبال پرشور میهمان نیز همراه شد به معرفی اجمالی کاندیداهای مورد 

و از احمد صادقیان مدیر عامل شرکت تک ماکارون، ارسالن قاسمی مدیرعامل  حمایت بخش کشاورزی و صنایع غذایی پرداخت

اتحادیه آبزیان ایران، فرهاد بشارت مدیرعامل شرکت آبهای معدنی دماوند، کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی 

زرگانی در صنعت روغن نباتی، علی موحد دبیر کل ایران و یکی از جوانترین کاندیداهای اتاق تهران، قاسم روزبه از فعاالن بخش با

سابق کانون انجمنهای صنایع غذایی و مدیرعامل شرکت آذرنوش، خودش و شاهرخ ظهیری رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع 

 .غذایی اتاق تهران به عنوان نمایندگان واقعی بخش کشاورزی و صنایع غذایی نام برد

 ضای کسب و کاراستفاده ابزاری از قانون بهبود ف

رییس هیات مدیره صندوق توسعه صادرات آبزیان ایران نیز با تشکر از ظهیری خلیلی و موحد بابت فراهم کردن  ارسالن قاسمی

کمابیش همه در جریان بحران آب هستند، اما بر اساس آمار به دست آمده، کشورهایی که رقم : ط برگزاری این جلسه گفتشرای

درصد استفاده کننده ها در حال بحران  01تا  21درصد است، در حد نرمال است ، بین  21استفاده آن ها از آب های تجدید پذیر 

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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درصد منابع آب تجدید پذیر را استفاده می کند شامل ایران و مصرهستند که در واقع  01 و تنها دو کشور در دنیا نیز که بیش از

خط قرمز بحران آب را گذرانده اند و در حال تحویل سرزمین سوخته به نسل بعد هستند تا در آینده نه چندان دور، نه تاک بماند و 

 !نه تاک نشان

در این میان، کشاورزی به دلیل نبود قانون یا غیبت : ی تاثیر گذار باشد، افزودوی با بیان این که در این وادی اتاق باید مشاور

نمایندگانی که در کنار دو نفر نمایندگان این بخش یعنی خلیلی و ظهیری در هیات نمایندگان حضور داشته باشند سهم کمی در 

سب و کار را تدوین کرده، اما از این قانون هم استفاده اتاق داشته است، اگرچه در این سال ها اتاق تقریبا فقط قانون بهبود فضای ک

 .ابزاری شده است

نکته کلیدی بحث  2قاسمی با استناد به سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی که بیش از یک سال از ابالغ آن ها گذشته است، به 

 ؟!امنیت غذایی اشاره کرد که باید دید چه کسانی باید امنیت غذایی را ایجاد کنند

به گفته وی امروز یک سال و چند روز از ابالغ این سیاست ها گذشته، اما اتاق بازرگانی از این امکان هم برای تحقق امنیت غذایی 

 .یا دست کم گام برداشتن جدی به سوی اجرای امنیت غذایی استفاده نکرده است

 درصد کارتهای اتاق تهران متعلق به بخش کشاورزی و غذاست31

ن، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران نیز با اشاره به اینکه خوشبختانه مشکالت عدیده صنعت غذا انگشت کاوه زرگرا

شمار است و اگر فعاالن اقتصادی کشاورزی و صنایع غذایی گروهی متحد و منسجم را به جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق 

ات بر ارزش افزوده یا اقداماتی جهت حل کسر بودجه مانند اینکه در کمیسیون بفرستد، می توان مورادی مانند اصالح قانون مالی

 .اقتصادی دولت، به برخی کاالهای آسیب رسان مالیات مضاعف وضع می شود را ساماندهی کرد

: کرد و گفت وی بار دیگر بر انتخاب تیمی منسجم برای فرستادن به جمع هیات نمایندگان برای استفاده بهتر از این موقعیت تاکید

کما این که در دوره های قبل به دلیل ایجاد اشکال برای یکی از منتخبین به دلیل فعالیت زیاد، شاهرخ ظهیری هم نتوانست دست 

امری که به باور زرگران با حضور چهره هایی جوان در کنار با تجربه ها . تنها اهداف مد نظر صنایع غذایی و کشاورزی را انجام دهد

 .منشاء تحوالت خوبی برای صنعت غذا شودمی تواند 

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی در ادامه در مورد ایراد وارده به قانون اخذ یک در هزار فروش به اتاق نیز به دلیل قانون 

اینکه در قانون کما . اما می توان از آن برای محقق کردن حقوق تشکل ها استفاده کرد: برنامه پنجم مشکل زا عنوان کرد و گفت

 .نیز آمده که این بودجه باید صرف توانمند سازی تشکل ها شود

اسفندماه، خود صاحبان کارت باید پای صندوق حضور یابند و کارت آن  09از آنجا که در مورد انتخابات اتاق در : زرگران هشدار داد

شخصا و با داشتن کارت الکترونیکی برای حمایت از ها نیز دیجیتال باشد از همه فعاالن صنایع غذایی و کشاورزی خواست تا 

 .نمایندگان واقعی این بخش در انتخابات شرکت کنند

 0210وی پیش بینی کرد که در صورت اقدام منسجم همه فعاالن کشاورزی و صنایع غذایی و با توجه به این که صنایع غذایی 

  .کرسی هم وجود دارد 6حتی امکان کسب بیش از ( درصد اتاق تهران 31یعنی بیش از )کارت در اتاق تهران دارد

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 صنایع غذایی
 فود پرس  1252بهمن ماه  35چهار شنبه 

 های فانتزی آزاد شد مواد غذایی قیمت نان

http://www.foodpress.ir/Post
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های حجیم  از اول اسفند سهمیه آرد دولتی نان: م تهران اعالم کردحجی های حجیم و نیمه رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان <

های خود را تعیین  شود و هر واحد تولیدی آنالیز قیمت خود را مشخص و براساس فاکتورهایی که در نظر دارد قیمت نان حذف می

های  کنندگان نان ولتی تولیددرصد از سهمیه آرد د 21براساس مصوبه قبلی هیات دولت : محمدجواد کرمی اظهار کرد.کند می

شود؛ در واقع  های این بخش آزاد محاسبه می ماه کلیه سهمیه آرد  حجیم آزاد شده بود اما چند روز پیش اعالم شد که از اول اسفند

ره نان حجیم نانی سالم است ولی برخی مسئوالن معتقدند این نان در سف: وی گفت.قبلی است  آنچه جدید اعالم شده نقیض مصوبه

سازی نرخ آرد، هر واحد  بعد از آزاد: کرمی اظهار کرد.مردم کمتر وجود دارد؛ بنابراین سهمیه آرد دولتی این بخش حذف شد

رییس اتحادیه .کند های خود را تعیین می تولیدی آنالیز قیمت خود را مشخص و براساس فاکتورهایی که در نظر دارد قیمت نان

هزار تومان و هر  33ای  که در حال حاضر قیمت هر کیسه آرد یارانه حجیم تهران با بیان این مههای حجیم و نی تولیدکنندگان نان

های فانتزی افزایش یابد و این  با آزادسازی نرخ آرد، طبیعی است که قیمت نان: هزار تومان است، اظهار کرد 77کیسه آرد آزاد 

های انرژی و مسائلی از این قبیل شاهد افزایش نرخ  ستمزد، حاملافزایش در حالی است که هر ساله با توجه به افزایش نرخ د

سازی  با آزاد: توان تبعیضی قائل شد، اظهار کرد وی در عین حال با بیان اینکه براساس برنامه پنجم توسعه نمی.ها هستیم تعرفه

رییس اتحادیه .لیدی این بخش می شودموافقیم ولی این موضوع فقط در نان های حجیم اتفاق افتاده و باعث آسیب به واحدهای تو

های سنتی  های فانتزی از نظر کیفیت، ماندگاری و مواد اولیه بسیار بهتر از نان های حجیم و نیمه حجیم تهران با بیان اینکه نان نان

های  ماریهمچنین از جوش شیرین که برای بی. شود ها از حرارت غیرمستقیم استفاده می در تهیه این نوع نان: هستند، گفت

 شود گوارشی و روده مضر است، استفاده نمی

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 صنایع غذایی
 فود پرس  1252بهمن ماه  38سه شنبه 

باتی در ث تغییر قیمت روزانه مواد اولیه عامل بی:/دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرینی و شکالت عنوان کرد

 تولید صنایع غذایی
ثباتی قیمت مواد اولیه را از مشکالت صنعت عنوان و  دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرینی و شکالت ضعف سرمایه در گردش و بی <

 ای با بیان جمشید مغازه.تغییر قیمت روزانه در کاالهای اساسی و مواد اولیه موجب ایجاد بی ثباتی در تولید می شود: اظهار کرد

مهمترین مشکل، دریافت : کند، گفت و شکالت با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می  که در حال حاضر صنعت شیرینی این

بی ثباتی قوانین : وی ادامه داد.هاست، چرا که در حال حاضر صنایع کشور با مشکل شدید نقدینگی روبرو هستند تسهیالت از بانک

اگر می . ای صادرات و واردات فشار سنگینی را به صنعت وارد کرده است ی و موانع تعرفهو مقررات تولید، قیمت گذاری غیر منطق

گران  که وظیفه صنعت ای با بیان این مغازه.خواهیم اوضاع صنعت بهبود یابد و از رکود خارج شود باید به رفع این مشکالت بپردازیم

و برطرف کردن مشکالت بر عهده دولت است و انتظار می رود  مساله فرهنگ سازی: رونق کسب و کار و افزایش تولید است، گفت

تواند تاثیر زیادی به افزایش تولید و خروج از رکود صنعت  که سرمایه در گردش می وی با بیان این.که این مشکالت برطرف شود

ها و  یادی در اصالح زیرساختتواند تاثیر ز تسهیل سرمایه در گردش و برطرف کردن مشکالت نقدینگی می: داشته باشد، اظهار کرد

به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرینی و شکالت، دولت باید در راستای بهبود تولید .بهبود اوضاع صنعتی کشور داشته باشد

 های موثری بردارد و انتظار می رود که با جدی گرفتن این مهم، مسائل و مشکالت صنعت برطرف شود صنعت و خروج از رکود گام

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 کود

 ایسنا - 1252بهمن  35چهارشنبه 

  میلیون تن کود در کشور 3.8مصرف ساالنه 

 .دشو هزار تن انواع کود در بخش کشاورزی کشور مصرف می 911ساالنه سه میلیون و : مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

در دومین گردهمایی سراسری مدیران ستادی و استانی شرکت خدمات  -بهمن  29 -به گزارش خبرنگار ایسنا در مازندران، علیرضا ولی امروز 

هزار تن آن مصرف و  911شود که دو میلیون و  میلیون تن کود ازته در داخل کشور تولید می 0.7ساالنه : حمایتی کشاورزی کشور اظهار کرد

 .صادر می شودمابقی 

هزار تن آن وارد و  571: هزار تن عنوان کرد و افزود 911مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مقدار مورد نیاز کود فسفات کشور را 

 .هزار تن در داخل کشور تولید می شود 71

 .شود هزار تن کود پتاس از کشورهای اروپایی وارد می 27ساالنه : ولی ادامه داد

هایی با انجمن کودهای آلی و زیستی منعقد کردیم تا  در سال جاری با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی، تفاهم نامه: کرد وی تصریح

 .کودهای غیر شیمیایی بین کشاورزان با هدف تقویت بافت خاک مصرف شود

ظور جلوگیری از توزیع کودهای بی کیفیت به من: مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به کودهای بی کیفیت و تقلبی گفت

که ارزش تغذیه ای برای گیاهان ندارند، شورای راهبردی کود در معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته است که بر این اساس، 

 .توزیع هرگونه کود باید از طریق این شورا تایید و انجام شود

هزار تن بذر مورد نیاز کشور،  371از : ع بذر محصوالت اساسی شامل گندم، جو و برنج گفتولی در خصوص ماموریت این شرکت در تهیه انوا

 .یک سوم آن را این شرکت تهیه و توزیع می کند

http://www.isna.ir/fa/news/93002906030 

 گوشت مرغ

 - 52/11/36فارس

 منجمد در استان مرکزی ذخیره شده استهزار تن مرغ  99

با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال نو و افزایش تقاضا برای برخی از : سرپرست استانداری مرکزی گفت

 .سازی شده است هزار تن مرغ منجمد در این استان ذخیره 99کاالها، 
در استان : بیگی ظهر امروز در نشست اعضای ستاد تنظیم بازار اظهار داشت ک، شکراهلل حسناز ارا خبرگزاری فارسبه گزارش 

های کشور  درصد به سایر استان 01درصد به مصرف داخلی رسیده و  61شود که از این میزان  هزار تن مرغ تولید می 70مرکزی 

 .شود صادر می

مردم به دالیل متفاوت تمایل چندانی برای مصرف مرغ : الم و عنوان کردتن اع 91تا  91وی میانگین مصرف روزانه مرغ استان را 

منجمد ندارند، بر این اساس به منظور استقبال مردم از مصرف این محصول باید تفاوت قیمت قابل توجهی بین مرغ گرم و مرغ 

 .منجمد لحاظ شود

http://www.isna.ir/fa/news/93112916431
http://www.farsnews.com/


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

23 
 

در حال حاضر : ری تعادل در بازار عنوان کرد و گفتسرپرست استانداری مرکزی علت وارد کردن مرغ منجمد به استان را برقرا

 .تومان تعیین شده است 711هزار و  7قیمت مرغ منجمد در استان 

رو کشور  های پیش رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز از تامین میوه شب عید در این استان به عنوان یکی از استان

تن سیب تامین  711های گذشته و نیاز استان به میوه شب عید یک هزار تن پرتقال و  با توجه به تجربیات سال: خبر داد و گفت

 .شده است

های ساوه  درصد از میوه مورد نیاز به استان وارد شده که سیب در قم و پرتقال هم در شهرستان 71تاکنون حدود : علی بابایی افزود

 .سازی شده است و خمین ذخیره

مقدار میوه وارد شده به استان در راستای برقراری تعادل : اسفند ماه بیان کرد 27وزیع میوه شب عید از وی با اشاره به زمان آغاز ت

درصد به پرتقال خریداری شده استان اضافه و این میزان از یک هزار تن  27و تنظیم بازار صورت گرفته و بر این اساس مقرر شده 

 .تن افزایش یابد 271به هزار و 

های سطح کشور  درصد از نانوایی 21الملل استانداری مرکزی نیز با اشاره به آزادسازی  اهنگی امور اقتصادی و بینمدیرکل دفتر هم

 .شود های استان به صورت آزاد اعالم می درصد نانوایی 09در راستای اجرای این دستورالعمل آرد : گفت

درصد به دلیل داشتن سبوس  01شود که آرد  درصد توزیع می 09و  02، 01ها سه رقم آرد  در نانوایی: محمود نعمتی ادامه داد

 .بیشتر از کیفیت بهتری برخوردار است

برای برقراری تعادل و افزایش : اند، تصریح کرد ای تغییر کاربری داده های آزادپز در استان به یارانه وی با اشاره به اینکه بیشتر نانوایی

درصد آزاد اعالم خواهد شد و از فروردین ماه هم این کار به صورت  09ماه تمامی آردهای رقابت بین نانواهای استان از اول اسفند 

 .عملی در استان به اجرا در خواهد آمد

با اجرای این طرح کنترل و نظارت بر : الملل استانداری مرکزی خاطر نشان ساخت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین

 .خواهد شد تر انجام ها نیز آسان نانوایی
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930026110205 

 

 گوشت مرغ
 - 52/11/35فارس

 درصد نژاد مرغ وارداتی و انگلیسی است 8۴/ کشور دارای مرغ نژاد الین است 8ایران جزء 

کشور دارای مرغ نژاد الین  8با وجود این که ایران جزء : مجتمع مرغ الین بابل کنار گفت مدیر عامل سابق
 .درصد بازار مرغ کشور در اختیار نژاد وارداتی به نام راس انگلیس است 8۴است، در حال حاضر بیش از 

در مورد  خبرگزاری فارسر اقتصادی وگو با خبرنگا محمدحسین انصاری فرد مدیر عامل سابق مجتمع مرغ الین بابل کنار در گفت

صنعت مرغداری در : های مرغ وابسته هستیم، گفت میلیون تن مرغ در کشور از نظر نژاد و الین 2این که چرا علیرغم تولید ساالنه 

بود، امروز این رقم به  0به  3در طیور صنعتی سال پیش ضریب تبدیل غذایی  01دنیا به سرعت رو به رشد است و اگر در حدود 

 (.کیلو گرم دان0.7کیلو گوشت به ازای مصرف  0تولید )رسیده است  0.7کمتر از 

ای مدرن و تطابق مواد  گیری از علوم تغذیه رسیدن به ضریب تبدیل غذایی باال مستلزم اصالح ژنتیک، اصالح نژاد و بهره: وی افزود

 .قه داردغذایی با آب و هوای منط

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931126001217
http://www.farsnews.com/
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در صنعت رو به پیشرفت مرغداری در دنیا برای رقابت پذیری با رقبای خارجی بدیهی : این کارشناس صنعت مرغداری اظهار داشت

 .است که باید در چندین عرصه همزمان رشد و با افزایش ضریب تبدیل این صنعت به صنعتی مقرون به صرفه تبدیل شود

کشور  9ایران جزء : ی ترکیه، برزیل و مکزیک رقبای ما در صنعت مرغداری هستند، تصریح کردانصاری فرد با بیان این که کشورها

 .های ژنتیکی مورد نیاز برخوردار هستیم داری مرغ الین است و از پتانسیل ژنتیکی و فراورده

نژاد وارداتی به نام راس  درصد بازار مرغ کشور در اختیار 91در حال حاضر بیش از : مدیر عامل سابق مجتمع مرغ الین افزود

کند و ضریب تبدیل آن بهتر از مرغ الین  روز تولید گوشت می 02انگلیس است و علت این موضوع این است که این نژاد در باالی 

 .است

وند، کشتار ش 31و حتی زیر  37ها در روز  های کشتاری در کشتارگاه اگر بتوان شرایطی فراهم کرد که مرغ: انصاری فرد بیان داشت

 .ما نه تا تنها قابلیت رقابت با راس و کاب را داریم، بلکه از این دو نژاد هم جلوتر هستیم

 مردم مرغ با وزن کم مصرف کنند* 

های کوچک و با  در صورتی که فرهنگ مصرف مرغ در جامعه را به سمت مصرف مرغ: این کارشناس صنعت مرغداری تصریح کرد

توان از نژاد مرغ آرین  های وارداتی را دارد و حتی می غییر دهیم، مرغ آرین قابلیت رقابت با الیندهم کیلوگرم ت 0.2وزن کم حدود 

 .درصد مرغ مورد نیاز مصرفی کشور را تامین کرد 91

های درشت سایز  مردم در مصرف مرغ  مدیرعامل سابق مجتمع مرغ الین با بیان این که در حال حاضر مشکل اصلی تغییر ذائقه

