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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 تصال رایانه به اینترنتادرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 آب

 - 61/80/19فارس

 گذارند هدررفت آب را به حساب بخش کشاورزی می/ درصد آب در کشاورزی را قبول ندارم 1۹مصرف 

درصد آب موجود کشور در کشاورزی درست نیست و  1۹رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه اگرچه آمار مصرف 

درصد است در حالی که  ۰۴آب در این بخش کمتر از  وری بهره: دهند، گفت ها را به آن نسبت می بسیاری از هدر روی

 .درصد برسد ۰۴این میزان باید به 

در مورد میزان  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در گفت

درصد از کل آب موجود کشور در بخش کشاورزی را قبول  29ارائه شده مبنی بر مصرف رقم : مصرف آب در بخش کشاورزی، گفت

رود به حساب این بخش گذاشته  رسد و به دالیل مختلف هدر می هایی که به مصرف کشاورزی نمی ندارم زیرا بخش زیادی از آب

 .شود می

ار قرار گیرد آن آب را باید به حساب کشاورزی گذاشت نه برد وقتی آب بصورت حجمی وارد مزرعه شده و در اختیار بهره: وی افزود

های فرسوده انتقال آب هدر  اینکه آن میزان آبی که در پشت سد قرار دارد و مقادیری از آن به دالیل مختلف از جمله تبخیر و کانال

 .رود می

به مصرف   شود که این آب در زمستان ها در بخش کشاورزی مصرف می و یا چشمه  در بسیاری از روستاها آب قنات: وی افزود

 .شود ها به حساب کشاورزی نوشته می رود در حالی که هدر رفت این آب رسد و هدر می کشاورزی نمی

محکوم کردن یک بخش مثل کشاورزی به مصرف و یا هدر دادن آب : رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تصریح کرد

به معنای آن نیست که در بخش کشاورزی مصرف آب معقول است بلکه مصرف آب در بخش درست نیست اما بیان این مطلب هم 

 .کشاورزی بهینه نیست

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
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های اجرایی افزایش آب را باال برد و روی همین اصل  سازی مصرف آب در بخش کشاورزی باید برنامه برای بهینه: رجایی تصریح کرد

ای طراحی شود که با  ایم تا تقاضای آب به گونه های کشور برده را جزو برنامهای تحت عنوان مدیریت بهینه مصرف آب  هم ما برنامه

 . وری آب در این بخش دست یابیم های نوین آبیاری به حداکثر بهره ها و تکنولوژی استفاده از روش

کشاورزی حتما وری مصرف آب در بخش  بهره: درصد است، گفت 04وری آب در بخش کشاورزی کمتر از  وی با بیان اینکه بهره

 . ای است که نیاز به اعتبارات ویژه دارد درصد برسد و رسیدن به این مهم کار سنگین و پرهزینه 04باید به حدود 

میلیارد تومان برای  944، مبلغ هزار و 29مدیریت مصرف آب مورد نظر مجلس است به همین دلیل در بودجه : رجایی تصریح کرد

 .های کشور در حوزه کشاورزی را ساماندهی کرد ص دادیم تا بتوان بخشی از آبیاریآبیاری تحت فشار اعتبار اختصا

کافی نیست ولی قدم مثبتی است تا با کمک دولت و مجلس  29میلیارد تومان اعتبار مصوب در سال  944مبلغ هزار و : وی افزود

 .ای برای آب تخصیص یابد سال آینده اعتبارات ویژه

مدیریت مصرف آب کار سنگینی است که نیازمند اعتبارات زیادی : و منابع طبیعی بیان داشت رئیس کمیسیون کشاورزی آب

های نوین آبیاری و آبیار تحت فشار تجهیز شود تاکنون فقط  میلیون هکتار از اراضی کشور باید به روش 6است،در حالی که حدود 

 .استهای نوین تجهیز شده  یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به روش

توان امید داشت  با کمک دولت و تأمین اعتبار می: گذاری در این بخش به نفع کشور است، تصریح کرد رجایی با بیان اینکه سرمایه

 .شود جویی می ساله این کار را پیش برد و به این ترتیب سرمایه عظیمی از کشور صرفه تا در یک برنامه پنج

بستر اصلی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی که دولت باید بر : ی بیان داشترئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیع

ریزی کند بخش کشاورزی است زیرا این بخش تأمین کننده امنیت غذایی کشور است و با تأمین غذای مردم کشور  روی آن برنامه

 .شود قطعا وابستگی به خارج کم می

ایم و اثرات بسیار  و کمک بیشتری شود در اصل به بخش اقتصاد مقاومتی کمک کردههر چه به بخش کشاورزی توجه : رجایی افزود

 .شگرفی در زندگی مردم خواهد گذاشت

شود تا در مجامع  عدم وابستگی غذایی به خارج از کشور باعث می: رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .ها دارد کنیم و این اثرات بسیار مهمی در مذاکرات و مقاومت المللی روی مواضع خودمان بایستیم و تاکید بین

اگر بذری از گندم را تولید کنیم که در دوران رشد یک بار نسبت به بذور گندم دیگر به آب کمتری نیاز داشته باشد : رجایی افزود

جویی کرد، بنابراین با  شود را صرفه میلیارد مترمکعب یعنی معادل کل آبی که ساالنه در صنعت کشور مصرف می 6توان حدود  می

 .سازی مصرف آب داشت توان اثرات عمیقی در بهینه یک بهسازی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294066444460 

 

 آب
 - 61/80/16فارس

 برخی محصوالت پر آب را به جای تولید باید وارد کرد/شود ر ایران استفاده میدرصد آب در دسترس د ۰۴

شود،  درصد آب در دسترس در ایران استفاده می ۰۴تا  ۰۴معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران با بیان این که 

 .ردبرخی محصوالت پر آب مانند چغندر را به جای تولید باید از طریق واردات شکر جبران ک: گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930816000064


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته سوم آبان    (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

1 
 

، احمدعلی کیخا معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران امروز با حضور در غرفه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ای  ه نسخهوگو با خبرنگار اقتصادی در پاسخ به اینکه برای بحران موجود آب در کشور چ در گفت 29فارس در نمایشگاه مطبوعات 

 .پذیر نیست توسعه در کشور بدون مدیریت آب امکان: توان پیاده کرد، گفت می

باید سهم محیط زیست از منابع آب در دسترس کشور خیلی . رویکردهای آب باید اصالح شود: معاون سازمان محیط زیست افزود

 .بیشتر از این میزان باشد

 04تا  04کنند، اما در ایران  درصد آب در دسترس استفاده می 94ژاپن تنها از به گفته کیخا در حالی که در کشورهایی مانند 

 .شود درصد آب در دسترس کشور مصرف می

وی کار دومی را که باید برای مقابله با بحران آب در کشور انجام شود، این گونه گفت که سیاست امنیت غذایی نباید معادل با 

 .خودکفایی در محصوالت کشاورزی باشد

امنیت غذایی به این مفهوم نیست که شما هر محصولی را به هر قیمتی در کشور تولید کنید، شاید مجبور باشید : وی تأکید کرد

 .بسیاری از محصوالت با مصرف آب باال را از چرخه تولید حذف کنید و به جای آن وارد کنید

مثال چغندر قند در حالی که شکر ارزان در :  گفت باال است،کیخا در پاسخ به اینکه منظور شما کدام نوع محصوالت با مصرف آب 

 .دنیا وجود دارد، چه لزومی است چغندر قند با مصرف آب باال را در کشور کشت کنیم

 .شود، باید انجام گیرد توسعه این کشت باید با نصف آبی که اکنون استفاده می  :معاون سازمان محیط زیست گفت

بر و محصوالت اساسی دیگر را در اختیار ما قرار ندادند، چه کار باید کرد، جوابی  کشورها محصوالت آبکیخا در این باره که اگر 

 .نداد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294062444600 

 آب
 آیانا-1161آبان  11, شنبه

 جویی در آب بهاره  هزار هکتار از اراضی چغندرقند با گندم برای صرفه زینی پنججایگ

هزار هکتار از اراضی چغندرکاری اطراف دریاچه ارومیه با گندم جایگزین  جویی در مصرف آب، پنج در راستای صرفه

 .شود می

، درباره اثرات مثبت (ایانا)برگزاری کشاورزی ایران معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خ

جویی در آب بهاره، به جای چغندرقند، در  مقرر شده است برای صرفه: های اطراف دریاچه ارومیه گفت تغییر الگوی کشت در زمین

 .اراضی اطراف دریاچه ارومیه، گندم کشت شود

 .تغییر الگوی کشت در نظر گرفته شده است هزار هکتار برای این سطحی حدود پنج: عباس کشاورز افزود

های آبیاری نوین به این  ترتیب با اضافه شدن روش جویی خواهد شد و بدین با این تغییر، در آب بهاره صرفه: وی خاطرنشان کرد

 .یابد بخش، بحران آب تا حدی کاهش می

رود از بهار این تغییرات  رار خواهند گرفت که امید میدر این راستا گندمکاران این حوزه مورد حمایت دولت ق: کشاورز تصریح کرد

 .اجرایی شود

وجود آید که  های کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه به گفتنی است، در جلسه اخیر هیئت دولت، مقرر شد که تغییراتی در طرح

درصد از مصرف آب کاهش  94ازجمله آن تغییر الگوی کشت گندم به جای چغندرقند است که به گفته معاون رئیس جمهوری، 

 .وری افزوده خواهد شد درصد به بهره 94یابد و عالوه بر آن،  می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930819000674
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های خاصی را برای  گیری بوده و دولت نیز حمایت الزم به ذکر است، دریاچه ارومیه در حال حاضر دارای ستادی برای تصمیم

 ./کاهش مصرف آب در این حوزه و احیای این دریاچه در دستور کار دارد

http://www.iana.ir/archive/item/94940-6.html 
 آب

 آیانا- 1161آبان  11, پنجشنبه

 در اطراف دریاچه ارومیه  "تغییر الگوی کشت چغندر به گندم"ابراز خشنودی رییس سازمان محیط زیست از طرح 

 . زیست از اجرای طرح های کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه اظهار رضایت کردرییس سازمان حفاظت محیط 

، معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست پس از پایان جلسه این هفته هیات (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ابله با ریزگردها در شهرهای جنوبی ایران، دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره طرح های این سازمان برای مق

در این راستا تفاهم نامه ای را با کشور عراق امضا کرده ایم و در مدتی که این هیات در ایران حضور داشت درباره طرح های : گفت

 .مقابله با آن ارزیابی هایی انجام شد که به دلیل برخی اتفاقات اجرای این طرح ها به تعویق افتادند

برخی منابع داخلی گرد و غبار نیز شناسایی شدند و طرح ملی مقابله با گرد و غبار و طرح های استانی مقابله : اطر نشان کردوی خ

 .با این پدیده در سطح استان ها اجرایی می شود

الگوی : داشت وی در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از الگوی کشت گندم به جای کشت چغندر در اطراف دریاچه ارومیه اظهار

کشت چغندر به گندم تغییر داده شده است و اگر خسارتی در این میان متوجه کشاورزان باشند پیش بینی هایی را انجام داده ایم، 

 .روستا آن را اجرا می کنیم 06اما باید روش های نوینی را آموزش دهیم و خوشبختانه این کار را شروع کرده ایم و در 

 .فته گذشته خود به ارومیه از اجرای طرح های کشاورزی در اطراف این دریاچه اظهار رضایت کردوی با یادآوری سفر ه

 94درصد از مصرف آب را کاهش داد و در کنار آن نیز  94با این اقدامات هم می توان : معاون رییس جمهوری همچنین گفت

 .درصد بهره وری به کشاورزان افزایش یابد

دولت در این زمینه مصوبه خوبی داشته و : درباره آتش سوزی برخی جنگل های کشور، یادآور شدابتکار در پاسخ به پرسشی 

مصوبات درباره جنگل های گلستان و سایر جنگل ها از سوی دولت ارایه شده که با همکاری سازمان مدیریت بحران، سازمان 

 .حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها اجرایی می شود

مورد  5پیگیری های ما در جریان است، هفته پیش : سشی درباره پرونده های زمین خواری در تهران، گفتوی در پاسخ به پر

تصرف داشتیم که ما اصرار بر بازگرداندن حقوق مردم داریم و امالکی که تصرف شده بودند نیز به منطقه حفاظت شده ورجین 

 .بازگرداندیم

تان ها نیز در دست پیگیری است که در این راستا همکاری خوبی با قوه قضاییه برای پرونده های دیگری در سایر اس: وی ادامه داد

