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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 احتمالیاصلی و  برای دستیابی به خبردر منبع

  .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

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

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

 

 انتصابات

 فود پرس 3131مهر ماه  6یک شنبه 

 مناقبی به هیات مدیره جدید پیوست/هیات مدیره مجمع واردات تغییر کرد

انتخابات هیات مدیره مجمع واردات برگزار شد و علیرضا مناقبی از طرف انجمن واردکنندگان مواد غذایی و به نمایندگی -فود پرس 

 .از صنایع غذایی در هیات مدیره جدید برگزیده شد

ر کشور، به گزارش فود پرس به نقل از روابط عمومی مجمع واردات، صبح امروز با حضور حداکثری وارد کنندگان شناسنامه دا

 .ترکیب هیات مدیره مجمع واردات تغییر کرد

در این جلسه که با حضور نماینده تشکلهای اتاق بازرگانی برگزار شد، واردکنندگان با تغییر سه عضو هیات مدیره مجمع واردات 

دکننده مواد اولیه صنایع غذایی ،آقایان تنهایی از گلدیران، بوترابی واردکننده فراورده های بهداشتی و آرایشی و علیرضا مناقبی وار

 .را به جمع هیات مدیره مجمع واردت اضافه کردند

 .محمد حسین برخوردار و سیامک پیربابایی که در هیات مدیره سابق بودند در انتخابات جدید دوباره رأی آورده اند

ت به اتاق بازرگانی رای مثبت داده گفتنی است اوایل سال جاری، واردکنندگان در مجمع عمومی خود، به پیوستن مجمع واردا

  .بودند و امروز با اتمام زمان ماموریت هیات مدیره دوره اول، این مسئولیت به دیگر واردکنندگان واگذار شد

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

 انگور

 ایسنا - 3131مهر  3شنبه  سه

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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  !که کشمش نشدانگوری 
امسال خسارت بسیاری به باغات انگور وارد  کاشمر وارد پانزدهمین سال خشکسالی شده است و گرمای: مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت

  .سوختگی تبدیل به کشمش نشده است کرده به طوری که بسیاری از آنها بر اثر

های اخیر  خراسان، با بیان اینکه خشکسالی در طی سال ، منطقه(ایسنا)انوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایر محمد صوابی در گفت

پیش از موعد  بسیاری از باغداران مجبور شدند محصوالت انگور خود را: کشاورزی وارد کرده است، افزود جبران ناپذیری به بخش  خسارت

  .برداشت کنند

شود که مهمترین آنها پیکامی و عسگری  کشت می نوع رقم انگور 32از  در شهرستان کاشمر بیش: مدیر جهاد کشاورزی کاشمر تصریح کرد

هر  هکتار باغات انگور در شهرستان وجود دارد و در 2099در حال حاضر . نوع رقم انگور است درصد باغات انگور زیرکشت این دو 09. است

  .شود تن برداشت می 30هکتار 

درصد آن به صورت  39شود  هزار تن انگوری که تولید می 80 از: یار مناسب ارزیابی کرد و افزودصوابی، اقلیم شهرستان را برای ارقام انگور بس

  .شود باقی تبدیل به کشمش می شود و تازه خوری مصرف می

رش ازپنج ساله گذشته تاکنون همه ساله شاهد با :وی، انگور، زعفران، طالبی و بادام را جزء محصوالت استراتژیک منطقه دانست و گفت

ریزش  های درختان و باغات انگور در ابتدای هر سال ایم که این امر موجب شده گل منطقه بوده های شدید در تگرگ، خشکسالی و بارندگی

  .بسیاری داشته باشد

قلیم به وجود های اخیر در ا خاطر تغییراتی که سال به: نوع محصول در شهرستان اشاره کرد و افزود 30مدیر جهاد کشاورزی کاشمر به وجود 

  .بوده است سابقه گرمای تابستان امسال در چندین سال گذشته بی. کشاورزی شهرستان وارد شده است آمده خسارت بسیاری به محصوالت

 

سمت تولید محصوالت باغی خواهند رفت،  صوابی با بیان اینکه قطعا در چند سال آینده الگوی کشت منطقه تغییر و کشاورزان به

  .اقلیم در باغات بیشتر از محصوالت زراعی است خسارت باقیمانده ناشی از تغییر: تصریح کرد

  .اند تلف شده دام سبک در بخش مرکزی و کوهسرخ 2999از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر : وی افزود

http://isna.ir/fa/news/02909199922 

 

 کالناقتصاد 

 - 93/07/01فارس

 میلیارد یورویی محصوالت کشاورزی روسیه کجاست؟ 9.1جایگاه ایران در جذب بازار 

میلیارد یورویی محصوالت کشاورزی روسیه هستند که به نوشته منابع  9.1در حالی کشورهای دنیا در تصاحب بازار 

 .خارجی ایران تنها به نوشتن فهرست آرزوهای خود بسنده کرده است

در حالی که کشورها در رقابت برای جذب بازار پر رونق  به نقل از فرش پالز، ،خبرگزاری فارسالملل  ه گزارش گروه اقتصاد بینب

 .اند محصوالت کشاورزی روسیه هستند صادرکنندگان ایران تنها فهرست محصوالت صادراتی خود را به این کشور اعالم کرده

درختی، انگور، انار، سبزی  نارنگی شمال، کیوی، سیب فروت، پرتقال، لیموترش، کریپ های صادراتی ایران، درجدیدترین فهرست میوه

 .زمینی و پیاز برای صادرات به روسیه اعالم شده است و صیفی، سیب

گیرد چرا که وزیر صنعت ایران در یک  شکل میدر این گزارش آمده است، ظاهرا همکاری بین ایران و روسیه درباره صادرات میوه 

 .مصاحبه خبری لیست محصوالتی که بر اساس نیاز کشور روسیه تنظیم شده را پذیرفت

http://isna.ir/fa/news/93070100033
http://www.farsnews.com/
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خیار، نخودفرنگی،  فرنگی، هلو، گوجه هندوانه، پرتقال، انگور، گالبی، زمینی، فلفل، موز، در این لیست محصوالت کشاورزی شامل، سیب

 .روسیه درخواست شده استلوبیا است که از سوی 

این گزارش افزوده است، اما مشکلی که برای صادرکنندگان ایرانی وجود دارد این است که مجبورند با هم هماهنگ باشند تا بتوانند 

تواند برای  گزارش واحدی را برای سازمان مربوطه اعالم کنند از سوی دیگر صادرات به روسیه به دلیل نرخ تبادل کم ریال می

 .همچنین محصوالت کشاورزی ایران به دلیل نزدیکی از طریق دریای خزر قابل حمل خواهد بود درکنندگان ایرانی سودمند باشد،صا

کند، این کشور در نخستین  های متعددی را برای تامین محصوالت کشاورزی مردم کشورش دنبال می البته در این میان روسیه راه

گذاری میلیاردی روی محصول قارچ خوراکی به دنبال طرح جایگزینی برای محصول  با سرمایهزمینی  گام برای کمبود میزان سیب

قیمت .فرنگی را از کریمه تامین خواهد کرد از سوی دیگر روسیه بخشی از محصوالت خود را از جمله گوجه زمینی است، سیب

  سنت در هر کیلو افزایش یافته است، 39درصد یعنی  11زمینی در روسیه  سیب

 .کند که نصف این میزان واردات از هلند است زمینی وارد می هزار تن بذر سیب 33کشور روسیه ساالنه 

روسیه هم واردات محصوالت کشاورزی از این کشورها را به مدت یکسال   اخیرا با تحریم روسیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا،

 .امین نیازهای غذایی کشورش به سمت کشورهای شرقی گرایش پیدا کندممنوع اعالم کرده و همین عاملی شد تا روسیه برای ت

رسد مسئوالن ایرانی هنوز کار خاصی در این  شد اما به نظر می اگر چه بازار روسیه، بسیار بازار مناسبی برای کشور محسوب می

وانند به روسیه صادر کنند محدود شده ت اند که همه اقدامات آنها تنها به اعالم فهرست محصوالت کشاورزی که می  زمینه نکرده

است، اما در دیگر سو، ظاهرا ترکیه قراردادی برای صادرات محصولت کشاورزی با روسیه به امضاء کرده است، و حتی کشورهای 

این کشور هایی به نام کشورها دیگر بازار  اند و برخی کشورهای اروپایی هم حتی در بسته دیگر هم اعالم آمادگی برای صادرات کرده

 .اند را قبضه کرده

 .اخیرا مراکش در صدد است تا میزان صادرات مرکبات به این کشور را افزایش دهد

 .های خارجی ایران تنها لسیت آرزوهای خود را اعالم کرده است شاید به نوشته رسانه

های گسترش مناسبات تجاری دو  ل راهروزنامه حریت نوشت، طی روز گذشته وزرای اقتصاد ترکیه و روسیه طی دیداری در استانبو

 .کشور را بررسی کردند

های غرب علیه روسیه، آمادگی خود را برای افزایش صادرات و تأمین نیاز های روسیه اعالم کرده  ترکیه از ابتدای اعمال تحریم

 .است

  
 .ورزی و دامی روسیه استدر حال حاضر ترکیه در حال تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین تأمین کنندگان محصوالت کشا

 .صادر کنندگان ترک پیش بینی کردند صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه از ترکیه به حدود دو برابر افزایش یابد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029091999012 

 

 د کالناقتصا
 آیانا- 3131مهر  50, شنبه

 درصد رشد داشت  3/3اقتصاد کشاورزی در بهار امسال 

درصد اعالم شد که در این میان، نرخ رشد تولید  6.4در گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در بهار امسال 

 .درصد رشد کرده است 3/3ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930701000713
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 2.2، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی در بهار امسال به (ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  به  

 .درصد رسیده است

هزار و  22معادل  1212های ثابت سال  بنابراین گزارش، در سه ماهه نخست سال جاری ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت 

 .درصد افزایش یافته است 2.2رد شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته میلیارد ریال برآو 213

برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی حاکی است که تولید محصوالت زراعی و باغی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته  

 .درصد افزایش یافته است 0.1درصد به تولید محصوالت اصلی  0.0و  1.1به ترتیب 

های اقتصادی بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی نیز که در بهار سال گذشته  م بانک مرکزی، سهم فعالیتطبق اعال 

درصد در بهار سال  09.1چهار درصد بود، در بهار امسال به دو درصد و سهم بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی از 

های اقتصادی کشاورزی در تولید ناخالص  اما از سوی دیگر سهم فعالیتکاهش یافته است،  02درصد در بهار  20.0گذشته به 

 ./درصد افزایش یافته است 0.1درصد بود که در بهار امسال به  1.3داخلی در بهار سال گذشته 

http://www.iana.ir/majles/item/10602-1.html 

 

 د کالناقتصا
 خبرنگاران جوان - 3131مهر  51: تاریخ

 ی کیفیت محصوالت است پشتیبانی بورس کاال از بخش کشاورزی تضمین کننده

بخش بورس کاال اگر بتواند یک رابطه منطقی بین تولید کننده محصوالت کشاورزی و خود این بازار سرمایه کند : بیابانی گفت

 .، تولید و مشارکت بیش از کشاورزان با این سازمان خواهد بود برداری تضمین کننده کیفیت سازی، بهره

های اخیر در قسمت فروش  بورس طی سال: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراناهلل بیابانی در گفتگو با  عنایت

موفق بوده ولی متاسفانه در زمینه همکاری با تولید .... ت استراتژیک شامل گندم، جو و ها، محصوال محصوالت وارداتی از قبیل نهاده

 . کنندگان داخلی عملکرد قابل قبولی نداشته است

آمده بین تولید کنندگان و مدیران بازار سرمایه ما شاهد فروش محصوالت با کیفیت در  اخیرا با توجه به گفتگوهای پیش: وی افزود

 . هیم بودبورس کاالخوا

بیابانی با اشاره به فروش خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در کنار خرید توافقی و فروش محصوالت کشاورزی در بورس کاال 

چنین باعث ضمانت کیفیت  خرید تضمینی دولت اطمینان خاطر به کشاورز در خصوص تولید بیشتر می دهد و هم: تصریح کرد

  . اال خواهد بودی محصوالت کشاورزی در بورس ک عرضه

http://www.yjc.ir/fa/news/1009921 

 اقتصاد محصوالت

 - 93/07/02فارس

 شدنرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تعیین 

جمهوری برگزار شد و اعضای دولت در این جلسه  نشست هیات دولت روز چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس 

 .را مصوب کردند 13 - 16قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای سال زراعی 

http://www.iana.ir/majles/item/19673-1.html
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4990038/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی  به گزارش

 .مصوبات هیات وزیران در این جلسه بود از 1202-1201برای سال زراعی ( زراعی)

 .به هیات وزیران ارایه داد« ت از مالکیت فکریالیحه حمای»دراین جلسه، کمیسیون لوایح گزارشی در خصوص 

 .این الیحه در واقع مشتمل بر سه کتاب مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط به مالکیت صنعتی و مالکیت علمی است

زیر اعضای هیات وزیران در این جلسه صرفاً به بررسی کتاب اول این الیحه یعنی مالکیت ادبی و هنری پرداختند که شامل مسایل 

 :بود

 هنری -ارایه تعاریف قانونی مشخص از انواع آثار ادبی -

 هنری قابل حمایت –احصای آثار ادبی  -

 تبیین انواع حقوق مورد حمایت اینگونه آثار و موارد استثناء -

 تعیین مدت زمان حمایت از آثار متناسب با نوع آنها؛ -

 مقررات ناظر به نحوه واگذاری این گونه حقوق؛ -

 ش بینی انواع ضمانت اجراهای الزم برای نقض حقوق مورد حمایت؛پی -

 نحوه ثبت آثار ادبی و هنری -

 .این بخش از الیحه، پس از بحث و تبادل نظر از تصویب نهایی هیات وزیران گذشت

 .در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای دولت رسید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029093991211 

 

 اقتصاد محصوالت
 آیانا- 3131مهر  50, یکشنبه

 قیمت تضمینی محصوالت زراعی ابالغ رسمی نشده است 

آغاز شده و هیات دولت قیمت تضمینی محصوالت زراعی را اعالم کرده هنوز مجریان  در حالی که سال زراعی جدید

 .این خرید اظهار بی اطالعی می کنند

درباره ابالغ ( ایانا)عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستاهایی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

در حالی که هیات دولت قیمت تضمینی محصوالت زراعی را :عی در سال زراعی جاری گفترسمی قیمت تضمینی محصوالت زرا

 .اعالم کرده اما هنوز به مجریان این خرید ابالغ رسمی نشده است

 .این سازمان تنها امکانات و تجهیزات خرید را فراهم می آورد و درباره قیمت ها نظر خاصی ندارد:سید مهدی کالته رحمانی افزود

 .وزارت جهاد کشاورزی قیمت ها را به هیات دولت پیشنهاد می دهد اما تصمیم نهایی در دولت انجام می شود: اطرنشان کردوی خ

امسال :هزار تن گندم توسط تعاونی های این شبکه خریداری شده است تصریح کرد 099کالته رحمانی با اعالم اینکه دو میلیون و 

 .م مواجه بودیم و برای سال زراعی جدید نیز در حال آماده سازی امکانات هستیمبا کمترین مشکل در خرید تضمینی گند

سیستم پرداخت مطالبات از وزارت جهاد به شرکت بازرگانی : وی درباره دیرکرد مطالبات گندم کاران در روزهای پایانی ادامه داد

 .بع بانکی استدولتی سپرده و سپس به بانک سپه داده می شد که اندکی وقفه در کمبود منا

سازمان مرکزی تعاون روستاهایی کشور آمادگی دارد هر مقدار از محصوالت زراعی و باغی مشمول خرید : وی در پایان یادآور شد

 .تضمینی را خریداری کند تا کشاورزان ضرر نکنند

http://www.farsnews.com/
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=12&Id=249718
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930702001381
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آغاز شده است و  1202-01گفتنی است قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی ابالغ رسمی شد اما با وجود آنکه سال زراعی 

تومانی گندم به  1110قیمتهای خرید تضمینی محصوالت زراعی به تصویب هیات دولت رسیده تنها در برخی رسانه ها قیمت 

چشم می خورد و از قیمت سایر محصوالت خبری نیست و به قول مدیران وزارت جهاد کشاورزی هنوز ابالغ رسمی نشده است به 

 .و پر تالش ، با امید به افزایش معقول قیمتها کشت پاییزه را آغاز کرده اندهر حال کشاورز ان خسته 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10613-1.html 

 اقتصاد محصوالت
 آیانا- 3131مهر  50, دوشنبه

 ه مرغ منجمد در بورس کاال شرایط عرض

برای عرضه مرغ منجمد در بورس باید مشخصات کامل محصول عرضه شده، شامل زمان تولید، انقضاء و سایز ذکر 

 .شود تا خریداران با اطالعاتی کامل، کاالی مورد نظر خود را خریداری کنند

در واکنش به عرضه مرغ منجمد به ( ایانا)شاورزی ایران رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ک 

گوشت مرغ را به دلیل حساسیت ویژه ای که به لحاظ فساد پذیری : زودی در بورس کاال در آینده نزدیک با اعالم این مطلب گفت

 .دارد، باید با حساسیت ویژه، شرایط خاص و به صورت تخصصی در بورس کاال عرضه کرد

در گذشته دو مرتبه مرغ منجمد در بورس کاالیی ایران عرضه شد که به دلیل نداشتن شرایط مطلوب عرضه، : دمحمد یوسفی افزو 

 .با استقبال خریداران مواجه نشد

برای عرضه مرغ منجمد در بورس باید مشخصات کامل شامل زمان تولید، انقضاء و سایز مرغ ذکر شود تا : وی خاطرنشان کرد 

 .درستی بتوانند محصول مورد نظر خود را خریداری کنندخریداران با اطالعات 

های مختلف کشور به فروش  تومان در استان 1699تا  1109هر کیلو گرم مرغ زنده : رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی تصریح کرد 

 .تومان نزدیک کرده است 1199رود که این افزایش مقطعی قیمت مرغ را به نرخ تمام شده  می

ان این که افزایش واردات نهاد های طیور در هفته های گذشته و برداشت ذرت داخلی قیمت عرضه این محصول را به یوسفی با بی 

تومان  109و ذرت با افت مشخص به  1199نرخ روز هر کیلو سویا در بازار مصرف : میزان قابل توجهی کاهش داده است، یادآورشد

 .رسید تومان به فروش می 1939ت رسیده است، در حالی که هفته گذشته هرکیلو ذر

 ترکیه ای ها مرغ را به همسایگان خود ارزان تر می فروشند 

ایران به دلیل صادرات محدودی که در بخش مرغ گوشتی دارد، عرضه مرغ در بورس کاال نیز مشکلی از مشکل : وی تاکید کرد 

 .آورد از بازار داخلی سر در میمرغداران حل نمی کند، زیرا مرغی که در بورس عرضه می شود، دوباره 

مرغ تولید شده در صنایع داخلی با قیمت تمام شده باالیی که دارد توان رقابت با سایر کشور های صادرکننده و : یوسفی گفت 

 .تصاحب بازارهای جدیدی گشایش یافته مانند روسیه را ندارد

های صادراتی که دریافت می کنند قیمت تمام  غ به واسطه مشوقوی با اشاره به اینکه تولید کنندکان کشور های صادر کننده مر 

دالر است، در حالی که برزیل هر کیلو  2هر کیلو مرغ گوشتی در ترکیه نصف قیمت داخلی و در برزیل : شده کمتری دارند، گفت

 .کند دالر صادر می 1.0گرم مرغ را به ایران با احتساب هزینه های حمل 

شود و در صورت  الم بورس کاالیی ایران، به زودی مرغ منجمد در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه میگفتنی است که بنا بر اع

 ./شود موفقیت، گوشت مرغ نیز بورسی می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/10610-1.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19682-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19689-1.html
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا- 3131مهر  50, کشنبهی

 عرضه مرغ منجمد به زودی در بورس کاال 

 . مرغ منجمد شرکت پیشگامان نصر زنجان در بورس کاالی ایران پذیرش شد

یران، مدیر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کاالی ا( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

مرغ منجمد شرکت مذکور در شش مهرماه در تاالر محصوالت : پذیرش و بازاریابی بورس کاالی ایران با اعالم این خبر گفت 

 .کشاورزی پذیرش شده است و به زودی عرضه می شود

ین بورس استقبال می کند، اعالم منوچهر میرزایی با تاکید بر اینکه بورس کاالی ایران از عرضه کلیه فرآورده های دامی و طیور در ا

بسترها و زیرساخت های مناسب برای دادوستد فرآورده های دامی و طیور در بازار اصلی و بازار فرعی فراهم است و عرضه : کرد

 .کنندگان و خریداران این محصوالت می توانند در یک بستر شفاف، منطقی و رقابتی محصوالتشان را معامله کنند

در صورت توسعه و رونق معامالت فرآورده های دامی و طیور در بورس کاال می توانیم شاهد رشد کیفیت و ایجاد  :وی توضیح داد

 .رقابت در بازار آن باشیم

مدیرعامل شرکت پیشگامان نصر زنجان نیز با اعالم این خبر که به زودی مرغ « امیرعبادی»این گزارش همچنین حاکی است، 

ما به دلیل مکانیسم بورس کاال و اطمینان از نحوه معامالت در آن، مرغ : ان عرضه می شود، گفتمنجمد در بورس کاالی ایر

 .منجمد را در این بورس عرضه می کنیم

هزار تن مرغ منجمد را برای عرضه اول به روی تابلوی بورس  6تا  0شرکت پیشگامان نصر زنجان برنامه دارد که حدود : وی افزود

 .ت استقبال حجم عرضه را در نوبت های بعدی افزایش خواهد دادکاال ببرد که در صور

همچنین با اشاره به اینکه شرکت پیشگامان نصر زنجان به کشورهای عراق، لبنان، روسیه، ارمنستان و افغانستان صادرات « عبادی»

 ./را نیز دارد این شرکت همچنین تمایل به عرضه صادراتی مرغ منجمد از طریق بورس کاال: دارد، اظهار کرد 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/10616-1.html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی

 - 93/07/07فارس

 کشاورزی گلستان اسیر سنت، تشنه نوسازی

کشاورزی در این منطقه شمالی ترسیم کرده اما  خیز گلستان، وضعیت مطلوبی برای های حاصل اگرچه وجود زمین

 .وری مناسب از این ظرفیت تولیدی شده است زراعت سنتی و مبتنی بر شرایط جوی، مانع از بهره

امور زیربنایی به ویژه شاخص از گرگان، اگرچه گلستان به عنوان استانی محروم از توسعه در بسیاری از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های مهم این استان غافل شد، چراکه در این بخش، استان در  توان از کشاورزی به عنوان یکی از مزیت برد اما نمی صنعت رنج می

 .برخی از محصوالت تولیدی همچون گندم و سویا در زمره سه استان برتر کشور قرار دارد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19686-1.html
http://www.farsnews.com/
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برداران آن را در استان  ان، این سرشماری در پی آن است تا وضعیت فعلی کشاورزی و بهرهبراساس اظهار نظر مسئوالن استان گلست

 .گیرد های تنظیمی نیز با هدف شناخت هر چه بهتر از وضعیت کشاورزی استان انجام می نامه مشخص کند و پرسش

ستان ترسیم کرده اما زراعت سنتی و خیز در این منطقه شمالی، وضعیت مطلوبی برای کشاورزی گل های حاصل اگرچه وجود زمین

 .وری مناسب از این ظرفیت تولیدی شده است مبتنی بر شرایط جوی، مانع از بهره

های قطعه قطعه شده به ابعاد کوچک و ساختار سنتی است،  کشاورزی در گلستان، متاثر از اقتصاد ضعیف معیشتی کشاورزان، زمین

 .های جامع این عرصه سخت کرده است ریزان حوزه کشاورزی استان، برای اجرای برنامه هکه همین ساختار ناقص، کار را برای برنام

  ها بارها از سوی مسئوالن استان بیان شده، بارزترین واکنش سازی اراضی کشاورزی، که طی این سال طرح مبحثی چون یکپارچه

 .نسبت به این بافت ناهمگون استانی است

 گیر کرده است را زمین کشاورزی سنتی کشاورزان این بخش

طی : گو با خبرنگار فارس در گرگان با اشاره به وضعیت نامطلوب کشاورزی در این منطقه گفت و یکی از کشاورزان بندرگزی در گفت

های کشاورزی تبدیل به باغات  توجهی به کشاورزی، این ظرفیت مهم منطقه را دچار چالش کرده و اکثر زمین چند سال اخیر بی

 .شده است

های کشاورزی، از جمله بذر، کود و سم، شرایط را برای زراعت  طی این مدت، گران شدن قیمت نهاده: اکبر نکاحی اظهار کرد

 .اند های خود را فروخته اند و زمین جا که بسیاری از کشاورزان این منطقه، عطای کشاورزی را به لقایش بخشیده مشکل کرده، تا آن

ها، چه نقشی در تقویت این بخش بازی کرده، البته به ضرس  ت که جهاد کشاورزی طی این سالمشخص نیس: وی خاطرنشان کرد

 .گویم، کشاورزی ما همچنان سنتی است و در میزان برداشت محصوالت ما اتفاق چندانی نیفتاده است قاطع می

شورهای صنعتی دنیا پرداخته شده بود، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی، به موضوع کشاورزی در یکی از ک: نکاحی اضافه کرد

کنند، شما این وضعیت را بگذارید مقابل کشاورزی سنتی ما  تُن گندم استحصال می 23که بیان شد در این کشور از یکی هکتار، 

 .تُن برداشت گندم داریم 6که در بهترین حالت در هکتار، بین چهار تا 

میزان از کشاورزی دنیا عقب هستیم و چگونه است که کشاورزی ما به صرفه  دهد که به چه این آمار نشان می: وی یادآور شد

، مدرن و متحول شود، «برداشت»و « داشت»های جدید در عرصه کشاورزی از نوع بذر گرفته تا  نیست، در حالی که اگر تکنولوژی

 .ترین شغل در کشور خواهد شد کشاورزی بهترین و به صرفه

 گلستان در تحول این بخش مشخص نیست نقش موسسات تحقیقی کشاورزی

رسد این طرح به دنبال شناخت وضعیت موجود این  به نظر می: نکاحی با اشاره به سرشماری عمومی کشاورزی در کشور افزود

بخش باشد، اما این تازه، مرحله اول کار است و باید پس از سرشماری و تعیین شرایط کشاورزی منطقه، متولیان آن با تکیه بر 

 .ریزی کنند ها و اطالعات برای توسعه این بخش مهم تولید کشور برنامه داده

شود ژاپن کل اراضی  گفته می: گانه کشاورزی در استان اذعان کرد یک کشاورز گنبدی نیز با تأکید بر لزوم تحول در مراحل سه

ریزی مشخص و مدرنیته کردن این بخش،  شود، اما این چند سال گذشته با برنامه اش اندازه همین گلستان ما نمی کشاورزی

 .ترین صادرکنندگان محصوالت کشاورزی در دنیا شود توانسته نه تنها نیاز داخلی کشورش را تامین کند، بلکه یکی از مهم

م ها چه تحولی در کیفیت کشاورزی استان انجا حال در این شرایط سوال من اینجاست که طی این سال: ارازمحمد چپقلی ادامه داد

کند در کجای این حلقه  شده و نقش دستگاه متولی که مدعی است یکی از بهترین موسسات تحقیقاتی کشاورزی را اداره می

 .اقتصادی است
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خودمان را گول نزنیم، : های فعلی یادآور شد رفت این بخش از کاستی وی با اشاره به اهمیت سرشماری کشاورزی برای برون

تواند حداقل  برد، اما آگاهی نسبت به آنچه هست، آن هم توسط سرشماری کشاورزی می ه به جایی نمیکشاورزی ما با این اوضاع را

 .وضعیت فعلی ما را به شکل علمی نمایان سازد

 سازد سرشماری وضعیت موجود کشاورزی گلستان را نمایان می

تیم و با عنایت به افق آینده برای توسعه این برای توسعه کشاورزی در کشور و استان، باید بدانیم، کجا هس: چپقلی تصریح کرد

 .بخش با تدوین یک طرح جامع بدانیم برای آینده چه باید انجام دهیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029096991619 

 

 اقلیم ومنابع طبیعی
 آیانا- 3131مهر  50, دوشنبه

 جبران عبور از خط قرمز طبیعت، با رجوع به سنت پرستاری از محیط و میراث چند هزار ساله 

از زمین و ماه و ستارگان تا حیوانات و جانوران و تا انواع گیاهان و درختان انسان نگاره های ایرانی، زانوی ادب در برابر 

 .ه استطبیعت به خاک زد

، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هنر : گردشگری در آیین هم اندیشی نقاشی ایرانی و محیط زیست در آثار فاخر استاد محمود فرشچیان با بیان این مطلب افزود

 .در تاریخ هنر بشر برخوردار است زیرا این هنر زاییده کیفیت تعامل ایرانی با سرزمین اش است ایرانی از کیفیت منحصر به فردی

مسعود سلطانی فر، رییس سازمان میراث فرهنگی با بیان این که اگر گل در نگارگری ایرانی وجود دارد، گل بریده شده از ریشه  

همه عناصر . جای خود درآمده و در گلدان پرورش داده شده نیست نیست، اگر درخت در نگاره ها ترسیم شده است، درختی که از

 .طبیعت در صورت کمال خود حضور دارند و وجه آسمانی آن ها پررنگ تر از وجه خاکی و زمینی شان است

آن ها را وی بابیان این که مناسبات ایرانی و محیط زیست ایران در بستر تاریخی و فرهنگی اش از سه منظر در خور بررسی است،  

نخست آنکه فالت ایران به خاطر قرار گرفتن در محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و افریقا ناخواسته تبدیل به : به این شرح برشمرد

یک پل وسیع شده است که هم بخشی از خصوصیات هر یک را به عاریت گرفته است و هم تبدیل به زمینه آمیزش طیف متنوعی 

 .ا شده استاز ویژگی های طبیعی آنه

سرزمین . به این اعتبار محیط زیست ایران هم به آنها شبیه است و هم خصوصیات منحصر به فرد و بدیعی دارد: وی ادامه داد 

ایران اصوال در کمربند بیابانی کره زمین واقع شده است اما به واسطه موارد مزبور چهره ای یکدست، بیابانی مثل صحرای شمال 

 .در ایران هم جنگل های هیرکانی قاره اروپا وجود دارد و هم پلنگ آسیایی. ی آسیا نداردآفریقا یا شمال شرق

عالوه بر این ورود کوهستان به معادالت : معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت 

 .زیستی ایران تاثیر عمیقی بر کیفیت طبیعی سرزمین مان گذاشته است

  
کوه های ایران نه آنقدر مرتفع اند که مثل فالت تبت بخشی از جهان را از بخشی دیگر جدا و متفاوت سازند و نه آنقدر : وی افزود

 .کوتاه اند که مثل استپ های میانه آسیا باعث یکنواختی شوند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930706001680
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ت طبیعی و انسانی پدید آورند و نه آنقدر کوه های ایران نه آنقدر فشرده اند که مثل آلپ بدیع، ستبر مقابل تعامال: وی تصریح کرد 

کوه های ایران به اعتبار صفاتشان مبدل به مولفه ای بسیار مهم و جدایی ناپذیر از . پراکنده اند که نتوان نام کوهستان بر آن نهاد

 .مساله حیات طبیعت و انسان شده اند

متنوع و غنی مواجهیم تنوع ناشی از تالقی سه قاره و پوشیدگی با بنابراین در ایران با محیط زیستی بسیار : سلطانی فر تاکید کرد 

 .کوهستان و غنای ناشی از قرارگیری در میانه جهان و مشخصه های زمین شناختی کوه ها

مساله دوم این است که فالت ایران از دیرباز به محلی برای سکونت انسان بدل شده است حتی همین امروز که : وی ادامه داد 

درصد کره زمین مسکون شده است در حالی که تا سیصد  13تنها . بشر به بیشترین تعداد خود در تمام قرون رسیده استجمعیت 

هر چه به عقب تر می رویم پهنه ای که مسکون بوده کوچک تر . سال پیش همین سطح نیز بسیار کوچکتر از وضع فعلی بوده است

غنایش و آن امکاناتی که تلفیق کوهستان و بیابان ایجاد کرده است همیشه مسکون می شود اما سرزمین ایران به دلیل آن تنوع و 

 .بوده است

قدمت زیست آدمی در ایران کمتر از قدمت مهاجرت اجداد هوشمند ما از مسقطه الراس خود نیست، بنابراین از :: سلطانی فر افزود 

 .نگاتنگ داشته اندهزاره های دیرین انسان و محیط زیستش در ایران با هم تعامل ت

 .میراث فرهنگی ما تنیده در میراث طبیعی است و قدمت هر دو به اندازه قدمت نشر بشر به روی زمین است: سلطانی فر افزود 

بحث سوم این است که فالت ایران را : معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت 

ی بودنش یک محیط گرم و خشک در نظر بگیریم برای سکونت و پهن کردن بساط زیست جایی نامساعد است اگر به اعتبار بیابان

 .که چنگی به دل نمی زند

میراث فرهنگی ما شاهدی است بر این مدعا که ایرانی ها هیچ گاه در پی مداخله سلطه جویانه و تصرف جبری : سلطانی فر گفت 

 .بر محیط زیست نبوده اند

در دوران معاصر متاسفانه به دالیل مختلف و متعدد کل جامعه جهانی دچار این توهم شده که می تواند : فر در پایان گفتسلطانی  

ما نیز به ناخودآگاه سهیم در اجرای این برنامه شده . در طبیعت خود تصرف جبری و در سامانه طبیعت رفتار مداخله جویانه کند

اکنون که از تمام خط قرمزهای طبیعت عبور کرده ایم و این مادر بخشاینده ما تفهیم به درس ایم به چرایی اش کاری ندارم، اما 

عامل مخل تعادل خود یعنی خود ما گرفته است، باید به جبران رفتار خود بپردازیم و چه راهکاری بهتر از رجوع به سنت پرستاری 

 ./جود دارد و ما چاره ای جز رعایت آن نداریماز محیط و درس آموختن از میراث فرهنگی چند هزار ساله مان و

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/10601-1.html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 3131مهر  50, یکشنبه

 تاسیس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان کشور برای  12درخواست 

استان کشور جهت تشکیل صندوق  12مجری طرح تاسیس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور از تمایل 

 . حمایت از توسعه منابع طبیعی خبر داد

مراتع و آبخیزداری، احمدرضا  و به نقل از روابط عمومی سازمان جنگل ها،( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

از دیرباز برای مدیریت عرصه های منابع طبیعی از خزانه دولت استفاده شده است و بهره گیری از این روش، راه : لعلی نیا گفت

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/19698-1.html
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مطمئن و پایداری برای منابع طبیعی کشور نیست و سازمان جنگل ها برای مدیریت بهینه و حفاظت ازاین عرصه ها راه و رسم با 

 .مردم بودن را به عنوان یکی از اولویت دارترین برنامه های خود در طرح ها و پروژه های منابع طبیعی در پیش گرفته است

این قانون . است 00قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب سال  13قالب انتخابی ورود مردم به عرصه ها، ماده : وی ادامه داد 

 .الی و اعتباری با مشارکت مردم و با ماهیت غیردولتی در بخش کشاورزی نموده استدولت را مکلف به تشکیل موسسات م

درصد از سوی تعاونی  01درصد سرمایه اولیه صندوق حمایت از توسعه بخش منابع طبیعی را دولت و 10لعلی نیا با اعالم این که  

موفق به تشکیل صندوق حمایت از 01سال اصفهان نخستین استانی است که در : های بخش کشاورزی تامین می شود، گفت

 .توسعه بخش منابع طبیعی شده است

میلیارد 11هزار خانوار بهره بردار، عضو این صندوق شده اند و سرمایه آنان از 19در کمتر از دوسال در استان اصفهان : وی گفت 

 .میلیارد ریال در حال افزایش است119ریال به 

این صندوق در مناطق : ز توسعه منابع طبیعی اصفهان را تجربه موفقی در کشور دانست و گفتلعلی نیا، تشکیل صندوق حمایت ا 

 .استان دیگر بصورت مجزا تاسیس می شود 16چهارگانه شمال بصورت منطقه ای و در 

ری مجری طرح تاسیس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، هدف از تاسیس این صندوق را بر عهده گرفتن امور تصدی گ 

عرصه های منابع طبیعی نظیر کنترل کوچ، اجرای کمربند حفاظتی، انجام گشت و مراقبت، خرید محصوالت فرعی و احیای مراتع 

 .این امور اکنون به صورت دولتی و توسط ادارات منابع طبیعی انجام می شود: از سوی اعضا نام برد و افزود

برای اجرایی شدن این طرح در کشور : شهرستان را دارند، گفت 301عضویت در  هزارخانوار امکان بالقوه 099وی با بیان اینکه  

نفر از مدیران کل، معاونین و مسئولین ادارات کل منابع طبیعی استان ها در کارگروه های تاسیس صندوق های منابع طبیعی  119

ابع طبیعی شهرستان ها تمام تالش خود را مدیر ادارات من 301عضویت دارند که امور مربوط به تاسیس را پیگیری می کنند و 

 .برای تاسیس و ساماندهی تعاونی های تخصصی فراگیر منابع طبیعی شهرستان ها معطوف کرده اند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/10610-1.html 

 

 یعیاقلیم و منابع طب
 فود پرس 3131مهر ماه  2چهار شنبه 

 خاک ورزی صحیح، کشاورزی را از بحران می رهاند

هشدارهای الزم برای کاهش منابع آبی را نهیب می زنند اما گویا این سال است که مسئوالن  11نزدیک به  - وحید زندی فخر

از طرفی اکثر کارشناسان، تقصیرها را به گردن بخش کشاورزی می . کمبود در هیچ سالی به اندازه امسال، نگران کننده نبوده است

 .، امنیت ملی را می آفریندامنیت غذاییاندازند؛ بخشی که با تولید خود، خوراک کشور را تامین می کند و در سایه 

وجود دارد که با کمک آن هم تولید را  کشاورزیحال این سوال مطرح می شود که چه راهکارهایی برای کاهش مصرف آب در 

درصد 09به جرات می توان گفت که خاکورزی صحیح و اصولی، نه تنها تا . ادامه داد و هم منابع آبی را تا حد امکان حفظ کرد

آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگوی . مصرف آب نیز بسیار موثر خواهد بود هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه در بهینه کردن

مجتبی روحی، کارشناس ارشد زراعت و دانشجوی دکتری درباره اینکه چگونه . با یکی از استادان اگرواکولوژی است« فرصت امروز»

گر این مسائل در کشاورزی کشور رعایت می می توان با خاکورزی صحیح، مصرف آب را بهینه کرد، نظرات قابل توجهی دارد که ا

 .شد، شاید امروز شاهد چنین بحرانی نبودیم

 شخم غیراصولی زمین

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/19687-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D9%81%D8%AE%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D9%81%D8%AE%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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درصد از آب مورد 30بنای دیمکاری بر این است که دستکم . کشت دیم، یکی از روشهایی است که در کاشت غالت استفاده میشود

به طور کلی دیمکاری به معنی کاشت محصول به . ن ذخیره شده باشدنیاز گیاه قبل از کاشت، از بارندگی فصل گذشته در زمی

 .کمک نزوالت آسمانی است

بر همین اساس، کشاورز باید کاری کند که آب بیشتری در زمین ذخیره شود و خاک را طوری شخم بزند که سطح زیرین آن 

این در حالی است که متاسفانه تقریبا تمام  .زیرا در این صورت، گرمای آفتاب موجب تبخیر رطوبت خاک خواهد شد. برنگردد

ای وسایل و ابزار کشاورزان ایرانی از اروپا وارد می شود؛ اروپایی که از نظر میزان بارشها کمبودی ندارد و ابزار و ادواتی که به بازاره

 .جهانی عرضه می دارد، معموال در شخم زدن زمین، بیشترین تبخیر را نصیب خاک می کند

این وسیله هنگام شخم زدن، تنها به ایجاد . مسلم است؛ استفاده از گاو آهن قلمی یا چیزل برای کشاورزان ایرانی استاما آنچه 

البته این نوع شخم در فصل پاییز . شکاف در خاک اکتفا میکند و کاهش رطوبت خاک در این حالت به حداقل ممکن میرسد

سانتیمتر 2تا  3این گاوآهن، سطح زمین را تنها . را با گاوآهن پنجه غازی شخم زداستفاده میشود و باید در فصل بهار، همین زمین 

 .بر هم میزند و باعث میشود که لوله های مویین پر شده و از تبخیر آب جلوگیری شود

 خاک ما فقیر است

د آلی به جز تغذیه دانه و بذر، نقش موا. کمبود مواد آلی خاک ایران، یکی دیگر از مسائلی است که بر مصرف بیشتر آب دامن میزند

تحقیقات نشان میدهند که تنها یک دهم درصد خاک کشور از موادآلی . افزایش سطح ویژه خاک و حفظ آب در بستر آن است

. این در حالی است که خاکهای اروپایی نیم درصد موادآلی دارند و قدرت ذخیره آب در آنها به مراتب باالتر است. تشکیل شده است

 .درصد ذخیره آب را افزایش میدهد29تا  30ه برای حل این مشکل میتوان از کودحیوانی استفاده کرد که البت

بهتر است کشاورزان ما محصولی را کشت کنند که  .راهکار دیگری که برای بهبود مصرف آب وجود دارد، به نوع کشت برمیگردد

گفتنی است زودرس کردن تمام بذور در کشور مطمئنا به . ند گندمدوره رشد کوتاهتری داشته باشد که به فصل خشکی نرسد؛ مان

یعنی محصولی که در یک منطقه  .هرچند تغییر الگوی کشت هم میتواند مثمرثمر باشد. مدیریت آب کمک شایانی خواهد کرد

لزم به کاشت محصولی اما مشکل اینجاست که نمیتوان صاحبان زمین را م. کشت میشود، متناسب با منابع آبی همان ناحیه باشد

بنابراین الزمه آن، تغییر زیرساختهای فرهنگی و افزایش حمایت ها و سیاستهای . کرد به جز آنچه تا به حال می کاشته است

را زمانی مانند زمستان کشت کنیم که نزوالت آسمانی در  کلزابه عنوان مثال، خوب است زعفران یا . تشویقی از طرف دولت است

 .آن فصل بیشتر از بقیه سال باشد

 سیستمهای نوین آبیاری

اما کشاورزی ما در . درصد ارتقا دهد00درصد کنونی به 35استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشار، میتواند راندمان آب را از 

مشکل اول با . دو مشکل روبه روست؛ یکی کمبود منابع مالی کشاورزان و دیگری عدم یکپارچگی اراضی اجرای این راهکار با

زیرا قانون ارث در سالهای دراز باعث شده . حمایت دولت و تامین منابع مالی حل خواهد شد اما مشکل دوم کمی پیچیدهتر است

شاید متوسط زمینی که در اختیار هر کشاورز است، حدود  که زمینهای بزرگ کمکم به قطعات کوچکتر تقسیم شود و اکنون

بنابراین  .هکتاری است19این در حالی است که استقرار سیستمهای نوین آبیاری مستلزم داشتن زمینهای وسیع . هکتار باشد2

 .الزم است که این قانون اصالح شود تا نهایتا به مصرف بهینه آب برسیم

 راهکارهای دیگر

عالوه بر آن آثار سوئی . در این زمینه استفاده از مواد و محصوالتی است که توانایی جذب و نگهداری آب را دارند راهکارهای دیگر

 .نیز برای گیاه نداشته و به میزان نیاز، آب در اختیار آن قرار دهند

برای افزایش مقاومت در برابر ( به شرط اینکه آنالیز خاک توسط کشاورز در زمانهای معینی انجام شود)استفاده از کودهای پتاس 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7
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خشکی، توسعه کشتهای متراکم گلخانهای برای افزایش راندمان آبیاری و ارائه تسهیالت مورد نیاز به کشاورز برای مدیریت مصرف 

 .آب و خاک ورزی بهینه از دیگر عواملی است که میتواند در صرفه جویی آّب در بخش کشاورزی موثر باشد

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

 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - 3131مهر  0شنبه 

  ترین جنگل مصنوعی دنیا در شمال کرمان در حال نابودی است بزرگ
  .است ترین جنگل مصنوعی دنیا در شمال کرمان در حال نابودی امیری خامکانی گفت که بزرگ

ایم به خوبی در  به دلیل اینکه ما نتوانسته: اظهار داشت( ایسنا) یرانگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ا و نماینده مردم زرند در گفت

ایم  های کشاورزی نداده نهاده کشاورزان را برای مدیریت آب و خاک آموزش دهیم و مشاوره در مصرف کود، سم و سایر شرایط جدید اقلیمی

 آبی متاسفانه شاهد هستیم بزرگترین جنگل مصنوعی دنیا در شمالدادند و با شرایط کم  باغدار ما با همان روش سنتی خود به کار خود ادامه

  .کرمان در حال نابودی است

رفته است در حال افت است و امالحی در آن ظهور  در شرایط فعلی با توجه به اینکه کیفیت آب به دلیل آن که سطح آن پایین: وی افزود

عوامل همه دست  همچنین خاک هم در حال افت کیفیت است و این. ین کار را انجام دهیمایم ا نتوانسته کرده و باید با آنها مبارزه کرد که ما

همچنین آفات جدیدی که ایجاد شده است نیز نیاز به مبارزه  .به دست هم داده است که محصول فعلی با کاهش تولید و کیفیت مواجه شود

  .یابد عواملی است که تولید در هکتار باغات پسته کاهش در مقابله با این آفات یکی دیگر از دارد و عدم تجربه باغداران

تن  12مواردی هم وجود دارد که : شود گفت برداشت می کیلو در هر هکتار پسته 199امیری خامکانی با بیان اینکه در شرایط فعلی در حدود 

است به طور  ه به عنوان رقیب اصلی پسته ایراناین یک نمونه و بسیار معدود است اما در آمریکا ک شود اما در هر یک هکتار برداشت می

هکتار محصول در حال از بین رفتن است لذا اثر سوء که  هزار 1یا  0متوسط چهار تن در هر هکتار در حال برداشت هستند و حدود سالی 

نیز در هزینه تمام  ست که این موضوعایران دارد این است که باغدار برای تأمین آب مجبور به هزینه بیشتر ا کاهش منابع آب در باغات پسته

  .شده پسته تأثیر می گذارد

ایم و جالب  درصد جهانی پسته رسیده 09امروز به زیر  درصد پسته جهانی در اختیار کشورمان بود اما متاسفانه 19زمانی : وی خاطر نشان کرد

در حال جایگزین  هستند و رقبای خارجی مثل آمریکا و ترکیه در آمریکا حاضر و در آنجا مشغول کشت پسته اینکه کشاورزان توانایی ایرانی

خود را حفظ کنیم باید عالوه بر اصالح الگوی کشت حمایت بیشتری نیز از  شدن با ایران در بازار جهانی پسته هستند و اگر ما بخواهیم جایگاه

شده و با استفاده از دانش جدید و آموزش  های انجام با حمایتهایی ایجاد شده اما  انجام دهیم چرا که در آمریکا نیز خشکسالی کشاورزان خود

  .فائق شوند مناسب کشاورزان توانسته اند بر این مشکالت

با تشکیل کمیسیون مشترکی بین دولت و مجلس  کنم الزم باشد فکر می  :عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در پایان تأکید کرد

این  بتوانیم منابع ملی آب را در تولید مصرف مدیریت کنیم و امیدوارم ان شااهلل به زودی سی شود تاموضوع مدیریت آب و منابع آب برر

  .موضوع مورد توجه قرار گیرد

http://isna.ir/fa/news/02909093001 

 آب

 - 93/07/03فارس

 ع آب کشور دغدغه وزارت جهاد استبرداری بهینه از مناب چگونگی بهره

برداری بهینه از منابع آب و  ترین موضوع وزارت جهاد کشاورزی، چگونگی بهره اساسی: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .خاک کشور است و در این خصوص مقام معظم رهبری و دولت عنایت و پشتیبانی الزم را دارند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=16f8a2d252254a2a9931a285b3ba3fcf&Title=%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%81%D8%AA%20%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/93070502558
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، محمود حجتی در بیست و ششمین گردهمایی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اهلل هاشمی رفسنجانی یکی از بنیانگذاران این نظام هستند و نقش  آیت: جنگ که با حضور مقامات عالیرتبه کشور برگزار شد، گفت

 .وافری در ایجاد نظام جمهوری اسالمی دارند

 .های سازندگی دیده شده است وجود این مرد بزرگوار و اندیشمند در جای جای این مملکت اثرگذار بوده و در عرصه: وی افزود

: های خوزستان و ایالم هستیم، گفت های ملی کشور در استان وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امروز شاهد اجرای یکی از پروژه

هزار هکتاری احیای اراضی خوزستان و ایالم را بر عهده دارد و آن را مدیریت  009طرح بزرگ موسسه جهاد نصر مدیریت اجرای 

 .کند می

ها که نیاز مملکت است این دوستان کمک کنند و از کمک آنها مشکالت آب و  ها و برنامه انشااهلل در سایر پروژه: وی افزود

 .آبخیزداری در سراسر کشور استفاده کنیم

برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور است و در  ترین موضوع وزارت جهاد کشاورزی، چگونگی بهره اساسی: حجتی تصریح کرد

 .این خصوص مقام معظم رهبری و دولت عنایت و پشتیبانی الزم را دارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029092999113 

 
 آب

 - 93/07/03فارس

رهبر انقالب با پرداخت اعتبار از محل ذخایر ارزی کشور / وزارت جهاد اگر طرحی برای حل مشکل آب دارد ارائه کند

 کنند موافقت می

زیرا  اگر وزارت جهاد کشاورزی طرحی برای حل مشکل آب دارد ارائه کند: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت

میلیارد دالر برای احیای اراضی خوزستان و  9.1احتمال دارد همانطور که مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی 

 .ایالم اختصاص دادند، از محل ذخایر ارزی اعتباری به حل بحران آب تخصیص دهند

در بیست و ششمین گردهمایی  اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی صبح امروز آیت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

جهاد در قرآن معنای عامی دارد : فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد که با حضور مقامات عالیرتبه کشور برگزار شد گفت

 .دا قرار گرفتن استموجودی انسان و در راه خ و تمام بخش آن شرکت در جنگ و دفاع با جان  اما بزرگترین

ها را برای آنها باز کند و این مسئله در طول تاریخ انقالبمان  کنند راه خداوند تضمین کرده آنهایی که در راهش جهاد می: وی افزود

 .مشهود است

بینیم ولی ایثار  فرماید جهاد با مال و جان است در حالی که ما جهاد را فقط در ایثار جان می قرآن می: هاشمی رفسنجانی ادامه داد

 .گیرد که در آن هدف خدا باشد جهاد است و مطمئن باشید که انسان پاداش چنین جهادی را می... مال، جان، علم و 

هایی که در راه اسالم مبارزه کردند نهایت  قبل از انقالب و اول انقالب انسان: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد

پهلوی و اربابانش بگیریم بلکه هدف ما در آن زمان  که ما حکومت را از دست رژیم شد افقی دیده نمیهیچ  اخالص را داشتند زیرا

 .امر به معروف و نهی از منکر بود

های ظالم و جاهل بود و آماده شهادت بودیم و تمام  در آن دوران هدف ما متنبه کردن حکومت: هاشمی رفسنجانی تصریح کرد

 .امکاناتمان را صرف کردیم

به غیر از جوانان افراد زیادی در تظاهرات جنگ شرکت : وی با بیان اینکه جوانان در آن دوران در جهاد شرکت کردند گفت

 .دادند کردند و خودشان را در مقابل مسلسل قرار می می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930703000482
http://www.farsnews.com/
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ی مدیریت جمعی بر سر کار بعد از پیروزی انقالب و از هم پاشیدن رژیم پهلوی سران بزرگ ارتش فرار کردند بنابراین برا: وی افزود

آمدند که سابقه مدیریتی کمی داشتند و آن موقع جای جهاد بود که نهادهایی در اآن زمان تاسیس شد که افراد با اخالص وارد آن 

 .شدند

د در آن دوران نیروهای جهادی با اخالص برای حل مشکالت جامعه آمدند و در کنار آنها نهادهای موازی مانند جها: وی افزود

 .شد می... سازندگی در کنار نهادهای دولتی تشکیل شد که اگر این نهادها نبود سرنوشت مملکت ما مثل افغانستان، عراق، لیبی و 

در میدان دفاع مقدس همه به خاطر داریم که در ابتدا اشکاالتی وجود داشت اما : رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت

هادی برطرف شد و خدمات بزرگی انجام گرفت به طوری که ما در زمینه نیروی دریایی هیچ آن مشکالت با کمک نیروهای ج

 .مشکلی نداشتیم و از همان ابتدا نیروی دریایی کشور در مقابل نیروی دریایی عراق ایستادگی کرد

ای زمینی همچون سپاه و بسیج نیروهای هوایی هم قدرتمندانه و توانمند ظاهر شدند و در آن زمان نیروه: هاشمی رفسنجانی افزود

مستضعفین با اخالص و امید در راه خدا وارد میدان شدند و در کنار آنها جهاد سازندگی که قبل از جنگ تشکیل شده بود حضور 

 .داشت

 .کرد را حل می  جهاد سازندگی به عنوان پشتیبان مهم نظام در هر بخشی مشکالت اجرایی بخش: وی افزود

جهاد مخلصانه و مومنانه پا به عرصه گذاشت و کارهای عظیمی انجام داد و من به عنوان شاهد : هار داشتهاشمی رفسنجانی اظ

سازی، راهسازی در جبهه و  سازی، پل های مختلف مانند سنگر گویم واقعا جهاد سازندگی در جنگ موثر عمل کرد و در بخش می

 .ای را ارائه کرد پشت جبهه خدمات ارزنده

یص مصلحت نظام با بیان اینکه هرجا عملیاتی الزم بود و کارهای اساسی حفاظتی مورد نیاز بود جهاد سازندگی رئیس مجمع تشخ

 .وارد عمل شد

در ابتدای جنگ توسط نیروهای جهادی موشک : توسط نیروهای جهاد سازندگی اظهار داشت  وی با اشاره به ساخت موشک

هستیم و نخستین افتخار برای جهاد سازندگی این بودکه   سازی در منطقه موشک ساخته شد و امروز ما صاحب بزرگترین زرادخانه

 .توانست اولین موشک نسبتا دوربرد را تولید کند

کرد و در تمام کارهای جهادی مخلصانه حضور  جهاد سازندگی در کنار چنین کارهایی از سایر وظایف کوتاهی نمی: وی اظهار داشت

 .بینیم که در جهاد سازندگی حضور نداشته باشد های عمرانی کمتر روستایی می داشت به طوری که در برنامه

  شد در مسئله آب امروز ما دچار بحران نبودیم های جهاد سازندگی در مورد آب عملیاتی می اگر طرح*

ا دچار بحران شد در مسئله آب امروز م های جهاد سازندگی در مورد آب عملیاتی می اگر طرح: هاشمی رفسنجانی تصریح کرد

داری و آبخوانداری وجود داشت که بعد از من مورد  های آبخیز نبودیم زیرا یک مرکز تحقیقات در دوره جهاد سازندگی در مورد طرح

 .غفلت قرار گرفت

 های گذشته موجب گسترش خشکسالی و پدیده گرد و غبار در کشور شده داری در سال های آبخوان غفلت از اجرای طرح: وی افزود

 .است

 .ها دچار قحطی آب است درصد دشت 19امروز بیش از : وی در ادامه اظهار داشت

شد ما  زدایی وجود داشت که اگر آنها اجرا می هایی در مورد کویر در دوران جهاد سازندگی طرح: هاشمی رفسنجانی تصریح کرد

 .رسیدیم امروز به این مرحله نمی

میلیارد متر مکعب آن استحصال و بقیه  199میلیارد متر مکعب نزوالت جوی تنها  199از مجموع : هاشمی رفسنجانی تصریح کرد

ها در دسترس و قابل  زدایی نیمی از بارش داری و آبخوانداری و کویر های آبخیز شود در حالی که با توسعه اجرای طرح تبخیر می

 .استحصال خواهد بود
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 نباید بگذاریم کشور با قحطی آب مواجه شود*

