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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

 - 40/11/39فارس

 رشد اقتصاد جهان تحت تاثیر بحران آب/ کمبود آب منشاء چالش سیاسی دهه آینده

کند و  کمبود آب در دهه آینده رشد اقتصاد دنیا را تهدید می: المللی آب اعالم کرد یک کارشناس بین
کاالی با ارزشی است اما بدون شک آب اگرچه . پایداری سیاسی را در کشورها تحت تاثیر قرار خواهد داد

 .های سیاسی در آینده خواهد شد منشا چالش
المللی آب نوشته  الکساندر کوستوا کارشناس بین " "واتر پالتیکس "به نقل از خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

ها و ناپایداری سیاسی  دهد و سر منشاء بسیاری از چالش را تحت تاثیر قرار میکمبود آب در آینده رشد اقتصادی جهان : است

با تغییرات آب و هوایی هم مسئله کمبود آب و تاثیر آن سال به سال بیشتر خواهد شد، این ماده حیاتی بسیار با ارزش .خواهد شد

 .تواند جای نفت را هم بگیرد است که حتی می

درصد جمعیت دنیا  52بیش از  0222شوند و تا سال  مردم جهان با کمبود آب شرب مواجه میبیش از نیمی از  0202تا سال 

 .درگیرکمبود آب شرب خوا هند شد

میلیارد نفربا خطر بحران کمبود آب مواجه هستند  0.5کشور جهان با جمعیت بیش از  64دهد که  المللی نشان می هشدارهای بین

ملیارد نفر در خطر بحران جدی  2.0کشور جهان با جمعیت بیش از  24هوایی است،  ترین دلیل آن تغییرات آب و که اصلی

 .ناپایداری سیاسی هستند

شود، خشک  یابد و تقاضای آب در جوامع صنعتی و کشاورزی بیشتر می تر و جمعیت افزایش می همچنین سال به سال دنیا تشنه

 .ر حال افزایش استهای آب هم با سرعت بیشتری نسبت به هر زمان د شدن چشمه

و به رغم کاهش میزان کربن . شود مرتب تشدید شود رود که تغییرات اب و هوایی که باعث تغییر در نزوالت آسمانی می انتظار می

 .جایگزین و جانشینی برای افزایش آن نیست

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
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المللی و قلمرو سیاسی  ی بینامروزه کمبود آب به چالش بزرگ سیاسی تبدیل شده است باعث زد و خورد ملل مختلف برای مرزها

 .شود های مرزی کشورها را سبب می ای تنش ها شده و این مسئله به طور فزاینده ها و دریاچه در مسیر رودخانه

دانند، اگرچه این توصیف شاید خیلی دقیق نباشد اما یک چیزی کامال روشن است که  می 02حتی برخی، آب را نفت قرن 

 .های دولتها در دهه اینده خواهد بود د توسعه اقتصاد دنیا و سیاستدسترسی به آب در آینده کلی

. کند و نیز پایداری سیاسی را در کشورها تحت تاثیر قرار خواهد داد کمبود آب جهانی، رشد اقتصاد دنیا را تهدید می  در حقیقت،

 .شدهای سیاسی در آینده خواهد  بدون شک آب اگرچه کاالی با ارزشی است اما منشا چالش

من بر این باورم که بحران قرن ما را کمبود آب مشخص خواهد کرد، تغییرات آب و هوایی، ":الکساندر کوستوا معتقد است "

های  ، ما چالش.دهد کند که کیفیت آب مصرفی را به شدت تحت تاثیر قرار می هایی را ایجاد می و سیل  ها، طوفان خشکسالی

ای پر از  ما در سیاره. ها و پناهندگان سیاسی در آینده بسیار زیاد خواهد شد م داشت، مهاجرتای را بواسطه کمبود آب خوا هی عمده

 ."کنیم خواهد بود آینده بسیار بدتر از آنکه االن تصوری می کنیم و تا مادامیکه از آن حفاظت نکنیم، آب زندگی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712026222521 

 

 آب
 - 40/11/39فارس

 وری در آب است وری از جمله بهره مشکل جدی کشاورزی بهره

وری پائین در آب  وری از جمله بهره مشکل جدی کشاورزی بهره: وزیر جهاد کشاورزی در روز مهندسی گفت
 .است

سازمان : ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در همایش روز مهندسی گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .اندازی و تشکیل شد نظام مهندسی در قانون ادغام جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی راه

دارد و خدمات زیادی را در گوشه و کنار کشور در ارتباط با بخش هزار نفر مهندس عضو  022این سازمان امروز بیش از : وی افزود

 .دهد کشاورزی و اقتصادی کشور انجام می

شود، اما مشکلی که در این میان وجود  های فنی، مهندسی، خدمات و مدیریت داده می این کارها در زمینه: حجتی بیان داشت

 .ی کار هستنددارد، آن است که دو سوم اعضای این سازمان امروز جویا

یکی از مشکالت ما : وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکالتی که در جهت اجرایی کردن برخی مقررات وجود دارد، اظهارداشت

 .بحث مالکیت، مدیریت و فناوری است

 .جابجا کردتوان  در بخش کشاورزی مالکیت قابل گسترش نیست، به خصوص در بحث آب و خاک مالکیت را چندان نمی: وی افزود

ای پیدا کنیم  مند هستند و ما باید شیوه عمده مالکان ما کسانی هستند که از دانش روز کمتر از آنچه الزم است، بهره: حجتی افزود

 .که مالکیت آنها در جای خود بماند، اما بتوانیم در انتقال فناوری به مزارع کمک کنیم

مالک و صاحب آب و خاک : وری در آب است، تصریح کرد وری از جمله بهره بهرهوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مشکل جدی ما 

 .زند وری در این زمینه حرف اول را می خود کشاورزان هستند، ولی بهره

 .باید راهی پیدا کنیم که با مهارت، دانش و ابزارمان در این عرصه حضور یابیم: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931204000753
http://www.farsnews.com/
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از ( در مرحله اول برای سبزی صیفی)ای  های نوین آبیاری و توسعه کشت گلخانه ستموری سی برای افزایش بهره: حجتی بیان داشت

 .کنیم جمله اقداماتی است که آنها را دنبال می

تقدیر و تجلیل به عمل آمد، همچنین از  71در پایان این مراسم از تعدادی از برگزیدگان مهندسان برگزیده بخش کشاورزی سال 

مجموعه کتابهای استاندارد بخش کشاورزی که با همکاری سازمان استاندارد و سازمان نظام مهندسی )مجموعه کتابهای ایران گپ 

 .رونمایی شد( کشاورزی تهیه و تدوین شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712022222251 

 

 آب
 آیانا-1040اسفند  30, یکشنبه

 میلیارد مترمکعبی آب از سال آینده  99کاهش 
میلیارد مترمکعب از آب مصرفی  99وزارت نیرو در اقدامی قانونی از سال آینده در برنامه دارد که حدود 

 . رویه آب جلوگیری کند های زیرزمینی را کاهش دهد و با نصب کنتورهای هوشمند از مصرف بی چاه
( ایانا)برداری و حفاظت از آب و آبفای وزارت نیرو امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های بهره دیرکل دفتر نظامم

میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک  222ای رسیده است که  برداشت آب از منابع زیرزمینی به اندازه: با اعالم این خبر گفت

 .برداشت شده است

اکنون اقداماتی برای جلوگیری از افزایش  های آینده، باید از هم برای جلوگیری از ضرر و زیان در نسل: میبدی افزودجواد 

 .های غیرمجاز انجام شود برداشت

برداری  چاه بهره 622هزار چاه کشاورزی در کشور وجود دارد و همچنین برای آب شرب نیز از  142حدود : وی خاطرنشان کرد

 .شود می

هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که اقداماتی برای جلوگیری از  082شده،  های انجام بر اساس بررسی: بدی ادامه دادمی

 .شود برداشت آنها در سطح گسترده از سال آینده آغاز می

تدوین شده است، کاهش پیدا ای که توسط وزارت نیرو  برداشت از ذخایر استاتیک از سال آینده با برنامه ویژه: وی تصریح کرد

 .کند می

میلیارد مترمکعب از آب  22.5ساالنه باید حدود : برداری و حفاظت از آب و آبفای وزارت نیرو یادآور شد های بهره مدیرکل دفتر نظام

 .د کنیمسال این منابع خدادادی را تجدی 02ترتیب بتوانیم در عرض  شده از ذخایر استاتیک را کاهش دهیم تا بدین برداشت

ترتیب بتوانیم  های غیرمجاز را مسدود خواهیم کرد تا بدین خورد و چاه اقدامات قانونی از سال آینده کلید می: میبدی تأکید کرد

 .سطح ایستایی آب را به حالت طبیعی برگردانیم

نج میلیارد مترمکعب دیگر نیز میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک را برداشت نکنیم و پ 2.5اگر در حال حاضر : وی اظهار داشت

 .سال آینده به رقم قابل قبولی برسیم 02جویی کنیم، خواهیم توانست طی  صرفه

ها  با مطالعاتی که انجام شده، میزان برداشت از چاه: های مجاز خبر داد و گفت میبدی از نصب کنتورهای هوشمند روی چاه

 .کنند شده برداشت می بینی های کشور بیش از حد پیش یک از چاه اممشخص شده است و کنتورهای هوشمند خواهند گفت که کد

های  های مؤثری برای کاهش مصرف آب از سوی این وزارتخانه و با همکاری سایر ارگان از سال آینده حرکت: وی در پایان افزود

 ./شود ربط اجرایی می ذی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931205001573
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http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 02424-2 .html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی

 - 40/11/31فارس

 چالش دنیای امروز 3تغییر اقلیم، گرم شدن زمین و کم آبی 

چالش تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین، کمبود  3: ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت رئیس سازمان جنگل

 .زایی از مسائل مهم و مشکالت دنیای امروز است آب شیرین و بیابان
 میلیون 2بندی شده و با  ، ناحیه رویشی ایرانی، تورانی در شمار مناطق خشک طبقهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های ایران را به خود اختصاص داده و بیشترین تأثیر را در تأمین آب، تعدیل آب و هوا و  درصد جنگل 62هکتار وسعت معادل 

 .تعادل اجتماعی و اقتصادی در کشور دارد

و عمانی  فارس نامه و نشست مشترک استانداران مناطق رویشی ایران، تورانی و خلیج بر اساس این گزارش، در مراسم امضای تفاهم

: ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت با سازمان مراتع و آبخیزداری کشور که در یزد برگزار شد، خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل

 .زایی از مسائل مهم و مشکالت دنیای امروز است آب شیرین و بیابان امروزه سه چالش تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین، کمبود 

موجب به هم ریختگی تعادل اکوسیستم کره  CO0ای از جمله گاز کربنیک  اقلیم به علت باال رفتن گازهای گلخانه تغییر: وی افزود

 .زمین شده است

هزار سال قبل  22ای قبل از انقالب صنعتی تا  ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه میزان گازهای گلخانه رئیس سازمان جنگل

رسیده و با ادامه وضع موجود  PPM 622ای به حدود  با وقوع انقالب صنعتی گازهای گلخانه: بوده است، گفت PPM 052موجب 

 .برسد PPM 422شود که این گازها تا پایان قرن حاضر به حدود  بینی می پیش

ها و مراتع  درصد آن در جنگل 02ها و حدود  ای در دریا و اقیانوس بخش مهم به تعادل رساندن گازهای گلخانه: جاللی اظهار داشت

با  CO0بخشی در میزان تولید و دریافت گاز  های دنیا در سالیان اخیر این تعادل افتد، ولی با توجه به تخریب جنگل اتفاق می

 .مشکل مواجه شده است

ای با مصرف  گلخانه ها در دنیا تولید گازهای علیرغم کاهش سطح جنگل: ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد رئیس سازمان جنگل

برابر شد  6ها در زندگی صنعتی افزایش یافته و بر اساس آمار در حالی که جمعیت دنیا در قرن بیستم  های فسیلی و آالینده سوخت

ها در  برابر رسید، بنابراین توجه به طبیعت یکی از مهمترین مؤلفه 25برابر و تولید گاز کربنیک هم  22های فسیلی  مصرف سوخت

 .ای است بخشی به گازهای گلخانه لتعاد

ترین مقام استانها  ها و مراتع موضوع مهمی است که باید عالی کارکرد حفظ خاک، آب و ترسیب کربن جنگل 1: جاللی بیان داشت

 .به آن توجه داشته باشند

 .یدار استمسئله منابع طبیعی مربوط به حوزه یک سازمان و یک وزارتخانه نیست و اساس توسعه پا: وی افزود

درصد کل  0.0ایران با دارا بودن یک درصد از کل خشکی جهان : ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت رئیس سازمان جنگل

 .کشور دارای جنگل، مقام چهل و پنجم جهان را داراست 224های دنیا را به خود اختصاص داده و در بین  بیابان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21616-1.html
http://www.farsnews.com/
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های آبخیز، حفاظت از منابع طبیعی پایه و ارتقای فرهنگ منابع طبیعی، جلب  زهنگری و هماهنگی در حو جامع: جاللی تصریح کرد

 .های سازمان است زایی از استراتژی برداری پایدار از منابع، پیشگیری از تخریب سرزمین و بیابان مشارکت مردم و بهره

سعه انسانی، اقتصاد آنها و محیط زیست و های تو در رسیدن به توسعه پایدار و رسیدن به جامعه متوازن باید شاخص: وی افزود

 .منابع طبیعی را در نظر بگیریم

افزایش ضریب حفاظت به : های راهبردی سازمان در برنامه ششم گفت ها، مراتع و آبخیزداری در مورد برنامه رئیس سازمان جنگل

 0.2کاری اقتصادی به میزان  طرح جنگل میلیون هکتار، اجرای 26داری در سطح  درصد، عملیات آبخیزداری و آبخوان 12میزان 

های راهبردی سازمان در برنامه ششم توسعه  میلیون هکتار از جمله برنامه 2.0های زاگرسی در سطح  میلیون هکتار، احیای جنگل

 .است

یون هکتار، اجرای میل 22داری به میزان  های مرتع اجرای طرح: های راهبردی سازمان جنگلها اشاره کرد و بیان داشت وی به برنامه

هکتار نیز از دیگر  22میلیون هکتار، اجرای طرح توسعه گیاهان دارویی در سطح  1های مقابله با بیابانی شدن به میزان  طرح

 .ای این سازمان در برنامه ششم توسعه است های توسعه برنامه

است و این موضوع را استانداران باید در سرلوحه های مختلف از جمله آبخیز مسئله مهمی  نگری در حوزه بحث جامع: جاللی افزود

های گیاهی باید احساس مسئولیت بیشتری داشته و در حفظ و احیای  کار خود قرار دهند و همچنین با روند از دست دادن پوشش

 .های مرتبط سعی و تالش بیشتری کنیم ها و دستگاه مراتع با همکاری سازمان

که با حضور استانداران ناحیه رویشی ایران، تورانی و خلیج فارس و عمانی برگزار شد، برخی از  بر اساس این گزارش، در این مراسم

 :ها، مراتع و آبخیزداری به شرح زیر است تعهدات سازمان جنگل

مقام تدوین سند ارتقای فرهنگ منابع طبیعی کشور و پیگیری تخریب آن در شورای عالی انقالب فرهنگی در راستای اجرای فرمان 

گذاری منابع  ایجاد صندوق حمایت از توسعه سرمایه« فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی»معظم رهبری مبنی بر تبدیل 

 .های قانونی و مجاز منابع طبیعی طبیعی و آبخیزداری به منظور توانمندسازی و حمایت از تشکل

ها و تعیین  ک و پوشش گیاهی، تولید آب و تقویت آبخانهضرورت مطالعه و اجرای مدیریت جامع حوزه آبخیز با هدف حفاظت خا

 .های پایداری و ارزیابی مستمر آن شاخص

 .زایی المللی و نیز بهنگام سازی برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان های بین ریزی به منظور توسعه و تعمیم اجرای پروژه برنامه

 درصد اعتبار مورد نیاز 22فکیک انفال با تأمین رقومی ت  و تهیه نقشه( مرزنگار)اجرای طرح کاداستر 

با « فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی»ها شامل اجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل  برخی تعهدات استانداری

 .های مرتبط استانی حمایت و تأکید بر طرح موضوعات منابع طبیعی و اولویت دادن به آن در شوراها و کارگروه

گذاری منابع طبیعی و آبخیزداری و تأمین بخشی از منابع مالی صندوق مذکور و  ایت از تشکیل صندوق توسعه سرمایهحم

 .های فراگیر استانی منابع طبیعی و آبخیزداری ها و تعاونی های خرد اعتباری و نیز حمایت از ایجاد و تقویت تشکل صندوق

های اجرایی و اجرای تعهدات در چارچوب  مللی از طریق ایجاد هماهنگی بین دستگاهال های بین پشتیبانی و حمایت از اجرای پروژه

 .المللی اسناد مبادله شده با نهادهای بین

 .درصد اعتبار مورد نیاز 22حمایت از اجرای طرح کاداستر منابع طبیعی با تأمین 

های البرز،  استان)ان، تورانی و خلیج فارس و عمانی های ناحیه رویشی ایر نامه همکاری استانداری تفاهم: افزاید این گزارش می

( بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، قم، قزوین، کرمان، هرمزگان و یزد

بی به ایجاد هماهنگی، مراتع و آبخیزداری کشور در زمینه مدیریت پایدار منابع طبیعی در راستای دستیا  ها، با سازمان جنگل
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جانبه جهت توقف روند تخریب منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب سرزمین و دستیابی به توسعه پایدار  افزایی و توسعه همه هم

 .منابع طبیعی منعقد شد

ت تمدید در سال از زمان امضای آن بوده که با بازنگری و به روزرسانی قابلی 1نامه  بر اساس این گزارش، مدت اجرای تفاهم

 .های زمانی بعدی را دارا است دوره

ناحیه رویشی ایران،  21ها و همچنین استانداران  نامه به امضای رئیس سازمان جنگل در این مراسم این تفاهم: افزاید این گزارش می

 .فارس و عمانی قرار گرفت تورانی، خلیج

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712022222228 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 40/11/39فارس

 تشکیل صندوق مقابله باریزگردها ،اقدامی راهبردی است

شود، یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت،  درشرایطی که هر از گاهی آسمان نیمی از کشور غبار آلود می

 .ای مقابله با ریزگردها را دو چندان می نماید مالی پایدار است که ضرورت تشکیل صندوق منطقهمنابع 
ترین ابزارهای مدیریت، منابع مالی پایدار است که  در شرایطی که هر از گاهی آسمان نیمی از کشور غبارآلودمی شود، یکی از مهم

 .نماید دان میضرورت تشکیل صندوق منطقه ای مقابله باریزگردهارا دو چن

 ریشه ریزگردها و گرد و غباری که مناطقی از کشور را فرا گرفته است

ضمن تاکید بر نقش رسانه ها در هم گرایی درست افکار عمومی ، همان گونه که می دانید یکی از پیچیده ترین ابعاد در علوم 

 .کم بر آن استمهندسی ، مهندسی طبیعت به سبب پیچیدگی و روابط غیرخطی و قوانین خاص حا

است که یکی از نشانه های ( climate change)پدیده ای که برخی از پژوهشگران بر رخداد آن اتفاق نظر دارند، تغییر اقلیم یا 

بنا به اعالن برخی از  0226آن وقوع پدیده هایی همچون خشکسالی فراگیر و طوالنی مدت ، گرمایش زمین به نحوی که سال 

سال زمین بوده است و نیز همین موضوع ریزگردها و گرد و غبار هستند که دارای رابطه ای مشخص با وقوع  پژوهشگران، گرم ترین

 .خشکسالی ، فرسایش خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی محافظ خاک ونیز خشک شدن تاالب ها می باشد

و خاک کشور به عنوان تخریب سرزمین  پدیده دیگری که در اثر شناخت نادرست نظام وروابط هیدرولوژیک طبیعت و منابع آب

(land Degradation ) رخ داده است، نیز مشهود است که در پیوند با شیوه دانش مدیریت سر زمین درمنطقه خاورمیانه و

 .شمال آفریقا بوده است

کشورهای خاورمیانه ، پهنه نکته آنکه در مورد آلودگی های ناشی از گرد و غبار و ریزگردها افزون بر میهن ما ایران، شماری از 

دریای پارس و شمال آفریقا نیز با آن دست به گریبان هستند، اما به دلیل قوام نیافتن سامانه رسانه ای ، پوشش خبری و گزارشی 

 .الزم را دارا نیستند و کسی را از روزگار غبار آلود آنان خبر نیست

ای رقم زد که در چندین نوبت مدارس و ادارات  ر خوزستان شرایط را به گونهبرابر حد مجاز د 44وقوع پدیده گرد و غبار تا بیش از 

هزار میکروگرم بر مترمکعب، قادر به 22شهرستان این استان تعطیل، و دستگاه های سنجش آلودگی هوا به دلیل غلظت باالی  20

 .سنجش آلودگی بیش از این نبودند

 زیانبار ریزگردها در کشور چیست؟ در شرایط کنونی بهترین راه حل برای کاهش اثرات

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931201000108
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همچون بسیاری از مشکالت فراروی بشر، راه حل های متنوعی برای این موضوع وجود دارد، به طورکلی پژوهش های جدیدی که 

در عرصه بین الملل و توسط دانشمندان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا انجام شده است، سه نوع رویکرد در رویارویی با رخدادهای 

 .بیعی ناخواسته می توان در نظر داشتط

نخستین رویکرد مهار و کنترل است که درپیوندبا پدیده طبیعی ریزگردها وگستره آن اثربخش به نظر نمی رسد و آب کافی برای 

 .رهاسازی از سدها و پرکردن تاالب ها وجود ندارد

بیت پوشش خاک در کانون های تولید گرد و غبار است که رویکرد دوم تعدیل این پدیده است که ارزشمندترین نمادکاربردی آن تث

تا حدی می توان با عملیات بیولوژیک کنترل فرسایش خاک و عملیات آبخیزداری و کشت گونه های مقاوم و مناسب در شرائط 

د جعفری خشکی و خشکسالی اقدام نمود که شرح آن به تفصیل در کتاب مبارزه بیولوژیک با فرسایش خاک نوشته استاد محم

 .رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، آمده است

رها کردن ذخیره آب پشت سدها و احیاء تا الب ها با وضعیت کنونی آب کشور به عنوان اقدامی کوتاه مدت برای مهار آن نیزبه 

نیز در سطوح هزاران هکتار  شمار نمی آید ، عملیات مالچ پاشی که خود دارای عوارضی برای گونه های گیاهی و جانوری است،

 .عرصه های منابع طبیعی آسیب دیده کشور عمالً به دلیل هزینه و عملیات اجرایی آن ممکن به نظر نمی رسد 

جالب توجه اینکه برخی از ریزگردهای اخیر که کشور را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده است براساس تحلیل هواشناسی منشاء 

می گویند و دربرخی موارد، چنانچه منشاء بیرونی داشته باشد و ( Dust)عرف علمی به آن گرد و غبار یا  داخلی داشته است که در

شوربختانه اینک کشور ، با هر دو مورد گرد و غبار . آیند به شمار می( Haze)ذرات آن ریزتر و عمدتاً رسی و سبک باشد ریزگرد یا 

 .و ریزگرد روبرو است 

جانب عمل به بسته ویژه گرد و غبار است که بسته ای چند وجهی می باشد، و قاعدتا می باید عوامل هوا و در حال حاضر توصیه این

 .مدیریت منابع طبیعی ، مراتع ، بیابان ، آب ، خاک و گیاه در آن دیده شده باشند، می باشد( Climatologic)اقلیم شناختی 

که ارایه می شود و اقدامات اجرایی طرح های مختلفی که در این بسته  این طور گفته می شود که این بسته اجرایی و اعتباری

 .پیش بینی شده است، کلید خواهد خورد، مسایل مربوط به مدیریت تاالب ها یکی از مباحث مطرح شده در این بسته است

برخوردار است، با اقدامات و  در استان خوزستان دو تاالب مهم شادگان و هورالعظیم وجود دارد که از اهمیت زیست محیطی زیادی

تاالب هورالعظیم به سمت این تاالب باز ( میان بند ) های صورت گرفته با وزارت نفت یکی از دریچه های دایک میانی  هماهنگی

شد که افزایش این دریچه ها برای باز شدن به روی تاالب در این بسته اجرایی تاکید شده است که باید با همکاری وزارت نفت 

 .نجام شودا

اند، را درختکاری، بوته کاری و  هزار هکتار از نقاطی که به عنوان منشاء ریزگرد شناسایی شده 12همچنین وزارت جهاد کشاورزی 

قرار . پیش بینی شده است 76مالچ پاشی خواهد کرد که برنامه ها و اعتبارات این بسته اجرایی برای اسفند ماه سالجاری و سال 

 .در جلسات استانی مشخص شوداست ریز کارها 

تکالیفی نیز برای وزارت نفت تعیین شده،در تاالب هورالعظیم محدودیت هایی برای ورود آب وجود دارد که قرار است این 

ای موجب تخریب سرزمین شده است، اقدامات موثر مانند درختکاری و یا  محدودیت ها برداشته شود و مکان هایی که نفت به گونه

 .انجام شود مالچ پاشی

وظایفی نیز در زمینه مقابله با بحران و مدیریت شرایط به عهده وزارت کشور گذاشته شده، همچنین قرار شد، وزارت بهداشت 

 .درمان و آموزش پزشکی تسهیالت الزم و تجهیزات اورژانسی را فراهم کند

مل و نقل عمومی به سامانه های مناسب تهویه هوا عایق سازی منازل برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و تجهیز سیستم های ح

مباحثی بود که در هیات دولت مطرح شد و بر این اساس دولت تسهیالتی را تصویب کرد که باید در اختیار بخش های خصوصی و 
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این بسته در. شهرداری ها قرار گیرد ، همچنین مدارس و برخی فضاهای عمومی نیز می توانند از این تسهیالت استفاده کنند

اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد نسبت به پایش و کنترل وضعیت هوا از طریق دستگاه های سنجش هوا و با 

همکاری سازمان هواشناسی اقدام کند و سازمان هواشناسی نیز باید نسبت به پیش بینی زودتر وقوع پدیده های گرد و غبار 

 .اقدامات الزم را انجام دهد

 .جه نیز نسبت به همکاری الزم دو جانبه و چند جانبه برای حل مشکل ریزگردها اقدام می کندوزارت خار

اکنون که این بسته اجرایی به همراه اعتبارات مورد نیاز آن تصویب شده دیگر از حمایت دولت برخوردار است و پشتیبانی دولت را 

 .گاه های مرتبط بر می گرددبر همراه دارد، بنابراین بعد از این اجرای آن به تالش دست

درصد برنامه چهارم اجرا  52شاید بتوان گفت در سال های گذشته در زمینه حفظ محیط زیست کوتاهی و غفلت شده است، فقط 

 .شد و برنامه پنجم نیز آن طور که باید اجرا نشده است که امروز با چنین مشکالتی مواجه هستیم

فلت در برخی مسایل مانند محیط زیست تاوان سنگینی دارد و در بسیاری موارد غیر قابل باید بیاموزیم که غفلت نکنیم زیرا غ

 .جبران است، بهتر است در قضاوت انصاف داشته باشیم 

 .اینک الزم است هر یک از دستگاهها با مدیریت تلفیقی به ماموریت های خود را مشارکت و همراهی و همسویی مردم عمل نمایند 

ن الزامات برای اثربخشی بیشتر این بسته، تدوین پیوست اطالع رسانی آن است که باید با مشارکت اهل فن و ترییکی از مهم

 .متخصصان روابط عمومی انجام گردد و نیز تشکیل اتاق فکر دائمی که به طور مداوم به رصد موضوع بپردازد 

ر زیانبار گرد و غبار ، تشکیل صندوق مقابله با گرد و غبار با حضور اقدام مفید دیگر برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای تعدیل آثا

شش کشور منطقه است که باید به جدیت توسط سازمان حفاظت محیط زیست با مشارکت وزارت امور خارجه، از دیگر اقدامات 

 .ضروری برای تامین منابع مالی مورد نیاز است تا صرف عملیات بیولوژیک مهار فرسایش خاک شوند

های گوناگون و اتاق فکر دائمی پایش ریزگردها ، نقش بسیار موثری در رهیافت علمی و کاربردی دارد و می باید با حضور تخصص

 .های سازمان ملل متحد انجام شود نمایندگان دستگاه های ذیربط و نیز مشارکت قوی و موثر و نمایندگی

 یعی ازدانشگاه تهران و دانشجوی دکتریکارشناس ارشد مهندسی منابع طب/ رامین امینی زارع* 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712021222156 
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 بودجه مبارزه با ریزگردها کافی نیست/ های روان در کشور میلیون هکتار از شن ۷تثبیت 

 ۷تاکنون : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بودجه کافی برای مقابله با ریزگردها وجود ندارد، گفت

 .های روان در کشور انجام شده است زدایی و تثبیت شن میلیون هکتار عملیات بیابان
درباره اینکه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت اللی رئیس سازمان جنگلخداکرم ج

های روان در سطح کشور  زدایی و تثبیت شن عملیات بیابان: سازمان چه اقداماتی را برای مقابله با ریزگردها انجام داده است، گفت

 .میلیون هکتار است 5تا کنون به حدود 

مصوبه جدید دولت تکالیفی را برای : فزودوی ا.ها منابع کافی در اختیار نداریم در رابطه با بحث مبارزه با ریزگرد: جاللی اظهار داشت

هزار هکتار عملیات  8کاری، حدود  پاشی و نهال هزار هکتار مالچ 1ها مشخص کرده از جمله اینکه باید حدود  سازمان جنگل

اون مع.داری در منطقه خوزستان انجام شده است هزار هکتار هم عملیات مربوط به پخش سیالب و آبخوان 02کاری و حدود  جنگل

ها از جمله سازمان محیط زیست، سازمان هواشناسی و  ها تمام دستگاه عالوه بر سازمان جنگل: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931203001374
http://www.farsnews.com/
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وی در پاسخ .ها برای مقابله با مبحث مربوط به ریزگردها وظایفی بر عهده دارند که باید آن را انجام دهند وزارت نیرو و سایر دستگاه

های روان از مالچ استفاده نکنیم،  اگر برای تثبیت شن: شود، گفت یا مالچ پاشی باعث آسیب زیست محیطی میبه این سؤال که آ

ها، مراتع و  رئیس سازمان جنگل.شود بهتر است، اما مالچ باعث تثبیت شن و در نتیجه فراهم کردن شرایطی برای نهالکاری می

های کاشته شده رشد  کند و وقتی نهال کاری فراهم می بستری را برای نهال بنابراین مالچ با تثبیت شن: آبخیزداری تصریح کرد

رسیدن به اهداف : وی بیان داشت.کردند، دیگر فرسایش بادی قادر به ایجاد گرد و خاک و یا بلند کردن شن و خاک از زمین نیست

 .آور است مان بسیار زیاننگری در مدیریت ساز سازمان نیاز به مشارکت مردم و نظارت قوی دارد و عدم جامع

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712021222256 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1040اسفند  37, پنجشنبه

 مجوز ایجاد ایستگاه هواشناسی کشاورزی شمال شرق گرفته شد 
مجوز ایجاد ایستگاه هواشناسی کشاورزی شمال شرق در این : یرکل هواشناسی خراسان شمالی گفتمد

 .استان گرفته شد
، مجتبی جاللی در نشست کمیته برنامه ریزی شیروان با بیان اینکه هم اکنون به دنبال (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

اگر مسئوالن موافقت کنند سعی داریم به دلیل دانشکده کشاورزی و شرایط و : اظهار کردمکان یابی برای ایستگاه مزبور هستیم 

 .موقعیت خوب کشاورزی و مکان مناسب این امر در شیروان صورت گیرد

میلی متر  042بارندگی در شیروان از ابتدای امسال : وی با اشاره به افزایش بارندگی های امسال در مقایسه با سال گذشته گفت

 .میلی متر بارش باران صورت گرفته که در پنج ماه اخیر هفت برابر افزایش داشته است 254وده که در پنج ماه اخیر ب

 .، اولویت با پروژه های نیمه تمام است76در سال : فرماندار شیروان نیز در این نشست گفت

اخیرا : رزی که دغدغه بسیار مهمی بود اظهار کردعباسعلی صفایی با اشاره به گرمای زیاد سال گذشته و کمبود آب شرب و کشاو

 .بارش های خوبی صورت گرفته که برخی از اماکن دامداری های سنتی شیروان در این خصوص آسیب دیده اند

مسئوالن مربوطه در این خصوص میزان خسارات را سریعا اعالم کنند تا به افراد فوق تسهیالت کم بهره صورت گیرد و با : وی گفت

 .ه به شرایط اقلیمی دامدار اماکن خود را با دوام و استحکام بنا کنند تا در شرایط بحران دچار مشکل نشودتوج

در سفر رهبری به این شهرستان شاهد رشد و شکوفایی و توسعه ای همه جانبه بودیم که : صفایی با اشاره به سفر هیات دولت افزود

که مسئوالن باید پروژه های پیشنهادی سفر را داشته باشند تا شاهد مصوباتی در  برکات مادی و معنوی زیادی را به همراه داشت

 .راستای حرکت های توسعه ای و زیر ساخت ها باشیم

امید می رود خط انتقال گاز به : فرماندار شیروان از خط انتقال آب از این شهر به شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و گفت

 .فرصت صورت گیردشهرک صنعتی هم در اولین 

: استان طی سال جاری گفت 282مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان شمالی با اشاره به توزیع اعتبارات ماده 

 .درصد تخصیص داده شد 07بیشترینن اعتبارات از این محل به حمل و نقل با 

جوانان و آب منطقه ای به ترتیب شامل بیشترین توزیع اعتبارات آب و فاضالب روستایی، ورزش و : علی اکبر شمسی پور اظهار کرد

 .شدند 282از محل ماده 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931203001574
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1040اسفند  39, سه شنبه

های روان است در غیر این صورت دوباره شاهد طوفان شن در تهران  ان نیازمند تثبیت شنسه منطقه در تهر
 .خواهیم بود

درباره دلیل بروز ریزگردها در اهواز ( ایانا)دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  طوری که ساختن سد آتاترک در ترکیه باتالق اء داخلی و خارجی دارد، بهریزگردهای فعلی اهواز و غرب کشور دو منش: گفت

 .عراق را مانند دریاچه ارومیه خشکاند و عامل ایجاد ریزگردها در کشور ما شد

تثبیت دولت عراق فعال این مناطق از کشور خود را در اختیار ندارد و امکان ایجاد تفاهم با این کشور برای : عیسی کالنتری افزود

 .ریزگردها نیست

های روان نیز با ریزگردها ترکب شده و در هوای این شهر  اما مشکل فعلی اهواز تنها ریزگردها نیست، بلکه شن: وی خاطرنشان کرد

 .معلق است

روان تکنولوژی  های برای تثبیت شن: گذاری دارد، ادامه داد های روان در منطقه نیاز به سرمایه کالنتری با اشاره به اینکه تثبیت شن

 .های روان حذف شده است ها است که بودجه تثبیت شن و امکانات الزم در کشور وجود دارد اما سال

هر کشوری با : آید، تصریح کرد های روان به حساب می پاشی بخشی از عملیات تثبیت شن دبیرکل خانه کشاورز با بیان اینکه مالچ

ها را  های نفتی پاالیشگاه کند، در کشور ما نیز در مقطعی باقیمانده فرآورده های روان می توجه به امکانات خود اقدام به تثبیت شن

 .شد که حرکت مناسبی نیز بود پاشی استفاده می که مصرف نداشت برای مالچ

بعد از های روان، به طور معمول  برای مهار شن: پاشی، گفت محیطی احتمالی ناشی از مالچ های زیست کالنتری درباره آلودگی

 .شوند ها خود باعث تثبیت  ها، بوته شود تا بعد از از بین رفتن مالچ کاری می پاشی، اقدام به بودته مالچ

شود، اکنون در اختیار داعش قرار دارد که این  بخش زیادی از مراکزی که باعث ایجاد ریزگردها در کشور ما می: وی اظهار داشت

 .موضوع شرایط را برای ما سخت کرده است

تنها کاری که در این زمینه : کالنتری با بیان اینکه فاجعه اهواز ناشی از ترکیب ریزگردهای داخلی و خارجی و رزیگردها است، گفت

 .های روان داخلی است آید، تثبیت ریزگرد و شن از دست ما برمی

ای در اختیار  مهار ریزگردها را دارد، اما بودجه در این زمینه توان الزم برای( ها سازمان جنگل)ربط  دستگاه ذی: وی در ادامه افزود

 .وی قرار نگرفته است

 های روان هفت میلیون هکتار از اراضی کشور در حال زایش شن

ها  سازمان جنگل: مدیر گروه پژوهشی امور کشاورزی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد

 .های روان را در داخل کشور مهار کند دارد تا بتواند حداقل شن نیاز به امکانات و تقویت شدن

های روان و در حالت اضطراری  میلیون هکتار اراضی کشور حدود هفت میلیون هکتار در حال زایش شن 02از : کالنتری ادامه داد

 .های روان است قرار دارد و نیازمند تثبیت شن

 .های است، در غیر این صورت دوباره شاهد طوفان شن خواهیم بود مند به تثبیت شندر تهران نیز سه منطقه نیاز: وی تصریح کرد

 ./شود زودی از این خبرگزاری منتشر می یابی مشکالت آبی به گفتگوی تفصیلی وزیر سابق کشاورزی درباره ریشه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21688-1.html
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http://www.iana.ir/jangalomarate/item/02441-2.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1040اسفند  39, دوشنبه

 درصد است  911تا  ۷7هزار هکتار از جنگل های بلوط دچار آسیب  911

درصد از سطح  91: رییس مرکز جنگلهای خارج از شمال، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

 .های بلوط کشور خشکیده و یا دچار خسارت شدند شش میلیون هکتاری جنگل
هزار هکتار جنگل های کشور، شش میلیون هکتار آن  122میلیون و  26از کل : رضا احمدی در گفت و گو با خبرنگاران افزود

 .هکتار آن آسیب جدی دیده است 002هزار و  212استان است که یک میلیون و  20جنگل های ناحیه رویشی زاگرس در 

امسال هم با توجه به آشفتگی اقلیمی و عدم : با اشاره به تشدید روند تخریب و آسیب در جنگل های بلوط کشور اظهار کرد وی

 .پراکنش مناسب بارش ها، پیش بینی می شود روند این تخریب شدت یابد

خشکیدگی بلوط در چهار : زوداز استان ایالم شروع شد، اف 2185وی با بیان اینکه موضوع خشکیدگی جنگل های بلوط از سال 

درصد که بیشترین وسعت را به خود اختصاص داده و اغلب خشکیدگی سرشاخه ها  02سطح تعیین شده که سطح اول بین یک تا 

 .درصد می باشد 222تا  52درصد و  52تا  22درصد،  22تا  02است و سطوح بعدی بین 

درصد است و باید درختان این سطح قطع و  222تا  52لوط دچار آسیب هزار هکتار از جنگل های ب 222بیش از : وی ادامه داد

 .نهال های جدید در آن کشت و جایگزین شود

هزار هکتار جنگل کاری انجام می شود که ضمن پوشش این ضایعه و خسارت، سرعت  022سال آینده دست کم : احمدی گفت

 .کرد الزم توام با دقت در ایجاد جنگل های جدید را فراهم خواهد

با توجه به احتمال شدت یافتن : وی با بیان اینکه اجرای این سطح جنگل کاری نیازمند مشارکت گسترده مردم است، افزود

خسارات در جنگل های بلوط به خاطر شرایط نامناسب بارش ها و پراکندگی آن، رایزنی هایی در حال انجام است که با اجرای 

 .زاگرس، این وضعیت را مدیریت و کنترل کنیمپروژه های آبخیزداری در جنگل های 

ساله تدوین شده که اساس آن مشارکت مردم و  22هم اکنون برای تقویت پوشش گیاهی در کشور برنامه ای : وی اظهار کرد

 .استفاده از ظرفیت و توان جوامع محلی در اجرای پروژه های جنگل کاری است

اعتبارات ملی برای پیشگیری و مبارزه با خشکیدگی بلوط در استان های حوزه میلیارد ریال از  422در سال جاری : وی گفت

 .زاگرس هزینه شد که بخشی از آن توسط مردم در قالب بسته توانمندسازی جوامع محلی انجام گرفت

هار خشکیدگی بلوط اجرای پروژه پیشگیری و م: احمدی با اشاره به اقدامات کنترلی در زمینه آفات و امراض در این جنگل ها افزود

 .هزار هکتار از عرصه های خشکیده جنگل های زاگرس با مشارکت مردم احیا شود 62در سال جاری باعث شد حدود 

هزار هکتار، نهال کاری اقتصادی با مشارکت مردم در هشت  06در این راستا عملیات پرورشی و بهسازی جنگل در : وی اظهار کرد

 .هزار اصله نهال نیز تولید شد 522هکتار از این نواحی اجرا و  022طوح آبگیر باران در هشت هزار و هزار هکتار و عملیات سامانه س

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/ 02412-2 .html 

 اقتصاد محصوالت

 - 40/11/39فارس

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21663-1.html
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 شیرودی، هاشمی و طارم در بورس کاالی ایرانعرضه برنج 

اسفند ماه، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران شاهد عرضه برنج شیرودی، هاشمی و  4روز دوشنبه 
 .طارم است

تن برنج هاشمی، یکهزار تن  022، در این روز و در تاالر کشاورزی، روابط عمومی بورس کاالی ایران ،خبرگزاری فارسبه گزارش 

همچنین، یکهزار تن برنج شیرودی، یکهزار تن برنج طارم و . تن برنج شیرودی استان گلستان عرضه می شود 622برنج طارم و 

تن راهی تاالر معامالت می  222برنج هاشمی گیالن نیز به حجم . رود عرضه می تن برنج هاشمی استان مازندران روی تابلوی 022

 .شود

تن  622هزار و  22تن نخود متوسط ایالم،  2752تن نخود متوسط آذربایجان غربی،  8642تن نخود متوسط کردستان،  0282

تن ذرت دانه ای یزد و چهار هزار تن  1222عالوه بر این، . تن نخود متوسط همدان عرضه می شود 022نخود متوسط لرستان و 

 .مرغ منجمد رنج یک شرکت پشتیبانی امور دام روانه تاالر محصوالت کشاورزی می شود

تن سبد میلگرد  6226تن سبد میلگرد مخلوط به همراه  0528این گزارش حاکی است، شرکت ذوب آهن اصفهان در مجموع با 

A1-20-02 تن ورق قلع اندود و  2222شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز . در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی حضور می یابد

تن  2224سبد میلگرد مخلوط شرکت فوالد آلیاژی ایران نیز با حجم . را روی تابلوی عرضه می برد Gتن ورق گالوانیزه  0222

 .عرضه می شود

 .تن مس مفتول گروه صنایع کابلسازی افق البرز است 62ن مس مفتول شرکت صنایع مس کاوه و ت 42گروه مس نیز شاهد عرضه 

. دالر در هر تن روانه تاالر صادراتی می شود 08هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن میشدوان با قیمت پایه  222

 .عایق رطوبتی عرضه می شودتن  682هزار تن گوگرد گرانوله و  22هزار تن انواع قیر،  04همچنین، 

تن انواع مواد پلیمری مجتمع های پتروشیمی تبریز، مارون، نوید زرشیمی، پلی پروپیلن جم و پلی نار در تاالر  251هزار و  21

هزار تن انواع قیر و پنج هزار  20دیگر عرضه های تاالر مذکور می توان به حدود . فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود

 .ن لوب کات سنگین اشاره کردت

 .هزار تن انواع کاال راهی بازار فیزیکی بورس کاالی ایران می شود 028براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712026222502 

 

 اقتصاد محصوالت
 آیانا-1040اسفند  39, دوشنبه

 اسفند  01انحصاری موز تا توزیع میوه شب عید از  از تجارت شبه
کننده این محصول در  های معدود توزیع انحصاری است، زیرا کمپانی تجارت موز در بازار مصرف ایران شبه

 .جهان، تنها حاضر به معامله با افرادی خاص هستند
درباره انحصار موجود در بازار ( ایانا)مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تنها بازار موز در بازار ایران در انحصار چند نفر است، بلکه در دنیا تجارت موز در اختیار چند کمپانی محدود در دنیا  نه: موز گفت

 .هایی در کشورهای دیگر دارند ها نمایندگی شرکتاست که این 

http://www.farsnews.com/
http://www.ime.co.ir/ime/fa/news/731316932.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931204001720
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ها قرارداد دارند و این  در بازار ایران نیز چند تاجر محدود تجارت موز را در اختیار دارند که با آن کمپانی: حسین صفایی افزود

 .دهد شرکت تنها محصول خود را در اختیار آنها قرار می

 .طور معمول این محصول از ثبات الزم برخوردار باشد باعث شده که بهانحصاری بودن بازار موز : وی خاطرنشان کرد

دلیل حادثه طبیعی و  بخشی از محصول فیلیپین به: صفایی درباره دالیل گرانی روزهای اخیر این محصول در بازار مصرف ادامه داد

 .بع آن بازار ایران نیز تأثیر گذاشته استوقوع سیل از بین رفته که همین موضوع در باال رفتن قیمت آن در بازار جهانی و به ت

شود که تقاضا بر افزایش قیمت محصول در  هرساله بخش عظیمی از تولیدات موز فیلیپین به چین صادر می: وی تصریح کرد

 .بازارهای جهانی تأثیر گذاشته است

شود و بخشی از  مصرف نیز از پاکستان وارد میشده در بازار  بخشی از موز عرضه: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران یادآور شد

 .تری از موز وارداتی است شود که سایز کوچک آن نیز در استان سیستان و بلوچستان تولید می

های  های مناطق شمالی کشور جاده دلیل بارندگی به: صفایی درباره افزایش قیمت روزهای اخیر پرتقال در روزهای اخیر تأکید کرد

 .و شمال به مدت سه روز بسته شد که این محدودیت عرضه بر قیمت مصرف این محصول در بازار تأثیر گذاشت مواصالتی تهران

ها قیمت این محصول در بازار مصرف کاهش یافته که طی روزهای آینده دوباره قیمت این  با باز شدن دوباره جاده: وی اظهار داشت

 .یابد محصول کاهش می

 02اسفندماه ادامه دارد و از روز  22ازی میوه مورد نیاز شب عید کماکان در حال انجام است که تا س ذخیره: صفایی همچنین گفت

 .شود اسفندماه نیز توزیع میوه مورد نیاز شب عید در بازار مصرف توزیع می

ر این جلسه نرخ گفتنی است، هنوز قیمت مصوب میوه مورد نیاز شب عید اعالم نشده است و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی د

 .میوه شب عید را اعالم نکرد

 ./های ستاد تنظیم بازار دانست صفایی اعالم نرخ مصوب میوه شب عید را بر خالف سیاست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 02462-2 .html 

 

 اقتصاد کالن
 آیانا-1040اسفند  39, دوشنبه

 درصد افزایش یافت  910۷ها  تورم خوراکی

درصد افزایش  91ها، نرخ تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل  بنا به اعالم مرکز آمار، در شاخص خوراکی

 .ماهه گذشته دارد 90درصدی نسبت به  910۷دهد که این رقم نشان از تورم  نشان می
، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

عدد  2171ماه سال  در بهمن( 2172=  222بر مبنای )، شاخص کل 2172و بر پایه سال  2171ماه  خانوار شهری کشور، در بهمن

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال : افزاید ش میاین گزار.دهد که نسبت به ماه قبل بدون تغییر است را نشان می 026.0

همچنین در این گزارش .درصد است که نسبت به همین اطالع در ماه قبل تغییری نداشته است 26.6نیز ( تورم نقطه به نقطه)قبل 