 ./اجرای احکام رفع تصرف را داریم

http://www.iana.ir/archive/item/94622-6.html 
 آب

 فودپرس- 1161آبان ماه  10یک شنبه 

 دولت باید خود را موظف به عبور از بحران آبی کند/یت ارزشمند آب خالی استجای مدیر

جای خالی مدیریت ارزشمند آب در کشورمان  رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی تهران با اشاره به

این بحران را با مدیریت صحیح حل آبی مواجه شوند اما  بسیاری از کشورهای دیگر نیز ممکن است با بحران کم: گفت

: وی افزود.ها است متأسفانه اکثر مشکالت ما در بخش آب به دلیل صحیح نبودن مدیریت: شاهرخ ظهیری اظهار داشت.کنند می

آبی در ابتدا بستگی به شرایط جغرافیایی و اقلیمی یک کشور دارد، این بدان معناست که بسیاری از کشورهای دیگر نیز  بحث کم

http://www.iana.ir/archive/item/20208-1.html
http://www.iana.ir/archive/item/20199-1.html
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رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، .کنند آبی مواجه شوند اما این بحران را با مدیریت صحیح حل می کن است با بحران کممم

متأسفانه ما در ایران این مدیریت را : جای خالی مدیریت ارزشمند آب در کشورمان گفت صنایع، معادن، کشاورزی تهران با اشاره به

ظهیری با بیان اینکه اکنون دولت نیز خود .هایی صورت گرفته، اما صحیح و جامع نبوده است کارها و برنامهایم و  تاکنون انجام نداده

دولت به این باور رسیده که در بحث آب مشکالتی را در پیش رو : رو است، گفت به این باور رسیده که کشور با خشکسالی روبه

قدری  مسئله آب به: وی افزود.شده است را اعالم کرده و در مجلس نیز مطرحهای وابسته این بحران  خواهد داشت و در همه ارگان

بینی کرد که در بسیاری از مسائل و موضوعات کشور نیز  توان پیش شویم می حیاتی است که وقتی در بحث آب با مشکل مواجه می

دانیم که بررسی و شناسایی کنیم و  یما وظیفه خود م: پدر صنایع غذایی ایران تصریح کرد.ممکن است با مشکل برخورد کنیم

درنتیجه راهکارهایی را یافته و در اختیار دولت قرار دهیم اما در نهایت این دولت است که باید خود را موظف کند که این راهکارها 

مدیریت بحران  ظهیری در خصوص نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در.را استفاده نموده و از بحران عبور کند

گانه در جهت حمایت از بخش خصوصی  های تخصصی به قوای سه وظیفه اتاق آن است که با بررسی مسائل در کمیسیون: آبی گفت

حل جویی مشکالت بر سر راه توسعه اقتصاد کشور و اثرگذاری در مصوبات قانونی مطرح در دولت و  مشاوره دهد و به دنبال راه

کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی تهران در ادامه به ارتباط اساسی آب با بخش  رییس کمیسیون.مجلس باشد

با این که : وی افزود.بخش کشاورزی کشور تمام موارد مورد نیاز خود را در اختیار دارد به غیر از آب: کشاورزی اشاره کرد و گفت

ه بخش کشاورزی است اما مدیریت آن با سیاست دولت به وزارت نیرو متعلق ب( درصد 24بیش از )بیشترین مصرف آب در کشور ما 

ظهیری با اشاره به .واگذار شده است که به عقیده شخصی من وزارت جهاد کشاورزی یا نهادها وابسته به آن نیز باید دخیل شوند

منابع آب در روز بیست و هفتم ماه وری و حکمرانی پایدار  گذاران منابع آب با عنوان بهره اندیشی سیاست برگزاری نخستین هم

اندیشی و سمینارهای مشابه در صورتی که کارشناسی صحیح و مدیریتی دقیق در آن صورت گیرد؛  برگزاری این هم: جاری گفت

 هایی هدر دادن هایش استفاده نشد، دوباره برگزار کردن چنین نشست مفید خواهد بود، چرا که اگر بار اول برگزار شد و از خروجی

گونه که اکنون در مسیر  اندیشی همان امیدوارم این هم: وی افزود.وقت و انرژی خواهد بود و باید به دنبال راه حل دیگری بود

رود تا پایان نیز این راه را ادامه داده و نتایج مثبتی را به دست آورد و از سوی دیگر دولت نیز این نتایج را  صحیحی پیش می

 ان آب از آن بهره جویدغنیمت شمرده و در حل بحر

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

 آب
 ایسنا - 1161آبان  22پنجشنبه 

  معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

 های غیرمجاز نداریم منعی برای تعیین تکلیف چاه

هیچ منعی برای استانداری کرمان در تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز وجود ندارد و در صورتی : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .خریداری می کند که آب جدید تولید شود، وزارت نیرو

، منطقه کویر، خلیل آقایی صبح امروز در جلسه ای با استاندار کرمان اظهار (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

کشاورزی خرده مالکی مشکل دارد و اراضی خرد یکی از بحث های جدی ما در این بخش است و در تجهیز و نوسازی اراضی، : کرد

 .ه سازی اراضی کشاورزی اعتبار گذاشته می شودبرای یکپارچ

مشکل اصلی ما چاه های غیرمجاز است : وی با بیان اینکه امروز نمی توانیم در بخش کشاورزی یک نسخه برای همه بپیچیم، افزود

 .و یکی از علل عدم اجرای آبیاری تحت فشار، بحث حق آبه هاست

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b02f371ab8fc4a6097d8f80bd9e5ef9e&Title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF#sthash.Gg71gT1K.dpuf
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رمان در تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز وجود ندارد و در صورتی که آب جدید هیچ منعی برای استانداری ک: آقایی تصریح کرد

 .تولید شود، وزارت نیرو خریداری می کند

مردم آب را بدون : وی با بیان اینکه استان هیچ محدودیتی در رابطه با آب ندارد و می تواند چاه های غیرمجاز را ببندد اظهار کرد

 .استفاده می کنند و هیچ پرداختی ندارنداجازه از این چاه ها برداشت و 

میلیارد  0ما پیشنهاد دادیم، اگر همه چاه های غیرمجاز را سه لیتر بر ثانیه مجوز دهیم، : معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .مترمکعب صرفه جویی خواهیم داشت، اما در حال حاضر میزان زیادی آب از این چاه های بدون مجوز برداشت می شود

میلیارد تومان اعتبار مصوب آبیاری تحت فشار در سال جاری برای استان کرمان است و مدیران استان  04: ایی در پایان بیان کردآق

 .ای که بخواهند، هزینه کنند می توانند این اعتبار را در هر منطقه

http://www.isna.ir/fa/news/29409966626 

 اقتصاد کالن

 - 61/80/21فارس

فروش محصوالت و بازرگانی مهمترین / کند ورود محصوالت کشاورزی به بورس کاال دغدغه تامین مالی را برطرف می

 دغدغه کشاورز

مدیر عامل اتحایه سراسری باغداران کشور با اشاره به این که یکی از مشکالت اساسی کشاورزان بحث توزیع و 

تواند دغدغه تامین مالی این قشر را  ورود محصوالت کشاورزی به بورس کاال می: رگانی محصوالتشان است گفتباز

 .برطرف کند

های کشاورزی باغداران کشور  ، نوذر نگهداری مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های بازدید و درباره مشکالت کشاورزان،  در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری خبرگزاری فارسساعتی پیش از غرفه 

های بورس برای تامین مالی این بخش و دالیل تولید محصوالت ناسالم با استفاده از کودهای شیمیایی به سواالت  پتانسیل

 .برنگاران پاسخ دادخ

وی در ابتدا با اشاره به اینکه اخیرا با تالش این اتحادیه برخی محصوالت خشک که قابل نگهداری و امنیت بیشتری هستند برای 

از محصوالت خشک به دلیلی نحوه نگهداری نسبت به محصوالت تر بیشتر   معموالً: تامین مالی وارد بورس کاال شدند اظهار داشت

 .شود چرا که قابل نگهداری و فسادپذیر نیستند میاستقبال 

در اکثر کشورهای دنیا تنها دغدغه : نگهداری با بیان اینکه یکی از مشکالت کشاورزان فروش و بازرگانی محصوالت است گفت

بخش تبدیل  کشاورز تولید محصول است اما در کشور ما متاسفانه توزیع پس از برداشت محصول به یکی از مهمترین مشکالت این

 .شده است

زند و یکی از مهمترین عواملی که منجر به زیان کشاورزان  نبود ثبات در بازار در اکثر مواقع به زیان کشاورز دامن می: وی افزود

های بسیار پایین سعی در  ها با خرید محصول به قیمت شود نبود انبار و امکان نگهداری محصول است بنابراین دالالن و واسطه می

 .کنند های بسیار باالتر عرضه می ودجویی دارند و در زمان عطش بازار محصوالت را با قیمتس

های کشاورزی برای توزیع به موقع و آسان  مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران کشور با بیان اینکه دولت باید از اتحادیه و تعاونی

 .داند که محصوالت و خدمات به موقع به اتحادیه بدهد ف میدر این صورت باغدار خود را موظ: محصوالت حمایت کند گفت

http://www.isna.ir/fa/news/93082211196
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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های بورس کاال  وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکالت سیستم توزیع در بخش کشاورزی آیا بهتر نیست از پتانسیل

کننده باشد  مالی تولید تواند اهرم اطمینان خوبی برای تامین بورس کاال به شکل واقعی در بخش کشاورزی می: استفاده شود گفت

 .چرا که ضمن اطمینان خاطر از مباحث تامین مالی، مشکل تقاضا نیز حل خواهد شد

ها و  کنندگان، اتحادیه برای توسعه بخش کشاورزی بورس کاال باید کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، تولید: نگهداری پیشنهاد کرد

 .ها کار کارشناسی بیشتری انجام دهند تعاونی

گهداری همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه به عنوان یک کارشناس عدم استفاده از کودهای شیمیایی را به کشاورزان توصیه ن

مغذی ضمن تولید محصول باکیفیت و سالمت برای طبیعت هم فواید زیادی خواهد  استفاده از کودهای آلی و ریز: کنم گفت می

 .داشت

شود اما باید دولت با حمایت از بخش کشاورزی  شیمیایی منجر به کاهش تولید کشاورزان می اگر چه استفاده از کود: وی گفت

اند، کند؛ در این صورت با  محصوالت ارگانیک و سالم را جایگزین محصوالت ناسالم که به واسطه کودهای شیمیایی تولید شده

 .هم به مراتب کاهش پیدا خواهد کردتفاوت قیمتی میان محصوالت سالم و ناسالم، استفاده از کود شیمیایی 

در این زمینه  :درصد از محصوالت تولید شده توسط کشاورزان مشکوک به ناسالم هستند گفت 04وی با ارائه آماری تاکید کرد که 

 .ها هستیم های بیشتری از سوی مراجع و آزمایشگاه نیازمند کنترل

توان در این خصوص  نمی: شود گفت شاورزی منجر به هدررفت آب مینگهداری در پاسخ به این سوال که آیا درست است بخش ک

های خوبی از سوی وزارت جهاد کشاورزی  سیستم توزیع آب و یا کشاورزان را مقصر هدررفت آب دانست اما با توجه به حمایت

 .اند های تحت فشار گسترش و توسعه یافته انجام شده توسط صندوق حمایت از توسعه کشاورزی آبیاری

ها صورت گیرد و در این خصوص  ای در زمینه آبیاری با کاهش منابع آب اکنون باید مدیریت ویژه :وی در عین حال تاکید کرد

 .تواند داشته باشند های تعاونی باغداران در بخش آموزش و ترویج استفاده صحیح از منابع آب کمک زیادی می شرکـت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294099444909 

 اقتصاد کالن
 - 61/80/11فارس

 های اقتصاد مقاومتی است شده برای خرید تضمینی گندم برخالف سیاست نرخ اعالم

شده برای خرید تضمینی گندم  المجمهور اعالم کردند نرخ اع ای به رئیس کشور در نامه  دانشگاه ۹۹بسیج دانشجویی 

 .های اقتصاد مقاومتی است برخالف سیاست

نرخ اعالم : ای به رئیس جمهور اعالم کردند کشور در نامه  دانشگاه 99، بسیج دانشجویی خبرگزاری فارسبه گزارش گروه دانشگاه 

 .های اقتصاد مقاومتی است استشده برای خرید تضمینی گندم برخالف سی

 :متن این نامه به شرح ذیل است

 جناب حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی»

 رئیس محترم جمهور

 با سالم

با عنایت به اهمیت خودکفایی در تولید گندم و ( ع)ضمن عرض تسلیت ایام شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدهلل الحسین

این محصول در ارتقای ضریب خودکفایی، مسئوالن علمی بسیج دانشجویی ضروری دانستند نکاتی را تأثیر نرخ خرید تضمینی 

