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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

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

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

 آب

 میلیارد تومانی  3۲۳های زیرزمینی با اعتبار  آغاز طرح احیا آب

های  با تصویب طرح احیا و تعادل بخشی آب: حفاظت آب زیرزمینی وزارت نیرو گفت رئیس گروه :خبرگزاری تسنیم

میلیارد تومان اعتبار ازسوی مجلس این  3۲۳زیرزمینی، زمینه تقویت منابع تامین آب فراهم شده که با مصوب شدن 
  .شود طرح آغاز می

، با بیان اینکه وضعیت منابع آبی کشور در حالت بحرانی قرار دارد بوشهرگو با خبرنگار تسنیم در  و حمید رحمانی در گفت

های زیرزمینی در کشور باید همکاری و  تر شدن وضعیت مخازن و منابع آب برای پیشگیری از بحرانی :اظهار داشت

 .اندرکاران تسریع یابد مشارکت تمامی دست

های زیرزمینی مصوب  وی، با اشاره به اینکه برای عبور از وضعیت بحرانی منابع تامین آب، طرح احیا و تعادل بخشی آب

پروژه طرح  51های مختلفی تشکیل شده که در قالب  های متعددی و کارگروه ریزی برای اجرای این طرح برنامه: شده گفت

 .شود های زیرزمینی اجرا می احیا و تعادل بخشی آب

رئیس گروه حفاظت آب زیرزمینی وزارت نیروبا اشاره به اینکه اجرای طرح یاد شده نیاز به مصوبه تامین اعتبار مجلس 

از سال آینده در نقاط   میلیارد تومان اعتبار ازسوی مجلس این طرح 521با مصوب شدن : شورای اسالمی دارد گفت

 .شود مختلف کشور به ویژه نقاط بحرانی آغاز می

های تغذیه  حوضچه: های تغذیه مصنوعی در نقاط بحرانی خبرداد و بیان کرد رحمانی از اجرای طرح مطالعه حوضچه

 .های زیرزمینی است که اکنون این طرح در مرحله مطالعاتی است های مهم تقویت سفره مصنوعی یکی از طرح

: های زیرزمینی است افزود حیا و تعادل بخشی آبهای طرح ا های بازرسی از دیگر پروژه وی با بیان اینکه افزایش گشت

های گشت  برای شناسایی و برخورد با افراد متخلف در برداشت بی رویه و اضافی از منابع آبی زیرزمینی کشور تیم

 .های سطحی و زیرزمینی دارند تقویت شده که نظارت مستمری بر آب  بازرسی

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.tasnimnews.com/Home/Category/53/
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http://www.tasnimnews.com/Home/Single/555666 

 
 آب

 یابد  میلیارد متر مکعب کاهش می 39برداشت آب از منابع زیر زمینی به 

های انجام شده  ریزی  بر اساس برنامه: مدیرکل حفاظت آب زیر زمینی شرکت منابع آب ایران گفت :خبرگزاری تسنیم

  .یابد میلیارد متر مکعب کاهش می 39رمکعب آب برداشتی از منابع زیرزمینی به میلیارد مت ۲۲ساالنه از 

های آب  هزار کنتور بر روی چاه 04، با بیان اینکه اکنون بوشهرگو با خبرنگار تسنیم در  و محمد علی مصطفوی در گفت

هزار چاه آن در  044هزار چاه مجاز تولید آب فعال است که  065در کشور : ی در کشور نصب شده اظهار داشتکشاورز

 .حوزه کشاورزی است

ها آب برداشت  چاههایی که به صورت دیزلی از چاه: های کشاورزی برقی است گفت درصد چاه 14وی با بیان اینکه 

های جانبی  رقی شدن آنها ضمن پیشگیری از آلودگی آنها سبب کاهش هزینهشود که با ب کنند سبب آلودگی منابع آب می می

 .شود می

های غیرمجاز در کشور تعیین تکلف  در مدت شش سال چاه: های غیر مجاز خبر داد و گفت وی از تعیین تکلیف چاه

 .شوند می

شود که صدمات  آب برداشت میهای غیرمجاز در کشور  میلیارد متر مکعب آب از چاه 1.5ساالنه : مصطفوی بیان کرد

 .کند های زیرزمینی وارد می فراوانی به سفره

های زیرزمینی خبرداد و  مدیرکل حفاظت آب زیر زمینی شرکت منابع آب ایران از اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب

مینی کنترل و به حجم های آب زیرز شود اضافه برداشت شده از سفره در اجرای این طرح که از سال آینده آغاز می: گفت

 .منابع آبی کشور افزوده شود

: میلیارد متر مکعب به آبهای زیرزمینی افزوده شود افزود 55مصطفوی، با بیان اینکه در اجرای طرح یاد شده ساالنه باید 

 .ش یابدمیلیارد متر مکعب کاه 55میلیارد متر مکعب آب باید به  02برداشت   بر اساس این طرح در مدت شش سال میزان

سال گذشته به صورت اضافه  51میلیارد مترمکعب آبی که در  554سال  24در مدت   با اجرای طرح یاد شده: وی، افزود

 .شود های زیرزمینی برداشت شده است، جبران می از سفره

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/666505 

 
 آب

 آیانا- 1101اسفند  60, شنبه

 شود  رسمی مبادله می آب در بازارهای غیر
رسمی توسط صاحبان آب دریافت  بهایی است که در بازارهای غیر درصد قیمت محصوالت کشاورزی آب ۳2تا  ۲2

مجاری قانونی در ایران کمبود قانون در زمینه منابع آب سبب شده که امکان واگذاری این ماده حیاتی از . شود می
 .شود رسمی داغ می در چنین فضایی بازار اقدامات غیرقانونی و غیر. وجود نداشته باشد
درصد  02تا  02بهایی معادل  سازی شرکت مدیریت منابع آب از تعیین آب های اقتصادی، تعرفه و خصوصی مدیرکل دفتر بررسی

مسئله کمبود آب در . دهد دی که سهم آب مناسب در اختیار دارند، خبر میآب، توسط افرا های کم ارزش محصوالت کشاورزی زمین

ها در  گذاری کنند اما هنوز سیاست به اعتقاد کارشناسان آب، مردم ایران در دل بحران زندگی می. ایران از مرز بحران گذشته است

 .است بخش آب و نگاه به این مسئله رنگ و بویی از وضعیت بحرانی به خود نگرفته

دهد که  ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران هشدار می شاید به همین دلیل است که مجید سیاری، معاون برنامه

وگو با  وی در گفت. اگر برای افزایش جمعیت برنامه داریم، باید از قبل به فکر تامین منابع آب و غذای جمعیت اضافی باشیم

توانیم چشمان خود را به روی واقعیتی  کند که نمی رسمی آب در ایران خبر داده و تاکید می غیر از وجود بازارهای« فرصت امروز»

سیاری معتقد است که تخصیص آب در ایران مبتنی به زمین بوده و معموال آب در همان زمینی . که در جامعه وجود دارد، ببندیم

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/666504
http://www.tasnimnews.com/Home/Category/53/
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/666141
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رسمی آب فراهم  گیری بازارهای غیر ون در این رابطه، فضا را برای شکلکمبود قان. شود که چاه یا منبع آبی قرار دارد، استفاده می

 .است کرده

تر هستند، آب را  شود و افرادی که در مناطق خشک البته وی بر این باور است که تبادل آب بیشتر بین کشاورزان انجام می

گذار پذیرفتنی نیست اما این  تار از نظر قانوناگرچه این رف. کنند های دارای آب بیشتر خریداری می صورت تانکری از زمین به

 .تبادالت وجود دارد

 رسمی موجود نیست آماری از بازار غیر

سازی شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز وجود بازارهای  های اقتصادی، تعرفه و خصوصی اکبر قبادی، مدیرکل دفتر بررسی علی

تاکید « فرصت امروز»وگو با  وی در گفت. چ آماری در این رابطه وجود نداردهی: گوید رسمی آب در کشور را تایید کرده و می غیر

کنند اما یک بار هم که شده  هایی، مردم اطالعات خود را در این رابطه مخفی می قانونی بودن چنین فعالیت به دلیل غیر: کند می

 .رسمی آب، آماربرداری انجام شود باید در رابطه با تبادل غیر

ها کمبودهای  ها و چشمه مطمئن هستیم کشاورزان سراسر کشور، در منابع آب زیرزمینی، سطحی، قنات: دهد میقبادی ادامه 

درصد  02تا  02کنند تا جایی که اطالع داریم، این ارقام بین  یکدیگر را تا حدودی جبران کرده و به ازای آن ارقامی دریافت می

ه اعتقاد وی، بازتخصیص آب بخش کشاورزی به صنعت، زمینه اشتغال و پویایی ب. شود قیمت محصول فرد پذیرنده آب را شامل می

با نظر مساعد صاحب -کند و چون براساس قوانین توزیع عادالنه آب امکان اختصاص حقابه زمین کشاورزان در جامعه را فراهم می

 .خود به شرکت مدیریت منابع آب مراجعه کنند های آب توانند برای تغییر کاربری چاه این امتیاز به صنایع وجود دارد، افراد می

گوید که استقبال از واگذاری  سازی شرکت مدیریت منابع آب ایران می های اقتصادی، تعرفه و خصوصی البته مدیرکل دفتر بررسی

اند اما با  بخشیدهخود را به بخش صنعت   سهم آب کشاورزی به صنعت زیاد نیست و تاکنون کمتر از هزار حلقه چاه کشاورزی، حق

کند که وظیفه وزارت  قبادی بیان می. ها در چارچوب قانون انجام شود توجه به شرایط خشکی کشور، بهتر است که واگذاری حقابه

نیرو در تبادالت آب این است که حقوق طرفین را در نظر گیرد و مراقب باشد که مثال اگر صنعت، چاه کشاورزی را خریداری کرد، 

 .م ادعایی آب از چاه استخراج شودبراساس حج

های طرفین بر سر مبالغ و توافق برای واگذاری آب دخالت  زنی وجه در چانه کند که شرکت مدیریت منابع آب به هیچ وی تاکید می

ش از سهم های الزم انجام خواهد شد تا میزان برداشت آب بی شود، کنترل ها کنتور نصب می کند اما با توجه به اینکه روی چاه نمی

سازی شرکت مدیریت منابع آب ایران  های اقـتـصـادی، تــعــرفـه و خصوصی مدیرکل دفتر بررسی. تعیین شده در پروانه نباشد

ها  دارندگان این چاه. کنند های کشاورزی معموال بین چهار تا شش ماه حجم معینی آب را از زمین استخراج می گوید که چاه می

مانده  های باقی ماه)شده در پروانه را در این مدت برداشت کنند و حق استفاده از آب چاه در زمان استراحت توانند حجم تعیین  نمی

 .را به بخش صنعت واگذار کنند، زیرا این رفتار به منزله اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی است( از سال

 تالش برای ایجاد پایلوت بازار آب در ایران

کیفیت منابع آب ایران هم . های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل بررسی است ی است که ارزش آن از جنبهآب کاالیی چند وجه

یزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب  مجید سیاری، معاون برنامه. کند رویه، روند نزولی طی می های بی با توجه به برداشت

شدت گله  وی از وضعیت مدیریت منابع آب در کشور به. کنیم لکه آن را نابود میکنیم، ب معتقد است که در ایران آب را مصرف نمی

هایی  کنند پروژه نمایندگان مجلس تالش می. کند که تمام اقشار جامعه در مدیریت منابع آب کشور دخالت دارند داشته و تاکید می

برخی صنایع در . گیرند ی منابع آب تصمیم میجمهور و مدیران آب کشور هم برا رییس. را که توجیه ندارند، اجرایی کنند
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شود، همه از وزارت نیرو توقع دارند  شوند اما وقتی دریاچه ارومیه خشک می هایی که از نظر منابع آب توجیه ندارد، ساخته می مکان

 .پرسد که نقش خودش در ایجاد وضعیت فعلی چیست گاه کسی نمی که این دریاچه را احیا کند و هیچ

ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب با اشاره به اینکه زمانی به دلیل ارزانی آب از کانال برای آبرسانی به  نامهمعاون بر

کشی انجام دهیم، بیان  های کشاورزی هم لوله شد اما امروز آب قیمت یافته و شاید مجبور شویم برای زمین مزارع استفاده می

کنیم از تجربیات سایر کشورها  ا تشکیل بازار آب، مباحثی در وزارت نیرو مطرح شده و تالش میدر حال حاضر در رابطه ب: کند می

 .در این رابطه استفاده کنیم

گیری  اند، سیستم اندازه بران شکل گرفته های آب زمینی که تشکل سعی شده در مناطق دارای آب سطحی و زیر: کند وی اضافه می

سیاری مناطقی مثل . صورت پایلوت اجرایی کنیم ظر اساتید حوزه آب، مسئله بازار آب را بهبرداشت آب ایجاد شده و براساس ن

های مناسبی برای اجرای طرح  دشت قزوین و گلپایگان را که در اطراف تهران بوده و نظارت بر این مناطق کار آسانی است، مکان

 .کند پایلوت بازار آب معرفی می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00722-0.html 

 
 آب

 آیانا- 1101اسفند  11, چهارشنبه

 ممنوعیت کشت محصوالت کشاورزی با نیاز آبی باال در کهگیلویه و بویراحمد 

کشت انواع محصوالت کشاورزی با نیاز آبی باال شامل : رییس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت
 . هندوانه، خربزه و برنج به دلیل کاهش بارندگی در این استان ممنوع شد

بهبود وضعیت بارش نزوالت این ممنوعیت تا زمان : از یاسوج ، جعفر گوهرگانی افزود( ایانا2به گزارش خبرگزاری کشاورز یایران

 .جوی در استان ادامه دارد

آب و برق مزارع استان که به سیاست های سازمان جهاد کشاورزی استان در این زمینه عمل نکنند حتی در مرحله : وی بیان کرد

 .گل دهی نیز قطع می شود

یرو و شرکت های آب منطقه ای استان ها است، گوهرگانی با اشاره به اینکه تامین آب در بخش کشاورزی جزو رسالت های وزارت ن

مسووالن سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در زمینه مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی این استان با : اظهار کرد

 .سیاست های وزارت نیرو همراه و هماهنگ هستند

 .ژه بخش کشاورزی نیاز به فرهنگ سازی گسترده دارداستفاده اصولی از منابع آب در تمام زمینه ها به وی: وی عنوان کرد

برای تحقق این امر مهم در کهگیلویه و بویراحمد مشارکت تمام عوامل موثر از جمله رسانه های ارتباط : گوهرگانی ابراز داشت

 .جمعی در استان ضروری است

ویه و بویراحمد در آینده به سود آنان خواهد رعایت سیاست های جزئی و کلی بخش کشاورزی از سوی کشاورزان کهگیل: وی افزود

 .بود

افزایش بازدهی آبیاری در بخش کشاورزی با گسترش شبکه های آبیاری تحت فشار و توسعه کشت های گلخانه : گوهرگانی گفت

 .ای در دستور کار مسووالن سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد است

میلیمتر کاهش  03342ان در کهگیلویه و بویراحمد باریده که نسبت به مدت مشابه پارسال میلیمتر بار 0.242ماه امسال  00در 

 .داشته است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21709-1.html
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میلیمتر باران در این  370میلیمتر بوده که در سال زراعی گذشته  .0324میانگین بلندمدت بارش باران در کهگیلویه و بویراحمد 

 .استان باریده است

و بویراحمد در حالی است که پارسال بیش از دو هزار هکتار زمین کشاورزی در استان زیر  ممنوعیت کشت هندوانه در کهگیلویه

 ./کشت هندوانه رفت و به دلیل رکود بازار میلیاردها ریال زیان متوجه کشاورزان شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00771-0.html 

 
 آب

 آیانا- 1101اسفند  12, سه شنبه

 بحران آب، مشکل یک وزارتخانه نیست 
توان این معضل را به یک وزارتخانه نسبت داد و تا  های دولتی در معضل بحران آب دخیل هستند و نمی تمامی دستگاه

 .زمانی که هرکس ساز خود را بزند، به جایی نخواهیم رسید
با اعالم ( ایانا)گذاری منابع طبیعی و محیط زیست امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  سیاستدکترای مدیریت و 

های دولتی نیز با آن همگرا شده و مدیریت آب  یک وزارتخانه باید متولی حل این مشکل شود و سایر دستگاه: این خبر گفت

 .منسجم صورت گیرد

برای حل این معضل نیازمند یک برنامه مدون و : های دولتی باید مرتفع شود، افزود ه تضاد دستگاهمهدی قربانی با اشاره به اینک

 .ها هستیم تشکیل شورای عالی آب در کشور و تمامی استان

رو خواهیم شد و با نابودی  های زیرزمینی با پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبه با افت سطح آب: وی خاطرنشان کرد

بع آب، تنازع اجتماعی در سطوح محلی خواهیم داشت و در صورت نبود مدیریت صحیح، این مشکالت به سطوح استانی و منا

 .محلی کشیده خواهد شد

 کند برگزاری اجالس آب از تنازع اجتماعی جلوگیری می

برای حل این : ه خاورمیانه ادامه داداستادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به معضل بحران آب در منطق

مشکل باید روابط سیاسی خود را با کشورهای همسایه بهبود بخشیم و با استفاد از دیپلماسی آب باعث انسجام روابط سیاسی 

 .شویم

منازعات  تواند باید به سمت برگزاری اجالس آب پیش برویم، چون آب می: قربانی با بیان اینکه بحران آب جدی است، تصریح کرد

 .اجتماعی را دامن بزند

اگر یک ساختار منسجم مدیریت منابع آب ایجاد نشود و وظایف هر بخشی تعیین نگردد، شاهد مهاجرت از روستاها : وی یادآور شد

از  های انسانی را در مناطق مختلف گونه سرمایه شهرها خواهیم بود و این به شهرهای کوچک و در ادامه از شهرهای کوچک به کالن

 .دست خواهیم داد

بر  حل فنی ندارد و باید از طریق اجتماعی حل شود، چون نگاه صرفاً فنی، فقط هزینه حل مسئله آب در کشور راه: قربانی تأکید کرد

 .است

شود و بخشی از آن  کنند، مرتبط می نفعان محلی که از آب استفاده می بحران آب بخشی به جامعه محلی و ذی: وی اظهار داشت

 .اندرکاران نهادی مرتبط است مدخالن و دست یز به ذین

در بخش جامعه محلی باید سرمایه اجتماعی را : گذاری منابع طبیعی و محیط زیست همچنین گفت دکترای مدیریت و سیاست

ی خود را در تربیت کرد و منظور از سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد، انسجام و مشارکت مردمی است، چون فرد وقتی اقتصاد زندگ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21776-1.html
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کند و برای رفع این مشکل باید در مناطقی که دچار بحران آب هستند، از فعالیت کشاورزی  بیند، آب را استحصال می خطر می

 .جلوگیری کرد و معیشت جدید برای جامعه درست شود

 ./ه باشدآب یک منبع مشاع است و برای مدیریت آن باید شبکه اجتماعی وجود داشت: قربانی در پایان افزود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/0071.-0.html 

 
 آب

 آیانا- 1101اسفند  16, یکشنبه

 جزئیات منابع تأمین آب دریاچه ارومیه اعالم شد 
 .ساله اعالم شد 92نحوه و میزان تأمین، طی یک برنامه جزئیات منابع تأمین آب دریاچه ارومیه از پنج محل، بر اساس 

وضعیت منابع آبی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصد کاهش یافته است که این  00میلیون مترمکعب یعنی  022میلیارد مترمکعب به دو میلیارد و  00دریاچه ارومیه از اکولوژیک 

های که برای نجات دریاچه ارومیه در حال  یابد و دائمی نیست زیرا نتایج فعالیت رقم با گرمای تابستان تبخیر و دوباره کاهش می

 .شود انجام است از دو سال آینده معلوم می

های  افزایش یافته و مقدار کمی نیز از آب سدهای منطقه در سال جاری نسبت به سال گذشته کمی  بارش: عیسی کالنتری افزود

طور کلی هدف ما حفظ وضع موجود  توانند تغییراتی را در دریاچه ارومیه مشاهده کنند، اما به منطقه در دریاچه رها شده و مردم می

 .تا دو سال آینده است

ارومیه را حفظ کنیم، امکان احیای دریاچه  وضعیت فعلی دریاچه 20وی با اشاره به اینکه در صورتی که بتوانیم تا اوایل سال 

و به ( سال متمادی 02)گذاری مناسب طی این مدت  این امر نیاز به سرمایه: سال وجود دارد، خاطرنشان کرد 02ارومیه طی 

 .موازات آن عملیات اجرایی تأمین آب، جلوگیری از ایجاد ریزگردها و شرایط زیستی شهرهای اطراف دارد

آید که برای تأمین آب این دریاچه   بخشی از آب رودخانه زاب سهم ما به حساب می: ی دریاچه ارومیه ادامه داددبیر ستاد احیا

 .رود هستیم، اما در حال حاظر تمام آب این رودخانه به عراق می 22میلیون مترمکعب از سال  122دنبال انتقال آن به میزان  به

رود به  میلیون مترمکعب در سال، وصل کردن زرینه 322طقه پس از تصفیه به میزان های من انتقال فاضالب: کالنتری تصریح کرد

میلیارد آب، انتقال  043های بخش کشاورزی به میزان  درصد کاهش آب 2.میلیون مترمکعب آب جدید،  122پیکره اصلی و انتقال 

 .شود ال آینده وارد میس 02آب سد سیلوه و در مجموع چهار میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه در 

 ./میلیارد مترمکعب و وضعیت اکولوژیک برسد 00سطح آب دریاچه ارومیه به  0.20وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در سال 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00707-0.html 

 
 آب

 آیانا-1101اسفند  16, کشنبهی

 حل چالش آب و تنظیم بازار،اولویت نامزدهای کشاورزی هیات نمایندگان اتاق 
رقابت نامزدهای اتاق بازرگانی، صنایع و معدن و کشاورزی در حالی وارد مرحله تازه ای می شود که نامزدهای سهمیه 

 .رقابت های انتخاباتی پارلمان بخش خصوصی گذاشته اندبخش کشاورزی و صنایع تبدیلی آن جدی تر از قبل پا به 
در آستانه فرا رسیدن "ائتالف برای فردا  "تن از نامزدهای عضو 2.، ظهر امروز (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

دیدگاه های این ائتالف را به  روز انتخابات هشتمین دوره انتخابات اتاق در هتل سیمرغ تهران میزبان ده ها خبرنگاری شدند که

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21764-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21727-1.html
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سنگ محک گذاشتند تا مشخص شود که چهره های عالقه مند به هیات نمایندگان اتاق تهران چگونه می اندیشند و چه نسخه 

 عملیاتی برای نجات اقتصاد گرفتار رکود و تورم ایران دارند؟

معدن در پاسخ به پرسش های خبرنگاران روزنامه ها و  بنابراین گزارش، پس از اظهارات نمایندگان بخش های بازرگانی، صنعت و

جویای دیدگاه های  "ائتالف برای فردا"خبرگزاری ها، خبرنگار ایانا به عنوان رسانه تخصصی بخش کشاورزی از نمایندگان 

دی اتاق یا نمایندگان بخش کشاورزی این ائتالف شد و در عین حال همراه نشدن سایر چهره های نامی بخش کشاورزی در نامز

این که فقط چند تشکل خاص کشاورزی به جز اتحادیه های صنفی مرغداران که آن ها هم به واسطه حضور مهدی معصومی، عضو 

 .اتحادیه مرغداران تخم گذار حامی ائتالف شده اند، را به چالش کشید

مهندسی کشاورزی و معاونت وزارت کشاورزی  مسعود خوانساری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران که با توجه به لیسانس

خورشیدی، معاونت وزارت راه و ریاست سازمان حمل و نقل و راهداری را در دولت اصالحات در سوابق  0312تا  0302از سال 

بود، حضور  از آنجا که اضافه شدن بخش کشاورزی در ماه های اخیر بود و هنگام ثبت نام آیین نامه آن هنوز ابالغ نشده: دارد، گفت

تمام چهره های کشاورزی درمرحله بررسی سایر گزینه ها دشوار و تقریبا غیرممکن بود، اما با این وجود دست کم در این ائتالف 

کوشیده شد با توجه به این که تعداد کشاورزان دارای کارت بازرگانی بسیار محدود است، ازسویی نامزدهای بخش کشاورزی ائتالف 

رزی و مرغداری و بازرگانان مواد غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط باشند و از سوی دیگر دارای کارت بازرگانی بوده از بخش های کشاو

 .و شناخت و اراده کافی را برای دفاع از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی آن داشته باشند

س هیات مدیره شرکت بین المللی تجارت سید حامد واحدی، باغدار و تولید کننده واریته های اصالح شده سیب درختی و ریی

از : الوند که به امر واردات نهاده های دام و روغن خام اهتمام دارد، نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا و در جمع خبرنگاران گفت

ده مفید را از آنجا که برای نخستین بار در طول تاریخ اتاق بخش کشاورزی دارای سهمیه اختصاصی شده است، باید نهایت استفا

 .این شرایط برد

وی با بیان این که با توجه به چالش مهم آب و اتهام هایی که به پر مصرفی آب در بخش کشاورزی وارد می شود باید اتاق راهکار 

البته اتاق باید جهت حل مساله تنظیم بازار : های عملیاتی کارآمدی را برای خروج از وضعیت کنونی ارائه کند، تصریح کرد

محصوالت کشاورزی که نارضایتی های کشاورزان و مصرف کنندگان را به همراه داشته، به صورت کارشناسی راهکار پایدار ارائه کند 

 .و از بخش تجارت کشاورزی کمک بگیرد

ع و معضل کوچک بودن مزار: کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی نیز در ادامه پاسخ های به این پرسش گفت

باغات ایران چالش مهم عدم توسعه یافتگی و اقتصادی بودن بخش کشاورز یاست که راهکار عینی آن تسهیل مقررات توسعه کشت 

 .و صنعت های بزرگ در ایران است

: دزرگران با کشیدن هر گونه مرز و دیوار میان کشاورزی و صنایع غذایی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری مخالفت کرد و افزو

باید با استفاده از افراد دارای سابقه تولیدی کشاورزی و صنایع غذایی در هیات نمایندگان اتاق، از حداکثر منابع مالی و انسانی 

 ./کارشناس استفاده کرد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00733-0.html 
 

 آب
 آیانا- 1101اسفند  11, چهارشنبه

 مصرف آب در صنایع غذایی ایران، یک و نیم برابر استاندارد اروپا 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21733-1.html
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شود  گرم غذا تولید می 122در ایران با هر متر مکعب آب : نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت

 .شود تولید میکیلو غذا  ۲.۳در صورتی که در کشورهای اروپایی با این میزان آب 
های  ، محمدرضا پور ابراهیمی امروز در نخستین همایش و نمایشگاه تخصصی روش(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

کمک به صندوق شکوفایی و نوآوری در جهت جذب شرکت های دانش بنیان : افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی اظهار داشت

 .د و ارتقاء تولیدات فرآورده های غذایی ماندگار در کشور استیکی از گام های موثر برای رش

امروزه ماندگاری مواد غذایی و بحث افزایش کیفیت مواد غذایی در کشور نیازمند یک دانش تخصصی است که اگر : وی افزود

 .لی باقی خواهیم مانددانشمندان و دانش پژوهان در مراکز علمی و دانشگاهی برای ارتقاء آن تالش نکنند، در همین سطح فع

نماینده کرمان در مجلس با اشاره به اینکه موضوع همایش با ابالغیه اخیر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی ارتباط 

حوزه اقتصاد دانش بنیان در تولید محصوالت غذایی یکی از موضوعات مهم بوده که در ابالغیه نیز به آن اشاره : نزدیکی دارد، افزود

 .ده استش

شود تا محصوالت  میلیارد متر مکعب آب مصرف می 23آمارهای موجود بیانگر این است که در ایران حدود : پور ابراهیمی گفت

درصد از آب کشور را به خود  23میلیارد متر مکعب آن مربوط به کشاورزی است که تقریباً حدود  21غذایی تولید شود که 

 .اختصاص می دهد

گرم غذا تولید می شود در صورتی که در  222در ایران با هر متر مکعب آب : گوی مصرف آب در ایران و اروپا افزودوی با مقایسه ال

کیلو غذا تولید می شود که بیانگر مدیریت ضعیف مصرف و نبود الگوی مناسب در کشور  040کشورهای اروپایی با این میزان آب 

 .است

هزار میلیارد تومان  3ساالنه : الگوی مصرف و تولید فرآورده های غذایی ماندگار، گفتوی با تأکید بر اهمیت مدیریت و اصالح 

 .توان غذای افراد بسیاری را تأمین کرد ضایعات نان در کشور داریم که در صورت مدیریت آن می

محیط مناسبی تولید  های غذایی باید در شرایط و فرآورده: مهدی خلج، رییس سازمان دامپزشکی کشور نیز در این همایش گفت

 .ای و بهداشتی آن را برای مدت طوالنی حفظ کرد شوند تا بتوان کیفیت تغذیه

مصرف کنندگان محصوالت غذایی باید به هنگام خرید به تاریخ تولید، مدت ماندگاری آن و تاریخ انقضاء توجه داشته : وی افزود

 .ا دقت بیشتری به دست مصرف کننده برسانندباشند تا تولیدکنندگان نیز مجبور شوند محصوالت خود را ب

های کشور باید مردم را در زمینه چگونگی استفاده از محصوالتی که تاریخ مصرف و نوع موادی  صدا و سیما و رسانه: خلج تأکید کرد

 .کیفیت بروندکه در تولید محصوالت غذایی استفاده شده است، آگاه کنند تا تولیدکنندگان نیز به سمت تولید محصوالت با 

اگر : ها بر مواد غذایی، گفت حسین رستگار، رییس مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو نیز در خصوص نظارت آزمایشگاه

تواند از پایداری بیشتر  ماده اولیه مورد استفاده در تولید محصوالت غذایی از مرغوبیت باالیی برخودار باشد، غذای تولید شده می

 .شودبرخوردار 

اگر مواد اولیه تولید محصوالت غذایی با دقت و کیفیت باال تهیه شود، قطعاً برای نگهداری آن نیاز به مواد افزودنی : وی افزود

 .نخواهد بود و مصرف کننده نیز با خیالی آسوده آن را خریداری و مصرف خواهد کرد

استفاده از : ی مجاز در تولید محصوالت غذایی دانست و گفترستگار پایش مستمر را از جمله موارد موثر در کاهش افزودنی ها

تواند از راهکارهای مناسب کاهش  تر می سیستم های هوشمند در ماندگاری مواد غذایی به منظور نظارت و نگهداری بهتر و دقیق

 .افزودنی ها باشد
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به اینکه امروزه جامعه ما در زمینه ارزش های الدین، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری کشور نیز با اشاره  محمود شیخ زین

برای بهبود نگهداری مواد غذایی نیاز به فناوری روز و کارآمد داریم که در این زمینه می توان از : غذایی مشکالت فراوانی دارد، گفت

 .ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده کرد

روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی جمعی از  بر اساس این گزارش، در نخستین همایش و نمایشگاه تخصصی

ها و نهادهای مرتبط، متخصصان و کارشناسان صنایع غذایی و مهمانانی از کشورهای آلمان، اتریش، هلند و  سازمان  مسئوالن

 .دانمارک حضور داشتند

http://www.iana.ir/food/item/00772-0.html 

 
 آب

 فودپرس- 1101اسفند ماه  12سه شنبه 

کم کاری / هدررفت آب را نباید گردن کشاورزان انداخت/ درصدی آب توسط کشاورزان واقعیت ندارد12مصرف 

 وزارتخانه های نیرو و جهاد برای انتقال بهینه آب

آّب در بخش کشاورزی واقعیت ندارد و نباید هدر رفت آب در  درصدی22مصرف بیش از: رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت

های نیرو و جهاد  این بخش را به گردان کشاورزان انداخت بلکه بخش مهمی از آب خروجی سدها به دلیل کم کاری وزارتخانه

 .شود ها در خروجی سدها تلف می کشاورزی و اجرای ناقص کانال

تصادی فارس با انتقاد از اینکه به دلیل نبود آمار دقیق در بخش کشاورزی همواره گفته گو با خبرنگار اق و حامد واحدی در گفت

 .شود که این رقم غیر کارشناسی است درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می 22شود که بیش از  می

عیار محاسبه واقعی باید از میزان مصرف آب در بخش کشاورزی نباید از خروجی آّب سدها محاسبه شود بلکه م: وی خاطرنشان کرد

 .سر مزارع، باغات و استخرها محاسبه شود

های  های نیرو و جهاد کشاورزی و اجرای ناقص کانال بخش مهمی از آب خروجی سدها به دلیل کم کاری وزارتخانه: واحدی گفت

 .شود ورزی تلف میتوسط وزارت جهاد کشا .و  3های  یک و دو خروجی سدها توسط وزارت نیرو و عدم اجرای کانال

های مناسب آب سهم بخش کشاورزی از  رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران به این نکته هم اشاره کرد که به دلیل نبود کانال کشی

ها در بخش مدیریت آب بر گردن کشاورزان  رود اما این نابسامانی طریق جذب سطحی، تبخیر یا مسیرهای انحرافی به هدر می

حالی که کشاورزان هیچ نقشی در این زمینه ندارند و به جای مطرح کردن اینگونه حرف باید به فکر آموزش  شود در انداخته می

 .بخش کشاورزی برای استفاده بهینه از آبیاری نوین و در اختیار قراردادن تجهیزات در این زمینه کرد

گردد و  که در نهایت نفع آن به خود دولت برمیها در بخش کشاورزی را از جمله وظایف دولت دانست  واحدی تامین زیر ساخت

تا زمانی که کشاورزی ایران از وضعیت معیشتی به سمت کشاورزی اقتصادی پیش نرود بخش خصوصی عمالً تمایلی به : گفت

 .گذاری در بخش کشاوری نخواهد داشت سرمایه

ا یک برنامه ریزی کالن و بلند مدت مشکالت های مقطعی در بخش کشاورزی باید ب دولت به جای تزریق مسکن: وی تصریح کرد

 .ای و ساختاری بخش کشاورزی را برطرف کند ریشه

با مطرح شدن نسخه اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات غیرنفتی و رغبت کشورهای مانند روسیه و عراق برای   به گزارش فارس،

درصد آب در بخش کشاورزی به هدر  22آب مواجه بوده و  خرید محصوالت غذایی و کشاورزی ایران این مسئله که ایران با کمبود

  .رود مطرح است و همه به دنبال نسخه ای برای کاهش مصرف آب برای تولید محصوالت کشاورزی هستند می

http://www.foodpress.ir/Post 

http://www.iana.ir/food/item/21778-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 01/12/60فارس

 شود با وجود خشکی از آب خوب استفاده نمی/ان با مشکل ریزگردها روبرو هستنداست 9۲

اند،  استان کشور از ریزگردها متاثر شده  ۲9استان و در برخی موارد  9۲رئیس اسبق سازمان جنگلها با بین این که 
 .شود ه خوبی استفاده نمیبا وجود این که ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد،اما از آب موجود هم ب: گفت

فرود شریفی رئیس اسبق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و عضو ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش محیط 

با انتقاد از سیاستهای مقابله با ، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت

در هیچ یک از محافل مدعی، آثاری از یک طرح جامع و کالن ضربتی و مردمی، که اقدامات مقابله : ریزگردها در کشور گفت پدیده

 .شود با ریزگردها ذیل آن و با اتکا به آن تحقق پیداکنند، مشاهده نمی

اکنون سئوال این : محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزودعضو ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش 

است که بدون داشتن یک طرح عملیاتی که بر یک نقشه راه استوار شده باشد، می توان انتظار توفیق داشت؟ اگر طرح مشخصی 

ملی مردم در تحقق آن قرار گیرد؟ وجود دارد، آیا بهتر نیست که اعالم شود و در معرض نقد و اظهار نظر عمومی و مشارکت ع

معضل ریزگرد، با چه سرعتی و با تکیه بر کدام منابع و با چه مشخصات مشارکتی و با کدام الگوی آزمایش شده می تواند مرتفع 

فکر  چرا باید بحران به اوج خود برسد و سپس به. اید رود یک روزه هم به وجود نمی شود؟ معضل ریزگرد اگر یک روزه از بین نمی

 چاره بیفتیم؟

های آبخیزداری، بیابان زدایی، آبخوان طرح: های آبخیزداری و بیابان زدایی افزودندها در اجرای طرحشریفی با انتقاد از تعلل دولت

و با هدف  20توانست از این بحران ها پیشگیری کند، از سال  داری، ذخیره سازی نزوالت و درخت کاری مثمر و غیر مثمر که می

گرچه اقدامات و ضرورت آن . گیری بهینه و بیشتر از نزوالت جوی و جریان های سیالبی در سالهای مرطوب مطرح شد رهبه

مشخص است و بارها در جلسات مختلف کمیسیون هیئت دولت و استانداران در مقاطع مختلف مورد تصویب واقع شده و یک 

ها بوده، این امور محقق نشده ا به دلیل بوروکراسی معیوبی که در دولتبودجه ای اسمی وروی کاغذ به آن اختصاص داده شد، ام

 .است

سه استان کشور با معضل ریزگرد مواجه بوده اند که  0322در سال : رئیس اسبق سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد

استان کشور از این  00حتی در برخی موارد تا استان گسترش یافته است و  .0سال دوبرابر و پس از ده سال معضل به  0بعد از 

 .شوند بحران متاثر می

معلوم ! ماند؟ چرا ده سال؟ چرا زمان شروع این ده سال، نامشخص می. کشد سال طول می 02گویند این طرح  برخی می: وی افزود

که طوفان های ریزگرد هفته نیست پاسخگوی اصلی برای رفع معضل ریزگرد چه کسی است؟ چرا طرح مجری ندارد؟ همان گونه 

های اخیر نشان داد، منشا و تقویت کننده تعداد قابل توجهی ازریزگرد های متوسط تا کوچک مکرر، در داخل کشور بوده است، 

هزار هکتار است، در دستور کار قرار  020بنابر این الزم است به طور ضربتی طرح احیاء مناطق بحرانی که مساحت آن حدود 

 .مشارکت مردم و داوطلبان و تعیین مجری ملی، مقابله فوری با بحران صورت گیرد گرفته و با

تردیدی نیست که ما کشور خشکی هستیم و : وی در ادامه به شرایط اقلیمی و محدودیت بارندگی در کشور اشاره کرد و گفت

 .می کنیمخواهیم بود، اما علیرغم این مبحث همین مقدار آبی را هم که داریم خوب استفاده ن

http://www.farsnews.com/
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باید از : شریفی اجرای طرحهای ابخیزداری را یکی از راهکارهای تثبیت خاک و حفظ و تولید آب عنوان کرده و اظهار داشت

( نظیرنمونه بادام کاری در دژکرد اقلید فارس)هزار هکتار عملیات درخت کاری مثمر  022در حدود . تجربیات موفق الگو گرفت

شود، بلکه درعین حال ارتقاء معیشت مردم  عث نفوذ بیشتر آب شده و جلوی وقوع ریزگرد و باد میانجام شده است که نه تنهابا

در گذشته حرکت شن های روان و ریزگرد زندگی را دربرخی از مناطق با مشکالت زیادی روبرو . محلی و بهره برداران را در پی دارد

در سبزوار، سیستان . مقاوم مشکل بسیاری از این مناطق حل شده است می کرد که به وسیله عملیات بیابان زدایی و کشت گیاهان

میلیون هکتار زمین در  022حدود . و بلوچستان، خوزستان، و خراسان جنوبی نمونه های زیادی از این الگوهای موفق وجود دارد

توان  از آنها بهتر استفاده کرد؟ آیا نمیتوان  آیا نمی. کشور یا فاقد برنامه و بالتکلیف است و یا زیر ظرفت خود و رها شده است

گیاهان مرتعی، دارویی، صنعتی و عطری را بشکل انبوه تولید کرد و هم مانع تخریب و فرسایش شد و ریزگرد را کنترل کرد و از 

 آب باران در این مناطق استفاده و مانع تبخیر و هدررفت نزوالت آسمانی شد؟

گی را به خصوص در سالهای پرآب ذخیره کنیم و نگذاریم که وارد نمک زار، دریا و در نهایت ما اگر بخواهیم آب بارند: وی افزود

خداوند مخازن بسیار زیادی در کشور ما قرار داده که اگر . تبخیر و از دست خارج بشود باید این آب را زیرزمین نگه داریم

آب در زیر زمین حفظ می شود اما در روی زمین . ش کنیممیخواستیم این مخازن را بسازیم میبایست سالها سرمایه گذاری و تال

در کشورهایی مثل استرالیا، هند، چین، و حتی اروپا آب بارش را به جای نگه داری در روی زمین در . آلوده و یا تبخیر می شود

شناخته شده و علمی است ولی این کار کامال . کنند جایی که امکان باشدبه زیرزمین تزریق می کنند و در مواقع نیاز استفاده می

 .نیاز به سرمایه گذاری و توجه دارد

وی در ادامه استفاده از مالچ های زیستی و شیمیایی را به عنوان یکی از تثبیت کننده های خاک در مقطع کنونی ضروری دانست و 

سازگار با )« تاغ»ردها توأم با کاشت نهال های روان و ریزگتست و ارزیابی انواع مالچ ها، با غلظتهای مختلف در تثبیت ماسه : گفت

های روان انجام شده که نتایج مثبتی به دست و سایر گونه های بیابانی در مناطقی از کاشان به عنوان کانون بحرانی شن( کویر

 .باشداستفاده از این روش می تواند به عنوان یکی از راهکارهای تسریع در کنترل مسئله ی ریزگردها مطرح . آمده است

توان با بسیج و مشارکت مردمی آسیب پذیری را کم کرد و به مرور با استقرار گیاهان و استفاده از  می: وی بیان داشت

 .هایی نظیر مالچ پاشی و نهال کاری و ایجاد باد شکن این تهدید را به فرصت تبدیل کرد تکنولوژی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03202101220220 
 اقلیم و منابع طبیعی

 - 01/12/16فارس

 درصدی وسعت پوشش برفی کشور 32کاهش 
درصد کاهش  32در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته  13وسعت پوشش برفی کشور تا پایان هفته نخست اسفندماه 

 .یافته است
، وسعت پوشش برفی کشور تا پایان هفته نخست اسفندماه جاری، روابط عمومی وزارت نیروبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 700هزار و  032الی که مساحت پوشش برف کشور در زمان مشابه سال گذشته، کیلومترمربع اعالم شده، درح 0.2هزار و  21

 .کیلومترمربع بوده است

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

 .درصد کاهش داشته است 03گذشته، 

 .متر بوده است ف کشور در مدت مشابه سال گذشته هشت میلیمتوسط ارتفاع آب معادل بر

میلیون مترمکعب گزارش شده است که این رقم در مدت مشابه  171حجم آب معادل برف کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920616001095
http://www.farsnews.com/
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=15518
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 .میلیون مترمکعب ثبت شده بود 002سال آبی گذشته، یک میلیارد و 

درصد  32ر از ابتدای سال آبی جاری تاکنون درمقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته، بر این اساس، حجم آب معادل برف کشو

 .کاهش یافته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230000222027 

 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 01/12/11فارس

 پذیر است مقابله با پدیده ریزگردها با مشارکت ایران و کشورهای همسایه امکان

مبارزه با : ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه ریزگردها دو منشاء داخلی و بیرونی دارد، گفت مقام سازمان جنگل قائم
پذیر  کشور عامل در بروز پدیده امکانریزگردهای داخلی با تأمین اعتبار و ریزگردهای منشاء بیرونی فقط با مشارکت 

 .است
درمورد مقابله  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی    ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت ناصر مقدسی قائم مقام سازمان جنگل

 .و خارجی داردبروز پدیده ریزگردها دو منشاء داخلی : با پدیده ریزگردها گفت

 .توان انجام داد در رابطه با بخشی از پدیده ریزگردها که مربوط به بیرون از مرزهاست کار خاصی نمی: وی افزود

روی مناطق بیرون از مرزها از جمله سوریه، عراق، اردن و : ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد قائم مقام سازمان جنگل

توان کار کرد که دو دولت بخصوص دولتی که عامل  عامل بروز ریز گرد در ایران هستند فقط زمانی میهایی از عربستان که  بخش

 .گرد و غبار است اهتمام کافی برای مدیریت پدیده داشته باشند

 های برداری بیش از حد ترکیه از آب سرشاخه ها سال به خاطر جنگ و همچنین به دلیل بهره اراضی عراق طی ده: مقدسی گفت

های  های بزرگ میلیونی و پهنه میلیارد مترمکعبی آب برای خودش از این رودها موجب ایجاد کفه 32سازی  دجله و فرات و ظرفیت

 .ها در این کشور شده است خشک بدون پوشش گیاهی و بروز ریز دانه

ه در کشورهایی مثل عراق و سوریه نیازمند بر است و مبارزه با این پدید مبارزه با پدیده ریزگردها یک کار زمان: مقدسی تصریح کرد

 .فراهم شدن شرایط امن در این کشورهاست

ما تجربه مبارزه با این پدیده را داریم و فقط : وی با بیان اینکه بروز پدیده اخیر ریزگردها در اهواز منشاء داخلی داشت، تصریح کرد

 .یمباید زمینه مشارکت مردمی و منابع و تجهیزات آن را فراهم کن

هزار  022در صورت تأمین منابع مورد نیاز ساالنه امکان کار بر روی : ها، مراتع و آبخیزداری بیان داشت قائم مقام سازمان جنگل

 .هکتار از اراضی برای مبارزه با پدیده ریزگردها در کشور وجود دارد

میلیون هکتار حفاظتی است و از  03جنگل ایران  میلیون هکتار .0از : های کشور گفت برداری از جنگل وی همچنین در مورد بهره

 .های شمال است برداری از جنگل های جدید ما کاهش حداکثری بهره یک میلیون هکتار جنگل در شمال کشور سیاست

زده و  های شکسته، افتاده و آفت های شمال فقط برداشت از درخت سیاست دولت در مورد برداشت از جنگل: مقدسی تصریح کرد

 .کن است و این ممنوعیت علیرغم مشکالت حقوقی در حال اعمال است ریشه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230002220037 
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 ها هزار نهال رایگان در بین تهرانی۳22توزیع / شود کاشته میکاری  هزار اصله نهال در روز درخت92

های  با موافقت ستاد فضای سبز استان تهران دو نهالستان در شهرستان: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت
 .میلیارد ریال در دست اجرا است92مالرد و دماوند با اعتباری بالغ بر 

نژاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری در نشست خبری امروز در  عباس عبدی غالم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میلیارد ریال در دست اجراست،  02های مالرد و دماوند با اعتباری بالغ بر  جمع خبرنگاران با بیان اینکه دو نهالستان در شهرستان

 .به منظور تامین درختان مورد نیاز استان تهران در حال احداث است این دو نهالستان: گفت

با احداث این دو نهالستان : شود در سال آینده این دو نهالستان مورد بهره برداری قرار گیرد، افزود وی با بیان اینکه پیش بینی می

 .یعی از این دو نهالستان تامین کنیممی توانیم در سال آینده بخشی از درختان مورد نیاز خود را در هفته منابع طب

اسفندماه ادامه خواهد  00کاری آغاز و تا روز  ماه جاری همزمان با روز درخت 00هفته منابع طبیعی از روز : عبدی نژاد تصریح کرد

 .داشت

ترین بخش این در این هفته برنامه های مختلفی در عرصه های منابع طبیعی استان تهران اجرایی می شود که مهم: وی افزود

 .هزار اصله نهال در سطح اراضی استان تهران است 722برنامه ها کاشت حدود 

کاری و آشتی مردم با  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در راستای گسترش فرهنگ درخت: عبدی نژاد گفت

 .دهد ران قرار میهزار اصله نهال را در این هفته در اختیار شهروندان استان ته 022طبیعت 

گونه زینتی، مثمر و غیر مثمر است که در هفته منابع طبیعی در اختیار اقشار مختلف مردم،  02این اصله نهال ها شامل : وی افزود

سازمان های مردم نهاد و ادارات و ارگان هایی از جمله آموزش و پرورش ، سپاه پاسداران ، دهیاری ها ، مناطق نظامی ، اوقاف ، 

 .د شهید و اقلیت های دینی قرار خواهد گرفتبنیا

 00اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، سازمان جنگل ها و مراتع کشور و شهرداری های : عبدی نژاد خاطرنشان کرد

 .گانه شهر تهران مکان های توزیع این درختان است

این ستاد در راستای  0320در سال : ری تهران خبر داد و گفتوی از تشکیل ستاد فضای سبز استان تهران به ریاست استاندا

هزار اصله نهال را در اختیار شهرداری های  022گسترش فضای سبز استان تهران شکل گرفت که این ستاد در هفته منابع طبیعی 

 .شهرهای تابعه شهرستان های استان تهران قرار می دهد

 ته می شودهزار اصله نهال در روز درختکاری کاش 92* 

اسفند نزدیک به دو هزار نفر در  00در روز : مدیرکل منابع طبیعی استان تهران به برنامه ویژه روز درختکاری پرداخت و افزود

 .عرصه های منابع طبیعی حضور می یابند تا حدود ده هزار درخت در این روز قرص کنند

آموزان و دانشجویان و سایر اقشار مردم در عرصه های منابع طبیعی  نفر از علما و طالب استان تهران، دانش 002: وی اضافه کرد

 .سوهانک حضور پیدا می کنند

در این هفته کارشناسان منابع : دبیر ستاد فضای سبز استان تهران با اشاره به توجه به امر آموزش در نحوه کاشت درختان افزود

زمینه نحوه کاشت و داشت و حتی آبیاری درختان آموزش هایی به طبیعی و عرصه های منابع طبیعی حضور پیدا می کنند و در 

 .شهروندان ارایه می کنند

هیچ محدودیتی در : عبدی نژاد در ادامه با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی هیچ گونه محدودیتی در تامین درختان ندارد افزود

ینه های سنگین تامین نهال از شهروندان تقاضامندیم بر اساس واگذاری درختان در بین شهروندان وجود دارد اما با توجه به هز

 .ظرفیت و شرایط آب و هوایی مکان کاشت درخت از ما درخت مطالبه کنند

http://www.farsnews.com/
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 منابع طبیعیاقلیم و 

 آیانا- 1101اسفند  60, شنبه

 تاریخ آغاز کوچ عشایر اعالم شد 

 .از مناطق ییالقی به مناطق قشالقی کوچ کنند 1۲  فروردین ۲2عشایر کهگیلویه و بویراحمد می توانند از 
ران، فتاح محمدی معاون سیاسی و و به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان امور عشایر ای( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

در نشستی که در شیراز در : امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست ستاد کوچ عشایر کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد

 .خصوص کوچ عشایر منطقه برگزار شد، آغاز کوچ عشایر در خود مناطق قشالقی از ابتدای فروردین تعیین شد

در آن نشست زمان آغاز کوچ عشایر : نشستی که در شیراز در خصوص کوچ عشایر منطقه برگزار شد، اظهار داشتوی با اشاره به 

 .در خود مناطق قشالقی از ابتدای فروردین تعیین شد

ن، های فارس، اصفهان، خوزستا استان کهگیلویه و بویراحمد بر سر مسیر کوچ استان: معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد، گفت

 .فرورین تعیین شده است 02بوشهر و چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است که زمان کوچ در این استان 

شود؛  عدم مدیریت کوچ منجر به بروز مشکالتی برای مراتع، محیط زیست، خود عشایر و آینده استان می: محمدی خاطرنشان کرد

ق با هم دیده شود و کوچ در زمانی انجام شود که کمترین خسارت به مراتع بنابراین باید در تعیین زمان کوچ وضعیت قشالق و ییال

 .مناطق ییالقی و قشالقی وارد شود

بر اساس بازدیدهای میدانی که ستاد بحران : بر اساس این گزارش، مدیرکل بحران کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست، گفت

 .اشته، وضعیت عشایر در مناطق قشالقی بحرانی استاستان طی روزهای اخیر از مناطق عشایری استان د

ای را بوجود آورده است،  کننده ها طی سال جاری در مناطق مختلف استان وضعیت نگران مقدم با بیان اینکه کاهش بارش علی وفایی

ال زراعی جاری را های ناشی از خشکسالی طی س تواند خسارت هم مطلوب باشد بازهم نمی .2اگر بارش در فروردین : اظهار کرد

 .جبران کند

: ها موجب فقر مراتع شده و عشایر استان با کمبود علوفه و آب مواجه هستند، ابراز داشت وی با اشاره به اینکه کاهش بارش

های اجرایی استان برای کاهش مشکالت عشایر ضروری است و پیگیری مشکالت عشایر در سطح  همکاری و هماهنگی همه دستگاه

 ./ای به سازمان بحران کشور کمک به عشایر استان را خواستار شده است ل انجام است و استاندار محترم طی نامهملی در حا

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00722-0.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1101اسفند  12, سه شنبه

 درصدی بارش، غلظت گرد و غبار خوزستان را افزایش داد  02کاهش 
های روز و تأییدشده توسط گروه اعزامی  کارگیری فناوری کاشت و به های دست هکتار جنگل 0۳2احداث دو میلیون و 

 . زایی است ها در مبارزه با بیابان دهنده موفقیت سازمان جنگل چین نشان
مسئله : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ها، مراتع و آبخیزداری در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس سازمان جنگل

گرد و غبار و موضوع ریزگردها و منشاءیابی آن وظیفه حاکمیتی و نظارتی است که توسط سازمان هواشناسی و محیط زیست 

 .گرفته، بخش اعظم منابع تولید در خارج از کشور وجود دارد ی صورتها گیرد و بر اساس پایش صورت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931213001372
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21700-1.html
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سابقه توسط سازمان هواشناسی  علت خشکسالی بی های ریزگردها بوده و به جنوب شرقی اهواز یکی از کانون: خداکرم جاللی افزود