 2.2نسبت به ماه قبل رسید که  062.4در این ماه به رقم  "ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"شاخص گروه عمده : آمده است

رسید که  018.4در ماه مورد بررسی به عدد  "ها خوراکی"شاخص گروه اصلی : افزاید این گزارش می.درصد کاهش داشته است

نسبت به ماه مشابه سال  "ها خوراکی"بر اساس این گزارش، شاخص گروه اصلی .دهد درصد کاهش نشان می 2.4نسبت به ماه قبل 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21640-1.html
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شاخص گروه : در این گزارش آمده است.درصد است 22.5ماهه این گروه  20دهد و نرخ تورم  ش نشان میدرصد افزای 22قبل 

دهد و درصد تغییرات این گروه  درصد رشد نشان می 7.8نسبت به ماه مشابه سال قبل « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"عمده 

ماه  دی)درصد است که نسبت به همین اطالع در  22.4ال قبل نسبت به دوره مشابه س 71ماه  ماه منتهی به بهمن 20در 

ماه  نیز در دی "کاالهای غیرخوراکی و خدمات"بنا بر این گزارش، شاخص گروه عمده .کاهش یافته است( صد22.7معادل 2171

کاالهای "ده دهد میزان افزایش شاخص گروه عم درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می 2.1رسید که  272.5به رقم  71

نسبت به  2171ماه سال  ماه منتهی به بهمن 20درصد بوده و نرخ تورم  24.2نسبت به ماه مشابه سال قبل  "غیرخوراکی و خدمات

 ./کاهش یافته است( 25.4) 2171ماه  ماهه منتهی به دی 20درصد است که نسبت به تورم  25.6دوره مشابه سال قبل این گروه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 02466-2 .html 

 

 اقتصاد کالن
 آیانا-1040اسفند  39, سه شنبه

 نیاز کشاورزی برای توفیق در بورس  برداری جدید، پیش نظام بهره
دید مبتنی بر تعریف قطعات بزرگ برداری ج کشاورزی برای ورود موفق در بورس، باید با تعریف نظام بهره

های کوچک، امکان جذب سرمایه و مکانیزاسیون را باال برده و زمینه را برای حضور  کشاورزی با حفظ مالکیت

 .کشاورزان و دریافت سهام آماده کند
اشاره به چگونگی با ( ایانا)رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  برداری از ظرفیت رسد کشاورزی در مختصات کنونی که دارد، توانایی بهره نظر می به: آفرینی کشاورزی در بورس گفت نقش

 .های مختلف حضور پیدا کند صورت سهام در بخش بورس را ندارد و باید با تجمیع و یکپارچگی تلویحی بتواند به

کارگیری مکانیزاسیون و  شود قابلیت به اراضی کشاورزی و خرد شدن دائمی آنها باعث میکوچک بودن : احمد کبیری افزود

رسد برای اینکه  نظر می آالت کشاورزی کاهش یافته و به تبع آن جذب سرمایه و تولید انبوه نیز از دست برود؛ لذا به ماشین

های تولید تعریف  زراعی یا تعاونی -های سهامی  گذاری در حوزه کشاورزی تجمیع شود، نخست باید مدلی نظیر شرکت سرمایه

 .های کوچک در بورس عرضه کنند شوند که اراضی کشاورزی را در قطعات بزرگ با حفظ مالکیت

پایی کنونی خارج شده و در قطعات بزرگ امکان فعالیت پیدا  در صورتی که اراضی کشاورزی از شکل خرده: وی خاطرنشان کرد

کارگیری خدمات فنی و  زی اراضی، آبیاری تحت فشار و مکانیزه کردن تولید و همچنین کاهش ضایعات و بهسا کنند، برای یکپارچه

برداری جدیدی  رسد کشاورزی برای وارد شدن در بورس، نیازمند تعریف نظام بهره نظر می کند؛ لذا به مهندسی، اولویت پیدا می

 .رود توسط کارشناسان تعریف شود است که انتظار می

هایی با  آنچه اکنون در بخش دام و طیور اتفاق افتاده که کمتر شاهد فعالیت مرغداری: یرکل سابق بورس کشاورزی ادامه دادمد

رأس هستیم، باید در بخش کشاورزی و محصوالت باغی و زراعی نیز اتفاق  222هزار قطعه یا واحدهای دامداری زیر  12کمتر از 

 .بیفتد

گذاری داخلی یا خارجی فراهم  بزرگ، سوددهی، دریافت تسهیالت بانکی و یافتن شریک سرمایه در اراضی: کبیری تصریح کرد

 .شود خواهد بود و حتی اطمینان برای جذب فاینانس و ایجاد فضای کسب و کار با ضریب باالی سودی نیز فراهم می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21644-1.html
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لزات فرصتی پیش آمد تا بازارهای جدید و مدرن ساله بورس کشاورزی و پس از آن ادغام آن در بورس ف در دوره سه: وی ادامه داد

 .مورد مطالعه قرار گیرند و قابلیت کشاورزی برای قرار گرفتن در بازارهای مجازی مورد ارزیابی قرار گیرد

دهد که دسترنج خود را به جای  کننده فضایی است که این امکان را به تولیدکنندگان می بورس در واقع فراهم: کبیری یادآور شد

ساله بورس کاال برای آینده  توانند با تکیه بر تجربه سه ها بفروشند، در مکانیزم عرضه و تقاضا ارائه کنند؛ لذا مدیران می آنکه به دالل

 .ریزی کنند آن برنامه

 سازی کشاورزی از طریق دانش فنی تجاری

های جدید و  مانند ارتقاء دانش فنی، فناوریهایی  از طریق مؤلفه: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور تأکید کرد

 .سازی بخش کشاورزی خواهیم پرداخت پشتیبانی فنی و مهندسی به تجاری

اینکه چگونه . توان کشاورزی معیشتی را به کشاورزی تجاری مبدل کرد با استفاده از دانش کشاورزی است که می: وی اظهار داشت

کاهش داد یا کیفیت تولید را همزمان با کمیت باال برد، نیازمند دانش فنی است که  های تولید را در واحد سطح توان هزینه می

 .های خود در شروع مدیریت برای آن دورخیز کرده است سازمان نظام مهندسی در نخستین گام

ار را مجاب کرد برد توان بهره بنیان است که می در واحدهای کوچک کشاورزی با استفاده از کشاورزی دانش: کبیری همچنین گفت

 .آموختگان کشاورزی سطح و کیفیت تولید خود را افزایش دهد کارگیری دانش تا با استفاده از دانش روز، تکنولوژی جدید و به

آموختگان برای نظارت بر عملکرد تولید برای  کارگیری دانش شاید به: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور در ادامه افزود

توان کشاورز را متقاعد کرد برای رسیدن به سود و کشاورزی تجاری  سازی است که می هزینه داشته باشد، اما با فرهنگبرداران  بهره

 .باید اطالعات دانشگاهی وارد مزارع شود

دست خواهد آورد، عالوه  کند سود به اگر کشاورز مجاب شود که چندبرابر حقوقی که به متخصص پرداخت می: وی خاطرنشان کرد

 .آموختگان کشاورزی آکادمیک و منتطبق با اطالعات روز وارد مزارع خواهد شد تعریف فرصت اشتغال برای دانش بر

سازمان نظام مهندسی یک تشکل اقتصادی نیست : کبیری با اشاره به فعالیت سازمان نظام مهندسی برای جذب سرمایه تصریح کرد

های داخلی و خارجی  توان زمینه جذب سرمایه مستقیماً وارد عمل شود، اما میهای داخلی و خارجی  تواند برای جذب سرمایه و نمی

 ./را تسهیل کند

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 02422-2 .html 

 برنج

 فودپرس  1040اسفند ماه  0یک شنبه 

 <شودکشاورزی کشت ممنوع نمی/گیرند آینده کدرهگیری میهای ایرانی سال  همه برنج
هایی خواهند بود  های ایرانی مورد تضمین وزارت بهداشت، فقط برنج ، برنج76دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه از ابتدای سال  

زاده شایق با بیان اینکه همه جمیل علی.قانونی برای ممنوعیت کشت برنج در کشور وجود ندارد: که کدرهگیری داشته باشند، گفت

های خارجی وارداتی از ابتدای امسال ملزم به دریافت کدهگیری و شناسه پیگیری بودند و این کار انجام شده است، اظهار  برنج

د هایی خواهند بود که ک های ایرانی مورد تضمین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فقط برنج ، برنج76از ابتدای سال : داشت

داران و برندداران اعالم کردیم که حتما تا  به همین دلیل ما به همه تولیدکنندگان، کارخانه: وی اضافه کرد.رهگیری داشته باشند

، برنجی بدون کد 76اگر در سال : دبیرانجمن برنج کشور تصریح کرد.جاری اقدام به دریافت کد رهگیری کنند قبل از پایان سال

های نظارتی نیست و اگر مشکلی ایجاد شد صاحب برند باید پاسخگو  ود مسئولیتی متوجه سازمانرهگیری در بازار دیده ش

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21655-1.html
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در این مورد مسئولیت : های تاریخ گذشته نیز گفت شایق در مورد اخبار منتشر شده در رابطه با تعویض تاریخ انقضای برنج.باشد

اند و واقعا اگر چنین مواردی دیده  شان را چندان جدی نگرفته تهای نظارتی ما مسئولی های نظارتی است، سازمان فقط با سازمان

وی در مورد محدودیت کشت .های مذکور باید کمی هوشیارتر و بیدارتر عمل کنند شود که با سالمت مردم سروکار دارد، سازمان می

ال قانون منع کشت خشخاش در ما برای ممنوعیت کشت برنج نیازمند قانون هستیم بعنوان مث: برنج در کشور نیز اظهار داشت

وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، خود متوجه شدند که : شایق افزود.کشور وجود دارد اما در مورد برنج چنین قانونی وجود ندارد

در  توانیم بگوییم با توجه به وضعیت بسیار بسیار بحرانی آب ممنوعیت کشت برنج نیازمند قانون است و ما در مورد برنج فقط می

وی با بیان اینکه این محدودیت .کنیم شود، حمایت نمی کارد که موجب هدر رفتن آب می کشور از کشاورزی که در جایی برنج می

گیالن و )درصد سطح زیر کشت برنج کشور در دو استان شمالی  84: روی قیمت برنج ایرانی تاثیرگذار نخواهد بود، ادامه داد

استان در کشت برنج یک درصد است و اصال نباید  26ر استانهاست بنابراین متوسط سهم آن درصد آن در سای 26و ( مازندران

عالوه بر این، در استانی مانند : دبیر انجمن برنج کشور افزود.افتاد بخاطر این یک درصد تا این حد جنجال و سروصدا به راه می

هایی  کنند یا استان های روان استفاده می ها و آب بلکه از سیالب شود سیستان و بلوچستان اصال از منابع آب زیرزمینی استفاده نمی

مانند ایالم، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری در حاشیه رودخانه قرار دارند و از آب مازاد رودخانه برای کشت برنج 

عمیقی حفر کرده باشد و آب آن را بجای شود؛ در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده اگر کسی در جایی چاه  استفاده می

وی با اشاره به پیام وزیر جهاد کشاورزی به سمینار .کنیم های دیگر برای کشت برنج هدر کند، از او حمایت نمی استفاده برای زراعت

کنیم اما در  غ نمیما در سواحل دریای خزر از هیچ حمایتی برای کشت برنج دری: حجتی در این پیام اعالم کرده بود: برنج نیز گفت

 کنیم هایی که با محدودیت منابع آب مواجه هستیم از آن حمایت نمی استان

 http://www.foodpress.ir/Post 

 برنامه و سیاست ها

 - 40/11/39فارس

 دیده از پرداخت جریمه حق بیمه اجتماعی معاف شدند کشاورزان حادثه
مصوب کردند که کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله  14ایندگان مجلس در الیحه بودجه نم

اند، از پرداخت جریمه  اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده خشکسالی خسارت دیده

 .برای معذوریت معاف هستند
خانه ( دوشنبه)، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی نوبت عصر امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

این الیحه را پس از رسیدگی  22تبصره « هـ»به کمیسیون تلفیق، بند  76ملت، در جریان بررسی مواد ارجاعی الیحه بودجه سال 

 .به تصویب رساندند

اند و قادر به پرداخت حق بیمه  وجب مصوبه مجلس، کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیدهبه م

 . اند، از پرداخت جریمه برای معذوریت معاف هستند اجتماعی در موعد مقرر نشده

ماه پس از  0ت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت ریزی کشور و وزار نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه آیین

 .رسد ابالغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712026222122 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931204001310
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1040اسفند  39, سه شنبه

 امیدواری وزیر جهاد کشاورزی برای انتقال نظام خرید تضمینی به بورس 
 .ادغام محیط زیست با جهاد کشاورزی به مصحلت نیست

جم  ، وزیر جهاد کشاورزی امروز در مصاحبه مطبوعاتی که در سالن نعمتی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

طرح : های تضمینی محصوالت کشاورزی گفت شد، در پاسخ به پرسش ایانا درباره اجرایی شدن قیمت وزارت جهاد کشاورزی برگزار

دهد  خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به تصویب شورای اقتصاد رسیده است و محصوالت زراعی و باغی را تحت پوشش قرار می

تر از بازار است، برای  هایی که قیمت محصوالت پایین مانو از آنجا که این وزارتخانه باید طبق مصوبه عمل کند، این طرح در ز

 .شود جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان انجام می

کند، اما معتقد هستیم که  ها اعالم می وزارت جهاد کشاورزی هرساله پیشنهادهای خود را درباره میزان قیمت: محمود حجتی افزود

 .سمت بورس متمایل شود ای خرید تضمینی به های توسعه باید در برنامه

التفاوت را از دولت  تواند با توجه به بازار، محصوالت را خریداری کرده و مابه بورس کاالهای کشاورزی می: وی خاطرنشان کرد

 .تحویل گیرد

شده، از  عمالهای ا گذاری تر با سیاست تازگی آغاز شده و امیدواریم که نظام خرید تضمینی هرچه سریع این کار به: حجتی ادامه داد

 .حالت سنتی خارج شده و به بورس منتقل شود

 دهیم به کشاورز اجحاف شود اجازه نمی

تازگی انجام شد، تصریح  فرنگی و توافقی شیر که به وزیر کابینه یازدهم در پاسخ به پرسش دیگر ایانا درباره خرید تضمینی گوجه

شود به کشاورز اجحاف شده است،  هایی که احساس می ارد، اما در زمانوزارت جهاد کشاورزی با خریدهای تضمینی موافقت ند: کرد

 .شود این اقدام برای جلوگیری از ضرر و زیان انجام می

 -صورت توافقی  هزار تن برنج به 12تا  02در خرید توافقی برنج با مصوبه خاص دولت یک درصد تولید یعنی : وی یادآور شد

 .لت رکود خارج شودحمایتی خریداری شد تا بازار از حا

فرنگی از کشاورزان به  فرنگی نیز بنا برای خرید تضمینی نبود، اما از آنجا که قیمت گوجه درباره محصول گوجه: حجتی تأکید کرد

 .ایم که زحمات کشاورزان به هدر رود های جعبه و کارگر است، اجازه نداده تومان رسیده بود که معادل هزینه 222

تومان خرید و دولت نیز  122تا  122فرنگی کشاورزان را با قیمت  مان مرکزی تعاون روستایی گوجهساز: وی اظهار داشت

 .فرنگی تبدیل شود و به شهرهایی که کمبودی وجود دارد، حمل شود های حمل را پرداخت کرد تا این محصول به رب گوجه هزینه

در برخی مناطق محصوالتی خاص کشت نشود، اما باید  قبول داریم که باید الگوی کشت رعایت شده و: حجتی همچنین گفت

 .سازوکارهای الزم در اختیار قرار گیرد تا حداقل ضرر و زیان متوجه کشاورزان شود

 وری در بخش کشاورزی اختصاص اعتبار برای افزایش بهره

ف بودجه مورد تصویب دولت قرار چند خط اعتباری و ردی: وری در بخش کشاورزی افزود وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش بهره

 .وری در بخش کشاورزی را افزایش دهیم گرفت تا بتوانیم بهره

میلیارد تومان داشت که مجلس اجازه  122های نوین در بخش کشاورزی اعتباری معادل  استفاده از سیستم: وی خاطرنشان کرد

 .یابدهزار میلیارد تومان دیگر نیز اختصاص  داد عالوه بر این مقدار، یک
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هزار هکتار در حال انجام است که امیدواریم  262تا  212در راستای توسعه آبیاری تحت فشار، اقدامات الزم برای : حجتی ادامه داد

 .های مناسبی دریافت کنیم تا پایان سال تخصیص

در راستای : هد، تصریح کردوی با اعالم اینکه صندوق توسعه ملی قرار است منابعی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار د

 .ها و سدها در افق چهارساله بیش از دو میلیارد دالر اعتبار در نظر گرفته شد وری بیشتر در اراضی زیر شبکه بهره

 .هزار هکتاری سیستان نیز قرار است اعتباراتی تزریق شود 222از محل دشت : وزیر دولت یازدهم یادآور شد

ها نیز در برنامه  برای توسعه گلخانه: اری برای بخش مکانیزاسیون تاکنون خبر داد و تأکید کردحجتی از قرار گرفتن دو خط اعتب

 .داریم اعتبارات خاصی را مصوب کنیم

 .میلیارد تومان برای خط اعتباری مکانیزاسیون در نظر گرفته شده است 222هزار و  در مجموع یک: وی اظهار داشت

 شود قطع میهای تشویقی در برخی مناطق  حمایت

باید شرایط آبی هر منطقه در نظر گرفته شود تا : وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم اجرای الگوی کشت در بخش کشاورزی گفت

هزار هکتار از فضای آزاد سبزی و صیفی در بوشهر باید تبدیل  22که تا به امروز  گونه بتوانیم الگوی کشت را در آنها اجرایی کنیم، به

 .ها منتقل شود کتار شود و مابقی نیز به گلخانهبه دوهزار ه

برخی محصوالت همچون برنج به غلط در برخی از مناطق نفوذ کرده است که باید تالش کنیم با جایگزین : حجتی همچنین افزود

 .کردن سایر محصوالت، آن را تغییر دهیم

هزار هکتار کاهش  22کتار است که مقدار آن را به هزار ه 82در حال حاضر سطح زیر کشت برنج در گرگان : وی خاطرنشان کرد

 .کنیم های حمایتی و تشویقی، محصوالت دیگر را جایگزین می دادیم و با سیاست

صورت الگو و  مطالعاتی برای لزوم برخی محصوالت در مناطق کشور انجام شده است که امیدواریم بتوانیم آن را به: حجتی ادامه داد

ای که حمایت از برخی محصوالت را انجام داده و  گونه نیم و ابزار مناسب برای این کار نیز حمایتی بوده، بهسازی ک به تدریج پیاده

 .برخی دیگر که لزومی ندارد را از فهرست حمایتی حذف کنیم

دهیم و با  ام میبه اندازه کسری واردات انج: رو هستیم، تصریح کرد وی با اعالم اینکه در تولید برخی از محصوالت با کسری روبه

فروشی هیچ ارتباطی با وزارت  ها در سطح خرده ها و مغازه کنیم، اما باید بدانید که بنگاه نارسایی همچون واردات اضافه برخورد می

 .جهاد کشاورزی ندارد

 022میلیون و  میزان مصرف برنج در کشور سه میلیون تن برآورد شده است، در حالی که دو: حجتی درباره مصرف برنج یادآور شد

های بازار برخورد  کنیم که با نامهربانی هزار تنی هستیم؛ بنابراین تالش می 822هزار تن تولید در کشور وجود دارد، نیازمند واردات 

 .موقع بتوانیم وارد عمل شویم کنیم و به

های مرتبط اجازه  ها و سایر بخش یها، تعاون در زمانی که به واردات نیاز باشد به بخش خصوصی یعنی اتحادیه: وی تأکید کرد

 .دهیم که اقدامات الزم را انجام دهند می

 میلیارد دالر برآورد شد 303ارزش واردات روغن خوراکی در سال گذشته 

 میلیارد دالر مواد 1.8در سال گذشته : درصد نیاز به روغن وارداتی است، اظهار داشت 72وزیر کابینه یازدهم با اعالم اینکه بیش از 

 .های روغنی و کنجاله به کشور وارد شد خام روغن، دانه

توانیم  ترتیب می توانیم در تناوب محصوالت زراعی، کلزا را ترویج کنیم و بدین ها می برای کاهش وابستگی: حجتی همچنین گفت

 .درصد از این وابستگی کم کنیم 12
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ها در گاهی موارد با منافع واردکنندگان  انجام شود که این حمایت هایی برای پشتیبانی از تولید، باید حمایت: وی در ادامه افزود

 .کنیم سازوکاری را طراحی کنیم که عالوه بر حمایت از تولید بتوانیم مابقی آن را وارد کنیم روغن در تضاد است؛ بنابراین تالش می

کارشناسان کشور : ور خبر داد و خاطرنشان کردحجتی از ورود کارشناسان روس برای بازدید از زنجیره تولید مرغ و لبنیات در کش

 .روسیه از زنجیره تولید مرغ و لبنیات در گرگان بازدید کردند تا در صورت دستیابی به تفاهم، زمینه صادرات آنها نیز فراهم شود

طعی است و امیدواریم صورت مق دلیل کاهش ارزش روبل بوده که به تأخیر در صادرات محصوالت ایرانی به روسیه به: وی ادامه داد

 .زودی مرتفع شود به

 ادغام محیط زیست با جهاد کشاورزی به مصحلت نیست

مرغ در سال جاری صادر شد که  هزار تن تخم 42حدود : وزیر جهاد کشاورزی با توجه به قیمت مرغ در روزهای اخیر تصریح کرد

 .درصدی برخوردار است 42نسبت به سال گذشته از افزایش 

درصد افزایش نسبت به سال گذشته را  64ماهه اخیر صادر شده است که  22هزار تن مرغ از کشور طی  44: ور شدحجتی یادآ

 .دهد نشان می

 .گیری هستند ها در حال شکل هزار تن است، زیرا زنجیره 222ظرفیت صادراتی کشور در مرغ باالی : وی تأکید کرد

نقطه شهر تهران وجود دارد، مرغ گرم با قیمت  282بار که در  ادین میوه و ترهدر می: حجتی درباره قیمت منطقی مرغ اظهار داشت

تومان توسط شرکت پشتیبانی امور دام و  222هزار و  رسد و مرغ منجمد نیز با قیمت پنج تومان به فروش می 782هزار و  شش

 .گیرد ها در اختیار قرار می تعاونی

تومان  722هزار و  العمل به پنج تومان هزینه حق 622بار با لحاظ  میوه و ترهگوشت مرغ منجمد در میادین : وی همچنین گفت

 .توانند در صورت نیاز درخواست دهند رسد؛ بنابراین واحدها می می

 .هزار تومانی برای گوشت گرم متعارف بوده و مشکلی وجود ندارد با توجه به شرایط موجود، قیمت هفت: حجتی در ادامه افزود

هشت طرح : گیرد، خاطرنشان کرد نجاله و ذرت که در صنعت طیور، دام سنگین و مواد غذایی مورد استفاده قرار میوی درباره ک

 .محوری در این زمینه تدوین شده که افزایش محصول با توجه به منابع آب و خاک در برنامه است

 نیاز به واردات مرکبات، جنگ روانی است

های مورد نیاز ایام عید همچون پرتقال، سیب و کیوی به اندازه کافی در  میوه: عید ادامه دادوزیر دولت یازدهم درباره میوه شب 

 .دنبال جنگ روانی هستند کنند، به ای که از کمبود صحبت می کشور وجود دارد و عده

 .یت دنیا استشود، در حالی که جمعیت کشور یک درصد جمع چهار درصد مرکبات دنیا در ایران تولید می: حجتی تصریح کرد

زدند، بخش اعظمی از  ای از سرمازدگی و از بین رفتن درختان مرکبات دم می در سال گذشته با وجود آنکه عده: وی یادآور شد

 .محصول کشاورزان بر اثر خریداری نشدن، پوسید

 .ادرات را داشته باشیمدر حال حاضر یک میلیون تن سیب اضافه بر نیاز کشور وجود دارد و باید دغدغه ص: حجتی تأکید کرد

ها را  ها حمل شده و به محض آنکه ستاد تنظیم بازار قیمت شده برای ایام عید به استان سیب و پرتقال خریداری: وی اظهار داشت

 .شود اسفندماه توزیع گسترده آن در سراسر کشور آغاز می 12تا  00اعالم کند، به مدت هشت روز یعنی 

 .تولید مناسبی در کشور وجود دارد، اما دولت اجازه خرید و فروش آن را ندارد، زیرا لزومی نیست: حجتی درباره کیوی نیز گفت

 درصد اثرات ریزگردهای جنوب را گرفت 71بارش باران 
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حفاظت محیط زیست : وزیر جهاد کشاورزی درباره طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی نیز افزود

رسد  نظر می به. شود بانی است، اما وزارت جهاد کشاورزی دستگاهی اجرایی محسوب می خشی، نظارتی، پایشی و دیدهسازمانی فراب

 !که ادغام آنها خیلی به مصحلت نباشد

های زیادی در کشورهای عراق، سوریه، عربستان و کویت وجود دارد که گاهی  بیابان: وی درباره پدیده ریزگردها نیز خاطرنشان کرد

رو بودند و این امر  درصدی باران روبه 22های جنوبی با بارش  کند، اما در یک هفته گذشته، استان زگردها را به کشور ما وارد میری

 .وجود نیاورد های بیشتری را به باعث شد گرد و خاک گرفتاری

ورد نظر در حال انجام است و امیدواریم ها، مراتع و آبخیزداری است، اقدامات م بخشی که مربوط به سازمان جنگل: حجتی ادامه داد

 .تر مرتفع شود محیطی هرچه سریع که آثار مثبت و منفی زیست

ریزگردها به محصوالت کشاورزی همچون کاهو، کلم، گندم و حتی درختان میوه آسیب وارد کرده است و بر اساس : وی تصریح کرد

 .نصیب نمانده است ین پدیده در کنار آفات و خشکسالی بیهای بلوط نیز از ا شده، خشکیدگی جنگل های انجام ارزیابی

 گیرد گذاری محصوالت کشاورزی تصمیم می قانون درباره قیمت

اینکه قیمت و توزیع محصوالت کشاورزی تحت نظر : گذاری محصوالت کشاورزی نیز یادآور شد وزیر کابینه یازدهم درباره قیمت

 .قانون رجوع شود وزارت جهاد کشاورزی است، یا خیر، باید به

کنندگان، تعزیرات حکومتی و بازرسی از  هایی همچون نظام صنفی، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف سازمان: حجتی تأکید کرد

 .ساز در قیمت هستند و وزارت جهاد کشاورزی هیچ مشکلی با آنها ندارد های تصمیم ارگان

ایم و با  های مجلس قرار داده رشد را بر اساس مطالعات مرکز پژوهشمبنای نرخ : وی درباره نرخ رشد بخش کشاورزی نیز گفت

 .ای کنیم توانیم آن را رسانه هماهنگی مجلس، اعداد و ارقام واقعی اعالم شده است، اما از آنجا که محرمانه است، نمی

لت قبل، انجام شده است و بانک شده در دو دلیل فاحش بودن اعداد ارائه آزمایی تولیدات کشاورزی به راستی: حجتی اظهار داشت

 ./ها را به تدریج آغاز کرده، اما این اطالعات غیرقابل انتشار است های خود تعدیل مرکزی نیز در حساب

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 02427-2 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 40/11/30فارس

 تبصره نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به کمیسیون تلفیق بازگشت

 .با تصویب نمایندگان مجلس، تبصره نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به کمیسیون تلفیق بازگشت
، نمایندگان 76المی، در ادامه بررسی جزئیات الیحه بودجه از مجلس شورای اس خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

را مطرح کردند که رأی نیاورد و پس از آن به دلیل آنکه این تبصره مغایر با قانون برنامه پنجم بود، نیاز به  7حذف تبصره الحاقی 

حذف آن نیز رأی نیاورد، به همین  رأی دوسوم نمایندگان داشت که باز هم نمایندگان به این تبصره رأی مثبت نداده و مجدداً

 .دلیل باهنر از نمایندگان خواست تا این تبصره به کمیسیون ارجاع شود و پس از آن با این موضوع موافقت شد

اراضی ملی و دولتی که در اجرای الیحه قانونی نحوه  76کند دولت موظف است در سال  عنوان می 7بنابراین تبصره الحاقی 

 10و  12شورای انقالب و اصالحات بعدی آن و مواد  2128شهریور  02اراضی در دولت جمهوری اسالمی مصوب واگذاری و احیای 

وری، بخش  قانون افزایش بهره 7ماده  0آیین نامه اجرایی آن و در خارج از محدوده شهرها واگذار شده است را با رعایت تبصره 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21659-1.html
http://www.farsnews.com/
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 11رات مالی دولت پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیأت نظارت، ماده کشاورزی و منابع طبیعی و قانون تنظیم بخشی از مقر

مشروط به حفظ کاربری و عدم تفکیک به قیمت کارشناسی روز به ( ها و مراتع برداری از جنگل اصالحی قانون حفاظت و بهره)

 .هزار میلیارد ریال به خزانه کشور واریز نماید فروش رسانده و درآمد حاصله تا سقف یک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712021222147 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 40/11/30فارس

 14ها و مراتع در بودجه  میلیارد به سازمان جنگل 37مخالفت مجلس با اختصاص 

ها،  میلیارد ریال به سازمان جنگل 371بند مربوط به اختصاص مبلغ  14 نمایندگان مجلس در الیحه بودجه

 .مراتع و آبخیزداری کشور را حذف کردند
خانه ملت و ( یکشنبه)، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی عصر امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

این الیحه را پس از رسیدگی حذف کردند و تبصره  4و  6های الحاقی  کشور، تبصره کل 2176یان بررسی الیحه بودجه سال در جر

 .را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند 2الحاقی 

قانون  16جرای ماده دولت مکلف است، درآمد حاصل از تمدید زمان ا: که حذف شد، آمده بود 76بودجه  6در تبصره الحاقی 

و اصالحات و الحاقات بعدی آن را أخذ و به حساب درآمد عمومی  2164ها و مراتع کشور مصوب  برداری از جنگل حفاظت و بهره

 .کشور واریز نماید داری کل نزد خزانه

خیزداری کشور اختصاص ها، مراتع و آب متناسب با وصولی به سازمان جنگل 212222-266میلیارد ریال از محل ردیف  122مبلغ 

 .یابد می

دولت موظف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی : نیز که حذف شد، عنوان شده بود 4همچنین در تبصره الحاقی 

د میلیار 266مبلغ . کشور واریز کند داری کل ریال دریافت و مبالغ حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه 82به کشور مبلغ 

متناسب با وصولی جهت ترویج استفاده از کود آلی تولید داخل به سازمان ذیربط اختصاص  212222-262ریال از محل ردیف 

 .یابد می

شود از طریق شرکت ذیربط با اخذ  به وزارت نیرو اجازه داده می: که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، مندرج بود 2در تبصره الحاقی 

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر  8گذاری انشعاب برق به مشموالن ماده رسمی نسبت به وا تعهد 

در صورت صدور حکم قضایی . اقدام نماید 2182های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب  مسکن به شرکت

 .کند اد ایجاد نمیمبنی بر تخریب این مستحدثات، واگذاری انشعاب، حقی برای این افر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712021222026 
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 مجلس شد امضاء تقدیم هیأت رئیسه 30طرح دو فوریتی ادغام محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی با 

طرح دو فوریتی جمعی از نمایندگان مجلس برای ادغام سازمان محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی با 
 .امضاء تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد 30

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931203001369
http://www.farsnews.com/
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فوریتی ادغام سازمان محیط ، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرح دو خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی 

 .امضاء تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند 80زیست در وزارت جهاد کشاورزی را با 

در همین زمینه جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خانه ملت در 

حث مربوط به محیط زیست و ارتباط این حوزه با وزارتخانه جهاد دهی مبا وگو با فارس، علت نگارش طرح مذکور را سامان گفت

 .کشاورزی عنوان کرد

کند که گویا محیط زیست برای  خانم ابتکار طوری عمل می: وی با انتقاد از عملکرد رئیس سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد

 .شود وی اولویت دست چندم است و مباحث سیاسی اولویت اول محسوب می

سیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی بر لزوم نظارت دقیق وکالی ملت بر عملکرد مسئوالن اشاره عضو کمی

کند که در همین زمینه وکالی ملت برای  های نمایندگان توجهی نمی در حوزه محیط زیست خانم ابتکار به توصیه: کرد و افزود

های عمومی به این مجموعه طرحی تهیه و تدوین کردند که به  قال بهتر دغدغهنظارت بیشتر بر عملکرد مجموعه محیط زیست و انت

 .موجب آن امکان نظارت وجود دارد

های تخصیص  بودجه: های اخیر عملکرد سیاسی دارد اظهار داشت کریمی قدوسی با تأکید بر اینکه سازمان محیط زیست در سال

شود که همین موضوع انتقاد نمایندگان و  ی مرتبط صرف امور سیاسی میها یافته به این سازمان به جای هزینه کرد در حوزه

 .همچنین بروز مشکل برای مردم را در پیش داشته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712021222526 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 40/11/38 فارس

وگوی صادقانه با مردم درباره  راهکار برای مدیریت اقتصاد در تحریم؛ از منابع محدود ارزی تا گفت 7

 ها هدفمندی یارانه

راهکار برای مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم معتقد است منابع ارزی  7معاون وزیر اسبق اقتصاد با ارائه 
کشور باید مدیریت شده و صرف واردات اقالمی چون شامپو و مجسمه نشود، همچنین دولت باید درباره 

ها را داشته  ها با مردم صادقانه صحبت کرده و جسارت ادامه و اجرای صحیح هدفمندی یارانه هدفمندی یارانه

 .باشد
درباره چگونگی اداره کشور در شرایط  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در گفت

 ها و قطعا دولت فعلی و مجلس یکی از نکات اصلی در اداره اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور که دغدغه همه دولت: تحریم، گفت

 .بوده تجهیز منابع است و اینکه یک کشور منابع مورد نیاز برای اداره جامعه در ابعاد مختلف را چگونه فراهم کند

درصد بودجه ساالنه کشور به نفت وابسته است که البته  52: های تأمین درآمد کشور نفت، است، افزود وی با بیان اینکه یکی از راه

 .طرح بوده که خام فروشی و فروش نفت خام را باید کنار گذاشتها این موضوع م همواره برای دولت

ها  اگرچه اداره کشور بدون وابستگی به نفت به عنوان دغدغه مطرح بوده است، اما هیچ کدام از دولت: این استاد دانشگاه تصریح کرد

درصد  52مدلی پیش رفته که های مختلف کشور با  و در واقع مدیریت بخش  های جدی برای تحقق این اصل برنداشته قدم

 .درآمدش را از فروش نفت تأمین کند

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931203000754
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اگر بنا بر هر دلیلی مثل جنگ یا تحریم یا هر عامل دیگری که برای کشورهای مختلف ممکن است پیش بیاید و نیاز : وی افزود

 .باشد با مدیریت روی پای خود بایستند، اقتصاد بدون نفت قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد

ایم، تصریح  کرده ای مصرف های هزینه استاد دانشگاه با بیان اینکه سالیان سال درآمد حاصل از فروش نفت را در بودجه و ردیفاین 

میلیارد دالر از فروش نفت درآمد حاصل شد که باید پرسید این درآمدها کجا رفته، کجا  522در دولت قبل حدود : کرد

 آیا منجر به رشد اقتصادی شده است؟ گذاری شده، اشتغالزایی داشته و سرمایه

اصل، نحوه : کدام از موضوعات ذکر شده تحقق نیافته بلکه موجب کاهش رشد اقتصادی شده است، افزود وی با بیان اینکه هیچ

ای باشد که درآمد نفت به عنوان یک ثروت تلقی شود و وجوه حاصل از آن  گذاری باید به گونه مدیریت بر درآمد است و سیاست

 .های زیربنایی تحقق یابد برای گسترش فعالیت

میلیارد دالر بوده است اما  12سال گذشته بیشترین میزان وارداتش ساالنه حدود  22پاکستان در : مستخدمین حسینی تصریح کرد

 .میلیارد دالر بوده و این رقم منهای واردات قاچاق است 62ماه گذشته در ایران واردات بیش از  22در 

های کشور نباید متأثر از درآمد نفت باشد  بودجه: شاره به راهکار اول برای اصالح ساختار اقتصاد بدون نفت، اظهار داشتوی با ا

 .بلکه باید بازنگری، و با کنترل دقیق انجام و فقط اقالم مورد نیاز و ضروری به کشور وارد شود

شود،  ضروری مثل شامپو، تن ماهی و حتی مجسمه وارد کشور میاین کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از کاالهای غیر 

 .شود این در حالی است که بخشی از ارز کشور برای واردات این اقالم که نیاز ضروری جامعه نیست از کشور خارج می: گفت

واردات از منظر درست باید : تری صورت گیرد، گفت المللی و بازار داخلی باید فعالیت جدی وی با بیان اینکه در حوزه تجارت بین

 ..شود انجام شود زیرا ارزش ارز بیش از آن رقمی است که در بازار صحبت آن می

در شرایط عادی و در زمانی که مازاد ارز وجود دارد ورود کاالهای خارجی مشکل ندارد و واردات : مستخدمین حسینی تصریح کرد

 .رد اما در شرایطی مثل تحریم اوضاع باید به صورت بهینه مدیریت شودتواند شرایط انتخاب را برای مردم بوجود آو آن می

نباید با حرف از تولید حمایت کرد بلکه : وی با اشاره به دومین نکته برای اصالح ساختار اقتصاد و اداره کشور در شرایط تحریم گفت

 .در راستای این کار باید وارد عمل شد

ها و پرداخت تسهیالت بیشتر به   های بانک یت از تولید نیازمند افزایش سرمایهحما: این کارشناس اقتصادی اظهار داشت

ها شکل بگیرد و  درصد کاهش داد تا مازاد منابع نزد بانک 22های قانونی را به  توان نرخ سپرده کنندگان است برای این کار می تولید

 .یجه تورم هم کاهش یابدها اشتغال و تولید بیشتر شود و در نت با پرداخت تسهیالت به بانک

تمام کسانی که در کشور کار : وی نکته سوم را برای اداره کشور در شرایط تحریم را اصالح ساختار مالیات عنوان کرد، و تصریح کرد

زیرا کنند، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بر مبنای قانون باید مالیات بپردازند و هیچ کس نباید از پرداخت مالیات معاف شود  می

 .شود عدم پرداخت مالیات منجر به مفسده و فساد مالی در کشور می

در کشور باب شده که اگر مدیری : این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فرهنگ عدم پرداخت مالیات باید برچیده شود، گفت

 .درست نیستکنند در حالی که این فرهنگ  دهند و از او تشویق می مالیات کمتری بگیرد به وی پاداش می

تمام نهادهایی که فعالیت اقتصادی در کشور دارند باید به ازای سود حاصله مالیات بپردازند و : مستخدمین حسینی تصریح کرد

 .کند معاف و مازاد آن را باید مالیات بدهند پرداخت مالیات برای افراد حقیقی یا حقوقی به نسبتی که مجلس تعیین می

الیتی مجلس و دولت عالقمند کمک به آنهاست نباید این کار از طریق معافیت مالیاتی باشد بلکه باید اگر به ازای فع: وی افزود

 .مالیات را اخذ کند و طی یک ساز و کار تشویقی و سیاست جبرانی به او کمک کنند

 .شود فت میاخذ مالیات منجر به افزایش درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به ن: این کارشناس اقتصادی بیان داشت

 .های اقتصادی به مردم است نکته سوم برای اداره کشور در شرایط تحریم واگذاری فعالیت: مستخدمین حسینی تصریح کرد
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بیش از هزار  86قانون بازار سرمایه بیش از چند صفحه نیست در حالی که از زمان تصویب قانون بازار سرمایه از سال : وی افزود

 .ایم نامه نوشته شده و دائما آن را محدود کرده و آئین صفحه برای آن دستورالعمل

برای خروج از رکود، نباید مالیات را افزایش داد : این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط رکود قرار داریم، بیان داشت

 .افزایش دادپردازند باید درآمدهای مالیاتی را  درصدی که مالیات نمی 62بلکه با اخذ مالیات از آن 

شرایط اقتصادی موجب شده : مستخدمین حسینی با بیان اینکه فلسفه وجودی بانک همراه بودن با مشتری است، تصریح کرد

 .کنندگان به نظام بانکی بدهی داشته باشند بسیاری از تولید

نه به معنای کاهش حقوق هاست و کاهش هزی نکته چهارم در راستای اداره کشور در شرایط تحریم کاهش هزینه: وی افزود

 .کارمندان نیست بلکه به معنای کوچک سازی دولت است

های دولتی  دولت باید کوچک شود در حالی که با وجود این شرایط شاهد ساخت و ساز مکان: این کارشناس اقتصادی اظهار داشت

 .های هنگفت هستیم با هزینه

: ها اشاره کرد و گفت اره کشور در شرایط تحریم به هدفمندی یارانهمستخدمین حسینی با اشاره به نکته پنجم در راستای اد

 .خواهد مدیریت و تصمیمات اقتصادی در چارچوب قانون و مقررات جسارت می

 .ها و صرف درآمد حاصل از آن در آموزش، حمل و نقل و بهداشت بوده است فلسفه هدفمندی یارانه حذف یارانه: وی افزود

های درمانی را ندارند و از مراجعه  امروز شاهدیم که برخی از افراد جامعه توانایی صرف هزینه: ظهار داشتاین کارشناس اقتصادی ا

های درمانی  کنند در حالیکه مردم حاضرند به جای پرداخت یارانه هزینه به مراکز پزشکی و درمانی برای معالجه خودداری می

 .کاهش یابد

ها در این شرایط یارانه را به سه دهک پایین  ه جای پرداخت یارانه به همه دهکتواند ب دولت می: مستخدمین حسینی گفت

 .شود پرداخت کند و الباقی را به درمان اختصاص دهند و این موجب رضایت مردم می

در : اظهار داشتها کسری وجود دارد،  برای تأمین یارانه 76هزار میلیارد تومان در سال  24وی با بیان اینکه مجلس اعالم کرده که 

های عمرانی را به مردم واگذار کرد و  توان فعالیت افتد می قالب تهیه و تدوین نوین ابزار نوین مالی که در سراسر جهان اتفاق می

 .دلیلی ندارد که وجوه مورد نیاز این کار حتما از سوی دولت تأمین شود

های  بله، نگران بازتاب: انه ثروتمندان جنبه سیاسی دارد، گفتمستخدمین حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا حذف نکردن یار

تواند با مردم صادقانه صحبت کند و  اجتماعی آن هستند و این مسئله درست نیست زیرا دولتی که رای خود را از مردم گرفته می

 .پذیرند های صادقانه را می قطعا مردم صحبت

پذیرند چون در واقعیت مشاهده  مردم این موضوع را نمی: درصد است، گفت 22شود تورم زیر  وی با اشاره به اینکه اعالم می

افزایش یافته و بنابراین آنچه را که صادقانه نیست ... های حمل و نقل و  کنند که قیمت نان، لبنیات،گوشت، برنج، هزینه می

 .پذیرند نمی

 .کنند ر حل مسائل و مشکالت کمک میاگر با مردم صادق بود خود مردم د: این کارشناس اقتصادی بیان داشت

های نفتی در  ها اجرایی شد قرار بود وجهی از محل فروش فرآورده وقتی که هدفمندی یارانه: مستخدمین حسینی تصریح کرد

اختیار دولت قرار گیرد و فقط بخشی از آن به مردم پرداخت شود در حالی که دولت االن باید عالوه بر وجوه حاصل از درآمدهای 

 .نفتی، مبلغی هم به آن بیفزاید و آن را به مردم بدهند

اکنون حاضرند وجوه دریافتی از  مردم هم: ها اوضاع اقتصادی مردم بهتر شود، گفت وی با بیان اینکه قرار بود با هدفمندی یارانه

 .ها برگردند دفمندی یارانهها را در این چند سال با کمال میل به دولت پس بدهند اما به وضعیت اقتصادی قبل از ه یارانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712024222285 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931206001587
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 برنامه و سیاست ها
 - 40/11/39فارس

 های نظارتی اقدام کنند دستگاه/ ایم ای برای افزایش قیمت شیر نداشته مصوبه

عاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با بیان اینکه از زمان ابالغ مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام از م

اگر تغییر قیمتی در مورد : ، گفت تومان هیچ تغییری تاکنون در آن ایجاد نشده 9441دامداران با قیمت 

 .ی نظارتی استها محصوالت لبنی و شیر در بازار رخ داده مسئولیت آن بر عهده دستگاه
، حسن رکنی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اد کشاورزی در بخش وزارت جه: اند، گفت چرا صنایع لبنی اخیرا برای سومین بار قیمت محصوالت لبنی و شیر را افزایش داده

 .تولید محصوالت کشاورزی و شیر نظارت دارد و قیمت محصول نهایی بر عهده ما نیست

تومان برای خرید شیر خام از تولیدکنندگان تعیین شد که صنایع لبنی به  2662ابتدای امسال طبق مصوبه دولت قیمت : وی افزود

 .آن عمل نکردند

قیمت خرید شیر خام از دامداران بر اساس مصوبه دولت از ابتدای سال تاکنون تغییری  :معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .ربط آن را بررسی کنند های ذی ها و دستگاه نکرده و اگر تغییری در قیمت محصول نهایی رخ داده است باید سازمان

 .آن محصول به شیر خشک بوده استتومان برای تبدیل  2662خرید حمایتی شیر از دامداران با قیمت مصوب : وی افزود

های نظارتی باید  هیچ گونه افزایش قیمت در مورد خرید شیر خام از تولیدکننده یا دامدار اتفاق نیفتاده و دستگاه: رکنی افزود

 .افزایش قیمت شیر را در بازار بررسی کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712022222874 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1040اسفند  31, شنبه

 تشکیل انجمن ملی تولیدکنندگان کشت بافت کلید خورد 

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی عدم ارتباط صحیح و مناسب بین بخش خصوصی و دولتی را باعث بروز 

واحدهای تولیدی کشت بافت عنوان و برای حل این معضل خواستار همکاری دوطرفه از  برخی مشکالت در
 .طریق ایجاد تشکب ملی واحدهای تولیدی کشت بافت شد

، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، امروز در گردهمایی محققان و (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

خواهند و نباید رقیب بخش  های تحقیقاتی نمی دولت و دستگاه: با اعالم این مطلب گفت "بافت کشت"پژوهشگران در زمینه 

 .های عاری از بیماری باشند های الزم و تولید نهال خصوصی باشند، بلکه باید بازوی کمکی برای این بخش جهت تدوین پروتکل

به دولت یا بخش خصوصی پاسخگوی نیاز ما نخواهد بود،  ها محمدعلی طهماسبی با اعالم اینکه واگذاری کامل تمام مسئولیت

 .توان بخش خصوصی را به حال خود رها کرد ها اعمال شود و نمی وظایف حاکمیتی دولت باید در دستگاه: افزود

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931205000896
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انند فکری بیشتر و ساماندهی بیشتر باید یک انجمن تشکیل دهند تا بتو واحدهای تولیدی کشت بافت برای هم: وی خاطرنشان کرد

 .به حقوق خود دست پیدا کنند

سازی شود و همه  ها و شفاف تواند باعث کاهش گرفتاری یک انجمن پایدار می: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی ادامه داد

ها  ین پروتکلگونه از تولیدات مشابه جلوگیری خواهد شد و همچنین تدو تولیدکنندگان از تولیدات یکدیگر باخبر خواهند بود، بدین