مشکل آب در کشور ما جدی است و یکی از کارهای وزارتخانه جهاد کشاورزی باید تمرکز روی : رفسنجانی اظهار داشتهاشمی 

مسئله آب باشد و همانطور که مشکالت ابتدای انقالب را حل کردیم و نگذاشتیم کشورمان مثل لیبی و افغانستان و عراق شود نباید 

 .بگذاریم کشور با قحطی آب مواجه شود

اگر وزارت جهاد کشاورزی طرحی برای حل مشکل آب دارد ارائه کند زیرا همانطور که مقام معظم رهبری از : تصریح کرد وی

احتمال دارد   هزار هکتاری خوزستان و ایالم اعتبار اختصاص دادند 009میلیارد دالر برای احیای اراضی  1.0صندوق توسعه ملی 

 .ی مبارزه با مشکل آب اعتبار اختصاص دهندها های کشور به طرح از محل ذخایر ارز

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029092999231 

 آب
 ایسنا - 3131مهر  3شنبه  سه

  وری آب نداریم ای جز افزایش بهره چاره
وری آب است که در شرایط کنونی راهی جز  بهره های جدی امروز بخش کشاورزی یکی از مشکالت و چالش: گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی 

بتوانیم راه  از آبیاری تحت فشار حمایت کنیم و ارقام مقاوم به خشکی و زودرس را معرفی کنیم تا افزایش آن نداریم که در این زمینه باید

  .نجاتی برای بخش کشاورزی پیدا کنیم

در دومین گردهمایی مدیران وزارت جهاد کشاورزی  -شنبه  سه - ، عباس کشاورز امروز(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

کیفیت باشد و ارزیابی صفات  های وزارت جهاد کشاورزی در آینده این است که خرید تضمینی گندم باید بر مبنای سیاست یکی از: اظهار کرد

ها مورد توجه قرار  باید دراین شاخص... پروتئین، وزن هکتولیتر، سال زراعی و  ، درصدSDS ی از جمله سختی دانه، حجم رسوبمهم کیف

  .گیرد

های مختلف  کشاورزی در زمینه گندم در حوزه گرچه تاکنون آمارهای بخش کشاورزی درست نبوده است اما باید آمارهای بخش: وی افزود

  .تصحیح شود

به عنوان مثال انتظار . کشاورزی از جمله گندم است های امروز بخش کشاورزی بیمه محصوالت یکی دیگر از نارسایی: تصریح کرد کشاورز

کند؛ بنابراین  هزار تومان هیچ دردی از کشاورز را دوا نمی 299تومان سال گذشته زراعی داریم مبلغ  1909برداشت چهار تن گندم با قیمت 

  .های آن را حل کنیم نارسایی ساختار بیمه و... موجود در زمینه اعتبار و باید علیرغم مشکل 

http://isna.ir/fa/news/02909199611 

 

 آب
 آیانا- 3131مهر  50, شنبه

 درصد اعالم کرد  61ورزی را مشاور معاون آب وزیر جهاد کشاورزی راندمان آبیاری کشا

 6422، هرهکتار از اراضی و باغات آبی کشور به طور میانگین به 41طبق مطالعات صورت گرفته توسط جاماب در سال 

درصد  61بنابراین می توان گفت که راندمان آبیاری در داخل مزارع کشور به طور متوسط . مترمکعب آب نیاز دارند

 . است

: اور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک و صنایع امروز در گفت و گو با خبرگزاری دانا گفتحمیدرضا جانباز، مش 

میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف  11.0بالغ بر  09-10مطابق آمار اداره کل آمار و اطالعات وزارت نیرو در سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930703000324
http://isna.ir/fa/news/93070100684
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میلیون هکتار است تقسیم کنیم، میزان آب مصرفی هر هکتار  1.0ود اگر این عدد را بر وسعت اراضی آبی کشور که حد. شده است

 .مترمکعب می شود 0209به طور متوسط 

  
، هرهکتار از اراضی و باغات آبی کشور به طور میانگین به 60طبق مطالعات صورت گرفته توسط جاماب در سال : جانباز افزود

 .درصد است 10که راندمان آبیاری در داخل مزارع کشور به طور متوسط بنابراین می توان گفت . مترمکعب آب نیاز دارند 1699

  
همانطور که می دانیم راندمان آبیاری در : مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک و صنایع، در ادامه خاطرنشان کرد

اما در مزرعه این راندمان پایین می . ددرصد است و هرچه حوضه کوچک تر می شود، راندمان هم کمتر می شو 199کل کره زمین 

 .آید چون نفوذ عمقی و رواناب جزو تلفات محسوب می شوند

  
متوسط راندمان آبیاری بارانی از نوع کالسیک ثابت : وی با اشاره به راندمان سیستم های مختلف آبیاری تحت فشار در کشور گفت

( لپا)درصد، سنتر و لینیر جدید  09درصد، قرقره ای  10تا  19بین  سنتر و لینیر معمولی. درصد است 09و نیمه متحرک حدود 

هرچند که استفاده از آبیاری زیرسطحی فعال . درصد به باالست 00درصد به باال و زیرسطحی نیز  09درصد، قطره ای  02تا  03

 ./تنها برای پسته تایید شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10661 

 

 آب
 آیانا- 3131مهر  51, پنجشنبه

 ها در سال آبی جدید نیز تغییر چندانی نمی کند  ؛ روند بارش13-16ارزیابی وزیر نیرو از سال آبی 

شود خشکسالی و  بینی می چندانی ندارد و پیشها در سال آبی جدید نیز تغییر  بر اساس ارزیابی وزیر نیرو، روند بارش

 . نیز تداوم داشته باشد 13-16ها در سال آبی  کاهش بارش

ها در سال  شده وزارت نیرو حاکی از آن است که روند بارش های انجام ، بررسی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های مدیریت مصرف آب در بخش صنعت، کشاورزی و  شته خواهد بود و سیاستآبی جدید نیز تغییر چندانی ندارد و همانند گذ

 .های بیشتری اجرا شود شرب باید با مراقبت

شهید صنعت آب و  099و  "حسن عباسپور"داشت شهید دکتر  شنبه در حاشیه برگزاری آیین بزرگ چیان امروز پنج حمید چیت 

رسانی داریم و در جاهایی که  رای اصالح الگوی کشت، اصالح الگوی آبیاری و آبهایی ب برنامه: برق کشور، در جمع خبرنگاران گفت

رسانی  بندی استفاده کنند و در شبکه آب قدر کافی نداشته باشیم، مردم ناگزیر هستند برای مصارف شرب از آب بسته آب شرب به

 .نیز آب بهداشتی توزیع گردد

آب منتقل کنند و درباره تهران  کنند که آب را به نقاط کم و در سراسر کشور تالش میوزیر نیرو با بیان این که همکاران وزارت نیر 

حتی با انتقال آب از سد ماملو نیز : نیز آخرین منابع سد ماملو است که امیدواریم تا ظرف چند روز آینده وارد مدار شود، تاکید کرد

 .صرف را دنبال و کمتر مصرف کنندشود و مردم باید سیاست مدیریت م تمام نیاز تهران مرتفع نمی

شود، ادامه  چیان با اشاره به این که در بسیاری از کشورها که شرایطی مشابه ایران دارند، حتی فضای سبز نیز آبیاری نمی چیت 

 .شود، به شبکه شرب ارتباط ندارد و از آب آشامیدنی جداست آبی که برای فضای سبز مصرف می: داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19668
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های الزم، سهم هر  دشت کشور تغییر خواهد کرد که پس از بررسی 690ایان مهرماه میزان برداشت آب از تا پ: وی اظهار داشت 

های تخصیصی جدید آب در  سهم)تواند روی منابع جدید آبی  شود و وزارت جهادکشاورزی می بخش از این منابع آبی مشخص می

 .ریزی کند برنامه( بخش کشاورزی از منابع آب زیرزمینی

توجهی در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته است تا سامانه آبیاری بخش  در بودجه ساالنه اعتبار قابل: چیان ادامه داد چیت 

 ./کشاورزی را ارتقا دهد و به سامانه آبیاری تحت فشار تبدیل کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10606-1.html 

 

 آب
 آیانا- 3131مهر  52, چهارشنبه

 شود؟  کشت محصوالت آب بر متوقف می

های خود و الگوی کشت  بحران آب در ایران به حدی جدی است که وزارت جهادکشاورزی هم قصد دارد تغییراتی را در برنامه

، (01-02)رزی در دومین گردهمایی مدیران جهاد کشاورزی به مناسبت آغاز فصل زراعی جدیدوزیر جهادکشاو. کشاورزی اجرا کند

بری محدود  ها منتقل شده و صادرات این دسته از محصوالت به دلیل آب با تاکید بر اینکه کشت سبزی و صیفی باید به گلخانه

یاضی رییس انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات  بهزاد قره. شود، تاکید کرده که باید با همکاری کشاورزان الگوی کشت تغییر کند

 .وری آب، برای تولید در بخش کشاورزی برنامه داشته باشیم ای نداریم جز اینکه با توجه به بهره ایران هم معتقد است که چاره

اما متاسفانه چنان گشاده . ردها مورد توجه قرار گی ریزی ایران کشوری خشک است و این واقعیتی است که همواره باید در برنامه

های پرآب و دایمی کشور  کنیم که در نهایت بحران آب با خشک شدن رودخانه ریزی می دستانه و بدون توجه به منابع آب برنامه

آب   کند، متهم ردیف اول بحران درصد آب کشور را استفاده می 09بخش کشاورزی که بیش از . شود رود نمایان می همچون زاینده

جویی آب در بخش کشاورزی، تزریق  رغم اهمیت صرفه این روزها همه نظرات به سوی این بخش جلب شده، اما به. ور در استکش

البته با موافقت . های نوین آبیاری و تسطیح و نوسازی اراضی در این بخش به صورت قطره چکانی است اعتبارات برای اجرای روش

میلیارد تومان  1299. دالر از محل صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص یابد میلیارد 19مقام معظم رهبری قرار است 

هزار هکتار از اراضی کل کشور تحت پوشش  399هم بودجه مصوب سال جاری وزارت جهاد کشاورزی است که با استفاده از آن 

در این بخش، این اعتبارات برای جبران گذاری  اما با توجه به غفلت تاریخی سرمایه. آبیاری تحت فشار قرار خواهد گرفت

 .های این بخش کافی نیست کاستی

 ها منتقل شود جالیز و هندوانه به گلخانه 

های آبی باالخره به  رود و خشک شدن بسیاری از حوزه خشک شدن بیش از دو سوم دریاچه ارومیه و قطع جریان آب در زاینده

ای جدی است و باید رویکردهای خود در استفاده از این منبع خدادادی را تغییر  لهمسئوالن گوشزد کرد که بحران آب در ایران مقو

در حاشیه دومین گردهمایی سراسری   روز گذشته محمود حجتی. بخش کشاورزی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. دهند

عه استفاده شود، خواستار تغییر الگوی کشت در مدیران وزارت جهاد کشاورزی نیز با تاکید بر اینکه آب باید به بهترین شکل در مزر

 .بخش کشاورزی شد

وی با انتقاد از کشت خیار و محصوالت صیفی، بیان کرد که با توجه به محدودیت منابع آبی منطقی نیست که هندوانه به اندازه 

 .ترین قیمت به کشورهای همسایه صادر شود های فعلی تولید و با ارزان حجم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19656-1.html
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جات را به گلخانه منتقل کنیم چراکه در گلخانه مصرف آب  زی ادامه داد که باید تولید خیار، سبزیجات و صیفیوزیر جهاد کشاور

درصد فعلی خواهد بود و حتی اگر به سمت سیستم هیدروپونیک حرکت کنیم، مصرف آب تا چهار درصد نیز قابل کاهش  19فقط 

 .است

نتقاد کرده و معتقد است که با توجه به محدودیت منابع پایه مثل آب و خاک، البته وی از کشت برنج در سایر مناطق کشور هم ا

 .هایی غیر از شمال کشت شود برنج نباید در استان

های جایگزین معرفی شود تا از نظر صرفه اقتصادی و درآمد، تغییری در شرایط  به گفته حجتی باید به کمک کشاورزان کشت

ویژه در شرایط  کند چرا که کشاورزان نیز ارزش و قدر آب را به شرایط از کشاورزان حمایت می دولت در این. کشاورزان ایجاد نشود

 .دانند کنونی که با محدودیت مواجه هستیم، می

 آوری و سرمایه، دو اصل مهم فن 

ی است و با پدیده بلکه خشک. یاضی، رییس انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات، مشکل ایران خشکسالی نیست به اعتقاد بهزاد قره

 .های روز دنیا، کنار آمد آوری ویژه فن به  آوری گیری از فن توان از طریق بهره خشکی می

توان در بخش کشاورزی خودکفا شد و عدم  های گذشته معتقد بودند یک ساله می کسانی که در دولت»: گوید وی به نگارنده می

سیستم تناوب را . زیرا بر طبل خودکفایی به هر قیمت کوبیدند. تر کردند تهخودکفایی به دلیل ضعف مدیریتی است، کشور را وابس

 «.های غیر علمی استفاده کردند نابود کردند و با فشار بر منابع آبی، برای تولید بیشتر از روش

 .آوری و تدبیر باید با پدیده خشکی کنار بیاییم کند که با استفاده از فن یاضی تاکید می قره

 .های هر منطقه تجدید نظر کرد اور است که باید در نوع کشت مناطق بر اساس پتانسیلوی بر این ب

کند که امکان  میلیارد متر مکعبی آب در کشور تاکید می 13تا  19رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی با اشاره به بیالن منفی 

درصد از آب  09تا  19المللی فقط حق برداشت  نضمن آنکه بر اساس استانداردهای بی. استحصال آب بیشتر در ایران وجود ندارد

 .های محیط زیست، باید در نظر بگیریم شیرین قابل استحصال کشور را داریم و بقیه آن را برای استفاده

  گوید که دیگر جایی باقی نمانده که روغن، میلیارد دالر اعالم کرده و می 10تا  16وی میزان واردات محصوالت کشاورزی را نیز 

 .وفه، برنج، گندم، جو و شکر به ایران نفروخته باشدعل

کند که تنها راهکار باقی مانده برای کشور آن است که بر مبنای آب عملکردها در بخش کشاورزی را  رییس انجمن برنج تاکید می

 .تعریف کنیم

نونی باید ببینیم که به ازای هر متر شد اما در شرایط ک تن در هکتار اعالم می 19کند که در گذشته عملکرد برنج  وی اضافه می

 .شود مکعب آب چه میزان برنج تولید می

کند که آب عامل محدودکننده تولید در کشور است، بنابراین باید میزان ماده خام تولیدی در بخش کشاورزی را  یاضی بیان می قره

 .ریزی کنیم به ازای هر متر مکعب آب محاسبه کرده و براساس آن برنامه

آید در  گرم تا یک کیلوگرم ماده خشک به دست می 029کند که در حال حاضر به ازای هر متر مکعب آب در ایران  عالم میوی ا

 .های جهانی برسانیم بنابراین باید خود را به میانگین. کنند کیلوگرم ماده خشک تولید می 3.2حالی که در دنیا با همین میزان آب 

وری آب در این بخش مستلزم دو عنصر  که تغییر در وضعیت بخش کشاورزی و اصالح بهره کند رییس انجمن زراعت تاکید می

 .آوری و سرمایه است حیاتی فن

آوری به بخش کشاورزی وارد نشده و سرمایه نیز به درستی به بخش تزریق  های اخیر فن کند که متاسفانه در سال وی عنوان می

 .است نشده
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تواند به بخش کشاورزی وارد شود و حرکت به سمت واردات،  آوری به جز از معبر پژوهش نمی ق فنکند که تزری یاضی تاکید می قره

 .شوند اشتباه محضی است که برخی مرتکب آن می

 نیاز به بازنگری در سطح شالیزارهای شمال 

شایق، دبیر انجمن برنج اعتقاد  کند، اما جمیل علیزاده اگرچه وزیر جهاد کشاورزی از کشت برنج در خارج از شمال کشور انتقاد می

 .های غیرشمالی چندان منطقی نیست دارد که سخن گفتن درباره محدود کردن کشت برنج در استان

شود،  درصد از کل سطح زیرکشت برنج را شامل می گوید که کشت برنج در اراضی غیر از شمال کشور، فقط سه وی به نگارنده می

 .رود خود این اراضی زیر کشت برنج نمی بهآب، خود های کم که در سال ضمن آن

شود که آب  ها یا اراضی انجام می دبیر انجمن برنج معتقد است که کشت برنج در اراضی خارج از شمال گاهی در حاشیه رودخانه

 .توان در این اراضی کشت کرد مازاد دارند و هیچ محصول دیگری نمی

هایی از این  اما بخش. شود هزار هکتار برنج کشت می 119دران سطحی معادل کند که در دو استان گیالن و مازن وی تاکید می

 .شود های خشک تامین نمی یعنی آب مورد نیاز برای آنها در سال. ها نیز دارای ریسک آبیاری هستند استان

این اراضی شالیزاری این گوید که از بهشهر تا آستارا، تمام نوار ساحلی همیشه در معرض تنش آبی است، بنابر علیزاده شایق می

 .مناطق باید از چرخه تولید حذف شوند

هزار هکتار از سطح زیر 119گوید که باید  هزار هکتار اعالم کرده و می 039وی سطح زیرکشت مناسب برای کشت برنج ایرانی را 

شود، بلکه حذف اراضی شالیزاری های غیرشمالی انجام  اما لزوما این کاهش سطح نباید از استان. کشت برنج در کشور کاهش یابد

 ./تواند از مناطق دارای ریسک آبیاری در دو استان گیالن و مازندران باشد حتی می

http://www.iana.ir/archive/item/10620-1.html 

 

 آب
 آیانا- 3131مهر  51, پنجشنبه

 حجتی، مهم ترین دغدغه جهاد کشاورزی را چگونگی بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور اعالم کرد 

وزیر جهادکشاورزی دولت تدبیر و امید که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از او به عنوان بهترین مدیر جهادی 

کرد، دغدغه اصلی وزارت جهاد کشاورزی را چگونگی  برای اجرای طرح های بر زمین مانده دوران جهاد سازندگی یاد

 .بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور اعالم کرد

، امروز یکی از روزهای مهم در تاریخ رویدادهای جهاد کشاورزی است، نه فقط (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بدون هیچ بحثی روزی پر افتخار در تقویم  -انی و مهندسی جنگ جهاد است که از آن رو که روز گرامیداشت فرماندهان پشتیب

بلکه از آن رو که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از عالی رتبه ترین مقام های  -جنگ هشت ساله ایران و عراق است 

ساله آب و بحران کم آبی را مورد تاریخ جمهوری اسالمی هنگامی که در وصف رشادت های نیروهای جهاد سازندگی سخن گفت؛ م

توجه و تذکر قرار داد و البته حجتی، وزیر جهاد کشاورزی کشورمان را به عنوان یک جهادی کارآمد، بهترین گزینه موجود برای 

 .اجرای طرح های اجرا نشده حفاظت از منابع آبی کشور به ویژه در زمینه آبخوان داری و آبخیزداری دانست

، در این گردهمایی وزیر جهاد کشاورزی نیز در بخشی از سخنانش آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را از بنیانگذاران بنابراین گزارش 

اند و حضور این مرد بزرگ و اندیشمند بزرگ در  ایشان نقش وافری در ایجاد این نظام ایفا کرده": این نظام نام برد و گفت

 ".شود های سازندگی در جای جای کشور دیده می عرصه

http://www.iana.ir/archive/item/19639-1.html
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هزار هکتاری  009طرح : های ملی در کشور هستیم، اظهار داشت وی با بیان اینکه امروزه ما شاهد اجرای یکی از بزرگ ترین پروژه 

کند، طرح بسیار بزرگی است که هم  مجری آن است و آن را مدیریت می "جهاد نصر"احیای اراضی خوزستان و ایالم که موسسه 

 .اکنون در حال اجراست

هایی که نیاز کشور است به ویژه  ها و برنامه جهاد کشاورزی با اظهار امیدواری از این که دوستان جهاد نصر در سایر پروژهوزیر  

ترین موضوع وزارت جهاد  اساسی: مشکالت آب و مسائل مربوط به آب و آبخیزداری به بخش کشاورزی کمک کنند، تصریح کرد

نابع آب و خاک کشور است و در این خصوص مقام معظم رهبری و دولت نیز عنایت و کشاورزی چگونگی بهره برداری بهینه از م

 .پشتیبانی الزم را دارند

 .برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور عنوان کرد ترین دغدغه وزارت جهاد کشاورزی را چگونگی بهره حجتی اساسی 

http://www.iana.ir/majles/item/10603-1.html 

 
 آب

 آیانا- 3131مهر  53, سه شنبه

سازی که ارزش بهینه آب در کشاورزی را  درخواست مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب برای آموزش نسل آینده

 درک کند 

ن با صدور پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایرا

 . همت و عزم جدی نسل آینده ساز ممکلت در حفاظت و حراست از این منابع ارزشمند را خواستار شد

ها در این پیام با سپاس از آفریدگار قلم که جامه دانایی و  رسولی ، محمد حاج(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

آموزی مفتخر ساخت، طلوع دگرباره خورشید مهرگان بر گستره ایران زمین،  توانایی بر قامت آدمی پوشاند و او را به شرافت علم

ای سرشار از  های تشنه، نورسته و امیدوار کودکان و نوجوانان ایرانی را یادآور شده که به زعم وی، آینده آموزی، جان شوق دانش

 .دهد افتخار را نوید می امید، پیشرفت، بالندگی و

های جوی، تغییر اقلیم و افزایش مصرف آب در  دلیل محدودیت منابع آبی، کاهش ریزش وی در این پیام با بیان این که کشورمان به

روست و رفع این چالش عظیم نیازمند همت و عزم جدی نسل  های کشاورزی، خانگی و صنعت با بحران تامین آب روبه بخش

در واقع این نسل آینده ساز نسلی : کلت در حفاظت و حراست از این منابع ارزشمند است، خاطرنشان ساخته استساز مم آینده

ویژه در بخش کشاورزی را درک کرده و  های آب کشور که ارزش مصرف بهینه آب به ها و چالش خواهد بود که آگاه با دغدغه

 .رفتاری مسئوالنه در مصرف آب داشته باشد

در ( داناب)آموزی نجات آب  کت مدیریت منابع آب ایران در ادامه با اشاره به این که از این رو طرح ملی دانشمدیرعامل شر

آموزان و تربیت نسلی مسئول در این زمینه سهمی در تداوم آبادانی کشور ایفا  پنجمین سال اجرا خواهد کوشید با آگاه کردن دانش

وزانه آموزگاران و دبیران ارجمند، نسلی آگاه، متخصص و متعهد در نگهداری از منابع کند اظهار امیدواری کرده تا با تالش دلس

 .طبیعی کشورمان تربیت شود

ارسال شده است به ( ایانا)ای از آن به خبرگزاری کشاورزی ایران  الزم به ذکر است، مشاور وزیر نیرو سر آغاز این پیام را که نسخه

 ./مزین کرده است "خالق آب"نام 

http://www.iana.ir/majles/item/10631-1.html 
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 برنامه و سیاست ها

 - 93/07/01فارس

 های حمایتی جدید از کشاورزان در راهرو مجلس بیمه

های حمایتی از  ش بیمهرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه در مجلس به دنبال افزای

های مجلس، میزان استفاده از آب در بخش کشاورزی حدود  بر اساس آمارهای مرکز پژوهش: کشاورزان هستیم، گفت

 .میلیارد مترمکعب است 42

ایی سراسری مدیران وزارت جهاد ، عباس رجایی ظهر امروز در دومین گردهمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کشور جمهوری اسالمی ایران : کشاورزی در آستانه سال زراعی جدید که با حضور مسئولین و کارشناسان کشاورزی برگزار شد گفت

 .ها تشدید شده است خشک است و این موضوع در طول تاریخ وجود داشته و به دلیل عدم مدیریت کشوری خشک و نیمه

هراسی آغاز شده که متأسفانه در خیلی جاها و حتی صدا و سیما به آن دامن  ضتی در کشور با عنوان کشاورزییک نه: وی افزود

 .زنند می

آوری کشاورزی و واردات محصوالت کشاورزی خالف  سیاست جمع: رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت

 .دولت است های های امام و مقام معظم رهبری و خالف سیاست دیدگاه

استفاده از روش کشاورزی صنعتی مدنظر ماست و : رجایی با بیان اینکه ما مخالف نگاه سنتی به کشاورزی هستیم، اظهار داشت

 .وری آب و استفاده از قطره قطره آب را مدنظر داریم همچنین افزایش بهره

شود، در حالی که در بخش کشاورزی کسی  د میها بلن شود صدای خیلی وقتی در مجلس صحبت از عوارض خودرو می: وی افزود

 .آید صدایش درنمی

هراسی تبدیل به فرصت شود باید الگوهای کشت را رعایت کنیم به طوری که کشت  برای اینکه کشاورزی: رجایی اظهار داشت

 .ها هدایت کنیم سبزی و صیفی را به سمت کشت در گلخانه

تبدیل اراضی کشاورزی یکی از معضالت بخش کشاورزی است که : ار داشتعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظه

 .رسیم که باید برای آن جایگاه قانونی تعریف کنیم گیرد به این موضوع می وقتی ریشه این مسئله مورد بررسی قرار می

د باید از آن شکایت شود، کن وقتی بانک کشاورزی سند فرد روستایی و کشاورز را برای پرداخت تسهیالت قبول نمی: وی افزود

 .درحالی که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است

های اجرایی  باید کاری کرد که ملک مانند خودرو تبدیل به هزینه شود و این موضوع به قوانین و سیاست: وی اظهار داشت

 .گردد برمی

ده اراضی کشاورزی نیازمند برنامه عملیاتی برای افزایش ارزش افزو: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

 .هستیم

مانده آن در محصوالت کشاورزی در قانون آمده که حتماً باید در جهت اصالح کیفیت  رجایی با اشاره به میزان مصرف کود و باقی

 .محصوالت کشاورزی کار کنیم

و در قانون آمده است که مسئله تأمین، نگهداری و مسئله آب نکته مهمی است که خانواده جهاد باید به آن بپردازد : وی افزود

 .کننده آب است توزیع آب به عهده وزارت نیرو است و وزارت جهاد کشاورزی مصرف

این در حالی : شود، گفت میلیارد متر مکعب آب ساالنه توسط بخش کشاورزی مصرف می 09شود  وی با بیان اینکه همواره اعالم می

های مجلس این  میلیارد مترمکعب است و مرکز پژوهش 69شود به عالوه تلفات آب  ورزی داده میاست که آبی که به بخش کشا

 .رقم را به دست آورده است

http://www.farsnews.com/


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول مهر    (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

23 
 

های  تر اجرا شود، همچنین در مجلس به دنبال افزایش بیمه های آبیاری نوین خیلی جدی ما انتظار داریم پروژه: رجایی تصریح کرد

 .حمایتی از کشاورزان هستیم

شده است ولی فرض بگیریم  پول استخدام ناظرین از نظر مجلس تأمین: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت رئیس

تومان است و  299التفاوت نرخ بنزین دولتی و آزاد که  رسد مابه های چنین کاری تأمین نشده باشد که به نظر می که حتی بودجه

هزار نفر ماهی یک  119توان به  توان به حقوق اختصاص داد و می شود را می ومان میمیلیارد ت 119در مجموع سالیانه حدود 

 .میلیون تومان پرداخت کرد

توان  تومان مابه التفاوت بنزین آزاد و دولتی تأثیری در زندگی مردم ندارد، ولی اگر کل آن جمع شود می 299: رجایی اظهار داشت

 .در جاهای دیگر از آن بهتر استفاده کرد

قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی هنوز به طور کامل : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ادامه اظهار داشت

 .اجرا نشده و ما از دولت انتظار اجرای آن را داریم و در کمیسیون کشاورزی آمادگی داریم مجدد به آن بپردازیم

های اجرانشده قانون انتزاع  ت از وزیر و مدیران جهاد کشاورزی قصد داریم تا بخششنبه هفته آینده با دعو سه: رجایی اظهار داشت

 .را مورد بررسی قرار دهیم

امکان دارد در صنعت : وی با اشاره به اینکه مردم در مصرف کردن یا مصرف نکردن برخی محصوالت سردرگم هستند اظهار داشت

 .ای کرد، بلکه باید به فکر حل این موضوعات بود را رسانهغذایی چند نفر متخلف باشند ولی نباید این مباحث 

هزار تن از آن طبق مجوز در  199هزار تن روغن پالم در سال گذشته وارد کشور شده که کمتر از  009حدود : وی اظهار داشت

 .صنایع لبنی استفاده شده است

دهند و اگر خوب است آیا فقط مصرف آن در شیر  را می اگر روغن پالم بد است چرا مسئولین ذیربط اجازه واردات آن: وی افزود

 مضر است و در مصارف دیگر مضر نیست؟

ما با سازمان غذا و دارو در مورد این مسئله بحث داریم که اگر قرار است موضوعی را اعالم کند، با هماهنگی با : رجایی بیان داشت

 .ضرر و زیان نشودها اقدام به آن کار نماید تا موجب خسارت و  سایر سازمان

دو قانون در مجلس شورای اسالمی در حال تصویب است که متاسفانه دولت : رئیس کمیسیون مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

در بخش کشاورزی توجه چندانی به آن نداشته است که یکی از آن قوانین قانون خروج از رکود است که در این مورد بخش 

شده بود که با اعتراض مجلس مواجه شد و همچنین در قانون تنظیم مقررات مالی دولت در بخش کشاورزی در این قانون دیده ن

 .مرتبط با کشاورزی خیلی ضعیف پیگیری شده بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029091999291 
  

 مه  وسیاست هابرنا
 آیانا- 3131مهر  50, شنبه

 کشور جهان از جمله ایران برای شرکت در اجالس متعاهدین ایمنی زیستی کارتاهنا در کره جنوبی  941آمادگی 

به هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا از صبح دوشنبه در شهر پیونگ چانگ کره جنوبی آغاز 

 . کار خواهد کرد

المللی و  ، صدها هیئت نمایندگی از کشورهای جهان و ده ها سازمان بین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

های  شوند تا در این اجالس تصمیم های مردم نهاد و خبرنگاران از سراسر جهان برای شرکت در این اجالس آماده می سازمان

 .ستفاده بهتر و ایمن تر از مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته اتخاذ کنندبیشتری در مورد ا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930701000304
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کشور  161به مرحله اجرا درآمد، اما در حال حاضر  3992بنابراین گزاش، پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا از یازدهم سپتامبر سال 

در شهر ناگویای ژاپن به تصویب  3919ر سال جهان از جمله ایران عضو این پروتکل هستند اما در پروتکل الحاقی دیگری که د

 .اند کشور جهان به این پروتکل الحاقی پیوسته 36  رسید تا امروز فقط

روز بعد از الحاق چهلمین کشور به مرحله اجرا درخواهد آمد و آخرین کشوری که سه هفته  09بر پایه این گزارش، پروتکل الحاقی 

 .ست کشور امارات متحده عربی استپیش به عضویت پروتکل الحاقی درآمده ا

به گزارش ایانا، تاکنون ایران هنوز در مورد الحاق به این پروتکل رسما موضعی اتخاد نکرده است، موضوعی که بر اساس اطالعیه 

در های علمی به ویژه انجمن ایمنی زیستی که  روابط عمومی موسسه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران پژوهشگران و انجمن

سال مدیریت فناوری هراس دو دولت احمدی نژاد در این مذاکرات حضور  1تمام مراحل تصویب این پروتکل در طول غیبت کبرای 

 .با الحاق ایران به این پروتکل مخالفند -فعال داشته است 

زیستی کارتاهنا از طریق برنامه  رود اجرای پروتکل ایمنی های جانبی آن، انتظار می در انتهای یک هفته اجالس متعاهدین و فعالیت

: مهمترین موضوعات در دستور جلسه هفتمین اجالس متعاهدین ایمنی زیستی کارتاهنا، عبارتند از. راهبردی ده ساله تقویت شود

موضوعات مرتبط با پروتکل الحاقی، تکمیل ترکیب شورای حکام، آنالیز احتمال خطر و مدیریت احتمال خطر، مالحظات اقتصادی 

 .اجتماعی استفاده از محصوالت تراریخته و ارزیابی و بازبینی اثرگذاری پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا –

ای متشکل از رئیس پژوهشکده  الزم به ذرک است که جمهوری اسالمی ایران، در هفتمین اجالس متعاهدین با هیئت بلندپایه

شگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، نماینده وزارت بهداشت ، رئیس پژوه(مرجع ملی ایمنی زیستی)بیوتکنولوژی کشاورزی 

ریاست این هیئت بر عهده بهزاد . کند شرکت می( عضو ناظر)و نماینده مجلس شورای اسالمی در شورای ملی ایمنی زیستی 

هم بر عهده   نیاضی مرجع ملی ایمنی زیستی کشورمان قرار دارد که در عین حال ریاست انجمن ایمنی زیستی کشورما قره

 ./اوست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10660-1.html 
 

 برنامه وسیاست ها
 - 93/07/05فارس

 درصدی بخش کشاورزی در اشتغال کشور 91سهم / شروع چهارمین سرشماری بخش کشاورزی

هزار نفر درگیر  91در این رویداد : گفت 13ان در مراسم شروع سرشماری عمومی کشاورزی سال رئیس مرکز آمار ایر

 .درصد اشتغال از محل این بخش است 91کشور و نیز  GDPدرصد  91کار بوده و 

اورزی با حضور محمد باقر نوبخت معاون ، صبح امروز سرشماری عمومی کشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، استاندار تهران، رئیس مرکز آمار ایران و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی شروع شد برنامه

شوند،  می بردار کشاورزی سرشماری هزار بهره 299میلیون و  1آذر رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه  در این مراسم، عادل

بخش زراعت ، باغ و دامداری و  2این سرشماری چهارمین سرشماری کشاورزی بعد از انقالب اسالمی است و از : اظهارداشت

 .گیرد دامپروری را در بر می

و دارای های فرم  هزار نفر مامور آمارگیر با لباس 6هزار نفر درگیر هستند و  13در این رویداد حدود : رئیس مرکز آمار ایران گفت

 39تا  10بردار را ظرف مدت  بودن آرم سرشماری و کارت شناسایی معتبر مرکز آمار به همراه یک دستگاه تبلت، اطالعات بهره

 .کنند دقیقه دریافت می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19667-1.html
http://www.farsnews.com/
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 کشورهای دنیا پایه استقالل خود را: وی با اشاره به اینکه امنیت غذایی عاملی برای امنیت اقتصادی و سیاسی است، تصریح کرد

گذارند و این در حالی است که ارزش افزوده ژاپن صنعت بوده، اما کشاورزی را رها نکرده و با تکنولوژی در  استقالل کشاورزی می

 .ها این کار را ادامه داده است اقیانوس

است که  درصد به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده 11و نیز  GDPدرصد  13به گفته عادل آذر، بخش کشاورزی در ثروت ملی 

 .شود درصد می 30ای  های اقماری و حاشیه با فعالیت

انتظار کشاورزان این است که صدای آنها به مسئوالن برسد و از آنها حمایت شود و این موضوع با ارائه آمار فراگیر و : وی ادامه داد

بگیرد، اطالعات سرشماری پایش خواهد شد و جامع عملی بوده و این موضوع با توجه به اینکه در برنامه ششم باید مورد توجه قرار 

 .گیرد ها مد نظر قرار می ریزی در برنامه

به گفته رئیس مرکز آمار ایران، کشاورزان نیز ماموران آمارگیر را پذیرا باشند و اطالعات دقیق را ارائه کنند، زیرا مبنای اطالعات 

گیری دقیق در اختیار آنها قرار  ریزی و تصمیم هستند، تا بتوان برنامهاین قشر در ارائه اطالعات صادق   خود اظهاری بوده و قطعاً

سال فعالیت این مرکز یک شکایت نیز در راستای  09گیرد و همچنین اطالعات محرمانه نیز نزد مرکز آمار خواهند ماند و طی 

 .افشای اطالعات محرمانه وجود ندارد

 .ارائه شده و کشاورزان نیز با سعه صدر با خدمتگزاران خود برخورد کنند آموزش فنی و رفتاری به آمارگیران: وی تاکید کرد
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31315050555033 

 
 

 برنامه و سیاست ها
 - 93/07/06فارس

 کشاورزی لزوم انجام تحقیقات کاربردی در

تحقیقات باید چراغ راه سیاست گذاران بخش کشاورزی باشد اما چنین نشده است، سال هاست که مدیریت منابع آب 

کند، اما نتیجه مطلوبی نگرفته است و توسعه سیستم آبیاری  های صرفه جویی و اسفاده کارا از آب را دنبال می راه

 .هت نیل به اهداف خودکفایی تبدیل شده استتحت فشار نیز تنها به افزایش سطح زیر کشت در ج

سخن در مورد : سید حبیب اهلل موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی نوشت  ،خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای در این باب تکرار مکررات است و واگویه  هاهمیت و جایگاه بخش کشاورزی در جامعه ما چنان آشکار و عیان است که هر واژ

 .واضحات

های گذشته به خوبی اصالت سیاست بر تدبیر در بخش کشاورزی را  های کشاورزی دهه با این حال مروری مختصر بر سیاست

 .سازد نمایان می

بر   یت های نسبی و زمانیمدتی بر مز. شود و زمانی حرکت به سمت تجارت آزاد زمانی تاکید بر خودکفایی روح تصمیمات می

های یاد شده که متناسب با فضای سیاسی جامعه و نه ضرورت  با تاسف تمام تصمیم. شود استفاده کارا از منابع کمیاب تاکید می

های کمّی، توجیه کننده رفتار اهل سیاست و  های سیاستی بخش کشاورزی گرفته شده است، در نهایت صرفاً به صورت گزارش

های غیر همفکر خود را منزوی نمایند، غافل از اینکه  شده است تا بدین روش به عملکرد خود تفاخر ورزند و یا گروهمدیران بخش 

 .اند و گشایشی بنیادی در این بخش صورت نگرفته است مشکالت بخش کشاورزی با قوت کامل پا بر جا مانده

یر شفاف و غیر کارا برای محصوالت کشاورزی، تصمیمات تجاری غیر های بازاریابی غ به عنوان مثال وجود بازارهای آشفته و کانون

ها تصمیم غیر  های نسبی و نیز عدم اسفاده کارا از منابع کمیاب، ماحصل سال مرتبط با موجودی منابع، ساختار تکنولوژیک و مزیت

 .مبتنی بر تحقیق و تفحص ژرف در مشکالت مبتالبه بخش کشاورزی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930705000799
http://www.farsnews.com/
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  کشف مشکالت، تحلیل راه حل های ممکنه و نیز ارائه. میم صحیح نیازمند تفکر، تعقل و تحقیق استبدون تردید اتخاذ تص

پیشنهادهای سازنده و امکان پذیر رسالت بخش تحقیقات است که باید چراغ راه سیاست گذاران بخش کشاورزی و نیز ترسیم 

نه این رسالت با مسیر عقالیی و مورد انتظار خود فاصله گرفته کننده چشم انداز بخش در کوتاه مدت و بلند مدت باشد، ولی متاسفا

مطالعاتی . گیرد تحقیقات بخش کشاورزی اکثراً همزمان و یا بعد از اتخاذ سیاست ها در محیطی عموماً انحصاری صورت می. است

به عنوان . گیری هستند تصمیماند و یا در مرحله  خاص توسط افرادی مشخص جهت تایید و تاکید بر تصمیماتی که یا گرفته شده

سال هاست که بحث مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و . مسئله روز کشور گریزی به بحث منابع آب مفید خواهد بود

با این حال نتایج . راه های صرفه جویی و اسفاده کارا از این منابع کلیشه تحقیقات در بخش دانشگاهی کشور است

یچ وجه مطلوب سیاست گذاران نبوده است و لذا در مواجه با بحران شدید و برگشت ناپذیر آب که در ها به ه حاصل از این یافته

توسعه سیستم . آینده ای نه چندان دور دامن گیر کشور خواهد بود، استراتژی عملیاتی جامع و مشخصی فراروی مجریان قرار ندارد

اده کاراتر از آب مشی سیاست گذاران در بیش از بیست سال اخیر بوده های آبیاری تحت فشار نیز که به عنوان راه حلی جهت استف

است به جای اینکه منتج به صرفه جویی در مصرف آب شود در عمل به اهرمی جهت افزایش سطح زیر کشت در جهت نیل به 

 . اهداف خودکفایی محور در محصوالت آب بر تبدیل شده است

ها در بخش کشاورزی و مسائل  اند؟ مبحث یارانه حقق زیر بنای این تصمیمات بودهسوال اینجاست که کدام تحقیقات و کدام م

اتخاذ تصمیم در باب آزاد سازی یارانه ها در بخش کشاورزی مستلزم مطالعه، . مربوط به آن نیز از شرایطی مشابه برخوردار است

ولی شاهد این هستیم که بعد از انجام این . ستتحقیق و تایید پژوهشگران دلسوز و خالق در این زمینه است، قبل از اجرا ا

اصالحات آن هم به صورت گزینشی از بین افرادی خاص و در شرایطی غیر رقابتی تحقیقاتی خواسته می شود که توجیه تصمیمات 

های تضمینی که یکی از ابزارهای ظریف اقتصادی جهت مداخله  همچنین است تصمیم در مورد قیمت. اتخاذ شده باشند

سوال ایجاست که . تومان برای هر کیلوگرم تعیین شد 9911به عنوان مثال قیمت تضمینی گندم اخیراً . بازار است در

تومان نه؟  1109مبنای علمی این قیمت چیست؟ آیا هر قیمتی که از هزینه متوسط تولید بیشتر باشد قیمت تضمینی است؟ چرا 

 مالحضات علمی آن چیست؟تومان نه؟ چگونه این عدد محاسبه شد؟  1169چرا 

های درون کشوری و نظر به درون به  ای که تاکید مدام بر استفاده از پتانسیل در زمانه. در این مجال هدف بررسی مصادیق نیست

حق به عنوان راه حل مشکالت کشور و نیز ضامن اجرای اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، آیا تحقیقات مدیریت شده و مدیریت 

این نوع نگرش به تحقیقات نه تنها تضمینی برای حل مشکالت فراهم نمی کند، ! یقات دیگر جایگاهی خواهد داشت؟بدون تحق

 .بلکه زمینه ساز ایجاد فساد و ناکارایی نیز خواهد شد

تخاذ مسئله تحقیق با ارزش همزمان با طرح تحقیق آن برای محققان انحصاری و نیز قدرت توجیهی آن برای تصمیمات از پیش ا

روی دیگر این پدیده نا مبارک فاصله گرفتن هر چه بیشتر بخش کشاورزی از . شود تا راه حل عملیاتی آن شده مدیران ارزیابی می

گی را به بهترین شکل خود  سیستم تحقیقاتی و نیز ناکارایی نظام پژوهشی کشور خواهد بود که دور باطل بی تدبیری و بی برنامه

 .نماید تکمیل می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12039130991909 
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 درصدی رشد اقتصاد لزوما به معنای رشد اشتغال نیست6تحقق 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920829001050
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ماهه اول سال با این تحلیل که باید  3افزایش رشد اقتصادی  :جمهور گفت و نظارت راهبردی رئیس یریز معاون برنامه

 .ایجاد اشتغال نیز رشد کند و بابت هر یک درصد رشد یک میلیون شغل ایجاد شود، لزوما به این معنا نیست

شماری عمومی بخش کشاورزی در جمع خبرنگاران ، محمدباقر نوبخت در حاشیه سرخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مبنی بر اینکه کارشناسان معتقدند به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی حدود یک  خبرگزاری فارسدر پاسخ به سؤال خبرنگار 

ماهه  2حال حاضر بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی  میلیون شغل ایجاد شود و این انتقاد نسبت به دولت قبل نیز مطرح بود و در

اکنون رشد : شود، اظهار داشت درصد اعالم کرده است، اما چنین ایجاد اشتغال در کاهش نرخ بیکاری مشاهده نمی 1اول را بیش از 

کزی و حتی و بانک مر ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل از سوی نهادهای رسمی مانند مرکز آمار ایران 2اقتصادی 

مؤسسات پژوهشی حسب برآوردهای غیررسمی خوشبختانه همه آمارها با اندک تفاوت به جهت مبنای محاسباتی حکایت از رشد 

 .اقتصادی را دارند البته لزوما این نظریه که رشد اقتصادی باید رابطه مستقیمی با اشتغال داشته باشد مطرح نیست

دانید تولید برای اینکه رشد بکند باید عوامل مختلف آن رشد  می: جمهور تصریح کرد ئیسریزی و نظارت راهبردی ر معاون برنامه

گذاری افزایش پیدا کند، لزوما به این  داشته باشد که شامل منابع مالی، منابع انسانی و منابع طبیعی است، بنابراین اگر سرمایه

های  ها کاربر نیستند و برای رشد تولید از روش گذاری ا همه سرمایهمعنی نیست که به همان مقدار نیروی انسانی رشد پیدا کند، زیر

 .بر و فناوری بر استفاده کنیم تکنولوژی

 .درصد است 19.0تا  19.1نرخ بیکاری اکنون در حد : نوبخت یادآور شد

باید از محل رشد وی در پاسخ به این سؤال فارس که کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است در صورتی که 

لزوما به این معنی نیست که اشتغال کاهش یافته است به طور کلی جمعیت در سن کار و : اقتصادی محسوس باشد، عنوان کرد

 .شود سال به باال جزو جمعیت در سن کار تلقی می 19تر از آن که معموال از  پایین

غل نیستند اما بخشی از این جمعیت فعال در حال تحصیل بوده و به گفته نوبخت افراد جویای شغل و افراد دیگر که به دنبال ش

کنند، بنابراین نسبت جمیعت فعال به جمعیت در سن کار به عنوان نرخ بیکاری یا نرخ اشتغال  تقاضای کار خودداری می از

بندی اینگونه  شود و جمع یشناسیم و با توجه به رشد بخش تحصیالت و دانشگاهی که وجود دارد، میزان متقاضیان کار کاسته م می

تواند رشد داشته باشد بدون  عامل تولید نباید جستجو کرد و یکی از این عوامل می 2است که لزوما افزایش رشد اقتصاد در هر 

 .اینکه عوامل دیگر رشد داشته باشند

ی سال را داشته باشیم تا آمار بندی کل شود خوب بوده اما باید همیشه جمع ماهه مطرح می 2های  ش آنچه در گزار: وی افزود

تر است و با توجه به اقداماتی که انجام شده، این رشد  مناسب 01نسبت به سال  03سالیانه ارائه شود و خوشبختانه رشد اقتصادی 

 .ادامه یابد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029090999031 

 برنامه و سیاست ها
 - 93/07/04فارس

 گشایی مشکالت کشاورزی با ارائه آمار دقیق گره

پذیر نیست و هر تصمیمی که بدون استناد به آمار گرفته شود احتمال بروز خطا و اشتباه  ریزی بدون آمار امکان برنامه

 .گشای مشکالت این بخش باشد تواند گره این بخش میدر آن زیاد است، بنابراین ارایه آمار دقیق از 

 .مهرماه آغاز نخستین روز از سرشماری کشاورزی در کشور است 0فردا  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930705000924
http://www.farsnews.com/
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ج نقش عمده از قبیل تأمین درآمد، ایجاد براساس این گزارش کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی است که دارای حداقل پن

  .در اقتصاد است اشتغال، تأمین غذا، ایجاد بازار و ارزی آوری

بردار، وجود اطالعات درست و دقیق از این  میلیون نفر بهره 1.3بنابراین با توجه به نقش عمده این بخش در اقتصاد کشور و وجود 

 .ری ضروری استریزی و حل مشکالت ام در راستای برنامه  بخش

گرفته شود، احتمال خطا و اشتباه در آن زیاد است،  پذیر نیست و هر تصمیمی که بدون استناد به آمار ریزی بدون آمار امکان برنامه

  .گشای مشکالت این بخش باشد تواند گره بنابراین ارایه آمار دقیق از این بخش می

سرشماری عمومی نفوس و مسکن و دیگری سرشماری عمومی کشاورزی شود که یکی  در کشور معموال دو سرشماری انجام می

 .شود سال یکبار انجام می 19ها هر  است که این سرشماری

تمام نقاط شهری و روستایی و خانوارهای غیر ساکن اجرا خواهد  براساس اعالم مرکز آمار ایران 1202سرشماری عمومی کشاورزی 

 .شد

مجریان  شود و  ها انجام می آوری الکترونیکی داده استفاده از تبلت و سامانه یکپارچه جمع این سرشماری با براساس این گزارش

  .های کشور هستند سرشماری استانداری

اجرا شده است و براساس نتایج آن، تعداد چهار میلیون و سیصد  1213آخرین سرشماری عمومی کشاورزی در سال 

بوده و مساحت اراضی کشاورزی کل کشور هفده میلیون و هفتصد هزار هکتار بوده برداری کشاورزی در کشور موجود  بهره هزار

 .است

سرشماری : های این هفته نماز جمعه تهران گفت به گزارش فارس عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران امروز در سخنان پیش از خطبه

 .روز ادامه دارد 19ز آمار ایران آغاز و به مدت که از فردا توسط مرک دانست را چهارمین سرشماری کشاورزی 02کشاورزی سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029091999200 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 3131مهر  50, شنبه

 ماه دیگر به وزارت جهاد کشاورزی تحویل داده می شود  1اطالعات سرشماری تا 

ریزی در اختیار  را برای برنامه 9313ماه آینده کل اطالعات مربوط به سرشماری سال  1کند که تا  مرکز آمار تالش می

 .وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد

خ به پرسش خبرنگار ایانا درباره دالیل محرمانه ماندن ، رئیس مرکز آمار ایران در پاس(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

مرکز آمار تنها : ریزان بخش که ارزش تاثیر گذاری آن را کم می کند، گفت اطالعات بخش کشاورزی و نرسیدن آن به برنامه

کشاورزی و سطح  کند، اما سایر اطالعات کلی درباره سطح زیر کشت محصوالت ها و اشخاص را محرمانه تلقی می اطالعات بنگاه

 .دهد ریزان قرار می آبی و دیم و سایر موارد را در اختیار بخش کشاورزی و سایر برنامه

 .شود ها نزد این مرکز به امانت نگه داشته می اطالعات اشخاص و بنگاه: عادل آذر افزود

ئه دهیم، اما گرد آوری و ارائه اطالعات روز آینده اطالعات کلی را استخراج کرده و ارا 19کنیم تا  تالش می: وی خاطرنشان کرد

 .تکمیلی به زمان بیشتری نیاز دارد

آباد باقراُف که از توابع بخشداری آفتاب است، گردهم  آذر در جمع مسئوالن که برای آغاز رسمی سرشماری در روستای حسن

های  بردار در بخش هزار بهره 299لیون و چهار می: اند، از همکاری وزارت جهاد کشاورزی صمیمانه تشکر کرد و ادامه داد آمده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930704000355


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول مهر    (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

29 
 

هزار نفر آنها را  هزار نفر درگیر مسئله آمارگیری هستند و شش 13وجود دارد که در سال جاری ... زراعت، باغبانی، دامپروری و

 .دهند مأموران آمارگیر تشیکل می

دقیقه  39تا  10ه بوده و اطالعات را از آنها ظرف برداران کشاورزی هر منطق مأموران آمارگیر امسال همزبان بهره: وی تصریح کرد

 .کنند اخذ می

 درصد اشتغال کشور را در خود جای دارد 91بخش کشاورزی  

اشتغال : کشور در بخش کشاورزی است، تأکید کرد GBPدرصد  13در ثروت ملی حدود   رئیس مرکز آمار ایران با بیان این که

 .اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی استدرصد  11های کشور است و  یکی از چالش

برداران بخش کشاورزی خواست که مأموران آمارگیر را همچون فرزندان خود دانسته و اطالعات درستی به آنها ارائه  وی از بهره

 .کنند

 .کار گیرند به آذر از مأموران آمارگیر نیز خواست تا نهایت ادب و احترام را در تعامل با بهره برداران و جامعه کشاورزی

ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در این آیین به همراه رئیس مرکز آمار ایران، استاندار تهران،  گفتنی است، معاون برنامه

 .را آغاز کرد 1202صورت رسمی آمارگیری سال  معاون دام وزارت جهاد کشاورزی و تنی چند از مسئوالن به

 ./ماه در سراسر کشور ادامه دارد آبان 11از امروز آغاز و تا الزم به ذکر است، این آمارگیری 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10660-1.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 3131مهر  50, شنبه

 زمینی و پیاز  فرنگی، سیب ش استانی برای تولید هدفمند گوجهتدوین برنامه ملی با بر

با همکاری معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، برش ملی و استانی برای بازار محصوالت طرح استمرار ازقبیل 

 .فرنگی تهیه شد زمینی و پیاز و محصول گوجه سیب

   
از تدوین برنامه ملی ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان امروز در گفتگو با

از آنجا که منطقه جنوب کرمان بخش اعظمی از تولید سبزی و صیفی : زمینی و پیاز خبر داد و گفت فرنگی، سیب محصوالت گوجه

تا با همکاری معاونت زراعت، برنامه ملی با رو هستیم، در این راس ها با مازاد تولید روبه طرح استمرار را بر عهده دارد و در برخی سال

 .زمینی تهیه شده است استان در زمینه محصول سیب 0برش استانی برای هفت استان در زمینه محصول پیاز و 

شود که الزم است برای بازاریابی آنها  ساالنه چهار میلیون تن سبزی و صیفی در جنوب کرمان تولید می: سیدیعقوب موسوی افزود

 .اساسی شود تا کشاورزان لطمه نبینندفکری 

صورت کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است، در برخی از  از آنجا که هنوز تعیین قیمت به: وی خاطرنشان کرد

 .رو هستیم دلیل نبود صنایع فرآوری روبه ها با مشکالت مازاد و ضایعات محصوالت کشاورزی به سال

در جستجوی بازار جدیدی همچون روسیه هستیم تا بتوانیم محصوالت : شاورزی جنوب کرمان ادامه دادرئیس سازمان جهاد ک

 .سبزی و صیفی به آنها صادر کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19665-1.html
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زمینی دارای رتبه نخست در کشور است،  در این راستا از آنجا که منطقه جنوب کرمان در طرح استمرار سیب: موسوی تصریح کرد

داند چه مقدار و برای  ترتیب کشاورز می گذاری برای صادرات در بازارهای فراهم خواهد شد و بدین هدفبا تدوین برنامه ملی فوق، 

 .ای باید تولید کند چه منطقه

کند تا کشاورزان از  رعایت الگوی کشت و تعیین بازارهای هدف برای محصوالت تولیدی کمک می: وی در پایان یادآور شد

 ./ل نسبت به تولید اقدام کنندسردرگمی خارج شده و با فراق با

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10610-1.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 3131مهر  53, سه شنبه

 شود  یهای حاصلخیز کشور تدوین م سازی خاک دستورالعمل غنی

روزشده کودی با  ای رسیده که وضعیت بحرانی است و دستورالعمل به های کشور به اندازه مواد آلی موجود در خاک

 .توجه به آزمون خاک قابل توصیه است

  
، معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

پیرامون طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم  02 - 01دهمایی سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت سال زارعی گر

اند و  درصد آنها تحصیلکرده 39سال سن هستند و  19برداران ما باالی  درصد از بهره 09بیش از : به سخنرانی پرداخت و گفت

 .عمده اراضی نیز خرد است

ساله دیده شده است و در  ای پنج در راستای افزایش ضریب خوداتکایی گندم کاهش سطح زیر کشت در برنامه: فزودمصطفی آقایی ا

 .میلیون تن افزایش یابد 11به  11ها تولید باید از  این سال

فنی و های خدمات  برداران و حضور شرکت ضعف انتقال تکنولوژی در بخش وجود دارد و برآموزش بهره: وی خاطرنشان کرد

 .مهندسی و مشارکت کشاورزان تأکید داریم

 .محققان باید حضوری مستمر در عرصه داشته باشند و همکاری مروجان نیز ضروری است: آقایی ادامه داد

های  های شبکه اول سیما، بازار و شبکه های مناسب پخش برنامه در راستای ترویج بهترین تاریخ کشت و روش: وی تصریح کرد