افزایش گردوغبار در این استان  درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است، باعث 72طوری که میزان بارندگی  است، به

 .شده است

هایی که بر اساس این سازمان صورت گرفت، اراضی کشاورزی آماده کشت هیزم که از باران  بر اساس پایش: وی خاطرنشان کرد

علت، به همین . سانت رشد کنند و پس از آن خشک شدند 02بسیار محدود ابتدای کشت برخوردار شده بودند، توانستند به اندازه 

 .شوند کیلومتر محسوب می 22این اراضی آماده فرسایش بادی با بادهایی با سرعت 

 .ها و هورهای اطراف نیز در افزایش غلظت گرد و غبار استان خوزستان مؤثر بوده است خشک شدن تاالب: جاللی ادامه داد

های  هزار هکتار جنگل 232کشت دو میلیون و  زا در کشور شناسایی شده و با وجود میلیون کانون بیابان 740: وی تصریح کرد

 .های روان قرار دارند شهر تحت تأثیر شن 22تا  22کاشت، هنوز  دست

کند، به این  اختالف ریزگردها و گرد و غبار نقش منشاء داخلی و خارجی آن را برجسته می: معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

داکثر پنج میکرون قدرت پرواز دارند و گرد و غباری با قطر بیشتر از این مقدار، حداکثر معنا که ریزگردهایی با قطر زیر دو تا ح

 .کند متر امکان پرواز پیدا می 022

علت داشتن ذرات با  های شن و نمک هستند که به بر این اساس، بسیاری از مناطق داخلی تولیدکننده طوفان: جاللی تأکید کرد

 .متر حرکت بیشتری ندارند 022 قطر بیشتر از پنج میکرون، عمالً

زدایی بسیار موفق عمل کرده است و حتی گروهی که از کشور چین برای بازدید  ها در حوزه بیابان سازمان جنگل: وی اظهار داشت

 .گرفته آن را تأیید کردند از دریاچه ارومیه به ایران آمدند، فناوری موجود در این سازمان و اقدامات صورت

 .کند باید مورد ارزیابی قرار گیرد مبارزه با ریزگردها در قالب اعتباراتی که به این سازمان اختصاص پیدا می: گفت جاللی همچنین

های بسیار سنگین ریزگردها منشاء خارجی دارد که باید تغییرات  طوفان: وی با اشاره به منابع خارجی تولید ریزگرد افزود

کشور ترکیه و خشکی هورهای عراق و همچنین مناطقی در عربستان، لیبی و شمال  گرفته در حوزه تأمین منابع آبی در صورت

 .آفریقا را از دالیل آن دانست

های کالنی مورد نیاز است که  گذاری برای کنترل ریزگردها، سرمایه: ها، مراتع و آبخیزداری خاطرنشان کرد رئیس سازمان جنگل

 .باید برای آن اعتباریابی کرد

برای کنترل ریزگردها توسط سازمان محیط زیست و : مدت ادامه داد گرفته در کوتاه های صورت اشاره به فعالیتجاللی با 

تواند مؤثر باشد و  پاشی در مناطقی که این ایده می ها نیز مالچ ها تصمیمات فنی گرفته شده و سازمان جنگل خشکیدگی تاالب

 .ود دارد را در دستور کار قرار داده استهای روان وج کاری در مناطقی که شن همچنین جنگل

توان فعالیت  ماه می از ابتدای پاییز تا پایان فروردین: وی با توجه به زمان مؤثر برای کنترل پدیده مبارزه با ریزگردها تصریح کرد

های بهاره، از غلظت  فزایش بارشرودب ا ا ماه وجود ندارد، اما انتظار می زدایی داشت؛ لذا زمان زیادی تا پایان فروردین برای بیابان

 ./گرد و غبارهای سرازیرشده به سوی کشور نیز کاسته شود

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00711-0.html 

 

 اقتصاد کالن

 آیانا-1101اسفند  11, دوشنبه

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21766-1.html
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 درصد کاهش یافت  9۲.1نرخ تورم در جامعه روستایی 

درصد است که این رقم  9۲.۲نسبت به دوره مشابه قبل،  13ماه سال  ماهه منتهی به بهمن 9۲نرخ تورم روستایی در 
 .دهد درصد کاهش نشان می 9۲.1ماه سال جاری را  ماهه منتهی به دی 9۲نسبت به تورم 

، در جدیدترین اطالعات مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کاالها و خدمات (ایانا)رزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاو

 .ماه سال جاری نشان از کاهش تورم در این جمعیت دارد مصرفی خانوار روستایی کشور در بهمن

دهد که نسبت به ماه  را نشان می 000عدد  0323ماه سال  در بهمن( 0322=  022بر مبنای )شاخص کل : افزاید این گزارش می

درصد است که  0342( تورم نقطه به نقطه)افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل . درصد افزایش داشته است 240قبل 

ماه  00در ( نرخ تورم روستایی)درصد تغییرات شاخص کل . درصد افزایش یافته است 0342نسبت به همین اطالع در ماه قبل 

، 23ماه  ماهه منتهی به دی 00درصد است که نبت به تورم  0.40نسبت به دوره مشابه سال قبل  23ل ماه سا منتهی به بهمن

 .کاهش یافته است 0.42

رسید که نسبت به  03743در این ماه به رقم  "ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"شاخص گروه عمده : در این گزارش آمده است

رسید که نسبت به  03.40در ماه مورد بررسی به عدد  "ها خوراکی"شاخص گروه اصلی . دهد درصد کاهش نشان می 240ماه قبل 

درصد افزایش نشان  0240نسبت به ماه مشابه سال قبل  "ها خوراکی"شاخص گروه اصلی . دهد درصد کاهش نشان می 243ماه قبل 

نسبت به ماه  "ها و دخانیات ها، آشامیدنی یخوراک"شاخص گروه عمده . درصد است 242ماهه این گروه  00دهد و نرخ تورم  می

 242نسبت به ماه مشابه سال قبل  "ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"شاخص گروه عمده . درصد است 242مشابه سال قبل 

 242نسبت به دوره مشابه سال قبل  23ماه  ماه منتهی به بهمن 00دهد و درصد تغییرات این گروه در  درصد افزایش نشان می

 .کاهش یافته است 0040، 23ماه  ماهه منتهی به دی 00درصد است که نسبت به تورم 

درصد  241رسید که  022به رقم  23ماه  در بهمن "کاالهای غیرخوراکی و خدمات"بر اساس این گزارش، شاخص گروه عمده 

نسبت به ماه مشابه  "یرخوراکی و خدماتکاالهای غ"میزان افزایش شاخص گروه عمده . دهد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می

 0742نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  23ماه سال  ماه منتهی به بهمن 00درصد بوده است و نرخ تورم  0743سال قبل 

 ./کاهش یافته است 0240، 23ماه  ماهه منتهی به دی 00درصد است که نسبت به تورم 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00700-0.html 

 

 برنامه و سیاست ها

 - 01/12/16فارس

اتاق بازرگانی به دور از محافظه کاری شرایط را برای / دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی جسارت به خرج دهد
 ارتقا اقتصاد کشور فراهم کند

 .واگذاری امور به بخش خصوصی از سوی دولت نیاز به جسارت دارد: گفت محمد علی امانی
وگو با خبرنگار اقتصادی  محمد علی امانی، عضو ائتالف فراگیر ایرانی آباد در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در گفت

بازرگانان سفیر اقتصادی ما در حوزه دیپلماسی تجاری : ازرگانی در اقتصاد کشور اظهار کرد، با اشاره به نقش اتاق بخبرگزاری فارس

 .هستند و نباید نقش آنها در اتاق نادیده گرفته شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21751-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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در حال حاضر گسترش دیپلماسی تجاری در اقتصاد کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است و به همین دلیل اتاق : وی افزود

 .ف نهایی خودش را در این راستا سازمان دهی کندبازرگانی باید هد

این واگذاری ها به جای اینکه به شکل : عضو ائتالف فراگیر ایرانی آباد با انتقاد از واگذاری های انجام شده در دولت، خاطرنشان کرد

 .واقعی انجام شود، بیشتر شبیه سازی بوده است

واگذاری هایی که بخش : بهترین بستر را برای واگذاری ها فراهم کرده است، تصریح کردامانی با بیان این مطلب که اتاق بازرگانی 

 .خصوصی انجام می شود باید در اتاق بازرگانی عملیاتی شود زیرا بستر آن در هیچ جا به جز اتاق بازرگانی فراهم نیست

محرک های قانونی مناسبی برای : انی خاطرنشان کردوی با اشاره به ظرفیت مناسب قانون برای تاثیر گذاری بیشتر اتاق های بازرگ

فعالیت بخش خصوصی در راستای تاثیر گذاری بیشتر وجود دارد و اتاق بازرگانی باید از این محرک ها در راهبری هرچه بهتر 

 .بخش خصوصی استفاده کند

اقتصاد در فضای فعلی باید مردمی شود و هرچه : این فعال حوزه بازرگانی با تاکید بر لزوم نهادینه شدن اقتصاد مردمی عنوان کرد

 .سرعت واگذاری ها به مردم افزایش یابد جایگاه اقتصاد ما متعالی تر از قبل خواهد شد

تاریخ نشان داده که هرگاه : امانی با اشاره به نقش مردم در شکل گیری انقالب اسالمی و تثبیت نظام جمهوری اسالمی بیان کرد

 .ذار کرده ایم، موفق تر و موثرتر از سایر بخش ها عمل کرده ایمامور را به مردم واگ

در حال حاضر ظرفیت های فراوان و معطل مانده فراوانی وجود دارد که اقتصاد ما باید به آن ها توجه کند زیرا : وی خاطرنشان کرد

 .ر وارد ساخته استعدم توجه به این ظرفیت های معطل مانده در سال های اخیر ضربات زیادی به اقتصاد کشو

این فعال حوزه بازرگانی، داشتن جسارت برای واگذاری کارها به بخش خصوصی را حلقه مفقوده اقتصاد کشور دانست و تصریح 

اقتصاد ما با واگذار شدن به مردم روان سازی می شود، اما در حال حاضر جسارتی برای این کار در بین دولتمردان وجود : کرد

 .در سال های اخیر در این زمینه صدمات زیادی را متحمل شدیمندارد، بنابراین 

در حال حاضر ظرفیت جامعه برای انجام : امانی با اشاره به لزوم آزادسازی ظرفیت جامعه برای فعالیت های بازرگانی تصریح کرد

 .الش کرد تا این ظرفیت آزاد شودفعالیت های بازرگانی و تاثیر گذاری بیشتر در اقتصاد کشور آزاد نشده است، بنابراین باید ت

منظور از جسارت در واگذاری ها در نظر گرفته نشدن ضوابط و شاخص ها نیست، زیرا گاهی اوقات ضوابط و : وی خاطرنشان کرد

 .شاخص ها در واگذاری های عجوالنه رعایت نمی شود

م گیرد که هم بخش خصوصی نقش آفرینی اصلی را بر واگذاری ها باید به شکلی انجا: عضو ائتالف فراگیر ایرانی آباد تصریح کرد

 .عهده بگیرد و هم تمامی شاخص ها برای واگذاری واقعی فراهم شود

اتاق برای تاثیر گذاری بیشتر باید عالوه بر : امانی در پایان روحیه محافظه کاری را آسیب جدی اتاق فعلی دانست و عنوان کرد

می گذارد، برای پیگیری کارها هم وقت بگذارد و به دور از روحیه محافظه کاری شرایط را وقتی که در حوزه طراحی دستوالعمل ها 

 .برای ارتقا اقتصاد کشور فراهم کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=032300022200.. 
 

 برنامه وسیاست ها
 آیانا- 1101اسفند  12, سه شنبه

 بار  ارائه سند مالکیت به صاحبان تراکتور و کمباین برای نخستین

 .گذاری شده، سند مالکیت دریافت کردند بار صاحبان تراکتور و کمباین شماره برای نخستین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931210001144
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ریزی و  ی استان اردبیل، معاون برنامهو به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورز( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی این استان در مراسم اعطای سند مالکیت دارندگان تراکتور و کمباین شماره گذاری شده در 

اعالم  شهرستان نیرکه با حضور رئیس پلیس راهورنیروی انتظامی استان و جمعی از مسئوالن استان و شهرستان حضور داشتند، با

های مهم وزارت جهاد کشاورزی است که برای اجرایی کردن  گذاری مکانیزاسیون کشاورزی جزو سیاست طرح شماره: این خبر گفت

عنوان پیشرو در این کار توانسته با هماهنگی معاونت راهنمایی و  ای منعقد شده و این استان به نامه آن با نیروی انتظامی تفاهم

 .گذاری کند دستگاه اعم از کمباین و تراکتور را در سطح استان شماره 130ی استان تاکنون بیش از رانندگی نیروی انتظام

اصغر پرتوی با اشاره به نامگداری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در 

توان به آمار واقعی از  گذاری دستیابی می ز اهداف مهم این شمارها: آالت کشاورزی افزود گذاری ماشین خصوص هدف از شماره

آالت کشاورزی، ساماندهی و مدیریت کارت سوخت، جلوگیری از سرقت و ورود ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی به مقوله  ماشین

 .گذاری اشاره کرد بیمه

توانند در نخستین فرصت ممکن با  سال است می 03متر از کلیه دارندگان تراکتو و کمباین که امر مفید آنها ک: وی خاطرنشان کرد

مراجعه به مراکز یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل سکونت خود برای تشکیل و تکمیل پرونده مراجعه کنند که در غیر 

کارت سوخت به آنان  عمل خواهد آورد و از طرف دیگر این صورت ضمن اینکه پلیس راهور نیروی انتظامی از تردد آنها جلوگیری به

 .تحویل داده نخواهد شد

آمده  عمل های به اسفندماه با هماهنگی 00امروز : ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد معاون برنامه

های  به همراه پالک اختصاصی نیروی انتظامی( برگ سبز)و همکاری نیروی انتظامی استان در حوزه راهور سندهای مالکیت رسمی 

های استان با مالک  صادره تحویل صاحبان ادوات کشاورزی در شهرستان نیر شد که این شهرستان در مقایسه با دیگر شهرستان

برداران؛ بیشترین میزان تراکتو و کمباین را به خود اختصاص داده است که رتبه  قرار دادن سطح اراضی آبی و دیم به نسبت بهره

 .را از این لحاظ دارا است نخست استانی

میلیون تومان از محل اعتبارات  322میلیارد و  30در سالجاری استان اردبیل موفق شد با جذب و توزیع : پرتوی تصریح کرد

ها طبق ارزیابی  درصدی را بخود اختصاص دهد که در مقایسه با دیگر استان 020مکانیزاسیون نسبت به سال گذشته رشد 

دست آورده است که نشان از مدیریت و اهتمام و  رت جهاد کشاورزی این استان رتبه نخست کشوری را بهمکانیزاسیون وزا

 .وقفه کارکنان اداره فناوری و مکانیزاسیون سازمان دارد های ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و تالش بی پیگیری

 ./تراکتور و کمباین به تعدادی از کشاورزان منطقه تحویل داده شدصورت نمادین سند مالکیت رسمی و پالک  در آخر این مراسم به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00772-0.html 
 برنامه وسیاست ها

 - 01/12/16فارس

 شود ترجیحی پرداخت میدرصد از تسهیالت بانکی به بخش کشاورزی و با نرخ  ۲۳

درصد از تسهیالت بانکها به بخش کشاورزی و با نرخ ترجیحی پرداخت  ۲۳تصویب کردند  1۲نمایندگان در بودجه 
 .شود

رز پیشنهادی به تبصره کشور توکلی نماینده الیگود .2در ادامه بررسی الیحه بودجه  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .ماده واحده داد که با موافقت نمایندگان روبرو و در نهایت تصویب شد 00

درصد از  00ای برنامه ریزی نماید که به طور متوسط حداقل  براین اساس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است به گونه

کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی ها و موسسات اعتباری به بخش  مجموع تسهیالت پرداختی بانک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21770-1.html
http://www.farsnews.com/
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ها از سهمیه تعیین شده بانک مرکزی باید متناسب با میزان انحراف نسبت به افزایش سپرده  اختصاص یابد در صورت انحراف بانک

 .قانونی این بانک ها اقدام نمایند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230002220300 

 

 
 برنامه وسیاست ها

 آیانا- 1101اسفند  11, چهارشنبه

 های کم جمعیت ایران، در قیاس با برزیل  ریختگی اداره دامداری بهم
کشور پرجمعیت دامی مانند معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به دو نقش دولت در دامداری 

ها در ایران، از تعبیر نوعی به هم  میلیون راس گاو و الگوهای مشابه در همه جهان برای اداره دامداری ۲۲2برزیل با 
 .ریختگی در این باره استفاده کرد

دامپزشکی کشور بعد از زاده، معاون تشخیص و درمان سازمان  ، مسعود هاشم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

ها در کشور  ظهر امروز در حاشیه مجمع عمومی ساالنه اتحادیه مرکزی دامداران ایران با بیان اینکه نقش دولت در حوزه دامداری

های برزیل داشتم، دولت در این کشور دو  در بازدیدی که از دامداری: بسیار محدود و عمده مسائل بر عهده مالکان آن است، گفت

 .ها بر عهده دارد مهم و اساسی را در خصوص دامدارینقش 

بیماری دامی از قبیل تب برفکی و هاری را به عهده دارد و در نقش دوم سالمت و  0نقش اول کنترل و نظارت بر روی : وی افزود

 .دهد تا هم محصول برای مصرف داخل و هم صادرات سالم باشد بهداشت مواد غذایی را مورد توجه قرار می

این در حالی است که به رغم وجود فقط جمعیت : میلیون رأس گاو دارد، اظهار داشت 002زاده با بیان اینکه برزیل حدود  اشمه

ایم به درستی این بخش را مدیریت  میلیون گاو سنتی در ایران، نتوانسته 0میلیون گاو صنعتی و حدود  0اندک دام به میزان حدود 

 .کنیم

بندی کارهاست، زیرا در  ها مدیریت و تقسیم نقص عمده در دامداری: ازمان دامپزشکی کشور تصریح کردمعاون تشخیص و درمان س

 .گیرد و مشکل ما مدیریتی است این بخش پول به اندازه کافی وجود دارد، اما به طور بهینه مورد استفاده قرار نمی

 زاده مسعود هاشم

 معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور

علیرغم تعداد : توان اطمینان داشت، گفت با بیان این سؤال که چقدر از محصوالت تولید دام مثل شیر و گوشت در کشور میوی 

ها در خصوص  دام کم به طور کامل از تولید محصول سالم در این بخش اطمینان وجود ندارد و دائماً باید به برخی از دامداری

 .وجه داشتت... مصرف موادی از جمله نان خشک و 

حیوانات اهلی و وحشی : ها پرداخت و گفت روی دولت و سازمان دامپزشکی در بخش دامداری های پیش زاده به بیان سیاست هاشم

 .در کشور به سه دسته قابل تقسیم است

های سنتی و  در دامداریدار، دسته دیگر  ها، پروانه های با پروانه مثل دامداری یک دسته از حیوانات در مکان: زاده تصریح کرد هاشم

 .شود دسته سوم به صورت خانگی و یا در حیات وحش نگهداری می

ها و نوع خدمات به آن  الگویی که در همه جهان در مورد اداره دامداری: معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور افزود

 .ها موجود است ی در اداره دامداریوجود دارد در همه کشورها مشابه است به جز ایران که خیلی به هم ریختگ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931210001322
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ها و دیگر سالمتی مواد غذایی، بنابراین  دامپزشکی دو مسئولیت به عهده دارد یکی کاهش ضایعات و مبارزه با بیماری: وی افزود

 .باید یک دامپزشک واحد تمام امور درمانی، آموزشی را تحت پوشش قرار دهد

های میانی حذف شود و رسیدن به اجرای چنین امری نیاز به متانت دارد و جزو  د واسطههمچنین در مورد تأمین دارو بای: وی افزود

 .اهداف سازمان دامپزشکی است

توانند به ما کمک کنند اما این کار نیاز به  های سازمان دامپزشکی می ها در اجرای سیاست ها و اتحادیه تعاونی: زاده بیان داشت هاشم

 .ریزی برای عملیاتی شدن دارد گیری و برنامه جلسات، تصمیم

: های تحصیلی اظهار داشت ها در برخی از رشته معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به جذب باالی دانشگاه

ها مثل دامپزشکی پذیرش دانشجو باید محدود باشد، چرا که پذیرش بیش از اندازه آن رشته را از حالت تخصصی به  در برخی رشته

 .کشاند جاری میت

ها تجدیدنظر جدی کند، زیرا خارج شدن از حالت تخصصی در  وزارت علوم باید در جذب دانشجو در بعضی از رشته: وی بیان داشت

 شود سازی می ها موجب خارج شدن از تولید محوری و تجاری برخی رشته

کشور به اداره دامداری های کشور در زمینه بهداشت الزم به ذکر است پس از انتقادات معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی 

دام که البته خود وی صادقانه برخی نقدهای در این زمینه را به کاستی هایی در سازمان دامپزشکی نیز بی ارتباط ندانست، برخی 

 /.دامداران مانند نماینده دامداران استان خراسان رضوی عمده تقصیرات را متوجه سازمان دامزشکی دانست

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00727-0.html 

 
 برنامه وسیاست ها

 آیانا- 1101اسفند  11, دوشنبه

 وزارت نفت موظف به تامین اعتبار برق دار کردن چاه های کشاورزی شد 
مجلس وزارت نفت را موظف کرد که در صورت رعایت الگوی کشت نسبت به تامین اعتبار برق دار کردن چاه های 

 . کشاورزی اقدام کند
کل کشور در دستور کار  .2، بررسی بخش های هزینه ای الیحه بودجه ای سال (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .و به همراه بخش الحاقی به آن مصوب شد 00بررسی بند ح تبصره  نمایندگان قرار دارد و در جریان این

های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی  شود کل هزینه به وزارت نیرو اجازه داده می: به این شرح است 00متن بند ح تبصره 

پرداخت و « رل سیلبخشی، تغذیه مصنوعی و کنت تعادل»هوشمند چاه های کشاورزی را از محل اعتبارات ردیف های طرح 

صددرصد . نماید از صاحبان چاه ها دریافت و به حساب خزانه واریز کند صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می به

 .گیرد بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرح های تعادل%( 022)

هاد اخوان، کامران، خدایی سوری، کافی زاده و میرمراد زهی متنی به این بند الحاق شد که براساس آن؛ در ادامه جلسه به پیشن

 0322/./03قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  .0وزارت نفت موظف است در راستای اجرای ماده 

 .ن چاه های کشاورزی اقدام کنددر صورت رعایت الگوی کشت نسبت به تامین اعتبار برق دار کرد

نماینده حاضر در جلسه نسبت به این  002رای ممتنع حاصل رای گیری از مجموع آرای  7رای موافق و  .0رای موافق،  002

 ./پیشنهاد بود

http://www.iana.ir/majles/item/007..-0.html 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21787-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21744-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 - 01/12/16فارس

 قیمت گوجه فرنگی تقویت شد/ هزار تن گوجه فرنگی 3خرید تضمینی 

روز موجب  6اجرای طرح خرید تضمینی گوجه فرنگی پس از : رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت
 .تومان شده است ۳22به  9۳2افزایش قیمت خرید این محصول از کشاورزان از 

در مورد تأثیر طرح خرید  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  حسین صفایی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفت

فرنگی که از هفته پیش در دو استان جنوبی کشور آغاز شد،  طرح خرید تضمینی گوجه: تضمینی گوجه فرنگی از کشاورزان، گفت

 .موجب افزایش قیمت خرید این محصول از کشاورزان شده است

روز خرید گوجه فرنگی توسط سازمان تعاون روستایی از کشاورزان خوشبختانه قیمت این محصول افزایش  1پس از : وی افزود

ن را به فروش کنند و خودشان محصولشا یافته، به طوری که کشاورزان دیگر گوجه فرنگی را به مراکز خرید دولت عرضه نمی

 .رسانند می

کنندگان در دو  هزار تن گوجه فرنگی از تولید 3تاکنون : فرنگی هنوز ادامه دارد، گفت وی با بیان اینکه طرح خرید تضمینی گوجه

 .استان هرمزگان و بوشهر خریداری شده است

فرنگی از  مرکز در استان بوشهر گوجه 2مرکز در استان هرمزگان و  02: رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بیان داشت

 002تومان خرید کردند که این اقدام دولت منجر به افزایش قیمت خرید گوجه فرنگی از حدود  322کشاورزان را با قیمت هر کیلو 

 .تومان منجر شد 022تومان به هر کیلو حدود 

ایی مدعی افزایش قیمت خرید گوجه فرنگی از کشاورزان در حالی که مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روست: افزاید این گزارش می

تومان به دنبال اجرای طرح خرید تضمینی است که علی امامی معاون اتحادیه بارفروشان تهران قیمت خرید گوجه  022با قیمت 

 .کند ن عنوان میتوما 322تا  002تومان و قیمت خرید این محصول از کشاورزان را حدود  022تا  22.فرنگی در میدان را بین 

های جنوبی کشور به شدت افت کرده بود، به طوری که هر کیلوگرم آن با قیمتی  فرنگی در استان های اخیر قیمت گوجه در هفته

 .شد تومان از کشاورزان خریداری می 02حدود 

در هفته گذشته طرح خرید بنابراین به دنبال ضرر و زیان ناشی از افت شدید قیمت دولت پس از چندین هفته زیان کشاورزان 

تضمینی این محصول را در دو استان بوشهر و هرمزگان با کمک سازمان مرکزی تعاون روستایی و در جهت حمایت از 

 .تومان آغاز و این طرح هنوز هم ادامه دارد 322کنندگان با قیمت هر کیلو  تولید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230002222271 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 01/12/60فارس

 درصد گران شد ۲2تا  92برق 

های خانگی و کشاورزی را  بخشبرق در   تعرفه 9313با مصوبه دولت، وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال 
 .ها افزایش دهد درصد بدون تغییر ساختار تعرفه۲2درصد و در بقیه موارد 92

، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در باره ایرانروزنامه رسمی جمهوری اسالمی به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

را برای اجرا به وزارت نیرو و سازمان مدیریت  0323های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال  های برق در بخش افزایش تعرفه

 .ریزی کشور ابالغ کرد و برنامه

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931210000076
http://www.farsnews.com/
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4793
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ـ 0322مصوب   ها ـ قانون هدفمند کردن یارانه( 0)ه استناد ماده به پیشنهاد وزارت نیرو و ب 02/00/0323وزیران در جلسه  هیأت

 :تصویب کرد

های خانگی و کشاورزی را ده درصد و در بقیه موارد  های برق در بخش تعرفه 0323وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال 

 .ها افزایش دهد بیست درصد بدون تغییر ساختار تعرفه

 اسحاق جهانگیریجمهور ـ  معاون اول رئیس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=032300222200.3 
 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 01/12/11فارس

 1۲از الیحه بودجه « حق بیمه کارفرمایان صنعتی و کشاورزی  بخشش جریمه»حذف موضوع 
را از الیحه « های حق بیمه کارفرمایان صنفی، صنعتی و کشاورزی بخشش جریمه»نمایندگان مجلس بند مربوط به 

 .حذف کردند 1۲بودجه 
خانه ملت و ( دوشنبه)، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی صبح امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در . این الیحه را پس از بحث و بررسی، حذف کردند .0تبصره ( ز)کشور، بند  کل .032در جریان رسیدگی به الیحه بودجه سال 

شده حق بیمه  دارای بدهی قطعی 0320کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال : این بند آمده بود

االجراء شدن این قانون نسبت به تسویه  مین اجتماعی هستند، در صورتی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزمبیکاری به سازمان تأ

 .شود های حق بیمه آنها بخشوده می و یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند، جریمه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230000222300 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 01/12/16فارس

 درصد 0۳درصد، کمک دولت  9۳آورده کشاورز / های عمرانی توسعه شبکه آبیاری نوین با اعتبار طرح
 .انی را تصویب کردندهای عمر توسعه شبکه آبیاری نوین از محل اعتبارات طرح 1۲نمایندگان مجلس در الیحه بودجه 

کشور بند  .2از نشست علنی مجلس شورای اسالمی، در ادامه بررسی الیحه بودجه  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تصویب شد 00الف تبصره 

بران و  های تولیدی و تشکلهای آب غیردولتی و تعاونیگذاران حقیقی و حقوقی بخش  براین اساس به منظور تشویق و جلب سرمایه

های  ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه بندان شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آب

رژی، سازی مصرف آب و ان فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه

 2020.و  2000.های  ای مربوط ذیل برنامه های سرمایه دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی

صورت بالعوض و  عنوان سهم دولت به به%( 20)درصد  اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را تا هشتادوپنج

رداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کاالی مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت ب عنوان سهم بهره باقیمانده به

 .نمایند

های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند، از پرداخت سهم نقدی  بردارانی که در احداث شبکه مناطق محروم و بهره

 .های فرعی آبیاری و زهکشی معافند مشارکت در احداث شبکه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931209001543
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931211000315
http://www.farsnews.com/
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 برنامه و سیاست ها

 - 01/12/16فارس

 وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قانون افزایش بهره( 0)نامه اجرایی ماده  آیین

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی جهت اجرا به  قانون افزایش بهره( 0)نامه اجرایی ماده  مصوبه دولت در مورد آیین

 .وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد
قانون ( 2)نامه اجرایی ماده  ، مصوبه هیات وزیران در مورد آییناسالمی ایران روزنامه جمهوریبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به وزارت جهادکشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی  افزایش بهره

 .شدریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ابالغ  به سازمان مدیریت و برنامه

وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره  0/0/0323مورخ  00030/202به پیشنهاد شماره  02/02/0323وزیران در جلسه  هیأت

قانون یادشده را ( 2)نامه اجرایی ماده  ـ آیین0322وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب  قانون افزایش بهره( 2)ماده ( 1)

 :به شرح زیر تصویب کرد

 وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قانون افزایش بهره( 2)نامه اجرایی ماده  آیین

 :نامه اصطالحات زیر دارای معانی مشروح زیر است ـ در این آیین0ماده

 ـ0322وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب  قانون افزایش بهره: الف ـ قانون

تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و  مطابق: ها و شهرهای جدید ب ـ حریم شهرها، شهرک

 .ـ .032نحوه تعیین آنها ـ مصوب 

های شیالتی و فضای سبز  گردی، توسعه کشت گیاهان صنعتی و دارویی و پروژه هایی نظیر طبیعت فعالیت: برداری همگن پ ـ بهره

 .کاری مثمر و غیرمثمر جنگلی، درخت های کاری، آبخیزداری، پارک اعم از زراعت چوب، جنگل

قانون ( 2)که در اجرای ماده ( مجری)مابین وزارت جهادکشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی  قرارداد فی: برداری ت ـ قرارداد بهره

 .شود نامه منعقد می و این آیین

با قیمت پایه توسط کارشناس رسمی  وجوهی که براساس مزایده: برداری یا حق انتفاع ث ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره

های بعد براساس نرخ تورم ساالنه اعالم شده از سوی  گردد و برای سال دادگستری، متناسب با نوع طرح، برای سال اول تعیین می

 .گردد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعدیل و تعیین می

ها و شهرهای جدید از مبداء  دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکهایی از منابع ملی شده و اراضی  عرصه: های مستعد ج ـ عرصه

یابی  نامه، استعدادیابی، مکان این آیین( 0)قانون قابلیت داشته و مطابق ماده ( 2)های موضوع ماده  شروع حریم که برای اجرای طرح

 .گردد و کاربری آنها پس از تهیه نقشه تصویب می

ها با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ترتیب  قانون و نحوه تصویب و اجرای طرح( 2)های موضوع ماده  ـ مصادیق طرح0ماده

 :زیر خواهد بود

های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شامل زراعت چوب، درختکاری مثمر و غیرمثمر، گیاهان صنعتی و دارویی در  الف ـ طرح

گردی از طریق وزارت  های طبیعت های جنگلی و فعالیت آبخیزداری، پارککاری ،  های مدیریت منابع طبیعی، جنگل طرح

 (.سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)جهادکشاورزی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931210001204
http://www.farsnews.com/
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4822
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های درختکاری مثمر و متناسب با موضوع ماده  های کاشت گیاهان دارویی و صنعتی و طرح های کشاورزی نظیر پروژه ب ـ طرح

 (.سازمان امور اراضی کشور)شاورزی قانون از طریق وزارت جهاد ک( 2)

بندی متناسب با  و زمان( حق استفاده)برداری و حق انتفاع  نامه صرفاً در قالب حق بهره تبصره ـ هرگونه واگذاری موضوع این آیین

 .باشد برداری خواهدبود و انتقال مالکیت در این اراضی مطلقاً ممنوع می نوع بهره

نامه واقع در حریم  های مستعد موضوع این آیین برداری و یا حق انتفاع از عرصه ز است حق بهرهـ وزارت جهادکشاورزی مجا3ماده

های موضوع  باشد را برای طرح های تابعه می شهرها که به موجب اسناد مالکیت صادره، نمایندگی آن به نام وزارت مذکور و سازمان

 .ایدنامه واگذار نم قانون با رعایت مفاد این آیین( 2)ماده 

نامه واقع در حریم شهرها که اسناد مالکیت آنها به نام وزارت راه  این آیین( 0)های مستعد موضوع ماده  تبصره ـ آن دسته از عرصه

های موضوع این  و شهرسازی صادر شده باشد، با درخواست وزارت جهادکشاورزی و موافقت وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح

 .شود جهادکشاورزی واگذار مینامه به وزارت  آیین

های  های دست کاشت، ایستگاه های جنگلی و جنگل های عمومی، پارک های طبیعی، نهالستان ها و بیشه جنگل  ـ عرصه.ماده

های مستعد مذکور که قبالً اسناد مالکیت آنها به نام دولت با  های متناسب و موجود در عرصه تحقیقاتی و تولید بذر و نهال و اعیانی

های فوق  است، مادامی که برای کاربری نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده

سازمان جنگلها، مراتع و )گیرد، نمایندگی آن با کلیه وظایف و اختیارات به عهده وزارت جهادکشاورزی  مورد استفاده قرار می

 .باشد می( آبخیزداری کشور

قانون در هر استان توسط ( 2)های مستعد برای طرحهای موضوع ماده  یابی و استعدادیابی عرصه ـ بررسی، مطالعه، مکان 0ادهم

کارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی عمرانی استاندار و دبیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با عضویت مدیران کل راه 

وزارت جهاد . پذیرد حیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر امور اراضی صورت میای، حفاظت م و شهرسازی، آب منطقه

های پیشنهادی کارگروه را برای سیر مراحل قانونی تصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  کشاورزی عرصه

 .نماید ارسال می

 .ان مستقر خواهدبودـ دبیرخانه کارگروه در سازمان جهاد کشاورزی است0تبصره

های مصوب توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع  ـ پس از ابالغ کاربری0تبصره

طبیعی و آبخیزداری استان حسب مورد موظفند نسبت به محاسبه قیمت پایه با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری برای 

 .برداری اقدام نماید قرارداد بهرهمزایده و انعقاد 

( 0)ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر در مفاد مندرج در طرحهای مصوب موضوع ماده  1ماده

برداری،  ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است عالوه بر فسخ یک طرفه قرارداد بهره( کلی و یا جزئی)نامه  این آیین

 .نسبت به اخذ خسارات وارد شده اقدام نماید

برداری و یا حق انتفاع ساالنه از سوی مجری طرح، وزارت جهادکشاورزی  ـ در صورت عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره7ماده

اه پس از ابالغ حداکثر دو م)موظف است ضمن ابالغ اخطار به مجری، در صورت امتناع مجدد وی در پایان مهلت مقرر در اخطار 

 .برداری اقدام نماید نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد بهره( اخطار

موظف است در ( حسب مورد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور)ـ وزارت جهادکشاورزی  2ماده

ح، شرایط متقاضیان و همچنین قیمت پایه و قانون، محل اجرای طرح، مساحت، مدت و نوع طر( 0)آگهی مزایده موضوع تبصره 

 .شرایط پرداخت را اعالم نماید

 .ربط اخذ نمایند های اجرایی ذی های الزم را حسب مورد از دستگاه تبصره ـ برندگان مزایده موظفند موافقت



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

26 
 

ات متعلق به دولت بوده و برداری، در صورت عدم تمدید قرارداد، کلیه اعیان و مستحدث ـ پس از اتمام مدت قرارداد بهره2ماده

مجری مکلف است عرصه و اعیان و مستحدثات مربوط را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس قرارداد به وزارت 

 .جهادکشاورزی مسترد کند

د، وزارت های توسعه شهری موردنیاز باش ـ در صورتی که قبل از انقضاء مدت طرح، اراضی موضوع قرارداد برای اجرای طرح02ماده

برداران و تحویل  ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضی از بهره( حداقل یک سال)جهادکشاورزی مکلف است با اعالم قبلی 

 .آن به دستگاه اجرایی متقاضی اقدام کند

از طریق دستگاه  گذاری برای اجرای مدت باقیمانده طرح مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری تبصره ـ حقوق ناشی از سرمایه

 .کننده طرف قرارداد پرداخت خواهدشد درخواست

بندی مصوب اقدام نکنند، وزارت جهاد  ـ در صورتی که مجریان نسبت به اجرای موضوع قرارداد براساس برنامه زمان00ماده

 .ترداد نمایدبرداری اراضی موضوع قرارداد را اس کشاورزی موظف است پس از یک بار اخطار، ضمن فسخ قرارداد بهره

برداری، به دلیل عدم اجرای طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمی جهت ابطال قرارداد  ـ در صورت خاتمه قرارداد بهره00ماده

های واگذاری و اعیانی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی وارده  برداری و مجری ابالغ و مجری مکلف است ضمن تحویل عرصه بهره

 .برداری و براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام کند طبق مفاد قرارداد بهره  اجرای طرحبه دولت در نتیجه عدم 

 .باشد نامه می این آیین( 0)براساس طرح مصوب به عهده کارگروه موضوع ماده ( 0)های موضوع ماده  ـ نظارت بر اجرای طرح03ماده

قانون برنامه ( 0.7)ماده ( ج)های سبز کمربند سبز شهرها، طبق بند  کاربریـ در مورد منابع طبیعی و سایر اراضی واقع در .0ماده

 .ـ اقدام خواهدشد 0322پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

اه و های جهادکشاورزی و ر نامه توسط نمایندگان وزارتخانه برداری این آیین های اجرایی و نمونه قراردادهای بهره  ـ شیوه نامه00ماده

 .شود شهرسازی و معاونت حقوقی رئیس جمهور، تدوین و توسط وزیر جهادکشاورزی ابالغ می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=0323000022200. 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1101اسفند  60, شنبه

 ر کمرنگ تولیدکنندگان کشاورزی در اتاق حضو
هرچند در کمیسیون صنایع، جمع کثیری از تولیدکنندگان نسبت به بازرگانان حضور دارند، اما حضور تولیدکنندگان 

 .رود در دوره هشتم اتاق اصالح شود کشاورزی در اتاق بازرگانی چندان پررنگ نیست که انتظار می
عملکرد دو : با اعالم این خبر گفت( ایانا)چین امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس اتاق بازرگانی ایران و 

کمیسیون اتاق تهران و ایران با داشتن کمیسیون کشاورزی در حوزه تولید فعال بود، اما هنوز پتانسیل زیادی در این بخش وجود 

 .دارد که بدون استفاده رها شده است

تواند برای توسعه صادرات و  اتاق بازرگانی با دریافت برنامه، طرح و الیحه از سوی فعاالن حوزه می: الدی افزودعسگراو... اسدا

های منسجم و یا ورود فعال  علت نبود طرح سازی در حوزه کشاورزی اقدام کند، اما عدم فعالیت در بخش کشاورزی به تجاری

 .نی باید دنبال کردهای بخش خصوصی، تولید را در اتاق بازرگا تشکل

تواند در امور عملیاتی ورود پیدا کند،  های اتاق در حوزه اجرایی نیست و نمی از سوی دیگر از آنجا که فعالیت: وی خاطرنشان کرد

عنوان پارلمان بخش خصوصی  های اتاق بازرگانی به های بخش خصوصی باید از ظرفیت رسد وزارتخانه متولی یا تشکل نظر می به

 .ستفاده کنندبیشتر ا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931215000214
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تواند  عنوان سیستمی که در همه بازارهای دنیا می دنبال کردن عرضه و تقاضا به: رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد

 .گذاری را افزایش دهد، در بخش کشاورزی و بازارسازی آن، رها شده است سرمایه

رسد  نظر می سته در دوره هفتم عملکرد مثبتی داشته باشد که بههای مشترک بعضی از کشورها توان اتاق: عسگراوالدی تصریح کرد

 .ها برای تبادالت تجاری کشاورزی ایران به نفع اقتصاد ملی بهره بیشتری گرفت باید از ظرفیت این اتاق

های  یران اتاقها برای فعال کردن مد های اتاق نیازمندی بازاریابی و ارائه طرح از سوی تشکل استفاده از ظرفیت: وی یادآور شد

 .مشترک است

های  ترین زیربخش عنوان یکی از مهم عسگراوالدی اظهار امیدواری کرد که در دوره هشتم فعالیت اتاق بازرگانی، بخش کشاورزی به

 ./های بیشتری را در اختیار بگیرد تر داشته و کرسی اقتصادی بتواند حضور فعال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00720-0.html 
 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1101اسفند  16, یکشنبه

 شود  تن پرتقال در تهران عرضه می 0222
برابر سال گذشته است، در شهر تهران عرضه خواهد  ۲.۳تن سیب که بیش از  ۳22هزار و  هزار تن پرتقال و یک هفت

 .شد
هزار  22، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در بازدید از سردخانه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

منطقه و در  00بار در  شبکه عرضه در تهران در دو سیستم سازمان میادین میوه و تره: تنی جنوب تهران در جمع خبرنگاران گفت

 .شده عید همت دارند سازی خیرهغرفه به عرضه میوه ذ 002

فروشی سطح شهر با پراکنش  مغازه و خرده 002همچنین با مدیریت اتحادیه میوه و سبزی تهران در : سیدمحمد موسوی افزود

نقطه عرضه پرتقال و سیب  322های پایانی سال صورت خواهد گرفت که در مجموع  سازی شده شب مناسب عرضه میوه ذخیره

 .وجود خواهد داشت

نقطه شناسایی  02های اطراف تهران بزرگ، منوط به جمعیت هر شهرستان بین پنج تا  همچنین در شهرستان: وی خاطرنشان کرد

 .شود شده و پرتقال و سیب به قیمت ستاد تنظیم بازار عرضه می

تهران به عرضه میوه توسط  نقطه در سطح استان 022تا  02.توان گفت  می: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد

 .غرف و صنوف فعالیت خواهند کرد

تن پرتقال نیز به  722تن سیب به استان حمل شده و روزانه  022هزار و  هزار تن پرتقال و یک تاکنون سه: موسوی تصریح کرد

 .شود مقصد استان تهران بارگیری می

برابر افزایش، حدود  040شود با  شد که امسال تالش می تن پرتقال عرضه 222سال گذشته حدود دوهزار و : وی یادآور شد

 .هزار تن پرتقال عرضه شود هفت

 مازاد پرتقال نخواهیم داشت

با توجه به شکاف قیمتی موجود در بازار توسط شبکه تنظیم بازار، انتظار : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تأکید کرد

 .رود مازاد عرضه وجود نداشته باشد می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21705-1.html
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های  ای صورت گیرد که ضمن تأمین میوه ارزان برای شب گونه ها، عرضه پرتقال به بر اساس دستورالعمل: موسوی اظهار داشت

 .رو نشویم پایانی مردم با مازاد عرضه نیز روبه

 .2ماه  روردیناسفندماه آغاز شده و به تناسب میزان تقاضا در ف 00های پایانی عید، از  زمان عرضه میوه شب: وی همچنین گفت

 ./نیز ادامه خواهد داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/0070.-0.html 

 
 برنامه و ساست ها

 آیانا- 1101اسفند  16, یکشنبه

 برابر سال گذشته، پرتقال توزیع می شود  ۲.۳

کنند با مشوش جلوه دادن تولید پرتقال برای واردات آن زمینه را مهیا کنند،  واردات تالش میدر حالی که مافیای 
برابر سال گذشته در دستور کار این سازمان قرار دارد و مدیریت شهرداری و سازمان  ۲.۳توزیع پرتقال به میزان 

 .فروشی و تخلفات احتمالی نظارت خواهد کرد بازرسی و نظارت کشور بر گران
هزار تنی  22، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران در بازدید از سردخانه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سازی در  های عید ذخیره با توجه به افزایش مصرف سیب، پرتقال، نارنگی و کیوی در شب: جنوب تهران در جمع خبرنگاران گفت

شود تا  ها منتقل می شده از کشاورزان از ابتدای اسفندماه به محل سردخانه های خریداری رفت و میوهدستور کار این سازمان قرار گ

 .نقطه شهر تهران عرضه شود 322ماه جاری در  00از 

گیرد، هرچند در گذشته که مصرف کیوی کمتر  های پایانی سال صورت می درصد مصرف پرتقال در شب 20: حسین صفایی افزود

 .داد درصد سبد مصرفی مردم را تشکیل می 00درصد و نارنگی  32درصد، پرتقال  02بود، سیب 

سازی تکلیف سازمان تعاون روستایی بوده است، اما قیمت آن توسط ستاد تنظیم بازار مشخص  هرچند ذخیره: وی خاطرنشان کرد

 .شود می

های  درصد پرتقال تولیدشده برای شب 02تا  02 ترین استان کشور در مصرف پرتقال است که تهران پرمصرف: صفایی ادامه داد

 .شود پایانی سال در این شهر مصرف می

صورت مستقیم از  هزار تنی جنوب شهر تهران، دو سردخانه در غرب تهران و برای شرق به 22عالوه بر سردخانه : وی تصریح کرد

 .شود مازندران پرتقال و سیب از دماوند توسط شبکه توزیع عرضه می

 کند های احتمالی را پیگیری می سازمان بازرسی و نظارت، تخلف

قیمت عرضه پرتقال مشخص نیست و بر اساس : مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا یادآور شد

 .شود پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و توسط کارگروه تنظیم بازار مشخص می

های عرضه را بر عهده خواهد  بار شهرداری تهران در شبکه مدیریتی خود کنترل قیمت ین میوه و ترهدر میاد: صفایی تأکید کرد

 .گیرد ها را بر عهده می های سطح شهر نیز سازمان بازرسی و نظارت کشور کار کنترل قیمت فروشی داشت و بر خرده

ته شب عید میوه مردم تأمین شده که در آن سیب و های پایانی سال، بس منظور عرضه میوه مورد نیاز شب به: وی اظهار داشت

تری نسبت به سال گذشته قرار دارند و عرضه پرتقال نیز از سال قبل بیشتر صورت خواهد  کیوی در شرایط کمی و کیفی مناسب

 .گرفت

 ها برای واردات پرتقال تالش واسطه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21714-1.html
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نامناسب جلوه دادن تولید پرتقال، برای واردات آن  ای تالش کردند با عده: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی همچنین گفت

های ارزی، نباید برای واردات پرتقال اقدام  تراشی کنند، اما منطق سازمان تعاون روستایی آن است که با توجه به محدودیت بهانه

 .درصد سیب دنیا است 040کرد، آن هم در شرایطی که ایران تولیدکننده چهار درصد پرتقال و 

ای از  شود، اما عده ارقام مذکور در حالی است که جمعیت ایران یک درصد جمعیت دنیا محسوب می: مچنین افزودصفایی ه

کنند برای واردات، شرایط روانی بازار را مشوش  بینند، تالش می ها که منافع خود را در بازارهای وارداتی می واردکنندگان و واسطه

 .جلوه کنند

هزار تن صادرات سیب  300مصرف پرتقال ایران سه تا چهار برابر مصرف دنیا است و در سال جاری سرانه : وی خاطرنشان کرد

 ./هزار تن بوده است، تقریباً دو برابر افزایش دارد 010انجام شده که از سال گذشته که 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00703-0.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1101اسفند  11, دوشنبه

 اطمینان خاطر تولیدکنندگان مرکبات به تامین نیاز جامعه 
 . کند تنظیم بازار توسط دولت و وزارت جهاد کشاورزی از ورود غیرقانونی و واردات مرکبات جلوگیری می

های مرزی کشور با تأکید بر  ای به استان ، هرچند وزیر جهاد کشاورزی در نامه(ایانا)ن به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرا

لزوم حمایت از باغداران و با اشاره به اینکه مجوزی برای واردات مرکبات صادر نشده است، خواستار جلوگیری از ورود غیرقانونی 

هایی مبنی بر فروش  ری به اندازه کافی دانست، اما هنوز زمزمهمرکبات به کشور شد و میزان تولید میوه و مرکبات را در سال جا

 .رسد های خارجی به بهانه کمبود تولیدات داخلی به گوش می آزادانه و غیرقانونی میوه

با توجه به سرمای سال گذشته، خشکسالی : احمد فرید، تولیدکننده مرکبات در جنوب استان کرمان در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت

آوری کمیت تولید مرکبات کمی کاهش یافته است، اما این میزان کاهش ناچیز بوده و تأثیری بر کیفیت محصوالت نیز  الو س

 .نداشته است

در : های وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به تولیدکنندگان، قمیت فروش را مناسب اعالم کرد و افزود ریزی وی با اشاره به برنامه

 .رسند و بازار خوبی دارند شهرها به فروش می وبی در میادین کالنخ حال حاضر محصوالت به

پرتقال والنسیا تا قیمت : ها خاطرنشان کرد این تولیدکننده مرکبات جنوب استان کرمان با اعالم رضایت کشاورزان منطقه از قیمت

 .برای تولیدکنندگان داشته است ها، سودآوری مناسبی هم رسد که عالوه بر پوشش هزینه هزار تومان نیز به فروش می پنج

میزان تولید مرکبات در کشور، پاسخگوی : های متعدد دانست و ادامه داد دلیل وجود واسطه فرید تفاوت قیمت فروش مرکبات را به

 .نیاز جامعه است و نیازی به واردات آن نداریم

ی است که اگر این توزیع و تنظیم درست انجام شود، تنظیم بازار در دست دولت، وزارت بازرگانی و جهاد کشاورز: وی تصریح کرد

 .شود از ورود غیرقانونی، قاچاق و واردات مرکبات جلوگیری می

 دارها  ها و میدان کشاورزان، قربانی دالل

تولیدات محمدعلی کیخواه از دیگر تولیدکنندگان مرکبات جنوب استان کرمان در گفتگو با خبرنگار ایانا، تولید، کیفیت و قیمت 

شود که  هزار تومان شروع می قیمت فروش پرتقال والنسیا از تولیدکنندگان از سه: سال جاری را مناسب اعالم کرد و اظهار داشت

 .یابد رسد، قیمت دو تا سه برابر افزایش می کننده می های زیاد تا زمانی که به دست مصرف دلیل واسطه به

 .در صورت تنظیم بازار، نیازی به واردات نخواهیم داشت: آور شدوی میزان تولیدات را کافی دانست و یاد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21713-1.html


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

20 
 

مند  تا زمانی که قانون: ها و تنظیم نبودن بازار دانست و تأکید کرد کیخواه اختالف زیاد بین میدان و بازارهای محلی را وجود واسطه

 .توانیم برای افزایش و کاهش قیمت ها چرا بیاوریم نباشیم، نمی

دارهای کشور ما به حق و حقوق خود قانع نیستند و یک  بدترین سیستم توزیع جهان در ایران است، میدان: وی همچنین گفت

 .اند که با قانون بیگانه هستند سیستم غیراصولی و پیچیده داللی را در پیش گرفته

امروزه کشاورزان : ت و افزودحل این مشکل را ورود وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی و نمایندگان مجلس دانس کیخواه راه

اند، این مسئوالن هستند که باید به جای  اند و قانون را به بازی گرفته هم ریخته دارها هستند که بازار را به ها و میدان قربانی دالل

 ./شعار دادن، وارد عمل شوند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/007.1-0.html 
 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1101اسفند  11, چهارشنبه

 استان کشور  ۲2آغاز عملیات اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در 

با امضای تفاهمنامه طرح تهیه اطالعات مکانی، پایش و سنددار کردن اراضی : رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت
 .استان کشور وارد فاز عملیاتی شد ۲2سازمان نقشه برداری کشور و استان ها اجرای طرح کاداستر در کشاورزی با 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از سازمان امور اراضی کشور، قباد افشار در مراسم آیین امضای تفاهمنامه کاداستر اراضی 

استان، مدیران ارشد و جمعی از  02سای سازمان جهادکشاورزی کشاورزی که با حضور رئیس سازمان نقشه برداری کشور، رو

: کارشناسان دو سازمان برگزار شده بود، با بیان آنکه قصدمان این بود اجرای این طرح در سال مدیریت جهادی کلید بخورد، افزود

دیگر آن با اجرای طرح کاداستر این کار برای یکپارچه سازی الیه های مختلف اطالعاتی است که بخشی از آن وجود دارد و بخش 

 .اراضی کشاورزی تامین خواهد شد که در مدیریت و برنامه ریزی کارها کمک بزرگی به ما خواهد کرد

در گذشته عمده مشکل ما در اجرای این طرح تامین هزینه های سنگین آن بود که خوشبختانه توانستیم در سال : وی اظهار داشت

 .اعتباری در نظر بگیریم که این موضوع کار ما را برای سال های آینده راحت تر خواهد کرد جاری برای آن در بودجه ردیف

در حال حاضر رئیس جمهوری و هیات دولت پیگیر این کار هستند و قرار است با برانامه ریزی منسجم این طرح تا : وی تاکید کرد