 .تخصصی خواهد شد

ها برقرار شود  برای انسجام هرچه بیشتر باید ارتباطات مؤثری بین واحدهای تولیدی کشت بافت و نهالستان: طهماسبی تصریح کرد

؛ بلکه توانند تمام نیازها را برطرف کنند های فضای باز است و نه واحدهای کشت بافت می و در این میان نه قرار بر حذف نهالستان

 .این دو الزم و ملزوم هم هستند

باید : ها و افزایش کیفیت و فروش است، یادآور شد وی با بیان اینکه فلسفه کشت بافت تولید نهال در سطح انبوه برای کاهش هزینه

 !سعی شود خلق دانش را جایگزین واردات دانش کرد و همچنین هدف تولید باشد، نه گرفتن یارانه و وام

روی مداری حرکت کنید که هم به نفع شما و هم به نفع : ر پایان به پژوهشگران کشت بافت در کشور تأکید کردطهماسبی د

 .تولیدکنندگان نهال باشد

جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، پژوهشگران کشت بافت،  گفتنی است، در این گردهمایی که در سالن اجتماعات نعمتی

گرفتن مجوز، نداشتن بیمه محصوالت و کارکنان، نبود یارانه، عدم ثبات کیفیت مواد شیمیایی، عدم  بر بودن امور اداری برای زمان

 .های دولتی را از مشکالت حوزه خود عنوان کردند حمایت

الزم به ذکر است، چهارشنبه هفته گذشته تولیدکنندگان نشاء در کشور نیز در یک گردهمایی که به میزبانی شرکت هامون در 

کرج برگزار و در آن ایجاد تشکل ملی نشاکاران وارد فاز جدی اجرایی شد، این دومین گردهمایی به همت معاونت باغبانی  کردان

های صنفی مرتبط برای تسریع در حل مشکالت  جهاد کشاورزی است که در راستای تشویق و اتخاذ تمهیدات مقدمات ایجاد تشکل

 ./شود برگزار می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 02428-2 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1040اسفند  39, سه شنبه

 شود  المللی می های علوم باغبانی، بین کنگره

 .شود ماه سال آینده در دانشگاه شهیدچمران برگزار می نهمین کنگره علوم باغبانی در بهمن
رئیس انجمن علوم باغبانی ایران در حاشیه نشست اعضای این انجمن با معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با 

رسالت انجمن برقراری ارتباطات نزدیک و اثربخشی بیشتر بین : با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ی و بخش اجرایی استدانشگاهیان، بخش خصوص

متخصصان علوم باغبانی : های برتر بخش کشاورزی است، افزود رضا فتوحی قزوینی با بیان اینکه انجمن علوم باغبانی از انجمن

و در منطقه حائز رتبه نخست هستند که در تالش هستیم با مطلع ساختن حوزه معاونت  22المللی رتبه  کشور در سطح بین

صورت مقاله و روی کاغذ باقی بماند و بتوانیم از تحقیقات  گرفته، اجازه ندهیم نتایج تحقیقات به های صورت باغبانی از پژوهش

 .پژوهشگران برای افزایش سطح کمی و کیفیت محصوالت باغبانی استفاده کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21608-1.html
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: خبر داد و خاطرنشان کردماه سال آینده در دانشگاه شهیدچمران اهواز  وی از برگزاری نهمین کنگره علوم باغبانی در بهمن

برگزارکنندگان اصلی این کنگره، انجمن علوم باغبانی ایران، معاونت باغبانی جهاد کشاورزی و دانشگاه شهیدچمران اهواز است که 

 .المللی برگزار خواهیم کرد با همکاری حوزه معاونت باغبانی از سال آینده کنگره را در سطح بین

تعامل هرچه بیشتر انجمن با معاونت باغبانی باعث بیان نیازهای واقعی بخش و : ایران تصریح کردرئیس انجمن علوم باغبانی 

اثربخشی بیشتر در جامعه خواهد شد که به موجب آن با ارائه پیشنهادات کاربردی سعی در حل مسائل و مشکالت باغداران و 

 .بخش خصوصی خواهیم داشت

بی، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد؛ انجمن علوم باغبانی آمادگی در این نشست که با حضور محمدعلی طهماس

های حوزه معاونت باغبانی اعالم کرد و اعضای انجمن انتظارات خود را با طهماسبی  هرچه بیشتر خودر ا برای مشارکت در فعالیت

ها و انتشار یک مجله ترویجی باغبانی جهت در  کنگره درمیان گذاشتند و قول حمایت از انجمن علوم باغبانی، مشارکت در برگزاری

 ./های پژوهشی به کشاورزان را از معاون وزیر جهاد کشاورزی گرفتند اختیار قرار دادن یافته

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02424-2.html 

 
 

 است هابرنامه و سی
 آیانا- 1040اسفند  39, سه شنبه

 شود  کیفیت فعالیت واحدهای خدمات مکانیزه سنجش می

استان کشور مصوبه برنامه پنجم توسعه برای  99هکتار در  041با الزام استفاده از کودهای آلی و زیستی در 

 .درصدی کودهای آلی و زیستی اجرایی شد 37کارگیری  به
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ان تعاون روستایی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون فنی و اجرایی سازم

شده، استفاده از انواع کودهای آلی و  منظور اصالح تغذیه گیاهی بر اساس آنالیزهای انجام ای، از ابتدای سال جاری به نامه طی توافق

 .شرکت اجرایی شده است 12استان توسط  22هکتار در  062زیستی در 

محصول زراعی و باغی و محصوالت زراعی نظیر گندم، جو، ذرت، سبزی و صیفی متناسب با در  22: غالمحسین طباطبایی افزود

شناسی با  نظر گرفتن استعدادهای تولید در چهار اقلیم جغرافیایی کشور در شمال، جنوب، غرب و شرق پس از مطالعات خاک

 .آلی و زیستی تولید خواهند شد کارگیری کودهای به

نامه در  استفاده از کودهای آلی و زیستی در قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته بود و این تفاهم: وی خاطرنشان کرد

 .کارگیری این کودهای طبیعی است واقع ایجادکننده بستر الزم برای به

صورت سنتی در میان  حذف استفاده از کودهای شیمیایی که به: ران ادامه دادمعاون فنی و اجرایی سازمان تعاون روستایی ای

سازی و توجیه اقتصادی استفاده از کودهای آلی  پذیر نیست و ضرورت دارد با فرهنگ باره امکان کشاورزان نهادینه شده است، به یک

 .و زیستی ترغیب شود

شود، تالش شده تا میزان تولید، تناژ، کیفیت و استفاده  ستان کشور اجرا میا 22در این برنامه پایشی که در : طباطبایی تصریح کرد

 .از آب مورد مطالعه همزمان قرار گیرد

های  آمده از این مطالعات پایشی بتواند در همه کشور اجرایی شده و با استفاده از تشکل دست وی اظهار امیدواری کرد که نتایج به

 .عنوان کانون اصلی تولید نهادینه شود ستاها بههای روستایی در رو فعال و تعاونی

 های خدمات مکانیزه تست سودآوری شرکت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21656-1.html
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های خدمات مکانیزه قرارداد  برای تست سودآوری اقتصادی شرکت: معاون فنی و اجرایی سازمان تعاون روستایی ایران یادآور شد

لقب دارد، منعقد  "پدر مکانیزاسیون کشور"الماسی که آالت کشاورزی کشور به مدیریت دکتر  ترین شرکت ماشین همکاری با مهم

 .شده است

گیرد تا الگوی صحیح  در این قرارداد همکاری، کیفیت فعالیت واحدهای خدمات مکانیزه مورد ارزیابی قرار می: طباطبایی تأکید کرد

 .برای سودآوری این واحدها مورد سنجش قرار گیرد

های اقتصادی  های مناسب در فعالیت مات مکانیزه که سودده نیستند، با جایگزینی روشآن بخش از واحدهای خد: وی اظهار داشت

ماهه نخست سال آینده بتوان گزارش جامعی از عملکرد واحدهای خدمات مکانیزه کشور و  رود تا شش گیرند و انتظار می قرار می

 .شده تهیه کرد کیفیت خدمات ارائه

سد وقت آن رسیده که شبکه تحت پوشش سازمان تعاون روستایی که از علم روز بهره کمی ر نظر می به: طباطبایی در پایان گفت

 ./دارند، مطابق تغییرات علمی حرکت کند و برای رسیدن به کشاورزی پایدار و پیشرفته، تجهیز شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 02422-2 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1040اسفند  36, چهارشنبه

 برداران و خرید دانش فنی  اختصاص بخشی از اعتبارات هر طرح و پروژه به آموزش بهره

هزار نفری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور جویای کار  091حدود دوسوم جمعیت 

برداران بخش کشاورزی  سکه است و در طرف دیگر جامعه چهار میلیونی بهرههستند که این یک روی 
تا دو درصدشان نیز تحصیالت دانشگاهی  907هستند که تنها یک درصدشان تحصیالت دانشگاهی مرتبط و 

 .غیرمرتبط دارند
ابع طبیعی کشور در همایش روز ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و من(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اش با  ساله کشور اگرچه هنوز مرکبش خشک نشده و هشت سال از دوران طالیی 02انداز  مهندسی، با اشاره به اینکه سند چشم

 .انتظار بر این است در دولت تدبیر و امید این سند مجدداً احیا شود: اعتنایی سپری شد، گفت بی

محور است که  محور و اقتصاد دانش ساله، حرکت به سمت توسعه دانایی 02انداز  ته در سند چشمترین نک مهم: احمد کبیری افزود

توان تأمین نیازهای جامعه حال حاضر بدون آن که  محور طبیعتاً بر پایه توسعه پایدار استوار است و توسعه پایدار را می توسعه دانش

 .مخاطره اندازد تعریف کردهای آتی را در برآوردن نیازهای خود به  توانایی نسل

نظران حداقل چهار وجه خلق دانش، یادگیری دانش،  رغم تفاوت در دیدگاه صاحب محور به در اقتصاد دانش: وی خاطرنشان کرد

رسد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور این توان را  نظر می انتشار دانش و کاربرد دانش قابل اشاره است که به

 .برداران و مدیران بخش باشد در بخش کاربرد دانش در خدمت تولیدکنندگان، بهرهدارد 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

ترین تشکل غیردولتی  ترین و بزرگ را مهم توان آن تأسیس شد و می 82در مردادماه سال  2182کشور بر اساس قانون مصوب سال 

های قانونی، نقشی  محور در صورت استفاده از تمام توانایی در بخش کشاورزی به حساب آورد که نقش آن در زنجیره اقتصاد دانش

ش، گسترش فناوری سازی فرآیند تولید، ارتقاء سطح دان ترین اهداف قانونی این سازمان مهندسی مهم: بدیل خواهد بود، ادامه داد بی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21650-1.html
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ای در کلیه امور کشاورزی، تالش در جهت حفظ پایداری محیط زیست و  های مرتبط، ارتقاء اخالق حرفه جدید در کشاورزی و رشته

 .منظور دستیابی به توسعه پایدار است منابع تجدیدشونده شامل آب و خاک، دام، طیور، آبزیان، جنگل و مرتع به

وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تالش در جهت تدوین و اجرای ترین  مهم: کبیری تصریح کرد

بندی و تعیین صالحیت اعضای حقیقی و حقوقی و صدور  های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای سازمان، همچنین رتبه برنامه

 .های فنی و کارشناسی بخش کشاورزی است پروانه اشتغال در حوزه

وری بخش کشاورزی و قانون جامع دامپروری به  بعد از قانون تأسیس، قوانین دیگری ازجمله قانون افزایش بهره: ادآور شدوی ی

های دام، طیور، آبزیان  گری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه های تصدی تصویب رسید که به موجب آنها بخشی از فعالیت

 .استپزشکی و گلخانه به این سازمان محول شده  گیاه

 02هزار نفر از کارشناسان، کارشناسان ارشد و صاحبان مدرک دکترای در  022کبیری با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود، 

متأسفانه حدود دوسوم این جمعیت بزرگ جویای کار هستند که : رشته مرتبط با بخش کشاورزی عضو سازمان هستند، تأکید کرد

برداران بخش کشاورزی اشاره کرد که تنها یک  توان به جمع چهار میلیونی بهره گر میاین یک روی سکه است و در طرف دی

 .تا دو درصدشان نیز تحصیالت دانشگاهی غیرمرتط دارند 2.2درصدشان تحصیالت دانشگاهی مرتبط و 

 ارائه پیشنهادات نظام مهندسی در حضور معاون اول رئیس جمهوری

های آب  منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه دولت ساالنه هزاران میلیارد تومان در بخشرئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

منظور استفاده بهینه از این  رسند، پیشنهاد داد به افزاری به مصرف می های سخت کند که همه در حوزه و کشاورزی هزینه می

برداران، خرید  افزاری شامل آموزش بهره های نرم ف حوزههای کالن کشور، بخشی از اعتبارات هر طرح و پروژه صر گذاری سرمایه

 .برداری علمی شود دانش فنی و نظارت و بهره

های  های بخش کشاورزی بر عهده گیرد و با کمک دستگاه تواند این وظیفه را در کلیه رشته این سازمان می: وی اظهار داشت

 .های تولید نیز قابل اعمال است پرداخت یارانه نهاده وری را افزایش دهد، که این امر در رابطه با اجرایی بهره

وری و تبصره شش آن که در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز  قانون افزایش بهره( 0)کبیری با اشاره به صراحت ماده 

ولتی ازجمله سازمان مدیریت و های د متأسفانه دستگاه: بندی سازمان نظام مهندسی مالک عمل است، گفت موضوع این ماده، رتبه

هزار نفری سازمان نظام مهندسی این است که این  022کنند و انتظار جامعه بزرگ  ریزی از اجرای این قانون استنکاف می برنامه

 .قانون در دولت تدبیر و امید به مرحله اجرای کامل برسد

طور  رسد موضوع کشت فرامرزی به نظر می تأمین امنیت غذایی به وی در پایان با بیان اینکه با توجه به بحران آب و نیاز کشور به

مند قرار  گذاران عالقه این سازمان در تأمین نیروی انسانی متخصص در کنار دولت و سرمایه: جدی مورد توجه قرار گیرد، افزود

 ./دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 02456-2 .html 

 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1040اسفند  3۰: تاریخ

 اقتصاد کشاورزی باید براساس قیمت بین المللی آب ساماندهی شود

خشکسالی باعث های  افزایش دوره: نایب رئیس خانه کشاورزی با بیان این که ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد، گفت

 .کاهش شدید منابع آبی شده است و باید نظام آبیاری بر اساس استانداردهای بین المللی توسعه یابد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21674-1.html
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با نرخ بین  اقتصاد کشاورزی در ایران باید متناسب: ، عنایت اهلل بیابانی اظهار داشتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

المللی آب ساماندهی شود و هماهنگ با شرایط مناطق، الگوهای کشاورزی را متناسب با ظرفیت ها، محدودیت و امکانات آبی کشور 

 .اجرایی کنیم

در کشورهای پیشرفته به ازای هر متر مکعب آب تا دو کیلوگرم و بیشتر محصول کشاورزی تولید می کنند در : وی تاکید کرد

 .گرم می رسد 522در ایران به  صورتی که

متأسفانه روند برداشت آب از منابع روزمینی و زیرزمینی بی رویه است و ادامه آن در آینده اقتصاد کشاورزی و : بیابانی گفت

 .همچنین ظرفیت تأمین آب شرب و نیاز صنعت را با چالش مواجه خواهد کرد

ن از جمله آبیاری قطره ای حرکت کنیم و نظارت دولت بر چاههای آب و باید به سمت توسعه نظام های آبیاری نوی: وی افزود

 .همچنین برداشت از آبهای زیرزمینی بیشتر شود

بخش کشاورزی همواره در مسیر اقتصاد مقاومتی بوده است و باید به مابع اب مطمئنی دسترسی :نایب رئیس خانه کشاورز گفت 

 .ینه آب توجیه اقتصادی پیدا کندداشته باشد و تولید محصوالت هم از لحاظ هز

با سرمایه اندک و امکانات موجود در بخش کشاورزی بهره وری را افزایش دهیم تا به خودکفایی و خوداتکایی برسیم و : بیابانی افزود

کشاورزان محدویت اب را می توان با آموزش و افزایش دانش و آگاهی کشاورزان و بکارگیری فناوری های نوین مدیریت کرد و همه 

 .باید بدانند که به ازای هر مترمکعب آب چه میزان باید افزایش بهره وری داشته باشند

http://www.yjc.ir/fa/news/2260002 

 بازار و قیمت ها

 - 40/11/30فارس

 تومان است ۷711قیمت مناسب / دالیل گرانی گوشت مرغ

ریزی به دلیل ضرر و زیان  کاهش جوجه: دهندگان مرغ گوشتی گفت هیأت مدیره انجمن صنفی پرورشرئیس 

 .های اخیر است های پایانی سال از دالیل اصلی گرانی مرغ در هفته کنندگان و افزایش تقاضا در ماه تولید
خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور در گفت

تومان کاهش  6222در چند ماه اخیر که قیمت هر کیلوگرم مرغ به حدود : در مورد دالیل افزایش قیمت گوشت مرغ، گفت فارس

ولیدی خود را تعطیل کردند و به همین دلیل ها واحد ت یافته بود و مرغداران متحمل ضرر و زیان فراوانی شدند، برخی از مرغداری

 .تا حدودی تولید مرغ کاهش یافت

در کنار این موضوع اواخر بهمن و اسفند به علت افزایش نقدینگی مردم پس از دریافت عیدی پایان سال تقاضا افزایش : وی افزود

 .شود یابد و همین موضوع باعث افزایش قیمت می می

 222دو ماه قبل قیمت هر قطعه جوجه یکروزه : ی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور، گفترئیس هیئت مدیره انجمن صنف

تومان افزایش یافته و این موضوع هم عامل دیگری برای گرانی قیمت  2822تومان بود، در حالی که اکنون قیمت هر قطعه آن به 

 .تمام شده مرغ است

ها براثر کاهش قیمت  با زیان مرغداری: جه یکروزه چیست، اظهار داشتیوسفی در پاسخ به این سؤال که دلیل افزایش قیمت جو

های اخیر باز هم  مرغ در چند ماه گذشته تقاضا برای جوجه کاهش یافت و قیمت آن کم شد، اما با روند افزایش قیمت مرغ در هفته

 .ه استریزی افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش قیمت جوجه شد تقاضا برای خرید و جوجه

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5142221
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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همواره باید این موضوع را : رسد برخی فروشندگان قیمت مرغ را بدون ضابطه افزایش داده باشند، گفت وی با بیان اینکه به نظر می

توان قیمت ثابتی را برای عرضه مرغ تعیین کرد، بلکه  در نظر داشت و وزارت جهاد کشاورزی هم به این موضوع اذعان دارد که نمی

 .شود ضه و تقاضا تعیین میقیمت بر اساس عر

بار مراجعه کنند، زیرا قیمت  با توجه به افزایش قیمت مرغ مردم بهتر است برای تهیه آن به میادین میوه و تره: یوسفی تصریح کرد

های سطح شهر بر حسب اینکه مغازه در کدام نقطه شهر واقع است ممکن است  در آنجا ثابت است، ولی قیمت مرغ در مغازه

 .کند باشد و این موضوع در مورد همه کاالها صدق می متفاوت

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم مرغ در یک روز ممکن است، در نقاط مختلف شهر حدود هزار تومان با هم اختالف داشته 

 .تومان باشد 5222اکنون حدود هر کیلوگرم  ترین قیمت برای عرضه مرغ هم رسد مناسب به نظر می: باشد، گفت

هزار تومان باشد،  5شود قیمت مرغ باید حدود  اگر گفته می: رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفت

 .شود باید دید که قیمت اعالم شده با چه قیمتی برای جوجه تعیین می

اند و حتی برخی مجبور  ه ار متضرر شدکنندگان مرغ بسی همچنین باید به این نکته توجه کرد که در چند ماه اخیر تولید: وی افزود

 .به تعطیلی واحدهای تولیدی شدند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712021222118 

 

 بازار و قیمت ها
 - 40/11/31فارس

 کننده است هزار تومان اجحاف به مصرف ۷مرغ بیش از 

از نظر ما قیمت : گوید رود که وزیر جهاد کشاورزی می تومان به فروش می ۷311در حالی مرغ در بازار کیلویی 

 .کننده است هزار تومان باید باشد و بیشتر از آن اجحاف و به ضرر تولیدکننده و مصرف ۷گوشت مرغ نزدیک 
، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم راهکارهای ارتقای کیفیت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار تن  222در حال حاضر : محصوالت دارویی در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت گوشت مرغ و بازار کنترل آن گفت

 .ا ذخیره داریمه گوشت و مرغ منجمد در سردخانه

تومان به هر مقدار که متقاضی وجود  2222ها با قیمت هر کیلو  ها مرغ سردخانه بر این اساس در تمام مراکز استان: وی افزود

 .شود داشته باشد عرضه می

ر ایامی مثل کننده د ایم با توجه به ذخایر مرغ در حق مصرف از شبکه توزیع خواسته: وزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهار داشت

 .شب عید اجحاف نشود

هزار تومان و بیشتر از آن اجحاف و به ضرر تولیدکننده و  5از نظر ما قیمت گوشت گرم مرغ نزدیک : حجتی بیان داشت

 .کننده است مصرف

موضوع  های بازرسی وارد عمل شوند که این شود دولت و مراجع قانونی و پست عدم رعایت شبکه توزیع باعث می: وی تصریح کرد

 .کننده نیست کننده و مصرف به مصلحت توزیع

 .رسد محل نگرانی وجود ندارد و نباید اجحافی صورت گیرد با توجه به ذخایر و موجودی مرغ به نظر می: حجتی بیان داشت

هم اکنون  :شود گفت تومان عرضه می 5222وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هم اکنون مرغ گرم با قیمت 

بار قرار گرفته که با  هزار تن ذخیره مرغ منجمد در اختیار داریم و عرضه نمایشگاهی مستقیم آن در اختیار میادین میوه و تره 222

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931203000338
http://www.farsnews.com/
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تومان  2722گیرد و با قیمت  تومان از سردخانه می 2222کند مرغ منجمد را با قیمت  کاری که وزارت صنعت تعیین می العمل حق

 .شود ای عرضه مستقیم کاال عرضه میه در نمایشگاه

با توجه به دالیل مذکور هیچ دلیلی برای افزایش قیمت مرغ وجود ندارد و در صورت افزایش قیمت مرغ : حجتی تصریح کرد

 .تعزیرات مجبور است که وارد عمل شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712020222522 

 بازار و قیمت ها
 - 40/11/39فارس

 قیمت پرتقال بعد از بارندگی گران شد/ جدول قیمت میوه و سبزی

 .فرنگی و گوجه فرنگی کاهش یافت قیمت پرتقال و موز هفته جاری در تهران افزایش و قیمت خیار، توت
، قیمت انواع میوه و سبزی در هفته جاری نسبت به هفته قبل با تغییر روبرو شد، به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .فرنگی، توت فرنگی و خیار کاهش و موز و پرتقال افزایش قیمت داشت طوری که گوجه

تومان و قیمت خرید آن از  022بار را  در میدان میوه و ترهمجتبی شادلو رئیس اتحادیه باغداران قیمت عرضه گوجه فرنگی 

 .کند تومان عنوان می 222تا  22کشاورزان را کیلوئی 

های اخیر و در حالی که عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد  به دنبال کاهش قیمت گوجه فرنگی در هفته: افزاید این گزارش می

کرد، اما دولت روز گذشته در راستای حمایت از  فرنگی از کشاورزان را انکار میتومانی خرید گوجه  222کشاورزی قیمت 

تومان به اجرا درآورد، تا براساس این طرح بخشی از  122فرنگی را به قیمت هرکیلوگرم  کنندگان طرح خرید تضمینی گوجه تولید

 .ضرر و زیان وارده به کشاورزان جبران شود

زمان مرکزی تعاون روستایی ایران دلیل افزایش قیمت پرتقال در چند روز اخیر را بارندگی و همچنین حسین صفایی مدیرعامل سا

شود، در چند روز اخیر  از آنجا که پرتقال تهران از مناطق شمالی کشور تأمین می: گوید کند و می ها عنوان می لغزندگی سطح جاده

بود، بنابراین گرانی آن موقتی است و نگرانی هم از بابت ذخایر این به علت بارندگی امکان حمل و نقل این محصول به تهران سخت 

 .میوه برای شب عید وجود ندارد

هایی است که در چند هفته اخیر افزایش قیمت داشته و در مقابل توت فرنگی که تا دو  براساس این گزارش، موز از جمله میوه

 .زار تومان کاهش یافته استه 8هزار تومان بود به  24هفته پیش هر کیلوگرم آن حدود 

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

 انواع میوه
( ع)قیمت میوه در بازار شهرستانی میدان امام حسین 

 تهران
 های عرضه میوه وابسته به شهرداری قیمت میوه در غرفه

 4222 4222 موز

 - 8222 توت فرنگی

 0682 0222 سیب زرد

 1682 1222 قرمزسیب 

 1882 6222 پرتقال تامسون

 6022 6222 نارنگی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931202000755
http://www.farsnews.com/
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 2022 2222 پرتقال تو سرخ

 2022 2222 انار

 6222 6222 لیموشیرین

 - 22222 آناناس هر کیلو

 6222 6222 نارگیل هر عدد

 1222 1222 کیوی

 2022 2222 خیار

 522 822 فرنگی گوجه

 2222 0222 ای فلفل دلمه

 822 2222 هویج

 572 2222 کلم سفید

 2222 0222 کلم قرمز

 872 2222 بادمجان

 2822 0222 کدومسمایی

 1222 6222 بروکلی

  4222 فلفل رنگی

 .تومان است 0222و انواع سبزی آش، کوکو، پلو  0222براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم سبزی خوردن 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712021222402 

 

 بازار و قیمت ها
 - 40/11/39فارس

 جدول+قیمت مرغ، ماهی و گوشت قرمز در تهران

 .است ۷311تهران ( ع)قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار شهرستانی میدان امام حسین 
قیمت گوشت مرغ، انواع ماهی و گوشت قرمز در بازار شهرستانی میدان امام حسین  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .به شرح زیر است2171اسفند  1تهران در روز گذشته ( ع)

 (انبر حسب توم)قیمت هر کیلوگرم  نوع کاال

  گوشت مرغ

 5822 مرغ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931203001621
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 4622 ران مرغ

 26222 سینه مرغ

 22222 فیله مرغ

 22222 سینه بدون کتف

 1222 گردن مرغ

 822 کتف و بال

 0222 پای مرغ

 5022 ران بدون کمر

  ماهی

 21222 آال قزل

 02222 سفید

 28222 حلوای کیش

 5222 تن جنوب

 26222 کپور

 8222 سنگسر

 00222 شوریده

 02222 سرخو

 22222 ای شیر نیزه

 22222 شیربندر

 4222 قباد دریایی

 4222 کولی

 8222 چنگو

  گوشت قرمز

 01222 گوشت گوسفندی شقه

 05222 ران گوسفندی

 00222 سردست گوسفند

 10222 ماهیچه گوسفندی

 08222 راسته گوساله
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 05222 ران گوساله

 04222 سردست گوساله

 .رسد هزار تومان به فروش می 02این گزارش هر کیلوگرم میگو در این بازار با قیمت براساس 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712021222422 

 

 

 
 بازار و قیمت ها

 فودپرس 1040اسفند ماه  9سه شنبه 

 درصد گران شد 71میوه یکساله / تغییرات جدید قیمت موادغذایی

را  71بانک مرکزی، متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ابتدای اسفندماه  <مواد غذایی

 .اعالم کرد

قلم کاهش و یک  2قلم کاال در هفته مورد بررسی نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش،  2بر اساس اعالم بانک مرکزی، قیمت 

درصد، میوه های تازه  2.2درصد، حبوبات  4.0درصد، برنج  22لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل . قلم نیز ثابت مانده است

درصد افزایش قیمت نشان  7.6درصد و چای نیز  2.2درصد، قند و شکر  22.6درصد، گوشت مرغ  2.8درصد، گوشت قرمز  22.5

 .می دهد

 .درصد کاهش قیمت یافته است 2.0درصد و روغن نباتی نیز  00.8درصد، سبزی های تازه  2.2در این بخش قیمت تخم مرغ 

 لبنیات و تخم مرغ

درصد افزایش داشت و بهای سایر /. 6در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

ریال فروش می  222222الی  81222درصد افزایش یافت و شانه ای /. 2قیمت تخم مرغ معادل . اقالم این گروه بدون تغییر بود

 .رفت

 برنج و حبوب

در . ین گروه ثابت بوددرصد افزایش داشت و قیمت سایر اقالم ا/. 2در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه دو معادل 

درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقالم این /. 2درصد و لوبیا قرمز /. 1درصد، لوبیا سفید /. 2گروه حبوب بهای لوبیا چیتی معادل 

 .گروه بدون تغییر بود

 میوه ها و سبزی های تازه

الم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انار عرضه نمی شد ولی سایر اق

 .کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید

جه یک معادل میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای پرتقال در

در گروه سبزی های تازه بهای . درصد افزایش داشت 25.5درصد تا /. 6درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  1.8

 .درصد کاهش یافت 7.4درصد تا /. 0درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین /. 4درصد و پیاز  2.5سیب زمینی معادل 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد  2.0درصد و گوشت مرغ /. 1درصد، گوشت تازه گاو و گوساله  2.2در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931203001601
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 .افزایش داشت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

 .در این هفته قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 

 بازار و قیمت ها

 ایسنا - 1040اسفند  0یکشنبه 

 قیمت انواع ماهی و میگو در بازار

قیمت آبزیان طی دو ماه گذشته در بازار جهانی حدود سه درصد و در بازار داخلی نسبت : مدیرکل دفتر توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت گفت

 .افزایش یافته است به سال گذشته حدود هشت درصد

ای است که میانگین قیمت هر  قیمت انواع آبزیان در بازار داخلی و خارجی به گونه: وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد عیسی گلشاهی در گفت

هزار تومان  12فروشی به کیلویی  هزار تومان است که در خرده 00تا  02کیلوگرم میگو در بازار جهانی حدود شش دالر و در بازار داخلی 

 .رسد می

ماهی قزل آال به عنوان یکی از ماهیان پر مصرف در : که آبزیان پر مصرف در ایران با دیگر کشورهای جهان متفاوت است، افزود وی با بیان این

 22افت از کیلویی هزار تومان در بازار عمده فروشی عرضه می شود و قیمت خرده فروشی آن بسته به کیفیت، سایز و رنگ ب 22ایران کیلویی 

 .هزار تومان متغیر است 27تا 

خانواده کپور ماهیان نیز به عنوان یکی از آبزیان پر مصرف در داخل کشور به طور : مدیر کل دفتر توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ادامه داد

شود که البته در این میان ماهیان  وشی عرضه میتومان در بازار خرده فر 7222تومان در بازار عمده فروشی و کیلویی  8222متوسط کیلویی 

  .تر است تر و آمور از همه گران از همه کپور ماهیان ارزان( ای کپور نقره)فیتوفاگ 

هزار  25ای است که در مبادی تولید چهار استان جنوبی کشور به صورت میانگین کیلویی  قیمت ماهیان شیر نیز به گونه: گلشاهی اظهار کرد

 .هزار تومان است 06ها حدود  بازار عمده فروشی عرضه می شود و قیمت آن در خرده فروشیتومان در 

قیمت انواع آبزیان امسال نسبت سال گذشته در همین بازه زمانی حدود هشت درصد افزایش یافته که البته با توجه به افزایش : وی گفت

 .های تولید و نرخ تورم، طبیعی به نظر می رسد هزینه

 قیمت هر کیلوگرم در بازار مصرف فروشی قیمت هر کیلوگرم در عمده ولنوع محص

 هزار تومان 12 هزار تومان 00تا  02 میگو

 هزار تومان 27تا  22 هزار تومان 22 آال قزل

 تومان 7222 تومان 8222 کپورماهیان

 هزار تومان 06 هزار تومان 25 شیرماهی

http://www.isna.ir/fa/news/71202122042 

 تولیدات باغی

 آیانا-1040اسفند  30, یکشنبه

http://www.foodpress.ir/Post
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 شود  دار می میلیون اصله نهال، شناسه 90

شده  گواهیمیلیون اصله نهال  3۷شود که  نهالستان مجوزدار کشور تولید می 460میلیون اصله نهال در  71
 .شوند دار می مدت شناسه و دارای برچسب بهداشت هستند و مابقی طی یک پروسه زمانی کوتاه

سرپرست گروه نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها را مورد بازرسی قرار  ها اصالت نهال طی بازدیدهای مکرر از نهالستان های فنی هرساله کمیته: با اعالم این خبر گفت( ایانا)

دهند که در صورت مشاهده هرگونه مشکل، مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال برخورد جدی و قانونی با متخلفان خواهد داشت و  می

 .های غیرمجاز ارسال کرده است هایی را به نهالستان ها و اخطاریه تاکنون ابالغیه

پردازند و باعث افزایش شیوع  های فاقد مجوز بدون هیچ نظارتی به تولید نهال بدون کیفیت می نهالستان: محمد افزود امیر آل علی

های بدون اصالت، باعث دلسرد شدن  شوند که این موضوع عالوه بر افزایش تولید رقم ای در کشور می های قرنطینه آفات و بیماری

های  شود، بر همین اساس کمیته فنی نهال کشور تصمیم به ساماندهی تولید نهال در نهالستان ار میتولیدکنندگان نهال مجوزد

موجب قانون از  ها برای گرفتن استانداردهای الزم اقدام کنند و یا به غیرمجاز نیز گرفته است تا در اسرع وقت این نهالستان

 .فعالیتشان جلوگیری خواهد شد

های مجوزدار و به شرط دارا بودن شناسه، برچسب، گواهی بهداشت و  باغداران باید نهال را فقط از نهالستان: وی خاطرنشان کرد

 .فاکتور رسمی فروش خریداری کنند تا در صورت بروز مشکل قابل پیگیری باشد

معاونت باغبانی و تغییر  با احیای مجدد: سرپرست گروه نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

های معاونت، تصمیم بر این است که طی پنج سال آینده با استفاده از تمامی یارانه و تسهیالتی که به بخش نهال اختصاص  سیاست

گواهی  دار کرده و با همکاری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی شروع به تولید نهال پیش های تولیدشده را گواهی شود، نهال داده می

 .کنیم

نهال، بنیان و شالوده یک باغ است؛ اگر نهال سالم و اصیل : ها در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد محمد از بهبود وضعیت باغ آل

 .های کشور خواهیم بود و استاندارد از ارقام تجاری مناسب توزیع شود، یقیناً شاهد بهبود اوضاع باغ

ها برای توزیع نهال دارای شناسه بهداشت  های فنی نهال و معاونت باغبانی استان هوی با بیان اینکه مکاتبات الزم با کمیت

استانداردهای الزم برای صادرات نهال در کشور وجود دارد، اما از آنجا که خارج کردن : های صورت گرفته است، یادآور شد نهالستان

کشور شود، قوانین خاصی دارد که صادرکنندگان باید تمامی  پالست از تواند باعث خروج ژرم نهال از کشور کار آسانی نیست و می

 ./مراحل قانونی آن را طی کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02402-2.html 

 

 تولیدات باغی
 آیانا- 1040اسفند  31, شنبه

 شود  دار توزیع می های یارانه نهال

 . شود دار مورد تأیید سازمان حفظ نباتات توزیع می امسال نیز انواع نهال یارانه
از اردبیل، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی این استان با اعالم این خبر ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دار مورد تأیید سازمان حفظ نباتات  های گذشته نسبت به توزیع انواع نهال یارانه مسال نیز مانند سالمدیریت باغبانی استان ا: گفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21625-1.html
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های جهاد  توانند به مدیریت اکنون می کند که متقاضیان از هم کشور به متقاضیانی که قصد احداث باغ فنی را دارند اقدام می

 .رای نهال مورد نیاز خود اقدام کنندکشاورزی محل سکونت خود مراجعه و نبست به ثبت نام ب

 .محمدی است دار قابل عرضه شامل سیب، گیالس، به، بادام، هلو، شلیل، زردآلو، آلبالو و گل های یارانه نهال: محرم عدلی افزود

اث باغ فنی ها، در صورتی که نسبت به احد متقاضیان ضمن پرداخت وجه کامل نهال: وی درباره نحوه پرداخت یارانه خاطرنشان کرد

 .اقدام کنند، پس از تأیید توسط کارشناس باغبانی نسبت به واریز وجه یارانه به حساب آنها اقدام خواهد شد

های  ها اقدام کرده و در عملیات کاشت از راهنمایی اکنون نسبت به حفر چاه جهت کاشت نهال عدلی از باغداران خواست که از هم

گرد خودداری کنند تا بدین طریق  ها از فروشندگان دوره شاورزی بهره بگیرند و از خرید نهالکارشناسان باغبانی سازمان جهاد ک

 ./ها گرفته شود جلوی انتقال آفات و بیماری

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 02422-2 .html 

 لمیتکنولوژی، نوآوری، ع

 آیانا- 1040اسفند  39, سه شنبه

 نژادی  های به اندازی آزمایشگاه تحقیقات شوری غالت برای کارآمدی برنامه راه
اندازی گلخانه مجهز به سیستم کشت هایدروپونیک و آزمایشگاه تحقیقات شوری غالت، بازده  با تکمیل و راه

 .وری بهبود خواهد یافتو کارایی فرآیند تولید، اصالح و معرفی ارقام متحمل به ش
نژادی تنش شوری در گندم در بخش تحقیقات غالت و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و  مسئول برنامه به

های سنگی مادر، آب  با اعالم اینکه بارندگی کم، تبخیر باال، صخره( ایانا)بذر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شوریا خاک : شود، گفت های نامناسب زراعی و آبیاری غیراصولی باعث افزایش شوری و مشکالت ناشی از آن می آبیاری شور و روش

خشک جهان است که تولید محصوالت کشاورزی را محدود  های غیرزنده در مناطق خشک و نیمه ترین تنش و آب یکی از مهم

 .سازند می

معادل بیش از شش درصد کل )میلیون هکتار از اراضی در دنیا  822آمارهای موجود، بیش از بر اساس : اشکبوس امینی افزود

شود که ایران بعد از شوروی سابق، چین،  های شور دنیا در قاره آسیا یافت می سوم خاک متأثر از شوری هستند و بیش از یک( سطح

 .ستهای شور را در این قاره دارا ا هند و پاکستان بیشترین سطح خاک

های یزد، اصفهان، فارس، خراسان جنوبی و مرکزی کرمان، قم، تهران،  های وسیعی از اراضی در استان قسمت: وی خاطرنشان کرد

سیستان و بلوچستان، سمنان، خوزستان و بوشهر به نحوی متأثر از تنش شوری آب و خاک هستند که با توجه به افزایش جمعیت 

شور در حال حاضر و آینده ضروری است و  ه تغذیه و امنیت غذایی استفاده از اراضی شور یا لبو کمبود تولیدات کشاورزی و مسئل

های شیرین، اصالح  ها مانند زهکشی، آب کند که با ایجاد ارقام متحمل به شوری همراه با استفاده از سایر روش ایجاب می

 .ری را ممکن ساختزراعی مناسب تولید در شرایط تنش شو های به بیولوژیکی اراضی، روش

در همین راستا انجام تحقیقات منسجم و هدفمند : نژادی تنش شوری در گندم در بخش تحقیقات غالت ادامه داد مسئول برنامه به

های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی دخیل در تحمل به شوری برای اصالح، تولید و معرفی  جهت شناسایی دقیق مکانیسم

های تحقیقاتی  یین آستانه تحمل به شوری ارقام حائز اهمیت فراوانی است و برای انجام این مهم، وجود زیرساختارقام متحمل و تع

ها به شوری در مراحل  های تحقیقاتی پیشرفته برای مطالعه دقیق و هدفمند واکنش ارقام و الین از قبیل آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21605-1.html
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شده شوری و همچنین شرایط طبیعی مزرعه شور انکارناپذیر و بسیار مهم و  سازی شبیهشده، شرایط  مختلف رشد در محیط کنترل

 .حیاتی است

و آزمایشگاه تحقیقات شوری ( کشت بدون خاک)به همین منظور گلخانه مجهز به سیستم کشت هایدروپونیک : امینی تصرحی کرد

شده و دقیق برای تعیین آستانه  بر ایجاد بستر مناسب و کنترل برداری قرار گرفت که در آن عالوه غالت طراحی، تجهیز و مورد بهره

های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی دخیل در شوری  ای و شناسایی مکانیسم ها و انجام تحقیقات پایه تحمل ارقام و الین

شد رویشی و رشد زایشی در شرایط ای، ر چه توان تأثیر تنش شوری را در مراحل مختلف فنولوژیکی رشد گیاه شامل مراحل گیاه می

کننده و کمکی در کنار مطالعات شرایط طبیعی و مزرعه، باعث  عنوان یک عامل تکمیل شده نیز بررسی کرد و این امر به کنترل

 .نژادی خواهد شد های به افزایش کارایی و سودمندی برنامه

و تهیه نهال و بذر، تا به حال ارقام متحمل به شوری گندم بخش تحقیقات غالت مؤسسه تحقیقات اصالح : وی در پایان تأکید کرد

اکنون در اراضی دارای آب یا خاک شور در کشور  متعددی مانند کوپر، نیشابور، بم، سیستان، ارگ و افق را معرفی کرده است که هم

کارایی فرایند و پروسه تولید، اصالح و  اندازی این گلخانه و آزمایشگاه بازده و گیرند و با تکمیل و راه برداری قرار می مورد بهره

 ./معرفی ارقام متحمل به شوری بهبود خواهد یافت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02428-2.html 

 
 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا-1040اسفند  39, سه شنبه

 های درمانی در مؤسسه رازی  درصدی تولید سرم 31افزایش 

های درمانی به وزارت بهداشت  درصد تحویل سرم 01010معاون بخش جانوران سمی مؤسسه رازی از افزایش 

برداری از ساختمان جدید  درصدی تولید آنها خبر داد و در عین حال اعالم کرد با بهره 31و افزایش بیش از 

B9 ر اساس استانداردهای جهانی و های درمانی ب تولید سرمGMP یابد به دوبرابر افزایش می . 
تواند  یکی از برآوردهایی که می: ، ناصر محمدپور ضمن اعالم این خبر گفت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

، ارزآوری قابل توجهی (آمپول)ویال هزار  22بسیار مهم باشد، توسعه و ارتقای کیفیت پادزهرهای مؤسسه است که با صادر کردن 

 .برای کشور و مؤسسه همراه خواهد داشت

دلیل کمک  دالر است، اما به 222تا  622پادزهرها در بازار جهانی قیمت باالیی دارند و قیمت هر ویال حدود : وی خاطرنشان کرد

پانزدهم قیمت جهانی در اختیار وزارت بهداشت قرار  یکدهم تا  به بهداشت کشور که بخشی از وظایف ماست، این فرآورده را با یک

 .دهیم می

توان روی صادرات این فرآورده حساب باز کرد، زیرا  های یادشده می با توجه به قیمت: عضو هیئت علمی مؤسسه رازی افزود

 .کشورهای افغانستان، پاکستان، و برخی از کشورهای در حال توسعه خواستار محصوالت ما هستند

در مؤسسه رازی با تشکیل آزمایشگاهی به نام 2118از سال : دپور درباره پیشینه بخش جانوران سمی مؤسسه رازی ادامه دادمحم

 .آزمایشگاه جانوران سمی توسط زنده یاد دکتر محمود لطیفی شناسایی مارهای سمی آغاز شد

خطرناک در ایران وجود دارد که یک نوع آن مار کبری و شش نوع مار : وی با اشاره به انواع مارهای خطرناک در ایران تصریح کرد

( افعی لطیفی)یاد دکتر محمود لطیفی شناسایی کرد که در جهان به نام ایشان  پنج نوع آن افعی است که افعی دماوندی را زنده

دسم شش نوع مار که ض)پادزهر هگزاواالن  2168سرم منوواالن ضدمارگزیدگی تهیه شد و از سال  2162معروف است، در سال 

 .تولید و وارد بازار شد( است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21658-1.html
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های دکتر رضا  پس از تولید پادزهر مار، تحقیقات برای تولید پادزهر عقرب آغاز شد که دراین راه پژوهش: محمدپور یادآور شد

 .تولید شدزدگی جهت تأمین نیاز کشو  واالن ضدعقرب دومین محصول بخش یعنی سرم پلی 2122پی راهگشا بود و درسال  فرزان

های درمانی، نسبت به  های تحقیقاتی جدی در زمینه ارتقاء کمی و کیفی سرم همواره در این بخش با انجام طرح: وی تأکید کرد

اکنون بخش جانوران سمی و تهیه پادزهر با  زدگی اقدام شده است و هم های درمانی مارگزیدگی و عقرب رشد کمی و کیفی سرم

عنوان یکی از معتبرترین مراکز تحقیق و تولید پادزهر در  زدگی و مارگزیدگی، به مپول از پادزهرهای عقربهزار آ 222تولید بیش از 

 .شود خاورمیانه شناخته می

های  شود، ازجمله فرآورده زدگی که در مؤسسه رازی تولید می پادزهرهای مارگزیدگی و عقرب: این محقق مؤسسه رازی اظهار داشت

توان آن را تهیه کرد و حتماً باید بومی و تولید داخل باشد و خوشبختانه  ود، زیرا از منبع دیگری نمیش استراتژیک محسوب می

شود، عالوه بر این، هر کشوری جانوران سمی خاص خود را دارد و پادزهر آن نیز  طور کامل نیاز کشور از این جهت تأمین می به

 .آن، مصدومین دچار مشکل خواهند شدهای  خاص است که در صورت نبود این صنعت و فرآورده

هایمان را به کشورهای  با توجه به پیشینه طوالنی این صنعت در کشورمان، در پی سالیان گذشته فرآورده: محمدپور همچنین گفت

گر ایم، زیرا کشورهای اطراف ما صنعت تولید پادزهر ندارند و از سوی دی صورت محدود صادر کرده اردن، عراق، تاجیکستان به

جانوران سمی این کشورها از نظر زیست محیطی به جانوران سمی ایران شباهت دارد، بنابراین پادزهرهای ما توانایی درمان 

 .مصدومان آنها را دارد

ای  ، میزان صادرات جهش قابل مالحظهGMPاندازی ساختمان جدید و انطباق با استانداردهای  در صورت راه: وی در ادامه افزود

 .شت، زیرا نیاز به این فرآورده شدید استخواهد دا

گزیدگی و پادزهر مارهای  پادزهرهای جدید در دست تحقیقات، پادزهر عنکبوت: های جدید خاطرنشان کرد محمدپور درباره فرآورده

کرد، همچنین توان به سبد تولیدات مؤسسه رازی افزود و روی صادرات آنها نیز کار  عنوان محصوالت جدید می دریایی است که به

 .توکسین دیفتری و کزاز نیز بخشی از تولیدات این بخش است آنتی

صورت  ها را به توکسین زدگی و مارگزیدگی و همین مقدار آنتی عقرب هزار سرم پادزهر  22توانیم  می: وی در پایان تصریح کرد

 ./میلیون دالر ارزآوری داشته باشیم 22صادرات داشته باشیم و از این راه حدود 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02468-2.html 

 

 خدمات دام و طیور

 - 40/11/31فارس

 کمک به صادرات داروی دامی/پیش روی تولید داروهای دامی کشور  چالش

: های پیش روی صنعت تولید داروهای دامی در کشور، گفت چالشمدیرکل دفتر دارو و درمان با اشاره به 
روی این صنعت  وری تحقیق و توسعه و کاهش نوآوری در صنعت دارویی دو چالش مهم پیش کاهش بهره

 .است
و درمان سازمان دامپزشکی امروز در همایش نژاد مدیرکل دفتر دارو  محسن مهدوی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