 .دستور کار استاستانی در 

 روزشده کلزا و جو هفته آینده ابالغ دستورالعمل به 

برنامه جامع حاصلخیزی و تغذیه گیاه در جهت خوداتکایی محصوالت : رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب در ادامه اظهار داشت

 .کشاورزی تدوین و ابالغ شد

ها با میزان کوددهی تطابق  ای که میزان برداشت از خاک گونه ورودی عناصر غذایی به خاک کم است، به: کاظم خاوازی یادآور شد

 .ندارد

هزار ساعت وقت دو کتاب منتشر شد که وضعیت کودی  با صرف پنج: وی از انتشار دو کتاب در زمینه کود خبر داد و تأکید کرد

 .گذرد ی میهای کود روز کردن دستورالعمل سال از به 19دهد و عالوه بر آن بیش از  کشور را نشان می

 .شود روزشده کلزا و جو آماده و ابالغ می دستورالعمل جدید گندم آماده شده و هفته آینده دستورالعمل به: خاوازی افزود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19645-1.html
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های کشور در وضعیت بحرانی است و مؤسسه آماده است که بر اساس برنامه جدید،  حاصلخیزی خاک: وی خاطرنشان کرد

 .بهداشت نیز بر آن تأکید دارد را دنبال کندسازی که وزارت  های غنی دستورالعمل

 درصد بود 2.4زدگی در سال جاری زیر  سطح سن 

محیطی توجه  برای پایداری تولید در بخش کشاورزی الزم است به مسائل زیست: در ادامه، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .ویژه شود

های هرز انجام شد و در  هزار هکتار عملیات مبارزه با علف 199میلیون و در سال گذشته سه : غالمعباس باغستانی میبدی ادامه داد

 .ای معادل دو میلیون هکتار داریم بخش سن گندم نیز سطح مبارزه

هزار هکتار  101هزار هکتار است و عملیات مبارزه در سطح  199عملیات مقابله با سن برگشتی در مزارع رهاشده : وی تصریح کرد

 .هزار هکتار انجام شد 10های گندم در سطح  ریو مقابله با بیما

 099بینی  رغم پیش کوبی به صورت کانون هزار هکتار به 11بیماری زنگ زرد در سطح : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد

 .ها نیز به نحو مطلوب عملیاتی شد هزار هکتاری به انجام رسید و کنترل ملخ 099تا 

هکتار و ملخ  606هزار و  21هکتار با ملخ مقابله شد که سطح مبارزه با ملخ هوایی  061هزار و  166: ردباغستانی میبدی تأکید ک

 .هکتار است 090هزار و  129بومی و مراکشی 

دلیل سن گندم نداشتیم و  یک محموله برگشتی به: درصد رسید، افزود 9.6زدگی در سال جاری به زیر  وی با اعالم اینکه سطح سن

 .رتی نیز در زمینه بیماری زنگ، سیاهک و بیماری فوزاریومی گزارش نشدهیچ خسا

کند،  های هرز را بیشتر می از آنجا که انجام کشاورزی حفاظتی بدون تناوب کشت، مشکالت علف: باغستانی میبدی خاطرنشان کرد

 .باید به این مقوله توجه شود

 اندازی دفتر بذر در معاونت زراعت راه 

گرم است، یعنی به ازای هر  099وری آب در بخش کشاورزی  بهره: ور عالی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشتدر ادامه، مشا

 .درصد افزایش یابد 19گرم برسد، یعنی  099این عدد به  1201شود که باید در سال  گرم گندم تولید می 099مترمکعب آب، 

گرم برسد که در این راستا باید از تمامی  309هزار و  باید به یک وری آب بهره 1191در افق : محمدحسین شریعتمدار ادامه داد

 .های جدید بهره ببریم امکانات و تکنولوژی

طی هفته جاری دفتر بذر در معاونت زراعت وزارت جهاد : اندازی دفتر بذر در معاونت زراعت خبر داد و تصریح کرد وی از راه

 .ساماندهی شود شود تا مسائل مربوط به بذر کشاورزی تشکیل می

: های این معاونت برشمرد و یادآور شد شریعتمدار ایجاد دفتر کشاورزی حفاظتی، توسعه کلزا و همکاری با سیمیت را از دیگر برنامه

 .گرم برای هر مترمکعب آب ضروری است 309هزار و  برای ادامه حیات کشاورزی، رسیدن به عدد یک

 .وژی در بخش کشاورزی نهادینه شودباید نهضت انتقال تکنول: وی تأکید کرد

گندمکار نمونه تجلیل شد  629گفتنی است، در این گردهمایی از محمدهاشم کاظمی، کشاورز نمونه استان فارس به نمایندگی از 

و عالوه بر آن شهریار قاسمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه، مهرداد غضنفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان 

 ./ز مورد تقدیر قرار گرفتندنی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10620-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 3131مهر  53, سه شنبه

 زاده در مجلس  تی و نعمتارزیابی اجرایی نشدن دو فراز قانون تمرکز با حضور حج

شنبه هفته آینده وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت،  از آنجا که هنوز دو فراز از قانون تمرکز اجرایی نشده است، سه

 .شود معدن و تجارت به مجلس فرا خوانده می

عی مجلس شورای اسالمی امروز ، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

بخش کشاورزی با موجود : گفت 02 - 01در دومین گردهمایی سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت سال زارعی 

 .طلبد که با تشریح مساعی آن را حل کنیم زنده ارتباط دارد و عزم ملی می

متأسفانه دولت به بخش تولید توجه ندارد، زیرا : اره کرد و افزودعباس رجائی به دو قانون در حال تصویب مجلس شورای اسالمی اش

شده در حال مرتفع شدن  های انجام در اجرای قانون خروج از رکود، حتی از کمیسیون کشاورزی دعوت نشده است که با رایزنی

 .است

لید، توزیع، بازاریابی و سایر موارد به صورت کامل در تمامی مراحل تو قانون انتزاع که مطابق قانون باید به: وی خاطرنشان کرد

 .شود صورت ناقص اجرا می شد، در حال حاضر به وزارت جهاد کشاورزی سپرده می

شوند، اما برای مسائل  آید، تمام مردم معترض می وجود می ای همچون خودرو، افزایش قیمتی به وقتی در مسئله: رجائی ادامه داد

 .رسد بخش کشاورزی هیچ صدایی به گوش نمی

باید به سمتی حرکت کنیم که ارزش افزوده محصوالت را باال ببریم و عالوه بر آن، در بخش صنایع تبدیلی و : وی تصریح کرد

 .ای داشته باشیم تکمیلی به سمتی حرکت کنیم که برنامه عملیاتی ویژه

 اسناد اراضی زراعی تعیین تکلیف شود 

اگر اسناد اراضی زراعی تعیین تکلیف شود، جلوی : س شورای اسالمی یادآور شدنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجل

 .برخی مشکالت گرفته خواهد شد

 .ها در حال حاضر بسیار خبرساز شده که در این زمینه باید بیشتر تالش کنیم مسئله کود و باقیمانده: رجائی تأکید کرد

باید فکری جدی برای محیط زیست و : مؤثر دانست و اظهار داشتوی نقش ترویج را برای اصالح کیفیت محصوالت کشاورزی 

 .غذایی سالم داشته باشیم

وری بخش کشاورزی، مسئولیت تأمین، توزیع و انتقال آب به وزارت نیرو سپرده شده و  در قانون افزایش بهره: رجائی همچنین گفت

گیرد، در حالی که تمام ضایعات  حل مصرف تحویل میصورت حجمی در م کننده این آب است که به وزارت جهاد کشاورزی مصرف

 .شود ها و آبخیزها به حساب کشاورز گذاشته می آب در سرچشمه

میلیارد  69های مجلس، آب مورد استفاده در بخش کشاورزی  شده در مرکز پژوهش های انجام بر اساس بررسی: وی در ادامه افزود

 .رود هدر میها به  مترمکعب است و مابقی آن در سایر بخش

 میلیارد تومان برای مسئله آب 9222افزوده شدن  

های آبیاری نوین را از مدیران استانی  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی انتظار افزایش پروژه

رود  است که امید میهزار میلیارد تومان برای بخش آب توسط کمیسیون کشاورزی اضافه شده  یک: داشت و خاطرنشان کرد

 .صورت بهینه از آن استفاده شود به
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 .برداران بخش کشاورزی اقداماتی انجام شود مطابق شرایط، باید برای بیمه بهره: رجائی درباره بیمه بخش کشاورزی ادامه داد

ون هم دولت متعهد شده و پول استخدام ناظران گندم از نظر ما تأمین شده است، چ: وی درباره استخدام ناظران نیز تصریح کرد

 .هم شورای نگهبان آن را به تأیید رسانده است

نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده قوه قضاییه است و در مسئله اسناد زراعی و اجرایی شدن قانون تمرکز، : رجائی یادآور شد

 .دهای مربوطه تحت بررسی قرار گیر توان به قوه قضاییه شکایت کرد تا در کمیسیون می

شنبه هفته آینده با حضور وزیر جهاد کشاورزی و وزیر  هنوز دو فراز از قانون تمرکز اجرایی نشده است که روز سه: وی تأکید کرد

 .صنعت، معدن و تجارت تحت بررسی قرار خواهد گرفت

 ؟!شود اگر روغن پالم مضر است، چرا اجازه واردات داده می 

ر مجلس شورای اسالمی به مسئله روغن پالم و موضوع خمیر مرغ که در محصوالت نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب د

توان آن را به حساب تمامی محصوالت  ای خالفکار باشند، نمی اگر عده: سوسیس و کالباس مطرح است اشاره کرد و اظهار داشت

هزار تن  099شور وارد شده است که حدود هزار تن روغن پالم به ک 009ای که بر اساس گزارش رسمی مجلس،  گونه تمام کرد، به

هزار تن آن برای چربی لبنیات به  199های حیوانی دارد و تنها کمتر از  تر از روغن آن طبق گفته پزشکان، اسیدهای بهبودیافته

 .رسد مصرف می

استاندارد و تحقیقات  اگر این روغن دارای خطرات برای انسان است، پس چرا اجازه واردات توسط سازمان: رجائی همچنین گفت

صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر 

 ؟!شود می

اگر روغن پالم دارای مضرات فراوانی است، نباید در برخی محصوالت همچون بستنی و شکالت نیز مورد استفاده : وی در پایان افزود

 ./ر گیردقرا
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 3131مهر  53, سه شنبه

 کشت محصوالت سبزی و صیفی تنها در گلخانه به صالح است 

فرنگی، خیار و فلفل را  یت منابع آبی در کشور، باید کشت محصوالت سبزی و صیفی ازقبیل گوجهبا توجه به محدود

 .های کشت کنیم تنها در گلخانه

، وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه دومین گردهمایی سراسری مدیران (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وری از منابع پایه و  این گردهمایی با موضوع بهره: در جمع خبرنگاران گفت 02 - 01ل زارعی وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت سا

 .شده برپا است بینی های پیش های در اختیار با توجه به برنامه استفاده از فرصت

 .ها، مسائل فنی و تحقیقات باید مدنظر قرار گیرد توجه به تأمین نهاده: محمود حجتی افزود

 .سان خواست تا با حضور خود در کنار کشاورزان، در جهت کشت مناسبی قدم بردارندوی از کارشنا

های کاشت و  های نوین آبیاری، روش شده، مسائل استفاده از آب، سیستم های انجام گذاری با توجه به سرمایه: حجتی خاطرنشان کرد

 .مکانیزاسیون در دستور کار این گردهمایی قرار دارد

 .کارگیری از شرایط موجود پیش ببریم های خود را به سمت به ید از نظر فرهنگی، ظرفیتبا: وی ادامه داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19632-1.html
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با آبی که در اختیار داریم، باید مزرعه را مدیریت کنیم و در این بین، توجه به مسائل آبخیزداری : وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .گذارد ر میدست اث های پایین بسیار مهم است؛ زیرا بر پوشش گیاهی و سفره

 آیا الزم است این همه خیار تولید کنیم؟. هایی باید تخصیص یابد باید توجه کنیم که آب برای چه کشت: حجتی یادآور شد

ها تأکید کرد اظهار  فرنگی، خیار و فلفل در گلخانه وی با توجه به محدودیت آب، بر تولید محصوالت سبزی و صیفی ازقبیل گوجه

 .ای پیش رویم بیستم کاهش میدهد؛ بنابراین الزم است از این پس به سمت تولید گلخانه را تا یک گلخانه مصرف آب: داشت

به صالح کشور نیست که به این مقدار هندوانه تولید و ارزان صادر کنیم، زیرا در شرایط فعلی، محدودیت منابع : حجتی تأکید کرد

 .آبی وجود دارد

 ودهای شمالی کشت ش برنج تنها در استان 

کشت این محصول پرآب باید صرفاً در مناطق شمالی کشور انجام شود و کشت آن : وزیر جهاد کشاورزی درباره کشت برنج نیز گفت

 .ها به صالح نیست در سایر استان

 .های جایگزین را معرفی کنیم کنند، الزم است که کشت ها برنج کشت می برای کشاورزانی که در سایر استان: وی افزود

درصد در فصل برداشت برنج باعث شد که بازار در حالت  19محدودیت واردات و تعرفه باالی : در پایان خاطرنشان کرد حجتی

 .توازن قرار گیرد

گفتنی است، این گردهمایی با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی تا ظهر امروز ادامه 

 .دارد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 3131مهر  50, دوشنبه

در خواست رییس جمهوری از کشورهای ساحلی خزر برای مالحظه استانداردهای زیست محیطی در طرح های ملی و 

 ویژه قه ای منط

با توجه آسیب پذیر و شکننده بودن منابع زنده آبی منحصر به فردی چون دریای خزر، باید در کلیه طرح های ملی و 

 .منطقه ای، اصل خدشه ناپذیر لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی مد نظر قرار گیرد

ش در چهارمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای رییس جمهوری دقایقی پی( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

خزر که در شهر آستاراخان روسیه برگزار شد و شبکه خبر سیما نیز به صورت زنده سخنان او را پخش می کرد، با اعالم این مطلب 

همکاری »اید سمبل باشد و دریای خزر ب« نماد صلح و امنیت»شود؛ دریای خزر باید « مرکز توسعه و رفاه»دریای خزر باید : گفت

 .ما باشد« ملت های

برای این منظور شایسته است به این موضوع بیندیشیم که چگونه بخش بزرگی از این پهنه آبی بی نظیر را به : حسن روحانی افزود

ی های برای استفاده همگان و تضمین دریانوردی آزاد، مشترک نگه داریم و این مجموعه را با همکار« پهنه آبی مشترک»عنوان 

 .سوق دهیم« صلح وامنیت»، و «توسعه و رفاه»جمعی و مشترک به سوی 

 دریای خزر میراث خدادادی پیشینیان ما که باید به فرزندانمان اهدا کنیم

امروز و در این گردهمایی، مسوولیت بسیار بزرگی را بر دوش خود احساس می کنیم؛ زیرا درخصوص دریای خزر، : وی ادامه داد

رمایه مشترک، کانون پیوند و دوستی و منشا معیشت میلیون ها انسان، نه تنها خود را در برابر نسل کنونی، بلکه در یعنی این س

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19627-1.html


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول مهر    (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

35 
 

برابر آیندگان نیز مسوول می دانیم و این می طلبد که با برنامه ریزی هوشمندانه، همان گونه که پیشینیان، این موهبت خدادادی 

 .بتوانیم خزر را توسعه یافته و ایمن، به فرزندان خود اهدا کنیم را برای ما به ارث گذاشتند؛ ما نیز

وظیفه مشترک ما در اینجا، در کنار رایزنی برای نزدیکی مواضع در رژیم حقوقی و تحدید حدود و دستیابی : روحانی همچنین گفت

ما را با وجود زبان ها، ملیت ها و دیدگاه به همکاری های بازرگانی و اقتصادی، ایجاب می کند تا دریای خزر، به عنوان کانونی که 

 .های مختلف، پیرامون خود جمع کرده است، مورد توجه ویژه قرار گیرد

 دریای خزر می تواند نماد توسعه و همکاری شود

و مرکزی اول اینکه تبدیل دریای خزر به نمادی از توسعه و همکاری : وی در ادامه سخنانش بر دو نکته مهم تاکید کرد و ادامه داد

برای دوستی و پیشرفت از بزرگ ترین اقداماتی خواهد بود که این نعمت الهی را برای نسل های بعدی ما حفظ کرده و زمینه را 

برای ایجاد رفاه و توسعه در سواحل این دریا به عنوان یکی از پیشرفته ترین و باشکوه ترین سواحل دنیا، با جاذبه های فراوان و 

شگری و توریسم، کشتیرانی تجاری و تفریحی، ماهیگیری و شیالت و به خصوص سرمایه گذاری های مشترک منحصر به فرد گرد

 .آماده می سازد

برای این منظور، ضرورت می یابد کشورهای ساحلی به همکاری جمعی و سرمایه گذاری مشترک :رییس جمهوری در ادامه گفت

ی جمعی را مبنای اقدامات خود قرار داده و بپذیرند که تعامالت جمعی، بهره روی آورند؛ و به جای اقدامات انفرادی، فعالیت ها

تحقق این مهم، مستلزم آن است که در حوزه های گوناگون، نفع مشترک را . وری بیشتری را در اختیار همگان قرار خواهد داد

 .ار را سامان دهیمتعریف کنیم، نهاد مشترک را سازماندهی کنیم، و با سرمایه گذاری مشترک، پیشرفت ک

عالوه بر این و به عنوان دومین موضوع، مساله امنیت و همکاری های جمعی در برقراری آرامش و ثبات در : روحانی تاکید کرد

لذا مناسب است عالوه بر همکاری . منطقه دریای خزر، باید همواره مد نظر بوده و ما در برقراری این امر با هم همکاری کنیم

ی این دریا در برقراری امنیت جمعی، اجازه ندهیم دریا و سواحل آن که اهمیت ویژه ای برای کشورهای ساحلی کشورهای ساحل

 .دارد، محل افراط گری و تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته شود

شترک کشورهای ساحل آن ما نباید اجازه دهیم امنیت این دریا و سواحل آن به متغیرهایی غیر از منافع جمعی و م: وی افزود

 .وابسته شود و رفاه و سالمت و آرامش خاطر مردم آن تحت تاثیر این متغیرها قرار گیرد

 دریای خزر را دریای صلح و توسعه بخوانیم

« دریای صلح و توسعه»بیاییم در این خصوص دست به دست هم داده و این دریا را : پیشنهاد کرد  رییس جمهوری در ادامه

آنگاه می توانیم با اتکا بر . و بکوشیم تا در زمان مشخص و از طریق رایزنی های فشرده، مقدمات اولیه آن را فراهم نماییمبخوانیم؛ 

اشتراکات فرهنگی کهن مان، و با تمسک به پیشینه تاریخی دوستی ملت هایمان، گام های بلندی برای رفاه و توسعه و ثبات مردم 

 .سواحل زیبای خزر فراهم آوریم

باشد؛ و « نماد صلح و امنیت»شود؛ دریای خزر باید « مرکز توسعه و رفاه»من اعالم می کنم که دریای خزر باید : روحانی ادامه داد

برای این منظور شایسته است به این موضوع بیندیشیم که چگونه بخش . ما باشد« همکاری ملت های»دریای خزر باید سمبل 

برای استفاده همگان و تضمین دریانوردی آزاد، مشترک نگه « پهنه آبی مشترک»را به عنوان بزرگی از این پهنه آبی بی نظیر 

 .سوق دهیم« صلح وامنیت»، و «توسعه و رفاه»داریم؛ و این مجموعه را با همکاری های جمعی و مشترک به سوی 

 انعقاد سه موافقت نامه در دریای خزر

حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده »: شاهد انعقاد سه موافقت نامه امروز،: رییس دولت تدبیر و امید همچنین گفت

در دریای خزر خواهیم بود که  «همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار»، و «آب و هواشناسی»، «آبی
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ه از رهنمودهای روسای بی تردید، برخواست –که در پرتو تالش نمایندگان کشورهای ساحلی حاصل شده  –این دستاوردها 

 .جمهوری بوده و می تواند به اهداف مذکور کمک کند

با این حال؛ آگاه هستیم که تدوین مبانی حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر در چارچوب : روحانی اظهار داشت

زر فراهم خواهد ساخت؛ اگرچه می تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی، اقدامی کلیدی است که مبنای مناسبی را برای همکاری در خ

ما را به تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نزدیک تر خواهد ساخت و تا آن « اعالمیه روسای جمهور»دانیم که امضای 

 .زمان نیز، معاهدات موجود، مبنای همکاری ما خواهند بود

ران و همچنین پروتکل های الحاقی به آن توسط کشورهای اقدامات خوبی از قبیل تدوین و اجرایی شدن کنوانسیون ته: وی افزود

ساحلی دریای خزر صورت گرفته است؛ اما ما نیازمند توجهی بیش از این، به حفاظت از محیط زیست آسیب پذیر و شکننده و 

اصل خدشه ناپذیر  در این زمینه الزم است در کلیه طرح های ملی و منطقه ای،. منابع زنده آبی منحصر به فرد دریای خزر هستیم

 .لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی را مد نظر قرار دهیم

رژیم حقوقی جامع و پایدار را آنگونه تدوین کنیم، که نسل های آینده، فارغ از هرگونه دل : روحانی خطاب به رؤسای جمهور گفت

« سرعت»و « دقت»این کنوانسیون، باید با دو عامل اعتقاد دارم که تدوین . مشغولی، بر طراحان و امضاءکنندگان، درود فرستند

تعیین محدوده های بستر و »و همچنین « تحدید حدود مناطق دریایی در سطح»پیش رود، و نتایج حاصله از آن، به ویژه در 

 .سازد ، پاسخگوی انتظارات افکار عمومی بوده و نیازهای مردم کشورهای ساحلی و مصالح جمعی آنان را برآورده« زیربستر

 ترسیم نظام حقوقیِ جامع و پایدار، براساس اصول و موازین

وی به عنوان رییس کشوری که نیمی از ساحل نشینان این دریاچه در آن ساکن است، و هزاران سال با دریای خزر و مسایل آن 

جه به مصالح بلندمدت و منافع همه که تنها راه نیل به صلح و ثبات و توسعه پایدار در منطقه، تو: پیوند خورده است، اعالم کرد

 .در کلیه تصمیمات متخذه است« اتفاق آراء»کشورهای ساحلی دریای خزر و رعایت اصل 

منصفانه بودن »، «حقوق بین الملل»اعتقاد داریم که نظام حقوقیِ جامع و پایدار، باید براساس اصول و موازین : روحانی ادامه داد

 .ترسیم شود« صرفاً به پنج کشور ساحلی« صالحیت»و « حقوق حاکمه»، «حاکمیت»: و انحصارِ« نتایج تحدید حدود

بهره برداری از منابع دریای خزر نیز برای توسعه پایدار و رفاه عمومی، خواست طبیعی ملت ها است و تاکید کرد که : روحانی افزود

، «خودداری از کاربرد نیروهای مسلح»، «سلیحاتیپرهیز از ورود به رقابت های ت»تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر در گرو 

لزوم اتفاق »، «ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه»،« انحصار دریانوردی فقط برای شناورهای تحت پرچم پنج کشور ساحلی»

« ست های هماهنگاتخاذ سیا»و در نهایت « برابری رفتار»، «آزادی دریانوردی»، «پرهیز از اقدامات یکجانبه»، «آراء در تصمیمات

 ./خواهد بود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/10090-1.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 3131مهر  53, سه شنبه

 ود را حفظ کنیم های کشاورزی موج برای حفظ امنیت غذایی باید زمین

اگر سطح زیر کشت کشاورزی و تولید را بر جمعیت کل کشور تقسیم کنیم، به ازای هر ایرانی در حدود دو هزار 

 .مترمربع زمین کشاورزی وجود دارد که امنیت غذایی ما باید از همین مقدار زمین تأمین شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19707-1.html
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شهریورماه سال جاری  21مان امور اراضی کشور که دوشنبه ، رئیس ساز(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

یکی از وظایف سازمان امور اراضی که قانونگذار به عهده وزارت : میهمان برنامه کشاورزی شبکه بازار بود، با اعالم این مطلب افزود

های  میلیون هکتار از زمین 10ز جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان گذاشته است، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و صیانت ا

 .کشاورزی کشور و تأمین امنیت غذایی کشور است

میلیون هکتار زمین  10درکشور نزدیک به : به گزارش روابط عمومی سازمان امور اراضی کشور، قباد افشار خاطرنشان کرد

هاست و نزدیک به چهار میلیون هکتار نیز  غمیلیون هکتار عرصه با 3.0میلیون هکتار آن زراعت و  13کشاورزی داریم که در حدود 

 .شود هایی هستند که به دلیل آیش و رها کردن زمین، در آنها کشاورزی انجام نمی زمین

ها مؤظف به  هایی است که دولت ترین امنیت با افزایش جمعیت اگر بخواهیم امنیت غذایی را که یکی از مهم: وی همچنین گفت

برای این کار نیازمند این هستیم که با رویکردی جدید، تولید در . ، باید این اراضی را حفظ کنیم استتأمین آن هستند برقرار کنیم

 .ها را بهبود بخشیم این زمین

شود که از همین راه باید  میلیون تن محصول کشاورزی تولید می 06ساالنه درحدود : رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد

 .به شرایط بهتری برسیم

درصد برسانیم و این امر  10باید این ضریب را به : درصد اعالم کرد و افزود 03،69افشار ضریب تأمین کالری کشور را در سال 

 .شود مگر با تولید و ایجاد بستر تولید محقق نمی

به سیمان وآجر  کشد تخریب و سال طول می 099متر مکعب آن در حدود  نباید خاکی را که تشکیل یک سانتی: وی در ادامه گفت

 .تبدیل کنیم

شدت با کمبود آب مواجه است امکان توسعه اراضی  امروزه با توجه به اینکه کشور به: رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه گفت

وجود ندارد و متأسفانه در زمان حاضر متوسط اراضی برای هر کشاورز در حدود چهار هکتار است که حتی این رقم در مناطق 

 .رسد الی به زیر یک هکتار میشم

مسائلی که : های گذشته عنوان کرد و افزود افشار یکی دیگر از علل کمبود زمین کشاورزی را نبود مدیریت صحیح بر زمین در سال

باعث خرد وکوچک شدن ... در گذشته برای ما به وجود آمد از جمله اصالحات ارضی، کشت موقت، قانون ارث، توسعه شهرها و

شدن و یکپارچگی اراضی  گونه توجیه اقتصادی ندارد و ما باید به سمت صنعتی و تقسیم زمین شد که در زمان حاضر هیچ اراضی

 .کشور برویم و قوانین را طوری تدوین کنیم که از خرد شدن اراضی جلوگیری شود

جه به تأکید مقام معظم رهبری و بخشنامه سازمان امور اراضی از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با تو: وی ادامه داد

کند و بنا داریم یکی از  جد دنبال می های مختلف اجرایی، قانون حفظ کاربری اراضی را به هیئت محترم دولت به دستگاه

 .ها را بگیریم طور متمرکز به این مهم اختصاص دهیم و جلو سوءاستفاده هایمان را به فعالیت

سال از تصویب  11پس از گذشت  03در سال : های ویژه حفظ کاربری اراضی گفت ور درباره گشترئیس سازمان امور اراضی کش

اندازی کردیم و  شهر راه 129های حفاظت اراضی کشاورزی را در قالب گشتهای ویژه و در  اولین قانون حفظ کاربری، نخستین گروه

ها را در  ریزی ریاست جمهوری و تأمین اعتبارات الزم، این گشت امیدواریم با کمک و توجه ویژه معاونت نظارت راهبردی و برنامه

 .شهر افزایش دهیم 299سال آینده به 

ها مختلفی  از ظرفیت: ها اعالم کرد وگفت افشار پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی را از جمله اهداف و وظایف این گشت

خواری و تخریب اراضی کشاورزی  رسانی و پیشگیری از پدیده شوم زمین برای اطالع... همچون صدا وسیما، تبلیغات محیطی و

 .کنیم استفاده می

 های تولیدی و توجیهی واگذاری زمین به متقاضیان طرح 
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ای وتوجیهی هستند،  های توسعه کسانی که دارای طرح: رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره واگذاری زمین به متقاضیان گفت

های کشاورزی یا غیرکشاورزی، به شرط تأمین آب و موافقت  های مربوط برای طرح وافقت اصولی از دستگاهدر صورت داشتن م

 .ها مراجعه و زمین دریافت کنند های جهاد کشاورزی استان های امور اراضی مستقر در سازمان توانند به مراکز مدیریت وزارت نیرومی

ها  های نظارت، بر کلیه واگذاری با تشکیل هیئت: سازمان امور اراضی دانست و گفتها را از دیگر وظایف  افشار نظارت بر واگذاری

ها را به  نفر مأمور در سطح کشور، ارزیابی، نظارت، رسیدگی وکنترل زمین 699نظارت کافی داریم و با وجود بیش از یک هزار و 

اکنون زمین دریافت کرده ولی به تعهدات خود عمل نکرده بردار که از اول انقالب ت تصمیم دولت این است که هر بهره. عهده داریم

است، در کمیسیونی که به همین منظور تشکیل شده است با فرصت دوباره یک یا دو ساله برای اجرای طرح، رای بر فسخ و خلع 

هایی هم  بابت پولگیریم و برای این کار عزم جدی داریم و دولت  دهیم و اراضی را به نفع دولت پس می ید شخص یا اشخاص می

 .گونه وجهی پرداخت نخواهد کرد بردار خارج از طرح پرداخت کرده است، هیچ که بهره

هزار هکتار از این اراضی به دولت برگشته یا در مرحله استرداد  های گذشته بیش از یک خوشبختانه در سال: وی در ادامه گفت

 .است

 حمایت ازکشاورزان وتولید کنندگان بخش کشاورزی 

دانیم و از همه آنها  کشاورزان را تولیدکنندگان واقعی می: رئیس سازمان امور اراضی خبر خوشی هم برای کشاورزان داشت وگفت

توصیه ما . دهیم آالت داشته باشند به آنها مجوز ساخت می کنیم و اگر بخواهند انباری یا محل نگهداری وسایل و ماشین حمایت می

 .ز هر اقدامی برای ساخت، مجوز مربوط را از جهاد کشاورزی دریافت کننداین است که کشاورزان قبل ا

های در دست مالکان وکشاورزان را یکی دیگر از اقدامات این سازمان در جهت حمایت از کشاورزان اعالم  افشار سنددار کردن زمین

 .ایم اضی کردهبا هماهنگی سازمان ثبت از همین امسال اقدام به سنددار کردن این ار: کرد و گفت

برداری از  بنا داریم با کمک سازمان نقشه: های سازمان در سال جاری برشمرد وگفت ترین برنامه وی اجرای طرح کاداستر را از مهم

 .های هوایی تهیه کنیم اراضی دولتی کشاورزی نقشه

 هشدار به سوجویان و ویالسازان 

صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی اقدام به ساخت  دجویان و کسانی که بهرئیس سازمان امور اراضی کشور در پایان به تمامی سو

تاکنون بدون مجوز از وزارت جهاد  10با کلیه کسانی که از سال : کنند هشدار داد و گفت بنا و تغییر کاربری اراضی کشاورزی می

شود و  نون و با حکم قضایی برخورد قانونی میاند، طبق قا های زراعی و باغی کرده کشاورزی اقدام به ساخت و تأسیس بنا در زمین

 .کلیه این بناها تخریب و متخلفان به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد

های کشاورزی، موضوع را از طریق  افشار از مردم خواست به کمک سازمان امور اراضی بیایند و با مشاهده موارد تخلف در زمین

 ./امور اراضی اطالع دهند به سازمان 29990031سامانه پیامکی 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/10630-1.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 3131مهر  50, یکشنبه

ی تحقق سیاست های کلی علم و فناوری از سوی مقام معظم برا« نوسازی ناوگان تحقیقات کشاورزی»تهیه برنامه 

 رهبری 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/19629-1.html
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درپی ابالغ سیاست های کلی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری، سیاست ها ابالغی توانست در راستای هویت 

بخشی و نوسازی تحقیقات علمی و فناوری کشور از جمله تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بارقه ای از امید و 

 .حرکتی سازنده را در این زمینه به وجود آورد

، در همین ارتباط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی این ابالغ را، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

ام معظم رهبری راهبردی اساسی در جهت تقویت و حفظ منافع ملی در زمینه کشاورزی دانسته و سریعا ضمن ارسال نامه ای به مق

که ازسوی اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و تنی چند از روسای موسسه ها و مراکز 

ملی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور به امضا رسیده است، تقاضای دیدار با ایشان و گزارشی از وضعیت تحقیقات 

 .شور به حضور ایشان شده استکشاورزی و منابع طبیعی ک

 :متن نامه به شرح زیر است

 خامنه ای... محضر مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت ا

 با اهدای سالم و تحیات؛

ابالغ سیاست های کلی علم و فناوری از سوی آن رهبر بزرگوار، موجی از امیدواری را در بین دانشمندان، دانش پژوهان، استادان  "

توجه ویژه حضرتعالی به توسعه علم و فناوری و تاکید مستمر آن جناب به دستیابی به قله های . علم و فضل کشور ایجاد کرد و اهل

رفیع پیشرفت و آبادانی کشور، اگرچه مسبوق به سوابق پرشماری به ویژه در سال های اخیر بوده و همواره رهنمودهای ارزشمندتان 

ن بلندپایه نظام در توجه و اهمیت دادن به پژوهش و توسعه علمی به منظور دستیابی به توسعه به عنوان چراغ راه برای مسئوال

فرزندان شما در بزرگ ترین، . اقتصادی و اقتدار ملی کشور نورافشانی نموده، اما ابالغ قانونی این سیاست ها امیدها را دوچندان کرد

هشی ماموریت گرا و مشتری مدار کشور یعنی سازمان تحقیقات، آموزش و قدیمی ترین و در عین حال ناشناخته ترین سازمان پژو

ترویج کشاورزی، بر خود فرض می دانند مراتب امتنان و قدردانی خود را به پاس این بیداری و هوشیاری تاریخی به محضر آن 

 .بزرگوار تقدیم نمایند

می سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به این در بخش دیگری از این نامه که نسخه ای از آن نیز توسط روابط عمو

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای پژوهشی، آموزشی و : خبرگزاری ارسال شده است، آمده

نقش بسیار  این سازمان. ترویجی آن نقش بی بدیلی را نه تنها در کمک به تامین امنیت غذایی که در امنیت ملی ایفا می کنند

مهمی را در تولید بذر و نهال و فناوری های مورد نیاز کشاورزی، دام و آبزیان، محصوالت باغی و زراعی و منابع طبیعی و محیط 

زیست و حتی تولید بخش اعظم واکسن و سرم های انسانی مورد نیاز کشور و دستیابی به فناوری های نو و سرنوشت سازی 

مرکز  21موسسه، پژوهشکده و مرکز ملی،  31این ماموریت ها در قالب . تکنولوژی در کشاورزی داراستهمچون بیوتکنولوژی و نانو

مدیریت هماهنگی ترویج  21برداران بخش کشاورزی کشور،  مرکز آموزش بهره 61تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، 

شرکت دانش بنیان انجام و به  30شاورزی و منابع طبیعی با مرکز رشد ک 2ایستگاه تحقیقاتی و مزرعه آموزشی و  211استان ها، 

 .بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور عزیزمان تقدیم می شود

فرزندان شما، مدیران، پژوهشگران، آموزشگران و مروجان این سازمان، پیام وزین مقام والیت در ابالغ سیاست های کلی علم و 

. نمودهای سال های اخیر دریافته و پیگیری آن را سرلوحه برنامه های خود قرار داده اندفناوری را با درک عمق کالم، بیان و ره

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سه کلید واژه ای هستند که بی گمان باید به عنوان اصول بنیادین و نجات بخش کشاورزی 

 .کشور مورد توجه ویژه قرار گیرند
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عنوان برنامه هایی است که با تاسی به رهنمودهای  "رویج کشاورزی کشورنوسازی ناوگان تحقیقات، آموزش و ت"

حضرتعالی برای تحقق این اهداف تهیه و به زودی تقدیم خواهد شد و امید است به عنوان گامی کوچک از سوی والیتمداران و 

فرصت را . رهبر فرزانه قرار گیرد پیروان حضرتعالی برای تحقق آرمان های متعالی ابالغی توسعه علمی کشورمان مقبول طبع آن

امر  برای تجدید مراتب احترام و ابراز چندباره اشتیاق دیرین برای شرفیابی، ارائه گزارش حضوری و کسب رهنمودهای ویژه ولی

مسلمین در مورد نقش پژوهش های کشاورزی در توسعه این بخش حیاتی از اقتصاد میهن اسالمی را مغتنم شمرده، درخواست 

 ".عنایت داریمبذل 

 معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دکتر اسکندر زند 

 رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی دکتر حمید کهرام

 رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران دکتر بهزاد قره یاضی

 یرئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور دکتر عادل جلیل

 رئیس موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر دکتر گودرز نجفیان

 رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال دکتر محمدحسن عصاره

 رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور دکتر جعفر محقق نیشابوری

 رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری دکتر فرهاد دهقانی

 کتر کاظم خاوازیرئیس موسسه تحقیقات خاک و آب د

 کاربردی دکتر سید جالاللدین بصام -رئیس موسسه آموزش عالی علمی

 رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور دکتر هرمز منصوری

 رئیس موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر دکتر محمود بهمنی

 رئیس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی دکتر پژمان آزادی

 یقات چای کشور دکتر سیروس آقاجانزادهرئیس مرکز تحق

 رئیس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز مهندس غالمرضا رعیت پناه

 سرپرست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی دکتر فریبرز عباسی

 رئیس موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور دکتر مسعود لطیفیان

 دکتر مرتضی گل محمدیرئیس موسسه تحقیقات مرکبات کشور 

 رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور دکتر قربانعلی روشنی

 رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور دکتر محمد پورکاظمی

 رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور دکتر فرامرز علینیا

 رئیس موسسه تحقیقات پسته کشور دکتر امیرحسین محمدی

 طالقانی... چغندرقند دکتر داریوش فتحا رئیس موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر

 رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری دکتر ضیاءالدین شعاعی

 پور الدین مواج رئیس مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور مهندس معین

http://www.iana.ir/majles/item/10610-1.html 

http://www.iana.ir/majles/item/19685-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 3131مهر  50, شنبه

سرشماری عمومی کشاورزی کشور دقایقی پیش با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در 

 .یکی از روستاهای جنوب تهران رسما کلید خورد

همانطور که پیش تر از سوی مرکز  -صبح امروز شنبه پنجم مهرماه  ، این آیین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .با حضور مسووالن عالی رتبه دولتی و محلی کلید خورد -آمار ایران برنامه ریزی شده بود 

امور  بنابراین گزاش، این آیین که محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، استاندار تهران، معاون

دام وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و تنی چند از مسووالن محلی نیز در آن حضور دارند، به 

آبان ماه امسال در سراسر کشور ادامه  11صورت نمادین از روستای حسن آباد باقراف آغاز شده است و از پنجم مهرماه جاری تا 

 ./خواهد یافت

http://www.iana.ir/majles/item/10661-1.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 3131مهر  51, پنجشنبه

 تصویب شد  11مجمع عمومی ساالنه بانک کشاورزی برگزار و صورت های مالی 

خورشیدی تصویب  9311بانک کشاورزی، صورت های مالی این بانک در سال  در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه

 .شد

، جلسه مجمع عمومی این بانک با حضور علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

محمد   ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،عنوان رئیس مجمع، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، ولی اهلل سیف رئیس کل بان

قانون اساسی، عباس حسینی معاون وزارت تعاون،  11پاریزی معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل

امور  کارو رفاه اجتماعی، عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، غالمرضا سالمی مشاور وزیر در

مجامع وزارت راه و شهر سازی، علی خورسندیان مدیرکل بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، عبدالرضا کریم پور معاون 

امور بودجه ای تولیدی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، محمد طالبی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و 

کار و محمد حسن فروغی فر، اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی و دیگر اعضای مجمع متشکل از حشمت اهلل نظری، داور ماهی

تعاون،کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی همچنین  -صنعت ،معدن و تجارت  -نمایندگان وزارتخانه های راه وشهرسازی 

ان حسابرسی کل کشور در محل ساختمان مرکزی نمایندگانی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازم

 .بانک کشاورزی و در واپسین روز شهرویر ماه جاری تشکیل شد

بر اساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از ارائه گزارش هیئت مدیره این بانک درباره مطالبات از حساب ذخیره ارزی 

بینی شده تا به عنوان افزایش سرمایه در بانک ها منظور شود، اما امسال  این موضوع امسال هم در قانون بودجه پیش: گفت

 .گیری خواهد شد مشکالتی دارد که در دستور کار بانک مرکزی است و به زودی درباره نرخ آن تصمیم

ب برای این مسئله مهم این است که بتوانیم راه حل مناس: وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تعیین تکلیف بدهکاران اضافه کرد

 .کند ارائه بدهیم و صرف اینکه رهنمود بدهیم این ها تعیین تکلیف بشوند کفایت نمی

http://www.iana.ir/majles/item/19661-1.html
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باید با همفکری راهکار : وی با بیان اینکه بخش وسیعی از کشاورزان محروم کشور جزو این دسته از بدهکاران هستند، گفت

 .عملیاتی مناسب ارائه شود

و   این موضوع نیز در قالب الیحه در مجلس مطرح است که پس از تصویب حل: از دولت افزودطیب نیا درخصوص مطالبات بانک 

 .فصل خواهد شد

 بانک کشاورزی هم مشمول افزایش سرمایه می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع افزایش سرمایه بانک ها در قالب الیحه تقدیمی به مجلس 

اگر این الیحه به تصویب برسد گشایشی ایجاد می شود و قطعاً بانک کشاورزی نیز جزو بانک : المی اشاره کرد و گفتشورای اس

 .هایی است که مشمول افزایش سرمایه خواهد بود 

ا با استاندارد وی با اشاره به محاسبات بانک مرکزی مبنی بر اینکه هر کدام از بانک ها چه مقدار افزایش سرمایه باید داشته باشند ت

اگر این الیحه تصویب شود در این زمینه هم تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد و بانک : المللی هماهنگ شوند، تصریح کرد های بین 

 .کنند ها از وضعیت نامناسب کنونی رهایی پیدا می

بخش از منظر توسعه اقتصادی کشور  کنیم به بخش کشاورزی توجه ویژه ای داشته باشیم، زیرا این همه ما سعی می: طیب نیا گفت

 .دارد  العاده ویژه و منظر نقش مقابله با فقر، ایجاد اشتغال و تأمین امنیت غذایی کشور جایگاه فوق

 حمایت از بانک کشاورزی، حمایت از اهداف انقالب است

بانک کشاورزی که با هدف خدمت طیب نیا در پایان سخنانش ضمن سپاس از مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران و کارکنان 

 .حمایت از این بانک، حمایت از اهداف انقالب و مورد تقدیر است: کنند، افزود به بخش کشاورزی و کشاورزان کشور تالش می

محمد طالبی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی نیز در سخنان خود با بیان اینکه بخش کشاورزی بخش مهمی در 

درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص  11خورشیدی این بخش  1203بر اساس آمار سال : ر است، گفتاقتصاد کشو

درصد  39داده است که اگر صنایع تبدلی مرتبط با بخش کشاورزی همچنین حوزه بازرگانی این بخش را لحاظ کنیم، این رقم به 

 .می رسد

به جز چند محصول دانه های روغنی، علوفه و : ی غذایی کشور اشاره کرد و گفتوی به عملکرد بخش کشاورزی در تأمین نیازها

گوشت قرمز که بخشی از آن وارد می شود، اغلب محصوالت در کشور تولید می شود یا ظرفیت تولید آن وجود دارد که اتفاق خوبی 

 .برای این بخش و اقتصاد است

ش کشاورزی نگرانی از هدر رفت منابع را به دنبال دارد، ولی یک فرصت در بخش اگرچه پایین بودن راندمان تولید در بخ: وی افزود

 .وری بتوانیم تولیدات بخش را افزایش بدهیم شود که با افزایش بهره کشاورزی محسوب می

ب، های مختلفی مواجهیم که آب و مدیریت آ امروز ما در بخش کشاورزی با چالش: مدیر عامل بانک کشاورزی خاطر نشان کرد

ای، مشکالت  خرد بودن زمین های کشاورزی و بحث دسترسی بخش کشاورزی به تکنولوژی و مکانیزاسیون، سرمایه و منابع سرمایه

 .شود بخش بازرگانی کشاورزی و ریسک پذیری بخش کشاورزی مهم ترین چالش ها هستند که باید به آن پرداخته 

این : های بزرگی در دست دارند، افزود ت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی طرحطالبی با اشاره به اینکه در بحث مدیریت آب وزار

 .ها با آن نیازی که در بخش هست، فاصله دارد طرح

برخی از طرح های دیگر : میلیارد دالر برای اجرای این طرح ها اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد 19وی با یادآوری اینکه مبلغ 

 .کشاورزی است، مثل آبخیزداری و مدیریت قنوات تقریباً جایگاهی در بودجه کشور ندارندکه برای رفع چالش آب در بخش 
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بخشی از هزینه و سرمایه گذاری که باید در بخش آب انجام شود، روی مزرعه است و به دلیل اینکه یک کار : طالبی خاطرنشان کرد

آورد،  ها فشار می به آن -ه خود و چه با تسهیالت بانکیچه با سرمای -شود و انجام آن از سوی کشاورزان زیرساختی محسوب می

 .نیازمند حمایت شدید دولت است

با : مدیرعامل بانک کشاورزی در تشریح دومین چالش در بخش کشاورزی به خرد بودن زمین های کشاورزی اشاره کرد و گفت

توان تا حدود زیادی بر خرد  دیریتی زنجیره میهای خدمات مهندسی و خدمات مکانیزه، ایجاد فرهنگ و ساختارهای م ورود شرکت

بودن واحدهای تولید بخش کشاورزی کشور فایق آمد ولی تا وقتی که این موضوع در بخش کشاورزی حل نشود، رسیدن به اهداف 

 .با مشکل مواجه می شود

 تغییر الگوی مدیریت ماشین آالت کشاورزی

و ارقامی که برای تقویت مکانیزاسیون در بخش کشاورزی الزم است ، اعداد باالیی  اعداد: وی در رابطه با ارتقای مکانیزاسیون گفت

وری و هم در کاهش  هستند و اگر ما ضریب مکانیزاسیون موردنظر بخش کشاورزی را مدنظر قرار بدهیم که هم اثر خوبی در بهره

ست و اصالح الگوی کشت و تغییر الگوی مدیریت البته صرفاً سرمایه کافی نی. گذاری زیادی نیاز دارد ضایعات دارد، سرمایه

 .آالت کشاورزی را هم باید مدنظر قرار بدهیم  ماشین

 .تواند کارساز باشد برای بخش بازرگانی کشاورزی اعمال مدیریت زنجیره راهکار خوبی است که می: طالبی گفت

بیمه کشاورزی به دلیل اختصاص : ت، خاطر نشان کردوی با بیان اینکه در زمینه مدیریت ریسک، بیمه کشاورزی بسیار کارساز اس

نیافتن اعتبار کافی و منابع با چالش جدی مواجه است و نگاه هایی که در بحث بیمه وجود دارد، در حد بیمه نیست و هر 

 .تواند بازدهی خوبی داشته باشد گذاری در این حوزه می سرمایه

های زیر ساختی است که نباید به  ردی که بخش کشاورزی نیاز دارد، سرمایهیکی از موا: طالبی در بخش دیگری از سخنانش گفت

میلیارد دالری که در  19ها را تامین کند؛ مثالً همین  هایی نیستند که کشاورز بتواند آن عهده کشاورز گذاشته شود، زیرا اصالً پول

تواند بخش مهمی از نیازها  تر اگر اختصاص داده شود میدرصد باال 09گذاری شد، احتماالً به همین اندازه و حتی  حوزه آب سرمایه

 .کند را تامین

هزار میلیارد تومان به بخش  22نزدیک به  03سال : وی با بیان اینکه تسهیالت بانکی به عنوان یک نیاز بخش کشاورزی است گفت

 .های دیگر بود طریق بانکدرصد از طریق بانک کشاورزی و بقیه از  69کشاورزی تسهیالت پرداخت شد که نزدیک به 

های دیگری  هزار میلیارد تومان است، البته در حال حاضر روش 00کنیم مورد نیاز بخش باشد  آنچه ما برآورد می: طالبی اضافه کرد

 .رود که هزینه آن خیلی باالست  برای تامین مالی کشاورزی به کار می

معتقدیم به جز سال اول که در : ملی را راهکار مناسبی دانست و گفت مدیرعامل بانک کشاورزی استفاده از منابع صندوق توسعه

بینی کردند، عمالً  که در قانون پیش  های بعد روشی بودجه روش خوبی برای اختصاص به بخش کشاورزی دیده شد، در سال

 .دسترسی بخش کشاورزی را محدود کرد

بازدهی آن پایین است، یعنی اگر کسی بخواهد به بخش  از منظر یک بانک تجاری، ریسک بخش کشاورزی باال و: وی گفت

 .کشاورزی تسهیالت بدهد، نیاز به حمایت دولت و مجلس دارد

درصد بدهد، قطعاً  10دار دیگری هم دارند تسهیالت با نرخ  هایی که سهام طالبی با بیان اینکه اگر یک بانک تجاری بخصوص آن

ید یک چاره اندیشی شود، البته ما به بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی راهکارهایی درباره این موضوع با: شود گفت زیان ده می

 .را پیشنهاد دادیم
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ما سخت معتقدیم اگر مدیریت زنجیره در بخش کشاورزی حاکم شود، کارسازی خوبی در : مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد

های زیادی در حلقه های  شود، زیرا مدیریت زنجیره مانع صرف پولها می  بخش بازرگانی و کیفیت تولید در استفاده از ظرفیت

 .زنجیره می شود

پانزده درصد از منابع بانک کشاورزی را به مدیریت زنجیره اختصاص دادیم و به مدیریت های  1202در سال : وی خاطرنشان کرد

 .کنون تعداد زیادی زنجیره راه افتاده و بسیار کارسازندزنجیره داشته باشند که تا 0تا  2شعب بانک در استان ها نیز اعالم شد باید 

 هزار هکتاری گلخانه در کرمان 1میلیون دالر به فاز اوال طرح  022اختصاص 

های  طرح: توانند راندمان را باال ببرد و از نظر مدیریت آب فایده دارند، اشاره کرد و گفت طالبی به موضوع گلخانه ها که هم می

هزار هکتاری مد نظر وزارت جهاد کشاورزی است که در استان کرمان دنبال  0را کرد و در حال حاضر یک طرح توان اج خوبی می

 .شود، ولی آن هم نیاز به حمایت دارد می

گیرد و  کند، یعنی ارز می کسی که این طرح را اجرا می: مدیرعامل بانک کشاورزی در ارتباط با مشکالت مجری گلخانه گفت

رود و دوم اینکه احتماال بانک مرکزی  ارز تحویل بدهد با دو ریسک مواجه است؛ یکی اینکه نرخ ارز باال می خواهد بعداً می

 .پاسخگوی ارز مورد نیازشان نخواهد بود که در بخش ارزی منابع صندوق توسعه ملی باید این موضوع حل شود

 .میلیون دالر اختصاص یافته است 099نه که هزار هکتار است در فاز اول اجرای گلخا: وی با تأکید بر ضرورت حل این مسئله گفت

 درصدی طرح های راکد و نیمه راکد 16کاهش 

های روغنی و حمایت از تولید بذر جزو برنامه های مشترک وزارت جهادکشاورزی و این بانک است،  طالبی با بیان اینکه تولید دانه

ریزی و تفویض اختیاری که به  با برنامه: های اصلی بانک کشاورزی است گفت درباره طرح های راکد و نیمه تمام که جزو برنامه

 .درصد از میزان طرح های راکد و نیمه تمام ما کم شد 01ها کردیم امسال  استان

. این حمایت در قالب زنجیره صورت می گیرد: وی حمایت از خریدهای توافقی را از دیگر برنامه های بانک کشاورزی دانست و گفت

های عشایری و بانک  مثال در زمینه تولید گوشت قرمز قرار ما بر این است با زنجیره ای که بین شرکت پشتیبانی امور دام، تشکل

 .ها داده شود، هم گوشت خریداری شود و هم پول پرداخت شود کشاورزی هست، هم نهاده به آن

میلیارد تومان پرداخت  009سال گذشته مبلغ : اشاره کرد و گفتطالبی به برنامه های اجرا شده در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی 

های آب و خاک، توسعه پرورش میگو و توسعه کشت  میلیارد تومان پرداخت خواهد شد، ضمن اینکه طرح 199شد و امسال نیز 

رزی در بخش کشاورزی نیز های اصلی بانک کشاو های اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی است، جزو برنامه علوفه که جزو برنامه

 .است

در : مدیرعامل بانک کشاورزی در بخش پایانی سخنان خود برخی اقدامات این بانک در حوزه های مختلف را تشریح کرد و گفت

از رابطه با مدیریت بانک الگوهایی را تعریف و اجرا کردیم که معتقدیم در نظام مدیریت نقدینگی هیچ بدیلی ندارد، زیرا با استفاده 

 .کنیم تا مازاد برداشت را به حداقل برسانیم این سیستم نقدینگی را تا حد شعبه هم اداره می

خواهد که یکی از کارهایی که  ها ساز وکار خوبی می تعداد طرح های بخش کشاورزی زیاد است و نظارت کردن بر این: وی گفت

 .های بانک کشاورزی است انجام دادیم، نظام نظارت بر طرح

 هزار تسهیالت خرد 022خت ساالنه یک میلیون و پردا

پردازد و کشاورزان کوچکی که به  هزار تسهیالت خرد می 099از یک میلیون و  طالبی با بیان اینکه بانک کشاورزی ساالنه بیش 

و یک میلیون و  با همت همکاران این بانک، اعتبارات خرد بخش کشاورزی را مکانیزه: آیند خیلی زیادند، گفت شعب این بانک می

 .هزار پرونده مادر وارد این سامانه شد 199
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خیلی   جامعی را اجرا کرده که رتبه پنجم دنیا را دارد، سایت پشتیبان آن core bankingبانک کشاورزی نظام : وی گفت

 .گسترده است و برای ایمن کردن آن مرکز اطالعات جدیدی طراحی و ساخته شده که آماده افتتاح است

به ذکر است که پس از ارائه گزارش هیئت مدیره بانک کشاورزی، از سوی حشمت اهلل نظری، عضو هیئت مدیره، صورت های  الزم

 ./خورشیدی به تصویب رسید 1203مالی این بانک در سال 

http://www.iana.ir/majles/item/10601-1.html 

 

 بازار و قیمت ها

 - 93/07/05فارس

 ها افزایش قیمت پوشاک، اجاره و خوراکی/ کاهش شاخص قیمت گوشت قرمز و سفید

دهد به غیر از شاخص گوشت قرمز و ماکیان بقیه شاخص کاالهای خوراکی و غیر خوراکی  گزارش مرکز آمار نشان می

 .نسبت به ماه قبل خود افزایش یافته است

های قیمت در شهریور ماه سال جاری  از شاخص مرکز آمار ایران،بر اساس آمارهای   ،خبرگزاری فارسار اقتصادی به گزارش خبرنگ

 0 نسبت به ماه مشابه سال قبل خود درصد و 9.0ها و دخانیات نسبت به ماه قبل خود  ها، آشامیدنی دهد شاخص خوراکی نشان می

 0.0درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل  1درصد رشد یافته است، همچنین در بخش نان و غالت این شاخص نسبت به ماه قبل 

 .دهد درصد افزایش نشان می

ه قبل خود کاهش یافته و های و نیز گوشت قرمز و گوشت ماکیان نسبت به ما بر اساس آمارها شاخص گوشت قرمز سفید و فرآورده

 .درصد داشته است 0.3و  6.6شده است که البته این دو شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل خود رشد  -9.6و  -9.0به ترتیب 