 .پایان دولت یازدهم به اتمام برسد

جهادکشاورزی با حمایت های شان و مکاتباتی که با دستگاههای مختلف انجام داده اند کمک بزرگی  همچنین وزیر: وی ادامه داد

 .میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح بکار بگیریم 00به اجرایی شدن این طرح کردند به طوری که توانستیم 

ار درخواست داده ایم و بخشی از اعتبارات استان را هم به میلیارد تومان اعتب 72هم نزدیک به  .2به گفته افشار، در الیحه سال 

 .میلیارد تومان خواهد رسید 002این کار اختصاص خواهد یافت به طوری که سرجمع اعتبارات به حدود 

نان در امروز ما نگران تامین بودجه نیستیم و نگرانی ما آموزش کارشناسان است تا با اطمی: رئیس سازمان امور اراضی کشور، افزود

این زمینه حرکت کنیم و خوشبختانه سازمان نقشه برداری هم برای آموزش کارشناسان اعالم آمادگی کرده و امیدواریم که تا پایان 

 .کار آموزش آنان نیز به پایان برسد .2اردیبهشت ماه سال 

کار تهیه تصاویر با دقت بسیار با انجام  این طرح در سه مرحله عملیاتی خواهد شد به نحوی که در مرحله نخست: افشار تصریح کرد

می شود که مبنای تهیه نقشه ها خواهد بود که بتدریج در اختیار استانها قرار می گیرد و این کار در استانهای مورد نظر اجرایی 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21746-1.html
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فاده خواهیم این در حالیست که چندی پیش کار تصویر برداری شش استان انجام شده بود که از آن تصاویر نیز است. خواهد شد

 .کرد

مرحله دوم جمع آوری مرحله به مرحله اطالعات مالکیتی و توصیفی بخش کشاورزی مانند مالکیت، اطالعات مربوط : وی ادامه داد

 .به آب، خاک و ارسال اطالعات برای ثبت به منظور صدور اسناد مالکیتی است

است که براساس آن مدیران استانها باید بدانند که چه مقدار  به گفته وی، مرحله سوم نیز ایجاد سامانه پایش اراضی کشاورزی

مساحت زیر کشت هر محصول است، چه نوع کشتی صورت می گیرد، چه مقدار عرصه به زراعت و چه مقدار به کشت محصوالت 

به صورت آنالین در  باغی اختصاص دارد که بر مبنای آن می توانیم کار تنظیم بازار را انجام دهیم و ده ها نوع اطالعات دیگر

 .اختیارشان خواهد بود

شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی در سطح وزارتخانه تشکیل شده که براساس : رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد

 .آن باید سطح استان شورای اجرایی به ریاست رئیس سازمان جهادکشاورزی و دبیری مدیر امور اراضی استان شکل بگیرد

از این به بعد هیچ درخواست تغییر کاربری اراضی بدون مختصات جغرافیایی پذیرفته نخواهد شد که با این کار : افشار تاکید کرد

 .هم وقت کارشناسان ما در استانها تلف نمی شود و هم جلوی سوءاستفاده ها گرفته خواهد شد

باید براساس اولویت های استانها جلو برویم و الیه های اطالعاتی  نیاز اطالعاتی موجود در زمینه اراضی کشاورزی 312از : وی گفت

 .باید براساس نیاز استان تکمیل شود

: رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر اینکه در نظر داریم سند زمین های کشاورزی را از دیگر سندها متمایز کنیم، گفت

در تفاهم با سازمان ثبت اسناد و امالک، در سند قید خواهد شد که هرگونه همچنین نوع کاربری زمین در سند قید خواهد شد و 

 .تغییر کاربری منوط به دریافت مجوز از سازمان جهاد کشاورزی خواهد بود

رئیس سازمان نقشه برداری کشور در ادامه با بیان اینکه پیشرفت و توسعه زمین در گرو زیرساختی است که علم نقشه برداری 

ایستگاه دائمی برای تعیین موقعیت است که ثبت  002کاری که سازمان در این پروژه انجام می دهد نصب : ست، افزودمبنای آن ا

 .اطالعات در این پروژه با پنج فروند هواپیما و با استفاده از دوربین های جدید صورت خواهد گرفت

ها زمان می برد و به طور عملی ناممکن بود اما با روشهای انجام این طرح با روش های معمول سال: علیرضا آزموده اردالن افزود

 .جدید این کار بسیار ساده و در مدت زمان کمتری اجرایی خواهد شد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00723-0.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1101اسفند  60, شنبه

 آماده شد  "محیط یار افتخاری"سامانه صدور کارت 
مشاور سازمان حفاظت محیط زیست از آماده شدن سامانه صدور کارت محیط یار افتخاری خبر داد که به محض رفع 

 .مشکالت حقوقی، شروع به کار خواهد کرد
: برای برقراری ارتباط مردمی گفت 00.2نبوی با اشاره به راه اندازی سامانه  ، سید احمد(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

رسد ممکن است درست یا نادرست باشد، اما در طرح محیط یار  گزارشاتی که از این طریق به سازمان حفاظت محیطزیست می

 .افتخاری، همه اعضا با کد شناسایی خود گزارش می دهند

ها به نمایندگی از سازمان حفاظت محیط NGOتمام : از صحت این گزارشات مطمئن هستیم، گفتنبوی با تاکید بر این که ما 

 .زیست از مردم دعوت می کنند تا همیار ما باشند و اطالعات، اخبار و گزارش تخلفات را با کد و کارت شناسایی به ما اعالم کنند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21783-1.html
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دلیل بروز مشکالت حقوقی تاکنون اجرا نشده و پیش بینی می شود از به گفته وی، این سامانه آماده برای راه اندازی است؛ اما به 

 ./فروردین سال آینده آغاز شود 00

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00723-0.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1101اسفند  12, سه شنبه

 رقابتی کردن بازار تجارت محصوالت کشاورزی، با تجاری سازی برندهای ایرانی 
شده محصوالت تولیدی  بازار تجارت محصوالت کشاورزی با اختصاص تسهیالت با سود پایین و ثبات قیمت تمام

 . رقابتی خواهد شد
هرچند : با اعالم این مطلب گفت( ایانا)شاورزی ایران رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ک

ساله نیز چنین  02انداز  کشاورزی در منطقه است و سند چشم -ایران دارای پتانسیل بالقوه برای مبدل شدن به قدرت اقتصادی 

 .المللی از بین برود زارهای بینافقی را ترسیم کرده، اما در ابتدیا امر باید موانع موجود برای رقابتی کردن محصوالت کشاورزی در با

ها نیز از  های دنیا را دارا است و بارش سوم بارش سو ایران در منطقه خشکی قرار دارد که تنها یک از یک: موسی رهنمایی افزود

های  الها طی س دار کردن چاه هایی که در حوزه حفر چاه و پروانه پراکنش و زمان مناسبی برخوردار نیست؛ از سوی دیگر، تصمیم

 .های زیرزمینی را کاهش و بیالن آب را به شدت منفی کرده است های آب گذشته گرفته شده، عمالً سفره

قیمت  ای و ساحلی و همچنین نبود تسهیالت ارزان نبود آب به انضمام غنی نبودن خاک نسبت به مناطق جلگه: وی خاطرنشان کرد

 .اقتصادی باشدباعث شده تا تولید در کشور نتواند به صرفه و 

تواند  شده در محصوالت کشاورزی نسبت به کشورهای منطقه بسیار باال است و نمی از سوی دیگر، قیمت تمام: رهنمایی ادامه داد

 .المللی، از ثبات الزم برخوردار باشد در بازارهای بین

 آبیاری تحت فشار، نقطه قوت بخش کشاورزی

سازی بخش کشاورزی وجود دارد، اما  هرچند موانع قابل توجهی در تجاری: یح کردرئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور تصر

 .ویژه توسعه آبیاری تحت فشار شد گرفته در حوزه آبیاری به های صورت نباید منکر فعالیت

ی محصوالت را ای در بخش کشاورزی هزینه شده است، توانسته حجم تولید برخ منظور آبیاری قطره اعتباراتی که به: وی یادآور شد

 .توان افزایش تولید و جلوگیری از کاهش منابع را انتظار داشت افزایش دهد که با مدیریت مصرف آب می

 خرید محصوالت کشاورزی پیش

سازی  توان برای تجاری پتانسیل الزم در حوزه کشاورزی و محصوالت غذایی به قدری باالست که می: رهنمایی تأکید کرد

 .خرید محصوالت کشاورزی رفت برند ایرانی به استقبال پیشمحصوالت کشاورزی با 

کنند که انار ایران  خرید محصوالت تولیدی سایر کشورها اعالم آمادگی می برخی کشورها نظیر ژاپن برای پیش: وی اظهار داشت

عنوان بستر الزم  ثانویه آن را به توان حوزه کشاورزی و صنایع رسد با اندکی توجه و هدایت اعتبار می نظر می ازجمله آنهاست؛ لذا به

 .گذاری کرد سازی تولید نام برای تجاری

توان حجم تولید شیر و سایر محصوالت لبنی را به قدری  در حوزه لبنیات با توجه به پتانسیل تولید می: رهنمایی همچنین گفت

 .قابل رقابت باشد افزایش داد و به لحاظ کیفیت به آن پرداخت که با کشورهایی نظیر کانادا و هلند

های فعال در حوزه لبنیات کشور، از توانایی و دانش فنی الزم برای افزایش  ها و اتحادیه در حال حاضر تشکل: وی در ادامه افزود

 ./کنند درصدی فعالیت می 02های الزم، با ظرفیت خالی  علت کمبود نقدینگی و عدم حمایت تولید برخوردارند، اما به

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21703-1.html
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http://www.iana.ir/tashakkol/item/00703-0.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1101اسفند  60, شنبه

 تذکرات شفاهی و کتبی به صنایع لبنی، امروز الزم االجرا می شود 

کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد به  همزمان با روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان، معاون سازمان حمایت مصرف
شیر  -شنبه  -اند تذکر داده شده تا از امروز  تومان افزایش داده ۲22چرب را  های لبنی که قیمت شیر کم برخی کارخانه

شود و کل توافقات این سازمان با  ین صورت برخورد قانونی میچرب به قیمت قبل به دست مردم برسد، در غیر ا کم
 . صنایع لبنی لغو خواهد شد

و به نقل از پایگاه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، علیرضا رفیعی،در ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

شان را نسبت به سال  درصد قیمت محصوالت 00توانستند  میهای لبنی  بر اساس آخرین توافقنامه، کارخانه: این ارتباط گفت

های  ها به دلیل شرایط رکود اقتصادی، این افزایش را اعمال نکردند، در هفته گذشته افزایش دهند و با توجه به اینکه برخی کارخانه

 .ن فرصت استفاده کننددرصد افزایش دادند که این موضوع باعث شد برخی سودجویان از ای 00های خود را  گذشته قیمت

چرب را افزایش دادند که موجب شد دولت حساسیت  چند کارخانه لبنی قیمت اقالم پرمصرف به خصوص شیر کم: وی ادامه داد

های خود اقدام کنند  بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد؛ لذا در ابتدا تذکراتی به آنها داده شد که باید نسبت به اصالح قیمت

مسئولیت عدول از توافقات بر عهده انجمن صنایع . چرب باید به قیمت گذشته به دست مردم برسد شیر کم -شنبه  -وز و از امر

 های متخلف است لبنی و کارخانه

صالح صورت خواهد  ها از امروز، اقدام قانونی الزم از سوی مراجع ذی بدیهی است در صورت عدم اصالح قیمت: رفیعی تاکید کرد

 .های متخلف خواهد بود ئولیت عدول از توافقات نیز بر عهده انجمن صنایع لبنی و کارخانهگرفت که مس

ها تاکید  قانون برنامه پنجم توسعه که بر ضرورت استفاده از پتانسیل تشکل 020براساس مفاد ماده : وی در عین حال بیان کرد

ن کاالها را البته نه به صورت حاکمیتی، به انجمن صنایع لبنی دارد، نظارت و مدیریت اجرایی و نظارت بر قیمت و تنظیم بازار ای

نامه با تشکل نیز کان لم یکن تلقی  را اعمال نکنند توافق  های متخلف، اصالح قیمت محول کرده است؛ بنابراین اگر کارخانه

افزایش قیمت شیرکم چرب : دکنندگان و تولیدکنندگان ادامه دا معاون نظارت بر کاالهای مصرفی سازمان حمایت مصرف.شود می

 -اند و از نظر ما اگر این اصالحات انجام نشود و مردم از امروز  ها به دولت داده در انواع مختلف آن عدول از تعهداتی است که تشکل

ها نیز زیر  لشود و استفاده از پتانسیل تشک ها باطل می این اقالم را به قیمت سابق نخرند، کل توافقات ما با این تشکل -اسفند  2

 .رود سوال می

اکنون بازرسان سازمان حمایت در سطح شهر نسبت به  به انجمن صنایع لبنی تذکرات کتبی و شفاهی دادیم و هم: وی تصریح کرد

 .کنند های اصالح شده اقدام می تک قیمت احصاء تک

http://www.iana.ir/food/item/00721-0.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1101اسفند  16, یکشنبه

 متن نامه و فهرست مشاغل + به استان ها  931۲ابالغ فرایند نیازسنجی آموزش بهره برداران سال 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21753-1.html
http://www.iana.ir/food/item/21706-1.html
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ترویج از سوی معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و  931۲فرایند نیازسنجی آموزش بهره برداران سال 

 .کشاورزی به روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها ابالغ گردید
، بر اساس این ابالغیه، مقرر شده است کلیه نیازهای آموزش بهره برداران سال (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

بهره برداران و مشاغل کشاورزی اعالم، تا  به دفتر آموزش 23اسفند  01در شورای آموزش استان بررسی و حداکثر تا تاریخ  .2

 .در اختیار استان ها قرار گیرد .2تقویم آموزش بهره برداران به موقع در ابتدای سال 

در این ابالغیه که توسط مصطفی آقایی معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خطاب به به روسای 

ها صادر شده است، بر هماهنگی واحدهای اجرایی و اولویت های برنامه های راهبردی وزارت جهاد سازمان جهاد کشاورزی استان 

کشاورزی از جمله بهره وری آب تاکید شده و عناوین مشاغل کشاورزی قابل استفاده در برنامه نیاز سنجی آموزش بهره برداران 

ی، مشاغل بخش دام و طیور، مشاغل بخش ماشین آالت، مشاغل بخش زراعت، مشاغل بخش باغبان: خورشیدی، شامل .032سال 

مشاغل بخش شیالت و آبزیان و مشاغل آب و خاک به تفکیک مشاغل هر بخش که از فایل پیوست همین خبر قابل دانلود است، 

 .مورد اشاره قرار گرفته است

 02موزش و ترویج کشاورزی که در مورخ مورخ الزم به ذکر است متن کامل نامه ابالغیه معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آ

 ./امضا شده نیز از بخش پیوست های ذیل همین خبر قابل دانلود است 0323بهمن ماه 

http://www.iana.ir/majles/item/00702-0.html 

 
 برنامه و سیاست 

 آیانا- 1101اسفند  16, یکشنبه

 وزیر دفاع و معاون امور زنان، عضو شورای عالی سالمت و امنیت غذایی شدند 

یئت وزیران، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به هبا تصمیم 
 .ترکیب اعضای شورای عالی سالمت و امنیت غذایی اضافه شدند

 :و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، در مصوبه هیئت وزیران آمده است( ایانا)2کشاورزی ایرانبه گزارش خبرگزاری 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به ترکیب اعضای شورای عالی سالمت و امنیت 

 .اضافه می شوند 32/00/0322ه مورخ  7.32.ت /030300تصویب نامه شماره  0غذایی موضوع ماده 

برای اجرا به وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی  00/0323/.اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 

 .نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ابالغ کرد

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  .2ت، پیش از این و به استناد بند الف ماده الزم به ذکر اس

وزیر و روسای سازمان  00، شورای عالی سالمت و امنیت غذایی با ریاست رئیس جمهور و عضویت 0323اسالمی ایران مصوب سال 

توسط هیأت وزیران  03/2/0320ردید که آئین نامه اجرایی آن در تاریخ های مرتبط با مباحث سالمت و امنیت غذایی تشکیل گ

 ./تصویب و ابالغ گردید

http://www.iana.ir/majles/item/00702-0.html 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1101اسفند  60, شنبه

 نقشه راه اصالح نظام اداری وزارت جهاد کشاورزی تدوین شد 

http://www.iana.ir/majles/item/21720-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21719-1.html
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معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی از تدوین و ارایه برنامه نقشه راه اصالح نظام اداری به 

 . معاونت نیروی انسانی رئیس جمهوری برای تصویب در ماه آینده خبر داد
سازی  ، هدف از تدوین و اجرای این برنامه را چابک(ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران محمدعلی جوادی امروز در گفتگو 

 .های بخش کشاورزی اعالم کرد گذاری وری کارکنان در راستای سیاست نظام اداری وزارتخانه و افزایش بهره

بر : دهند، افزود کشاورزی را تشکیل می درصد بخش 27وی با بیان اینکه کارمندان سه درصد و تولیدکنندگان و بخش خصوصی 

 .شوند جا و درصد کمی جذب می اساس نقشه راه اصالح نظام اداری، تعدادی از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی کسر، تعدادی جابه

رزی در با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاو: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور توسعه مدیریت و منابع انسانی خاطرنشان کرد

شوند؛ ضمن  ای از کارکنان، بازنشسته و از سیستم جدا می طور طبیعی تعداد قابل مالحظه های گذشته استخدام کمی داشته، به سال

های جدیدی به این وزراتخانه واگذار  آنکه برای اجرای بعضی از قوانین مانند قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، مأموریت

 .ذب کارشناسان مربوطه داردشده که نیاز به ج

کند، یک نفر و به ازای هر یک  گری می بر اساس این برنامه، به ازای بازنشستگی هر سه نفر نیرویی که کار تصدی: جوادی ادامه داد

 .دهد نیز یک نفر استخدام خواهد شد نیرویی که کار حاکمیتی انجام می

های تخصصی  ها و بخش خی از کارشناسان بر اساس رشته تحصیلی در معاونتبر: جایی کارشناسان نیز تصریح کرد وی درباره جابه

 .گیرند های تخصصی خود قرار می کنند که با انجام اصالحات نظام اداری؛ این کارکنان در جایگاه مربوطه فعالیت نمی

های  ها و مؤسسه رکنان سایر سازمانای تنظیم شده که عالوه بر کارکنان ستاد؛ کا گونه این برنامه اصالحات به: جوادی یادآور شد

 .گیرد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور را دربر می

گری نیز به  با تصویب و اجرای نقشه راه اصالح نظام اداری در وزارت جهاد کشاورزی؛ کارهای تصدی: وی در عین حال تأکید کرد

 .شود بخش خصوصی واگذار می

شود به بخش خصوصی واگذار و  های قانونی که منجر به اخذ موافقت اصولی و صدور مجوز می ز فعالیتبعضی ا: جوادی اظهار داشت

 .کنیم ما بر فعالیت آنان نظارت می

 مهندس ناظر 0200استخدام 

مهندس ناظر تولیدات  77هزار و  تاکنون هشت: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت

 .های مختلف مشغول کار شدند زی در وزارت جهاد کشاورزی استخدام رسمی و در مراکز جهاد کشاورزی دهستان در استانکشاور

طبق قانون استخدام مهندسان ناظر که : دهند، افزود درصد استخدام مهندسان ناظر را زنان تشکیل می 12وی با اشاره به اینکه 

هزار مهندس ناظر کشاورزی را در سراسر  02یب شده است، دولت موظف شده تصو 0322توسط مجلس شورای اسالمی در سال 

 .کشور استخدام کند

رسد و با  بهمن امسال به پایان می 03زمان اجرای این قانون تا : جوادی مهلت اجرای این قانون را سه سال عنوان کرد و ادامه داد

 .طور کامل اجرا خواهد شد انون بههای مهندسان ناظر، این ق انجام مراحل گزینش مابقی پرونده

اند، ضمن آنکه وزارت  ها آشنا شده طور عملی با کار در مزرعه و کارگاه های گذشته به مهندسان ناظر در سال: وی خاطرنشان کرد

روها باعث رو بود و تزریق این نی جهاد کشاورزی با هرم سنی باالی کارکنان و کمبود نیروی انسانی در مراکز خدمات کشاورزی روبه

 .ها شد تعادل در این حوزه

های آموزشی کاربردی  ما برای مهندسان ناظر برنامه: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور توسعه مدیریت و منابع انسانی تصریح کرد

 .های مختلف کشاورزی داریم وری در بخش منظور افزایش بهره به
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در بخش زراعت و بخشی از آنها در حفظ نباتات و بقیه در حوزه باغبانی، امور شدگان  تاکنون نیمی از استخدام: جوادی یادآور شد

 .اند استخدام شده... دام، آب و خاک و

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که آیا با توجه به اینکه طرح استخدام مهندسان ناظر از دولت قبل به دولت یازدهم رسیده، 

طور طبیعی این طرح با مشکالتی همراه  به: اید یا خیر، تأکید کرد رو شده وزارتخانه با مشکل روبه در اجرا و اهداف منابع انسانی این

های دیگری نیز  که اگر قرار بود امروز ما برای استخدام نیرو در وزارت جهاد کشاورزی تصمیم بگیریم؛ شاخص طوری بوده است، به

ایم  های کشاورزی نیاز داریم که با استخدام مهندسان ناظر کمتر توانسته بخشهای مختلفی در زیر گرفتیم؛ زیرا به رشته در نظر می

 .آنها را جذب کنیم

افزاری و کامپیوتر نیازمند است و  هایی مانند حقوق، نرم وزارت جهاد کشاورزی به جذب کارشناسان در رشته: جوادی اظهار داشت

ز آنجایی که موظف به اجرای مصوبه مجلس شورای اسالمی بودیم، فقط در امور دام هم به کارشناسان بیشتری نیاز داریم، اما ا

 ./توانستیم مهندسان ناظر را استخدام کنیم

http://www.iana.ir/majles/item/00722-0.html 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1101اسفند  11, چهارشنبه

 هزار میلیارد تومانی در مجلس تصویب شد  0۲۲الیحه بودجه 

رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع  33رای موافق ، 9۲۲نمایندگان مجلس شورای اسالمی ماده واحده الیحه را با 
 . نماینده حاضر تصویب کردند 91۳

ی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی ماده واحده و به نقل زا پایگاه اطالع رسان( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .نماینده حاضر تصویب کردند 020رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع  33رای موافق ، ..0الیحه را با 

کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهار صد و چهل ونه هزار و پانصد و نود و نه  .032بر این اساس بودجه سال 

ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهار صد و چهل و ( 24022422.42224222..24)ارد و هشتصد و چهار میلیون میلی

 :به شرح زیر است( 24.224022422.42224222)نه هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و هشتصد و چهار میلیون ریال 

اگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و و -الف

هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون وهفت صد و چهل و چهارهزار ویکصد و یک میلیارد و ششصد و 

 :ریال شامل( 4020412242224222..047)نه میلیون 

یون و سیصد و شصت و دو هزار و هشت صد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون منابع عمومی بالغ بر دو میل -0

 ریال( 043104207407042224222)

درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و  -0

 ریال( 320402.4.3242224222)چهارصد و سی و هشت میلیون 

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج  -ب

ریال و ( 042724021422242224222)میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون 

ه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت از حیث هزین

 ریال( 042724021422242224222)میلیون 

به دولت اجازه داده می شود نسبت به ابالغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و 

ابالغ یکصد و شصت . ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند( 040224317407042224222)یک میلیون 

http://www.iana.ir/majles/item/21708-1.html
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به شرح زیر در شش ( مابه التفاوت سقف ابالغی تا اعتبار مصوب)ریال ( 0104.02422242224222)هزار و نهصد و پنجاه میلیارد 

 :ینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام می گیردو صرفاً پس از اطم .032ماهه دوم سال 

 ریال( 0074222422242224222)اعتبارات هزینه ای یکصد و هفده هزار میلیارد 

 ریال( 304222422242224222)اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سی و پنج هزار میلیارد 

 ریال( 024.02422242224222)و نهصد و پنجاه میلیارد  اعتبارات تملک دارایی های مالی ده هزار

از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم کشور و %( 0)اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی، دو درصد 

یافته مصوب  اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه

 .مشمول کاهش اعتبار نیست 32/7/0323

ریال باید به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یابد ( 3224222422242224222)حداقل معادل سیصد هزار میلیارد 

 .که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می کند

کل کشور ماده واحده  .2رسی بخشهای هزینه ای و درآمدی الیحه بودجه روز و بیشت جلسه بر 03بدین ترتیب نمایندگان پس از 

 ./رای مخالف و شش نماینده ممتنع به تصویب رسید 33رای موافق، ..0آن را با 

http://www.iana.ir/majles/item/0077.-0.html 
 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس- 1101اسفند ماه  11دو شنبه 

چراغهای راهنمایی چه زمانی / دستورالعمل اجرایی ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی ابالغ شد

 و چگونه روی برچسب مواد غذایی درج می شوند؟

ایی و آشامیدنی توسط سازمان دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذ –فود پرس  <صنایع غذایی

 .غذا و دارو و با همکاری کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران نهایی و ابالغ شد

محمد علوی فرد، عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی و نماینده تام الختیار کانون در کمیته فنی در گفت و گو با 

دستورالعمل در ابتدا توسط سازمان غذا و دارو و با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه  این: خبرنگار فودپرس با اعالم خبر فوق افزود

ای و صنایع غذایی کشور، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، دفتر بهبود تغذیه معاونت 

توسط  0322تدوین و در تابستان سال  0322ر سال بهداشتی وزارت بهداشت، معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی د

 .کارشناسان غذا در اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی سازمان غذا و دارو بازنگری شد

در سال جاری این : وی در خصوص نقش کانون به عنوان عالی ترین تشکل صنایع غذایی در زمینه بازنگری این دستورالعمل گفت

چهارمین بار مورد بازنگری قرار گرفت و با تعامل و همکاری دکتر هدایت حسینی معاون غذای سازمان غذا و دارو دستورالعمل برای 

و و کارشناسان مربوطه، کانون انجمنهای صنایع غذایی به نمایندگی از صنعت غذا در کنار انجمن مدیریت کیفیت ایران و 

تغذیه توانستد نظرات خوبی را برای اصالح بخشی از دستورالعمل در راستای  نمایندگان انستیتو تحقیقات تغذیه ای و دفتر بهبود

 .کاربردی تر شدن این دستورالعمل ارائه کردند

هدف از تدوین این دستورالعمل را تعیین مقررات و الزامات و نحوه بیان صحیح ودقیق اطالعات مربوط به ماده : علوی فرد گفت

ی فرآورده های غذایی و آشامیدنی در جهت ارتقاء اطالعات و کمک به انتخاب مواد غذایی غذایی بر روی برچسب های بسته بند

 .توسط مصرف کننده است

http://www.iana.ir/majles/item/21774-1.html
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این دستورالعمل در سه مرحله : عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی در خصوص زمان اجری این دستورالعمل گفت

ه های غذایی می کند به طوری که در مرحله اول بالفاصله پس از ابالغ، تولیدکنندگان را ملزم به رعایت برچسب گذاری فرآورد

مرحله دوم شش ماه پس از (. 0-2کلیه بندها تا بند )تولیدکنندگان ملزم به رعایت بندهای مربوط به ادعاهای تغذیه ای هستند 

این دستورالعمل یا با  0-2ل طبق بند ابالغ تولیدکنندگان ملزم هستند به یکی از دوروش درج اطالعات تغذیه ای به طور کام

، قند، (کلرید سدیم)استفاده از نشانگرهای رنگی برای نشان دادن ویژگی های کلی اطالعات تغذیه ای محصول از نظر میزان نمک 

اطالعات ( 0پیوست شماره )چربی کل، و اسیدهای چرب ترنس در صفحه اصلی به صورت واضح و قابل رویت برای مصرف کننده 

 .غذیه ای را درج نمایندت

یکسال پس از ابالغ این دستورالعمل رعایت کلیه : علوی فرد در خصوص مرحله سوم اجرای این دستورالعمل خاطرنشان کرد

 .این ضابطه باشند 0-2بندهای آن الزامی است و برچسب فرآورده های غذایی باید شامل اطالعات تغذیه ای طبق بند 

، قند، چربی کل و (کلرید سدیم)ه از نشانگرهای رنگی در صورتی که فرآورده غذایی داری میزان نمک در خصوص استفاد: وی افزود

اسیدهای چرب ترانس در محدوده سبز باشد باید کلیه موارد فوق بر روی صفحه اصلی به صورت نشانگر سبز درج نماید ودر 

تیاری است و زمان بندی رد خصوص اجباری شدن آن حداکثر صورتی که این موارد در محدوده نارنجی و قرمز باشد درج آنها اخ

 .اعالم می شود« کمیته به روز رسانی ضابطه برچسب گذاری»ماه توسط  02طی 

جلسات متعددی با حضور نمایندگان انجمنها در :علوی فرد در خصوص عملکرد کمیته فنی کانون انجمنهای صنایع غذایی گفت

رفع برخی موانع و همچنین بیان راهکارهایی برای رفع برخی معایب و کاربردی تر شدن  کمیته فنی برگزار شد تا در خصوص

 .دستورالعمل به جمع بندی برسیم

نمایندگان انجمنهای روغن نباتی، لبنیات، نمک تصفیه، نان صنعتی، آرد، : عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنای غذایی افزود

و چای و شرکت بازرسی محصوالت سالم و گواهی شده صنایع غذایی و محصوالت کنسرو، چیپس و اسنک، زیتون، آبمیوه 

بیشترین همکاری را با کمیته فنی کانون در راستای اصالح دستورالعمل اجرایی ضوابط برچسب گذاری فرآورده ( تاک)کشاورزی 

 .های غذایی و آشامیدنی داشتند

ر خصوص ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی می به گزارش فود پرس عالقمندان جهت کسب اطاعات بیشتر د

 .تماس حاصل نمایند 22220312توانند با کانون انجمنهای صنایع غذایی و با شماره تلفن 

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 بازار و قیمت ها

 - 01/12/16فارس

 مسئوالن پاسخگو نیستند/ ت با وجود اجحاف به دامدارانصعود قیمت لبنیا
در حالی که سرانه مصرف شیر در کشور نصف مصرف جهانی است، روز به روز بدون هیچگونه توجیه و پاسخگویی 

 .یابد مسئوالن قیمت محصوالت تولیدی این صنعت افزایش می
، در حالی که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش یکی از دالیل پایین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

صنایع در اقدامی با سابقه باز هم قیمت شیر و   بودن سرانه مصرف شیر نسبت به سرانه مصرف جهانی را گرانی آن عنوان کرد،

 .برخی محصوالت لبنی را افزایش دادند

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


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

18 
 

افتد که صنایع لبنی هنوز هم به بهانه عدم  افزایش غیر مجاز قیمت شیر مصرفی خانوار در حالی اتفاق می :افزاید این گزارش می

کنند، به طوری که دولت از دو ماه پیش برای  تومان از دامداران امتناع می 2..0کشش بازار از خرید شیرخام به قیمت مصوب 

 .ح خرید تضمینی شیرخام به قیمت مصوب شده استخام مجبور به اجرای طر کنندگان شیر حمایت از تولید

کنندگان به دنبال افزایش قیمت برخی محصوالت صنایع لبنی از جمله شیر به  کنندگان و تولید همچنین سازمان حمایت از مصرف

مت قبل برگردانند اسفندماه به قی 2صنایع تذکر داده تا قبل از هرگونه برخورد قانونی، قیمت محصوالتشان را از روز گذشته شنبه 

 .که تاکنون اقدامی از سوی صنایع لبنی صورت نگرفته است

 .کند  دبیر انجمن صنایع لبنی هم از پاسخگویی به خبرنگاران به دلیل تصمیم هیئت مدیره انجمن ممانعت می: براساس این گزارش

ماه مبارک رمضان صنایع لبنی طبق مصوبه مجاز  به گفته محمد فربد رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تیرماه امسال و از بعد

 .درصد افزایش دهند 00شدند که قیمت محصوالتشان را 

اما برخی دیگر به دالیلی : درصد افزایش قیمت را اعمال کردند، گفت 00وی با بیان اینکه در آن ایام برخی صنایع براساس مصوبه 

قیمت را اعمال نکردند، بنابراین طبق مصوبه مجازند هر وقت که تشخیص از جمله عدم کشش بازار و مسائل رقابتی این افزایش 

 .دهند این کار را انجام دهند

اند، باید تحقیق  اگر صنایع لبنی افزایش قیمتی در محصوالتشان اعمال کرده: رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .درصد است 00و یا افزایش عالوه بر آن درصد مصوبه بوده  00شود که این افزایش مربوط به همان 

توان به آنها ایراد گرفت که  اگر صنایع لبنی بیش از مصوبه اقدام به افزایش قیمت محصوالت لبنی کرده باشند، می: فربد افزود

 .ها انجمن صنفی، برخورد با متخلفان برعهده انجمن نیست های اساسنامه براساس محدودیت

اند، در حالی که طبق قانون صنایع  لبنی در سال جاری برای سومین بار اقدام به افزایش قیمت کرده صنایع: براساس این گزارش

 .اند درصدی بوده 00لبنی در سال جاری مجاز به یک بار افزایش قیمت 

با افزایش  تومان و قیمت شیر پرچرب 0022تا  0.22تومان به  322تا  022قیمت شیر کم چرب با افزایش : افزاید این گزارش می

 .تومان در هر بطری رسیده است 0722تومان به  022

 .اند همچنین برخی برندها عالوه بر افزایش قیمت شیر قیمت سایر محصوالت از قبیل بستنی را هم اضافه کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230002222020 

 
 بازار و قیمت ها

 - 01/12/60فارس

 تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید 0۳22عرضه 
: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه برای تأمین میوه شب عید مشکلی وجود ندارد گفت

 .شب عید استتن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار  0۳22هدفگذاری ما عرضه 
، سیدمحمد موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران امروز در محل یکی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 0022پرتقال و  هزار تن 3تاکنون حدود : سازی میوه شب عید در حسن آباد فشافویه در جنوب تهران گفت های ذخیره از سردخانه

 .تن پرتقال در حال حمل به استان است 722ایم و روزانه حدود  تن سیب به استان تهران حمل کرده

 .شود کنندگان عرضه می نقطه استان تهران سیب و پرتقال شب عید به مصرف 022امسال در مجموع در : وی افزود

برابر سال قبل است و عالوه  040تا  0تقال در سال جاری حداقل عرضه پر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیان داشت

 .تن سیب را برای شب عید در استان عرضه کنیم 0022هزار تن پرتقال و  7تا  0بر این هدفگذاری ما این بوده که بین 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931210000292
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 .های موجود در بازار خواهد بود قیمت میوه شب عید کمتر از قیمت: موسوی تصریح کرد

هزار تن ذخیره مرغ داریم، اما کشش بازار در  002حدود : د کشاورزی استان تهران در مورد قیمت مرغ نیز گفترئیس سازمان جها

 .مورد مرغ منجمد از سالهای قبل کمتر است

شود و برنامه است  تن مرغ به بازار عرضه می 022تا  322کمبودی در مورد گوشت مرغ وجود ندارد و روزانه : موسوی تصریح کرد

 .هزار تومان تثبیت شود 7مت در حدود که قی

 .اهرم ما برای تثبیت قیمت گوشت مرغ در بازار عرضه مرغ منجمد است: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت

 .ی کندماه خوددار 0ایم، از عرضه مرغ با تاریخ انقضای کمتر از  بار تأکید کرده به سازمان میادین میوه و تره: وی تصریح کرد

هزار  02تاکنون حدود : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه در مورد میزان خرید تضمینی شیر خام اظهار داشت

 .تن شیر خام از دامداران خریداری شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230022220.07 

 
 بازار و قیمت ها

 - 01/12/60فارس

 ورود تولیدات جدید به بازار/ شود مرغ ارزان می
شود  ریزی، با افزایش قیمت ناگهانی مواجه شده بود، گفته می های اخیر به دلیل کاهش جوجه در حالی که مرغ در هفته

 .یابد جدید این محصول به بازار، طی چند روز آینده کاهش قیمت میبا ورود تولیدات 
شود، این اتفاق در  های اخیر قیمت مرغ به شدت افزایش یافت که گفته می در هفته خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .گوشتی صورت گرفتپی ضرر و زیان چند ماه اخیر تولیدکنندگان مرغ 

های اخیر به علت پایین بودن قیمت مرغ با ضرر و زیان روبرو بودند، اقدام به  کنندگان مرغ که در ماه براساس این گزارش، تولید

هزار تومانی هر کیلوگرم مرغ  0ریزی کردند و این مسئله موجب کاهش عرضه مرغ به بازار و در نتیجه گرانی حدود  کاهش جوجه

 .شد

کنندگان و با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام عرضه مرغ منجمد را از دو هفته پیش  ن راستا دولت برای حمایت از مصرفدر ای

شود این  بار شروع کرد که گفته می تومان را در میادین میوه و تره 1222به بازار آغاز و عالوه بر آن عرضه مرغ گرم با قیمت هرکیلو 

 .رغ شدم  اقدام مانع افزایش قیمت

 شود مرغ ارزان می* 

هر : محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور درباره قیمت عرضه مرغ در میادین، گفت

کنندگان  بار به مصرف در میادین میوه و تره 0222تومان و هر کیلوگرم مرغ منجمد با قیمت  1222کیلوگرم مرغ گرم با قیمت 

 .شود عرضه می

کنندگان را باز  ای برسد که تولید این کاهش نباید به اندازه: با بیان اینکه در روزهای آتی قیمت مرغ رو به کاهش است، افزودوی 

 .هم با حاشیه ضرر مواجه کند

رغ قیمت تمام شده م: دهد، تصریح کرد یوسفی با اشاره به اینکه دولت بابت عرضه مرغ منجمد به مردم و کنترل بازار یارانه می

منجمد برای دولت بیش از قیمت تمام شده مرغ گرم است ولی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مرغ و حمایت از 

 .کننده اقدام به توزیع مرغ منجمد کرده است مصرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931209001427
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  عرضه مرغ گرم و منجمد قطعا موجب کاهش قیمت: رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور اظهار داشت

 .شود تومان عرضه می 7322ها حدود  فروشی اکنون با کاهش جزئی نسبت به روزهای قبل مرغ در عمده شود و هم یم

 یابد قیمت مرغ، با ورود تولیدات جدید به بازار کاهش می* 

هر : اشتخانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران هم در رابطه با قیمت عرضه مرغ در بازار اظهار د مهدی یوسف

 .شود تومان عرضه می 7222کننده با قیمت  کیلوگرم مرغ به مصرف

 .تومان است 7.22ها حدود  ها و کشتارگاه فروشی قیمت مرغ در عمده: وی افزود

مردم : ها شد، بیان داشت رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه عرضه مرغ منجمد تا حدودی مانع افزایش قیمت

 .های منجمد عرضه شده حدود یک ماه باقی مانده است های منجمد استقبال نکردند، زیرا از تاریخ انقضاء مرغ از مرغ چندان

های منجمد عرضه شده در بازار کامال قابل مصرف و هیچ مشکل بهداشتی ندارد، اما معموال مردم تمایل به  مرغ: وی اظهار داشت

 .استفاده از مواد تازه دارند

تا یکی دو روز آینده قیمت مرغ به دلیل اینکه : رسد، تصریح کرد ی با بیان اینکه تولیدات جدید مرغ به زودی به بازار میخان یوسف

رسند، کاهش و از نیمه دوم اسفند هم با افزایش میزان ورود تولیدات جدید به بازار قطعا  های پرورش یافته به سن کشتار می مرغ

 .یابد اهش میقیمت مرغ در حد قابل توجهی ک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230022222112 
 

 
 بازار و قیمت ها

 - 01/12/12فارس

 سرانه است افزایش قیمت شیر خود

افزایش : ای برای افزایش قیمت شیر صادر نشده، گفت مصوبههای لبنی با بیان اینکه هیچ  مدیرعامل اتحادیه فرآورده
 .های زیر نظر انجمن صنایع شیر و به طور خود سرانه اتفاق افتاده است قیمت شیر توسط کارخانه

در مورد افزایش قیمت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های لبنی در گفت محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

اند که  های صنایع لبنی بدون مجوز و خودسرانه اقدام به افزایش محصوالتشان کرده تعدادی از شرکت: شیر و محصوالت لبنی، گفت

 .ها زیر نظر اتحادیه نیستند پس از بررسی مشخص شد، این کارخانه

اند، برخی عضو انجمن و برخی هم آزادند، بنابراین از نظر  ایع شیر ایران و دولتیهای صنایع لبنی جزء صن برخی کارخانه: وی افزود

 .قانونی نظارت بر آنها برعهده اتحادیه نیست

تومان خریداری  0002سال گذشته صنایع لبنی هر کیلوگرم شیرخام را به قیمت : های لبنی تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .تومان مصوب کرد 2..0امسال نرخ خرید شیرخام از دامداران را  کرد که دولت در تیرماه می

از : شود، اظهار داشت کنندگان موجب افزایش قیمت تمام شده شیر می تومان از تولید 2..0وی با بیان اینکه خرید شیر با قیمت 

کارخانه ها شیر را با قیمت  شود، مقرر شد، تا آنجا که افزایش قیمت تمام شده شیر به صالح نیست و موجب کاهش مصرف می

 .درصد قیمت محصوالتشان را افزایش دهند 00تومان خریداری کنند و به ازای آن  0002

درصد باز هم اقدام به  00اما تعداد محدودی کارخانه که زیر نظر انجمن صنایع لبنی هستند، عالوه بر آن : اسماعیلی بیان داشت

 .ای در راستای افزایش قیمت صادر نشده است ها قانونی نیست و هیچ مصوبهاند که این اقدام آن افزایش قیمت کرده
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این موضوع در صورتی محقق : درصد سفره روزانه مردم را شیر و محصوالت لبنی تشکیل دهد، گفت 30وی با بیان اینکه باید 

 .کنندگان و صنایع لبنی از سوی دولت حمایت شوند شود که تولید می

تومان به دلیل عدم کشش  2..0کنندگان به قیمت مصوب  ر حالی که صنایع لبنی از خرید شیرخام تولیدد: براساس این گزارش

 .اند های لبنی را برای سومین بار در سال جاری افزایش داده وزند، قیمت شیر و فرآورده بازار امتناع می

کیلوگرم نصف سرانه مصرف جهانی است و محمود حجتی وزیر جهاد  20سرانه مصرف شیر در ایران با حدود : افزاید این گزارش می

 .کند کشاورزی هم یکی از دالیل سرانه پایین مصرف شیر در کشور را قیمت باالی محصوالت لبنی عنوان می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230000220002 

 
 بازار و قیمت ها

 - 01/12/11فارس

 جدول+قیمت میوه و سبزی
 .قیمت انواع میوه و سبزی در بازار تهران نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته و تقریبا ثابت مانده است

میوه و سبزی در هفته جاری نسبت به هفته گذشته تقریبا ثابت بود و  قیمت انواع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تغییری نداشته است

گوجه فرنگی هم که در یک ماه اخیر با افت شدید قیمت مواجه شده، در هفته جاری مانند هفته قبل هر کیلوگرم آن در بازار 

 .شود حداکثر با قیمت هزار تومان عرضه می

کنندگان و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان، وزارت جهاد کشاورزی با کمک  راستای حمایت از تولیددر : افزاید این گزارش می

های جنوبی هرمزگان و  تومان را در استان 322سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، طرح خرید تضمینی گوجه فرنگی با قیمت 

 .بوشهر آغاز کرد

مرکزی تعاون روستایی ایران، این طرح موجب تقویت قیمت خرید گوجه فرنگی از به گفته حسین صفایی مدیر عامل سازمان 

دهد، ضمن اینکه قیمت این محصول در میدان  کشاورزان شده است، اما قیمت مشاهده شده در بازار چنین ادعایی را نشان نمی

شود، همین که از دست کشاورز  زان میگوجه فرنگی تا زمانی که دست کشاورز است، ار.تومان است 22.بارفروشان تهران حدود 

 .نهد رسد، نرخ آن رو به آسمان می خارج و به دست دالالن می

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

 انواع میوه
قیمت میوه در بازار شهرستانی میدان امام 

 تهران( ع)حسین 

های عرضه میوه وابسته به  قیمت میوه در غرفه

 اریشهرد

 0222 1022 موز

 - 02222 توت فرنگی

 0.22 3222 سیب زرد

 3002 3022 سیب قرمز

 3222 022. پرتقال تامسون

 002. 022. نارنگی
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نارنگی جنوب 

 (سیاهو)
7222 - 

 0222 0022 انار

 - 0022 پرتقال تو سرخ

 2222 02222 آناناس هر کیلو

 0022 1222 نارگیل هر عدد

 0222 3022 کیوی

 0222 0222 خیار

 722 222 گوجه فرنگی

 0022 0222 ای فلفل دلمه

 0002 0322 هویج

 0022 0222 کلم سفید

 0002 0222 کلم قرمز

 222 0222 بادمجان

 0722 0222 کدو مسمایی

 3222 3022 بروکلی

 0722 0222 کرفس

 .تومان است 0222کوکو، پلو و انواع سبزی آش،  0022براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم سبزی خوردن 
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 بازار و قیمت ها

 - 01/12/11فارس

 تومان برای شب عید ۲122تومانی و پرتقال  ۲022عرضه سیب درختی 

تومان و پرتقال تامسون  ۲022مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از عرضه سیب درختی درجه یک به نرخ 
 .تومان برای شب عید خبر داد ۲122درجه یک شمال به قیمت کیلویی 

وگوی تلفنی  سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفت، حسین صفایی مدیرعامل خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تومان  0722برای تعدیل قیمت میوه شب عید، سیب درختی درجه یک به قیمت هر کیلوگرم : با مجله خبری شبکه یک اعالم کرد

ه آخر سال و کننده از آخر هفت تومان برای مصرف 0222و پرتقال تامسون محصول شمال کشور درجه یک به قیمت هر کیلوگرم 

 .ایام عرضه خواهد کرد

کننده یکنواخت  ها روز گذشته در کارگروه تنظیم بازار تصویب شده و برای سراسر کشور برای مصرف این قیمت: صفایی افزود

 .خواهد بود
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 جدول+قیمت مرغ، ماهی و گوشت قرمز در تهران/ مرغ ارزان نشد
 0222رغم توزیع گسترده مرغ منجمد توسط دولت هنوز در بازار تهران حدود  قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ علی

 .تومان است
رغم توزیع گسترده مرغ  قیمت گوشت مرغ که مدتی است به شدت افزایش یافته علی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تومان هنوز تغییری نیافته است 0222تا  0022های اخیر با قیمتی بین  منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام طی هفته

دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مقرر شد قیمت عرضه گوشت مرغ منجمد  00/00/23بر اساس تصمیم مورخ : افزاید این گزارش می

ریال کاهش یابد که باید منتظر تاثیر این تصمیم در قیمت گوشت  00222ریال به  00222توسط این شرکت در سردخانه از مبلغ 

 .مرغ ماند

هزار تومانی در هر کیلوگرم و برای حمایت از  0نه حدود های منجمد که با یارا کنندگان تمایل چندانی به مصرف مرغ ظاهرا مصرف

 .شود ندارند و همین موضوع مانع کاهش قیمت مرغ در روزهای اخیر شده است کنندگان توزیع می مصرف

تهران به شرح زیر ( ع)براساس این گزارش قیمت گوشت مرغ، انواع ماهی و گوشت قرمز در بازار شهرستانی میدان امام حسین 

 .است

 (برحسب تومان)قیمت هر کیلوگرم  نوع کاال

  گوشت مرغ 

 7222 مرغ

 1222 ران مرغ

 0.222 سینه مرغ

 00022 فیله مرغ

 00222 سینه بدون کتف

 7022 ران بدون کمر

 3222 گردن مرغ

 0022 پای مرغ

  ماهی

 03022 آال قزل

 2022 حلوای بندری

 02222 سفید

 01222 کپور انزلی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931213001616
http://www.farsnews.com/
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 7022 تن جنوب

 01222 سنگسر

 00222 شوریده

 01222 ای شیرنیزه

 1022 قباد

 1222 کولی

 2022 آزاد

 0022 سالمون

 02222 حلوای سیاه بدون تیغ

 00222 تیالپیا

  گوشت قرمز

 0.222 گوشت گوسفندی شقه

 02222 ران گوسفندی

 0.222 سردست گوسفند

 30222 ماهیچه گوسفندی

 02222 راسته گوساله

 02222 ران گوساله

 01222 سردست گوساله

 0.222 سردست میش

 02222 ران میش

 .شود هزار تومان عرضه می 3.براساس این گزارش هر کیلوگرم میگو در این بازار با قیمت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230000220.22 

 
 بازار و قیمت ها

 آیانا-1101اسفند  16, یکشنبه

 اسفند ماه  ۲3شروع توزیع میوه شب عید از صبح 
 . جایگاه عرضه فعال میوه شب عید در سراسر استان آغاز می شود92۳اسفند ماه در  ۲3توزیع میوه شب عید از صبح 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ، اصغر پرتوی در جلسه ای که قبل از ظهر امروز در خصوص تنظیم 

طبق سیاست های وزارت جهاد کشاورزی که امسال مسئولیت تامین و : بازار میوه شب عید برگزار شده بود با اعالم این خبر افزود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931212001480
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مان جهاد کشاورزی استان ها گذاشته شده است؛ توزیع در سراسر شهرستان ها و دهستان ها و عرضه میوه شب عید به عهده ساز

 .بخش های استان در دهه آخر اسفند ماه بصورت مستقیم صورت خواهد گرفت

 مورد آن درمرکز استان توسط 30جایگاه عرضه فعال میوه شب عید در سراسر استان تعیین شده است که  020تعداد : وی افزود

میادین میوه و تره بار مدیریت خواهد شد و مابقی در شهرستان های تابعه توسط اتحادیه تعاونی روستایی کار توزیع را بر عهده 

 .خواهند داشت

تن است، حمل و در سردخانه ها ذخیره  0222بیشترین میزان میوه شب عید مورد نیاز استان که بالغ بر : این مقام مسئول افزود

 .این هفته مابقی میوه ها اعم از پرتقال وسیب به استان حمل و در سردخانه ها تا روز توزیع ذخیره می شود شده و تا آخر

با توجه به تاکیدات مکرر ریاست سازمان، مقرر شد کلیه اعضاء کمیته تنظیم بازار از ابتدا تا : پرتوی در آخر سخنان خود افزود

نظم داشته و تمام سعی و تالش خود را جهت آسایش و آرامش خاطر و روحی مصرف انتهای عرضه بر روند توزیع نظارت دقیق و م

 ./کنندگان بکار گیرند تا بدین وسیله مردم استان هیچ دغدغه خاطری در خصوص تهیه میوه شب عید خانواده خود نداشته باشند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00730 

 
 بازار و قیمت ها

 آیانا-1101 اسفند 60, شنبه

 سازی شد  هزار تن مرغ ذخیره 9۳2

 . هزار تن مرغ در شهر تهران روند نزولی قیمت مرغ آغاز خواهد شد 9۳2سازی  با ذخیره
هزار تنی جنوب تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  22رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در بازدید از سردخانه 

تومان قیمت خرید مرغ گرم و منجمد فاصله داشته است که امسال این رقم به  722تا  022همواره : تگف( ایانا)کشاورزی ایران 

 .هزار تومان نیز رسید بیش از یک

کشش بازار به سمت مرغ گرم و کاهش تقاضا برای مرغ منجمد باعث شد در مقاطعی قیمت مرغ افزایش : سیدمحمد موسوی افزود

 .شود کمبود گوشت مرغ وجود ندارد با صراحت اعالم می پیدا کند، این در حالی است که

 .تن مرغ به شکل روزانه در تهران وجود دارد 022تا  22.امکان عرضه : وی خاطرنشان کرد

منظور کاهش قیمت مرغ و جلوگیری از افزایش قیمت و کنترل روانی بازار مرغ، عرضه مرغ منجمد با انقضای  به: موسوی ادامه داد

 .ماه در دستور کار قرار گرفته استکمتر از دو 

ویژه میدان بهمن، عرضه مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی آغاز شده  بار شهر به اکنون در میادین میوه و تره هم: وی تصریح کرد

 .است

 هزار تن شیر خرید تضمینی شد 92

تومان و با بار  2..هزار و  قیمت یک همچنین خرید تضمینی شیر با: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران یادآور شد

 .هزار تن گذشت 02درصد، از  340هزار و چربی  022میکروبی 

صورت تهاتری خواستار گرفتن ذرت برای  بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و بخشی از دامداران نیز به: موسوی تأکید کرد

 ./های خود به جای قیمت شیر شدند دام

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00700-0.html 

 
 بازار و قیمت ها

 آیانا- 1101اسفند  12, سه شنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21732-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-23-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21715-1.html
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 تومانی از طریق فروشگاه های معتبر و خودروهای سیار  ۳۳22تداوم توربع مرغ 

را با اطمینان خاطر از طریق فروشگاه های معتبر و خودروهای  مصرف کنندگان می توانند نیاز گوشت مرغ منجمد خود
 .سیار تامین نمایند

و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل؛ بهلول تکلوی با اعالم ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ر سطح استان وجود ندارد و تمام نیازهای مردم به گوشت هیچ گونه کمبودی در تامین گوشت مرغ گرم و منجمد د: این خبر افزود

 .مرغ پیش بینی شده است و هم اکنون از طریق فروشگاه های معتبر و خود روهای سیار در حال توزیع است

به منظور تعدیل قیمت گوشت مرغ گرم و همچنین سهولت دسترسی : معاون بهبود تولیدات دامی این سازمان همچنین افزود

دستگاه خودروی یخچال دار  .ندگان هماهنگی های الزم صورت گرفته است تا اداره کل دامپزشکی استان با تامین مصرف کن