 :خدمت حضرتعالی مطرح کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930823000343
http://www.farsnews.com/
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کند، اولویت حاکمان اغلب کشورها بوده و در این راستا  تأمین امنیت غذایی پایدار، که با تکیه بر تولیدات داخلی معنا پیدا می •

در میان محصوالت کشاورزی، گندم به عنوان یک محصول . شود بخش تولیدات داخلی اتخاذ می های حمایتی متنوعی از سیاست

 .شود اساسی و راهبردی اهمیت بیشتری داشته و حمایت مضاعفی از تولید آن می

رها بر مسئله خودکفایی کشور در تولید گندم، یکی از اهداف بخش کشاورزی بوده و در این راستا رهبران انقالب اسالمی با •

، در بند ششم و هفتم (مدظله العالی)از سوی دیگر اشاره صریح مقام معظم رهبری . اند ضرورت دستیابی به آن تأکید کرده

و ایجاد ذخایر ( بویژه در اقالم وارداتی)های کلی اقتصاد مقاومتی، به الزمه افزایش تولید داخلی نهاده و کاالهای اساسی  سیاست

 .اخلی گندم را دوچندان کرده استراهبردی اهمیت تولید د

نرخ مناسب خرید تضمینی گندم به عنوان محرکی برای افزایش تولید گندم و به دنبال آن فروش به مراکز دولتی است که با  •

 در حالیکه اعالم قیمت نامناسب خرید تضمینی، نه تنها کاهش. یابد افزایش حجم خرید دولتی، نیاز وارداتی این محصول کاهش می

 .حجم تولید را به دنبال دارد، بلکه موجب خارج شدن حجم بزرگی از گندم تولید شده از زنجیره تأمین غذا و نان کشور خواهد شد

بر اساس قانون خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی، عالوه بر آنکه دولت موظف به خرید تضمینی این محصوالت است،  •

 .های واقعی تولید، تعیین و اعالم کند رعایت هزینهقیمت خرید تضمینی را نیز باید با 

های اقتصاد مقاومتی است، از  برخالف سیاست( ریال 66554)در پایان با تأکید بر اینکه نرخ اعالم شده برای خرید تضمینی گندم 

ای تولید این محصول ه شود ضمن بازنگری در قیمت اعالم شده ، نرخ اصالح شده را متناسب با افزایش هزینه شما درخواست می

 .تعیین و اعالم کنید

 «.کسب توفیقات روز افزون را برای دولت آرزومند هستیم

 :مسئوالن علمی بسیج دانشجویی

دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، پردیس کشاورزی و منابع 

گاه زنجان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، طبیعی دانشگاه تهران، دانش

دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه تبریز، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر، دانشگاه 

رمان، دانشگاه بیرجند، دانشگاه رامین اهواز، دانشگاه صنعتی قم، دانشگاه ارومیه، اصفهان، دانشگاه اراک، دانشگاه شهید باهنر ک

 رفسنجان، دانشگاه شیراز( عج)دانشگاه ولیعصر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294060444090 

 طبیعی اقلیم و منابع

 - 61/80/22فارس

 ها های ناحیه رویشی زاگرس با سازمان جنگل نامه همکاری استانداری امضای تفاهم

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، امروز در  های ناحیه رویشی زاگرس با سازمان جنگل نامه همکاری استانداری تفاهم

ها، مراتع و آبخیزداری کشور  و رئیس سازمان جنگلاستان ناحیه رویشی زاگرس  9۹استان ایالم با حضور استانداران 

 .به امضا رسید

های ناحیه رویشی زاگرس با سازمان  نامه همکاری استانداری به ایالم، امروز تفاهم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی 

ها با حضور  ریت پایدار منابع طبیعی زاگرس، با تأکید بر حفاظت از جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در زمینه مدی جنگل

 .ها، مراتع و آبخیزداری کشور به امضاء رسید استانداران ناحیه رویشی زاگرس و رئیس سازمان جنگل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930817000427
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آبخیزداری کشور در  ها، مراتع و های منطقه رویشی زاگرس و سازمان جنگل مابین استانداری نامه فی براساس این گزارش، این تفاهم

های زاگرس و دستیابی  جانبه؛ جهت توقف روند زوال جنگل افزایی و توسعه همکاری همه ایجاد هماهنگی، هم»راستای دستیابی به 

 .منعقد شد« به توسعه پایدار منابع طبیعی زاگرس

های زمانی بعدی را دارا  قابلیت تمدید در دورهنامه سه سال از زمان امضای آن بوده که با بازنگری و به روزرسانی  مدت اجرای تفاهم

های ذیربط رسید که هریک از اعتبار و  نسخه تهیه و به امضای طرف 69ماه سال جاری در  آبان 99نامه در تاریخ  این تفاهم. است

 .ارزش واحدی برخوردار است

ها، مراتع و آبخیزداری عنوان شده  ت سازمان جنگلها و تعهدا نامه، مستندات و تکالیف قانونی، تعهدات استانداری در این تفاهم

 .است

برداری بیش از حد توان اکولوژیک از  های غیراصولی انسان در بهره زیستی و همچنین دخالت تغییرات اقلیمی و مخاطرات محیط

راصولی و نیز شناخت، برداری غی سرزمین و نگرانی از عوامل تهدیدکننده و تخریب منابع طبیعی در منطقه زاگرس به دلیل بهره

برداری پایدار از این منابع،  پیشگیری و کنترل عوامل تهدیدکننده منابع طبیعی و تالش در جهت حفظ، احیاء، توسعه و بهره

 .طلبد ها و مشارکت مردم را می جانبه تمامی دستگاه همکاری همه

درصد تولید آب کشور نقش مهمی در پایداری  04و میلیون هکتار وسعت  94براساس این گزارش، ناحیه رویشی زاگرس با حدود 

 .کند محیط زیست کشور ایفا می

رویه، فشار دام، کاهش بارندگی و سایر عوامل در  برداری بی های منطقه زاگرس در سالیان اخیر به دالیل مختلف از جمله بهره جنگل

 .ها گردیده است سطح وسیعی دچار خشکیدگی ناشی از طغیان آفات و بیماری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294099444500 

 
 اقلیم و منابع طبیعی 

 - 61/80/22فارس

 همکاری استانداران عراق و ایران برای مقابله با ریزگردها و خشکیدگی بلوط

: های زاگرسی داشته است، گفت ینکه ریزگردها بیشترین نقش را در خشکیدگی بلوطاستاندار ایالم با بیان ا

 .کنند استانداران ایران و عراق برای مقابله با ریزگردها و خشکیدگی بلوط همکاری می

اندار ایالم در نشست مشترک استانداران منطقه زاگرس به ایالم، محمدرضا مروارید است خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی 

خشکیدگی جنگلهای زاگرس چند سالی است که شدت بیشتری گرفته و عوامل : با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

 .متعددی در این خشکیدگی دخیل بوده است

رس در خشکیدگی درختان بلوط نقش داشته و سال گذشته در خشکیدگی جنگلهای زاگ 94مسائل مختلفی در : وی افزود

اند نیز از عوامل موثر بر خشکیدگی  ریزگردها که از کشورهای همسایه از جمله عراق به سمت استانهای مرزی با این کشور آمده

 .شده که باید با این مسئله مبارزه شود درختان بلوط محسوب می

های بلوط  هستند که یک نوار سبزی در حاشیه مرزی برای حفاظت از جنگل استان مرزی در تالش 5: استاندار ایالم اظهارداشت

های  هایی با استانداران شهرهای مختلف کشور عراق در جهت کشت نهال و کمک به تبدیل عرصه ایجاد کنند که البته صحبت

 .هایی سبز در مناطق مرزی ایران و عراق صورت گرفته است بیابانی این کشور به عرصه

های زاگرس  سال گذشته با همکاری منابع طبیعی کارها و اقدامات خوبی در جهت پیشگیری از خشکیدگی جنگل 5در : دوی افزو

 .اند ها سبز شده و کشاورزان و عشایر این مناطق از این روند رضایت داشته انجام شده به طوریکه عرصه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930822000577
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 .که یک میلیون و ششصد هزار هکتار آن منابع طبیعی استاستان ایالم دو میلیون هکتار وسعت دارد : استاندار ایالم افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294099444900 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 - 61/80/22فارس

 میلیون هکتار جنگل در برنامه ششم ۵برنامه توسعه / شدهای زاگرس خشک  بیش از یک میلیون هکتار از جنگل

: است، گفت  میلیون هکتار جنگل زاگرسی دچار خشکیدگی بلوط شده 9193معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

ا ه برداری شده که االن این جنگل های زاگرسی بهره ها آنقدر از جنگل المللی فائو، طی سال براساس نظر سازمان بین

 .پویا و پایدار نیست

ها،  به استان ایالم، خداکرم جاللی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی 

: ا، مراتع و آبخیزداری کشور گفته مراتع و آبخیزداری کشور در نشست مشترک استانداران منطقه رویشی زاگرس با سازمان جنگل

 .ای در ایران و جهان دارد و باید در حفظ و احیای این سرمایه طبیعی اقدامات الزم صورت گیرد این منطقه رویشگاه جایگاه ویژه

 .باید با بسیج همه امکانات در چارچوب این هدف بزرگ گام برداشته شود: وی افزود

مسئله تعادل در اکوسیستم، موضوعی : ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد زمان جنگلمعاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سا

 .است که جهان از قرن نوزده به بعد به آن توجه کرد و از آن به بعد به این موضوع برای حفظ موجودات اهمیت داد

میلیارد هکتار جنگل در سطح جهان، امروز  0از : ها در دنیا رو به کاهش بوده است، اظهار داشت جاللی با بیان اینکه سطح جنگل

های فسیلی و همچنین وجود گازهای  های مختلف و استفاده از انرژی میلیارد هکتار آن باقی مانده است و فعالیت 9.2فقط 

 .دیدگی الیه اوزن شده است ای موجب تغییر اقلیم و آسیب گلخانه

زایی، تخریب سرزمین، تخریب کمی و کیفی آب و خاک را در پی  قلیم، بیابانهایی از قبیل تغییر ا این مسئله چالش: وی افزود

 .گردد زیست و منابع طبیعی برمی توجهی محیط داشته و سهم عمده و ریشه همه اینها به بی

و های کشور بحران آب و خشکسالی است و راه مقابله با این بحران حفاظت  امروز یکی از موضوعات و چالش: وی اظهار داشت

 .ها، مراتع و آبخیزداری است توسعه جنگل

 .کشور جهان مقام چهل و پنجم را از نظر مساحت جنگل به خود اختصاص داده است 656ایران در بین : وی تصریح کرد

 09های کشور یعنی حدود  میلیون هکتار است و بیشتر سطح جنگل 6های حوزه رویش زاگرس حدود  جنگل: جاللی بیان داشت

 .ها در حوزه زاگرس واقع شده است نگلدرصد از ج

به گواهی تاریخ، زاگرس بستر : ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان داشت معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل

درصد نزوالت آسمانی  04درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است و بیش از  90های بزرگ تاریخی بوده که بیش از  تمدن

 .شود ابع آبی کشور از این منطقه تأمین میو من

 .این منطقه از منابع الهی سرشار نفتی، معدنی و طبیعی برخوردار است: وی اظهار داشت

ترین رویشگاه جنگلی کشور است و بیش از  گسترده: های زاگرس اشاره کرد و گفت های جنگل جاللی در ادامه این نشست به ویژگی

ای و صدها گونه صنعتی و دارویی در این رویشگاه شناسایی شده و این  گونه درختی و درختچه 609هزار گونه گیاهی شامل  0

 .اند سال قبل به اوج تکامل خود رسیده 544هزار و  5ها  جنگل

های زاگرس دارای شرایط پویایی و پایداری نیست، زیرا در یک جنگل پایدار باید سنین مختلف درختان موجود  جنگل: وی افزود

هستند و این یک هشدار جدی است، زیرا ... ساله و  04ساله،  54های موجود،  اشد، در حالی که چنین چیزی وجود ندارد و درختب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930822000377
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ها وضعیت یک جنگل طبیعی را  برداری شده که االن این جنگل ها بهره المللی فائو، آنقدر از این جنگل براساس نظر سازمان بین

 .ندارد

در ایران آغاز شد و در کشورهای دیگر  00این پدیده از سال : خشکیدگی درختان بلوط اشاره کرد و گفتجاللی به سابقه پدیده 

 .اتفاق افتاده است... جهان مانند آمریکا، انگلستان، ترکیه، اسپانیا، اتریش و 

های  رش شد و مساحت جنگلدر رابطه با خشکیدگی درختان بلوط از استان ایالم گزا 00اولین گزارش در سال : جاللی بیان داشت

 .هزار هکتار است 694تأثیر این پدیده در کشور ما حدود یک میلیون و  تحت

اکنون این پیشروی خشکیدگی درختان  هم: ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل

 .بلوط کنترل شده است

ها،  رویه دام در جنگل کاهش نزوالت جوی، چرای بی: ان بلوط را عنوان کرد و گفتوی عوامل مؤثر در پدیده خشکیدگی درخت

 .از جمله عوامل مؤثر در این پدیده بوده است... پدیده ریزگردها و 

 های مقابله با پدیده خشکسالی بلوط برنامه*

مدت و شامل اقدامات فوری و  له اول کوتاهبرنامه مقابله با پدیده خشکسالی بلوط در سه مرحله تهیه شده که مرح: وی اظهار داشت

دیده جنگلی با مشارکت  مدت شامل احیا و بازسازی مناطق آسیب است و مرحله دوم، میان  های بحرانی ضروری برای مهار کانون

 .جوامع محلی و مرحله سوم، بلندمدت شامل کاهش عوامل تخریب در رویشگاه است

گیری از  بندی مناطق آلوده، بهره شده برای مبارزه با پدیده خشکسالی، تهیه نقشه بهینه ماهمّ اقدامات انجا: جاللی اظهار داشت

نظرات محققین داخلی، ارائه گزارش پدیده خشکیدگی بلوط در هیأت دولت، ارائه موضوع در اولین جلسه شورای عالی 

های  ه استان ایالم و دعوت از معاون امور جنگلدید های آسیب زیست در دولت تدبیر و امید، بازدید ریاست جمهور از جنگل محیط

 .فائو برای رسیدگی به این پدیده بوده است

های آبخیز،  نگری و هماهنگی در حوزه جامع: وی به راهبردهای این سازمان برای رسیدگی به منابع طبیعی اشاره کرد و گفت

 .ئل استحفاظت از منابع طبیعی، ارتقاء فرهنگ منابع طبیعی از جمله این مسا

ها در برنامه ششم توسعه که در حال  ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اهمّ برنامه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل

درصد  94ارتقای فرهنگ منابع طبیعی به میزان : تهیه است، برای مبارزه با پدیده خشکیدگی درختان بلوط اشاره کرد و گفت

میلیون هکتار از  60داری به میزان  درصد، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان 94ریب حفاظت به میزان جمعیت کشور، افزایش ض

 .باشد ها می جمله این برنامه

هزار هکتار،  54میلیون هکتار، اجرای طرح توسعه گیاهان دارویی در سطح  5کاری اقتصادی به میزان  اجرای طرح جنگل: وی افزود

های  میلیون هکتار و اجرای طرح 6.9های زاگرس در سطح  میلیون هکتار، احیای جنگل 64اری به میزان د های مرتع اجرای طرح

های ما در برنامه ششم توسعه برای مقابله با خشکیدگی درختان  میلیون هکتار از اهم برنامه 9شدن به میزان   مقابله با پدیده بیابانی

 .بلوط است

ها، مراتع و آبخیزداری کشور در زمینه  کاری استانداریهای ناحیه رویشی زاگرس با سازمان جنگلدر پایان این مراسم تفاهمنامه هم

ها، مراتع و آبخیزداری کشور و  ها با حضور رئیس سازمان جنگل مدیریت پایدار منابع طبیعی زاگرس، با تاکید بر حفاظت از جنگل

 .استانداران منطقه زاگرسی امضاء شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294099444900 

 اقلیم و منابع طبیعی
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 خبرنگاران جوان - 1161آبان  21: تاریخ

 تغییر کاربری زمین کشاورزی ممنوع است

های شمالی بدون توجه به ضوابط و شرایط قانونی هشدار داد و  رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره خرید ویال و زمین در شهر

های کشاورزی برای مالکان آن ممنوعیتی ندارد اما اجازه تغییر کاربری آن از زراعی و کشاورزی به  خرید و فروش زمین: گفت

 .دهیم مسکونی را نمی

های دارای کاربری  متاسفانه برخی افراد سودجو، زمین: ؛ قباد افشار اظهار داشتباشگاه خبرنگارانگروه اقتصادی به گزارش 

کشاورزی را به ویژه در استان های شمالی بدون مجوز از مراجع ذیصالح تفکیک می کنند و حتی در مواردی پس از ساخت 

ه شدت افزایش می یابد و سود کالنی را در واقع کالهبرداری می غیرقانونی ویال آن را می فروشند و در این فاصله ارزش زمین ها ب

 .کنند و در این حال که کار انها کامال غیر قانونی است که ما حتما برخورد می کنیم

اجازه کاربری شالیزارها را هرگز نمی دهیم تا به نسل اینده : وی با اشاره به ارزش خاک در شمال کشور و حاصلخیزی ان گفت

 .باشیمبدهکار ن

ها و ویالهای فاقد اسناد مالکیت و مجوز ساخت  این روزها بخش قابل توجهی از آگهی های نشریات به فروش زمین: وی افزود

اختصاص دارد که از هموطنان توصیه می کنیم در این موارد دقت الزم را بکنند تا متضرر نشورند و همکاران در ادارات و سازمان 

 .شور آماده همکاری و اطالع رسانی این باره هستندجهاد کشاورزی در سراسر ک

رئیس سازمان امور اراضی کشور در گفتگو با رادیو اقتصاد از رصد کردن تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی با تهیه عکس های 

 .لف ها تشکیل نشده استاین تخ  هزار هکتار تغییر کاربری غیر مجاز انجام شده که هنوز پرونده 24بیش از : هوایی خبر داد و گفت

هزار هکتار زمین در سطح کشور تغییر کاربری غیرمجاز پیدا کرده که به صدور پرونده به  24سال اخیر  60در : قباد افشار گفت

 .محاکم قضایی منجر شده است

 .ایی شده استدرصد آن اجر 54هزار هکتار حکم جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز صادر شده که  04هزار هکتار  24از 

درصد تخریب ها در تغییر کاربری اراضی غیرمجاز در اطراف کالن شهرها از جمله گیالن، گلستان، تهران،  04: افشار تصریح کرد

 .البرز و مازندران صورت می گیرد

رزی را در برنامه دولت، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است طرح پایش اراضی و سنددار کردن اراضی کشاو: افشار ادامه داد

های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و امالک و معاونت راهبردی  های خود قرار دهد که با همکاری وزارتخانه

 .ریاست جمهوری انجام می شود

آینده خبر داد و رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین از تشکیل یگان های حفاظتی امور اراضی در تمامی استان ها در سال 

اصفهان و البرز به منظورگشت زنی در اراضی و حفظ کاربری آن  -مازندران -قزوین  -یگان های حفاظتی در استان های قم : گفت

 .تشکیل شده است که در دیگر استان ها نیزتشکیل می شود

ها بدون  وساز در مزارع و باغ ورزی و ساختبراساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشا

 . مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و با متخلفان، طبق قانون به شدت برخورد خواهد شد

خرید و فروش زمین برای ویالسازی و افزایش   با توجه به افزایش فعالیت سودجویان و دالالن و تبلیغات گسترده در زمینه

ری اراضی به ویژه در شمال کشور مردم ضمن حفظ هشیاری، آگاه باشند براساس قانون حفظ کاربری وساز و تغییر کارب ساخت

ها بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی  وساز در مزارع و باغ اراضی زراعی و باغی، هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت

 .ممنوع بوده و با متخلفان، طبق قانون برخورد خواهد شد

های صنایع تکمیلی و غذایی  ین احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، استخر پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههمچن

http://www.yjc.ir/fa/services/6


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته سوم آبان    (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

11 
 

 .در روستاها نیازمند دریافت مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان است

اران، دهیاران و دیگر مسئوالن، وساز در اراضی کشاورزی توسط شهرداران، بخشد بنابر این گزارش صدور مجوز یا پروانه ساخت

 . مشروط به نظر سازمان جهاد کشاورزی استان ذیربط است و متخلفان برای اعمال قانون به محاکم قضایی معرفی خواهند شد

ها وجاهت  کشی اراضی زراعی و باغی توسط شورای اسالمی محل یا سایر دستگاه های صادره مبنی بر احداث بنا یا دیوار گواهی

 . ی ندارد و مانع از برخورد با متخلفان نخواهد شدقانون

همچنین واگذاری خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن در خارج ازمحدوده شهرها منوط به کسب مجوز از سازمان جهاد 

 . کشاورزی است

قع در حریم شهرها و خارج از آن ممنوع هرگونه تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی، باغی و اراضی بایر دارای سابقه کشت و کار وا

ی زمین به وضع  بوده و متخلفان پس از معرفی به محاکم قضایی به پرداخت جزای نقدی و قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده

 .اولیه محکوم خواهند شد

کشی اراضی زارعی و باغی  وارشود اگر قصد احداث بنا یا دی کوش و پرتالش درخواست می میهنان به ویژه روستائیان سخت از هم

 . خود را دارند، حتما قبل از هرگونه اقدامی، مجوز الزم را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دریافت کنند

های کشاورزی مراتب را از طریق سامانه پیام  توانند در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین هموطنان گرامی می

گزارش کنند یا به واحدهای کشیک ادارات اراضی مستقر در مدیریت جهاد  944445096اراضی به شماره  کوتاه سازمان امور

 .کشاورزی شهرستان محل وقوع تغییر کاربری اطالع دهند

http://www.yjc.ir/fa/news/5490606 

 انتصابات

 - 61/80/21فارس

 دیر عامل جدید بانک کشاورزی شدشهیدزاده م

 .مرتضی شهیدزاده مدیر عامل جدید بانک کشاورزی شد

 .، مرتضی شهیدزاده مدیر عامل جدید بانک کشاورزی شدخبرگزاری فارسبه گزارش خبرزنگار اقتصادی 

مشغول فعالیت بود، جایگزین محمد طالبی مدیر عامل پیشین این  وی که پیش از این به عنوان عضو هیأت مدیره بانک گردشگری

 .بانک شد

 .شود مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل جدید بانک کشاورزی هفته آینده برگزار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294096446462 

 انتصابات
 آیانا-1161آبان  16, دوشنبه

 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب شد 

طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمد تقی منوچهری به سمت رییس سازمان جهاد کشاورزی 

 . استان بوشهر منصوب شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5038176
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930821001019
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امید : ل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم امده استو به نق( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از استعداد و توان نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان،اعمال نظارت مستمر بر 

 .زی گام های موثری برداریداجرای سیاست ها و برنامه های وزارتخانه در استان و نیل به اهداف بخش کشاور

http://www.iana.ir/archive/item/94996-6.html 

 انتصابات
 آیانا-1161آبان  28, سه شنبه

 ریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی منصوب شد  معاون برنامه

ریزی و پشتیبانی این سازمان منصوب  شکی، فرهاد طاهریان به سمت معاون برنامهبا حکم رئیس سازمان نظام دامپز

 .شد

، محمدرضا صفری، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران طی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .منصوب کرد ریزی و پشتیبانی این سازمان حکمی فرهاد طاهریان را به سمت معاون برنامه

تر و در یک  است که پیش 09آموخته رشته دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه تهران در سال  ، دانش6906طاهریان متولد سال 

 .ریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی بوده است دار سمت معاونت برنامه نیز عهده 6906ماهه درسال  مدت شش دوره کوتاه

ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور، مدیر کل دفتر برنامه و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور، معاون دفتر برنامه و 

رئیس مرکز مطالعات دامپزشکی سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان دامپزشکی کشور، سرپرستی 

ناظران بهداشتی سازمان دامپزشکی در کشور برزیل بخشی از  معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور و سرپرست

 ./ساله طاهریان در حوزه دامپزشکی کشور است 94سوابق اجرایی و مدیریتی 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/94956-6.html 

 انتصابات
 آیانا- 1161آبان  10, یکشنبه

 ناظران مجلس در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب شدند 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، سکینه عمرانی و محمد جواد نظری مهر را به عنوان ناظران مجلس در شورای ملی 

 . ایمنی زیستی انتخاب کردند

مجلس شورای اسالمی، از مجموع ( آبان 60یکشنبه ) ، نمایندگان در نشست علنی امروز (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

رای اخذ شده، سکینه عمرانی و محمد جواد نظری مهر را به عنوان ناظران مجلس در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب  655

 .کردند

عنوان کاندیدا  سلیمان عباسی و محمد جواد نظری مهر از کمیسیون بهداشت و درمان و سکینه عمرانی از کمیسیون کشاورزی به

 .معرفی شده بودند

قانون ایمنی زیستی جمهوری  9های کشاورزی و بهداشت و درمان مجلس عطف به موضوع ماده  انتخاب این دو ناظر از کمیسیون

 .صورت گرفت 6900اسالمی ایران مصوب سال 

هاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت متشکل از معاون اول رئیس جمهوری، وزیر ج« به گزارش ایانا، شورای ملی ایمنی زیستی