مسکن آب، )، (پوشاک و کفش)شود و  درصد رشد نسبت به ماه قبل مشاهده می 3.2مرغ  همچنین در شاخص شیر، پنیر و تخم

، 9.1، 9.0، 9.0، به ترتیب نسبت به ماه قبل خود (بهداشت و درمان( )حمل و نقل،)، (اجاره( )مسکن)، (ها ختبرق، گاز و سایر سو

 .دهد رشد نشان می 9.1، 9.1، 9.1

 1.1ها نسبت به ماه قبل خود مربوط به شاخص تفریح و فرهنگ با رشد  بر اساس این گزارش بیشترین رشد در میان شاخص قیمت

 .درصدی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029090991313 

 

 بازار و قیمت ها
 - 93/07/04فارس

 فروش؟ کشاورز یا میوه  فروشد؛ دالل، باالخره چه کسی میوه را گران می

آوری شدند، اما قیمت میوه تکان نخورد و همچنان  بازار میوه پایتخت جمعها از  با آنکه طی طرح ضربتی ظاهراً دالل

شوی، هر کس توپ را به زمین دیگری  فروش دلیل را که جویا می فروش و میوه خرده  بارفروش، از کشاورز، . گران ماند

 .اندازد می

های میوه فروشان سطح شهر این  های میدانی از سطح پایتخت و گفته ی دو ماه قبل گزارش، تا یکخبرگزاری فارس -گروه اقتصادی

اما با برخورد ضربتی . هزار دالل در بازار بارفروشان پایتخت عامل گرانی میوه است 1کرد که فعالیت  نکته را تایید می

http://www.iana.ir/majles/item/19658-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930705001282
http://www.farsnews.com/
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یوه پایین نیامده و این بار توپ به زمین کمبود و عرضه تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی و جمع شدن دالالن باز هم قیمت م اصناف،

 .افتد کم میوه می

نشینی بر این مسئله معترفند که محصول خود را تا یک دهم قیمتی که در بازار عرضه  از سوی دیگر پای درد دل کشاورزان که می

 .فروشند ها می شود به واسطه می

 کنند شده خریداری میمحصول تولیدی کشاورز را کمتر از قیمت تمام * 

امیر غریبی کشاورزی است که از عدم ثبات بازار و تضمین برای فروش محصول کشاورزی انتقاد می کند چرا که کشت و تولید هر 

های حمل و نقل  های بسیاری از قبیل تأمین کود، آب، دستمزد کارگر، هزینه محصولی عالوه بر صرف وقت و زحمت دارای هزینه

 .است

شود و ترجیح می دهد محصول را در مزرعه رها  کردن محصول برای کشاورز ضرر محسوب می جاست گاهی حتی جمعجالب این

 .ها شود کند تا خوراک دام

 فروشیم محصوالت را با نصف قیمت تمام شده می* 

مان را  یم که محصول تولیدیا بارها و بارها مجبور شده: گوید برد می دیگر که معموالً زمینش را زیر کشت گوجه فرنگی می کشاورز

تومان  329فرنگی برداشت کردم و آن را پس از کلی سعی و تالش به قیمت  سه ماه پیش گوجه.با نصف قیمت تمام شده بفروشیم

 119آوری، خرید سبد و حمل و نقل هر کیلو  های کارگر و جمع در حالیکه هزینه.گوجه کرمانشاه فروختم های رب به یکی از کارخانه

تومان از ما  112محصولی را که باید به قیمت حدود تومان بود، بنابراین  199ان، هزینه کود و آبیاری آن هم بیش از توم

 .شد با کمتر از نصف قیمت تمام شده به فروش رساندیم خریداری می

 داران سطح شهر گرانفروشی مغازه*

در : گوید و میداند  یاده خواهی میوه فروشان سطح شهر میدلیل گرانی میوه را زاما حاج فتحعلی رئیس اتحادیه بارفروشان 

شود و در هنگام خروج بار از میدان حتما فاکتورهای فروش  بار برای هر بار خریداری شده فاکتور صادر می میدان مرکزی میوه و تره

 .شود های خروجی کنترل می توسط مأمورین مستقر در درب

های سطح  فروشی  بار از فروش قانونی است اما سود میوه میزان سود فروشندگان میدان تره: دکن دبیر اتحادیه بارفروشان تصریح می

 .ضابطه است شهر بی

این طرح برای ساماندهی ترافیک و رفت و آمد میدان بود و اصالً هیچ : گوید وی همچنین درباره طرح نظارت و تنظیم بازار میوه می

ها براساس  ها نداشت زیرا در میدان، قیمت ای این طرح هیچگونه تأثیری بر قیمت ه گونهربطی به ساماندهی قیمت میوه نداشت و ب

 .شود عرضه و تقاضا تعیین می

ایم از  فروشیم و به اندازه درصدی که قرارداد بسته العمل می کند که ما محصوالت کشاورز را به صورت حق وی خاطرنشان می

  از طرفی میوه .شود رسد پولش عاید کشاورز می متی که بار بفروش میهر قیگیریم و  کشاورز بابت فروش درصد می

درصد نسبت به فاکتور خرید سود ببرند در حالیکه آنها به این سود قانع نیستند  29های سطح شهر براساس قانون فقط باید  فروش

  .برند و درصد بیشتری سود می

 های زیرپوستی دالالن در میدان بزرگ میوه فعالیت* 

او برخالق رئیس . ا نظر حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در مورد سر و سامان گرفتن بازار میوه چیز دیگری استام

دهند و  های زیرپوستی خود ادامه می اتحادیه بارفروشان عنوان می کند که هنوز بخشی از دالالن در بازار بارفروشان به فعالیت

دار خود استفاده  داران خریداری و برای فروش از فاکتورهای همکاران حجره اکنون میوه را از حجره مانده هم دالالن باقی: گوید می



 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول مهر    (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

47 
 

طرح تنظیم بازار بخش اعظمی از . کنند کنند و به این ترتیب باز هم به عنوان یک واسطه در خرید و فروش میوه عمل می می

 .یری از افزایش قیمت میوه شده استبار را حذف کرده و سبب جلوگ دالالن میدان مرکزی میوه و تره

بار شد و همچنین باعث جلوگیری از  درصد از دالالن میدان مرکزی میوه و تره 00طرح مذکور سبب حذف : گوید مهاجران می

تومان از قیمت فعلی میوه  1099اکنون هرکیلو میوه بین هزار تا  شد هم ها شد زیرا اگر چنین طرحی اجرا نمی افزایش قیمت

 .شد تر می گران

 سودهای نانوشته در بازار میوه فروشان

تر اینکه  جالب.گزارش های میدانی فارس از میوه های سطح شهر نیز از وضعیت میوه فروشان حاوی نکاتی است که جای تامل دارد

قیمت خود را  میوه فروشان نقاط مرفه نشین و شمال شهر دغدغه ای از بابت برچسب قیمت ندارند و دست آخر علت باال بودن

 .هزینه سنگین حمل بار از میدان اصلی بارفروشان و اجاره بهای باال در این مناطق عنوان می کنند

ساعت به مشتریان خدمات می دهد ارزان ترین میوه این مغازه گوجه  16رجبی در منطقه دروس میوه فروشی دارد که روزانه 

 .و برچسب قیمت هم معنا نداردهزار تومان است  2فرنگی و خیار از قرار کیلویی 

 ها بهانه دیگر برای گرانفروشی مغازه  اجاره*

میلیون تومان  10ما هم ماهانه . پرسد ها سوال نمی دهند و کسی از قیمت اغلب مشتریان ما میوه را تلفنی سفارش می: گوید او می

  !هزار تومان 109شود روزی  ز جنوب شهر میدر کنارش مزد کارگر و آب و برق و کرایه حمل ا. دهیم فقط اجاره مغازه می

 .تر است ها چندان ارزان نیست، ولی به نسبت با قیمت اصلی میدان تره بار منصفانه قیمت میوه در مرکز شهر هم قیمت

ر مورد سر و از او د. کند اش در خیابان ویال را از بازار بارفروشان پایتخت تهیه می هاست که میوه مورد نیاز مغازه ب سال -بهنام 

 .پرسیم و اینکه چقدر حذف دالالن در کاهش قیمت میوه تاثیر داشته است سامان گرفتن بازار میوه فروشان می

به عنوان مثال برخی دالالن با . اگر چه تعداد دالالن در بازار بسیار کم شده اما برخی مشکالت همچنان پابرجاست: گوید وی می

این افراد معموالً یک یا دو نوع میوه خاص را که در بازار هم چندان . مغازه می نشینند مسئول غرفه هماهنگ هستند و داخل

کنند متفاوت است و از ابتدا  کنند با آنچه که در فاکتور مغازه دار درج می ای که معامله می فروشند و قیمت میوه فراوان نیست می

 .کنند آن را با خریدار طی می

شود و رد پایی هم برای برخورد  کند که فقط بین فروشنده و خریدار طی می ای صحبت می نانوشته این میوه فروش از فاکتورهای

چیزی که جایی   کنند، هزار تومان محاسبه می 0نویسند ولی  هزار تومان فاکتور می 1به عنوان مثال هلو را کیلویی .گذارد برجا نمی

  .کم کند چون مالک بازرسان فاکتور خرید استشود و در نهایت خرده فروش باید از سود خود  ثبت نمی

  
 هزینه سربار میوه زیاد است

شناسند که قیمت میوه در این  های تهران به عنوان بازار میوه پایتخت می خیابان شهرستانی در میدان امام حسین را اغلب قدیمی

 .خاص خود را دارند های تر است، اما کسبه این راسته نیز دغدغه بازار به نسبت سایر نقاط مناسب

داند که در باال رفتن قیمت  ف یکی از میوه فروشان بازار شهرستانی است که کاهش عرضه میوه در بازار را از مواردی می -حسین

 .آن موثر است

در هر کیلو . دهای سربار زیاد است مثالً قرار بود قیمت سبد را از میوه کم کنند که اصال اتفاق نیفتا خرج بار و هزینه: وی می گوید

تومان هزینه کارگر بار زدن میوه در میدان بارفروشان است و ضایعات میوه هم بر سر  109کیلویی  تومان هزینه سبد، 399بار 

 .شود قیمت آن سرشکن می

 .خرد شود و هر فرد به جای یک کیلو میوه سه کیلو می وی معتقد است اگر قیمت میوه کاهش یابد قدرت خرید مردم هم بیشتر می
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 تنها شکل داللی در بازار میوه تغییر کرده است

چون حجره داران بازار میوه از سی سال پیش : او می گوید. های ثابت خود را دارد محمدی دیگر میوه فروش این بازار مشتری -م

 .رساندمی شناسند دغدغه تهیه میوه با قیمت مناسب را ندارد و با محاسبه سود مصوب میوه اش را به فروش می 

ها منظم شده  تنها اتفاقی که در میدان تره بار افتاده این است که مقداری تردد ماشین: گوید محمدی در مورد تاثیر بازار تره بار می

شد، االن  کامیون بار تخلیه می 199از طرفی با کم شدن دالالن بار میوه هم قطره چکانی در بازار توزیع می شود و اگر قبالً . است

 .،چهار و یک به کاسبی خود مشغولند و شکل حضورشان تغییر کرده است 13ه است و در عوض دالالن پشت سالن نصف شد

گوید که در سطح  درودیان معاون بازرسی اتاق اصناف تهران در مورد نحوه صدور فاکتور توسط عمده فروشان به ویژه میوه می

 .ایم و نشان ورود کرده فروشی هم برای داشتن ضرورت صدور فاکتور با مهر عمده

توان  بار را نمی کند که مشکالت میدان میوه تره وی در مورد علت پایین نیامدن قیمت میوه علی رغم برخورد با دالالن تصریح می

ها سبب شده تا برخی از صنف بارفروشان برخورد متقابل کرده و  با توپ و تشر حل کرد و متأسفانه ورود قهری بعضی دستگاه

 .ای خود را از سردخانه بیرون نیاورنده میوه

ها مانند شمال کشور، عرصه میوه کم شده و  درودیان به این نکته اشاره کرد که به دلیل سرمازدگی محصوالت باغی در برخی استان

 .نیایدها پایین  بار عرضه نشود و در نتیجه قیمت همه این عوامل دست به دست هم داده تا میوه به حد کافی در میدان تره

یک روز توپ گرانی میوه را به زمین آسمان و زمین و باران برف . ها تمامی ندارد و قرار نیست قیمت میوه پایین بیاید ظاهراً بهانه

حتما با باز شدن بازار ! ها و یک روز قحطی ها و دالل ،روز دیگر وجود واسطه یک روز زیاده خواهی میوه فروشان شهر. می اندازند

ها خواهد افتاد و در نهایت باید به  ه به کشورهای چون روسیه و عراق سال آینده هم گرانی میوه به گردن خارجیصادرات میو

 .ها با چند صفر عادت کنیم برچسب قیمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029093999600 

 

 بازار و قیمت ها
 - 93/07/07فارس

 19درصدی قیمت تولید محصوالت گوشتی صنعتی در سال  49رشد 

درصد  49های صنعتی کشور  شاخص قیمت تولید کننده محصوالت گاوداری 19براساس اعالم مرکز آمار ایران در سال 

 .نسبت به سال قبل رشد دارد

های  ، از شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداریمرکز آمار ایران، طبق گزارش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بلی دهد، به ترتیب فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان نسبت به فصل ق درصد این تغییرات نشان می 01صنعتی کشور در سال 

 .درصد افزایش یافت 0.10و  0.10، 33.00، 11.2

 .درصد افزایش یافته است 61.10نسبت به سال قبل  01همچنین شاخص سال 

 61.10نسبت به سال قبل  01های صنعتی کشور در سال  بر اساس این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

 .افزایشی بوده است 01شاخص کلی فصل . ترسیده اس 161.10درصد افزایش یافته و به عدد 

شاخص  01درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده و نیز در سال  10.21بیشترین افزایش در شاخص کل استان با 

 .درصد است 11.26قیمت تمامی اقالم مورد بررسی شده افزایش داشته که بیشترین میزان افزایش مربوط به گاو حذفی با 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930702000675
http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/
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ها بر اساس بررسی گاو پلیسه غیرباردار، گاو شیری، گاو نرداشتی، گوساله پرواری، گاو حذفی شیری یا وازده، گوساله نر  این شاخص

 .شود سال، شیر و کود را شامل می 1زیر 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029096991309 

 

 بازار و قیمت ها
 - 93/07/06فارس

 جدول+ قیمت میوه و سبزیجات 

ها همچون نارنگی و انار با قیمتی کمتر از هزار تومان از کشاورزان خریداری  در حالی که هر کیلوگرم از انواع میوه

 .شود ن عرضه میتوما 0122های سطح شهر تهران با قیمت هر کیلوگرم  ها در مغازه شود این میوه می

نقاط مختلف شهر تهران تفاوت قابل توجهی با  میوه و سبزی در گرم هر کیلو قیمت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .هم دارد

هزار تومان است، در خیابان میرزای  1( ع)میدان امام حسین  قیمت هر کیلوگرم نارنگی که در بازار شهرستانی  براساس این گزارش

 .با هم دارد تومانی 1009در این دو بازار اختالف  ای تومان و قیمت هر کیلوگرم خیار گلخانه 0099شیرازی تهران 

 .قیمت انواع میوه و سبزی مندرج در جدول ذیل بر حسب تومان است* 

 ت میوه در خیابان میرزای شیرازیقیم (ع)قیمت میوه در بازار شهرستانی میدان امام حسین  میوه

 1999 6999 شلیل

 6199 1099 هلو هسته جدا

 0099 0099 هلو انجیری

 11099 0999 گالبی

 2199 3099 سیب گالب

 0099 1999 نارنگی

 1199 1099 موز

 1099   پرتقال

 0199 2099 دانه انگور بی

 0099 2099 انار

 10999 0999 آناناس

 2009 3999 ای خیار گلخانه

 199 099 هندوانه

 1099 1299 خربزه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930706001270
http://www.farsnews.com/


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول مهر    (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

50 
 

 1399 1999 طالبی

 2099 2999 لیموشیرین

 1399 2099 کیوی

 2699 2099 سیب

 1099 1299 پیاز

 1099 1299 زمینی سیب

 2299 3999 کدو مسمایی

 3199 3099 لوبیا سبز

 3099 3999 کلم سفید و قرمز

 3099 3999 کاهو رسمی

 1009 1399 گوجه فرنگی

 3999 1099 بادنجان

 1009 1999 هویج

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029096999111 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 3131مهر  50, شنبه

 ر پایان فصل تابستان کاهش قیمت میوه و سبزیجات د

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از کاهش قیمت میوه و سبزیجات در پایان فصل تابستان 

 . خبر داد

به گزارش خبرنگار کشاورزی ایران و به نقل از روابط عمومی سازمان میادین، سید احمد صفوی با اشاره به کاهش قیمت میوه و 

 .در این هفته نیز با کاهش قیمت در میادین میوه و تره بار روبرو بودیم: پایان فصل تابستان اظهار کردسبزیجات در 

خیار گلخانه ای ممتاز، انگور کندری، انار، انگور مهری و : قلم محصول در این هفته کاهش قیمت داشتند، افزود 0وی با بیان اینکه 

 .ه قرمز، انجیر زرد و انگور بیدانه سفید از جمله این محصوالت هستندرطبی، سیب گالب، انگور صاحبی، انگور بیدان

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با تاکید بر اینکه بیشترین کاهش قیمت مربوط به خیار گلخانه ای ممتاز 

ریال تغییر قیمت داشته و کمترین 39999 به 33999این محصوالت طی یک هفته از : درصد کاهش بوده است، یادآور شد 0.90با 

ریال با تغییر قیمت  30999به  30099درصد کاهش بود که طی یک هفته از  1.13کاهش نیز در محصول انگور بیدانه سفید با 

 .همراه بوده است

الدی، بادمجان دلمه، کدو مسمایی، کاهو سا: قلم محصول در پایان فصل تابستان کاهش قیمت داشتند، گفت 1صفوی با بیان اینکه 

خیار ساالدی، خیار رسمی و گلخانه ای، سیب زمینی، کاهو رسمی پاک کرده و بامیه است که بیشترین کاهش مربوط به کدو 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930706000144
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ریال تغییر قیمت داشته و کمترین کاهش در محصول بامیه  12999به  10999درصد بود که طی یک هفته از  12.22مسمایی با 

 .ریال تغییر قیمت داشته اند31999به  30999که طی یک هفته از  درصد کاهش است 2.10با 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10600-1.html 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 3131مهر  50, شنبه

 ها را افزایش داد  سیه قیمتشایعه صادرات میوه به رو:

های گذشته به  های جدید روسیه علیه اتحادیه اروپا سبب شد که هیأتی تجاری برای گسترش روابط با ایران، در هفته اعمال تحریم

ها  متخبرهای ناشی از ورود این هیأت و گسترش تعامالت تجاری با این همسایه شمالی بازار میوه را با افزایش قی. کشور وارد شوند

درصدی قیمت میوه در باغات به دلیل جو  19سید رضا نورانی، رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی از افزایش . مواجه کرد

 .دهد روانی حاصل از انتشار اخبار مربوط با تعامالت تجاری با روسیه خبر می

ها، همسایه شمالی  به دنبال این تحریم. ه روسیه آغاز کردندهایی را علی اتحادیه اروپا و آمریکا بعد از حمله روسیه به اوکراین، تحریم

هایی را برای اروپا و آمریکا در  ایران نیز تصمیم گرفت تعامالت تجاری خود با اتحادیه اروپا و آمریکا را متوقف کرده و متقابال تحریم

به دنبال این تصمیم، هیأتی از . نزدیک شود ها سبب شد تا در نهایت روسیه تصمیم بگیرد به ایران تمام این کشمکش. نظر بگیرد

قرار بود این کمیسیون امکانات دو کشور برای . روسیه عازم ایران شد و کمیسیون مشترکی با محوریت وزارت نفت شکل گرفت

ن در جلسات مشترک دو طرف ایران و روسی، همسایگان شمالی به دنبال تامی. توسعه روابط تجاری را مورد بررسی قرار دهد

به همین دلیل نمایندگانی از بخش کشاورزی هم در جلسات مختلفی که بین دو . بخشی از نیازهای غذایی خود از بازار ایران بودند

هرچند با توجه به بحرانی بودن وضعیت منابع آب، کارشناسان مختلف بر آب محور بودن صادرات . طرف تشکیل شد، شرکت کردند

باید محصوالتی که نیاز آبی کمی دارند در لیست محصوالت صادراتی ایران به روسیه قرار گیرند، اما تاکید کرده و معتقد بودند که 

بار ایران  جو روانی حاصل از حضور هیات روسی و احتمال گشایش بازارهای این کشور به روی ایرانیان سبب شد تا بازار میوه و تره

وگو با نگارنده با تایید خبر تاثیر مذاکرات  ه ملی محصوالت کشاورزی در گفتسید رضا نورانی رییس اتحادی. تحت تاثیر قرار گیرد

در دو هفته گذشته این تاثیر در باغات سیب و کیوی به »: گوید ایران و روسیه بر افزایش قیمت محصوالت باغی در بازار کشور می

 .«است د آغاز نشدهدر صورتی که هنوز برداشت این دو میوه از مراکز اصلی تولی. شدت مشهود بود

درصدی قیمت میوه در باغات کشور خبرداده و معتقد است که این تاثیرات ناشی از جو روانی مذاکرات  19وی از افزایش بیش از 

ای به روسیه صادر شود، از نیمه دوم سال جاری این مسئله محقق  زیرا حتی اگر توافقی حاصل شود و میوه. ایران و روسیه است

 .خواهد شد

کنیم، صحبت از این است که  کند که این روزها به هر باغی که مراجعه می یس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی اضافه میری

 .است در حالی که هنوز به صورت جدی روسیه هیچ خریدی از ایران نداشته. های ایران را خریداری کند روسیه قرار است میوه

اند در نتیجه جو روانی حاصل از حضور آنها در کشور هم طی یک یا  ره به ایران آمدهها فقط برای مذاک کند که روس وی تاکید می

 .دو هفته آینده فروکش خواهد کرد

ماهه دوم سال جاری به روسیه صادر  6گوید که بر اساس مذاکراتی که انجام شده ممکن است که سیب درختی طی  نورانی می

 .است شود اما هنوز هیچ توافق قطعی حاصل نشده

 درصد صادرات به شیوه تهاتر 12

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19675-1.html
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دهد که دو کشور به دنبال   احیای مجدد این بانک نشان می. رسد خبرهایی درباره تشکیل مجدد بانک ایران و روسیه به گوش می

علیه  های یکجانبه غرب های غرب علیه ایران هستند، زیرا ایران تاکنون به دلیل تحریم راهکاری برای تبادل پول و دور زدن تحریم

درباره وضعیت تجارت با روسیه نیز سید رضا . سیستم بانکی کشور مجبور بوده با شیوه تهاتر بخشی از تبادالت خود را انجام دهد

درصد کاالهای صادراتی  09گوید که بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است  نورانی، رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی می

 .صد بقیه ارز معتبر در اختیار ایران قرار گیرددر 09تهاتر شوند و برای 

تعامالت . کردند و روسیه از دیرباز کاالهایی مثل گندم، جو و ذرت را برای ایران تامین می CIFکند که کشورهای  وی بیان می

 .شود که پول بخشی از کاالهای مورد نیاز ایران به شیوه تهاتر پرداخت شود جدید سبب می

رات و ایجاد بازارهای جدید در روسیه را عاملی برای بهبود کیفیت و کمیت تولید محصول در داخل کشور دانسته نورانی توسعه صاد

ها و بهبود کیفیت محصوالت باغی ناشی از توسعه صادرات  ها در باغات، یکنواخت شدن سایز میوه و معتقد است که اصالح واریته

 .است بوده

صادرات محصوالت کشاورزی وابستگی اقتصاد ایران به نفت کاهش یافته و رشد اقتصادی  کند که با افزایش حجم وی اضافه می

 .توسعه صادرات راهکاری برای خروج از رکود تورمی است. شود کشور مثبت می

  
 دو برابر شدن ظرفیت تولید در بخش شیالت

کننده به همراه داشته  اده و گرانی را برای مصرفاگرچه شایعه توسعه صادرات به روسیه بازار میوه و سبزی را تحت تاثیر قرار د

ها مایل هستند محصوالت دامی و  با اینکه روس. است است، اما بازار محصوالت دامی و شیالتی تحت تاثیر این شایعات قرار نگرفته

علت این سکون . است یری نکردهها در آن تغی شیالتی از ایران خریداری کنند، هنوز اوضاع بازار این مواد ساکن و راکد مانده و قیمت

گوید که بازار روسیه، فضایی جدید برای محصوالت  می« حمایت»وی به . را از ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه آبزیان جویا شدیم

 .است ای وجود نداشته های قرنطینه نامه ایرانی است و تاکنون تجارتی بین ایران و این همسایه شمالی به دلیل نبود موافقت

نامه قرنطینه بین دو کشور به امضا برسد تا ایران  کند که ظرف دو ماه آینده قرار است موافقت مدیر عامل اتحادیه آبزیان اضافه می

 .بتواند محصوالت دامی و شیالتی خود را به این کشور صادر کند

تواند منجر به شکوفا شدن  توسعه روابط می کند که وی درباره تاثیر توسعه روابط تجاری ایران و روسیه بر بخش شیالت بیان می

کنیم که اگر بازار روسیه در اختیار ایران قرار گیرد،  هزار تن میگو در کشور تولید می 10در حال حاضر . صنعت شیالت شود

 .هزار تن برسانیم 30توانیم ظرفیت تولید میگو در کشور را به  می

کند که تا  هزار هکتار اعالم کرده و اعالم می 13ر استان جنوبی کشور را قاسمی استخرهای پرورش میگوی ساخته شده در چها

 .ایم هکتار از وسعت استخرهای ایجاد شده استفاده کرده 1099کنون فقط از 

 .شود های تولید در بخش شیالت کشور دو برابر می وی بر این باور است که با باز شدن بازارهای روسیه به روی ایران، ظرفیت

میلیون دالر  299گوید که در حال حاضر حجم کل صادرات ایران در بخش شیالت به سایر کشورها  مل اتحادیه آبزیان میمدیر عا

میلیون دالر محصوالت شیالتی فقط به روسیه  209توانیم ساالنه  بوده که در صورت توافق با روسیه برای صادرات به این کشور، می

 .صادر کنیم

 .کند ین ترتیب بازار روسیه ظرفیت صادرات محصوالت شیالتی ایران را دو برابر میدهد که به ا وی ادامه می

 دو برابر شدن قیمت سیب آذربایجان 

شایعه صادرات میوه به روسیه را عامل « ایسنا»وگو با  حسین مهاجران، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفت

 .کند معرفی میهای اخیر بازار محصوالت ایرانی  گرانی
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تومان افزایش  1099تومان بود به  199کند که به همین دلیل قیمت سیب روی درخت در آذربایجان که پیش از این  وی اضافه می

تومان بوده که  199همچنین کیوی روی درخت . است تومان رسیده 3299تومان به  1299در دماوند بهای سیب از . است  پیدا کرده

 .است ایش قیمت یافتهتومان افز 1699به 

 6999رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با بیان اینکه در حال حاضر هر کیلوگرم هلو انجیری در میادین به قیمت 

دانه  هزار تومان، انگور بی 11دانه قرمز ارومیه  تومان، انگور بی 1999تا  3999رسد، قیمت هر کیلوهلو را بین  تومان به فروش می

 .کند تومان اعالم می 6999دانه تاکستان  تومان و انگور قرمز بی 2099دانه سفید تاکستان  تومان، انگور بی 6999ارومیه  سفید

تومان و شلیل شبرنگ  6099تا  2999تومان، شلیل شمس  3099تا  1099دهد که هر کیلوگرم لیمو شیرین  مهاجران ادامه می

 .تومان است 0099تا  1999رسد و آلوی سیاه که مقدار آن کم شده  میتومان در میادین به فروش  6099تا  1099

تومان، خیار رسمی  0099تا  3999تومان، سیب دماوند  1099تا  3099گوید که قیمت سیب گالب در میادین  مهاجران می

تومان در  1099تا  1399تومان و خربزه  009تا  309هندوانه کیلویی . تومان است 1399تا  2199تومان و موز  3099تا  1999

تومان  1999تا  3999تومان و انار  2999تا  3099تومان، نارنگی رسمی  0099تا  0999رسد، نارنگی  میادین به فروش می

 .است گذاری شده قیمت

http://www.iana.ir/archive/item/10669-1.html 

 

 ار و قیمت هاباز
 فود پرس 3131مهر ماه  2چهار شنبه 

 قیمت مرغ امروز اندکی کاهش یافت 

 399ر روز جاری قیمت آن با کاهش شد د تومان عرضه می 6099در اوایل هفته در سطح شهر کیلویی  قیمت مرغدر حالی که 

رسد و این در حالی است که قیمت ماهی طی یک هفته گذشته تغییر  تومان به فروش می 6099تومانی در هرکیلو با قیمت 

 .چندانی نداشته است

رسید در  میتومان به فروش  6099به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت مرغ که در اوایل هفته با قیمت کیلویی 

تومان و  1099زنده کیلویی  مرغتومان عرضه می شود و این در حالی است که  6099روز جاری هر کیلو از آن در خرده فروشی 

 .ت گذاری شده استتومان قیم 6999عمده فروشی در میدان بهمن و کشتارگاه کیلویی 

هزار، خرده 12هزار تومان، کپور عمده فروشی  31هزار، خرده فروشی  32همچنین امروز هر کیلو ماهی شیر جنوب عمده فروشی 

هزار ،  10ای عمده  تومان، شیر نیزه 199هزار و  11، خرده فروشی  099هزار و  11تومان، قزل آال عمده  099هزار و  11فروشی 

هزار ، خرده 12تومان، آمور عمده  099هزار و  36خرده فروشی  هزار ، 30  تومان، تیال پیال عمده 099هزار و  16خرده فروشی 

هزار و خرده  11تومان و حلوای سیاه عمده فروشی  199هزار و 6هزار، خرده فروشی  6تومان، آزاد عمده  099هزار و  11فروشی 

  .هزار تومان قیمت گذاری شده است 39فروشی آن 

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

 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - 1202مهر  96: تاریخ

 قیمت دام زنده و گوشت گوسفندی ثابت مانده است

http://www.iana.ir/archive/item/19660-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=476e480c20ef45cca1f6927557f95b4f&Title=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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بار ثابت  گوشت و میوه و تره  آن در میادین عرضه  قیمت دام زنده و گوشت گوسفندی به دلیل رسیدن فصل عرضه: ملکی گفت

 .مانده است

: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانگوسفندی در گفتگو با   یع گوشتتهیه و توز  علی اصغر مالکی، رئیس اتحادیه

 .ها، طی یک سال اخیر ثابت بوده است قیمت گوشت و دام زنده به دلیل خشکسالی و به صرفه نبودن نگهداری آن در دامداری

هایی که در خصوص صادرات مازاد از سوی مسئولین صورت گرفته ما شاهد افزایش قیمت گوشت  ریزی با توجه به برنامه: وی افزود

 .ایم و دام زنده تا به امروز نبوده

قیمت نهاده هایی که از سوی سازمان جهاد کشاورزی اعالم : ها در بازار نیز تصریح کرد ملکی با اشاره به ثابت بودن قیمت نهاده

 . تومان بوده است 1399تا  1999ها بین  نهاده  ولی در بازار آزاد نوسانات قیمتاند، ارزان است  شده

http://www.yjc.ir/fa/news/1002091 

 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 3131مهر  5۰: تاریخ

 استخرید تضمینی محصوالت باغی جهت تنظیم بازار موثر 

میوه و سبزیجات در کشور ما با توجه به نوسانات قیمت و همچنین خرید توسط دالالن سبب شد دولت با خرید : توکلی گفت

 .تضمینی گامی در جهت تنظیم بازار برداشته است

: پیش از این محصوالت استراتژیک ما شامل : اظهار داشت ارانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگمحمد تقی توکلی در گفتگو با 

شد که این کار دولت باعث بهبود تولید محصوالت باغی  زمینی و سایر کاالهای اساسی دیگر خرید تضمین می گندم، چغندر، سیب

 . در کشور خواهد شد

 . شود می  رویه نیز جلوگیری و از ورود ورادات بی های اخیر ورود دولت به بخش سبزی و میوه باعث کاهش قیمت درماه: وی افزود

این طرح که خود جهاد : توکلی با اشاره به ورود کشاورزی در طرح انتزاع برای کاهش قیمت محصوالت و افزایش تولید تصریح کرد

بازار با سقف و کف کشاورزی متولی تنظیم بازار محصوالت کشاورزی نیز هست قیمت را پایین آورده و از ورود دالالن به این 

 . شود جلوگیری خواهد شد قیمتی مشخص که تعیین می

http://www.yjc.ir/fa/news/1009910 

 

 برنج

 - 93/07/06فارس

 درصد بیشتر از تضمینی11نرخ توافقی /اعالم آمادگی برای خرید توافقی برنج خوزستان

های شمالی موجب تحرک در بازار خرید  مان تعاون روستایی با بیان اینکه خرید توافقی برنج در استانمدیرعامل ساز

ها هم اعالم آمادگی  برای خرید توافقی برنج خوزستانی: و فروش این محصول در شمال کشور شده است اظهار داشت

 .ایم کرده

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4993908
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4990019
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در مورد وضعیت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ر گفتحسین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران د

برای این   در حال انجام است و (مازندران، گیالن، گلستان)شمالی کشور   خرید توافقی برنج در سه استان: خرید توافقی برنج گفت

 .ایم الم آمادگی کردهمنظور در استان خوزستان هم برای خرید برنج اع

استقبال از خرید توافقی در استان : افزود از بازار برنج شده است، وی با بیان اینکه خرید توافقی باعث ایجاد تحرک و خروج رکود

 .ها شمالی بیشتر بوده است مازندران نسبت به سایر استان

  .تضمینی بیشتر است درصد نسبت به نرخ خرید 30 توافقی برنج نرخ خرید: صفایی اظهار داشت

دولت چندی پیش با خرید  خرید و فروش این محصول بخشی به در پی رکود بازار برنج ایرانی و برای تحرک: براساس این گزارش

های شمالی موافقت کرد، همچنین واردات برنج را در فصل برداشت برنج محدود و تعرفه گمرکی  توافقی انواع برنج محلی در استان

 .یش دادآن را افزا

تومان و برنج علی  0099تومان، طارم محلی  6199قیمت خرید توافقی هر کیلوگرم برنج هاشمی معادل : براساس این گزارش

تومان و  2199تومان و ارقام شیرودی و کشوری  2009تومان و ارقام پرمحصول خزر و فجر دارای ارزشی معادل  0309کاظمی 

 .تومان دارد 3109قم ندا و نعمت قیمتی معادل تومان و ر 3099رقم کوهسار با قیمت 

 .آبان ماه سال جاری ادامه دارد 30خرید توافقی در راستای حمایت از برنج کاران اتخاذ شده و تا 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029093991661 

 

 برنج
 آیانا-مهر  51, پنجشنبه

 میلیارد تومان رسید  1.1حمایتی به  -ارزش خرید توافقی 

حمایتی از کشاورزان خریداری شد که دارای ارزشی معادل دو  -هزار تن برنج با قیمت توافقی  612در استان گیالن 

 .میلیون تومان است 622میلیارد و 

تاکنون : با اعالم این خبر گفت( ایانا)د کشاورزی گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان جها 

 .حمایتی خریداری شده است -هزار تن از برنج مرغوب کشاورزان گیالنی با قیمت توافقی  139

رود  میلیون تومان است که امید می 199و میلیارد و شده از کشاورزان، د ارزش این مقدار برنج خریداری: نژاد افزود علیرضا شعبان

 .تر مبلغ آنها از سوی تعاون روستایی به کشاورزان پرداخت شود هرچه سریع

کنیم که هرچه  این اقدام دولت در راستای حمایت از برنجکاران و با هدف رونق بازار انجام گرفت و تالش می: وی خاطرنشان کرد

 .ت رکود خارج شودتر بازار برنج از حال سریع

ای نزدیک،  رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن از برنجکاران خواست که برای فروش محصول خود عجله نکنند، زیرا در آینده

 .شاهد رونق برنج مرغوب ایرانی در بازار خواهیم بود

که جای نگرانی برای تمدید آن وجود  بینی شده است ماه پیش آبان 30مهلت خرید برنج با قیمت فوق، تا : نژاد ادامه داد شعبان

 .ندارد

 099هزار و  توافقی آن از پنج -شود و قیمت خرید حمایتی  های کشور محسوب می ترین برنج برنج گیالن از کیفی: وی تصریح کرد

 .ها در بازار برنج شمال باشیم شود شاهد افزایش قیمت بینی می تومان در نوسان بوده که پیش 399هزار و  تا شش

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930702001664
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کنند، با قیمت ارزان به دست دالل و  اجازه نخواهیم داد که برنجکاران، محصولی را که با سختی کشت می: نژاد یادآور شد شعبان

 .واسطه بفروشند

شده نبود و سامانه جدیدی برای آن ایجاد شده است، پرداخت  از آنجا که سازوکار این نوع خرید تعریف: وی در پایان تأکید کرد

شده به حساب چایکاران تا هفته آینده  کاران با وقفه همراه شد، اما قول مساعد برای واریز مبلغ برنج خریداری ن به برنجمطالبات آ

 ./داده شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10612-1.html 

 

 برنج
 خبرنگاران جوان - 3131 مهر 52: تاریخ

 تولید دو میلیون و چهارصد تن برنج در سال جاری

هزار تن در  199میلیون تن تا دو میلیون  3/3عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج با بیان اینکه ظرفیت تولید برنج داخلی 

 .هزار تن بالغ می رسد 199لیون و امسال با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب میزان تولید به دو می: سال است ، گفت 

هزار تن امسال  199با توجه به مصرف دو میلیون و : غالمرضا خانکشی پور افزود گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

 .هزار تن برنج وارد شود 199حداکثر باید 

ی شمالی افزایش سطح ندارد و با افزایش عملکرد در واحد سطح می توانیم به نیاز بیشتری پاسخ شالیزارهای استان ها: وی گفت

 .دهیم

طرح ویژه ای مانند گندم تهیه و   برای تولید حداکثری در بخش برنج نیاز داریم: عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج گفت 

 .اشدمجری ویژه ای تعیین شود تا این محصول یک متولی داشته ب

تعریف کنیم ، برنج ایرانی با عطر و طعم خوبی که دارد می تواند با   اگر برای محصوالت داخلی برندهای خوبی: پور گفت  خانکشی

 .برنج های خارجی به خوبی رقابت کند و بازار صادراتی خوبی هم داشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/1009901 

 

 برنج
 ایسنا- 3131مهر  2چهارشنبه 

  شالیزارهای گیالن چند هکتار است؟
  .شود میزان دقیق سطح شالیزارهای گیالن مشخص می پس از پایان سرشماری عمومی کشاورزی،: ریزی استانداری گیالن گفت معاون برنامه

استان برتر در  0گیالن، با بیان اینکه گیالن جزء  ، منطقه(ایسنا)یان ایران وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو محمدحسن اصغریان در گفت

گیالن  مهر در 0با اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی گیالن که همزمان با سراسر کشور از  :بخش کشاورزی کشور است، اظهار کرد

  .در مورد بخش کشاورزی داشته باشیم ی راتوانیم از این پس اطالعات دقیق یابد می آبان پایان می 11شود و  آغاز می

مسئوالن کشاورزی از این پس تصمیمات بهتری  مهمترین حسن داشتن اطالعات دقیق بخش کشاورزی این است که مدیران و: وی اضافه کرد

  .برای این بخش خواهند گرفت

استان نیز خواست تا برای کسب نتایج موفق از این طرح اطالع  های اصغریان با تاکید بر همکاری همه کشاورزان گیالنی با آمارگیران از رسانه

  .کشاورزان را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند رسانی الزم و مستمر به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19643-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4990094
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سرشماری هیچ ربطی به پرداخت یارانه یا عدم پرداخت  ها کشاورزان را آگاه کنند که نتایج این رسانه: محمدحسن اصغریان خاطرنشان کرد

  .دیارانه ندار

شیوه : داشته باشند درست عمل می کنند، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده اگر مردم اطالعات درست از نتایج سرشماری

انجام شده  در این سرشماری از تبلت استفاده می شود و در سرشماری آزمایشی که قبال. متفاوت است آمارگیری این دفعه با دفعات گذشته

  .است ار کردن آمارگیران با تبلت و همچنین وضعیت اینترنت بررسی شدهچگونگی ک

شد، این در حالیست که در این  سال منتشر می 2 شد نتایج آن پس از های گذشته سرشماری که در کاغذها ثبت می در دوره: اصغریان گفت

  .کسب شود ماه پس از پایان سرشماری 3اطالعات اولیه  شود بینی می دوره از سرشماری پیش

پس از پایان . کنند هزار هکتار اعالم می 321شالیزارهای گیالن را  با وجود تغییر کاربریها همچنان مسئوالن استان میزان سطح: وی ادامه داد

باغات چای و دیگر باغات  این اطالعات دقیق در مورد. شود کشاورزی میزان دقیق سطح شالیزارهای گیالن مشخص می سرشماری عمومی

  .استان نیز کسب خواهد شد

  .ای دارند داشتن اطالعات دقیق حساسیت ویژه های درست است و دولت جدید بر آمار درست مبنای تصمیم گیری: اصغریان اضافه کرد

http://isna.ir/fa/news/02909391290 

 

 تولیدات زراعی و باغی
 خبرنگاران جوان – 3131مهر  51: تاریخ

 فارس دارای رتبه نخست تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک

 .استان فارس رتبه نخست تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک را در کشور دارد

هزار هکتار زیر کشت  01در این استان :زی فارس گفت، رییس سازمان جهاد کشاورسرویس اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . قرار دارد  (ارگانیک)محصوالت سالم و عاری از سموم شیمیایی 

 . است  محصوالت صیفی ، انجیر ، بادام ، زعفران ومحصوالت باغی  تولیدات شامل  این

پروسه تولید محصوالت کشاورزی حذف  نوع سم خطرناک از 39  در تولید محصول ارگانیک بیش از: محمد مهدی قاسمی گفت 

 . شده و کشاورزان به بهره گیری از روشهای غیر شیمایی برای دفع آفات تشویق شده اند

توسعه تولید محصوالت ارگانیک نیاز به فرهنگ سازی ، اطالع رسانی ، حمایت و تشویق تولیدکنندگان و فعاالن بخش : وی افزود

 . کشاورزی دارد

محصوالت ارگانیک دارای شاخص های ایمنی زیستی و سالمت است و ضروری است توانمندی های فارس در :قاسمی اضافه کرد

 . این زمینه معرفی و زمینه آموزش و ترویج برای بهره برداران فراهم شود

حصوالت کشاورزی به گفته وی ، بانک اطالعاتی انجمن ارگانیک فارس با هدف پایداری تولید ، عرضه و تجارت و استاندارد سازی م

 . در حال راه اندازی است

با راه اندازی این بانک ، برای افزایش سالمت غذایی ، افزایش بهره وری و زمینه سازی برای صدور گواهی ملی و بین المللی 

 . محصوالت کشاورزی گام برداشته می شود

 . کشاورزی و افزایش صادرات غیر نفتی نیز مهیا می شودبه گفته وی، با اجرای این مهم زمینه ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان 

http://www.yjc.ir/fa/news/1001611 

http://isna.ir/fa/news/93070201305
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4991644
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - 3131مهر  51: تاریخ

 شود یبار در صورت فراهم بودن غرفه ها آغاز م عرضه مستقیم تخم مرغ در میادین میوه و تره

بار به مدیر عامل این سازمان و ستاد تنظیم  پیشنهادهای ما درخصوص عرضه مستقیم تخم مرغ در میادین میوه و تره: اصغری گفت

 .هایی برا ی این پروژه اختصاص داده نشده است بازار داده شده ولی هنوز غرفه

کمبود امکانات سبب شده تا هنوز دولت عرضه : اظهار داشت  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران هدایت اصغری در گفتگو با

 . چنان روی میز باقی بماند محصوالت مستقیم چون تخم مرغ ورود پیدا نکند و پیشنهاد ما هم

ن سبب تولید بیشتر در این بخش درصد کاهش یافته و ای 0تا  2های مرغ طی شش ماه گذشته  در حال حاضر نهاده: وی افزود

 . خواهد بود

میلیارد تومانی خودرا به این حوزه  09اگر دولت یارانه : اصغری با بیان اینکه تخم مرغ نیاز شدیدی به صادرات دارد تصریح کرد

 . عملی کند ما از رکوردی که پیش از این گریبان این بخش را گرفته خارج خواهیم شد

http://www.yjc.ir/fa/news/1001230 

 

 خرما

 خبرنگاران جوان - 3131مهر  50: تاریخ

 برای نگهداری خرماافزایش یابد  ظرفیت سردخانه

 .های نگهداری خرما با توجه به تولید آن در کشور محدود است و باید افزایش یابد ظرفیت سردخانه: میرمرادزهی گفت

تولید خرما در شهرهای استان زاهدان بیش : اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران میر مرادزهی در گفتگو با   ت اهللهدای

اند و باید  ها مانده ها این خرما بر روی نخل هزار تومان است که در حال حاضر ما با توجه به محدودیت ظرفیت سردخانه 19از 

 .وزارت جهاد کشاورزی بودجه این سردخانه ها را در کشور افزایش دهد

با توجه به ابالغیه دولت در : هدایت میر مرادزهی با توجه به عدم خرید خرما تضمینی از سوی دولت در سال جاری هم تصریح کرد

مت گذاری خوبی هم برای این محصول انجام دهد تا ما شاهد توان امیدوار بود دولت با این خرید قی خصوص محصوالت باغی می

 .فروش و صادرات آن در بازارهای جهانی باشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/1001011 

 

 زعفران
 ایسنا - 3131مهر  2چهارشنبه 

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4991329
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4991984
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  درصدی صادرات زعفران خراسان رضوی 31رشد 
ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال  6 درصدی صادرات زعفران در 20س اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی از رشد رئی

  .گذشته خبر داد

با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت : خراسان، اظهار کرد ، منطقه(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران غالمرضا میری در گفت

بیشتری نسبت به  کنند و شتاب در بازارهای داخلی کاهش یافته اما صادرات روال عادی خود را طی می فران، خرید و فروش این محصولزع

  .مدت مشابه سال گذشته دارد

وال از موجودی شود معم که برای صادرات استفاده می شود و آنچه در مهر هر سال، معموال عرضه زعفران از کشاورزان کم می: میری بیان کرد

  .خواهد بود بازرگانان، صادرکنندگان و تجار

توجه به افزایش سطح زیر کشت محصول زعفران، تالش  توان در مورد تولید اظهار نظر قطعی کرد، با این وجود با نمی: وی خاطرنشان کرد

گذشته  د امسال محصول بیشتری نسبت به سالشو بینی می راندمان و حمایت جهادکشاورزی استان پیش بیشتر کشاورزان به منظور افزایش

  .برداشت شود

فصل برداشت زعفران مانند سال گذشته شاهد نوسانات  امیدواریم پس از اتمام: رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی ادامه داد

  .اندیشیده شودشدن کشاورزان نباشیم و تدابیر الزم در این خصوص  شدید قیمت زعفران و در نتیجه متضرر

در قالب اعتباراتی که در اختیار دارد برای  در حال حاضر سازمان جهاد کشاورزی: وی همچنین در خصوص طرح جامع زعفران اظهار کرد

اخیر رئیس  حمایت از محصول زعفران اختصاص اعتباری بیش از این است که امیدواریم با توجه به سفر کند اما انتظار برای زعفران هزینه می

  .جمهور و هیات دولت به استان اعتبارات این طرح نیز به زودی تصویب شود
http://isna.ir/fa/news/31505253230 

 

 زعفران
 آیانا- 3131مهر  51, پنجشنبه

 ! نشن، بال مگس، مو و پُرز قالی در زعفرا

دهند، وضعیت بهداشتی مناسبی  صورت سنتی تولید و در اختیار صنایع قرار می محصول زعفرانی که کشاورزان به

 .ندارد

، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در جلسه ماهانه این کمیسیون با اعالم (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

تولید زعفران و خواب چند صد سال گذشته بخش کشاورزی باعث شده که تولیدکننده  عدم آموزش صحیح در: این خبر گفت

 .هرطور بخواهد تولید کند و کسی هم به او اطالعات صحیح ندهد

دلیل ضایعات باالیی که در این بخش مانند سایر  کار ما سنتی هستند و به قسمت اعظم کشاورزان زعفران: علی حسینی افزود

 .پذیری صادرات دشوار شده است دارند، رقابتهای کشاورزی  بخش

دلیل مصرف آب کم و ارزآوری باالیی که دارد نیاز به توجه بیشتر  آبی کشور، زعفران به در شرایط فعلی کم: وی خاطرنشان کرد

 .برای تولید دارد

جا و کدام بازار هدف و در رقابت با برای تولید اقتصادی زعفران باید بدانیم که این محصول را چگونه، برای ک: حسینی ادامه داد

 .کنیم کدام کشورها تولید می

کاران در حوزه تولید، جداسازی، خشکاندن و نگهداری زعفران توجه الزم  های گذشته به آموزش زعفران در سال: وی تصریح کرد

 .دهد صورت محدود این کار را انجام می نشده و تنها شورای ملی زعفران به

http://isna.ir/fa/news/93070201295
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 عفران در هکتارکاهش عملکرد ز

کیلوگرم  2.0در سه دهه گذشته تولید زعفران پنج کیلوگرم در هکتار بوده است که اکنون به : عضو شورای ملی زعفران یادآور شد

 .های پیش حفظ کنیم ایم بازدهی سال در هکتار کاهش یافته، یعنی ما حتی نتوانسته

زعفران باعث شده که این محصول با کیفت مناسبی تولید نشود  وضعیت نامناسب آبیاری غرقابی و وجین: حسینی تأکید کرد

 !شود آوری می ها جمع که در زمان فرآوری زعفران شن و بال مگس، پرز قالی، مو و دیگر آلودگی طوری به

درات در تولید زرشک نیز همین مشکالت را داریم که در صورت ادامه این روند دیگر جایی برای صا: وی در پایان اظهار داشت

 ./محصوالت ما باقی نخواهد ماند

http://www.iana.ir/tashakkol/item/10611-1.html 

 شیر

 - 93/07/06فارس

 میلیارد تومان برای نیمه دوم سال تصویب شد 01یارانه شیر خام ماهانه 

میلیارد تومان یارانه شیر خام برای  01هیأت دولت تصویب کرد ماهانه : شاورزی گفتمعاون امور دام وزیر جهاد ک

 .نیمه دوم سال به دامداران پرداخت شود

خصیصی در مورد یارانه ت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام در گفت

های لبنی افزایش یابد و بنابراین بدین  دولت به دنبال این است که تولیدشیر و فراورده: ماهه سال جاری گفت 6شیر خام برای 

 .منظور قیمت شیر باید منطقی باشد

تعیین کرد، اما تومان  1119ستاد تنظیم بازار حدود دو سه ماه پیش قیمت شیر خام را : معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .های لبنی شیر را به این قیمت خریداری نکردند به دالیلی کارخانه

ماهه دوم سال تدوین و به تصویب دولت رسیده است، در این برنامه قرار  6اکنون کارگروهی برنامه حمایتی را برای : وی گفت

 1119مجموع قیمت خرید شیر از دامدار را به کیلویی  میلیارد تومان به دامداران کشور یارانه داده شود که در 00است، ماهانه 

 .تومان خواهد رساند

ماهه دوم سال جاری داشته باشیم که کلیات این موضوع مورد  6را برای  در جلسه مصوب شد، استمرار یارانه شیرخام : وی افزود

 .اعالم شود تایید قرار گرفته و امیدواریم به زودی جزئیات آن

میلیارد تومان به عنوان یارانه  00ماهانه مبلغ   ماهه دوم سال جاری 6در : کشاورزی در امور دام اظهار داشتمعاون وزیر جهاد 

 .شیرخام در نظر گرفته شده است

ماهه دوم سال و همچنین پولی که کارخانه بابت خرید شیرخام به  6در  با مبلغ پرداختی یارانه شیرخام: رکنی اظهار امیدواری کرد

 .تومان عملیاتی شود 1119پردازند، مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر خرید شیر با قیمت  می دامداران

تومانی شیرخام  1119قیمت : شود، اظهار داشت ها تحویل داده می هزار تن شیرخام به کارخانه 109وی با بیان اینکه ماهانه حدود 

 .مصوب شده است 2.3و پایه چربی ها با بار میکروبی زیر هزار  برای شیر تحویلی به کارخانه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/19644-1.html
http://www.farsnews.com/
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اند که یارانه شیرخام به شکل علوفه به  دامداران پیشنهاد داده: معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد نحوه پرداخت یارانه اظهار داشت

تأمین علوفه آنها پرداخت شود، به همین دلیل ما به دنبال راهکار مناسبی هستیم که شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر الزم برای 

 .دامداران را فراهم کند

باره  هنوز تصمیمی در این: شود، گفت ای برای شیرخام تولیدی فصل تابستان مصوب می رکنی در پاسخ به این سؤال که آیا یارانه

ولیدی این فصل ای هم به شیرخام ت یارانه باید 02ماه از سال  0گرفته نشده، اما معتقدیم که با توجه به یارانه اختصاص یافته به 

 .اختصاص یابد

یارانه این فصل مصوب شده، ولی هنوز مبلغی بابت آن : میلیارد تومانی فصل بهار سال جاری اظهار داشت 299وی در مورد یارانه 

 .به دامداران پرداخت نشده است و باید معاونت راهبردی ریاست جمهوری منابع آن را مشخص و ابالغ کنند

به دامداران پرداخت شده است،  03ماه پایانی سال  1بخش اعظم یارانه :گفت 03ماهه آخر سال  1رکنی در مورد یارانه 

و از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت یارانه شیر خام این دوره را پرداخت کرده  قسمتی از آن هنوز پرداخت نشده ولی

 .کند دوره را تأمین و پرداخت یارانه آن وزارتخانه هم باید کسری همین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029096999019 

 شیر
 - 93/07/06فارس

 خطر پوکی استخوان با کاهش مصرف شیر/صنایع لبنی امکان افزایش قیمت شیر خام ندارد

صنعت شیر مخالف افزایش قیمت شیر خام نیست، بلکه بر اساس تحلیل : ن گفتمشاور مدیرعامل صنایع شیر ایرا

 .هزینه فایده، امکان افزایش قیمت شیر خام را ندارد

نوان حسین چمنی مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران با ارسال یادداشتی با ع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تومان از  1119به دالیل عدم امکان افزایش قیمت خرید شیر خام با قیمت مصوب  «!توانند؟ خواهند یا نمی صنایع لبنی نمی»

کننده و در نتیجه پیشگیری از کاهش  یکی از آن دالیل را جلوگیری از افزایش قیمت شیر برای مصرف کنندگان پرداخت که تولید

 . عنوان کرده است مصرف آن

تومان به  1119قیمت شیر خام را از   ای از ابتدای تیرماه امسال، افزایش اد تنظیم بازار بنا به تقاضای دامداران طی مصوبهست

اما این مصوبه بنا بدالیل مهمی تا کنون صددرصد قابلیت اجرایی نیافته و تنها . ابالغ کرد( درصد افزایش 29یعنی )تومان  1119

 . عمل صنایع تبدیلی قرار گرفته است بخشی از آن مورد موافقت و

این تصمیم از آن رو با مشکل مواجه شده است که همزمان آثار این افزایش قیمت در بخش صنایع تبدیلی و نیز آثار  اجرای

 . گیری قرار نگرفته و تنها ناظر به حل مشکل دامداران بوده است اجتماعی آن مورد بحث و تصمیم

ها بر صحت تصمیم  دهد که بیشتر جهت گیری در رسانه ملی و برخی از رسانه های مکتوب نشان می نگاهی به گزارش های مرتبط

 . ستاد تنظیم بازار، حقانیت دامداران و اصرار به صنایع تبدیلی برای قبول و اجرای این مصوبه حکایت دارد

 :تابع یکی از قواعد زیر باشد  قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار باید