عملیات توزیع مرغ منجمد را تسهیل و تسریع نماید، خودروهای سیار در جوار جایگاه های عرضه میوه شب عید مستقر خواهند 

 .منجمد دسترسی داشته باشند شد تا مصرف کنندگان به سهولت به میوه و گوشت مرغ

شرکت پشتیبانی امور دام استان برای تنظیم بازار و تعدیل قیمت مرغ نسبت به تحویل گوشت مرغ منجمد با قیمت : وی افزود

مصوب به عامالن توزیع سیار و فروشگاه های معتبر اقدام نموده و همچنان برای عرضه مرغ منجمد به دستگاه ها و فروشگاه های 

 .و تعاونی های مصرف ادارات و سازمان ها آمادگی کامل دارد معتبر

شرکت پشتیبانی امور دام استان از عرضه گوشت مرغ منجمد تا تاریخ مصرف زیر دو ماه از طریق بورس : این مقام مسئول افزود

ینان خاطر از طریق به همین خاطر مصرف کنندگان می توانند نیاز گوشت مرغ منجمد خود را با اطم. جلوگیری خواهد کرد

 .فروشگاه های معتبر و خودروهای سیار تامین نمایند

ریال گوشت  00222تعاونی مصرف کارکنان محترم دولت نیز می توانند به صورت اقساط دوماهه با قیمت هرکیلوگرم : تکلوی افزود

 ./ن قرار دهندمرغ منجمد خود را از طریق شرکت پشتیبانی امور دام استان تهیه و در اختیار کارکنا

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00700-0.html 

 
 بازار و قیمت ها

 فودپرس-1101اسفند ماه  16یک شنبه 

 خرند مردم لبنیات گران نمی/ خرند تومان می 99۳2صنایع لبنی شیرخام را

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با بیان اینکه متوسط قیمت خرید شیرخام توسط کارخانجات از  <کشاورزی

 .اند در برخی مناطق کارخانجات صنایع لبنی قیمت خرید شیرخام را کاهش داده: تومان است، گفت 0002تولیدکنندگان 

اند، اظهار  صنایع لبنی قیمت خرید شیرخام را کاهش دادهسعید سلطانی سروستانی با بیان اینکه در برخی مناطق کارخانجات 

که طبق اعالم مدیرعامل اتحادیه دامداران کرمان، کارخانجات قیمت خرید شیرخام از دامداران را کاهش   یک ماهی است: داشت

ند و دامداران را تحت فشار قرار ا اند شیر زیاد است، دریافت آن را سهمیه بندی کرده اند، ضمن اینکه در شیراز نیز اعالم کرده داده

 .اند داده

کارخانجات به ندرت : تومان هیچگاه توسط کارخانجات اجرایی نشد، گفت 2..0وی با بیان اینکه مصوبه خرید شیرخام به قیمت 

 .تومان است 0002کنند و متوسط قیمت خرید آنان  تومان از دامداران خریداری می 0022شیرخام را به قیمت 

قیمت شیر و گوشت برای دامداران هیچ تغییری نکرده و این قشر : های دامی، اضافه کرد ا اشاره به افزایش قیمت نهادهسلطانی ب

برند و مصرف کننده نیز کاال را با قیمتی  ای خاص سود می کنند، عده تولیدکنندگان زیان می. گیرد دارد مورد ظلم قرار می

 .کند چندبرابری دریافت می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21752-1.html
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در : های لبنی شده است، افزود رخی مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه افزایش تقاضا سبب گرانی برخی فراوردهوی در مورد ب

یابد و این امری منطقی است، چراکه وقتی حجم معامله افزایش  ها کاهش می رود، قیمت که تقاضا باال می کشورهای دیگر زمانی

 .چیز متفاوت است شود اما در کشور همه یابد سود بیشتری حاصل می می

مردم توان خرید ندارند، ضمن اینکه اجرای : کنند، گفت شود مردم خرید نمی سلطانی با بیان اینکه وقتی قیمت لبنیات گران می

 .مبحث عرضه و تقاضا برابر با کاهش مصرف لبنیات در سفره خانوار است

 .رود، مردم از خرید آن خودداری کنند ها قیمت محصوالت باال می زمانی که در برخی مناسبت: وی ادامه داد

 .اند است که اخیرا صنایع لبنی اقدام به افزایش قیمت برخی محصوالت خود در بازار کرده  این اظهارات در حالی

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس- 1101اسفند ماه  11چهار شنبه 

 گوشت برزیلی هم گران شد

هزار تومان با در نظر گرفتن ارز آزاد است  07-02قیمت تمام شده هر کیلو گوشت برزیلی هر کیلو : یک فعال صنعت گوشت گفت

 این در حالیست که طبق قانون. هزار تومان به فروش می رسد32هزار تومان و برای بقل ران 00که متاسفانه این گوشت با هر کیلو 

 .درصدی را در این موضوع می برند 2.درصد می باشد و دالالن بهره  00حمایت بر مصرف کننده حاشیه سود 

هم : وی همچنین دلیل اصلی واردات گوشت از برزیل را تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت گوشت داخلی عنوان کرد و گفت

  .اخلی باید قیمت گوشت خارجی را تعدیل کنداکنون با این فیمتهای باال به نظر می رسد که گوشت د

این فعال صنعت غذا از نهادهای نظارتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرد تا نسبت به این مساله حساسیت ویژه ای 

 .نشان دهند

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 بازار و قیمت ها
  فودپرس- 1101اسفند ماه  12سه شنبه 

 تومان شدمواد غذایی ۳922قیمت مرغ منجمد دولتی 
ها از  با تصویب کارگروه تنظیم بازار، قیمت عرضه گوشت مرغ منجمد توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام در سردخانه <

سفند تصمیم گرفت، قیمت عرضه گوشت مرغ منجمد ا 00دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار .تومان کاهش یافت 0022تومان به  0022

قیمت مرغ در هفته های اخیر .تومان کاهش یابد 0022تومان به  0022ها از  توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام در سردخانه

کشاورزی را هزار تومان هم افزایش یافته بود که مسئوالن سازمان حمایت، وزارت جهاد  2نوسان شدید داشته و تا مرز کیلویی 

 مسئول این گرانی اعالم کرده بودند

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 پنبه

 آیانا-1101اسفند  11, دوشنبه

 تدوین بسته حمایتی جدید برای ساماندهی تولید پنبه 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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های جدیدی را برای توسعه کشت این محصول  برنامهشده در بخش پنبه به تصویب برسد،  در صورتی که مصوبات ارائه

 .در دستور کار داریم
درباره مشکل ( ایانا)معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای که دو کشور هند و مصر با وجود  هگون در تمامی کشورهای دنیا، محصول پنبه مورد حمایت دولت است، به: محصول پنبه گفت

 .کنند فقیر بودن، این محصول را حمایت می

 .تواند باقی بماند های فیزیولوژی موجود، بدون حمایت دولت نمی علت ظرفیت پنبه به: عباس کشاورز افزود

کند، مغرون به  ت آب مصرف میبرابر ذر 040روز اشغال زمین،  0.2در حالی که عملکرد چهار تنی وش پنبه با : وی خاطرنشان کرد

 .صرفه نیست

مکانیزه و با درآمد تضمینی  صورت تمام توان با آب کمتر، محصولی را که به معاون وزیر جهاد کشاورزی در زراعت با بیان این که می

ست، زیرا باید از پنبه به معنای دیگر می توان ذرت را جایگزین پنبه کرد، اما در واقع این فکر درست نی: تولید کرد؛ افزود  است،

 .حمایت ویژه شود

پنبه در بیشتر کشورهای دنیا ارزآوری باالیی : کشاورز در ادامه پیرامون تببین تاکید خود بر لزوم حمایت از کشت پنبه تصریح کرد

های متنوعی  خشای که از مراحل تصفیه تا تولید نخ و پارچه و الیاف مختلف مصنوعی و طبیعی دارای ب گونه در صنعت دارد، به

 .تواند به نفع اقتصاد ملی باشد است که ارزش افزوده ایجادشده آن می

کند و در سایر کشورها نیز  اهمیت پنبه تا آنجا قابل توجه است کهاین محصول در پاکستان نقش نفت را ایفا می: وی یادآور شد

 .شود ل وجود ندارد و هیچ حمایتی از آن نمیدارای ارزش است، اما متأسفانه در کشور ما گوش شنوایی برای این محصو

کاران همیشه دارای مشکل  ترتیب پنبه کند و بدین وفور پنبه وارد می صنعت نساجی به جای حمایت از تولید، به: کشاورز تأکید کرد

 .بودند

 عملکرد ارقام پنبه داخلی بسیار پایین است

ارقام : نبه داخلی را از دیگر مشکالت این محصول برشمرد و اظهار داشتمعاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی عملکرد پایین پ

توانیم  کیلوگرم نمی 322ای که بیش از دو تن و  گونه گیرند، عملکرد پایینی دارند، به داخلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 .محصول برداشت کنیم

روز در زمین را اشغال  0.2پنبه مدت : آن در مزرعه دانست و گفتوی سومین مشکل کشت پنبه در کشور را ماندگاری طوالنی 

کننده قوی حشرات است، نیاز است تا از سموم شیمیایی برای مقابله با آفات  دلیل خصوصیت فیزیولوژیکی آن که جذب کند و به می

 .استفاده شود

کیفی دارد، به این دلیل برخی از کشورها ترجیح در حالی که استفاده از سموم شیمیایی نیاز به سموم : کشاورز همچنین افزود

کشی داشته و مقرون به صرفه  خاصیت حشره "باسیلوس ترنجسیس"دلیل دارا بودن ژن  استفاده کنند که به B.Tدهند از پنبه  می

 .است، اما این گونه در کشور ما موفق نبوده است

صورت یک بسته روی میز مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی قرار  بهمصوبات جدیدی در حوزه پنبه آماده شده و : وی خاطرنشان کرد

 .گرفته است که در صورت تصویب، موجبات اجرایی شدن آن فراهم خواهد شد

در برنامه داریم که ارقام پرمحصول پنبه را در کشور توسعه دهیم و عالوه بر آن : معاون وزیر جهاد کشاورزی در زراعت ادامه داد

خیزی چون گلستان، الگوی کشت مناسبی را  های پنبه ر محصول پنبه را اعمال کنیم تا بتوانیم در استانهای دولتی د حمایت

 .اجرایی کنیم
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 .در استان گلستان بهتر است کشاورزان به جای کشت برنج محصوالت دیگر مناسب منطق را جایگزین کنند: کشاورز تصریح کرد

ول پنبه داریم که در صورت اجرای مصوبات آن، عملیات کشت در نقاط مناسب انجام هایی در محص برنامه: وی در پایان یادآور شد

 ./شود می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00702-0.html 

 
 پنبه

 آیانا- 1101اسفند  11, دوشنبه

 های روغنی  بررسی قرار گرفتن تخم پنبه در فهرست دانه
های  های روغنی و ارزش اقتصادی آن، جایگزینی تخم پنبه در فهرست دانه درصدی دانه 12با توجه به وابستگی 

 .تواند ضمن ارزش اقتصادی، در تولید پنبه کشور نیز مؤثر باشد شده می روغنی خریداری
با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ان گلستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان جهاد کشاورزی است

درصد فعالیت اقتصادی در حوزه کشاورزی صورت  72توجه به اینکه اقتصاد استان گلستان بر مبنای کشاورزی است و بیش از 

 .های نسبی استان باشد زیتهای اتخاذشده در این حوزه باید متناسب با م گیرد، سیاست می

های گرمابی و آبی، نیاز به  در راستای توسعه پایدار و با توجه به مشکالت تغییر اقلیم و کاهش بارندگی و تنش: مختار مهاجر افزود

 .جانبه از تولید محصوالتی که نیاز به آب کمتری دارندف باید در دستور کار قرار گیرد تغییر الگوی کشت و حمایت همه

 .بر نظیر برنج باشند توانند جایگزین مناسبی برای ارقام محصوالت آب های روغنی می در این راستا، پنبه و دانه: خاطرنشان کرد وی

رو  های زیرزمینی با بیالن منفی روبه ها و سفره برنج در اراضی که آب، چاه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان ادامه داد

ها، نیازهای داخلی و  گذاری طلبد در سیاست شود؛ لذا می کشت نامناسب با منطق کشاورزی پایدار مطرح میعنوان یک  هستند، به

 .نیاز جامعه نسبت به محصوالت ضروری بر پایه تولید داخلی جایگزین شود

اسی دالیل آن شن های اخیر روند نزولی داشته که باید پس از آسیب همچنین سطح زیر کشت پنبه طی سال: مهاجر تصریح کرد

 .برای حفظ این مزیت نسبی تالش کرد

شمار  ترین ارقام آن به واردات الیاف مصنوعی و جایگزین در شرایطی که پنبه تولیدی استان گلستان که از مرغوب: وی یادآور شد

هش تعرفه واردات رود، یکی از دالیل کاهش سطح زیر کشت پنبه است؛ از سوی دیگر نبود صرفه اقتصادی، قیمت پایین و کا می

 .همسایگان کشور باعث شده فعاالن حوزه صنعت برای واردات پنبه از بازارهای خارجی تشویق شوند

ترین اقداماتی است که باعث کاهش سطح زیر کشت  های روغنی از مهم قرار نداشتن تخم پنبه در فهرست دانه: مهاجر تأکید کرد

 ./تواند نقش مؤثر ایفا کند های روغنی در تولید روغن کشور می عنوان یکی از دانه تولید آن شده است، در حالی که تخم پنبه به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/007.0-0.html 

 
 پنبه

 آیانا- 1101اسفند  12, سه شنبه

 تکثیر بذور پرمحصول پنبه برای احیای این محصول 
 . های سازمان تحقیقات و معاونت زراعت، بذور پنبه متناسب با هر منطقه در مرحله تکثیر انبوه قرار دارد با حمایت

: پنبه گفتدرباره وضعیت ( ایانا)کاران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیئت مدیره اتحادیه پنبه

 .اندازد ساله را به خطر می کاران نداشتن بذر مناسب است که عملکرد یک ترین مشکل پنبه بزرگ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21750-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21741-1.html
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کاران قرار گرفته است که نتایج مثبت آن  در دولت جدید، از سوی معاونت زراعت، بذور جدیدی در اختیار پنبه: علی وحدانی افزود

 .های تحقیقاتی دیده شده است در قالب پایلوت

 .این بذور برای مناطق مختلف متفاوت بوده و با توجه به شرایط آب و هوایی انتخاب شده است: ی خاطرنشان کردو

کردند که این  کنی دریافت می پاک های پنبه کاران بذرهای مورد نیاز خود را از کارخانه در چند سال گذشته، پنبه: وحدانی ادامه داد

 .نامیه آنها نیز مشخص نبودای نداشته و قوه  بذور هیچ شناسنامه

امسال با همت معاونت زراعت و مؤسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اقدامات مناسبی در بخش بذر پنبه : وی تصریح کرد

 .انجام شده است

ا توزیع شده ه های جهاد کشاورزی استان بذور متناسب با هر منطقه توسط سازمان: کاران یادآور شد عضو هیئت مدیره اتحادیه پنبه

ای که برای استان خراسان شمالی از بذر ارمغان و گلستان استفاده شده و از بذور آستان قدس نیز برای دیگر مناطق  گونه است، به

 .کشور بهره گرفته شده است

 .سازی است شده در مرحله تکثیر قرار دارد و برای سال آینده در حال آماده بذرهای ارائه: وحدانی تأکید کرد

های جدید معاونت زراعت که با همت تحقیقات در حال اجرایی شدن است، بتواند  شود که برنامه بینی می پیش: ی اظهار داشتو

 .کاران را حل کرده و این محصول را دوباره سرپا کند مشکالت پنبه

شرایط آب و هوایی انتخاب  آبی در بیشتر مناطق کشور وجود دارد، اما بذور جدید متناسب با مشکل کم: وحدانی همچنین گفت

 .آبی نیز در آنها لحاظ شده است شده و عالوه بر پرمحصول بودن، مشکالت مربوط به کم

 ./های امور زراعت، سال خوبی برای محصول پنبه شاهد باشیم وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرایی شدن برنامه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00712-0.html 

 

 تولیدات دام وطیور

 - 01/12/16فارس

 ممنوع است IRمرغ تولیدی واحدهای فاقد کد  صادرات مرغ و تخم
مرغ تولیدی  صادرات مرغ و تخم: رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت

 .ممنوع است 1۲از ابتدای سال  IRواحدهای فاقد کد 
صادرات مرغ و : ران استان اظهار کرداز قزوین، راول غالمپور اقدمی صبح امروز در جمع خبرنگا خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ممنوع است .2از ابتدای سال  IRمرغ تولیدی واحدهای فاقد کد  تخم

مرغ خوراکی الزم و ضروری  بندی تخم توسط تولیدکنندگان تخم مرغ خوراکی و مراکز بسته IRدریافت کد صادراتی : وی افزود

 .است

به استناد قانون سازمان دامپزشکی کشور : دامپزشکی استان قزوین بیان کردرئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل 

و با توجه به ضرورت اعمال کنترل و نظارت بهداشتی بر  0327نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب  ، آیین0302مصوب 

 .ام الزم استمرغ خوراکی صادراتی این اقد گذاری و حمل و نقل تخم بندی، نشانه چرخه تولید، بسته

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21769-1.html
http://www.farsnews.com/
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در راستای انجام وظایف محوله در ( متقاضی صادرات)مرغ  بندی تخم مرغ خوراکی و مراکز بسته تولیدکنندگان تخم: اقدمی ادامه داد

از سازمان دامپزشکی کشور حداکثر تا پایان سال  IRهای خام دامی باید نسبت به دریافت کد صادراتی  خصوص صادرات فرآورده

 .اقدام کنند 0323

از سازمان دامپزشکی کشور ( IR)صادرات تخم مرغ خوراکی منوط به اخذ کد صادراتی  .2این مسئول با بیان اینکه از ابتدای سال 

 .مدیر واحد استهر گونه مسئولیت و تبعات ناشی از عدم دریافت کد مزبور به عهده : است، خاطرنشان کرد

از پانزدهم فروردین : رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان قزوین در خصوص صادرات مرغ عنوان کرد

را از این سازمان  IRهای صنعتی طیور که کد صادراتی  های گوشت مرغ صرفاً از مبادی کشتارگاه صادرات محموله .2ماه سال 

 .جاز استاند، م دریافت کرده

با آگاهی  IRاقدمی با بیان اینکه متقاضیان ضمن ارائه درخواست کتبی به اداره کل دامپزشکی استان قزوین تحت عنوان اخذ کد 

برای واحدهای  IRکد : ،نسبت به رفع نواقص احتمالی موجود در واحد اقدام کنند، یادآور شد IRاز شرایط دریافت کد صادراتی 

 .شود های مرغ صادر می مرغ و کشتارگاه مبندی تخ تولید و بسته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230002222002 

 
 تولیدات دام و طیور

 آیانا- 1101اسفند  16, یکشنبه

 روزه  میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه یک ۲۲2ضرر 
دلیل کاهش قیمت گوشت مرغ و به تبع آن کاهش قیمت جوجه  روزه در سال اخیر به تولیدکنندگان جوجه یک

 .میلیارد تومان ضرر کردند ۲۲2روزه  یک
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رزی ایران روزه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاو دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک

میلیون قطعه است که دوباره در بازار مصرف  003بینی تولید ما برای فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال آینده بیشتر از  پیش

 .کند وفور ایجاد می

های گذشته کاهش  که نسبت به ماهمیلیون قطعه است  023روزه در اسفندماه جاری حدود  میزان تولید جوجه یک: مهربانی افزود

 .یافته است

 .ریزی مادر اعالم کرد روزه مربوط به نوسان جوجه روزه در اسفندماه را ناشی از نوسان تولید جوجه یک وی کمبود تولید جوجه یک

ن قیمت گوشت قیمت مرغ در بازار مصرف طبیعی است و رسید: ریزی عمدی نیست، ادامه داد مهربانی با بیان اینکه کاهش جوجه

 .تومان ایرادی ندارد 022هزار و  مرغ به هر کیلوگرم هشت

 .تومان فروخته است 22.تومان زیان، چهارهزار و  22.ماهه ابتدای سال مرغدار هر کیلوگرم مرغ با  00در : وی تصریح کرد

 ماه مرغ ارزان خوردند، حاال هم یک ماه مرغ را با قیمت معقول بخورند 92مردم 

ماه مرغ ارزان خوردند،  02مردم : روزه با بیان اینکه در حال حاضر قیمت مرغ معتدل شده است، یادآور شد من جوجه یکدبیر انج

 .حاال هم یک ماه مرغ را به قیمت معقول بخورند

ل برای شده این محصو تومان و هزینه تمام 122هزار و  تا یک 022هزار و  روزه یک قیمت امروز جوجه یک: مهربانی تأکید کرد

 .تومان است 022هزار و  تولیدکننده یک

 .تومان نیز کاهش یافت، اما هیچ کس زیان تولیدکننده را جبران نکرد 022روزه تا  در سال جاری قیمت جوجه یک: وی یادآور شد

 ./ر کردندمیلیارد تومان ضر 002دلیل کاهش قیمت مرغ در سال جاری  روزه به تولیدکنندگان جوجه یک: مهربانی تأکید کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931210000250
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http://www.iana.ir/tashakkol/item/00700-0.html 

 
 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - 1101اسفند  1۱: تاریخ

 برابر میانگین کشوری است 33تولید تخم مرغ در البرز، 

 .برابر میانگین کشوری اعالم کرد 33کشاورزی استان البرز، میانگین تولید تخم مرغ در البرز را مدیر امور طیور سازمان جهاد 

دهم درصد از مساحت کل کشور را دارد و  3استان البرز فقط : ، مجتبی تقی زاده گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .درصد تخم مرغ کشور، رتبه برتر ایران در تولید این ماده غذایی را داراست 00د بیش از با تولی

هزار قطعه مرغ نیمچه تخم  022میلیون و  0واحد تولیدی و  .02ساالنه بیش از هفت و نیم میلیون قطعه در : وی افزود

یت تولید و پرورش مرغ تخم گذار بیش از این رقم در واحد مرغداری در این استان تولید می شود که البته ظرف 02در ( پولت)گذار

 .استان است

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در ادامه به قیمت پایین تخم مرغ تولید شده نسبت به قیمت تمام شده برای 

ال است که این فرآورده به قیمت بین هزار ری 32هزینه تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی : تولید کنندگان اشاره کرد و گفت

 .هزار ریال به فروش می رسد که به زیان تولید کنندگان است  30تا  .3

با توجه به اینکه سرانه : تن ذکر کرد و گفت 222هزار و  .2را حدود  233تقی زاده، میزان تولید تخم مرغ در استان البرز در سال 

هزار تن از این محصول مازاد برنیاز استان است که به استان های  72تا  10ت بین کیلوگرم اس0240تا  02مصرف تخم مرغ حدود 

 .دیگر یا خارج از کشور صادر می شود

با وجود برندهای بین المللی در البرز و کیفیت مناسب تولیدات تخم مرغ موجب استقبال استان های : وی در ادامه اضافه کرد

افغانستان و عراق از این محصول شده که از فروردین تا پایان مهرماه امسال، حدود  مختلف و همچنین کشورهای همجوار همچون

 .چهار هزار تن از این محصول به خارج از کشور صادر شده است

 .استان البرز اولین تولید کننده تخم مرغ کشور و سومین تولید کننده مرغ تخم گذار در کشور است: تقی زاده در پایان اضافه کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/0002033 

 
 تولیدات دام و طیور

 فودپرس- 1101اسفند ماه  12سه شنبه 

 زیرساخت تولید مرغ با استاندارد دیگر کشورها، در ایران وجود ندارد

هزار تن تخم مرغ  222هزار مرغ و  022چیزی حدود دو میلیون و . پایه اصلی صنعت مرغداری ایران برای مصرف داخلی است

 .برای مصرف داخل در کشور تولید می شود

هزار تومان باال رفت و صدای  2قیمت مرغ تا . به گزارش صدای اقتصاد بازار مرغ چند وقتی می شود که دچار نوسان شده است

د وضعیت مرغ، قیمت آن و بحث در مور. مصرف کننده در آمد و حتی وزیر جهادکشاورزی هم این قیمت را مطلوب ندانست

صادراتش به روسیه با مهدی معصومی، رییس انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ های شناسنامه دار، عضو هیات مدیره انجمن ملی 

 .طیور ایران، نماینده کمیسیون بین المللی تخم مرغ در ایران گفتگو کردیم

از طرفی صادرات راه حل ایجاد . می شود، مازاد تولید آن است چند وقت گذشته، مساله ای که در بخش مرغ و تخم مرغ گفته

 به نظر شما، راه حل ایجاد تعادل در بازار داخل چیست؟. تعادل در این بازار گفته می شود

هزار تن تخم مرغ  222هزار مرغ و  022چیزی حدود دو میلیون و . پایه اصلی صنعت مرغداری ایران برای مصرف داخلی است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21722-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5150233/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-33-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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به همین . اما در ماه های مختلف، میزان مصرف این محصوالت باال و پایین می رود. داخل در کشور تولید می شود برای مصرف

بنابراین به . دلیل بحث صادراتی که گفته می شود، برای مازاد تولید در ماه هایی است که در بازار داخل، مصرف و تقاضا کم است

صادرات تنها ابزاری برای ایجاد تعادل در ماه های کم . صادرات انجام گرفته باشداین شکل نیست که در کشور تولید با هدف 

 .مصرف در کشور است

 تنها چند ماه را در بر گرفته است؟. بنابراین زمانی که صحبت از مازاد تولید می شود، مربوط به کل سال نمی شود

مرغ آزاد گذاشته شود تا هر وقت نیاز بود صادرات است، بدون  درصد از میزان تولید مرغ و تخم 02پیشنهاد ما این است که . بله

زمانی که . مشکل بازار این است که ثبات قیمت وجود ندارد. البته به شرطی که ثبات قیمت وجود داشته باشد. مشکل انجام شود

اما به صورت یک . می آید قیمت پایین است، تولید کننده ناراضی است و زمانی که قیمت باال می رود، صدای مصرف کننده در

تنها . نمودار خطی کال صنعت مرغ داری، صنعت سودآوری است، چرا که سی ساله پابرجاست و اصوال هم مصرف کننده راضی است

در مواقعی که قیمت ها ارزان می شود، متوجه ارزانی آن نمی شود و وقتی قیمت ها باال می رود، تصور می کند، گرانی بیش از حد 

. اگر بتوانیم راهکاری پیدا کنیم تا قیمت ها در طول سال ثابت بماند، دیگر هیچ کدام از طرفین ناراضی نخواهند بود. است رخ داده

 .معدل قیمت مرغ و تخم مرغ بسیار بسیار پایین تر از تمام مواد غذایی پروتئینی سبد خانوارها است

 که بازار با مازاد تولید مواجه می شود، این مازاد را صادر کند؟ پس باید راهکاری انعطاف پذیر وجود داشته باشد تا زمانی

 .بله

 این افزایش ناشی از چه مسایلی بود؟. در روزهای آخر سال مشاهده شد که قیمت مرغ افزایش پیدا کرده است

. ناخودآگاه پایین می آیدزمانی که بیش از یک مدتی قیمت ها پایین نگه داشته شود، طبیعتا گله ها حذف می شوند و میزان تولید 

ولی . اما این موقتی است و دوباره قیمت ها پایین خواهد آمد. بنابراین چون تولید کم می شود، قیمت ها افزایش پیدا می کند

اما به جهت زیان هایی . در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان زیان کردند. متاسفانه امسال قیمت ها به طور متوسط خیلی پایین بود

البته این افزایش . که مرغدارها در طول شش ماه گذشته متقبل شده اند، قیمت باید افزایش پیدا کند تا این ضرر جبران شود

. همچنین تولیدکننده و مصرف کننده باید بدانند که قیمت ها در طول سال تغییر می کند. قیمت، در دراز مدت اتفاق نمی افتد

چون . ط تابستان با اواسط زمستان متفاوت است، قیمت مرغ هم در طول سال تغییر می کندهمان طور که قیمت پرتقال در اواس

 .در مقاطعی مصرف باال و پایین می شود و قیمت را با نوسان مواجه می کند. فصلی است

 به نظر شما تا عید قیمت ها به حالت قبلی برمی گردد؟

همان . آن قیمت بیش از حد ارزان بود. ر بود و مرغداری ها ضرر می دیدندچرا که آن قیمت زیان آو. به قیمت قبلی نباید برگردد

 .قیمت باعث شد تا صنعت ضرر ببیند و تولید کاهش پیدا کند

جدا از اینکه . در بحث صادرات گفته می شود که روسیه بازار خوبی برای صادرات است و ایران می تواند این بازار را بدست آورد

ا اجازه صادرات محصوالتی مثل مرغ و تخم مرغ به روسیه را می دهد یا نه، آیا مرغ و تخم مرغ ایرانی دارای بروکراسی ها و مجوزه

 کیفیتی است تا به بازار های روسیه راه پیدا کند؟

اما کشورهای مختلف عالقه مندی و استانداردهای خاص خود را برای . در کشور مرغ و تخم مرغ برای صادرات تولید نمی شود

برای مثال روسی ها مرغ یک کیلویی را می پسندند و اما در کشور، مرغ با وزن سه کیلو مورد . صرف محصوالت مختلف دارندم

 .عالقه مصرف کننده است

 این تفاوت در وزن ها، ربطی به کیفیت محصول دارد؟

اما باید توجه . ای تولید را تغییر بدهیماما اگر بخواهیم برای صادرات تولید کنیم، باید روش ه. این موضوع یک بحث دیگری است

طبیعتا امروز هم نمی توانیم با این . داشت که در کشور زیرساختی ایجاد نشده تا مرغی با استاندارد دیگر کشورهای تولید شود
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شورها و جامعه بلکه به سلیقه ک. البته به این معنی نیست که کیفیت مرغ ایرانی خوب یا بد است. روش مرغی به روسیه صادر کنیم

  .برمی گردد

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 تولیدات زراعی

 آیانا-1101اسفند  11, دوشنبه

 زمینی چهارمحالی ها فروش رفت  هزار تن سیب 922

 . زمینی خبر داد رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از پرداخت یارانه صادراتی برای محصول سیب
زمینی  با توجه به تصویب پرداخت یارانه صادراتی برای محصول سیب: ، رستم غیبی گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

زم برای پرداخت یارانه صادراتی محصول سیب زمینی به ازای هر کیلوگرم یک هزار توسط هیئت دولت و خرید توافقی آن، اعتبار ال

 .ریال اختصاص داده شد 022و 

 222هزار و  .زمینی در استان،  رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به این که سطح زیر کشت سیب

 00امسال با توجه به افزایش : شود، اظهار داشت از این سطح برداشت میزمینی  هزار تن سیب 012هکتار است و به طور متوسط 

کاران استان برای فروش محصول خود مشکالتی داشتند که  زمینی زمینی و کاهش قیمت آن، سیب درصدی سطح زیر کشت سیب

زمینی بذری  به عنوان سیب زمینی تولید شده در استان به فروش رفته و مابقی هزار تن از سیب 022با اجرای مصوبه یاد شده 

 .شود های همدان، اردبیل و آذربایجان صادر می های گذشته به استان همانند سال

هکتار  222.زمینی در استان  وی پیش تر و همزمان با آغاز فصل برداشت سیب زمینی نیز اعالم کرده بود سطح زیر کشت سیب

 .درصد افزایش یافته است 00حدود  هکتار بوده، 022.است که نسبت به سال گذشته که حدود 

ها از نظر  زمینی استان، چهارمحال و بختیاری را نسبت به سایر استان غیبی در آن گفتگو با مطلوب ارزیابی کردن مزارع سیب

عالوه  زمینی استان محصول سیب: زمینی بذری یک استان منبع عنوان کرده و گفته بود ها و آفات ایزوله و از نظرتولید سیب بیماری

 ./شود های همدان، اردبیل، آذربایجان و اصفهان صادر می زمینی بذری به استان بر مصرف خوراکی به عنوان سیب

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00732-0.html 

 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 - 01/12/11فارس

 میلیون دالر ارز با تولید کیت تشخیص بیماری بروسلوز 3جلوگیری از خروج 

در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه ( تب مالت)با تولید انبوه کیت االیزای تشخیص بیماری بروسلوز
 .میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری می شود 3از خروج بیش از ( اراک)منطقه مرکزی کشور 

به نقل از روابط عمومی موسسه رازی سید داود حسینی رییس موسسه رازی شعبه منطقه مرکزی  خبرگزاری فارسرش به گزا

یکی از بیماری های خطرناک مشترک انسان و دام است که با وجود واکسیناسیون و ( تب مالت)بیماری بروسلوز : گفت( اراک)

ها، تنها با محاسبه یک درصد تلفات در دام های کوچک و نیم درصد در دام های بزرگ، این  درصدی دام 32تلفات جلوگیری از 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21739-1.html
http://www.farsnews.com/


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

66 
 

میلیارد تومان به صنعت دامپروری کشور، خسارت وارد می کند، که این میزان بدون محاسبه  002بیماری ساالنه مبلغی حدود 

 .فراورده های دامی است خسارات ناشی از صدمات انسانی و کاهش میزان تولید

با توجه به جمعیت دام کشور، در حال حاضر برای تشخیص قطعی بیماری بروسلوز پس از تست اولیه با روش : حسینی افزود

کیت االیزای تشخیص این بیماری نیاز داریم که خوشبختانه ظرفیت تولید این میزان و  7.22سنجش رزبنگال، حداقل به بیش از 

 .ر موسسه رازی شعبه اراک وجود داردخودکفایی کشور د

این مسئول عالوه بر مزیت های اقتصادی کیت تشخیص بیماری بروسلوز، کمک به ارتقای سطح بهداشت جامعه انسانی و دامی را 

 .ها و آثار اجتماعی این کیت عنوان کرد از مهمترین مزیت

یماری بروسلوز را عالوه بر تشخیص سریع و به موقع رئیس موسسه رازی شعبه منطقه مرکزی کاربرد کیت االیزای تشخیص ب

با : ، تفریق مبتالیان و جلوگیری از اشاعه بیماری به دام های دیگر و انسان نیز عنوان کرد و گفت( تب مالت)بیماری بروسلوز 

چک تشخیص دهیم و آنتی استفاده از این کیت می توانیم میزان آنتی بادی را علیه باکتری بروسال در نشخوارکنندگان بزرگ و کو

 .ژن را بدون نیاز به سانتریفیوژ با دور بسیار باال و سیستم های فرمانتوری، تهیه کنیم

به مناسبت دهه مبارک فجرسال جاری در موسسه رازی ( تب مالت)بر اساس این گزارش کیت االیزای تشخیص بیماری بروسلوز

 .استانی رونمایی شد با حضور مسئولین کشوری و( اراک)شعبه منطقه مرکزی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230003220.22 

 
 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا-1101اسفند  11, چهارشنبه

 رونمایی از واکسن جدید نیو فلورازی با حضور ناطق نوری 
با حضور ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دفتر ( دهم سی سی ۲)فلورازی  وواکسن جدید نیاز 

 .بازرسی مقام معظم رهبری در موسسه رازی شعبه مرند رونمایی شد
با بیان این که از مرند، در این مراسم جبار زاده استاندار آذربایجان شرقی ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

یکی از محورهای توسعه استان آذربایجان شرقی را : موسسه رازی و انستیتو پاستور از قدمت باالیی در کشورمان برخوردارند، گفت 

 .می توان توجه به موسسه رازی شعبه مرند دانست

بنیان، با شعبه مرند همکاری الزم  درمورد طرح ها و تحقیقات علمی آمادگی داریم تا در قالب توسعه شرکت های دانش: وی گفت

 .را داشته باشیم

موسسه رازی همچون : در ادامه این مراسم، کهرام رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ضمن سخنانی یادآور شد

جهان به  نگینی در سرزمینمان می درخشد، ولی متاسفانه آنچنان که شایسته است در کشور شناخته شده نیست، در حالی که در

 .عنوان یک موسسه علمی با قدمت طوالنی شناخته شده است

 22درصد واکسن های انسانی و  22فرآورده می رسد که  12تولیدات ما به : کهرام در مورد فرآورده های موسسه رازی یاد آور شد

 .درصد واکسن های دامی و طیور ازمحصوالت موسسه رازی هستند

سال اخیر حتی یک مورد فلج اطفال در  00در : از افتخارات این موسسه برشمرد و افزود وی تولید واکسن فلج اطفال را

کشورگزارش نشده در حالی که میهن ما در منطقه آلوده ای قرار دارد و در کشورهایی چون عراق، افغانستان، پاکستان ویروس این 

کشور ما به دلیل ایمنی زایی باال توسط واکسن فلج اطفال  بیماری وجود دارد و این ویروس از طریق هوا نیز منتقل می شود، ولی

 .پاک از بیماری است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931213001409
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محصول  12در مورد واکسن های طیور با : رئیس موسسه رازی، واکسن دوگانه را از دیگر دستاوردهای این موسسه برشمرد و افزود

 .خارجی که وارد کشور می شود، از نظر قیمت و بازار یابی باید رقابت کنیم

 برابر نیازهای کشور برای واکسن طیور 3بت سفارش ث

برابر نیازهای کشور  3متاسفانه : وی با ابراز ناخوشنودی از واردات بی رویه واکسن به کشور خواستار توقف این روند شد و افزود

 .برای واکسن طیور ثبت سفارش شده است

این محصول : عبه مرند برای تولید واکسن نیوفلورازی یاد آور شدکهرام با اشاره به تالش شبانه روزی همکاران موسسه رازی در ش

یکی از پرمصرف ترین واکسن ها در صنعت طیور و جهت ایمن کردن انواع پرندگان برعلیه بیماری نیوکاسل و آنفوالنزا به کار می 

 .رود

در هر دز ( دهم سی سی 0)صورت تولید می شد و اکنون به ( نیم سی سی)سال به صورت  02این واکسن به مدت : وی افزود

 .تولید می شود که حجم تزریقی کم از مزیت های این محصول به شمار می رود

در صورت تامین بودجه استانی، این فرآورده با بهترین محصول دیگر کشورها مانند فرانسه قابل : رئیس موسسه رازی یاد آور شد

توسعه داد و بخش خصوصی نیز می تواند وارد چرخه شود و حتی می توان روی  رقابت خواهد بود، در این راستا می توان ظرفیت را

 .صادرات آن کارکرد

 .قیمت تمام شده این محصول نصف قیمت واکسن وارداتی است: کهرام با اشاره به قیمت این محصول خاطر نشان کرد

 درصدی هزینه تولید فرموالسیون نیوفلورازی ۲2کاهش 

در فرموالسیون : گفت( نیوفلورازی)قی رودسری، رئیس شعبه مرند موسسه رازی با بیان ویژگی های واکسن در ادامه این مراسم، آم

 .قبلی، میزان دز مصرف باالتر بود، ولی در روند فعلی، دز مصرف پایین است که علمی تر است

 00قبلی و همچنین کاهش درصدی هزینه تولید نسبت به روش های  2.از ویژگی های این محصول کاهش : وی یادآور شد

درصدی قیمت محصول جدید نسبت به محصوالت قبلی است که موجب رفع مشکل قبلی مرغداران در تهیه و تامین این واکسن 

 .می شود

این روند تولید موجب جلوگیری از : میلیون دز از این واکسن در سال آینده گفت 022آمقی با اظهار امیدواری نسبت به تولید 

 .میلیون دالر ارز از کشور خواهد شد 02از خروج بیش 

در ادمه مراسم، واکسن نیوفلو رازی توسط ناطق نوری رونمایی شد، سپس وی و هیئت همراهش از بخش تولید واکسن نیوفلورازی 

 ./و دیگر بخش های تولیدی موسسه رازی شعبه مرند بازدید کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00722-0.html 

 
 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا- 1101اسفند  11, چهارشنبه

 ثبت جهانی دو گونه جدید ماهی ایرانی 
ها به افتخار دو تن از بزرگان  همدان و مرکزی، نام این گونههای  های استان با معرفی دو گونه جدید ماهی در رودخانه

 .گذاری شدند نام "کولی امیرکبیری شاه"و  "سینا ماهی ابن لوچ"ها، به نام  این استان
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)عضو هیئت علمی گروه شیالت دانشگاه تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های حفاظتی نام این دو گونه ماهی از  های داخلی و اجرای هرچه بهتر برنامه رای توجه بیشتر مردم و مسئوالن به ماهیان آبب

 .های مشاهیر کشور گرفته شد نام

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21788-1.html
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و این د: های جدید آبزیان نیازمند وجود یک تیم تحقیقاتی است، افزود سهیل ایگدری با اشاره به اینکه شناسایی و معرفی گونه

موزه )، کاترینا و اسیلوا (عضو هیئت علمی گروه شیالت دانشگاه گیالن)طرح پژوهشی با کمک سیدحامد موسوی ثابت 

، صابر (مؤسسه تحقیقات اکولوژی برلین)، مایتاس کیکر (مؤسسه تحقیقات اکولوژی برلین)، یورگ فریهوف (جانورشناسی مسکو

 .انجام شده است( دانشگاه تهران)ی و منوچهر نصر( دانشگاه آزاد اسالمی)دوست  وطن

 .شده شاید ارزش اقتصادی نداشته باشند، اما ارزش اکولوژیکی و حفاظتی باالیی دارند ماهیان معرفی: وی خاطرنشان کرد

این تیم تحقیقاتی در دو سال گذشته تحقیقات خود را برای شناسایی : عضو هیئت علمی گروه شیالت دانشگاه تهران ادامه داد

 .های جدید ماهیان بومی ایران آغاز کرده است گونه

ماهیان مناطق خشک : شوند، تصریح کرد های نادر ماهیان نیز جزو ذخایر ژنتیکی محسوب می ایگدری با اشاره به اینکه گونه

 .گیرند و نیازمند حفاظت هستند های انسان قرار می کاری شدت تحت تأثیر دست به

ایران محل اتصال سه حوزه پراکنش ماهیان : ایران از تنوع ژنتیکی باالیی برخوردارند، یادآور شد های داخلی وی با اعالم اینکه آب

 .های داخلی ایران وجود دارد های جدید در آب گیری گونه های مختلف ماهی و شکل دنیا است و احتمال سازگاری گونه

ترین مجله  و قدیمی( Zootana)انورشناسی جهان ترین مجله علمی ج گفتنی است، مقاالت حاصل از این تحقیقات در بزرگ

 .منتشر شد 0200در سال ( Jotrnal Of Ichthyology)شناسی جهان  ماهی

های این  شائبه اعضای هیئت علمی گروه شیالت دانشگاه تهران و گیالن و دغدغه ضمن تشکر از تالش بی: توضیح

ها، دستخوش  رسد ثبت جهانی این گونه نظر می های کشورمان، به قابلیتها و ذخایر و نیز  عزیزان در پاسداری از داشته

به نام  -!ماهی آن هم از نوع لوچ-های جانوری خود را  گونه. سلیقگی قرار گرفته؛ چرا که هیچ کشوری حاضر نیست کج

 ./ترین مفاخر ملی و جهانی خود معرفی و ثبت کند بزرگ

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00720-0.html 

 

 چای

 - 01/12/11فارس

 گزارش تحقیق از سازمان چای در مجلس قرائت شود
 .نماینده فومن و شفت خواستار قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان چای در صحن علنی مجلس شد

، ناصر عاشوری نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی 

امروز چهارشنبه پارلمان در تذکر شفاهی از هیات رئیسه مجلس خواست گزارش تحقیق و تفحص از سازمان چای در صحن مجلس 

 .قرائت شود

خود خطاب به وزاری جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم ثبت سفارش و جلوگیری از وی در ادامه تذکر 

 .این موضوع ضرر به تولید و اقتصاد کشور است: رویه برنج خارجی گفت واردات بی

ان محصوالت خود های کشاورزی به استخرهای ماهی تبدیل شده و کشاورز های اخیر بسیاری از زمین در سال: عاشوری اضافه کرد

 .رسانند را با قیمت مناسب در بازار به فروش نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230003222107 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21785-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931213000657
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 چای
 ایسنا - 1101اسفند  11دوشنبه 

  های رهاشده چای کشور احیای باغ

 .یکی از سیاستهای دولت احیای باغات فرسوده، قدیمی و رها شده است: سازمان چای کشور گفترییس 

با توجه به تاکیدات و : ، محمدولی روزبهان در جلسه سازمان چای کشور گفت(ایسنا)به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران 

داخلی، حرکتمان را به سمتی پیش ببریم که میزان واردات را کاهش و سطح زیرکشت را فرمایشات مقام معظم رهبری باید با حمایت از تولید 

 .باال ببریم

های اقتصادی و خصوصا بحث اقتصاد  ای به تولیدات داخلی دارند و در کنار نگاه فرهنگی به بحث مقام معظم رهبری نگاه ویژه: وی اضافه کرد

ر از نگاه کارشناسی و موشکافانه بحث واردات را مطرح کردند از همین رو وظیفه ما متولیان های اخی مقاومتی تاکید ویژه دارند و در هفته

 .تر شده تا به تولید داخلی نگاه بسیار ویژه داشته باشیم سنگین

عه تولیدات گیرد و نیت دولت هم حمایت جدی از مجمو اند جلوی واردات گرفته شود، اقتصاد کشور با تولید شکل می ایشان فرموده: وی گفت

 .داخلی است

 .امسال برای اولین بار بهای خرید تضمینی برگ سبز چای در آبان ماه به کشاورزان پرداخت شد: روزبهان خاطرنشان کرد

 یکی از سیاستهای دولت احیای باغات فرسوده، قدیمی و رها شده است که در این باره اعتبار خوبی در نظر گرفته شده است و در: وی ادامه داد

ایم سپس در  زراعی شروع کرده هایی که دولت تدبیر و امید دارد ما ابتدا در بحث باغات چای با پرداخت تسهیالت به کنار سیاستها و برنامه

 .زمینه کارخانجات، تبلیغات و بازاریابی برنامه داریم

 .م به مدت سه سال بازپرداخت خواهد شدزراعی در دو سال اول بازپرداخت ندارد و فقط از سال دو وام به: روزبهان ادامه داد

این صندوق متعلق به شماست و شما کشاورزان چایکار مدیران و : وی در ادامه به تشکیل صندوق سرمایه گذاری چای اشاره کرد و افزود

د متعلق به درص 72درصد  00درصد سهام را دارد که از  00درصد سهام و بخش خصوصی  2.سیاست گذاران این صندوق هستید، دولت 

 .کشاورزان چایکار است

قانون اساسی باید اقتصاد را به دست خود مردم سپرد و این به آن معنی نیست که دولت از حمایت  ..براساس اصل : رئیس سازمان چای افزود

 .شته داردهای حمایتی بیشتری نسبت به گذ خود دست بردارد هرگز دولت این محصول و این صنعت را رها نمی کند حتی برنامه

این صندوق متولی خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار نیست بلکه در راستای حمایت از کشاورزان تسهیالت به : او اشاره کرد

 .آنها پرداخت می کند و سازمان چای همچنان متولی خرید تضمینی برگ سبز چای است

ق حمایت از توسعه کشاورزی به اهداف تاسیس صندوق حمایت از توسعه صنعت در ادامه این جلسه هوشنگ محمدی، مشاور مدیرعامل صندو

 .چای کشور پرداخت

 .میلیارد تومان رسیده است 222میلیارد تومان سرمایه تشکیل شد که االن سرمایه آنها به  2ها با  در سطح کشور ابتدا این صندوق: وی گفت

 .اق می افتد که سهم تولیدکنندگان را بطور کامل نیز دولت پرداخت می کندبرای اولین بار در این صندوقها این اتف: وی افزود

مرکز اصلی این صندوق در الهیجان است و نمایندگی صندوق در تمام شهرستانهای چای خیز گیالن و مازندران راه : محمدی خاطر نشان کرد

 .اندازی می شود

http://www.isna.ir/fa/news/23000021117 

 

 زیتون

 آیانا-1101اسفند  16, یکشنبه

 برگزاری سه روزه سمینار ترویجی ارزیابی حسی روغن زیتون 

http://www.isna.ir/fa/news/93121106667
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 1منظور ارتقای دانش فنی راهبران و کاربران زیتون به مدت سه روز از  سمینار ترویجی ارزیابی حسی روغن زیتون به

 .جاری در سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی در حال برگزاری استاسفندماه سال  99تا 
المللی زیتون و ارتقای دانش فنی در معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار  رئیس گروه شورای بین

 12از این میزان : تار اعالم کرد و گفتهزار هک 023میزان سطح زیر کشت زیتون در کشور را ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود درصد زیتون روغنی تولید می 2.درصد زیتون کنسروی و  12های بارور،  ها بارور هستند که در این باغ درصد باغ

شده در استاندارد روغن زیتون تولید: تن است، افزود 022نغمه عزیزی با اعالم اینکه میزان تولید روغن زیتون در کشور چهارهزار و 

 .المللی جهان است و کمتر مسائل بومی در آن دخیل هستند کشور مطابق استانداردهای شورای بین

شود و حس بینایی هیچ تأثیری در تشخیص  وی با اشاره به اینکه در ارزیابی روغن زیتون از حواس بویایی و چشایی استفاده می

در ابتدای فرآیند : شخیص کیفیت روغن زیتون نیست، خاطرنشان کردای در ت کننده روغن زیتون ندارد، چون رنگ عامل تعیین

نوعی یک آبمیوه  توان به خلوص آن پی برد، چون روغن زیتون ناشی از میوه زیتون است و به ارزیابی با بو کردن روغن زیتون می

وی میوه سالم و بهداشتی زیتون شود، هرچقدر بوی میوه طبیعی زیتون از آن استنشاق شود و هرچقدر این بو، شبیه ب تلقی می

 .باشد، ناشی از کیفیت باالی این روغن است

های مختلف  شود، در قسمت وقتی روغن وارد دهان می: عزیزی مرحله بعدی ارزیابی را استفاده از حس چشایی دانست و ادامه داد

ای، تلخی و  این طعم هرچقدر طعم میوه شود، های زبان هرکس قادر به تشخیص طعم روغن زیتون می زبان بر اساس اعصاب سلول

 .ها در روغن است اکسیدان ها و آنتی فنل دهنده میزان مناسب پلی تندی داشته باشد، نشان

گیرد و در اروپا این  ای در شرایط خاص آزمایشگاهی صورت می های حرفه ارزیابی روغن زیتون توسط ارزیاب: وی تصریح کرد

 .شود ش زده میهای فرو ها روی برچسب دهی نمره

المللی زیتون در ایران با اشاره به اینکه در دنیا روی محصوالت چای، آبلیمو، آب پرتقال، ماهی و برخی انواع  رئیس گروه شورای بین

گیری کیفیت روغن، هر  های شیمی برای اندازه جز خصیصه در روغن زیتون به: گیرد، یادآور شد ها ارزیابی حسی انجام می گوشت

 .تواند ارزیابی را انجام دهد صورت عادی می بهانسانی 

ها و مراکز  عنوان یک علم کالسیک و آکادمیک تخصصی در دانشگاه در کشورهای اروپایی به ارزیابی حسی به: عزیزی تأکید کرد

 .اند ای تشکیل داده های پنل حرفه شود و برای بسیاری از محصوالت گروه آموزشی پرداخته می

های ارزیاب در ایران برگزار شد و طی  المللی زیتون نخستین دوره آموزش گروه با کمک شورای بین .2ر سال د: وی اظهار داشت

المللی زیتون تشکیل  صورت رسمی در روغن زیتون با گواهی شورای بین سه سال توانستیم نخستین گروه پانل ملی کشور را به

 .دهیم

المللی روغن زیتون از اسپانیا، مسئوالن وزارت  عضو پانل ارزیابی حس شورای بین این سمینار با حضور دکتر خوآن مانوئل ایزکردا

های کشور و به همت معاونت باغبانی جهاد کشاورزی و مؤسسه  بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد از برخی استان

 .تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در حال برگزاری است

سمینار، دکتر خوآن مانوئل ایزکردا در گفتگو با خبرنگار ایانا میزان سطح زیر کشت زیتون در اسپانیا را دو میلیون در افتتاحیه این 

تواند با تمرین زیاد  هر فرد عادی می: هزار تن اعالم کرد و گفت 222هزار هکتار و میزان تولید روغن زیتون را یک میلیون و  022و 

 .چشایی و بویایی ارزیابی کندکیفیت روغن زیتون را با حواس 

بهترین کیفیت روغن زیتون در گذشته متعلق به : وی با بیان اینکه اطالعات زیادی درباره ایران و محصول زیتون آن ندارد، افزود

 .ایتالیا بوده است و در حال حاضر و با توجه به شرایط جدید کشت اسپانیا یکی از بهترین تولیدکنندگان روغن زیتون است
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 .وآن مانوئل ایزکردا اظهار امیدواری کرد که ایران بتواند در رده بهترین تولیدکنندگان روغن زیتون جهان قرار گیردخ

 ./صبح شنبه نهم اسفندماه افتتاح شد و تا فردا نیز ادامه دارد 2گفتنی است، این سمینار ساعت 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00701-0.html 

 

 سیب زمینی

 آیانا- 1101اسفند  16, یکشنبه

 زمینی تکان خورد  بازار سیب
موقع جایزه صادراتی  اقدام دولت در تصویب و تعیین به: زمینی بذری کشور اعالم کرد مدیره کانون سیب عضو هیئت

 .منجر به تحرک بازار این محصول شده است زمینی، تومانی برای هر کیلوگرم سیب 9۳2
گزارش اعضای این کانون از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ابوالقاسم سوزنچی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ابالغ آن در بازار ماه امسال توسط هیئت وزیران و  بهمن 01دهد که تصویب جایزه صادارتی از  های مختلف کشور نشان می استان