آنچه در صنعت داروسازی دنیا مطرح است، باال بودن استانداردهای کنترل کیفی : راهکارهای ارتقاء کیفیت محصوالت دارویی گفت

 .است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21648-1.html
http://www.farsnews.com/
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ید چندان مطلوب برداران این صنعت شا ها به دخالت مستقیم دارد که برای بهره صنعت داروسازی توجه و تمایل دولت: وی افزود

 .ها است دولت  نباشد، ولی با توجه به اهمیت سالمت در انسان و دام نیاز به دخالت

المللی تبعیت  صنعت داروسازی کشور خوشبختانه از استانداردهای بین: مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی بیان داشت

دارد، تا موارد مدنظر پروانه تولید، صادرات و واردات را کسب کند، اما از  گذاری سنگین کند و برای این منظور نیاز به سرمایه می

 .شود المللی درگیر استانداردهای جاری خود کشور از نظر اقتصادی می گذاری سنگین و استانداردهای بین طرفی با این سرمایه

نگین بود سرمایه در گردش کم و سود باال است، اما گذاری س گوید که اگر سرمایه الملل می علم اقتصاد بین: مهدوی نژاد بیان داشت

 .در سیستم بانکداری ایران سرمایه در گردش و سرمایه باالست، اما سود کم است

کاهش : دهد، گفت های در صنعت دارویی جهانی وجود دارد که صنعت داروسازی ما را مورد تهدید قرار می وی با بیان اینکه چالش

وری را نسبت به کارآیی و اثربخشی در نظر بگیریم، نیازمند  هاست که اگر بهره دارویی یکی از چالشوری تحقیق و توسعه  بهره

 .شناسایی کار و انجام اصول صحیح کار برای انجام است

های مهم صنعت داروسازی است و  وری تحقیق و توسعه یکی از چالش امروزه کاهش بهره: مدیرکل دفتر دارو و درمان تصریح کرد

 .نوآوری در صنعت دارویی هم چالش دوم است کاهش

المللی  با توجه به سطح آگاهی مردم و افزایش سطح اطالعات از طریق اینترنت نیاز به مدل نوین کسب و کار در بازار بین: وی افزود

 .وجود دارد

سب سود است و صنعت های پیش روی صنعت داروسازی است، زیرا هر صنعت در پی ک بازاریابی یکی از چالش: مهدوی نژاد

 .داروسازی ما هم از این مقوله مستثنی نیست و باید با توجه به شدت رقبا در این صنعت به فکر کسب سود هم باشند

اندازها در بخش  یکی از این چشم: اندازهایی وجود داشته باشد، گفت وی با اشاره به اینکه برای ادامه صنعت داروسازی باید چشم

، در این بخش کشورهای پیشرفته داروهای صف اول و دوم و داروهای هدفمند هستند و ما هم در دامپزشکی تحقیق و توسعه است

 .باید این داروها را داشته باشیم، تا براساس آن میزان مرجع را دنبال کنیم

ای چه دولتی  اصوال هر حرفه یابی است که انداز دوم در تولید محصوالت دارویی بازار چشم: مدیرکل دفتر دارو و درمان اظهار داشت

یا خصوصی باید از دو مولفه بازاریابی و ابداع و نوآوری برخوردار باشد و اگر این دو موضوع وجود نداشته باشد، بقیه موارد هزینه 

 .است

اروها بدر حدی بازاریابی فقط بحث فروش نیست، بلکه بازاریابی خلق مشتری است و در این راستا باید کیفیت د: مهدوی نژاد افزود

 .باشد که مشتری طالب باشد، نه اینکه با تبلیغ و تخفیف به دنبال فروش کاال باشیم 

ها به دنبال تولید هستند و دنبال  کننده تولید: های پیش روی صنعت داروسازی اشاره کرد و گفت وی به بیان یکی دیگر از چالش

 . های نوین کسب و کار را در نظر داشته باشند های دارویی باید سیاست خلق مشتری نیستند، در حالی که شرکت

گذاری، عدم وجود  های نادرست قیمت گذاری، سیاست سجم و انسجام در سرمایهفقدان طرح من: مدیرکل دفتر دارو و درمان گفت

پذیری و عدم نوآوری و به روز رسانی  قوانین مالکیت فکری، افزایش شرکت رقابت در تولیدات مشابه، کاهش سودآوری و رقابت

 .داریمتکنولوژی از مواردی است که در سیستم تولیدات داروهای دامی در کشور با آنها برخور

 .شود گذاری خارجی و کاهش صادرات می کننده و کاهش جذب سرمایه موارد ذکر شده موجب کاهش رضایت مصرف: وی افزود

ها در خصوص صادرات و جذب بازارهای  کننده مدیرکل دفتر دارو و درمان با تأیید این مطلب که سازمان دامپزشکی باید به تولید

در تولید محصوالت دارویی مدنظر ماست، بنابراین حتما همین نگرش را کشورهای مدنظر  سالمت جامعه: منطقه کمک کند، گفت

ما دارند، بنابراین دارو باید قابلیت صادرات داشته و مواد اولیه آن شناخته شده و فاقد فلزات سنگین و مواد جانبی باشد و دارای 

 .کیفیت و اثر باشد
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ر تولید برداشته و در ارتباط همکاری با سندیکا آنجا که بحث حاکمیتی نیست، کمک باید دقت کرد موانع غیر ضرور د: وی افزود

 .کنیم

امیداوریم بعد از پایان این دورها شاهد : ها و دامپزشکان اظهار داشت نژاد با اشاره به دورهای آموزشی مسئوالن فنی کارخانه مهدوی

ثربخش، کاهش دستیابی به داروهای غیر ایمن و مؤثر و ترویج مصرف برخی از پارامترها از جمله دستیابی به داروهای امین و ا

 .ها دامی باشیم بیوتیک عاقالنه آنتی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712020222622 

 

 خدمات دام و طیور
 - 40/11/31فارس

 تاکید بر مصرف حد مجاز دارو در دام/ امضای موافقتنامه دام و دامپزشکی با عراق

برای حرکت مستمر و پایدار در تولید و صادرات باید به کیفیت فکر کرد و : رئیس سازمان دامپزشکی گفت

 .شود اگر به کیفیت فکر نکنیم تولید به ضدتولید تبدیل می
، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی امروز در همایش راهکارهای ارتقای کیفیت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

داروهای دامی چه به صورت کنترل پیشگیری بر جمعیت دام و یا به صورت انفرادی در یک دام به کار رود : محصوالت دارویی گفت

 .تواند هم زنجیره انسان را متأثر کند و انسان را تحت تأثیر قرار دهد بدون منطق تولید شود می اگر کیفیت نداشته و بدون ضابطه و

زای مقاوم خواهد شد و شاید بتوان گفت که داروهایی  بنابراین از این منظر عدم کیفیت داروها موجب بروز عوامل بیماری: وی افزود

 .گیرد داروهایی است که در انسان مورد مصرف قرار میتر از  شود، بسیار با اهمیت که در دام استفاده می

ها که در درمان  بیوتیک المللی برای قطع و کاهش مصرف آن دسته از آنتی شاید به همین دلیل فشار مجامع بین: خلج ادامه داد

شود بسیار مورد  ف میهایی که به عنوان غذای انسان مصر گیرد، در درمان و کنترل پیشگیری دام انسان مورد استفاده قرار می

 .تأکید است

یکی از موضوعات مطرح : رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی دام در پاریس گفت

شده در این مجمع همین موضوع بود و دو سازمان بهداشت جهانی دام و سازمان جهانی بهداشت با برگزاری آن مجمع و دعوت از 

های  ی بهداشت و کشاورزی سراسر جهان برای بهینه کردن مصرف دام یک همایش تشکیل دادند و در همین راستا سازمانوزرا

 .هایی که مصرف زیاد در انسان دارد را در دام ممنوع کردند بیوتیک ناظر اتحادیه اروپا بخشی از آنتی

اگر چه حد و اندازه این صنعت را به طور دقیق نداریم : ر داشتوی با بیان اینکه صنعت طیور کشور یکی از صنایع بزرگ است، اظها

گذاری و همچنین برای حرکت مستمر و پایدار باید به کیفیت فکر کنیم و اگر در مسیر تولید کیفیت  اما برای این حجم سرمایه

 .شود نباشد تولید به ضدتولید تبدیل می

شاط در تولید باید بتوانیم در کشورهای دیگر جای پا پیدا کنیم و این برای پویایی و ن: رئیس سازمان دامپزشکی اظهار داشت

 .شود موضوع به کیفیت مربوط می

ما باید نگاه منطقی به تولید داخل و واردات دارو داشته باشیم و نباید تصور این باشد که واردات چیز بدی : وی بیان داشت

در حین حمایت از تولید و دانش داخلی با واردات صنعت تولید داروهای شود و باید  است،زیرا گاهی واردات منجر به رقابت می

 .دامی را در حوزه یا رقابت حفظ کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931202001400
http://www.farsnews.com/
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اگر یک انسجام خوب بین سازمان دامپزشکی و سندیکای تولیدکنندگان داروهای دامی وجود داشته باشد : خلج تصریح کرد

 .های مؤثری برداشت ی و تولید خوب در داخل گامتوان برای ارتقای این صنعت و حضور در بازارهای جهان می

برای تحقق این موضوع : رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه باید در دو عرصه تولید، واردات به صورت منطقی فکر کنیم، گفت

ابع معتبر با باید ساختار فیزیکی مناسب کارخانجات و رعایت اصول جمعی و استفاده از بخش غیردولتی، اطمینان از ورود من

استفاده از مستندات واقعی، اطمینان از شرایط مناسب حمل و نگهداری مواد و نظارت در حین تولید و اعمال مراقبت در بازار 

 .صورت گیرد

 ها، مطالعات معنادار با نتایج مطمئن، طراحی و توسعه فضاهای آزمایشگاهی اعم از دولتی و غیردولتی برای انجام بازرسی: وی افزود

های الکترونیک، حفظ شأن مسئول فنی کارخانجات به عنوان امین صاحب سرمایه و سازمان دامپزشکی از موارد  استفاده از سامانه

 .دیگر در عرصه تولید منطقی داروهای دامی است

های طیور و  بیماریهای متعدد، منطقی کردن مصرف واکسن علیه  منطقی کردن سود در حلقه: رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد

بینانه بر واردات به صورتی که یک نگاه اعتدالی باشد از دیگر موضوعاتی است که در عرصه تولید، واردات و مصرف منطقی  نگاه واقع

 .داروهای دامی باید به آن فکر کرد

شود  پیدا کنیم تولید ضدتولید می ما به عنوان سازمان دامپزشکی کشور معتقدیم که در تولید طیور نتوانیم ورود: خلج اظهار داشت

ها و دارو، رعایت مقررات بهداشت و کیفیت  داند شرط الزم برای صادرات هر کاالیی اعم از دام، طیور، نهاده و سازمان دامپزشکی می

 .اثربخش است

بین ما و روسیه به امضا در حال حاضر دیپلماسی خوبی با برخی کشورها از قبیل روسیه انجام شده و پروتکل بهداشتی : وی افزود

ایم و به زودی  رسیده و همچنین در سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی به کشور عراق موافقتنامه دام و دامپزشکی به امضا رسانده

 .کند رئیس دامپزشکی عراق برای بازدید از صنعت دام و طیور و تولید دارو به ایران سفر می

ایم که کارخانجات و  مرغ گفته ارت علمی باشد و همان گونه که برای مرغ و تخمصادرات باید علمی و تج: خلج تصریح کرد

داشته باشند برای کارخانجات تولید داروی دامی هم باید برند صادراتی  irتوانند محصول صادر کنند که کد  هایی می کشتارگاه

 .داشته باشیم

هایی داشته باشند و این موضوع سبب  دارویی باید یک شاخصهتولیدکنندگان داروهای دامی برای صادرات محصوالت : وی افزود

 .شود دار می صادرات پایه

بهره وزارت جهاد کشاورزی تسهیالتی را در اختیار  امیدواریم مثل صنایع دیگر به صورت کم: رئیس سازمان دامپزشکی بیان داشت

 .بخش تولیدات داروهای دامی قرار دهد

سم با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از کتاب راهنمای تولید بهینه و اصول تضمین بر اساس این گزارش، در این مرا

نفر از مسئوالن فنی و دامپزشکان نمونه تجلیل و  20کیفیت در صنعت ساخت داروهای دامپزشکی رونمایی شد و همچنین از 

 .تقدیر به عمل آمد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712020222222 
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 شایعات بروز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان کذب است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931202001010
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های  طیور سازمان دامپزشکی با رد شایعات انتشاریافته در شبکه  مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

گونه ردپایی از این بیماری  هیچ: در مورد بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور گفتاجتماعی 
 .تاکنون مشاهده نشده است

وگو با  عسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی کشور در گفت های طیور، زنبور فرشاد تهرانی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

های اجتماعی درمورد شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد  درباره شایعات منتشر شده در شبکه خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی 

گونه ردپایی از این بیماری  در حوزه طیور و پرندگان در کشور با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مواجه نیستیم و هیچ: پرندگان، گفت

 .در کشور مشاهده نشده است

به طور معمول در ابتدا باید طیور یا پرندگان : شود، گفت پرندگان از طیور یا پرنده به انسان منتقل میوی با بیان اینکه آنفلوانزای 

به این بیماری مبتال شوند و بعد این بیماری به انسان انتقال یابد، در حالی که تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر آلوده بودن به ویروس 

 .یی و پرندگان گزارش نشده استهای طیور صنعتی و روستا آنفلوانزا در گله

در چین شیوع یافت  0226و  0221های  یک تیپ استثنایی از این بیماری است که در سال H5N7آنفلوانزای : تهرانی اظهار داشت

و این نوع از آنفلوانزا بدون ظهور هیچ عالمتی در طیور و پرندگان، در انسان و در کشورهای چین و آسیای جنوب شرق موجب 

 .ت شدتلفا

  براساس دستورالعمل: عسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی تصریح کرد های طیور، زنبور مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

کنیم و طبق اصول به تعدادی  اتحادیه اروپا همه ساله در فصل مهاجرت پرندگان اقدام به طرح پاالیش آنفلوانزای پرندگان می

ها کانون فعالی یافت نشده و این کار هر ساله در  روستایی مراجعه کرده که در جستجوها و بررسی مشخص از واحدهای صنعتی و

 .حال انجام است 

در بین طیور و پرندگان هیچ نوع گزارشی دریافت نشده  H5و  H2تا این لحظه از نظر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان : تهرانی افزود

 .است

های ساالنه ممکن است از سوی واحدهای مرغداری گزارشاتی از تلفات اعالم شود که بالفاصله  ایشدر کنار انجام پ: وی بیان داشت

 .شود برداری و آزمایشات الزم انجام می با مراجعه به این واحدها نمونه

لت شیوع عسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی با بیان اینکه به ع های طیور، زنبور مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

ماه اخیر در برخی کشورها از جمله آمریکا و کانادا این بیماری به عنوان یک تهدید محسوب  1آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 

با اقدامات انجام شده در این کشورها آنفلوانزای فوق حاد پرندگان محدود شده و گزارش جدیدی ارائه نشده و : شود، تصریح کرد می

 .جای نگرانی نیست

گزارش دقیقی در مورد شیوع این بیماری در کشورهای همسایه نداریم، البته طبق سایت سازمان جهانی بهداشت دام : وی افزود

برخی کشورهای از جمله فلسطین و رژیم صهیونیستی درگیر این بیماری هستند و آسیای جنوب شرقی هم مهد آنفلوانزای فوق 

 .حاد پرندگان است

به دلیل مهاجرت پرندگان و تردد افراد به کشورهای مختلف امکان نقل و انتقال ویروس وجود دارد اما هیچ : تهرانی بیان داشت

 .گزارشی مبنی بر ابتال طیور و پرندگان در کشور گزارش نشده است

گنجشک و کبوتر شود اگر مردم با تلفات غیر عادی طیور صنعتی، روستایی و یا پرندگان آزاد پرواز مثل  پیشنهاد می: وی افزود

 .مواجه شدند، بالفاصله موضوع را به سازمان دامپزشکی گزارش کنند

http://www.farsnews.com/
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این بیماری چون فوق حاد است ممکن است، عالئم : تهرانی در مورد عالئم بروز بیماری آنفلوانزا در بین طیور و پرندگان گفت

 .بالینی نداشته باشد، اما تلفات ناگهانی باید جدی گرفته شود

 6عسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی در پاسخ به این سؤال که تلفات  های طیور، زنبور ر بهداشت و مدیریت بیماریمدیرکل دفت

واحد  6بعد از دریافت گزارش مبنی بر تلف شدن ناگهانی : واحد پرورش مرغ صنعتی در تاکستان به چه دلیل بود، اظهار داشت

های انجام شده، هیچ گزارشی از بیماری عفونی در این واحدها حاصل  بق بررسیپرورش مرغ، به آن واحدها مراجعه کردیم و ط

 .نشد

: ایم، تصریح کرد واحد پرورش مرغ بصورت ناگهانی و در یک روز جوابی نیافته 6های  وی با بیان اینکه هنوز برای تلف شدن کل گله

ها دچار خفگی  در واحدهای مذکور گله CO0انتشار گاز ممکن است در سیستم گرمایش این واحدها مشکلی بوجود آمده باشد و با 

 .شده باشند

واحد پرورش مرغ در تاکستان وجود هرگونه بیماری عفونی یا آنفلوانزا رد شده اما به  6با آزمایشات انجام شده از این : تهرانی افزود

 .گله شده است 6احتمال زیاد خفگی بر اثر گاز موجب تلف شدن طیور 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712026222661 

 زیتون

 ایسنا - 1040اسفند  1شنبه 

 های فراوری زیتون در گلستان لزوم توجه به کیفیت تولید کارخانه

کارخانه روغن کشی و هشت کارخانه فراوری زیتون فعالیت دارد که باید در  4گلستان در استان : رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت

 .این واحدها به کمیت و کیفیت بیشتر توجه شود

، مختار مهاجر در سمینار ترویجی ارزیابی نسبی روغن زیتون در گرگان با تاکید بر اینکه (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

توان به  های زیتون می از جمله فراورده: های این محصول، تصریح کرد تا چهار برابر صرفه و توجیه اقتصادی دارد، با بیان مزیت 1.2تون کشت زی

 .های نباتی است روغن و کنسرو زیتون اشاره کرد که جایگزین مناسبی برای سایر روغن

هکتار در  6822هکتار زیرکشت زیتون قرار دارد که از این میزان حدود  8222از کل سطح زیرکشت باغات کشاورزی استان : وی اظهار کرد

 .هزار تن محصول تولید شد 22سال گذشته به باردهی نشست و 

هزار  422. ای و اقتصادی به باغ تبدیل شود دار با نگاه توسعه درصد اراضی شیب 02در استان گلستان سیاست بر این است که : مهاجر افزود

کشاورزی در استان وجود دارد که حدود پنج درصد از این اراضی در بخش باغبانی و زیرکشت زیتون، انواع مرکبات و سیاه  هکتار اراضی

 . کند طرح تبدیل اراضی شیب دار به باغات مصوب شده که این روند به حفظ آب و خاک و مدیریت اراضی کمک می 80از سال . هاست ریشه

 .این بخش باید موارد کمی و کیفی با هم دیده شود رای رسیدن به توسعه پایدار در

شد، اما با همکاری موسسه تحقیقات  در گذشته ارقام کم بازده زیتون در استان تولید می: رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان تصریح کرد

همچنین در راستای .رسد کیلوگرم می 022 تا 222کشاورزی، هم اینک ارقام جدید، تولید و وارد شده است که میزان باردهی هر درخت آن به 

 .شود میلیون اصله نهال زیتون کشت می 4ها ساالنه  توسعه نهالستان

 به گزارش ایسنا، سمینار ترویجی ارزیابی نسبی روغن زیتون کشور با همکاری موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال کشور، معاونت باغات

اسفند به مدت سه روز در  0شورای بین المللی روغن زیتون جهان مستقر در اسپانیا از امروز شنبه،  وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی

 .شود گرگان برگزار می

http://www.isna.ir/fa/news/71202022547 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931204001443
http://www.isna.ir/fa/news/93120200769
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 شکر

 آیانا-1040اسفند  30, یکشنبه

 ماهه نخست سال جاری  1هزار تن شکر در  303واردات 
درصد آن توسط  30ماه نخست سال جاری به کشور وارد شد که  1هزار تن شکرخام در  303، 13در سال 

 .شرکت بخش خصوصی وارد شده است 1بخش دولتی و مابقی توسط 
میزان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران  کنندگان شکرخام امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دبیر انجمن تصفیه

 70هزار تن سال  257تن است که در مقایسه با رقم یک میلیون و  822هزار و  800ماه نخست سال جاری  7واردات شکرخام در 

 .ای داشته است کاهش قابل مالحظه 72هزار تن سال  457و یک میلیون و 

دلیل ذخایر  شود که در سال جاری به صد شکر مورد نیاز کشور از طریق واردات شکرخام انجام میدر 22ساالنه : قاسم فالحتی افزود

 .هزار تن کمتر از برآورد انجام شده شکر وارد شد 122موجود، 

شرکت و شش درصد مابقی توسط  22تنی شکرخام توسط  822هزار و  800درصد از واردات  76، 71در سال : فالحتی ادامه داد

 .ت بازرگانی وارد شده استشرک 20

درصد  12.8هزار تن از شکر مورد نیاز کشور را با سهم  040ترین واردکننده  عنوان بزرگ شرکت بازرگانی دولتی، به: وی تصریح کرد

 12.4هزار تن و  006از کل صادرات را در اختیار دارد و بعد از آن یک هلدینگ بخش خصوصی از طریق سه شرکت با واردات 

 .آید ترین واردکنندگان شکر خام به حساب می عنوان بزرگ هم از کل واردات بهدرصدس

هزار تن بوده که به  288هزار تن و  224به ترتیب  70و  72های  میزان واردات شرکت بازرگانی دولتی در سال: فالحتی تأکید کرد

 .درصدی در واردات داشته است 15و  12ترتیب سهم 

، هفت شرکت با یک 72درصد واردات و در سال  74هزار تن،  205شرکت با یک میلیون و  20نیز  70در سال : وی اظهار داشت

 .اند درصد از کل صادرات را انجام داده 56.4هزار تن  021میلیون و 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/02402-2.html 

 

 شیر
 - 40/11/39فارس

 شیر برای سومین بار در سال جاری گران شد

ورزند، این  تومان امتناع می 9441در حالی که صنایع لبنی از مصوبه دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت 

 .های لبنی را گران کرد صنعت امسال برای سومین بار شیر و فرآورده
شیر  71کارخانجات صنایع لبنی بر اساس مصوبه دولت موظف شدند، از اول تیرماه  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تومان خریداری کنند 662هزار تحویل درب کارخانه را هزار و  222درصد و بار میکروبی زیر  1.0خام با چربی حداقل 

تومان، برخی کارخانجات  2662تمکین عده ای از مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام به قیمت  علیرغم عدم: براساس این گزارش

 .صنایع لبنی در چند روز اخیر برای سومین بار قیمت شیر و محصوالت لبنی مثل بستنی خود را گران کردند

اخیر نارضایتی دامداران را به همراه  های افزایش قیمت شیر و محصوالت لبنی در حالی است که عدم اجرای مصوبه دولت طی ماه

 2662کنندگان ناچار به اجرای طرح خرید تضمینی شیرخام با قیمت  داشت و دولت برای جبران ضرر و زیان و حمایت از تولید

 .تومان شد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21620-1.html
http://www.farsnews.com/
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و از آغاز طرح  ها به اجرا درآمد ماه در برخی استان 0کنندگان حدود  طرح خرید تضمینی شیر خام از تولید: براساس این گزارش

تومان  2662هزار تن شیر خام توسط سازمان تعاون روستایی برای تبدیل به پودر شیرخشک و خامه با قیمت  42تاکنون بیش از 

 .خریداری شده است

آوری مازاد شیر تولیدی و همچنین وادار کردن صنایع لبنی برای خرید شیرخام به قیمت  خرید تضمینی شیرخام در راستای جمع

 .های تولیدی برای صنایع لبنی ظاهر شده است وب انجام شد که ظاهرا منافعش در افزایش قیمت شیر و فرآوردهمص

به طوری که یکی از   های لبنی را افزایش داده برخی برندهای معروف در چند روز اخیر قیمت شیر و فرآورده: براساس این گزارش

تومان افزایش داده و همین کارخانه قبل از این قیمت شیر را طی دو  0622 به 0022برندهای معروف قیمت شیر کم چرب را از 

 .تومان افزایش داده بود 122بار 

 .دهند های لبنی را افزایش می کارخانجات صنایع لبنی در سال جاری برای سومین بار است که قیمت شیر و فرآورده

و درست پس از اعالم مصوبه دولت ( ابتدای ماه مبارک رمضان)ماه ها یکبار در اوایل تیر  براساس این گزارش این افزایش قیمت

تومان، بار دیگر در اواخر تیرماه سال جاری و چند روز گذشته برای  2662مبنی بر خرید شیرخام توسط صنایع لبنی به قیمت 

 .سومین بار اتفاق افتاده است

روز قبل وزیر جهاد کشاورزی در سخنانش از سرانه پایین دهد که چند  افزایش قیمت شیر و محصوالت لبنی در حالی رخ می

کیلوگرم و تقریبا نصف  82کند که سرانه مصرف شیر در کشور حدود  دهد و عنوان می مصرف شیر کشور به دلیل گرانی خبر می

 .سرانه جهانی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712022222221 

 شیالت

 - 40/11/30فارس

 تن ماهی در قفس 9111بینی تولید  پیش
ظرفیت تولید باالیی برای تولید ماهی در قفس در دریا وجود دارد و با : رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 .تن تولید شود 9111شود سال آینده  بینی می خصوصی، پیش  اعالم آمادگی بخش
در مورد پرورش ماهی در قفس در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت ایران در گفت

 .پرورش ماهی در قفس کار جدیدی است که از سال گذشته یک مقدار سرعت گرفته است: دریا گفت

فارس و دریای عمان ظرفیت بسیار باالیی برای پرورش ماهی در قفس  ساس مطالعات انجام شده در دریای خزر، خلیجبرا: وی افزود

 .وجود دارد

سال گذشته تعداد محدودی قفس در : رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه بخش خصوصی در حال ورود به کار است، گفت

 .قفس با کمک بخش خصوصی در دریا است 22بیش از  دریا نصب شد و برنامه تا پایان سال نصب

های اقتصاد مقاومتی توسعه پرورش ماهی در قفس است، تصریح  های جدی در راستای سیاست وی با اشاره به اینکه یکی از بحث

یگر خدماتی را د  سازمان شیالت در نظر دارد تا پس از آغاز کار بخش خصوصی برای تهیه بچه ماهی، غذای ماهی و پشتیبانی: کرد

 .به این بخش ارائه دهد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931205000103
http://www.farsnews.com/
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تولید تاکنون محدود بوده در منابع آبی مثل : رئیس سازمان شیالت درباره میزان تولید ماهی از طریق پرورش ماهی در قفس گفت

 222 تن و در دریا حدود 222های محصور وجود دارد، حدود  ها و بعضی از سدهای کشاورزی که امکان پرورش در محیط بندان آب

 .ایم تن پرورش داده

های خوبی از  بینی تولید برای سال آینده بیش از هزار تن تولید ماهی در قفس در دریا است و بخش پیش: صالحی بیان داشت

 .اند گذاری اظهار تمایل کرده بخش خصوصی برای سرمایه

هایی مثل شانک، سویتی،  امه در جنوب کشور گونههای با ارزش اقتصادی باال است و طبق برن ریزی ما روی گونه برنامه: وی افزود

 .شود هامون و در شمال هم پرورش ماهیان خاویاری و آزاد ماهیان تولید می

پروری در آینده سهم  بتوان در تولید آبزی: آب شیرین در کشور اظهار امیدواری کرد  رئیس سازمان شیالت با توجه به محدودیت

 .ماهیان پرورشی افزایش یابد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712205222851 

 شیالت
 - 40/11/31فارس

 هزار تن ماهی پرورشی 41صادرات / کیلوگرم و نصف مصرف جهانی است 307سرانه مصرف آبزی در ایران 

کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت با بیان اینکه برای پاسخگویی به ذائقه مردم مدیرکل دفتر بهبود و 
توان روی   ای است که به دلیل تولید ارزان و آسان می تیالپیا گونه: باید تنوع تولید آبزیان را افزایش داد، گفت

 .تولیدش کار کرد
 خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  شیالت ایران در گفتعیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان 

ها در مورد پرورش  اگر مخالفت: در مورد اینکه موضوع پرورش ماهی تیالپیا و اختالف با سازمان محیط زیست به کجا رسید، گفت

ان شیالت حاضر به پرورش این گونه از ماهی و به مخاطره انداختن ذخایر ماهی تیالپیا مستند و علمی باشد، هیچ فردی در سازم

 .های کشور نیست آب

 میلیون تن تیالپیا در دنیا 407تولید ساالنه * 

المللی فائو هم  اند و سازمان بین ای از آبزیان است که بسیاری کشورها به سمت پرورش آن روی آورده تیالپیا گونه: وی افزود

 .برساند 0212میلیون تن در سال  22میلیون تن کنونی به  6.2کرده که تولید آن را از ریزی  برنامه

های آبزیان  اگر پرورش این نوع ماهی در کشور برای گونه: مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت تصریح کرد

 .کنند هایشان محافظت می هی چگونه از آبما مخاطره انگیز است، باید پرسید که سایر کشورها با پرورش این ما

 .دهند و یا به صورت بومی در آن کشورها وجود دارد کشور دنیا این ماهی را پرورش می 222اکنون  هم: وی افزود

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت با بیان اینکه کشورهای اصلی تولید کننده تیالپیا اندونزی، مالزی و 

همچنین کشورهای دیگری از جمله تایلند، مصر، آمریکا، برزیل و مکزیک در سطح دنیا اقدام به تولید : امبوج است، تصریح کردک

 .کنند و عمده کشورهای تولید کننده آن چین و ویتنام است این ماهی می

های لب شور و شیرین  پرورش آن در آبماهی تیالپیا مقاوم و قابلیت سازگاری با محیط و همچنین امکان : گلشاهی تصریح کرد

 .وجود دارد

 تولید تیالپیا با صرفه اقتصادی* 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931127000873
http://www.farsnews.com/
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ای ایجاد کنیم، زیرا به مرور زمان ذائقه  باید در کشور تنوع گونه: وی با بیان اینکه پرورش ماهی تیالپیا صرفه اقتصادی دارد، گفت

 .ی این نیاز را برآورده کنیم، ناچار به واردات انبوه هستیمشوند و اگر نتوانیم با تولید داخل مردم تغییر و تنوع طلب می

های مختلف است، به  سازمان شیالت اصراری به پرورش این گونه ماهی ندارد، بلکه در حال توسعه گونه: گلشاهی تصریح کرد

 .شود طوری که در حال حاضر گونه جدیدی به نام شانک نیز در کشور پرورش و برای مصرف عرضه می

،  تیالپیا از لحاظ فرآوری قابلیت مناسبی برای تولید فرآورده: ا بیان اینکه تولید تیالپیا ارزان قیمت و آسان است، افزودوی ب

کننده این محصول به عنوان یک جهش در تولید آبزیان  سازی و همچنین تولید محصوالت متنوع دارد و در کشورهای تولید فیله

 .مطرح شده است

های دیگر  خوار نیست تا برای گونه ماهی تیالپیا گوشت: د کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت بیان داشتمدیرکل دفتر بهبو

 .آبزیان خطری داشته باشد، ضمن اینکه قصد داریم آن را در منابع آبی بسته پرورش دهیم

 هزار تن تیالپیا 7واردات حدود * 

هزار تن  12هزار تن نبوده و کل واردات آبزیان خوراکی حدود  2ا بیش از در دو سال اخیر میزان واردات تیالپی:وی بیان داشت

 .است

 کیلوگرم است 307سرانه مصرف آبزیان در کشور * 

هزار تن و سرانه مصرف  512کل مصرف آبزیان در کشور : مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت تصریح کرد

 .نصف مصرف جهانی است کیلوگرم یعنی تقریبا 8.2نزدیک 

هزار  62اال و ماهیان گرمابی تولید شده است و حدود  هزار تن انواع ماهی پرورشی شامل ماهی قزل 152حدود  70سال : وی افزود

 .تن از آن صادر شده است

 .عمده کشورهای خریدار ماهیان پرورشی ما عراق، امارات و عربستان هستند: گلشاهی بیان داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712202222515 

 شیالت
 آیانا- 1040اسفند  36, چهارشنبه

 ! گیرد شیالت از آب به جای کره، پروتئین می
 .سازی آب، پروتئین تولید کند غنیتواند ضمن  پیش از آنکه آب به مصرف مزارع برسد، بخش شیالت می

توان از آب  المثلی که می با استناد به ضرب( ایانا)رئیس سازمان شیالت ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .توانیم از آب پروتئین تولید کنیم در بخش شیالت معتقدیم که می: کره گرفت، گفت

ترتیب نیازی به آب اضافه  توانیم ماهی تولید کنیم و بدین آنکه آب بخواهد به مزارع کشاورزان برسد، میقبل از : حسن صالحی افزود

 .در بخش شیالت وجود ندارد

رسد، آن است که  شود و آنچه که به ذهن می بیشترین میزان مصرف آب به بخش کشاورزی نسبت داده می: وی خاطرنشان کرد

تواند قبل از ورود به مزرعه صرف پرورش ماهی یا اردک شده و سپس آب  ر حالی که این آب میبخش شیالت مصرف باالیی دارد، د

 .شده موجود صرف کارهای کشاورزی شود غنی

گیرد، برای تصفیه آب مناسب  های آبزی که در سایر کشورها و ایران مورد استفاده قرار می بسیاری از گونه: صالحی ادامه داد

 .هستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931120001737
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ها و سدها  های هرز موجود در کانال توان از آن برای پاک کردن علف خوار است و می ، علف"آمور"ماهی پرورشی : وی تصریح کرد

 .بهره گرفت

های  تواند فیتوپالنگتون معروف بوده و می "فیتوفاک"نوعی گونه ماهی وجود دارد که به : رئیس سازمان شیالت ایران یادآور شد

 .تیب آب را تصفیه کندتر موجود در آب را بخورد و بدین

 "کرونوگونوس"شود، گونه ماهی به نام  ترین منابع آبی کشور محسوب می در سد کرج که یکی از بزرگ: صالحی تأکید کرد

 .کند ترتیب به سالمت و تصفیه آب کمک می خورد و بدین های موجود در آب را می رهاسازی شده که فیتوپالنگتون

شود، اما در حال حاضر این گونه آبزی تنها  های تیالپیا برای تصفیه آب استفاده می از گونه در برخی کشورها: وی اظهار داشت

 .تواند زیست کند صورت پایلوت و در برخی مناطق خاص می به

 خرداد 97سازی سد  نامه استفاده از آبزیان برای پاک انعقاد تفاهم

 22های هرز سد  ای که با وزارت نیرو منعقد شده، قرار است علف نامه بر اساس تفاهم: رئیس سازمان شیالت ایران همچنین گفت

 .سازی شود های آبزیان مناسب آن سد، پاک خرداد توسط گونه

تواند در آنها زیست کرده و مشکل خاصی نیز وجود نخواهد  از آنجا که سدها نوعاً آلودگی ندارند، ماهیان می: صالحی در ادامه افزود

 .های آبزیان بهره گرفت توان از گونه شود، نمی هایی که چرخیده می فاضالب و سایر آبهای  داشت، اما برای آب

وری مناسب را رقم  تواند در کنار کشاورزی، افزایش تولید در واحد سطح و بهره بخش شیالت می: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./برند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 02455-2 .html 

 شیالت
 خبرنگاران جوان – 1040اسفند  31: تاریخ

 درصدی تولید میگوی پرورشی در هرمزگان 11افزایش 

 72هکتار مزارع هرمزگان برداشت شد که  211هزار و  0هزار تن میگو از  4امسال در فصل برداشت میگوی پرورشی در استان 

 .درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است

برداشت میگوی پرورشی در : ؛ معاون آبزی پروری شیالت هرمزگان اظهار داشتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . هرمزگان از اویل تیر آغاز شد و تا آخر بهمن پایان یافت

استخر پرورشی در مراکز پرورش میگوی تیاب شمالی و جنوبی  222هزار و  0مزرعه و  022میگوهای پرورشی از  :کریمی افزود 

 .میناب ، کولغان بندرعباس ، سایه خوش بندرلنگه، بندر مقام پارسیان و جزیره هنگام قشم برداشت شد

 و کیفیت الرو و افزایش تولید در هکتار از دالیل استفاده از سیستم های هوادهی و غذادهی اتوماتیک، ماندگاری باال: وی گفت

 .افزایش برداشت میگوی پرورشی است

 .هکتار مزرعه پرورش میگو پس از بوشهر دومین استان تولید کننده میگوی پرورشی در کشور است 204هزار و  0هرمزگان با 

دوره در سال برداشت  0ی است که میگوی پرورشی را این استان به علت شرایط آب و هوایی گرم و تکثیر بچه میگو نخستین استان

 .کند می

 .دوره اول از تیر تا آذر و دوره دوم از اواخر شهریور تا دی است

 .امسال به علت شرایط آب و هوایی مناسبتر و گرم بودن هوا دوره برداشت یک ماه طوالنی تر بود

رداشت شده به کره جنوبی ، امارات متحده عربی و ویتنام و چین درصد میگوهای ب 82: معاون آبزی پروری شیالت هرمزگان گفت 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21677-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 . صادر شده است

 .دالر ارز آوری دارد 5تا  6میگوهای صادر شده بستگی به اندازه میگو هر کیلو : کریمی افزود 

هزار تن میگوی  7پیش بینی می شود سال آینده : معاون آبزی پروری شیالت هرمزگان با اشاره به افزایش مزارع پرورشی گفت 

 .میلیون الرو برای تولید میگوی سال آینده مورد نیاز باشد 822هکتار مزارع استان برداشت شود و  052هزار و  1پرورشی از سطح 

 . مرکز تکثیر میگو شهرستانهای جاسک ، سیریک ، میناب و قشم فعال است 22

هکتار از مزارع پرورش میگو پرورش  02ه صورت آزمایشی در ب 88میگوی پرورشی در هرمزگان از نوع وانامی است که از سال 

 .یافت

هکتار  222هزار و  5هزار هکتار زمین با ظرفیت تولید و پرورش میگو شناسایی شده است که تاکنون  22در هرمزگان بیش از 

 . مجوز پرورش داده شده است 

http://www.yjc.ir/fa/news/2218152 

 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1040اسفند  3۰: تاریخ

 پروری هرمزگان محدودیتی ندارد توسعه آبزی

برای توسعه سرمایه گذاری در بخش صیادی و آبزی پروری در استان هرمزگان محدودیتی وجود : دبیر کل خانه کشاورز ایران گفت

 .ندارد

، عیسی کالنتری در اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان، اظهار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروهبه گزارش 

 .کشاورزی این استان در دو نوع آبی و آبیاری از طریق آبزی پروری است، انجام می شود: کرد

 .رمزگان محدودیتی وجود نداردبرای توسعه سرمایه گذاری در بخش صیادی و آبزی پروری در استان ه: وی ادامه داد

هنوز از سهم و توان آب های آزاد به اندازه متوسط کشورهای دیگر استفاده نکرده ایم و : دبیرکل خانه کشاورز ایران اظهار کرد

کشاورزی آبی که استفاده از آب های سرزمین است، محدودیت دارد و این در حالی است که ایران یکی از خشک ترین کشورها و 

 .تان هرمزگان نیز یکی از خشک ترین استان هاستاس

: کالنتری با بیان اینکه در مکان هایی که بارش کم است کشاورزی سنتی توجیه اقتصادی و زیست محیطی ندارد، عنوان کرد

وین و صیادی، کشاورزی باید با تکنولوژی نوین، درآمد باال و انرژی بری پایین باشد و سرمایه گذاری در کشاورزی با تکنولوژی ن

 .شیالت و آبزی پروری در استان هرمزگان هیچ محدودیتی ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/2261581 

 عسل

 ایسنا - 1040اسفند  0یکشنبه 

 شوند زنبورهای عسل خراسان اصالح نژاد می

  خراسان رضوی -استان ها  : سرویس

http://www.yjc.ir/fa/news/5138375/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-90-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5143783
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های گذشته، اصالح نژاد زنبور  کارشناس بخش زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به کاهش تولید عسل استان در سال

 .عسل را راهکار موثری برای افزایش این تولیدات دانست

جمع آوری شده اما  71اشاره به اینکه آمار سال ، منطقه خراسان، با (ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  مجید عاکف در گفت

کیلو رسیده  5.2به  7.0در حال حاضر طبق آمار رسمی سال گذشته متوسط تولید عسل از : هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، بیان کرد

 .سل در سطح استان وجود داردکلونی زنبور ع 022کنند و  تن عسل تولید می 2602کندو وجود دارد که  270هزار و  022در استان . است

زنبوردار  0082در حال حاضر . اند کاهش تولید عسل در حالی اتفاق افتاده است که تعداد زنبورداران استان افزایش یافته: وی خاطرنشان کرد

 .شاهد این افزایش باشیم 71شود در سال  بینی می کنند که پیش در استان فعالیت می

های کارشناسی، مهمترین علت کاهش تولید عسل،  طبق بررسی: لید عسل را خشکسالی دانست و گفتعاکف، مهمترین دلیل کاهش تو

 .ها است خشکسالی متعدد، پسروی مراتع، نبود گل در مراتع و بروز بیماری

ه در ایستگاه پرورش های بست اولین پروژه طرح اصالح نژاد در جمعیت: وی در خصوص اقدامات انجام شده برای افزایش تولید عسل، بیان کرد

کلونی زنبور  222در این پروژه . پردازد ایستگاه مهم در سطح کشور بوده و به کار پرورش مراتع می 4شود که یکی از  مراتع استان انجام می

و آفات تحقیقاتی  ها آوری شده و صفاتی از قبیل افزایش تولید عسل، رفتار زنبورها و مبارزه با بیماری عسل از تمامی نقاط سطح استان جمع

آید تا زنبورها به طور ژنتیکی با  به وجود می( ملکه)در حقیقت در این پروژه با کارهای اصالحی انجام شده زنبورهای . گیرد مورد بررسی قرار می

ها، این ملکه در اختیار  ویژگی ای با این در نهایت با تولید ملکه. ها مقابله کنند و عالوه بر آن راندمان تولید عسل افزایش یابد آفات و بیماری

 .دهد بخش خصوصی با تولید بیشتر این ملکه آنها را در اختیار زنبورداران قرار می. گیرد بخش خصوصی قرار می

متاسفانه این پروژه با : عاکف با بیان اینکه زمان مورد نیاز برای به نتیجه رسیدن این طرح حداقل سه و حداکثر پنج سال است، تصریح کرد

معضالتی همچون کمبود پرسنل و اعتبارات مواجه است که امیدواریم هر چه زودتر مورد عنایت مسئولین قرار گیرد تا به اهداف تعیین شده 

 .برسیم

رو هستیم که تعدادشان در  به دلیل اینکه در کندوهای عسل با حشراتی روبه: وی، پروژه دوم را سرشماری کندوهای عسل عنوان کرد و گفت

توان تعداد  با این سرشماری می. یابد، در نتیجه این مشکل باید هر ساله با آمارگیری سراسری در کشور برطرف شود ال بسیار افزایش مییک س

سواد و میزان تولید آنها را تعیین کرد که در سراسر کشور تنها خراسان رضوی این کار را  کندوهای زنبور عسل، تعداد زنبورداران باسواد و بی

 .ام داده استانج

در این . پردازیم های زنبورعسل می در این پروژه به رکوردگیری و ثبت مشخصات کلونی. پروژه سوم مکمل پروژه اول است: عاکف ادامه داد

بورستان و ها در زن های زنبور عسل، میزان تولید عسل و موم، رفتار زنبورها، میزان تاثیر ملکه پروژه با انتخاب تصادفی زنبورداران و کلونی

 .گیرد مدیریت مورد بررسی دقیق قرار می

مشکالت این بخش، نقدینگی پایین و تسهیالت : کارشناس بخش زنبور عسل جهاد کشاورزی استان در خصوص مشکالت این بخش بیان کرد

توانند  زنبورداران می. ان اجرا کنیماست که امیدواریم بتوانیم با همکاری منابع طبیعی، طرحهای مشترکی مبنی بر واگذاری مراتع به زنبوردار

 .های با کیفیت باالتری در سطح استان تواید کنند عالوه بر اینکه این مراتع را آباد کنند عسل

http://www.isna.ir/fa/news/71202122272 

 

 صادرات و واردات

 آیانا-1040اسفند  30, یکشنبه

 تن گل از استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس  391صادرات بیش از 

http://www.isna.ir/fa/news/93120301591
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، با (ایانا)مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان فارس امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ن کشت هکتار آ 901هکتار است که  0۷1اعالم اینکه در حال حاضر سطح زیر کشت گل نرگس در این استان 
 .هکتار آن کشت آبی است، از افزایش سطح کشت گل نرگس در این استان خبر داد 971دیم و 

شود امسال این میزان به  بینی می میلیون شاخه است که پیش 262میزان برداشت گل نرگس در هر سال : مجیدرضا پاکاری افزود

 .میلیون شاخه نیز برسد 222بیش از 

شاخه اعالم  222شاخه و میزان برداشت در مناطق آبی را در هر مترمربع  22یم را در هر مترمربع وی میزان برداشت در مناطق د

 .روند شمار می عنوان جاذبه گردشگری شهر به بیشترین کشت گل نرگس در شهرهای کازرون و ممسنی است که به: کرد و ادامه داد

تن گل از این استان به کشورهای حاشیه خلیج  122نه بیش از ساال: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد

 .شود هزار دالر صادر می 422فارس به ارزش پنج میلیون و 

رقم شهال، پرپر هزارپر و شیپوری : های تهران، اصفهان و هرمزگان را بازارهای داخلی این گل اعالم کرد و اظهار داشت پاکاری استان

 .شوند ن کشت میارقامی هستند که در این استا

های نرگس  ماه است و در واقع بهترین زمان برای لذت بردن از گل ماه تا اواسط بهمن روز و از اوایل دی 62زمان گلدهی نرگس 

 .اوایل زمستان تا اواسط آن است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02400-2.html 

 

 صادرات و واردات
 فودپرس 1040اسفند ماه  9دو شنبه 

 لبنیات ایران در راه روسیه 

: ، گفتروسیهایران با اشاره به غفلت صنایع غذایی کشور از بازار  های صنفی صنایع غذایی انجمنکل کانون  دبیر <صنایع غذایی

سازمان دامپزشکی این کشور به ایران نخستین قدم برای ورود محصوالت لبنی به بازار روسیه هفته آینده با ورود نمایندگان 

 .شود برداشته می

درصد از کل  22این میزان حدود : ودخبر داد و افر 2171ماهه سال  22میلیارد تومانی مواد غذایی در  6.1از صادرات  کاوه زرگران

 .شود صادرات غیرنفتی کشور را شامل می

میلیون  656درصد رشد و صنایع لبنی با  21میلیون دالر صادرات و  215صنعت شیرینی و شکالت کشور با : این مقام صنفی افزود

 .صنایع غذایی وضعیت بهتری دارندهای  درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، نسبت به دیگر بخش0.2دالر صادرات و 

هایی مانند شیرینی، شکالت و خشکبار به اکثر نقاط جهان حتی کشورهای اروپایی صادرات دارد اما  ایران در بخش: وی ادامه داد

دار  هدر زمینه محصوالت لبنی که موضوع تاریخ انقضا در مورد آنها اهمیت دارد و همچنین به وسایل حمل و نقل یخچالی و سردخان