محیط زیست کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضاء انجمن های علمی ـ 

با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکل ها و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و ( تشکل های مردم نهاد)تخصصی فناوری زیستی جدید 

http://www.iana.ir/archive/item/20236-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20256-1.html
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به پیشنهاد ( حداقل دانشیار)اوری و با حکم رئیس جمهور، یک نفر از اعضاء هیأت علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاه ها فن

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رئیس جمهوری و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و 

مجلس شورای اسالمی به انتخاب کمیسیون های مذکور و با رأی مجلس به عنوان  یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان

 ./ناظر تشکیل می گردد و ریاست این شورا با معاون اول رئیس جمهوری است

http://www.iana.ir/majles/item/94990-6.html 

 انتصابات
 خبرنگاران جوان - 1161آبان  2۴: تاریخ

 اعضای جدید هیئت مدیره انجمن قارچ انتخاب شدند

طبق سنوات گذشته اعضای هیئت مدیره انجمن قارچ انتخاب شدند و قرار است با اولین جلسه اعضای رئیس انجمن : افشار گفت

 .نیز انتخاب شود

اعضای اصلی شامل رنجبر، افشار، موحدی و اسالمی : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانحسن افشار در گفتگو با 

 . دهند است و دو عضو فرعی ما نیز حیدری و ریاحی تشکیل می

افغانستان ما به عراق، آذربایجان، : ها تصریح کرد وی در خصوص وضعیت صادرات این محصول به کشورهای عراق و سایر کشور

های مناسب جهت صادرات از سوی سازمان  صادرات داریم و در حال حاضر نیز با اختصاص سیستم کانتینرهای یخچال دار و کشتی

 . توسعه تجارت ما صادرات را به این کشور آغاز خواهیم کرد

اخلی با قیمت ارزان قارچ را از واحدهای تولیدی متاسفانه دالالن د: افشار با اشاره به نقش پررنگ دالالن در بازار قارچ نیز اضافه کرد

 . کنند که این مسئله سبب تعطیلی واحدهای تولیدی شده است دریافت و با بهای گزاف به مصرف کننده عرضه می

اهد تر شدن بورس قارچ در منطقه هاشمی از میزان دالالن در عرصه این بازار کاسته شود و ما ش با فعال: وی در پایان یادآور شد

 . ها در آینده نباشیم ورشکستگی واحدهای تولیدی و تعطیلی آن

http://www.yjc.ir/fa/news/5404540 

 برنامه و سیاست ها

 - 61/80/21فارس

 اورزی دارندگیران نگاه نادرستی به کش تصمیم/ ها از بخش کشاورزی نیست دلیلی که تیتر اول روزنامه

به دلیل نگاه نادرست مسئوالن به بخش : رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

گیران  گردد بلکه تصمیم ها برنمی های کشور نیست و این مشکل به رسانه کشاورزی، مباحث این بخش تیتر اول روزنامه

 .کشور نگاه مناسبی به این بخش ندارند

در بیستمین نمایشگاه  خبرگزاری فارسنژاد با حضور در غرفه  ،شاهرخ رمضانخبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی  به گزارش

ها  نظام رسانه: ر کشور ارتقاء داد، گفتشود جایگاه کشاورزی و امنیت غذایی را د در پاسخ به اینکه چطور می ها، مطبوعات و رسانه

 .ای از کشاورزی کشور بسازند توانند تصویر شایسته می

گیری مدیریت کشاورزی از نظام  به دلیل عدم شناخت و بهره:رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی افزود

ای ارائه شود که  جامعه ارائه نشده است، این تصویر باید به گونه های گذشته تصویر مناسبی از این بخش برای ای طی سال رسانه

 .نقش و اهمیت بخش کشاورزی را درباره مسائل اساسی و بنیادی به تصویر بکشد

http://www.iana.ir/majles/item/20234-1.html
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5040507
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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تواند تا حد امکان بدون نیاز به  آوری برای کشور بسیار باال است و این بخش می نقش کشاورزی در استقالل و عزت: وی افزود

 .ی کشور را تأمین کندواردات، غذا

های بلند شایسته نیست که در تولید غذای خودش وابسته به دیگران باشد اما همین موضوع به  نظامی با آرمان: نژاد افزود رمضان

 .گیر تبیین نشده است درستی برای جامعه و مسئوالن تصمیم

ید طبیعی است که این نگاه صرف اقتصادی، بخش کن وقتی کشاورزی را به عنوان یک بنگاه اقتصادی کالن مطرح می  :وی گفت

توان  آیا می.کند در حالیکه نیاز به کشاورزی و غذا مانند نیاز به هوا است های اقتصادی کمرنگ می کشاورزی را در کنار سایر فعالیت

 .هوا ضروری است کند همانند ها دالر عوض کرد؟ غذا برای انسان که بخش کشاورزی تامین می دقیقه هوا را با میلیون 64

های کشور نیست و این مشکل به  بنابراین به دلیل نگاه نادرست به بخش کشاورزی، کشاورزی تیتر اول روزنامه: نژاد افزود رمضان

 .گیران کشور نگاه مناسبی به این بخش ندارند گردد بلکه تصمیم ها برنمی رسانه

کسانی که از واردات برخی  هم در گرو تامین امنیت غذایی است، مسئوالن باید بدانند که امنیت ملی کشور: وی تاکید کرد

آورند در محاسبات خود سخت در اشتباهند چرا که تا غذای کشور در  محصوالت اساسی به جای تولید در داخل سخن به میان می

 .المللی هم مشکل خواهیم داشت داخل تامین نشود در تعامالت بین

ای به بخش کشاورزی و امنیت  مسئوالن باید نگاه ویژه: رسانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع

های کشور صفحات کشاورزی نداشته  مناسب نیست که روزنامه.ها هم در این میان همراهی کنند غذایی کشور داشته باشند و رسانه

 .خبار سیاسی و حتی ورزشی قرار گیردها تحت تاثیر سایر ا باشند و یا اخبار بخش کشاورزی در رسانه

ها مهم است، اخبار بخش کشاورزی مانند، گرم شدن کره زمین، بحران آب و منابع،  اگر در برگیری اخبار برای رسانه: وی ادامه داد

 های دامی و غیره دربرگیری جهانی دارند و البته غذا هم ضرورتش بر همه واضح است بیماری

اولویت اول وزارت کشاورزی : های وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای جایگاه بخش کشاورزی افزود امهنژاد در خصوص برن رمضان

قرار نگرفتن کشاورزی به عنوان دغدغه . گیران و مسئوالن کشور تبدیل کند این است که این بخش را به موضوع اصلی تصمیم

ه بخش کشاورزی را جا بیندازیم قطعا جایگاه کشاورزی ارتقا اگر وابستگی حیات ب. گردد مسئوالن به همین نگاه فرهنگی برمی

 .یابد می

این نگاه به حدی پایین بوده است که اگر همین االن در : های گذشته اشاره کرد و گفت وی به ضعف نگاه به کشاورزی در دوره

کنند در حالیکه این شغل عالوه  نمی خواهید چه کاره شوید هیچ کدام شغل کشاورزی را انتخاب ها بپرسیم در آینده می مهدکودک

 .های پولساز هم هست بر اینکه مقدس است در بسیاری از کشورها یکی از شغل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294062446002 
 برنامه وسیاست ها

 آیانا-1161آبان  21, چهارشنبه

 شوند  عشایر صاحب کارت الکترونیکی می

 .شوند در راستای پرداخت فوری غرامت، عشایر کوچنده صاحب کارت الکترونیکی می

ای بیمه دام عشایر در شیراز در گفتگوی  مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی امروز در حاشیه برگزاری نشست منطقه قائم

در برنامه : های عشایری ظرف یک سال خبر داد و گفت از پوشش کامل دام( ایانا)اری کشاورزی ایران اختصاصی با خبرنگار خبرگز

 .های عشایری را ظرف یک سال تحت پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی درآوریم داریم تمامی دام

مزایای خسارت برخوردار خواهند درصدی بیمه همچون طیور از  644های عشایری با پوشش  دام: محمدحسین صفرپور طاهر افزود

 .شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930819001479
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ها و  سازوکارهای این برنامه توسط صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ریخته شده است و توسط اتحادیه: وی خاطرنشان کرد

 .ها در حال انجام است های تعاونی عشایری اقدامات الزم برای بیمه کردن دام شرکت

عشایر نیز : شود، ادامه داد زودی برای عشایر صادر می های الکترونیکی که به ه کارتمقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی دربار قائم

 .ها و مشخصات آنها در آن قید شده است صاحب کارتی همچون کارت سوخت خواهند شد که تمامی اطالعات مربوط به دام

شوند که الزم است از  هایی می دچار خسارتدلیل موقعیت کوچندگی که دارند، در گاهی موارد  عشایر به: صفرپورطاهر تصریح کرد

 .شود های الکترونیکی این اقدام برای آنها فراهم می ای نسبت به پرداخت غرامت اقدام کنند که با دارا بودن کارت هر نقطه

بتوانیم با همکاری  رود که تا پایان سال های مربوط به صدور این کارت تدوین شده و امید می تا دو ماه آینده، برنامه: وی یادآور شد

 .های تولید عشایری، نسبت به صدور کارت برای آنها اقدام کنیم ها و تعاونی اتحادیه

ای است که تمامی عشایر را تحت پوشش دارد و تمامی خدمات بیمه  اتحادیه عشایری مشتمل بر شبکه: صفرپورطاهر تأکید کرد

 .شود ها توسط آنها انجام می دام

 شایر طی دو سالهای ع پوشش کامل دام

برای فراگیر کردن : ترین زمان تأکید کرد و گفت رئیس سازمان امور عشایر نیز در این جلسه به ضرورت انجام بیمه عشایر در کوتاه

 .عنوان یک میثاق ملی به یک عزم همگانی، مؤثر و کاربردی نیاز داریم بیمه دام عشایر به

ال، پوشش دام عشایر را کامل انجام دهیم و در این رابطه بهبود و گسترش ارتباط کنیم طی دو س تالش می: کرمعلی قندالی افزود

 .شود های عشایری از عوامل مهم محسوب می میان عشایر و تشکل

ترین زمان ممکن، نسبت به ارائه یک برنامه مدون، دقیق، مؤثر و کارا برای تحت  ضرورت دارد که در سریع: وی خاطرنشان کرد

 .هایی شده است های عشایری اقدام کنیم که در این راستا با صندوق بیمه محصوالت کشاورزی تفاهم دادن دام پوشش بیمه قرار

های بلندی برای امنیت تولید گوشت قرمز و  های عشایری، گام با بیمه کردن تمامی دام: رئیس سازمان امور عشایر کشور ادامه داد

 .خواهد شدخودکفایی کشور در این محصول اساسی برداشته 

: گیران و مدیران جامعه عشایری برای ترویج بیشتر این مسئله تأکید کرد و یادآور شد قندالی در این جلسه، بر عزم تمامی تصمیم

های عشایری تحت پوشش  های ناشی از حوادث غیرمترقبه در مواقع اضطراری الزم است تا دام برای امنیت خاطر و جبران خسارت

 ./کشاورزی قرار گیرد صندوق بیمه محصوالت

http://www.iana.ir/archive/item/94909-6.html 
 

 برنامه وسیاست ها
 آیانا- 1161آبان  21, چهارشنبه

 برداران کشاورزی  درصد بهره 1۴آوری اطالعات  جمع

بینی  آوری شده و پیش بخش کشاورزی در سیستم مرکز آمار کشور جمعبرداران  درصد بهره 1۴تاکنون اطالعات 

 .بندی شود برداران جمع شود تا چند روز آینده اطالعات کل بهره می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر ستاد سرشماری کشاورزی مرکز آمار ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برداران بخش کشاورزی به اتمام زمان قانونی خود رسیده است، اما هنوز مأموران  روزه آمارگیری از بهره 04ت در حالی که مد

 .برداران کشاورزی هستند سرشماری مشغول تکمیل اطالعات تعدادی از بهره

بندی اطالعات زود  ز برای جمعایم، اما هنو را پوشش اطالعات داده 6909برداران سال  درصد بهره 24تاکنون : غالمعلی خیری افزود

 .است و نتایج تفصیلی آنها تا شش ماه آینده اعالم رسمی خواهد شد

http://www.iana.ir/archive/item/20272-1.html


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته سوم آبان    (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

10 
 

هزار نفر  هزار نفر از نیروهای مرکز آمار مشغول فعالیت شدند که شش 69در سرشماری امسال در مجموع : وی خاطرنشان کرد

 .ده قرار گرفتهزار تبلت در سال جاری مورد استفا مأمور سرشماری بودند و هفت

برداران در سامانه الکترونیکی تحت وب مرکز آمار ایران در حال  شده از بهره آوری در حال حاضر اطالعات جمع: خیری ادامه داد