اعالم شده قیمت تضمینی است ، مابه التفاوت قیمت عرضه و تقاضا با قیمت تضمینی باید توسط دستگاه مباشر دولت اگر قیمت 

 .تامین و به دامداران پرداخت شود( وزارت جهاد کشاورزی)

ن و به شرکت های اگر قیمت اعالم شده از نوع قیمت تکلیفی است، مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت بازار باید توسط دولت تامی

 .خریدار شیر خام پرداخت شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930706000780
http://www.farsnews.com/
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چنانچه مبنای دولت حرکت در بستر عرضه و تقاضا باشد، قیمت شیر خام را بازار تعیین می کند و دولت نباید در این حوزه دخالت 

 .داشته باشد

کند و به این دلیل اجرای آن  یمتاسفانه آنچه از سوی ستاد تنظیم بازار مصوب و ابالغ شده از هیچیک از قواعد فوق پیروی نم

 .مشکل آفرین شده است

از این رو حل این . دولت از سویی عالقه مند است مشکل دامداران را حل کند و از سوی دیگر تمایلی ندارد که هزینه آن را بپردازد

 .اند که توان انجام آن را ندارد مشکل را متوجه صنایع تبدیلی کرده

ه از سوی صنایع لبنی معادالت حاکم بر بازار مصرف ، صادرات و حاشیه سود صنعت را دچار تغییراتی از سوی دیگر قبول این مصوب

 .کند که موانع بزرگی برای قبول و اجرای آن هستند می

+ بسته بندی+ انرژی + شامل دستمزد)سایر هزینه ها % 29+ قیمت شیر خام % 09شده فرآورده های لبنی از فرمول   قیمت تمام

درصد  31درصدی قیمت شیر خام حداقل  29طبق این فرمول ، افزایش . تبعیت می کند( هزینه های سربار+ و فروش  توزیع

 .دهد قیمت تمام شده فرآورده های شیری را افزایش می

ابتدای سال های انرژی، دستمزد و حمل و نقل، از  ها و افزایش نرخ حامل از سوی دیگر آغاز اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه

 .درصد قیمت تمام شده صنایع لبنی را افزایش داده است 19حداقل 

درصدی قیمت  21با این وصف چنانچه صنایع تبدیلی بخواهند همین شرایط موجود را حفظ کنند، مجبور به افزایش حداقل 

 :شود چنین افزایش قیمتی مشکالتی را به وجود می آورد که به اهم آنان اشاره می. خواهند بود

شدیدی در هزینه   درصدی قیمت در مهمترین بخش سبد غذایی افزایش 21در اندیشه کنترل تورم است و افزایش  دولت -1

 . کند خانوار و موج منفی اجتماعی ایجاد می

درصدی را در بخش شیر ندارد، چرا که این حرکت دقیقا بر  21ناگفته پیداست که جامعه در حال حاضر تحمل شوک قیمتی 

 .الف انتظاری است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در جامعه ایجاد شده استخ

از آنجا که چنین افزایش قیمتی . و عبور از رکود اقتصادی است در اندیشه تغییر فضای کسب و کار ، نشاط در تولید دولت -3

تری فرو  ها و صنایع فرآوری به رکود عمیق امداریهای مرتبط از جمله د کاهش شدید مصرف را به دنبال خواهد داشت تمامی بخش

 .خواهند رفت

درصد ظرفیت صنعت  09ظرفیت فرآوری و تولید دارد و این در حالی است که تنها از   میلیون تن 13صنعت شیر کشور حدود 

 .رکود بیشتر می تواند بسیاری از واحدهای تولیدی را غیر فعال نماید. استفاده می شود

آثار مترتب بر . ف شیر این غذای بدون جایگزین تبعات سنگینی در کاهش شاخص سالمت جامعه خواهد داشتکاهش مصر -2

کاهش مصرف شیر تنها در بخش دندان و پوکی استخوان بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان هزینه روی دست مردم و دولت می 

به استناد گزارش بانک مرکزی طی مرحله اول اجرای طرح . بودچنین اتفاقی مغایر با سیاست سالمت محور دولت خواهد . گذارد

ها  مطالعات و تجربیات این سال. ها شدیدا کاهش یافته است ها، مصرف شیر بدلیل قطع یارانه وافزایش مداوم قیمت هدفمندی یارانه

 . نشان می دهد که به ازای هر سه درصد افزایش قیمت، یک درصد کاهش مصرف اتفاق افتاده است

های تولیدی در گشودن  از زمان استقرار دولت یازدهم به دلیل گشایش در امر صادارت فرآورده های لبنی و توفیق شرکت -1

ای  های جهانی بروی محصوالت ایران، عدم جذب داخل با گسترش صادرات جبران شده و از این رو دامداران بدون هیچ دغدغه بازار

 . اند دهبه تولید و فروش شیر خام مشغول بو
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های شیری، امکان رقابت و صادرات را سلب و موجب عدم جذب شیر خام تولیدی کشور را  درصدی قیمت فرآورده 21افزایش 

کند که تعمیم آن به  تن شیر خام را فرآوری و صادر می 099حدود   تنها شرکت صنایع شیر ایران روزانه معادل. فراهم می نماید

 . معنادار استکل صنایع تبدیلی کشور بسیار 

جدی جدید در بازار جهانی افت قیمت شدید شیر خشک صنعتی و کره است که به دلیل تحریم ها علیه روسیه اتفاق   مشکل

چنانچه این شرایط ادامه یابد، صدور شیر خشک که قسمت عمده جذب شیر خام و صادرات به آن وابسته است، حتی . افتاده است

 .قدور نخواهد بودنیز م  با قیمت فعلی شیر خام

دالر  2199دالر به  0309دالر و کره ازهر تن  3009دالر به  1009جهانی شیر خشک ازهر تن   طی چند ماه گذشته قیمت

 . کاهش یافته است

عدد  ترین حاشیه سود با به استناد گزارش کارشناسان رسمی وزارت دادگستری در میان همه صنایع تولیدی کشور، پایین

این   .طی ده سال گذشته حاشیه سود این صنعت به طور مداوم نزولی بوده است. لق به صنعت شیر کشور استدرصد متع 1.0

 . کند های رسمی نیز تایید می پذیرفته شده در بورس و حسابرسی های های مالی شرکت وضعیت را گزارش

ی تحمیل هر گونه هزینه اضافی به صنایع در چنین شرایط. درصدی برخوردارند 1بهترین شرکتهای این حوزه از سود حداکثر 

 . تبدیلی بدون آنکه محل تامین آن مشخص شده باشد، این بخش را وارد نقطه زیان خواهد کرد

درصد  10ها عالوه بر  درصدی قیمت فرآورده 16خرید شیر خام به قیمت تعیین شده ستاد تنظیم بازار مستلزم افزایش مجدد 

 . مان حمایت با آن موافق نیستماه گذشته است که ساز افزایش

درصدی محصوالت خود را به قیمت شیر خام اختصاص  10با این وصف صنایع تبدیلی نیمی از درآمد ناشی از افزایش قیمت 

در بعضی از . کنند تومان خریداری می 1399درصد افزایش به قیمت 1اند، به طوری که در حال حاضر شیر خام ممتاز را با  داده

شیر   به قیمت خرید  ها بابت افزایش آن درصدی قیمت فرآورده 10ها گفته شده که موافقت سازمان حمایت با افزایش اظهار نظر

های ناشی از اجرای مرحله دوم طرح  خام اختصاص داشته که چنین نیست و بخش بیشتری از آن به خاطر افزایش هزینه

 . هدفمندی یارانه ها بوده است

های ناشی از اجرای  در صد افزایش یافت که بخشی از آن برای جبران هزینه 10های لبنی به میزان  هماه گذشته قیمت فرآورد

بر این اساس قیمت خرید شیر . مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها بوده و بخشی ازآن به قیمت شیر خام اختصاص یافته است

 .تومان افزایش یافته است 1399تومانی به  1119ممتاز 

تحلیل هزینه فایده، امکان افزایش   به موارد پیش گفته ، صنعت شیر مخالف افزایش قیمت شیر خام نیست ، بلکه بر اساس با توجه

 .قیمت شیر خام را ندارد

امید . های دولت تدبیر و امید نیست اینکه منافع یک بخش تولیدی قربانی منافع بخش دیگری شود، حتما در چارچوب سیاست

لت نیز در جلسات و کارگروههای تخصصی در هر تصمیمی همه جوانب را در نظر بگیرند، تا امکان اجرایی داشته است کارگزاران دو

 .باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029090991166 

 شیر
 ناآیا- 3131مهر  50, یکشنبه

 شیر خام یددار برای نخستین بار در کشور عرضه می شود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930705001466
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برای نخستین بار در کشور در یکی از واحدهای دامپروری بنیاد مستضعفان و با همکاری دانشگاه تهران با بکارگیری 

 . مکمل مناسب خوراکی، شیر یددار تولید شد که بزودی به بازار عرضه می شود

درصد یُد مورد نیاز  29رش ایانا و به نقل از روابط عمومی بنیاد مستضعفان، استفاده از شیر به عنوان منبع تامین بیش از به گزا

 .اقشار جامعه، تنها در معدودی از کشورهای جهان از جمله امریکا، کانادا، سوئیس و دانمارک صورت می گیرد

در ایران به میزان پنج تا هفت درصد صورت می گیرد و شرکت دامپروری تلیسه  بر اساس این گزارش، ید مورد نیاز به وسیله شیر 

نمونه بنیاد مستضعفان به منظور اجرایی شدن تامین یُد مورد نیاز با مصرف شیر، در یک طرح ویژه با همکاری دانشگاه تهران 

 .مبادرت به تولید شیر یُددار با استفاده از مکمل های خوراکی در تغذیه دام کرد

یابد و آزمایشها  برابر مقدار معمول آن افزایش  19برپایه این گزارش، شیوه مزبور موجب می شود تا یُد موجود در داخل شیر به  

سال به  13تواند شیری تولید نماید که نیاز کامل روزانه افراد زیر  نشان داده که افزودن این مکمل خاص به جیره غذایی گاوها ، می

 .یر تامین کندسال را با مصرف دو لیوان ش 13یک لیوان و افراد باالی یُد را با مصرف 

تواند کمبود یُد در جیره غذایی گاوها را بهبود بخشیده و  مصرف مکمل تهیه شده تاثیر منفی بر عملکرد گاوها نداشته و می 

 /.عملکرد تولیدی و تولید مثل دام را نیز افزایش دهد

http://www.iana.ir/food/item/10609-1.html 

 

 شیر
 فود پرس 3131مهر ماه  2چهار شنبه 

 شود  شیر استریلیزه و پاستوریزه به طور همزمان در مدارس توزیع می

استریلیزه و پاستوریزه به طور همزمان در  شیرها گرفته شد،  طبق تصمیماتی که دیروز در ستاد هدفمندی یارانه :نورمحمدی گفت

 .شود  توزیع می مدارس

زمان قطعی این : های لبنی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت فرآورده  مشاور اتحادیه اهلل نورمحمدی امان

 .توزیع شیر باید از سوی وزارت آموزش و پرورش مشخص شود و به این اتحادیه مربوط نیست

داشتند این بود که آموزش و پرورش به دلیل کمبود  شیر استریلیزهطبق اعتراضاتی که تمام صنایع لبنی به توزیع : وی افزود

بندی در خصوص تولید  ولوژی و بستهامکانات خواهان واردات شیر استریلیزه بوده و این در صورتی است که کشور ما با کمبود تکن

 .این شیر مواجه است

این شیر : نورمحمدی با بیان این که شیر استریلیزه قرار است در مناطق صعب العبور یا با دمای باال عرضه شود، تصریح کرد

به طور سراسری عرضه  این شیر که بخواهد  های گذشته مرسوم بوده در این مناطق عرضه شود و ما شاهد عرضه استریلیزه از سال

 .ایم شود، نبوده

صنعت تولید شیر پاستوریزه در کشور ما بومی شده و همچنین مغذی این : های لبنی در پایان یادآور شد مشاور اتحادیه فرآورده

  .هایی به این صنعت داخلی ضربه بزنیم شیر بسیار باالتر از شیر استریلیزه است پس نباید با چنین صحبت

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

 

 شیر

http://www.iana.ir/food/item/19690-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%87
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=1e600ca5e0bb43b8852280fb546b54aa&Title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C
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 ایسنا - 3131مهر  0شنبه 

  میلیارد تومان یارانه برای شیر 612تصویب 
خام از دامداران در شش ماهه دوم امسال تصویب شده و در  میلیارد تومانی برای خرید شیر 109یارانه : معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

  .حال ابالغ است

های صورت گرفته مقرر شد از اول  براساس پیگیری: کرد اظهار( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  عبدالمهدی بخشنده در گفت

در دولت مصوب شد و  میلیارد تومانی برای خرید شیر خام از دامداران در نظر گرفته شود که این یارانه 450 یارانه 1202مهر تا پایان سال 

  .حال ابالغ است در

تومان خریداری  1299کیلوگرم شیر خام را از دامداران  به گزارش ایسنا، براساس این مصوبه، صنایع لبنی موظف هستند از ابتدای مهر ماه هر

  .رسد تومان می 1119دولت از محل این مصوبه قیمت شیر خام در شش ماه دوم به  تومانی 119کنند که با یارانه 

در بهار امسال مصوب شده بود که تاکنون پرداخت نشده  میلیارد تومان یارانه برای خرید هر کیلوگرم شیر خام از دامداران 299پیش از این 

  .است

http://isna.ir/fa/news/02909093000 

 

 شیالت

 آیانا- 3131مهر  50, دوشنبه

 امضای موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبی دریای خزر توسط رئیس شیالت 

امروز با حضور رییس جمهوری و در چهارمین اجالس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، حسن صالحی، موافقتنامه 

 .حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبی را امضا کرد

امروز در چهارمین اجالس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، سه موافقتنامه ( ایانا)برگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خ 

همکاری با حضور سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در شهر بندری آستراخان 

پیشگیری و واکنش به »و « آب و هواشناسی»، «ی بهینه از منابع آبیحفاظت و بهره بردار»روسیه امضا شد که دارای عناوین 

 .است« وضعیت اضطرار

کشور حاضر در این اجالس از جمله وزرای کشور، راه و شهرسازی و  0بنابراین گزارش، موافقنامه های امضا شده بین وزرای 

لحی، رییس سازمان شیالت، عباس آخوندی وزیر همچنین مسوول محیط زیست به امضا رسید که این موافقتنامه ها را حسن صا

 .راه و شهرسازی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امضا کرده اند

بنابر گزارش ایانا، طبق مفاد این موافقت نامه، پنج کشور حاشیه دریای خزر شامل ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و  

حفاظت از منابع دریای خزر قبل از استفاده : خود را بر اساس اولویت هایی شامل ترکمنستان پس از امضای موافقت نامه، همکاری

تجاری آن ها؛ بهره برداری پایدار از منابع زنده مشترک؛ بکار گیری مقررات مشترک بین المللی مورد قبول طرفین در رابطه با 

زیست محیطی دریای خزر و تنوع زیستی منابع  تنظیم صیادی و حفاظت از منابع ارزشمند زنده دریای خزر؛ حفاظت از سیستم

زنده؛ بکار گیری تحقیقات علمی به عنوان اساس حفاظت از منابع زنده و مدیریت بر منابع زنده مشترک و در نهایت تطابق اقدام 

ر منطقه زندگی های مربوط به حفاظت تا بهره برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر و مدیریت بر منابع زنده مشترک در سراس

 .گونه ها؛ انجام می دهند

http://isna.ir/fa/news/93070502777
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الزم به ذکر است این موافقت نامه پس از سال ها مذاکره به توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل کشورهای ایران، روسیه،  

به امضا آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان انجامیده است و دقایقی پیش در حضور روسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر، 

 ./رسید

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/10091-1.html 

 

 شیالت
 آیانا- 3131مهر  50, یکشنبه

شنبه با حضور رییس جمهوری امضا می موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر؛ امروز دو

 شود 

موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر، فردا دوشنبه در جریان اجالس روسای جمهوری 

 .کشورهای حاشیه دریای خزر در شهر آستاراخان روسیه به امضا می رسد

ان صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی علیرضا کیهان پور، رییس روابط عمومی سازمان شیالت ایر 

طبق مفاد این موافقت نامه، پنج کشور حاشیه دریای خزر شامل ایران، روسیه، آذربایجان، : ، ضمن اعالم این خبر افزود(ایانا)ایران

حفاظت از منابع دریای خزر قبل : لقزاقستان و ترکمنستان پس از امضای موافقت نامه، همکاری خود را بر اساس اولویت هایی شام

از استفاده تجاری آن ها؛ بهره برداری پایدار از منابع زنده مشترک؛ بکار گیری مقررات مشترک بین المللی مورد قبول طرفین در 

ستی رابطه با تنظیم صیادی و حفاظت از منابع ارزشمند زنده دریای خزر؛ حفاظت از سیستم زیست محیطی دریای خزر و تنوع زی

منابع زنده؛ بکار گیری تحقیقات علمی به عنوان اساس حفاظت از منابع زنده و مدیریت بر منابع زنده مشترک و در نهایت تطابق 

اقدام های مربوط به حفاظت تا بهره برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر و مدیریت بر منابع زنده مشترک در سراسر منطقه 

 .دهند زندگی گونه ها؛ انجام می

به گفته وی، این موافقت نامه پس از سال ها مذاکره به توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل کشورهای ایران، روسیه،  

خورشیدی و در حضور روسای جمهور پنج  1202آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان انجامیده است و فردا دوشنبه هفتم مهرماه 

 .می رسد کشور ساحلی دریای خزر، به امضا

  
کیهان پور همچنین خبر داد که این سند از سوی جمهوری اسالمی ایران، توسط حسن صالحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و 

رییس سازمان شیالت ایران و با حضور حسن روحانی، رییس جمهوری کشورمان که به طور مستقیم از اجالس سازمان ملل در 

 .، به امضا خواهد رسیدنیویورک عزم شهر آستارخان خواهد شد

  
الزم به ذکر است پیش نویس موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهینه منابع زنده دریای خزر پیش از این در اجالس فوق العاده 

مرداد ماه امسال در شهر مسکو برگزار شد، با حضور حسن صالحی، معاون وزیر  32 -31منابع زنده دریای خزر که طی روزهای 

ورزی و رئیس سازمان شیالت ایران که ریاست هیات اعزامی ایران به این اجالس را بر عهده داشت، مورد بحث و بررسی جهادکشا

قرار گرفت و در همان موعد مقرر شد تا با حل اختالف نظرهای کشورهای منطقه در این خصوص از طریق بهره گیری از اشتراکات 

سوی سران کشورهای حاشیه خزر، همه کشورها بتوانند از ظرفیت دریایی که دارای  و در چارچوب نگاهی کارشناسانه و حقوقی از

 .ذخایری مهم و آبزیان قابل پرورش منحصر به فرد است، استفاده کنند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19708-1.html
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 .گفته می شود آیین امضای این سند در آستارخان روسیه، قرار است به صورت زنده از شبکه خبر صدا و سیما نیز پخش شود 

. آید ریزد قرار دارد و به این سبب، شاهراه آبی و زمینی بشمار می ان در دهانه رودخانه ولگا که به دریای خزر میشهر آستراخ 

 ./تر از آن است سطح دریا و در بعضی نواحی پایین های آن هم آستراخان در دشت شمال دریای خزر قرار گرفته و زمین

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/10600-1.html 

 

 شیالت
 آیانا- 3131مهر  53, سه شنبه

 تولید مارماالد ماهی آماده مصرف، برای نخستین بار در کشور 

ی نخستین بار خمیرماهی یا محققان مرکز تحقیقات فرآوری آبزیان شیالت ایران در بندر انزلی موفق شدند برا

 . مارماالد ماهی آماده مصرف تولید کنند

؛این خمیر به عنوان غذای مکمل و ماده اولیه مواد غذایی در سبد مصرف (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

ی مختلف مردم بویژه کودکان مفید برای قشرها 2کنندگان قرار می گیرد و این ماده خوراکی به دلیل داشتن اسیدهای چرب امگا 

گرمی با خود همراه داشته باشند و به جای سایر خوراکی های 199و  09است و دانش آموزان می توانند آن را در بسته های 

 .شکالتی استفاده کنند 

 ./ماه و استرلیزه تا یک سال قابل نگهداری است 2الزم به ذکر است؛ این محصول به صورت پاستوریزه تا 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/10621-1.html 

 صادرات و واردات

 - 93/07/02فارس

 دهیم فصل صادرات کیوی را از دست می/درصد را ممنوع کرد 4.1وزارت جهاد صادرات کیوی با قند کمتر از 

ای صادرات کیوی با قند  صادرات ایران با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی امروز طی بخشنامهرئیس کنفدراسیون 

 .دهیم گیری فصل صادرات کیوی را از دست می با این تصمیم: درصد را ممنوع کرد، گفت 4.1کمتر از 

در مورد ممنوعیت صادرات  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   سید رضا نورانی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت

ای از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر  رسانی قبلی در گمرکات جنوبی کشور، یکباره بخشنامه بدون اطالع امروز: کیوی گفت

 .درصد باعث توقف صادرات این محصول شد 6.3ممنوعیت صادرات کیوی با قند کمتر از 

امروز چندین کانتینر حاوی میوه و : بیان اینکه تصمیم ناگهانی و یک شبه باعث اختالل در صادرات کیوی شد، اظهار داشت وی با

داد  تن از بار هر کانتینر را کیوی و بقیه را میوه و سبزیجات دیگر تشکیل می 2تا  3سبزیجات در گمرکات وجود داشت که حدود 

 .بار شد الل در صادرات میوه و ترهکه ابالغ بخشنامه مذکور باعث اخت

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی تاکنون برای توسعه صادرات کشاورزی قدمی 

شود، در هیچ جای دنیا برای صادرات  در عین حال با اعالم شرایط خاص برای صادرات مانع صادرات کیوی هم می: برنداشته، گفت

( نارس)ها مانند موز برای دوام بیشتر به صورت کال  برخی از میوه شود، به طوری که آن تعیین نمی یزان قندکیوی م

 .شود می صادر

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19677-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19631-1.html
http://www.farsnews.com/
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شوند که  های شیمیایی رنگ می هایی مانند پرتقال، نارنگی و خرمالو قبل از شروع فصل با رنگ در ایران میوه: نورانی اظهار داشت

 .گیرد اندازد و هیچ مسئولی جلوی این کار را نمی ه خطر میاین موضوع سالمت جامعه را ب

در این فصل هیچ جای دیگر در دنیا کیوی ندارد و اگر یکی دو ماه آینده : وی با بیان اینکه امروز فصل کیوی ایران است، گفت

 .شویم بخواهیم کیوی را صادر کنیم، با رقیب سرسخت ایتالیا مواجه می

سال گذشته در : ریزی برای توسعه صادرات داشته باشیم، اظهار داشت ایران با بیان اینکه باید برنامهرئیس کنفدراسیون صادرات 

ها  ها و صادرکننده کننده های شمال از بین رفت و بدین ترتیب تولید فروردین و اردیبهشت ماه مقدار زیادی از کیوی در سردخانه

 .دچار ضرر شدند

میوه کیوی برای : هزار تن است، اظهار داشت 299بیان اینکه تولید کیوی امسال بیش از  رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با

 6.3درصد باشد، در زمان رسیدن به مقصد به میزان  6.3باشد، اما برای صادرات اگر قند آن کمتر از  6.3مصرف باید دارای قند 

 .رسد درصد می

کیوی ایران هستند و اگر االن صادرات را انجام ندهیم، در یک ماه آینده  کشورهای حاشیه خلیج فارس و روسیه خواهان: وی افزود

 .کند آغاز می  ایتالیا صادرات خود را

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029091991612 

 

 صادرات وواردات
 آیانا- 3131 مهر 50, شنبه

 ! سرگردانی گوسفندان صادراتی ایران به خلیج فارس، بابت ابالغ نشدن رسمی حذف تعرفه

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی، امروز از حل مشکل سرگردانی گوسفندان پرشمار صادراتی که بابت یک اقدام 

اند خبر داد که به گفته وی، با اقدام های اداری صورت گرفته رفع  شتابزده و ناهماهنگ از سوی گمرک معطل مانده

 .شده و به زودی ابالغ رسمی می شود

  
درصدی به گوسفندان  69، به دنبال تصمیم غیر منتظره گمرک در وضع تعرفه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

شنبه گذشته موجب شگفتی و بروز ناهماهنگی هایی میان صادرکنندگان و  صادراتی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس که از

متولیان گمرک شده است و در حال حاضر هزاران گوسفند زبان بسته در مرزهای بوشهر، آبادان و بندرعباس سرگردان مانده اند؛ 

ومی کشاورزی کشور در روستای باقر اف رکنی معاون امورد دام وزیر جهاد کشاورزی، ظهر امروز در حاشیه آیین آغاز سرشماری عم

به آن روستا، ضمن اعالم خبر فوق به پرورش ( ایانا)تهران در پاسخ به پیگیری های خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران

دهندگان و صادرکنندگان نگران گوسفندهای صادراتی که مقصد عمده دام های زنده آن ها به کویت است، اطمینان خاطر داد 

 .به زودی صادر خواهد شد( همچون هفته های گذشته)ابالغیه رسمی عدم وضع هیچ گونه تعرفه به گوسفندهای صادراتی 

بنابراین گزارش و براساس تماس های پر شمار صادرکنندگان دام های زنده سبک به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هم اکنون  

طرفداری در کشور های حاشیه خلیج فارس به ویژه کویت برخوردار شده است، با  هزاران راس گوسفند زنده صادراتی که از بازار پر

خورشیدی که هر راس گوسفند زنده صادراتی مشمول  1209با استناد به قانون سال  -تصمیم ناگهانی گمرک مبنی بر اخذ تعرفه 

شکی، پشت مرزها متوقف و معطل مانده به رغم طی مراحل انتظار قرنطینه ای سازمان دامپز -درصد عوارض گمرکی می شد  69

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930701001643
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در حالی به یکباره از سوی گمرک اتخاذ شده است که در بخشنامه  09بر پایه این گزارش، تصمیم شتابزده و عطف به قانون سال  

ت نشده گمرک که صادرات دام زنده را مجاز دانسته، هیچ اشاره ای به اخذ تعرفه گمرکی از دام های مشمول صادرا 02/90/31

 .است

بنابراین گزارش، این در حالی است که هفته گذشته، مسعود کرباسیان، رییس گمرک ایران که اخیرا از سوی اعضای اتاق بازرگانی  

 69به عنوان نایب رییس اول اتاق نیز انتخاب شد، اعالم کرد که صادرات دام زنده به طور ناگهانی اعالم شده و مشمول عوارض 

 .درصدی است

 239روز از وضع مجدد این تعرفه نگذشته بود که وزارت جهاد کشاورزی درباره چگونگی صادرات دام زنده اعالم کرد تعرفه  دو 

درصدی را  69کرده باید همچنان این تعرفه حدود  بود و گمرک تصور می 1201هزار تومانی برای صادرات گوسفند مربوط به سال 

 .اعمال کند

های مجدد و مذاکرات صورت گرفته در  ره شده خبرنگار ایانا مشخص گردید که پس از بحث و بررسیاما بر اساس گزارش مخاب 

که آمار  -دولت، این تعرفه دوباره حذف شده و مسئوالن به این نتیجه رسیده اند که برای حمایت از دامدارانی که تولیداتشان 

روی دستشان باقی مانده و در  -هزار راس تخمین زده می شود 09تا  20دقیقی از آن ها اعالم نشده و به صورت غیر رسمی بین 

 .حال زیان کردن هستند، نیازی به وضع تعرفه جدید برای دام زنده نیست

اما نکته تاسف بار این که به رغم اعالم معاون دام وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه آیین سرشماری عمومی کشاورزی به خبرنگار  

کنندگان در تماس های تلفنی پیوسته با دفتر این خبرگزاری،  درصدی صادرات دام زنده، صادر 69مجدد تعرفه ایانا، مبنی بر حذف 

به شدت بابت تلف شدن صدها راس دام زنده در مرزها که بخشی از آن ها همچون همتایان زبان بسته خود تا پای لنج ها نیز 

 69خود و برقرار بودن تعرفه   نشدن مشکل  پیاده شدند، همچنان از حل رسیده بودند، اما با یک تصمیم غافلگیرانه از لنج ها

آن ها در تماس های تلفنی خود مراتب گالیه خود را بابت خساراتی که در . کنند درصدی برای صادرات دام زنده به شدت گالیه می

ابراز می ( ایانا) ه به خبرگزاری کشاورزی ایرانهر روز بابت این ناهماهنگی اداری که تا ساعت مخابره این گزارش به سرانجام نرسید

کنند و خواستار جبران خسارت های وارد آمده هستند؛ البته اگر این ابالغیه رسمی دست کم تا پایان وقت اداری امروز ابالغ شود و 

 !/خیلی دیر نشود
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/33662-3.html 

 

 

 صادرات و وادات
 آیانا- 3131مهر  50, دوشنبه

 ویژه تعرفه صادرات دام سبک از کشور با مصوبه شورای عالی اقتصاد حذف شد 

گزار شد، با پیشنهاد براساس مصوبه امروز شورای عالی اقتصاد که به ریاست جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری بر

 .وزارت جهاد کشاورزی، عوارض صادرات دام سبک از کشور رسما لغو شد

، به دنبال تالش و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس مصوبه امروز (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

عوارض صادرات دام سبک از کشور که با وضع غیر منتظره و  شورای عالی اقتصاد، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی موافقت شد تا

دام های زنده صادراتی در مرزها سرگردان شده بودند  -از ابتدای هفته گذشته تا امروز  -ناگهانی آن توسط سازمان توسعه تجارت 

 .و مشکالت زیادی برای پرورش دهندگان و صادرکنندگان گوسفند ایجاد شده بود، لغو شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19662-1.html
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ین گزارش، عبدالمهدی بخشنده، معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دقایقی پیش رسما خبر داد که بنابرا 

براساس دستور رییس کل گمرک کشور، این مصوبه از امروز هفتم مهرماه قابلیت اجرا دارد و همچنین مصوبه یاد شده مشمول 

 .به این سو نیز می شود صادرات دام سبک از اول شهریورماه سال جاری

به گزارش ایانا، پیش از این در اقدامی غافلگیرانه و در حالی که روند طبیعی و بسیار مثبتی از صادرات دام زنده سبک به  

درصدی در نظر گرفته شده بود که این امر  69کشورهای خلیج فارس جریان داشت، برای صادرات دام سبک از کشور، تعرفه 

 .صادرات و سرگردانی دام های زنده پشت مرزها شده بود موجب عدم توجیه

به دنبال تماس های صادرکنندگان دام های سبک به طور ( ایانا)الزم به ذکر است طی چند روز اخیر خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .جدی و در حیطه اطالع رسانی پیگیر حل معضل پیش روی صادرکنندگان شده بود

قت دولت با حذف تعرفه پیش تر هم به صورت غیر رسمی از سوی معاون امور دام وزارت جهاد بر اساس این گزارش مواف 

کشاورزی اعالم شده بود، اما به دلیل عدم ابالغ رسمی و نبود مصوبه شورای اقتصاد از سوی مسووالن گمرک اجرا نشده بود و آن 

 ./ب رنجش آن ها شده بودها از صادر کنندگان ضمانت نامه مطالبه می کردند که این امر موج

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/10090-1.html 

 صادرات و واردات
 فود پرس 3131مهر ماه  2چهار شنبه 

 ها  روسمحصوالت ایرانی سر سفره / توافق ایران و روسیه در بخش کشاورزی 93جزئیات 

در اجالس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و فدراسیون روسیه بین دو دولت  کشاورزیعنوان مصوبات کمیته  بند به 12

 .وزیر نفت ایران و الکساندر نواک، وزیر انرژی فدراسیون روسیه رسید  تصویب و به امضای بیژن نامدار زنگنه،

های اقتصادی جمهوری  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تفاهم یازدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری

دستگاه مسئول کمیسیون  اسالمی ایران و فدراسیون روسیه بین دو دولت ایران و روسیه انجام شد و از آنجایی که وزارت نفت

وزیر نفت ایران و الکساندر نواک، وزیر انرژی   نامه به امضای بیژن نامدار زنگنه، مشترک اقتصادی ایران با روسیه شد این تفاهم

 .فدراسیون روسیه رسید

 .شرح زیر است های مشترک ایران و روسیه به مصوبات کمیته کشاورزی اجالس همکاری

 :کمیته کشاورزی

 :شاورزیبخش ک

 .طرفین بر تشکیل گروه کاری تخصصی کشاورزی توافق نمودند 1-6

های کشت فراسرزمینی از سوی طرف ایرانی در روسیه، بدین منظور امکان واگذاری اراضی  انجام رایزنی برای اجرای پروژه 6-2

 .باشد مناسب در مناطق حاصلخیز روسیه از طرف روسی به طرف ایرانی در دست پیگیری می

های اردبیل، مازندان، گیالن، آذربایجان شرقی،  های استانی بین دو کشور از جمله استان منظور گسترش مشارکت همکاری به 6-3

ها و مناطق عالقمند به این نوع  آذربایجان غربی، گلستان و خراسان شمالی مقرر گردید طرف روسی اطالعات در خصوص استان

 .ارسال نماید  همکاری را متعاقباً

ویژه تحویل محصول دامی و  میان دو کشور به محصوالت کشاورزیدر بخش کشاورزی و تبادل ( مستقیم)تجارت تهاتری  6-4

جات و سایر محصوالت ایرانی از سوی طرفین  جات، سبزی روسی در مقابل واردات ماهی و محصوالت دریایی، دامی، صیفیگیاهی 

 .مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19705-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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( بخشهای دولتی و خصوصی)های مشترک در زمینه سرمایه گذاری  مندی خود را برای سازماندهی همکاری طرفین عالقه 6-5 

 .اورزی دو کشور اعالم نمودنددر بخش کش

های مختلف بخش کشاورزی بین دو  های علمی و تحقیقاتی مشترک در زمینه طرفین آمادگی خود را برای توسعه همکاری 6-6 

 کشور از جمله تولید بذور هیبرید، غالت، نباتات روغنی، اصالح نژاد دام و مواد ژنتیکی دامی، تولید و اصالح نژاد زنبور عسل اعالم

 .نمودند

طرف ایرانی با توجه به امکانات صادراتی و پتانسیل کشور جمهوری اسالمی ایران آمادگی خود را جهت همکاری مشترک در  6-7

فهرست این محصوالت در اسرع . به روسیه اعالم نمود( آبزیان)زمینه صادرات محصوالت دامی، انواع ماهی و محصوالت دریایی 

ای در خصوص  قرنطیه( آنالیز ریسک) مقرر گردید طرف روسی در اسرع وقت تحلیل خطر . هد شدوقت به طرف روسی اعالم خوا

آنالیز )طرف ایرانی بعد از دریافت نتایج تحلیل خطر . واردات محصوالت ذکرشده را انجام و نتیجه را به طرف ایرانی اعالم نماید

ها و  یایی و دامی به فدراسیون روسیه از طریق شرکتو اجرای دقیق مفاد آن امکان صادرات ماهی، محصوالت در( ریسک

 .را خواهد داشت( روسیه، قزاقستان و بالروس)های مشمول فهرست وارد کنندگان اتحادیه گمرکی  کشتی

سبزی و صیفی تازه، گل و گیاهان  میوهاز جمله انواع )طرف ایرانی آمادگی خود برای افزایش صادرات محصوالت گیاهی  6-8 

 .به روسیه را اعالم نمود( زینتی، زعفران، قارچ و خشکبار

 .طرفین بر ادامه تبادل فهرست محصوالت و اقالم کشاورزی مورد نیاز دو کشور تأکید نمودند 6-9

افزایش صادرات محصوالت دامی، گیاهی و کود شیمیایی به جمهوری اسالمی  مندی خود را نسبت به طرف روسی عالقه 6-10

 .ایران ابراز نمود

یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان حفظ ثبات جمهوری اسالمی ایران و  (3911)طرفین بر تسریع در اجرای الحاقیه  6-11

 31)  چوب از روسیه به جمهوری اسالمی ایرانسرویس نظارت بر بهداشت گیاهی و دامی فدراسیون روسیه در خصوص صادرات 

 .توافق نمودند( 3911مارس 

های نمونه گواهی   منظور صادرات محصوالت دامی و نهادهای دامی خود به جمهوری اسالمی ایران فرم طرف روسی به 6-12

 .نمود و نیز فرم نمونه گواهی قرنطینه گیاهی خود را به طرف ایرانی ارائه 0kتا  0Aقرنطینه دامی 

دید مقرر گر. تحویل طرف روسی نمود صادرات به روسیهطرف ایرانی نیز فرم نمونه گواهی قرنطینه دامی خود را جهت   متقابالً

 .های مزبور در اسرع وقت به طرف مقابل اعالم نمایند ها نظرات خود را جهت رسمیت یافتن فرم طرفین ضمن بررسی فرم

های دوجانبه بین سرویس فدرال نظارت بر بهداشت گیاهی و دامی روسیه و سازمان حفظ نباتات  منظور ارتقای همکاری به 6-13

  .هوری اسالمی ایران مقرر گردید نسبت به تبادل هیات اقدام نمایندو قرنطینه گیاهی و سازمان دامپزشکی جم

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

 

 صادرات و واردات
 فود پرس 3131مهر ماه  0دو شنبه 

 قلم کاالی صادراتی را روشن کرد 1شورای اقتصاد تکلیف عوارض 

کاال شورای اقتصاد امروز عوارض جدید صادراتی این کاالها قلم  1پس از پایان یافتن مصوبه ستاد تدابیر ویژه برای عوارض صادراتی 

  .را مشخص کرد که در این میان عوارض صادراتی ساالمبور گوسفندی برداشته شد

اعضای اتاق بازرگانی و   به گزارش خبرگزاری فارس، شورای اقتصاد صبح امروز با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و باالخره پیگیری

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=68d1fce4d4884cc297a5d007e6916b7e&Title=%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DB%B1%DB%B3%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C/%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%20%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی نتیجه داد و تکلیف چند قلم کاالی صادراتی که پیشتر توسط وزارت شافعی رییس اتاق 

 .صنعت معدن و تجارت درخواست عوارض صادراتی شده بود، روشن شد

ت خام صادرات پوس: محمد الهوتی نایب رئیس کنفدراسیون صادرات در مورد وضع عوارض صادراتی جدید به خبرنگار فارس گفت

گذشته تا کنون ممنوع و غیر قابل صدور بوده است، ولی از  29بزی، گوسفندی ، گاوی و همچنین ساالمبور و وتبلو بزی از حدود 

طرفی بر اساس قانون برنامه پنجم کشور هرگونه ممنوعیت صادراتی منع شد و دولت در راستای اجرای دقیق قانون برنامه پنجم 

 .از فهرست ممنوعیت صادراتی خارج و با تعیین عوارض ، صادرات آن را آزاد کرد چند قلم کاالی ذکر شده را

با تصمیم ستاد تدابیر ویژه ممنوعیت صادراتی وت بلوی بزی و ساالمبور گوسفندی  01وی با بیان اینکه از سال اواسط سال 

میلیارد تومان عوارض از این دو قلم  20بر  برداشته شد و صادرات با اخذ عوارض صادراتی امکانپذیر شد و در طی دو سال بالغ

  .صادراتی اخذ شده است

خرداد ماه امسال اعتبار این مصوبه پایان   با توجه به اینکه مصوبات ستاد تدابیر ویژه تنها یک سال اعتبار دارد،: الهوتی تصریح کرد

 .تعیین تکلیف شد یافت و وضع عوارض صادراتی جدید بر عهده شورای اقتصاد گذاشته شد که امروز

 :فهرست عوارض صادارتی مصوب شورای اقتصاد به شرح زیر است

 درصد 09  میزان با پرداخت عوارض صادراتی به       پوست خام گوسفندی

 درصد 09   میزان با پرداخت عوارض صادراتی به                پوست خام بزی

 درصد 09  میزان ی بهبا پرداخت عوارض صادرات              پوست خام گاوی

 بدون عوارض و صفر درصد          ساالمبور گوسفندی

 بدون عوارض و صفر درصد               وتبلو گوسفندی

 درصد 29عوارض صادراتی                   ساالمبور بزی

 درصد  39عوارض صادراتی                         بلو بزی وت

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

 صنایع غذایی
 - 93/07/04فارس

 پالم از لبنیات حذف شد

تصمیم سازمان غذا و دارو مبنای : گفت شده است، وزیر بهداشت با بیان اینکه مصرف پالم از اول مهر از لبنیات حذف

علمی دارد و اگر این سازمان در مورد جایگزینی روغن پالم با روغن کنجد و زیتون در لبنیات تصمیم بگیرد، 

 .پذیرم می

اشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه زاده وزیر بهد سید حسن قاضی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بیست و ششمین گردهمایی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد که با حضور مقامات عالیرتبه کشوری برگزار شد  مراسم

 اند روغن زیتون و کنجد را گفته در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شما با این موضوع که صنایع لبنی

در لبنیات اعالم کند موافق  برای جایگزینی روغن پالم  ما با هر چه که سازمان غذا و دارو :کنند، موافقید گفت جایگزین پالم می

 .هستیم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9560602e98a64cb88dcad4a4d9a7b854&Title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6%20%DB%B8%20%D9%82%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.farsnews.com/
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شان مبانی علمی دارد بنابراین اگر  تصمیم دهد و دارو برای تصمیم حتما کارهای کارشناسی انجام می سازمان غذا و: وی افزود

  .با آن موافقیم های گیاهی زیتون و کنجد را تأیید کردند ما هم استفاده از روغن

زاده هاشمی در پاسخ به این سؤال که با توجه به ممنوعیت استفاده از روغن پالم از ابتدای مهرماه در صنایع لبنی به جای آن  قاضی

برداری  ئولین غذا و دارو و کسانی که پروانه بهرهپاسخ این سؤال را باید از مس: گیرد، اظهار داشت چه روغنی مورد استفاده قرار می

 .د هند، بپرسید می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029092999111 

 

 صنایع غذایی
 آیانا- 3131مهر  52, چهارشنبه

 مان دامپزشکی، عرضه خمیر مرغ مجوزدار را بالمانع اعالم کرد ساز

فعالیت واحدهایی که در مجوز و کد بهداشتی برای تهیه خمیر مرغ هستند، از نظر سازمان دامپزشکی کشور بالمانع 

 .است

موضع این سازمان برای مصرف درباره ( ایانا)رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .واحدهایی که دارای مجوز از سازمان باشند، هیچ مشکلی ندارند: خمیر مرغ گفت

 .وزارت بهداشت نیز با واحدهای تولیدکننده خمیر مرغ که دارای مجوز و کد بهداشتی هستند، مشکلی ندارد: مهدی خلج افزود

 .وجود نخواهد آورد شده از واحدهای مجاز هیچ مشکلی را به تهیهاستفاده از خمیر مرغ بهداشتی و : وی خاطرنشان کرد

های لبنی پاک نشده است، دوباره داستان تکراری سه  گفتنی است، در حالی که هنوز اذهان عمومی از مسئله روغن پالم در فرآورده

ای که این بار مسئوالن  گونه گرفت؛ به سال گذشته که درباره خمیر مرغ و تهیه آن از تمامی اجزاء، امحاء و احشاء مرغ بود، قوت

ای که معاون نظارت بر اجرای  گونه سازمان ملی استاندارد و تحقیقات نسبت به ابطال برخی واحدهای غیرمجاز اقدام کردند، به

درصد  13واحد تولیدی سوسیس و کالباس در کشور داریم که در  209استاندارد سازمان ملی استاندارد اعالم کرد که بیش از 

 .های آنها انجام شده است های غیرمجاز دیده شده که تعلیق پروانه واحد آن بافت 311یعنی 

وحید مرندی توصیه کرده است که ضایعات مرغ باید خوراک دام و طیور شود، لذا تولید هرگونه پنیر مرغ برای استفاده در 

های اخیر بارها درباره  ت، درمان و آموزش پزشکی طی سالاین در حالی است که وزارت بهداش. های گوشتی ممنوع است فرآورده

 .و موضع خود را اعالم کرده بود  های سوسیس و کالباس هشدار داده خمیر مرغ و استفاده از آن در کارخانه

 های استاندارد و حال بار دیگر نظر نمایندگان مجلس و مسئوالن اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان

دامپزشکی کشور به این مسئله جلب شده و به گفته مهدی خلج، واحدهایی که دارای مجوز از این سازمان هستند، نظر وزارت 

 ./بهداشت را تأمین کرده و فرآورده خمیری تولیدشده از آنها دارای مشکل نیست

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/10626-1.html 

 

 صنایع غذایی
 آیانا- 3131مهر  50, یکشنبه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930703000884
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19636-1.html
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در ( خمیر مرغ) MDMهزار تن گوشت مرغ کشور در صنایع گوشتی، به دلیل ممنوعیت کاربرد  12کاهش استفاده از 

 صنعت 

هزار تن  12های گوشتی، امکان استفاده  ز خمیر مرغ در فراوردهشهریور امسال با منع استفاده ا 90سازمان غذا و دارو 

 .های گوشتی گرفت و به اقتصاد کشور خسارت وارد کرد گوشت مرغ را در فرآورده

های گوشتی، جمعی از  ، دبیر و رییس هیات مدیره انجمن صنفی فراورده(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ی و استادان دانشگاه تهران امروز در یک نشست خبری که در ساختمان این انجمن برگزار شد، به اتفاق اعالم کارشناسان دامپزشک

به جای پاک کردن صورت مساله، باید با استفاده از تجربیات جامعه جهانی راهکاری ( وزارت بهداشت)کردند که سازمان غذا و دارو 

 .عات حال تولیدکنندگان فراورده های غذایی مردم بیابداساسی برای رفع دغدغه های مشترک در عین مرا

بنابر این گزارش، مجید افالکی، دبیر انجمن فرآورده های گوشتی به عنوان نخستین سخنران این نشست با اشاره ای به تاریخچه  

م در دستگاهی که در این روش که الشه دا: گفت( گوشت جدا شده از استخوان با روش مکانیکی) MDMتولید و استفاده از 

بخشی از گوشت را که امکان جداسازی آن توسط کارگران وجود ندارد، جدا می کند تا در محصوالت فراورده های گوشتی مورد 

 .استفاده قرار گیرد

چسبد و امکان  در واقع همان خمیر مرغ همان گوشتی است که معموال به استخوان مرغ و گاو می MDMوی با بیان این که  

درصد گوشت یک مرغ به استخوان و بال این حیوان  10به گفته کارشناسان : آن به روش دستی وجود ندارد، اظهار داشتکندن 

 .شود  کنند و در محصوالتی مانند سوسیس و کالباس از آن ا ستفاده می چسبد که با دستگاه جدا می می

دستگاه های : وم در اروپا آغاز و تا امروز نیز ادامه دارد، گفتبعد از جنگ جهانی د MDMافالکی با اشاره به این که استفاده از  

 .از آلمان و اتریش به ایران نیز وارد شد و صنعتگران ما نیز از آن در تولید فرآورده های گوشتی استفاده کردند MDMاستحصال 

ترکیه یا کشوری مانند برزیل بسیار مورد  نه تنها در اروپا و آمریکا منعی ندارد، بلکه در کشور همسایه MDMوی با بیان این که  

 .از هدرروی مقادیر زیادی گوشت و پروتئین های آن جلوگیری می شود MDMدر واقع با استفاده از : استفاده است، گفت

شور درصد فعاالن در بخش فرآورده های گوشتی ک 0برپایه این گزارش، افالکی با یادآوری این که اگرچه دور از انتظار نیست که  

مثال به صرف   تقلب کنند، اما تاکید کرد که وزارت بهداشت نباید به جای حل مسئله یا ارائه راهکار، صورت مسئله را پاک کند و

به واسطه وجود چند کارخانه   ها از روغن پالم در لبنیات، استفاده از این ماده با ارزش غذایی را ممنوع و استفاده برخی کارخانه

 .را از استفاده از گوشت حاوی پروتدین مورد نیاز مردم محروم کندمتقلب، کل مردم 

ای بدون درنظر گرفتن منافع صنعت غذا،  افالکی با اظهار تاسف از این که استاندارد و اخیراً سازمان غذا و دارو با صدور اعالمیه 

ها به خصوص به کشورهای همجوار و  ه فرآوردههای انجام شده در جهت ایجاد اشتغال بیشتر و توسعه صادرات اینگون گذاری سرمایه

هزار تن گوشت مرغ در صنعت  09استفاده از حدود « اقتصاد مقاومتی»های راهبردی  تر بدون توجه به سیاست از همه مهم

: تکه این امر موجب خسارت جدی در مجموعه کالن اقتصاد کشور شده است، گف  های گوشتی را عمالً ممنوع اعالم کرده فرآورده

جداکننده ) separatorخورشیدی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استفاده از دستگاه  1210متأسفانه از اوایل سال 

برای استحصال مانده گوشت را به دلیل تخلف تعداد معدودی از کارخانجات متوقف کرده و در این رابطه نه ( گوشت از استخوان

هزار تن گوشت مرغ در سال  09های گوشتی، بلکه در مجموع اقتصاد ملی را از فرآوری بیش از  هتنها صنایع تولیدکننده فرآورد

 .محروم کرده است

های گوشتی در تمام کشورهای تولیدکننده دنیا اغلب با هدف پاسخگویی به نیازهای پروتئینی  در واقع تولید فرآورده: افالکی گفت 

شوند به وجود آمده و در این رابطه صنعت  بندی می طبقه 0درآمدی یک تا های  به خصوص خانوارهای شهری که در دهک
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های گوشتی کشورمان نیز تمام توان خود را در تولید محصوالت گوشتی با کیفیت و با قیمت مناسب برای پاسخگویی به  فرآورده

 .نیازهای یادشده، به کار گرفته است

حتی از خمیر ماهی   های گوشتی در بیشتر کشورهای آمریکایی و اروپایی رایج است، به گفته وی، استفاده از خمیر مرغ در فراورده 

 .کنند کنند و به تازگی پا فراتر نهاده و از پروتئین ماهی هم در این زمینه استفاده می هم استفاده می

یا سایر تشکل های صنایع غذایی  دبیر انجمن فرآورده های گوشتی در ادامه با ابراز تاسف از این که هیچگاه به انجمن یاد شده 

این در حالی است که نباید در این : اختیار و قدرت برخورد با معدود شرکت های خاطی از استاندارد تولید داده نشده است، افزود

ر میان و در وادی انصاف نقش تثبیت اجباری قیمت فرآورده های گوشتی طی یک دهه اخیر خارج از نرخ های کارشناسی را نیز د

 .درصد شرکت های خاطی این صنعت نادیده گرفت 0هدایت غیر مستقیم 

افالکی در بخشی از سخنانش نیز با تایید ضمنی احتمال عنوان شده از سوی یکی از خبرنگاران در مورد انتشار خصمانه برخی 

ان عزیز یا اصحاب رسانه در نحوه اگر اندکی هموطن: تصاویر یا فیلم های ویدیویی مشکوک در اینترنت از سوی افراد اضافه کرد

انتشار اخبار مداقه نمایند، مالحظه می نمایند که بسیاری از شایعات منتشر شده که ناشیانه هم بوده است صرفا با هدف تخریب 

 .جایگاه صنعت فرآورده هیا گوشتی در اذهان عمومی بوده است

در صنایع گوشتی کشورهای  MDMبه اطالعات مکتوب کاربرد  الزم به ذکر است افالکی در بخشی از سخنانش نیز با استناد 

متعدد و معتبر دنیا کوشید تا بیش از پیش دغدغه اصحاب رسانه در مورد دالیل ممنوعیت استفاده از انچه به خمیر مرغ موسوم 

 ./است را مرتفع نماید

 http://www.iana.ir/food/item/10611-1.html 

 

 صنایع غذایی
 فود پرس 3131مهر ماه  1پنج شنبه 

 زا  های سرطان هشدار نسبت به عرضه چیپس/ همه چیز درباره چیپس و پفک

های شفاف که  در سلفون  غالت حجیم شده و چیپس: ایران گفت چیپس و اسنکدبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

ها در حال توزیع است، بسیار مضر بوده و خطر  های سینما و سوپرمارکت تحت عنوان محصوالت خانگی به صورت گسترده در بوفه

 .شود ت به مردم توصیه نمیوجه مصرف این محصوال زایی دارند که به هیچ سرطان

هایی که در  با اشاره به اینکه غالت حجیم شده و چیپس( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت علی شریعتی

گذاری نیز روی آنها وجود  گونه قیمت رسند فاقد هرگونه استاندارد و پروانه بهداشتی هستند و هیچ های شفاف به فروش می سلفون

 .فروشندگان این محصوالت غیر بهداشتی تنها به دنبال کسب سودهای کالن از مشتریان موقتی خود هستند: ندارد، اظهار کرد

های شفاف، تابش نور خورشید روی  د تولید این محصوالت وجود ندارد و به دلیل داشتن سلفونهیچ نظارتی روی فرآین: وی افزود

بندی رخ دهد که در نهایت باعث اکسیده شدن روغن محصول شده و  شود تا فعل و انفعالتی در محصول داخل بسته آنها باعث می

 .زایی نیز دارد کند و حتی خطر سرطان را بسیار مضر می مصرف آن

 
های سینما، برخی  هایی همچون بوفه های غیراستاندارد عمدتا در مکان این نوع از غالت حجیم شده و چیپس: افزود وی

و سازمان  صنایع غذاییهای  ای که بین کانون انجمن نامه رسند و براساس تفاهم های فانتزی به فروش می ها و حتی نان سوپرمارکت

 .غذا و دارو امضا شده باید روی این امکان نظارت بیشتری به وجود آید

 درصد از سهم بازار چیپس و اسنک عراق در اختیار ایران است 67

http://www.iana.ir/food/item/19688-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3+%D9%88+%D9%BE%D9%81%DA%A9
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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برداری در صنعت  های بهره تعداد پروانه: در کشور خبر داد و گفتاسنک  وواحد فعال در زمینه تولید چیپس  10شریعتی از وجود 

داده  پروانه نیز رسیده بود که در پنج سال گذشته به دلیل تغییر و تحوالت رخ 109چیپس، اسنک و غالت حجیم شده به حدود 

در شرایط اقتصادی کشور اعم از رکود و سخت شدن حضور در بازار، تعداد زیادی از واحدهای کوچک و محلی این صنعت عمال 

 .تعطیل شدند

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس و اسنک ایران با بیان اینکه به دلیل حجیم بودن و در عین حال کم ارزش 

با این وجود صنعت : ت صنعت اسنک و چیپس به کشورهای دوردست توجیه اقتصادی ندارد، اظهار کردبودن، صادرات محصوال

درصد از سهم بازار چیپس و اسنک عراق در اختیار محصوالت  60اسنک سهم باالیی در بازار کشورهای همسایه دارد؛ به طوری که 

 .یج فارس نیز صادرات داردو حاشیه خل CISاین صنعت به کشورهای افغانستان، . ایرانی است

همچنین بخشی از محصوالت این صنعت به صورت . میلیون دالر بود 16به گفته وی کل صادرات این صنعت در سال قبل حدود 

 .شود روباری و در حجم کم به کشورهایی مانند کانادا و استرالیا نیز ارسال می

 بازار چیپس و پفک انحصاری نیست

های گذشته بازار چیپس و اسنک کشور به چند برند خاص محدود  رسد در سال اظهارنظر که به نظر می شریعتی در واکنش به این

این . تغییر و تحوالت رخ داده در بازار به دلیل شرایط اقتصادی بوده است  :شده و انحصار در این حوزه به وجود آمده است، افزود

صنعت تعطیل شوند و بازیگران بازار اسنک و چیپس کشور بسیار محدود تغییرات باعث شد تعداد زیادی از واحدهای کوچک این 

 .البته اعتقاد نداریم که بازار انحصاری شده است. شده و ورود به این بازار سخت شود

وی در پاسخ به این سوال که دلیل تبلیغات وسیع محصوالت اسنک و چیپس در رادیو و تلویزیون چیست و آیا ادعاهای مطرح شده 

محصوالت جدید در صنعت اسنک : تبلیغات مبنی بر ارائه محصوالت جدید توسط تولیدکنندگان صحت دارد یا خیر؟ توضیح داددر 