 .نیاز دارد، عمده صادرات کشور به عراق، آذربایجان و برخی دیگر از کشورهای همسایه است

 توجهی به بازار روسیه انتقاد از بی

: مردان و فعاالن صنایع غذایی به بازار روسیه گفت توجهی دولت های صنفی صنایع غذایی با انتقاد از بی دبیر کل کانون انجمن

کند؛ برای مثال بر اساس اعالم سازمان تجارت جهانی واردات صنایع غذایی به  دها دالر صنایع غذایی وارد میروسیه ساالنه میلیار

 .میلیارد دالر بود 6.1هزار میلیارد دالر رسید که در این میان، سهم صنایع لبنی 62به حدود  0221این کشور در سال 

های صنایع غذایی ارسال و نیاز این کشور به  رسمی را به دفتر کانون انجمن تا به حال مقامات روسی چندین نامه: زرگران ادامه داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21622-1.html
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/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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از سوی تولیدکنندگان ایرانی برای صادرات به روسیه صورت نگرفته   اند اما هیچ اقدام جدی و عملی محصوالت ایرانی را اعالم کرده

 .است

ی، این کشور درصدد جایگزین کردن منابع تامین نیازهای با توجه به تیره شدن روابط سیاسی روسیه با کشورهای غرب: وی افزود

 .خود است و ایران باید از این فرصت استفاده کند

کنند که عمده آن صرف  لیتر شیر مازاد بر نیاز کشور تولید می 1222های ایران روزانه  دامداری: این مقام مسئول صنفی اضافه کرد

 .توان با افزایش این ظرفیت وارد بازارهای جدید صادراتی شد شود اما می تولید برخی محصوالت جانبی مانند شیر خشک می

نخستین قدم برای ورود صنایع لبنی به بازار روسیه، هفته آینده با ورود نمایندگان سازمان دامپزشکی این کشور : زرگران ادامه داد

می به روسیه، این سازمان باید از بنگاه تولیدکننده آن در شود؛ چرا که برای واردات هر نوع فراورده لبنی و دا به ایران برداشته می

 .کشور مبدا بازدید و شرایط بهداشتی آن را تایید کند

اسفند برای نخستین بار به  21های صنفی صنایع غذایی، نمایندگان این سازمان روز  های مکرر کانون انجمن با پیگیری: وی افزود

 .کنند آیند و از سه کارخانه بزرگ کشور که به دو برند شناخته شده تعلق دارند بازدید می ایران می

دو بنگاه دیگر نیز در : های صنفی صنایع غذایی ایران با حتمی دانستن تایید این سه واحد تولیدی، بیان کرد کل کانون انجمن دبیر

 .ک خود هستند و احتمال دارد آنها نیز مورد بازدید قرار گیرندسازی مدار حال آماده

 تعلل مقامات دولتی برای انعقاد قرارداد تجاری با روسیه

انواع موادغذایی و کشاورزی از ظرفیت الزم برای صادرات به روسیه برخوردار است ولی به دلیل   ایران در مورد: زرگران گفت

 .مکانات و ابزار صادراتی در کشور وجود دارد، اقدامی در این زمینه صورت نگرفته استهایی که در زمینه ا مشکالت و ضعف

در حال حاضر میان : های موجود را تعلل مقامات دولتی کشور در اخذ امتیازات تجاری از روسیه دانست و افزود وی یکی از ضعف

ه بر مبنای آن از محصوالت غذایی این کشورها تعرفه ای وجود دارد ک اس، توافقنامه تجاری آی این کشور و کشورهای گروه سی

 .توانند تولیدات خود را با قیمت مناسبی به بازار روسیه صادر کنند شود؛ در نتیجه آنها می وارداتی گرفته نمی

است؛ در نتیجه  ای میان ایران و روسیه منعقد نشده چنین توافقنامه: های صنفی صنایع غذایی ایران ادامه داد کل کانون انجمن دبیر

درصد تعرفه پرداخت کنند و این امر توان  22تولیدکنندگان ایرانی برای صادرات محصوالت خام کشاورزی به این کشور باید 

 .دهد رقابتی آنها را کاهش می

آنها را یکی دیگر از  دار در ایران و هزینه باالی استفاده از های دارای کانتینر سردخانه دار و کشتی زرگران، کمبود خودروهای یخچال

های صنفی صنایع غذایی از شهریور ماه سال  کانون انجمن: مشکالت موجود برای صادرت مواد غذایی به روسیه دانست و گفت

جاری درخواست خود مبنی بر فراهم کردن این امکاناتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و شخص وزیر نیز دستور تهیه 

 .ده اما هنوز این امر تحقق نیافته استآنها را صادر کر

های الزم را برای حل مشکالت و موانع صادراتی مواد غذایی انجام داده است چرا  های مختلف، پیگیری به گفته وی کانون در حوزه

 .شود با مشکالت جدی مواجه می صادرات به روسیهکه در صورت برطرف نشدن این موانع، 

 به فکر جایگزین برای عراق باشیم

: اند و در عین حال تاکید کرد یران حضور موفقی در بازار آن داشتهزرگران، عراق را از جمله کشورهایی دانست که صنایع غذایی ا

کند وابستگی خود را به واردات کاهش دهد به همین  این کشور در حال حاضر در صدد توجه به تولید داخلی است و تالش می

های مشترک در این کشور  د شرکتدلیل بهتر است تولیدکنندگان ایرانی تالش خود را بر مشارکت با تجار و صنعتگران بومی و ایجا

 .متمرکز کنند

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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ایران باید به فکر بازارهای جایگزین نیز باشد چرا که به در آینده نه چندان : های صنفی صنایع غذایی افزود دبیر کل کانون انجمن

 .شود و باید کشورهای دیگر را جایگزین بازار این کشور کنیم دور از حجم صادرات به عراق کاسته می

بهتر است کشورهایی به عنوان هدف صادراتی انتخاب شوند که ایران روابط سیاسی و فرهنگی خوبی با آنها داشته : ادامه دادوی 

 .باشد و از توان اقتصادی و مالی خوبی نیز برخوردار باشند

این کشورها برای صادرات انواع باید از ظرفیت بازار : میلیون نفری کشورهای همسایه ایران اشاره کرد و گفت 222زرگران به بازار 

 .هایی مانند لبنیات و آرد مواد غذایی استفاده بیشتری داشته باشیم به ویژه در زمینه

 شود ها می دخالت دولت مانع استفاده از ظرفیت

حال حاضر شود؛ برای مثال در  های موجود می های دولتی مانع استفاده از تمام ظرفیت متاسفانه دخالت: این مقام صنفی افزود

کنند اما دولت به بهانه پرداخت یارانه گندم به آنها اجازه صادرات  درصد ظرفیت خود تولید می 22های تولید آرد با حدود  کارخانه

 .دهد نمی

های داخل  کنند تنها به مصرف خبازی دولت مقرر کرده است تولیدکنندگان باید آردی که از گندم داخلی تولید می: وی ادامه داد

ر برسانند و برای صادرات از گندم وارداتی استفاده کنند اما استفاده از این نوع آرد به سرمایه در گردش زیادی نیاز دارد و کشو

 .توانند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند صرفه نیست؛ به همین دلیل آنها نمی استفاده از آن برای تولیدکنندگان به

برای صنایع تولید روغن نیز وجود داشت اما حدود شش ماه پیش برطرف و اجازه صادرات  به گفته زرگران، این مشکل در گذشته

  .به تولیدکنندگان داده شد

- See more at: http://www.foodpress.ir/Post 

 صنایع غذایی

 - 40/11/30فارس

 درصد آزادپز شوند 01قرار بود / ها از ابتدای اسفند ای تمام نان فانتزی قطع سهمیه آرد یارانه

های  درصد نانوایی 01رغم آنکه طبق مصوبه دولت باید  علی: حجیم گفت های حجیم و نیمه رئیس اتحادیه نان
یم از ابتدای اسفندماه قطع شد و هایی حج ای همه نانوایی ، فانتزی و صنعتی آزادپز شوند ولی آرد یارانه سنتی

 .ها آزادپز هستند به ما اعالم کردند تمام این نانوایی
های سنتی و صنعتی به سمت  گروه اقتصادی، طبق مصوبه دولت قرار است، تا در یک بازه زمانی چند ساله نانوایی-خبرگزاری فارس

 .ها را تعیین کند هم کیفیت بهبود یابد و هم عرضه و تقاضا و نه فشار دولت قیمت آزاد پز حرکت کنند، تا

وگو در پاسخ به پرسش خبرنگار یکی از  معدن و تجارت شب گذشته در حاشیه شورای گفت رضا نعمت زاده وزیر صنعت، حتی محمد

ای نداریم و همان مصوبات پیشین در  چنین مصوبه: های فانتزی با رد این موضوع گفت آرد نان  ها مبنی بر حذف یارانه خبرگزاری

 .شود این زمینه اجرا می

 .ها که مدتی پیش ابالغ شد، افزایش کیفیت بود درصد نانوایی 02هدف ما از آزادپز شدن : وی افزود

، در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حجیم در گفت های حجیم و نیمه اما محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نان

رغم آنکه طبق مصوبه دولت بنا بود تا در طرحی  گوید و اینکه علی وضعیت اختصاص آرد به واحدهای نان فانتزی چیز دیگر می

فندماه طبق مصوبه کارگروه آرد و نان های سنتی و فانتزی آزادپز شوند، اما از ابتدای اس درصد تمام نانوایی 02پلکانی و به تدریج 

 .های حجیم و فانتزی حذف شد ای نانوایی تهران، آرد یارانه

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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گذاری هم آزاد است  توانند آرد خود را با قیمت آزاد تهیه کرده و قیمت های فانتزی می به ما اعالم کردند که تمام نانوایی: وی افزود

تومان و هر کیلو آرد با قیمت آزاد  805ای  ن در حالی است که قیمت هر کیلو آرد یارانهتواند قیمت را تعیین کند، ای و خود نانوا می

 .تومان است 2622حدود 

ای  های خود بتوانند آرد یارانه حجیم این مسئله باعث شده تا برخی افراد با رابطه های حجیم و نیمه به گفته رئیس اتحادیه نان

 .تر درآید شده نان فانتزی آنها پایین ر از نرخ آزاد خریده تا قیمت تمامت های سنتی را با قیمتی پایین نانوایی

های فانتزی نسبت به نان سنتی بسیار باالتر رفته و تا  در این فضا رقابت بسیار سخت خواهد بود و قیمت نان: کرمی خاطرنشان کرد

توانند به راحتی قیمت  تر دارند، می به آرد ارزان دهیم و در کنار آن، افرادی که به رانت و دسترسی را از دست می  حدی مشتری

 .کنند، پایین بکشند خود را نسبت به دیگر واحدهای نان فانتزی که آرد آزاد تهیه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712021222152 

 غذایی صنایع
 آیانا-1040اسفند  37, پنجشنبه

 هشدار وزیر بهداشت به مصرف چیپس، پفک، سوهان و گز 

وزیر بهداشت در خصوص برخی تبلیغات و تولید تنقالت و سایر کاالهای آسیب رسان با تاکید بر اینکه نمی 

 . باید با وضع عوارض مصرف را کنترل کرد: توان تولید را متوقف کرد، گفت
، دکتر سید حسن هاشمی در خصوص تبلیغات گسترده برخی تنقالت در رسانه ها و در (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش

به هر حال ما هم شاهد این نوع تبلیغات در سطح شهرها هستیم و این درحالیست که این کاالها پروانه : سطح شهرها اظهار داشت

 .تولید می شوند و بر اساس قانون نمی توان جلوی تولید این نوع کاالها را گرفتبهداشتی دارند و به میزان بسیار زیاد هم 

برخی تنقالت شور مثل چیپس و پفک و یا حتی سوهان و گز هم در برخی موارد در صورتی که توسط کودکان دارای : وی افزود

 .ان ناپذیری را پدید می آورنداضافه وزن و افراد مبتال به پرفشاری و قند مورد استفاده قرار گیرند صدمات جبر

در خصوص کنترل مصرف این قبیل تنقالت و دیگر کاالهای آسیب رسان به نظر می رسد باید با برنامه : وزیر بهداشت یادآور شد

 .ریزی و وضع عوارض دست به اقداماتی زد که در نهایت کاهش مصرف را به دنبال دارد

اعد کردن دولت ها و مجالس در وضع عوارض بر این کاالها نشده ایم، به تجربه موفق سایر وی با اشاره به اینکه تاکنون موفق به متق

کشور مطالعه ای صورت گرفته است که  52در : کشورها در کنترل مصرف این نوع کاالها از طریق وضع عوارض اشاره کرد و گفت

 .ع و گروه های مختلف کاهش بدهندتوانسته اند با وضع عوارض مصرف کاالهای آسیب رسان در میان افراد جام

در شرایطی که نمی توان جلوی : وی خواهان توجه جدی مجلس و دولت به وضع عوارض بر کاالهای آسیب رسان شد و تاکید کرد

 .تولید را گرفت، می توان با وضع عوارض مصرف را کنترل کرد

http://www.iana.ir/food/item/ 02484-2 .html 

 گوجه فرنگی

  - 40/11/39فارس

 تومانی از کشاورزان 311آغاز خرید گوجه فرنگی / پای دولت به ماجرای گوجه فرنگی باز شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931203000375
http://www.iana.ir/food/item/21686-1.html
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در جهت حمایت از تولیدکنندگان گوجه فرنگی با ابالغ : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت

تومان از امروز  311های بوشهر و هرمزگان با تشکیل مراکز خرید گوجه فرنگی به قیمت  دولت در استان
 .شود توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی خریداری می

، حسین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نشست خبری در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های  پرتقال از استان: پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا قیمت پرتقال در روزهای اخیر افزایش یافته است، گفت

به دلیل بارندگی و لغزندگی در روزهای اخیر مشکل حمل و نقل آن به تهران وجود داشت و بنابراین قیمت شود و  شمالی تأمین می

 .روز اخیر با افزایش مواجه شد 1در 

 .اسفند آماده توزیع و عرضه آن در بازار هستیم 02سازی کافی انجام شده و از  برای شب عید ذخیره: وی افزود

های اخیر با  گوجه فرنگی در هفته: روستایی در ادامه در خصوص شوک قیمتی گوجه فرنگی گفتمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون 

 .تومان رسیده است 222کاهش قیمت شدید مواجه شد، به طوری که قیمت خرید آن سر مزرعه به حدود 

یل گرمای هوا زودتر از موعد عالوه بر گوجه فرنگی برخی از محصوالت کشاورزی دیگر از قبیل سبزی و صیفی هم به دل: وی افزود

به عمل آمده و با کاهش قیمت روبرو بوده است، اما از آنجا که حجم تولید گوجه فرنگی نسبت به سایر محصوالت بیشتر است این 

 .ای شد موضوع رسانه

ا جهت جلوگیری از بنابراین در جهت حمایت از تولیدکنندگان محصول گوجه فرنگی و بر اساس ابالغ دولت مقرر شد، ت: وی افزود

تومان از آنان خریداری شود و با پرداخت یارانه حمل بخشی از  122ضرر و زیان کشاورزان این محصول سر مزرعه با قیمت 

محصول مذکور برای مصرف تازه خوری به میادین تره بار منتقل شود و بخشی دیگر از آن به کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی و 

 .ولید شده از گوجه فرنگی منتقل شودهای ت سایر فرآورده

های هرمزگان و بوشهر در حال تولید است و به زودی گوجه فرنگی جنوب  اکنون گوجه فرنگی در استان هم: صفایی اظهار داشت

 .شود کرمان نیز به آن اضافه می

این است که حجم زیادی از  یکی از مشکالت تولید خارج از فصل محصوالت به دالیل مختلف از جمله گرمای هوا: وی افزود

 .شود درحالی که مصرف ثابت است محصول عرضه می

عالوه بر این کارخانجات فرآوری گوجه فرنگی در چنین فصلی آمادگی خرید این محصول را ندارند و بنابراین کشاورزان : وی گفت

 .شوند مواجه می شود، رسد و یا با حداقل قیمت خریداری می با انبوهی از تولیدات که به فروش نمی

میلیون تن در سال این  2.2رود و حدود  هزار هکتار زیر کشت گوجه فرنگی می 222در سطح کشور ساالنه   :صفایی اظهار داشت

 .شود محصول برداشت می

: گفت شود، تومان از کشاورزان خریداری می 222های جنوبی با قیمت هر کیلو  اکنون در استان وی با بیان اینکه این محصول هم

کند و در کنار آن کشاورز ناچار است که هزینه حمل آن را نیز برای ارسال به میادین  این رقم هزینه تولید کشاورز را تأمین نمی

 .پرداخت کند

تومان  122بار با قیمتی حدود  اکنون در میادین میوه و تره این محصول هم: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت

های بوشهر  شود و در نتیجه دولت تصمیم گرفت برای کمک به کشاورزان وارد عمل شود و تصمیم گرفته شد، تا در استان می عرضه

 .تومان خریداری شود 122و هرمزگان با دایر کردن مراکزی برای خرید گوجه فرنگی هر کیلوگرم آن در طول یک هفته به قیمت 

تعادل بخشی به بازار گوجه فرنگی ادامه دارد، ضمن اینکه ممکن است، بعد از یک هفته  خرید گوجه فرنگی تا: صفایی اظهار داشت

 .قیمت خرید بازنگری شود

http://www.farsnews.com/
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جات محصوالت راهبردی و اساسی  محصوالتی مثل گوجه و سبزی و صیفی: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی بیان داشت

محصول که دولت آن را تعیین  06شته باشد، زیرا خرید تضمینی روی نیست که برنامه مدون و روشنی برای خرید تضمینی دا

شود و با توجه به تنش اخیر  گیری می کرده تمرکز یافته و درباره بقیه محصوالت اگر مشکلی پیش بیاید به صورت موردی تصمیم

 .قیمتی در این محصول تصمیم خرید توسط دولت گرفته شد

افتد، ولی برخی  در همه جای دنیا این اتفاق می: بار خصیصه بازار ایرانی نیست، گفت و تره نوسان قیمت میوه: صفایی اظهار داشت

 .کنند تر مدیریت می کنند و برخی آن را ضعیف آن را بهتر مدیریت می

یاید و یا هایی در بازار بوجود ن کنند که چنین تنش بار طوری است که تولید را کنترل می مدیریت تولیدات میوه و تره: وی افزود

کنند و توزیع آن در فصول موردنیاز انجام  ها نگهداری می بار تولیدی را در فصل تولید مازاد در انبارها و سردخانه اینکه میوه و تره

 .شود می

ورزی کشاورزی ایران کشا  :صفایی با بیان اینکه دولت برای دومین بار به امر کنترل بازار سبزی و صیفی ورود پیدا کرده است، گفت

 .خرد است، به همین دلیل اگر چه الگوی کشت هم وجود دارد، اما اثرگذار و قطعی نیست، زیرا الگوی کشت جنبه ارشاد دارد

های قوی کشاورزی است، ولی چون این  مهمترین ابزار در دنیا تشکل: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت

 .توانیم الگوی کشت را به درستی اجرا کنیم ای از کشاورزان تشکیل شده، نمی عه پراکندهها در ایران وجود ندارد و جام تشکل

شوند و توصیه ما به کشاورزان افزایش تولید این محصوالت  ها بر اساس تکالیف قانونی وارد بازار سبزی و صیفی نمی دولت: وی افزود

و بنابراین دولت فقط برای تنظیم بازار گوجه فرنگی به  نیست، زیرا سبزی و صیفی جزء محصوالت پرمصرف کشاورزی هستند

 .صورت مقطعی وارد این بازار شده است

بخشی از : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در مورد فاصله قیمتی محصوالت کشاورزی از مزرعه تا بازار اظهار داشت

های جانبی است، اما به هرحال فاصله قیمتی در برخی  و هزینهجعبه  های حمل و نقل، بارگیری، ها مربوط به هزینه افزایش قیمت

 .تومان، چندان قابل توجیه نیست 2222تومان است و در بازار حدود  222محصوالت مثل گوجه فرنگی که در مزرعه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712026222204 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 40/11/31فارس

تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه دامپزشکی به شرط / جذب دانشجو بیش از نیاز در رشته دامپزشکی

 آموزش

دانشجو در رشته دامپزشکی، معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی با اشاره به جذب بیش از نیاز 
ها را  شان به عنوان مسئول فنی تمدید شود باید از این به بعد این آموزش کسانی که قرار است پروانه: گفت

 .دیده باشند
امپزشکی امروز در همایش زاده معاون تشخیص و درمان سازمان د مسعود هاشم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ها  های تولید دارو و کشتارگاه یکی از مسائل و مشکالت مسئوالن فنی در کارخانه: راهکارهای ارتقاء کیفیت محصوالت دارویی، گفت

 .عدم حفظ جایگاه آنان است

مراکز آموزش عالی، که سبب التحصیالن این رشته و جذب دانشجو بیش از حد مورد نیاز در  دلیل این موضوع کثرت فارغ: وی افزود

 .رقابت ناسالم شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931204001026
http://www.farsnews.com/
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هایی را برای مسئول فنی  ما برای کمرنگ کردن این پدیده مشخصه: معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

توانمند و دارای تبحر  ایم که باید فراتر از یک دامپزشک باشد، به طوری که یک فرد آموزش دیده، های دارویی قرار داده در کارخانه

 .الزم باشد

کننده و هم حافظ منافع ملی باشد، لذا مقررات و تدوین  مسئول فنی باید هم حافظ منافع شرکت و تولید: زاده بیان داشت هاشم

ر مسئولیت دا ای است که اگر اختاللی در قضیه پیش آید، هم دامپزشک به عنوان مسئول فنی و هم خود کارخانه ها به گونه نامه آئین

 .آن کار را به عهده داشته باشند

کیفیت سطح انتظار از محصول تولیدی است و اگر : معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به کیفیت، گفت

 .کیفیت و اگر بهتر از سطح انتظار باشد، محصول با کیفیت است تر باشد، محصول بی سطح انتظار پایین

ها مشخص  های آن در تولید کارخانه ز مسائلی که ما در بحث کیفیت داریم بهبود مستمر است که متاسفانه شاخصیکی ا: وی افزود

 .نیست

گیری است اینکه همه  نامه آن هم در حال شکل ما در ساختاری که در دفتر تولید دارو و درمان داریم و آئین: زاده گفت هاشم

شود  کنیم و بعد از مطلوب می و به همین دلیل در وهله برای آن رنگ سبز تعریف می کارخانجات تولید دارو را را مطلوب ببینم

 .دهیم دهیم و به محصوالت نامطلوب هم رنگ قرمز می محصوالت نسبتا خوب که به آن رنگ زرد می

توان آن را به  فع اشکال میها اشکاالتی در تولید وجود دارد که با ر بعد از آنالیز کردن محصوالت تولیدی برخی کارخانه: وی افزود

 .حد مطلوب رساند

کنیم که محصول تولیدی  برخی مواقع بعد از آنالیز تولیدات با مسائل واقعا آزار دهنده ای برخورد می: هاشمی زاده بیان داشت

یک به زمان انقضا ای نزد ای آن تولید کارخانه نیست و ماده بکار گرفته شده در ممکن است یک ماده نامرغوبی و حتی ماده اولیه

ها به رده سبز بسیار سخت و  هایی وارد رده قرمز که برگشت آن  باشد که این واقعا به معنای تقلب و دروغ است و چنین کارخانه

 .حتی غیر ممکن است

کنیم با  یما سعی م: معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی با بیان اینکه صنعت داروسازی کشور باید از دروغ دور باشد، گفت

ریزی جلسات آموزشی با همکاری سازمان نظام دامپزشکی و دانشگاه جامع  کنندگان همراه باشیم و در حال تدوین و برنامه تولید

 .علمی کاربردی به صورت پودمانی هستیم

شرکت کنند و  ها صاحبان صنعت موظف هستند که شرایط فراهم کنندکه مسئوالن فنی و مدیران تولید در این کالس: وی افزود

شان به عنوان مسئول فنی تمدید شود باید از این به بعد  آموزش ببینند و مدارک الزم را کسب کنند و کسانی که قرار است پروانه

 .ها را دیده باشند این آموزش

با پیگیری مسائل  ساله تا پایان دولت با هم حرکت کنیم و دفتر دارو و درمان 1امیدواریم در یک فرصت : زاده بیان داشت هاشم

 .پذیری و صادرات در تولید محصوالت دارویی دامی باشیم شاهد قدرت رقابت

براساس این گزارش در این مراسم با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از کتاب راهنمای تولید بهینه و اصول تضمین 

 .ئوالن فنی و دامپزشکی نمونه تجلیل و تقدیر شدنفر از مس 20کیفیت در صنعت ساخت داروهای دامپزشکی رونمایی شد و از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712020222252 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 40/11/31فارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931202001175
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 درصد دامپروری کشور 41ظرفیت خالی / گرانی لبنیات سرانه مصرف را کاهش داد

تر است که  سرانه مصرف مواد لبنی در کشور از سرانه مصرف جهانی بسیار پایین: وزیر جهاد کشاورزی گفت
د درآم ممکن است یکی از دالیل آن گرانی مواد لبنی و عدم توانایی تهیه آن توسط خانوارهای ضعیف و کم

 .باشد
، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در همایش راهکارهای ارتقای کیفیت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 های با اهمیت بخش کشاورزی است و صنعتی تقریباً همپای صنعت دامپروری کشور یکی از زیربخش: محصوالت دارویی گفت

 .ها و دستاوردهای روز بشری در دنیا است که از نظر کمی و کیفی در حال رقابت است تکنولوژی و فناوری

های آنها ثبت جهانی است و رکوردهای خوب در  واحدهای دامپروری تولید شیر کشور واحدهایی هستند که برخی از دام: وی افزود

 .سطح جهانی دارند

علیرغم : های عمده دنیا در منطقه هستیم گفت ینکه در زمینه طیور و ماکیان یکی از تولیدکنندهوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ا

هزار کیلو واحدهای صنعتی ما  122میلیون و  0درصد ظرفیت خالی تولید به دلیل عدم تقاضا ساالنه نزدیک  62وجود حدود 

 .کنند گوشت مرغ تولید می

دو دهه قبل واردکننده عمده مواد تولیدی دامی از جمله گوشت و لبنیات بوده ولی  ایران کشوری است که در: حجتی تصریح کرد

 .در سالهای اخیر در خصوص برخی از محصوالت از جمله مواد لبنی به صادرکننده تبدیل شده است

هدفگذاری : است، گفت های آن در کشور پایین ه وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه علیرغم صادرات مواد لبنی مصرف شیر و فرآورد

 .کیلو متوسط جهانی برسانیم 222شده تا حداقل سرانه مصرف را به 

سرانه کم مصرف لبنیات در کشور دالیل مختلفی دارد که ممکن است به علت عدم ترویج مصرف و یا به علت عدم : وی افزود

های با درآمد پایین نتوانند مقدار کافی آن  تا خانوادههای آن موجب شده  پشتیبانی در مصرف باشد و یا اینکه گرانی شیر و فرآورده

 .را مورد مصرف قرار دهند

انضباطی   ایران کشوری است که در خصوص مسائل مربوط به امور دام و بهداشت آن در کشورهای پیرامونش: حجتی اظهار داشت

 .ن استانداردی راجع به امور دام وجود نداردوجود ندارد و در کشورهای اطرافمان در غرب و شرق از جمله پاکستان، افغانستا

زند که شاید علیرغم این مسائل باز هم در  هایی در مورد تردد دام زنده از خودمان سر می مباالتی حتی بعضی اوقات بی: وی افزود

 .ایم ارتقای سالمت محصوالت دامی از طریق تولیدات دامی به نتایج خوبی رسیده

در ارتباط با تولید گوشت قرمز ارزیابی ما این است که ترازمان در حال نزدیک شدن به صفر است : اشتوزیر جهاد کشاورزی بیان د

 .کنیم اگر چه در حال حاضر مقدار کمی هم گوشت وارد می

هم اکنون در تولید محصوالت شیالتی و آبزیان که بخش سالمت آن به عهده تولیدکنندگان داروهای دامی و : حجتی اظهار داشت

 .زمان دامپزشکی است یک وضعیت خوب و قابل ارائه داریمسا

درصد  22میلیون دالر است که علیرغم این رقم ناچیز حدود  622ارزش تولیدی داروهای واحدهای تولیدی کشور حدود : وی افزود

صاحب برند در زمینه  درصد در این امر خودکفا و امیدواریم همین رقم را جبران و 72در داروهای دامی وابسته هستیم و حدود 

 .تولیدات داروهای دامی شویم

توان بخشی از تولیدات داخلی را در  امروز عراق بازار هدف خوبی برای تولیدات ما است و می: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .زمینه داروهای دامی به این کشور صادر کرد
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زند و این موضوع ناچار ما را  ما را به آخرین دستاوردهای دنیا گره میکند و همچنین  پذیر می صادرات ما را رقابت: وی اظهار داشت

 .دارد به تالش و تکاپو وا می

بنیان وجود دارد تا با همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری و سازمان  های دانش ظرفیتی هم در خصوص شرکت: وی افزود

های دانش بنیان در تولید  میدواریم بتوانیم از شرایط مطلوب شرکتدامپزشکی تسهیالتی را برای پشتیبانی به این بخش بدهند و ا

 .های دامی برخوردار شویم و از نتایج مثبت آن در کشور در سالهای آینده استفاده کنیم فرآوردهای دارویی و واکسن

ول تضمین کیفیت در صنعت راهنمای تولید بهینه و اص»بر اساس این گزارش با حضور وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم از کتاب 

 .نفر از مسئوالن فنی و دامپزشکان نمونه تجلیل و تقدیر به عمل آورد 20رونمایی شد همچنین از « ساخت داروهای دامپزشکی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712020222828 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 40/11/38فارس

 دو توصیه به کشاورزان/ های تولیدکننده گندم بهتر از سال قبل است بارندگی در استان

میلیون هکتار است،  600مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم در سال جاری 
گندم مبارزه کرده و در رطوبت و بارندگی از کود استفاده  های هرز و سن کشاورزان در این فصل با علف: گفت

 .کنند
میزان برآورد : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور مشاور وزیر و مجری طرح گندم در گفت اسماعیل اسفندیاری

 .ودش نیمه دوم اسفندماه مشخص می 76گندم تولیدی سال 

میزان بارش در خوزستان تا این تاریخ نسبت : زارها دارد، افزود وی با بیان اینکه بارندگی نقش مؤثری در میزان گندم تولیدی دیم

 .زارها را تحت تأثیر قرار داده است دیم  به سال گذشته کمتر بوده و این موضوع تا حدودی

زده،  ای اخیر در خوزستان روی مزارع گندم چگونه بوده و آیا به مزارع آسیبپور در پاسخ به این سؤال که تأثیر ریزگرده اسفندیاری

 .اطالع دقیقی از تأثیر ریزگردها بر روی مزارع ندارم اما هوای صاف و تمیز قطعا برای رشد گندم بهتر است: بیان داشت

خوب بوده و اگر ریزگردها بر روی گندم میزان بارندگی در روزهای اخیر در خوزستان : مشاورز وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .مزارع نشسته باشد باران آن را شسته و احتماال مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد

میلیون و  1هزار هکتار بوده که حدود  022میلیون و  4سطح زیر کشت گندم در سال جاری معادل : مجری طرح گندم بیان داشت

 .بوده است هزار هکتار آن دیم و بقیه آبی 822

تا این تاریخ میزان بارندگی در آذربایجان غربی و شرقی خوب، اردبیل از سال گذشته بهتر و گلستان و زنجان : پور افزود اسفندیاری

 .هم خوب بوده است

های هرز  فکشاورزان در این فصل باید با عل: وی با بیان اینکه بارندگی در سال جاری از تراکنش خوبی برخوردار بود، اظهار داشت

 .مند شوند مزارع مبارزه کنند و از نظر کارشناسان و ناظرین در مراکز خدمات کشاورزی بهره

کشاورزان در شرایط بارندگی و مرطوب در : مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کود به اندازه نیاز موجود است، تصریح کرد

 .ازته کنند زیرا در میزان تولید گندم بسیار اثرگذار است این فصل اقدام به استفاده از کودهای اوره یا

در مناطقی که سن : های آبی کشاورزان حتما در روزهای مورد نیاز اقدام به آبیاری مزارع کنند، گفت وی با بیان اینکه در کشت

زا را  نند و عوامل خسارتوجود دارد خصوصا مناطق گرمسیری این موضوع را با کمک کارشناسان حفظ نباتات کنترل و نظارت ک

 .در مرحله داشت از بین ببرند
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های من به  گیری از کشاورزان پیشرو از دیگر توصیه مراجعه و نظارت مستمر و دائمی و بهره: مجری طرح گندم تصریح کرد

 .گندمکاران است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712024222620 

 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 40/11/36فارس

 نیاز به خودکفایی در محصوالت اساسی/ کشاورزی کشور باید اقتصادی شود: زاده پاپی

: عضو کمیسیون اقتصادی کشور با اشاره به اینکه کشاورزی کشور معیشتی است و باید اقتصادی شود، گفت
های روغنی ضروری  جاد زیرساخت های الزم برای خودکفایی در تولید برخی محصوالت اساسی مانند دانهای

 .است
های  در مورد شیوه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت عباس پاپی

شود که غالبا در حد حرف باقی و به عمل  مسائل مختلفی درباره این موضوع مطرح می: ره کشور در شرایط تحریم، گفتبهینه ادا

 .رسد نمی

زا و تکیه بر منابع داخلی  شود که باید با یک نگاه درون اداره کشور در شرایط تحریم به بحث اقتصاد مقاومتی مرتبط می: وی افزود

 .کمترین وابستگی به کشورهای دیگر تأمین کنیمنیازهای خودمان را با 

بنابراین اگر بتوان با توجه به شرایط آب و هوایی در حوزه کشاورزی : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .یابد پذیری اقتصاد هم کاهش می غذای مورد نیاز کشور را تأمین کرد آسیب

دولت باید موانع کسب و کار را برطرف کند و در اقتصاد و : هایمان را باور کنیم، گفت ها و توانایی داشتهزاده با بیان اینکه باید  پاپی

 .توسعه اشتغال بازنگری جدی انجام شود زیرا رونق تولید باعث رونق اقتصاد و کاهش تورم است

 .شود م و افزایش رضایتمندی مردم میرونق تولید موجب کاهش تور: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

های قبل  در سال: کننده هستیم، گفت وی با بیان اینکه در بسیاری از محصوالت کشاورزی در حال حاضر خودکفا و حتی صادر

هستیم، اکنون بطور کامل تأمین کننده تمام نیاز داخلی  هم  سازی رفت، در حالی که با ظرفیت ایران جزو واردکننده مرغ به شمار می

درصد گوشت قرمز مورد نیاز داخلی  72در حال حاضر تأمین کننده : زاده بیان داشت پاپی.ضمن اینکه اضافه تولید هم وجود دارد

عضو .درصد نیازمان را هم از طریق داخلی تأمین کرد و به خودکفایی رسید 22توان  ها می هستیم و با فراهم کردن ظرفیت

بع طبیعی با بیان اینکه توان خودکفایی برخی محصوالت کشاورزی وجود دارد و در راستای اداره کمیسیون کشاورزی، آب و منا

باید در خودکفایی برخی از محصوالت کشاورزی مثل گندم و ذرت دولت : کشور در شرایط تحریم باید به آن توجه کرد، گفت

های روغنی را  درصد از نیاز داخلی دانه 22حدود : زاده گفت اپیپ.ریزی اساسی انجام دهد و نیازمند اعتبار برای اجرا هستیم برنامه

دهد بنابراین با  کنیم، این موضوع برای کشور خطرناک و تهدیدزا است و امنیت کشور را تحت تأثیر قرار می در داخل تأمین می

اید اعتبارات مناسبی را به این بخش ریزی وزارتخانه در راستای تولید بیشتر این محصوالت در داخل کشور دولت ب توجه به برنامه

های مناسب در بخش کشاورزی از  عدم وجود زیرساخت: وی افزود.اختصاص دهد تا در شرایطی مثل تحریم دچار بحران نشویم

رود که الزم است به این مقوله هم توجه جدی  قبیل وجود انبار، سردخانه صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از نقاط ضعف به شمار می

زیرساخت مناسب برای صادرات باید فراهم شود تا تولیدات مازاد صادر شود و روی دست تولید کننده : زاده اظهار داشت پاپی.شود
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وری را در بخش کشاورزی باال ببریم و این موضوع  گیری از مکانیزاسیون بهره نماند ضمن اینکه در کنار این موضوع باید با بهره

کشاورزی باید : وی با بیان اینکه کشاورزی کشور معیشتی است، گفت.ناسب از سوی دولت استنیازمند اعتبار تخصیصی م

زاده با بیان اینکه خرد بودن اراضی کشاورزی یکی از  پاپی.اقتصادی شود و کار در این حوزه باید به سمت اقتصادی شدن پیش رود

متوسط اراضی کشاورزی در کشور حدود : د، بیان داشتشو معضالت اساسی بخش کشاورزی است که مانع اقتصادی شدن آن می

هکتار  52تا  22هکتار است در حالی که در برخی از کشورهای توسعه یافته مثل کانادا و آمریکا متوسط این اراضی بین  0.0

ذاری برای تهیه گ کند زیرا در اراضی خرد امکان سرمایه وسعت زیاد اراضی کشاورزی، کشاورزی را اقتصادی می: وی افزود.است

 .االت مختلف وجود ندارد در حالی که در کشاورزی کالن این امکان وجود دارد ماشین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712024222718 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1040ند اسف 30, یکشنبه

 کلید خودکفایی در تولید بذر زده شد
 43شاخص جزئی و  046شده با در نظر گرفتن  بستر الزم برای تحقق خودکفایی در تولید بذرهای اصالح

 .سایت فرآوری بذر آغاز شد 71شاخص کلی در 
با اعالم این ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار 

منظور تحقق خودکفایی در تولید بذرهای اصالح شده، به کمک موسسه های تحقیقاتی با انعقاد قرارداد همکاری،  به: خبر گفت

ایت آغاز س 22شاخص کلی در  61شاخص جزئی و  064شده با در نظر گرفتن  ارزیابی کیفی واحدهای تولید و فرآوری بذر اصالح

 .شد

که در کشت و صنعت شهیدرجائی فعالیت دارد، تولید ارقام  "امریکن ژنتیکس"با مشارکت شرکت : غالمحسین طباطبایی افزود

 .شده ذرت، سویا، سورگوم، گندم و جو مورد مطالعه قرار گرفته است اصالح

در دستور کار قرار دارد که در واقع  "یکن ژنتیکسامر"نامه با شرکت  تولید بذر هیبرید در قالب یک تفاهم: وی خاطرنشان کرد

 .رود که امروز اولویت بخش کشاورزی است شمار می استقبال از خودکفایی در بذر هیبرید به

از آنجا که این پروسه اقتصادی ذاتا سودآور و مورد نیاز : طباطبایی با اشاره به سودآوری تولید بذر اصالح شده در کشور ادامه داد

شود، انتقادی متوجه دولت برای در نظر گرفتن ردیف بودجه مستقل یا غیرمستقل وجود ندارد، چرا که بخش  وب میبخش محس

 .ها با وجود بازار اقتصادی مناسب در آن ورود خواهند کرد خصوصی و تشکل

 بندی واحدهای فرآوری بذر رتبه

های فرآوری بذر با در نظر گرفتن مبنای امکانات،  سی سایتبرر: معاون فنی و اجرایی سازمان تعاون روستایی ایران تصریح کرد

 .باال آغاز شد "قوه نامیه"های فنی و خروج بذر با خلوص ژنتیکی  تجهیزات، مهارت

زن دیسکی که جزو  و سم "گراویتی سپراتور"بر همین اساس، متناسب با نیاز واحدهای فرآوری دستگاه های : وی یادآور شد

 .ای روز دنیا است، وارد خط تولید شده استه جدیدترین تکنولوژی

بندی واحدهای فرآوری بذر بر  سایت ارزیابی شده و رتبه 22رود تا پایان خردادماه سال آینده  انتظار می: طباطبایی تأکید کرد

 .های تولید تدوین شود اساس مزیت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931206000938
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باید حضور فعال داشته باشند و هدایت بخش خصوصی برای رسیدن به خودکفایی در تولید بذر، مراکز تحقیقاتی : وی اظهار داشت

 .را نیز به عهده بگیرند

ای نظیر نوع  های منطقه با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و ویژگی: طباطبایی در پایان در خصوص طرح اصالح تغذیه گیاهی گفت

و برای تولید در اختیار کشاورزان قرار شناسی، نوع کود مورد نیاز در مناطق مختلف شناسایی شده  های خاک خاک و آزمایشگاه

 ./گیرد می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02422-2.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1040اسفند  31, شنبه

 تراز تجاری بخش کشاورزی مثبت می شود 

درصدی از کل  90بخش کشاورزی سهم : معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . درصدی از کل اشتغال کشور را دربر دارد 01تولید ناخالص ملی و یک سهم 
با موضوع  "اغ سبزچر"به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از رادیو گفتگو، عبدالمهدی بخشنده در برنامه 

رشد بخش کشاورزی نخستین گام تحقق اقتصاد مقاومتی با اشاره به مشکالت حوزه کشاورزی مانند کمبود آب و سالمند بودن 

در مقابل این مشکالت، از مزیت هایی نیز همانند، تنوع اقلیمی، نیروهای تحصیلکرده جوان، : مالکین زمین های کشاورزی، گفت

 .میلیون تن محصوالت در این حوزه است 222در سال های اخیر، هستیم که نتیجه آن  ورود تکنولوژی جدید

در حال حاضر ساالنه دوازده تا سیزده میلیون تن محصوالت کشاورزی وارد می کنیم که عمده آن گندم، دانه های : وی افزود

 .روغنی و کنجاله مورد نیاز صنعت مرغداری است

 از تجاری را مثبت کنیمدر طول هشت سال می توانیم، تر

این وزارتخانه : معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به سیاست های اجرایی این وزارتخانه اشاره کرد و گفت

برنامه ای را برای افزایش تولید در هشت محصول راهبردی و اساسی کشور مانند، گندم، جو، برنج، دانه های روغنی و ذرت در حال 

هیه داشت که پس از ابالغیه مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی به تهیه این برنامه شتاب دادیم و جزو اولین وزارتخانه ها ت

 .بودیم که به شورای اقتصاد کشور در دولت ابالغ کردیم

از تجاری بخش کشاورزی را مثبت طبق برنامه ریزی که انجام داده ایم، در یک دوره هفت الی هشت ساله می توانیم تر: وی افزود

 .کنیم

یکی از طرح های دیگری که قصد اجرای آن را داریم : بخشنده به طرح های دیگر وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت

 .این است که تولید محصوالت باغی را به گلخانه ها منتقل کنیم، زیرا در گلخانه ها مصرف آب بسیار کمتر است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02421-2.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1040اسفند  31, شنبه

 فرصت تبادل تجربه میان صنایع کشاورزی اروپا و ایران مهیا شد 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21615-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21613-1.html
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دهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته در مشهد با حضور کشورهای مطرح در عرضه ماشین 

آالت کشاورزی فرصتی گرانبها برای تبادل تجربه و اندیشه بین صنعتگران و تجار ایرانی و اروپایی را در 
 . عرصه ساخت ماشین آالت کشاورزی مهیا کرد

، دهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شامل ماشین آالت، نهاده ها و مکانیزاسیون با (ایانا)رانبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ای

نمایندگی رسمی از اسپانیا، چین، اتریش،  12استان و شرکت مستقیم دو کشور ایتالیا و آلمان و نیز  22شرکت از  052حضور 

 .اه تا یکم اسفند ماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شدبهمن م 08فرانسه، ترکیه، بلژیک، هلند، سریالنکا و ژاپن از 

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته در حالی با حضور شرکت های توانمند داخلی و خارجی در عرصه صنایع وابسته به 

ماشین آالت کشاورزی اروپا در آن بسیار هزار مترمربع برگزار شد که حضور غول های سازنده  28کشاورزی در فضایی به مساحت 

 .چشمگیر بود

 22ایتالیا که از بزرگ ترین تولیدکنندگان انواع ماشین آالت پیشرفته کشاورزی در اروپا محسوب می شود در این نمایشگاه با 

 .شرکت جدیدترین محصوالت خود را عرضه کرد

ی در مشهد به صورت مستقیم حضور یافت تا اهمیت مبادالت تجاری با کشور آلمان نیز مانند ایتالیا در این نمایشگاه بین الملل

 .ایران در عرصه کشاورزی را از منظر تولیدکنندگان و تجار خود نشان دهد

حضور مستقیم کشورهای ایتالیا، آلمان و نمایندگان سایر کشورهای اروپایی را می توان یکی از نقاط قوت دهمین نمایشگاه بین 

مشهد دانست، زیرا برای نخستین بار بود که رییس بزرگترین نمایشگاه های بین المللی ایتالیا در چنین فضایی  المللی کشاورزی

 .حضور پیدا کرد و افزون بر ارزیابی محصوالت شرکت های ایرانی زمینه را برای گسترش همکاری های دوجانبه کشور فراهم نمود

قطعات : ایرانی در این نمایشگاه در معرض بازدید عموم قرار گرفت نیز گفتریتزی درباره دستگاههایی که از سوی شرکتهای 

مختلفی در این نمایشگاه دیدم که می تواند توسعه بیشتری به لحاظ کارایی و کیفیت داشته باشد و الزمه اش ارتباط بیشتر 

 .تولیدکنندگان از طریق شرکت در نمایشگاههای ایران و ایتالیا است

یا نخستین کشور در دنیا است که انواع و اقسام ماشین آالت کشاورزی را متناسب با انواع کشت و زمین کشاورزی ایتال: وی افزود

 .می سازد و ماشین آالتی که سابقا از ایتالیا به ایران می آمد مربوط به کشتهای قدیمی می باشد

سیار محدود و فقط در حد تراکتور، دستگاه شخم و کاشت دانه ماشین آالتی که اکنون نیز از ایتالیا به ایران می آید ب: او بیان کرد

 .بوده و خیلی پیشرفته نیست زیرا متناسب با نوع کشت در ایران ارسال می شود

کشور ایتالیا این آمادگی را دارد که تجربیات و دانش فنی خود را در زمینه ارتقا سطح کشت و ساخت : این تاجر ایتالیایی اظهار کرد

پیشرفته کشاورزی در اختیار ایران قرار دهد و الزمه تحقق این مساله حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای ایتالیا و  دستگاههای

 .حضور شرکتهای ایتالیایی در نمایشگاههای ایران است

لیدکنندگان ایرانی می اکنون در ایتالیا یک بحران اقتصادی وجود دارد و از آنجا که دستمزدها در ایران پایین است تو: وی افزود

 .توانند با ارائه محصوالت خود در ایتالیا و ایجاد روابط بیشتر با شرکتهای ایتالیایی موفقیت بسیاری به دست آورند

ایتالیا از محصوالت ایران مطمئن و مشتاق به همکاری است اما مشکل پرداختیها است که بانکها االن اعتبار نمی دهند : او بیان کرد

ای ایتالیا رغبتی به فروش دستگاهها به ایران ندارند اما اگر این مشکل حل شود راه برای ورود شرکتهای ایتالیایی به ایران و شرکته

 .باز می شود
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ایتالیا از ایران مطمئن و مشتاق به همکاری با این کشور در زمینه کشاورزی است اما تحریمهای بین المللی کار را برای : وی گفت

ار مشکل کرده است، بانکهای ایتالیا برای سرمایه گذاری در ایران همکاری نمی کنند لذا شرکتهایی ایتالیایی به اجبار دو کشور بسی

 .رغبتی به فروش محصوالت خود به ایران ندارند

 .اگر مانع تحریم برداشته شود راه برای ورود شرکتهای ایتالیایی به ایران باز می شود: ریتزی افزود