 .درصد کار انجام خواهد شد 644طور قطع تا چند روز آینده  انتقال است و به

بردار بخش کشاورزی و اطالعات مربوط به آنها در  هزار بهره 944، چهار میلیون و 6909مطابق آمارگیری سال : وی تصریح کرد

 24بردار تاکنون دارای اطالعات هستند که حدود  میلیون بهره 9.5سامانه این مرکز درج شده است و در سال جاری نیز بیش از 

 .درصد آنها را دربر دارد

شد که اندکی کار آمارگیری به سختی انجام شود، اما در سایر های برف و باران باعث  ها، بارش در بعضی از استان: خیری یادآور شد

 .روزها جبران شد

 آوری اطالعات نشد ها، مانع جمع هراس از قطع یارانه

دقت سرشماری امسال که با : دبیر ستاد سرشماری کشاورزی مرکز آمار ایران درباره مزایای آمارگیری در سال جاری تأکید کرد

بسیار باالتر بود، زیرا از کاغذ استفاده نشده بود و تمامی اطالعات از طریق  6909ه با سرشماری سال تبلت انجام شد، در مقایس

 .جا شد سیستم جابه

ها و در اختیار قرار گرفتن  برداران از هراس قطع یارانه ای از بهره با وجود آنکه ممکن بود در سرشماری امسال عده: وی اظهار داشت

 .ن حقیقت امتناع کنند، اما هیچ گزارش منفی تاکنون به این مرکز نرسیده استآمار و اطالعات، از گفت

 .بینی کرد اطالعات اولیه مربوط به سرشماری سال جاری، اواسط هفته آینده اعالم شود خیری پیش

اند یا مناطقی  ری جا ماندهها مراجعه کرده و از سرشما بردارانی که به فرمانداری در مدت باقیمانده، اطالعات بهره: وی در پایان گفت

شود و به سیستم مرکزی مرکز آمار منتقل  آوری می دلیل شرایط سخت جوی آمارگیری در آنها به کندی انجام شد، جمع که به

 .خواهد شد

از پنجم مهر تا  "سرشماری عمومی کشاورزی، الزمه آبادانی و خوداتکایی ملی"گفتنی است، سرشماری عمومی کشاورزی با شعار 

 ./ها ادامه دارد روز در سراسر کشور برپا شد و هنوز نیز در تعدادی از استان 04ماه سال جاری به مدت  آبان 60

http://www.iana.ir/archive/item/94969-6.html 
 

 برنامه و سیاست ها
 - 61/80/28فارس

 میلیارد دالر کاالی اساسی کشاورزی 9۹واردات ساالنه / محور است کشور وارداتقوانین اقتصادی 

شده هم  های انجام از آنجایی که کشور عمدتاً واردکننده بوده، قوانین جاری و آموزش: رئیس مجمع عالی واردات گفت

 .بیشتر براساس واردات صورت گرفته است

، محمدحسین برخوردار امروز با حضور در غرفه فارس در بیستمین نمایشگاه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تر از قوانین  کنند قوانین وارداتی بسیار سهل وگو با خبرنگار فارس درباره اینکه اکثر تجار اعالم می ها در گفت مطبوعات و رسانه

ها هم براساس واردات انجام شده  ت زیرا کشور واردکننده بوده و تمام قوانین و آموزشاین اشکال درست اس: صادراتی است، گفت

 .است

میلیارد دالر محصوالت اساسی از قبیل گندم، جو، سویا، کنجاله  69ساالنه به ارزش : رئیس مجمع عالی واردات همچنین گفت

 .شترین سهم را داردشود که گندم بی سویا، گوشت قرمز و سفید، شکر و برنج وارد کشور می

http://www.iana.ir/archive/item/20263-1.html
http://www.farsnews.com/
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بله، با : شود، گفت وی در پاسخ به اینکه آیا اکنون مجوزهای واردات و صادرات محصوالت کشاورزی توسط وزارت جهاد صادر می

 .تصویب قانون انتزاع همه این اختیارات در حوزه وزارت جهاد و کشاورزی متمرکز شده است

شرایط : شد؟ گفت تر است یا زمانی که مجوزها توسط وزارت صنعت صادر می سببرخوردار در پاسخ به اینکه آیا شرایط فعلی منا

کنند بسیار بهتر است زیرا پراکندگی آماری وجود ندارد و وزارتخانه در قبال  فعلی که وزارت جهاد و کشاورزی مجوزها را صادر می

 .کند باید پاسخگو باشد آمارهای تولید و وارداتی که اعالم می

 .میلیون تن هم نبود 6شد، اما در عمل،  میلیون تن شیر هم مطرح می 69قبالً آمار واردات : لی واردات گفترئیس مجمع عا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294094444206 

 برنامه و سیاست ها
 - 61/80/16فارس

 همترین سرفصل برنامه ششم تأمین امنیت غذایی استم

: ترین سرفصل برنامه ششم توسعه، تأمین امنیت غذایی است، گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مهم

شود و قصد داریم تا در برنامه ششم توسعه آن را به  درصد از کالری مورد نیاز در کشور تأمین می ۵۹اکنون حدود  هم

 .صد برسانیمدر ۰۴

، اسکندر زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، امروز خبرگزاری فارسبه گزارش 

یا، لوبیا و نخود به بخش فقره قرارداد واگذاری دانش فنی تولید خوراک ماهیان خاوریای، تولید مایه تلقیح سو 0در مراسم امضای 

های الزم  تر است زیرا زیرساخت ورود بخش خصوصی به صنعت نسبت به ورود بخش خصوصی به کشاورزی راحت: خصوصی، گفت

 .در این بخش فراهم نیست و در حال انجام کارهایی در این راستا هستیم

است و ایران قابلیت خود اتکایی در این بخش را در حد کشور در برنامه ششم توسعه امنیت غذایی   ترین سرفصل عمده: وی افزود

 .قابل توجهی دارد و عمده فعالیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در همین راستا است

درصد از کالری موردنیاز کشور در داخل تأمین  59از لحاظ تولید کالری در حال حاضر حدود : معاون وزیر کشاورزی تصریح کرد

 .درصد کالری است 04گیری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسیدن به تأمین  و جهتشود  می

پذیر نیست و برای تحقق آن کمک بخش خصوصی نیز الزم  رسیدن به این مهم فقط با توان بخش دولتی امکان: زند اظهار داشت

 .است

آموزش و ترویج کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شده است و دستاورد کاربردی سازمان تحقیقات،  64از ابتدای سال : وی افزود

 .امیدواریم تا پایان سال به دو برابر افزایش یابد

دستاوردهای واگذار شده به بخش خصوصی همچنان مورد حمایت ما در سازمان تحقیقات : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .کنیم ها حمایت میقرار دارد و تا آنجایی که امکان داشته باشد از آن

دستاورد تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به بخش خصوصی واگذار  04سال گذشته، امتیاز  0در : وی افزود

 .مورد آن در یک سال گذشته انجام شده است 65شده که 

همچنین قرارداد واگذاری حق بهره برداری  در پایان این مراسم توافقنامه همکاری به منظور تولید خوراک ویژه ماهیان خاویاری و

ماهیان دریای  محصول سویا، لوبیا و نخود بین موسسه تحقیقات بین المللی تاس 9موقت از دانش فنی تولید مایه تلقیح مربوط به 

 .خزر، موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهادکشاورزی و بخش خصوصی به امضا رسید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294062444594 
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 برنامه و سیاست ها
 - 61/80/10فارس

 گیری نشد افزایش قیمت شیر در جلسه دیروز دولت تصمیم

نجمن دامداران تنها پرداخت در جلسه روز گذشته دولت با صنایع لبنی و ا  :مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران، گفت

میلیارد تومان یارانه شیر خام سه ماهه اول سال جاری مصوب شد و بقیه مطالبات به بعد، و پس از انجام کارهای ۹۹۵

 .کارشناسی موکول شد

، در بیستمین نمایشگاه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین چمنی مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران در گفت

میلیارد تومان یارانه  995صنایع شیر و انجمن دامداران تنها پرداخت  در جلسه روز گذشته دولت،: ها ،گفت مطبوعات و خبرگزاری

 .شیر خام سه ماهه اول سال جاری مصوب و این مبلغ به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز شد

درصدی 66تومان و افزایش 6004بات دامداران از جمله خرید شیر خام توسط صنایع لبنی به قیمت مصوب بقیه مطال: وی افزود

تومان به بعد و پس از انجام کارهای 6004قیمت لبنیات و یا پرداخت یارانه به صنایع بابت خرید شیر خام از دامداران با قیمت 

 .کارشناسی موکول شد

همچنین در جلسه روز گذشته بحث توزیع رایگان شیر در مدارس مطرح شده که : ، اظهار داشتمشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران

 654میلیارد تومان یارانه دولت بابت انجام این کار به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز شده و قرار است بقیه یارانه 654گویا 

 .میلیارد تومانی در روزهای آتی واریز شود

 .کیلوگرم است649کیلوگرم و سرانه تولید شیر  04ترین حالت در کشور  انه مصرف شیر در خوشبینانهسر: چمنی تصریح کرد

ها از مرحله اول توسعه تا  کیلوگرم عنوان شده اما اجرای سیاست660در حالیکه سرانه مصرف شیر در برنامه پنجم توسعه : وی افزود

 .ایم ش مواجه شدهای بوده که همواره در مصرف شیر با کاه کنون به گونه

بانک مرکزی سال گذشته اعالم کرد که پس از اجرای مرحله اول هدفمندی   :مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران، بیان داشت

 .درصد کاهش یافته است 90ها مصرف شیر  یارانه

بسیار بیشتر از شود و هزینه کاهش مصرف شیر  ها باعث کاهش مصرف شیر می افزایش قیمت و هزینه: چمنی تصریح کرد

 .دهد است جویی که دولت در عدم پرداخت یارانه انجام می صرفه

پس از افزایش  :اظهار داشت  شود، تومان خریداری می6944اکنون شیر خام ممتاز از دامداران با قیمت  وی با بیان اینکه هم

شود و قیمت خرید آن از  یداری میتومان افزایش قیمت از دامداران خر644درصدی قیمت لبنیان شیر خام ممتاز با 65

 .تومان افزایش یافت6944تومان به 6644

شود در  درصد به دامداران پرداخت می0درصد افزایش قیمت محصوالت لبنی  65از : مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران، گفت

 .جه شده استدرصد افزایش هزینه موا 69ها صنایع با  حالیکه پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه

درصد 9صنعت لبنیات سود بسیار کمی نسبت به سایر صنایع دارد به طوریکه سود حاصل از تولید محصوالت لبنی فقط : وی افزود

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294060446499 
 مه و سیاست هابرنا

 - 61/80/21فارس

 های دامی تکلیف حجتی به سازمان دامپزشکی برای تامین کیفی داروها و واکسن

http://www.farsnews.com/
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های دامی اعم از خوراک دام و طیور و آبزیان و داروها و واکسن های دامپزشکی باید  نهاده: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ردبا بهترین کیفیت ممکن در اختیار بهره برداران قرار گی

وزیر جهاد کشاورزی در نشست با مدیران ارشد سازمان به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

در طراحی تشکیالت دولتی، ساختاری مناسب برای سازمان دامپزشکی پیش بینی نشده است، به گونه ای : دامپزشکی اظهار داشت

 .ع به نوعی مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفته استکه ساختار موجود کوچک است واین سازمان در واق

سازمان دامپزشکی یک سازمان حاکمیتی مهم و موثر است، اما هنوز جایگاه این سازمان به خوبی شناخته : حجتی تصریح کرد

سازمان دامپزشکی  ای برای معرفی و تبیین نقش و مسئولیت های های رسانه نشده است، بنابراین باید از تمامی فرصت ها و ظرفیت

 .در سالمت و بهداشت غذای مردم استفاده کرد

مسوولین در حوزه دامپزشکی و تولیدات دامی باید به رویدادهایی که در حوزه وظایف و مسوولیت های آنها در : وی اظهار داشت

ل و جامعی داشته باشند تا سطح ملی و بین المللی اتفاق می افتد،حساس باشند و برای هر مورد تحلیل کارشناسی دقیق، کام

 .بتوانند به موقع و به شکلی مناسب نسبت به انها واکنش نشان دهند

نهاده های دامی اعم از خوراک دام و طیور و آبزیان و داروها و واکسن های دامپزشکی باید با بهترین کیفیت : حجتی تصریح کرد

رورت حمایت از تولید داخلی باید در جهت ارتقاء کیفیت این تولیدات ، ممکن در اختیار بهره برداران قرار داشته باشد، لذا ضمن ض