رود و از آن جا که پرخور  کبابی است و در وزن باال ضریب تبدیل مواد غذایی آن باال می  نژاد آرین نژاد جوجه: ان داشتاست، بی

 .توان این موضوع را حل کرد شود که البته با اصالح ژنتیک می است، در وزن زیاد دچار بیماری می

سال قبل است، گفت در  21گذاری دارد و تاسیسات آن مربوط به  ایهوی با اشاره به این که صنعت مرغ الین در ایران نیاز به سرم

 .سال پیش برای تولید این نژاد بسیار قدیمی است 21دنیای که سال به سال در حال تغییر است، تکنولوژی 

 035سیساتی و هزار مترمربع فضای مرغداری و تا 071مرغ الین آرین در حال حاضر در بابل کنار دارای : انصاری فرد تصریح کرد

 .ها دارد گذاری برای تغییر و به روز رسانی زیرساخت هزار هکتار فضای جنگلی است و چنین فضایی نیاز به سرمایه

شود که تغییر الگوی مصرف ایجاد شود،  این کارشناس صنعت مرغداری با اشاره به این که بازار فروش مرغ سبک زمانی ایجاد می

 .نیاز به عزم جدی دارد کار خیلی ساده، و: بیان داشت

 .تر است، ولی در وزن باال ضریب تبدیل آنها از نژاد الین جلوتر است نژادهای راس و کاب در وزن پایین از ما عقب: وی افزود 

 بقایای دارویی در مرغ سبک کمتر است* 

زیرا هم بقایای دارویی در آن  مصرف مرغ سبک در جامعه برای سالمت مردم بسیار حایز اهمیت است،: انصاری فرد بیان داشت

 .کمتر و همچنین هضم پروتئین مرغ در وزن پایین برای روده انسان آسانتر است

مصرف مرغ در کشورهای اروپایی و آمریکایی با وزن باال ممنوع و همچنین توصیه بهداشت جهانی این است که مرغ با : وی افزود

درای تصریح کرد، سازمان دامپزشکی به عنوان متولی بهداشت دام و سازمان تر مصرف شود، این کارشناس صنعت مرغ وزن پایین

 .کند تر را تایید می نظام دامپزشکی هم مصرف مرغ در وزن پایین

از نظر منافع ملی : کرد، گفت( مرغ سایز)ها را موظف به کشتار مرغ با وزن پایین  انصاری فرد با بیان این که باید کشتارگاه

صرف مرغ سایز کاهش مصرف دان مرغ است و چون بیشتر دان مصرفی کشور مثل ذرت و سویا وارداتی است، بزرگترین مزیت م

 .بنابراین مصرف هرچه کمتر آن به نفع منافع ملی و اقتصاد ملی است

 .شود اقالم اساسی مصرف در مرغداریها است که از طریق واردات تامین می 7ذرت و سویا جزء : وی افزود
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 گوشت مرغ
 آیانا-1252بهمن  32, دوشنبه

 شود  مرغ به قیمت مصوب تعاونی عرضه می

 . شود برای تنظیم بازار استان اردبیل، مرغ به قیمت مصوب تعاونی عرضه می
دنبال افزایش قیمت مرغ در بازار، کمیته تنظیم بازار، در اسرع وقت  از اردبیل، به( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزار یکشاورزی ایران 

هزار ریال  77ای با حضور اعضای کمیته، تشکیل و شرکت پشتیبانی امور دام موظف شد به قیمت مصوب هر کیلوگرم  طی جلسه

 .عرضه کند

شود و  هزار ریال عرضه می 79های سیار مرغ هر کیلوگرم  نقطه شهر اردبیل توسط ماشین 01ر مرکز استان در در حال حاضر د

توانند جهت  در حال عرضه است و کارکنان دولت نیز می... ای رفاه، اتکا و های زنجیره ضمناً در کلیه مراکز عمومی اعم از فروشگاه

 .های مصرف مراجعه کنند تهیه مرغ به تعاونی

 ./شود هزار ریال عرضه می 79ها نیز به قیمت  در شهرستان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20770-0 .html 

 

 گوشت مرغ
 فود پرس 1252بهمن ماه  32دو شنبه 

 ها در بازار بر سر قیمت مواد غذایی   دوئل مرغ
برنامه ریزی : ضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس با انتقاد از عملکرد ستاد تنظیم بازار در زمینه افزایش قیمت مرغ گفتع <

حسین گروسی درباره افزایش .ها در زمینه بازار اقالم خوراکی باید به نحوی صورت گیرد که عرضه و تقاضا در بازار متعادل باشد

نماینده مردم .ز دالیل مهم رشد قیمت مرغ در بازار در روزهای گذشته عدم عرضه کافی مرغ استیکی ا: قیمت مرغ در بازار گفت

برای عدم تکرار گرانی مرغ در بازار باید برنامه ریزی و کارشناسی : ادامه داد ،قدس و مالرد در مجلس شورای اسالمی ،شهریار

باید پذیرفت خانوارها : ادامه داد ،این نماینده مردم در مجلس نهم.جامع انجام شود تا هر چند وقت یکبار با این مشکل روبرو نشد

گروسی تصریح .به اقالم خوراکی مانند مرغ نیاز دارند بنابراین باید دولت تالش کند قیمت اقالم خوارکی با نوسان شدید روبرو نشود

ز گذشته همزمان با رشد مرغ زنده، با افزایش قیمت مرغ منجمد که معموال برای تنظیم بازار ارائه می شود نیز در چند رو: کرد

عضو کمیسیون صنایع و .روبرو شده است که این صحیح نیست و باید ستاد تنظیم بازار عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشد

عیت عرضه برای عرضه کافی مرغ گوشتی باید تولید کنندگان مرغ را حمایت کرد تا وض: یادآور شد ،معادن مجلس شورای اسالمی

هزار واحد پرورش  23گفتنی است ایران با دارا بودن .و تقاضا در بازار مرغ به تعادل برسد و زمینه کاهش قیمت مرغ فراهم شود

 کشور اول دنیا به لحاظ میزان تولید مرغ گوشتی است 01مرغ گوشتی جزء 

 http://www.foodpress.ir/Post 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931129000351
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21551-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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 گندم

 آیانا- 1252بهمن  38, سه شنبه

 هزار هکتاری سطح کشت گندم، در دستور کار  ۵۴کاهش 
هزار هکتار کاهش  ۵۴هایی را تدوین کرده تا سطح کشت گندم  معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی برنامه

 . یابد، اما تولید باالتر از سطح فعلی برود
از بحران جدی آب در ( ایانا)وز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی امر

 .شعارهای بسیاری برای مصرف بهینه آب و کمبود آن در کشور داده شده، اما زمان عمل فرا رسیده است: کشور خبر داد و گفت

های اقتصادی و اجتماعی تحت تأثیر  ای بوده که بنیان گونه های زیرزمینی در کشور به روند نزولی آب: محمدحسین شریعتمدار افزود

 .شود گیری دیده می صورت چشم قرار گرفته است و کمبود آب به

های زیرزمینی نوشته نشده است، اما باید تمامی افکار روی کاغذ  هنوز برنامه جامعی درباره نحوه استفاده از آب: وی خاطرنشان کرد

 .ود تا بتوانیم از بحران گذر کنیمبیاید و تبدیل به برنامه ش

تری را رقم  باید بتوانیم به ازای هر یک مترمکعب آب، درآمد بیشتر و تولید مناسب: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .بزنیم

هزار  51ید سطح زیر کشت گندم با: های معاونت زراعت برای کاهش سطح کشت گندم خبر داد و تصریح کرد شریعتمدار از برنامه

 .هکتار کاهش یابد و در عوض میزان تولید افزایش پیدا کند تا کمبودی در کشور حادث نشود

های  با استفاده از روش: وی در پاسخ به این پرسش که کاهش سطح کشت همراه با افزایش واردات خواهد بود یا خیر، یادآور شد

های  استفاده از ادوات مکانیزه در بخش و همچنین استفاده از کمک های کشت و ارتقاء مدیریتی در بخش کشاورزی، تغییر روش

 .وجود نیاید ای باال ببریم که کمبودی در کشور به گونه توانیم میزان عملکرد در واحد سطح را به روزسازی بخش می دولتی برای به

ا باال ببریم و همچون سایر کشورها با سطح هایی در کشور باید تقویت شود که بتوانیم راندمان آب ر بخش: شریعتمدار تأکید کرد

 ./کمتر، تولید بیشتری را داشته باشیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20761-0 .html 

 منابع مالی

 - 52/11/32فارس

 میلیارد تومان به حساب دامداران ۷واریز / هزار تن شیر خام به نرخ تضمینی خریداری شد ۳۴

تومانی  9۴۴مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه اجرای طرح خرید تضمینی شیر موجب افزایش 

کنندگان خریداری  هزار تن شیر خام از تولید ۳۴تاکنون : ها شده، گفت قیمت خرید شیر خام در برخی استان
 .شده است

از : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفتسعید سلطانی سرو

با قیمت مصوب هر کیلو  3.2هزار و چربی  011هزار تن شیر خام با بار میکروبی زیر  61ابتدای طرح خرید تضمینی شیر تاکنون 

 .ان از کشاورزان خریداری شده استتوم 0001

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21560-1.html
http://www.farsnews.com/
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وی با بیان اینکه دامداران تا قبل از اجرای طرح خرید تضمینی شیر، مدام نسبت به قیمت پائین خرید شیرخام توسط صنایع لبنی 

این با اجرای طرح خرید تضمینی شیرخام در راستای حمایت از دامداران برخی مشکالت این قشر حل شده و : معترض بودند، افزود

 .ها مثل اصفهان شده است تومانی قیمت خرید در برخی استان 011امر موجب افزایش 

میلیارد تومان به حساب دامداران بابت خرید تضمینی شیرخام  2تاکنون بیش از : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد

 .رسد میلیارد تومان می 7ه میلیارد تومان دیگر این مبلغ امروز ب 3واریز شده که با واریز حدود 

کنند که  برخی دامداران به جای دریافت پول نقد، نهاده ذرت به عنوان خوراک دام از سازمان تعاون روستایی دریافت می: وی افزود

 .شود تومان به دامداران داده می 915تومان تخفیف با قیمت  03تومانی با  971با دستور وزیر جهاد کشاورزی هر کیلوگرم ذرت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930026110025 

 

 
 منابع مالی

 - 52/11/36فارس

درصد افزایش  0۷۴بودجه دفاعی کشور / هزار میلیارد تومانی عمرانی برای خروج از رکود ۰0اعتبار : تابش

 یافت

به  13میلیارد تومان سال  9۵۳۴اعتبارات بنیه دفاعی کشور از : گفت 1۰ماینده موافق الیحه بودجه سال ن
 .برابر افزایش یافته است 3.۷میلیارد تومان یعنی  ۳0۴۴

هیچ رقم پنهانی وجود  90در بودجه : ، گفت90محمدرضا تابش موافق الیحه بودجه  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ندارد و همه فعل و انفعاالت شفاف است و همین موضوع قدرت قدرت نظارت مجلس را افزایش و دولت را در موضع پاسخگویی 

 .شفاف در قبال عملکرد خود قرار داده است

 200از  93در بودجه سال : افزود 90در بودجه ،  های کلی اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به نفت وی با اشاره به تبلور سیاست

هزار میلیاردتومان هم از  59هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و سایر داشتیم و حدود  011هزار میلیارد تومان منابع عمومی حدود 

 .شد کردیم و در الیحه بودجه وارد می نفت برداشت می

ار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و سایر، تأمین کننده بودجه عمومی است و تنها هز 021حدود  90اما در سال : تابش تصریح کرد

هزار میلیارد تومان کاهش یافته است  70کنیم که این رقم در کمیسیون تلفیق به  هزار میلیارد تومان از نفت برداشت می 51

 .بنابراین کاهش معنا دار اتکا اقتصاد به نفت در بودجه لحاظ شده است

میلیون دالر برای صندوق نوآوری و  311در الیحه دولت : ، گفت90اشاره به توجه به اقتصاد دانش بنیان در الیحه بودجه  وی با

 .درصد افزایش یافته است 01شکوفایی دیده شده است و همچنین اعتبارات فصل علم و فن آوری بالغ بر 

میلیارد  3511مدهای نفتی به کمتر از نصف کاهش یافته در بودجه از اعتبارات مناطق محروم با وجود اینکه درآ: تابش اظهار داشت

 .درصد افزایش دارد 51میلیارد افزایش یافته و بالغ بر  6311تومان به 

تداوم اجرای طرح سالمت در بودجه دیده شده و تا قبل از اجرای طرح تحول سالمت مردم حدود : این نماینده مجلس تصریح کرد

درصد از خودشان  01کمتر از  90کردند اما با اهتمام دولت مردم در سال  درمان را از جیب خود پرداخت می های درصد هزینه 37

 .برای سالمت هزینه خواهند کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931126001427
http://www.farsnews.com/
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التحصیالن دانشگاهی برای اولین بار هزار میلیارد تومان به این امر  همچنین در خصوص اشتغال جوانان و فارغ: تابش بیان داشت

میلیارد تومان تسهیالت برای تامین  311باز هم برای اولین بار در راستای تشویق جوانان به ازدواج مبلغ هزار و  اختصاص یافته و

 .های جوان اختصاص یافته است مسکن حمایتی زوج

یارد تومان میل 011وری آب اختصاص یافته و هزار و  عالوه بر اعتبارات سال قبل هزار میلیارد تومان برای افزایش بهره: وی افزود

 .هم در تلفیق برای تأمین منابع آب لحاظ شده است

میلیارد تومان در نظر گرفته شده که  77ها مبلغ  برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با ریزگردها و حفاظت از تاالب: تابش افزود

 .کند و امیدواریم در صحن علنی مجلس در مورد این رقم بازنگری شود این مبلغ کفاف نمی

میلیارد تومان افزایش یافته و  6211میلیارد تومان به  0561اعتبارات این بخش از : وی به اعتبارات بنیه دفاعی اشاره کرد و گفت

 .برابر شده است 3.7به عبارتی 

 011های ورزشی نیمه تمام اضافه شده و در تلفیق به این رقم  درصد به اعتبارات بخش تکمیل مجتمع 91: تابش تصریح کرد

 .میلیارد تومان دیگر اضافه شد

مقرر شده تا بدون افزایش نرخ مالیات، فرارهای مالیاتی شناسایی و با اخذ مالیات از آنها  90همچنین در بودجه سال : وی افزود

 .درآمد دولت اضافه شود

در خروج از رکود دولت  برای خروج از رکود با توجه به نقش ساختمان: تصریح کرد 90این نماینده موافق الیحه بودجه سال 

میلیارد تومان افزایش یافته  71هزار میلیارد تومان به  02ها از  اهتمام خاصی در افزایش بودجه عمرانی داشته و اعتبارات این طرح

 .است

د و با یاب رسد که به اعتبارات عمرانی افزایش می میلیارد تومان برای آب و خاک به مصرف می 5011سال آینده حدود : وی افزود

 .درصد افزایش یافته است 01این رقم بودجه اعتبارات عمرانی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930026111003 

 

 منابع مالی
 آیانا- 1252بهمن  36, یکشنبه

 گیر گرد و غبار نداریم ای برای کمک به عشایر در بودجه

 .های درگیر پدیده گرد و غبار ندارد ای برای کمک به عشایر و دام سازمان امور عشایر کشور بودجه
شده  درباره گرد و غبار حادث( ایانا)معاون توسعه و عمران سازمان امور عشایر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

عشایر همچون سایر مردم مناطق فوق از وضعیت گرد و : ایر این منطقه را نیز درگیر کرده است، گفتاستان کشور که عش 9در 

 .برند غبار رنج می

های الزم را  ها در حال ارائه خدمات برای این قشر هستند و سازمان امور عشایر نیز کمک تمامی دستگاه: میرولی صفرزاده افزود

 .دهد انجام می

 .های عشایری بر اثر گرد و غبار و خفگی گزارش نشده است کنون گزارشی از مرگ و میر دامتا: وی خاطرنشان کرد

های  های شمال غرب کشور درگیر پدیده گرد و غبار نیستند و با توجه به آنکه در دو هفته اخیر بارندگی استان: صفرزاده ادامه داد

 .شود یمناسبی در این مناطق وجود داشت، گرد و غبار کمتری مشاهده م

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931126000143
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سازمان امور عشایر در بخش حوادث غیرمترقبه بودجه خاصی برای مساعدت به عشایر ندارد و در این مرحله، : وی تصریح کرد

 .دهند هایی چون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد حوادث غیرمترقبه، اقدامات الزم را انجام می دستگاه

با وجود آنکه در برخی مناطق امکان پخت نان به دلیل گرد و غبار فراوان : یر یادآور شدمعاون توسعه و عمران سازمان امور عشا

 .رسد های دیگر نیز به این قشر می شود و کمک وجود ندارد، اما سهمیه آرد همچنان داده می

واشناسی کشور در های سازمان ه بینی بر اساس پیش: صفرزاده درباره وضعیت جوی و امکان کوچ زودهنگام عشایر تأکید کرد

 .ها بهبود خواهد یافت اسفندماه سال جاری، وضعیت بارندگی

خردادماه و به مدت دو  07شود که پیش از  فرسا حادث شود، مطابق تقویم کوچ اجازه داده می اگر گرمای طاقت: وی اظهار داشت

 .هفته زودتر کوچ انجام شود

نوان اصرار به کوچ زودتر از هنگام نداریم، اما اگر شرایط آب و هوایی نامناسب ع برای احیای مراتع به هیچ: صفرزاده در پایان گفت

 ./باشد، این اقدام انجام خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20727-0.html 

 

 منابع مالی
 اآیان- 1252بهمن  21, پنجشنبه

 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان اردبیلی  3۳۴پرداخت 
میلیارد ریا غرامت به کشاورزان استان اردبیل، حمایت های واقعی از خسارت دیدگان محقق  3۳۴با پرداخت 

 .شد
بتدای سال جاری تا از ا: از استان اردبیل؛ عقیل وکیلی با اعالم این خبر افزود( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کنون با هدف حمایت از فعاالن بخش کشاورزی که در اثر عوامل قهری و طبیعی متحمل خسارت های فراوانی شده بودند، به 

میلیارد ریال به  201میلیارد ریال از شعب بانک کشاورزی استان اردبیل غرامت دریافت کرده اند که از این مبلغ  361میزان 

میلیارد ریال به خسارت دیدگان ناشی از تنش های خشکی، تگرک و باران های  001از سرمازدگی از باغات، خسارت دیدگان ناشی 

میلیارد ریال نیز به دامداران و مرغداران خسارت دیده از حوادث طبیعی و بیماری ها  01سیل آسا در زراعت های مختلف و 

 .اختصاص یافته است

خوشبختانه در دوره مدیریت : های بانک های عامل از کشاورزان سخن می گفت، افزودوی که در جلسه تخصصی ارزیابی حمایت 

ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل که تعامالت بهینه ای بین تولید کنندگان و مسئولین بانک کشاورزی و دیگر دستگاه 

ارت دیدگان با معرفی جهاد کشاورزی مورد های ذیربط ایجاد کرده است، موفقیت در این خصوص چشمگیر است، بطوری که خس

 .حمایت واقعی قرار گرفته اند

درصد و در  011شدت خسارات در اغلب باغات استان به جز شهرستان پارس آباد مغان : وکیلی به خبرنگار ایانا در اردبیل گفت

 .بوده است( رس آبادگرمی؛ بیله سوار و پا) درصد کانون خسارت های ناشی از خشکی شهرستان مغان  71زراعت 

در راستای پیشبرد سیاست دولت یازدهم با هدف افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی ایجاد تمهیدات الزم : عقیل وکیلی افزود

میلیارد ریال تسهیالت از طریق  301درخصوص تامین به موقع ماشین آالت و ادوات مورد نیاز متقاضیان در ده ماهه سال جاری 

دستگاه ادوات دنباله  520دستگاه کمباین و  20دستگاه تراکتور؛  729زی استان پرداخت شده که برای خرید شعب بانک کشاور

 .بند کشاورزی اختصاص یافته است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21525-1.html
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با توجه به ضرورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تامین تسهیالت مورد نیاز برای ایجاد : وی در آخر سخنان خود گفت

فقره طرح  30ماهه سال جاری توانسته است  00گردش واحدهای کشاورزی و صنایع وابسته این مدیریت در  توسعه و سرمایه در

فقره طرح به مبلغ  20میلیون ریال تصویب و جهت اخذ مسدودی به صندوق ارسال نماید که از این مقدار برای  002657به مبلغ 

ه که تسهیالت مربوطه برای اجرای عملیات بانکی و اجرایی طرح ها میلیون ریال موافقت صندوق اخذ و عقد قرار داد شد 90017

 .در حال پرداخت به متقاضیان است

http://www.iana.ir/majles/item/20799-0.html 

 

 
 منابع مالی

 آیانا- 1252بهمن  32, دوشنبه

 التفاوت قیمت تمام شده شیر خام تحویلی به صنایع لبنی  اصالح نحوه پرداخت مابه

التفاوت قیمت تمام شده شیر خام تحویلی به صنایع لبنی، در مصوبه  هیات دولت ضمن مصوبه پرداخت مابه

های حفظ  های همکاری در زمینه دیگری جهاد کشاورزی را مجاز کرد تا نسبت به امضای موقت موافقتنامه
 .یاهی و همچنین بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت های ایران و عراق اقدام نمایدنباتات و قرنطینه گ

و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، در جلسه هیأت دولت شامگاه یکشنبه که به ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

یل و مباحث جاری کشور به تبادل نظر جمهوری برگزار گردید و اعضای دولت در خصوص مسا  ریاست حسن روحانی رییس

پدیده ریزگردها »پرداختند؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست به ارایه گزارشی در خصوص 

 .پرداختند و راهکارهای مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار گرفت« در استان خوزستان و برخی مناطق دیگر کشور

های مؤثر، همچنین  بندی کانون ها، تعیین الگوهای جوی مؤثر بر تولید گرد و غبار و اولویت های احیای تاالب گزارش، برنامهبنابراین 

زدایی و  بینی به موقع، اجرای عملیات بیابان های فناوری برای پیش آگاهی، ارتقای زیرساخت سازی پیش توسعه و ارتقای سامانه مدل

های آنتنی  های دست کاشت بیابانی، ایجاد زیرگذرهای مناسب در جاده کاری و ایجاد جنگل توسعه نهالهای بحران،  کنترل کانون

بینی اعتبارات مورد  های ناشی از استنشاق گرد و غبار و پیش های نفتی، تجهیز مراکز خدمات تشخیصی و مراقبتی بیماری میدان

 .ر گرفتها مورد تصویب هیأت وزیران قرا نیاز اجرای این برنامه

هیأت وزیران با توجه به مشکالت تأمین منابع مالی احداث تأسیسات و خدمات زیربنایی طرح مسکن مهر، مبلغ نه هزار و نهصد و 

ها، تخفیف عوارض، حمایت مالی و تراکم آن و  چهل میلیارد ریال بابت ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر و تأمین زیرساخت

 .اضالب اختصاص دادخانه ف احداث و تکمیل تصفیه

 .های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه

ها و  نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و اصالح آیین سپرده  نامه میزان نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت اصالح آیین

 .دیگر مصوبات جلسه امروز دولت بود بنیان از موسسات دانش

های  و امضای موقت موافقتنامه( پاراف)وزارت جهاد کشاورزی مجاز است نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا  با تصویب دولت، 

های حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی و همچنین بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و  همکاری در زمینه

 .لت جمهوری عراق ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ این تصویبنامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نمایددو

های صنایع لبنی را نیز  التفاوت قیمت تمام شده شیر خام تحویلی به کارخانه نامه موضوع نحوه پرداخت مابه هیأت وزیران تصویب

 .اصالح نمود

http://www.iana.ir/majles/item/21589-1.html
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سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ سی و هفت هزار میلیارد ریال به دولت با افزایش 

 .مبلغ چهل و سه هزار و چهار صد میلیارد ریال موافقت نمود

نامه کشتیرانی و امضای موقت موافقت( پاراف)با تصویب دولت، وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا 

نامه، اقدام و  تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری کنیا ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ این تصویب

 ./مراحل قانوین را تا تصویب نهایی پیگیری نماید

http://www.iana.ir/majles/item/ 20737-0 .html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 52/11/38فارس

 یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تخریب شده است
دهه گذشته یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تخریب شده  ۷در : رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

 .ایم کشاورزی را از دست داده میلیون تن محصوالت 9۴دهد که ساالنه  که این تخریب نشان می
نامه همکاری مشترک میان بنیاد مسکن و سازمان  ، قباد افشار، در آیین مبادله تفاهمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بلکه سرآغاز یک حرکت هماهنگ بین دو دستگاه نامه در چند برگ نیست  امروز این موازنه تنها یک تفاهم: امور اراضی کشور گفت

 .ها و ساماندهی کارهای اجرایی است برای استفاده بهینه از ظرفیت

یکی از اهداف مهم انقالب توجه به محرومان، روستاییان و اقشار پایین جامعه است بنابراین شعار اصلی انقالب توجه : وی ادامه داد

 .جانبه است محور امنیت غذایی و استقالل ما برای دستیابی به توسعه همهبه بخش کشاورزی است چرا که کشاورزی 

پس توسعه کشاورزی چه در : های ما در بخش کشاورزی است، گفت وی با اشاره به اینکه نگاه امروز ما بر اقتصاد مقاومتی، مزیت

 .ول ما حفاظت از اراضی کشاورزی استمدیریت بهینه منابع آب و چه در مدیریت بهینه خاک بسیار مهم است بنابراین قدم ا

های زیادی از اراضی کشاورزی تخریب شده است به طوری که آمارها نشان  های گذشته بخش متأسفانه در دهه: افشار اضافه کرد

 میلیون تن محصوالت کشاورزی را از 01دهه اخیر یک میلیون از اراضی کشاورزی تخریب شده و به عبارتی ساالنه  7دهد در  می

 .ایم دست داده

وسازهای  میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به دلیل توسعه شهرها و ساخت 3: رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد

غیرمجاز در معرض تهدید و نابودی است اما خوشبختانه چند برنامه در وزارت جهاد برای حفاظت از اراضی کشاورزی در دستور کار 

 .آن را به فال نیک بگیریمتوانیم  است که می

تالش خواهیم کرد قانونی را به زودی به دولت و مجلس : وی با تأکید بر اینکه بسیاری از باغات در حال از بین رفتن است گفت

کز تولید ایم تا هویت مر نامه را با بنیاد مسکن امضا کرده  بنابراین ما امروز این تفاهم. ببریم تا موجب حفظ کاربری اراضی باغات شود

 .بر روستاها حفظ شود و از بین رفتن اراضی کشاورزی و باغات جلوگیری شود

ریزی برای  تواند مبنای برنامه برداری بسته شده که این می به گفته وی برای کاداستر اراضی کشاورزی قراردادی با سازمان نقشه

تواند کل اراضی کشور و وضعیت آب و  تر اراضی کشاورزی میها و حتی بنیاد مسکن قرار گیرد به طوری که این کاداس سایر سازمان

 .ریزی کند خاک را بررسی و برنامه

در الیحه رفع موانع تولید تحت : درصد اراضی کشور دارای سند مالکیت هستند گفت 31افشار با بیان اینکه در حال حاضر تنها 

 .حذف و تالش خواهیم کرد دغدغه روستاییان فقط تولید باشدعنوان سنددار کردن اراضی کشاورزی این دغدغه را از روستاییان 

http://www.iana.ir/majles/item/21535-1.html
http://www.farsnews.com/
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930029111630 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 52/11/32فارس

 وزیر جهاد کشاورزی عازم عراق شد

 .کشاورزی بین دو کشور ایران و عراق، امروز عازم بغداد شد  جهاد کشاورزی در راستای توسعه همکاریوزیر 
به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در راستای توسعه  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .ن دو کشور ایران و عراق، صبح امروز دوشنبه عازم بغداد شدکشاورزی بی  همکاری

برپایه این گزارش، بررسی رفع موانع همکاری و ایجاد بسترهای قانونی و فنی تجارت محصوالت کشاورزی به ویژه با کشورهای 

 .همسایه در دستور کار سفر حجتی به عراق قرار دارد

های قرنطینه گیاهی با وزیر  در زمینه دامپزشکی و قرنطینه دامی و همکاری همچنین قرار است، در این سفر دو موافقتنامه

 .کشاورزی عراق به امضا برسد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03930025110062 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1252بهمن  39, شنبه

 شود  های کاربردی در کشاورزی برگزار می المللی پژوهش همایش بین

در تهران با مجوز از معاونت توسعه و  931۰خرداد  09های کاربردی در کشاورزی  المللی پژوهش همایش بین

 . راهبردی ریاست جمهوری برگزار خواهد شد
با محورهای  90های کاربردی در کشاورزی خرداد  المللی پژوهش ، همایش بین(اایان)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

زراعت، باغبانی، علوم دامی، اقتصاد کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، شیالت و )ها و دستاوردهای نوین در کشاورزی  روش

ای در کشاورزی،  گانیک، کاربرد علوم بین رشته، کشاورزی دقیق، کشاورزی پایدار، کشاورزی ار(آبزیان، مکانیزاسیون، صنایع غذایی

نانوتکنولوژی، )های محیطی، تغییر اقلیم در کشاورزی، کشاورزی و آب و هوا، مباحث نوین در کشاورزی  های زیستی، تنش تنش

 .و گیاهان دارویی برگزار خواهد شد( بیوتکنولوژی، اکوفیزیولوژی

هایی را که باعث کاربردی  پردازد و تمام گزینه در شکوفایی کشاورزی جهان میگفتنی است، این همایش به بررسی محورهای مهم 

 .کند پردازد بررسی می ها در این بخش می کردن تحقیقات و پژوهش

های برتر درباره توسعه و تولید و کاربرد علوم مختلف و مباحث جدید مطرح شده و سعی  در این همایش پیشنهادها، مقاالت و ایده

 .ای و مباحث نوین و تکنیکی در تمامی محورهای اشاره شده بررسی شوند کاربرد علوم مختلف بین رشتهبر آن است 

های کاربردی در کشاورزی دارای مجوز از معاونت توسعه راهبردی ریاست جمهور است که شماره و  المللی پژوهش همایش بین

در گواهی ( ای شغلی کارمندان، دانشجویان، اعضای هیئت علمیه افزایش توانمندی)تاریخ آن جهت استفاده از امتیازهای الزم 

 .پذیرش افراد درج خواهد شد

 ./ماه سال جاری است بهمن 31الزم به ذکر است، آخرین مهلت ارسال مقاالت برای همایش 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20706-0.html 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931128000634
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931127001462
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21516-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1252بهمن  39, شنبه

 هزار دالری برای کشاورزی ایران در یک سال  03۰گذاری خارجی  سرمایه

گذاری  هزار دالر سرمایه 03۰حدود  10سال : مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد
 .م گرفتخارجی در بخش کشاورزی ایران انجا

گذاری خارجی در بخش کشاورزی را  این رقم سرمایه( ایانا)نژاد امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مهدی کاظم

 .های خارجی در کشور عنوان کرد گذاری ها را از موانع جذب سرمایه درپی و مسئله تحریم های پی ناچیز خواند و خشکسالی

 .بندی آن در پایان سال جاری موکول کرد را به جمع 93های سال  گذاری وی اعالم میزان سرمایه

: داران خارجی را از دیگر مشکالت در این حوزه دانست و افزود نژاد در همین حال عدم امکان مالکیت زمین برای سرمایه کاظم

گذاران خارجی را با  ع این مشکل، سرمایهتوانند مالک زمین شوند و ما برای رف گذاران خارجی در بخش کشاورزی ایران نمی سرمایه

های مدنظر بخش کشاورزی حرکت کنند، هرچند برای رفع این  دهیم تا آنها به سمت اولویت تولیدکنندگان داخلی ارتباط می

 .های داخلی را در تملک خود داشته باشند توانند سهام شرکت گذاران می مشکل، سرمایه

طبق : ی خارجی در کل اقتصاد ایران نیز رقم کمی را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کردها گذاری وی با بیان اینکه سرمایه

صورت عام در اقتصاد امارات متحده  گذاری خارجی به ، میزان کل سرمایه(آنکتاد)گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 

 07د دالر بوده، در حالی که این رقم در کشور ما حدود میلیار 9.7میلیارد دالر و عربستان  01.7حدود  2103عربی در سال 

 .میلیون دالر اعالم شده است

در جذب ورود  7+0ای میان ایران و گروه  این مقام مسئول در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا درباره تأثیر توافق مذاکرات هسته

طور قطع آثار آن در جذب  ای اتفاق بیفتد، به اگر توافق هسته: های خارجی در حوزه کشاورزی کشور اظهار داشت سرمایه

 .های خارجی در بخش کشاورزی و در کل اقتصاد کشور زیاد خواهد بود گذاری سرمایه

های خارجی نیاز به عزم ملی و تالش مضاعف دارد و این حرکت آرام در کشور به هر دلیلی  جذب سرمایه: نژاد تصریح کرد کاظم

 .پاسخگوی نیاز ما نیست

های کشاورزی  گذاری خارجی و معرفی ظرفیت سازی قوانین و مقررات مربوط به حوزه سرمایه عین حال بر تسهیل و روان وی در

 .تأکید کرد

 های اتقصادی و فنی گذاری خارجی و کمک االختیار در سازمان سرمایه معرفی نماینده تام

: گذاری را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد مقررات در حوزه سرمایهمدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اصالح قوانین و 

 .ترین مصادیق هستند گذاری خارجی از اصلی در این راستا، کوتاه کردن روند پذیرش و صدور مجوزهای سرمایه

رزی در این راستا، وزارت جهاد کشاو: گذاری خارجی نیز یادآور شد های کشاورزی برای جلب سرمایه نژاد درباره معرفی ظرفیت کاظم

های اقتصاد و فنی وزارت امور اقتصاد و دارایی معرفی  گذاری خارجی و کمک االختیار و فعال در سازمان سرمایه یک نماینده تام

 .کرده است

ت ای، پرورش ماهی در قفس، تولید محصوال آبی، توسعه تولیدات گلخانه های آبیاری نوین با توجه به مسئله کم وی توسعه سیستم

های خارجی  دار برای جذب سرمایه های اولویت ارگانیک، کاهش سموم و کودهای شیمیایی در اراضی کشاورزی را ازجمله پروژه

 .عنوان کرد

 .شوند گذارانی که در این حوزه وارد شوند، از سوی وزارت جهاد کشاورزی حمایت و هدایت می سرمایه: نژاد تأکید کرد کاظم

 رجی به تولید آبزیان و صنایع تبدیلی در ایرانگذاران خا تمایل سرمایه
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گذاران  دهد که بیشتر سرمایه های ما در چند سال اخیر نشان می تجربه: مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .اند خارجی به سمت تولید آبزیان و صنایع تبدیلی و تکمیلی رفته

گذاران خارجی  طور مستقیم مالی نباشند، اما ما سرمایه گذاران خارجی شاید به ی سرمایهها حمایت: ها، افزود وی درباره نوع حمایت

ای و پرورش ماهی در قفس تسهیالت دریافت  دهیم و این تولیدکنندگان در حوزه تولید گلخانه را با تولیدکنندگان داخلی ارتباط می

 .شود کنند و زمینه برای کار مشترک فراهم می می

از آنجا که تقاضا برای مواد : های داخلی و خارجی را از عوامل توسعه در حوزه اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد مایهنژاد سر کاظم

های  گذاری ای جز رشد و تولید نداریم و سرمایه کند، بنابراین چاره ای را طی می دلیل افزایش جمعیت در دنیا روند فزاینده غذایی به

 .زایی به بخش کشاورزی کمک کند این هدف و اشتغال تواند در دستیابی به خارجی می

گذاری در این حوزه عنوان  های مناسب برای سرمایه ها و ظرفیت های مالیاتی در بخش کشاورزی کشورمان را از مشوق وی، معافیت

وری، دامداری، پرورش قانون مالیات مستقیم، درآمد حاصل از کلیه واحدهای کشاورزی، دامپر 90بر اساس ماده : کرد و ادامه داد

ها و نخیالت از پرداخت مالیات  ها، باغ داری، احیای مراتع و جنگل ماهی، زنبورعسل، پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان

 .شود گذاران داخلی و خارجی محسوب می معاف هستند و این یک فرصت برای سرمایه

با توجه به : بینی کرد گذاری نیز پیش ولت یازدهم و اهمیت امنیت سرمایهگذاری خارجی در د این مقام مسئول درباره روند سرمایه

گذاری خارجی در آینده بهتر خواهد  بهبود فضای اقتصادی و روند بهبود فضای کسب و کار در کشور، فضای امنیتی برای سرمایه

 .شد

گذاری خارجی و داخلی کاهش  برای سرمایه جلوگیری از شتاب تورم طی دو سال اخیر، ریسک اقتصادی را: نژاد تصریح کرد کاظم

 .داده است

یکی از مشکالت ما این است که در دنیا، تبلیغات منفی درباره ایران صورت گرفته، در حالی که کشور ما نسبت به : وی یادآور شد

 .گذاری خارجی است سایر کشورهای منطقه دارای ریسک سیاسی کمتری برای سرمایه

و استفاده از این ظرفیت را گامی مهم در ( FIPPA)گذاری خارج  وجود قانون حمایت و تشویق سرمایه نژاد در همین حال کاظم

 ./گذاری خارجی در ایران دانست تسهیل سرمایه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20710-0.html 

 