تومان افزایش یافته و به  002تا  022زمینی درب انبار  اکنون قیمت هر کیلوگرم سیب طوری که هم این محصول اثر گذاشته، به

 .تومان رسیده است 702تا  122

زمینی  ادراتی سیبموقع جایزه ص زمینی بذری کشور از این اقدام دولت در تصویب و تعیین به سوزنچی با بیان اینکه کانون سیب

وزارت جهاد کشاورزی در این راستا تالش فراوانی انجام داده است و امیدواریم این وزارتخانه به موازات : کند، افزود تقدیر می

 .اند، اعمال کند زمینی در مناطقی که سابقه کشت این محصول را نداشته های خود، نظارت بیشتری بر کشت سیب تالش

 .زمینی خارج از برنامه صورت گیرد مناطق گرمسیر نباید کشت سیب در: وی خاطرنشان کرد

ها و مسائلی  دلیل تنش مرزهای عراق به: زمینی ایران را به کشور عراق عنوان کرد و ادامه داد سوزنچی بیشترین میزان صادرات سیب

 .واردات کاال از ایران است رو است، از سمت ترکیه وارد بسته شده و این کشور مجبور به که این کشور با آن روبه

از آنجا که صادرات کاال نباید به هر قیمت انجام شود، باید کاالهای باکیفیت به عراق صادر کنیم تا بازار : وی در پایان تصریح کرد

 ./این کشور به روی محصوالت کشاورزی صادرکنندگان ما پایدار بماند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00703-0.html 

 

 شکر

 آیانا-1101اسفند  16, یکشنبه

 هزار تن شکر  ۳۳توقف واردات 

های جمعی، از ورود سه کشتی حامل شکرخام با وجود داشتن مجوزهای الزم  دلیل انتشار برخی اخبار در رسانه به
 .عمل آمد جلوگیری به

با اعالم این خبر، در واکنش به ( ایانا)کنندگان شکرخام در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن تصفیه

در صورت ادامه روند ممنوعیت ثبت سفارش شکر در سال آینده با : هزار تن شکر در مرزهای کشور، گفت 322جلوگیری از واردات 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21726-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21723-1.html
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صورت کمبود احتمالی این محصول در سال آینده و صدور دوباره مجوز واردات، در بهترین شرایط شویم، زیرا در  رو می کمبود روبه

 .کشد که شکر به کشور وارد شود روز طول می 70

های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت اقدام به واردات  برای تأمین نیاز شب عید با هماهنگی وزارتخانه: قاسم فالحتی افزود

 .کردیم، اما این محصول بعد از گذشت پنج ماه هنوز بالتکلیف استشکر به کشور 

هزار  00سه کشتی بار خود را بعد از چند ماه تأخیر محصول خود را در دبی تخلیه کردند، اما کشتی بهجت با : وی خاطرنشان کرد

 .های الزم هنوز بر روی آب قرار دارد تن محصول و داشتن مجوز

روز  0.آید که تنها زمان حمل و نقل آن بدون احتساب موارد گمرکی  کر مورد نیاز ما از کشور برزیل میعمده ش: فالحتی ادامه داد

 .است

طور معمول دولت به  هزار تن است و به 021بر اساس اعالم ستاد تنظیم بازار مصرف ماهانه شکر در ایران ساالنه : وی تصریح کرد

 .کند تن اقدام به ذخیره آن می هزار 022مدت سه ماه مصرف بازار، یعنی حدود 

واردات شکر انحصاری نیست، اما برخی بازرگانان : کنندگان شکرخام درباره انحصار واردات شکر یادآور شد دبیر انجمن تصفیه

ها در بازارهای  های خاصی مانند شناخت دقیق بازارهای جهانی و نوسانات قیمت، شناخت زمان مطلوب خرید، تجربه شرکت ویژگی

راحتی وارد این بازار شده و اقدام  شود هرکس نتواند به انی و داشتن اعتبار جهانی، نقدینگی و امکانات مناسب دارند که باعث میجه

 .به واردات کند

هزار تن واردات وجود داشته که این میزان توسط شش شرکت خصوصی و نیز  722، یک میلیون و 20در سال : فالحتی تأکید کرد

 .دولتی انجام شده است شرکت بازرگانی

برای ساماندهی امور کارفرمایان بخش تصفیه شکر خام و : تأسیس اظهار داشت وی در پایان درباره شرح وظایف این انجمن تازه

های صنفی  دهنده توجه ویژه دولت به تشکل تولیدکننده قند و شکر و دفاع از حق و حقوق آنها این تشکل ایجاد شد که نشان

 ./است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00700-0.html 

 
 شکر

  فودپرس- 1101اسفند ماه  11چهار شنبه 

 <فروش شکر به قیمت پارسال به دلیل انباشتگی صنایع غذایی:/دبیر انجمن صنفی قند و شکر اعالم کرد
رغم  علی: نیازی کشور از واردات شکر تا ابتدای پاییز سال آینده خبر داد و گفت های قند و شکر از بی دبیر انجمن صنفی کارخانه 

تومان مصوب و اعالم شد، به دلیل انباشتگی این محصول، هر کیلو شکر به قیمت  0022که قیمت شکر برای امسال کیلویی  این

امسال از نظر تولید، یکی از بهترین شرایط را داشتیم؛ به : بهمن دانایی اظهار کرد.شود فروخته می (تومان 0272تا  0202) پارسال 

هزار تن شکر از منابع داخلی تولید شد و با توجه به در دست تولید بودن حدود  .00ماه یک میلیون و   ای که تا پایان بهمن گونه

هزار تن برسد که  322میزان تولید شکر در سال جاری به حدود یک میلیون و شود  بینی می هزار تن دیگر تا پایان سال، پیش 70

آخرین موجودی : های گذشته گفت وی با اشاره به سیر نزولی تولید شکر طی سال.سابقه است در تاریخ صنایع قند این رکورد بی

هزار تن آن به بخش  022ر تن بود که هزا 010ماه دریافت شد، یک میلیون و   های قند و شکر که در ابتدای اسفند کارخانه

دبیر انجمن صنفی .هزار تن آن به شرکت بازرگانی دولتی تعلق دارد 12های قند و شکر و  هزار تن به کارخانه 121خصوصی، 

در  هزار تنی این محصول 022ها و میزان مصرف  با توجه به موجودی شکر در انبارهای کارخانه: های قند و شکر ادامه داد کارخانه

اصرار بر واردات غیرقانونی در بازار اشباع شکردانایی .هر ماه، تا پایان شهریورماه سال آینده نیازی به واردات شکر نخواهیم داشت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21725-1.html


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

52 
 

ماهه گذشته، برخی همچنان  2رغم پیگیری و ایستادگی وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از واردات شکر طی  علی: اظهار کرد

ای دارای ثبت سفارش قبلی نبود، چند کشتی  که از مهرماه تاکنون هیچ محموله رغم این محصول بودند و علیبه دنبال واردات این 

هزار تن شکر هستند در بندر امام  .2به گفته وی در حال حاضر دو کشتی دیگر که حامل .ترخیص شد( ره)دیگر نیز در بندر امام 

دبیر انجمن صنفی قند و .د مشکلی در واردات، اسناد و مجوزهای آنها وجود داردده اند که نشان می مانده و هنوز ترخیص نشده( ره)

کاران داخلی بهتر است به جای واردات به فکر تسویه این مبلغ  میلیارد تومانی به چغندر 12.با توجه به بدهی : شکر تصریح کرد

یابد و نهایتا این  لی بیش از پیش کاهش میباشیم، چرا که هرچه واردات افزایش و ادامه یابد، قیمت شکر در بازار داخ

 شوند کنندگان ایرانی هستند که متضرر می تولید

 http://www.foodpress.ir/Post 
 

 شیالت

 آیانا-1101اسفند  11, دوشنبه

  میلیارد دالری تجارت ماهیان زینتی ۲2سهم صفر درصدی ایران از بازار 

گونه ماهی بومی  02تواند  میلیارد دالری دارد و ایران می ۲2در حالی که بازار ماهیان زینتی در دنیا گردش نقدینگی 
خود را در بازارهای اروپایی و آمریکایی عرضه کند، سهم کشورمان از بازار ماهیان زینتی کمتر از یک درصد برآورد 

 .شده است
ساالنه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل اتحادیه ماهیان زینتی 

گذاری، با وجود داشتن مزیت  علت عدم سرمایه میلیارد دالر در دنیا تجارت ماهیان زینتی ارزش اقتصادی دارد، اما به 02حدود 

 .ایم ماهیان زینتی نداشتهالمللی  نسبی هنوز اقدامی برای ورود به بازارهای بین

های داخلی به بازارهای  شود که امکان صادرات برخی از گونه گونه غیربومی تولید می 022گونه بومی و  22در ایران : صالحی افزود

 .های غیربومی نیز دارای مزیت نسبی برای صادرات هستند المللی وجود دارد، حتی برخی از گونه بین

 از ایران، کمتر از تایلند و سنگاپور  هزینه انتقال ماهی زینتی

عنوان تولیدکنندگان ماهیان زینتی  هرچند کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل تایلند، مالزی و سنگاپور به: وی خاطرنشان کرد

تر خواهد  هها از ایران به صرف اند، اما هزینه حمل و نقل از این کشورها به قدری باال است که هزینه انتقال این ماهی شناخته شده

 .بود

های تولیدی کشور را به بازارهای اروپایی و آمریکایی صادر کرد، چرا  توان ماهی گذاری، حتی می در صورت سرمایه: صالحی ادامه داد

شود، این در حالی است که همین  یورو خرید و فروش می 00که در زمان حاضر یک قطعه ماهی انجل چهاراینچی در بازار اروپا 

 .تومان قیمت دارد 022هزار و  اخل کشور کمتر از یکماهی در د

 بستری برای صادرات ماهی زینتی وجود ندارد

هزار قطعه برآورد شده  0.هرچند واردات ماهیان زینتی بیش از پنج میلیون و : مدیرعامل اتحادیه ماهیان زینتی کشور تصریح کرد

های  رآورد شده است، اما با وجود افزایش فرهنگ داشتن آکواریوممیلیون دالر در سال گذشته ب 22و ارزش وارداتی آن حدود 

 .گذاری در آن چندان رونق ندارد خانگی در ایران، صادرات و سرمایه

http://www.foodpress.ir/Post
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برداری وجود دارد، به قدری باال است که  مشکالتی که از سوی سازمان مربوطه برای تمدید پروانه بهره: وی یادآور شد

کنند،  صورت تخصصی در حوزه تولید فعالیت می های قدرتمند برخوردار نیستند و به نتی که از البیتولیدکنندگان ماهیان واقعی زی

توانند برای واردات یا صادرات این نوع ماهی اقدام کنند، این در حالی است که در فهرست واردکنندگان ماهیان زینتی، افرادی  نمی

 .اند گری اقدام به این کار کرده های واسطه ایهقرار دارند که بدون تخصص و با تکیه بر روابط و سرم

 ماهیان زینتی، جایگزین ماهی قرمز نیستند

توان انتظار رونق اقتصادی قابل توجهی برای  سین می هرچند در صورت جایگزینی ماهیان زینتی در سفره هفت: صالحی تأکید کرد

سین  های هفت هزار ساله ایرانی و سفره نکه ماهی قرمز در سنت یکعلت آ تولیدکنندگان این نوع ماهی در داخل انتظار داشت، اما به

 .تواند جایگزین دائمی باشد صورت منطقی نمی جا دارد، به

ساله از زمان امپراطوری تانگ در چین تولید شده و از  122هزار و  ماهی قرمز از خانواده کپورماهیان با قدمتی یک: وی اظهار داشت

 .سین ایرانیان است های هفت شده و یکی از نمادهای شادی، سرزندگی و برکت در سفرهبه دنیا معرفی  0020سال 

های بلوری بدون اکسیژن زنده  صورت محدود در تنگ توانند به های ماهی زینتی می هرچند برخی گونه: صالحی همچنین گفت

از غذای مناسب تغذیه شوند، این در حالی است که بمانند، اما غالب ماهیان زینتی باید در فضایی مجهز به اکسیژن و با استفاده 

علت شرایط بد نگهداری، از  شده به فرهنگ عامه فاقد چنین اطالعاتی است و هرساله نیز حجم قابل توجهی از ماهی قرمز خریداری

 ./روند بین می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/007.2-0.html 

 
 شیالت
 آیانا-1101اسفند  11, دوشنبه

 اعالم اولویت های صادراتی گوشت مرغ، تخم مرغ و آبزیان به اقلیم کردستان عراق 

کردستان و استان سلیمانیه   نامه انجام هرچه سریعتر مفاد تفاهم: رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان اعالم کرد
 . عراق، گسترش مبادالت کشاورزی را افزایش خواهد داد

اکید بر به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی کردستان، کریم ذوالفقاری در نشستی با ت

لغو ممنوعیت محصوالت کشاورزی از طرف اقلیم کردستان و اعالم تعرفه مربوطه در سال و : اجرای مفاد تفاهم این اظهار کرد

ها حداقل دو هفته قبل، صادرات کاال و محصوالت کشاورزی ضمن  جایگزین تعرفه به جای ممنوعیت، اعالم هرگونه تغییر در تعرفه

های تولید و انقضا به صورت لیزری با گواهی مبدا بهداشتی، صادرات  های مناسب با درج تاریخ   بندی هداشتن کیفیت الزم در بست

نامه  گوشت مرغ تازه برای اقلیم در صورت داشتن گواهی مبدا و گواهی تایید بهداشتی در مدت زمان تعیین شده از مفاد این تفاهم

 .است

های پزشکی  مرغ به اقلیم کردستان مشروط به داشتن گواهی این که صادرات تخم رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان

زمینی به کردستان  صادرات نهال، کمپوست، قارچ، سیب: از تاریخ تولید تا مصرف و درج تاریخ مصرف بالمانع است، ادامه داد

های مشخص  روزه از مزارع و دامداری 32های  نههای تعیین شده، صادرات دام زنده به اقلیم با قرنطی مشروط به دارا بودن گواهی

روزه به شرط داشتن  02روز و گوشت وکیوم شده با مهلت  0شده و دارا بودن گواهی مبدا، صادرات گوشت قرمز فرِش تا 

 .های مربوطه و رعایت زمان مصرف به اقلیم کردستان از دیگر مفاد این تفاهم نامه است  گواهی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21740-1.html
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با توجه به تولید جوجه یک روزه در کردستان : ممنوعیت صادرات جوجه یک روزه به اقلیم کردستان گفت ذوالفقاری ضمن اشاره به

رود که طرفین در این راستا  عراق برای تقویت این بخش صادرات جوجه یک روزه به اقلیم کردستان ممنوع است و انتظار می

 .قاط آزاد استهای الزم را داشته باشند اما ترانزیت آن به سایر ن همکاری

: نامه عنوان کرد و افزود های مشخص را از دیگر مفاد این تفاهم نامه  وی صادرات انواع خوراک دام و طیور و آبزیان با صدور گواهی

صادرات گاو شیری آبستن، صادرات ماهی های زینتی و خوراکی، صادرات گل، نشاء تحت نظر سازمان حفظ نباتات، صادرات انواع 

 .های الزم آزاد است نامه ی و آلی مشروط به داشتن گواهیکود شیمیای

ما آمادگی داریم در هر حوزه کشاورزی مردم اقلیم را برای رسیدن به خودکفایی : رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت

 ./آموزش دهیم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00731-0.html 

 

 صادرات و وادات

 فودپرس- 1101اسفند ماه  0شنبه 

 پسته رکورد زد/ هزار تن خشکبار از کشور ۲۳2صادرات 

 02هزار تن خشکبار در  002ای سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی از صادرات بیش از  معاون دفتر امور میوه <کشاورزی

 .درصد رشد داشته است 22صادرات پسته نسبت به سال قبل از نظر ارزشی : ماهه امسال خبر داد و گفت

ماهه امسال خبر داد و  02میلیون دالر در  22.تن پسته به ارزش بیش از یک میلیارد و  .02هزار و  001علی محسنی از صادرات 

درصد  72میلیون دالر از کشور صادر شده بود که امسال این صادرات  72تن پسته به ارزش حدود  232هزار و  27سال قبل : افزود

 .درصد از نظر ارزشی رشد داشته است 22از نظر وزنی و 

 .2جاری بیش از  ماهه سال 02طی : جاری بسیار مطلوب بوده است، گفت وی با بیان اینکه وضعیت تولید و صادرات پسته طی سال

هزار تن به ارزش  002دالر صادر شده که این میزان نسبت به میزان صادرات سال قبل که  میلیون 022هزار تن کشمش به ارزش 

 .درصد کاهش یافته است 00درصد و از نظر ارزشی  .0میلیون دالر بوده است، از نظر وزنی  0.7

بیشتر کشمش ما صادر با توجه به این موضوع و همچنین با توجه به اینکه : محسنی با اشاره به کاهش قیمت جهانی کشمش گفت

شود، وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود بازار و افزایش صادرات با کمک صادرکنندگان مبادرت به خرید حمایتی محصول  می

کنند و  تومان به باغداران پرداخت می 3322تومان و صادرکنندگان 722کشمش توسط سازمان تعاون روستایی کرده؛ دولت مبلغ 

 .شود هزار تومان خریداری و صادر می .مت هرکیلوگرم کشمش به قی

این صادرات به ارزش حدود : تن عنوان کرد و افزود 010هزار و  0این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی صادرات بادام را نیز 

 .شود صورت مغز و به کشور هندوستان انجام می میلیون دالر انجام شده است ضمن آنکه صادرات بادام عمدتا به 02

صادرات امسال نسبت : میلیون دالر اعالم کرد و گفت 0742تن به ارزش  03.هزار و  0محسنی میزان صادرات سال گذشته بادام را 

درصد کاهش یافته اما از نظر ارزشی تغییری نداشته که این نشان دهنده آن است که قیمت بادام در  00به سال قبل از نظر وزنی 

 .ستبازارهای جهانی باال رفته ا

 020میزان صادرات گردو نیز یک هزار و : هزار دالر عنوان کرد و اظهار داشت 027تن به ارزش  .0وی میزان صادرات فندق را نیز 

 .میلیون دالر بوده است 2تن به ارزش 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21736-1.html


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

56 
 

 .گرم است 012کیلوگرم و فندق 0422کیلوگرم، بادام  0420کیلوگرم، گردو  0422به گفته محسنی سرانه تولید پسته در کشور 

های ما بومی و زودگل  بادام: وی همچنین با بیان اینکه هر سال با مشکل سرمازدگی در مورد محصول بادام مواجه هستیم، گفت

روند به همین خاطر نیز در دهه اخیر  هستند و به سرعت تحت تاثیر سرمای اواخر زمستان و اوایل بهار قرار گرفته و از بین می

 .را جایگزین ارقام بومی کند تا این مشکل حل شود( انواع شاهرودها)اورزی این بوده که ارقام دیرگلسیاست وزارت جهاد کش

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 صادرات و واردات
 آیانا- 1101اسفند  11, دوشنبه

 میلیون دالر محصوالت کشاورزی از آستارا به خارج از کشور صادر شد  91۲

تن از ابتدای امسال  391هزار و  ۲26میلیون دالر محصول کشاورزی به وزن  91۲مدیر جهاد کشاورزی آستارا از صدور 
 . تا پایان بهمن ماه از طریق گمرک مرزی این شهرستان خبر داد

نوع محصول کشاورزی از جمله کیوی، سیب زمینی، کشمش، کلم،  32امسال : با اعالم این خبر گفتایرج شیارکار امروز دوشنبه 

تن از دروازه  302هزار و  021سیر، سیب، سبزی، خربزه، بادمجان، انگور، پسته، پیاز، گیالس، لیموترش، چای و خرما به وزن 

 .ورهای آسیای میانه صادر شده استمرزی آستارا به کشورهای روسیه، گرجستان، آذربایجان و سایر کش

: برگ فرم گواهی بهداشت نباتی ذکر کرد و افزود 302هزار و  02میلیون دالر با صدور  020وی ارزش اقتصادی این محصوالت را 

صادرات این محصوالت در مجموع از لحاظ وزنی دو درصد و از لحاظ ارزش اقتصادی هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال 

 .زایش یافته استگذشته اف

همچنین در این مدت هفت نوع محصول کشاورزی نظیر تخته سوزنی برگ، ذرت، سبوس : مدیر جهاد کشاورزی آستارا اضافه کرد

تن از کشورهای روسیه و گرجستان از طریق گمرک  127هزار و  72گندم، تفاله گندم، تفاله چغندر و ریشه شیرین بیان به وزن 

 .شده است مرزی آستارا وارد کشور

تن  7.2هزار و  00ماه سال جاری نظارت و اعمال کنترل بر ترانزیت پنج نوع محصول کشاورزی به وزن  00در : شیارکار افزود

شامل تخته سوزنی برگ، ریشه شیرین بیان، آرد، سیب درختی و گردو با پوست به کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت گرفته 

 .است

اداره کل در امور واردات و صادرات قطعی، ورود و خروج موقت، تعاونی مرزنشینان، ترانزیت داخلی و گمرک آستارا به عنوان یک 

 .خارجی، کارنه تیر بین المللی، مبدا و مقصد کارنه تیر، کاپوتاژ، امور مسافر، مرجوعی، امانت های پستی و قضایی فعالیت می کند

 .زمینی و رتبه نخست صادرات در میان مرزهای شمال کشور را دارداین گمرک رتبه اول تجارت چمدانی در میان مرزهای 

هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان گیالن واقع شده و به علت قرار گرفتن در نوار مرزی  20شهرستان بندری آستارا با 

 /.جمهوری آذربایجان، از مبادی مهم صادرات و واردات کشور و نیز تردد اتباع خارجی محسوب می شود

http://www.iana.ir/majles/item/007.3-0.html 

 

 صنایع غذایی

 آیانا- 1101اسفند  11, دوشنبه

http://www.foodpress.ir/Post
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 های غذایی و آشامیدنی ابالغ شد  گذاری فرآورده ضوابط جدید برچسب

های غذایی و آشامیدنی توسط سازمان غذا و دارو و با  هگذاری فرآورد دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب
 . های صنایع غذایی ایران نهایی و ابالغ شد همکاری کانون انجمن

به نقل از پایگاه اطالع رسانی صنعت غذا و کشاورزی ایران، محمد علوی فرد، عضو هیات ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

این دستورالعمل در ابتدا توسط سازمان غذا و دارو و با همکاری انستیتو : غذایی خاطرنشان کرد مدیره کانون انجمن های صنایع

تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، دفتر 

تدوین و در تابستان  0322اهی وزارت جهاد کشاورزی در سال بهبود تغذیه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، معاونت تولیدات گی

 .توسط کارشناسان غذا در اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی سازمان غذا و دارو بازنگری شد 0322سال 

وط به ماده هدف از تدوین این دستورالعمل را تعیین مقررات و الزامات و نحوه بیان صحیح و دقیق اطالعات مرب: علوی فرد گفت

غذایی بر روی برچسب های بسته بندی فرآورده های غذایی و آشامیدنی در جهت ارتقاء اطالعات و کمک به انتخاب مواد غذایی 

 .توسط مصرف کننده است

این دستورالعمل در سه مرحله : عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی در خصوص زمان اجری این دستورالعمل گفت

تولیدکنندگان را ملزم به رعایت برچسب گذاری فرآورده های غذایی می کند به طوری که در مرحله اول بالفاصله پس از ابالغ، 

مرحله دوم شش ماه پس از (. 0-2کلیه بندها تا بند )تولیدکنندگان ملزم به رعایت بندهای مربوط به ادعاهای تغذیه ای هستند 

این دستورالعمل یا با  0-2به یکی از دوروش درج اطالعات تغذیه ای به طور کامل طبق بند  ابالغ تولیدکنندگان ملزم هستند

، قند، (کلرید سدیم)استفاده از نشانگرهای رنگی برای نشان دادن ویژگی های کلی اطالعات تغذیه ای محصول از نظر میزان نمک 

اطالعات ( 0پیوست شماره )ل رویت برای مصرف کننده چربی کل، و اسیدهای چرب ترنس در صفحه اصلی به صورت واضح و قاب

 .تغذیه ای را درج نمایند

یکسال پس از ابالغ این دستورالعمل رعایت کلیه : علوی فرد در خصوص مرحله سوم اجرای این دستورالعمل خاطرنشان کرد

 .این ضابطه باشند 0-2ند بندهای آن الزامی است و برچسب فرآورده های غذایی باید شامل اطالعات تغذیه ای طبق ب

، قند، چربی کل و (کلرید سدیم)در خصوص استفاده از نشانگرهای رنگی در صورتی که فرآورده غذایی داری میزان نمک : وی افزود

اسیدهای چرب ترانس در محدوده سبز باشد باید کلیه موارد فوق بر روی صفحه اصلی به صورت نشانگر سبز درج کند و در صورتی 

 02موارد در محدوده نارنجی و قرمز باشد درج آنها اختیاری است و زمان بندی رد خصوص اجباری شدن آن حداکثر طی  که این

 ./اعالم می شود« کمیته به روز رسانی ضابطه برچسب گذاری»ماه توسط 

http://www.iana.ir/food/item/007.0-0.html 

 
 صنایع غذایی

 آیانا- 1101اسفند  60, شنبه

 سند +گرانی نان در صدر شکایات مردم
ماه امسال باالترین میزان شکایت مردمی در بخش کاالها از نان و  دهد، در دی گزارش رسمی وزارت صنعت نشان می

 .در بخش خدمات از تعمیر خودروهای سبک بوده است
فقره شکایت در خصوص کاال و خدمات توسط  0.123تعداد  0323، طی دی ماه سال (ایانا)یرانبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ا

مورد  0.171های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور دریافت شده که پس از ارزیابی کارشناسی تعداد  ستادهای خبری سازمان

 .مورد غیرقابل پیگیری تشخیص داده شده است 07قابل پیگیری و تعداد 

http://www.iana.ir/food/item/21745-1.html
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باشد، لیکن اپراتورهای سامانه موصوف نسبت به  ذکر است برخی از گزارشات دریافتی توسط حوزه بازرسی قابل پیگیری نمی قابل

لذا پس از بررسی و رسیدگی به این . نمایند راهنمایی مخاطبین مبنی بر چگونگی انعکاس شکایت خود به مراجع ذیربط اقدام می

غیرمتخلف ( درصد 2.)فقره 00020عمل آمده، تعداد  تخلف محرز و اقدامات قانونی به( رصدد 30)فقره  2102تعداد شکایت، تعداد 

های ذی ربط و یا  ها و اتحادیه نیز به دلیل انجام مراحل اخذ نظریه کارشناسی از دستگاه( درصد01)فقره  3201شناخته شده و 

 .استعالم حقوقی در دست بررسی است

 
 0121بوده، تعداد  .00از طریق تماس مردم با خط تلفن ( درصد تلفنی 70)فقره  07120تعداد از مجموع شکایات دریافتی 

و با حضور ( درصد حضوری 02)فقره 20..و با حضور شاکیان در محل ستادخبری سازمان و ارسال تعداد ( درصد حضوری00)فقره

 .شکایت بصورت مکتوب صورت گرفته است( بیدرصد کت02)فقره  20..شاکیان در محل ستاد خبری سازمان و ارسال تعداد 

( درصد 00)فقره 3103مروط به بخش کاال و تعداد ( درصد 20)فقره 00272قابل ذکر است، از مجموع شکایت دریافتی تعداد

بیشترین شکایت از نان، میوه و سبزی، پوشاک، سبوس گندم و لبنیات : که در بخش کاال بطوری. باشد مربوط به بخش خدمات می

بیش ترین شکایت از تعمیر خودروهای سبک، حمل و نقل درون شهری، مشاورین امالک تعویض روغنی : وده و در بخش خدماتب

 .و آرایشگاه مردانه است

بررسی شکایات دریافتی بر اساس نوع تخلف، بیانگر این است که گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بیشترین تخلفات را به 

 ./اند خود اختصاص داده



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

58 
 

 

 
 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید
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 گندم

 آیانا-1101اسفند  16, یکشنبه

 راه اندازی سامانه اختصاصی خرید تضمینی گندم 

که توسط بانک کشاورزی طراحی و تولید شده، به زودی با همکاری ( GTC)گندم سامانه اختصاصی خرید تضمینی 
 .شود شرکت مادر تخصصی بازرگانی، دولتی ایران در سطح شعب این بانک اجرا می

و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مرتضی شهید زاده، رئیس هیئت مدیره و ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

سامانه : عامل بانک کشاورزی، در همایش سراسری مدیران ستادی شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت های تابعه گفتمدیر

که توسط بانک کشاورزی طراحی و تولید شده، به زودی با همکاری شرکت مادر تخصصی ( GTC)اختصاصی خرید تضمینی گندم 

 .شود بازرگانی دولتی ایران در سطح شعب این بانک اجرا می

در این همایش که با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی قنبری معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت 

بازرگانی دولتی ایران، جمعی از مدیران، معاونان و رؤسای سازمان های وزارت جهاد کشاورزی و مدیران شرکت های غله و خدمات 

حل مرکز پژوهش های غالت برگزار شد، شهید زاده ضمن تشریح خدمات بانک کشاورزی به معرفی گانه در م .0بازرگانی مناطق 

 0022به منظور پوشش عملیات خرید تضمینی گندم در سطح : پرداخت و گفت( GTC)سامانه اختصاصی خرید تضمینی گندم 

با  core bankingطریق سیستم مهرگستر مرکز خرید درکشور، سامانه ای اختصاصی در بانک تولید و راه اندازی شد که از 

 .دریافت فایل های اطالعاتی از مراکز مذکور در نزدیک ترین شعبه عملیات واریز وجوه گندم به حساب کشاورزان انجام شود

ریت بانک کشاورزی برای اجرایی شدن این سامانه اقدامات متعددی از جمله برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با کلیه مدی: وی افزود

ها و تشریح وظایف بانک در این طرح، تعیین کارگروه ویژه در هر استان با مسئولیت مدیر استان، تهیه دستگاه آنی کارت برای 

 .استان ها و مکلف کردن شعب به افتتاح حساب و صدور کارت برای کلیه فروشندگان را انجام داده است

گندم که در فاصله کوتاهی پس از امضای تفاهم نامه با شرکت مادر  سامانه اختصاصی خرید تضمینی: شهید زاده تصریح کرد

تخصصی بازرگانی دولتی ایران ، طراحی شد و هم اکنون در مرحله آزمایشی قرار دارد، عالوه بر واریز وجوه ، امکان گزارش گیری 

 ./در سطوح مختلف و بر اساس شاخص های متعدد را فراهم می کند

http://www.iana.ir/majles/item/00707-0.html 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 01/12/60فارس

 برخورد قضایی با متخلفین/ درصدی تیرماه غیرقانونی است 9۳افزایش قیمت لبنیات بیش از مصوبه 
یافته است که نایب رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی، تومان افزایش  ۲22در حالی چند روز اخیر قیمت شیر 

درصد مصوبه تیره ماه غیرقانونی است و با متخلفان برخورد قضایی  9۳افزایش قیمت لبنیات عالوه بر : گوید می
 .شود می

http://www.iana.ir/food/item/21693-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21717-1.html
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و در پاسخ به این  خبرگزاری فارسمحمد فربد نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 

اند؟ افزایش  کدام برندها افزایش قیمت داده: اند، گفت سؤال که چرا صنایع لبنی قیمت محصوالتشان را برای سومین بار افزایش داده

 .قیمتی مشاهده نشده تا دلیلی برای آن عنوان شود

درصد افزایش  00ان صنایع لبنی طبق مصوبه مجاز شدند که قیمت محصوالتشان را تیرماه امسال و از بعد ماه رمض: وی افزود

 .دهند

اما برخی دیگر به دالیلی : درصد افزایش قیمت را اعمال کردند، گفت 00فربد با بیان اینکه در آن ایام برخی صنایع براساس مصوبه 

ل نکردند، بنابراین طبق مصوبه مجازند هر وقت که تشخیص از جمله عدم کشش بازار و مسائل رقابتی این افزایش قیمت را اعما

 .دهند این کار را انجام دهند

اند باید تحقیق  اگر صنایع لبنی افزایش قیمتی در محصوالتشان اعمال کرده: رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .درصد است 00الوه بر آن درصد مصوبه بوده و یا افزایش ع 00شود که این افزایش مربوط به همان 

توان به آنها ایراد گرفت که  اگر صنایع لبنی بیش از مصوبه اقدام به افزایش قیمت محصوالت لبنی کرده باشند می: فربد افزود

 .ها انجمن صنفی، برخورد با متخلفین برعهده انجمن نیست های اساسنامه براساس محدودیت

های خاطی که افزایش قیمت آنها توجیه الزم را ندارد برخورد کند  ندگان باید با شرکتکن سازمان حمایت از مصرف: وی بیان داشت

ها در مورد افزایش قیمت محوالتشان توضیح بخواهد و اگر سازمان حمایت تخلف را محرز بداند آن واحد  و با دعوت از این شرکت

 .شود به واحد قضایی معرفی و با آن برخورد می

در صورتی که افزایش قیمتی در : کند، اظهار داشت نجمن صنایع لبنی بیشتر جنبه ارشادی را دنبال میفربد با بیان اینکه ا

 .دهیم های الزم را انجام می محصوالت لبنی به ما اعالم شود موضوع را پیگیری کرده و توصیه

قابتی است که با توجه به اینکه واحد لبنی در سطح کشور فعال و این صنعت یک صنعت ر 022در حال حاضر بیش از : وی افزود

 .کنند ممکن است قیمت تمام شده برای آنها باالتر باشد تر استفاده می برخی صنایع از مواد کیفی

از دامداران باعث افزایش قیمت شیرخام  2..0فربد در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است، خرید حمایتی شیر با قیمت مصوب 

خیر، دولت به وظیفه قانونی خود در قبال حمایت از دامداران عمل کرده و این : لبنی شده باشد، گفتو همچنین گرانی محصوالت 

 .اقدام هیچ تأثیر نامطلوبی بر صنایع لبنی نداشته است

 کنند نه فروشند و افزایش قیمت فروش شیر را از دولت دریافت می تومان به دولت می 2..0دامداران شیر را با قیمت : وی افزود

 .گونه تأثیری بر صنایع نداشته است صنایع بنابراین خرید حمایتی شیر هیچ

اند در حالی که طبق قانون صنایع  صنایع لبنی در سال جاری برای سومین بار اقدام به افزایش قیمت کرده: براساس این گزارش

 .اند درصدی بوده 00لبنی در سال جاری مجاز به یک بار افزایش قیمت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230022222002 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 01/12/16فارس

 های اخیر خوشایند نیست رابطه علم و کشاورزی در سال: داوری اردکانی
تاریخ رابطه علم و : مهندس برجسته کشاورزی در سال جاری گفت ۲رئیس فرهنگستان علوم در آیین تجلیل از 

چون ما علم را وارد کشاورزی نکردیم بلکه در رسم و . کشاورزی در چند سال اخیر، تاریخ چندان خوشایندی نیست
 .آیین کشاورزی دخالت کردیم

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931209000259
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ه معرفی و تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی کشور، منتخب ، نخستین دورخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .با حضور رئیس فرهنگستان علوم برگزار شد( اسفند .0پنجشنبه )، روز گذشته 0323فرهنگستان علوم در سال 

و منابع طبیعی کشور مهندس برجسته کشاورزی  .در این آیین که به همت گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم برگزار شد، از 

مهندس یونس ابراهیمی، مهندس عباس کشاورز، دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی و مهندس محمدعلی آذرپیرا تجلیل به عمل 

 .آمد

ما به همکاری و همراهی بیشتر سیاست و علم و قرار دادن علوم در جایگاه خاصی که در : رضا داوری اردکانی در این مراسم گفت

ما علم را وارد . تاریخ رابطه علم و کشاورزی در چند سال اخیر تاریخ چندان خوشایندی نیست. داشته باشد، نیاز داریمجامعه باید 

 .دانستیم که با کشاورزی چه کنیم کشاورزی نکردیم بلکه در رسم و آیین کشاورزی دخالت کردیم زیرا نمی

نداریم بلکه باید کشور را صنعتی کنیم و محصوالت کشاورزی مورد نیاز را  گفتند که ما به کشاورزی نیاز گاهی هم می: وی ادامه داد

 .ای به کشاورزی ما وارد کرده است هایی چه لطمه پیداست که چنین تلقی! با قیمتی ارزان از خارج وارد کنیم

شود و اگر کسی هم  خشک میدر پنجاه ـ شصت سال اخیر ما غافل بودیم که چگونه کشورمان دارد : رئیس فرهنگستان علوم افزود

ترین  هایمان خشک شده است، هنوز مُسرِف ها و باتالق ها و دریاچه اکنون هم با اینکه رودخانه. کردیم داد گوش نمی تذکری می

دیشیم، زیرا توانیم به آینده آب و نانمان بیان ایم که دیگر نمی رویه یا اتالف آب هستیم و ما به جایی رسیده کشورها در مصرف بی

شود ولی این اندیشه فقط در میان جمع دانشمندان و معلمان کم و بیش پیش آمده است و رسم اسراف  این نان و آب دارد قطع می

 .نخورده باقی مانده است دست

ان تغییر داد تو این رسم را با دستورالعمل اداری نمی: این اندیشمند برجسته کشور درباره اسراف بیش از حد در کشورمان گفت

مردم هم باید بدانند که فردا ممکن است زمان قحط آب و نان باشد و داشته کنونی . بلکه باید به فکر ایجاد خودآگاهی در مردم بود

 .را بیهوده مصرف و تلف نکنند

برداری از اطالعات  هرهتوانیم بکنیم یکی این است که بر لزوم پیوند علم با جامعه و ب کاری که ما می: وی در پایان اذعان کرد

مهندسی در کار کشاورزی تأکید کنیم و وظیفه دیگری که داریم این است که به باال بردن سطح آگاهی مردم نسبت به آنچه واقع 

 .آید کمک کنیم می شده است و پیش

اسبق جهاد کشاورزی، عیسی  در این مراسم عباس شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، عباسعلی زالی وزیر

کالنتری وزیر اسبق جهاد کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، اسکند زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان، تحقیقات، 

ها، مراتع و آبخیزداری نیز به ایراد  آموزش و ترویج کشاورزی، خداکرم جاللی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل

 .نی پرداختندسخنرا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230000222332 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 01/12/16فارس

 9۲بودجه دنبال اشتغال جوانان و مهار تورم به / ای ندارد حتی یک ریال از منابع بودجه ارتباط به مذاکرات هسته
 درصد است

حتی یک ریال از : ریزی کشور در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفت رئیس سازمان مدیریت و برنامه
 9۲ای ندارد و بودجه دنبال اشتغال جوانان و مهار تورم و کاهش به نرخ به  ارتباط به مذاکرات هسته 1۲منابع بودجه 

 .درصد است

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931215000330
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ریزی کشور در  ، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

از سوی  23آذر  01که در  .032ای که گذشته الیحه بودجه  در هفته: های نماز جمعه امروز تهران، گفت نی پیش از خطبهسخنرا

 .دولت تقدیم مجلس شده بود، پس از سه ماه بحث و بررسی در مجلس به تصویب نمایندگان رسید

 .شود های دولت برای آن سال تعیین می و سیاست بودجه طبق قانون، برنامه یک ساله دخل و خرج دولت است و اهداف: وی گفت

ای که از سوی دولت پیشنهاد شده است و از سوی  بنابراین حق مردم است که بدانند که در بودجه: سخنگوی دولت افزود

ر در آن چگونه است و این بودجه چه تأثیری د .2بینی منابع و مصارف در سال  نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است، پیش

یابد، آیا زمینه  مجموعه اقتصاد و زندگی آنان دارد و آیا با اجرای این بودجه وضع اقتصاد کشور بهتر خواهد شد، آیا تورم کاهش می

 .توانند به درمان ارزان دسترسی داشته باشند شود و آیا همچنان می تر می ها فراهم اشتغال فرزندان آن

بینی از منابع درآمدی  الیحه بودجه در یک نگاه کلی یک پیش: ریاست جمهوری بیان داشتمعاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

بینانه  بینی آنها تا چقدر واقع ای در یک سال است و در خصوص این موضوع عالوه بر اینکه مهم است که پیش و مصارفی هزینه

بینی  هر چند که در پیش. های کلی باشد نظام و سیاست تر و مؤثرتر در راستای اهداف تر است که ترکیب آنها سنجیده باشد، مهم

 .ای و مصرفی بین دولت و مجلس اندکی اختالف وجود دارد منابع هزینه

بینی کرده که این رقم پس از  پیش .2هزار میلیارد تومان برای سال  .00ای را در حد   دولت منابع درآمدی و هزینه: وی گفت

هزار میلیارد تومان رسید و به این ترتیب منابع و  031هزار میلیارد تومان افزایش به  00ه بررسی سه ماهه نمایندگان مجلس ب

 .درصد رشد داشته است 0مصارف در مجلس 

هزار میلیارد تومان  002ماه اول سال ابتدا بودجه را  1البته مجلس در جهت کمک به دولت اجازه داد که در : نوبخت تصریح کرد

 .هزار میلیارد تومان دیگر را تخصیص دهد 01ماهه دوم از وصول درآمدها مطمئن شد  1ر در منابع ابالغ کند و اگ

ها با هم وحدت نظر کامل داشتند و برای منابع درآمدی هم مجلس و هم  مجلس و دولت در ترکیب درآمدها و هزینه: وی گفت

صاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شده های اقت دولت در عمل وابستگی منابع درآمدی به نفت را در راستای سیاست

درصد افزایش  00ها هم وحدت نظر دولت و مجلس در این بود که در برابر حدود  بود را به یک سوم کاهش دهند و در مورد هزینه

مایند که این امر نیز در درصد اضافه ن 2.های عمرانی را بیش از  های مرزی هزینه های جاری با در نظر گرفتن اعتبارات آب هزینه

 .های کلی برنامه پنجم و اقتصاد مقاومتی بوده است راستای سیاست

هزار میلیارد  023هزار میلیارد تومان از سوی دولت و  02با این وضعیت مقدار و ترکیب منابع و مصارف در سال آینده : وی افزود

 . گذاری خواهد شود های دولتی سرمایه تومان از سوی شرکت

درصد و  .نسبت به سال جاری حدود  .032گذاری در سال  شود که رشد سرمایه بینی می ها پیش گذاری با این سرمایه: افزود وی

توانند شاهد ادامه روند خروج از  رشد داشته باشد که در این صورت مردم می 23درصد نسبت به سال  040اقتصاد ایران حداقل 

 .سال آتی باشند رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی در

آنچه باید دقیقا مورد توجه مردم مومن و انقالبی قرار گیرد این است که در تأمین منابع اعالم شده در : سخنگوی دولت تصریح کرد

حتی ندارد و  0+  0بینی شده ارتباطی به نتایج مذاکره جمهوری اسالمی ایران با کشورهای  بودجه حتی یک ریال از منابع پیش

 .بینی نشده است راساس اینکه مذاکرات به نتیجه برسد یا نرسد پیشیک ریال ب

بینی شده از سوی دولت و مجلس صرفا از منابع شناخته شده و بدون ارتباط به نتیجه مذاکرات است که  تمام منابع پیش: وی افزود

که برحسب شرایط از آن استفاده خواهد های دیگری دارد  البته دولت برای هر حالتی از پایان مذاکرات چه مثبت و منفی برنامه

 .کرد

http://www.farsnews.com/
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ملت بزرگ و متدین ما مطمئن باشند که فرزندان آنها در مذاکرات : ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بیان داشت معاون برنامه

که دولت در برابر المللی این مردم کوتاه نخواهند آمد و در هیچ شرایطی اجازه نخواهند داد  ای از حقوق ملی و بین ای ذره هسته

های غیر انسانی آنها نابسامان اداره شود و قطعا با هدایت رهبر معظم انقالب اسالمی  های استکباری و تحریم هایی دولت زورگویی

 .کشور به جایگاه واقعی خود در منطقه و جهان دست خواهد یافت

شود  بینی می ن همچنان یکی از اهداف مهم است که پیشمهار تورم و کاهش نرخ آ .032در بودجه : نوبخت با اشاره به تورم گفت

 .ریزی کرده است درصد برنامه 02درصد کاهش یابد و دولت در برنامه ششم برای کاهش آن به زیر  .0تا حد 

بیش از  میلیارد تومان شرایط استخدام 070با اعتباراتی بالغ بر  .032در مورد اشتغال دولت با وفای به عهده در بودجه : وی افزود

توانند از اسفندماه امسال اقدامات اداری  ها می ها را فراهم نموده است، لذا مسئوالن مربوطه در استان نفر در استان 170هزار و  32

 .استخدام آنها را فراهم کنند

توافق دولت به مجلس  هزار میلیارد تومان از منابع هدفمند کردن یارانه با .عالوه بر این مبلغ دولت : سخنگوی دولت بیان داشت

های  ریزی مناسب مردم شاهد ایجاد فرصت ها اختصاص یافته که امیدواریم با برنامه التحصیالن دانشگاه برای اشتغال جوانان و فارغ

 .باشند .2شغلی متعددی در سال 

رح تحول سالمت و کاهش میلیارد تومان برای اجرای ط 222هزار و  .مانند سال جاری بیش از  .2همچنین در سال : وی افزود

 .یابد های آینده ادامه می هزینه درمان از جیب مردم اختصاص یافته است و این کار با قوت و کیفیت بیشتر برای سال

میلیارد تومان اعتبار برای کمک به  0022با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس بیش از  .032در بودجه سال : نوبخت تصریح کرد

 .های جوان، زنان سرپرست خانوار و افراد کم درآمد اختصاص یافته است قیمت مسکن با اولویت زوج اعطای تسهیالت ارزان

میلیون تومان  02در این راستا رقم وام مسکن در شهرهای بزرگ تا سقف : ریزی کشور بیان داشت رئیس سازمان مدیریت و برنامه 

 .میلیون تومان افزایش یافته است 00و در روستاها 

پروژه در سفر رئیس  22برداری از  های سفر مقام معظم رهبری و بهره درصد اعتبارات طرح 022با تخصیص  23در سال : ودوی افز

طرح عمرانی بزرگ مردم  022هزار میلیارد تومان عالوه بر اتمام  031با مصرف بالغ  .032طرح در سال  0.1جمهور و اتمام 

های مشترک غرب کارون  هزار بشکه نفت در روز از حوضه 22در روز و افزایش تولید  میلیون مترمکعب گاز 70شاهد افزایش تولید 

 .باشند

هزار واحد  222همچنین اضافه شدن هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور و شروع برنامه ساخت یک میلیون و : نوبخت بیان داشت

یارد تومان بالعوض برای تأمین شبکه آب، برق، و فاضالب های ارزان قیمت و پرداخت بیش از هزار میل با وام 0322مسکونی تا سال 

طرح ریلی با هدف اتصال شهرهای  1ها در کشور و اجرای  کیلومتر انواع راه 0022های نیمه کاره مسکن مهر و احداث  ساختمان

و با  23مردم در سال  هایی است که آهن سراسری از دیگر طرح سنندج، کرمانشاه، ارومیه، رشت، اردبیل و بیرجند به شبکه راه

 .شاهد آن بودند 23بودجه 

میلیون تن و بهبود وضعیت نگهداری  002افزایش ظرفیت بنادر تجاری به : سخنگوی دولت در جمع نمازگزاران تهران تصریح کرد

تخت و اتمام  022هزار و  3بیمارستان با ظرفیت  30های شریانی، اتمام عملیات  هزار کیلومتر راه 32ها شامل بیش از  زیرساخت

هزار نفری،  0استادیوم  02هزار نفری،  02استادیوم  2هزار مترمربع فضای مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اتمام  22.بیش از 

رسانی و تأمین آب  های آب میلیارد تومان برای تکمیل پروژه 0222های مختلف و اختصاص  پروژه ورزشی در شهرستان 20.