شود که  به عنوان مثال در گروه چیپس محصول جدیدی عرضه می. و چیپس معموال در فناوری تولید آنها تغییراتی ایجاد شده است

در فرآیند تولید این محصول سیب زمینی روغن کمتری . اند صورت صنعتی تولید شده های خانگی که به ترد تر است و یا چیپس

 .شود کند ولی ترد می جذب می

دهد که چیپس خانگی به  های ما در دنیا نشان می بررسی: دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس و اسنک ایران گفت

ضمن اینکه . یست مصرف آن حتی مضرتر از چیپس خانگی به صورت صنعتی استدلیل اینکه فرآیند پخت آن خیلی قابل کنترل ن

کند که نژاد آن در دسترس مردم نیست و قند کمتر و در عین حال ماده خشک بیشتری  صنعت چیپس از سیب زمینی استفاده می

این محصوالت مثال با پروتئین  های جدیدی از ها، نسل از سوی دیگر در حوزه اسنک و غالت حجیم شده جدا از بازی طعم. دارد

 .شود شوند که به همین دلیل در تبلیغات از آنها به عنوان محصوالت جدید یاد می غنی شده تولید می

 صنعت اسنک و چیپس بیشترین تبلیغات را در بین صنایع غذایی دارد

البته در : صنایع غذایی است، اضافه کردوی با اشاره به اینکه صنعت اسنک و چیپس دارای بیشترین حجم تبلیغات در بین گروه 

های زیادی نیز وجود داشته و روی نحوه  دنیا نیز همین وضعیت قابل مشاهده است و البته در مورد تبلیغات این صنعت سختگیری

 .شود آن نظارت می

در صنعت اسنک و چیپس نیز دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس و اسنک ایران درباره ماشین آالت مورد استفاده 

این . شود هرچند از ماشین آالت داخلی هم در این صنعت استفاده می. عمدتا ماشین آالت به روز این صنعت وارداتی هستند: گفت

در دنیا نیز آمریکا رتبه نخست این . اکنون رقیب اصلی ایران در صنعت اسنک و چیپس منطقه عربستان است در حالی است که هم

 .ا داردصنعت ر

 !برند خرند و به کشورشان می ها پفک ایرانی می اروپایی

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B3%D9%86%DA%A9
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در حال حاضر حجم واردات در : وی در پاسخ به این سوال که دلیل نبود واردات در حوزه محصوالت اسنک و چیپس اظهار کرد

اردات این محصوالت دلیل این وضعیت نیز این است که و. محصوالت اسنک و چیپس بسیار محدود بوده و نزدیک به صفر است

آیند در زمان برگشت از  حتی برخی افرادی که از اروپا به ایران می. صرفه اقتصادی ندارد و رغبتی هم برای این کار وجود ندارد

 .برند کنند و با خود به کشورهایشان می فرودگاه پفک ایرانی را خریداری می

ها  و چیپس ظرف چند سال گذشته و به ویژه بعد از هدفمندی یارانه این فعال صنعتی درباره افزایش شدید قیمت محصوالت اسنک

محصوالت اسنک و چیپس مشمول قیمتگذاری نیستند و در سال های گذشته نیز قیمت این محصوالت مطابق با : نیز عنوان کرد

فزایش قیمت محصوالت با افزایش یعنی ا. البته تغییرات قیمتی همزمان با تغییر وزن محصوالت بوده است. نرخ تورم باال رفته است

 .وزنی محصوالت همراه بوده است

های گذشته با بحران سیب زمینی مواجه شده و  در سال: دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس و اسنک ایران گفت

ه شرکت های اسنک و این اتفاق باعث تحمیل زیان های سنگینی ب. درصد نیز افزایش یافت 099قیمت این محصول بعضا تا 

 .با این وجود افزایش قیمت محصوالت اسنک و چیپس غیرطبیعی نبوده است. چیپس شد

کنند که با احتساب بخش  نفر به صورت مستقیم در صنعت اسنک و چیپس کشور کار می 1099در حال حاضر : وی عنوان کرد

  .رسد هزار نفر می 12توزیع تعداد فعاالن این صنعت به بیش از 

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

 صنایع غذایی
 پرس فود 3131مهر ماه  2چهار شنبه 

 ماده غذایی که پس از تاریخ انقضا هرگز نباید مصرف شوند  8

. شود یخ تولید و انقضا محصول مطلع میدرج شده و به این وسیله مصرف کننده از تار مواد غذاییبندی  تاریخ انقضا بر روی بسته

 .شود ها می مصرف برخی مواد غذایی بعد از تاریخ انقضا موجب افزایش خطر ابتال به بیماری

برخی مواد : منطقه خراسان، محققان استرالیایی اظهار کردند -( ایسنا)به گزارش سرویس سالمت خبرگزاری دانشجویان ایران 

 :این مواد غذایی به شرح ذیل است. از انقضا مصرف شوند غذایی نباید حتی یک روز بعد

 .زا هستند های عفونت این مواد بعد از تاریخ انقضا مکان مناسبی برای رشد باکتری :بندی و خردشده های بسته سبزی

در انسان هاست و موجب اسهال  توت مکان مناسبی برای انگل. شستن کامل توت بعد از خرید بسیار بااهمیت است :توت تازه

 .اگر تاریخ مصرف آن به پایان رسیده و حالت خرابی دارد حتما از مصرف آن خودداری کنید. شود می

رشد کرده هر چند این ماده غذایی در  باکتری لیستریا در آن گوشتبا به پایان رسیدن تاریخ مصرف  :بندی شده گوشت بسته

 .اگر رنگ گوشت تغییر کرد یا بوی نامطبوعی داشت هرگز آن را مصرف نکنید. یخچال نگهداری شود

ها در پوسته تخم مرغ رشد کرده و موجب عفونت  باکتری. بسیار خطرناک استتاریخ گذشته نیز  تخم مرغمصرف  :تخم مرغ

 .خواهند شد

مصرف این ماده غذایی تاریخ گذشته یا حتی پیش از اینکه تاریخ مصرف آن به پایان برسد اگر در مکان  :کرده گوشت چرخ

 .مطلوب و طبق اصول بهداشتی نگهداری نشود نیز بسیار خطرناک است

 .غیرپاستوریزه تهیه شده باشد موجب عفونت خواهد شدشیربخصوص اگر پنیر از . انقضا پنیرهای مختلف متفاوت استزمان  :پنیر

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=62e67665730d440884787f80fceb8f74&Title=%D9%87%D9%85%D9%87%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3%20%D9%88%20%D9%BE%D9%81%DA%A9/%20%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%20%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D8%AE%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1
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. ها مناسب است برای رشد بسیاری از باکتری متاسفانه این محیط. ها برای رشد نیاز به محیط گرم و مرطوب دارند جوانه :ها جوانه

 .شوند بهتر است بعد از پایان رسیدن زمان انقضا مصرف نشوند به دلیل اینکه این مواد به صورت خام مصرف می

اگر مدت مصرف آن به پایان برسد قطعا . کنند های بسیاری در آن رشد می به دلیل خوب پخته نشدن مرغ باکتری :مرغ خام

  .مصرف مرغ تاریخ مصرف گذشته ارزش خطر کردن ندارد. یابد بدن نیز حتی با پخته شدن آن افزایش میعفونت در 

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

 اییصنایع غذ
 فود پرس 3131مهر ماه  3سه شنبه 

 استفاده از روغن پالم فقط در بستنی مجاز است 

این در حالی است که هنوز  .ممنوع شد -اول مهر ماه  -استفاده از روغن پالم در تولید کلیه محصوالت لبنی به جز بستنی از امروز 

 .نظر استهای لبنی بدون پالم در حال تجدید استاندارد مربوط به فرآورده

ای،  ، تاکنون هشت فرآورده لبنی اط قبیل پنیرهای آنالوگ، پنیرهای خامه(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

و خامه گیاهی قنادی با مجوز سازمان غذا و دارو اجازه استفاده از روغن پالم را   پنیرهای پیتزا، پنیرهای پروسس شده، انواع بستنی

با توجه به انتقادات مطرح شده و اعتراضات صورت گرفته، براساس آخرین اطالعات دریافتی استفاده از روغن پالم در  داشتند که

را  روغن پالمای که مجوز استفاده از  هفت فرآورده ممنوع شده و به گفته معاون سازمان ملی استاندارد از بین هشت فرآورده

 .داشتند تنها بستنی اجازه تولید با روغن پالم را خواهد داشت و مجوز سایر محصوالت باطل شد

ایع لبنی با استفاده از روغن تر سازمان غذا و دارو وعده داده بود که از انتهای شهریور ماه و از ابتدای مهر ماه پروانه تولید صن پیش

 .پالم باطل خواهد شد و صنایع لبنی، دیگر اجازه استفاده از روغن پالم را در تولیداتشان ندارند

در همین حال استاندارد محصوالت لبنی فاقد پالم نیز در سازمان ملی استاندارد در حال بازنگری و تجدیدنظر قرار دارد و طبق 

اعالم  لبنیاتعاون این سازمان به ایسنا اعالم کرده به زودی استانداردهای تجدیدنظر شده صنعت مقدم، م آنچه وحید مرندی

 .شود می

آن بر پایه شیر بوده و نوع دیگر نیز  شود که یک نوع به گزارش ایسنا، در حال حاضر بستنی به دو شکل در واحدهای لبنی تولید می

 .شود های پایه شیری از روغن پالم استفاده نمی فاقد شیر است که در بستنی

همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به سازمان ملی استاندارد معاون نظارت بر اجرای استاندارد 

ه ب: کند؟ اظهار کرد اطالعیه سازمان غذا و دارو سازمان استاندارد نیز مجوز استاندارد واحدهای لبنی دارای مجوز پالم را باطل می

طور طبیعی زمانی که پروانه ساخت این واحدها توسط سازمان غذا و دارو تمدید نشده ما نیز دیگر به این واحدها براساس تولید با 

 .دهیم روغن پالم پروانه استاندارد نمی

 0.1ی مختلف در نمونه برداشته شده از محصوالت لبن 111به گفته مرندی مقدم در آخرین بررسی انجام شده از بازار لبنیات از 

  .درصد کاهش یافته است 09درصد از آنها چربی گیاهی مشاهده شده که نسبت به گذشته میزان تخلفات 

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

 

 عسل
 خبرنگاران جوان - 3131مهر  5۰: تاریخ

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=cf78bbb0ca714acb90e51ad34a1c24a7&Title=8%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B6%D8%A7%20%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2%20%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=49c098f5c7c0465ba7c33a669a0ee1c9&Title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 ان در نمایشگاه داروئی نادیده گرفته شده استسهم زنبور دار

نمایشگاه گیاهان داروئی که قرار است درهفته اخیر برگزار شود متاسفانه نقش و جایگاه زنبور داران به عنوان حافظان   :رئیسی گفت

 .های این نمایشگاه نیست محیط زیست نادیده گرفته و اسم این گروه در بورشور

های  اگر در نمایشگاه نقش زنبور عسل در کار گاه  :اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانعفت رئیسی در گفتگو با 

 .آموزشی اطالع رسانی شود ما دیگر با مشکل عدم اطالع از این موضوع و نقش مهم زنبور و بحث گرده افشانی روبه رو نخواهیم شد

به جای عسل طبیعی به مردم هستیم که معاونت  2و3ی  های درجه های اخیر ما شاهد فروش عسل متاسفانه در سال: افزود  وی

تا شاهد فروش محصوالت بی کیفیت در بازار از این   و همچنین سازمان استاندارد باید به این مسئله ورود پیدا کنند  غذا و دارو

 .محصول نباشیم

حشرات مفیدی که قبال در : نقش گرده افشانی برای تولید گیاهان داروئی و محصوالت کشاورزی تصریح کرد رئیسی با اشاره به

اند و فقط زنبور عسل در حال حاضر  ی گرده افشانی نقش مهمی داشتند متاسفانه به دلیل سم پاشی بدون برنامه از بین رفته زمینه

 .است تمام دست اندرکاران این حوزه به این مسئله توجه کنند دهد که الزم در محیط زیست انجام می  این کار را

های  متاسفانه کاهش مصرف عسل طبیعی منافع زنبور داران را به خطر انداخته و سبب حضور بیشتر عسل  :وی در پایان یاد آور شد

 .بی کیفیت در بازار مصرف شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/1001001 

 

 گندم

 - 93/07/02فارس

 میلیارد تومانی برای تولید 1010یارانه / تومان 9911نرخ خرید تضمینی گندم 

میلیارد  1010امسال : تومان گفت 9911سخنگوی دولت در حاشیه نشست دولت با بیان نرخ خرید تضمینی گندم 

 .گرفته شده است تومان یارانه برای حمایت از تولید در نظر

نرخ خرید تضمینی   ، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه نشست امروز دولت با بیان این کهخبرگزاری فارسبه گزارش 

در نظر گرفته شده  میلیارد تومان یارانه برای حمایت از تولید 0030امسال : تومان تصویب شد، گفت 1100یک کیلوگرم گندم 

 . است

  :ها برای کمک به بخش صنعت گفت نوبخت در ادامه و با تشریح مصوبه مرتبط برای تخصیص بودجه از محل هدفمندی یارانه

میلیارد تومان برای کمک به تولید تخصیص داده شده است که از این  030هزار و  0براساس مصوبه هیئت دولت مبلغی بالغ بر 

های صنعتی، یک هزار میلیارد تومان برای وزارت جهاد  میلیارد تومان به وزارت صنایع برای کمک به بخش 399میزان هزار و 

میلیارد تومان به  109میلیارد تومان به وزارت نیرو،  099ها،  کشاورزی جهت کمک به تولید محصوالت کشاورزی و برقی کردن چاه

ونقل عمومی اختصاص خواهد  ان به وزارت کشور برای کمک به بخش حملمیلیارد توم 009وزارت راه و شهرسازی و همچنین 

 . یافت

های ویژه برای  میلیارد تومان نیز به وزارت صنعت و معدن و همچنین وزارت جهاد کشاورزی جهت کمک 199همچنین : وی افزود

 . ها اختصاص خواهد یافت هدفمندی یارانهمبلغ ناچیزی نیز برای تجهیز سایت سازمان . یابد صنایع با تکنولوژی باال اختصاص می

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4991951
http://www.farsnews.com/
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میلیارد تومان در نظر گرفته  199هزار و  1میلیارد تومان که به یارانه تولید اختصاص یافته در کنار  030هزار و  0این   :وی افزود

 . شده برای طرح تحول سالمت است

یارد تومان تسهیالتی است که از سوی بانک مرکزی اعالم هزار میل 119این مبالغ به عنوان یارانه برای : سخنگوی دولت ادامه داد

 . یابد بار چنین رقم قابل توجهی به تولید اختصاص می آمادگی شده است، تا به صنایع به عنوان تسهیالت پرداخت شود و برای اولین

  16ها برای ارائه نظرات درخصوص بودجه سال  ماهه به دستگاه فرصت یک*

ها و نهادهای اجرایی یک ماه فرصت داده شده  به دستگاه: اشاره کرد و گفت 01ابالغ بخشنامه بودجه سال  نوبخت در ادامه به بحث

ها داده شده تا بتوانند پیشنهادهای خود  نظرات خود را در قبال بودجه به ما ارائه کنند و این فرصت از آنجا به دستگاه است، تا نقطه

 .ر میان بگذارندرا به صورت عملیاتی با معاونت بودجه د

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029093991002 

 

 گندم
 - 93/07/01فارس

 ندهتنی تولید گندم در هکتار در خوزستان تا پنج سال آی 9.1افزایش / کمبود اعتبار برای خرید تضمینی گندم

های اخیر اعتبار کافی برای خرید تضمینی گندم  معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در ماه

 .این موضوع باعث شد، تا بخشی از گندم توسط بخش خصوصی خریداری شود: نداشتیم، گفت

اسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی که در زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در دومین گردهمایی سر عباس کشاورز معاون امور

درصد  19سال گذشته حدود : آستانه سال زراعی جدید با حضور و سخنرانی مسئوالن و کارشناسان کشاورزی برگزار شد، گفت

 .های کمی بیش از حد نرمال بارندگی داشتند بارندگی از حد نرمال کمتر بود و استان

های  درصد دچار کمبود بارندگی بودند و همچنین پدیده سرما در استان 12ا تا حدود ه برخی از استان سال گذشته: وی افزود

 .خراسان و گلستان موجب خسارات شد

بارندگی در کشاورزی آبی و دیم برای ما تعیین کننده آغاز فصل زراعی : معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت

 .ندگی فصل زراعی در سال گذشته دیر آغاز شداست، در حالی که به دلیل تأخیر در بار

 .تأمین کند رطوبت مورد نیاز گیاه را در خاک  حداقل براساس گزارش فائو بارندگی است که بارندگی مؤثر: کشاورز تصریح کرد

وان شاخص عن کیلوگرم گندم خریداری کردیم که این مقدار به 1909متوسط به ازای هر هکتار  در سال جاری به طور: وی افزود

گندم دولت کم  های اخیر به علت تأخیر در تزریق اعتبار، در برخی مناطق مانند مناطق سرد خرید تولید کم است و حتی در ماه

 .خریداری کرد شد به طوری که بخشی از گندم را بخش خصوصی

جهاد کشاورزی استمرار پایداری در رابطه با عملکرد سیاست وزارتخانه : معاون امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .انتظار تغییرات را نداریم عملکرد گندم است و اصال توقع و  در

بذر است که فرآیند آن از تحقیقات تا مصرف توسط  های بسیار وسیع و پردامنه ما موضوع یکی از سیاست: کشاورز تصریح کرد

 .کشاورز است

هایمان کافی نیست و حتی مواد اولیه  رسیدن به برنامه که مواد اولیه تولیدی برای در تأمین بذر ما به این نتیجه رسیدیم: وی افزود

 .تولید ارقام جدید کم است و با انتظارات ما فاصله بسیاری دارد تولیدی بذر ما ارقامی تاریخی هستند و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930702001793
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سال  0در دنیا این مدت زمان : ار داشتبماند، اظه  ای که مناسب درعرصه سال نباید 6کشاورز با بیان اینکه هر رقم تجاری بیش از 

 .درصد رشد کند 299عرضه ارقام جدید باید  و بنابراین عقبه است

کنیم و تمام مکانیزهای تکثیر بذر  های اولیه ما وجود ندارد و با شماره آن را تکثیر می در هسته برای تکثیر هیچ مانعی: وی افزود

 .به داخل را بکار خواهیم گرفت استفاده از بذرهای خارجی و انتقال تکنولوژیهایی مثل  مثل استفاده از بخش خصوصی و راه

کود به : بیان داشت ها بسیار زیاد است، تأثیر کود در عملکرد و مقابله با تنش معاون امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه

 .کمبودی نداریماندازه کافی در کشور تدارک دیده شده است و از این ناحیه هیچ گونه 

شود و  فراهم می رود، بلکه با فرمود کود مناسب تولید خوبی در دنیا با یک تغییر هوا محصوالت کشاورزی از بین نمی: وی افزود

 .و از بین رفتن محصول هستند عامل مناسبی برای جلوگیری کودها

سیمیت، همکاری جدی برای اراضی : داد و گفت های فنی سیمیت به کشور خبر معاون زراعی وزیر جهاد کشاورزی از ورود کمک

تن در هر هکتار ظرف پنج سال به عملکرد این استان اضافه کند و عملکرد این محصول به پنج  1.0خوزستان دارد و تعهد کرده که 

 .تن در هکتار برسد

ی از دیگر مواردی است که مدنظر های حفاظتی و کمک برای مناطق سردسیر عالوه بر آن، انتقال تکنولوژی: کشاورز اظهار داشت

 .داریم

مقرر : معاونت امور زراعتی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش عملکرد محصوالت دیم در کرمانشاه و لرستان اظهار داشت

 .ها با ورود تحقیقات جدید اضافه شود درصد به تولیدات دیم این استان 19است 

قالب کشاورزی  و این مسئله در ین مشکالت کشاورزی ما پایین بودن ماده آلی خاک استتر یکی از کلیدی: کشاورز تصریح کرد

 .حفاظت شده باید مدنظر قرار گیرد

کشت محصوالت  باید با معرفی ارقام مقاوم به خشکی و : وری آب است بیان داشت وی با بیان اینکه مشکل دیگر در کشاورزی بهره

 .یموری در آب را افزایش ده زودرس بهره

رسد در مواردی  به نظر می: با اشاره به این مطلب که باید محصوالت تولیدی کشاورزی کیفی باشد اظهار داشت کشاورز همچنین

 .های ما درست شدن این آمار است آمارهای تولیدات کشاورزی درست و دقیق نیست و یکی از برنامه

ها و عدم تناسب زیان وارده به کشاورز یکی از مشکالت این  به هزینهپایین بودن درصد خسارت و غرامت پرداختی نسبت : وی افزود

 .بخش است که باید این موضوع هم اصالح شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029091991139 

 

 گندم
 - 93/07/05فارس

 شود سودی از گندم عاید کشاورز نمی/تضمینی گندم مناسبت نیست نرخ خرید

نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم مناسب نیست و با : عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی گفت

 .های تولید کشاورزی نیست ها جوابگوی هزینه توجه به افزایش هزینه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930701001420
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وگو با خبرنگار  غالمرضا نوری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

علیرغم مناسب بودن زمان : در مورد نرخ اعالم شده خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری گفت خبرگزاری فارساقتصادی 

 .های تولید کشاورز نیست چندان مناسب نیست و پاسخگوی هزینه نرخ تعیین شده ی اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، متاسفانهبرا

 1100های کشاورزی با نرخ خرید  ها در سطح جامعه و همچنین افزایش قیمت نهاده با توجه به افزایش عمومی قیمت: وی افزود

 .ماند تومان سودی برای کشاورز نمی

درصد برای خرید تضمینی گندم را داشت، در  39مجلس انتظار افزایش حداقل : کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی گفت عضو

 .درصد است 19حالی که افزایش نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته کمتر از 

گیرد، اظهار  ای تولید گندم از کشاورزی مینوری با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری قطعا انگیزه را بر

دهد محصولی را تولیدی کند که سود  شود، ترجیح می طبیعتا وقتی کشاورز بداند از کشت یک محصول سودی عایدش نمی: داشت

 .کند بیشتری نصیبش می

ح جامعه را هم در نظر به دنبال سود نیستند و مصال نجیبی هستند که در کارشان البته کشاورزان ما قشر بسیار: وی گفت

  .گیرند می

قیمت مصوب خرید شیر خام از دامداران توسط : عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با اشاره به قیمت شیر اظهار داشت

اما  کننده شیرخام نتوانسته شیر را با قیمت بفروش برساند، تومان اعالم شده، در حالی که تاکنون هیچ دامدار و تولید 1119دولت 

 .دهند این افراد همچنان تولید خود را ادامه می

های سطح شهر کاهش نیافته  تومان در مغازه 199قیمت دام زنده، هنوز قیمت گوشت  علیرغم کاهش چند هزار تومانی: نوری گفت

 !رود؟ پرسد که این سود به کجا می است و هیچ کس هم نمی

جابت کشاورزان روا نیست و باید مسئولیت توجه بیشتری به این قشر تولید کننده ولی استفاده سودجویانه دالالن از ن: وی افزود

 .باشند  داشته

توجهی به کشاورزان و نرخ خرید تضمینی موجب دلسردی  بی: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت

 .شود رای آنها دارد میهای جایگزین گندم که سود بیشتری ب کشاورزان از تولید و رفتن به سمت کشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029090999660 

 
 
 

 گندم
 - 07/04/فارس

 ندمنرخ مناسب؛ عامل افزایش خرید تضمینی گ/ کود فسفات، اوره و بذر گندم به حد کافی تأمین شده است

چنین نرخ مناسب خرید گندم در  عواملی از قبیل مدیریت، اعالم به موقع نرخ و هم: مجری طرح گندم کشور گفت

امسال کود فسفات و اوره به حد کفایت و بذر مورد نیاز . افزایش میزان خرید تضمینی در سال جاری مؤثر بوده است

 .بطور کامل تأمین شده است

درباره عوامل مؤثر بر رشد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  طرح گندم کشور در گفت پور مجری اسماعیل اسفندیاری

عواملی از قبیل مدیریت، اعالم به موقع نرخ و افزایش مناسب نرخ خرید : خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته، گفت

 .تضمینی در سال جاری مؤثر بوده است خریدمیزان  تضمینی گندم در افزایش

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930705000669
http://www.farsnews.com/
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گذاری در کشت این محصول برای  افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته باعث امید و دلگرمی برای سرمایه: وی افزود

 .کشاورزان بود

نیروها برای جلوگیری با بسیج همگانی  ای گسترده ریزی برنامه سال زراعی گذشته: مجری طرح گندم کشور در ادامه اظهار داشت

 .های هرز توسط وزارتخانه انجام شد از بروز آفت سن در گندم انجام و اقدامات خوبی برای مبارزه با علف

های خوبی برای کشت گندم و  با حمایت از تولید گندم ظرفیت برای افزایش تولید وجود دارد و برنامه: پور تصریح کرد  اسفندیاری

 .ی جدید وجود داردبهبود تولید در سال زراع

سال گذشته در آغاز فصل زراعی اصال کود فسفات در کشور نداشتیم، اما امسال کود فسفات و : مجری طرح گندم کشور بیان داشت

 .اوره به حد کفایت و همچنین بذر مورد نیاز بطور کامل تأمین شده است

های آموزشی  برنامه: ری کامال به روز شده است، بیان داشتفنی برای سال زراعی جا  اسفندیاری پور با بیان اینکه دستورالعمل

 .کنیم کننده را ایفا می  مفصلی برای سال زراعی جاری داریم که در اینجا ما نقش هماهنگ

میلیون هکتار از کشت گندم دیم و  1حدود : هکتار بود، گفت 6.0وی با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم در سال گذشته حدود 

 .هکتار کشت آبی بود میلیون 3.0

هنوز آمار دقیقی از میزان فروش گندم توسط کشاورزان به بخش خصوصی نداریم و در حال : مجری طرح گندم کشور اظهار داشت

 .های مختلف هستیم استعالم این آمار از سازمان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029093991010 

 

 گندم
 - 93/07/07فارس

 یافت درصد افزایش می 11نرخ خرید تضمینی گندم باید 

شده برای تولید گندم نرخ خرید تضمینی این  های تمام با توجه به تورم و هزینه: رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت

 .درصد افزایش یافته است 92حالی که نرخ خرید آن فقط یافت، در  درصد افزایش می 11محصول حداقل باید 

در مورد نرخ تعیین  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید موسی رهنمایی رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در گفت

 19د افزایش یافته، اما نرخ خرید تضمینی گندم فقط درص 39نرخ تورم در کشور بیش از  :شده برای خرید تضمینی گندم گفت

 .داشته است درصد افزایش

تومان تعیین  1100نرخ خرید تضمینی گندم بیش از  های کشاورزی باید با توجه به افزایش قیمت سوخت و نهاده: وی افزود

 .برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان منصفانه نیست  شد و این نرخ می

رسد به دلیل استراتژیک بودن این محصول باید در نرخ خرید تضمینی گندم  به نظر می: فی کشاورزی تصریح کردرئیس نظام صن

 .تجدید نظر شود

حمایت از کشاورز حمایت از تولید داخلی است و دولت با حمایت و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم چیزی از دست : وی افزود

 .شود لوگیری از واردات میدهد، بلکه باعث تولید بیشتر و ج نمی

های کشاورزی قیمت خرید تضمینی  با توجه به هزینه تولید گندم و نرخ تورم و افزایش قیمت نهاده: رهنمایی اظهار داشت

 .یافت درصد افزایش می 30حداقل باید  نسبت به سال گذشته گندم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029096991300 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930702001545
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930706001297
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 گیاهان دارویی گیاهان
 آیانا- 3131مهر  50, دوشنبه

 جهاد کشاورزی بستر تولید مواد خام دارویی را فراهم می کند 

 .های دارویی فراهم می کند وزارت جهاد کشاورزی بستر تولید مواد خام گیاهان دارویی را با سفارش شرکت

، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی امروز در آیین افتتاحیه دومین جشنواره (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ن در ایرا: های طبیعی و طب سنتی ایران در مصالی تهران با اعالم این مطلب افزود و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی با فرآورده

گونه آن منحصر به فرد است و وزارت جهاد کشاورزی به دنبال ایجاد اشتغال زایی،  132گونه گیاهان دارویی وجود دارد که  3999

 .بندی گیاهان دارویی است تا این فرآیند اصالح شود نوآوری و ارزش افزوده مناسب در فرآیند تولید، فرآوری و بسته

تقاضای   تولید گیاهان دارویی وجود داشت، فقدان بودجه برای این محصوالت متاثر از مشکلی که در گذشته برای: وی افزود 

 .ناچیز بود و به بیان دیگر در واقع آثار و ارزش واقعی این گیاهان شناخته نشده بود

برداری در این  ای بهرهه کنندگان و همه فعاالن عرصه گیاهان دارویی، نظام وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که باید با کمک تولید 

وزارت جهاد کشاورزی نیز به دنبال راهکارهایی برای تعریف این : های مرتعی و زراعی تعریف شود، اعالم کرد حوزه در عرصه

مدت، اشتغالزایی، نوآوری و ارزش افزوده مناسبی در فرآیند  برداری بلند های بهره برداری است تا بتوان از طریق نظام های بهره نظام

 .بندی گیاهان دارویی ایجاد کرد تولید، فرآوری و بسته

به گفته حجتی، در وزارت جهاد کشاورزی سازوکار جدیدی برای تولید مواد خام مورد نیاز در حوزه گیاهان دارویی در حوزه  

 .ده استها و مراتع تعریف ش ها، مراتع و آبخیزداری کشور و موسسه تحقیقات جنگل معاونت باغبانی، سازمان جنگل

حجتی در ابتدای شرکت در این جشنواره به همراه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری و سورنا ستاری، معاون علمی و  

 ./های طبیعی و طب سنتی ایران بازدید کرد فناوری رییس جمهوری از دومین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده

http://www.iana.ir/majles/item/10606-1.html  

 دارویی   گیاهان

 آیانا-3131مهر  50, دوشنبه

 میلیون دالر انواع گیاهان دارویی از ایران صادر شد  612:

ات گیاهان دارویی در دنیا خبر میلیون دالری ایران در بازار صادر 612معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از سهم 

 .داد که زعفران در صدر آن قرار دارد

، سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز در آیین (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ران در مصلی تهران با اعالم این خبر افتتاحیه دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فراورده های طبیعی و طب سنتی ای

گیاهان دارویی و پتانسیل های موجود در این زمینه از جمله صنایعی است که می تواند در صادرات نقش بسیار مهمی داشته : افزود

 .باشد

اهنگی های الزم اکنون در معاونت علمی تاکید بر پتانسیل های بومی کشور در حوزه صادرات گیاهان دارویی است و هم: وی افزود

برای گسترش تولید و صادرات این گیاهان و فراورده های طبیعی دارویی در وزارت صنایع و بهداشت و معاونت علمی در جریان 

 .است

http://www.iana.ir/majles/item/19696-1.html
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وی با ابراز امیدواری از این که نمایشگاه یاد شده گام موثری در گسترش تولید محصوالت دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی و  

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت : ادرات باشد، یادآور شدافزایش ص

 .های دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی حمایت های خوبی را انجام می دهد

ن خطرپذیر حضور دارند و همچنین سعی شده به گفته ستاری در این نمایشگاه فن بازارها، سرمایه گذاران خصوصی، سرمایه گذارا 

 ./است مردم با پیشرفت هایی که در حوزه گیاهان دارویی در کشور انجام شده آشنا شوند

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10092-1.html 

 
 گیاهان دارویی

 آیانا- 3131ر مه 50, دوشنبه

 ثبت هشت هزار گونه گیاه دارویی در فلور ملی ایران 

 .گونه آن دارای ترکیبات مؤثر است 1322گونه گیاه دارویی در فلور ملی ثبت شده که بیش از  1222در ایران تاکنون 

هان دارویی فرآورده ای طبیعی و طب سنتی ایران امروز در ، دبیر جشنواره گیا(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

با تغییر رویکرد حوزه سالمت و استفاده از فن آوری های پیشرفته زیستی، کاربرد گیاهان دارویی در : افتتاحیه این جشنواره گفت

 .طب نوین افزایش یافته است

گونه  1999رو به افزایش است و در ایران نیز تاکنون سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشورهای مستعد : حسن عصاره افزود

 .گونه دارای ترکیبات مؤثره هستند 3299گیاهی در فلور ملی ثبت شده که بیش از 

کشت : گونه منحصراً در ایران وجود دارد که در عرصه های طبیعی به وفور کشت می شود، ادامه داد 1029وی با بیان این که 

 .رها می تواند زمینه صادرات بیشتر این محصوالت را فراهم آوردگیاهان دارویی در دیم زا

میلیون دالر تخمین زده شده که قابلیت افزایش  109ارزش گیاهان دارویی در بازار بین المللی به غیر از زعفران : عصاره تأکید کرد

 .دارد

 10مرکز علمی،  00در جشنواره و نمایشگاه امسال : دبیر جشنواره گیاهان دارویی فرآورده ای طبیعی و طب سنتی ایران ادامه داد

 32جلد از  11جلد و  1محصول تجاری عرضه شده است و عالوه بر آن نسخه جدید ترجمه کتاب قانون در  3199کارگاه آموزشی، 

 ./جلد کتاب ذکریای رازی نیز در این نمایشگاه به چشم می خورد 3عالوه بر آن . جلد کتاب الحاوی موجود است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10091-1.html 

 
 گیاهان دارویی

 آیانا- 3131مهر  50, دوشنبه

 میلیارد دالری گیاهان دارویی را تصاحب کند  922ایران می تواند بخشی از بازار 

میلیارد دالر است که ایران می تواند با فراوری مناسب بخشی از آن را  922ن دارویی در بازار بین المللی سهم گیاها

 .صاحب شود

، صبح امروز معاون اول رئیس جمهوری در افتتاحیه دومین جشنواره و (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

شرایط سرزمینی و طبیعی ایران : ی طبیعی و طب سنتی ایران با اعالم این مطلب گفتنمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده ها

 .زمینه توسعه گیاهان دارویی را فراهم کرده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19703-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19701-1.html
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: اسحاق جهانگیری با بیان این که در دو دهه اخیر بازار گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته و دارای رشد دو رقمی است، افزود

ل کنیم که اتکای کشور از درآمدهای نفتی به سمت جایگزین های مناسب دیگری هدایت شود و اقتصاد دانش باید به گونه ای عم

 .بنیان یکی از این زمینه هاست

 .گیاهان دارویی یکی از رشته هایی است که می تواند اقتصاد دانش بنیان را رقم بزند: جهانگیری ادامه داد

می : اخیر در زمینه فرآوری گیاهان دارویی توانسته موفقیت هایی را کسب کند، ادامه داد وی با اشاره به آنکه ایران طی سال های

 .توانیم با کمک شرکت های دانش بنیان تولیدات این بخش را به سمت بازار بین المللی هدایت کنیم

عرضه را در سطح بین الملل جهانگیری همچنین بابیان این که شرکت های دانش بنیان باید برند سازی کنند و محصوالت قابل 

 .ایران کشوری تواناست و می تواند با تخصص های مناسب جایگاه خود را در بازارهای بین المللی ارتقا دهد: ارائه دهند،تأکید کرد

 توجه به شرکت های دانش بنیان در برنامه ششم توسعه

ی دانش بنیان توجه خاصی شده است و زیرساخت در برنامه ششم توسعه به شرکت ها:معاون اول رئیس جمهوری همچنین گفت 

 .ها و جهت گیری ها برای حضور آنها در عرصه بین المللی فراهم شده است

باید در جهت افزایش ارزش افزوده گیاهان دارویی آنها فرآوری کرده و از خام فروشی در سطح بین الملل : جهانگیری ادامه داد

 .جلوگیری کنیم

 .عرضه محصوالت فرآوری شده در بازارهای بین المللی مانعی وجود ندارد برای: وی در ادامه گفت

میلیارد دالر برشمارد و  199معاون اول رئیس جمهوری همچنین در جمع خبرنگاران سهم گیاهان دارویی در بازار بین المللی را 

 .گسترش دهدیکی از محورهای سیاسی دولت بر آن است که شرکت های دانش بنیان و علمی را : افزود

کشور دارای ویژگی های منحصر به فردی در تولید گیاهان دارویی است و در سال های اخیر حرکت های :جهانگیری ادامه داد 

خوبی انجام شده است، بنابراین باید شرکت های موجود به جای صادرات خام گیاهان دارویی، به سمت فرآوری و سپس صادرات 

 .آن اقدام کنند

افتتاحیه دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران که با حضور  گفتنی است در

معاون اول رئیس جمهوری، معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی و مدیران و مسئوالن بخش منابع 

 .تقدیر و تشکر شد طبیعی و گیاهان دارویی برپا شد، از پیشکسوتان این صنعت

 ./مهر ماه در محل مصلی امام خمینی برای بازدید عالقه مندان دایر است 19الزم به ذکر است این جشنواره تا 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10099-1.html 

 

 گیاهان دارویی
 - 93/07/07فارس

 دومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی و طب سنتی ایران افتتاح شد

های طبیعی و طب سنتی ایران صبح امروز با حضور معاون  دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده

 .اول رئیس جمهوری در مصالی تهران گشایش یافت

های طبیعی و طب سنتی  گیاهان دارویی، فرآورده»، دومین جشنواره و نمایشگاه ملی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

، هفتم تا دهم مهرماه به همت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست «ایران

 .شود می محور در مصالی تهران برگزار 11جمهوری در 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19700-1.html
http://www.farsnews.com/
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 های آموزشی طب سنتی ویژه عموم و جامعه پزشکی نیز ترتیب داده شده است ها و کارگاه در کنار برگزاری این جشنواره کالس

این نمایشگاه صبح امروز با حضوراسحاق جهانگیری معان اول رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و محمود 

 .شدحجتی وزیر جهاد کشاورزی افتتاح 

 .مندان است تهران برپاست و آماده بازدید عالقه( ره)مهر ماه در شبستان مصالی امام خمینی19این نمایشگاه چهار روزه از هفتم تا 

  ایران دارای مزیت انحصاری در گیاهان دارویی: دومین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی گفت  وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح

 .های وزارت جهاد کشاورزی فراهم کردن بستر تولید مواد خام برای صنعت گیاهان دارویی است است و از برنامه

ای جدید و اقتصادی در نظام  ه حجتی همچنین تاکید کرد بهره برداری از مراتع برای تولید و زراعت گیاهان دارویی به عنوان شیو

 .های وزارت جهاد کشاورزی است برداری مراتع از برنامه بهره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12039130991121 

 گوشت مرغ

 - 93/07/06فارس

 های گوشتی هزار تن گوشت با ممنوعیت استفاده خمیر مرغ در فراورده 12هدر رفتن 

هزار تن  12ایران اعالم کرد بخشنامه سازمان غذا و دارو امکان استفاده  های گوشتی دبیر انجمن صنفی فرآورده

 .های گوشتی گرفت و خسارت به اقتصاد کشور وارد کرد گوشت مرغ را در فرآورده

های گوشتی  ده از خمیر مرغ در فراوردهشهریور امسال استفا 10، سازمان غذا و دارو خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های گوشتی، نمایندگان سازمان  را ممنوع کرد در واکنش به این خبر امروز در یک نشست خبری، دبیر انجمن صنفی فراورده

ب ه القول اعالم کردند که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دامپزشکی کشور، دانشکده دامپزشکی و استاد دانشگاه تهران متفق

 .جای رفع صورت مسئله باید راهکار برای این مشکل پیدا کند

 .ماند هزار تن گوشت بال استفاده می 09به گفته آنها با این ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ ساالنه 

چسبد و امکان کندن آن به روش دستی وجود ندارد  خمیر مرغ همان گوشتی است که معموال به استخوان مرغ و گاو می

های گوشتی از آنها استفاده  کنند و در بخش فراورده ها را از استخوان و بال مرغ جدا می هایی هستند که این گوشت گاهدست

 .کنند می

کنند و در محصوالتی  چسبد که با دستگاه جدا می درصد گوشت یک مرغ به استخوان و بال این حیوان می 10به گفته کارشناسان 

 .شود  ا ستفاده می مانند سوسیس و کالباس از آن

های گوشتی را رد کرده بود و بعد از سه سال سازمان غذا  البته سازمان استاندارد هم سه سال پیش استفاده از خمیر مرغ در فراورده

 .ای ممنوعیت استفاده از آن را در صنعت گوشت ممنوع اعالم کرده است و دارو ضمن تایید نظر استاندارد طی بخشنامه

دهد و مجوز بکار گیری آنها در  کند را سازمان دامپزشکی می ی که گوشت مرغ یا گاو را از استخوان جدا میمجوز واحدهای

 .شود واحدهای فراوری گوشتی از سوی وزارت بهداشت صادر می

بین  اختالفی که: صالح زاده کارشناس دفتر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور در این نشست در پاسخ به سوال فارس گفت

دهد اما وزارت  وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی کشور وجود دارد این است که سازمان مجوز انجماد گوشت جدا شده را می

 .بهداشت معتقد است که انجماد نباید صورت گیرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920827001434
http://www.farsnews.com/
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داشت حمل آنها به هر حال برای استفاده آن در واحدها باید این محصوالت منجمد و حمل شوند که وزارت به: این کارشناس گفت

 .را عاملی برای افزایش بار میکروبی عنوان کرده است

خوری شود به  ها جدا شده یا به اصطالح خمیر مرغ تازه سایت وزارت کشاورزی آمریکا نیز آمده است در صورتی که گوشت  در

 .مدت سه روز و اگر منجمد شود تا یک ماه قابل استفاده است

شود در آن از امعا و احشا حیوان یا مرغ استفاده  آنچه که به اشتباه در مورد خمیر مرغ بیان میدر این نشست خبری تاکید شد   

 .شود و تنها منظور از خمیر مرغ گوشتی است که به استخوان حیوان چسبیده و قابل استحصال نیست نمی

قلب وجود دارد اما تاکید کردند که درصد در بخش فراوری گوشت کشور ت 0همچنین در این نشست خبری اگرچه قبول کردند که 

ها از روغن  وزارت بهداشت نباید به جای حل مسئله یا ارائه راهکار، صورت مسئله را پاک کند مثال به صرف استفاده برخی کارخانه

لب مردم را از پالم در لبنیات نباید استفاده از ا ین ماده با ارزش غذایی را ممنوع کرد و همچنین بواسطه وجود چند کارخانه متق

 .استفاده از گوشت ارزشمند محروم کرد

متأسفانه استاندارد و اخیراً سازمان غذا و : های گوشتی اظهار داشت در این نشت مجید افالکی دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده 

ایجاد اشتغال بیشتر و توسعه  های انجام شده در جهت گذاری ای بدون درنظر گرفتن منافع صنعت غذا، سرمایه دارو با صدور اعالمیه

اقتصاد »های راهبردی  تر بدون توجه به سیاست ها به خصوص به کشورهای همجوار و از همه مهم صادرات اینگونه فرآورده

های گوشتی را عمالً ممنوع اعالم کرده و موجب خسارت  هزار تن گوشت مرغ در صنعت فرآورده 09استفاده از حدود « مقاومتی

 .عه کالن اقتصاد کشور شده استجدی در مجمو

جداکننده ) separatorسازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استفاده از دستگاه  1210متأسفانه از اوایل سال : وی گفت

برای استحصال مانده گوشت را به دلیل تخلف تعداد معدودی از کارخانجات متوقف کرده و در این رابطه نه ( گوشت از استخوان

هزار تن گوشت مرغ در سال  09های گوشتی بلکه در مجموع اقتصاد ملی را از فرآوری بیش از  ا صنایع تولیدکننده فرآوردهتنه

 .محروم کرده است

های گوشتی تقریباً در کشورهای تولیدکننده اغلب با هدف پاسخگویی به نیازهای پروتئینی به خصوص  تولید فرآورده: افالکی گفت

های  در این رابطه صنعت فرآورده. شوند به وجود آمده است بندی می طبقه 0های درآمدی یک الی  ه در دهکخانوارهای شهری ک

گوشتی در کشورمان تمام توان خود را در تولید محصوالت گوشتی با کیفیت و با قیمت مناسب برای پاسخگویی به نیازهای 

 .گفته به کار گرفته است پیش

حتی از خمیر ماهی  های گوشتی در اکثر کشورهای آمریکایی و اروپایی رایج است، میر مرغ در فراوردهبه گفته افالکی استفاده از خ

 .کنند کنند وبه تازگی پا فراتر نهاده و از پروتئین ماهی هم در این زمینه استفاده می هم استفاده می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029096999260 

 مرکبات

 آیانا- 3131مهر  50, دوشنبه

 هزار هکتار از باغات مرکبات جنوب کرمان به دلیل شیوع آفات  92نابودی :

و سایر  "زوال مرکبات"وم به هزار هکتار باغات جنوب کرمان به دلیل شیوع آفتی ناشناخته موس 30هزار هکتار از  92

 .بیماری های جاری از بین رفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930706000369
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 19: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز جنوب کرمان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بودن برخی ازاین آفات امکان مقابله اند که به دلیل ناشناخته  هزار هکتار از باغات جنوب کرمان به دلیل شیوع آفات از بین رفته

 .مستقیم وجود ندارد

آفتی ناشناخته موسوم به زوال مرکبات ظرف مدت یک هفته باغات مرکبات را خشک کرده و از بین می رود و : یحی مقدسی افزود

ن فارس نیز به تازگی درصورت انتقال محصول آلوده احتمال گسترش در سایر مناطق وجود دارد به طوری که این بیماری در استا

 .مشاهده شده است

هزار هکتار از این  19هزار هکتار باغات مرکبات وجود دارد که از بین رفتن  20در جنوب استان کرمان : وی خاطر نشان کرد

و مشاغل هزار بهره بردار منطقه گذاشته و برخی باغداران را مجبور به کار در سایر مناطق  0میزان، تاثیر زیادی بر روی معیشت 

 .کرده است

 "گرینینگ"عالوه بر بیماری ناشناخته موسوم به زوال مرکبات در این منطقه بیماری : عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد

 .نیز برخی از انواع مرکبات را به خود در گیر کرده است

معاون   رمان در محصول لیمو ترش است کهگفتنی است که جاروئک لیمو ترش نیز عامل از بین رفتن برخی از مرکبات جنوب ک

برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در حاشیه نشست وزیر جهاد کشاورزی با اعضای خانه کشاورز با تایید خبر از 

ارائه  برای حل این مشکل بر بخش تحقیقات متمرکز شده تا رقمی مقاوم در برابر این بیماری: بین رفتن لیمو ترش جیرفت گفت

 .شود

الزم به ذکر است که محققان کشورمان با ارائه طرحی جامع در زمینه بیماری جاروک لیموترش در جنوب ایران، برای نخستین بار 

در دنیا زنجرک را به عنوان ناقل فیتوپالسمای عامل بیماری جاروک لیموترش معرفی کرده اند و تحقیمات تکمیلی برای ارائه رقمی 

 ./انجام استمقاوم در حال 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/10611-1.html 

 

 متفرقه

 ایسنا - 3131مهر  3شنبه  سه

  ورودی کرج جای نمایشگاه گل و گیاه نیست
  .شدن به نمایشگاه گل و گیاه را ندارد کرج ظرفیت تبدیلفضای ورودی شهرستان : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت

فضای ورودی شهرستان کرج به دلیل : البرز، اظهار کرد ، منطقه(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  مسعود کریمی در گفت

احداث شود، ترافیک سنگینی  ین نمایشگاه در مکان مذکور،قابلیت تبدیل به نمایشگاه گل و گیاه را ندارد و اگر ا اینکه کنار اتوبان قرار گرفته

  .ریزد در این محدوده، ایجاد و نظم عمومی این منطقه به هم می

. کشاورزی استان دخالتی در تعیین تکلیف این زمین ندارد مالک اصلی این فضا، وزارت جهاد کشاورزی است، به همین دلیل جهاد: وی افزود

قرار گرفت اما با استانی  تبدیل به نمایشگاه دائمی تجهیزات و ادوات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی هدفسال قبل با  39این فضا 

  .اما اجرای این طرح در واقعیت عملیاتی نیست شدن البرز بنا شد به نمایشگاه دائمی گل و گیاه تبدیل شود

نمایشگاه دائمی گل و گیاه نیست و باید فضای  فضای مناسبی برای ایجاد متر 0999: رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز خاطرنشان کرد

انجام شده و  ها و مکاتبات الزم برای تعیین تکلیف این فضا با وزارت جهاد کشاورزی رایزنی. شود تری به این امر اختصاص داده بسیار بزرگ

  .شود نتیجه نهایی به زودی اعالم می

http://isna.ir/fa/news/02909199321 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/19681-1.html
http://isna.ir/fa/news/93070100238
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  متفرقه
 - 93/07/05فارس

 ریزی کشور است آمار پایه برنامه/ ها تاکید مراجع عظام در مورد ارائه اطالعات صحیح در سرشماری

ات غلط در مرکز آمار ایران به مناسبت شروع سرشماری عمومی کشاورزی از مراجع عظام در مورد ارائه اطالع

 .اند ها استفتاء کرده است و اکثر مراجع بر دادن اطالعات درست تاکید کرده سرشماری

روز از سوی مرکز  12از امروز سرشماری عمومی کشاروزی در سراسر کشور به مدت  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .آمار ایران شروع شد

 .برداران نسبت به سواالن سرشماری است های مسئوالن ارائه آمار دقیق توسط کشاورزان و بهره یکی از خواسته

کنم که به سؤاالت  توصیه می: همچنین مقام معظم رهبری فرازهایی در مورد اهمیت سرشماری دارند که به شرح زیر است

ها را در مسائل  ریزی بهتری انجام دهد و اولویت به آن بتواند برنامه های صحیح و دقیق بدهند تا دولت با اتکا آمارگیران پاسخ

تر و  هر چه سرشماری دقیق. آید های کشور آمار است که با سرشماری به دست می ریزی پایه برنامه. مختلف کشور رعایت کند

سرشماری یک ضرورت برای . ی کمک کنندتر خواهد بود بنابراین مردم در امر سرشمار  تر و درست ها صحیح تر باشد، برنامه صحیح

 .رود مندی کشور از یک آینده منطقی و معقول و مطلوب به شمار می ریزی درست و بهره آینده کشور است، برای برنامه

همچنین مرکز آمار ایران به دلیل اهمیت و ضرورت سرشماری از برخی مراجع و ایات عظام و نیز همکاری مردم در ارائه اطالعات 

 :ح استفتاء کرده که به شرح زیر استصحی

ریزی برای  با احترام همان گونه که استحضار دارید، در اختیار داشتن آمار و اطالعات صحیح و روزآمد یکی از مبانی اساسی برنامه

در این . ایدبه این منظور بر اساس قانون مرکز آمار ایران در نظر دارد سرشماری عمومی کشاورزی را اجرا نم. اداره کشور است

هایی مستقیماً با مراجعه  اجرا خواهد شد اطالعات مورد نیاز بخش کشاورزی به وسیله پرسشنامه 1202سرشماری که در مهر ماه 

برداران کشاورزی در پاسخگویی صحیح به مأموران سرشماری اهمیت  از آنجا که همکاری بهره. گردد آوری و تهیه می به مردم جمع

های  گیری ها و تصمیم ریزی های نادرست از وضع موجود به دنبال آن برنامه های نادرست موجب برداشت ائه پاسخای دارد و ار ویژه

 .گردد نامناسب در امور می

ارائه اطالعات صحیح و دقیق و پرهیز از ارائه اطالعات   همکاری با مأموران سرشماری و)مستدعی است حکم شرعی این موضوع 

 .را بیان فرمایید( شمارینادرست به مأموران سر

دهندگان  با اهدای سالم ارائه آمار غیرواقعی حرام است و هرگاه سبب خساراتی گردد ارائه :آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی

 .مسئولند

 در دین اسالم، راستگویی نشانه ایمان و دروغگویی نشانه نفاق است بنابراین همه شهروندان گرامی در :آیت اهلل جعفر سبحانی

مسئوالن کشور را در انجام خدمات و . نمایند صحیح بدهند عالوه بر اینکه به مسئولیت دینی خود عمل می  ها و پاسخ مورد پرسش

 .کنند کارهای الزم کمک می

رسانی به عموم مردم در  با توجه به اینکه سرشماری و دانش اطالعات و آمار دقیق در راه خدمت :آیت اهلل علوی گرگانی

و پرهیز از دروغ توسط مردم زحمتکش کشاورز امری الزم و   باشد و لذا ارائه اطالعات دقیق ی مختلف امری ضروری میها رشته

ریزی خود را در جهت خودکفائی محصوالت و رسیدگی به وضعیت کشاورزان  ضروری است و مسئولین امر نیز الزم است برنامه

 .انجام دهند

http://www.farsnews.com/
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 .ابط حکومت اسالمی است باید رعایت شودآنچه که ضو: اهلل نوری همدانی آیت

به آن عمل ...( همکاری با مأموران، ارائه آمار دقیق و )بنا بر احتیاط اگر قانون درباره سرشماری تکلیف کرده است مثل : زنجانی

 .شود و ارائه آمار غیرواقعی نادرست به مأموران حرام است

ریزان را تسهیل و دقیق  اری به جهت فوائد و منافعی که دار و کار برنامههمکاری با مأمورین سرشم :اهلل موسوی اردبیلی آیت

 .ای است و دادن اطالعات غلط جایز نیست کند، بسیار کار پسندیده می

همکاری با ماموران، ارائه آمار دقیق )بنابر احتیاط اگر قانون درباره سرشماری تکلیف کرده است مثل : آیت اهلل شبیری زنجانی

 .آن عمل شود و ارائه آمار غیر واقعی و نادرست به ماموران حرام استبه ...( و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029090991111 

 متفرقه
 آیانا- 3131مهر  52, چهارشنبه

 اورزی ایثارگرند درصد کارکنان جهاد کش 61:

حکم بازنشستگی جانبازان در حال اشتغال جهاد کشاورزی که موعد بازنشستگی آن ها فرا رسیده، بر اساس احکام 

 .شود کارکنان لشگری تا یک ماه آینده ابالغ می

اد کشاورزی در دفاع شهید جه 2299مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ایثارگران جهاد کشاورزی امروز پیش از آغاز سیزدهمین یادواره  

بر اساس هماهنگی : ، ضمن اعالم این خبر افزود(ایانا)مقدس و در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گرفته از سوی جوادی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شده است تا زمان صدور این  صورت

 .جانباز در حال اشتغالی بازنشسته نشود تا احکام لشگری آنها صادر شودابالغیه جدید، هیچ 

قانون  20و  21هدایت نواب با بیان اینکه خدمت یادشده به جانبازان در حالت اشتغال جهاد کشاورزی در راستای اجرای ماده 

نبازان حالت اشتغال از میان دو نوع احکام همچنین بر اساس این قانون، جا: شود، افزود رسانی به ایثارگران اجرا می جامع خدمات

با میزان ( هزار تومان 199تا  399بین )گیرند که به لحاظ حقوق دریافتی  بگیر، با حکم لشگری حقوق می کشوری و لشگری حقوق

 .حقوق دریافتی احکام کشوری تفاوت دارد

درصد جانبازی، آزادگان و خانواده شهدای وزارت  30 همین قانون، جانبازان باالی 01همچنین بر اساس ماده : وی خاطرنشان کرد

درصد بیش از حقوق سایر کارکنان وزارتخانه دریافتی خواهند داشت که این قانون نیز در سطح وزارت جهاد  30جهاد کشاورزی 

 .کشاورزی ابالغ شده و اجرای آن در ادارات جهاد کشاورزی سراسر کشور در دست پیگیری است

نفر آنها در  099نفر جانباز در حال اشتغال در جهاد کشاورزی حضور دارند که تاکنون احکام  099ر حال حاضر به گفته نواب، د

 .قالب حکم لشگری در بسیج و سپاه صادر شده است

  
 شوند دار می تمام ایثارگران جهاد کشاورزی خانه

دار  پیگیری خانه: دفتر در جهاد کشاورزی ادامه دادهای تحت پوشش این  وی در تشریح سایر خدمات دفتر ایثارگران به خانواده