 نی، بازدیدهامصاحبه، سخنرا
 آیانا-1252بهمن  38, سه شنبه

 ای به آموزش و ترویج  های بالعوض آبیاری قطره اختصاص بخشی از کمک
رو  اعتبارات بخش ترویج در سطح ملی بسیار کم است، در صورتی که باید به این درک برسیم که قبل از روبه

 .وسعت دادهای فنی را  شدن با شکست، آموزش صورت گیرد تا بتوان فعالیت
، در راستای (ایانا)معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تا  01برداران گروه سنی  نامه امضاشده در مهرماه سال جاری برای ارتقای شاخص سود و توسعه دانش بهره اشاره به سرنوشت تفاهم

های الزم با وزارت آموزش و  ها است که هماهنگی سال: سواد بخش کشاورزی با اعالم مطلب فوق گفت د و بیسوا سال کم 09

آموزان پیشرفتی  برداران و دانش دلیل مشکالت مالی و عدم انگیزه در بهره گیرد، اما به پرورش و سازمان نهضت سوادآموزی انجام می

 .شود دیده نمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21504-1.html
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زودی یک جلسه هماهنگی  به: برداران خبر داد و افزود با چند استان برای ارتقای سطح سواد بهرهمصطفی آقایی از شروع همکاری 

 .در مشهد پیرامون این مسئله برگزار خواهد شد

آموختگان  جوانان روستایی رغبتی برای کار در بخش کشاورزی ندارند و این خود باعث کاهش تعداد دانش: وی خاطرنشان کرد

 .ید بتوانیم انگیزه را در آنها افزایش دهیم و از کاهش جمعیت روستایی جلوگیری کنیمشده است که ما با

ساله در مناطق روستایی ساکن  09تا  01سواد گروه سنی  بردار بی هزار نفر بهره 900آقایی با بیان اینکه حدود یک میلیون و 

ای برای  ای با سازمان فنی و حرفه نامه همین راستا تفاهم التعلیم هستند و در سال واجب 09تا  01گروه سنی : هستند، ادامه داد

ها به تحصیل  ای، کار و دانش و هنرستان های فنی و حرفه مندان بتوانند در سازمان تحصیل این گروه امضا شده است تا عالقه

 .مشغول شوند

 .تخصیص بودجه داریمهای دولتی و  نامه، نیاز به حمایت به گفته وی، البته برای اجرایی شدن این تفاهم

سال را استفاده  01برداران باالی  های در نظر گرفته شده برای بهره معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور برنامه

های الگویی و استفاده از شبکه بازار تلویزیون برای کشاورز اعالم کرد و  های ترویجی و آموزشی در مزرعه، حمایت سایت از روش

 .ها در سطح وسیع صورت خواهد گرفت و منابع مالی آن نیز تأمین شده است این آموزش: دآور شدیا

های ترویجی برای  نامه ها و دست برداران بخش را انتقال دانش فنی از طریق نوشته آقایی، کارهای در دست اجرا برای آموزش بهره

 .کشاورزان باسواد و انتقال آنها توسط کارشناسان اعالم کرد

دهد،  الشعاع قرار می های سازمان را تحت وی با اشاره به اینکه اعتبارات ترویج در سطح کشور ضعیف است و این موضوع برنامه

هزار و  ای یک شود و برای آبیاری قطره ها در سطح کشور انجام می العاده سنگین برای بسیاری از فعالیت های فوق هزینه: تصریح کرد

 .شود یک از مشکالت آموزشی رسیدگی نمی ها بالعوض است، اما به هیچ درصد کمک 91شود که  ینه میمیلیارد تومان هز 711

در سطح ملی اعتباراتی برای ترویج در نظر گرفته شده است، در صورتی که باید به این درک برسیم که : آقایی در پایان تأکید کرد

 ./ها را نیز وسعت دهیم م فعالیترویی با شکست، آموزش صورت گیرد تا بتوانی قبل از روبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20779-0 .html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1252بهمن  32, دوشنبه

 پرهیز مردم به استفاده از میوه های مخاطره آمیز خارجی 

های خارجی موجود  م معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی از مردم خواست با توجه به این که میوهقائم مقا
 . ها خودداری کنند ها و استانداردهای الزم را ندارند از مصرف این میوه در بازار، مجوز واردات، گواهی

پیرامون مورد عرضه میوه های خارجی مانند نارنگی ؛ جهانگیر عرب در گفتگویی با مهر، (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .اگر در بازار میوه خارجی وجود دارد، قطعا واردات این میوه مجوزی از وزارت جهادکشاورزی ندارد: در کشور اظهار داشت

های تولید  کیفیت میوه های تولید داخل بسیار باالست و حجم باالی صادرات این محصوالت بیانگر آن است که میوه: عرب گفت

 .داخل دارای استانداردهای بین المللی هستند، در غیر این صورت به این راحتی نمی توانستیم آن ها را صادر کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21558-1.html
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مردم مراقب : وی با بیان اینکه تنها واردات میوه هایی که در داخل تولید نمی شود مانند موز، آناناس و نارگیل مجوز دارد، افزود

صرف کنند و اگر آنها از خرید محصوالت غیرمجاز خارجی خودداری کنند، قیمت این محصوالت نیز در باشند میوه های سالم م

 .بازار مصرف افت می کند

های پس از پیروزی انقالب اسالمی  قائم مقام معاون وزیر جهادکشاورزی در امور باغبانی در مورد دستاوردهای حوزه باغبانی در سال

های موجود کشور در بخش کشاورزی را فراهم آورد  اسالمی در وهله اول، زمینه استعدادیابی پتانسیلپیروزی انقالب : اظهار داشت

 .تا با افزایش بهره وری از منابع آب، خاک و نیروی انسانی بتوان از امکانات موجود استفاده بهتری کرد

بیانگر آن بود که تولید محصوالت باغبانی در مطالعات دقیق تفصیلی اجرایی که پس از پیروزی انقالب انجام شد : عرب افزود

شود با یک متر مکعب آب محصوالت باغبانی را بیشتر از سایر محصوالت تولید کرد  کشورما دارای مزیت نسبی است یعنی می

 .دالر محصول باغی تولید کرد 2توان  همچنین از نظر ارزش دالری نیز با یک مترمکعب آب می

این با توجه به پایداری تولید وایجاد اشتغال مولد و پایدار در توسعه محصوالت باغی، بخشی از مشکالت عالوه بر : وی اضافه کرد

 .مدیریتی کشور مبنی بر ایجاد اشتغال از این راه برطرف شد

کشور داریم و هزار هکتار باغ زیتون در  011قائم مقام معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با بیان اینکه هم اکنون حدود 

صادرات محصوالتی مانند سیب، پرتقال، انار، خرما و پسته : هزار هکتار بوده است، گفت 0این در دوران قبل از انقالب کمتر از 

برابر شده ضمن  0نسبت به دوران قبل از انقالب جهش بسیار زیادی داشته و متوسط تولید محصوالت باغی نیز نسبت به آن دوران 

 .برابر شده است 01ادراتمان نیز اینکه میزان ص

سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران میزان  0010می توانیم نرخ رشد صادرات را منطقی کنیم تا در پایان افق : عرب اضافه کرد

 .درصد افزایش دهیم 011صادرات را 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20772-0.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1252بهمن  35, چهارشنبه

 توقف سدسازی در برخی مناطق کشور کلید خورد 

شده، لزومی بر سدسازی در برخی مناطق کشور وجود ندارد؛ بنابراین با  با توجه به بحران خشکسالی حادث
 .شود آنها متوقف می یافته، ساخت کندی اعتبارات تخصیص

و در حاشیه نشست اعضای شورای مرکزی ( ایانا)وزیر نیرو صبح امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دغدغه آب در بخش کشاورزی و وزارت نیرو، منطبق بر یکدیگر بوده : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، گفت

 .رایی نگاه وجود داردگ و نوعی هم

در : توان منکر سدسازی شد و باید در ساخت و ساز آنها تجدیدنظرهایی صورت گیرد، افزود چیان با بیان اینکه نمی حمید چیت

درصد اشتباه بوده، زیرا در برخی  011توان گفت که سدسازی  های مختلفی وجود داشته است؛ مثالً نمی ها، اشتباه بسیاری از دولت

 .رو شود، نجات دهند رفت با معضلی جدی روبه اند استان خوزستان را که می همچون حوضه کارون، سدها توانستهمناطق 

درصد اختیارات مربوط به آب در دست وزارت جهاد  91گردد، زیرا  مسئله آب تنها به وزارت نیرو برنمی: وی خاطرنشان کرد

 .های تخصصی کشاورزی است کشاورزی حوزه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21552-1.html
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طور نمونه با احداث سد جیرفت،  به: هایی که سدسازی در برخی مناطق کشور ایجاد کرده است، ادامه داد اره بحرانچیان درب چیت

 .های زیرزمینی این منطقه زده شد جازموریان خشک و ضربه بزرگی به منابع آب

 های زیرزمینی  درصدی آب با کاهش برداشت از آب 9۴.۵جویی  صرفه

های کشور و لزوم اتخاذ تمهیداتی مدبرانه برای این مسئله نیز وارد است،  رباره نقدهایی که به تبخیر آّوزیر نیروی دولت یازدهم د

شود، در حال  این مسئله امری درست و قابل توجه است و با وجود اینکه فشارهای بسیاری به این وزارتخانه وارد می: تصریح کرد

 .اد آنها نبوده استتوقف ساخت و ساز سدهایی هستیم که لزومی به ایج

ناپذیری  های جبران درصد پیشرفت فیزیکی داشته، اما چون لطمه 01تا  31کمااینکه برخی سدها در ساخت حدود : وی یادآور شد

 .های زیرزمینی، بخش کشاورزی و افزایش تبخیرها را دربر داشته، از ساخت آنها ممانعت شده است به منابع آب

پذیر نیست، اعتبارات این بخش را در مناطقی که لزومی به  درصدی سدسازی امکان 011ا که توقف از آنج: چیان تأکید کرد چیت

 .ترتیب روند سدسازی با وقفه همراه خواهد شد دهیم که بدین ایجاد سد نیست، کاهش می

ع آبی کشور را پایدار نگه های وزارت نیرو است تا بتوانیم مناب رویه آب از برنامه ایجاد محدودیت در مصرف بی: وی اظهار داشت

 .داریم

میلیارد  7.5شود که  های زیرزمینی برداشت می میلیارد مترمکعب از آب 67در حال حاضر حدود : وزیر نیرو همچنین گفت

حال اگر . کنیم؛ بنابراین باید اقدامی انجام شود که از این ذخایر کمتر برداشت شود مترمکعب نیز از ذخایر استاتیک برداشت می

 .جویی خواهد شد میلیارد مترمکعب در کل مصرف آب صرفه 01.5نج میلیارد مترمکعب نیز آب کمتر برداشت کنیم، در مجموع پ

 21ترتیب سطح ایستابی آب طی  های استاتیک را کاهش داده تا بدین در برنامه داریم که برداشت از آب: چیان در ادامه افزود چیت

 .ه برگرددسال گذشت 21سال آینده به اندازه 

بران، جلوگیری از  های آب نصب تجهیزات ویژه که میزان برداشت حجمی آب را مشخص کند، ایجاد تشکل: وی خاطرنشان کرد

ترین راهکارهای این وزارتخانه برای  از مهم... های پیزومتری و های غیرمجاز، تجهیز و ایجاد چاه های غیرمجاز، بستن چاه برداشت

 .های کشور است تحل مشکل آب و بهبود دش

 اقدام عملیاتی خاصی برای ایجاد سدهای زیرزمینی انجام نشده است

مطالعاتی در : وزیر کابینه یازدهم در پاسخ به پرسش دیگر ایانا درباره ساخت سدهای زیرزمینی در راستای کاهش تبخیر ادامه داد

 .یاتی خاصی صورت نگرفته استزمینه ساخت سدهای زیرزمینی در کشور انجام شده، اما هنوز اقدام عمل

با توجه به شرایط اقلیمی کشور و افزایش میزان تبخیر در شرایط حاضر، هرچقدر که بتوانیم ذخیره آب را : چیان تصریح کرد چیت

 .زیر زمین حفظ کنیم که به نفع منابع آبی کشور خواهد بود، اما همچنان اقدام اجرایی خاصی صورت نگرفته است

ریزد و در  با احداث سدهای زیرزمینی در مناطقی موافق هستیم که آب در حال خروج از کشور بوده یا به دریا می: وی یادآور شد

 ./شود، مخالفیم های دیگر می دلیل اینکه این سدها باعث جلوگیری از تغذیه آبخوان سایر مناطق به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20759-0.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1252بهمن  35, چهارشنبه

 المللی کشاورزی در مشهد گشایش یافت  دهمین نمایشگاه بین

شنبه شب طی مراسمی  ها و مکانیزاسیون سه آالت، نهاده المللی کشاورزی شامل ماشین دهمین نمایشگاه بین
 . المللی مشهد گشایش یافت ل دائمی نمایشگاه بیندر مح

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21578-1.html
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نمایندگی رسمی از  31استان کشور و  07شرکت از  251، در این نمایشگاه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ار مترمربع در معرض هز 09ها و مکانیزاسیون را در فضایی به مساحت  آالت، نهاده کشورهای مختلف، تولیدات خود مربوط به ماشین

 .اند دید مردم قرار داده

هایی از کشورهای اسپانیا، آلمان، چین، اتریش،  های شرکت شرکت در این نمایشگاه حضور پررنگی دارد و نمایندگی 00ایتالیا با 

دوات کشاورزی و باغبانی، آالت و ا اند که ماشین ژاپن، فرانسه، ترکیه، بلژیک، هلند و سریالنکا نیز دستاوردهای خود را عرضه کرده

ای، مکانیزاسیون  ها و تأسیسات گلخانه ای، سازه های گلخانه های آبیاری، کشت های کشاورزی، سیستم تجهیزات آزمایشگاهی، نهاده

 .های مزبور در این نمایشگاه است کشاورزی زمینه فعالیت شرکت

ای  های گلخانه های آموزشی و همایش کشت تایی و کارگاهالمللی توسعه روس بنا بر این گزارش، برگزاری دومین همایش بین

 .های جنبی این نمایشگاه است ازجمله برنامه( کاشت، داشت و برداشت)

مندان است، یکی از معتبرترین  پذیرای عالقه 20تا  07المللی کشاورزی که تا ابتدای اسفندماه از ساعت  دهمین نمایشگاه بین

 ./دوره از آن در مشهد برگزار شده است 9که تاکنون  های تخصصی ایران است نمایشگاه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20753-0 .html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1252بهمن  38, سه شنبه

 گیاهی امضا کردند  نامه دامپزشکی و قرنطینه ایران و عراق تفاهم

همزمان با سفر معاون اول رییس جمهوری به عراق، سند موافقت نامه همکاری در زمینه بهداشت دام و 

 .دامپزشکی به امضا رسید
، این سند همکاری توسط محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و فالح حسن زیدان وزیر (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .ی عراق به امضا رسیدکشاورزی جمهور

این موافت نامه در زمینه تسهیل صادرات و واردات و تجارت محصوالت و کاالهای دامی بین دو کشور و همچنین تبادل کاالها بر 

 .اساس ضوابط و مقررات سازمان جهانی بهداشت دام و موافقت دو طرف، به امضا رسیده است

معاون اول رییس جمهوری و هیات همراه به عراق، عالوه بر « اسحاق جهانگیری»بر اساس این گزارش، در نخستین روز از سفر 

سند موافقت نامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی، یک موافقت نامه در زمینه قرنطینه گیاهی و یک تفاهم نامه در 

 .زمینه همکاری های کشاورزی به امضا رسید

وارد فرودگاه بین المللی ( دوشنبه)به منظور انجام سفری سه روزه، صبح روز گذشته  یادآور می شود، معاون اول رییس جمهوری

وزیر شهرداری های عراق و سپس در کاخ نخست وزیر عراق مورد « عبدالکریم االنصاری»بغداد شد و در بدو ورود مورد استقبال 

 .نخست وزیر این کشور قرار گرفت« حیدر العبادی»استقبال رسمی 

رییس سازمان « مهدی خلج»وزیر جهادکشاورزی، « محمود حجتی»معاون امور مجلس رییس جمهوری، « اریمجید انص»

سید »وزیر صنعت، معدن و تجارت، « محمد رضا نعمت زاده»وزیر امور اقتصادی و دارایی، « علی طیب نیا»دامپزشکی کشور، 

وزیر راه و شهرسازی معاون اول رییس « س آخوندیعبا»وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و « حسن قاضی زاده هاشمی

 .جمهوری را در این سفر همراهی می کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21573-1.html
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معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، « مسعود سلطانی فر»همچنین در این سفر 

« رستم قاسمی»ربی و آفریقای وزیر امور خارجه، معاون ع« حسین امیرعبداللهیان»رییس اتاق بازرگانی تهران، « یحیی آل اسحاق»

رییس سازمان حج و زیارت حضور « سعید اوحدی»مشاور معاون اول رییس جمهوری و دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق و 

 ./دارند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 20762-0 .html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فود پرس  1252بهمن ماه  32دو شنبه 

 های بیمارستانی به خوراک دام به هیچ وجه امکان ندارد کشاورزی تبدیل زباله
یچ وجه، زیرا مسیر به ه: کنند، گفت های بیمارستانی تغذیه می رئیس سازمان غذا و دارو با رد اینکه روزانه صدها گوسفند از زباله <

در دو هفته ای که گذشت .های بیمارستانی به صورت ویژه است و امکان ندارد به صورت خوراک دام در آید معدوم کردن زباله

های  ها از طریق رئیس اداره محیط زیست شهرستان پیشوا منتشر شد مبنی بر اینکه روزانه صدها گوسفند از زباله خبری در رسانه

در این راستا اسماعیل میرانزاده رئیس اداره محیط زیست شهرستان پیشوا عنوان .کنند تانی در پیشوا تغذیه میشهری و بیمارس

های شهری، بیمارستانی و عفونی در شهرستان پیشوا در استان تهران به چراگاه دائمی  کرده بود که مدتهاست که محل دپوی زباله

ها هستند و در نهایت  راس گوسفند در این محل مشغول به چرا و تغذیه از زبالههای اهلی تبدیل شده است و هر روز صدها  دام

براین اساس رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و .رسد های دامی این گوسفندان به خوراک شهروندان تهرانی می گوشت و فراورده

خیر به هیچ : خوراک دام شود، به تسنیم گفت های بیمارستانی دارو درباره این مسئله که آیا این امکان وجود دارد که زباله

های بیمارستانی به صورت ویژه است و امکان  مسیر معدوم کردن زباله: رئیس سازمان غذا و دارو در توضیح بیشتر عنوان کرد.وجه

ا با گالیه از همچنین در این مقوله میرانزاده رئیس اداره محیط زیست شهرستان پیشو.ندارد به این صورت وارد خوراک دام شود