اقدام شود و در صورت نیاز از تولیدات با کیفیت سایر کشورها نیز استفاده شود تا تولید فرآورده های دامی با بهترین کیفیت و 

مرغداری و آبزی پروری کشور بتواند با قوت به  صرف کمترین هزینه ، قابل رقابت در بازارهای بین المللی باشند و صنعت دامداری،

 .فعالیت خود ادامه دهد

 .وی همچنین ضمن تقدیر از عملکرد سازمان دامپزشکی در مسائل قرنطینه ای بر اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای تاکید کرد

طیف فعالیت های : ان دامپزشکی گفتدر این جلسه مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سازم

 .دامپزشکی و گستره نظارت دامپزشکی از مزرعه تا سفره ، بسیار وسیع است

سازمان دامپزشکی یکی از سازمان های پیشرو در عرصه خدمات الکترونیک است تا توان واکنش سریع را داشته : وی اظهار داشت

 .باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294096444040 
 برنامه و سیاست ها

 - 61/80/24فارس

 های متراکم اولویت وزارت جهاد کشاورزی بحث کشت

 .دهای متراکم در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دار بحث کشت: معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت

های  یکی از سیاست: از منوجان، رحیم سجادی ظهر امروز در حاشیه بازدید از این شهرستان اظهار کرد خبرگزاری فارسبه گزارش 

مصرف بهینه هایی که وجود دارد  مهم وزارت جهاد کشاورزی بحث استفاده بهینه از آب است و در کشور ما با توجه به خشکسالی

 .های اساسی باشد آب باید از اولویت

های نوین آبیاری بوده و دولت یازدهم در این کار شتاب  وزارت جهاد کشاورزی از دیرباز به دنبال استفاده از روش: وی اضافه کرد

 .بیشتری داشته است

های نوین آبیاری اختصاص یافته  رای طرحمیلیارد تومان برای اج 944هزار و  یک: معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .شود درصد آن انجام شده و بقیه اعتبارات در این زمینه تخصیص داده می 04تا  94است که 

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=b21b6a80-fe61-403a-9984-f793aa35eed9&ID=de5874b5-577e-4567-89ec-466a89247ffd
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های متراکم بوده که همراه با مصرف  های دیگر که در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد کشت از جمله بحث: وی تصریح کرد

 .و سالم است آب کمتر و تولید ارگانیک

کنند و ما هر چه بتوانیم در  های متراکم با تولید سالم و مدیریت خوب به امنیت غذایی کمک می در کشت: سجادی تصریح کرد

کنندگان داخلی داشته باشیم این امر ما را به سمت کشاورزی بهتر سوق  محصوالت کشاورزی واردات کمتر و حمایت از تولید

 .دهد می

های آب زیرزمینی و تغذیه آنها است که طرح آن را به  های وزارت جهاد کشاورزی بحث سفره ی دیگر از برنامهیک: ی ادامه داد

 .ایم و امیدواریم توسط مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوب شود رئیس جمهور داده

داری  کشاورزی بحث آبخیزداری و آبخوان های وزارت جهاد از دیگر برنامه: معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

های خوبی را انجام داده و طرحی ارائه شده است که رئیس جمهور نسبت به آن نظر  است که در این راستا این وزارتخانه برنامه

 .مثبت دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294090446949 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1161آبان  28, سه شنبه

 تقدیم دولت شد  "کشت فراسرزمینی"نامه نهایی  آیین

های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کالن اقتصاد  ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی جدیدترین برنامه معاون برنامه

 .اران اعالم کردکشاورزی کشور را برای خبرنگ

ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی صبح  ، عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بار با حضور  امروز در یک نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اعالم اینکه با توجه به آغاز فصل تنظیم بودجه، هر سه هفته یک

نان تخصصی وزارت جهاد کشاورزی نشستی خبری برگزار خواهد شد، اظهار امیدواری کرد تا به این ترتیب مطالبات یکی از معاو

های امنیت  ها تبیین و به تنظیم بودجه متناسب برای تسریع سیاست بخش کشاورزی از سوی مسئوالن جهاد کشاورزی و رسانه

 .غذایی کشور کمک کند

هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان و ایالم از ابتدای سال جاری تا امروز خبر داد و  554 وی از وضعیت پیشرفت طرح احیای

هزار و  ای و یک شرکت مشاوره 664پیمانکار و  54کارگاه بسیار فعال با  64هزار هکتار و در قالب  660اکنون در  این طرح هم: گفت

 .دستگاه ماشین سنگین تحت عملیات احیا است 094

های سنگین در دو شیفت کاری  هزار نیروی متخصص و رانندگان متبحر ماشین با بیان اینکه در حال حاضر حدود شش بخشنده

 .هزار هکتار از این اراضی به اتمام رسیده و به کشاورزان تحویل داده شده است 25تاکنون : مشغول فعالیت هستند، افزود

بودن اراضی خوزستان نیاز به زهکشی عمقی و تسطیح گسترده دارد، خاطرنشان  شور وی با بیان اینکه عملیات طرح با توجه به لب

 .شود سازی نیز می هکتاری یکپارچه 944تا  944های تحت پوشش این طرح در قالب قطعات  این در حالی است که زمین: کرد

ترین طرح کشاورزی در تاریخ ایران  ن بزرگعنوا ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از دالیل نام گذاری این طرح به معاون برنامه

هزار هکتار مساحت بود،  00ترین طرح، طرح توسعه نیشکر در همین خوزستان و با  از آنجا که قبالً بزرگ: دفاع کرد و ادامه داد

بر این است در  رسانند که بنا درصد به اتمام می 644صورت  اکنون همکاران ما ماهانه چهارهزار هکتار عملیات اجرایی را به هم

 .هزار هکتار ارتقاء یابد 2های فصل آخر سال به ماهانه هشت تا  ماه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930824001302
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ها هم که در  برای این طرح: استان عمدتاً مرزی نیز تصریح کرد 69های ارزی مصوب برای  بخشنده با اشاره به طرح منسوب به آب

یابد که قسط اول آن به اعتبار دو  هار سال تخصیص میبینی شده، معادل هشت میلیارد دالر اعتبار طی چ هزار هکتار پیش 094

 .میلیارد دالر اخیراً اختصاص یافته است

میلیون دالر اعتبار، در  544هزار هکتار مساحت و  06با ( زابل)به گفته وی، در مجموع با دو طرح یادشده و طرح دشت سیستان 

 .ستقرار دولت یازدهم استهای آبی و خاکی مصوب کشور طی ا مجموع یک میلیون هکتار طرح

 میلیون هکتار از اراضی به زیر کشت گندم پاییزه رفت ۹1۵

ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه این  معاون برنامه

کند، یادآور  نی دولتی ایران، مراحل نهایی واگذاری را طی میطرح پس از واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام و اخیراً شرکت بازرگا

در این میان فقط مرحله انتقال مسئولیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی باقی مانده که آن هم در آستانه مهیا شدن : شد

 .است

ه ثبت و سفارش واردات برنج را منع کرده ای هرگون بخشنده با بیان اینکه پیرو همین قانون، وزیر جهاد کشاورزی با صدور ابالغیه

های مورد نیاز کشت شامل کود شیمیایی،  همچنین از ابتدای مهرماه که کشت پاییزه شروع شده است، تمام نهاده: است، تأکید کرد

 .کش تدارک دیده شده است کش و قارچ شده، سموم آفت بذور گواهی

صیص خطوط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی طی سال زراعی گذشته و امسال وی با تشکر از مدیرعامل بانک کشاورزی در امر تخ

میلیون هکتار اراضی اختصاصی به گندم به سطح زیر کشت گندم رفته که با  6.5میلیون هکتار از شش تا  9.5تاکنون : اعالم کرد

 .رود موقع انتظار خوبی از ادامه کار می های اخیر و کشت به توجه به بارش

همانطور که نزدیک به یک دهه است : های کشت فراسرزمینی از سوی جهاد کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت اقدام بخشنده به

کنند و حتی در مواردی  کشورهای مختلفی در دنیا برای استفاده از منابع آب و خاک کشورهای دارای مازاد این منابع اقدام می

توسط وزیر  "کشت فراسرزمینی"نامه نهایی  کنند، در کشور ما نیز آیین ر زمین میهزار تا یک میلیون هکتا 544مبادرت به خرید 

جهاد کشاورزی طی هفته گذشته به دولت تقدیم شده تا پس از تصویب و ابالغ اجرای آن توسط بخش خصوصی تسریع و تسهیل 

 ./شود

http://www.iana.ir/archive/item/94959-6.html 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1161آبان  28, سه شنبه

 دانش فنی با کمک بخش خصوصی  ۰۴سازی  تجاری

های آینده افزایش  دانش فنی به بخش خصوصی واگذار شده و در برنامه داریم که این تعداد را در سال ۰۴تاکنون 

 .دهیم

در : در این باره گفت( ایانا)ترویج کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و

شود تا دولت امکان بررسی و  سازی تحقیقات کشاورزی به بخش خصوصی سپرده می های دولتی، تجاری گری راستای کاهش تصدی

 .تحقیق بر سایر مسائل را داشته باشد

دستاورد و دانش فنی در  65دانش فنی به بخش خصوصی واگذار شده است و در یک سال اخیر نیز  04تاکنون : اسکندر زند افزود

 .فرآیند واگذاری قرار گرفته است

 .کنیم تا پایان سال جاری برخی از تحقیقات را برای واگذاری به بخش خصوصی آماده می: وی خاطرنشان کرد

http://www.iana.ir/archive/item/20253-1.html
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امسال بدترین سال برای تحقیقات از لحاظ شرایط اقلیمی و اختصاص : زند درباره کمبود بودجه در بخش تحقیقات ادامه داد

های اجرایی اختصاص یافت و  های تحقیقاتی بود، زیرا اختصاص یک تا سه درصد از اعتبار تحقیقات امسال از بودجه بخش بودجه

 .عالوه بر آن، شرایط اقلیمی نیز مناسب نبود

ترتیب دست  های گذشته نیز مزید بر علت شد و بدین بلی و کسری سنواتی بودجههای ق تقبل فرسودگی زیرساخت: وی تصریح کرد

 .تحقیقات را از اعتبار خالی گذاشت

شود، بخشی از  زند اظهار امیدواری کرد که در بلندمدت بتوان از فروش دانش فنی که البته در صورت تولید انبوه عملیاتی می

 .اعتبارات تحقیقات را تأمین کرد

های تحقیقاتی و جذب مشتری خواهیم توانست برای این بخش اعتبارسنجی کنیم و از آنجا  در صورت ترویج یافته: شد وی یادآور

 .سازی را در دستور کار قرار دادیم که بخش خصوصی برای تبلیغات دست بازتری دارد، تجاری

 شود فاصله دوره تولید بذور تا معرفی ارقام کوتاه می

محققان کشورمان با وجود کمبودهای : هاد کشاورزی درباره ارقام جدید در بخش تحقیقات تأکید کردمعاون تحقیقاتی وزیر ج

های  رود که با حمایت کنند و امید می ای اقدام به معرفی ارقام مقاوم و متحمل به شرایط نامساعدتی چون خشکسالی می بودجه

 .کنیمبیشتر دولت بتوان فاصله دوره تولید تا معرفی ارقام را کم 

گیرد و نمونه آن در خبرگزاری  باحثی که در موافقت یا مخالفت با انواع بذور کشاورزی از دنیا صورت میمزند پیرامون 

دهد، بنابراین ناگزیر  ارقام موجود در کشور در حال حاضر کفاف نیازهای فعلی را نمی: اشته است، اظهار داشتنیز بازتاب د ایانا

هستیم بخشی از ارقام مقاوم به خشکی و شوری را در شرایط خشکسالی کشور وارد کنیم، اما امید است که تکیه دولت بر ارقام 

 .ر حمایت کندداخلی باشد و از محققان داخلی برای تولید بیشت

در سال جاری سیاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر آن است که ارقام امیدبخشی که منجر : وی همچنین گفت

شود، بذر آماده  به تولید تجاری خواهند شد را قبل از ثبت به تکثیر بذر برسانند تا در سه سال بعدی که ثبت رسمی آنها انجام می

 .ه باشددر کشور وجود داشت

 94بینی شده است که حدود  رقم را تا پایان سال در برنامه داریم و برای سال آینده نیز پیش 95امسال معرفی : وی در ادامه افزود

 .رقم جدید به بخش کشاورزی معرفی شود 95تا 

ند و کمکی باشد برای تحقیقات تواند تنوع ایجاد ک واردات بذرهای مقاوم می: معاون تحقیقاتی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 ./های دولتی از محققان داخلی را نگیرد رود که این واردات جای حمایت در زمان حاضر، اما امید می

http://www.iana.ir/archive/item/94900-6.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1161ن آبا 16, دوشنبه