واحد در حال  109واحد و در کرج  369های در دستور کار است که در تهران  شدن تمام ایثارگران جهاد کشاورزی از اهم اقدام

 .ساخت است

 .دار شده باشند نهنواب اظهار امیدواری کرد تا با تکمیل و تحویل این واحدها، تمام ایثارگران جهاد کشاورزی خا

 هزار فرزند شهید تحصیلکرده در جهاد کشاورزی بیکارند 93 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930705001141
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تاکنون : مدیرکل دفتر ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت استخدامی فرزندان شهدای جهاد کشاورزی نیز تصریح کرد

و  02ت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال اند که با توجه به تحوال دوهزار فرزند شهید به استخدام جهاد کشاورزی درآمده

 .تغییر روال کار، پیگیر اخذ مجوز استخدام سایر فرزندان شهدا نیز در جهاد کشاورزی هستیم

در حال : اکنون چه تعداد فرزندان شهدای جهاد کشاورزی بیکار هستند، یادآور شد وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایانا که هم

فرزند تحصیلکرده شهدای جهاد کشاورزی بیکار هستند که دولت قرار است بر اساس آمار بازنشستگان، مجوز  هزار 12حاضر حدود 

 .استخدام جدید صادر کند

 10توان گفت  هزار نفر ایثارگرند که به لحاظ درصد می 29هزار نفر کارکنان جهاد کشاورزی،  19در حال حاضر از : نواب تأکید کرد

 .های محکم جنگ و دفاع در مجموعه جهاد کشاورزی حاکم است اورزی ایثارگرند و پایهدرصد کارکنان جهاد کش

نفر از آنها شاغل و سایرین  199آزاده وجود دارد که  399هزار و  اکنون یک وی با بیان اینکه در مجموعه جهاد کشاورزی هم

هزار نفر از آنها در قالب جانبازان مردمی  12است که هزار نفر  31تعداد جانبازان تحت پوشش نیز : بازنشسته هستند، اظهار داشت

هایی در نوع خدمات درمانی و حقوقی استفاده  هزار نفر در قالب جانبازان شاغل از خدمات رفاهی این دفتر با اندک تفاوت و هشت

 .کنند می

 مندان و دانشجویان شده جنگ، در اختیار عالقه میلیون سند ذخیره 9.9 

در این : کشاورزی با بیان اینکه در حاشیه این یادواره پنجمین نمایشگاه اسناد دفاع مقدس نیز برپاست، گفتمشاور وزیر جهاد 

 .شده فرماندهان ارشد به جهاد سازندگی نصب شده است های ابالغ بار اسناد مأموریت نمایشگاه برای نخستین

میلیون  1.1ع مقدس در حوزه جهاد سازندگی وجود دارد که میلیون سند از دفا 3.0به گفته نواب، در مورد مجموعه اسناد نیز 

 .برداری و نشر فرهنگ منتشر شود سند ذخیره شده تا برای بهره

ای نداریم و تمام  ما هیچ محرمانه: مندان مراکز تحقیقاتی به این سند افزود وی درباره امکان دسترسی دانشجویان و عالقه

 .توانند با مراجعه به این مرکز از اسناد ارزشمند گردآوری شده استفاده کنند می مندان پژوهش در حوزه دفاع مقدس عالقه

شود، امروز نیز  ها و یک سال در مرکز برگزار می شهید جهاد کشاورزی دو سال در استان 299هزار و  الزم به ذکر است، یادواره سه

رگزار شد، ضمن تجلیل از خانواده شهدا، با مقام شامخ شهدا نیز های شهدا در تاالر وزارت کشور ب با حضور چهارهزار نفر از خانواده

 .تجدید میثاق شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10621-1.html 

 

 منابع مالی

 آیانا- 3131مهر  50, شنبه

 میلیارد تومانی به شیر خام دامداران  612اختصاص یارانه : صنایع لبنی و دامداران با تدبیر دولت پایان مناقشه

میلیارد تومانی برای خرید شیر خام از دامداران در شش ماهه دوم امسال تصویب شده که در حال ابالغ  612یارانه 

 .است

روز عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد ، ظهر ام(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

براساس : کشاورزی در حاشیه نشست وزیر جهاد کشاورزی با اعضای خانه کشاورز در محل این تشکل، با اعالم این خبر افزود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19638-1.html
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میلیارد تومانی برای خرید  109خورشیدی یارانه  1202های صورت گرفته مقرر شد از ابتدای مهرماه جاری تا پایان سال  پیگیری

 .شیر خام از دامداران در نظر گرفته شود که این یارانه در دولت مصوب شد و در حال ابالغ است

عبدالمهدی بخشنده ضمن اعالم این خبر با بیان این که پس از پیگیری های مستمر جهاد کشاورزی در هیات دولت در نهایت  

پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی موافقت کرد که پس از طی مراحل اداری به زودی ابالغ نیز  چهار شنبه هفته گذشته دولت با این

 .خواهد شد

 1299وی با بیان این که براساس این مصوبه، صنایع لبنی موظف هستند از ابتدای مهر ماه هر کیلوگرم شیر خام را از دامداران  

تومانی دولت از محل این مصوبه به هر لیتر شیر خام، قیمت  119فاوت یارانه البته با اختصاص مابه الت: تومان خریداری کنند، گفت

 .رسد تومان می 1119شیر خام در شش ماه دوم برای دامداران به 

الزم به ذکر است که طی ماه های اخیر میان دامداران و صنایع لبنی در مورد نرخ اعالم شده و مصوب دولت با نرخ قابل پرداخت  

را دارای کشش الزم از سوی بازار مصرف نمی دانستند، مناقشه های زیادی ( تومان 1119) لبنی که میزان آن را از سوی صنایع

وجود داشت که خوشبختانه با این مصوبه به نظر می رسد که دولت پس از پیگیری های گسترده آن ها که دغدغه سالمت مردم و 

ا برای جلب رضایت و همکاری تولید کنندگان شیر خام و صنایع فراوری کاهش نیافتن مصرف سرانه را دارند، تصمیم مقتضی ر

 ./اتخاذ کرده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/10666-1.html 

 

 منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 3131مهر  50: تاریخ

 انه گل کشور در گرو تحقق تسهیالت بانکیراه اندازی پای

درصد آن باقی مانده که در صورت آماده شدن  39درصد پیشرفته فیزیکی و فقط  19پایانه گل کشور در حال : عجایبی گفت

 .تسهیالت بانکی تمام خواهد شد

میلیارد تومان تسهیالت  39برای اتمام پایانه ما نیازمند : اظهار داشت شگاه خبرنگارانخبرنگار اقتصادی باعجایبی در گفتگو با 

 . بانکی هستیم که متاسفانه تا کنون با این وام موافقت نشده است

ون این ایم که از این پایانه دیدن کنند ولی متاسفانه تا کن ای از وزیر جهاد کشاورزی خواسته در نامه  ما یکسال است: وی افزود 

 . دیدار میسر نشده است

متاسفانه این بانک باید : رئیس انجمن گل و گیاه با استفاده از وضعیت تسهیالت بانک کشاورزی به تولید کنندگان اضافه کرد  

 . برای وام از وزارت خانه اجازه بگیرد و این مسئله کار ساخت پایانه را مشکل کرده است

کشور در خصوص تولید گل اهمیت داده شود ما  23: ر کشور همچنان پایتخت است یادآور شدعجایبی با بیان اینکه قطب گل د 

 . شاهد رشد صادرات آن به کشورهای هم جوار خواهیم بود

http://www.yjc.ir/fa/news/1001000 

 

 منابع مالی
 - 93/07/02فارس

 میلیون تومان تعیین شد 603میلیارد و  969هزار و  3کشاورزی در بودجه سال آینده سقف اعتبارات بخش 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19666-1.html
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4991955
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های  دارایی  ای و تملک های هزینه میلیون تومان اعتبار برای بخش 603میلیارد و  969هزار و  3امسال در بودجه 

 .ای بخش کشاورزی پیشنهاد شده است سرمایه

ای از محل درآمد عمومی در  های سرمایه ای و تملک دارایی ، سقف اعتبارات هزینهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی   

هزار تومان برای  199میلیون و  0میلیارد و  1190مبلغ  01بخش کشاورزی پیشنهاد شد امسال در بخشنامه برنامه و بودجه سال 

 .پیشنهاد شده است های جاری کشاورزی تخصیص به بخش

های بخش عمرانی  هزار تومان نیز برتی اختصاص به هزینه 099میلیون و  160میلیارد و  1223همچنین در این بخشنامه مبلغ 

 .کشاورزی اعالم شده است

جه به رسد دولتمردان در تصویب بود با توجه به نقش و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، تأمین امنیت غذایی به نظر می

 .این بخش توجه ویژه داشته باشند

اقلیم در این کشور وجود دارد ظرفیت مناسبی  0اقلیم دنیا  11های متنوع که به گفته کارشناسان از  ایران به دلیل داشتن اقلیم

 .برای بخش کشاورزی موجود است

المللی  اوان، وصل بودن به کریدورهای بینالتحصیل کشاورزی جویای کار، نیروی کار ارزان و انرژی فر فارغ 109همچنین وجود 

 .ترانزیت کاال، همه شرایطی ایجاد کرده است مسئوالن به این بخش بعنوان چرخاننده چرخ اقتصاد کشور نگاه کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029093999691 

 
 منابع مالی

 - 93/07/03فارس

 میلیارد دالر از صندوق توسعه 9،1هزار شغل با اختصاص  322افزایش درآمد کشاورزان و 

میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای خوزستان و ایالم  9،1اختصاص : اد نصر گفتهمدیرعامل موسسه ج

هزار شغل مستقیم  322تن افزایش تولید و ایجاد  1.1رآمد کشاورزان و میلیارد تومانی د 922موجب افزایش دو هزار و 

 .و غیرمستقیم شد

، یداهلل شمایلی در بیست و ششمین گردهمایی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های خوزستان و  دیروز خدا توفیق داد که در آزادسازی دشت: رتبه کشوری برگزار شد، گفتجنگ جهاد که با حضور مقامات عالی

 .ایالم مشارکت کنیم و امروز توفیق داده است که جایی را که در آزادسازی آن مشارکت داشتیم آباد کنیم

اهلل هاشمی  در زمان دولت آیت: شتهای خوزستان و ایالم، اظهاردا هزار هکتاری اراضی استان 009وی با اشاره به احیای طرح 

 .رفسنجانی، کارهای اساسی و زیربنایی در مورد این طرج انجام شد اما در زمان جنگ این کار دچار عقب ماندگی شد

مقام معظم رهبری در خوزستان در مورد احیای اراضی این استان و احداث سد  00سال : مدیرعامل موسسه جهاد نصر تصریح کرد

 .هایی از این طرح انجام شد آبی زیربنایی دستورات مؤکدی داشتند که البته از آن زمان تاکنون بخشهای  و شبکه

هزار هکتار از اراضی خوزستان و  009های جنگ در قالب جهاد نصر، این مأموریت احیا و توسعه  در چند سال اخیر بچه: وی افزود

 .پویا در حال انجام کار هستیم ایالم را در دست دارند و با یک مجموعه قوی و منعطف و

سدهای کارون، دز، مارون و : های وسیع خوزستان جاری است، گفت شمایلی با بیان اینکه یک سوم از آب جاری کشور در دشت

 .زهره و خیرآباد از جمله سدهایی است که در منطقه خوزستان احداث شده است

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930702000608
http://www.farsnews.com/
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شد و کار به  زهکشی و تسطیع اراضی دو استان خوزستان و ایالم انجام می هزار هکتار شبکه 0تا  1های گذشته  در سال: وی افزود

 00تا  02های  میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی ظرف سال 1.0رفت اما مقام معظم رهبری با اختصاص  کندی پیش می

 .نجام شودموجب شدند تا اعتبارات الزم برای اجرای این طرح فراهم شود و کارها با سرعت بیشتری ا

های سال آرزوی جهادگران و مردم منطقه بوده است و امیدواریم ما بعد از شهدا  اجرای این پروژه بزرگ ملی سال: وی اظهارداشت

 .در آبادسازی و سرسبزی این منطقه کارمان را انجام دهیم

میلیارد تومانی  199فزایش دو هزار و تن افزایش تولید و همچنین ا 0.0حدود : وی به نتایج اجرای این طرح اشاره کرد و گفت

 .هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم از دستاوردهای اجرای این طرح خواهد بود 299درآمد کشاورزان در منطقه و ایجاد 

های موسسه  میلیارد دالر اعتبار و قول رئیس جمهور و روش 1.0امیدواریم با عنایت مقام معظم رهبری و تخصیص : وی اظهارداشت

نصر و اختصاص فاینانس داخلی برای اولین بار و همچنین فاینانس خارجی چین منطقه خوزستان بزرگترین قطب کشاورزی  جهاد

 .کشور شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029092999090 

 

 بازدیدها مصاحبه، سخنرانی،

 - 93/07/07فارس

 رشد اقتصادی کشور در یک سال گذشته/بنیان ضرورت حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دانش

با توجه به توسعه : بنیان گفت معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دانش

 .ار امسال رشد اقتصادی مناسبی داشتیمگذاری مناسب در به المللی و سیاست ارتباطات بین

، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار گروه دانشگاه 

تواند زمینه توسعه گیاهان دارویی را فراهم کند، تا  یایران با توجه به شرایط اقلیمی م: ملی گیاهان دارویی در مصالی تهران گفت

 .توانیم آن را گسترش دهیم به امروز در این زمینه غفلت شده ولی می

های اخیر در حوزه بین المللی بازار صادرات  البته شرایط جهانی نیز به مسائل سنتی توجهی نداشته است ولی در دهه: وی افزود

 .ایران نیز باید از این فرصت استفاده کند گیاهان دارویی توسعه یافته و

بنیان است  ها برای کاهش اتکا به نفت اقتصاد دانش ترین جایگزین یکی از اصلی: جهانگیری در رابطه با تحول اقتصادی ایران گفت

 .توانیم به این اقتصاد دست یابیم کرده در ایران می که با توجه به افراد تحصیل

کند،  شود و در مدت زمان کوتاهی جایزه اول دنیا را کسب می دختر جوانی در ایران کشف می: وان کردمعاون اول رئیس جمهور عن

 .محور را توسعه دهیم تا ارزش افزوده از مغز انسان باشد توانیم اقتصاد دانایی با اتکاء به مغز این افراد می

معاونت علمی ریاست جمهوری نیز برای توسعه اقتصاد : فتجهانگیری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر علم و فناوری گ

 .های این حرکت نیز در بخش گیاهان دارویی است دانش بنیان تشکیل شده است و یکی از حوزه

المللی وصل کنیم  یکی از نقاط ضعف بخش صنعت ایران این است که ما نتوانستیم به سرعت تولید را به بازار بین: وی اضافه کرد

 .ها به این سمت باشد خش گیاهان دارویی که آغاز راه هستیم حتما باید سیاستولی در ب

های دانش بنیان باید مسیر اقتصاد دانش بنیان را به صورت جدی طی کنند و حمایت از ایجاد  شرکت: وی خاطرنشان کرد

 .های جدی باشد بنیان و تقویت آنها به سمت برندسازی نیز باید از سیاست های دانش شرکت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930703000507
http://www.farsnews.com/
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ما باید بتوانیم تخصیص منابع را به خوبی : جمهور با بیان اینکه کشور ما از نظر منابع توانایی خوبی دارد، گفت معاون اول رئیس

 .های عالمانه وضع کرده و آن را اجرا کنند های مختلف با محوریت معاونت علمی باید سیاست انجام دهیم و وزارتخانه

هایی را ابالغ کرده، در حال  دستی نیز نهایی شده و شورای عالی انقالب فرهنگی هم سیاستسندهای باال: جهانگیری عنوان کرد

های دانش بنیان به خصوص  ای را به شرکت حاضر نیز در حال تدوین برنامه ششم توسعه هستیم و باید در این برنامه جایگاه ویژه

 .در بخش گیاهان دارویی اختصاص دهیم

های صنعتی به صورت خام به فروش برسند، البته تا زمانی که نتوانیم فرآورده  نباید مانند بقیه رشتهگیاهان دارویی : وی افزود

 .توانیم از صادرات خام نیز جلوگیری کنیم سازی کنیم نمی

در زمان شروع مشکالت  :وی در ادامه با بیان اینکه دولت در یک سال گذشته از بسیاری از مشکالت عبور کرده است، گفت

الملل و بخش صادرات مشکل داشتیم و در بخش  ها، بازار بین ای داشتیم، در بخش سیاست خارجی ارتباط با همسایه دهعدی

گذاری  سیاست داخلی و فرهنگ و اقتصاد نیز نیازمند تدبیر و حکمت بودیم که در یک سال گذشته صرفا بر اساس تدبیر و سیاست

 .دقیق از مشکالت عبور کردیم

های  ای دارد که توجه به صحبت امروز در فضای بین المللی نام ایران مسئوالن و مردم ایران احترام ویژه: ه کردجهانگیری اضاف

رئیس جمهور و دفاع وی از ایران به صورت منطقی در سفر به نیویورک مشخص بود و مقامات بسیاری خواستار مالقات با 

 .جمهور ایران شدند رئیس

های گذشته سبب شد تا اسرائیل علیه ما تبلیغ کند ولی رئیس جمهور آرژانتین اعالم کرد که  ن در سالانفجار در آرژانتی: وی گفت

هراسی  دانستیم ولی آنها ایران ها مشخص شده است ایران هیچ نقشی در این انفجار نداشته است که ما هم این را می پس از بررسی

ولی امروز رئیس جمهور آرژانتین . اعالم عدم دخالت ایران در انفجار را نداشتند به راه انداختند و مسئوالن کشور آرژانتین نیز جرأت

 .شود کند و مانند بمب در سازمان ملل منفجر می این موضوع را مطرح می

د مان ضایع شو گذاریم حق المللی تعاون و دفاع از حقوق قانونی خودمان را داریم و نمی در فضای بین: جمهور گفت معاون اول رئیس

 .ها رخت بربسته است ها و دروغگویی اخالقی و در حوزه انسجام داخلی هم بخش وسیعی از بی

بینی برویم تا همه جریانات  البته برخی سعی در اشاعه تهمت و انگ زدن دارند و سعی داریم به سمت خوش: جهانگیری اضافه کرد

 .سیاسی با نشاط کار کنند

المللی غیرقابل تصور است، سال گذشته تورم  در اقتصاد ایران افتاد در میان نهادهای بیناتفاقی که در یک سال گذشته : وی گفت

 .درصد رسیدیم 39درصدی مطرح بود که امسال به  19

دولت به راحتی به : گذاری کرده است، اظهار داشت جهانگیری با بیان اینکه دولت برای حاکم شدن انضباط پولی و مالی سیاست

رسیدن   گذاری برای رسیم، البته هدف تری در تورم می اندازی نکرد و مطمئنیم تا پایان سال به عدد پایین ستپول بانک مرکزی د

 .تر بودیم گذاری موفق درصد تورم در پایان سال بود که از هدف 30به 

ن به رکود سبب افزایش در حالی که برخی تصور کردند ما رکود را فراموش کردیم ما گفتیم پرداخت: معاون اول رئیس جمهور گفت

گذاری کنیم که در حال حاضر بر اساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران  شود و برای خروج از رکود باید سیاست تورم می

 .مثبت اعالم شد

رکزی هم دانستند تا اینکه بانک م برخی دوستان که کار مثبت دولت را دوست ندارند آمارهای قبلی را غیررسمی می  :وی ادامه داد

 .آمار را اعالم کرد

بینی  درصد بوده است و پیش 1.1منفی  03است که این رشد در سال  1.6مثبت  02به گفته وی رشد اقتصادی ایران در بهار 

 .شویم کنیم وارد رشد بیشتر می می
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به محض اعالم تفاهم با ایران سیل معاون وزیر خارجه آمریکا گفته است : المللی گفت های بلند مدت بین ریزی وی با اشاره به برنامه

دانند در این یک سال در شرایط تحریم چه کار کردیم و  یعنی خودشان هم می. شود های خارجی به سمت ایران روانه می شرکت

 .امیدوارم با همت تمام فعاالن بخش خصوصی به رشد بیشتری دست یابیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029090999122 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 93/07/06فارس

 سرانه اراضی کشاورزی رو به کاهش است/ متر مربع زمین کشاورزی است 1122برای هر ایرانی 

معادل  11ها در سال  ه اراضی کشاورزی برای ایرانیسران: روستایی گفت برداری سازمان تعاون  های بهره مدیرکل نظام

مترمربعی سرانه  122هزار و  1مترمربع بوده که این موضوع از کاهش  122هزار و  1، 9312هزار مترمربع و در سال  1

 .کند کشاورزی طی سه دهه حکایت می

در یک  روستایی  برداری سازمان مرکزی تعاون نادر علیزاده مدیرکل دفتر نظام بهره ارسخبرگزاری فبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

برداری به عنوان کانون و  های بهره امروز نظام: برداری کشاورزی پرداخت و گفت نشست خبری به تشریح فلسفه وجودی نظام بهره

 .گیرد توجه قرار میهای مربوط به توسعه کشاورزی پایدار مورد  محور اصلی کلیه فعالیت

پس از اصالحات ارضی در دهه چهل و واگذاری اراضی زراعی به دهقانان بر اساس حق نسق، اراضی کشاورزی قطعه : وی افزود

های بعد موجب تقطیع بیشتر اراضی و در نتیجه حاکمیت نظام دهقانی و خرده  قطعه شد و اضافه شدن تأثیر قاعده ارث نیز در سال

 .کشاورزی شدمالکی در عرصه 

خرد شدن ،  :شمسی گفت 1219برداری با اشاره به پیامدهای منفی قانون اصالحات اراضی در دهه  های بهره مدیرکل دفتر نظام

 .پراکندگی و سوء مدیریت از پیامدهای منفی این قانون بود

های تعاونی  اساسی یعنی تشکیل شرکتگذار وقت به سه راهکار  ها در آن مقطع قانون برای حل این چالش: علیزاده اظهار داشت

 .های کشت و صنعت رسید های سهامی زراعی و تشکیل شرکت تولید روستایی، تشکیل شرکت

برداری در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و  وی به برخی تصریحات قانونی مرتبط با نظام های بهره

داری، احیاء قنوات، بهبود و  های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوان ت جهاد کشاورزی طرحوزار -بند ب  - 119ماده : افزود

بینی  را به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش( الف)های موضوع بند  برداری مناسب دشت بهره  های آبیاری و استقرار نظام اصالح روش

 .شده تحقق یابد

وری و بازده  نیز آمده است که به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره 116در ماده : برداری تصریح کرد های بهره  مدیرکل نظام

های  های حقوقی با اولویت تعاونی های حقوقی و مالی الزم را از تشکیل تشکل های کشاورزی در واحد هکتار، دولت حمایت زمین

های کشاورزی به عمل  سازی زمین  برای یکپارچههای تشویقی  تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست

 .آورد می

نگر در  سازمان تعاون روستایی بر مبنای دیدگاهی نظام یافته و مجموعه  برداری ه  های بهر دفتر نظام: اظهار داشت علیزاده در ادامه

های خرد  یتی در امور مربوط به نظامهای اجرایی و ایفای نقش حمایتی و حاکم ها و سیاست پی تحقق اهداف کالن، راهبردها، طرح

 .های بخش خصوصی است های تعاونی تولید، سهامی زراعی و کشت و صنعت و دهقانی، شرکت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930707000433
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برداری، توسعه  های بهره ریزی نظام های محلی و آمایش سرزمینی به عنوان مبنای برنامه ها و مزیت توجه به ویژگی :وی اظهار داشت

برداری نوین کشاورزی، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و  های بهره رداری موجود، توسعه نظامب های بهره کمی و کیفی نظام

 .است  برداری های بهره دفتر نظام برداری از آب در بخش کشاورزی از دیگر اهداف کالن های بهره توسعه نظام

راهبردی و زیر بخشی کشاورزی، اصالح روندهای  های برداری در سیاست های بهره از طریق توجه به نظام: علیزاده تصریح کرد

برداری  های بهره ها و مقررات پشتیبان فعالیت مؤسسات و نظام برداری، اصالح قوانین، اساسنامه های بهره مطالعه و برنامه ریزی نظام

اهبردهای ذکر شده های مذکور از طریق ر موجود و نوین و همچنین اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی هدف

 .شود پیگیری می

شرکت تعاونی تولید زیر مجموعه سازمان تعاونی  1211حال حاضر ما  در: برداری اظهار داشت های بهره مدیرکل دفتر نظام

 .باشد هزار عضو هم می 200هزار هکتار اراضی را تحت پوشش دارد و دارای  399میلیون و  2روستایی داریم که حدود 

درصد سطح زیر کشت  13از اراضی گندم دیم و  19.1درصد از سطح زیر کشت گندم آبی کشور و  31حال حاضر  در: وی افزود

 61ای و  درصد سطح زیر کشت ذرت دانه 31.0درصد سطح زیر کشت کلزا،  11درصد سطح زیر کشت جو دیم،  11جو آبی، 

ها قرار  اراضی این شرکت پسته کشور تحت پوششدرصد از تولید و سطح زیر کشت  09درصد سطح زیر کشت چغندر کشور و 

 .دارد

های  در دستور کار شرکت سایت 13 استان و 0گندم، جو و یونجه را در  2و  3زمینی، پرورشی  تولید بذر سیب: گفت علیزاده

 .هاست که هدفمان تولید بذر مناسب و افزایش راندمان تولید در واحد سطح توسط شرکت تعاونی تولید داریم 

قرارداد و  ما های کشاورزی در دستور کار همکاری شرکت مادر تخصصی شهرک ای با های گلخانه همچنین ایجاد مجتمع: ی افزودو

 .ایم مرکز کار پایلوت آن را آغاز کرده در سه

با توجه : کرد و گفتهای تعاونی تولید اشاره  برداری در شرکت دیگر از اهداف دفتر نظام بهره برداری به یکی های بهره مدیرکل نظام

  .قرار دارد ما در دستور کار آب و تولید محصول سالم و ارگانیک آب و ایجاد واحد مدیریت های هم کمبود آب تشکیل گروه به

های تأمین، افزایش  سازی اراضی، تشکیل زنجیره یکپارچه :های سهامی زراعی اشاره کرد و گفت وی در ادامه به اهداف شرکت

 .است آب و خاک، افزایش درآمد روستائیان است و اعمال مدیریت یکپارچه تولید وری منابع بهره

شرکت آماده برای تشکیل داریم که  12و  شرکت سهامی زراعی تشکیل شده 29در حال حاضر : علیزاده اظهار داشت

 .هستند ها ین شرکتنفر هم عضو ا 111هزار و  0هزار هکتار اراضی را تحت پوشش دارند و  11سهامی زراعی  های شرکت

درصد  16در ایران در حال حاضر : سال کشاورزی خانوادگی نامگذاری کرده است، اظهار داشت 3911با بیان اینکه سال  وی

 19زیر  درصد از اراضی کشاورزی 16شوند و به عبارتی  برداری کشاورزی کشور جزء واحدهای خرد محسوب می واحدهای بهره

 .هکتار است

هزار متر مربع، سال  را پنج 1203سرانه اراضی کشاورزی در ایران در سال : انه اراضی کشاورزی اشاره کرد و افزودبه سر علیزاده

 .مترمربع عنوان کرد 399هزار و  3،  1219و سال  متر مربع 099، دو هزار و 1209

یابد و هدر رفت آب  ای تولید افزایش میه تر شود هزینه هر چه اراضی از حد فنی پایین: برداری اظهار داشت مدیرکل نظام بهره

 .شود بیشتر می

ایجاد قطعات  قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و 1210در ایران برای جلوگیری از روند خرد شدن اراضی در سال : وی افزود

 .اقتصادی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید -فنی 
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کشاورزی خانوادگی و همچنین کمک از فائو و برگزاری نشست واحدهای  تدوین طرح ساماندهی: علیزاده اظهار داشت

برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی از اهداف  کشاورزی خانوادگی و بهره گیری از دانش فنی کشورهای موفق تخصصی

 .برداری برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است دفتر نظام بهره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029096999300 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 93/07/06فارس

 جایگاه توسعه صنایع تبدیلی در توسعه روستاها

نشینان در محل تولید اثر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در توسعه روستایی، حفظ اشتغال و ماندن روستا

 .مثبت دارد

در چند قرن اخیر، : علیرضا رحیمی کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت  ،خبرگزاری فارسبه گزارش 

مایان شده است، به طوری که اکثراً روستاییان با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان، عقب ماندگی مناطق روستایی بیشتر ن

با توجه به [. 1]نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمترند و از خدمات ناچیزی برخوردارند و اقشار روستایی فقیر و ناچیز شده اند

یان رخ دهد، این تحول این مطلب، باید گفت اگر قرار باشد تحول و پیشرفت در روستاها اتفاق بیافتد و تغییری در زندگی روستای

باید در بخش کشاورزی صورت پذیرد و می توان گفت توسعه و پیشرفت روستایی بدون تحول در بخش کشاورزی غیر ممکن به 

رسد، به همین علت حتی اگر توسعه روستایی را مترادف با توسعه کشاورزی ندانیم، ولی به صورت قاطعانه باید گفت توسعه  نظر می

با همین استدالل باید بیان داشت که اگر قرار باشد توسعه صنعتی در . گیرد توسعه روستایی را در بر می  عظمکشاورزی قسمت ا

 .روستاها اتفاق بیافتد این توسعه صنعتی نیز باید در رابطه و تعامل با توسعه کشاورزی باشد

 لزوم گسترش صنایع تبدیلی

زون جامعه به غذا و رشد جمعیت و کاهش منابع غذایی، یکی از مهمترین مسائلی که با توجه به نیاز به توسعه روستاها و نیاز روز اف

[. 3]توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را به خود معطوف داشته است لزوم گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی است

تواند عاملی برای توسعه روستاها و استفاده  ولیه میدر این زمینه صنایع تبدیلی با به کارگیری محصوالت کشاورزی به عنوان مواد ا

تولید یا برداشت آنها . بسیاری از محصوالت کشاورزی دارای زمان تولید و مصرف متفاوتی هستند. بهتر از این محصوالت تلقی شود

تواند با حفظ و نگهداری  صنایع تبدیلی می. گیرد معموالً در یک زمان مشخص و کوتاه، ولی مصرف در زمان طوالنی تری صورت می

اصوالً در تعریف صنایع [. 2]ای تغییر و تبدیل ایجاد نماید که امکان مصرفشان در طی سال میسر باشد محصوالت، در آنها به گونه

های صنعتی که با فرآوری محصوالت کشاورزی از طریق تغییرات فیزیکی و شیمیایی، ذخیره  توان به مجموعه فعالیت تبدیلی می

صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در [. 1]کند، اشاره کرد ها کمک می بندی و توزیع، به تبدیل و نگهداری آن بسته سازی،

جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، افزایش سطح درآمد روستاییان، باال بردن 

صنعتی در مناطق روستایی و نیز به عنوان جزئی از فرآیند توسعه روستایی ایفای وری بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال  بهره

این صنایع در فرآیند توسعه کشور نقش کلیدی داشته و توجه بیشتر به آن ، تسریع در رشد و توسعه کشاورزی و . نقش می کند

رغم اهمیت آن ، در ایران مقوله نسبتاً  لی علیبا وجود این، موضوع صنایع تبدیلی و تکمی. اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت

 [.0]جدید است که هنوز آن گونه که شایسته بخش کشاورزی و اقتصاد ملی است، مورد حمایت و هدایت قرار نگرفته است

ن همین موضوع و موضوعاتی از این قبیل موجب تاکیدات موکد مقام معظم رهبری و سایر مسئولین نظام و دلسوزان کشور در ای

 .زمینه شده است
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 چرایی توجه دولت ها به صنایع تبدیلی مواد غذایی

های کاری کشورمان و سایر کشورهای در حال پیشرفت در توجه ویژه به  ها و برنامه به طور کلی می توان علل عمده اولویت بندی

 [:6]بخش صنایع تبدیلی غذایی را به این صورت بیان نمود

 کت مستقیم یا غیر مستقیم آن در تولید درآمد ملیاشتغالزایی و افزایش مشار  -

 تغییر ترکیب صادرات محصوالت کشاورزی از مواد خام به محصوالت با ارزش افزوده باالتر -

 .درصد جمعیت فقیر جهان، در مناطق روستایی زندگی می کنند 00کاهش فقر در مناطق روستایی؛ طبق آمار بانک جهانی  -

 مختلف تولید با توسعه صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی کاهش ضایعات در مراحل -

 مواجهه کشورهای در حال پیشرفت با منابع محدود و لزوم برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از آنها -

افزایش سطح درآمدها و تغییر الگوهای زندگی، تغییر رفتارهای مصرف مواد غذایی را به سوی محصوالتی با کیفیت باالتر و  -

 .نماید تر هدایت می ذیمغ

این تاکیدات . ای شده است در همین رابطه در قوانین باالدستی کشور به امر گسترش صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی توجه ویژه

مه قانون برنا 11این قوانین می توان به ماده   از جمله. به ویژه در برنامه چهارم و پنجم توسعه به وضوح مورد توجه قرار گرفته است

 .همین قانون اشاره کرد 111و ماده  102قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین بند ب ماده  10ماده 3چهارم توسعه کشور، تبصره

حال با توجه به مطالب ارائه شده بر کسی پوشیده نیست که گسترش صنایع تبدیلی یکی از بهترین روش های توسعه اشتغال و 

است و از سوی دیگر، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤثرترین راهکار برای کاهش حجم افزایش درآمدها در مناطق روستایی 

 [.0]رود ضایعات کشاورزی به شمار می

 اهمیت و راهکارهای گسترش صنایع تبدیلی در روستاها

سعه روستاها، ایجاد صنایع تا اینجای بحث بر ایجاد صنایع تبدیلی تاکید کردیم، اما اینکه چرا مقام معظم رهبری تاکید دارند راه تو

را شاید بتوان حلقه ی مفقوده بحث ایجاد و گسترش صنایع ( در دیدار با هیئت دولت 90/96/1202)تبدیلی در خود روستاها است 

چرا معظم له تاکید دارند که صنایع تبدیلی در خود روستاها و نواحی روستایی باید ایجاد . تبدیلی محصوالت کشاورزی دانست

 شود؟ 

ترین جواب به این سوال را این گونه داد که هدف معظم له از مطرح کردن این بحث بازگشت ارزش افزوده ی  شاید بتوان واضح

محصوالت کشاورزی به خود روستا و ایجاد اشتغال و درآمد بیشتر برای روستاییان دانست، زیرا آنچه که اکنون در مورد صنایع 

های صنایع تبدیلی به دور از مناطق روستایی و در جوار شهرها و  است که بسیاری از کارخانهتبدیلی در کشور شاهد آن هستیم آن 

اند و بعضاً حتی فروش محصوالت کشاورزی به عنوان ماده اولیه به این قبیل کارخانه ها نه به  های صنعتی ایجاد شده در شهرک

ها هستند، در فصل  اینکه عواملی که در استخدام این کارخانه  و یا شود ها انجام می ها و واسطه وسیله ی کشاورزان بلکه توسط دالل

کنند و با فراوری و ذخیره سازی، محصوالت  برداشت محصول و در اوج تولید، محصول را به بهایی ناچیز از کشاورز خریداری می

  .رسانند فرآوری شده را در طی سال به بهایی چندین برابر قیمت محصول اولیه به فروش می

آنان را تشویق به   آنچه که در این بین می تواند به کشاورزان و روستاییان کمک کند این است که با آگاهی دادن به کشاورزان

. جمع آوری سرمایه های خرد در قالب تعاونی نمود تا به این وسیله ارزش افزوده محصوالت کشاورزی به خود روستاییان بازگردد

هاست که با توجه به علم و دانشی که دارند اقدام به ایجاد این قبیل  ان روستایی دانش آموخته دانشگاهراهکار دیگر حمایت از جوان

 . صنایع در مناطق روستایی نمایند

تواند به صورت مشارکت در  گذاری خیرین و ایجاد صنایع تبدیلی برای روستاییان است که این حمایت می راهکار دیگر سرمایه

آنچه که در این بین مهم به . همچنین این راهکارها را می توان به صورت تلفیقی به کار برد. باشد... المی وساخت، وقف، عقود اس
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رسد این است که با ایجاد صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی در قالب صنایع کوچک و صنایع روستایی ارزش افزوده  نظر می

در مناطق روستایی را ... بماند و موجبات کاهش فقر، بیکاری، مهاجرت و محصوالت کشاورزی به بهترین نحو در خود روستاها باقی

 .دولت نیز باید حمایت های الزم جهت گسترش این گونه صنایع را با رویکرد پیشرفت روستاها فراهم کند. فراهم آورد

--------------------  

 :منابع

 .انتشارات سمت: تهران. ا تاکید بر کارآفرینیتوسعه روستایی ب(. 1210. )سجاسی قیداری، ح. افتخاری، ع[ 1]

 .1ص. های تولیدی وزارت تعاون، معاونت نظارت و بهره برداری، دفتر تعاونی. گزارش صنایع غذایی(. 1210.) شهمیرزادی، ش[ 3]

. مجله روند .بررسی نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات و توسعه صادرات محصوالت کشاورزی باغی(. 1210.) رحمانی، م[ . 2]

 .391-330صص . 1210، تابستان 10شماره 

 .101ص. تهران انتشارات دانشگاه پیام نور. صنایع روستایی(. 1209.)محمدزاده، م. شعبانعلی فمی، ح[ 1]

اولویت بندی توسعۀ صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با استفاده از روش دلفی (. 1216.) نیلی پور، ش. نوری، س[ 0]

 .100-161صص . 1216، پائیز  61شماره  –پژوهش های جغرافیایی . استان اصفهان -تان فالورجان شهرس

-1صص. های تولیدی وزارت تعاون، معاونت نظارت و بهره برداری، دفتر تعاونی. گزارش صنایع غذایی(. 1210.) شهمیرزادی،ش[ 6]

2. 

 .  1، ص 0/19/10، تاریخ  2022روزنامه ایران، شماره  (.1210.)صنایع تبدیلی حلقه مفقوده کشاورزی. افشار، ز[ 0]

 کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران/ علیرضا رحیمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12039130999639 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 3131مهر  51, پنجشنبه

 شود  اندازی می بانک اطالعاتی انجمن ارگانیک فارس راه

 . کشاورزی ارگانیک نیازمند دانش فنی و تخصصی است

: مطلب افزود از شیراز، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اعالم این( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

با راه اندازی بانک اطالعاتی انجمن توسعه و ترویج محصوالت کشاورزی ارگانیک استان فارس، اهداف استاندارد سازی محصوالت 

کشاورزی در جهت افزایش سالمت غذایی، افزایش بهره وری با استفاده از شرایط بالقوه موجود در فارس برای تولید برخی از 

یداری در تولید، عرضه و تجارت، زمینه سازی جهت صدور گواهی ملی و بین المللی برای محصوالت ارگانیک محصوالت ارگانیک، پا

مطابق با استاندارد های بین المللی، ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن کشاورزی و ایجاد و افزایش صادرات غیر نفتی را محقق می 

 .سازد

با توجه به تولید انواع محصوالت کشاورزی به : شکیل انجمن ارگانیک در فارس، افزودمحمد مهدی قاسمی با اشاره به چگونگی ت

ویژه محصوالت باغی، صیفی و سبزی و شرایط اقلیمی ویژه استان و مزیت های فراوانی که برای تولید این محصوالت وجود دارد 

 .فارس را ضرور ی می سازد ،ایجاد بانک اطالعاتی توسعه و ترویج محصوالت کشاورزی ارگانیک در استان

وی نظام مند کردن کشاورزی ارگانیک در فارس را یکی از برنامه های اصلی دفتر محیط زیست و توسعه پایدار سازمان با همکاری 

در محصوالت سالم فقط باقیمانده های سموم مورد توجه قرار می گیرد ،در حالی که : انجمن ارگانیک کشور دانست و افزود

 .انیک تمام زنجیره تولید و با رعایت اخالق حرفه ای و عدم مصرف کودها و سموم شیمیائی محقق می شود محصول ارگ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920829000620
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انجمن کشاورزی ارگانیک در استان می تواند به بررسی مسائل و مشکالت و ارائه راهکار های الزم برای تولید : قاسمی افزود

یقی و حقوقی برای عضویت در انجمن، تشویق و ترغیب صنایع محصوالت ارگانیک، فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حق

مرتبط با ارگانیک و جذب آن ها در انجمن، شناسایی مناطق تولید، تولید کنندگان و دست اندرکاران محصوالت ارگانیک دست 

 .یافته و نسبت به برنامه ریزی بلند مدت اقدام نماید 

ارسطح زیر کشت محصوالت ارگانیک در تولید و سطح زیر کشت این نوع محصول در هزار هکت 01وی با بیان اینکه استان فارس با 

از لحاظ شرایط اقلیمی و علمی وضعیت استان فارس در تولید محصوالت ارگانیک بسیار : کشور رتبه نخست را دارد، خاطرنشان کرد

 .خوب است

کشاورزی ارگانیک : در استان فارس خبر داد و گفت ... فران واین مقام مسئول از تولید محصوالت ارگانیک مانند انجیر، بادام ، زع

نام برای  16نیازمند دانش فنی و تخصصی است وکشاورزی ارگانیک در کشورهای گوناگون با نام های مختلف شناخته می شود که 

 .آن از جمله کشاورزی بیولوژیک وکشاورزی پایدارذکر شده است

فرهنگ سازی، اطالع رسانی، حمایت و تشویق تولید کنندگان و فعاالن : ر نشان کردرئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس خاط

بخش کشاورزی ارگانیک و محصوالت دارای شاخص های ایمنی زیستی و سالمت، معرفی توانمندی ها ، پتانسیل موجود در استان، 

ن سازمان در تولید محصول سالم و ارگانیک آموزش و ترویج و توسعه نظام کشاورزی ارگانیک بخشی از برنامه های راهبردی ای

 است

الزم به ذکر است کارگاه آموزشی به منظور بررسی نحوه توسعه محصوالت ارگانیک استان فارس با پی گیری دفتر محیط زیست و 

لن جلسات توسعه پایدار سازمان و با حضور دکترمحمدرضا اردکانی رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن ارگانیک ایران در سا

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد که دراین دوره آموزشی در خصوص لزوم سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت 

 ./تولید و مصرف محصوالت ارگانیک مطالب و راه کار های الزم ارائه گردید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10600-1.html 

 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 3131مهر  53, سه شنبه

 تأکید معاون زراعت بر کنار گذاشتن بذور با ارقام تاریخی 

 .ردبسیاری از ارقام مورد استفاده دارای وجهه تاریخی است که باید ارقام جدید را جایگزین آنها ک

، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در دومین گردهمایی سراسری (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های فصلی در برخی  در سال زراعی گذشته، سرما و خشکی: گفت 02 - 01مدیران وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت سال زارعی 

 .ن وجود داشت و فصل زراعی دیرتر آغاز شدها همچون خراسان و گلستا از استان

ای که موفق نشدیم خریدهای  گونه دلیل تغییر در تزریق اعتبارات در مناطق سردسیر، خرید کاهش یافت، به به: عباس کشاورز افزود

 .آوری کنیم آخر را جمع

ها در راستای اقتصاد  این برنامه ها تدوین شده است و ، شش برنامه برای استان02 - 01در سال زراعی : وی خاطرنشان کرد

 .دنبال دارد مقاومتی پیش خواهد رفت که استمرار پایداری عملکرد گندم را به

درصد تخمین زده شده است،  09تا  16شود که شاخص آن از  های مؤثر در تولید محسوب می بذر یکی از نهاده: کشاورز ادامه داد

 .رسد صد میدر 39سختی به  در حالی که در مناطق دیم به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19659-1.html
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ترین مشکالت بذر آن بوده که بخشی از  شده با نیازهای واقعی فاصله دارد و عالوه بر آن، بزرگ وجود بذور گواهی: وی تصریح کرد

 .تاریخی است که باید ارقام جدید پرمحصول جایگزین آنها شود MW10آنها از قبیل رقم فالت و 

 

 ای تدوین دستورالعمل جدید کودیهای مؤسسه تحقیقات خاک و آب بر تشکر از تالش 

هر رقم تجاری در دنیا اجازه پنج سال در عرصه ماندن را دارد که ما در ایران با یک : معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .شود سال تخفیف، آن را به شش سال رساندیم، اما باز هم از ارقام جدید کمتر استفاده می

شود و رهاشده باقیمانده است که باید به این مسئله توجه اساسی  خودمصرفی، بوجاری و ضدعفونی نمی بذرهای: کشاورز تأکید کرد

 .شود

هایی به محصوالت کشاورزی وارد  تولید در مناطق معتدل کشور معقول است، اما در مناطق سرد و گرم، آسیب: وی اظهار داشت

 .شود می

ها  این دستورالعمل: های جدید کودی تشکر کرد و گفت برای تدوین دستورالعملهای مؤسسه تحقیقات خاک و آب  کشاورز از تالش

ای که اگر  گونه شدت از لحاظ تغذیه دچار آسیب بود؛ به روز نشده بود، در حالی که تعدادی از اراضی کشاورزی به به 1200از سال 

 .شد بین رفتن محصوالت نمیشد، سرمازدگی سال گذشته باعث از  در اراضی به اندازه کافی پتاس مصرف می

 .های جدید به این بخش وارد شود کنیم تا تکنولوژی بخشی به کودهای مصرفی هستیم و تالش می دنبال تنوع به: وی در ادامه افزود

 
 
  

 یابد انتقال تکنولوژی به عرصه افزایش می

سیمیت، همکاری جدی : و خاطرنشان کردهای فنی سیمیت به کشور خبر داد  معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی از ورود کمک

تن در هر هکتار ظرف پنج سال به عملکرد این استان اضافه کند و عملکرد این  1.0برای اراضی خوزستان دارد و تعهد کرده که 

ی های حفاظتی و کمک برای مناطق سردسیری از دیگر موارد محصول به پنج تن در هکتار برسد؛ عالوه بر آن، انتقال تکنولوژی

 .است که مدنظر داریم

درصد به تولیدات دیم این  19مقرر است : کشاورز با اشاره به افزایش عملکرد محصوالت دیم در کرمانشاه و لرستان ادامه داد

 .ها با ورود تحقیقات جدید اضافه شود استان

های خاک آن را حل کنیم،  با آزمونکلید بسیاری از مشکالت کشاورزی، پایین بودن ماده آلی خاک است که اگر : وی تصریح کرد

 .ای برخوردار خواهد بود میزان تولید از افزایش قابل مالحظه

های  ترتیب شاخص شود و از بین نخواهد رفت و بدین در قالب کشاورزی حفاظتی هیچ ماده آلی سوزانده نمی: کشاورز یادآور شد

 .یابد وری در بخش کشاورزی افزایش می بهره

 .تر گرفته شود تر و کشت نشائی باید جدی های آبیاری تحت فشار، معرفی ارقام زودرس مایت از روشح: وی تأکید کرد

الزم است بیمه اهمیت بیشتری برای بخش کشاورزی قائل : ای اشاره کرد و اظهار داشت های بیمه کشاورز در پایان به اصالح روش

 ./شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10622-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 3131مهر  53, سه شنبه

 شود  دشت کشور جبران می 112بیالن منفی 

به اندازه نیاز کشور  بری همچون هندوانه ها و تولید محصوالت آب ورود محصوالت جالیزی چون خیار به گلخانه

 .های کشور را جبران کند تواند بخشی از بیالن منفی دشت می

، وزیر جهاد کشاورزی امروز در دومین گردهمایی سراسری مدیران وزارت (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ده در مبارزه با سن غالت تشکر کرد و همچنین ش سابقه انجام از اقدامات بی 02 - 01جهاد کشاورزی به مناسبت سال زارعی 

 .های گذشته برشمرد ضریب پاکی گندم در سال جاری را در باالترین حد نسبت به سال

در سال گذشته برای کشت پاییزه حتی یک : شده دولت گذشته گالیه کرد و گفت محمود حجتی از برخی اقدامات ناشایست انجام

رو هستیم که هنوز کودهای فسفاته  موقع، امسال با موقعیتی روبه رها وجود نداشت و پس از تأمین بهکیلوگرم کود فسفاته نیز در انبا

 .سال گذشته در انبارها موجود است، لذا الزم است به این موضوع با جدیت پرداخته شود

و راهکاری مناسب برای  وی اظهار امیدواری کرد که در سطح استانی و شهرستانی مشکالت مربوط به بخش کشاورزی مطرح شده

 .آنها پیدا شود

 .از آنجا که دولت به بخش کشاورزی توجه خاص دارد، در هر فرصت ممکن برای راهگشایی مشکالت اصرار دارد: حجتی افزود

ویژه در بخش آب و خاک  های عمرانی در دولت تخصیص داده شد و منابع خوبی به درصد بودجه 199امسال : وی خاطرنشان کرد

 .اص یافتاختص

 درصد اعتبار بیشتر برای آب و آبخیزداری 32درخواست  

درصد بیشتر از آنچه که ابالغ شده، درخواست کند، زیرا  29ریزی خواست که  وزیر جهاد کشاورزی از معاونان آب و خاک و برنامه

 .توجه به منابع آب و آبخیزداری در شرایط فعلی بسیار مؤثر است

ه به موضوع مکانیزاسیون اهمیت ویژه دهند، زیرا الزمه داشتن کشاورزی پایدار در آن است که ادوات حجتی از مسئوالن خواست ک

 .مکانیزه در بخش وجود داشته باشد

 .دشت کشور منفی است که این مشکالت با اندکی تأمل قابل حل است 309بیالن : وی ادامه داد

چون هندوانه و خیار در فضای باز کشت شود و به قیمت پایین صادر  ضرورتی وجود ندارد که محصوالت پرآبی: حجتی تصریح کرد

 .رسد، برای جبران بیالن منفی مورد استفاده قرار گیرد توان هزینه آبی که برای این منظور به مصرف می شود؛ در صورتی که می

های دارای بیالن  واند بخشی از دشتت شود که این عدد می میلیون مترمکعب آب مصرف می 099برای تولید خیار، : وی یادآور شد

 .منفی را پرآب کند

 در کشور GPSاندازی دفتر و اختصاص مجری سیستم کاداستر و  راه 

زودی با  به: در کشور خبر داد و تأکید کرد GPSاندازی دفتر و اختصاص مجری سیستم کاداستر و  وزیر جهاد کشاورزی از راه

ترتیب، تمامی محصوالت  در بخش کشاورزی انتخاب خواهد شد که بدین GPSر و اختصاص منابع مناسب، مجری طرح کاداست

 .شود کشاورزی و مواد مصرفی آنها و میزان سطح کشت مزارع پایش می

ها قرار داده است؛ بنابراین  در گیاهان دارویی، مزایای منحصر به فردی وجود دارد که ایران را جزء نخستین: حجتی اظهار داشت

 .زمینه بیشتر کار کنیم و حتی سند برای بخش گیاهان دارویی در نظر بگیریم باید در این
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 .های زیادی وجود دارد که باید پایش شده و بر روی آنها کار کنیم در زمینه باغداری، مزیت: وی همچنین گفت

نها پیش رویم و با توجه به از آنجا که دام سبک در کشور بیش از حد ظرفیت است، باید به سوی کاهش آ: حجتی در ادامه افزود

تر  مشکالت موجود در مراتع، همکاری سازمان امور عشایر، منابع طبیعی و معاونت دام در این بخش بیشتر شود تا اقتصادی متعادل

 .داشته باشیم

 ./ور داشته باشیم طور کلی مسائل باید ریزتر پیگیری شود تا تولیدی پایدارتر و بهره به: وی خاطرنشان کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10629-1.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 3131مهر  50, یکشنبه

 جزئیات برگزاری هفته دامپزشکی اعالم شد 

از هشتم تا چهاردهم  "، غذای سالم، انسان سالم، دامپزشکی در خدمت سالمتدام سالم"هفته دامپزشکی با شعار 

 . مهرماه جاری برگزار می شود

آغاز می  "دامپزشکی و بهداشت عمومی"، نخستین روز هفته دامپزشکی با شعار (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

دیران کل استانی، رییس سازمان نظام دامپزشکی و روسای شورای نظام شود و نشست خبری رییس سازمان دامپزشکی کشور و م

ها و همچنین شرکت در نمایشگاه گیاهان دارویی  ها و معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی و حضور در رسانه استان

 .رنامه های این روز استستاد توسعه علوم و فن آوری گیاهان دارویی معاونت علمی فن آوری ریاست جمهوری از جمله ب

برگزاری مانور نقش . نامگذاری شده است( دامپزشکی و پدافند غیر عامل)دومین روز از هفته دامپزشکی دامپزشکی و واکنش سریع 

دامپزشکی در مقابله با تهدیدات زیستی با مشارکت سازمان ملی پدافند غیر عامل، برنامه ای است که برای دومین روز از این هفته 

 .یش بینی شده استپ

نامگذاری شده که برنامه هایی از جمله  "دامپزشکی و حقوق حیوانات"بر اساس این گزارش، سومین روز از هفته دامپزشکی، 

برگزاری نشست و جلسات تخصصی توسط ادارات کل دامپزشکی و حفاظت محیط زیست و همچنین برگزاری نشست عمومی با 

 .ه استموضوع حقوق حیوانات پیش بینی شد

نامگذاری شده است که در این روز، مدیران کل دامپزشکی و  "دامپزشکی و سالمت جامعه "چهارمین روز از هفته دامپزشکی، 

های نماز جمعه  روسای شبکه های دامپزشکی شهرستان ها یا یا مسئولین دفتر نمایندگی ولی فقیه ، سخنران پیش از خطبه

 .سراسر کشور خواهند بود

های بهداشتی و  زدهم تا چهاردهم مهرماه نیز به ترتیب با عناوین دامپزشکی و امنیت غذایی، دامپزشکی و نظارتروزهای دوا

ها  ها، اتحادیه ها و جلسات تخصصی توسط تشکل دامپزشکی و توسعه پایدار نامگذاری شده اند که در این روزها نیز برگزاری نشست

های دامپزشکی و ناظرین شرعی در مراکز عرضه و کشتار دام،  ضور فعال اکیپهای بخش خصوصی مرتبط با موضوع، ح و انجمن

کشان دامپزشکی پیش بینی  برگزاری همایش تخصصی نقش دامپزشکی در سالمت و اقتصاد ملی و تقدیر از پیشکسوتان و زحمت

 ./شده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/10612-1.html 

 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 3131مهر  50, یکشنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19630-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19683-1.html
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 رونمایی از نوعی کیک یزدی با مواد قندی کم و مزه ثابت در حضور وزیر بهداشت 

ان مواد قندی آن کم و از نظر مزه تفاوتی در حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نوعی کیک یزدی که میز

 . با این محصول در بازار ندارد، رونمایی شد

در یزد، سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت در نشست اعضای شورای ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

سالمت مردم در گرو همدلی و همکاری سایر دستگاه  بخش عمده: سالمت، مدیران و مسئوالن فنی صنایع غذایی استان یزد گفت

 .درصد امور مربوط به سالمت شهروندان است 39هاست، این وزارتخانه تنها قادر به 

وی با بیان این که بحث غذا خیلی حساس است و به نظر می رسد طی دهه های گذشته تا حدودی نسبت به آن کم توجهی شده  

دم را بترسانیم، راهکارهایی اندیشیده شود که به تدریج به سمتی حرکت کنیم که مصرف غذای باید بدون اینکه مر: است، گفت

 .سالم به فرهنگ تبدیل شود

  
وی با ابراز تاسف از این که میزان آشنایی نسل جوان از غذاهای ایرانی در حال کم شدن است و ذائقه ها در حال حرکت به مصرف 

نیمی از یزدی ها اضافه وزن دارند اشاره کرد و از آنان خواست تا مصرف مواد جایگزین شکر را غذاهای فوری است، به اینکه حدود 

 .که کم کالری و مواد قندی آن کم است، در برنامه های غذایی خود بگنجانند

 .کرد می توان با بهره گیری از آداب و سنن مردم ایران بر بخشی از مشکل اضافه وزن و چاقی غلبه: هاشمی تاکید کرد 