های انباشت و دپوی زباله شهرستان پیشوا، به دلیل محصور نبودن و رعایت نشدن موارد  مسئوالن شهرداری، گفته است که سایت

کیلو گوشت قرمز قابل  21دهد از هر گوسفند زنده  آمارها نشان می. ایمنی و بهداشتی به چراگاه احشام و حیوانات تبدیل شده است

شود و اگر در طول مدت  هزار کیلوگرم گوشت قرمز از این چراگاه زباله ای تولید می 311در هر دوره پروار بندی  استحصال است و

( زباله دان)هزار کیلوگرم گوشت از طریق این چراگاه  911زمان یک سال بتوان سه دوره پروار بندی داشت به طور متوسط در سال 

راستا پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران آورده است که در کنار  در این.شود تولید و روانه بازار مصرف می

آید، همچنین در این میان رها شدن  های مختلفی که از حدود یک میلیون کیلو گوشت تولید شده از زباله به وجود می بیماری

خورد درون دستگاه هاضمه گوسفندان، انباشته شده  م میهای عفونی بیمارستانی که در این مکان به وفور به چش آمپول و انواع زباله

های تزریق مواد  همچنین تجمع افراد معتاد در این محل باعث وارد شدن سرنگ. های مختلفی را به جامعه منتقل می کند و عفونت

اع بیماری ها به سایر ها و پراکنده شدن آنها در اطراف محل دپوی زباله شده شده و موجب انتقال انو مخدر و غیره به زباله

های بیمارستانی و عفونی، چراگاه شدن محل دفن زباله و تغذیه  ها، عدم بی خطرسازی زباله دفن غیر اصولی زباله.شود شهروندان می

ها به  ها به مناطق مسکونی و نشت شیرابه ها به دلیل محصور نبودن محل دفن، نزدیک بودن محل دپوی زباله گوسفندان از زباله

بایست هر  مسئوالن مربوطه در شهرستان پیشوا می. های زیر زمینی باعث آلودگی آب، خاک و دام در این شهرستان شده است آب

چه سریعتر جهت رفع این مشکل و جلوگیری از به خطر افتادن سالمت جامعه، در اجرای قانون مدیریت پسمانده سختگیرانه وارد 

 عمل شوند

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

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21562-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فود پرس 1252ماه  بهمن 35چهار شنبه 

 :اتاق بازرگانی ایران نمایندگانکاوه زرگران، عضو هیات 

می روسها برای بازدید از کارخانجات لبنی به ایران / درصدی مواد غذایی از صادرات غیرنفتی کشور 9۷سهم 

 آیند

های دامپزشکی بزرگترین مانع صادرات مواد غذایی به  پروتکلای و نبود  موانع تعرفه: ایران گفت اتاق بازرگانیعضو هیات نمایندگان 

 .کنند هفته آینده هیات روسی برای بررسی کیفیت از سه کارخانه لبنیات ایران بازدید می. روسیه است

: ین کاال اظهار داشتدر توسعه صادرات غیر نفتی و ارز آوری ا صادرات مواد غذایینقش  وگو با فارس در مورد در گفت کاوه زرگران

میلیارد دالر مواد غذایی و کشاورزی صادر شده که این میزان صادرات با وجود مشکالت اقتصادی زیاد به  0.2ماه امسال  01در 

 .وجود آمده که نسبت به سال قبل نه تنها کاهش نیافته، بلکه تقریبا ثابت مانده و رشد یک درصدی را هم تجربه کرده است

درصد رسید  07ماهه سال جاری سهم صادرات غذایی و کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی کشور به حدود  01در : وی اضافه کرد

که این سهم در صورت حذف قوانین دست و پاگیر تولید، اجرای کامل و درست قانون مالیات بر ارزش افزوده، برطرف شدن 

 .افزایش دو برابری را نیز خواهد داشتها و موانع صادراتی و برخی دیگر از مشکالت قابلیت  تحریم

: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی توان مدیریت بازارهای این حوزه را دارد، تصریح کرد

صی قرار بگیرد ها به وجود آورده از بین رفته و مدیریت امور در اختیار بخش خصو رود انحصاری که دولت در برخی حوزه انتظار می

های  گذاری آن است که این اختیارات باید به بخش خصوصی به ویژه تشکل که از جمله آن واردات برخی محصوالت غذایی و قیمت

 .تخصصی بخش غذا و کشاورزی واگذار شود و دولت وظیفه نظارت را بر عهده بگیرد

ماهه  01در : غذایی باکیفیت ساخت ایران هستند، اظهار کرد وی با بیان اینکه بازارهای منطقه تشنه محصوالت کشاورزی و مواد

میلیون دالر شد و صادرات  050درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل بالغ بر  2.7امسال صادرات شیر و لبنیات با رشد 

وه و خشکبار، در بخش کشاورزی هم صادرات می. میلیون دالر گذشت 735درصدی از مرز  03شیرینی و شکالت هم با افزایش 

 .حیوانات زنده و ماهی و آبزیان بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند

صادرات . میلیارد دالری در صدر قرار گرفت 0.0در بخش صادرات کشاورزی پسته به تنهایی با صادرات بیش از : زرگران افزود

 .ر رسیدمیلیون دال 002میلیون دالر و ماهی و آبزیان به  017حیوانات زنده هم به 

ایم وارد بازار این  وی در پاسخ به اینکه با توجه به بازار خوب صادراتی روسیه چرا آنطور که باید هنوز پس از چند ماه نتوانسته

میلیارد دالری برای واردات مواد غذایی دارد که معادل کل صادرات غیرنفتی ما در  01روسیه بازار : کشورها بشویم اظهار داشت

 .بزرگترین بازار صادراتی منطقه محسوب می شود است و 92سال 

وی تعرفه باال برای ورود محصوالت ایرانی به روسیه را از موانع مهمی عنوان کرد که قدرت رقابت را از بازرگانان ایرانی گرفته است 

 .و شهریور ماه با وزیر صنعت جلساتی را برای رفع این مانع داشتیم و راهکار ارائه کردیم

درصدی تعیین کرده که این تعرفه برای آذربایجان  07روسیه برای تعرفه ورود مواد خام کشاورزی از ایران تعرفه : گفتزرگران 

 .صفر است و کشورهایی مانند ترکیه به راحتی مواد کشاورزی خود را وارد روسیه می کنند

هزار تن مازاد تولید شیر در  3ما هم در مقابل : ه افزودمیلیارد دالر لبنیات وارد کرد 0فقط  2103وی با بیان اینکه روسیه در سال 

کشور داریم، اما هنوز نتوانسته ایم مجوز الزم برای صادرات به این کشور را دریافت کنیم و به نوعی پس از چند ماه بازرگانان در 

 .راه را برای بخش خصوصی هموار کندپیچ و خم های اداری و بروکراسی ها برای ورد به بازار روسیه گیر کرده اند که دولت باید 

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=کاوه+زرگران
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=کاوه+زرگران
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
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ظاهرا قرار است هیئتی از روسیه برای بازدید از سه کارخانه معتبر لبنیات تا سه : عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت

ت مواد لبنی وارد ایران شوند و کیفیت تولیدات لبنی را از نزدیک مشاهده کنند که قطعا در صادرا( فوریه 20) شنبه هفته آینده 

  .موثر خواهد بود

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فود پرس 1252بهمن ماه  35چهار شنبه 

  !حال کشاورزی خوب نیست

از صاحبنظران راهبرد منافع و اقتدار ملی می  مهندس عباس کشاورز معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و -حجت اله انصاری 

باتوجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی متعهد به ایجاد امنیت غذایی بیشتر برای کشور شده است، امیدواریم با تقویت بخش : گوید

امور زراعی وزارت  معاون. پژوهش و همکاری گسترده محققان و اندیشمندان بتوانیم این بخش را به باالترین سطح تولید برسانیم

بخش پژوهش کشور به ویژه در عرصه کشاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفته که در این زمینه به حمایت : جهاد کشاورزی می گوید

اقتصاد مقاومتی راهکاری : وی با یادآوری این نکته که در بخش کشاورزی به واردات وابستگی داریم، می گوید. ویژه نیاز است

معاون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به  .ون رفت از مشکالت است و براین اساس طرح های خوبی را تهیه کرده ایماساسی برای بر

توجه به دستگاه های : اینکه در برنامه سوم توسعه به سه درصد تولید ناخالص ملی دست یافتیم که چالشی جدی بود، می افزاید

و تولید دانش برای روان سازی اقتصاد دو عامل پیشبرد اقتصاد کشور محسوب می اجرایی اثر گذار مانند وزارت جهاد کشاورزی 

 .شود

  بهرهوری غیر اصولی از آب

وی ، مهم ترین چالش های کنونی اقتصاد کشور را بهره وری غیر اصولی از آب، نقدینگی، نیروی انسانی و زمین می داند و می 

: معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی تاکید می کند. جامعه وارد می کندکاستی در این بخش ها، فشار اقتصادی به : گوید

موسسه بزرگ  01وی با اشاره به فعالیت . تقویت بخش تحقیقات متضمن بهبودی آینده بخش کشاورزی اقتصاد کشور است

 .ت کشاورزی ایران محسوب می شودبا وجود این مراکز، البرز پایتخ: تحقیقات کشاورزی و دامی کشور در استان البرز می افزاید 

سال گذشته عملکرد  01طی : وی وضعیت بخش کشاورزی را از نظر بهره وری، تولید و رقابت نامناسب می داند و می افزاید

محصوالت کشاورزی به شدت افت پیدا کرده و به غیر از محصول چغندرقند در بسیاری از محصوالت دیگر، کشاورزان ناگزیر از 

 .هستند هزینه کرد

 کشاورزان غیر استان های شمالی برنج نکارند

در دو ماه نخست سال زراعی جاری، از نظر میزان بارندگی : معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان می کند

و رکوردهای وزارت نیرو سال گذشته جزء ردههای دوم و سوم قرار داریم؛ یعنی بیشترین مقدار بارندگی اتفاق افتاده است  09در 

وی با اشاره به برداشته ای بی رویه از آبهای زیرزمینی تصریح . درصد کاهش یافته است 00نیز نشان می دهد که میزان روانآبها 

این برداشتها باعث شده که خاکهای کشور در وضعیت نامناسبی قرار گیرد و عالوه بر آن، شوری حادثشده اراضی را تحت : می کند

 .ر قرار داده که آثار آن در عملکرد محصوالت کشاورزی مشهود استتأثی

گرم محصول برداشت می شود که  091تا  071به ازای هر مترمکعب آب در محصول برنج، درحال حاضر : کشاورز یادآور می شود

 .یستباید کشاورزان استانهای فارس، اصفهان و جنوب را قانع کنیم مصرف این مقدار آب به صالح کشور ن

http://www.foodpress.ir/Post
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از آنجا که دیگر زمین اضافه برای کشت نداریم، باید به اندازه توسعه در استانهای مختلف توجه ویژه شود و : وی تأکید می کند

 .زمین آبی جدیدی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته نشود

 کنیمبا وجود شرایط فعلی کمآبی در کشورمان،ساالنه مقادیر هنگفتی آب با نازلترین قیمت صادر می

متأسفانه در حال حاضر هیچ نگاهی به خاک نمیشود، زیرا : معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان می کند

باید بدانیم که استفاده از روشهای آبیاری نوین نیز اگر بدون بررسی نیاز خاک به رطوبت انجام شود، هیچ اثری در کاهش مصرف 

باید اقلیم و گیاه را به خوبی بشناسیم و با توجه به نیاز هر گیاهی، نسبت به آبیاری اقدام : دامه مید هدکشاورز ا.آب نخواهد داشت

 .کنیم

رویکرد به سمت روش آبیاری و تغییراتی در بخش انتخاب محصوالت کشاورزی ازجمله مواردی است که باید : وی تصریح می کند

استفاده از مالچ در باغها باید جدی گرفته : ر امور تولیدات زراعی یادآور می شودمعاون وزیر جهاد کشاورزی د. مدنظر قرار گیرد

 .درصد آب ناشی از آبیاری، تبخیر مستقیم می شود 51تا  67شود، زیرا حدود 

قابل  در شرایط فعلی کشورمان که با کم آبی روبه رو هستیم، به رغم شرایط کم آبی در کشور ساالنه مقدار: کشاورز تأکید می کند

وی توصیه می کند که . توجهی آب در قالب صادرات محصوالت آب بری چون هندوانه به نازلترین قیمت ارزی صادر می کنیم

تجدیدنظری در الگوی کشت برخی محصوالت و میزان کشت انجام شود تا تولید زیادی محصوالتی چون هندوانه، کشور را به 

در رفتارهای اقتصادی باید توجه کنیم که تصمیم های جدید و سیاستهای خاصی اتخاذ :دکشاورز اظهار می دار. صادرات وادار نکند

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در جایی دیگر و . شود که طبق برنامه بتوانیم محصوالت کشاورزی را در حد نیاز تولید کنیم

هیچ خوب نیست و با چالشهای مختلفی همچون مطابق گفته رئیس جمهوری، حال کشاورزی کشور : موقعیتی متفاوت می گوید

عملکرد محصوالت کشاورزی : عباس کشاورز می افزاید. گران شدن هزینه های تولید و پسرفت فضاهای تولیدکنندگان روبه رو است

در  درصد برآورد شده است، 27تا  09سال گذشته به شدت افت کرده است؛ به گونه ای که میزان افت آن بیش از  01نسبت به 

هدف  0392در برنامه چهارم توسعه در سال : وی خاطر نشان می کند. حالی که وضعیت بهره وری آب هیچ تغییری نکرده است

غیراقتصادی شدن کشاورزی و کاهش : کشاورز ادامه می دهد.اتفاق افتاده، تفاوتی نداشته است 0393گذاریها با آنچه که در سال 

نگران کننده است که اگر امکانات ایجاد توسعه برای این بخش را فراهم نکنیم، منافع ملی به  فرصتهای سرمایهای مسئله ای بسیار

 72به بیش از  91درصد بود و در دهه  57تا  51، میزان امنیت تأمین انرژی و غذا 91در دهه : وی تصریح می کند.خطر میافتد

 .ند، از طریق واردات تأمین می شوددرصد رسیده است؛ یعنی نصف غذا و انرژی ای که جامعه مصرف می ک

خواسته های بخش کشاورزی : کشاورز با اشاره به ناپایداری آب که بزرگترین عامل تهدیدکننده غذای کشور است، یادآور می شود

 .دوبرابر ظرفیت اکولوژی آب کشور است

 بخش خصوصی رقیب دولت نیست

خش خصوصی رقیب دولت نیست و باید در این بخش کمک کنیم تا با ب: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت تأکید کرد

 311باید بپذیریم که عالوه بر دریاچه ارومیه، : وی ادامه می دهد. همکاری یکدیگر در جهت رفع مشکالت موجود قدم برداریم

. ت کمبود آب روبه رو هستنددشت کشور با مشکل روبه رو است، به گونه ای که استان هایی چون نیشابور و اصفهان نیز با مشکال

درصد از منابع آب موجود  01در آینده با کاهش تقاضای آب روبه رو خواهیم بود و باید قبول کنیم که : کشاورز همچنین گفت

معرفی ارقامی که آب زیادی می برد را باید محدود کنیم و فضاهای تولید را به گونهای : وی در ادامه می افزاید. کاهش می یابد

هزار  601سطح : کشاورز خاطر نشان می کند.ایت کنیم که به غیر از گیالن و مازندران، کشت برنج مورد حمایت قرار نگیردهد

گرم برنج تولید کنیم؛ بنابراین  021هزار هکتار برسد، زیرا دیگر نمیتوانیم به ازای هر مترمکعب آب،  071هکتاری برنج باید به 

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان نهادههای . کشور خارج شود نباید اجازه دهیم که سرمایه از
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 .کشاورزی توصیه میکند که صاحب کاالی خود باشند، یعنی خود به ترویج محصول تولیدی خود اقدام کنند

 رضایتی در کیفیت مواد شیمیایی تولیدی و وارداتی احساس نمیشود

خواهش دوم از این بخش آن است که در کیفیت مواد شیمیایی تولیدی و وارداتی تجدیدنظر کنند، زیرا :کشاورز تصریح می کند

 .رضایتی در این بخش احساس نمی شود

معاون وزیر جهاد . کمک کنیم تا با همت یکدیگر، برای افزایش کیفیت نهاده هایی چون سم و کود اقدام کنیم :وی یادآور می شود

به عنوان خواهشی دیگر از تمامی دست اندرکاران میخواهم که سیستمهای قدیمی : اعت تأکید می کندکشاورزی در بخش زر

سیاست جدید دولت بر آن است که هیچ انحصاری برای : کشاورز اظهار می دارد. حمل، توزیع و مصرف نهاده ها را اصالح کنند

این راستا از بخش خصوصی می خواهیم که با سرعت بیشتری  دسترسی کشاورزان به تکنولوژیهای جدید وجود نداشته باشد که در

 .پیش روند

 را به صفر برسانیم 510سطح کشت ذرت موسوم به 

تغییر در تقاضای آب مشکل را حل نمیکند، بلکه باید تالش کنیم تغییراتی در روند : وی به مسئله آب اشاره میکند و می گوید

 .را به صفر برسانیم 510گونه ای که سطح کشت ذرت  آبیاری و ارقام مصرفی به وجود آوریم؛ به

وی . درصد توفیق در تولید بهوجود خواهد آمد 01تا  31اگر به جای بذر، اقدام به کشت نشاء کنیم، : کشاورز همچنین می افزاید 

بار سمپاشی کنیم  00خسارت آفات در کشور هنوز باال است، به گونه ای که برای آفت پسیل مجبور هستیم : خاطر نشان می کند 

که امیدواریم با تقویت این بخش و افزایش تولیدات کشاورزی بتوانیم ضمن کاهش مصرف سموم شیمیایی و کاهش هزینه های 

  .مصرف آب، عملکرد را افزایش دهیم

http://www.foodpress.ir/Post 

 امصاحبه، سخنرانی، بازدیده
 ایسنا - 1252بهمن  38شنبه  سه

  لزوم بکارگیری تکنولوژی نوین در صنایع تبدیلی کشاورزی

باید از تکنولوژی نوین صنایع تبدیلی برای رونق بخشیدن به کشاورزی و ایجاد امید و توسعه در این بخش بهره : عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .ببریم

منطقه مازندران، نیازآذری در همایش دو روزه شانزدهمین همایش ملی برنج کشور که در  (ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران

امروز به اینجا آمدیم و : بهمن تقدیر کرد و گفت 22دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد، از حضور پرشور و شعور مردم در 

 .ور را از سرمایه ملی فراهم کنیمهای کش می خواهیم شرایطی را آماده کنیم که نیازمندی

در سال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، جهادگران : وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک نظریه نوین و علمی است، افزود

 .عرصه تولید باید راهکار اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهند

امروز مجلس، دولت و به ویژه استانداری های مازندران و گیالن باید با تفکر جهادی : سالمی تصریح کردنماینده مردم بابل در مجلس شورای ا