ایران در زمینه : تالیایی سطح اقتصادی ایران را در مقایسه با کشورهای آفریقایی و عربی بسیار باالتر توصیف و بیان کرداین تاجر ای

ظرفیتهای اقتصادی و دانش فنی و سطح پیشرفت در همه زمینه ها از آن کشورها باالتر است و طبیعتا نمایشگاههای بین المللی 

 .دیگر نمایشگاههای منطقه خاورمیانه نیست که برگزار می کند قابل مقایسه با

در ادامه به سراغ یکی از غرفه های استانهای مطرح در زمینه ساخت ماشین آالت کشاورزی در ایران در دهمین نمایشگاه بین 

 .المللی کشاورزی رفتیم که ارتباطات گسترده ای نیز با کشورهای اروپایی داشت

این شرکت تولیدکننده مورو، کاه خردکن، : یز از استان آذربایجان شرقی به خبرنگار ایرنا گفتمدیر بازرگانی کشت گستر آرارات تبر

درصد قطعات حساس را از  52تا  12کمباین چغندر، جدا کننده تخم آفتابگردان کدو است که در تعدادی از محصوالت خود 

 .کشورهای اروپایی وارد می کند

گاه بین المللی کشاورزی مشهد بهترین نمایشگاه ایران از لحاظ وسعت و تعداد نمایش: افزود 'احسان صادق زاده خلجی'

 .بازدیدکنندگان است و این فرصت را برای تولیدکنندگان فراهم می کند که برای محصوالت خود مشتری جذب کنند

ریهایمان در ترکیه بودند که درصد از بازدیدکنندگان محصوالت شرکت کشت گستر آرارات در این نمایشگاه مشت 62: وی بیان کرد

 .از آنان دعوت به عمل آوردیم

هر شرکتی که مبادالت تجاری با کشورهای مختلف دارد و در این نمایشگاه حضور یافته سعی کرده است مشتریهای : او اظهار کرد

والت ایرانی را فراهم و خارجی خود را نیز به نمایشگاه دعوت کند و این فرصت آشنایی تولیدکنندگان و تجار خارجی با محص

 .تجارت را برای تولیدکنندگان آسانتر می کند

کاهش : وی مشکالت عمده سازندگان ماشین آالت کشاورزی در ایران را تغییر وضعت اقلیمی و کاهش بارندگی ها ذکر و بیان کرد

 .چار رکود می کندبارش باعث کاهش کشت زراعی می شود و در نتیجه بازار تولیدات دستگاههای کشاورزی را د

نمایشگاههای بین المللی بستر ارتباط با کشورهای دیگر را برای تبادل دانش فنی و تجربه فراهم می کند تا : خلجی اظهار کرد

 .بتوان رکود در بازار ماشین آالت را جبران کرد

ز در این نمایشگاه چشمگیر بود و حضور شرکتهای تولیدکننده صنایع وابسته کشاورزی و مسووالن این بخش در خراسان رضوی نی

 .غرفه را به ارائه محصوالتشان اختصاص داده بودند 12بیش از 

قطعا سهم عمده خراسان رضوی را در برخی ماشین آالت کشاورزی از جمله سامانه آبیاری تحت فشار و دستگاههای مربوط به 

ای اخیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی ماشین آالت این صنایع غذایی را نمی توان از نظر دور داشت که خوشبختانه طی ساله

 .بخش پیشرفت قابل مالحظه ای داشته است

مدیرعامل شرکت خوشنام خراسان به عنوان یکی از تولیدکنندگان برجسته کشور در زمینه تولید لوله پلی اتیلن تک جداره 

همین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد جدیدترین آبرسانی و آبیاری تحت فشار که به عنوان یکی از شرکت کنندگان در د

 .محصوالت خود را ارائه کرده بود نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا این نمایشگاه را بسیار مطلوب ارزیابی کرد

تک جداره سال سابقه یکی از بزرگترین صادرکنندگان لوله های پلی اتیلن  22شرکت خوشنام خراسان با : گفت 'امیر برکت مومنی'

و دوجداره به سمت کشورهای آسیای میانه از جمله ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان است و سهم عمده ای در صادرات این 

 .محصوالت در کشور دارد
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حضور مستقیم شرکتهای ایتالیایی و آلمانی نقطه قوت این نمایشگاه است و باعث می شود بزرگترین تولیدکنندگان : وی بیان کرد

 .اشین آالت کشاورزی جهان با توان و استعداد ایرانیان آشنا شوند و زمینه همکاریهای بیشتر در این زمینه فراهم گرددم

درصد از محصوالت شرکت کنندگان در این نمایشگاه جدید بودند که این مهم نشان دهنده تالش  62از سوی دیگر : او افزود

 .فنی در زمینه ساخت ماشین آالت کشاورزی استتولیدکنندگان داخلی برای ارتقا سطح دانش 

متاسفانه عمر ماشین آالت کشاورزی در ایران باال است و بیشتر آنها قدیمی و فاقد کارایی الزم هستند، از سوی : وی اظهار کرد

 .دیگر به دلیل تحریمهای اقتصادی قادر به واردات ماشین آالت از کشورهای اروپایی به ایران نیستیم

باید بپذیریم که در صنعت ماشین آالت کشاورزی و نوع کشت از کشورهای اروپایی عقب هستیم و این عقب ماندگی : گفتوی 

 .بهره وری کشاورزی در کشور را پایین آورده و موجب آسیب زدن به این بخش شده است

الت کشاورزی پیشرفته و رقابت با سایر برگزاری اینگونه نمایشگاهها امکان کسب تجربه و دانش فنی ساخت ماشین آ: او افزود

 .تولیدکنندگان را در بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم می کند

دولت باید حمایتهای الزم را در زمینه تولید ماشین آالت کشاورزی و جدید و امکان ارتباط بیشتر با : این تولیدکننده گفت

 .تولیدکنندگان خارجی فراهم کند

اکنون هزینه های حمل و نقل برای صادرات کاال بسیار گران و کسب معافیت گمرکی برای واردات ماشین آالت بسیار : افزود مومنی

 .دشوار و مستلزم گذراندن از مراحل پیچیده اداری است که این به هیچوجه برای تولیدکننده مطلوب نمی باشد

ت کشاورزی و بهبود وضعیت کشاورزی در ایران چاره ای جز ارتباط با برای ارتقا سطح دانش فنی در ساخت ماشین آال: وی گفت

 .کشورهای اروپایی نداریم و تحقق این مساله مستلزم ارتباطگیری با آن کشورها از سوی مسووالن در سطح کالن کشور است

ری این نمایشگاه مشکل عمده معاون بهبود تولیدات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از متولیان برگزا

 .ماشین آالت کشاورزی کشور و استان را قدیمی بودن و عمر باالی آنها دانست

سال کارکرد دارند که برای نوسازی این  21درصد ماشین آالت بخش کشاورزی خراسان رضوی بیش از  60: گفت 'نجفقلی صالحی'

 .ن اختصاص یابدبخش ساالنه بایدهزار میلیارد ریال اعتبار به این استا

در یک سال اخیر حرکت نوینی برای نخستین بار در کشور در حوزه کشاورزی آغاز شده و تسهیالتی از سوی دولت : وی بیان کرد

 .برای مکانیزاسیون و انتقال فناوری به مزارع کشاورزان خراسان رضوی اختصاص یافته تا عقب ماندگیها در این حوزه جبران شود

میلیارد ریال اعتبار برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی به  200میلیارد ریال و امسال  642واخر سال گذشته ا: وی اظهار کرد

 .درصد آن در قالب پرداخت تسهیالت به کشاورزان جذب شده است 72خراسان رضوی اختصاص یافت که تاکنون 

استان بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور باید مکانیزاسیون بخش کشاورزی : معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت

 .درصد است و امیدواریم با کمک دولت بتوان این نقص را جبران کرد 2.22درصد می رسید که اکنون این ضریب  2.02به ضریب 

کشاورزی به در چند سال اخیر تاکید دولت بر حمایت از تولیدات داخلی بوده لذا وارداتی در بخش ماشین آالت : صالحی بیان کرد

استان نداشتیم اما اخیرا دولت مجوز واردات برخی ماشین آالت را صادر کرده که نمونه آن ماشین آالتی از آلمان برای صنعت سیب 

 .زمینی است

دهمین نمایشگاه بین : وی یکی از مشکالت عمده کشور را حضور واسطه ها در واردات ماشین آالت کشاورزی ذکر و بیان کرد

اورزی مشهد می تواند زمینه ارتباط مستقیم سازندگان و تجار ایرانی با تولیدکنندگان و تجار کشورهای اروپایی را فراهم المللی کش

 .کند زیرا این ارتباط مستقیم باعث کاهش تعداد واسطه ها می شود که در این صورت کاال ارزانتر به دست مردم می رسد
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این استان در بخش ساخت ادوات دنباله بند در کشور : ت کشاورزی خراسان رضوی گفتوی با اشاره به قابلیتهای بخش ماشین آال

درصد نیاز کشور را در این زمینه تامین می کند، همچنین ماشین آالت پیشرفته صنایع غذایی  42رتبه نخست را دارد و تقریبا 

 .خراسان در کشور رتبه دار است

هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان، توسعه کشت نشایی برای  52ه آن در سطح وی استفاده از دستگاه خاک ورز مرکب و توسع

صرفه جویی در مصرف آب، جایگزین کردن محصوالتی نظیر ورمی کمپوست به جای کودهای شیمایی در مزارع را از اقدامات 

 .جدید سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی برای بهبود وضعیت تولید برشمرد

یشگاه بین المللی مشهد نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا برگزاری اینگونه نمایشگاهها را برای ارتقای سطح رییس شرکت نما

 .تولیدات کشاورزی موثر دانست

با توجه به وسعت باالی کشور، تنوع آب و هوایی و گستردگی اراضی نیازمند انواع ماشین آالت سنگین و : گفت 'محمدجواد حمید'

 .اال هستیم و تحقق این مساله برپایی نمایشگاههای مختلف بین المللی در این زمینه را ضروری می سازدسبک با قدرت ب

قطعا ایران از نظر دانش فنی و فناوری ماشین آالت کشاورزی نسبت به کشورهای اروپایی عقبتر است لذا برگزاری : وی بیان کرد

و آشنایی تجار و تولیدکنندگان خارجی با ایرانیان را فراهم کند تا فناوری این نمایشگاه می تواند امکان تبادل تجربه، اندیشه 

دهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شامل ماشین آالت، نهاده ها و : وی گفت.بیشتر، روزآمد و کارآمد وارد کشور شود

مایندگی رسمی از کشورهای اسپانیا، چین، ن 12استان کشور و دو کشور ایتالیا و آلمان و  22شرکت از  052مکانیزاسیون با حضور 

بهمن ماه تا یکم اسفند ماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار  08اتریش، فرانسه، ترکیه، بلژیک، هلند، سریالنکا، ژاپن از 

یاری، کشتهای وی ماشین آالت و ادوات کشاورزی و باغبانی، تجهیزات آزمایشگاهی، نهاده های کشاورزی، سامانه های آب.شد

گلخانه ای، سازه ها و تاسیسات گلخانه ای، مکانیزاسیون کشاورزی را زمینه فعالیت شرکتهای مزبور در این نمایشگاه 

برگزاری دومین همایش بین المللی توسعه روستایی و کارگاههای : مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد گفت.برشمرد

 .از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه بود( کاشت، داشت و برداشت)ای  آموزشی و همایش کشتهای گلخانه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 02420-2 .html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1040اسفند  30, یکشنبه

 تثبیت ریزگردها نیازمند زمان و توافقات چندجانبه است 

وزیر جهاد کشاورزی، ارایه تسهیالت جهت افزایش صادرات فرآورده های دامی و گیاهی را از دستاوردهای 

در سفر هیات بلندپایه ایران به عراق، قرار بود دو موافقتنامه برای صادرات : سفر به عراق دانست و گفت

گیاهی به امضاء برسد که هر دو کشور در موضوع امور دامی به توافق رسیدند و توافقنامه محصوالت دامی و 

 .آن امضاء شد
اما برای توافق صادرات گیاهی، چون طرف عراقی گردش کار قانونی را : به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ،محمود حجتی افزود

 .در دولتش انجام نداده بود، این امر به تعویق افتاد

قرار است طی دعوتی وزیر عراق در فروردین یا اردیبهشت ماه سال آینده به ایران سفر کند تا موافقتنامه گیاهی : وی تصریح کرد

 .نیز توسط مسئوالن دو کشور امضا شود

گیاهی تقویت همکاری ها بین دو کشور باعث می شود تا نگاه و تسهیالت ویژه ای جهت صادرات فرآورده های دامی و : وی گفت

 .ارایه شود و این موضوع سبب افزایش صادرات به عراق خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21602-1.html
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همچنین قرار شد همکاری های فیمابین وزرات جهادکشاورزی ما با وزارت کشاورزی عراق در چارچوب توافقات : حجتی افزود

 .افزایش یابد که در همین راستا تاکنون جلسات متعددی برگزار شده است

بخش عمده ریزگردهایی که کشور ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد : خصوص تثبیت ریزگردها نیز گفتوزیر جهاد کشاورزی در

 .منشاء خارجی دارد بنابراین تثبیت ریزگردها به توافقات چند جانبه و بلندمدت نیاز دارد

 .ددر همین راستا موافقتنامه ای بین ایران و عراق در این زمینه نیز مبادله ش: وی اظهارداشت

دولت قرار است اقدامات موثری در داخل کشور انجام : حجتی با بیان آنکه باید اقدامات جدی در داخل کشور صورت گیرد، گفت

 .دهد و در همین راستا مصوبه ای نیز داشته ایم

ری کشور است که براساس این مصوبه تثبیت شن های روان و نهال کاری برعهده سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزدا: وی اضافه کرد

امیدواریم در چارچوب مصوبه دولت و همکاری های وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگل ها و نیروهای مردمی بتوانیم به نتایج 

 .مطلوبی دست پیدا کنیم

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/02408-2.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1040اسفند  39, سه شنبه

 هر مزرعه ایرانی، یک مهندس کشاورزی 

توسعه پایدار بخش کشاورزی ضامن استقالل اقتصادی کشور و ضامن خودکفایی کشاورزی و ماندگاری مردم 

کند  های مختلف اقتصادی می خشکردگان ب در روستاها است و به همین دلیل دولت خود را متعلق به تحصیل
 .گیرد ها بهره می و از انتقادات و راهکارهای آن

، معاون اول رییس جمهوری در آیین عصر امروز روز مهندسی که برای نخستین (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

مناسب و آبرومندی برخوردار شده بودند؛ با بیان بار طی سال های برگزاری این مراسم، مهندسان بخش کشاورزی از ارج و قرب 

قوه مجریه در زمینه : مطلب فوق به توجه ویژه دولت تدبیر و امید در زمینه کشاورزی به رغم تنگناهای بودجه ای اشاره کرد و افزود

 .کشاورزی اهمیت و نقش ویژه ای قائل است و این به سبب اقتصاد کشور و اهتمام به امنیت قضایی است

بخش کشاورزی بخش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی دارد و توجه به آن از مهمترین اولویت : جهانگیری اضافه کرد

 .های دولت محسوب می شود

توسعه پایدار بخش کشاورزی ضامن استقالل اقتصاد کشاورزی، ماندن مردم در روستاها و همچنین خوداتکایی : وی خاطرنشان کرد

 .است

چالش های این : ن اول رییس جمهوری با بیان اینکه دولت خود را متعلق به بخش های مختلف اعم از کشاورزی می داند گفتمعاو

 .بخش باید شناسایی شده و راهکارهایی برای آن اندیشیده شود

لت خود را متعلق به مجموعه نظام مهندسی و افراد تحصیلکرده نیز باید به دنبال راهکار باشند و دو: جهانگیری تصریح کرد

 .تحصیلکرده های بخش اقتصادی می داند و راهکار، نظریه و نقد سیاست های آنها را خواهان است

 .دولت دست منتقدان خود را می بوسد که نقد عالمانه انجام دهند و راهکارهای روشنی را نشان دهند: وی اضافه کرد

بهره وری پایین عوامل تولید در بخش کشاورزی از جمله چالش ها است که در حال حاضر : معاون اول رییس جمهوری ادامه داد

 .باید به آن توجه شود

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21628-1.html
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چالش های این بخش با برنامه زمانبندی شده از میان می رود که از جمله برخی از آنها، کوچک شدن : جهانگیری اظهار داشت

 .زمین های کشاورزی و ضعف دانش در بخش فرآوری ها است

 مهندسی در آموزش و ترویج علم تاثیر نظام

نظام مهندسی می تواند در این زمینه کمک : وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی نیازمند آموزش و ترویج علم هستیم گفت

کما این که باید ساز و کاری اتخاذ کرد تا دست کم . بسزایی داشته باشد تا نیروی انسانی بخش کشاورزی از دانش الزم بهره بگیرد

 .بر مزرعه حداقل یک مهندس کشاورزی نظارت کامل و پیوسته داشته باشد هر

یکی دیگر از مهمترین برنامه ها توجه به تراز : معاون اول رییس جمهوری به دیگر برنامه دولت برای کشاورزی اشاره کرد و افزود

ازرگانی این بخش جهت مند گردد و با بازرگانی بخش کشاورزی است یعنی هدفگذاری الزم در این خصوص صورت گیرد و تراز ب

 .توانمندی، وجود محصوالت کشاورزی در بازارها امکان پذیر شود

میلیمتر بیشتر نیست؛ در  022باید بپذیریم میزان بارش کشور در حدود : جهانگیری در ادامه به موضوع آب نیز اشاره کرد و گفت

غه ما فقط آب کشاورزی نیست بلکه موضوع آب به کیفیت و کمبود آن نیز جلسه شورای آب نیز که برگزار کرده ایم گفتیم که دغد

 .منتقل می شود

 .باید در این خصوص نیز برنامه ریزی های الزم صورت پذیرد: وی بر آبیاری نوین در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت

ز دانش صاحبنظران این بخش استفاده بخش کشاورزی نیازمند این است که ا: معاون اول رییس جمهوری در ادامه تاکید کرد

 .بیشتری شود و دولت در این بخش تاکید ویژه ای دارد

بخش کشت فراسرزمینی هم از جمله قسمت هایی است که اهتمام ویژه ای به آن داریم؛ حتی در : جهانگیری تصریح کرد

 .رفته و بهره گیری مناسب انجام پذیردکشورهای دوست پیشنهاد شده تا از کشورمان برای استفاده از زمین های کشاورزی 

امیدواریم با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با نشاط در خدمت توسعه کشور به : وی خاطر نشان کرد

 .پیش برود

شاره کرد و معاون اول رییس جمهوری همچنین به مشکالتی و موفقیت هایی که دولت یازدهم در مدت فعالیت با آن مواجه بوده ا

در این مدت حدود یک سال و نیم بر بسیاری از چالش ها و مشکالت در بخش های مختلف فائق آمدیم و توانستیم قسمت : گفت

 .زیادی از آن را کنترل کنیم

دولت در شروع کار با چالشی در این جهت رو به رو بود و دشمن : جهانگیری با بیان موضوع سیاست خارجی دولت یازدهم، گفت

سعی کرده بود با بهانه های بی جا تحریم های ظالمانه را وضع کند و موضوع هسته ای را به یک مسئله جدی در فضای بین المللی 

 .تبدیل کند و تمامی اینها در حالی بود که می دانستند دانشمندان جوان ایران با توانمندی بدنبال استقرار این دانش هستند

الزم و در چارچوب سیاست های رهبر معظم انقالب در این یک سال گفت و گوهای پیچیده ای با  دولت با تدبیر: وی اضافه کرد

قدرت های جهانی داشت و امیدواریم نتیجه این گفت و گوها به خیر ملت ایران منجر شود و بخش زیادی از چالش های بین 

 .قتصاد، علم و فناوری گام برداریمالمللی کاهش یابد و بتوانیم در تعامل با فضای بین المللی در توسعه ا

در برخی بخش های اقتصادی به دلیل تصمیم گیری : معاون اول رییس جمهوری به موضوع های اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود

 .های ناصحیح که گرفته شده بود نیازمند تصحیح آنها بودیم که دقت بیشتری را می طلبید

از عمر دولت با یک سیاست دقیق که با جهت گیری حاکمیت انضباط پولی و مالی بود  ماه 28طی این : جهانگیری تصریح کرد

 .پیش رفتیم

دولت از یک دولت نامنضبطی که به هر میزان می خواست در منابع بانک مرکزی و دیگر منابع دست می برد، تبدیل : وی ادامه داد

 .برد و درآمدهای واقعی را باید کسب کندبه دولتی منضبط شد که نباید در منابع پول بانک مرکزی دست ب
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در  70درصد مهر ماه  62نتیجه سیاست گذاری های مناسب دولت باعث شد تا تورم باالی : معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد

 .دهم درصد برسد22.5بهمن ماه به 

 انتقاد از برخی نوشته های اشتباه در رسانه پیرامون چگونگی اعالم نرخ تورم

برخی نوشته ها و اظهارات در : ری به اظهار نظر برخی رسانه ها نسبت به ارقام ارائه شده کاهش تورم انتقاد کرد و افزودجهانگی

زمینه های اقتصادی در تعدادی رسانه ها بی احترامی به مخاطب است و این افراد باید بدانند اعالم نرخ تورم سالیانه، ماهیانه و 

 .نقطه به نقطه است

موضوع توجه به رونق اقتصادی، کاهش تورم و خروج از رکود مهمترین برنامه دولت بوده است که متاسفانه در دو : کرد وی اضافه

 .سال قبل رکود بسیاری را داشتیم که بر رفع آن اهتمام کردیم

ایم که این مهم در درصد رشد داشته  6ماهه اول امسال  4در : معاون اول رییس جمهوری به رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود

 .بخش کشاورزی پررنگ بوده است؛ البته در صنعت، نفت و گاز نیز شاهد تحوالت اساسی خواهیم بود

امسال بیش از صد میلیون متر مکعب بر میزان گاز تولیدی کشور اضافه شده و در وزارت نفت این اهتمام : جهانگیری ادامه داد

 .یز افزایش یابدوجود دارد تا صد میلیون متر مکعب دیگر ن

در بخش کشاورزی نیز در طول عمر دولت یازدهم فعالیت های خوبی شده و دغدغه هایی همچون تامین بذر، : وی اظهار داشت

 .تامین کاالهای اساسی و ذخیره های مورد نیاز از جمله آن موضوعات و چالش بوده که اهتمام دراین خصوص شده ست

 رشد شش ماهه بخش کشاورزیرضایت معاون اول رییس جمهوری از 

ماهه اول سال دارای رشد اقتصادی مثبتی داشت کشاورزی بوده  4یکی از بخش هایی که در : معاون اول رییس جمهوری گفت

 .درصد رسید و نسبت به رقم سال قبل افزایش داشته است 1.2است که به باالی 

کاهش بهای نفت یک اتفاق : ی نفت عنوان کرد و گفتجهاگیری دغدغه جدی پیش روی دولت را موضوع کاهش ناگهانی بها

 .سیاسی و اقتصادی بود و دولت توانست با کار کارشناسی بگونه ای این مشکل را رفع کند

دالر نیز با حداقل ها از مشکل عبور کنیم و این در برخی  62دولت موفق شد بگونه ای چاره اندیشی کند که با نفت : وی اضافه کرد

 .نیز جدی بودجهات بودجه 

درصد  72بودجه عراقی ها : معاون اول رییس جمهوری به نظر مسووالن عراقی نیز درباره بودجه مبتنی بر نفت اشاره کرد و گفت

 .درصد به نفت ارتباط دارد 02وابسته به نفت است اما برای بودجه ما که تقدیم مجلس شد تنها 

برخی می گویند دولت : شجاعت در تصمیم گیری در بخش مطرح شده داشت، گفتمعاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه باید 

نمی تواند در این بخش شجاعت داشته باشد اما باید گفت که تصمیم شجاعانه در مسائل اقتصادی مدبرانه، عالمانه و با رعایت همه 

 .جوانب است

کشور را دچار بحران کنیم و به طور دیگری تورم و رکود را  اینکه فکر کنیم تصمیمی گرفته شود و در جایی دیگر: جهانگیری افزود

 .افزایش دهیم درست نیست و باید دقت در این خصوص شود

 ...اخبار تکمیلی این همایش متعاقبا در اطالع رسانی های بعدی ایانا به اطالع خواهد رسید

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 02445-2 .html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس-1040اسفند ماه  9دو شنبه 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21667-1.html
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 حضور جوانان نخبه در کنار افراد با تجربه در اتاق

گره های اتاق بازرگانی در دوره هفتم نقش خود را به عنوان مشاور سه قوه در ارائه راهکارهای کارشناسی و باز کردن  <کشاورزی

  .اقتصادی به خوبی ایفا کرد

اگرچه در دولت : وگو با ستاد خبری ائتالف بزرگ افزود شاهرخ ظهیری رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در گفت

ر های قبل ، آنطور که باید و شاید به نظر پارلمان بخش خصوصی اهمیت داده نشد، اما در این دوره تمام آن راهکارهایی که د

 .خروج از رکود و موارد شبیه به آن را داده بودیم دولت در دستور کار قرار داد راستای اجرای هدفمندی یارانه ها،

ها وقت صرف کردند تا بتوانند بندهای کارشناسی که همه  وی با اشاره به اینکه در الیحه حمایت از تولید ، تیم های مختلف ساعت

به این ترتیب و با توجه به نتایج مثبتی که حاصل شد به نظر می رسد که در این : ارائه کنند، گفتجوانب را در نظر بگیرد به دولت 

دوره اتاق بازرگانی نقش خود را به عنوان مشاور سه قوه در ارائه راهکارهای کارشناسی و باز کردن گره های اقتصادی به خوبی ایفا 

 .کرده است

کرد که در دوره پیش رو، افراد با تجربه که موی خود را در عرصه اقتصاد و تجارت سفید عضوستاد ائتالف بزرگ، اظهار امیدواری 

ها ، با تکیه بر دانش ،  مضاف بر آنکه افراد جوان نخبه هم باید وارد اتاق بازرگانی شوند تا در کنار با سابقه. کرده اند وارد اتاق شوند

 . باشند تخصص و نیروی جوانی و نشاط ، ذخیره ای برای آینده

همانطور که معاون اول رئیس جمهور : وی در پاسخ به اینکه فکر می کنید دولت چقدر در انتخابات اتاق بازرگانی نقش دارد گفت

در اتاق بازرگانی هم اعالم کردند ،دولت هرگز در انتخابات بخش خصوصی ورود نمی کند و ترجیح می دهد تا این بخش استقالل 

ن حال تغییرات مدیران در بدنه دولت که به عنوان نماینده دولت در اتاق بازرگانی حضور می یابند ،سبب در عی. خود را حفظ کند

 .می شود تا آنطور که باید و شاید در جریان مطالبی که مطرح و پیگیری می شود نباشند

تباط بین اتاق بازرگانی و تمام ظهیری این را هم گفت که در دوره پیش رو باید سعی کنیم تا روال قبل را ادامه داده و ار

 .های تصمیم گیر و تاثیرگذار در امور اقتصاد ، تولید و تجارت بیش از بیش تقویت شود سازمان

های لوکس به  هایی برای واردات میوه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه اتاق بازرگانی چه پیگیری

های تولید داخل روی دست کشاورزان مانده است ، پاسخ داد که بارها در مورد  لی که بسیاری از میوهها کرده در حا فروشی میوه

 .شده است  های لوکس تذکر داده رویه میوه ورود بی

اند ، آقای  آخرین باری که از وزیرمحترم جهاد کشاورزی سؤال کردیم که میوه های لوکس چگونه مجوز واردات گرفته: وی افزود

ها از طریق قاچاق وارد  اعالم کرد که وزارت جهاد کشاورزی هیچ گونه مجوزی برای واردات میوه نداده و تمام این گونه میوهحجتی 

 .کشور شده است

دانیم چگونه باید با این مسئله برخورد کرد که محصوالت کشاورزی به  ما هم در این زمینه مشکل داریم و نمی: وی تصریح کرد

 .خورد شود و آب از آب تکان نمی غیرقانونی وارد کشور میراحتی و به صورت 

شود هیچ گونه میوه دیگری از مبادی قانونی مجوز  ظهیری با تأکید بر اینکه طبق اعالم رسمی به جز موز که در کشور کشت نمی

شود تا تعادل  ند سیب انجام میدر عین حال واردات رسمی موز هم در مقابل صادرات برخی از اقالم میوه مان: واردات ندارد ، افزود

 .بین تولید محصوالت کشاورزی و عرضه و تقاضا برقرار شود

علی رغم وقت : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران همچنین درخصوص صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه ،گفت

به این کشور حل نشده که نمونه آن معطلی گمرکی و  ایم به دالیلی هنوز موانع برای صادرات زیادی که برای بازار روسیه گذاشته

 .ها در بندر آستاراخان روسیه است کشتی
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حقوق گمرکی واردات مواد : کنند، خاطر نشان کرد ها از ورود محصوالت ما به این کشور استقبال می ظهیری با اشاره به اینکه روس

است و اکنون از طریق سفارت روسیه در ایران این موضوع را درصد است که رقم باالیی  12تا  22غذایی به این کشور حدود 

 .پیگیری می کنیم و امیدواریم تا دو ماه آینده مسائل تا حد زیادی حل شود

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران سقوط ارزش روبل در مقابل دالر را یکی دیگر از مسائلی عنوان کرد که صادرات به 

ترین راهی که  سریع: وی حمل و نقل را مشکل دیگری بر سر راه صادرات دانست و گفت. واجه کرده استروسیه را با مشکل م

توانیم کاالهای خود را به روسیه برسانیم، مسیر انزلی به آستاراخان است، اما معطلی کشتی و مسائل گمرکی آستاراخان هنوز  می

  .حل نشده است

http://www.foodpress.ir/Post 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایسنا - 1040اسفند  ۵شنبه  سه

 هزار هکتار 711توسعه کشت فراسرزمینی تا 

 .هزار هکتار تا پایان دولت یازدهم خبر داد 222وزیر جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای توسعه کشت فراسرزمینی در کشورهای مختلف به 

های بین المللی پژوهشگاه  ، محمود حجتی در همایش روز مهندس در سالن همایش(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

ریزیهای وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت فراسرزمینی در کشورهای مختلف است که هم اکنون به  یکی از برنامه: صنعت نفت اظهار کرد

مدت یا در کشورهایی که قابلیت آن وجود داشت به صورت مالکیتی با حدود چند صد هزار هکتار محقق شده و در افق های بلند صورت اجاره

 .هزار هکتار تا پایان دولت یازدهم افزایش دهیم 222های بلندمدت در نظر داریم تا سطح آن را به  برنامه

فق دولتها قرار گرفته جای مناسبی برای مهندسان کشاورزی و متخصصان این این اراضی مورد نظر که در کشورهای مختلف مورد توا: وی افزود

 .هزار هکتار اراضی در برزیل درحال پیگیری برای توسعه کشت فراسرزمینی هستیم 42بخش است چرا که در حال حاضر حدود 

یت و مدیریت فناوری در این حوزه است و از یکی از مشکالتی که در بخش کشاورزی وجود دارد موضوع مالک: وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

آنجا که به دلیل شرایط خاص آب و خاک قابلیت گسترش مالکیت وجود ندارد و عمدتا مالکان از کسانی هستند که از دانش فنی روز کمتری 

ورود فناوری و مدیریت آن در  هایی اعمال کنیم تا ضمن حفظ مالکیت آنها بر اراضی شان با نسبت به متوسط جامعه برخوردارند باید شیوه

وری و بهبود عملکرد تولید محصوالت کشاورزی باشیم که در این راستا حضور متخصصان و مهندسان بخش  اراضی بتوانیم شاهد افزایش بهره

 .کشاورزی از اهمیت باالیی برخوردار است

ی باشد که برای مالک و کشاورزی ملموس باشد تا بتواند ا حضور و اثربخشی متخصصان بخش کشاورزی در اراضی باید به گونه  :حجتی گفت

 .مورد پذیرش آن قرار گیرد

توانند در این زمینه حضور و  بهره وری در حوزه کشاورزی حرف اول را می زند و باید دید مهندسان کشاورزی چگونه می: وی خاطرنشان کرد

 .اثربخشی خود را افزایش دهند

های استانداردهای بخش کشاورزی که با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و  مراسم از مجموعه کتاببه گزارش ایسنا، در پایان این 

 .سازمان استاندارد تهیه شده بود با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد

 .های مختلف کشاورزی تقدیر به عمل آمد وزههای مهندسی کشاورزی برتر در ح همچنین در پایان این مراسم از مهندسان و شرکت

http://www.isna.ir/fa/news/71202221017 

 منابع مالی

 - 40/11/31فارس

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.isna.ir/fa/news/93120503239
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 پرداخت عیدی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

عیدی تمامی مستمری بگیران صندوق بیمه : کشاورزان، روستائیان و عشایر اعالم کردصندوق بیمه اجتماعی 
 .اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر پرداخت شد

به نقل از روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، عیدی پایان سال  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مستمری بگیران این صندوق همراه با حقوق بهمن ماه سال جاری به حساب آنها واریز و بازماندگان و از کارافتادگان صندوق 

 .توانند، عیدی آخر سال را از حساب خود برداشت کنند می

 .تاسیس شده است 86یمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سال صندوق ب

هزار نفر از کشاورزان، روستائیان و عشایر عضو آن هستند که از این  022اکنون بیش از یک میلیون و  هم: براساس این گزارش

 .کنند هزار نفر از این صندوق مستمری دریافت می 02تعداد جمعیت افزون بر 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712020222242 

 
 منابع مالی

 - 40/11/37فارس

 های آبرسانی روستایی میلیون دالر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به پروژه 711اختصاص 

میلیون دالر از محل اعتبارات  711ت آب و فاضالب کشور از اختصاص ریزی و توسعه شرک معاون برنامه
 .های آبرسانی روستایی خبر داد صندوق توسعه ملی به پروژه

ور حمیدرضا خانه گچساران که با حض اصغر قانع عصر امروز در بازدید از پیش تصفیه از گچساران، علی خبرگزاری فارسبه گزارش 

جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور صورت گرفت با بیان اینکه اقدامات بزرگی در حوزه آب و فاضالب کشور در حال 

 .های زیادی در دست اقدام دارد ها و طرح دولت برای ایجاد آب پایدار در شهرها و روستاها برنامه: انجام است، اظهار کرد

برای منابع آب اکنون دو فصل اعتبارات داریم که یک فصل آن : شرکت آب و فاضالب کشور افزود ریزی و توسعه معاون برنامه

 .میلیارد تومان در نظر گرفته شده است 222مبلغ هزار و  76مربوط به منابع آب کشور است و برای آن در بودجه سال 

درصدی را شاهد  11افزایش  71نده نسبت به بودجه سال از این حیث در این فصل از اعتبارات در بودجه سال آی: این مسئول افزود

 .خواهیم بود

فصل دیگر : قانع در ادامه اظهارات خود در جمع مسئوالن کشوری شرکت آب و فاضالب، مسئوالن استانی و شهرستانی تصریح کرد

میلیارد تومان در نظر گرفته  222در این فصل مبلغ خوب هزار و  76اعتبارات ما مربوط به فصل عمران شهری است که برای سال 

 .شده است

ای بین اعتبارات این فصل در سال جاری و در سال آینده داشته باشیم برای  در همین زمینه اگر بخواهیم مقایسه: وی بیان کرد

 .درصدی را خواهیم داشت 14رشد  76سال 

کارهای خوب دیگر که در دستور کار برای افزایش اعتبارات یکی از : ریزی و توسعه شرکت آب و فاضالب کشور افزود معاون برنامه

 .های آبرسانی روستایی است قرار گرفته مربوط به طرح

میلیون دالر  222های آبرسانی روستایی مبلغ  خوشبختانه مجلس تصویب کرده که از محل صندوق توسعه ملی به طرح: قانع گفت

 .حوزه برطرف خواهد کرد اختصاص یابد که بسیاری از مشکالت ما را در این

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931202001561
http://www.farsnews.com/
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های آبرسانی روستایی تخصیص یافت که این مبلغ  میلیارد تومان به موضوع مجتمع 022مبلغ  71در سال : این مسئول بیان داشت

 .درصدی را خواهیم داشت 222میلیارد تومان افزایش یافته و از این حیث افزایش  622به  76در سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712025222524 

 منابع مالی
 آیانا- 1040اسفند  39, سه شنبه

 هزار میلیارد تومان تسهیالت به فعاالن بخش کشاورزی  04پرداخت 

 711تگان بخش کشاورزی را از آموخ بانک کشاورزی به مناسبت روز مهندسی سقف برداشت ضمانتی دانش

 .میلیون ریال افزایش داد 611میلیون ریال به 
مدیر امور اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی امروز در همایش روز ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

این بخش و معضالت منابع آب از مسائل  مهندسی با اعالم اینکه اهمیت مواد غذایی بر همگان مشخص و روشن است و مشکالت

 .ای برخوردار است ضرورت کار علمی کشاورزی برای تأمین منابع آب از اهمیت خاص و ویژه: روز کشور است، گفت

 82های سنتی قابل اجرا نیست و برای بهبود شرایط زندگی جمعیت  امروزه فعالیت کشاورزی با روش: خسرو شاهوردی افزود

درصد فعاالن کشاورزی تحصیالت  1.2پاسخگو نخواهد بود؛ در نتیجه ورود علم به کشاورزی ضروری است، تنها میلیونی کشور 

 .باالی دیپلم دارند

هزار میلیارد تومان تسهیالت به فعاالن بخش کشاورزی در سراسر  06پرداخت  2176برنامه بانک کشاورزی در سال : وی ادامه داد

 .کشور است

ای،  های متراکم گلخانه های کشت حمایت از پروژه: بنیان برشمرد و تصریح کرد نک را توجه به مسائل دانششاهوردی رویکرد با

 .های بانک کشاورزی هستند پرورش ماهی در قفس، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و مکانیزاسیون از اولویت

میلیون ریال به  222آموختگان بخش کشاورزی از  نتی دانشوی در پایان به مناسبت روز مهندسی از افزایش سقف برداشت ضما

 ./میلیون ریال خبر داد 422

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 02446-2 .html 

 متفرقه

 - 40/11/39فارس

 دارند برداران کشاورزی تحصیالت دانشگاهی یک درصد بهره

بردار بخش کشاورزی فقط حدود یک درصد  میلیون بهره 4از : رئیس سازمان نظام مهندسی بیان داشت
 .دارای تحصیل دانشگاهی هستند

احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی امروز در همایش روز مهندسی،  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مهمترین نکته در سند چشم انداز حرکت به سمت توسعه دانایی محور اقتصاد دانش بنیان است که بی شک باید بر توسعه : گفت

 .پایدار متکی باشد

های آتی را در  نیازهای جامعه حال حاضر بدون آن که توانایی نسلحداقل تعریف توسعه پایدار این است که تامین : وی افزود

 .برآوردن نیازهای خود به مخاطره اندازد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931207000756
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21664-1.html
http://www.farsnews.com/
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رشته مرتبط با کشاورزی که عضو سازمان نظام  02هزار نفر کارشناس در  022براساس آمارها از حدود : کبیری تصریح کرد

بردار بخش کشاورزی فقط حدود یک درصد دارای  میلیون بهره 6ل مهندسی کشاورزی هستند نزدیک دو سوم بیکارند و از حداق

 .تحصیالت دانشگاهی هستند

کند و در  های آب و کشاورزی هزینه می دولت ساالنه هزاران میلیارد تومان در بخش  :رئیس سازمان نظام مهندسی بیان داشت

 .های سخت افزاری به مصرف می رساند ها و حوزه بخش

افزاری و  های نرم شود بخشی از اعتبارات صرف حوزه های کالن پیشنهاد می گذاری تفاده بهینه از این سرمایهبرای اس: وی افزود

های بخش کشاورزی این وظیفه را به  برداران شود که سازمان نظام مهندسی در این زمینه می تواند در کلیه رشته آموزش به بهره

 .وری در بخش کشاورزی را افزایش دهد عهده بگیرد و با کمک دستگاه های اجرایی بهره

در انعقاد قرارداد و ارجاع "  های آن وری و تبصره قانون افزایش بهره 0ماده : وری افزود  قانون افزایش بهره 0کبیری با اشاره به ماده 

های دولتی از  تگاهکه متاسفانه دس "بندی سازمان نظام مهندسی مالک عمل است کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده رتبه

 .کنند جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اجرای این قانون استنکاف می

 .انتظار سازمان نظام مهندسی کشاورزی این است که در دولت تدبیر و امید این قانون به اجرا گذاشته شود: کبیری تصریح کرد

نیاز کشور به تامین امنیت غذایی به نظر می رسد، مسئله کشت  با توجه به بحران آب و: وی با اشاره به کشت فراسرزمینی گفت

فراسرزمینی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد که این سازمان در تامین نیروی انسانی متخصص در کنار دولت و 

 .مند قرار دارد گذاران عالقه سرمایه

درصد از  1.2مطابق آمار تنها : مطالبات بانک کشور، گفتدر این مراسم همچنین خسرو شاهوردی مدیر امور اعتبارات و وصول 

 .فعاالن بخش کشاورزی دارای تحصیالت باالی دپیلم هستند و این مسئله حکایت از نفوذ پایین علم در بخش کشاورزی دارد

ش هستیم تا در در تال: شود، تصریح کرد درصد منابع مالی بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی توزیع می 42وی با بیان اینکه 

 .هزار میلیارد تومان افزایش دهیم 06سقف پرداخت تسهیالت به بخش کشاورزی در کشور را به  76سال 

میلیون  422میلیون ریال به  222التحصیالن بخش کشاورزی از  از امرو سقف پرداخت ضمانتی به فارغ: شاهوردی تصریح کرد

 .افزایش یافت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712022222474 

 

 متفرقه
 آیانا- 1040اسفند  39, سه شنبه

 امسال، رنگ و بوی کشاورزی گرفت  "روز مهندسی"
استان تهران در امسال، با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  "روز مهندسی"همایش 

المللی پژوهشگاه صنعت نفت و برای نخستین بار با حضور پررنگ اعضا و مدیران برگزار  های بین مرکز همایش

 .شد
المللی پژوهشگاه صنعت  های بین در مرکز همایش "روز مهندسی"، همایش (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری؛ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی؛ خسرو شاهوردی،  نفت عصر امروز و با حضور اسحاق

مدیر امور اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی؛ احمد کبیری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و 

ان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در ابتدای این آیین، رئیس سازم.سایر مدیران بخش کشاورزی برگزار شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931205001696
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ها به این  گاه روز مهندسی رنگ و بوی کشاورزی نداشته و نگاه های گذشته هیچ با تبریک روز مهندس و با اشاره به اینکه طی سال

اری این همایش تر کردن این حضور بود که برگز نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی پررنگ: بخش کمرنگ بوده است، گفت

پای تولیدکنندگان و  علیرضا بزرگی با بیان اینکه متخصصان کشاورزی پابه.گامی در جهت تقدیر از مهندسان کشاورزی است

های پس از انقالب  ایم تولیدات کشاورزی را در سال با همکاری مهندسان بخش توانسته: اند، افزود کشاورزان در عرصه حضور داشته

های نفتی باید نگاه  های موجود در حوزه با توجه به تحریم: وی خاطرنشان کرد.میلیون تن برسانیم 222به  میلیون تن، 12از 

 .کند جانبه خود را برای همکاری اعالم می ای به بخش کشاورزی شود و در این زمینه سازمان آمادگی همه ویژه

ی کشاورزی و منابع طبیعی، شاهد شکوفایی بیشتر این سازمان بزرگی ابراز امیدواری کرد که در دوره چهارم سازمان نظام مهندس

 ./گیری باشیم سازی و تصمیم های تصمیم در عرصه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 02442-2 .html 

 متفرقه
 آیانا- 1040اسفند  39, دوشنبه

 تیم دامپزشکی روسیه وارد تهران شد 

تیم دامپزشکی روسیه برای بازدید از واحدهای تولیدی طیور، تخم مرغ نطفه دار، جوجه یک روزه و 

محصوالت لبنی و همچنین ادامه مذاکرات دوجانبه برای صادرات این محصوالت به کشور روسیه، وارد تهران 
 .شد

و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، به دنبال اخذ مجوز صادرات ( اایان)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

محصوالت شیالتی ایران به کشور روسیه، دومین دور از جلسات دوجانبه و همچنین بازدیدهای رسمی تیم دامپزشکی این کشور از 

 .واحدهای تولیدی در هفته جاری ادامه می یابد

سی روسیه کار خود را از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز خواهد کرد و این بازدیدها به مدت یک بر اساس این گزارش، تیم بازر

 .هفته ادامه خواهد داشت

در این دور از مذاکرات دوجانبه و بازدیدهای تکمیلی، مسووالن دامپزشکی دو کشور در راستای تسهیل صدور مجوز صادرات 

 .د کردمحصوالت دامی ایران به روسیه اقدام خواهن

همچنین در پایان بازدیدهای تیم دامپزشکی کشور روسیه، جلسه ای میان دو طرف برگزار و نظرات آنها مطرح خواهد شد و در 

صورت مثبت بودن ارزیابی ها و مذاکرات، مجوز صادرات بخش دیگری از محصوالت دامی تولیدی ایران توسط این تیم صادر خواهد 

 .شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 02460-2 .html 

 متفرقه
 آیانا- 1040اسفند  36, چهارشنبه

 مواد غذایی نمایشگاه های بهاره اعالم شد   میزان تخفیف
 .وز ششم اسفند آغاز شدهای بهاره از امر بر اساس اعالم قبلی، فعالیت نمایشگاه
داران صنف بنکداران مواد غذایی از صبح امروز اقدام به چیدن کاالهای  ، غرفه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

 .کنند اند و از بعدازظهر فروش کاال را آغاز می های تهران کرده خود در نمایشگاه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21665-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21642-1.html
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درصدی عرضه  12زار کنندگان، مواد غذایی در نمایشگاه های بهاره با تخفیف پنج تا بر پایه این گزارش و اطالع دریافتی از برگ

 22تا  22های ایرانی و خارجی نیز با تخفیف  برنج. درصدی برای محصوالت سلولزی و کنسروجات است 12شود و تخفیف  می

 .شود درصدی عرضه می

برنج، حبوبات، کنسروجات، رب، تن ماهی، زیتون و محصوالت  این در حالی است که بنکداران مواد غذایی بیشتر اقالمی مثل

کنند و از آنجا که تقاضای بنکداران به دلیل سود کم برای فروش روغن در نمایشگاه خیلی کم  سلولزی را در نمایشگاه عرضه می

 .بود، در نمایشگاه با تخفیف عرضه نمی شود

 ههای بهار چگونگی نظارت بر فروش کاالها در نمایشگاه

کنند و بر اساس ادعای  ها بازدید می بنابراین گزارش، بازرسان و کارشناسان اتحادیه بنکداران در طول برگزاری نمایشگاه از غرفه

 .اعالم شده چنانچه با تخلفی برخورد کنند اقدامات قانونی الزم را انجام خواهند داد

کنند، نمونه برداری شده و بعد از بررسی  ها عرضه می ر این نمایشگاهبنابراین گزارش، از تمام اقالمی که ابنکداران مواد غذایی د

های بررسی شده نیز به صورت پلمب در بیرون از  البته نمونه. ها، مجوز شرکت در نمایشگاه داده شده است کیفیت و استاندارد آن

یا استاندارد با نمونه بررسی شده مطابقت  غرفه ها و در معرض دید مردم قرار دارد و چنانچه کاالهای عرضه شده به لحاظ کیفیت