 .با بودجه امسال تحقق یافت 23یی است که در سال ها روستایی از دیگر طرح

های خوزستان، ایالم و  های مرزی و اصالح اراضی در استان هزار میلیارد تومان برای مهار آب 2اختصاص حدود : نوبخت گفت

زیارتی و در  حوزه علمیه خواهران و بهسازی حاشیه شهرهای مذهبی و 12سیستان و بلوچستان، اتمام عملیات بازسازی و نوسازی 
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ها  برابر شدن بودجه مصلی .مبنی بر  .2توان شاهد پیشرفت آن در اعتبارات مندرج در بودجه  می .2ای که در سال  نهایت پروژه

 .بود پیشرفت هفتگی مصلی بزرگ تهران است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230000222020 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 01/12/16فارس

 میلیارد تومان اعتبار الزم است 922/ عرضه محصول کشاورزی در بورس کاال با اعمال قیمت تضمینی

کشاورز تر از رقمی است که  در مواقعی قیمت بورس کاال پایین: عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی گفت
التفاوت قیمت خرید تضمینی با نرخ  شود، دولت مکلف شده مابه تواند محصولش را بفروشد و دچار زیان می می

 .تضمینی را در قالب یارانه به کشاورز پرداخت کند
، درباره خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس در گفت عباس پاپی

یکی از راهکارهای کمک به بخش : عرضه محصوالت کشاورزی در بورس و جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، گفت

 .کشاورزی شفاف سازی بازار است و در این رابطه باید از ابزار بورس کمک گرفت

وری این اختیار را به دولت داده تا بتواند به غیر از خرید تضمینی از قیمت  ش بهرهقانون افزای 33مجلس در ماده : وی افزود

 .تضمینی استفاده کند و این موضوع ابزار جدیدی را برای رسیدن به اهدافش تعیین کرده است

ی با یک معموال خرید محصوالت کشاورزی به خصوص خرید تضمین: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

های فارس، کرمان،  سری مشکالت مواجه است، به عنوان مثال امسال هنوز بخشی از وجه خرید تضمینی ذرت کشاورزان استان

 .خوزستان، ایالم و لرستان به آنها پرداخت نشده است

: کنند، بیان داشت ین میزاده با بیان اینکه هر ساله در بودجه دولت مبالغی را برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تعی پاپی

های عامل امسال تأمین اعتبار وجه خرید تضمینی ذرت را تا حدی به تعویق انداختند و این امر منجر به بروز مشکل جدی در  بانک

 .ماه هنوز مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است .پرداخت وجه خرید ذرت تضمینی به کشاورزان شده، به طوری که با گذشت 

ها و برخی از مسئوالن وزارت جهاد مقرر شد، تا  البته در نشست چند روز گذشته کمیسیون کشاورزی با نمایندگان بانک :وی افزود

 .کاران تا پایان سال پرداخت شود رو مطالبات ذرت ها با تأمین اعتبار مورد نیاز تا اواسط هفته پیش این بانک

توان بخشی از بار پرداخت وجه خرید  گیری از قیمت تضمینی می با بهره :عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .تضمینی محصوالت کشاورزی را از دوش دولت برداشت

افتد،  شود، کشف قیمت آن هم از طریق بورس اتفاق می وقتی محصولی در بورس کاال عرضه می: این نماینده مجلس بیان داشت

تواند محصولش را در بازار به فروش  در بورس بیش از آن قیمتی باشد که کشاورز میبنابراین در صورتی که قیمت ارائه شده 

 .کند برساند، مشکلی نیست و کشاورز با عرضه محصول سودش را حاصل می

قع تواند محصولش را بفروشد و در این موا تر از آن رقمی است که کشاورز می اما در مواقعی قیمت بورس کاال پایین: زاده افزود پاپی

التفاوت قیمت خرید تضمینی با قیمت تضمینی را  شود و برای حل این موضوع، دولت مکلف شده مابه کشاورز دچار ضرر و زیان می

 .در قالب یارانه به کشاورز پرداخت کند

یحه و امسال در کمیسیون تلفیق مجلس بر افزودن قیمت تضمینی به ال: عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تصریح کرد

فروش محصوالت کشاورزی از طریق بورس کاال تأکید داشت و در این راستا از دولت خواسته شد، تا مبلغی را به عنوان یارانه 

 .التفاوت خرید تضمینی به جای قیمت تضمینی تخصیص دهد که مصوب نشد مابه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931215000201
http://www.farsnews.com/
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کشاورزی ایران خرد است و : س است، افزودها یکی از مزایای عرضه محصوالت کشاورزی در بور وی با بیان اینکه حذف واسطه

 .سازی و کمک دولت است  هکتار است بنابراین برای عرضه محصوالت در بورس کاال نیاز به زمینه 040متوسط اراضی کشاورزان 

یجه های مشارکتی، امکان تجمیع اراضی و در نت با توسعه تعاونی: عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد

 .شود تجمیع تولیدات برای عرضه مقدار قابل توجهی محصول در بورس فراهم می

زاده با بیان اینکه با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس قسمتی از مسئولیت دولت در خرید محصوالت تضمینی کاهش  پاپی

فروش محصوالت به صورت تضمینی  درصد مراجعات کشاورزان را برای 02عرضه محصوالت کشاورزی در بورس : یابد، افزود می

 دهد کاهش می

دولت هنوز به اهمیت عرضه محصوالت کشاورزی و نتایج حاصل از آن : عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تصریح کرد

میلیارد  022رسد با تخصیص اعتبار حدود  نبرده، به همین دلیل اقدام خاصی در این راستا انجام نشده در حالی که به نظر می  پی

 .تومان بتوان اقدامات مهمی را در این بخش انجام داد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230000222222 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1101اسفند  16, یکشنبه

 های اتاق بازرگانی را بیش از همتایان پیشین شناخت  حجتی، ظرفیت

های اتاق برای  دهد ظرفیت حضور فعال وزیر جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امید در جلسات اتاق بازرگانی نشان می
 .وزارتخانه متولی تولید نسبت به گذشته بیشتر جلوه کرده است

هرچند : با اعالم ین خبر گفت( ایانا)ز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی امرو

زنی بخش  ای به مجلس شورای اسالمی مبتنی بر تعریف اتاق مجزای کشاورزی قدرت چانه دولت گذشته تالش کرد با تحمیل الیحه

های اتاق بازرگانی را بیشتر از وزرای قبل  د، ظرفیتخصوصی در دولت را کاهش دهد، اما وزیر جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امی

 .شناخته است

عنوان پارلمان بخش  حضور مستمر مهندس حجتی در جلسات اتاق و شنیدن سخنان فعاالن اتاق به: پور افزود محمدحسین کریمی

حوزه بازرگانی کشاورزی و  تواند بستر الزم برای فعالیت بیشتر در دهنده توجه وزیر به بخش خصوصی است که می خصوصی نشان

 .صادرات را فراهم کند

عنوان معضل وجود دارد، بحران آب، خرد شدن  ترین مباحثی که اکنون در بخش کشاورزی به یکی از مهم: وی خاطرنشان کرد

حوزه  گذاری در اراضی کشاورزی و کاهش مداوم درآمد کشاورزان است که باید از ظرفیت اتاق بازرگانی برای توسعه سرمایه

 .کشاورزی و ساماندهی بخش استفاده کرد

ترین اقداماتی که در کمیسیون کشاورزی اتاق اتفاق افتاد، ایجاد مرکز  یکی از مهم: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد

شود و  حسوب میگرفته در دوره هفتم م ترین اقدامات صورت ترین مقامات کشوری بود که از مهم راهبردی آب با حضور عالی

 .عنوان یکی از اقدامات مؤثر در حوزه کشاورزی و مدیریت آب تلقی شود تواند به می

اتاق پذیرای تولیدکنندگان : پور در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان حضور کمرنگی در اتاق بازرگانی دارند، تصریح کرد کریمی

های اتاق بازرگانی در خدمت  تواند برای تصدی کرسی یر انتخابات میها برای حرکت در مس بخش کشاورزی است و فعالیت تشکل

 ./تولید بخش کشاورزی مؤثر باشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/0072.-0.html 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931211000898
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1101اسفند  11, دوشنبه

 تجلیل از مهندسان برتر کشاورزی کشور در آغاز هفته منابع طبیعی 
در سالن کنفرانس  9313اسفندماه  9۲شنبه  آیین تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی کشور پنج

 .شود فرهنگستان علوم برگزار می
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رگزاری کشاورزی ایران رئیس گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم امروز در گفتگو با خبرنگار خب

نامه و ضوابطی را برای انتخاب مهندسان کشاورزی و منابع  طی یک سال گذشته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، آیین

ز روز درخت کاریو طبیعی به تصویب رساند تا بتواند نخستین دوره آیین تجلیل از مهندسان برجسته بخش را امسال یک روز قبل ا

 .آغاز هفته منابع طبیعی برگزار کند

اند،  در نخستین دوره سعی کردیم مهندسانی انتخاب شوند که در سطح تولید فعالیت زیادی داشته: عباس شریفی تهرانی افزود

 .همچنین مولد کشاورزی بوده و علم را با عمل درآمیخته باشند

های  برتر، از مدیران و معاونان وزارت جهاد کشاورزی، خانه کشاورز، اساتید دانشکدهبرای انتخاب مهندسان : وی خاطرنشان کرد

نامه معرفی  کشاورزی و اعضای فرهنگستان درخواست شد افراد را در حوزه خودشان بررسی کنند و فرد شایسته را با توجه به آیین

 .کنند

شده، هیئت داوران که از اعضای  فرد انتخاب 00در پایان از میان : دبر بودن این فرایند تصریح کر شریفی تهرانی با اشاره به زمان

 .عنوان مهندسان برتر اعالم کردند پیوسته گروه کشاورزی بودند، چهار نفر را که امتیاز بیشتری کسب کرده بودند، به

ترویج کشاورزی، دبیرکل خانه  گفتنی است، در این مراسم از وزیر جهاد کشاورزی، معاونان وی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و

کشاورز و کلیه اعضای پیوسته و وابسته گروه علوم کشاورزی برای تجلیل از مهندسان برتر این دوره به نام های یونس ابراهیمی، 

 .عمل آمده است محمد طهماسبی بیرگانی و محمدعلی آذرپیرا دعوت به عباس کشاورز، علی

از ساعت  0323اسفندماه  .0شنبه  و منابع طبیعی کشور در آغاز هفته منابع طبیعی، پنج آیین تجلیل از مهندسان برتر کشاورزی

 ./شود در سالن کنفرانس فرهنگستان علوم برگزار می 03:32تا  02:32

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00732-0.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1101اسفند  12, سه شنبه

 توقف عرضه مرغ منجمد با دستور شرکت پشتیبانی امور دام 
از روز گذشته توقف عرضه مرغ منجمد که بازار شفاف و رقابتی مناسبی را ایجاد کرده بود، با دستور اداری شرکت 

 . پشتیبانی امور دام انجام شد
از توقف ( ایانا)توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران سرپرست معاونت 

خوبی انجام  طی روزهای گذشته معامله مرغ منجمد در بورس کاال به: عرضه مرغ منجمد با دستور اداری در بورس خبر داد و گفت

 .مرغ مورد معامله قرار گرفت تن 012هزار و  ای که پنج گونه شد، به می

کارگزاری مورد معامله قرار گرفت و  02شخص حقیقی و  070شخص حقوقی،  20این مقدار مرغ توسط : علی پناهی افزود

 .وجود آمده بود ترتیب بازار رقابتی مناسبی در بورس به بدین

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21738-1.html
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از این بازار، محصول خود را با قیمت واقعی  ها است و خریداران مرغ بورس مکان مناسبی برای کشف قیمت: وی خاطرنشان کرد

 .رساندند بار به فروش می خریداری کرده و سپس در میادین میوه و تره

رنج قیمتی که برای هر کیلوگرم : سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال درباره قیمت این محصول ادامه داد

تومان به  722هزار و  بار با اندکی افزایش پنج تومان بود که در میادین میوه و تره 022و  هزار مرغ منجمد در بورس کشف شد، پنج

 .رفت فروش می

تن در روز رسیده بود و خریداران نیز معامله خود را  222تن آغاز شد و به  02ورود مرغ منجمد به بورس از : پناهی تصریح کرد

 .داری شرکت پشتیبانی امور دام، عرضه این محصول متوقف شددادند، اما از روز گذشته با دخالت ا انجام می

شود که اعتماد کامل خریداران از این بازار  وجود آمده بود، باعث می توقف محصولی که بازار مناسبی برای آن به: وی یادآور شد

 .شفاف سلب شود

 ودهفت ماه کار مداوم نیاز است تا معامله رقابتی مرغ در بورس دوباره برقرار ش

برای برگشت دوباره به روزهای طالیی معامله مرغ در : سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال اظهار داشت

 .بورس، شش تا هفت ماه کار مداوم نیاز است تا دوباره بتوانیم مکانیزم بازار را تنظیم کنیم

با وجود اینکه حجم محصوالت در : ش کشاورزی وجود داشت، تأکید کردها در بخ پناهی با اعالم اینکه امسال تنوع و تداوم عرضه

 .وجود آورده بود ها بازار رقابتی مناسبی را به بورس پایین بود، اما تنوع عرضه

 .وی در پایان اظهار امیدواری کرد که حتماً شرکت پشتیبانی امور دام دلیل موجهی برای این اقدام داشته است

ایم که  هزار تومان در برخی از مراکز عرضه بوده سابقه قیمت مرغ تا هشت پایانی سال، شاهد افزایش بی گفتنی است، طی روزهای

های مربوطه نیز اقدامات الزم  هزار تنی خود، سعی در تعادل بازار کرد و همچنین اتحادیه 002شرکت پشتیبانی امور دام با ذخیره 

عرضه مرغ منجمد در بورس، اقدامی بود که از روز گذشته انجام شد و دلیل آن را  را برای کاهش قیمت مرغ انجام دادند، اما توقف

باید مسئوالن شرکت پشتیبانی امور دام توضیح دهند که به احتمال قوی برای شکستن قیمت در بازار دستور به توقف عرضه در 

 .بورس داده شده است

اندرکاران و مدیران شرکت پشتیبانی امور دام درباره کم و کیف این  دستالزم به ذکر است، تا زمان مخابره خبر، امکان گفتگو با 

 ./اقدام میسر نشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00712-0.html 

 

 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1101اسفند  11, چهارشنبه

 دهند  دهندگان قارچ از بورس انصراف می انجمن پرورش

از آنجا که عدم توافق وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری باعث ایجاد چالش برای سرمایه چندصدهزار میلیارد تومانی 
 . تولیدکنندگان قارچ شد، انجمن تصمیم گرفته از بورس قارچ انصراف دهد

ای سنگین  ها پیش با هزینه بورس قارچ سال: رچ خوراکی امروز با اعالم این خبر گفتدهندگان قا مدیره انجمن پرورش رئیس هیئت

اندازی بورسی مختص به خود  ها شروع به راه اندازی شد، اما متأسفانه در یک حرکت خودجوش، دالل در حوالی میدان آزادی راه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21760-1.html
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کشاورزی صورت نگرفت، ما نیز توان رقابت را از دست کردند و از آنجا که هیچ نظارت و همکاری از سوی شهرداری و وزارت جهاد 

 .دادیم و از بورس قارچ انصراف خواهیم داد

 تومانی ۲222تومانی، فروش  ۳622تولید 

تواند از زیان تولیدکنندگان جلوگیری کند و  دهندگان قارچ خوراکی می حمایت از انجمن پرورش: محمدحسن افشار افزود

 .کننده سود داشته باشد طوری که هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف ارچ داده شود، بهسروسامانی به خرید و فروش ق

واحد پرورش  .0اند و  رو شده رود که واحدهای بزرگ تولیدی نیز با بحران روبه ای پیش می گونه وی با اشاره به اینکه وضعیت به

هزینه هر کیلوگرم قارچ برای تولیدکننده : کنند، خاطرنشان کرد ر نمیدلیل نوسانات شدید بازار کا قارچ در تهران، البرز و قزوین به

تومان است که مجبور است آن را با قیمت چهارهزار تومان به فروش برساند و زیان هنگفتی به تولیدکنندگان وارد  122هزار و  پنج

 .شود می

نظارت بر آن، قارچ سالم و ارزان به بازار توزیع شود  افشار خواستار تخصیص محل مشخصی به تولیدکنندگان قارچ شد تا بتوانند با

 .و از ضرر تولیدکنندگان هم جلوگیری شود

شود، اما اگر تولید مقرون به صرفه نباشد و قیمت  تن در تهران توزیع می 022تن قارچ در ایران و  322روزانه : وی ادامه داد

رو خواهیم بود که در نهایت کاهش تولید باعث افزایش  ید در تولید روبهشده محصول به ضرر تولیدکننده تمام شود، با افت شد تمام

 .قیمت خواهد شد

 پذیر نیست با این شبکه حمل و نقل، صادرات امکان

دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به اینکه بخشی از قارچ خوراکی تولیدشده ایران به عراق صادر  مدیره انجمن پرورش رئیس هئیت

 .دلیل عدم حمایت دولت و وجود شبکه حمل و نقل نامناسب، بازار صادرات نیز در نوسان است به: ردشود، تصریح ک می

برای حل مشکل صادرات باید وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک مذاکرات الزم را : افشار یادآور شد

سره بدون آنکه در مرز باز شوند، به مقصد بروند و در  پ شوند و یکهای حامل قارچ در مزارع بارگیری و پلم انجام دهند تا کامیون

 .تواند کمک بزرگی به صنعت قارچ باشد این امر می. کشور متقاضی، تشریفات گمرکی انجام شود تا از فساد قارچ جلوگیری شود

 تعداد واحدهای تولیدی بدون مجوز از شمارش خارج است

، 0320واحد تولیدی قارچ وجود دارد، اما طبق آمار مرکز آمار ایران تا سال  2..کشاورزی،  طبق آمار وزارت جهاد: وی تأکید کرد

 .های بدون مجوز در کشور است رسیده است که نشان از وجود تولیدی 17هزار و  تعداد واحدهای تولیدی این محصول به یک

صورت مستقل گرفته شد و  د واحدهای تولیدی کمپوست بهبرای افزایش راندمان و کیفیت قارچ، تصمیم به ایجا: افشار اظهار داشت

واحد جدید  ..های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز به  واحد نیز مجوز کار داده شد که در ادامه وزارتخانه 02به 

 .مجوز دادند

رید کمپوست، شروع به تولید در نتیجه ایجاد واحدهای تولید کمپوست، افراد بیشتری تشویق شدند که با خ: وی همچنین گفت

ها فروختند و این محصول با قیمت پایین در  دلیل اینکه با شبکه توزیع آشنایی نداشتند، قارچ را ارزان به دالل قارچ کنند، اما به

 .بازار عرضه شد و تعاددل بازار بر هم خورد

ا همکاری وزارت جهاد کشاورزی با انجمن برای حل این معضل ر دهندگان قارچ خوراکی در پایان راه مدیره پرورش رئیس هیئت

 ./های کوچک برای افزایش راندمان و کمک به تعادل بازار عنوان کرد کمک به تولیدی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00720-0.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21782-1.html
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 آیانا- 1101اسفند  11, چهارشنبه

 کشاورزی ایران به علم جدید نیاز دارد 
کند، یکی از چهار مهندس برگزیده  عنوان معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی انجام وظیفه می عباس کشاورز که در حال حاضر به

مورد ( فردا)اسفندماه .0ع طبیعی و روز بار در هفته مناب شده فرهنگستان علوم است که امسال برای نخستین کشاورزی انتخاب

ای به رشته کشاورزی وجود  دهد که در ابتدای امر هیچ عالقه نگاهی به گذشته عباس کشاورز نشان می. گیرد تجلیل قرار می

نداشته، اما برای دستیابی به آرزوهای مادری قدم در این عرصه گذاشته و به مرور زمان دارای تجارب ارزشمندی در رشته 

 .کشاورزی شده و صاحب کرسی در این عرصه است

بار از نخبگان کشاورزی تجلیل کرده  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره این اقدام فرهنگستان علوم که برای نخستین

را برای موفقیت، مصمم تواند برای نسل جوان اثرگذار بوده و جوانانی  معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی، می: گوید است، به ایانا می

 .مند کند که ماحصل زحمات آنها با امنیت غذایی گره خورده است و عالقه

آموختگان این بخش نیست،  در حال حاضر نیازی به وجود این همه دانشکده کشاورزی و به تبع آن دانش: افزاید عباس کشاورز می

 .آموخته کشاورزی وجود دارد نشهکتار، یک دا 12ایم که به ازای هر  ای رسیده زیرا به مرحله

شود، زیرا استفاده از آزمایشگاه، مزرعه،  ها محسوب می ترین آموزش کشاورزی پس از پزشکی، از پرهزینه: کند وی خاطرنشان می

 .آالت مستلزم صرف هزینه است دامداری، واحد مرغداری، باغ و ماشین

تواند  ریخی و فلسفی در کنار بخش کشاورزی، از نکات مثبتی است که میمطالعه زیاد در فضاهای مختلف تا: دهد کشاورز ادامه می

 .در تجمیع فکر برای بخش کشاورزی مؤثر واقع شود

تواند ضمن رفع خستگی،  در زمان خستگی وافرم، حل جدول سودوکو یا خواندن شعرهای نظامی گنجوی می: کند وی تصریح می

 .ی روز آینده باشدریزی برا ای برای تفکر جدید و برنامه مقدمه

کشاورزی ایران متأسفانه دچار : شود معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات زراعی درباره جایگاه کشاورزی ایران یادآور می

مهری شده است و نتوانسته جایگاه محکمی را به خود اختصاص دهد، اما نیاز است رویکردهای جدیدتری به آن اضافه شود تا  بی

 .تر عمل کنیم ر این بخش موفقبتوانیم د

تواند مؤثرتر  ها و واسپاری کارهای بخش به آنها می ها و تشکل استفاده از نهادهای غیردولتی همچون انجمن: کند کشاورز تأکید می

فرنگی و گندم با  زمینی، گوجه ای که در حال حاضر برخی از مشکالت بخش همچون سیب گونه از مدیریت دولتی جواب دهد، به

 .ای مقتضی حل شده است گونه های مربوطه به همکاری انجمن

ها و تجویزهای  آید، بنابراین باید به توسعه وجود نمی بدون تزریق علم به بخش کشاورزی، تغییری در بخش به: وی معتقد است

 .علمی گوش فرا دهیم و با هوشمندی بتوانیم به نفع تولید از آنها بهره ببریم

تحقیقاتی که در : کند ها و دستاوردهای فعلی تحقیقات با نیازهای واقعی بخش تطابق ندارد، اضافه می اینکه نسخهکشاورز با اعالم 

 .کند و الزم است تجدیدنظری در آنها اعمال شود بخش کشاورزی انجام شده، مشکلی از این مسائل را حل نمی

ایم، اما بارندگی را نباید  های زیادی را در کشور شاهد نبوده گیدرست است که بارند: گوید وی درباره حال گندم تولیدی کشور می

صورت مطلق دید، زیرا توزیع مناسب آن مهم است که بتواند آب مورد نیاز مزارع بخش دیم را تأمین کند و خوشبختانه در حال  به

 .اند حاضر مزارع گندم از آب مناسبی بهره گرفته

هایی چون بندرعباس، کرمان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و  استان: افزاید رزی میمعاون تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاو

اند،  خوزستان وضعیت مناسبی از لحاظ آب شرب و آب کشاورزی ندارند، اما چون این مناطق برای کشت پاییزه انتخاب نشده
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ها حاکی از آن است که باید فکری  یبین وجود نخواهد آمد، اما برای مشکالت آب شرب، پیش مشکلی برای بخش کشاورزی به

 .اساسی شود

های غربی  های شمالی، رضوی و جنوبی، شمال غرب و استان در مناطق کشت پاییزه همچون خراسان: کند کشاورز خاطرنشان می

 .وجود نیامده است کشور همچون کردستان و زنجان وضعیت آب کشاورزی مناسب است و مشکل خاصی در سبزی گندم به

دلیل نداشتن  ها نسبت به سال گذشته کمتر بود، اما توزیع مناسبی داشت و به در استان گلستان بارندگی: دهد امه میوی اد

 .سرمازدگی، محصوالت کشاورزی دچار مشکل خاصی نشد

رد، اما آنچه که توان به صورت مقدماتی، ارزیابی از کشت پاییزه ارائه ک اسفندماه سال جاری می 02کند که تا  بینی می کشاورز پیش

 .دهد، حاکی از وضعیت مناسب است نمودارها نشان می

 خالصه ای از زندگینامه عباس کشاورز

آموخته رشته  خورشیدی در کرج است که دانش 0300ماه  این مهندس کشاورزی برگزیده فرهنگستان علوم، متولد یکم دی

کاری در  گاه پنهان فته خودش، زندگی خود را فدای کار کرده و هیچکشاورزی و کارشناسی ارشد رشته آبیاری و آبادانی است و به گ

کند که حقایق را در اختیار مقامات و مسئوالن اجرایی کشور قرار دهد  بخش کشاورزی را مناسب ندانسته و در این راستا تالش می

 .تا شاید راه حلی برای آنها پیدا شود

ترین معاونان وزیر جهاد کشاورزی در دولت  است، در حال حاضر یکی از باتجربه های فنی بوده مند به رشته تر عالقه وی که پیش

کند و  یازدهم است و عالوه بر آن، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در بخش آب و تحقیقات مربوط به آن تالش می

 .بیشتر اوغات در تمامی مجامع علمی حضور دارد

های پزشکی، حسابداری، معماری و شهرسازی ادامه تحصیل  برگزیده بخش کشاورزی در رشته الزم به ذکر است، فرزندان این

 ./دهند و متأثر از تربیت پدر اعتقاد دارند که باید با کسب علم و دانش بتوانند به مدارج باالی علمی دست یابند می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00770-0.html 

 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1101اسفند  12, سه شنبه

مدت دو  و الحاق ایران با تأکید بر بخش کشاورزی از امروز به( WTO)دوره آموزشی آشنایی با سازمان تجارت جهانی 

 .شود روز در سالن جلسات معاونت باغبانی برگزار می
با اعالم این ( ایانا)ریزی آموزش و ترویج معاونت باغبانی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاروزی ایران  گروه برنامهرئیس 

های  و چالش( WTO)این دوره آموزشی با هدف آشنا کردن کارشناسان با چگونگی الحاق به سازمان تجارت جهانی : خبر گفت

های مرتبط با آن و انتخاب کارشناسان خبره برای دعوت  اثرگذاری بر بخش کشاورزی و فعالیت های مربوط به آن با تأکید بر زمینه

 .های کشاورزی سازمان تجارت جهانی برگزار شده است در کمیته

ها و شرایط الحاق به  در این دوره آموزشی، مدیران و کارشناسان خبره وزارت جهاد کشاورزی با ضرورت: ابراهیم شرافتی افزود

 .شوند ساعت آشنا می 00زمان تجارت جهانی در مدت سا

های اقتصادی و تجاری در بستر جهانی شدن و الزامات آن؛ معرفی سازمان  وی بررسی تحلیل جهانی شدن و اصول حاکم بر فعالیت

های  ت جهانی؛ فعالیت؛ الحاق به سازمان تجار(های قبلی سازمان نامه اصول حاکم بر این سازمان و مروری بر موافقت)تجارت جهانی 

 .های این دوره آموزشی عنوان کرد داخلی مربوط به الحاق و سازماندهی آن را از سرفصل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21775-1.html
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نامه کشاورزی  های اثرگذاری ناشی از آن بر اقتصاد کشور، معرفی و تشریح موافقت به گفته شرافتی، نگاهی تحلیلی به الحاق و زمینه

لحاق ایران در بخش کشاورزی، استانداردها در سازمان تجارت جهانی با تأکید بر سازمان تجارت جهانی و تعهدات احتمالی ا

های این دوره آموزشی  استانداردهای بهداشتی و بهداشت گیاهی و تعهدات احتمالی ایران در الحاق به این سازمان از دیگر سرفصل

 .است

های  دی در برابر الحاق به سازمان تجارت جهانی و مسئولیتدر این دوره، مسئولیت مدیران دولتی و فعاالن اقتصا: وی ادامه داد

 .گیرد خاص وزارت جهاد کشاورزی در زمینه الحاق به سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار می

المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختالفات بین  ، یک سازمان بین(WTO)بنا بر این گزارش، سازمان تجارت جهانی 

 .اند های این سازمان را امضا کرده نامه اعضای این سازمان، کشورهایی هستند که موافقت. کنند ضا را حل و فصل میاع

اکنون مقر این سازمان در ژنو سوئیس است و کشورهای روسیه،  میالدی تأسیس شد و هم 0220سازمان تجارت جهانی در سال 

 .یمن و الئوس از جدیدترین اعضای آن است

وری بهینه از مناب  ه این گزارش، ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهرهبر پای

برداری بهینه از منابع، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر  جهانی، دستیابی به توسعه پایدار با بهره

 .رود شمار می المللی از اهداف این سازمان به توسعه یافته از رشد تجارت بین

المللی اعالم و  نمایی در تنظیم روابط تجاری و بین عنوان هدف در مقررات سازمان تجارت جهانی، حرکت آزاد کاال و سرمایه به

از دست داده و  خواسته شده مرزهای ملی و گمرکی به تدریج نقش و اهمیت خود را در مبادله کاال و سرمایه میان کشورهای عضو

 .از میان برود

کند و سازمان  های چندملیتی کار می گفتنی است، مخالفان سازمان تجارت جهانی معتقدند این سازمان در راستای تأمین شرکت

WTO های آن به شدت بر همه وجوه و سرنوشت سراسر  بنیادی دموکراتیک و قابل نظارت نیست و این در حالی است که سیاست

 .مؤثر استکره زمین 

ای برای  عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده و اخیراً کمیته ویژه بر اساس این گزارش، ایران در حال حاضر به

 .المللی تشکیل شده است نامه عمومی تعرفه، تجارت و این نهاد بین بررسی مسئله الحاق ایران به موافقت

ها برای کشورهایی است که  ترین چالش ویژه بخش کشاورزی از بزرگ های تولید به خشها در ب از سوی دیگر، لزوم کاهش یارانه

 ./خواستار عضو در آن سازمان هستند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00770-0.html 
 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1101اسفند  60, شنبه

 شود  گیری می برای صادرات محصوالت پروتئینی به روسیه تصمیم

شنبه درباره صادرات محصوالت پروتئینی و لبنی تولیدشده به کشور  بندی نهایی هیئت روسی، روز سه پس از جمع
 . شود روسیه، تصمیم نهایی اتخاذ می

بندی هیئت روسی برای  از جمع( ایانا)و با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگ

هیئت روسی در قالب چهار تیم دونفره از خطوط : شنبه هفته جاری خبر داد و گفت صادرات محصوالت پروتئینی و لبنی در سه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21771-1.html
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های  بندی و بررسی شد که پس از جمع تولید محصوالت لبنی و محصوالت پروتئینی کشور در نقاط مختلف بازدید کردند و مقرر

 .نهایی، تا چند روز آینده نظر خود را برای صادرات این محصوالت به کشور روسیه اعالم کند

 .رود خوبی پیش می شده برای صادرات محصوالت به کشور روسیه به مهدی خلج اظهار امیدواری کرد که بازدیدها و اقدامات انجام

نامه حاوی اطالعات خاصی است که بستر حقوقی  این موافقت: اخیر منعقدشده بین ایران و عراق نیز افزودنامه  وی درباره موافقت

های بهداشتی و سایر موارد در آن  ای که تمامی اقدامات الزم در حوزه گونه آورد، به گذاران فراهم می مناسبی را برای تجار و سرمایه

 .دیده شده است

ترتیب واردات و  شود و بدین نامه پس از تصویب مجلس شورای اسالمی به قانون تبدیل می فقتاین موا: خلج خاطرنشان کرد

 .خورد صورت قانونی و رسمی کلید می صادرات محصوالت پروتئینی به

 ماه 1هزار تن مرغ منجمد به کشور عراق طی  ۲0صادرات بیش از 

 02ماهه اخیر حدود  2طی : والت دامی به کشور عراق ادامه دادماهه محص 2رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره میزان صادرات 

روزه،  هزار قطعه جوجه یک 202دار، شش میلیون و  مرغ نطفه هزار تن تخم 032میلیون و  07مرغ خوراکی،  تن تخم 202هزار و 

 00تن مرغ منجمد و  022هزار و  02رأس گوسفند،  22.رأس گاو نر گوشتی، بیش از دوهزار و  22.هزار و  تن عسل، پنج 300

 .تن ماهی خوراکی راهی کشور عراق شده است 022هزار و 

نامه، اطمینان دامپزشکی کشور عراق و سایر کشورهای منطقه جلب شده و تجارتی ایمن و  با امضای این توافق: وی تصریح کرد

شود، قابل  حصوالتی که از سایر کشورها وارد میای که محصوالت موجود در این کشور با سایر م گونه وجود خواهد آمد، به سالم به

 .رقابت خواهد بود

 .های اخیر از کشور عراق فقط پوست خام وارد شده که مقدار آن جزئی است طی سال: خلج یادآور شد

 ./های الزم واردات مناسبی از کشور عراق داشته باشیم امیدواریم بتوانیم صادرات و در زمان: وی در پایان تأکید کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00720-0.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1101اسفند  60, شنبه

 گالیه معاون امور دام وزیر از برخی گزارش های غیرمنصفانه 

تومان به وفور قابل عرضه در  ۳۳22مرغ با قیمت کیلویی : تولیدات دامی گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور
 . سراسر کشور است

نوسانات قیمت مرغ، "، حسن رکنی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ین شیوه های تنظیم بازار این است که مرغ سرد به اندازه کافی وجود با اشاره به این که یکی از اساسی تر "راهکارها و موانع کنترل

کیفیت مرغ سرد بهتر از مرغ گرم است و اگر روزانه مصرف شود، بسیار بهداشتی بوده و یکی از بهترین زنجیره : داشته باشد، افزود

 .های تولید به شمار می رود

در یکسال گذشته مازاد تولید داشتیم و : غ افزایش پیدا کرده است؟ گفتوی در پاسخ به این پرسش مجری برنامه که چرا قیمت مر

 2هزار تومان بود و االن چرا  0اینکه سه ماه پیش مرغ کیلویی . این مازاد تولید در شرایطی بود که آن موقع قیمت پایین بود

مرغ نیست و باید مقداری گزارش ها  هزار تومان قیمت منطقی برای گوشت 0کیلویی . هزارتومان شده مقایسه ای نادرست است

 .منصفانه تحلیل شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21701-1.html
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. هزار تومان باشد 7قیمت واقعی گوشت مرغ باید حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در همین زمینه افزود 

 .این قیمت هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده رقم منطقی است

ن ماه سال جاری مازاد مرغ مرغداران خریداری می شد؛ چون واقعاً بازار جذب نمی کرد، ازاین تاریخ به بهم 0تا حدود : رکنی گفت

آیا در . بهمن ماه توزیع مرغ را آغاز کردیم 2و  7بعد ما خرید را قطع کردیم؛ چون حس می کردیم قیمت حالتی افزایشی دارد و از 

 .ولید باال بود و قیمت مرغ یک مرتبه کاهش یافت آمد؟ خیرروز اتفاقی به وجود آمد که مثالً ت 3یا  0این 

ما در تولید در طول : وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش مجری که وقتی تولید عرضه می شود نباید قیمت باال باشد، یادآور شد

ازار نوساناتی ایجاد می شود؛ بنابراین تولیدی یکنواخت داریم، ولی در طول سال در بازار و کشش ب. سال یک حالت خطی داریم

از ابتدای امسال این . مثالً در ماه مهر و آبان کشش بازار نسبت به مرغ کم می شود؛ اما مازاد تولید مرغداران خریداری می شود

 .مازاد تا حدود بهمن ماه ادامه داشت، بهمن ماه کشش بازار نسبت به مرغ باال رفت

معموالً در : لیدات دامی با اشاره به قابل پیش بینی بودن زمان اوج مصرف گوشت مرغ افزودمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تو

این ها جزء . گوشت مرغ کشش دارد... نیمه دوم بهمن افزایش کشش به وجود می آید؛ در اسفند، ماه مبارک رمضان، ایام عید و 

 .ماه های کشش دار است

در تهران هم شاخص ترین مرکز برای عرضه مرغ، . توزیع آن در شهر تهران استاز شاخص های عرضه گوشت مرغ : وی افزود

تن بوده و در بهمن ماه  320ماهه گذشته میانگین عرضه مرغ در میدان بهمن ماهانه  02در . میدان میوه و تره بار بهمن است

 .نیفتاده استتن بوده است؛ یعنی عرضه افزایش نشان می دهد و کاهشی اتفاق  303متوسط عرضه مرغ 

رکنی با اشاره به اینکه برخی از افراد علت افزایش قیمت و نوسانات موجود در بازار مرغ را ناشی از کاهش جوجه ریزی ها در ماه 

سردخانه ها قرار نیست تا ابد با ظرفیت باالیی خرید : های اخیر در سردخانه هایی که ظرفیت آنها تکمیل بوده می دانند، گفت

 .ظرفیت مشخصی دارند و تولید باید حتماً متناسب با تقاضای بازار انجام شودکنند، آنها 

با توجه به اینکه در ابتدای راه هستیم خوشبختانه این : وی در ادامه به توان صادراتی کشور در زمینه گوشت مرغ پرداخت و افزود

مرغ به یک کشور صادر کننده تبدیل شدیم و امسال خبر نوید بخش را به مردم اعالم کنم که ما از یک کشور وارد کننده گوشت 

 .هزار تن گوشت مرغ صادر کنند 10تجار ما موفق شدند حدود 

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در طول سال جاری بخشی از کل تولید گوشت مرغ جذب بازار شده، 

در . کننده به صورت ذخیره تحویل شرکت پشتیبانی امور دام کشور شده استبخشی صادرگردیده، بخشی هم برای کمک به تولید 

 .مقاطعی از سال کشش بازار تغییر می کند، اینطور نیست که ما در مرغ گرم متناسب با کشش بازار بتوانیم یک دفعه معجزه کنیم

ت وظیفه قانونی خود می داند که در طول سال دول: رکنی در پایان با اشاره به وظایف دولت در کنترل بازار مرغ خاطر نشان ساخت

در یک سال و نیم گذشته هیچ وقت . نوسانات قیمت را و حداقل در گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور کنترل کند

شتیم، به نیاز پیدا نکردیم از گوشت مرغ سرد استفاده کنیم که معنی این حرف این است که ما همیشه تولید گوشت مرغ مازاد دا

 ./همین لحاظ بخشی از آن صادر و بخشی دیگر به عنوان ذخیره استراتژیک در سردخانه ها نگهداری شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00121-0.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1101ند اسف 11, چهارشنبه

 تولید دو میلیون گوشت سفید ساالنه در کشور 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21696-1.html
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هزار واحد مرغداری فعال در کشور ساالنه حدود دو  ۲۲: مدیرکل امور طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .میلیون تن گوشت سفید تولید می کنند که قابلیت افزایش تولید تا سه میلیون تن در سال را نیز دارند
زارش خبرگزاری کشاورزی ایران، حبیب اهلل امینی در همایش و کارگاه آموزشی مدیریت بهره وری انرژی در صنعت طیور به گ

(ECOPEX ) در یک بازه : ، افزود0320در قم، با اشاره به اجرای طرح بهینه سازی سوخت در مرغداری های سراسر کشور از سال

واحد  122زیرپوشش این طرح قرار گیرند که به دلیل کمبود تخصیص اعتبارات پنج هزار و هزار واحد  07زمانی پنج ساله بنا بود 

 .زیرپوشش قرار گرفتند

اجرای این طرح : وی با بیان اینکه این طرح همچنان یکی از طرحهای مطرح و شاخص وزارت جهاد کشاورزی است، ادامه داد

 .ش هزینه ها، حضور در بازارهای کشورهای همسایه امکان پذیر استکاهش هزینه ها و مصرف انرژی را در پی دارد و با کاه

 03درصدی در مصرف گازوییل،  01با اجرای این طرح شاهد کاهش : مدیرکل امور طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی افزود

ون لیتر گازوییل صرفه جویی میلی 020درصدی در مصرف برق و کاهش سه درصدی در تلفات مرغداری ها بوده ایم به گونه ای که 

 .هزار تن افزایش یافت 0.0شد و تولید 

آمارهای رو به رشدی داشته است و برای  0320صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور در این زمینه نسبت به سال : وی اظهارکرد

 .کاهش هزینه ها باید حمایتهای استانی و ملی استمرار یابد

قطه مقابل کاهش مصرف انرژی است و در این ارتباط معیارهای ویژه بیان شده است که بی توجهی افزایش تولید، ن: وی ادامه داد

 .به آنها می تواند در آینده نزدیک مشکالت بسیاری برای تولیدکنندگان به دنبال داشته باشد

کاهش هزینه انرژی و قیمت مدیرکل امور طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی بر عایق سازی واحدهای مرغداری به منظور 

تحقق این امر موجب می شود به بحث صادرات توجه کرده و نیز صنایع وابسته به طیور را در کشور : تمام شده تاکید کرد و گفت

 .تقویت کنیم

ان نفر از تولیدکنندگ 022نزدیک به ( ECOPEX)در همایش یک روزه و کارگاه آموزشی مدیریت بهره وری انرژی در صنعت طیور 

نفر از تولیدکنندگان برتر استان قم در  2صنعت طیور استانهای قم، مرکزی، سمنان، اصفهان و تهران شرکت داشتند که در پایان از 

 .صنعت طیور تجلیل شد

غرفه که محصولهایی  02در حاشیه این همایش نمایشگاهی از تجهیزات و دستگاه های مرتبط با صنعت طیور با حضور نزدیک به 

 .کشورهای ایران، ترکیه، ایتالیا و روسیه به نمایش گذاشته بودند، برپا شد را از

این همایش با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان قم، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، شرکت گاز استان قم، 

ان قم، صندوق حمایت از توسعه بخش سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان توسعه تعاون روستایی است

 .کشاورزی استان قم، اتحادیه مرغداران استان قم و گروه ایران زمین برگزار شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0072.-0.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1101اسفند  16, یکشنبه

 چرب غیرقانونی است  تومانی قیمت شیر کم ۲22افزایش 
های لبنی  از آنجا که هیچ افزایشی از سوی دولت برای قیمت شیر اعالم نشده است، افزایش قیمت توسط شرکت

 . غیرقانونی است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21784-1.html
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درباره افزایش قیمت شیر توسط ( ایانا)ایران  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی

ها هستیم که این امر مخالف  چرب در مغازه تومانی هر بطری شیر کم 022در چند روز اخیر شاهد افزایش : ها گفت برخی از کارخانه

 .موازین است

خود را عرضه کنند، این در حالی باید محصول ( تومانی 2..هزار و  یک)شده  دامداران برای اساس قیمت اعالم: حسن رکنی افزود

 .تومان اعالم شده است 022هزار و  است که متوسط قیمت خرید از دامداران یک

شده از دامداران مشکالتی را  معتقدیم که قیمت خرید شیرخام باید اصالح شود و از آنجا که شیرخام خریداری: وی خاطرنشان کرد

نی شیرخام توسط تعاون مرکزی روستایی در حال اجرا است و استمرار خواهد تضمی -وجود آورده بود، طرح خرید حمایتی  به

 .داشت تا بازار به حالت ثبات برسد، اما در این بین هیچ بخشی اجازه تغییر در قیمت این محصول را ندارد

از خرید تضمینی را  با کشورهایی چون روسیه تبادالتی انجام شده است که بتوانیم شیرخشک تولیدشده حاصل: رکنی ادامه داد

 .دلیل باال بودن کیفیت آن چند مشتری خارجی دیگر نیز دارد صادر کنیم و عالوه بر آن، این شیر به

تومان است و  222هزار و  بار شش قیمت این محصول پروتئینی در میادین میوه و تره: وی درباره قیمت مرغ گرم نیز تصریح کرد

 .همچنان ادامه خواهد داشت ها، عرضه مرغ سرد برای جبران کاستی

 های الزم برای پرورش شترمرغ از آفریقا دار و مکمل واردات جوجه، تخم نطفه

پروری و طیور  های مختلفی چون آبزی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در ادامه از توافق نهایی با هیئت آفریقایی در بخش

هزار تنی هلشتاین تهران، باغ زیتون، پرورش  02ه هیئت آفریقایی از دامپروری شد پس از بازدیدهای انجام: خبر داد و یادآور شد

هایی در زمینه انتقال دانش و  المللی ماهیان زینتی در گیالن و شرکت زنجیره طیور استان گیالن توافق آال، تحقیقات بین ماهی قزل

برداران ایرانی در حوزه شترمرغ  م برای توانمندسازی بهرههای الز شده، آموزش های فنی، استفاده از نتایج تحقیقات انجام مهارت

 .انجام شد

 .داری و شیالت نیز ارتقای راندمان در واحد سطح مورد تأکید قرار گرفت در بخش جنگل: رکنی تأکید کرد

توانیم با کشور  می بندی آالت خوراک دام و تجهیزات بسته در زمینه صادرات مواد ژنی، مواد متنوع لبنی، ماشین: وی اظهار داشت

های معدنی و ویتامینه مورد نیاز برای این گونه  دار شترمرغ، مکمل دوست همکاری کنیم و عالوه بر آن، واردات جوجه و تخم نطفه

 .در دستور کار قرار گرفت

 .در بخش زنبورعسل نیز مقرر شد تبادل ملکه زنبورعسل از ایران انجام شود: رکنی همچنین گفت

زمینه مناسبی برای صادرات آجیل، قارچ خوراکی و سبزیجات برگی به کشور آفریقایی وجود دارد که در این : افزود وی در ادامه

 .زمینه مقرر شد اقداماتی انجام شود

آبی، شوری و خشکی بوده و  استفاده از بذرهای هیبرید ذرت که مقاوم به کم: معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .ای با توجه به کمبود آب از کشور آفریقا در دستور کار قرار گرفت نین استفاده از گیاهان علوفههمچ

های  ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های ویژه بخش خصوصی نیز مقرر شد از طریق کارگروه: رکنی ادامه داد

 .با کشور دوست داشته باشدشود، بتواند تبادالت تجاری بیشتری  داری و شیالت تعیین می جنگل

بندی نهایی در این بخش نشده است، اما کارشناسان  هنوز جمع: شده با کشور روسیه نیز تصریح کرد های انجام وی درباره توافق

ظرات شنبه هفته جاری ن ویژه پنیر ایرانی بازدید کردند و قرار است تا سه روسی از چندین کشتارگاه طیور و تولیدکننده مواد لبنی به

 .خود را درباره واردات از ایران عملیاتی کنند

در زمینه آبزیان همچنان صادرات محصوالت تولیدی از کشور در حال انجام است، اما مقرر است که بر مقدار آن : رکنی یادآور شد

 ./افزوده شود



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

85 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0070.-0.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1101اسفند  16, پنجشنبه

 درختکاری فقط نماد زیبایی نیست، نماد زندگی است 

رییس جمهوری در آستانه روز درختکاری و گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، با تاکید بر ضرورت صیانت 
امروز نه تنها برای زیبایی کشور، بلکه برای حیات و زندگی سالم و پایدار، نیازمند توجه : تصریح کرداز محیط زیست 

 .به محیط زیست و احترام به مقررات و قوانین مربوط یه این حوزه هستیم
محوطه سازمان ، حسن روحانی که صبح پنجشنبه پس از کاشت یک اصله نهال در (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

پیام روز درخنکاری و هفته حفظ منابع طبیعی : تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران با خبرنگاران صحبت می کرد، افزود

 ".هیچ راهی جز آشتی با محیط زیست و بکارگیری همه تالش ها برای حفظ و حراست از آن، وجود ندارد"این است که 

ه گفته شود در برابر محیط زیست ایستادم و به مقررات و قوانین این حوزه اعتنا نکردم، اینک: رییس جمهوری خاطرنشان کرد

درست نیست بلکه باید به منابع طبیعی که نشانه های الهی هستند احترام گذاشته شود و بدانیم که زندگی پایدار و سالم وابسته به 

 .حفظ محیط زیست است

ک موضوع نمادین و برای زیبایی محیط زیست تلقی می شد، اما امروز چنین نیست در گذشته شاید کاشت درخت ی: روحانی گفت

 .و درخت ها مایه زندگی و هوای سالم هستند و باید به آنها توجه مضاعفی داشت

به درختکاری و زراعت توصیه های ویژه ای ( ع)و ائمه هدی( ص)رییس جمهوری با اشاره به اینکه پیامبر عظیم الشان اسالم

این موضوع نشان می دهد که سنت حسنه درختکاری تا : ند و خودشان نیز به این موضوع اهتمام می داشتند، اظهار داشتداشت

 .چه حد اهمیت دارد

 حسن روحانی و محمود حجتی

 یک اصله نهال گردو را در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی غرس کردند

این روزها مشکالت زیست محیطی را بهتر : مشکالت زیست محیطی در استان های جنوبی و غربی کشور افزودروحانی با اشاره به 

می توان لمس کرد که چگونه زندگی هم وطنان ما را با زحمت و خطر مواجه کرده است و همگان شاهدیم که ریزگردها تا چه 

 .اندازه زندگی مردم را تحت فشار قرار داده اند

با تکنولوژی و سرمایه : با تاکید بر ضرورت تالش و کوشش همگانی برای جلوگیری از فجایع زیست محیطی گفت رییس جمهوری

گذاری مناسب و مدیریت درست و از همه مهمتر احیای فرهنگ اشتی انسان ها با محیط زندگی خود در بیان و عمل، می توان 

 .جلوی فجایع زیست محیطی را گرفت

در ایام نوروز معموال مردم به مناطق مختلف : مردم از محیط زیست را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشتروحانی ضرورت مراقبت 

کشور سفر می کنند و از حضور در طبیعت لذت می برند و در جریان این سفرها نباید وظیفه مهم حفظ پاکیزگی محیط زیست 

 .فراموش شود

 .ر است که همه تصمیم بگیریم که حداقل یک درخت غرس کنیم در روز درختکاری بهت: رییس جمهوری تصریح کرد

روحانی با بیان اینکه امروز بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری در حال از بین رفتن است و این موضوع بر محیط زیست تاثیر 

آب سالم ،هوای سالم و محیط  می توانیم با برنامه ریزی دولتی و مردمی محیط زیست سالم،: منفی برجای می گذارند، اظهارداشت

 ./زندگی بهتر داشته باشیم و با خطراتی که محیط زیست را تهدید می کند به خوبی و برنامه ریزی شده، مقابله کنیم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21724-1.html
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http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00721-0.html 

 
 سخنرانی، بازدیدها مصاحبه،

 آیانا-1101اسفند  60, شنبه

 « مجله کشاورزی»بازدید مدیران شبکه بازار از پشت صحنه ویژه برنامه نوروزی 

که با همکاری معاونت ترویج « مجله کشاورزی»مدیران شبکه تلویزیونی بازار از پشت صحنه ویژه برنامه نوروزی 
 . دصدری در دست ساخت است، بازدید کردندکنندگی محم وزارت جهاد کشاورزی و به تهیه

مجید رجبی معمار، مدیر شبکه بازار به همراه   و به نقل از روابط عمومی شبکه بازار،( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

د تولید این برنامه در جریان رون« مجله کشاورزی»تعدادی از مدیران این شبکه تلویزیونی با حضور در لوکیشن ویژه برنامه نوروزی 

 .قرار گرفتند

خورشیدی در محل باغ ملی گیاه شناسی ایران و با همکاری معاونت ترویج وزارت  .032برای نوروز « مجله کشاورزی»ویژه برنامه 

 .ای در دست ساخت و تولید استدقیقه  002برنامه  01جهاد کشاورزی به تعداد 

ید فهیم و مهدی معظمی به همراه جمع کثیری از کارشناسان و متخصصان عرصه بنابراین گزارش، این برنامه با اجرای فرش

 .شود کشاورزی در قالب گزارش، گفتگو و آموزش کشاورزی تولید می

ها و  شناسی ایران، پیام های باغ ملی گیاه در حوزه کشاورزی، معرفی برنامه 23ترین خبرهای سال های صدای کشاورز، مهم  بخش

های آنان از روستاها به همراه موسیقی تصویر، معرفی اقوام مختلف ایرانی و مستند معرفی روستاهای  رزان و عکسصدای کشاو

 .های مختلف این ویژه برنامه است خاص کشور از جمله بخش

زیونی، حمیدرضا پور به عنوان کارگردان تلویشود و توسط مسلم رمضان این ویژه برنامه در دکوری در قالب کلبه جنگلی ضبط می

نفر از عوامل  02ریز و دستیار کارگردان و جمعی حدود طالبی کارگردان هنری، بابک جاللی مدیر تولید، محبوبه فاطمی برنامه

 .برداری در دست تهیه استگروه پرتابل تصویر 0دوربینه به همراه  1شامل فنی، تصویر، صدا، نور، دکور، برق، واحد سیار

 .از شبکه بازار به روی آنتن می رود 02فروردین ماه سال آینده ساعت  .0اسفند تا  02نوروزی مجله کشاورزی از ویژه برنامه 

http://www.iana.ir/majles/item/00727 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1101اسفند  11, چهارشنبه

 اون اول ریاست جمهوری از مجتمع بیوتکنولوژی گیاهی رعنا بازدید مع
معاون اول رییس جمهور ظهر پس از افتتاح و رونمایی از دستاوردهای جدید گروه مپنا، از مجتمع بیوتکنولوژی گیاهی 

 .رعنا در شهریار بازدید کرد
معاون اول ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این و به نقل از پایگاه اطالع رسانی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ها و دستاوردهای این مجتمع قرار  بازدید که به همراه وزیر جهاد کشاورزی و استانداران تهران و البرز انجام شد، در جریان فعالیت

 .گرفت 

میلیون اصله  0به تکثیر و توزیع حدود سال تجربه تکثیر نهال خرما با کاربرد فناوری کشت بافت، موفق  02مجتمع رعنا با بیش از 

نهال خرما با استفاده از پیشرفته ترین روش های تکثیر از طریق کشت بافت که احتمال بروز صفات ناخواسته را به حداقل کاهش 

 .می دهد، گردیده است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21796-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21707
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تالش می کند تا بتواند نهال این مجتمع با استفاده از جدیدترین دستاوردهای حاصل از تحقیقات جهانی در عرصه زیست فناوری 

 .های اصیل و مرغوب تکثیر نماید 

مجتمع بیوتکنولوژی گیاهی رعنا یکی از بزرگ ترین مراکز تکثیر نهال خرما در جهان است و انتقال فناوری تکثیر نهال گردوی 

 .خود ریشه زا نیز از دیگر دستاوردهای این مجتمع است

مدت از نمونه  های کمیاب، تولید و دسترسی به نهال عاری از بیماری، امکان نگهداری بلند شایان ذکر است امکان معرفی سریع گونه

 ./های ارزشمند گیاهی و افزایش بهره وری محصوالت، از امتیازات و توانمندی های این مجتمع است

http://www.iana.ir/majles/item/00773-0.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1101اسفند  12, سه شنبه

 جایگاه هنرستان های کشاورزی ارتقاء می یابد 

جلسه مشترک معاونان وزیر جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش درخصوص اجرای تفاهم نامه مشترک دو وزارتخانه 
یگاه هنرستان های کشاورزی و ارائه راه کارهای انگیزشی جذب دانش آموز در سازمان تحقیقات، پیرامون ارتقاء جا

 .آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد
، درجلسه مشترک معاونان وزیر جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش که در ستاد سازمان (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

شاورزی برگزار شد، اجرای تفاهم نامه همکاری های آموزشی دو وزارتخانه درخصوص رشته های تحقیقات، آموزش و ترویج ک

 .و طرفین بر اجرایی شدن آن تاکید کردند. کشاورزی مورد بحث و بررسی همه جانبه قرارگرفت

مرکزآموزش عالی علمی الدین بصام، رئیس  در این جلسه که اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی، جالل

کاربردی، ناصرسلطانیان مدیرکل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی و علی زرافشان معاون وزیر 

آموزش و پرورش درامورمتوسطه، مصطفی آذرکیش و محسن حسینی مقدم ازوزارت آموزش و پرورش شرکت داشتند؛ مدیرکل 

ران و مشاغل کشاورزی ضمن ارائه گزارشی از فرآیند اجرای این تفاهم نامه مبنی برسابقه همکاری دو دفترآموزش بهره بردا

جلسه کاری وکارشناسی طی این مدت اشاره کرد وتشکیل کارگروه های توسعه برای  01وزارتخانه از آذرماه سال قبل به برگزاری 

 .را یاد آورشد .2ل تحصیلی تدوین طرح تحول و برنامه برای جذب دانش آموزان برای سا

ناصر سلطانیان تشکیل کارگروه اصالح سرفصل های برنامه های آموزشی و ایجاد مهارت های جدید و پیش نویس برنامه ششم را 

نتیجه برنامه های کارشناسی دانست که بعد از امضای تفاهم نامه سرعت بیشتری گرفته است و با اعالم اینکه اقدام های انجام شده 

قبیل بازدید ازاستان ها، رفع موانع موجود، یکسان سازی قرارداد های آموزشی و نظارت فنی برای افزایش کیفی برنامه ها ازجمله از

کارهائی بود که انجام شده است به بیانات ریاست جمهوری اشاره کرد که بر استعداد سنجی دانش آموزان صنعت و کشاورزی تاکید 

بالغ نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری به دستور اسکندر زند کارگروهی برای آن تشکیل شد که خاصی داشته اند و متعاقب ا

 .منجر به تدوین مقدمات برنامه ششم گردید

مدیرکل دفترآموزش بهره برداران، طرح توسعه آموزش های کاردانش و فنی حرفه ای را مبتنی براستعداد سنجی بخش کشاورزی 

م خواهد گرفت توضیح داد و به بحث های انگیزشی برای دانش آموزان رشته های کشاورزی را که منجر به که دربرنامه جامعی انجا

تهیه پیش نویس نامه ای شد که توسط رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به روسای سازمان جهاد کشاورزی 

ها ازقبیل اولویت دادن سهمیه سربازی، ادامه تحصیل و برخورداری استان ها ابالغ شد حائز اهمیت دانسته و به بخشی از این امتیاز

 .از تسهیالت که نیازمند همکاری های سایر نهاد های دیگر است به طور مشروح حاضران را در جریان این فعالیت ها قرارداد

http://www.iana.ir/majles/item/21773-1.html
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کشاورزی در جلسه های استانی یاد کرد و وی به تنظیم آئین نامه اجرائی کارگروه اشاره کرد و ازجمله استفاده از سطح های جهاد 

کاهش دانش آموزان رشته های کشاورزی را نسبت به سهم بخش کشاورزی قانع کننده ندانسته و بر تسهیل قراردادهای آموزشی با 

 .توجه به پایان سال جاری خواستار تسریع در این قراردادهاشد

ت گرفته ازجمله به راهنمائی به جهت تثبیت طرح توسعه تحول سلطانیان به پیشنهاد های مشخصی که دراین کارگروه صور

آموزش کشاورزی مبتنی بر استعداد سنجی بخش کشاورزی و با تاکید خاص بر برنامه ششم وبرنامه های حمایتی و اصالح فرآیند 

 .تحصیلی مناطق روستائی را مهم دانست

سه هایی که طی سال جاری حداقل سه جلسه با رئیس سازمان مصطفی آذرکیش از وزارت آموزش پرورش با یادآوری برگزاری جل

جلسه کارشناسی برای بررسی شرایط  01تحقیقات و معاون وزیر آموزش و پرورش درامور متوسطه برگزارشده است و بیش از 

فزایش کیفیت موجود و آسیب شناسی این طرح به عمل آمده است، آن را در راستای توسعه آموزش های کشاورزی یاد آور شد و ا