 .در تامین یک اصل استراتژیک و محصول استراتژیک همت کنند

آن در بخش میلیارد تومان  711میلیارد تومان بودجه برای بخش کشاورزی مصوب کرد که  711مجلس در سال جاری یک هزار و : وی افزود

 .نوسازی و تجهیز است

توانند ما را در  همه دست اندر کاران و فرمانداران و دهیاران می: نیازآذری با اشاره به اینکه کشاورزان مازندران خرده مالکان هستند، اظهار کرد

 .این مسیر کمک کنند تا فضای الزم برای توسعه و رونق بخش کشاورزی فراهم شود

 .به جای بنگاه داری، بانکداری کنند و به رسالت اصلی خود عمل کنندها  بانک: وی افزود

http://www.foodpress.ir/Post
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: شود، گفت های برنج کشور توسط دو استان مازندران و گیالن تامین می درصد نیازمندی 57عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه 

 .د امید و توسعه در این بخش بهره ببریمباید از تکنولوژی نوین صنایع تبدیلی برای رونق بخشیدن به کشاورزی و ایجا

 .ورود برنج وارداتی در قطب برنج کشور در حد اندازه ای که اتفاق می افتد عاقالنه نیست: وی افزود

وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی کمیسیون کشاورزی مجلس دنبال این موضوع هستند که نتایج تالش و  93و  92در سال : نیازآذری گفت

 اورز به خاطر نبود تجهیزات مورد نیاز کشاورزان هدر نرودزحمات کش

http://www.isna.ir/fa/news/93002907972 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایسنا - 1252بهمن  38شنبه  سه

 ایران جزو بزرگترین واردکنندگان برنج دنیاست

 .ایران جزو بزرگترین واردکنندگان برنج دنیاست: کشاورزی گفتمشاور وزیر 

شمال کشور بهترین آب : در شانزدهمین همایش ملی برنج کشور اظهار کرد -بهمن  29 -به گزارش خبرنگار ایسنا در مازندران، عظیمی امروز 

 .های محروم است و خاک را در اختیار دارد اما همچون استانه

شوند که ناشی  مشکل ما در شمال کشور زیادی آب است و فقط هفت درصد آب های سطحی مهار می: ورزی تصریح کردمشاور وزیر جهاد کشا

 .از عدم مدیریت منابع آب است

 .ترین پروژه زیر ساختی دولت در بخش کشاورزی است که در استان های شمالی در حال انجام است تجهیز و نوسازی شاخص: وی افزود

کشاورزی شغل تخصصی است و : با تاکید بر اینکه در حوزه کشاورزی نیازمند تغییر وضعیت و نوع نگاه هستیم، اظهار کرد عضو انجمن ایران

 .باید نگاه به کشاورزی تغییر کند، چرا که این شغل در مقطع دکترا دهها رشته تخصصی دارد

اگر افراد وارد کشت : ل سال از حیث انتفاع خارج است، اظهار کردهزار هکتار اراضی شمال کشور در برخی از فصو 091عظیمی با بیان اینکه 

 .دوم شوند کمک خوبی به حفظ و پایداری تولید برنج خواهند داشت

بزرگترین مشکل استان های شمال پرآبی در برخی از فصول سال و کم آبی در پیک مصرف آب است که نیاز است آبهای این مناطق : وی افزود

 .در فصل کم ابی از آن بهره گیری شودجمع آوری شود تا 

ترین فعالیت است و به طرح های نیاز داریم که  با توجه به اینکه در حال حاضر کشاورزی آسیب پذیر : مشاور وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد

 .به اقتصاد کشاورزان کمک کند

 .د از جمله مسائلی است که منجر به کم آبی شده استهای موجو تغییر اقلیم، عدم الیروبی و تجاوز به حریم جوی: وی ادامه داد

تجهیز و نوسازی و زهکشی تاکنون نتوانسته مشکل کمبود آب را حل کند و نیاز است طرح جامع مدیریت اصالح آب و : عظیمی اظهار کرد

 .خاک اراضی شالیزاری شمال کشور در حوزه آبیاری انجام شود

امداری تامین علوفه است و این موضوع سبب شده که قیمت گوشت و شیر در سال های اخیر بزرگترین مشکل ما در توسعه د: وی گفت

 .افزایش یابد

http://www.isna.ir/fa/news/93002907900 

 متفرقه

 آیانا-1252بهمن  36, یکشنبه

 متن دفترچه +  1۰و صنایع غذایی در کنکور های کشاورزی  اعالم جزئیات ثبت نام رشته

http://www.isna.ir/fa/news/93112815852
http://www.isna.ir/fa/news/93112815811
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های سراسری کشور جهت ثبت نام  های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی دانشگاه مندان رشته عالقه

 . ماه هفته جاری مهلت دارند بهمن 08شنبه  تا پایان روز سه 1۰برای شرکت در آزمون سراسری 
رود با توجه به افزایش بیکاری مهندسان کشاورزی و  ، اگرچه هر سال انتظار می(ایانا) به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

ها  آموختگان این رشته، تجدیدنظری از سوی سازمان سنجش انجام پذیرد و تعداد پذیرش در این رشته اشباع شدن جامعه از دانش

شود که این انتظار بیهوده  شک مشخص می خورشیدی بی 0390شمار آن کم شود، اما با نگاهی به دفترچه کنکور  های بی و گرایش

 .های این رشته و در تمامی مقاطع تحصیلی مصرانه تمایل دارند ها به پذیرش دانشجو در تمامی گرایش است و کماکان دانشگاه

است و اینکه چه حال آنکه چه دلیلی برای جذب این همه دانشجو وجود دارد که به بیکاری اکثریت آنها مطمئن هستیم، بحثی 

 .ویژه کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد، بحثی جدا ها و در تمامی مقاطع به اصراری به جذب در تمامی گرایش

آموختگان هستیم و از طرفی  ها و مسئوالن بخش برای کاهش تعداد دانش هرروزه در حال خواندن مطالبی از اساتید دانشگاه

کند، با این حال کاری صورت  بع طبیعی کشور کماکان تعداد باالی بیکاران بخش را اعالم میسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منا

 .رسد پذیرد و هیچ حرفی به عمل نمی نمی

اند و در آینده چه کاربردی دارند و  گیرند بر چه مبنایی انتخاب شده پذیرش می 0390هایی که در کنکور  هیچ معلوم نیست رشته

 !ها داریم یا نه؟ آموختگان این رشته انشآیا واقعاً نیازی به د

مندان بر اساس اطالعیه سازمان سنجش کشور که دفترچه آن از طریق پیوست ذیل همین خبر نیز قابل دانلود  با این وجود، عالقه

 :شامل 0390های موجود در دفترچه کنکور  توانند در یکی از رشته است، می

 -های کشاورزی، مهندسی تکنولوژی آبادانی روستا، مهندسی کشاورزی  کاربردی ماشین -ی کاردانی تکنولوژی آبیاری، کاردانی علم

عمران  -صنایع غذایی، کاردانی فنی عمران  -، مهندسی شیمی (کشاورزی)اقتصاد کشاورزی، مهندسی مکانیک بیوسیستم 

داری، کاردانی تکنولوژی  ردانی تکنولوژی جنگلروستایی، کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی، کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی، کا

 -شیالت، کاردانی تکنولوژی محیط زیست، کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، کاردانی تکنولوژی مواد غذایی، کاردانی علمی 

اربردی امور برداری گیاهان دارویی، کاردانی علمی ک کاربردی تولید و بهره -کاربردی امور زراعی و باغی، کاردانی علمی 

ترویج  -گیاهان دارویی و معطر، مهندسی فضای بستر، مهندسی کشاورزی  -داری، مهندسی تولیدات گیاهی  اراضی،کاردانی نوغان

فناوری  زیست -، مهندسی کشاورزی (اصالح نباتات/ علوم دامی/ پزشکی گیاه/ های کشاورزی های ماشین گرایش)و آموزش کشاورزی 

، علوم و مهندسی (طیور/ های دام گرایش)علوم دامی  -علوم باغبانی، مهندسی کشاورزی  -سی کشاورزی ، مهند(بیوتکنولوژی)

، مهندسی کشاورزی (گرایش تبدیل مواد غذایی)، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)خاک، علوم و مهندسی صنایع غذایی 

داری در  های مدیریت جنگل گرایش)داری  جنگل -ابع طبیعی پزشکی، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی من گیاه -

 -، مهندسی منابع طبیعی (اکولوژی جنگل/ مناطق خشک/ داری عمومی جنگل/ داری شهری جنگل/ داری جنگل/ های جنگلی پارک

، مهندسی (ی آبزیانشناس بوم/ تکثیر و پرورش آبزیان/ برداری آبزیان صید و بهره/ های فرآوری محصوالت شیالتی گرایش)شیالت 

، مهندسی منابع (صنایع چوب/ خمیر و کاغذ/ های بیولوژی و حفاظت چوب گرایش)علوم و صنایع چوب و کاغذ  -منابع طبیعی 

مرتع و آبخیزداری،  -مدیریت مناطق خشک و بیابان، مهندسی منابع طبیعی  -محیط زیست، مهندسی منابع طبیعی  -طبیعی 

حفاظت و / صنایع خمیر و کاغذ/ های مرکب چوب های صنایع فرآورده گرایش)دسی چوب و کاغذ مهن -مهندسی منابع طبیعی 

 .ثبت نام کنند( صالح چوب

شود  های امتحانی برگزار می خردادماه سال آینده در حوزه 22و  20شنبه و جمعه  در صبح و عصر پنج 0390آزمون سراسری سال 

 .گیرد روی سایت سازمان سنجش قرار می 90ه نخست مردادماه صورت کارنامه در هفت و نتایج اولیه آن به
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های ذکرشده بروز نکرده، دست کم خود داوطلبان  شمار رشته امید است با توجه به اینکه هنوز عزم قاطعی برای کنترل تعداد بی

 ./شغلی ندارد، بپرهیزند ها که فرصت نگری از انتخاب برخی رشته عاقالنه و هوشمند به سمت انتخاب رشته بروند و با آینده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 20723-0 .html 

 متفرقه
 آیانا-1252بهمن  39, شنبه

 شد  "13مهندسان برجسته کشاورزی در سال "پدر کیوی ایران، از 

کشاورزی و شورای علمی فرهنگستان علوم، در میان چهار مهندس بر اساس مصوبات شورای گروه علوم 

عنوان  اند، نام مهندس یونس ابراهیمی، پدر کیوی ایران به عنوان مهندسان کشاورزی برگزیده شده برتر که به

 . شود دیده می "13مهندس برجسته کشاورزی در سال "
عنوان رسانه تخصصی بخش  آن که خبرگزاری کشاورزی ایران به ، پس از(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها و مطالبی متنوع و متکثر در باب اهمیت مالحظه جایگاه مهندسان کشاورزی در نظام  گزارش کشاورزی توانست طی سلسله

علوم کشاورزی و شورای انتخابی فرهنگستان علوم، مبادرت به اقناع فرهنگستان کند و این شورا نیز با سعه صدر و همکاری گروه 

علمی فرهنگستان علوم پذیرای پیشنهادات این رسانه تخصصی شد؛ سرانجام رئیس گروه علوم کشاورزی شورای علمی فرهنگستان 

ای که به دست وی رسیده،  قول داده بود، طی نامه (لینک خبر)طور که مردادماه سال جاری  علوم جمهوری اسالمی ایران همان

های برگزیده مهندسان  ضمن تبریک این انتخاب شایسته، از مهندس یونس ابراهیمی برای حضور در آیینی که جهت تقدیر از چهره

 .شود، دعوت به عمل آورده است کشاورزی و منابع طبیعی کشور در اسفندماه سال جاری تشکیل می

زارش، گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی در نظر دارد همه ساله مهندسان برجسته کشاورزی و بنا بر این گ

 .ها و خدمات ارزنده علمی و پژوهشی آنان تجلیل به عمل آورد منابع طبیعی کشور را معرفی کند و در مراسمی از تالش

رجسته کشاورزی کشور، برگزیده گروه علوم کشاورزی برای تجلیل در بر این اساس، مهندس یونس ابراهیمی به همراه سه چهره ب

اند و در نظر است نخستین دوره معرفی و تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی کشور  نخستین دوره انتخاب شده

 .منتخب فرهنگستان علوم، در اسفندماه سال جاری در فرهنگستان مذکور برگزار شود

نامه  آیین: افزاید ش که سازمان تحقیقات کشاورزی به نقل از معاونت کشاورزی فرهنگستان علوم مخابره کرده است، میدر این گزار

و معیارهای مهمی برای انتخاب مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم تدوین و 

 .اند ها و معیارهای مصوب انتخاب شده این حوزه بر مبنای شاخصبه تصویب فرهنگستان رسید و لذا برجستگان 

 :این معیارها عبارتند از

 حداقل شرایط الزم برای پذیرش اولیه در فرایند انتخاب مهندس برجسته کشاورزی و منابع طبیعی

 و یا خارجیهای داخلی  های کشاورزی و منابع طبیعی از دانشگاه داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته

 های اخالق مهندسی برخورداری از حسن شهرت در زمینه

ربط و گروه علوم  های مرتبط با امور کشاورزی و منابع طبیعی به تشخیص شاخه ذی های اجتماعی، فرهنگی و فعالیت فعالیت

 کشاورزی فرهنگستان علوم

طبیعی و معیارهای انتخاب شامل بنیانگذاری  های مختلف کشاورزی و منابع سال سابقه فعالیت در زمینه21داشتن حداقل 

 واحدهای تولیدی و صنعتی کشاورزی یا منابع طبیعی و یا واحدهای وابسته به آنها

 آموختگان کشاورزی ومنابع طبیعی زا برای دانش کارآفرینی و همکاری در تأسیس مراکز اشتغال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21523-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18990-1.html
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 های تولید تالش در جهت انتقال علم و فناوری به صحنه

 های تشخیص در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی زمایشگاهتأسیس آ

 ها و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار و نوآوری در زمینه ساخت تجهیزات،زیرساخت

 اقدام مؤثر در زمینه حفظ و احیاء محیط زیست و منابع طبیعی

 باشداصالح و معرفی رقم یا نژاد ثبت شده ملی که در کمیت یا کیفیت تولید شاخص 

 خدمات ارزنده و ابتکاری در تولید بذر و نهال سالم و عوامل تکثیر

ریزی و کمک به  های تحقیقاتی در زمینه کارآموزی، کارورزی، برنامه های آموزش عالی و سازمان ها،مؤسسه کمک مؤثر به دانشگاه

 های آنها عمران و تجهیز آزمایشگاه

 ت کشاورزیخالقیت و ابتکار مؤثر در زمینه سالمت محصوال

 مشارکت مؤثر در فرآوری و صادرات محصوالت کشاورزی

 استفاده بهینه از انرژی ومنابع طبیعی در دستیابی به کشاورزی پایدار

کاربردی، ثبت اختراع، جوائز،  -های کشاورزی و منابع طبیعی، انتشارات علمی  اندازی کارگاه فناوری سازی، توسعه، ترویج و راه بومی

 .های منابع طبیعی آمیز عرصه سال و اداره موفقیت 21ها، سوابق برجسته شغلی بیش از  تقدیرنامهافتخارات و 

 دالیل برگزیده شدن مهندس یونس ابراهیمی

 .خورشیدی و در شهر آستارا متولد شده است 0303شایان ذکر است مهندس یونس ابراهیمی در سال 

در دبیرستان مروی تهران پشت سر  0337تارا و دوره متوسطه را نیز تا سال وی تحصیالت ابتدایی را در دبستان حکیم نظامی آس

عنوان نخستین فوق لیسانس این شهر  به 39سپس تحصیالت دانشگاهی را در دانشگاه تبریز سپری کرد و در سال . گذاشت

ای تکمیل تحصیالت در مقطع ابراهیمی به جهت عالقه وافری که به رشته فعالیت باغبانی داشت مجدداً بر. آموخته شد دانش

 .تحصیالت خود را در این رشته به پایان رسانید 0339کارشناسی ارشد باغبانی در تهران ادامه تحصیل داده و در سال 

آموختگی از دانشگاه تهران به استخدام وزارت کشاورزی در آمد و پس از چند سال خدمت در مؤسسه تحقیقات  وی بعد از دانش

آموخته شدن در  برای ادامه تحصیالت و استفاده از بورس تحصیلی عازم آمریکا شده و پس از دانش 07، در سال نهال و بذر کشور

برای  05گرمسیری از دانشگاه فلوریدا، مجدداً در سال  های گرمسیری و نیمه رشته مزبور و با اخذ درجه فوق لیسانس در رشته میوه

عنوان محقق ارشد باغبانی، خدمت صادقانه و  قیقات، اصالح و تهیه نهال و بذر بهادامه خدمت به کشور مراجعت و در مؤسسه تح

 .نظیر استمرار بخشید مجدانه خود را با اشتیاق کم

سال ادامه داشته و این سرمایه ارزشمند کشور از سال  02خدمات مستمر تحقیقاتی این استاد برجسته در وزارت کشاورزی بیش از 

( وابسته به شرکت میثاق امداد)و در ایستگاه تحقیقات یونس  (ره)را با مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام همکاری صمیمانه خود 92

 .در شمال کشور آغاز کرد

نکته حائز اهمیت آنکه نتایج ارزنده تجارب وی در زمان اشتغال در وزارت جهاد کشاورزی و نیز پس از آغاز همکاری در مجتمع 

مندان این رشته  و کیوی و سایر محصوالت باغی گرمسیری در سراسر کشور مورد استفاده فعاالن و عالقهاقتصادی در حوزه مرکبات 

های کشور سپری  تر آن که این پژوهشگر ممتاز که اکثر اوقات خود را با لباس کار در مزارع و باغ فعالیت واقع شده و نکته مهم

 .جامعه کشاورزی کشور معرفی کرده استکرده، شاگردان ورزیده و فرهیخته متعددی را نیز به 

المللی ارائه کرده و در بسیاری از  ها، سمینارها و مجامع بین اجرایی به کنفرانس -مقاله علمی  32این چهره برجسته کشور تاکنون 

داخلی و  ای که همکاری و حضور اثربخش وی در مجامع گونه این مجامع علمی و تخصصی حضور فعال و سخنرانی علمی داشته، به

 .المللی همچنان ادامه دارد بین



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

52 
 

ها نمایندگی مرکز تحقیقات مرکبات کشور در سازمان  های مؤثر و برجسته این استاد گرانقدر، سال همچنین یکی دیگر از سمت

ای ارقام مرکبات ه های اصالح و تحقیق و نیز معرفی پایه المللی در ایران در زمینه ریزی بین فائو و به عهده داشتن مسئولیت برنامه

 .بوده است

های گیالن و مازندران و همچنین باغ کیوی ماهوتی در آستارا، توسط مهندس یونس ابراهیمی،  های کیوی در استان نخستین باغ