 13سال گذشته شیوع دیابت در استان یزد از 39به گفته قاضی زاده هاشمی، در زمینه غذا به همت جمعی نیاز است که طی  

 .درصد رسید 30درصد به 

وی با بیان این که این آمار یک واقعیت است که مردم در وهله نخست و سپس صاحبان صنایع می توانند ذائقه مردم را به تدریج  

ما موظف به حمایت از تولید و مکلف به حمایت : رف غذای سالم تغییر دهند، خطاب به شرکت کنندگان در این نشست گفتبه مص

 .از مردم هستیم و مردم اطمینان داشته باشند که دولت نسبت به سالمت آن ها غافل نیست

می توان با کمک : بازرسی ها و کنترل باشد، یادآور شدوی با بیان این که تولید نباید بهانه ای برای کاهش نظارت و سوء تدبیر در  

 .به عنوان یک راهکار موثر ذائقه مردم را آهسته آهسته تغییر داد 'استویا'شیرین کننده های جایگزین از جمله گیاه 

 .شکر کنند این گیاه عمدتا در آمریکای التین و برخی کشورها تولید می شود و ایران در نظر دارد این گیاه را جایگزین 

می توان از این گیاه استفاده کرد و برای تولید آن یارانه پرداخت کرد و این محصول : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت 

 .را در اختیار کسانی که اضافه وزن دارند، قرار داد

  
، بلکه با کمک غذای سالم، تحرک بدنی و مدیریت وزن تنها با محصول جایگزین امکان ندارد: قاضی زاده در همین حال اظهار کرد

 .فعالیت های ورزشی این امر قابل تحقق است

مردم خیلی عالقه دارند، احساس کنند به آنها اهمیت داده می شود و دولت نسبت به آینده آنها، جوانان، فرهنگ و   :وی گفت 

 .دین شان توجه دارد

از مرگ و میر ناشی از مصرف روغن جامد و کم کیفیت، شکر و نمک است لذا بنا بر اعالم این عضو دولت یازدهم، بیش از نیمی  

 .باید در تهیه محصول غذایی دقت کنیم و مردم هم مراقب فشار خون، دیابت و سایر بیماری ها باشند

بیش از درصد شان کم تحرک می باشند که علت آن مصرف 30درصد یزدی ها با اضافه وزن و چاقی رو به هستند و 10همچنین  

 .حد غذا و تحرک کم است
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همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان نشست مذکور در گفت و گوی کوتاهی با خبرنگاران نسبت به افزایش  

 .در تعدادی از استان ها شیوع این بیماری دو برابر جهانی است: بیماری دیابت در برخی استان ها هشدار داد و گفت

در سفر به یزد با مسئوالن، مدیران و مسئوالن فنی صنایع غذایی استان در مورد محصول جایگزین شکر در : تقاضی زاده گف 

 .تولید مواد غذایی صحبت شد و برای نخستین بار نوعی کیک یزدی بدون کالری با محصول جایگزین استویا در یزد تولید شد

های جایگزین بود،از مردم بویژه جوانان خواست مصرف غذای سالم را در وی با باین اینکه در آینده باید در فکر شیرین کننده 

 .برنامه غذایی خود قرار دهند، میزان مصرف شیرینی، تنقالت وغذاهای فوری را کم کنند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/10601-1.html 

 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 3131مهر  50, شنبه

 بازدید رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نیجریه از سرم سازی رازی 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نمایندگان کشور نیجریه به همراه هئیتی از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 

 .رازی بازدید کرد

رش خبرگزاری کشاورزی ایران و به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، در جلسه ای که در حاشیه این بازدید با حضور به گزا  

کهرام رئیس و تعدادی از مسولین این موسسه برگزار شد، دو طرف ضمن تبادل اطالعات در زمینه واکسن و محصوالت بیولوژیک، 

 .و تبادل نظر کردندپیرامون همکاری های مشترک در این خصوص بحث 

  
این موسسه برای همکاری با کشور نیجریه در : در این نشست، کهرام ضمن معرفی توانمندی های موسسه رازی اظهار داشت

 .راستای تبادل دانش و صادرات واکسن به ویژه واکسن های مصرف انسانی به این کشور آمادگی دارد

تجربه طوالنی در زمینه تولید واکسن های مصرف انسانی از جمله واکسن فلج  این موسسه با سابقه و: رئیس موسسه رازی گفت 

 .اطفال می تواند در راستای رفع نیاز کشور نیجریه به این فرآورده ها، همکاری نماید

: اشتدر این جلسه محمد طاهر مونگونو، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیجریه نیز با ابراز خوشنودی از این بازدید، اظهار د 

زمینه های مناسبی وجود دارد تا در راستای همکاری مشترک در موضوع های مورد عالقه طرفین، بتوانیم با موسسه رازی تبادل 

 ./دانش و همکاری نمائیم

با توجه به اینکه در کشور نیجریه مرکزی برای ساخت و تولید واکسن مصرف پزشکی وجود ندارد، می توان از : مونگونو افزود  

 .یت های موسسه رازی در این زمینه استفاده کرد ظرف

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/10660-1.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 3131مهر  50, دوشنبه

 ویژه یمه ایران از طریق درگاه های الکترونیکی بانک کشاورزی انجام می شود تمامی مبادالت بانکی ب

یک تفاهمنامه مشترک، از این پس تمامی مبادالت بانکی شرکت سهامی بیمه ایران، اعم از سیستم دریافت   با تبادل

 .واهد شدو پرداخت، از طریق شعب بانک کشاورزی به صورت الکترونیکی و از طریق سیستم پایا انجام خ

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19678-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19669-1.html
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 099میلیارد ریال رتبه هفدهم فروش درمیان  1099، بیمه ایران با بیش از  (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

شرکت برتر را دارد و در زمینه مراکز اجرایی، فروش و خدمات مناسب پس از آن همانند خسارت سیار یکی از پرتعدادترین مراکز 

 .اجرایی کشور است

بیمه ایران در بازار سرمایه نیز حضور پررنگی دارد و در توسعه بیمه های  : خسرو حقیقی پناه، مدیر شعبه تجارت بیمه ایران گفت

 .عمر با هدف حمایت از کانون خانواده به تازگی طرح های جدیدی را روانه بازار کرده است

ه ای را بنا به نیاز و تقاضای بازار طراحی و به مشتریان عرضه می مسئوالن این شرکت در ابتکارات خود بسته های بیم: وی افزود

کنند و می توانیم خدمات مناسبی را به همکاران بانکی خود ارائه کنیم و در مقابل از خدمات بانک های بزرگ برای دسترسی بیمه 

 .گذاران به خدمات آسان تر بهره مند شویم

ر و سکاندار صنعت بیمه در کشور است، اما به هیچ وجه خود را رقیب سایر شرکت های بیمه بیمه ایران راه ب  :حقیقی پناه ادامه داد

 .ای نمی داند، بلکه همواره نقش حمایتی از آن ها دارد

خسرو حقیقی پناه، پس از امضای تفاهمنامه با بانک کشاورزی هدف از برگزاری نشست دو جانبه را هم اندیشی و بهره مندی از 

تبادل تفاهمنامه میان بیمه ایران و بانک : مایندگان بانک کشاورزی درباره صنعت بیمه ایران ارزیابی کرد و افزودنقطه نظرات ن

 .کشاورزی در جهت استفاده از ظرفیت های دو سازمان صورت گرفت و به طور حتم می تواند مورد توجه مخاطبان واقع شود

 مکاری بیمه ایرانسامانه بانکی کامل در بانک کشاورزی، مشوق جلب ه

بانک کشاورزی در حوزه مشتریان و اموال بانک یکی از بانک های توسعه یافته کشور است و اثر بخشی مناسبی در : وی افزود

جامعه و میان مردم دارد و در همین چارچوب بیمه ایران به عنوان یک مشتری پایدار و وفادار در کنار بانک کشاورزی می تواند 

 .ن اثربخشی شودباعث افزایش ای

در تمام نمایندگی های بیمه ایران   :معاون استان تهران و مناطق آزاد بانک کشاورزی نیز در آیین انعقاد این تفاهمنامه خبر داد

 .درگاه الکترونیکی دایر می شود

این شرکت بیمه ای را  ایرج یوسفی با بیان اینکه این بانک با تجهیز سیستم های خود امکان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت

 .بانک کشاورزی کامل ترین سامانه بانکی را دارد و این مهم را برای بیمه ایران انجام خواهد داد: فراهم خواهد کرد، افزود

با تبادل این تفاهمنامه، از این پس تمامی مبادالت بانکی شرکت سهامی بیمه ایران اعم از سیستم دریافت و پرداخت از  : وی افزود

 .یق شعب بانک کشاورزی به صورت الکترونیکی و از طریق سیستم پایا انجام خواهد شدطر

بیمه ایران قوی ترین بیمه کشور است و از اینکه با تبادل این   :معاون استان تهران و مناطق آزاد بانک کشاورزی تصریح کرد

 .آن را افتخاری برای بانک کشاورزی می دانمتفاهمنامه سطح همکاری های دو جانبه را افزایش دادیم بسیار خوشحالم و 

امیدواریم در آینده نزدیک در تمامی نمایندگی های بیمه ایران، درگاه الکترونیکی دایر کنیم تا این شرکت   :یوسفی ادامه داد

 .خدمات بانکی را از طریق درگاه های الکترونیکی این بانک انجام دهد

بانک  : د مواد غذایی بزرگ ترین افتخار مدیران و کارکنان این بانک دولتی است، اظهار داشتوی با بیان اینکه عشق به مردم و تولی

 .کشاورزی تنها بانکی است که در روستاها شعبه دارد و فعالیت می کند

 بیمه ایران در یک قدمی پوشش بیمه ای روستاییان کشور

تاییان داشته باشد، می تواند با استفاده از خدمات بانکی این بانک در همین رابطه اگر بیمه ایران پوشش بیمه ای مناسبی برای روس

 .در روستاها به ما در کمک به آبادانی و توسعه و رشد و شکوفایی کشور کمک کند

 تعامل بانک و بیمه از قدیم مرسوم است و در سایر کشورها نیز وجود دارد، از این رو درصدد : وی درباره امضای این تفاهم نامه گفت

 .را با تعامل با بیمه ایران پرکنیم  هستیم این خالء
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بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتی نمی تواند در کنار خود بیمه داشته باشد، همچنین بیمه ایران نیز به   :یوسفی اضافه کرد

جموعه در کنار هم می توانند به عنوان تنها بیمه دولتی کشور نمی تواند بانک داری کند و فاقد سیستم بانکی است، اما این دو م

 .عنوان مکمل عمل کنند و سریع تر به نیاز های خود دسترسی پیدا کنند و برهمین اساس نیز این تفاهم نامه مبادله شد

 شش میلیون تراکنش بانکی در بانک کشاورزی

 09بیمه ایران   :در میان مردم تصریح کردمعاون استان تهران و مناطق آزاد بانک کشاورزی با اشاره به اعتبار باالی بیمه ایران 

شعبه پس از بانک صادرات و ملی بیشترین تعداد شعب را در  1011درصد سهم بازار بیمه ای کشور را در اختیار دارد، ما نیز با 

 .کشور داشته و از نظر پراکندگی جغرافیایی در کشور رتبه نخست را داریم

سال پیش تاکنون را ارایه خدمات بانکی برای جامعه  13ی در بازار پولی کشور از یوسفی هدف اصلی از تاسیس بانک کشاورز

دومین هدف از تاسیس این بانک کسب سود و تعهدات اجتماعی است، در واقع رسالت اصلی بانک   :کشاورزی بیان کرد و افزود

پرداخت و روزانه بیش از شش میلیون کشاورزی توسعه بخش کشاورزی است که با کامل ترین سامانه الکترونیکی دریافت و 

تراکنش بانکی نشان می دهد ما به این مهم دست یافته ایم و امیدواریم با امضای تفاهمنامه با بیمه ایران، خدمات بانکی خود را 

 ./بیش از این گسترش دهیم

http://www.iana.ir/majles/item/10600-1.html 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فود پرس 3131مهر ماه  1پنج شنبه 

 آماده باش مردان ردیف اول جهاد کشاورزی برای اجابت درخواست هاشمی رفسنجانی

مهم امسال  گردهمایی امروز صبح فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد یکی از رویدادهای(: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ا که درخواست کرد از آنج جهاد کشاورزی، رسما از وزارت مجمع تشخیص مصلحت نظامبود؛ به ویژه که رییس  کشاورزیبخش 

مقام معظم رهبری نیز با طرح های مهم کشاورزی به ویژه مساله آب همراهی ویژه دارند، طرح های جدید وزارتخانه را برای 

  .اختصاص اعتبارات جدید مالی ارائه دهند

تسریع طرح  لذا باید دید مردان ردیف اول وزارت جهاد کشاورزی به فرماندهی وزیر جهاد کشاورزی، چه تدبیرهای تازه ای برای

 .های آبخیزداری و آبخوان داری به مقام های عالی رتبه نظام پیشنهاد خواهند کرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فود پرس 3131مهر ماه  0دو شنبه 

 مردم به اخبار دروغ درباره صنایع غذایی توجه نکنند: پیمان فروهر

و آشامیدنی با اشاره به اینکه صنایع غذایی سومین صنعت بزرگ و اشتغالزای کشور است،  آبهای معدنیدبیر انجمن تولیدکنندگان 

 .کنند متاسفانه نه دولت و نه بانکها از صنعت غذا حمایت کافی نمی: گفت

باید از : انتشار یافته است، افزودصنعت غذا با اشاره به اینکه اخیرا در فضای مجازی اخبار کذب زیادی در مورد غذا و  پیمان فروهر

شود توجه نکنند چون بسیاری از این اخبار نادرست و دروغ است و مردم  مردم خواست که به آنچه در فضاهای مجازی منتشر می

ای در فضاهای مجازی درباره کنسرو،  پراکنده به عنوان مثال چندی پیش خبرهای. باید اخبار را از منابع موثق پیگیری کنند

 .منتشر شد که متاسفانه صنعت غذا را به چالش کشید... سوسیس کالباس و 

شود،  روز جهانی غذا که در تمام دنیا توجه خاصی به آن می: ادامه داد( مهر ماه23) جهانی غذاوی با اشاره به نزدیک شدن به روز 

تواند فرصت خوب و مناسبی باشد تا صدای متولیان این صنعت به گوش دولتمردان برسد تا حمایتهای الزم در این بخش  می

 .دصورت بگیرد و اجازه ندهند صنعت غذا به چالش کشیده شو

http://www.iana.ir/majles/item/19697-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5+%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f2361a4c038b48f3851654d7e5e8233e&Title=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%A8+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%BA%D8%B0%D8%A7
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دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی با اشاره به اینکه کرایه حمل یکی از مشکالت عمده در صنعت آب معدنی 

های حمل مواجه هستیم و این امر باعث شده رقابت در بازارهای صادراتی برای ما دشوار شود،  هر سال با افزایش کرایه: است، گفت

 .است و کرایه آن باالست چون محصول ما سنگین و حجیم

برداشتهای . ساله و فرسوده است 09،  19در کالن شهرها سیستم توزیع آب : بندی اظهار کرد فروهر درباره مصرف آب بسته

بندی رو بیاورند  ها همه عواملی هستند که باعث شده مردم به سمت مصرف آبهای بسته رویه از منابع آبی و خشکسالی نادرست و بی

ها و وزارت بهداشت مردم را با فرهنگ مصرف آب  اند و دولت باید از طریق رسانه بسیاری سبک زندگی خود را تغییر نداده اما هنوز

 .بندی آشنا کند و توجه الزم به این صنعت داشته باشد بسته

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فود پرس 3131مهر ماه  6یک شنبه 

 ندهند مسووالن وزارت بهداشت ضعف سیستم نظارتی خود را به تولید تعمیم

ارزیابی "متولیان بهداشت مواد غذایی کشور به جای این که در ابتدا به هر کارخانه ای مجوز تولید بدهند، اول فاکتور -فود پرس 

 .را بررسی کنند "مخاطرات

کشور با خبرنگاران، نوردهر رکنی، استاد دانشکده  فراورده های گوشتیبه گزارش فود پرس، در نشست امروز انجمن صنایع 

از آن که  مسووالن وزارت بهداشت می بایست پیش :دامپزشکی دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان علوم با اعالم این توصیه افزود

صورت مساله را در مورد دغدغه های رعایت بهداشت مواد غذایی کشور پاک کنند، باید با انجام بهترین کار که انجام سیستم 

در جایی است که این محصوالت را تولید می کنند، از ابتدا تا انتهای خطوط تولید را تحت کنترل داشته  "ارزیابی مخاطرات"

 .باشند

ارت بهداشت خواست تا در اظهار نظر ها و تصمیم های خود ضعف سیستم نظارتی را به تولید تعمیم ندهند و وی از مسووالن وز

 .تولید کننده محصوالت سالم را قربانی معدود شرکت های خاطی و متخلف از استاندارد های تدوین شده نکنند

در تمام دنیا انجام می شود و منع مصرف ( به خمیر مرغ به غلط مصطلح) MDM نوردهر رکنی با بیان این که تولید ماده ای مانند

یک ماده غذایی به صرف تخطی برخی متخلفان از طی مسیر درست آن، راهکار اساسی برای حل مشکالت نظام غذایی کشور 

ند سازمان در واقع یکی از مشکالت رایج نظارت بهداشتی در کشور ما این است که سازمان های ذی نفع مان: نیست، اظهار داشت

یستم نظارت ی وزارت بهداشت، هر کدام نگاه و تفسیر خود را حاکم بر سسازمان غذا و دارواستاندارد، سازمان دامپزشکی و 

 .بهداشت مواد غذایی کشور می داند

این استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با بیان این که متولیان امر باید به جای هر گونه ادعای برخورداری از دانش کامل در 

به ویژه که : کشور باشند، اظهار داشت مواد غذاییامور نظارتی به دنبال راهکارهای علمی روز دنیا برای حل مشکالت بهداشت 

نتظار امروزه همگان اتفاق نظردارند که محال هست که در هیچ ماده غذایی نتوان تقلب کرد، لذا از دستگاه های نظارتی مسوول ا

می رود به جای رفع صورت مساله و پیچیدن نسخه نخوردن مواد غذایی تولید شده به مردم، راهکارهای کارشناسی و نوین دنیا 

 .مانند اجرای سیستم ارزیابی مخاطرات تولید را در دستور کار قرار دهند و از زیر بار این گونه مسوولیت ها شانه خالی نکنند

نیست که یکبار صادر و در ادامه از نظارت  HACCP بر خالف سیستم های دیگر مانند انواع ایزو یا به گفته رکنی، این سیستم

 .پیوسته از مرحله ابتدای تولید تا انتها مصون بماند

این عضو فرهنگستان علوم که در گذشته نیز به عنوان مشاور با سازمان استاندارد ایران همکاری داشته است، به دستگاه های 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=27500981acce40d4b0aca009165fba9f&Title=23%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%9B%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B0%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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ارزیابی "ی مسوول توصیه کرد تا به جای انداختن مشکالت و کاستی ها به گردن هم و اتخاذ راهکار اساسی، اجرای سیستم اجرای

در محل تولید را به نهادی بی طرف مانند دانشگاه تهران واگذار کنند تا از این پس فقط کارخانه هایی مجاز به تولید  "مخاطرات

  .ند و موفق بوده باشندشوند که در ارزیابی مخاطرات سربل

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 3131مهر  52: تاریخ

 های تعاون، اصناف و بازرگانی برگزار شد چهارمین نشست نمایندگان اتاق

های مذکور امروز در اتاق تعاون مرکزی ایران  اصناف، بازرگانی و تعاون چهارمین نشست نمایندگان اتاق در راستای تجمیع سه اتاق

 .برگزار شد

نمایندگان  و تعاون چهارمین نشست  ، در راستای تجمیع سه اتاق اصناف، بازرگانیخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . های مذکور امروز در اتاق تعاون مرکزی ایران برگزار شد اتاق

   آید اتاق تعاون با همراهی اتاق بازرگانی و اصناف به کمک دولت می*

در ابتدای این نشست، سید محمود کریمی عضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران ضمن خیر مقدم به نمایندگان اتاق اصناف و 

ها و روسای این سه اتاق است که با اعتقاد بر لزوم حضور نیروهای غیر  نشست امروز حاصل تدبیر دبیران کل اتاق: گفت بازرگانی

   .دولتی در اقتصاد صورت گرفته است

ف و بعد از پیشنهاد تجمیع سه اتاق هر بخش از این پیشنهاد استقبال کرد که این نتیجه اعتقاد به بخش تعاون اصنا: وی ادامه داد

   .بازرگانی در بدنه اقتصادی کشور است

بسته خروج از رکود : کریمی با بیان اینکه در حال حاضر سه طرح مهم در بدنه اقتصادی کشور در حال اجرا است تصریح کرد

های مهم دولت است که تصمیماتی همچون تجمیع  ساله ششم از جمله طرح 0و تدوین برنامه  01دولت، تنظیم الیحه بودجه 

   .های مذکور می تواند کمک دولت برای اجرایی کردن این طرح ها باشد اتاق

بخش اقتصاد غیر دولتی این توان و این ظرفیت را دارد که راهکارهای کاهش تصدی دولت در اقتصاد را پیش بینی : وی تاکید کرد

   .کند که توجه به بستر تعاون می تواند در این زمینه اثرگذار باشد

شرکتهای تعاونی ، اتحادیه ها ، اتاقهای تعاون با هماهنگی در سطح کشور : مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران اضافه کردعضو هیئت 

   .می توانند سبب کاهش اتکا به بخش دولتی می شود

   مردمی کردن اقتصاد هدف مشترک رئسای سه اتاق*

ون مرکزی ایران با تآکید بر اینکه در این نشست میزبان تمام در ادامه این نشست ماشااهلل عظیمی رئیس هئیت مدیره اتاق تعا

درصدی باید اصالح شود که بر همین مبنا  39درصد به  19سهم بخش غیر دولتی و نسبت : بخشهای اقتصاد دولتی هستیم گفت

   .این تجمیع دارای چند نکته است

ارهای قانونی و حفظ منافع طرفین صورت گرفته تا به کمک آن این تصمیم بر مبنای منویات مقام معظم رهبری، معی: وی ادامه داد

   .بتوان تصمیمات نهایی مشترکی ایجاد کرد

هدف این است تا اقتصاد مردمی نهادینه شود تا به کمک آن فاصله بین : رئیس هئیت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران تآکید کرد

   .نگی به هماهنگی تبدیل وشوداجرا و تصویب آیین نامه ها و مقررات کاهش عدم هماه

بخش تعاون ضعیف نیست و مرز بین نظارت و دخالت معلوم است بر همین مبنا همراهی و حمایت از دولت با : عظیمی اضافه کرد

http://www.foodpress.ir/Post.as6
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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   .این ظرفیت وسیع و نامحدود می تواند پشتوانهتوسعه اقتصادی در آینده باشد

ی توانند در سفرهای رسمی دولت را همراهی کرده و دریچه توسعه اقتصاد غیر با این تصمیم نمایندگان اتاقها م: وی تصریح کرد

   .دولتی در فرای مرزها شوند

 این سه اتاق سه ضلع اصلی اقتصاد غیر دولتی هستند * 

ثبت ارزیابی بعد از اتمام سخنان نمایندگان اتاق تعاون عبدالحمید نقره کار نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ضمن م 

این سه اتاق سه ضلع اصلی اقتصاد غیر دولتی هستند که سنگبنای توسعه نوع جدید برای اقتصاد کشور : کردن جلسه امروز گفت 

 . هستند

 0درصد تا 1در راستای این تجمیع می توان تجارت خارجی را در نوع غیر دولتی گسترش داد به طوری که این سهم از : وی گفت

   .فزایش باشددرصد در حال ا

   .است 11یکی از اهداف اصلی این تجمیع توجه مسئوالن به اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل : نقره کار تاکید کرد

مقام معظم رهبری راه نجات اقتصاد ایران این است   با تآکید بر منویات: نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت 

   .ژه در بخش اقتصاد به مردم واگذار شود که مهم برنامه ریزی ساختاری می خواهدکه کار مردم به وی

و   اقتصا د ما دولتی است. رئسای اتاقهای موجود سرفرازی اقتصاد ایران را برای عبور از تورم و رکود می خواهند: وی تصریح کرد

 . این تحول باید از جایی شروع شود که این حرکت بهترین پیوند است

   اقتصاد می آید  به کمک  اصناف با بیش از هزار میلیار تومان* 

در حدود دو میلیون واحد صنفی در کشور در حال فعالیت : در پایان این نشست کاظم مجتبایی نماینده اتاق اصناف ایران گفت 

   .هستند که یک سوم جمعیت ایران را شامل می شود

درصد و  1درصد است که در مقایسه با بخشهایی همچون معدن با  10این بخش تولید ناخالص داخلی برای : وی ادامه داد

   .درصد، درصد قابل قبولی است 0کشاورزی با 

اتاق اصناف نقش مهمی در صادرات و تجارت : مجتبایی با بیان اینکه این بخش نقش مهمی در تجارت بین الملل دارد تصریح کرد

س می تواند با ارزشی که برای بخش تعاون قائل است سبب کاهش تصدی های غیر ضرور در سطح بین الملل دارد و بر همین اسا

   .در بخش دولت شود

 . این اقدا م در راستای کاهش بخشی نگری در نظر گرفته شده است: نماینده اتاق اصناف ایران تآکید کرد 

   .را دانسته و حق رآی اتاقها حفظ خواهد شداین تجمیع در حالی صورت گرفته که اتاقها نظرات همدیگر : وی اضافه کرد 

هزار میلیارد تومان در بنگاهای اصناف وجود دارد که این میزان در کنار بخش تعاون   بیش از: مجتبایی در پایان خاطر نشان کرد 

 و بازرگانی می تواند سبب باز گشایی دریچه های جدید کارآفرینی و اشتغال در کشور شود

http://www.yjc.ir/fa/news/1009101 

 

 گزارشات جهانی
 - 93/07/02فارس

 میلیون کشاورز اروپایی 1.1تأثیر تحریم روسیه بر 

http://www.yjc.ir/fa/news/4990491
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میلیون کشاورز اروپایی را تحت  1.1پارلمان اروپا اعالم کرد، تحریم محصوالت کشاورزی اتحادیه اروپا از سوی روسیه 

 .قرار خواهد دادتأثیر 

بر اساس اعالم اخیر پارلمان اروپا، تحریم های اعمال شده  ایتارتاس،به نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین

میلبارد دالر اثرگذار خواهد بود  6.1میلیارد یورویی معادل  0های غرب علیه این کشور، بر تجارتی  از سوی روسیه در مقابل تحریم

 .میلبون کشاورز این اتحادیه را تحت تأثیر قرار خواهد داد 0.0و 

اتحادیه های اعمال شده غرب علیه این کشور، واردات محصوالت کشاورزی و دامی از  طی یک ماه گذشته روسیه در مقابل تحریم

 .اروپا و تعدادی از هم پیمانان آن را ممنوع کرده است

تحریم های اعمال شده از سوی روسیه، به مدت یک سال ادامه خواهند داشت و این کشور محصوالت اروپایی مورد نیاز خود را از 

 .دیگر کشورها نظیر ایران، ترکیه، مراکش و کشورهای آمریکای التین تأمین خواهد کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12029093991000 

 
 گزارشات جهانی

  آیانا- 3131مهر  51, پنجشنبه

 قطر نیم میلیارد دالر در کشاورزی ترکیه سرمایه گذاری می کند 

میلیون دالر در مرغداری و دامداری ترکیه سرمایه گذاری می  122ن بخشی از مواد غذایی وارداتی خود، قطر برای تامی

 .کند

، رسانه های ترکیه گزارش داده اند که موضوع سرمایه گذاری نیم (ایانا)به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری کشاورزی ایران  

سفر هفته گذشته رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه در راس هیات  میلیارد دالری قطر در بخش کشاورزی ترکیه در

 .بلندپایه ای به دوحه، مطرح شده و امیر قطر نماینده خود را برای نهایی کردن این قرارداد به آنکارا فرستاده است

ای کشاورزی ترکیه، موسوم بنابراین گزارش، یک شرکت قطری قرار است ضمن این که در اراضی تحت اختیار مدیریت کل بنگاه ه 

، سرمایه گذاری کرده و به دامداری و مرغداری بپردازد، در بخش کشاورزی نیز سرمایه گذاری مشترکی در ترکیه TİGEMبه 

 .داشته باشد

ری بخشی بر پایه این گزارش، در واقع قطر با این اقدام قصد دارد تا از انجا که فاقد زمین های کشاورزی است، با این سرمایه گذا 

 .از مواد غذایی مورد نیاز خود را به طور مستقیم در تاسیسات احداثی خودش در ترکیه تولید و به قطر منتقل کند

میلیون هکتار اراضی کشاورزی است و در قریب به تمامی این اراضی  31مهدی اکر در این دیدار با اشاره به این که ترکیه دارای  

ی کشورش را برای زمینه سازی به گسترش همکاری های بخش های خصوصی دو کشور و بخش خصوصی فعالیت دارد، آمادگ

 .فراهم کردن تسهیالت برای گسترش سرمایه گذاری های قطر در بخش کشاورزی و صنایع غذایی اعالم کرد

د است و در سفر روابط ترکیه و قطر در سال های اخیر در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک روبه رش 

اردوغان به قطر موضوع گسترش همکاری هایی در بخش انرژی نیز بررسی شد و ترکیه یک قرارداد خرید گاز طبیعی مایع شده با 

 .قطر به امضا رساند

د، دوم؛ در الزم به ذکر است ترکیه در تولید فندق، انجیر، زردآلو، گیالس، به و انار در جهان اول؛ در تولید هندوانه، خیار و نخو 

تولید سیب زمینی، بادمجان، فلفل سبز، پسته و عدس، سوم؛ در تولید پیاز و زیتون، چهارم؛ در تولید چغندر قند، پنجم؛ در تولید 

تنباکو، سیب و چای رتبه ششم جهان؛ در تولید جو و کتان رتبه هفتم؛ درتولید بادام رتبه هشتم؛ در تولید گندم، چاودار و گریپ 

 .دهم جهان و در تولید لیمو یازدهمین کشور جهان استفروت رتبه 

http://www.farsnews.com/
http://en.itar-tass.com/economy/751028
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930702001557
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میالدی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی به خودکفایی رسیده و پس از آن سال نیز به رشد خود ادامه  1019ترکیه از سال  

 ./است  داده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/10600-1.html 

 
 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا- 3131مهر  53, سه شنبه

 ترین راهپیمایی محیط زیستی جهان برگزار شد  بزرگ

راهپیمایی محیط زیستی در واپسین روز شهریورماه جاری و همزمان با مالقات وزیران و رؤسای کشورهای جهان در 

 . زار شدمقر سازمان ملل برگ

رسانی هرچه بیشتر درباره تغییرات آب و هوایی و  ، این راهپیمایی برای اطالع(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های حمایت از  آموز و گروه هزار سازمان، مؤسسه، دانش محیط زیستی و اثرات سوء آنها با حضور تعداد زیادی از مردم و بیش از یک

 .در نیویورک و دیگر نقاط جهان خواهد بودمحیط زیست 

کند تأکید کرده و از  از آنجا که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد اخیراً بر روی خطرات جدی که محیط زیست را تهدید می

های زیست محیطی و گرمایش زمین را پیش بگیرند،  ها خواسته است تا هدف مشترکی برای کاهش چشمگیر آلودگی دولت

های همزمان در  ها دعوت کرده بودند تا نسبت به برگزاری راهپیمایی ها و دولت رگزارکنندگان این مراسم از مردم جهان، سازمانب

 .نقاط گوناگون جهان اقدام کنند

های  ها و فیلم رسانی و ارسال عکس کننده خواسته شده بود با ثبت نام در وب سایتی نسبت به اطالع های شرکت همچنین از گروه

 .های همزمان در این پایگاه اقدام کنند مربوط به راهپیمایی

 .آغاز و در حال حاضر جهانی شده است "(ACTION .NOT WORDS)عمل، بهتر از سخن است "این حرکت با شعار 

گوس، دبی، های بزرگی از مردم در شهرهای لندن، برلین، بوگوتا، استانبول، پاریس، ریو، دهلی، ملبورن، ژوهانسبرگ، ال گروه

، نیویورک و اکثر کشورها ازجمله آمریکا، مصر، عربستان، روسیه، فرانسه، سنگال، پرو، برزیل، کلمبیا، اسپانیا، نیجریه، آلمان، استرالیا

 .اند کانادا، دانمارک و انگلیس به این حرکت پیوسته

قتصاد جهانی است که هم برای مردم و هم برای ها برای ایجاد نوعی ا هدف این راهپیمایی درخواست اقدام فوری مردم و دولت

 .های انسانی در امان باشد محیط زیست و کره زمین مناسب باشد تا زمین از تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت

 ها پیش از جلسه سازمان ملل برای این راهپیمایی جنبه سیاسی نداشته و در راستای ایجاد حساسیت و توجه مردم جهان و رسانه

 ./های فسیلی و جلوگیری از اعمال ضدمحیط زیست برگزار شد اقدامی جهانی با هدف کاهش مصرف سوخت

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/10632-1.html 
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	وزیر جهاد کشاورزی گفت: اساسیترین موضوع وزارت جهاد کشاورزی، چگونگی بهرهبرداری بهینه از منابع آب و خاک کشور است و در این خصوص مقام معظم رهبری و دولت عنایت و پشتیبانی لازم را دارند.
	وزارت جهاد اگر طرحی برای حل مشکل آب دارد ارائه کند/ رهبر انقلاب با پرداخت اعتبار از محل ذخایر ارزی کشور موافقت میکنند
	رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی طرحی برای حل مشکل آب دارد ارائه کند زیرا احتمال دارد همانطور که مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی 1.5 میلیارد دلار برای احیای اراضی خوزستان و ایلام اختصاص دادند، از محل ذخایر ارزی اعتباری به حل ب...
	چارهای جز افزایش بهرهوری آب نداریم
	مشاور معاون آب وزیر جهاد کشاورزی راندمان آبیاری کشاورزی را 49 درصد اعلام کرد
	ارزیابی وزیر نیرو از سال آبی 94-93؛ روند بارشها در سال آبی جدید نیز تغییر چندانی نمی کند
	کشت محصولات آب بر متوقف میشود؟
	حجتی، مهم ترین دغدغه جهاد کشاورزی را چگونگی بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور اعلام کرد
	وزیر جهادکشاورزی دولت تدبیر و امید که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از او به عنوان بهترین مدیر جهادی برای اجرای طرح های بر زمین مانده دوران جهاد سازندگی یاد کرد، دغدغه اصلی وزارت جهاد کشاورزی را چگونگی بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور اعلام کرد.
	درخواست مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب برای آموزش نسل آیندهسازی که ارزش بهینه آب در کشاورزی را درک کند
	درخواست مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب برای آموزش نسل آیندهسازی که ارزش بهینه آب در کشاورزی را درک کند
	درخواست مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب برای آموزش نسل آیندهسازی که ارزش بهینه آب در کشاورزی را درک کند

	برنامه و سیاست ها
	بیمههای حمایتی جدید از کشاورزان در راهرو مجلس
	رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه در مجلس به دنبال افزایش بیمههای حمایتی از کشاورزان هستیم، گفت: بر اساس آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس، میزان استفاده از آب در بخش کشاورزی حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب است.
	آمادگی 168 کشور جهان از جمله ایران برای شرکت در اجلاس متعاهدین ایمنی زیستی کارتاهنا در کره جنوبی
	شروع چهارمین سرشماری بخش کشاورزی/ سهم ۱۸ درصدی بخش کشاورزی در اشتغال کشور
	رئیس مرکز آمار ایران در مراسم شروع سرشماری عمومی کشاورزی سال ۹۳ گفت: در این رویداد ۱۲ هزار نفر درگیر کار بوده و ۱۲ درصد GDP کشور و نیز ۱۸ درصد اشتغال از محل این بخش است.
	لزوم انجام تحقیقات کاربردی در کشاورزی
	تحقیقات باید چراغ راه سیاست گذاران بخش کشاورزی باشد اما چنین نشده است، سال هاست که مدیریت منابع آب راههای صرفه جویی و اسفاده کارا از آب را دنبال میکند، اما نتیجه مطلوبی نگرفته است و توسعه سیستم آبیاری تحت فشار نیز تنها به افزایش سطح زیر کشت در جهت ن...
	تحقق ۴درصدی رشد اقتصاد لزوما به معنای رشد اشتغال نیست
	معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور گفت: افزایش رشد اقتصادی 3 ماهه اول سال با این تحلیل که باید ایجاد اشتغال نیز رشد کند و بابت هر یک درصد رشد یک میلیون شغل ایجاد شود، لزوما به این معنا نیست.
	گرهگشایی مشکلات کشاورزی با ارائه آمار دقیق
	برنامهریزی بدون آمار امکانپذیر نیست و هر تصمیمی که بدون استناد به آمار گرفته شود احتمال بروز خطا و اشتباه در آن زیاد است، بنابراین ارایه آمار دقیق از این بخش میتواند گرهگشای مشکلات این بخش باشد.
	اطلاعات سرشماری تا 9 ماه دیگر به وزارت جهاد کشاورزی تحویل داده می شود
	تدوین برنامه ملی با برش استانی برای تولید هدفمند گوجهفرنگی، سیبزمینی و پیاز
	دستورالعمل غنیسازی خاکهای حاصلخیز کشور تدوین میشود
	ارزیابی اجرایی نشدن دو فراز قانون تمرکز با حضور حجتی و نعمتزاده در مجلس
	از آنجا که هنوز دو فراز از قانون تمرکز اجرایی نشده است، سهشنبه هفته آینده وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس فرا خوانده میشود.
	از آنجا که هنوز دو فراز از قانون تمرکز اجرایی نشده است، سهشنبه هفته آینده وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس فرا خوانده میشود.
	از آنجا که هنوز دو فراز از قانون تمرکز اجرایی نشده است، سهشنبه هفته آینده وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس فرا خوانده میشود.
	کشت محصولات سبزی و صیفی تنها در گلخانه به صلاح است
	با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور، باید کشت محصولات سبزی و صیفی ازقبیل گوجهفرنگی، خیار و فلفل را تنها در گلخانههای کشت کنیم.
	در خواست رییس جمهوری از کشورهای ساحلی خزر برای ملاحظه استانداردهای زیست محیطی در طرح های ملی و منطقه ای ویژه
	با توجه آسیب پذیر و شکننده بودن منابع زنده آبی منحصر به فردی چون دریای خزر، باید در کلیه طرح های ملی و منطقه ای، اصل خدشه ناپذیر لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی مد نظر قرار گیرد.
	برای حفظ امنیت غذایی باید زمینهای کشاورزی موجود را حفظ کنیم
	اگر سطح زیر کشت کشاورزی و تولید را بر جمعیت کل کشور تقسیم کنیم، به ازای هر ایرانی در حدود دو هزار مترمربع زمین کشاورزی وجود دارد که امنیت غذایی ما باید از همین مقدار زمین تأمین شود.
	تهیه برنامه «نوسازی ناوگان تحقیقات کشاورزی» برای تحقق سیاست های کلی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری
	درپی ابلاغ سیاست های کلی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری، سیاست ها ابلاغی توانست در راستای هویت بخشی و نوسازی تحقیقات علمی و فناوری کشور از جمله تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بارقه ای از امید و حرکتی سازنده را در این زمینه به وجود آورد.
	سرشماری عمومی کشاورزی کشور دقایقی پیش با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در یکی از روستاهای جنوب تهران رسما کلید خورد.
	مجمع عمومی سالانه بانک کشاورزی برگزار و صورت های مالی 92 تصویب شد
	در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی، صورت های مالی این بانک در سال ۱۳۹۲ خورشیدی تصویب شد.

	بازار و قیمت ها
	کاهش شاخص قیمت گوشت قرمز و سفید/ افزایش قیمت پوشاک، اجاره و خوراکیها
	گزارش مرکز آمار نشان میدهد به غیر از شاخص گوشت قرمز و ماکیان بقیه شاخص کالاهای خوراکی و غیر خوراکی نسبت به ماه قبل خود افزایش یافته است.
	گزارش مرکز آمار نشان میدهد به غیر از شاخص گوشت قرمز و ماکیان بقیه شاخص کالاهای خوراکی و غیر خوراکی نسبت به ماه قبل خود افزایش یافته است.
	گزارش مرکز آمار نشان میدهد به غیر از شاخص گوشت قرمز و ماکیان بقیه شاخص کالاهای خوراکی و غیر خوراکی نسبت به ماه قبل خود افزایش یافته است.
	بالاخره چه کسی میوه را گران میفروشد؛ دلال، کشاورز یا میوهفروش؟
	با آنکه طی طرح ضربتی ظاهراً دلالها از بازار میوه پایتخت جمعآوری شدند، اما قیمت میوه تکان نخورد و همچنان گران ماند. از کشاورز، بارفروش، خردهفروش و میوهفروش دلیل را که جویا میشوی، هر کس توپ را به زمین دیگری میاندازد.
	رشد 61 درصدی قیمت تولید محصولات گوشتی صنعتی در سال ۹۱
	براساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۹۱ شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداریهای صنعتی کشور ۶۱ درصد نسبت به سال قبل رشد دارد.
	قیمت میوه و سبزیجات + جدول
	در حالی که هر کیلوگرم از انواع میوهها همچون نارنگی و انار با قیمتی کمتر از هزار تومان از کشاورزان خریداری میشود این میوهها در مغازههای سطح شهر تهران با قیمت هر کیلوگرم 7500 تومان عرضه میشود.
	در حالی که هر کیلوگرم از انواع میوهها همچون نارنگی و انار با قیمتی کمتر از هزار تومان از کشاورزان خریداری میشود این میوهها در مغازههای سطح شهر تهران با قیمت هر کیلوگرم 7500 تومان عرضه میشود.
	در حالی که هر کیلوگرم از انواع میوهها همچون نارنگی و انار با قیمتی کمتر از هزار تومان از کشاورزان خریداری میشود این میوهها در مغازههای سطح شهر تهران با قیمت هر کیلوگرم 7500 تومان عرضه میشود.
	كاهش قيمت ميوه و سبزيجات در پایان فصل تابستان
	شایعه صادرات میوه به روسیه قیمتها را افزایش داد
	قیمت مرغ امروز اندکی کاهش یافت
	قیمت دام زنده و گوشت گوسفندی ثابت مانده است
	خرید تضمینی محصولات باغی جهت تنظیم بازار موثر است

	برنج
	اعلام آمادگی برای خرید توافقی برنج خوزستان/نرخ توافقی ۲۵درصد بیشتر از تضمینی
	مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه خرید توافقی برنج در استانهای شمالی موجب تحرک در بازار خرید و فروش این محصول در شمال کشور شده است اظهار داشت: برای خرید توافقی برنج خوزستانیها هم اعلام آمادگی کردهایم.
	ارزش خرید توافقی - حمایتی به 2.5 میلیارد تومان رسید
	در استان گیلان 420 هزار تن برنج با قیمت توافقی - حمایتی از کشاورزان خریداری شد که دارای ارزشی معادل دو میلیارد و 400 میلیون تومان است.
	تولید دو میلیون و چهارصد تن برنج در سال جاری
	شالیزارهای گیلان چند هکتار است؟

	تولیدات زراعی و باغی
	فارس دارای رتبه نخست توليد محصولات کشاورزي ارگانيک

	تخم مرغ
	عرضه مستقیم تخم مرغ در میادین میوه و ترهبار در صورت فراهم بودن غرفه ها آغاز میشود

	خرما
	ظرفیت سردخانه برای نگهداری خرماافزایش یابد

	زعفران
	رشد 35 درصدی صادرات زعفران خراسان رضوی
	شن، بال مگس، مو و پُرز قالی در زعفران!

	شیر
	یارانه شیر خام ماهانه ۷۵ میلیارد تومان برای نیمه دوم سال تصویب شد
	معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: هیأت دولت تصویب کرد ماهانه ۷۵ میلیارد تومان یارانه شیر خام برای نیمه دوم سال به دامداران پرداخت شود.
	صنایع لبنی امکان افزایش قیمت شیر خام ندارد/خطر پوکی استخوان با کاهش مصرف شیر
	مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران گفت: صنعت شیر مخالف افزایش قیمت شیر خام نیست، بلکه بر اساس تحلیل هزینه فایده، امکان افزایش قیمت شیر خام را ندارد.
	شیر خام یددار برای نخستین بار در کشور عرضه می شود
	شیر استریلیزه و پاستوریزه به طور همزمان در مدارس توزیع میشود
	تصویب 450 میلیارد تومان یارانه برای شیر

	شیلات
	امضای موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبی دریای خزر توسط رئیس شیلات
	امروز با حضور رییس جمهوری و در چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، حسن صالحی، موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبی را امضا کرد.
	موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر؛ امروز دوشنبه با حضور رییس جمهوری امضا می شود
	موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر، فردا دوشنبه در جریان اجلاس روسای جمهوری کشورهای حاشیه دریای خزر در شهر آستاراخان روسیه به امضا می رسد.
	تولید مارمالاد ماهی آماده مصرف، برای نخستین بار در کشور

	صادرات و واردات
	وزارت جهاد صادرات کیوی با قند کمتر از 6.2 درصد را ممنوع کرد/فصل صادرات کیوی را از دست میدهیم
	رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی امروز طی بخشنامهای صادرات کیوی با قند کمتر از 6.2 درصد را ممنوع کرد، گفت: با این تصمیمگیری فصل صادرات کیوی را از دست میدهیم.
	سرگردانی گوسفندان صادراتی ایران به خلیج فارس، بابت ابلاغ نشدن رسمی حذف تعرفه!
	تعرفه صادرات دام سبک از کشور با مصوبه شورای عالی اقتصاد حذف شد ویژه
	جزئیات ۱۳ توافق ایران و روسیه در بخش کشاورزی/ محصولات ایرانی سر سفره روسها
	شورای اقتصاد تکلیف عوارض ۸ قلم کالای صادراتی را روشن کرد
	پالم از لبنیات حذف شد
	وزیر بهداشت با بیان اینکه مصرف پالم از اول مهر از لبنیات حذف شده است،گفت: تصمیم سازمان غذا و دارو مبنای علمی دارد و اگر این سازمان در مورد جایگزینی روغن پالم با روغن کنجد و زیتون در لبنیات تصمیم بگیرد، میپذیرم.
	سازمان دامپزشکی، عرضه خمیر مرغ مجوزدار را بلامانع اعلام کرد
	کاهش استفاده از 50 هزار تن گوشت مرغ کشور در صنایع گوشتی، به دلیل ممنوعیت کاربرد MDM (خمیر مرغ) در صنعت
	سازمان غذا و دارو 17 شهریور امسال با منع استفاده از خمیر مرغ در فراوردههای گوشتی، امکان استفاده ۵۰ هزار تن گوشت مرغ را در فرآوردههای گوشتی گرفت و به اقتصاد کشور خسارت وارد کرد.
	همه چیز درباره چیپس و پفک/ هشدار نسبت به عرضه چیپسهای سرطانزا
	8 ماده غذایی که پس از تاریخ انقضا هرگز نباید مصرف شوند
	استفاده از روغن پالم فقط در بستنی مجاز است
	سهم زنبور داران در نمایشگاه داروئی نادیده گرفته شده است

	گندم
	نرخ خرید تضمینی گندم ۱۱۵۵ تومان/ یارانه ۵۷۲۷ میلیارد تومانی برای تولید
	سخنگوی دولت در حاشیه نشست دولت با بیان نرخ خرید تضمینی گندم ۱۱۵۵ تومان گفت: امسال ۵۷۲۷ میلیارد تومان یارانه برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده است.
	کمبود اعتبار برای خرید تضمینی گندم/ افزایش 1.5 تنی تولید گندم در هکتار در خوزستان تا پنج سال آینده
	معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در ماههای اخیر اعتبار کافی برای خرید تضمینی گندم نداشتیم، گفت: این موضوع باعث شد، تا بخشی از گندم توسط بخش خصوصی خریداری شود.
	معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در ماههای اخیر اعتبار کافی برای خرید تضمینی گندم نداشتیم، گفت: این موضوع باعث شد، تا بخشی از گندم توسط بخش خصوصی خریداری شود.
	معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در ماههای اخیر اعتبار کافی برای خرید تضمینی گندم نداشتیم، گفت: این موضوع باعث شد، تا بخشی از گندم توسط بخش خصوصی خریداری شود.
	نرخ خرید تضمینی گندم مناسبت نیست/سودی از گندم عاید کشاورز نمیشود
	عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی گفت: نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم مناسب نیست و با توجه به افزایش هزینهها جوابگوی هزینههای تولید کشاورزی نیست.
	کود فسفات، اوره و بذر گندم به حد کافی تأمین شده است/ نرخ مناسب؛ عامل افزایش خرید تضمینی گندم
	مجری طرح گندم کشور گفت: عواملی از قبیل مدیریت، اعلام به موقع نرخ و همچنین نرخ مناسب خرید گندم در افزایش میزان خرید تضمینی در سال جاری مؤثر بوده است. امسال کود فسفات و اوره به حد کفایت و بذر مورد نیاز بطور کامل تأمین شده است.
	نرخ خرید تضمینی گندم باید ۲۵ درصد افزایش مییافت
	رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه به تورم و هزینههای تمامشده برای تولید گندم نرخ خرید تضمینی این محصول حداقل باید ۲۵ درصد افزایش مییافت، در حالی که نرخ خرید آن فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است.
	جهاد کشاورزی بستر تولید مواد خام دارویی را فراهم می کند
	وزارت جهاد کشاورزی بستر تولید مواد خام گیاهان دارویی را با سفارش شرکت های دارویی فراهم می کند.

	گیاهان دارویی
	450 میلیون دلار انواع گیاهان دارویی از ایران صادر شد
	معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از سهم 450 میلیون دلاری ایران در بازار صادرات گیاهان دارویی در دنیا خبر داد که زعفران در صدر آن قرار دارد.
	ثبت هشت هزار گونه گیاه دارویی در فلور ملی ایران
	ایران می تواند بخشی از بازار 100 میلیارد دلاری گیاهان دارویی را تصاحب کند
	دومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی و طب سنتی ایران افتتاح شد
	دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآوردههای طبیعی و طب سنتی ایران صبح امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری در مصلای تهران گشایش یافت.
	دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآوردههای طبیعی و طب سنتی ایران صبح امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری در مصلای تهران گشایش یافت.
	دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآوردههای طبیعی و طب سنتی ایران صبح امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری در مصلای تهران گشایش یافت.

	گوشت مرغ
	هدر رفتن 50 هزار تن گوشت با ممنوعیت استفاده خمیر مرغ در فراوردههای گوشتی
	دبیر انجمن صنفی فرآوردههای گوشتی ایران اعلام کرد بخشنامه سازمان غذا و دارو امکان استفاده ۵۰ هزار تن گوشت مرغ را در فرآوردههای گوشتی گرفت و خسارت به اقتصاد کشور وارد کرد.

	مرکبات
	نابودی 10 هزار هکتار از باغات مرکبات جنوب کرمان به دلیل شیوع آفات
	10 هزار هکتار از 37 هزار هکتار باغات جنوب کرمان به دلیل شیوع آفتی ناشناخته موسوم به "زوال مرکبات" و سایر بیماری های جاری از بین رفت.

	متفرقه
	ورودی کرج جای نمایشگاه گل و گیاه نیست
	تاکید مراجع عظام در مورد ارائه اطلاعات صحیح در سرشماریها/ آمار پایه برنامهریزی کشور است
	مرکز آمار ایران به مناسبت شروع سرشماری عمومی کشاورزی از مراجع عظام در مورد ارائه اطلاعات غلط در سرشماریها استفتاء کرده است و اکثر مراجع بر دادن اطلاعات درست تاکید کردهاند.
	45 درصد کارکنان جهاد کشاورزی ایثارگرند
	حکم بازنشستگی جانبازان در حال اشتغال جهاد کشاورزی که موعد بازنشستگی آن ها فرا رسیده، بر اساس احکام کارکنان لشگری تا یک ماه آینده ابلاغ میشود.

	منابع مالی
	پایان مناقشه صنایع لبنی و دامداران با تدبیر دولت: اختصاص یارانه 450 میلیارد تومانی به شیر خام دامداران
	راه اندازی پایانه گل کشور در گرو تحقق تسهیلات بانکی
	سقف اعتبارات بخش کشاورزی در بودجه سال آینده 3 هزار و 141 میلیارد و 473 میلیون تومان تعیین شد
	امسال در بودجه 3 هزار و 141 میلیارد و 473 میلیون تومان اعتبار برای بخشهای هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای بخش کشاورزی پیشنهاد شده است.
	افزایش درآمد کشاورزان و ۳۰۰ هزار شغل با اختصاص ۱،۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه
	مدیرعامل موسسه جهاد نصر گفت: اختصاص ۱،۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای خوزستان و ایلام موجب افزایش دو هزار و 100 میلیارد تومانی درآمد کشاورزان و 9.5 تن افزایش تولید و ایجاد 300 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم شد.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	ضرورت حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دانشبنیان/رشد اقتصادی کشور در یک سال گذشته
	معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دانشبنیان گفت: با توجه به توسعه ارتباطات بینالمللی و سیاستگذاری مناسب در بهار امسال رشد اقتصادی مناسبی داشتیم.
	برای هر ایرانی ۲۲۰۰ متر مربع زمین کشاورزی است/ سرانه اراضی کشاورزی رو به کاهش است
	مدیرکل نظامهای بهرهبرداری سازمان تعاون روستایی گفت: سرانه اراضی کشاورزی برای ایرانیها در سال 52 معادل 5 هزار مترمربع و در سال 1380، 2 هزار و 200 مترمربع بوده که این موضوع از کاهش 2 هزار و 800 مترمربعی سرانه کشاورزی طی سه دهه حکایت میکند.
	جایگاه توسعه صنایع تبدیلی در توسعه روستاها
	توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در توسعه روستایی، حفظ اشتغال و ماندن روستانشینان در محل تولید اثر مثبت دارد.
	بانک اطلاعاتی انجمن ارگانیک فارس راهاندازی میشود
	کشاورزی ارگانیک نیازمند دانش فنی و تخصصی است.
	تأکید معاون زراعت بر کنار گذاشتن بذور با ارقام تاریخی
	بسیاری از ارقام مورد استفاده دارای وجهه تاریخی است که باید ارقام جدید را جایگزین آنها کرد.
	بیلان منفی 290 دشت کشور جبران میشود
	ورود محصولات جالیزی چون خیار به گلخانهها و تولید محصولات آببری همچون هندوانه به اندازه نیاز کشور میتواند بخشی از بیلان منفی دشتهای کشور را جبران کند.
	جزئیات برگزاری هفته دامپزشکی اعلام شد
	هفته دامپزشکی با شعار "دام سالم، غذای سالم، انسان سالم، دامپزشکی در خدمت سلامت" از هشتم تا چهاردهم مهرماه جاری برگزار می شود.
	رونمایی از نوعی کیک یزدی با مواد قندی کم و مزه ثابت در حضور وزیر بهداشت
	بازدید رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نیجریه از سرم سازی رازی
	تمامی مبادلات بانکی بیمه ایران از طریق درگاه های الکترونیکی بانک کشاورزی انجام می شود ویژه
	آماده باش مردان ردیف اول جهاد کشاورزی برای اجابت درخواست هاشمی رفسنجانی
	پیمان فروهر: مردم به اخبار دروغ درباره صنایع غذایی توجه نکنند
	مسوولان وزارت بهداشت ضعف سیستم نظارتی خود را به تولید تعمیم ندهند
	چهارمین نشست نمایندگان اتاقهای تعاون، اصناف و بازرگانی برگزار شد
	تأثیر تحریم روسیه بر 9.5 میلیون کشاورز اروپایی
	پارلمان اروپا اعلام کرد، تحریم محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا از سوی روسیه ۹.۵ میلیون کشاورز اروپایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
	قطر نیم میلیارد دلار در کشاورزی ترکیه سرمایه گذاری می کند
	بزرگترین راهپیمایی محیط زیستی جهان برگزار شد