 .آموزش کشاورزی را در مراکز خصوصی مهم دانست

 پر شدن ظرفیت اسمی هنرستان های کشاورزی

در ادامه محسن حسینی مقدم از وزارت آموزش و پرورش به مشکالت جدی که دراین زمینه وجود دارد اشاره کرد و ترویج 

 .زمینه خواستارشد کشاورزی را برای ارتقاء بخش کشاورزی و جذب دانش آموزان دراین

 .مقدم به عدم پر شدن ظرفیت اسمی هنرستان های کشاورزی اشاره کرد که باید دراین زمینه چاره ای اندیشیده شود

وی به زیرساخت ها ازقبیل زمین و امکانات اشاره کرد که بسیارمناسب هستند، اما عدم استقبال دانش آموزان و عدم استقبال 

 .شغل پدری خودشان را یکی از موانع جدی دراین ارتباط نام برد فرزندان کشاورزان نسبت به

وی انتخاب رشته های کشاورزی را در بعد از عید توام با یک توافق دراین زمینه مناسب دانست تا نسبت به معرفی رشته های 

 .کشاورزی اقدام های ارزشمندی صورت بگیرد

براینکه از سال آینده ورودی دوره متوسطه دوم نخواهد بود و پایه نهم در دوره مقدم با اشاره به تغییر ساختار دوره متوسطه مبنی 

 .اول متوسطه اجرا خواهد شد به حذف پایه اول متوسطه اشاره کرد

وی یاد آورشد که درحال حاضر با تشویق استان ها سعی می شود تا دانش آموزان بیشتری در شاخه کاردانش حضور داشته باشند، 

هنرستان های کشاورزی را برای جذب هرچه بیشتردانش آموزان اقدامی کلیدی نام برد تا دانش آموزان با انگیزه به روز کردن 

 .بیشتری بتوانند دراین مراکز حضور پیدا کرده و با آخرین شیوه های دانش کشاورزی آشنا شوند 

ی موضوع کشاورزی را یک موضوع خاص جالل الدین بصام، رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورز

دانست وآن را یک مطالبه ملی یاد کرد که به خاطر اقتصادی نبودن آن در حال حاضر عدم سرمایه گزاری در بخش کشاورزی 

 .نسبت سایر بخش ها را قابل توجه دانست و تهیه راه کارهای الزم برای خروج از این معضل را خواستارشد

 رزی در سیکل اول دبیرستانتعیین درسی به نام کشاو

وی استقبال کم و پرنشدن ظرفیت هنرستان های کشاورزی را از سوی دانش آموزان، به کاهش میزان سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی درکشور یاد آورشد و با پیشنهاد اینکه با یک پله پائین تر در هنرستان ها چنانچه به جذب دانش آموزان پرداخته شود، 

شتری را در آنان ایجاد خواهد کرد، پیشنهاد دوم را مبنی براینکه چنانچه درسی به نام کشاورزی در سیکل اول دبیرستان انگیزه بی

قرار داده شود تا دانش آموزان با رشته های کشاورزی آشنا بشوند مفید خواهد بود، ارائه کرد و البته پیشنهاد سومی هم داد و آن 

 .می تواند در ایجاد انگیزه موثر باشد این که اختصاص کاردانی پیوسته
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بصام بحث سهمیه سربازی را هم برای دانش آموزان هنرستانهای کشاورزی یکی دیگراز این اقدام های انگیزی برای دانش آموزان 

 .یاد کرد

 بررسی راهکار ممانعت قانون از ارائه تسهیالت آب به مزارع تحت پوشش هنرستان های کشاورزی

حقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موضوع جلسه را به دو وضع موجود و وضع آینده تفکیک کرد و بهبود وضع رئیس سازمان ت

 .هنرستان های کشاورزی را مستلزم اقدام های اساسی در این زمینه یاد آورشد

انست و در مورد اسکندرزند در زمینه فراهم کردن تسهیالت برای هنرستان های کشاورزی آن را مستلزم بررسی های دقیق د

آبیاری در مزارع تحت پوشش این هنرستان ها به دلیل ممانعت قانون از ارائه تسهیالت آب به بخش های دولتی به یک راه کار 

اشاره کرد که چنانچه این بخش ها به صورت پنج ساله به بخش خصوصی یا تعاونی اجاره داده شوند می توانند از این کمک ها 

 .استفاده کنند

درصد اشتغال را درکشور تشکیل می دهد آن را کافی ندانست و آینده کشاورزان را دراین زمینه  02ا اشاره به اینکه کشاوزی وی ب

مبهم یاد آورشد و برای جبران این کمبودها با توضیح اینکه الزم است در برنامه ششم یک هدف کمی پیدا شود به چگونگی 

رهنرستان های کشاورزی اشاره کرد و لزوم تشکیل یک کارگروه را دراین زمینه خواستار افزایش انگیزه برای حضوردانش آموزان د

 .شد

زند جذابیت برای تحصیل در رشته کشاورزی را مبتنی بر افزایش انگیزه ها ازجمله تغییر نام رشته های کشاورزی دانست و 

 .همیت برشمردهمچنین ایجاد تسهیالت مناسب برای دانش آموزان را دراین زمینه حائز ا

 محاسبه بخشی از تحصیل دانش آموزان به عنوان خدمت نظام وظیفه

معاون وزیر جهاد کشاورزی ازدیگر تسهیالت برای دانش آموزان را محاسبه بخشی از تحصیل آنان به عنوان خدمت نظام وظیفه از 

ی دو وزیرجهاد کشاورزی و آموزش و پرورش به عوامل موثر یادآور شد و تشکیل کارگروهی را برای تهیه تفاهم نامه ای به امضا

 .ستاد مشترک نیروهای مسلح مهم برشمرد

معان وزیرجهاد کشاورزی تهیه چندین پیشنهاد دیگر دراین زمینه را ازجمله پیوسته کردن تحصیالت دانش آموزان تا مقطع 

 .کاردانی را خواستارشد

مله راه کارهای مناسبی برای ایجاد انگیزه های الزم در این خصوص زند صدور مجوز شغل و حمایت هایی دراین زمینه را ازج

 .دانست 

وی استفاده از نظام مهندسی وشرکت های فنی مهندسی دربخش خصوصی برای برون سپاری ها را ازدیگر اقدام هایی دانست که 

 .می تواند دراین زمینه موثرواقع شود

برنامه ششم توسعه عملی مطلوب ارزیابی کرد و کیفی کردن محتوا دروس را معاون وزیرجهاد کشاورزی افزایش سهم کمی را در 

 .برای کاربردی کردن در طرح تحول خواستار شد

 پنج هزار و پانصد هکتار زمین دراختیار هنرستان های کشاورزی

ه تعریف شده است، علی زرافشان، معاون وزیر آموزش و پرورش با ذکراین نکته که درس جدید کشاورزی در پایه هفتم متوسط

توجه به گردش اقتصادی در هنرستان ها را با وجود پنج هزار و پانصد هکتار زمینی که دراختیار این هنرستان ها قرار دارد، موجب 

 .تحول دانست

دانش وی با اشاره به اینکه الزم است برای پودمان های کشاورزی را برایش برنامه هائی تنظیم بشود همچنین حذف کنکور برای 

 .آموزان هنرستان های کشاورزی را با توجه به آئین نامه های موجود، امکان پذیر دانست
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 .زرافشان کار بر روی برنامه ششم را یادآور شد که از این طریق می توان سیاست های حمایتی و تشویقی را درآن لحاظ کرد

موزان رشته های کشاورزی در کشور در سال آینده حائز اهمیت زرافشان پیشنهاد برگزاری یک جشنواره یا المپیادی را برای دانش آ

برشمرد و با توضیح اینکه درساختار جدید دوره متوسطه، شاخه فنی کاردانش سه ساله خواهد شد، به بعضی از نوآوری ها در این 

 ./رشته اشاره کرد

http://www.iana.ir/majles/item/00702-0.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس-1101اسفند ماه  0شنبه 

 قلم کاال 0۲جزئیات قیمتی/ جای حجتی زاده به دستور شب عیدی نعمت

با ابالغ امسال اولین سالی است که وزارت صنعت، مسئولیت تنظیم بازار شب عید را برعهده ندارد، اما وزیر صنعت  <مواد غذایی

 .های بهاره شده است دستورالعملی به اصناف کشور، خواستار توزیع گسترده کاالهای اساسی در نمایشگاه

ریزی کشور وظایف  اگرچه از ابتدای اردیبهشت ماه امسال با مصوبه دولت و تاکید محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه

رت، جدا و به وزیر دیگر کابینه یعنی محمود حجتی سپرده شده است، اما محمدرضا تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجا

های بهاره و عرضه  زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت در دستورالعملی که به اصناف ابالغ کرده، خواستار برگزاری نمایشگاه نعمت

 .گسترده کاالهای اساسی شده است

وزیر صنعت تاکید داشته تا کاالها با کیفیت باال و قیمت مناسب به دست : گوید ایران میگونه که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف  آن

کنندگان برسد تا بخشی از نیاز آنها را در ایام پایانی سال تامین کند؛ به همین دلیل هم چند روزی است که در سه نقطه  مصرف

نگار مهر حکایت از عرضه گسترده کاالهای اساسی و مواد های میدانی خبر های بهاره برگزار شده و بررسی پایتخت، نمایشگاه

 .شوینده مورد نیاز مردم دارد

های بهاره آشتی کرده و راه حضور در آن را برای  ها با نمایشگاه از سوی دیگر، تولیدکنندگان صاحب برند نیز امسال پس از سال

را به این سمت کشیده باشد، اما به هر حال آنها با حضور خود و  اگرچه ممکن است بازار آنها. شان در پیش گرفته اند توزیع کاالهای

 .کنندگان را به خود جلب کنند اند تا حدودی نظر مساعد مصرف های مناسب، توانسته عرضه تخفیف

که یکی  های بهاره رضایت نسبی دارند، اما آنگونه در این میان، اگرچه مردم هم از کیفیت و قیمت کاالهای عرضه شده در نمایشگاه

ممکن است دولت بخواهد در سال : گوید از کارمندان دولت که برای خرید به این نمایشگاه مراجعه کرده بود، به خبرنگار مهر می

 .ها را اعمال کند و به همین دلیل باشد که عرضه گسترده کاال را در بازار صورت داده است آینده برخی از افزایش قیمت

 
. توانند از این فرصت استفاده کرده و حداقل مایحتاج یک یا چند ماهه آینده خود را خریداری کنند م هم میالبته مرد: افزاید وی می

هم در بازار نمود پیدا کرد، آنگاه بتوان بخشی از  .2دهد، سال  اگر هم گرانی که هر ساله بعد از پایان تعطیالت نوروزی رخ می

 .اشندمایحتاج را با قیمت قبلی در اختیار داشته ب

های بهاره  های میدانی مهر نشانگر عرضه گسترده گوشت، مرغ، برنج، روغن، مواد شوینده، خشکبار و چای و قند در نمایشگاه بررسی

در این میان، بیشترین تخفیف را محصوالت سلولزی و . شوند درصدی عرضه می 2.تا حتی  02هایی بین  است که با تخفیف

 .ست و پس از آن روغن، برنج و گوشت از تخفیفات مناسبی برخوردارندبهداشتی به خود اختصاص داده ا

شود که البته چندان مورد استقبال مردم واقع  های منجمد برزیلی و پاکستانی نیز عرضه می ها گوشت  همچنین در این نمایشگاه

 .نشده است

http://www.iana.ir/majles/item/21758-1.html
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 قلم کاال .2جزئیات قیمت 

 7.22تومان، برنج طارم  7222تومان، برنج جواهری  0022های میدانی مهر نشانگر آن است که هر کیلوگرم برنج دم سیاه  بررسی

شود، ضمن اینکه شرکت  تومان عرضه می 302.های وارداتی مرغوب نیز هر کیلوگرم  تومان و برنج 0022تومان، برنج هاشمی 

کیلوگرمی  02های  زارت صنعت جدا شده و به وزارت جهاد کشاورزی پیوسته است، کیسهبازرگانی دولتی نیز که چند ماهی از و

 .کند هزار تومان عرضه می 032برنج آرژانتینی را به قیمت 

تومان و روغن  102.گرمی 202هزار تومان، روغن  01تومان، روغن ذرت دو لیتری  7002گرمی 0302همچنین قیمت روغن 

 .تومان است 0222لیتری  040سرخ کردنی 

 222.تومان، لپه  0122تومان، نخود  0222تومان، لوبیا چیتی  022.تومان، لوبیا قرمز  0.22قیمت هر کیلوگرم لوبیای سفید 

 .شود تومان عرضه می 0222تومان و جو 

مان به فروش هزار تو 02شود و برخی برندهای ناشناخته نیز هر سه عدد  تومان عرضه می 0222ماهی  ها تن در این نمایشگاه

هزار تومان  02تومان، پنیر با برند نه چندان معروف سه عدد  3022تومان، سویا  022.رسد، ضمن اینکه قیمت هر قوطی رب  می

شود، ضمن اینکه قیمت هر بسته  هزار تومان عرضه می 02و روغن که با برند معتبر اما به تازگی وارد بازار شده است، هر سه عدد 

 .گذاری شده است تومان نرخ 0222ماکارانی نیز 

 00تومان، چرخ کرده مخلوط  322هزار و  31های میدانی مهر حکایت از آن دارد هر کیلوگرم گوشت کف دست گوساله  بررسی

ها نیز  تومان است، ضمن اینکه برخی غرفه 722هزار و  31تومان و ران گوسفند  022هزار و  30تومان، ران گوساله  022هزار و 

ران گوساله ایرانی  هزار تومان،  00هزار تومان، کف دست  03هزار تومان، ران گوسفند منجمد را  00ت منجمد برزیلی را سر دس

 .کنند تومان عرضه می 022هزار و  03هزار تومان و ران گوساله پاکستانی را  00

گاه  تومان، قلوه 322هزار و  01دن گوساله تومان، گر 22.هزار و  30همچنین قیمت هر کیلوگرم ماهیچه گوساله با برند معتبر 

ضمن اینکه گوشت گرم خورشتی . شود هزار تومان عرضه می 02تومان و سر دست گوساله  722هزار و  07استخوان گوساله  بی

 30تومان، گردن  022هزار و  30گوسفندی   هزار تومان، ران پاک کرده 33هزار تومان، راسته پاک کرده گوسفندی  32گوسفندی 

 .شود هزار تومان عرضه می 00هزار تومان و قلم گوسفندی 

 022هزار و  00تومان، مغز ران بدون پوست  2.22هزار تومان، ران مرغ بدون پوست  2222هر کیلوگرم ران مرغ گرم با پوست 

تومان و سینه مرغ  2722تومان، سینه با پوست  222هزار و  00تومان، ساق مرغ بدون پوست  222هزار و  02تومان، ساق مرغ 

کباب  قیمت هر کیلوگرم جوجه. شود تومان عرضه می 2222تومان و هر کیلوگرم مرغ خٌرد شده  022هزار و  02بدون پوست 

 .های بهاره است تومان در نمایشگاه 322هزار و  00زعفرانی نیز 

هزار  .0تومان، شیر  022هزار و  .0تومان، شوریده  022هزار و  00هزار تومان، استیک حلوا  00قیمت هر کیلوگرم ماهی تیالپیا 

 .گذاری شده است هزار تومان قیمت 00تومان و سرخو  022و 

هزار تومان  .0گرم چای قرمز  022هزار تومان و  .0گرم چای کله مورچه  022تومان، هر  2222گرم چای سبز  022قیمت هر 

 .شود ومان عرضه میت 2222گرم چای ارگانیک نیز  22.ضمن اینکه هر . است

 00قلو  00تومان،  0222قلوی دلسی  1تومان، دستمال کاغذی  0322تومان، پودر ماشینی  0222قیمت هر عدد پودر دستی 

تومان عرضه  0222برگ نیز  022تومان است؛ ضمن اینکه هر عدد دستمال کاغذی  7222قلو  1تومان و  3022قلو  .هزار تومان، 

 .شود می

 02های بهاره نیز حکایت از آن دارد که هر کیلوگرم گردوی مرغوب  نی مهر در غرفه آجیل و خشکبار نمایشگاههای میدا بررسی
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هزار تومان، آجیل  00هزار تومان، پسته شور اکبری  .0تخمه کدو   هزار تومان،  37هزار تومان، تخمه ژاپنی  0.هزار تومان، فندق 

هزار تومان،  2.آجیل مخلوط   هزار تومان،  03هزار تومان، تخمه کدوی مرمر  32هزار تومان، پسته فندقی  02چهار مغز مرغوب 

هزار تومان، بادام  1.هزار تومان، فندق ترش  12هزار تومان، مغز گردوی سوپر  02هزار تومان، مغز بادام  02آجیل مخلوط ممتاز 

هزار تومان، بادام خام  2.هزار تومان، بادام هندی  70ار تومان، مغز فندق شور هز 7.هزار تومان، پسته احمد آقایی  37کاغذی 

 .شود هزار تومان عرضه می 00هزار تومان و تخمه کدوی گوشتی  2.

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 1101اسفند  16یکشنبه 

 مانند در سه فصل بالاستفاده می کاری برنجهای  زمین

مازندران این ظرفیت را دارد که کل نیاز برنج کشور را تامین کند در حالی که : نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی گفت

شود و در مابقی فصلها زمینها بالاستفاده  انجام می های کشاورزی تنها در یک فصل ترین زمین طی چند سال اخیر متاسفانه کشت در مرغوب

 .مانند می

، منطقه مازندران، سید رمضان شجاعی در اولین گردهمایی خانوادگی اعضای نظام (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

ن به خصوص در بخش کشاورزی وجود دارد که اگر از های فراوانی در مازندرا ظرفیت: مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران اظهار کرد

آمایش سرزمین . ها را نیز اداره کنیم توانیم سایر استان شود بلکه می ها استفاده کنیم نه تنها مسئله اشتغال مازندران حل می این ظرفیت

 .کشاورزی باید براساس نوع نیاز تولید محصوالت شکل بگیرد

های کشاورزی، شیالت  کنند، فارغ التحصیالن بیکار در رشته ه در روزهای مالقات عمومی به ما مراجعه میبیشتر کسانی ک: وی خاطرنشان کرد

  .ای اندیشیده شود و منابع طبیعی هستند که باید برای ایجاد اشتغال برای این افراد چاره

هزار نفر دارای ظرفیت باالیی است که جهاد  .0سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با عضویت : شجاعی یادآور شد

 0تواند  ای وجود دارد که اگر به خوبی استفاده شود می در مازندران پتانسیل های بالقوه. ها را شناسایی و بکارگیرد کشاورزی باید این ظرفیت

 .استان را از لحاظ مالی و عمران کمک کند

تواند کارهای ارزشمندی را انجام دهد که  امل جنگل، دریا، نیروی انسانی و مراکز پژوهشی میهایی ش مازندران با دارا بودن ظرفیت: وی افزود

هزار نفری مهندسان به منظور  .0نقش اداره ترویج کشاورزی باید برای استفاده از ظرفیت . ریزی و بکارگیری استعدادها است نیازمند برنامه

 .نظارت و کیفیت بخشی کشاورزی پرنگ تر باشد

http://www.isna.ir/fa/news/23000220102 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایسنا - 1101اسفند  11دوشنبه 

 واردات میوه از چه سالی آغاز شد؟

در کشور وجود نداشت و به جز میوه های گرمسیری  0320واردات میوه، سیب و مرکبات تا سال : مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اظهار کرد

درصد کاهش پیدا کرد و سال آغاز واردات میوه همین سال  02درصد به  0.تعرفه واردات میوه از  0320از سال . اصال واردات میوه نداشتیم

 .می شود 0320

ای به شدت وزارت جهاد را تحت فشار قرار  ه عد: گفتبه گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، حسین صفایی، در ارتباط تلفنی با برنامه پایش 

شبکه ای از وارد کنندگان که تعداد معدودی هستند  0320تا سال  0320در طول یک دوره ای از سال . اند که واردات میوه انجام شود داده

 .آورند اینها به وزارت فشار می. واردات سیب، پرتغال و مرکبات را انجام می دهند

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.isna.ir/fa/news/93121005650
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ها شبکه ای از وارد کنندگان که جمعیت معدودی هستند واردات سیب، پرتغال و مرکبات را انجام می دهند که در سال  در این سال :وی افزود

طبیعتا وقتی که سیب و مرکبات خارجی وارد سبد مصرفی میوه مردم می شود هم برای مردم فرهنگ . به اوج خود رسید 0322و  0322های 

 .گیرد ای از تجار معدود شکل میسازی می شود و هم شبکه 

درصدی مرکبات در کشور است که به  00تا  02یکی از اتفاقاتی که امسال افتاده کاهش : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی بیان کرد

ایی ایجاد می شود که ناچار در این شرایط فض. دلیل سرمازدگی بوده و این کاهش تنها برای مرکبات بوده و سایر میوه ها افزایش تولید داشتند

 .به تولید می شویم

http://www.isna.ir/fa/news/23000021707 

 

 منابع مالی

 - 01/12/60فارس

 های حمایت از توسعه بخش کشاورزی افزایش یافت سرمایه سهم دولت در صندوق
های حمایت از توسعه بخش کشاورزی  با افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق 1۲ودجه نمایندگان مجلس در الیحه ب

 .موافقت کردند
خانه ملت و ( شنبه)، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی صبح امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .این الیحه را پس از رسیدگی به تصویب رساندند 3تبصره ( ع)کشور، بند  کل .032بودجه سال در جریان بررسی الیحه 

به سازمان امور  0322وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  قانون افزایش بهره 07به موجب مصوبه مجلس، در اجرای ماده 

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

 02های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت  های تعاونی عشایری و اتحادیه مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت

 .واگذار کند بردار های بهره ها و اتحادیه درصد به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکت

درصد آن از  022شود و معادل  کشور واریز می داری کل ها به حساب مربوط نزد خزانه مجلس مقرر کرد وجوه حاصل از واگذاری

های  گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می 032222-1محل ردیف 

 .کشاورزی هزینه کندحمایت از توسعه بخش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230022222300 

 
 منابع مالی

 - 01/12/12فارس

 سازی رازی میلیارد تومان به مؤسسه تحقیقات و سرم 90اختصاص 
های مورد نیاز پایش  میلیارد تومان به منظور تأمین هزینه 90وب کردند که مص 1۲نمایندگان مجلس در بودجه 

های خام دامی به مؤسسه تحقیقات و  در فرآورده( بیولوژیکی)شناختی  های دارو، سموم و مواد زیست باقیمانده
 .سازی رازی اختصاص یابد سرم

خانه ملت ( شنبه سه)، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی صبح امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

این الیحه را پس از بحث و بررسی به  0ای تبصره الحاقی  کشور، بخش هزینه کل .032و در جریان بررسی الیحه بودجه سال 

 .تصویب رساندند

http://www.isna.ir/fa/news/93121106757
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931209000352
http://www.farsnews.com/
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درصد و  0های طیور مشابه تولید داخل معادل  جلس، دولت موظف شد از داروهای دامی آماده مصرف و واکسنطبق مصوبه م

 .کشور واریز کند داری کل درصد ارزش فروش محصوالت وارداتی أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه 0غیرمشابه معادل 

های  متناسب با وصولی به منظور تأمین هزینه 032222-0.3ل ردیف میلیارد ریال از مح 070ها مقرر کردند که مبلغ  خانه ملتی

برداری، آزمایش و  های خام دامی، نمونه در فرآورده( بیولوژیکی)شناختی  های دارو، سموم و مواد زیست موردنیاز پایش باقیمانده

شناختی در قالب مبادله موافقتنامه با  برداری، آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست خرید امکانات و تجهیزات نمونه

سازی رازی  درصد به مؤسسه تحقیقات و سرم 2.درصد به سازمان دامپزشکی کشور و  12ریزی کشور،  سازمان مدیریت و برنامه

 .یابد اختصاص می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230000222.02 

 
 منابع مالی

 - 01/12/12فارس

 شود کاران پرداخت می میلیارد تومان ذرت ۲02طلب / ها برای تامین وجه خرید تضمینی ذرت روزه بانک 0فرصت 

ها  بانک: گذرد، گفت محصول میکاران بابت فروش  ماه از مطالبات ذرت ۲عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه حدود 
میلیارد تومان اعتبار را در قالب تسهیالت برای پرداخت به کشاورزان به سازمان  ۲02مکلفند، ظرف یک هفته مبلغ 

 .تعاون روستایی بدهند
در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفت عباس پاپی

در جلسه روز گذشته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و دو نفر از نمایندگان این کمیسیون با : مطالبات ذرت کاران گفت

های  های ملی، سپه، ملت، تجارت و کشاورزی مقرر شد، تا هفته آینده بانک مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان بانک

 .ذکور به تعهداتشان برای تأمین وجه خرید تضمینی ذرت از کشاورزان عمل کنندم

های عامل وجه خرید تضمینی ذرت را در قالب تسهیالت تا اواسط هفته  تنظیمی مقرر شد تا بانک  جلسه براساس صورت: وی افزود

ا فروش ذرت خریداری شده به بازپرداخت وجه آینده در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهند و سازمان هم ب

 .ها اقدام کند بانک

ماه پیش  .کاران به ازای فروش گندم از  عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه بخشی از مطالبات ذرت

که امیدواریم با تأمین  میلیارد تومان است 022کاران از دولت بابت فروش ذرت حدود  مطالبات ذرت: پرداخت نشده است، گفت

 .ها تا پایان سال مطالبات معوق کشاورزان پرداخت شود وجه آن از سوی بانک

ماه است  .کاران نزدیک  بانکها امسال برای تأمین وجه خرید تضمینی ذرت تأخیر کردند و به این دلیل ذرت: زاده اظهار داشت پاپی

 .که نتوانستند وجه فروش ذرتشان را حاصل کنند

کند، این سازمان با  وجه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را در قالب وام به سازمان تعاون روستایی پرداخت می  بانک: افزودوی 

 .کند ها می فروش محصوالت در بازار اقدام به بازپرداخت تسهیالت دریافتی به بانک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230000220130 

 
 منابع مالی

 - 01/12/11فارس

 ها اختصاص یافت میلیارد ریال برای گرد و غبار، خشکسالی و حفاظت از تاالب 622

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931212000410
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931211001631
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موافقت ها  میلیارد ریال برای مقابله با پدیده گرد و غبار، خشکسالی و حفاظت از تاالب 622نمایندگان با اختصاص 

 .کردند
 0جز  .2ای بودجه  ، از صحن علنی مجلس نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .را تصویب کردند 02تبصره « و»بند 

هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی،  روند فزاینده و پدیده میلیارد ریال به منظور پیشگیری و مقابله با 122بر این اساس مبلغ 

 .یابد های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان محیط زیست اختصاص می ها و دریاچه حفاظت از تاالب

میلیارد ریال بود که تصویب نشد و همچنین نمایندگان به حذف این جزء رأی  002پیش از این پیشنهاد کمیسیون تلفیق رقم 

شود نیاز به رأی دو سوم  ندادند و پس از آن به پیشنهاد یکی از نمایندگان و به دلیل آنکه مغایر با برنامه پنجم محسوب می

 .نمایندگان داشت که با موافقت آنها روبرو و در نهایت تصویب شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=0323000022002. 

 
 منابع مالی

 - 01/12/11فارس

 های نوین آبیاری اختصاص یافت هزار میلیارد ریال برای توسعه روش 92

 .موافقت کردند 1۲های نوین آبیاری در بودجه  هزار میلیارد ریال برای توسعه روش 92نمایندگان با اختصاص 
بر . را تصویب کردند 02تبصره « و»بند  3از نشست علنی مجلس، نمایندگان جزء  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .های نوین آبیاری اختصاص یافت های فنی و اعتباری برای توسعه روش هزار میلیارد ریال جهت کمک 02این اساس مبلغ 

صوالت اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت مد نظر بود که با پیشنهاد نوری یکی از نمایندگان پیش از این، مبلغ فوق برای مح

 .حذف شد 3مجلس این بخش از جزء 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230000220021 

 
 منابع مالی

 - 01/12/11فارس

 میلیارد تومان به تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 9222اختصاص 
میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصوالت 9222تصویب کردند که مبلغ  1۲نمایندگان مجلس در بودجه 

 .کشاورزی اختصاص یابد
پارلمان و ( دوشنبه)، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی عصر امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

این الیحه را پس از بحث و بررسی  02تبصره ( و)کشور، جزء الحاقی یک بند  کل .032در جریان رسیدگی به الیحه بودجه سال 

 .به تصویب رساندند

 .یال برای تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی اختصاص یافتهزار میلیارد ر 02به موجب مصوبه مجلس، مبلغ 

به کمیسیون تلفیق برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون  .2بودجه  02تبصره ( و)بند  0ها با ارجاع جزء الحاقی  همچنین خانه ملتی

 .تلفیق ارجاع دادند

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931211001294
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931211001296
http://www.farsnews.com/
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های کشور به منظور امدادرسانی و  داری مستقر در راههزار میلیارد ریال جهت تجهیز واحدهای راه 0  مبلغ: در این بند آمده بود

( ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده)ها از قبیل برف و سیل به وزارت راه و شهرسازی  مقابله با حوادث، سوانح و بحران

 .یابد اختصاص می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230000220300 

 
 منابع مالی

 - 01/12/16فارس

 برای مقابله با ریزگردها« ها سازمان جنگل»میلیارد به  ۲2اختصاص 

میلیارد تومان برای  ۲2هزار تن مالچ رایگان تا سقف  92مصوب کردند که معادل ارزش  1۲نمایندگان مجلس در بودجه 
 .گیرد قرار می« ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل»روان و مقابله با ریزگردها، در اختیار های  تثبیت ماسه

خانه ( یکشنبه)، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی نوبت عصر امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .این الیحه را پس از رسیدگی به تصویب رساندند 00تبصره ( و)کشور، بند  کل .032ررسی الیحه بودجه سال ملت و در جریان ب

های روان و کنترل  میلیارد ریال به منظور تثبیت ماسه 022هزار تن مالچ رایگان تا سقف  02طبق مصوبه مجلس، معادل ارزش 

« ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل»های مورد نظر در اختیار  طرحهای بحرانی و مقابله با ریزگردها، جهت اجرای  کانون

 .گیرد قرار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=032300022203.0 
 

 منابع مالی
 - 01/12/16فارس

 درصدی برای عایق سازی منازل و تهویه هوا در مقابل گرد و خاک 0میلیارد ریال تسهیالت  ۲۲2

میلیارد ریال تسهیالت ارزان با سود و کارمزد  ۲۲2های عامل  با مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است از طریق بانک
تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی به سازی منازل جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و  درصد را برای کمک به عایق0

تهویه هوا در اختیار استانداری خوزستان قرار دهد و یارانه سود تسهیالت پرداختی با اعالم بانک مرکزی   سامانه
 .جمهوری اسالمی ایران، از محل اعتبارات مصوب تأمین خواهدشد

، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین فهرست روزنامه رسمی کشوربه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

اجرا به وزارت  را برای( 0323ـ.032)های  بار ریزگردها در سال ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت پیشگیری و مقابله با آثار زیان طرح

جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور ، وزارت امور خارجه، 

ریزی کشور، سازمان  وزارت نفت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه

ری اسالمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ابالغ صدا و سیمای جمهو

 .کرد

های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور  به پیشنهاد مشترک وزارتخانه 01/00/0323هیأت وزیران در جلسه 

فاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ریزی کشور و ح های مدیریت و برنامه و نیرو و سازمان

 :جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931211001315
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931210001342
http://www.farsnews.com/
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4808
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به شرح ( 0323ـ.032)های  بار ریزگردها در سال ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت پیشگیری و مقابله با آثار زیان ـ فهرست طرح0

نامه و  این تصویب( 2)شود و با پیشنهاد کارگروه موضوع بند  ، تعیین میجداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است

 .ریزی کشور قابل اصالح است تأیید سازمان مدیریت و برنامه

نامه و تأیید  این تصویب( 2)مدت و بلندمدت پیشگیری و مقابله با آثار ریزگردها با پیشنهاد کارگروه موضوع بند  های میان ـ برنامه0

 .رسد ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می یت و برنامهسازمان مدیر

رسانی  های استان خوزستان، اطالع ـ وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به احیای تاالب 3

 .های مردمی اقدام نماید جوامع محلی و جلب مشارکت

( 0.2422242224222)های عامل، مبلغ دویست و چهل میلیارد  بانک ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از طریق.

سازی منازل جهت جلوگیری از ورود  ریال به صورت تسهیالت ارزان قیمت با سود و کارمزد هفت درصد را به منظور کمک به عایق

نداری خوزستان قرار دهد تا با های مناسب تهویه هوا در اختیار استا گرد و غبار و تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی به سامانه

یارانه سود تسهیالت پرداختی با اعالم بانک مرکزی جمهوری . ربط به متقاضیان پرداخت شود های اجرایی ذی هماهنگی دستگاه

 .اسالمی ایران، از محل اعتبارات مصوب تأمین خواهدشد

های شور جهت کشت  شورورزی و استفاده از آب ریزی، توسعه و ترویج ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به برنامه 0

 .ربط اقدام نماید گیاهان مقاوم به شوری در مناطق ذی

ای جهت مقابله با آثار گرد  های تخصصی در زمینه همکاری دوجانبه و منطقه ـ وزارت امور خارجه مکلف است با مشارکت دستگاه 1

 .دام نمایدالمللی اق های بین و غبار با کشورهای منطقه و سازمان

نامه  رسانی اقدامات مربوط به این تصویب ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف است همکاری الزم را در اطالع7

 .انجام دهد

مدت و بلندمدت پیشگیری و  های میان نامه و بررسی و تدوین برنامه ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این تصویب 2

سازمان )های نیرو، نفت، جهاد کشاورزی  ا آثار ریزگردها، کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت نمایندگان وزارتخانهمقابله ب

، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امورخارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و (ها، مراتع و آبخیزداری کشور جنگل

احمر جمهوری  ریزی کشور و صدا و سیما و جمعیت هالل و مدیریت و برنامه( وهدبیر کارگر)های حفاظت محیط زیست  سازمان

نامه را در  های این تصویب ربط مکلفند گزارش عملکرد طرح های اجرایی ذی دستگاه. شود اسالمی ایران در سطح ملی ایجاد می

 .ماهه به کارگروه مذکور ارایه نمایند مقاطع سه

ارت بر حسن اجرای عملیات یادشده، کارگروه استانی با مسئولیت استاندار و نمایندگان واحدهای تبصره ـ به منظور هماهنگی و نظ

 .شود ربط تشکیل می های ذی های مذکور در این ماده در استان استانی متناظر دستگاه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230000222.22 

 
 منابع مالی

 آیانا- 1101اسفند  60, شنبه

 درصدی اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی  02جذب 

 . گذاری کشاورزی در حوزه مکانیزاسیون اختصاص یافت میلیارد تومان برای توسعه سرمایه 6۳2بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931215000409
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درصدی  22از جذب ( ایانا)کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون 

میلیارد  102بیش از : گذاری بخش خبر داد و گفت عنوان برگ زرینی در توسعه سرمایه اعتبارات مکانیزاسیون بخش کشاورزی به

 .های دیگری داشته باشیم ود تا روزهای پایانی سال، جذبش بینی می تومان از اعتبارات مکانیزاسیون تاکنون پرداخت شده و پیش

هزار  2الزم است تا اوایل سال آینده : موقع اعتبارات جدید مکانیزاسیون تأکید کرد و افزود کامبیز عباسی بر الزام تخصیص به

 .اندازی خط سوم مکانیزاسیون اختصاص پیدا کند میلیارد ریال تحت نام راه

ای  توجه به آنکه اقدامات الزم در بخش مکانیزاسیون به سرعت در حال اجرایی شدن است، الزم است وقفهبا : وی خاطرنشان کرد

 .وجود نیاید در اختصاص خط جدید مکانیزاسیون به

موافقت کرده  .2های ابتدایی سال  هزار میلیارد ریال برای ماه 02مدیرعامل جدید بانک کشاورزی با اختصاص : عباسی ادامه داد

 .های الزم انجام شود تر اقدامات قانونی آن به انجام برسد و تخصیص که امیدواریم هرچه سریع است

 .طلبد که اعتبارت مکانیزاسیون در زمان مقرر خود اختصاص پیدا کند گذاری در بخش کشاورزی می توسعه سرمایه: وی تصریح کرد

 های نوین درصد برای ورود فناوری 32اختصاص مشوق تا سقف 

آالت نوین به بخش  های دولتی برای ورود به ماشین درصدی مشوق 32س مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از اختصاص رئی

درصد از  32های نوین در بخش کشاورزی باشند، تا سقف  بردارانی که متقاضی استفاده از فناوری بهره: اشاره کرد و یادآور شد

 .آن نیز در قالب تسهیالت قابل ارائه است شوند و مابقی مند می های دولتی بهره مشوق

کنیم با  ها مورد تقاضای کشاورزان بوده است که تالش می پاش های جدید پنبه، چغندرقند و انواع سم کمباین: عباسی تأکید کرد

 .های دولت آنها را به مزارع کشاورزان وارد کنیم حمایت

شود و امیدواریم که توسعه  های این مرکز محسوب می انیزه جدید از برنامههای موفق خرید ادوات مک تحقق برنامه: وی اظهار داشت

 ./های ویژه مسئوالن استمرار پیدا کند های نوین با حمایت فناوری

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00720-0.html 

 
 منابع مالی

 آیانا- 1101اسفند  16, یکشنبه

 میلیارد ریال به استان های متاثر از پدیده گرد و غبار اختصاص یافت  ۲22دو هزار و 

اختصاص یافته و برای توزیع و برنامه ریزی، کارگروهی در  1۲و  13میلیارد ریال اعتبار برای سال  ۲22دو هزار و 
 . ی مصوبات دولت در حال انجام استوزارت کشور تشکیل و اقدام های اولیه برای اجرا

میلیارد ریال اعتبار به استان های  22.دو هزار و : معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم این خبر افزود

 .متاثر از پدیده گرد و غبار اختصاص یافت که بخش قابل توجهی از آن مربوط به استان خوزستان است

و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، سعید متصدی در حاشیه همایش مدیران کل ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزارش 

اختصاص یافته و برای توزیع و برنامه ریزی،  .2و  23این اعتبارات برای سال : حفاظت محیط زیست کشور در اهواز افزود

 .ه برای اجرای مصوبات دولت در حال انجام استکارگروهی در وزارت کشور تشکیل و اقدام های اولی

پیشنهاد سازمان محیط زیست این است که کل اعتبارات خوزستان در اختیار استانداری قرار گیرد تا با مدیریت : وی ادامه داد

 .استان پروژه ها و برنامه ها اجرا شود

تمامی کشور است اما بخش عمده اعتبارات در مصوبه دولت برای : معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست افزود

 .خوزستان هزینه می شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21702-1.html
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احیای تاالب های خوزستان، تکمیل شبکه پایش گرد و غبار استان، رها سازی آب در هورالعظیم، کاشت نهال و : متصدی ادامه داد

 .گرد و غبار در خوزستان است هزار هکتار از اراضی از جمله برنامه های دولت برای کاهش تاثیر 32مالچ پاشی و تثبیت 

بخشی از این اعتبارات نیز برای تجهیز سامانه های هواشناسی کشور هزینه می شود تا بتوان در زمان بحران گرد و غبار، : وی افزود

 .اطالع رسانی الزم را به مردم انجام داد

درصد  02ساس اطالعات سازمان هواشناسی، بر ا: معاون سازمان محیط زیست در خصوص رهاسازی آب در تاالب هورالعظیم گفت

 .از بارش ها در خوزستان کاهش یافته که این مساله بر رودخانه کرخه و تاالب هورالعظیم نیز تاثیر گذاشته است

در شرایط فعلی دو فعالیت در هورالعظیم در خصوص ایجاد کانال انتقال آب و آزادسازی و رها سازی آب در تاالب از : متصدی افزود

 .سوی سازمان محیط زیست دنبال می شود

اکنون به این دلیل که منبع آب کم است نمی توان بیش از این آب را در تاالب رها کرد اما وزارت نفت مکلف شده : وی ادامه داد

 .که تعدادی کانال آب ، برای انتقال آب ایجاد کند

رسی های سازمان محیط زیست، حوضچه شماره سه تاالب بر اساس اطالعات وزارت نفت و بر: معاون سازمان محیط زیست گفت

 .هورالعظیم در میدان نفتی یاران شمالی در حال آبدار شدن است

سازمان محیط زیست کشور تابع بحران ها نیست و بحران ها را مدیریت می کند و خوشبختانه این سازمان در : متصدی بیان کرد

 .ی آینده نگر را دنبال می کنددولت یازدهم در زمینه محیط زیست برنامه ها

برای بازگشت ناظران محیط زیست مذاکراتی با : وی در خصوص بازگشت هسته های زیست محیطی به تاالب هورالعظیم گفت

 .وزارت نفت در حال انجام است

مورد نیاز شهر  .بنزین یورو : در کالنشهر اهواز گفت .معاون سازمان محیط زیست کشور در خصوص وضعیت توزیع بنزین یورو 

 ./اهواز باید از پاالیشگاه آبادان تامین شود که هنوز انجام نشده و نمی توان برای اجرای این طرح زمان مشخصی اعالم کرد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00701-0.html 

 
 منابع مالی

 آیانا-1101اسفند  60, شنبه

 میلیارد تومان برای طرح های آب رسانی روستایی  ۲22اختصاص 
مدیر دفتر برنامه ریزی طرح های آب و فاضالب کشور از اختصاص ردیف بودجه متمرکز در قانون بودجه سال آینده 

 . برای اجرای طرح های آب رسانی روستایی خبر داد
ران از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، امیرحسین رقیمی با بیان این که سه سال متوالی هیچ به گزارش خبرگزاری کشاورزی ای

میلیارد  022هم اکنون از منابع مختلف، اعتباری برابر : ردیف متمرکزی برای بخش آب روستایی درنظر گرفته نشده بود، افزود

میلیارد تومان از محل اعتبارهای خشکسالی برای  022ارض گاز و میلیارد تومان از عو 022تومان از ردیف طرح های اولویت دار، 

 .اجرای طرح های آب رسانی روستایی درنظر گرفته شده است

این : میلیارد تومان نیز اعتبار خاص در سال آینده به این طرح ها اختصاص خواهد یافت، افزود 0.0وی با اشاره به این که حدود 

 .میلیارد تومان رسیده است 22.یسه با گذشته به حدود رقم با دو برابر افزایش در مقا

فاصله آب رسانی روستایی با نیازی که برای بودجه های خاص در نظر گرفته شده است، اختالف زیادی دارد و در : رقیمی افزود

 .دمیلیارد تومان اعتبار نیاز دارن 722هزار و  .طرح اولویت دار مشخص شده است که حدود 222بخش روستایی 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21716-1.html
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درصد می  22اگر مجتمع های اولویت دار آب روستایی ایجاد شود، شاخص برخورداری در بخش آب روستایی به : وی ادامه داد

درصد در  .7، به 20درصد در پایان سال  77رسد اما با توجه به عدم تخصیص بودجه در سه سال متوالی، شاخص برخورداری از 

 .کاهش یافته است 20پایان سال 

دفتر برنامه ریزی طرح های آب و فاضالب کشور با بیان اینکه طرح های آب رسانی روستایی به شدت به منابع آب زیرزمینی، مدیر 

خشکسالی سال های اخیر این منابع را به شدت تحت تاثیر قرار داده و با نبود اعتبار : چشمه ها و قنات ها وابسته است، افزود

 .رداری حدود سه درصد کاهش یافته استمشخص برای این طرح ها، شاخص برخو

میلیارد  0022با این وجود، ساالنه حدود : میلیارد تومان برای سال آینده را رقم مناسبی دانست و افزود 22.رقیمی، اختصاص 

، مشکالت تومان اعتبار مورد نیاز است تا در چهار سال آینده بخش آب روستایی به جایی برسد و اگر روند کنونی ادامه پیدا کند

 .آب روستایی بیشتر می شود

http://www.iana.ir/majles/item/00122-0.html 

 
 منابع مالی

 آیانا- 1101اسفند  12, سه شنبه

 اختصاص یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 

نمایندگان مردم در خانه ملت اعتباری حدود یک هزار میلیارد تومان را برای تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 
 . اختصاص دادند

، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی بخش هزینه ای (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 1رأی موافق،  0.0ماده واحده این الیحه با  02دیروز برگزار شد، با جزء الحاقی یک بند و تبصره که شامگاه  .032الیحه بودجه 

نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن اعتباری حدود یک هزار میلیارد  021رأی ممتنع از مجموع  0رأی مخالف و 

 .یابدتومان برای تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی اختصاص می 

 .بند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شد 0همچنین جزء الحاقی 

ماده واحده الیحه بودجه به علت مغایرت اجزای این بند با قانون برنامه  02الزم به ذکر است که در جریان بررسی بند و تبصره 

 .ها به دو سوم آرا نیاز داشت پنجم توسعه تصویب جزء

ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصوالت ( 024222422242224222)هزار میلیارد  این بند مبلغ ده 0الحاقی  براساس جزء

 .کشاورزی اختصاص می یابد

شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران  به دولت اجازه داده می: قانون برنامه پنجم توسعه آمده است .00در بند ش ماده 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 02)گردان موضوع ماده  قبه و مدیریت خشکسالی، تنخواهخسارات ناشی از حوادث غیرمتر

%( 0)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد ( 00)و اعتبارات موضوع ماده %( 3)درصد  را به سه 0322دولت مصوب 

بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و . ران قابل هزینه استوزی اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت. افزایش دهد

احمر اختصاص  ای به جمعیت هالل ای و تملک دارائی سرمایه شود به صورت هزینه میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می

 /یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد می

http://www.iana.ir/majles/item/0070.-0.html 

 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/21699-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21754-1.html
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 منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 1101اسفند  11: تاریخ

 اعطای تسهیالت بانکی به بخش کشاورزی باید با حداقل کارمزد باشد

بانکهای تخصصی به ویژه بانک کشاورزی احتیاج دارد تا بخش کشاورزی به اعطای تسهیالت و اعتبارات از سوی : میرمرادزهی گفت

 .بتواند در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم بردارد

 خبرنگارانخبرنگار اقتصادی باشگاه هدایت اهلل میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با 

بهتر است . بخش کشاورزی کشور نیاز مبرمی به اعتبارات و سهیالت از سوی بانک های تخصصی به ویژه بانک کشاورزی دارد: گفت

 .این تسهیالت در قالب قرض الحسنه یا اعتبارات اعطایی با کمترین کارمزد باشد

ایین ترین کارمزد ها را مد نظر داشته باشند تا تولید کنندگان تمامی بانک هایی که در عرصه تولید تالش میکنند باید پ: وی افزود

بتوانند از عهده آن برآیند، ولی متاسفانه تا به امروز تسهیالت با کارمزد مناسب در اختیار کشاورزان قرار نداشته است مگر اعتبارات 

 .را نداشته استفصلی یا مضاربه ای که توانایی الزم برای حل مشکالت و نیازهای تولید کنندگان 

باید به تولید کنندگان کمک شود تا بتوان اهداف اقتصاد مقاومتی که مد نظر رهبری، دولت و مجلس : میرمرادزهی در ادامه گفت

تولید کنندگان بدون حمایت و با اتکا به منابع مالی محدود نمیتوانند در حوزه کشاورزی پیشرفت مطلوبی را . است تحقق پیدا کند

 .دداشته باشن

بخش کشاورزی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و  .2انتظار داریم در سال : نماینده مردم سیستان و بلوچستان در ادامه بیان کرد

این اعتبارات میتوانند مشکالتی را در حوزه کشاورزی حل کنند ولی توانایی چاره . مبالغ بیشتری در اختیار کشاورزان قرار گیرد

 .را ندارندسازی برای تمامی مشکالت 

بخش های آبیاری تحت فشار، خرید نهاده های تولید، اجرای طرح های کشاورزی و ساخت زیر بناها : وی در پایان بیان کرد

 .بیشترین نیاز را به اعتبارات و تسهیالت بانکی دارند

http://www.yjc.ir/fa/news/00.2027 

 

 رقهمتف

 آیانا- 1101اسفند  16, یکشنبه

 پایان هفتمین دوره طرح پایش کارکنان ستادی جهاد کشاورزی 
هفتمین دوره طرح پایش سالمت کارکنان اداری وزارت جهاد کشاورزی که از مهرماه امسال آغاز شده، با زیر پوشش 

 .دهد مینفر از کارکنان ستادی، اسفندماه امسال به کار خود پایان  ۳22بردن 
ای و مشاوره معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با  رئیس اداره بیمه، بهداشت حرفه

هدف از اجرای این طرح سالمت، شناسایی افرادی است که در : با اعالم این مطلب گفت( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های اولیه و ثانویه و معاینات پزشکی این شناسایی صورت  اند که با انجام آزمایش از کار اداری قرار گرفته های ناشی معرض بیماری

 .گیرد می

طرح پایش سالمت کارکنان اداری ستاد وزارتخانه، طبق قراردادی که با مرکز پزشکی شهیدشوریده منعقد : غالمرضا عباسی افزود

، نوار قلب، (ریه)، اسپیرومتری (گوش)ات تشخیصی مانند اکو، تست ورزش، اُدیومتری ها، خدم ایم شامل انواع آزمایش کرده

 .است... ، ویزیت پزشکی وMRZرادیوگرافی، 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5148587
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ها و معاینات به مرکز پزشکی شهیدشوریده مراجعه  نفر از کارکنان برای انجام آزمایش 00وی با بیان اینکه در این طرح در هر نوبت 

 .هزار تومان هزینه پزشکی تعیین شده است 0.2برای هریک از کارکنان : کنند، خاطرنشان کرد می

ای و مشاوره معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه طرح  رئیس اداره بیمه، بهداشت حرفه

این طرح در دو نوبت برگزار : دامه دادشود، ا پایش سالمت کارکنان اداری وزارت جهاد کشاورزی هفت سالی است که اجرا می

اگر در این مرحله مشخص . شوند های تخصصی فرستاده می ها بررسی و افراد به کلینیک شود که در نوبت دوم، جواب آزمایش می

یت آنها های الزم را برای تغییر فعال اند، پیگیری دهند، دچار آسیب شده شود کارکنان در اثر کاری که در محیط اداری انجام می

 .انجام خواهیم داد

اولویت در انتخاب کارکنان برای اجرای طرح : عباسی درباره شرایط انتخاب کارکنان برای زیر پوشش بردن این طرح نیز تصریح کرد

 2.اند و مابقی ظرفیت با کسانی است که  پایش سالمت، با افرادی است که داوطلب هستند و تاکنون در این طرح شرکت نکرده

 .اند سن دارند و یک بار در این طرح شرکت کردهسال 

نفر از کارکنان ستادی زیر پوشش  022نیز  20سال گذشته به دالیل کمبود اعتبارات، این طرح اجرا نشد و در سال : وی یادآور شد

 ./طرح پایش سالمت قرار گرفتند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00702-0.html 

 
 متفرقه

 آیانا- 1101اسفند  12, سه شنبه

 شناسی کشور  درگذشت استاد برجسته خاک
سالگی  0۲یاد دکتر نجفعلی کریمیان، از اساتید برجسته گروه علوم خاک دانشگاه شیراز امروز صبح در سن  زنده

 . درگذشت
رئیس و دبیر انجمن  ، شادروان نجفعلی کریمیان، استاد نمونه کشوری، نایب(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مقاله علمی  022های مختلف و دارای بیش از  شناسی در دانشگاه علوم خاک ایران، عضو هیئت تحریریه نشریات علوم خاک

 .بود ISCو  ISIپژوهشی در مجالت 

بود که این کتاب در چهارمین سال ( کتاب برگزیده دانشگاهی کشور)استاد برجسته دانشگاه شیراز، مترجم کتاب شیمی خاک این 

 .عنوان کتاب قابل تقدیر معرفی شد به( 0370)ها  های برگزیده دانشگاه معرفی کتاب

 ./نجمن علوم خاک برگزیده شدشناس ممتاز سال از سوی ا عنوان خاک به 0321یاد نجفعلی کریمیان در سال  زنده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00713-0.html 

 
 متفرقه
 آیانا-1101اسفند  16, یکشنبه

  "روز جهانی آینده"آینده بخش کشاورزی، در 

گذاری  عنوان روز جهانی آینده نام اسفندماه به 92برابر با  ۲29۲یکم مارس سال  -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 
این روز نمادی برای توجه به آینده و . شود شده است و مراسم بزرگداشت این روز در کشورهای مختلف برگزار می

های  از آنجا که امروزه شاهد گسترش فعالیت. ر کشوری استپژوهی در ساختن آینده مطلوب ه تأکید بر اهمیت آینده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21728-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21763-1.html


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

166 
 

پژوهی در سطوح مختلف در کشور هستیم، به سراغ برخی صاحب نظران بخش کشاورزی رفتیم تا نظر آنها را  آینده

 .درباره آینده بخش جویا شویم
 شود مان می غفلت از تحقیقات در آینده باعث نابودی

در گذشته اگر از تحقیقات غفلت : ترویج کشاورزی تحقیقات را راهگشای آینده دانست و گفترئیس سازمان تحقیقات، آموزش و 

 .شود ماندیم، اما در آینده، غفلت از تحقیقات باعث نابودیمان می کردیم، عقب می می

به : دانست و افزود نگری عجین است، تحقیقات را موتور محرک در بخش کشاورزی اسکندر زند با اشاره به اینکه تحقیقات با آینده