اندازی شده  راه 0305پدر تحقیقات مرکبات و کیوی ایران و ریاست اسبق مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور مدیریت و در سال 

 .های یونس ابراهیمی تولید شد بار در ایران و با تالش محصول کیوی طالیی برای نخستین 0392ن که در سال جالب آ. است

http://www.iana.ir/majles/item/20715-0.html 

 

 
 متفرقه

 فود پرس  1252بهمن ماه  32دو شنبه 

 یزی از تغییرات قیمت موادغذایگزارش بانک مرک
درصد افزایش  72.7نسبت به هفته مشابه سال قبل  93.00.20قیمت میوه های تازه در هفته منتهی به : بانک مرکزی اعالم کرد <

بانک مرکزی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در .درصد کاهش یافت 09.3و قیمت سبزی های تازه 

قلم کاهش و یک قلم  7قلم نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش،  7بر این اساس، قیمت . را اعالم کرد 93.00.20تهی به هفته من

 0.3لبنیات و تخم مرغدر هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل .نیز ثابت ماند

درصد کاهش یافت و شانه ای  1.9قیمت تخم مرغ معادل . م این گروه بدون تغییر بوددرصد افزایش داشت و بهای سایر اقال

برنج و حبوبدر این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله .ریال فروش می رفت 017111الی  92111

در گروه حبوب بهای نخود، عدس و لوبیا چشم . درصد کاهش داشت 1.7درجه یک ثابت بود و قیمت برنج داخله درجه دو معادل 

میوه ها و سبزی های تازهدر هفته .درصد کاهش یافت 0.3درصد تا  1.0بلبلی بدون تغییر بود و قیمت سایر اقالم این گروه بین 

ه با سایر میوه مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظری کیفی در مقایس

میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و . فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید

قیمت سیب قرمز تخم لبنان معادل .سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای سیب زرد تخم لبنان ثابت بود

در گروه سبزی های . درصد کاهش داشت 2.0درصد تا  0.0درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  3.7انار درصد و  1.0

گوشت قرمز و .درصد کاهش یافت 21.9درصد تا  0.7تازه قیمت سبزی های برگی بدون تغییر بود و بهای سایر اقالم این گروه بین 

 6.7درصد و گوشت مرغ  1.0درصد، گوشت تازه گاو و گوساله  1.5سفند معادل گوشت مرغدر هفته مورد گزارش قیمت گوشت گو

درصد افزایش ولی قیمت  1.7درصد و شکر  1.0قند، شکر، چای و روغن نباتیدر این هفته بهای قند معادل .درصد افزایش داشت

قیمت لبنیات در هفته مورد .ثابت بودبهای روغن نباتی مایع . درصد کاهش یافت 1.2نباتی جامد  درصد و روغن 1.0چای خارجی 

درصد، گوشت قرمز  72.7درصد، میوه های تازه  1.9درصد، حبوب  6.2درصد، برنج  00.0بررسی نسبت به هفته مشابه سال قبل 

در عین حال، سبزی .درصد افزایش قیمت نشان می دهد 9.0درصد و چای  7درصد، قند و شکر  02.6درصد، گوشت مرغ  7.9

 درصد کاهش قیمت داشته است 7.7درصد و تخم مرغ نیز  1.2درصد، روغن نباتی  09.3های تازه 

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

 متفرقه
 ایسنا - 1252بهمن  3۲یکشنبه 

http://www.iana.ir/majles/item/21507-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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 تجمع دامداران ایالمی و شرکت کنندگان آزمون استخدامی پخش پاالیش مقابل مجلس

 .مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند( یکشنبه)جمعی از شرکت کنندگان در آزمون استخدامی شرکت پخش و پاالیش صبح امروز

کردند که در آزمون استخدامی شرکت پخش و پاالیش  کنندگان اظهار می به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، تجمع

 .زند گیری آنها سرباز میپذیرفته شدند اما وزارت نفت از به کار

تجمع کنندگان با سردادن شعارهای اهلل اکبر، هیهات منه الذله، مجلس با عدالت حمایت حمایت، خواستار پیگیری این موضوع از 

 .سوی نمایندگان مجلس شدند

 .ای دامداران ایالمی مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند همچنین در تجمع جداگانه

عدم حمایت از تولید محصوالت دامی را علت تجمع خود مقابل مجلس عنوان کردند و خواستار حمایت نمایندگان  دامداران ایالمی

 .از دامداران و حل مشکل دامداران شدند

http://www.isna.ir/fa/news/93002600002 

 نوغان

 ایسنا - 1252بهمن  38شنبه  سه

  تولید ساالنه هزار تن پیله تر ابریشم

استان کشور اقدامات الزم برای  00در : سرپرست مرکز توسعه نوغانداری کشور از تولید ساالنه هزار تن پیله تر ابریشم در کشور خبر داد و گفت

 .حضور پررنگ تر زنان در نوغانداری کشور در حال انجام است

ابریشم هم مانند سایر محصوالت کشاورزی با فراز و نشیب های زیادی : ا در گیالن، علی اصغر داداش پور اظهار کردبه گزارش خبرنگار ایسن

 .مواجه بوده است که در این میان به دنبال ایجاد نگرش جدید در نوغانداری هستیم

نوغانداری از مشاغل دوستدار : شور را ارتقا داد، تصریح کردداداش پور با بیان اینکه با ترغیب نسل جوان به نوغانداری می توان تولید ابریشم ک

 .اکوسیستم محسوب می شود و امروزه در دنیا طرفداران زیادی دارد

 .اصالح باغات بومی از اهداف مهم توزیع این نهال ها است: هزار اصله نهال اصالح شده بین نوغانداران خبر داد و گفت 211وی از توزیع 

 .ما نهال ها را توزیع می کنیم که برگ دهی دو برابری داشته باشند: ه نوغانداری کشور خاطرنشان کردسرپرست مرکز توسع

 .استان توزیع می شوند 07نهال های اصالح شده بین : داداش پور گفت

برای تحقق این امر : نیم، ادامه دادوی با اشاره به اینکه برنامه داریم تا فعالیت زنان روستایی را در نوغانداری و تولید ابریشم کشور گسترده ک

 .استان کشور حمایت می شوند تا نوغانداری را در استان خود توسعه دهند 00زنان روستایی 

 .نفر در کشور به نوغانداری مشغولند و به طور میانگین در کشور تولید می شود 711هزار و  09در مجموع : او گفت

 .به دلیل سریع الرشد بودن، درختان توت می تواند در فضای سبز شهرها استفاده شود: نشان کردسرپرست مرکز توسعه نوغانداری کشور خاطر

از بخش خصوصی برای ایجاد و : داداش پور با بیان اینکه افزایش توتستان ها موجب جلوگیری از فرسایش خاک نیز می شود، تصریح کرد

 .توسعه باغات توتستان های کشور دعوت به همکاری شده است

: ای را در کشاورزی ایجاد کند بدون آنکه وقت و هزینه زیادی از کشاورز بگیرد، افزود تواند ارزش افزوده داری می وی با بیان اینکه نوغان

 .اندازی این صنعت در خدمت ارزش افزوده قرار گیرد تواند با راه های کشاورز می فرصت

 .ت مناسب برای احیای این صنعت است تا کشاورزان دوباره به آن روی آورندمرکز توسعه نوغانداری یک فرص: داداش پور تصریح کرد

این صنعت از زمان های بسیار گذشته در . داری پیشرفت داشته است ایران از جمله کشورهایی است که در نوغان: وی ادامه داد

 .کشور بوده و ایران در صادرات ابریشم پیشینه بسیاری داشته است

http://www.isna.ir/fa/news/93112614112
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http://www.isna.ir/fa/news/93002907073 

 

 گزارشات جهانی

 آیانا- 1252بهمن  38, سه شنبه

 زنان روستایی  "کشت و فراوری گیاهان دارویی"کمک بالعوض فائو به پروژه 

های بالعوض  از کمک مندی برای بهره 1۰جهت اجرا در سال  "کشت و فرآوری گیاهان دارویی"پروژه 

 . مورد تأیید قرار گرفت FAOسازمان 
از استان اردبیل، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اعالم این خبر ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی های دفتر مرکزی امور زنان روس های مدون این سازمان و حمایت ریزی با اهتمام برنامه: گفت

مورد تأیید  FAOهای بال عوض سازمان  مندی از کمک برای بهره 90جهت اجرا در سال  "کشت و فرآوری گیاهان دارویی"پروژه 

 .قرار گرفت

های  ایت از پروژهدرباره حم( فائو)نامه وزرات جهاد کشاورزی با سازمان خواربار و کشاورزی  با توجه به تفاهم: عدیل سروی افزود

هزار دالر جهت اجرایی شدن پروژه در اختیار شرکت تعاونی زنان روستایی قرار خواهد  9زنان روستایی از محل این طرح مبلغ 

 .گرفت

های الگویی شاهد  با اجرای چنین طرح: های استان برای فعالیت در عرصه گیاهان دارویی اظهار امیدواری کرد وی با تأکید بر قابلیت

آموختگان این رشته و ارتقای سطح تولید گیاهان  های تولیدی، اشتغال دانش فزایش مشارکت زنان تالشگر روستایی در فعالیتا

 .نقاط استان خواهیم بود دارویی در اقصی

ر های خرد اعتباری د های تعاونی و گروه های مردمی، شرکت سازی جهت ایجاد و حمایت از تشکل زمینه: سروی خاطرنشان کرد

 .ها و راهبردهای امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی است حوزه زنان روستایی از برنامه

نفر  260نفر عضو و هشت صندوق اعتبارات خرد روستایی با تعداد  600شرکت تعاونی زنان روستایی با تعداد  01اکنون تعداد  هم

ت مختلف کشاورزی و دامی ازجمله گیاهان دارویی زعفران، گل محمدی و عسل و حبوبات و بندی محصوال در زمینه تولید و بسته

 ./نیز در بخش صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند... جات خشک و های لبنی، میوه فرآورده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20760-0.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 1252بهمن  35, چهارشنبه

 تبلیغ روی بطری آب معدنی برای افزایش فروش روزنامه 

این . در هفته گذشته توجه بسیاری از افراد را به سوی خود جلب کرد "The Manichi"کمپین روزنامه ژاپنی 

حالی  ها در دهه گذشته در هش میزان فروش روزنامهکا. ها در ژاپن است ترین روزنامه روزنامه یکی از بزرگ
های  های نوپا به تعطیلی یا در اصل تکمیل گزینه تبدیل به یک دغدغه جهانی شده است که بعضی از روزنامه

 .آورند پیشنهادی خود برای حفظ رابطه در جامعه دیجیتال روی می

http://www.isna.ir/fa/news/93112815453
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21561-1.html
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های جدیدتر،  ها نزد نسل ر کمک به کشف مجدد و درک ارزش روزنامهمنظو ، به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

تر را به یک  کنندگان جوان های آب معدنی محبوب نزد مصرف سری بطری بندی یک بسته Dentsuآژانس تبلیغاتی  2103در سال 

. شدند شامل اخبار روز عرضه میبندی خاص  های آب معدنی باید با یک نوع بسته هر روز به مدت یک ماه بطری. روزنامه تغییر داد

تنها جوانان را به سوی  این کمپین نه. و مخاطبان جوان آن به وجود آمد Manichiبه این ترتیب راه تماس جدیدی میان روزنامه 

گذاری نزد  در ادامه با توسعه روند ارزش. داشت کرد، بلکه همچنین به مشارکت در انجامشان وامی امور جاری تشویق می

 .کنندگان، میزان فروش نیز افزایش یافت مصرف

عنوان یک رسانه جدید قدرتمند برای تشویق مردم به مشارکت بیشتر،  های خبری به در پی کسب موفقیت با ارائه بطری

Manichi  م ای برای وا داشتن مرد هدف از انجام این کار تبدیل روزنامه به رسانه. اجرا کرد 2100را در سال  "بطری اهدایی"طرح

 .به انجام یک کار خیر بود

 :دادند بندی بطری آب معدنی با مقاالتی بود که یکی از پنج دلیل مهم زیر را پوشش می ایده انجام این کار جایگزین کردن بسته

 .مناطقی در فیلیپین که اخیراً دچار گردباد شده بودند -0

 در کامبوج HIVهای یتیم مبتال به ویروس  بچه -2

 های کنیا در راستای ایجاد فضای بز در کوه هایی فعالیت -3

 دیده از زلزله عظیم در شرق ژاپن مناطق آسیب -0

 حفظ محیط زیست کوه فوجی -7

شده روی  مند به حمایت از اتفاق خبررسانی توانستند یک نوع بطری آب معدنی را انتخاب کنند که عالقه کنندگان می مصرف

شدند و سپس مبلغ حاصل از فروش  بندی، افراد از ابعاد فاجعه باخبر می شده روی بسته چاب با مطالعه مقاله. بندی آن بودند بسته

هزار بطری آب معدنی در طول  31اندازی این کمپین به فروش  راه. ِابد های آب معدنی به حل آن مشکل خاص اختاص می بطری

 ./ال قبل از آن منجر شدبرابر بیشتر از س 31های مالی  آوری کمک تر جمع یک ماه و از همه مهم

http://www.iana.ir/food/item/20769-0.html 
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	آب
	استفاده ۷۵ درصد ظرفیت آب کشور بیش از ۴۰ درصد معیار فائو/ سرانه آب به ۱۰۰۰ مترمکعب رسیده است
	معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: بر اساس آخرین آمار سرانه آب در سطح ملی به زیر ۱۰۰۰ مترمکعب و در برخی مناطق به کمتر از ۳۰۰ مترمکعب رسیده و این به معنای ورود به مرحله تنش حاد است.
	کاهش ۶۰۳ میلیون متر مکعبی حجم آب معادل برف کشور
	وسعت پوشش برفی کشور در پایان سومین هفته بهمنماه جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است و حجم آب معادل برف کشور از دو میلیارد و 967 میلیون مترمکعب به دو میلیارد و ۳۶۴ میلیون متر مکعب رسیده است.
	تصمیم سازی برای آب باید از چهاردیواری وزارتخانه خارج شود/ کاهش برداشت ۱۱ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی
	معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه 60 درصد نیاز کشور از طریق منابع آب زیرزمینی تامین میشود، گفت: تصمیم سازی برای آب باید از چهاردیواری وزارت نیرو خارج شود.
	300 هزار حلقه چاه غیرمجاز، در مقابل 480 هزار حلقه چاه مجاز
	از میان 609 دشت یا حوزه هیدرولوژی در کشور، 297 دشت در آستانه بحران قرار گرفته است و وضعیت مابقی نیز مشخص نیست.
	گردهمایی بحران مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور برپا میشود
	همایشی با عنوان بحران مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور 27 بهمنماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی با حضور مقامات ذینفع در بخش دولتی و خصوصی و وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو بحران آب در حوزه فوق برپا میشود.
	درخواست وزارت نیرو از قوه قضاییه برای برخورد با چاههای غیرمجاز
	برای آنکه مشکل آب کشور حل شود، نیاز است علاوه بر آنکه وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو همسو با یکدیگر حرکت کنند، قوه قضاییه نیز برای مقابله با عاملان چاههای غیرمجاز کمک کند.
	کشاورزی ایران، نیازمند رژیم حقوقی
	کشاورزی برای قرار گرفتن در مدار توسعه، نیازمند اصلاح مدیریت آب، زمین و رژیم حقوقی است.
	استفاده از ظرفیت دانشآموختگان کشاورزی، برای حل بحران آب
	دانشآموختگان کشاورزی، دارای تخصصهای لازم در بخشهای مختلف بهویژه آب هستند که میتوان از ظرفیت آنها در طرحهای مطالعاتی، طراحی و اجرای برنامههای وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو استفاده کرد.
	ابلاغ میزان مصرف آب کشاورزی، صنعت، محیط زیست، فضای سبز و شرب، بهزودی
	بر اساس مطالعه انجامشده، میزان مصرف آب توسط بخشهای کشاورزی، صنعت، محیط زیست، فضای سبز و شرب مشخص شده که بهزودی به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ میشود.
	آب آشامیدنی روستاها گران شد
	نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مصوب کردند که تعرفه آب آشامیدنی روستاها ۵۰ درصد تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه شود.

	اقلیم و منابع طبیعی
	عملکرد کلزا در استانهای مختلف اقلیم سرد و معتدل سرد افزایش مییابد
	رقم جدید کلزای زمستان با نام "احمدی" در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج رونمایی شد.
	200 هکتار پوشش گیاهی اطراف کربلا؛ طرح بلاتکلیف کنترل ریزگردها
	برای کنترل ریزگردها، دیپلماسی فعال با کشورهای منطقه ازجمله عراق و در نظر گرفتن ردیف اعتباری مستقل در لایحه بودجه اقدامات اجرایی است که هماکنون برای کنترل عوارض این پدیده در استانهای جنوبی ازجمله خوزستان باید در دستور کار قرار گیرد.
	اجرای 11 میلیون هکتار طرح آبخیزداری طی 3 سال آینده
	رئیس سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با اجرای طرح های آبخیزداری سالانه 50 میلیارد متر مکعب آب در کشور تولید و به سفره های زیر زمینی تزریق خواهد شد.
	وزیر کشور برای ایجاد موانع طبیعی مقابل ریزگردها به عراق می رود
	معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور از سفر رحمانی فضلی به عراق خبر داد و گفت: این سفر در روزهای آتی انجام می شود و مباحث مربوط به ریزگردها در این سفر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
	شهروندان در معرض گرد و غبار، ماسک و شیر می گیرند
	معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور از اتخاذ تصمیمات جدید شورای معاونان وزارت کشور برای کمک به شهروندان در معرض گرد و غبار خبرداد و تمدید خدمات رایگان به افراد آسیب دیده از این پدیده و توزیع "ماسک" و "شیر" را از جمله این اقدامات ذکر کرد.

	اقتصاد محصولات
	عرضه 33 هزار تن نخود متوسط در بورس کالای ایران
	روز شنبه 25 بهمن ماه، 33 هزار و 210 تن نخود متوسط از سوی اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران، با قیمت پایه 13 هزار و 800 ریال روانه تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران میشود.
	بورس کالای ایران میزبان ذرت 11 عرضه کننده داخلی و خارجی
	روز سه شنبه 28 بهمن ماه، ذرت دانه ای 9 استان کشور و دو کشور برزیل و روسیه در تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران عرضه می شود.
	عرضه محصولات کشاوزی 9 استان کشور در بورس کالای ایران
	امروز یکشنبه 26 بهمنماه، محصولات کشاورزی استانهای کرمانشاه، اردبیل، استان مرکزی، خراسان رضوی، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی، لرستان و همدان در بورس کالای ایران عرضه میشود.
	کشاورزان از ارزانی گوجهفرنگی گلایهمند نباشند!
	در حالی که در ماههای پیش کشاورزان از فروش هر کیلوگرم گوجهفرنگی پنج تا ششهزار تومان سود میکردند امروز نباید ناراحت کاهش قیمت این محصول به 400 تومان باشند!
	کاهش نرخ پنبه در بازار داخلی با افت قیمت نفت
	با کاهش نرخ نفت و متعاقب آن الیاف پلیمری، نرخ الیاف طبیعی از جمله پنبه در بازار داخلی و جهانی به مبلغ 50 سنت در هر کیلوگرم کاهش یافت.