غرفه در نمایشگاه اختصاص یافته که همه غرفه ها دارای  65برای عرضه محصوالت بنکداران .نداشته باشد، تخلف محسوب می شود

تولیدکنندگان در کنندگان و  اصناف، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرف  از طرفی بازرسان اتاق. مجوز کسب و قانونی هستند

 .کنند ها هرگونه تخلفی را رصد می روز برگزاری این نمایشگاه 22مدت 

http://www.iana.ir/food/item/ 02452-2 .html 

 متفرقه
 آیانا- 1040اسفند  31, شنبه

  "بازار"اعالم جدول زمان بندی پخش برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی 

از تاریخ دوم تا هشتم اسفندماه  "بازار"جدول زمان بندی پخش برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی 
 .سال جاری اعالم شد

تلویزیونی بازار ، در برنامه کارشناسی امروز  و به نقل از روابط عمومی شبکه( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

توسط مهندس علیرضا بزرگی، رئیس سازمان نظام مهندسی  "نهاده های کشاورزی و الگوی کشت"شنبه دوم اسفند ماه، موضوع 

 .کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت

برنامه کارشناسی یکشنبه سوم اسفند است که از سوی مهندس محمدرضا خلف  موضوع "تولیدات گلخانه ای"براساس این گزارش، 

 .باغی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد ارائه می شود

است که  "صدور مجوز واحدهای دامپروری"موضوع برنامه کارشناسی دوشنبه چهارم اسفند : این گزارش در ادامه یادآور شده است

سط مهندس ایرج ساالری، مدیر عامل صندوق مشترک استان های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مورد تو

 .بررسی قرار می گیرد

فعالیت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در فرایند مهندسی سازی فرآیند تولید محصوالت کشاورزی، 

سه شنبه پنجم اسفند است از سوی مهندس اکبر فتحی دبیر شورای مرکزی این سازمان، تقدیم موضوع برنامه کارشناسی 

براساس این گزارش، مهندس حمیدرضا جهان تیغ، رئیس سازمان نظام مهندسی .بینندگان شبکه تلویزیونی بازار قرار خواهد گرفت

سی چهارشنبه ششم اسفند، به نقش و جایگاه نظام کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در برنامه کارشنا

http://www.iana.ir/food/item/21670-1.html
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گلچین برنامه های پخش شده در هفته ای که گذشت : این گزارش همچنین افزوده است.مهندسی در شیالت این استان می پردازد

ن شبکه پخش ، از ای02:22تا پایان  27موضوع کارشناسی برنامه پنج شنبه هفتم اسفند شبکه تلویزیونی بازار است که از ساعت 

گزارش روابط عمومی شبکه تلویزیونی بازار در پایان برنامه آموزشی کالس کشاورزی این شبکه را موضوع های سودمندی .می شود

در واحد های مرغداری گوشتی، کیفیت جوجه یکروزه گوشتی،آماده سازی مرغداری گوشتی، عملیات جوجه ریزی در مرغداری 

های مرغداری اعالم کرده است که توسط کارشناس آموزشی مهندس حمیدرضا ضیایی از ساعت  گوشتی، مدیریت انرژی در واحد

گفتنی است در برنامه کارشناسی عالوه بر حضور .آموزش داده خواهد شد( از شنبه تا پنج شنبه این هفته) 02:12تا پایان  02:22

در موضوع برنامه شبکه ... طرح پرسش های بینندگان و کارشناس، گزارش های تصویری، گفت و گوی تلفنی با میهمان برنامه، 

عنوان بخش ویژه ای است که شبکه تلویزیونی بازار با همکاری وزارت جهاد  "مجله کشاورزی".تلویزیونی بازار پخش می شود

یور، شیالت، جنگل کشاورزی با هدف اطالع رسانی، آموزش، ترویج و معرفی برترین های کشاورزی مانند زراعت، باغداری، دام و ط

 ./راه اندازی شده و در جدول پخش برنامه های این شبکه قرار گرفته است... و مراتع، تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی و 

http://www.iana.ir/majles/item/02278-2.html 

 
 متفرقه

 آیانا- 1040اسفند  31, شنبه

 ایران؛ از کشورهای مطرح در بخش کشاورزی 

استاد بازاریابی محصوالت کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی بنگلور هندوستان ایران، را از جمله کشور های 

 .مطرح در بخش کشاورزی دانست
ورزی دانشگاه علوم کشاورزی بنگلور هندوستان امروز در ، استاد بازاریابی محصوالت کشا(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

با توجه به اینکه قیمت جهانی نفت کاهش یافته است، دولت : حاشیه دومین همایش بین المللی توسعه روستایی در مشهد افزود

 .ایران باید بر روی توسعه محصوالت کشاورزی و بازارسازی در این زمینه متمرکز شود

هند در همه زمینه ها برای برقراری ارتباط با ایران را در حوزه مبادالت تجاری به ویژه کشاورزی، آموزشی و : دکتر چنگاپا گفت

 .تحقیقاتی آمادگی دارد

دومین همایش بین المللی توسعه روستایی با حضور دانشجویان و محققین داخلی و خارجی از کشور های عربستان، هندوستان، 

 ./بهمن در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد 12و  07و ایتالیا روزهای  افغانستان، پاکستان، آلمان

http://www.iana.ir/majles/item/ 02422-2 .html 

 متفرقه
 فودپرس 1040اسفند ماه  0یک شنبه 

 صنایع غذایی در انتخابات اتاق تهران رای می آورند؟به نظر شما چند نفر از نمایندگان / نظرسنجی

به نظر شما چند نفر از نمایندگان صنایع غذایی به عنوان عضو هیات نمایندگان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  <صنایع غذایی

 کشاورزی تهران حضور می یابند؟

 .کلیک کنید لینک بر روی برای رای دادن و مشاهده نتایج به بخش نظرسنجی مراجعه نمایید یا

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

http://www.iana.ir/majles/item/21598-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21600-1.html
http://www.foodpress.ir/Poll.aspx?Title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post
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 متفرقه
 فودپرس 1040اسفند ماه  6چهار شنبه 

وقتی تولید کننده سس مایونز و ترشی لیته عنوان  /قی و شیطنت در انتخابات اتاق بازرگانی تا کجا؟بد اخال

 کشاورز می گیرد و کرسی کشاورز را تصاحب می کند مسلم است که کشاورزی ما باید نابود شود

/ وز مهندسی در بخش کشاورزیغیبت معنی دار رییس اتاق بازرگانی در همایش ر»پیرو انتشار مطلبی با عنوان  -فود پرس 

که به نقل از ابوالسن خلیلی منتشر شد، عباس وطن پرور رئیس مرکز  «کاندیداهای کشاورزی انتخابات اتاق نیز به همایش نیامدند

چین و کاندیدای بخش کشاورزی در انتخابات اتاق بازرگانیریا، صنایع، معادن و  –تحقیقات مهندسی تکنولوژی جون کائو ایران 

  .کشاورزی تهران توضیحاتی را ارائه کرده اند که متن کامل آن عینا منتشر می شود

 مدیر مسئول محترم سایت خبری فود پرس

را به تبلیغی برای احدی از کاندیداهای مطلب غیبت کاندیداهای بخش کشاورزی در همایش روز مهندس در بخش کشاورزی که ان

 :محترم انتخابات اتاق بازرگانی تبدیل نمودید، جای تاسف و گله دارد و من به نیابت از خودم ذکر دلیل می کنم

چه کسی از من بعنوان یک کشاورز و یک کاندیدای بخش کشاورزی در انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران دعوت کرده بود،  -2

به دعوت اعتنا نکرده باشم و به همایش مزبور نرفته باشم و تا جائی که می دانم برای بقیه دوستان کاندیدای بخش  که من

کشاورزی در گروه خواستاران تحول هم چنین دعوتنامه ای نرفته است پس چگونه شما بخود اجازه می دهید که دیگران را بی 

 .تنها دلسوز بخش کشاورزی بنامید توجه قلم داد کنید و اقای ابوالحسن خلیلی را

من یک فعال بخش خصوصی صد در صد در کشاورزی هستم، که با سرمایه شخصی و صرف عمر موفق شده ام پس از سالها  -0

تالش و صرف هزینه های سنگین پتنت یک دانش فنی در بخش کشاورزی را از مرکز ملی تکنولوژی جون کائو وابسته به دانشگاه 

ان چین به ایران بیاورم و سنگ بنای مرکز ایران را با پول و سرمایه خودم بگذارم، ولی دوست عزیز مصاحبه کننده کشاورزی فوجی

آیا دایه دلسوز تر از مادر . شما تا جائی که من میدانم همیشه و در طول عمر همکار فعالین بخش صنایع غذائی بوده اند و هستند 

 است؟ 

ست و من با این گفته واقعا موافقم، زیرا وقتی تولید کننده سس مایونز، ترشی لیته، خیارشور و بخش کشاورزی دقیقا مظلوم ا -1

کنسرو لوبیا چیتی و خورش قورمه سبزی عنوان کشاورز میگیرد و وارد بخش کشاورزی می شود و کرسی کشاورز را تصاحب می 

 .یلی دوست عزیز من هم کاسه داغتر از آش می شوندکند، مسلم است که کشاورزی ما باید نابود شود و اقای ابوالحسن خل

در هر حال من اصال قصد نام بردن از دوست عزیزم اقای خلیلی را نداشتم و از ارادت من چیزی نمی کاهد، ولی چون خبرنگار 

های بخش محترم سایت فود پرس فرمودند این مطالب عین فرمایشات ایشان بوده که منتقل گردیده و ایشان در بین کاندیدا

کشاورزی اتاق حداقل بنده را بخوبی می شناسند در مقام دفاع از خودم برآمدم تا امر بر دیگر عزیزان مشتبه نگردد، زیرا زندگی و 

ابروی من و امثال من به کشاورزی بند است و چگونه میتوانیم به سرنوشت خودمان بی اعتنا باشیم و متاسفم که مجبور به ذکر نام 

 .ایشان هم شدم

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

 متفرقه
 فودپرس 1040اسفند ماه  9سه شنبه 

کاندیداهای کشاورزی / غیبت معنی دار رییس اتاق بازرگانی در همایش روز مهندسی در بخش کشاورزی
 انتخابات اتاق نیز به همایش نیامدند

http://www.foodpress.ir/Post
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و ریاست سازمان  جهاد کشاورزیکه با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر  کشاورزیز مهندسی در بخش مراسم رو - فود پرس

  .نظام مهندس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  در حالی که انتظار می رفت پس از آنکه نام کشاورزی به اسم اتاق بازرگانی اضافه شد الاقل

کشاورزی به عنوان نماینده بخش خصوصی در این مراسم حضور یابد اما صندلی او و حتی کاندیداهای پرشمار بخش کشاورزی در 

نیز در این مراسم خالی ماند تا این شبهه که هنوز بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی به جایگاه واقعی خود  انتخابات اتاق بازرگانی

د که تصاحب صندلی های هیات نمایندگان بخش کشاورزی توسط کسانی که دست نیافته در اذهان پررنگ ترشود و بیم آن برو

 .دغدغه بخش کشاورزی را ندارند زنگ خطری را برای دلسوزن واقعی بخش کشاورزی به صدا درآورده باشد

، عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی به عنوان تنها کاندیدای بخش کشاورزی اتاق بازرگانی که در ابوالحسن خلیلی

ن در همایش روز مهندسی در بخش کشاورزی که با حضور معاو: مراسم امروز حاضر بود در گفت و گو با خبرنگار فود پرس گفت

اول رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی و توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد اهمیت جایگاه بخش 

و بهبود مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان دغدغه اصلی  امنیت غذاییکشاورزی در اقتصاد کشور و ضرورت توجه به مقوله 

 .دولتمردان مطرح شد

میلیون دالری ماست در سال جاری بر اهمیت صنایع  202معاون اول رییس جمهور طی سخنانی با اشاره به صادرات : خلیلی افزود

 .غذایی تاکید کرد

میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی طی چهار  22در این مراسم از اختصاص  به گفته خلیلی، جهانگیری

 .سال آینده خبر داده است

وزیر جهاد کشاوری نیز در سخنانی کمبود منابع آبی را چالش اصلی بخش کشاورزی دانست و ، محمود حجتیبه گزارش فود پرس 

 2.0کشت گلخانه ای یکی از راهکارهای استفاده بهینه از منابع آبی موجود است به طوری که در کشت گلخانه ای خیار : گفت

میلیارد مترمکعب آب صرفه  0.2ای گوجه فرنگی و در کشت گلخانه ( معادل چهار برابر حجم سد کرج) میلیارد متر مکعب آب

  .جویی می شود

http://www.foodpress.ir/Post 

 گزارشات جهانی

 - 40/11/36فارس

 واردات گوشت از روسیه قطعی نیست/ امضای پروتکل بهداشتی ایران و روسیه

کند، رئیس  های خارجی خبر دادند ایران از روسیه گوشت وارد می در حالی که روز گذشته برخی رسانه

کشور به امضا رسیده اما واردات گوشت از  0پروتکل بهداشتی بین : گوید سازمان دامپزشکی کشور می

 .روسیه هنوز قطعی نشده است
آنچه تا بحال بین مقامات : در مورد واردات گوشت از روسیه، گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مهدی خلج در گفت

دامپزشکی ایران و روسیه تدوین و امضا شده یک پروتکل بهداشتی است که بر مبنای مفاد آن، دو طرف در هنگام صادرات و 

های خام دامی سالم،  بهداشتی را بین یکدیگر برای صادرات و واردات فرآورده اند که چگونه الزامات واردات از یکدیگر هماهنگ کرده

 .های دامی مورد نظر صورت بگیرد های شیالتی سالم و نهاده فرآورده

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&p=1&typ=matn
http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&p=1&typ=matn
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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واردکننده برای واردات هر محصولی باید از سازمان دامپزشکی کشور مجوز اخذ کند که هنوز سازمان دامپزشکی از : وی افزود

ازدیدی نکرده که شاید در آینده از آن کشور وارداتی انجام دهیم یا خیر و موضوع مذکور فقط در حد یک پروتکل کشور روسیه ب

 .بهداشتی است

اند،  شرکت ایرانی را برای واردات محصوالت کشاورزی به کشورشان تأیید کرده 28ها  رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه روس

ایم ضمن اینکه هیچ تاجری تاکنون تقاضای  ی را برای واردات محصوالت روسی به ایران تأیید نکردهما هنوز هیچ شرکت: تصریح کرد

 .واردات محصولی را به ایران نداشته است

های خام دامی شامل مرغ منجمد، تخم مرغ، انواع آبزیان و صنایع لبنی به  در حال حاضر عزم ما صادرات فرآورده: خلج تصریح کرد

 .ها نیز در پی واردات محصوالت ایرانی به کشورشان هستند وسروسیه است و ر

ها و  پروتکل بهداشتی امضا شده با کشور روسیه بر مبنای رعایت الزامات بهداشتی برای صادرات دام زنده، فرآورده: وی افزود

 .های دامی از جمهوری اسالمی ایران به روسیه و بالعکس است نهاده

 .زمان دامپزشکی مجوز بهداشتی واردات را به صادر نکند، وارداتی انجام نخواهد شدتا مادامی که سا: وی افزود

شود ولی در مورد گوشت قرمز تاکنون  در حال حاضر غالت دامی از روسیه به ایران وارد می: رئیس سازمان دامپزشکی اظهار داشت

 .وتکل بین دو کشور حتما به منزله واردات نیستایم و امضای پر نه تاجری تقاضای واردات کرده و نه ما مجوزی صادر کرده

براساس سیاست وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای امسال واردات مرغ و تخم مرغ از کشورهای :رئیس سازمان دامپزشکی بیان داشت

 .دیگر ممنوع است و بنابراین امکان صدور مجوز نیز وجود ندارد

کنیم و در کنار آن هم  ما دام زنده صادر می: قرمز از روسیه صادر نشده، افزود وی با تأکید بر اینکه مجوزی برای واردات گوشت

برای گوشت قرمز براساس سهمی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین کرده در صورتی که تجار تقاضای واردات کنند ذیل آن سهم 

 .دهیم اردات گوشت قرمز را میسازمان دامپزشکی کشور از کشورهایی که بهداشت دام آنها مورد تایید باشد اجازه و

برند و نتایج آن بعد از  این هیئت هنوز در ایران به سر می: رئیس سازمان دامپزشکی درباره نتایج سفر هیئت روسی به ایران، گفت

 .شود بازگشت آنها به کشورشان اعالم می

مقامات نظارت بر محصوالت گیاهی و دامپزشکی روسیه : ، اعالم کردوستنیک کاوکازابه گزارش فارس روز گذشته رسانه خارجی 

 .اعالم کرده اند که هماهنگی های الزم با طرف های ایرانی برای صادرات گوشت به ایران را صورت داده اند

شکی کل کشور، و همچنین الکسی الکسینکو، نماینده روسیه در بر همین اساس مذاکراتی بین مهدی خلج، رئیس سازمان دامپز

 .این بخش در تهران صورت گرفته است و هماهنگی های الزم در این زمینه بین دو کشور انجام شده است

دو طرف همچنین در مورد امنیت تأمین محصوالت، بازرسی شیر و همچنین گوشت مرغ شرکت های ایرانی که قصد حضور در 

 .اند وسیه را دارند بحث و گفتگو کردهبازار ر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21712024222442 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 1040اسفند  30, یکشنبه

 شود  های آبخیز در ایران وارد عمل می یونسکو برای مدیریت جامع حوزه

های آبخیز در ایران و سایر مناطق خشک دنیا  یونسکو برای کاهش خشکسالی تصمیم بر مدیریت جامع حوزه

 .دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931205001433
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931206000661


 3931اول اسفند اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

80 
 

گاه آموزشی مدیریت و در حاشیه کار( ایانا)استاد دانشگاه واگنینگن هلند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

یونسکو یک پروژه چهارساله برای : در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اعالم این خبر گفت 0222خشکسالی 

 .مبارزه با خشکسالی در تمامی مناطق خشک دنیا دارد که از امسال شروع شده و تا چهار سال آینده ادامه دارد

ینکه کشورهای زیادی هستند که شرایط مشابهی با ایران دارند، اما وضعیت مشابهی ندارند و چنین لنن با اشاره به ا پروفسور فن

با توجه به شرایط ایران، ساخت سدهای بزرگ باید محدود شود و سدهای کوچک در : کنند، افزود شرایط خشکسالی را تجربه نمی

 .روستاها با مشارکت مردم ساخته شود

ای است که  گونه خاطر تولید غذا است که این رویکرد درستی نیست و سیاست به ی در ایران صرفاً بهکشاورز: وی خاطرنشان کرد

 .کنند و این سیاست باید تغییر پیدا کند تعداد زیادی از مردم از راه کشاورزی امرار معاش می

ود را برای مبارزه با خشکسالی در اروپای های خ این پروفسور هلندی با اعالم اینکه در حال حاضر سازمان هواشناسی جهانی فعالیت

 .ها از سال آینده در ایران نیز ادامه خواهد یافت این فعالیت: مرکزی و آفریقا شروع کرده است، ادامه داد

های  دفتر مطالعات خشکسالی یونسکو در تهران برنامه مبارزه با خشکسالی را شروع کرده و از طرح: لنن در پایان تصریح کرد فن

 ./کند یه پژوهشگران در این زمینه حمایت میاول

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02425-2.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 1040اسفند  39, دوشنبه

  های اقتصادی استفاده از تجارب ایران و آفریقا برای گسترش همکاری

در نشست مشترک ایران و آفریقای جنوبی، استفاده از تجارب ایران در طرح زنجیره تولید و کشت زیتون و 

 .استفاده از تجارب کشورهای آفریقایی در زمینه ذرت و پرورش شترمرغ موردنظر دو کشور قرار گرفت
داری آفریقای جنوبی امروز در دیدار با  شیالت و جنگل، معاون وزیر کشاورزی، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دولت کنونی آفریقای جنوبی، مشارکت همه اقشار را خواهان است و : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با اعالم این خبر گفت

 .طلبد ها را می ها و زیربخش فعالیت در تمامی زمینه

 .کند و تالش برای حفظ دنیای آرام و در صلح را دارد ظ ثبات منطقه ایجاد میایران نقش کلیدی در حف: ژنرال بکی چله افزود

داری و شیالت تجارب مناسبی وجود دارد که اقداماتی در وزارت کشاورزی  در بخش زراعت، کشاورزی، جنگل: وی خاطرنشان کرد

 .آفریقای جنوبی انجام شده است

پروری انجام داده که  کیلومتر فعالیت آبزی 522هزار و  در سطحی معادل سه شیالت آفریقای جنوبی در حال حاضر: چله ادامه داد

 .در همسایگی اقیانوس آتالنتیک است

 .های شیالتی هستیم دنبال استفاده از منابع آبی در اختیار برای گسترش فعالیت به: وی تصریح کرد

نعت شیالت و ماهیگیری در ساحل غربی اقیانوس ص: داری آفریقای جنوبی یادآور شد معاون وزیر کشاورزی، شیالت و جنگل

 .گذاری برای انجام فعالیت در ساحل شرقی را نیز در برنامه داریم آتالنتیک تمرکز دارد و هدف

رند است که  22هر یک دالر . )رند وجود دارد 255میلیارد رِند است که گسترش آن به  25اقتصاد این حوزه : بکی چله تأکید کرد

 .(یلیارد دالر استم 25.5معادل 

توانیم در این بخش  های همکاری است که می فرآوری محصوالت شیالتی و نگهداری این محصوالت از زمینه: وی اظهار داشت

 .دنبال کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21617-1.html
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 اجرای طرح توسعه کشاورزی در آفریقای جنوبی

درصد تولیدات  2.2تولیدات دامی این بخش های بخش دام آفریقای جنوبی داده شد که در آن میزان  در ادامه، گزارشی از فعالیت

 .شود کشاورزی این کشور را شامل می

شود، برنامه عمل کشاورزی و تولیدات دامی نیز مدنظر  همچنین در راستای طرح توسعه کشاورزی که در آفریقای جنوبی دنبال می

 .قرار گرفته است

میلیون کیلوگرم  68.4شده است، در حالی که میزان مصرف کیلوگرم برآورد  10.74همچنین مصرف سرانه بخش دام این کشور 

 .است

 257هزار و  261تن است و زمینه واردات محصوالت طیور به میزان  216هزار و  22صادرات محصوالت طیور آفریقای جنوبی نیز 

 .تن محصول وجود دارد

دن آن از واردکنندگی گوشت مرغ به صادرکننده در ادامه این نشست، سفیر آفریقای جنوبی از دالیل موفقیت ایران و تبدیل ش

 .مایل هستیم که تجارب ایران در این زمینه را بشنویم و از آن استفاده کنیم: پرسید و گفت

های مختلفی همچون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در دنیا وجود دارد، وضعیت  از آنجا که بیماری: هد افزود وایت ویلیام مکس

 توان از سالمت آنها مطمئن بود؟ شود و چطور می تئینی به چه صورت ارزیابی میسالمت محصوالت پرو

شود،  توانیم به یکدیگر کمک کرده و در جلسات مشترکی که برگزار می در بخش واردات گوشت قرمز می: وی خاطرنشان کرد

 .های مختلف مورد بررسی قرار گیرد ها در بخش موضوع

داری آفریقای جنوبی میهمان کشورمان است؛ بازدید  ه سفیر و معاون کشاورزی، شیالت و جنگلای ک روزه گفتنی است، در سفر سه

از باغ زیتون، واحد مرغداری در گیالن و گاوداری در البرز مدنظر بوده و عالوه بر آن، نشست مشرکی نیز امروز با رئیس سازمان 

همچنین نشست با رئیس سازمان دامپزشکی کشور از . شود ر میشیالت و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزا

نامه پیرامون بخش کشاورزی به امضا خواهد  بندی نهایی و تفاهم شنبه جمع روزه خواهد بود که پنج های این سفر سه دیگر برنامه

 .رسید

 پیشنهاد برای صادرات محصوالت باغبانی به آفریقای جنوبی 

های سبزی و صیفی، گل و گیاه،  پالسمی ایران در بخش نی وزارت جهاد کشاورزی از منابع غنی ژرمدر ادامه مشاور معاون باغبا

میلیون تن انواع میوه و سبزی و صیفی، نخستین  24ایران ضمن تولید : های خوراکی خبر داد و اظهار داشت گیاهان دارویی و قارچ

 .رتبه انار و زعفران جهان را به خود اختصاص داده است

های سوم  محصول دیگر باغبانی نیز رتبه 26رتبه دوم جهان به پسته و خرمای ایرانی تعلق گرفته است و در : یب رادفر ادامه دادحب

 .تا هفتم را دارا هستیم

م کیلوگر 022این در حالی است که سرانه تولید میوه در ایران : کیلوگرم برشمرد و تصریح کرد 82وی سرانه تولید میوه در دنیا را 

 .برآورد شده است

 .میلیون تن توان صادراتی وجود دارد 0.2محصول باغبانی بیش از  01در : مسئول بازار محصوالت باغی یادآور شد

های الزم برای اشتغال، تولید  های الزم را با مسئوالن آفریقای جنوبی انجام دهیم تا زمینه توانیم هماهنگی می: رادفر پیشنهاد داد

 .ناطق آفریقای جنوبی برای تولید انواع محصوالت باغی را فراهم آوریمنهال، شناسایی م

توانیم بخشی از نیاز کشور آفریقا در بخش  ترین در دنیا است، می از آنجا که محصوالت باغبانی ایرانی سالم: وی تأکید کرد

 .دار شویم محصوالت باغبانی را بررسی کرده و از طریق بخش خصوصی تأمین آن را عهده
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 های جدید آبی و تکنولوژی های مشترک برای واردات ارقام ذرت مقاوم به کم ررسی همکاریب

های  مندی ایران برای همکاری در تأمین تکنولوژی همچنین، مدیرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی نیز عالقه

آبی و  های مناسبی در واردات ارقام ذرت مقاوم به کم اریامیدوارم بتوانیم همک: جدید و ارقام مناسب ذرت را خواستار شد و گفت

 .زودرس را آغاز کنیم

های همکاری مشترک برای ورود ارقام جدید و  توانیم زمینه شود که می هرساله مقداری محصول ذرت وارد می: کاوه خاکسار افزود

 .همچنین محصول ذرت باکیفیت آفریقای جنوبی را فراهم آوریم

روزه  لسه، نمایندگان بخش خصوصی خواستار همکاری بیشتر با کارشناسان آفریقای جنوبی برای واردات جوجه یکدر ادامه این ج

حاد  های مختلف ازجمله آنفلوآنزای فوق دلیل بروز بیماری های گذشته این مجوز وجود داشته، اما به اند، زیرا در دوره شترمرغ شده

 ./پرندگان با وقفه همراه شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02418-2.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 1040اسفند  39, دوشنبه

 ها در پرورش شترمرغ و کشت ذرت به ایران  انتقال تجارب آفریقایی

های اولیه  وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، توافقدر نشست مشترکی که بین هیئت آفریقایی و مسئوالن 

روزه آن و همچنین کشت  برای استفاده از تجارب این کشورها در زمینه پرورش شترمرغ و واردات جوجه یک

 .ذرت حاصل شد
ر و معاون وزیر ، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در دیدار با سفی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

از نقش آفریقای جنوبی در توسعه قاره آفریقا آگاهی داریم و : داری و هیئت همراه آفریقای جنوبی گفت کشاورزی، شیالت و جنگل

 .ساز توسعه بیشتر روابط دو کشور شود امیدواریم که حضور دوباره این هیئت زمینه

های اقتصادی بین ایران و آفریقای جنوبی برگزار شده است و  یاجالس کمیسیون مشترک همکار 22تاکنون : حسن رکنی افزود

 .امیدواریم یادداشت تفاهم مشترک را در دوازدهمین اجالس کمیسیون کشاورزی تجربه کنیم

به های باغبانی، شیالت، دام و طیور و مکانیزاسیون مذاکراتی مبادله شده است و اخیراً هیئتی از ایران  در زمینه: وی خاطرنشان کرد

 .آفریقای جنوبی برای پرورش شترمرغ و استفاداه از تجارب این کشور و همچنین موضوع کشت ذرت رهسپار شدند

 .ای در بخش اقتصادی داشته باشیم های دو کشور هستیم تا بتوانیم تعامالت سازنده دنبال فرصت و مزیت به: رکنی ادامه داد

شود و ایران  ساالنه دو میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می: ر تصریح کردوی با اشاره به تولیدات کشور در بخش دام و طیو

 .هفتمین کشور دنیا در تولید این گوشت است

 02میانگین تولید سرانه گوشت مرغ کشور دو برابر دنیا یعنی حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی یادآور شد

 .کیلوگرم برآورد شده است

شد، اما امسال ایران از صادرکنندگان این محصول  تا دو سال گذشته بخشی از نیاز گوشت مرغ به کشور وارد می: تأکید کرد رکنی

 .آید شمار می به

های زنجیره طیور در کشور  حلقه: وی از اجرای موفق طرح زنجیره تولید که زمینه صادرات را فراهم کرده خبر داد و اظهار داشت

 .جداد، مادر و گوشتی وجود دارد که برای تکمیل این زنجیره نیازمند واردات بخشی از آنها هستیمازجمله الین، ا

 هزار تنی گوشت مرغ 67صادرات 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21638-1.html
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شود و طی یک سال گذشته  مرغ در کشور تولید می هزار تن تخم 722حدود : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت

 .ایم هزار تن صادرات مرغ را تجربه کرده 42ایم و عالوه بر آن  ین بخش داشتههزار تن صادرات در ا 42بیش از 

شود و با توجه  شود که عموماً از گاو یا گوسفند تأمین می هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می 822حدود : رکنی در ادامه افزود

 .رسد میبه اعتقادات مذهبی، گوشت خوک در ایران نه تولید و نه به مصرف 

میزان تولیدات در این بخش نیز قابل : شود، خاطرنشان کرد هزار تن گوشت قرمز به کشور وارد می 222وی با اعالم اینکه حدود 

 .توجه است

هزار  042شود و در بخش شیر نیز میزان تولیدات هشت میلیون و  هزار تن عسل در این بخش تولید می 52حدود : رکنی ادامه داد

 .کیلوگرم بوده که به میزان سرانه تولید کل دنیا است 222ده است که سرانه آن حدود تن برآورد ش

مرغ  در سه محصول گوشت مرغ، تخم: های آن در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد هزار تنی شیر و فرآورده 222وی از صادرات 

 .دهیم و شیر صادرکننده هستیم و در گوشت قرمز واردات انجام می

هایی چون پرورش اردک، بوقلمون و اخیراً شترمرغ در کشور  فعالیت: یر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی یادآور شدمعاون وز

 .عملیاتی شده است

در گذشته مبادالت اقتصادی در بخش شترمرغ با آفریقای جنوبی وجود داشت که امیدواریم مذاکراتی در این : رکنی تأکید کرد

 .ها ادامه پیدا کند یبخش مطرح شده و همکار

استفاده از طرح زنجیره تولید، کمک بزرگی به این بخش : وی درباره تبدیل شدن ایران به صادرکننده گوشت مرغ نیز اظهار داشت

 .بوده است

سالمت دام و طیور و محصوالت دامی و پروتئینی توسط سازمان دامپزشکی کشور که متولی سالمت است، : رکنی همچنین گفت

 .شده؛ بنابراین تمامی استانداردهای الزم رعایت شده است تضمین

 صادرات دو محموله گوشت مرغ به آفریقای جنوبی

لحاظ استانداردهای : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی از صادرات دو محموله گوشت مرغ به آفریقای جنوبی خبر داد و افزود

 .شود برای صادرات بیشتر محسوب میالمللی و کیفیت مناسب گوشت ایرانی، عاملی  بین

بر اساس برنامه پنجم توسعه که افزایش تولید و : وی از افزایش صادرات گوشت مرغ در سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد

هزار تن افزایش دهیم، این در حالی است  222صادرات مدنظر است، در برنامه داریم که صادرات گوشت مرغ در سال آینده را به 

 .شود هزار تن از این محصول صادر می 42ه اکنون ک

آبی  شود، نیاز است که بذرهای مقاوم به شوری، خشکی و کم ها تن ذرت به کشور وارد می از آنجا که ساالنه میلیون: رکنی ادامه داد

 .مورد تبادل قرار گیرد، زیرا کشور آفریقا در تولید پرورش ذرت دارای پتانسیل بسیار باالیی است

 ستمرار توزیع گوشت مرغ سردا

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در حاشیه این نشست، از استمرار توزیع گوشت مرغ سرد در کشور خبر داد و 

افزایش قیمت محصوالت پروتئینی در روزهای پایانی سال طبیعی است، زیرا عرضه گوشت گرم تابع عرضه و تقاضا : تصریح کرد

 .است

کیلوگرم برآورد شده و از  02کیلوگرم است، در حالی که در ایران این رقم  20.2متوسط مصرف دنیا در گوشت مرغ : یادآور شدوی 

 .شود صورت خطی تولید می آنجا که زیربنای تولید مناسب است، ساالنه دو میلیون تن گوشت مرغ به
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کنندگان باید بدانند که شرکت  ته اخیر بوده است و مصرفافزایش قیمت به تبع افزایش تقاضا طی دو هف: رکنی تأکید کرد

 .دهد پشتیبانی امور دام و وزارت جهاد کشاورزی همچنان توزیع محصوالت پروتئینی را تا زمان پایان نوسان بازار ادامه می

ه است که استمرار آن هزار تن مرغ سرد توسط شرکت پشتیبانی امور دام طی سه هفته اخیر توزیع شد 7بیش از : وی اظهار داشت

 .بار و میدان بهمن ادامه خواهد داشت در میادین میوه و تره

آمادگی داریم که بدون سقف، محصول مرغ را تحویل میادین و مراکز عرضه کنیم تا مردم در روزهای پایانی : رکنی همچنین گفت

 .مشکلی نداشته باشند

 222هزار و  هزار تومان است، در حالی که دولت با پرداخت یک تا هفت 222هزار و  قیمت هر کیلوگرم مرغ سرد شش: وی افزود

 .رساند تومان در مراکز عرضه به فروش می 222هزار و  تومان یارانه دولتی، این محصول را با قیمتی معادل پنج

های الزم در شرکت  اختای که آماده توزیع مرغ سرد باشد، زیرس هر شبکه: معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .پشتیبانی امور دام برای این تحول فراهم شده است

 .نظیر بوده است، بنابراین مشکل خاصی در این بخش وجود ندارد هزار تنی گوشت مرغ در کشور بی 222ذخیره : رکنی ادامه داد

است و طبق مصوبه دولتی تعیین قیمت این محصول تابع عرضه و تقاضا : وی درباره قیمت گوشت مرغ گرم نیز تصریح کرد

 .شود می

درصد در  22تومان با افزایش پنج تا  222هزار و  گذاری برای گوشت مرغ گرم قیمت پنج بر اساس طرح قیمت: رکنی یادآور شد

 .بینی شده است که البته عرضه و تقاضا نیز در تغییرات قیمتی آن مؤثر است زمان تحویل پیش

 برنامه نیست عرضه انبوه سایر ماکیان در

دولت تعهدی : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی درباره توزیع گوشت سایر ماکیان در ایام عید به ایانا تأکید کرد

برای عرضه گوشت سایر ماکیان همچون بوقلمون، شترمرغ و بلدرچین ندارد و تنها در بخش گوشت مرغ اقدامات الزم برای تنظیم 

 .شود یبازار انجام م

در یک سال گذشته زنجیره تولید گوشت سرد وجود نداشت، اما در حال حاضر این امکان فراهم شده است و طی : وی اظهار داشت

 .تن گوشت مرغ گرم توزیع شده است 122روز گذشته 

در مقطعی : گفت ریزی در مقاطع گذشته و افزایش قیمت در حال حاضر رکنی در پاسخ به پرسش دیگر ایانا درباره کاهش جوجه

ریزی در کشور بودیم، زیرا تولید به اندازه کافی وجود داشت، اما در حال حاضر و با توجه به کشش بازار،  شاهد کاهش جوجه

 .شود ریزی افزایش یافته و در دو هفته آینده تولیدات آنها به بازار عرضه می جوجه

در راستای افزایش تعامالت اقتصادی دوطرفه، در : ا آفریقای جنوبی افزودوی در پاسخ به پرسش دیگر ایانا درباره گسترش تبادالت ب

 .برنامه داریم که در بخش شترمرغ از تجربیات کشورهای آفریقایی منافع طرفین دیده شود

وجه آوریم تا بتوانیم واردات شترمرغ و ج هایی را فراهم می های خصوصی، راه با همکاری شرکت: رکنی در پایان خاطرنشان کرد

 ./روزه آنها را از کشورهای آفریقایی با لحاظ شرایط بهداشتی داشته باشیم یک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02414-2.html 

 
 

 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا- 1040اسفند  36, چهارشنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21636-1.html
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 تولید تخم مرغ با طعم مرکبات 

تخم مرغی را تولید کرده است که بوی آن طبیعی است اما  "شیکوکو"در جزیره  "کوچی"شرکت تولیدی 
 . طعم مرکبات می دهد

تخم مرغی را تولید کرده است که بوی  "شیکوکو"در جزیره  "کوچی"، شرکت تولیدی (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاوزی ایران

که یکی  "یوزو"فروخته می شوند و طعم  "یوزو تاما"این تخم مرغ های ویژه با نام . است، اما طعم مرکبات را می دهدآن طبیعی 

اگر دوست دارید طعم این میوه را متوجه شوید، باید کمی آبلیمو را با آب گریپ فروت . از مرکبات محبوب در ژاپن است را می دهد

 .ترکیب کنید

این تخم مرغ، طعم آن شما را یاد میوه های طبیعی می اندازد و احتماال خیال می کنید با دروغ و کلک به گفته مصرف کنندگان 

هیچ چیز در شکل ظاهری این تخم مرغ ها غیر طبیعی نیست و حتی بهتر از نمونه های . این تخم مرغ ها به این شکل درآمده اند

 .موجود در بازار هستند

ر مورد نحوه درست کردن این مرکبات تخم مرغی بیان نکرده است و سعی دارد آن را به تا به حال چیزی د "کوچی"شرکت 

 .صورت یک راز نگه دارد

عدد تخم مرغ در دنیا دارای باالترین  166الزم به ذکر است، این ابتکار عمل در حالی صورت می گیرد که ژاپن با مصرف سرانه 

 .ز استمصرف سرانه این ماده پروتئینی مغذی و مفید نی

http://www.iana.ir/food/item/02482-2.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 1040اسفند  36, چهارشنبه

 ساخت مایکروویو مانع آسیب به مواد غذایی با پخت کامل 

های به کار رفته در آن ها مانع از آسیب رسیدن به  توانند با فناوری دستگاه های نوین در زمینه آشپزی می

 . مواد غذایی و همین طور کمک به پخت کامل آن ها شوند
که داخل آن  اند و به نقل از دیلی میل، کارشناسان نوعی دستگاه مایکروویو جدید ساخته( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

تواند درجه حرارت داخل مواد غذایی را در حین پخت به کاربر  هایی با قابلیت ارسال اشعه مادون قرمز وجود دارد که می دوربین

 .نشان دهد و در صورت رسیدن به حد مطلوب مورد نظر کاربر به او اعالم کند

در عین . رود غذا روی صفحه نمایش بدنه دستگاه به کار میهای مادون قرمز برای نمایش درجه حرارت  گفتنی است، این دوربین

 .تواند به طور خودکار خاموش شود در صورتی که داخل مواد غذایی به طور کامل پخته شده باشد حال دستگاه می

http://www.iana.ir/food/item/02451-2.html 

 
 ات جهانیگزارش

 آیانا- 1040اسفند  39, سه شنبه

 وزیر کشاورزی ژاپن در پی رسوایی مالی استعفا داد 
وزیر کشاورزی، جنگلداری و شیالت ژاپن، پس از اتهامات وارده به وی مبنی بر دست داشتن در یک رسوایی مالی از طریق دریافت 

 .ت وزیر کردرشوه در جهت اهداف سیاسی ، استعفای خود را تقدیم دفتر نخس

http://www.iana.ir/food/item/21685-1.html
http://www.iana.ir/food/item/21673-1.html
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ها و  و به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،، کویا نیشیکاوا، وزیر کشاورزی، جنگل( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

گیری کرد و البته گفت که این کار را برای جلوگیری از ایجاد اختالل در روند پارلمانی انجام  ماهیگیری ژاپن از سمت خود کناره

 .داده است

های حزب حاکم لیبرال دموکراتیک  پول اهدایی به یکی از بخش( دالر 8622)ها درباره یک میلیون ین  تردیدها و گمانه زنی این

 .ژاپن تحت رهبری وزیر کشاورزی از یک کمپانی تولید شکر که یارانه دولتی دریافت کرده بود، مطرح شده است

اگر مردم نخواهند موضوع را . ندارد که من چگونه این مساله را شرح دهمهیچ اهمیتی : وزیر کشاورزی ژاپن به خبرنگاران گفت

دار کردن  دار و لکه توانند برای خدشه به دنبال درگیر شدن با قانون نیستم، اما مردم همچنان می. کنند درک کنند، خوب درک نمی

 .وجهه من از این مساله استفاده کنند

کند، اما در نهایت  ن گفته بود که در مقابل درخواست استعفای وزیر کشاورزی استقامت میوزیر ژاپن به خبرنگارا شینزو آبه، نخست

کنم که این مساله  البته فکر می. گذارم او تشخیص داده که استعفا کند و من به تصمیماتش احترام می: آن را پذیرفت و گفت

م تا پیش از تغییر کابینه در سپتامبر جای خالی وزیر کشاورزی ا من از یوشیماسا هاپاشی یکی از قانونگذاران خواسته. بار است تاسف

 .را پر کند

ها برای تشکیل یک بسته تجاری با نام شراکت و  وزیر ژاپن، نیشیکاوا را به خاطر ایجاد اصالحات در کشاورزی و انجام اقدام نخست

 .همکاری بین کشورهای اقیانوس آرام، ستایش کرد

 :اقدام نمائید برای بهاشتراک گذاری اخبار

http://www.iana.ir/majles/item/02420-2.html 

 

 اخبار اختصاصی

  درصد است؟ 11کشاورزی ایران چرا مصرف آب در بخش 

درصد کاهش یابد، شما  22درصد،  72و اگر این ... کنیم در بخش کشاورزی است درصد آبی که مصرف می 72امروز در کشور ما 

راندمان بخش کشاورزی در ایران بسیار پایین است و این مسأله، تذکر مقام معظم رهبری را نیز به « .افتد ببینید چه اتفاقی می

 ... اه داشته استهمر

در بخشی از  2172نخستین روز از سال  رهبر معظم انقالب اسالمی در« ای اهلل خامنه حضرت آیت» محمدی؛ دکتر فرهود گل

امروز »: های آبیاری و اصالح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی تأکید کردند و افزودند سخنان خود بار دیگر بر لزوم اصالح شیوه

های آبیاری کشاورزی را دولت  اگر شیوه. شود کنیم در بخش کشاورزی مصرف می درصد آبی که ما مصرف می 72در کشور ما 

های دیگر  ما در بخش. افتد درصد کم بشود، شما ببینید چه اتفاقی می 22درصد  72بتواند به توفیق الهی اصالح بکند و اگر از این 

درصد  22کنیم و از  درصد آب کشور کار می 22فقط با  –هایی که به آب نیاز دارد  بخش خانگی، بخش صنعتی و سایر بخش –

در واقع دو برابر . افتد جویی کنیم ببینید چه اتفاقی می درصد صرفه22بتوانیم در بخش کشاورزی اگر . کنیم آب کشور استفاده می

 «.آید که این امر بسیار با ارزشی است برداری در بخش غیرکشاورزی به وجود می امکانات بهره

چنین در سخنرانی ابتدای سال  هم گذاری آن سال به نام سال اصالح الگوی مصرف و با نام 2188ایشان پیش از این نیز در سال  

های آبیاری و صرفه جویی آب در  های کلی اصالح الگوی مصرف در سال گذشته بر اصالح شیوه خویش و نیز با ابالغ سیاست 87

که متوسط جهانی مصرف آب در  درصد است در حالی 72مصرف آب در بخش کشاورزی ایران . اند بخش کشاورزی تأکید نموده

http://www.iana.ir/majles/item/21652-1.html
http://www.taamolnews.ir/fa/news/84131
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چنین متوسط عملکرد تولید محصوالت کشاورزی کشور ما چندان رضایت بخش  هم. باشد درصد می 52حدود  بخش کشاورزی

شود در  لیتر آب مصرف می 0222کیلوگرم محصول  2در ایران برای تولید . وری در قیاس با سایر کشورها پایین است نیست و بهره

راندمان آبیاری کشورمان . رسد لیتر آب به مصرف می 2122ر محصول که در کشورهای در حال توسعه برای تولید همین مقدا حالی

درصد آب تأمین شده برای کشاورزی در  45به طوری که حدود . در قیاس با کشورهای خشک و نیمه خشک منطقه نیز پایین است

ی برداشت، حمل  از نقطه چنین ضایعات محصوالت کشاورزی هم. درصد است 40در حالی که این رقم در جهان . رود مزارع هدر می

 .شود درصد است که به نوعی هدر رفت آب محسوب می 12الی  12و نقل، نگهداری و مصرف در ایران 

  
تری را عرضه نماید لذا با  تر، تولید بیش روست که در آینده بایستی ضمن مصرف آب کم بخش کشاورزی ایران با این واقعیت روبه

وری از منابع آب، افزایش کارایی  های نوین باید در جهت ارتقای بهره آوری اده از دانش و فنمدیریت صحیح منابع آب و با استف

راندمان آبیاری در کشور طبق [. 2]های اساسی را برداشت  مصرف آب، افزایش راندمان آبیاری و افزایش عملکرد در واحد سطح، گام

درصد بوده است  62حدود  81معاونت امور زیربنایی در سال درصد بوده و طبق گزارشات  10، 0222در سال ( FAO)گزارشات 

باشند راندمان  که در اکثر کشورهایی که از نظر اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی مشابه ایران می درحالی. که به نظر غیر واقعی است

درصد، هند  42در لیبی  0222در سال که راندمان آبیاری براساس گزارش فائو  باشد به طوری آبیاری به مراتب باالتر از کشور ما می

 10درصد، ایران  14درصد، چین  62درصد، ترکیه  61درصد، عربستان  66درصد، پاکستان  62درصد، سوریه  21درصد، مصر  26

 .پردازیم باشد که در زیر به شرح آن می های کنترل بحران آب، مدیریت مصرف آب می یکی دیگر از روش[. 2]درصد بوده است

  
میلیارد مترمکعب آن در بخش کشاورزی برای  85میلیارد متر مکعب آب استحصالی ساالنه در ایران، بیش از  72جموع از م

هزار  022هزار هکتار زمین زراعی و یک میلیون و  122میلیون و  4هزار هکتار سطح زیر کشت آبی شامل  222میلیون و  5آبیاری

معتقدند برای تأمین مواد غذایی سه نفر در سال، یک هکتار زمین ( FAO)رزی ریزان کشاو برنامه. شود هکتار باغ مصرف می

میلیون جمعیت فعلی کشور، سطح زیرکشت آبی باید به میزان قابل توجهی افزایش  52بنابراین برای . کشاورزی مورد نیاز است

در کشور آمریکا . شود درصد تخمین زده می62الی  12تر به صورت غرقابی است، بین  در حال حاضر راندمان آبیاری که بیش. یابد

های  اند میزان مصرف آب در هر هکتار را در طی سال های ترویجی و آموزش کشاورزی و تحقیقات توانسته با به کارگیری روش

میزان مصرف آب برای آبیاری محصوالت مهم کشاورزی نیز در مقایسه با . درصد کاهش دهند 24میالدی 2772تا  2782

گذاری فعلی آب کشاورزی براساس حجم آب مصرفی نیست؛ لذا باید ترتیبی اتخاذ شود تا  قیمت. ای جهانی بسیار باال استه مقیاس