 .آینده بخش کشاورزی و تحقیقات بسیار امیدوار هستیم

 تعامل هرچه بیشتر انجمن باغبانی و معاونت باغبانی در آینده

تواند  رئیس انجمن علوم باغبانی ایران با اعالم اینکه تعامل هرچه بیشتر این انجمن با معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی می

باغبانی نقش بسزایی در اقتصاد کشور و سالمت : های موجود در بخش باغبانی شود، اظهار داشت بهتر از پتانسیلباعث استفاده 

 .جامعه دارد و وظیفه ما برقراری ارتباط بیشترین بخش خصوصی، دولتی، تولیدکنندگان و محققان است

ها و  سعی بر این دارد در آینده با برگزاری نشستنهاد علمی است و  انجمن یک تشکل مردم: رضا فتوحی قزوینی خاطرنشان کرد

 .تر کند ایجاد اتاق فکر ارتباط بخش تحقیقات با تولیدکنندگان را نزدیک

 جایگاه پسته ارتقاء خواهد یافت

با تغییر : های پسته در آینده خبر داد و گفت های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از گسترش باغ معاون دفتر امور میوه

 .های پسته پیش خواهیم رفت الگوی کشت، بیشتر به سمت توسعه باغ

با توجه به نیاز آبی کم پسته و استقبال بازار : علی محسنی با اشاره به اینکه جایگاه پسته ارتقاء خواهد یافت، ادامه داد

 .ها آغاز شده است جهانی،حرکت به سمت افزایش سطح باغ

 آینده باغبانی کشور روشن است

ت مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی با اشاره به اهمیت محصوالت باغبانی کشور، آینده باغبانی را امیدوارکننده دانست و اظهار سرپرس

 .تالش ما گرفتن امکانات بیشتر برای بخش، تقویت نیازهای تحقیقاتی و ایجاد یک تشکیالت منسجم است: داشت

های اثرگذار و  گرا شدن آنها، شاهد برنامه شدن مجموعه تحقیقات باغبانی و همداراب حسینی اظهار امیدواری کرد که با متمرکز 

های محققان در اختیار  تری با باغداران برقرار شود و حاصل پژوهش مهم در تحقیقات آینده باغبانی باشیم و رابطه بهتر و نزدیک

 .باغداران قرار گیرد

 امیدی به حل معضل گرد و غبار در آینده نیست

کاری در حاشیه دریاچه ارومیه برای  ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به جنگل کمیته فنی دفتر امور بیابان سازمان جنگلدبیر 

های مؤثری  اتفاقات خوبی نسبت به سال گذشته رخ داده است و امیدواریم در آینده نیز گام: مقابله با گرد و غبار نمکی گفت

 .برداشته شود

: ای ابالغ نشده است، تصریح کرد بی بیرگانی با بیان اینکه در رابطه با مشکل گرد و غبار اهواز هنوز مصوبهمحمد طهماس علی

 ./بینانه نیست مدیریت گرد و غبار در کشور خوش

http://www.iana.ir/majles/item/00732-0.html 

 
 متفرقه

 آیانا- 1101اسفند  60, شنبه

http://www.iana.ir/majles/item/21730-1.html
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 زمان بندی برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار اعالم شد 

جدول زمان بندی پخش برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار از تاریخ نهم تا پانزدهم اسفندماه سال جاری 
 .اعالم شد

ط عمومی شبکه تلویزیونی بازار، در برنامه کارشناسی شنبه نهم اسفند و به نقل از رواب( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ماه موضوع کشت بهاره چغندرقند توسط مهندس ابراهیم حسین پور بررسی خواهد شد

براساس این گزارش، نقش شرکت های مشاوره ای فنی و مهندسی در اصالح و احیاء و توسعه باغات کشور موضوع برنامه 

 .دهم اسفند است که از سوی مهندس موحدیان ارائه می شود کارشناسی یک شنبه

موضوع برنامه کارشناسی دو شنبه یازدهم اسفند ارتقا کیفی داروهای دامپزشکی است که : این گزارش در ادامه یادآور شده است

 .معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی مورد بررسی قرار می گیرد)توسط دکتر هاشم زاده 

گزارش، درختان کهنسال ایران ذخایر ژنتیکی ایران موضوع برنامه کارشناسی سه شنبه دوازدهم اسفند است که از سوی  بنابراین

 .مهندس مصطفی خوشنویس تقدیم بینندگان شبکه تلویزیونی بازار قرار خواهد گرفت 

ر برنامه کارشناسی چهار شنبه رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی د -براساس این گزارش، مهندس مجتبی مزروعی 

 .سیزدهم اسفند به ا الگوی کشت می پردازد

گلچین برنامه های پخش شده در هفته ای که گذشت موضوع کارشناسی برنامه پنج شنبه : این گزارش همچنین افزوده است

 .ی شوداز این شبکه پخش م 02:00تا پایان  02چهاردهم اسفند شبکه تلویزیونی بازار است که از ساعت 

گزارش روابط عمومی شبکه تلویزیونی بازار در پایان برنامه آموزشی کالس کشاورزی این شبکه را موضوعات درختان دانه دار 

) ، میوه های دانه ریز (گردو، بادام، فندق) ، میوه های دانه خشک(گیالس، هلو، آلو، زرد آلو) ، درختان هسته دار(سیب، گالبی، به)

تا پایان  02:00و درختان زیتون اعالم کرده است که توسط کارشناس آموزشی مهندس مرتضی همتی ساعت ( رانار، انجیر، انگو

 .از شنبه تا پنج شنبه این هفته آموزش داده خواهد شد 02:32

رسش گفتنی است در برنامه کارشناسی عالوه بر حضور کارشناس، گزارش های تصویری،گفت و گو تلفنی با میهمان برنامه، طرح پ

 .در موضوع برنامه شبکه تلویزیونی بازار پخش می شود... های بینندگان و 

شایان توجه است مجله کشاورزی عنوان بخش ویژه ای است که شبکه تلویزیونی بازار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی با هدف 

دام و طیور، شیالت، جنگل و مراتع، تجهیزات  اطالع رسانی، آموزش، ترویج و معرفی برترین های کشاورزی مانند زراعت، باغداری،

 ./راه اندازی شده و در جدول پخش برنامه های این شبکه قرار گرفته است... و ماشین آالت کشاورزی و 

http://www.iana.ir/majles/item/00122-0.html 

 
 متفرقه

 فودپرس- 1101اسفند ماه  16یک شنبه 

 تجلیل از احمد صادقیان به عنوان رهبر کارآفرینی در صنعت

به عنوان رهبر کارآفرینی در بخش  احمد صادقیاندر دومین جشنواره تجلیل از رهبران کارآفرین و کارآفرینان خیر از  -فود پرس 

 .صنعت تجلیل شد

به گزارش فود پرس، در مراسم افتتاحیه این جشنواره، دکتر زالی رئیس دانشکده کارآفرینی و دبیرعلمی جشنواره طی سخنانی 

انست که گنجینه های این کشور و بهترین الگو برای یادگیری مهمترین دستاورد جشنواره را شناسایی و معرفی کارآفرینان د

  .جوانان و نسل جدید هستند

http://www.iana.ir/majles/item/21698-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
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رهبران کارآفرین، به عنوان امید ملت ایران در تنگناهای اقتصادی، بزرگان صنعت خود هستند و در صنعت خود هم : وی افزود

اق به کار، اشتیاق کارآفرینانه، اشتیاق به وطن و اشتیاق به اشتی. این بزرگواران مظهر عشق و اراده هستند. پیشگامند و هم پیشتاز

 های مشترک رهبران کارافرین است  خدمت و خیر رسانی از ویژگی

اعتقاد راسخ داریم که کارآفرینان ما اگر باالتر از بیل گیتس و استیوجابز نباشند، کمتر : رئیس دانشکده کارآفرینی تصریح کرد

افتخار دارد که از تجربیات و اندیشه های این بزرگواران، برای تولید دانش بومی در حوزه کارآفرینی،  دانشکده کارآفرینی. نیستند

 .استفاده نماید

در ادامه مراسم مهندس شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان رئیس جشنواره در بخش 

دانشکده کارآفرینی را نویدی برای شکوفایی کارآفرینی در کشور دانست و از کارآفرینان اقتصادی، حرکت بسیار ارزشمند 

  .کارآفرینان بزرگی یاد کرد که نام نیک شان همواره در تاریخ ایران ماندگار خواهد بود

ارانه هم در های مسئول، نهادهای مردمی و موسسات نیکوک رییس اتاق بازرگانی با اشاره به این که در حال حاضر عالوه بر سازمان

امیدواریم این خالء بزرگ در عرصه اقتصادی، با این حرکت سازنده : اند، خاطرنشان کرد صحنه فعالیت کار آفرینانه حضور پیدا کرده

 .آینده متفاوتی را رقم بزند

در صحنه کارآفرینی کسانی : های اجتماعی کارآفرینان موضوع بسیار مهمی است، ادامه داد شافعی با بیان اینکه توجه به مسئولیت

کارآفرینی نقطه اوج یک انتخاب مناسب برای فعالیت نیکوکارانه، . شوند که به مسئولیت اجتماعی خود توجه کنند ماندگار می

 .توانمندسازی جامعه و توسعه اقتصادی است

و از احمد صادقیان به عنوان سپس تندیس و لوح تقدیر جشنواره، به رهبران کارآفرین در دو بخش اجتماعی و اقتصادی اهداء شد 

 .تنها کارآفرین برتر صنعت در صنایع غذایی تجلیل شد

 :بخشی از فعالیتهای احمد صادقیان که در جشنواره عنوان شد به شرح زیر است

 رییس هیات مدیره شرکت تک ماکارون +

 مدیرعامل شرکت فرش ستاره کویر یزد +

 رییس هیات مدیره شرکت فرش خاطره کویر یزد +

 رییس هیات مدیره شرکت نساجی یزد +

 رییس هیات مدیره شرکت رنگرزی یزد +

 رییس هیات مدیره شرکت الیاف یزد +

 (پتروشیمی)رییس هیات مدیره شرکت توسعه صنعت الوان  +

 رییس هیات مدیره شرکت آرد داران +

 رییس هیات مدیره شرکت تولیدی صنایع غذایی و بازرگانی دراژه +

انجمنها و کانونهای مختلف صنفی صنایع شامل انجمن مدیران، خانه صنعت و معدن، انجمن ماکارونی، انجمن  مسوولیت در +

 ... صنایع نساجی، سندیکای نساجی و

 ... عضو اتاقهای بازرگانی ایرن آلمان، ایران و روسیه، ایران و کانادا، ایران و چین، ایرن و فرانسه، ایرن و سوئیس و +

 سه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان یزد در دو دوره متوالیعضو هیات ریی +

 مشاور استاندار یزد +

http://www.foodpress.ir/Post 

http://www.foodpress.ir/Post
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 متفرقه
 ایسنا - 1101اسفند  1۱شنبه 

 !کیلو مرغ 92قیمت یک کیلو چغاله بادام برابر با 

هزار تومان است که به  22های قبل و پیش از آمدن بهار به بازار تهران رسیده، قیمت آن کیلویی  ه بادام زودتر از سالدر حالی که امسال چغال

  .شود روز آینده شکسته می 02گفته نایب رییس خانه کشاورز این قیمت منطقی نیست و تا 

آمد، این بار  های باال به بازار می مانده به عید به صورت نوبر و با قیمتهای گذشته چند روز  بادامی که در سال  به گزارش خبرنگار ایسنا، چغاله

  .دهد تغییر شرایط اقلیمی، فصل بهار را جلوتر انداخته است حدود دو هفته زودتر به بازار آمده که نشان می

 ( گرم 70)ای که هر سیر  ر شده است؛ به گونهت های قبل به بازار آمد، بلکه قیمت آن نیز نجومی از سال  بادام نه تنها زودتر امسال چغاله

کیلوگرم گوشت مرغ و سه کیلوگرم گوشت  02هزار تومان که تقریبا با بهای  22شود؛ یعنی کیلویی  تومان فروخته می 7222تا  1222بادام  غاله

  !قرمز برابر است

های گذشته به  بادام زودتر از سال مسال به دلیل بهار زودرس چغالها: اهلل بیابانی، نایب رییس خانه کشاورز در این زمینه به ایسنا گفت عنایت

  .بازار آمده که البته قیمت آن در شرایط نورس نیز غیرمنطقی است

هزار تومان و قیمت منطقی  02شود و قیمت منطقی برای بازار نورس آن حدود  روز دیگر شکسته می 02بادام تا  مطمئنا قیمت چغاله: وی افزود

  .هزار تومان است 00تا  02زار در شرایط عادی بین برای با

چغاله بادام محصولی نیست که همه آن را مصرف کنند، بلکه تقاضای آن عمدتا از سوی قشری خاص است؛ : نایب رییس خانه کشاورز گفت

  .زند بنابراین نوسان در قیمت آن چندان آسیبی به بازار محصوالت کشاورزی نمی

http://www.isna.ir/fa/news/23000122220 

 

 گزارشات جهانی

 - 01/12/11فارس

 احتمال لغو مشروط تحریم کشورهای اروپایی از سوی روسیه

اگر کشورهای اروپایی در زمینه : روسیه در پاسخ به تقاضای لغو ممنوعیت واردات محصوالت کشاورزی، اعالم کرد
گذاری کنند ممنوعیت واردات محصوالت کشاورزی از اتحادیه  فراوری و ایجاد صنایع تبدیلی در روسیه سرمایه

 .شود اروپایی لغو می
معاون وزیر کشاورزی یونان روز گذشته در حاشیه  اسپوتنیک نیوزبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

المللی غذا از مسئوالن کشاورزی روسیه درخواست کرد تا موقتاً محدودیت واردات محصوالت کشاورزی و میوه را  اکسپوی بین

 .بردارد

م یونان یکی از صادر کنندگان عمده محصوالت کشاورزی به روسیه بود که با اعمال تحریم واردات محصوالت قبل از تحری

 .کشاورزی از سوی روسیه در سال گذشته این فرصت را از دست داد

های های معوق خود با کشور یونان در سالهای گذشته به شدت از نظر اقتصادی تضعیف شده و هم اکنون درگیر پرداخت بدهی

 .المللی است های بین اروپایی و سازمان

های کشاورزی از یونان  پاناگیوتیس معاون وزیر کشاورزی یونان به نوعی درخواست کرد تا روسیه به واردات محصوالت فراورده

 .کماکان ادامه دهد

http://www.isna.ir/fa/news/93121609001
http://www.farsnews.com/
http://sputniknews.com/politics/20150302/1018929963.html
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محصوالت کشاورزی از اروپا را ممنوع های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه، این کشور نیزبه مدت یک سال واردات  بعد از تحریم

 .های آمریکا و اتحادیه اروپا بعد از پیوستن جزیره کریمه اوکراین به روسیه صورت گرفت تحریم. کرد

امروز سخنگوی کرملین دیمتری رسکوف در پاسخ به درخواست یونان اعالم کرده است در صورتی که کشورهای اروپایی در زمینه 

تبدیلی در روسیه سرمایه گذاری کنند واردات دوباره محصوالت کشاورزی از این کشورها دوباره از سر گرفته  فراوری و ایجاد صنایع

 .خواهد شد

کند که در این زمینه  روسیه بخش زیادی از نیازهای کشاورزی خود را از منطقه آسیا وارد می .020بعد از تحریم در تابستاان سال 

 .ترکیه پیشتاز است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03230000222710 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 1101اسفند  16, جمعه

 امکان پخت و پز خانگی غذا بدون حضور در خانه فراهم شد 
که توسط محققان انگلیسی طراحی شده است، امکان پخت غذا پیش از رسیدن کاربر به  Mellowسیستم آشپزخانه 

 .کند منزل را فراهم می
افزاری  نرم  هایی از یک برنامه ، این دستگاه هوشمند قادر به دریافت دستورالعمل(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .شپزی را پیش از رسیدن به منزل آغاز کندمخصوص تلفن همراه است تا کاربر بتواند فرآیند آ

درجه  22ها را به دمای  دقیقه آن 02داری کرده و ظرف  تواند غذاها را در دمای یخچال نگه می Mellowسیستم آشپزخانه 

غذا به دستگاه  آشپزی یا میزان داغ کردن  افزاری مخصوص، دستوراتی را برای شروع سانتیگراد برساند؛ کاربر با استفاده از برنامه نرم

 .دهد می

کند، آموزش گرفته و از آن ها در  شده همراه این سامانه از بازخوردهایی که درباره غذاها دریافت می افزاری ارائه برنامه نرم

 .های بعدی استفاده خواهد کرد آشپزی

 40.ار دهد و سپس کیسه را در حمام آب ها را در یک کیسه خال قر تواند در صورت تمایل، مواد را آماده کند، آن همچنین کاربر می

وات انرژی  32را افزایش داده و تنها به   لیتری سیستم مزبور قرار دهد؛ این دستگاه دارای یک محفظه دوجداره است که کارآیی آن

 .برق نیاز دارد

تازه را برای اشخاص پرمشغله فراهم  طراحان امیدوارند ارائه این فناوری، امکان مصرف غذاهای روزانه و دلپذیر با استفاده از مواد

دالر به بازار عرضه خواهد  22.طراحی شده و با قیمت  FNV Labsتوسط شرکت انگلیسی  Mellowکند؛ دستگاه هوشمند 

 ./شد

http://www.iana.ir/food/item/00222-0.html 

 
 گزاشات جهانی

 آیانا-1101اسفند  16, پنجشنبه

 بالروس بار دیگر خواستار گسترش همکاری های کشاورزی با ایران شد 
هیات بالروس در دیدار دیشب با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خواستار گسترش همکاری و افزایش سطح 

 .صادرات محصوالت کشاورزی بین دو کشور شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931211000762
http://www.iana.ir/food/item/21800-1.html
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، ویتالی میخایلوویچ ووک، وزیر صنایع و رییس بالروسی اجالس مشترک (ایانا)ایرانبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

در حال حاضر : کمیسسیون اقتصادی دو کشور، با ابراز اطمینان نسبت به تحکیم و گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور گفت

مال شکل نگرفته و این در حالی است که مسائل روابط میان فعاالن اقتصادی و فنی در حوزه های مختلف ایران و بالروس در حد ک

 .پیش روی دو کشور قابل حل هستند

بالروس در زمینه صادرات : وی ضمن اعالم امادگی بالروس برای صادرات کاالها و محصوالت کشاورزی به ایران اظهار داشت

ن کود پتاس، ازته و فسفاته آماده تراکتور، کمباین، ماشین های شخم و ماشین های جمع آوری محصوالت کشاورزی و همچنی

 .همکاری با ایران است

در این دیدار واسیلی سیدین، معاون وزیر کشاورزی بالروس نیز با بیان این که کشاورزی در ایران نیز در حال توسعه است، بر 

 .واردات محصوالتی همچون میوه، سبزی و خشکبار ایرانی به بالروس تاکید کرد

گوشت گاو کشور ما منجمد و با : ف شدن موانع صادرات گوشت گاو این کشور به ایران شد و اظهار داشتسیدین خواستار بر طر

 .کیفیت است و شرکت های ایرانی عالقه مند به واردات این محصول هستند

ر تدوین موافقت وی در عین حال آمادگی بالروس را برای مذاکره با نمایندگان ایرانی در حوزه دامپزشکی و حفظ نباتات به منظو

 .نامه و رفع مسائل فنی اعالم کرد

در مذاکراتی که میان این هیات با طرف های ایرانی در وزارت صنعت، : معاون وزیر کشاورزی بالروس در عین حال خاطر نشان کرد

 .و آمادگی کردند میلیون دالر گوشت گاو به ایران اعالم تمایل 7معدن و تجارت صورت گرفته، طرف های ایرانی برای واردات 

ظرفیت های زیادی برای همکاری های اقتصادی دو کشور به ویژه در حوزه : در این دیدار وزیر جهاد کشاورزی نیز اذعان داشت

 .کشاورزی وجود دارد و اراده ما نیز بر توسعه روابط هر دو کشور است و در این چارچوب گام بر می داریم

اری و تجاری سازی مبادالت، ابتدا باید موافقت نامه های دامپزشکی و حفظ نباتات بین طرفین برای توسعه هر گونه همک: وی افزود

مبادله شود تا مسائل مربوط به صادرات محصوالت کشاورزی بالروس از جمله گوشت گاو در چارچوب این موافقت نامه مورد 

 .بررسی و مذاکره قرار گیرد

هم اکنون در حال مذاکره در زمینه تدوین موافقت نامه حفظ نباتات هستند، ابراز  حجتی با اذعان به این که ایران و بالروس

 ./امیدواری کرد تا مسائل فنی و موانع موجود با انجام مذاکرات و تواقق ها برطرف شود

http://www.iana.ir/majles/item/00720-0.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 1101اسفند  16, پنجشنبه

 امضای یادداشت تفاهم دوازدهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بالروس 
یادداشت تفاهم دوازدهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بالروس دیروز توسط وزیران صنایع دو کشور 

 . امضا شد
، با امضای این یادداشت تفاهم که در محل وزارت صنعت معدن و تجارت صورت (ایانا)کشاورز یایرانبه گزارش خبرنگار خبرگزاری 

گرفت همکاری های اقتصادی دو کشور در قالب شش کمیته در زمینه هایی همچون صنعت، معدن،انرژی و کشاورزی فرهنگی امور 

 .مالی و بانکی حمل و نقل و گردشگری دنبال خواهد شد

http://www.iana.ir/majles/item/21795-1.html
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ارش، ویتالی میخایلوویچ ووک وزیر صنایع و رییس بالروسی اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با هیات بنابراین گز

همراه خود بعد ازظهر دیروز نیز خارج از این اجالس با اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری دیدار جداگانه داشتند و 

 .درباره مسائل مهم اقتصادی گفتگو کردند

این هیات بالروسی، که از روز دوشنبه یازدهم اسفند ماه جاری به ایران سفر کرده بازدید هایی از شرکت های تولید  گفتنی است

 .ماشین های کشاورزی داشتند

http://www.iana.ir/majles/item/00723-0.html 
 

 
 گزارشات جهانی

 خبرنگاران جوان – 1101اسفند  12: تاریخ

 جزییات توافقات ایران و آفریقای جنوبی برای توسعه همکاری های کشاورزی

 .پروری و طیور خبر داد های مختلفی همچون آبزی دکتر حسن از توافق همکاری با هیئت آفریقای جنوبی در بخش

و به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،معاون امور تولیدات دامی وزارت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .پروری و طیور خبر داد های مختلفی همچون آبزی جهاد کشاورزی از توافق همکاری با هیئت آفریقای جنوبی در بخش

هزار رأس دام گاو نژاد هلشتاین در  02شده هیئت آفریقایی از دامپروری  انجامپس از بازدیدهای : دکتر حسن رکنی اظهار داشت

المللی تاسماهیان  آال سرچشمه، مؤسسه تحقیقات بین آبیک قزوین ، باغ زیتون اتکا وابسته به وزارت دفاع، مزرعه پرورش ماهی قزل

های فنی، توسعه و  ر زمینه انتقال دانش و مهارتهایی د دریای خزر و شرکت سپید ماکیان زنجیره طیور استان گیالن؛ توافق

 .برداران ایرانی در حوزه شترمرغ انجام شد های الزم برای توانمندسازی بهره شده، آموزش استفاده از نتایج تحقیقات انجام

مان از طریق داری و شیالت ارتقای ظرفیت و راند در بخش جنگل: معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

دیدگاه ها و روش های آموزش و همکاری های مشترک، تبادل و ارتقای دانش فنی با توجه به گو نه های آبزیان دریایی مورد تأکید 

 .قرار گرفت

توانیم با کشور  بندی می آالت خوراک دام و تجهیزات بسته در زمینه صادرات مواد ژنی، مواد متنوع لبنی، ماشین: وی اظهار داشت

های معدنی و ویتامینه مورد نیاز برای  دار شترمرغ، مکمل آفریقای جنوبی همکاری کنیم و عالوه بر آن، واردات جوجه و تخم نطفه

 .این گونه در دستور کار قرار گرفت

 .در بخش زنبورعسل نیز مقرر شد تبادل ملکه زنبورعسل از ایران انجام شود: رکنی همچنین گفت

ینه مناسبی برای صادرات آجیل، قارچ خوراکی و سبزیجات برگی به کشور آفریقایی وجود دارد که در این زم: وی در ادامه افزود

 .زمینه مقرر شد اقداماتی الزم انجام شود

آبی، شوری و خشکی بوده و همچنین  استفاده از بذرهای هیبرید ذرت که مقاوم به کم: معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد

 .ای با توجه به کمبود آب از کشور آفریقا در دستور کار قرار گرفت گیاهان علوفه استفاده از

ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی و  های ویژه همچنین مقرر شد بخش خصوصی نیز از طریق کارگروه: دکتر رکنی ادامه داد

 .کشور آفریقای جنوبی داشته باشد شود، بتواند تبادالت تجاری بیشتری با داری و شیالت تعیین می های جنگل سازمان

http://www.yjc.ir/fa/news/00.7120 
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	خبرگزاری تسنیم: رئیس گروه حفاظت آب زیرزمینی وزارت نیرو گفت: با تصویب طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، زمینه تقویت منابع تامین آب فراهم شده که با مصوب شدن ۳۲۵ میلیارد تومان اعتبار ازسوی مجلس این طرح آغاز میشود.
	برداشت آب از منابع زیر زمینی به ۳۱ میلیارد متر مکعب کاهش مییابد
	خبرگزاری تسنیم: مدیرکل حفاظت آب زیر زمینی شرکت منابع آب ایران گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده سالانه از ۴۲ میلیارد مترمکعب آب برداشتی از منابع زیرزمینی به ۳۱ میلیارد متر مکعب کاهش مییابد.
	آب در بازارهای غیررسمی مبادله میشود
	20 تا 50 درصد قیمت محصولات کشاورزی آببهایی است که در بازارهای غیررسمی توسط صاحبان آب دریافت میشود. کمبود قانون در زمینه منابع آب سبب شده که امکان واگذاری این ماده حیاتی از مجاری قانونی در ایران وجود نداشته باشد. در چنین فضایی بازار اقدامات غیرقانون...
	ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در کهگیلویه و بویراحمد
	رییس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کشت انواع محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا شامل هندوانه، خربزه و برنج به دلیل کاهش بارندگی در این استان ممنوع شد.
	بحران آب، مشکل یک وزارتخانه نیست
	تمامی دستگاههای دولتی در معضل بحران آب دخیل هستند و نمیتوان این معضل را به یک وزارتخانه نسبت داد و تا زمانی که هرکس ساز خود را بزند، به جایی نخواهیم رسید.
	جزئیات منابع تأمین آب دریاچه ارومیه اعلام شد
	جزئیات منابع تأمین آب دریاچه ارومیه از پنج محل، بر اساس نحوه و میزان تأمین، طی یک برنامه 10 ساله اعلام شد.
	حل چالش آب و تنظیم بازار،اولویت نامزدهای کشاورزی هیات نمایندگان اتاق
	رقابت نامزدهای اتاق بازرگانی، صنایع و معدن و کشاورزی در حالی وارد مرحله تازه ای می شود که نامزدهای سهمیه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی آن جدی تر از قبل پا به رقابت های انتخاباتی پارلمان بخش خصوصی گذاشته اند.
	مصرف آب در صنایع غذایی ایران، یک و نیم برابر استاندارد اروپا
	نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در ایران با هر متر مکعب آب 900 گرم غذا تولید میشود در صورتی که در کشورهای اروپایی با این میزان آب 2.5 کیلو غذا تولید میشود.
	مصرف 90درصدی آب توسط کشاورزان واقعیت ندارد/ هدررفت آب را نباید گردن کشاورزان انداخت/ کم کاری وزارتخانه های نیرو و جهاد برای انتقال بهینه آب

	اقلیم و منابع طبیعی
	۱۴ استان با مشکل ریزگردها روبرو هستند/با وجود خشکی از آب خوب استفاده نمیشود
	رئیس اسبق سازمان جنگلها با بین این که ۱۴ استان و در برخی موارد ۲۱ استان کشور از ریزگردها متاثر شده اند، گفت: با وجود این که ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد،اما از آب موجود هم به خوبی استفاده نمیشود.
	کاهش 30 درصدی وسعت پوشش برفی کشور
	وسعت پوشش برفی کشور تا پایان هفته نخست اسفندماه 93 در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است.
	مقابله با پدیده ریزگردها با مشارکت ایران و کشورهای همسایه امکانپذیر است
	قائممقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه ریزگردها دو منشاء داخلی و بیرونی دارد، گفت: مبارزه با ریزگردهای داخلی با تأمین اعتبار و ریزگردهای منشاء بیرونی فقط با مشارکت کشور عامل در بروز پدیده امکانپذیر است.
	10هزار اصله نهال در روز درختکاری کاشته میشود/ توزیع 500هزار نهال رایگان در بین تهرانیها
	مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: با موافقت ستاد فضای سبز استان تهران دو نهالستان در شهرستانهای ملارد و دماوند با اعتباری بالغ بر ۱۰میلیارد ریال در دست اجرا است.
	تاریخ آغاز کوچ عشایر اعلام شد
	عشایر کهگیلویه و بویراحمد می توانند از ۲۰ فروردین 94 از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی کوچ کنند.
	کاهش 70 درصدی بارش، غلظت گرد و غبار خوزستان را افزایش داد
	احداث دو میلیون و 850 هکتار جنگلهای دستکاشت و بهکارگیری فناوریهای روز و تأییدشده توسط گروه اعزامی چین نشاندهنده موفقیت سازمان جنگلها در مبارزه با بیابانزایی است.

	اقتصاد کلان
	نرخ تورم در جامعه روستایی 14.9 درصد کاهش یافت
	نرخ تورم روستایی در 12 ماهه منتهی به بهمنماه سال 93 نسبت به دوره مشابه قبل، 14.2 درصد است که این رقم نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به دیماه سال جاری را 14.9 درصد کاهش نشان میدهد.

	برنامه و سیاست ها
	دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی جسارت به خرج دهد/ اتاق بازرگانی به دور از محافظه کاری شرایط را برای ارتقا اقتصاد کشور فراهم کند
	محمد علی امانی گفت: واگذاری امور به بخش خصوصی از سوی دولت نیاز به جسارت دارد.
	ارائه سند مالکیت به صاحبان تراکتور و کمباین برای نخستینبار
	برای نخستینبار صاحبان تراکتور و کمباین شمارهگذاری شده، سند مالکیت دریافت کردند.
	25 درصد از تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی و با نرخ ترجیحی پرداخت میشود
	نمایندگان در بودجه 94 تصویب کردند 25 درصد از تسهیلات بانکها به بخش کشاورزی و با نرخ ترجیحی پرداخت شود.
	بهمریختگی اداره دامداریهای کم جمعیت ایران، در قیاس با برزیل
	معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به دو نقش دولت در دامداری کشور پرجمعیت دامی مانند برزیل با 220 میلیون راس گاو و الگوهای مشابه در همه جهان برای اداره دامداریها در ایران، از تعبیر نوعی به هم ریختگی در این باره استفاده کرد.
	وزارت نفت موظف به تامین اعتبار برق دار کردن چاه های کشاورزی شد
	مجلس وزارت نفت را موظف کرد که در صورت رعایت الگوی کشت نسبت به تامین اعتبار برق دار کردن چاه های کشاورزی اقدام کند.
	خرید تضمینی 3 هزار تن گوجه فرنگی/ قیمت گوجه فرنگی تقویت شد
	رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: اجرای طرح خرید تضمینی گوجه فرنگی پس از 6 روز موجب افزایش قیمت خرید این محصول از کشاورزان از 150 به 500 تومان شده است.
	برق ۱۰ تا ۲۰ درصد گران شد
	با مصوبه دولت، وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال 1393 تعرفه برق در بخشهای خانگی و کشاورزی را ۱۰درصد و در بقیه موارد ۲۰درصد بدون تغییر ساختار تعرفهها افزایش دهد.
	حذف موضوع «بخشش جریمه حق بیمه کارفرمایان صنعتی و کشاورزی» از لایحه بودجه ۹۴
	نمایندگان مجلس بند مربوط به «بخشش جریمههای حق بیمه کارفرمایان صنفی، صنعتی و کشاورزی» را از لایحه بودجه ۹۴ حذف کردند.
	توسعه شبکه آبیاری نوین با اعتبار طرحهای عمرانی/ آورده کشاورز ۱۵ درصد، کمک دولت ۸۵ درصد
	نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 94 توسعه شبکه آبیاری نوین از محل اعتبارات طرحهای عمرانی را تصویب کردند.
	آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
	مصوبه دولت در مورد آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی جهت اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
	حضور کمرنگ تولیدکنندگان کشاورزی در اتاق
	هرچند در کمیسیون صنایع، جمع کثیری از تولیدکنندگان نسبت به بازرگانان حضور دارند، اما حضور تولیدکنندگان کشاورزی در اتاق بازرگانی چندان پررنگ نیست که انتظار میرود در دوره هشتم اتاق اصلاح شود.
	7000 تن پرتقال در تهران عرضه میشود
	هفتهزار تن پرتقال و یکهزار و 500 تن سیب که بیش از 2.5 برابر سال گذشته است، در شهر تهران عرضه خواهد شد.
	2.5 برابر سال گذشته، پرتقال توزیع می شود
	در حالی که مافیای واردات تلاش میکنند با مشوش جلوه دادن تولید پرتقال برای واردات آن زمینه را مهیا کنند، توزیع پرتقال به میزان 2.5 برابر سال گذشته در دستور کار این سازمان قرار دارد و مدیریت شهرداری و سازمان بازرسی و نظارت کشور بر گرانفروشی و تخلفات اح...
	اطمینان خاطر تولیدکنندگان مرکبات به تامین نیاز جامعه
	تنظیم بازار توسط دولت و وزارت جهاد کشاورزی از ورود غیرقانونی و واردات مرکبات جلوگیری میکند.
	آغاز عملیات اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در 20 استان کشور
	رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: با امضای تفاهمنامه طرح تهیه اطلاعات مکانی، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی با سازمان نقشه برداری کشور و استان ها اجرای طرح کاداستر در 20 استان کشور وارد فاز عملیاتی شد.
	سامانه صدور کارت "محیط یار افتخاری" آماده شد
	مشاور سازمان حفاظت محیط زیست از آماده شدن سامانه صدور کارت محیط یار افتخاری خبر داد که به محض رفع مشکلات حقوقی، شروع به کار خواهد کرد.
	رقابتی کردن بازار تجارت محصولات کشاورزی، با تجاری سازی برندهای ایرانی
	بازار تجارت محصولات کشاورزی با اختصاص تسهیلات با سود پایین و ثبات قیمت تمامشده محصولات تولیدی رقابتی خواهد شد.
	بازار تجارت محصولات کشاورزی با اختصاص تسهیلات با سود پایین و ثبات قیمت تمامشده محصولات تولیدی رقابتی خواهد شد.
	بازار تجارت محصولات کشاورزی با اختصاص تسهیلات با سود پایین و ثبات قیمت تمامشده محصولات تولیدی رقابتی خواهد شد.
	تذکرات شفاهی و کتبی به صنایع لبنی، امروز لازم الاجرا می شود
	همزمان با روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد به برخی کارخانههای لبنی که قیمت شیر کمچرب را 200 تومان افزایش دادهاند تذکر داده شده تا از امروز - شنبه - شیر کمچرب به قیمت قبل به دست مردم برسد، در ...
	همزمان با روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد به برخی کارخانههای لبنی که قیمت شیر کمچرب را 200 تومان افزایش دادهاند تذکر داده شده تا از امروز - شنبه - شیر کمچرب به قیمت قبل به دست مردم برسد، در ...
	همزمان با روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد به برخی کارخانههای لبنی که قیمت شیر کمچرب را 200 تومان افزایش دادهاند تذکر داده شده تا از امروز - شنبه - شیر کمچرب به قیمت قبل به دست مردم برسد، در ...
	ابلاغ فرایند نیازسنجی آموزش بهره برداران سال 1394 به استان ها + متن نامه و فهرست مشاغل
	فرایند نیازسنجی آموزش بهره برداران سال 1394 از سوی معاون آموزش و ترویج سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها ابلاغ گردید.
	وزیر دفاع و معاون امور زنان، عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی شدند
	با تصمیم هیئت وزیران، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به ترکیب اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اضافه شدند.
	نقشه راه اصلاح نظام اداری وزارت جهاد کشاورزی تدوین شد
	معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی از تدوین و ارایه برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری به معاونت نیروی انسانی رئیس جمهوری برای تصویب در ماه آینده خبر داد.
	لایحه بودجه 844 هزار میلیارد تومانی در مجلس تصویب شد
	نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده واحده لایحه را با 144 رای موافق ،33 رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر تصویب کردند.
	دستورالعمل اجرایی ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی ابلاغ شد/ چراغهای راهنمایی چه زمانی و چگونه روی برچسب مواد غذایی درج می شوند؟

	بازار و قیمت ها
	صعود قیمت لبنیات با وجود اجحاف به دامداران/ مسئولان پاسخگو نیستند
	در حالی که سرانه مصرف شیر در کشور نصف مصرف جهانی است، روز به روز بدون هیچگونه توجیه و پاسخگویی مسئولان قیمت محصولات تولیدی این صنعت افزایش مییابد.
	عرضه 8500 تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید
	رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه برای تأمین میوه شب عید مشکلی وجود ندارد گفت: هدفگذاری ما عرضه 8500 تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید است.
	مرغ ارزان میشود/ ورود تولیدات جدید به بازار
	در حالی که مرغ در هفتههای اخیر به دلیل کاهش جوجهریزی، با افزایش قیمت ناگهانی مواجه شده بود، گفته میشود با ورود تولیدات جدید این محصول به بازار، طی چند روز آینده کاهش قیمت مییابد.
	افزایش قیمت شیر خودسرانه است
	مدیرعامل اتحادیه فرآوردههای لبنی با بیان اینکه هیچ مصوبهای برای افزایش قیمت شیر صادر نشده، گفت: افزایش قیمت شیر توسط کارخانههای زیر نظر انجمن صنایع شیر و به طور خود سرانه اتفاق افتاده است.
	قیمت میوه و سبزی+جدول
	قیمت انواع میوه و سبزی در بازار تهران نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته و تقریبا ثابت مانده است.
	عرضه سیب درختی ۲۷۰۰ تومانی و پرتقال ۲۹۰۰ تومان برای شب عید
	مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از عرضه سیب درختی درجه یک به نرخ ۲۷۰۰ تومان و پرتقال تامسون درجه یک شمال به قیمت کیلویی ۲۹۰۰ تومان برای شب عید خبر داد.
	مرغ ارزان نشد/ قیمت مرغ، ماهی و گوشت قرمز در تهران+جدول
	قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ علیرغم توزیع گسترده مرغ منجمد توسط دولت هنوز در بازار تهران حدود ۸۰۰۰ تومان است.
	شروع توزیع میوه شب عید از صبح 23 اسفند ماه
	توزیع میوه شب عید از صبح 23 اسفند ماه در 105جایگاه عرضه فعال میوه شب عید در سراسر استان آغاز می شود.
	150 هزار تن مرغ ذخیرهسازی شد
	با ذخیرهسازی 150 هزار تن مرغ در شهر تهران روند نزولی قیمت مرغ آغاز خواهد شد.
	تداوم توربع مرغ 5500 تومانی از طریق فروشگاه های معتبر و خودروهای سیار
	مصرف کنندگان می توانند نیاز گوشت مرغ منجمد خود را با اطمینان خاطر از طریق فروشگاه های معتبر و خودروهای سیار تامین نمایند.
	صنایع لبنی شیرخام را۱۱۵۰ تومان میخرند/ مردم لبنیات گران نمیخرند
	گوشت برزیلی هم گران شد
	قیمت مرغ منجمد دولتی ۵۱۰۰ تومان شدمواد غذایی

	پنبه
	تدوین بسته حمایتی جدید برای ساماندهی تولید پنبه
	در صورتی که مصوبات ارائهشده در بخش پنبه به تصویب برسد، برنامههای جدیدی را برای توسعه کشت این محصول در دستور کار داریم.
	بررسی قرار گرفتن تخم پنبه در فهرست دانههای روغنی
	با توجه به وابستگی 90 درصدی دانههای روغنی و ارزش اقتصادی آن، جایگزینی تخم پنبه در فهرست دانههای روغنی خریداریشده میتواند ضمن ارزش اقتصادی، در تولید پنبه کشور نیز مؤثر باشد.
	تکثیر بذور پرمحصول پنبه برای احیای این محصول
	با حمایتهای سازمان تحقیقات و معاونت زراعت، بذور پنبه متناسب با هر منطقه در مرحله تکثیر انبوه قرار دارد.

	تولیدات دام وطیور
	صادرات مرغ و تخممرغ تولیدی واحدهای فاقد کد IR ممنوع است
	رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: صادرات مرغ و تخممرغ تولیدی واحدهای فاقد کد IR از ابتدای سال 94 ممنوع است.
	ضرر 220 میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه یکروزه
	تولیدکنندگان جوجه یکروزه در سال اخیر بهدلیل کاهش قیمت گوشت مرغ و به تبع آن کاهش قیمت جوجه یکروزه 220 میلیارد تومان ضرر کردند.
	توليد تخم مرغ در البرز، 33 برابر ميانگين کشوری است
	زیرساخت تولید مرغ با استاندارد دیگر کشورها، در ایران وجود ندارد

	تولیدات زراعی
	100 هزار تن سیبزمینی چهارمحالی ها فروش رفت
	رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از پرداخت یارانه صادراتی برای محصول سیبزمینی خبر داد.

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	جلوگیری از خروج 3 میلیون دلار ارز با تولید کیت تشخیص بیماری بروسلوز
	با تولید انبوه کیت الایزای تشخیص بیماری بروسلوز(تب مالت) در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه منطقه مرکزی کشور (اراک) از خروج بیش از 3 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می شود.
	رونمایی از واکسن جدید نیو فلورازی با حضور ناطق نوری
	از واکسن جدید نیو فلورازی (2 دهم سی سی) با حضور ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در موسسه رازی شعبه مرند رونمایی شد.
	ثبت جهانی دو گونه جدید ماهی ایرانی
	با معرفی دو گونه جدید ماهی در رودخانههای استانهای همدان و مرکزی، نام این گونهها به افتخار دو تن از بزرگان این استانها، به نام "لوچماهی ابنسینا" و "شاهکولی امیرکبیری" نامگذاری شدند.

	چای
	گزارش تحقیق از سازمان چای در مجلس قرائت شود
	نماینده فومن و شفت خواستار قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان چای در صحن علنی مجلس شد.
	احیای باغهای رهاشده چای کشور

	زیتون
	برگزاری سه روزه سمینار ترویجی ارزیابی حسی روغن زیتون
	سمینار ترویجی ارزیابی حسی روغن زیتون بهمنظور ارتقای دانش فنی راهبران و کاربران زیتون به مدت سه روز از 9 تا 11 اسفندماه سال جاری در سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی در حال برگزاری است.

	سیب زمینی
	بازار سیبزمینی تکان خورد
	عضو هیئتمدیره کانون سیبزمینی بذری کشور اعلام کرد: اقدام دولت در تصویب و تعیین بهموقع جایزه صادراتی 150 تومانی برای هر کیلوگرم سیبزمینی، منجر به تحرک بازار این محصول شده است.

	شکر
	توقف واردات 55 هزار تن شکر
	بهدلیل انتشار برخی اخبار در رسانههای جمعی، از ورود سه کشتی حامل شکرخام با وجود داشتن مجوزهای لازم جلوگیری بهعمل آمد.
	دبیر انجمن صنفی قند و شکر اعلام کرد:/فروش شکر به قیمت پارسال به دلیل انباشتگی صنایع غذایی>

	شیلات
	سهم صفر درصدی ایران از بازار 20 میلیارد دلاری تجارت ماهیان زینتی
	در حالی که بازار ماهیان زینتی در دنیا گردش نقدینگی 20 میلیارد دلاری دارد و ایران میتواند 80 گونه ماهی بومی خود را در بازارهای اروپایی و آمریکایی عرضه کند، سهم کشورمان از بازار ماهیان زینتی کمتر از یک درصد برآورد شده است.
	اعلام اولویت های صادراتی گوشت مرغ، تخم مرغ و آبزیان به اقلیم کردستان عراق
	رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان اعلام کرد: انجام هرچه سریعتر مفاد تفاهمنامه کردستان و استان سلیمانیه عراق، گسترش مبادلات کشاورزی را افزایش خواهد داد.

	صادرات و وادات
	صادرات ۲۵۰ هزار تن خشکبار از کشور/ پسته رکورد زد
	192 میلیون دلار محصولات کشاورزی از آستارا به خارج از کشور صادر شد
	مدیر جهاد کشاورزی آستارا از صدور 192 میلیون دلار محصول کشاورزی به وزن 206 هزار و 319 تن از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه از طریق گمرک مرزی این شهرستان خبر داد.

	صنایع غذایی
	ضوابط جدید برچسبگذاری فرآوردههای غذایی و آشامیدنی ابلاغ شد
	دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسبگذاری فرآوردههای غذایی و آشامیدنی توسط سازمان غذا و دارو و با همکاری کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران نهایی و ابلاغ شد.
	گرانی نان در صدر شکایات مردم+سند
	گزارش رسمی وزارت صنعت نشان میدهد، در دیماه امسال بالاترین میزان شکایت مردمی در بخش کالاها از نان و در بخش خدمات از تعمیر خودروهای سبک بوده است.

	گندم
	راه اندازی سامانه اختصاصی خرید تضمینی گندم
	سامانه اختصاصی خرید تضمینی گندم (GTC) که توسط بانک کشاورزی طراحی و تولید شده، به زودی با همکاری شرکت مادر تخصصی بازرگانی، دولتی ایران در سطح شعب این بانک اجرا میشود.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	افزایش قیمت لبنیات بیش از مصوبه 15 درصدی تیرماه غیرقانونی است/ برخورد قضایی با متخلفین
	در حالی چند روز اخیر قیمت شیر 200 تومان افزایش یافته است که نایب رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی، میگوید: افزایش قیمت لبنیات علاوه بر 15 درصد مصوبه تیره ماه غیرقانونی است و با متخلفان برخورد قضایی میشود.
	داوری اردکانی: رابطه علم و کشاورزی در سالهای اخیر خوشایند نیست
	رئیس فرهنگستان علوم در آیین تجلیل از ۴ مهندس برجسته کشاورزی در سال جاری گفت: تاریخ رابطه علم و کشاورزی در چند سال اخیر، تاریخ چندان خوشایندی نیست. چون ما علم را وارد کشاورزی نکردیم بلکه در رسم و آیین کشاورزی دخالت کردیم.
	حتی یک ریال از منابع بودجه ارتباط به مذاکرات هستهای ندارد/ بودجه دنبال اشتغال جوانان و مهار تورم به ۱۴ درصد است
	رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفت: حتی یک ریال از منابع بودجه ۹۴ ارتباط به مذاکرات هستهای ندارد و بودجه دنبال اشتغال جوانان و مهار تورم و کاهش به نرخ به ۱۴ درصد است.
	عرضه محصول کشاورزی در بورس کالا با اعمال قیمت تضمینی/ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است
	عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی گفت: در مواقعی قیمت بورس کالا پایینتر از رقمی است که کشاورز میتواند محصولش را بفروشد و دچار زیان میشود، دولت مکلف شده مابهالتفاوت قیمت خرید تضمینی با نرخ تضمینی را در قالب یارانه به کشاورز پرداخت کند.
	حجتی، ظرفیتهای اتاق بازرگانی را بیش از همتایان پیشین شناخت
	حضور فعال وزیر جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امید در جلسات اتاق بازرگانی نشان میدهد ظرفیتهای اتاق برای وزارتخانه متولی تولید نسبت به گذشته بیشتر جلوه کرده است.
	تجلیل از مهندسان برتر کشاورزی کشور در آغاز هفته منابع طبیعی
	آیین تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی کشور پنجشنبه 14 اسفندماه 1393 در سالن کنفرانس فرهنگستان علوم برگزار میشود.
	توقف عرضه مرغ منجمد با دستور شرکت پشتیبانی امور دام
	از روز گذشته توقف عرضه مرغ منجمد که بازار شفاف و رقابتی مناسبی را ایجاد کرده بود، با دستور اداری شرکت پشتیبانی امور دام انجام شد.
	انجمن پرورشدهندگان قارچ از بورس انصراف میدهند
	از آنجا که عدم توافق وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری باعث ایجاد چالش برای سرمایه چندصدهزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان قارچ شد، انجمن تصمیم گرفته از بورس قارچ انصراف دهد.
	کشاورزی ایران به علم جدید نیاز دارد
	دوره آموزشی آشنایی با سازمان تجارت جهانی (WTO) و الحاق ایران با تأکید بر بخش کشاورزی از امروز بهمدت دو روز در سالن جلسات معاونت باغبانی برگزار میشود.
	برای صادرات محصولات پروتئینی به روسیه تصمیمگیری میشود
	پس از جمعبندی نهایی هیئت روسی، روز سهشنبه درباره صادرات محصولات پروتئینی و لبنی تولیدشده به کشور روسیه، تصمیم نهایی اتخاذ میشود.
	گلایه معاون امور دام وزیر از برخی گزارش های غیرمنصفانه
	معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت: مرغ با قیمت کیلویی 5500 تومان به وفور قابل عرضه در سراسر کشور است.
	تولید دو میلیون گوشت سفید سالانه در کشور
	مدیرکل امور طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت: 24 هزار واحد مرغداری فعال در کشور سالانه حدود دو میلیون تن گوشت سفید تولید می کنند که قابلیت افزایش تولید تا سه میلیون تن در سال را نیز دارند.
	افزایش 200 تومانی قیمت شیر کمچرب غیرقانونی است
	از آنجا که هیچ افزایشی از سوی دولت برای قیمت شیر اعلام نشده است، افزایش قیمت توسط شرکتهای لبنی غیرقانونی است.
	از آنجا که هیچ افزایشی از سوی دولت برای قیمت شیر اعلام نشده است، افزایش قیمت توسط شرکتهای لبنی غیرقانونی است.
	از آنجا که هیچ افزایشی از سوی دولت برای قیمت شیر اعلام نشده است، افزایش قیمت توسط شرکتهای لبنی غیرقانونی است.
	درختکاری فقط نماد زیبایی نیست، نماد زندگی است
	رییس جمهوری در آستانه روز درختکاری و گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، با تاکید بر ضرورت صیانت از محیط زیست تصریح کرد: امروز نه تنها برای زیبایی کشور، بلکه برای حیات و زندگی سالم و پایدار، نیازمند توجه به محیط زیست و احترام به مقررات و قوانین مر...
	بازدید مدیران شبکه بازار از پشت صحنه ویژه برنامه نوروزی «مجله کشاورزی»
	مدیران شبکه تلویزیونی بازار از پشت صحنه ویژه برنامه نوروزی «مجله کشاورزی» که با همکاری معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی و به تهیهکنندگی محمدصدری در دست ساخت است، بازدید کردند.
	بازدید معاون اول ریاست جمهوری از مجتمع بیوتکنولوژی گیاهی رعنا
	معاون اول رییس جمهور ظهر پس از افتتاح و رونمایی از دستاوردهای جدید گروه مپنا، از مجتمع بیوتکنولوژی گیاهی رعنا در شهریار بازدید کرد.
	جایگاه هنرستان های کشاورزی ارتقاء می یابد
	جلسه مشترک معاونان وزیر جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش درخصوص اجرای تفاهم نامه مشترک دو وزارتخانه پیرامون ارتقاء جایگاه هنرستان های کشاورزی و ارائه راه کارهای انگیزشی جذب دانش آموز در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.
	دستور شب عیدی نعمتزاده بهجای حجتی/ جزئیات قیمتی۸۴ قلم کالا
	زمینهای برنجکاری در سه فصل بلااستفاده میمانند
	واردات میوه از چه سالی آغاز شد؟

	منابع مالی
	سرمایه سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی افزایش یافت
	نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 94 با افزایش سرمایه سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی موافقت کردند.
	اختصاص 17 میلیارد تومان به مؤسسه تحقیقات و سرمسازی رازی
	نمایندگان مجلس در بودجه 94 مصوب کردند که 17 میلیارد تومان به منظور تأمین هزینههای مورد نیاز پایش باقیماندههای دارو، سموم و مواد زیستشناختی (بیولوژیکی) در فرآوردههای خام دامی به مؤسسه تحقیقات و سرمسازی رازی اختصاص یابد.
	فرصت 7 روزه بانکها برای تامین وجه خرید تضمینی ذرت/ طلب 280 میلیارد تومان ذرتکاران پرداخت میشود
	عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه حدود 4 ماه از مطالبات ذرتکاران بابت فروش محصول میگذرد، گفت: بانکها مکلفند، ظرف یک هفته مبلغ 280 میلیارد تومان اعتبار را در قالب تسهیلات برای پرداخت به کشاورزان به سازمان تعاون روستایی بدهند.
	600 میلیارد ریال برای گرد و غبار، خشکسالی و حفاظت از تالابها اختصاص یافت
	نمایندگان با اختصاص 600 میلیارد ریال برای مقابله با پدیده گرد و غبار، خشکسالی و حفاظت از تالابها موافقت کردند.
	10 هزار میلیارد ریال برای توسعه روشهای نوین آبیاری اختصاص یافت
	نمایندگان با اختصاص 10 هزار میلیارد ریال برای توسعه روشهای نوین آبیاری در بودجه 94 موافقت کردند.
	اختصاص 1000 میلیارد تومان به تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی
	نمایندگان مجلس در بودجه 94 تصویب کردند که مبلغ ۱۰۰۰میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یابد.
	اختصاص 20 میلیارد به «سازمان جنگلها» برای مقابله با ریزگردها
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