	برنامه و سیاست ها
	ضرورت تصویب قوانین جدید در حوزه برداشت آب زیرزمینی/ نقض قانون در عدم لزوم پروانه حفر چاههای خانگی
	عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از معایب قانون بهرهبرداری از آب را عدم لزوم اخذ پروانه حفر برای چاههای خانگی عنوان کرد و افزود: این قانون منجر به حفر غیرمعمول و گسترده و بهرهبرداری شدید از چاهها شد.
	عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از معایب قانون بهرهبرداری از آب را عدم لزوم اخذ پروانه حفر برای چاههای خانگی عنوان کرد و افزود: این قانون منجر به حفر غیرمعمول و گسترده و بهرهبرداری شدید از چاهها شد.
	عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از معایب قانون بهرهبرداری از آب را عدم لزوم اخذ پروانه حفر برای چاههای خانگی عنوان کرد و افزود: این قانون منجر به حفر غیرمعمول و گسترده و بهرهبرداری شدید از چاهها شد.
	متن کامل شیوهنامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی منتشر شد
	شیوهنامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی که 20 بهمنماه جاری به رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی، معاونان ذیربط وزارت جهاد کشاورزی، انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان کودهای شیمیایی، کشاورزی، عالی و زیستی و سایر مراجع ذیربط ابلاغ شد، جهت اطلاع و تسهیل امور ب...
	مخالفت مجلس با پیشنهاد اختصاص 60 میلیارد به سازمانهای مردمنهاد محیط زیست
	نمایندگان مجلس با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در یک بند از بودجه 94 که 60 میلیارد تومان به سازمانهای مردمنهاد محیط زیست اختصاص میداد، با 134 رأی منفی مخالفت کردند و آن را به تصویب نرساندند.
	امکان بازنگری در طرحهای هادی روستایی برای حفظ اراضی کشاورزی
	رئیس بنیاد مسکن گفت: قول میدهم و آمادگی صد در صد داریم که هر جا که سازمان امور اراضی نیاز به تغییرات و بازنگری در طرح هادی روستایی دارد، آن را انجام دهیم.
	واگذاری انبارهای ذخیره علوفه و کالا به اتحادیهها با اقساط ۵ ساله
	نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۴ تصویب کردند، انبارهای ذخیره علوفه و کالا و فروشگاهها از سوی سازمان امور عشایر ایران به شرکتها و اتحادیههای بهرهبردار واگذار شود.
	سفارتخانهها رایزن اقتصادی محصولات کشاورزی شوند
	در حالی که ضرورت توسعه بخش کشاورزی و ارائه مشوق برای جذب سرمایههای داخلی در حوزه تولید بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست، در نظر گرفتن تسهیلات کمبهره برای بخش کشاورزی ضروری است.
	در حالی که ضرورت توسعه بخش کشاورزی و ارائه مشوق برای جذب سرمایههای داخلی در حوزه تولید بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست، در نظر گرفتن تسهیلات کمبهره برای بخش کشاورزی ضروری است.
	در حالی که ضرورت توسعه بخش کشاورزی و ارائه مشوق برای جذب سرمایههای داخلی در حوزه تولید بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست، در نظر گرفتن تسهیلات کمبهره برای بخش کشاورزی ضروری است.
	تشکل ملی نشاکاران ایجاد میشود
	تشکلی که رنگ و بوی دولتی دهد، دیگر تشکل نیست و باید بتوانیم با خصوصیسازی روی پای خود بایستیم و زمانی موفق خواهیم شد که قادر به کنترل تشکل خود باشیم.
	تشکلی که رنگ و بوی دولتی دهد، دیگر تشکل نیست و باید بتوانیم با خصوصیسازی روی پای خود بایستیم و زمانی موفق خواهیم شد که قادر به کنترل تشکل خود باشیم.
	تشکلی که رنگ و بوی دولتی دهد، دیگر تشکل نیست و باید بتوانیم با خصوصیسازی روی پای خود بایستیم و زمانی موفق خواهیم شد که قادر به کنترل تشکل خود باشیم.
	شورای راهبری مصرف کود در وزارت جهادکشاورزی تشکیل شد
	مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: شورای راهبردی مصرف کود به منظور جلوگیری از توزیع کودهای تقلبی و بی کیفیت در معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی تشکیل شده است.
	عزم سایر حوزههای اقتصادی، برای تصاحب کرسیهای کشاورزی در اتاق
	تا زمانی که تصمیمگیریها در دست دولت باشد و افراد صنعت در آن حضور نداشته باشند، نمیتوانیم تفکر صادراتی داشته باشیم و قیمتها نیز به ثبات نخواهد رسید.
	تفاهم نامه همکاری سازمان امور اراضی و بنیاد مسکن امضاء شد
	آیین مبادله تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان امور اراضی کشور و بنیاد مسکن با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، همکاری در تامین نیازهای سکونتی روستاییان و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ های واقع در محدوده و حاشیه روستاهای کشور با حض...
	از سوی کاندیداهای کشاورزی ائلاف بزرگ عنوان شد:90 درصد کارآفرینی در بخش کشاورزی است/ درس قنات ایرانی در دانشگاههای کالیفرنیا تدریس می شودکشاورزی>
	پیشگامان وفاق با یک کاندیدا در بخش کشاورزی اعلام موجودیت کرد/خلیلی در کنار عسگراولادی استارت زد
	حتی به یک چاه غیرمجاز هم مجوز داده نشد

	بازار و قیمت ها
	فراز و فرود گوجه فرنگی از ۱۰ هزار تا ۱۰۰ تومان/ ورود گوجه ارزان پاکستانی به بازار
	در حالی که این روزها گوجه فرنگی از کشاورزان با قیمت ۱۰۰ تومان خریداری میشود، یک منبع آگاه از ورود غیرمجاز گوجه فرنگی پاکستانی به میرجاوه و زاهدان و عرضه آن به نازلترین قیمت خبر میدهد.
	عرضه نامحدود مرغ به قیمت 55000 ریال
	شرکت پشتیبانی امور دام کشور آمادگی لازم را جهت عرضه نامحدود مرغ به قیمت 55000 ریال به تمامی شرکت های تعاونی، اتحادیهها، میادین میوه و تره بار و مراکز عمده عرضه این کالا از طریق این شرکت در تهران و استان ها دارد.
	آمادگی کامل جهاد کشاورزی استان اردبیل برای تامین میوه های شب عید
	جهاد کشاورزی استان اردبیل برای تامین میوه های شب عید آمادگی کامل خود را اعلام کرد.
	آرامش بازار محصولات پروتئینی در آستانه نوروز
	نوسان در بازار میوه و ترهبار/قیمت نارنگی و لیموترش دو برابر شد
	قیمت میوه باید در بازار رقابتی تعیین شود نه دستوری
	افزایش 1800 تومانی هر کیلو مرغ در یک ماه
	قیمت گوشت گوساله تا پایان سال تغییر نمیکند/ جلوی قاچاق دام سبک گرفته شد
	رئیس اتحادیه گوشت گوساله با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله تا پایان سال ثابت میماند، گفت: جلوی قاچاق دام سبک از مرزهای غربی کشور گرفته شده است.

	تولیدات زراعی
	ارقام جدید آزاد گردهافشان برای پایداری کشت کلزا معرفی میشود
	با توجه به محدودیت تعداد ارقام آزاد گردهافشان موجود در کشور و تکرقمی بودن آن برای مناطق اقلیم گرم و خشک کشور، معرفی ارقام جدید آزاد گردهافشان راهکار مناسبی برای پایداری کشت این محصول استراتژیک در این مناطق محسوب میشود.

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	رقم جدید "کوشا" در گروه کلاس تجاری بینالمللی Cranberry قرار گرفت
	رقم جدید لوبیاچیتی "کوشا" از نظر عملکرد، بازارپسندی و مقاومت به آفت کنه دولکهای، از برتری قابل توجهی نسبت به ارقام موجود برخوردار است.
	کمیته مقابله با خشکسالی شروع به کار کرد
	بهدنبال آغاز به کار رسمی کمیته مقابله با خشکسالی در وزارت جهاد کشاورزی تمامی دستگاههای ذیربط بهویژه مراکز تحقیقات کشاورزی، آموزشی و ترویجی و مدیریتهای فنی در استانها شروع به کار کردند.
	رونمایی از دستگاه خشک کن هوشمند بدون محدودیت تناژ و منحنی دما
	واحد هر باریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی افتتاح شد.
	تقدیر از كتاب "توليد پايدار محصولات زراعي" در آیین جایزه کتاب سال
	كتاب "توليد پايدار محصولات زراعي" اثر تاليفي رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و چند تن از محققان بخش کشاورزی شايسته تقدير شناخته شد.

	چای
	صندوق سرمایه گذاری چای با مشارکت تولیدکنندگان تشکیل می شود
	رئیس سازمان چای کشور از تشکیل صندوق توسعه سرمایه گذاری چای بامشارکت تولید کنندگان اعم از چایکاران،کارخانه داران وبازرگانان خبرداد.
	رئیس سازمان چای عنوان کرد
	درآمد هر هکتار چایکاری فقط 300 هزار تومان

	خدمات دام و طیور
	امضای سند موافقت نامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی
	همزمان با سفر معاون اول رییس جمهوری به عراق، سند موافقت نامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی به امضا رسید.

	زعفران
	سود 3 برابری دلالان بینالمللی از طلای سرخ ایران! کشاورزی

	سیب زمینی
	انعقاد قرارداد صادرات 40 هزار تن سیبزمینی اردبیل به جمهوری آذربایجان
	قرارداد صادرات 40 هزار تن سیبزمینی از استان اردبیل به جمهوری آذربایجان منعقد شد.
	سطح کشت سیبزمینی صنعتی افزایش مییابد
	برای افزایش صادرات سیبزمینی مازاد نیاز مصرف، دولت 150 تومان یارانه تشویقی در هر کیلوگرم به صادرکنندگان این محصول پرداخت میکند.
	کانون سیبزمینی بذری، خواستار نظارت بر کشت بیرویه
	عضو هیئتمدیره کانون سیبزمینی بذری کشور، مصوبه اخیر دولت مبنی بر پرداخت مشوقهای صادراتی سیبزمینی مازاد کشور را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال خواستار نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر کشت بیرویه این محصول در برخی استانها شد.
	آغاز صادرات سیبزمینی ایران به روسیه
	با آغاز پرداخت یارانه تشویقی به صادرات سیبزمینی، روسیه بر اساس مطالعات انجام شده بازار مناسبی برای صادرات تولید مازاد سیبزمینی ایران دارد.
	با آغاز پرداخت یارانه تشویقی به صادرات سیبزمینی، روسیه بر اساس مطالعات انجام شده بازار مناسبی برای صادرات تولید مازاد سیبزمینی ایران دارد.
	با آغاز پرداخت یارانه تشویقی به صادرات سیبزمینی، روسیه بر اساس مطالعات انجام شده بازار مناسبی برای صادرات تولید مازاد سیبزمینی ایران دارد.

	شکر
	واردات خاموش شکر و اعتراض وزارت کشاورزی صنایع غذایی>
	خسروتاج:واردات شکر مربوط به ثبت سفارش سال گذشته بوده است

	شیلات
	کاهش ۱۵ درصدی تولید با بیماری ماهی قزلآلا/امکان ورود بیماری از طریق واردات
	رئیس سازمان شیلات با بیان اینکه سال 92 حدود 140 هزار تن قزلآلا در کشور تولید شد، گفت: به دلیل بروز ویروس وی اچ اس در بین ماهیان سردآبی پیشبینی میشود، میزان تولید این ماهی امسال 15 درصد کاهش یافته باشد.
	ایران و روسیه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر را امضا میکنند
	وزیر منابع طبیعی و محیط زیست روسیه در روزهای ۲۰ و ۲۱ فوریه (۲ و ۳ اسفند) با هدف امضای پروتکل حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر به تهران سفر میکند.
	انعقاد توافقنامه شیلات با دانشگاه تهران برای تولید انبوه زالو
	از آنجا که ارزآوری زالو در بازارهای جهانی بیش از 10 تا 15 دلار برآورد شده است و علاوه بر آن، این جاندار کوچک میتواند در درمان بسیاری از بیماریها مؤثر واقع شود، توافقنامهای مشترک بین شیلات با پردیس دانشگاه تهران منعقد شده تا زمینههای لازم برای تول...
	تولید 300 هزار قطعه بچهماهی صبیتی برای پرورش در قفس
	امسال برای نخستینبار، حدود 300 هزار قطعه بچهماهی صبیتی برای تحویل به پرورشدهندگان ماهی در قفس تکثیر شده است.
	عامل اصلی بروز بیماری VHS قزلآلا بیرونی اعلام شد
	بهدلیل واردات بچهماهی تخم چشمزده از کشورهای مختلف، احتمال بیرونی بودن عامل بروز بیماری VHS در آبزیان زیاد است.
	واگذاری شش بندر ماهیگیری به تعاونیها
	در راستای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور اجرایی بنادر ماهیگیری، شش بندر به تعاونیهای ماهیگیری واگذار شد.
	کاهش ۱۵ درصدی تولید با بیماری ماهی قزلآلا/امکان ورود بیماری از طریق واردات مواد غذایی>

	عسل
	افزایش مجموع کلونیهای زنبور عسل به 6 میلیون و 618 هزار
	بر اساس جدید ترین سرشماری انجام شده، میزان کلونی های زنبور عسل کشور به 6 میلیون و 618 هزار کلونی با میزان تولید 74 هزار تن عسل افزایش یافت.
	جشنواره "عسلآباد"، میزبان محصولات 30 استان کشور
	جشنواره عسلآباد که عصر امروز در فرهنگسرای اشراق گشایش مییابد، میزبان تولیدکنندگان عسل از 30 استان کشور است.

	صادرات و واردات
	تعلل دو ماهه ایرانیها در ترجمه سند، عامل تاخیر واردات روسیه از ایران
	دستیار مدیر کل سرویس نظارت بر بهداشت گیاهی و دامی روسیه گفت: ما پروتکل در مورد عرضه محصولات گیاهی را در ماه دسامبر تهیه کردیم ولی من نمی توانستم آن را امضا کنم به دلیل آن که همتایان ایرانی نسخه فارسی آن را آماده نکردند.
	تعرفه بالا مانع صادرات میوه ایران به روسیه است/ صدور فلهای میوه بیکیفیت در مرز با کارت بازرگانی
	نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه ایران، تعرفه بالا را مانعی برای صادرات میوه ایران به روسیه عنوان کرد و از صدور فلهای میوه بیکیفیت در لب مرز با کارت بازرگانی انتقاد کرد.
	واردات هزار میلیارد دلاری کنجاله از چه سالی شروع شد؟کشاورزی

	صنایع غذایی
	پگاه رتبه اول صنایع غذایی ایران را کسب کرد
	اعلام همبستگی اهالی صنایع غذایی و کشاورزی برای تسخیر صندلی های اتاق تهران
	قیمت نانهای فانتزی آزاد شد مواد غذایی
	دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرینی و شکلات عنوان کرد:/تغییر قیمت روزانه مواد اولیه عامل بیثباتی در تولید صنایع غذایی

	کود
	مصرف سالانه 3.8 میلیون تن کود در کشور

	گوشت مرغ
	11 هزار تن مرغ منجمد در استان مرکزی ذخیره شده است
	سرپرست استانداری مرکزی گفت: با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال نو و افزایش تقاضا برای برخی از کالاها، 11 هزار تن مرغ منجمد در این استان ذخیرهسازی شده است.
	ایران جزء ۸ کشور دارای مرغ نژاد لاین است/ ۸۰ درصد نژاد مرغ وارداتی و انگلیسی است
	مدیر عامل سابق مجتمع مرغ لاین بابل کنار گفت: با وجود این که ایران جزء 8 کشور دارای مرغ نژاد لاین است، در حال حاضر بیش از 80 درصد بازار مرغ کشور در اختیار نژاد وارداتی به نام راس انگلیس است.
	مرغ به قیمت مصوب تعاونی عرضه میشود
	برای تنظیم بازار استان اردبیل، مرغ به قیمت مصوب تعاونی عرضه میشود.
	دوئل مرغها در بازار بر سر قیمت مواد غذایی

	گندم
	کاهش 70 هزار هکتاری سطح کشت گندم، در دستور کار
	معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی برنامههایی را تدوین کرده تا سطح کشت گندم 70 هزار هکتار کاهش یابد، اما تولید بالاتر از سطح فعلی برود.

	منابع مالی
	۶۰ هزار تن شیر خام به نرخ تضمینی خریداری شد/ واریز ۵ میلیارد تومان به حساب دامداران
	مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه اجرای طرح خرید تضمینی شیر موجب افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت خرید شیر خام در برخی استانها شده، گفت: تاکنون ۶۰ هزار تن شیر خام از تولیدکنندگان خریداری شده است.
	تابش: اعتبار ۴۲ هزار میلیارد تومانی عمرانی برای خروج از رکود/ بودجه دفاعی کشور ۲۵۰ درصد افزایش یافت
	نماینده موافق لایحه بودجه سال 94 گفت: اعتبارات بنیه دفاعی کشور از 1760 میلیارد تومان سال 93 به 6200 میلیارد تومان یعنی 3.5 برابر افزایش یافته است.
	بودجهای برای کمک به عشایر درگیر گرد و غبار نداریم
	سازمان امور عشایر کشور بودجهای برای کمک به عشایر و دامهای درگیر پدیده گرد و غبار ندارد.
	پرداخت 360 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان اردبیلی
	با پرداخت 360 میلیارد ریا غرامت به کشاورزان استان اردبیل، حمایت های واقعی از خسارت دیدگان محقق شد.
	اصلاح نحوه پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمام شده شیر خام تحویلی به صنایع لبنی
	هیات دولت ضمن مصوبه پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمام شده شیر خام تحویلی به صنایع لبنی، در مصوبه دیگری جهاد کشاورزی را مجاز کرد تا نسبت به امضای موقت موافقتنامههای همکاری در زمینههای حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی و همچنین بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت های...
	هیات دولت ضمن مصوبه پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمام شده شیر خام تحویلی به صنایع لبنی، در مصوبه دیگری جهاد کشاورزی را مجاز کرد تا نسبت به امضای موقت موافقتنامههای همکاری در زمینههای حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی و همچنین بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت های...
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