در مصارف کشاورزی نیز قیمت براساس حجم آب برآورد شود تا موجب افزایش راندمان آبیاری و مدیریت مصرف آب در کشاورزی 

 .شود

  
 در بخش کشاورزی مدیریت مصرف آب

  
درصد 02درصد تولید ناخالص ملی،  28که حدود  طوری های اقتصادی کشور است، به ترین بخش بخش کشاورزی یکی از مهم

ی مورد استفاده در صنعت را فراهم  درصد مواد اولیه 72درصد صادرات غیرنفتی و  02درصد غذای جامعه،  82اشتغال، تأمین 

چنین باال بودن ضایعات  کند که به علت راندمان پایین آبیاری و هم رف میدرصد منابع آب کشور را مص 76این بخش  .کند می

درصد  4که با کاهش حدود  با توجه به این. دهد ای از منابع آب را هدر می کشاورزی به صورت مسقیم و غیرمستقیم بخش عمده

هکارهایی که در این بخش  اگردد، ر جویی می کاهش در مصرف آب کشاورزی معادل کل مصرف شرب و صنعت کشور آب صرفه
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ی آب  ی بهینه به این دلیل انتخاب راهکارهایی که کاهش مصرف و استفاده. بتواند باعث کاهش تلفات گردد از اولویت برخودار است

ی ها های اخیر با توجه به محدودیت ل در سا[. 20و5،8،7،22،22]را در این بخش به دنبال داشته باشد، از اولویت برخوردار است 

ترین راهکارها به منظور مدیریت مصرف  مهم. گردد وجو می موجود در مدیریت عرضه، رویکردهای مناسب در مدیریت مصرف جست

گذاری و پذیرفتن آب به مثابه یک کاال و تعیین و اعمال ارزش واقعی آن، افزایش راندمان  آب، افزایش کارایی مصرف آب، قیمت

ی منابع آب  پارچه مدیریت یک  زایی، کاهش ضایعات کشاورزی و کنترل رشد جمعیت و اشتغالآبیاری، تعیین الگوی کشت بهینه، 

برداران و کشاورزان و انتقال دانش نوین آبیارى توسط ناظرین  یابی به این راهکارها آموزش بهره های دست باشد که یکی از روش می

 .پارچه سازى اراضى خواهد بود به مزارع همراه با یک

  
. گردد جویی می میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی صرفه 8درصدی کارایی مصرف آب تقریباً  22ایط فعلی با افزایش در شر

ی بهینه از آب و راهکارهای زراعی یا  توان انتظار استفاده واقعی آب می با پذیرفتن آب به مثابه یک کاال و تعیین و اعمال قیمت 

با افزایش راندمان آبیاری و کم آبیاری با کاهش مصرف آب، کارایی . تالفات آب را داشتفنی جهت کاهش مصرف جلوگیری از 

توان مصرف آب را  با تعیین الگوی کشت بهینه در هر منطقه نه تنها می. شود مصرف آب باال رفته و از اتالف آب جلوگیری می

میلیارد  1/2به افزایش جمعیت و مصارف کنونی، قریب به اکنون هر سال با توجه  هم . یابد کاهش داد بلکه درآمد کل افزایش می

رود که معادل  درصد محصوالت کشاورزی به صورت ضایعات از بین می 12تا  21هر سال بین . یابد مترمکعب نیاز آبی افزایش می

مشکل در مدیریت منابع  ترین پارچه بر منابع آب مهم نبود مدیریت یک. باشد میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور می 12تا  21

 [.4و 0،1،6،2]باشد آب کشور می

  
در حالی که . باشد درصد می 21/2و  76/2های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت کشور به ترتیب برابر با  مصرف آب در بخش

مصرف  چنین سهم بخش صنعت در هم. درصد است 00و  8،  52متوسط جهانی مصرف در سه بخش یاد شده به ترتیب برابر با 

 [.26و2،20،21]تر است آب حتی از مصرف همان بخش در کشورهای با درآمد پایین و متوسط نیز به مراتب کم

  
میلیارد مترمکعب از آب مصرفی به صورت تبخیر، روان آب و  1/20توان نتیجه گرفت حدود   می درصد  14با قبول متوسط راندمان 

از [. 26و2،7،22،22]شود ی آب زیرزمینی می نفوذ به صورت عمقی باعث تغذیه شود البته قسمتی از نفوذ از دسترس خارج می

هوایی، ارقام مورد کشت، عملیات زراعی، سطح تکنولوژی، قیمت آب و    طرفی به دلیل پایین بودن راندمان آبیاری، شرایط آب و

کیلوگرم محصول  7/2کارایی مصرف آب  که بر اساس آمار مصرف آب و تولید محصول کشاورزی در ایران دیگر عوامل در حالی

مکعب  کیلوگرم بر هر متر 2/0مکعب آب مصرفی است، در کشورهای پیشرفته این مقدار به طور متوسط    تولید شده به ازای یک متر

های  اس آمارای را بر منابع آب کشور وارد نموده است و هم اکنون بر اس ی اخیر فشار فزاینده افزایش جمعیت در چند دهه. باشد می

شود که برای حفظ سطح فعلی  درصد هر سال حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می 2/2موجود و قبول نرخ رشد 

ترین مشکل در مدیریت منابع آب در سطح کشور نبود  مهم. باشد میلیارد متر مکعب آب می 1/2مصرف نیاز به استحصال ساالنه 

هم اکنون وزارت نیرو و جهاد کشاورزی هر کدام متولی استفاده از بخشی از منابع آب . باشد میپارچه بر منابع آب  مدیریت یک

های  کانال)و هم وزارت جهاد کشاورزی ( 0و2ی  کانال درجه)های آبرسانی جهت آبیاری هم وزارت نیرو  در طراحی کانال. باشند می

های باالتر وزارت نیرو  شخصی وزارت جهاد کشاورزی و در مقیاسدر ساخت سدها تا ظرفیت م. کنند فعالیت می( 1ی توزیع درجه

ی مصنوعی به وزارت نیرو و پخش سیالب به وزارت جهاد  از طرفی جهت احیا و حفظ ذخایر آب زیرزمینی تغذیه. متولی هستند

زایش راندمان با هدف زمان با اف در گسترش آبیاری تحت فشار تأکید بر افزایش سطح زیرکشت هم. کشاورزی محول گردیده است
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ی  شود به دلیل افزایش راندمان آبیاری در سطح حوضه باشد که در واقع این مسأله باعث می افزایش تولید محصوالت کشاورزی می

گردد نبود  گونه که مالحظه می همان. جویی شده و به حفظ یا احیای منابع آبی که هدف وزارت نیرو است، کمکی نکند آب صرفه

ی بهینه از منابع گردیده و به دلیل وجود تشکیالت اداری موازی  مدیریت منابع و توزیع آب منجر به عدم استفادهپارچگی  یک

از دیگر مشکالت مدیریت منابع آب . آمده است های عمومی بخش آب افزایش یافته و از طرف دیگر تداخل وظایف به وجود  هزینه

های اداری موجود از جمله کمبود پرسنل  همین قوانین موجود نیز به علت ضعف. دباش ضعف و عدم کارایی قوانین در این بخش می

 .های بدون مجوز اشاره نمود های غیرمجاز و یا افزایش عمق چاه توان به حفر چاه به عنوان نمونه می. و تجهیزات قابل اجرا نیستند

  
ی مصرف آب در بخش کشاورزی حدود که متوسط جهان درصد است در حالی 11مصرف آب در بخش کشاورزی ایران 

چنین متوسط عملکرد تولید محصوالت کشاورزی کشور ما چندان رضایت بخش نیست و  هم. باشد درصد می ۷1

شود  لیتر آب مصرف می 0111کیلوگرم محصول  9در ایران برای تولید . وری در قیاس با سایر کشورها پایین است بهره

 .رسد لیتر آب به مصرف می 9311سعه برای تولید همین مقدار محصول که در کشورهای در حال تو در حالی

  
  

 پیشنهاداتی برای بهبود اوضاع

  
تر در  گذاری هر چه بیش آبی در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران عبارت از سرمایه راه حل سنتی برای مقابله با مشکل کم

چنین  با توجه به اثرات زیست محیطی و عوارض جانبی این راه حل، هم. ی آب بوده است تأسیسات آبی به منظور افزایش عرضه

تر نیست بلکه راه  ی آب بیش حل مشکل آب در ایران تنها عرضه رسد که راه ی آب به نظر می ی تولید و عرضه افزایش سریع هزینه

ها و  این گونه سیاست. ب را تغییر دهدها و تدابیری که ساختار اقتصاد و الگوی مصرف آ حل مؤثرتر عبارت است از اتخاذ سیاست

به این منظور . ریزان توسعه قرار گیرد تر از گذشته مورد توجه برنامه شوند و الزم است بیش گذاری می نام« مدیریت مصرف»تدابیر 

 .گردد وری آب در ادامه مطرح می ه ترین راهکارهای اصالح الگوی مصرف و افزایش بهر مهم

  
کارایی . گردد، تعریف شده است ی خشکی که توسط گیاه به ازای هر مترمکعب آب حاصل می دار مادهمق :کارایی مصرف آب

گیاهی تولید شده   ی ی کمی میان رشد گیاه و مصرف آب به کار برده شده و به صورت مقدار ماده مصرف آب برای نشان دادن رابطه

ترین محدودیّت تولیدات کشاورزی در ایران است،  که آب مهم این با توجه به[. 22]گردد به ازای واحد آب مصرف شده تعریف می

که  نظر به این. ای باشد که به ازای یک واحد آب مصرف شده، حداکثر محصول تولید شود گیری تولید به گونه بایست جهت می

میلیارد  8توان حدود  می درصدی کارایی مصرف آب 22کیلوگرم بر مترمکعب است و با افزایش  52/2کارایی مصرف آب در ایران 

 .تر است جویی نمود که از مجموع مصرف آب در شرب و صنعت کشور بیش مترمکعب آب صرفه

  
ی آن نیز به دلیل قلت سطح دانش فنی  های تولید است که قسمت عمده ی بخش کشاورزی ایران، سنتی بودن روش مشکل عمده

تر نقش  کشاورزی بیش از پیش باید به این مسأله رسیدگی کرده و فعال بنابراین بخش آموزش ترویج و تحقیقات. کشاورزی است

آوری زیستی و  فن)ی تکنولوژی نوین  خود را ایفا نماید زیرا تنها راه امکان کشاورزی سنتی به تجاری ـ اقتصادی از راه استفاده

برداری بهینه  باشد زیرا بهره ی کشور میهای آموزشی، ترویج و تحقیقات در سطح مناطق روستای در بخش گسترش ایستگاه( شیمی

برداری آموزش کافی دیده  از منابع آب، خاک، نیروی انسانی و تکنولوژی در بخش کشاورزی زمانی میسر است که واحدهای بهره
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اراضی کشور برداری از  ی مناسب و مطلوب باشد لذا قبل از طراحی هر گونه نظام بهره باشند و در ضمن این واحدها در حد و اندازه

ی  ی مالکیت زمین و فراهم سازی زمینه ی کم رنگ کردن انگیزه باید تدابیر الزم در جهت همکاری کشاورزان در بین خود به وسیله

در این راستا راهکارهای پیشنهادی برای افزایش کارآیی مصرف آب به شرح زیر [. 0]پذیرش کار تولید تعاونی صورت پذیرد

 :باشند می

 :ی وسیله افزایش کارآیی مصرف آب در اراضی زراعی به های آبیاری و سازی روش بهینه (الف 

 اصالح الگوی کشت محصوالت زراعی؛ -2 

 ها؛ انتخاب ارقام پرمحصول و با کارآیی مصرف آب باال و ترویج کشت آن -0 

 با کارآیی مصرف آب باال؛ و تولید ارقام( بیوتکنولوژی)های جدید  اصالح ژنتیکی گیاهان با استفاده از تکنیک -1 

 یابی به آن؛ تحقیقات روی ارقام مقاوم به شوری، خشکی و دست -6 

 ی آرایش کاشت گیاهان زراعی مختلف؛ بررسی و تحقیق درباره -2 

 استفاده و ترویج مدیریت تلفیقی آب آبیاری و کودهای شیمیایی؛ -4 

 کاشت زود گیاهان به منظور فرار از خشکی و تنش؛ -5 

 ی سریع؛ ی رشد کوتاه و رشد اولیه گسترش کشت ارقام با طول دوره-8 

 بررسی در مورد تعیین ابعاد مناسب مزرعه به منظور بهبود راندمان آبیاری؛ -7 

 ی مطلوب در هکتار؛ بررسی و تحقیق در مورد تراکم بوته -22 

 .پارچه سازی اراضی افزایش راندمان آبیاری و یک -22 

 :ی وسیله ها به ر آبیاری سنتی در مزارع و باغاصالح ساختا (ب 

 پارچه سازی؛ های یک تسریع در اجرای طرح -2 

 های مناسب آبیاری؛ ترویج استفاده از روش -0 

 استفاده از آب برگشتی فاروها و نوارها؛ -1 

 های مدرن و کارآمد آبیاری سطحی از قبیل آبیاری کابلی و موجی؛ گسترش آموزش روش -6 

 .های آبیاری زیرسطحی با حذف تبخیر از خاک های آبیاری زیرزمینی و روش تفاده از سیستماس -2 

 :ی وسیله کاهش تبخیر از سطح مزرعه به (ج 

 ترویج و گسترش استفاده از مالچ طبیعی و مصنوعی؛ -2 

 های بهزراعی در جهت کاهش تبخیر، تعرق و ترویج آن؛ استفاده از روش -0 

 .مستقیم در زمان آبیاری و اجتناب از آبیاری در اواسط روزکاهش تبخیر  -1 

 :ی وسیله های مناسب مدیریت آبیاری به منظور کاهش تلفات آب به استفاده از روش (د 

 تحقیق، بررسی و ترویج کشت نشایی؛ -2 

 های اولیه؛ های آبیاری تحت فشار در آبیاری ی استفاده از روش ترویج و توسعه -0 

 .دار شده و یا کشت بذور غنی شده که سریع رشد نمایند های فنی نظیر کشت بذور جوانه قدامانجام ا -1 

 :ی وسیله انجام کم آبیاری به منظور افزایش کارآیی مصرف آب به (ذ 

 :تر آب به منظور افزایش تولید است که در آن باید به نکات زیر توجه نمود ی کم کم آبیاری مصرف عامدانه و عالمانه 

 ؛.(ی رشد کوتاه، راندمان مصرف آب باال و مقاوم به خشکی هستند گیاهانی که دارای دوره)انتخاب گیاه مناسب برای کم آبیاری -2 
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 ؛(های دارای ظرفیت نگهداری باال خاک)خاک مناسب برای کم آبیاری  -0 

 ؛(کیفیت آب باید خوب باشد)کیفیت آب آبیاری  -1 

 ؛(منحنی تابع تولید، درآمد و هزینه تعیین گردد باید از روی)عملیات زراعی  -6 

 ؛(با توجه به رفتار گیاه که حداقل تأثیرات منفی را بر رشد آن داشته باشد)زمان آبیاری  -2 

 ؛(بستگی به کیفیت آب و خاک دارد)های اعمال کم آبیاری  روش -4 

 (.ها و کاهش تعرق گیاه دارند روزنهبه ویژه کودهای پتاسیم و روی نقش مهمی در تنظیم )مصرف کود  -5 

 توسعه، ترویج و آموزش آبیاری و افزایش آگاهی زارعین (ر 

 .ی مهم تولید بها دادن به آب آبیاری به عنوان نهاده (ز 

ی آن نیز به دلیل قلت  های تولید است که قسمت عمده ی بخش کشاورزی ایران، سنتی بودن روش مشکل عمده 

بنابراین بخش آموزش ترویج و تحقیقات کشاورزی بیش از پیش باید به این مسأله . است سطح دانش فنی کشاورزی

تر نقش خود را ایفا نماید زیرا تنها راه امکان کشاورزی سنتی به تجاری ـ اقتصادی از راه  رسیدگی کرده و فعال

زشی، ترویج و تحقیقات در های آمو در بخش گسترش ایستگاه( آوری زیستی و شیمی فن)ی تکنولوژی نوین  استفاده

 باشد سطح مناطق روستایی کشور می

 

های مناسب مدیریت تقاضا و اصالح الگوی مصرف آب کشاورزی تعیین الگوی کشت  یکی از روش: تعیین الگوی کشت بهینه (ژ

م است برخی محصوالت بدین منظور الز. تری تولید کند تر ارزش اقتصادی بیش الگویی که با مصرف مقدار آب کم. باشد مناسب می

ها کاهش یابد و از طرف دیگر سطح زیر کشت برخی محصوالت افزایش یافته و محصوالت جدیدی  حذف یا سطح زیر کشت آن

چای استان همدان  ی قره ی موردی به منظور تعیین الگوی بهینه به بررسی الگوی کشت در حوزه در مطالعه. وارد الگو گردد

 .این حوزه تعیین گردید پرداخته و الگوی بهینه در

  
درصد، حدود  2/2و قبول نرخ رشد  2152جمعیت کنونی کشور با مبنا قرار دادن آمار سال : زایی کنترل رشد جمعیت و اشتغال

بینی  مترمکعب در سال پیش 2122ی مصرف آب برای هر نفر تقریباً  با توجه به جمعیت، مقدار سرانه. میلیون نفر است 45

شود، یعنی در هر سال  درصد در شرایط فعلی هر سال یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می 2/2بول نرخ رشد گردد، با ق می

میلیارد مترمکعب از منابع آبی تجدید پذیر کشور استحصال نمود و با توجه به  1/2بایست  ی آب می برای حفظ همین مقدار سرانه

رسیم  به این نتیجه می. میلیارد مترمکعب از این منابع قابل استحصال است 02ثر این واقعیت که بر اساس نظرات کارشناسی حداک

های  ریزی ها و برنامه گذاری در سیاست. های نهایی خود است ی آب در حال نزدیک شدن به محدوده راهکارهای مبتنی بر عرضه

تر بر آن  ها در جهت تأکید بیش تلقی نموده و برنامهزا  بر بودن، بخش کشاورزی به عنوان یک منبع اشتغال کالن، به علت کم سرمایه

. نماید درصد نیروی کار کشور در بخش کشاورزی فعالیت می 7/14که حدود  شود به طوری زایی تهیه و تدوین می به منظور اشتغال

نتایج نشان داد . ی حاصل از هر متر مکعب آب در صنعت و کشاورزی مقایسه شد ای در استان همدان، ارزش افزوده در مطالعه

بنابرین . باشد ریال می 5/5672و  1/815ی حاصل از هر واحد آب در بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب  ارزش متوسط ستانده

 [.26و 7]کاهد  های صنعت و خدمات از میزان مصرف و تلفات آب می زایی در بخش کنترل رشد جمعیت و اشتغال
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میلیون مترمکعب آب  852یک درصد از میزان ضایعات کشاورزی چیزی حدود  با کاهش هر: کاهش ضایعات کشاورزی (ل

ی  استفاده. برای کاهش ضایعات کشاورزی در زمان کاشت و داشت، مراقبت مناسب زراعی ضروری است. شود  جویی می صرفه

جایی مناسب محصول، نگهداری  هموقع، حمل و نقل و جاب درست از نهادها، عملیات زراعی به موقع، نبود باران، تگرگ یا برف بی

تغییر فرهنگ مصرف . گردد بندی مناسب سبب کاهش ضایعات می محصول در انبار فنی، کاهش زمان بین برداشت، فرآوری و بسته

 .شود عمومی از فله خوری سبب کاهش ضایعات کشاورزی در سطح خانوارها می

  
 برداری از منابع آب؛ های مناسب بهره بهبود مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و ایجاد تشکل (س

  
 ارتقای راندمان آبیاری در اراضی آبی کشاورزی؛ (ش

  
 ای و انحرافی؛ های مختلف مانند احداث بندهای ذخیره ها با استفاده از روش جلوگیری از هدر رفتن سیالب (ص

  
 ها و پخش سیالب؛ ی مصنوعی آبخوان تغذیه (ض

  
های  ی آبخیز به منظور ایجاد و ارتقای هماهنگی بین طرح ی منابع آب در حوزه پارچه مدیریت یکهای  تدوین و اجرای طرح (ق

 های آبیاری و زه کشی در مناطق پایین دست؛ ی منابع آب، آبخیزداری در مناطق باالدست و احداث شبکه توسعه

  
 ها با رعایت مالحظات زیست محیطی؛ ی مجدد از پساب استفاده (ع

  
 . )*(الگوی کشت متناسب با ظرفیت پایداری منابع آباعمال  (ی

  
 فهرست منابع 

  
 های مدیریت بحران بحران آب و راه.2185.عالمه، علی اصغر -2

  
 ی آب در کشاورزی ی راهکارهای راهبردی مصرف بهینه ارایه. رضا نیک نفس، علی -0

  
 .برداری کشاورزی پایاب سدهای مخزنی بهبود نظام بهرهنقش آموزش و ترویج در . رضا و همکاران پناه، غالم دین -1

  
های مدرن و سنتی، کارشناس ارشد دانشگاه شهید  برداری شبکه های کشاورزی در مدیریت بهره نقش تشکل. تیموری، جواد -6

 .عباسپور تهران

  
 ی دکتر شهبازی در خصوص اصالح الگوی مصرف متن مصاحبه -2

  
 آوری اطالعات، وزارت جهاد کشاورزی دفتر آمار و فن 2186ی کشاورزی  آمار نامه -4
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.available online:www.rdfs.net/themes/communication_en.htm 
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 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند -ی ترویج و آموزش کشاورزی دکترای رشته محمدی؛ دکتر فرهود گل * 

http://www.taamolnews.ir/fa/news/86212 

 اخبار اختصاصی

 تشکیل کمیته مدیریت بحران آب

 .های کشور خبر داد وزیر نیرو از تشکیل کمیته مدیریت بحران آب در تمامی استان

  February 0222 06 - 20:22 - 2171اسفند  22 :تاریخ

 .های کشور خبر داد وزیر نیرو از تشکیل کمیته مدیریت بحران آب در تمامی استان

چیان در نخستین همایش ساالنه مدیریت بحران و پافند غیرعامل در صنعت آب و برق  به گزارش واحد مرکزی خبر ، حمید چیت

ها برای مقابله با خشکسالی ها دفاتر مدیریت بحران آب  در تمام استان در شورای عالی آب مقرر شد: در محل پژوهشگاه نیرو، افزود

http://www.taamolnews.ir/fa/news/84131
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 .ایجاد شود تا در خدمات دچار مشکل نشویم

 میلیمتری بارشهای کشور 4۷کاهش 

در هفت سال گذشته : وی با بیان اینکه کشور از نظر اقلیمی و شرایط مکانی و زمانی در شرایط خاصی قرار گرفته است، ادامه داد

متر کاهش یافته است، در سال آبی  میلی 021متر به  میلی 022که متوسط بارندگی از  طوری  خشکسالی بزرگی بوده ایم، بهدچار 

. درصد کم شده است 22درصد کاهش بارش داریم و میزان رواناب کشور  27جاری با وجود بارش های خوب چند روز اخیر 

 .درصد کاهش یافته است 62پوشش برفی نیز 

 12در آب شهری حدود : شود بسیار اندک است افزود  ها از فروش خدمات دریافت می یرو با بیان اینکه منابعی که در شرکتوزیر ن

در آب زیرزمینی نیز از سال . شود درصد قیمت تمام شده خدمات دریافت می 25درصد و آب کشاورزی  20درصد، آب روستایی 

  .هیچ دریافتی نداشته ایم 86

در بخش برق : ویژه در بخش برق کشور با توجه به این شکاف درآمد و هزینه ادامه داد ها به به بدهی انباشته شرکتوی با اشاره 

کنیم و  تومان دریافت می 67شود، اما در مقابل  تومان برای هر کیلووات ساعت برق هزینه می 82بدون احتساب هزینه سوخت 

 .صنعت برق کشور وارد می کند ها و درآمدها فشار مضاعفی را بر فاصله هزینه

 آمادگی برای وضعیت خاص سال آینده

ها باید از هم اکنون برای وضعیت خاص سال آینده آماده باشیم؛ در سال آینده هم در  با توجه به کاهش چشمگیر بارش: وی گفت 

نیازهای شرب با کاهش تولید برق تامین آب شرب و کشاورزی و هم از نظر تولید برق از سدهای برقابی به دلیل اولویت تامین 

  .مواجه خواهیم بود و نخواهیم توانست از تمامی ظرفیت برقابی خود استفاده کنیم

 ایجاد مراکز کوچک تولید برق 

نشان گذاری خود را  ریزی ها در سیاست بخشی از برنامه :کرد و افزود  ریزی برای بحران اعالم در ادامه گام دیگر را برنامه  وزیر نیرو

می دهد؛ تا چند سال پیش، سیاست کلی در بخش برق احداث نیروگاه های بزرگ و انتقال برق به مراکز مصرف بود؛ اما با توجه به 

تجربه جهانی دریافتیم باید واحدهای کوچک تولید پراکنده نیز در مناطق مختلف برای پایداری و اطمینان شبکه داشته باشیم که 

 .رای انتقال، امکان تامین محلی برق وجود داشته باشددر صورت هرگونه مشکل ب

 

ها باید در مواقع اضطرار  تمامی شرکت: وی مسئله دیگر را تجهیز شرکت به تجهیزات مورد نیاز در مواقع بحران دانست و افزود

د، یا در بخش برق دیزل های پمپاژ، تصفیه و بسته بندی آب را در اختیار داشته باشن تجهیزات مورد نیاز بحران همچون سیستم

 .ژنراتورها همیشه در دسترس باشد

http://www.tabnak.ir/fa/news/658077 
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	مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: مجوز ایجاد ایستگاه هواشناسی کشاورزی شمال شرق در این استان گرفته شد.
	سه منطقه در تهران نیازمند تثبیت شنهای روان است در غیر این صورت دوباره شاهد طوفان شن در تهران خواهیم بود.
	100 هزار هکتار از جنگل های بلوط دچار آسیب 75 تا 100 درصد است
	رییس مرکز جنگلهای خارج از شمال، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: 19 درصد از سطح شش میلیون هکتاری جنگل های بلوط کشور خشکیده و یا دچار خسارت شدند.

	اقتصاد محصولات
	عرضه برنج شیرودی، هاشمی و طارم در بورس کالای ایران
	روز دوشنبه 4 اسفند ماه، تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران شاهد عرضه برنج شیرودی، هاشمی و طارم است.
	از تجارت شبهانحصاری موز تا توزیع میوه شب عید از 20 اسفند
	تجارت موز در بازار مصرف ایران شبهانحصاری است، زیرا کمپانیهای معدود توزیعکننده این محصول در جهان، تنها حاضر به معامله با افرادی خاص هستند.
	تورم خوراکیها 10.7 درصد افزایش یافت
	بنا به اعلام مرکز آمار، در شاخص خوراکیها، نرخ تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش نشان میدهد که این رقم نشان از تورم 10.7 درصدی نسبت به 12 ماهه گذشته دارد.
	نظام بهرهبرداری جدید، پیشنیاز کشاورزی برای توفیق در بورس
	کشاورزی برای ورود موفق در بورس، باید با تعریف نظام بهرهبرداری جدید مبتنی بر تعریف قطعات بزرگ کشاورزی با حفظ مالکیتهای کوچک، امکان جذب سرمایه و مکانیزاسیون را بالا برده و زمینه را برای حضور کشاورزان و دریافت سهام آماده کند.

	برنج
	همه برنجهای ایرانی سال آینده کدرهگیری میگیرند/کشت ممنوع نمیشودکشاورزی>

	برنامه و سیاست ها
	کشاورزان حادثهدیده از پرداخت جریمه حق بیمه اجتماعی معاف شدند
	نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 94 مصوب کردند که کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیدهاند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشدهاند، از پرداخت جریمه برای معذوریت معاف هستند.
	امیدواری وزیر جهاد کشاورزی برای انتقال نظام خرید تضمینی به بورس
	ادغام محیط زیست با جهاد کشاورزی به مصحلت نیست.
	تبصره نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به کمیسیون تلفیق بازگشت
	با تصویب نمایندگان مجلس، تبصره نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به کمیسیون تلفیق بازگشت.
	مخالفت مجلس با اختصاص 35 میلیارد به سازمان جنگلها و مراتع در بودجه 94
	نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 94 بند مربوط به اختصاص مبلغ 350 میلیارد ریال به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را حذف کردند.
	طرح دو فوریتی ادغام محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی با 82 امضاء تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد
	طرح دو فوریتی جمعی از نمایندگان مجلس برای ادغام سازمان محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی با 82 امضاء تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
	۵ راهکار برای مدیریت اقتصاد در تحریم؛ از منابع محدود ارزی تا گفتوگوی صادقانه با مردم درباره هدفمندی یارانهها
	معاون وزیر اسبق اقتصاد با ارائه ۵ راهکار برای مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم معتقد است منابع ارزی کشور باید مدیریت شده و صرف واردات اقلامی چون شامپو و مجسمه نشود، همچنین دولت باید درباره هدفمندی یارانهها با مردم صادقانه صحبت کرده و جسارت ادامه و اجرای ...
	مصوبهای برای افزایش قیمت شیر نداشتهایم/ دستگاههای نظارتی اقدام کنند
	معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با بیان اینکه از زمان ابلاغ مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام از دامداران با قیمت 1440 تومان هیچ تغییری تاکنون در آن ایجاد نشده، گفت: اگر تغییر قیمتی در مورد محصولات لبنی و شیر در بازار رخ داده مسئولیت آن بر عهده دست...
	تشکیل انجمن ملی تولیدکنندگان کشت بافت کلید خورد
	معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی عدم ارتباط صحیح و مناسب بین بخش خصوصی و دولتی را باعث بروز برخی مشکلات در واحدهای تولیدی کشت بافت عنوان و برای حل این معضل خواستار همکاری دوطرفه از طریق ایجاد تشکب ملی واحدهای تولیدی کشت بافت شد.
	کنگرههای علوم باغبانی، بینالمللی میشود
	نهمین کنگره علوم باغبانی در بهمنماه سال آینده در دانشگاه شهیدچمران برگزار میشود.
	کیفیت فعالیت واحدهای خدمات مکانیزه سنجش میشود
	با الزام استفاده از کودهای آلی و زیستی در 240 هکتار در 11 استان کشور مصوبه برنامه پنجم توسعه برای بهکارگیری 35 درصدی کودهای آلی و زیستی اجرایی شد.
	اختصاص بخشی از اعتبارات هر طرح و پروژه به آموزش بهرهبرداران و خرید دانش فنی
	حدود دوسوم جمعیت 210 هزار نفری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور جویای کار هستند که این یک روی سکه است و در طرف دیگر جامعه چهار میلیونی بهرهبرداران بخش کشاورزی هستند که تنها یک درصدشان تحصیلات دانشگاهی مرتبط و 1.5 تا دو درصدشان نیز تحصیلا...
	اقتصاد کشاورزی بايد براساس قيمت بين المللی آب ساماندهی شود

	بازار و قیمت ها
	دلایل گرانی گوشت مرغ/ قیمت مناسب ۷۵۰۰ تومان است
	رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی پرورشدهندگان مرغ گوشتی گفت: کاهش جوجهریزی به دلیل ضرر و زیان تولیدکنندگان و افزایش تقاضا در ماههای پایانی سال از دلایل اصلی گرانی مرغ در هفتههای اخیر است.
	مرغ بیش از ۷ هزار تومان اجحاف به مصرفکننده است
	در حالی مرغ در بازار کیلویی ۷۸۰۰ تومان به فروش میرود که وزیر جهاد کشاورزی میگوید: از نظر ما قیمت گوشت مرغ نزدیک ۷ هزار تومان باید باشد و بیشتر از آن اجحاف و به ضرر تولیدکننده و مصرفکننده است.
	جدول قیمت میوه و سبزی/ قیمت پرتقال بعد از بارندگی گران شد
	قیمت پرتقال و موز هفته جاری در تهران افزایش و قیمت خیار، توتفرنگی و گوجه فرنگی کاهش یافت.
	قیمت مرغ، ماهی و گوشت قرمز در تهران+جدول
	قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار شهرستانی میدان امام حسین (ع) تهران 7800 است.
	تغییرات جدید قیمت موادغذایی/ میوه یکساله ۵۰ درصد گران شد
	قیمت انواع ماهی و میگو در بازار

	تولیدات باغی
	12 میلیون اصله نهال، شناسهدار میشود
	59 میلیون اصله نهال در 462 نهالستان مجوزدار کشور تولید میشود که 37 میلیون اصله نهال گواهیشده و دارای برچسب بهداشت هستند و مابقی طی یک پروسه زمانی کوتاهمدت شناسهدار میشوند.
	نهالهای یارانهدار توزیع میشود
	امسال نیز انواع نهال یارانهدار مورد تأیید سازمان حفظ نباتات توزیع میشود.

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	راهاندازی آزمایشگاه تحقیقات شوری غلات برای کارآمدی برنامههای بهنژادی
	با تکمیل و راهاندازی گلخانه مجهز به سیستم کشت هایدروپونیک و آزمایشگاه تحقیقات شوری غلات، بازده و کارایی فرآیند تولید، اصلاح و معرفی ارقام متحمل به شوری بهبود خواهد یافت.
	با تکمیل و راهاندازی گلخانه مجهز به سیستم کشت هایدروپونیک و آزمایشگاه تحقیقات شوری غلات، بازده و کارایی فرآیند تولید، اصلاح و معرفی ارقام متحمل به شوری بهبود خواهد یافت.
	با تکمیل و راهاندازی گلخانه مجهز به سیستم کشت هایدروپونیک و آزمایشگاه تحقیقات شوری غلات، بازده و کارایی فرآیند تولید، اصلاح و معرفی ارقام متحمل به شوری بهبود خواهد یافت.
	افزایش 30 درصدی تولید سرمهای درمانی در مؤسسه رازی
	معاون بخش جانوران سمی مؤسسه رازی از افزایش 20.92 درصد تحویل سرمهای درمانی به وزارت بهداشت و افزایش بیش از 30 درصدی تولید آنها خبر داد و در عین حال اعلام کرد با بهرهبرداری از ساختمان جدید B1 تولید سرمهای درمانی بر اساس استانداردهای جهانی و GMP به دو...

	خدمات دام و طیور
	چالش پیش روی تولید داروهای دامی کشور/کمک به صادرات داروی دامی
	مدیرکل دفتر دارو و درمان با اشاره به چالشهای پیش روی صنعت تولید داروهای دامی در کشور، گفت: کاهش بهرهوری تحقیق و توسعه و کاهش نوآوری در صنعت دارویی دو چالش مهم پیشروی این صنعت است.
	امضای موافقتنامه دام و دامپزشکی با عراق/ تاکید بر مصرف حد مجاز دارو در دام
	رئیس سازمان دامپزشکی گفت: برای حرکت مستمر و پایدار در تولید و صادرات باید به کیفیت فکر کرد و اگر به کیفیت فکر نکنیم تولید به ضدتولید تبدیل میشود.
	شایعات بروز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان کذب است
	مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری طیور سازمان دامپزشکی با رد شایعات انتشاریافته در شبکههای اجتماعی در مورد بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور گفت: هیچگونه ردپایی از این بیماری تاکنون مشاهده نشده است.

	زیتون
	لزوم توجه به کیفیت تولید کارخانههای فراوری زیتون در گلستان

	شکر
	واردات 823 هزار تن شکر در 9 ماهه نخست سال جاری
	در سال 93، 823 هزار تن شکرخام در 9 ماه نخست سال جاری به کشور وارد شد که 32 درصد آن توسط بخش دولتی و مابقی توسط 9 شرکت بخش خصوصی وارد شده است.
	شیر برای سومین بار در سال جاری گران شد
	در حالی که صنایع لبنی از مصوبه دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت ۱۴۴۰ تومان امتناع میورزند، این صنعت امسال برای سومین بار شیر و فرآوردههای لبنی را گران کرد.

	شیلات
	پیشبینی تولید ۱۰۰۰ تن ماهی در قفس
	رئیس سازمان شیلات ایران گفت: ظرفیت تولید بالایی برای تولید ماهی در قفس در دریا وجود دارد و با اعلام آمادگی بخش خصوصی، پیشبینی میشود سال آینده ۱۰۰۰ تن تولید شود.
	سرانه مصرف آبزی در ایران ۸.۵ کیلوگرم و نصف مصرف جهانی است/ صادرات 40 هزار تن ماهی پرورشی
	مدیرکل دفتر بهبود و کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیلات با بیان اینکه برای پاسخگویی به ذائقه مردم باید تنوع تولید آبزیان را افزایش داد، گفت: تیلاپیا گونهای است که به دلیل تولید ارزان و آسان میتوان روی تولیدش کار کرد.
	شیلات از آب به جای کره، پروتئین میگیرد!
	پیش از آنکه آب به مصرف مزارع برسد، بخش شیلات میتواند ضمن غنیسازی آب، پروتئین تولید کند.
	افزایش 90 درصدی تولید میگوی پرورشی در هرمزگان
	توسعه آبزیپروری هرمزگان محدودیتی ندارد

	عسل
	زنبورهای عسل خراسان اصلاح نژاد میشوند

	صادرات و واردات
	صادرات بیش از 310 تن گل از استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس
	مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان فارس امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، با اعلام اینکه در حال حاضر سطح زیر کشت گل نرگس در این استان 270 هکتار است که 120 هکتار آن کشت دیم و 150 هکتار آن کشت آبی است، از افزایش سطح کشت گل نرگس در ا...
	لبنیات ایران در راه روسیه

	صنایع غذایی
	قطع سهمیه آرد یارانهای تمام نان فانتزیها از ابتدای اسفند/ قرار بود ۲۰ درصد آزادپز شوند
	رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمهحجیم گفت: علیرغم آنکه طبق مصوبه دولت باید ۲۰ درصد نانواییهای سنتی، فانتزی و صنعتی آزادپز شوند ولی آرد یارانهای همه نانواییهایی حجیم از ابتدای اسفندماه قطع شد و به ما اعلام کردند تمام این نانواییها آزادپز هستند.
	هشدار وزیر بهداشت به مصرف چیپس، پفک، سوهان و گز
	وزیر بهداشت در خصوص برخی تبلیغات و تولید تنقلات و سایر کالاهای آسیب رسان با تاکید بر اینکه نمی توان تولید را متوقف کرد، گفت: باید با وضع عوارض مصرف را کنترل کرد.

	گوجه فرنگی
	پای دولت به ماجرای گوجه فرنگی باز شد/ آغاز خرید گوجه فرنگی ۳۰۰ تومانی از کشاورزان
	مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در جهت حمایت از تولیدکنندگان گوجه فرنگی با ابلاغ دولت در استانهای بوشهر و هرمزگان با تشکیل مراکز خرید گوجه فرنگی به قیمت ۳۰۰ تومان از امروز توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی خریداری میشود.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	جذب دانشجو بیش از نیاز در رشته دامپزشکی/ تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه دامپزشکی به شرط آموزش
	معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی با اشاره به جذب بیش از نیاز دانشجو در رشته دامپزشکی، گفت: کسانی که قرار است پروانهشان به عنوان مسئول فنی تمدید شود باید از این به بعد این آموزشها را دیده باشند.
	گرانی لبنیات سرانه مصرف را کاهش داد/ ظرفیت خالی ۴۰ درصد دامپروری کشور
	وزیر جهاد کشاورزی گفت: سرانه مصرف مواد لبنی در کشور از سرانه مصرف جهانی بسیار پایینتر است که ممکن است یکی از دلایل آن گرانی مواد لبنی و عدم توانایی تهیه آن توسط خانوارهای ضعیف و کمدرآمد باشد.
	بارندگی در استانهای تولیدکننده گندم بهتر از سال قبل است/ دو توصیه به کشاورزان
	مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم در سال جاری 6.2 میلیون هکتار است، گفت: کشاورزان در این فصل با علفهای هرز و سن گندم مبارزه کرده و در رطوبت و بارندگی از کود استفاده کنند.
	پاپیزاده: کشاورزی کشور باید اقتصادی شود/ نیاز به خودکفایی در محصولات اساسی
	عضو کمیسیون اقتصادی کشور با اشاره به اینکه کشاورزی کشور معیشتی است و باید اقتصادی شود، گفت: ایجاد زیرساخت های لازم برای خودکفایی در تولید برخی محصولات اساسی مانند دانههای روغنی ضروری است.
	کلید خودکفایی در تولید بذر زده شد
	بستر لازم برای تحقق خودکفایی در تولید بذرهای اصلاحشده با در نظر گرفتن 246 شاخص جزئی و 43 شاخص کلی در 50 سایت فرآوری بذر آغاز شد.
	تراز تجاری بخش کشاورزی مثبت می شود
	معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش کشاورزی سهم 12 درصدی از کل تولید ناخالص ملی و یک سهم 20 درصدی از کل اشتغال کشور را دربر دارد.
	فرصت تبادل تجربه میان صنایع کشاورزی اروپا و ایران مهیا شد
	دهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته در مشهد با حضور کشورهای مطرح در عرضه ماشین آلات کشاورزی فرصتی گرانبها برای تبادل تجربه و اندیشه بین صنعتگران و تجار ایرانی و اروپایی را در عرصه ساخت ماشین آلات کشاورزی مهیا کرد.
	تثبیت ریزگردها نیازمند زمان و توافقات چندجانبه است
	وزیر جهاد کشاورزی، ارایه تسهیلات جهت افزایش صادرات فرآورده های دامی و گیاهی را از دستاوردهای سفر به عراق دانست و گفت: در سفر هیات بلندپایه ایران به عراق، قرار بود دو موافقتنامه برای صادرات محصولات دامی و گیاهی به امضاء برسد که هر دو کشور در موضوع امور...
	هر مزرعه ایرانی، یک مهندس کشاورزی
	توسعه پایدار بخش کشاورزی ضامن استقلال اقتصادی کشور و ضامن خودکفایی کشاورزی و ماندگاری مردم در روستاها است و به همین دلیل دولت خود را متعلق به تحصیلکردگان بخشهای مختلف اقتصادی میکند و از انتقادات و راهکارهای آنها بهره میگیرد.
	حضور جوانان نخبه در کنار افراد با تجربه در اتاق
	توسعه کشت فراسرزمینی تا 500 هزار هکتار

	منابع مالی
	پرداخت عیدی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
	صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اعلام کرد: عیدی تمامی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر پرداخت شد.
	اختصاص 500 میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به پروژههای آبرسانی روستایی
	معاون برنامهریزی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور از اختصاص 500 میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به پروژههای آبرسانی روستایی خبر داد.
	پرداخت 24 هزار میلیارد تومان تسهیلات به فعالان بخش کشاورزی
	بانک کشاورزی به مناسبت روز مهندسی سقف برداشت ضمانتی دانشآموختگان بخش کشاورزی را از 500 میلیون ریال به 600 میلیون ریال افزایش داد.

	متفرقه
	یک درصد بهرهبرداران کشاورزی تحصیلات دانشگاهی دارند
	رئیس سازمان نظام مهندسی بیان داشت: از 4 میلیون بهرهبردار بخش کشاورزی فقط حدود یک درصد دارای تحصیل دانشگاهی هستند.
	"روز مهندسی" امسال، رنگ و بوی کشاورزی گرفت
	همایش "روز مهندسی" امسال، با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در مرکز همایشهای بینالمللی پژوهشگاه صنعت نفت و برای نخستین بار با حضور پررنگ اعضا و مدیران برگزار شد.
	تیم دامپزشکی روسیه وارد تهران شد
	تیم دامپزشکی روسیه برای بازدید از واحدهای تولیدی طیور، تخم مرغ نطفه دار، جوجه یک روزه و محصولات لبنی و همچنین ادامه مذاکرات دوجانبه برای صادرات این محصولات به کشور روسیه، وارد تهران شد.
	میزان تخفیف مواد غذایی نمایشگاه های بهاره اعلام شد
	بر اساس اعلام قبلی، فعالیت نمایشگاههای بهاره از امروز ششم اسفند آغاز شد.
	اعلام جدول زمان بندی پخش برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی "بازار"
	جدول زمان بندی پخش برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی "بازار" از تاریخ دوم تا هشتم اسفندماه سال جاری اعلام شد.
	ایران؛ از کشورهای مطرح در بخش کشاورزی
	استاد بازاریابی محصولات کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی بنگلور هندوستان ایران، را از جمله کشور های مطرح در بخش کشاورزی دانست.
	نظرسنجی/ به نظر شما چند نفر از نمایندگان صنایع غذایی در انتخابات اتاق تهران رای می آورند؟
	بد اخلاقی و شیطنت در انتخابات اتاق بازرگانی تا کجا؟/ وقتی تولید کننده سس مایونز و ترشی لیته عنوان کشاورز می گیرد و کرسی کشاورز را تصاحب می کند مسلم است که کشاورزی ما باید نابود شود
	غیبت معنی دار رییس اتاق بازرگانی در همایش روز مهندسی در بخش کشاورزی/ کاندیداهای کشاورزی انتخابات اتاق نیز به همایش نیامدند

	گزارشات جهانی
	امضای پروتکل بهداشتی ایران و روسیه/ واردات گوشت از روسیه قطعی نیست
	در حالی که روز گذشته برخی رسانههای خارجی خبر دادند ایران از روسیه گوشت وارد میکند، رئیس سازمان دامپزشکی کشور میگوید: پروتکل بهداشتی بین ۲ کشور به امضا رسیده اما واردات گوشت از روسیه هنوز قطعی نشده است.
	یونسکو برای مدیریت جامع حوزههای آبخیز در ایران وارد عمل میشود
	یونسکو برای کاهش خشکسالی تصمیم بر مدیریت جامع حوزههای آبخیز در ایران و سایر مناطق خشک دنیا دارد.
	یونسکو برای کاهش خشکسالی تصمیم بر مدیریت جامع حوزههای آبخیز در ایران و سایر مناطق خشک دنیا دارد.
	یونسکو برای کاهش خشکسالی تصمیم بر مدیریت جامع حوزههای آبخیز در ایران و سایر مناطق خشک دنیا دارد.
	استفاده از تجارب ایران و آفریقا برای گسترش همکاریهای اقتصادی
	در نشست مشترک ایران و آفریقای جنوبی، استفاده از تجارب ایران در طرح زنجیره تولید و کشت زیتون و استفاده از تجارب کشورهای آفریقایی در زمینه ذرت و پرورش شترمرغ موردنظر دو کشور قرار گرفت.
	انتقال تجارب آفریقاییها در پرورش شترمرغ و کشت ذرت به ایران
	در نشست مشترکی که بین هیئت آفریقایی و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، توافقهای اولیه برای استفاده از تجارب این کشورها در زمینه پرورش شترمرغ و واردات جوجه یکروزه آن و همچنین کشت ذرت حاصل شد.
	تولید تخم مرغ با طعم مرکبات
	شرکت تولیدی "کوچی" در جزیره "شیکوکو" تخم مرغی را تولید کرده است که بوی آن طبیعی است اما طعم مرکبات می دهد.
	ساخت مایکروویو مانع آسیب به مواد غذایی با پخت کامل
	دستگاه های نوین در زمینه آشپزی میتوانند با فناوریهای به کار رفته در آن ها مانع از آسیب رسیدن به مواد غذایی و همین طور کمک به پخت کامل آن ها شوند.
	وزیر کشاورزی ژاپن در پی رسوایی مالی استعفا داد

	اخبار اختصاصی
	چرا مصرف آب در بخش کشاورزی ایران 90 درصد است؟
	تشکیل کمیته مدیریت بحران آب
	وزیر نیرو از تشکیل کمیته مدیریت بحران آب در تمامی استانهای کشور خبر داد.