 ها برای ترویج مصرف مواد بیولوژیک  های جهاد کشاورزی استان رایزنی با سازمان

های گلستان، مازندران، آذربایجان غربی، کرمانشاه، مرکزی و لرستان  های جهاد کشاورزی استان با رؤسای سازمان

 . ه استبرای ترویج مصرف مایه تلقیح سویا، لوبیا و نخود جلسات مختلفی انجام شد

مدیره شرکت مهرآسیا که خریدار دانش فنی تولید مایه تلقیح سویا، لوبیا و نخود از مؤسسه تحقیقات خاک و آب  رئیس هیئت

، (ایانا)کشور است، امروز در حاشیه واگذاری چهار دانش فنی به بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20184-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20184-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20184-1.html
http://www.iana.ir/archive/item/20248-1.html
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بار، این شرکت آمادگی خود را برای تولید تجاری مایه تلقیح  گذرد و برای دومین د مواد بیولوژیک میبیش از یک دهه از تولی: گفت

 .سویا، لوبیا و نخود با باالترین کیفیت در کشور اعالم کرده است

های جهاد  های کشور حائز اهمیت بوده و با رؤسای سازمان مصرف مواد بیولوژیک با توجه به شرایط خاک: کمیل کساییان افزود

های گلستان، مازندران و آذربایجان غربی برای محصول سویا، کرمانشاه برای محصول نخود و مرکزی و لرستان  کشاورزی استان

 .هایی برای توصیه این مواد به کشاورزان شده است برای لوبیا توافق

دو میلیون هکتار اراضی کشور مایه تلقیح لوبیا، نخود و توان از  شود، می با تولیداتی که در این کارخانه انجام می: وی خاطرنشان کرد

 .سویا استفاده کرد

رود ترویج مناسبی برای  شود و امید می درصد به حجم تولیدات این کارخانه افزوده می 54های آینده،  در برنامه: کساییان ادامه داد

 .ربوطه انجام شودهای م استفاده این مواد بیولوژیک به جای کودهای شیمیایی توسط سازمان

های فوق در انحصار مؤسسه تحقیقات آب و خاک بوده و تاکنون شرکت  دانش فنی: وی درباره سایر رقبای تولیدکننده تصریح کرد

 ./دیگری درباره محصول فوق اقدام به تولید مواد بیولوژیک نکرده است

http://www.iana.ir/archive/item/94900-6.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1161آبان  16, دوشنبه

 واگذاری چهار دانش فنی دیگر به بخش خصوصی 

چهار دانش فنی دیگر امروز طی مراسمی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به دو شرکت خصوصی 

 .واگذار شد

دانش : در این باره گفت( ایانا)آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس سازمان تحقیقات،

های  تواند ضمن سودآوری، زمینه فنی تولید خوراک ویژه ماهیان خاویاری امروز به شرکت خصوصی واگذار شد که این واگذاری می

 .آوردسازی این دانش نوین برای کشورمان را فراهم  تجاری

گذاری شیالت و تأکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ضرورت واگذاری  در راستای اجرای مصوبات شورای سیاست: اسکندر زند افزود

سازی این دانش انجام شد و امروز  شده، تجاری های انجام دانش فنی فرموالسیون غذایی ویژه ماهیان خاویاری پس از هماهنگی

که متشکل از فرموالسیون غذای کنسانتره ویژه ماهیان خاویاری است، به بخش خصوصی واگذار  صورت رسمی این دانش فنی به

 .شد

ماهیان در دوره الروی، دوره رشدی و تولید جیره غذایی مولدین  این محصول تولید جیره غذایی مخصوص تاس: وی خاطرنشان کرد

 .ماهیان و استحصال خاویار را دربر دارد پرورشی تاس

های انجام شده برای  ریزی کند و با برنامه این جیره غذایی نیاز ماهیان خاویاری را در تمامی مراحل رشد مرتفع می: ه دادزند ادام

 .خواهیم توانست از این فرمول بهره ببریم 6040هزار تن ماهی خاویاری در افق  94تولید 

هزار تن غذا در سال نیاز است که درآمد حاصل از توافق  664برای تولید این مقدار گوشت ماهی خاویاری، حدود : وی تصریح کرد

 .شود بینی می میلیارد ریال پیش 994مذبور، حدود 

این فرموالسیون در جهان منحصر به فرد بوده و تاکنون کشوری نتوانسته غذای خاص ماهیان خاویاری را تولید : زند یادآور شد

 .کند

 ورسازی برای تولید نخود ارگانیک در کش زمینه

http://www.iana.ir/archive/item/20247-1.html
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این سه دانش فنی : معاون تحقیقاتی وزیر جهاد کشاورزی درباره واگذاری دانش فنی تولید مایه تلقیح سویا، لوبیا و نخود تأکید کرد

 .به یک شرکت خصوصی واگذار شد که مجری آن مؤسسه تحقیقات خاک و آب است

کننده بخش عمده نیاز سویا به  رج کشور شده، تأمیندانش فنی تولید مایه تلقیح سویا باعث قطع واردات از خا: وی اظهار داشت

 .درصد، قیمت بسیار اندک در مقایسه با کودهای اوره دارد 95نیتروژن بوده، افزایش عملکرد سویا تا 

دار  درصد از نیازهای گیاه به کودهای نیتروژن 04کننده حدود  این دانش فنی تأمین: زند درباره دانش فنی مایه تلقیح لوبیا نیز گفت

 .درصدی برای لوبیا را باعث شود 95تواند افزایش عملکرد  است و می

شود و در مقایسه با  های داخل کشور تولید می دار محیط زیست است و با استفاده از تکنولوژی این مایه دوست: وی همچنین افزود

 .کودهای شیمیایی قیمت بسیار اندکی دارد

این طرح : ح نخود که چهارمین دانش فنی واگذارشده در روز جاری است، خاطرنشان کردزند درباره دانش فنی تولید مایه تلقی

 04ای است و دارای مزایایی چون تأمین حدود  ای و مزرعه ماحصل شش سال تحقیق و انجام مراحل مختلف آزمایشگاهی، گلخانه

درصدی عملکرد نخود، قیمت بسیار  95ژنه، افزایش جویی قابل توجه در مصرف کودهای نیترو درصد از نیاز نخود به نیتروژن، صرفه

 .ساز تولید نخود ارگانیک در کشور است اندک و زمینه

سازی  در راستای کاهش واردات و استفاده حداکثری از دانش محققان کشورمان، در برنامه داریم که تجاری: وی تصریح کرد

 ./هیمهای تحقیقاتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی را سرعت د طرح

http://www.iana.ir/archive/item/94904-6.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1161آبان  10, یکشنبه

 های کشاورزی روحانی عملی شد  وعده

ت یازدهم انتخاب شد، برای بهبود معیشت جمهور دول اش تا هنگامی که به عنوان رییس روحانی از زمان کاندیداتوری

ها که در  توان گفت این وعده اش می هایی داد که حاال پس از گذشت بیش از یکسال از عمر کابینه کشاورزان وعده

 . کاران بود، محقق شد رویه برنج و حل مشکالت چایکاران و گندم راستای ساماندهی واردات بی

های انتخاباتی روحانی که در هر شهر و دیاری از آن برای جلب اعتماد و آراء مردم استفاده  وعده ترین به گزارش ایسنا، یکی از عمده

 .های مختلف بود های مرتبط با مشکالت و مسائل کشاورزان در بخش گرفت، وعده کرد و مورد استقبال هم قرار می می

 ای که تا اطالع ثانوی ممنوع شد رویه برنج و واردات بی

اش با هفت کاندیدای دیگر به آن اشاره  ترین مشکالتی که رییس جمهور در دوران رقابت انتخاباتی ترین و تکراری مهم شاید یکی از

اش به استان مازندران به این موضوع  رویه محصوالت کشاورزی به ویژه برنج بود و در یکی از سفرهای انتخاباتی کرد، واردات بی می

 ."رویه آن جلوگیری کنیم زند که باید از واردات بی خارجی به محصول داخلی لطمه می واردات برنج"اشاره و تاکید کرد 

اش عمل کرده است، چرا  رسد رییس جمهور به این وعده های انتخاباتی، به نظر می حال پس از گذشت بیش از یکسال از آن وعده

ا اطالع ثانوی ممنوع شد و وزیر جهاد کشاورزی در این تن برنج تا نیمه نخست امسال، واردات آن ت 044که پس از واردات بیش از 

پس از پایان تعرفه فصلی برنج اگر نیازی نداشته باشیم ممنوعیت واردات این محصول استراتژیک ادامه  "باره اعالم کرد که 

 ."یابد می

 چایکارانی که دیگر طلبکار نیستند

http://www.iana.ir/archive/item/20240-1.html


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته سوم آبان    (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

21 
 

کردند و گاهی مطالبات آنها از دولت بابت فروش  ت و پنجه نرم میهای پیش همواره با مشکالت زیادی دس چایکاران که طی سال

چرا که حتی پرداخت مطالبات . شان بهبود پیدا کرد افتاد با روی کارآمدن دولت یازدهم وضعیت شان تا یکسال به تعویق می محصول

های مالی  رغم محدودیت ولت علیسال گذشته آنها که به بودجه مصوب شده در دولت گذشته ارتباط داشت به امسال نکشید و د

 .همه مطالبات همان سال چایکاران را پرداخت کند 6929زد، توانست تا زمستان سال  که از آن دم می

 644حدود )بار دولت اعتبار مناسبی  شان در سال جاری به مراتب از سال گذشته هم بهتر شد، چرا که این البته چایکاران وضعیت

بینی کرد و  پیش 6929زراعی و غیره برای آنها در بودجه سال  ید تضمینی برگ سبز چای، تسهیالت بهبرای خر( میلیارد تومان

. ها منتظر بمانند ها و بعضا سال شان از دولت، ماه بار دیگر مجبور نبودند برای دریافت دسترنج ها برای اولین چایکاران پس از سال

 .شان را دریافت کردند ن اعتبار مصوب دولت بهای محصولچرا که آنها امسال تقریبا روزانه و از محل هما

گرچه برخی چایکاران گیالنی امسال به دلیل شرایط نامساعد جوی و گرمای شدید محصولشان از بین رفت و اصطالحا دچار 

ت فروش سوختگی شد، اما هفته گذشته رییس جدید سازمان چای اعالم کرد که حساب چایکاران با دولت صاف شد و آنها باب

 .ای ندارند شان از دولت هیچ مطالبه محصول امسال

  سازی باغات خود و اجرای عملیات شاید چایکاران هنوز هم با مشکالت بسیاری از جمله نداشتن سرمایه کافی و غیره برای آماده

دیگر تسهیالت مصوب ویژه  میلیارد تومانی و 644رسد اعتبار مصوب حدود  کنند، اما به نظر می زراعی دست و پنجه نرم می به

 .ساز بخش بزرگی از مشکالت آنها باشد تواند چاره آالت، برای چایکاران می خرید ماشین

 کاران از خرید گندم و بهایش رضایت گندم

بودن نرخ خرید تضمینی و پرداخت  های پیش از دولت یازدهم مشکالت بسیاری از جمله پایین گندم و گندمکاران که طی سال

اش به عنوان یکی از نخستین اقدامات در  شان از سوی دولت را داشتند پس از روی کار آمدن روحانی و کابینه های محصولنشدن ب

از سوی دیگر نیز . ای برای پرداخت مطالبات گندمکاران اختصاص یافت دستور کار دولت قرار گرفت، چرا که در همان زمان بودجه

تومان رسید که مورد رضایت  6454ناسبی یافت و برای سال زراعی گذشته به کیلویی نرخ خرید تضمینی این محصول افزایش م

 .همه کشاورزان بود

 6655با افزایش کمی مواجه شد و قیمت  20 – 29رو  گرچه نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک در سال زراعی پیش

زی نیست اما وزارت جهاد کشاورزی و دولت همواره اعالم تومانی دولت چندان مورد رضایت گندمکاران و کارشناسان بخش کشاور

 .تر شود هزینه تر و کم کنند تا تولید برای آنها راحت کردند از طریق راهکارهای دیگر کشاورزان گندمکاران را حمایت می

توان به  اد که میهای دیگری برای به دست آوردن اعتماد کشاورزان را د اش وعده روحانی در همان دوران رقابتی انتخاباتی

وری، جلوگیری از واردات  کردن کشاورزی برای افزایش توان رقابت و بهره کنندگان، مکانیزه کردن با کشاورزان و تولید مشورت

اند اما کشاورزان همچنان با مشکل کمبود سرمایه و  ها نیز محقق شده رویه میوه و غیره اشاره کرد که البته بخشی از این وعده بی

 .هستند که دولت برای این مشکل باید تدبیری بیندیشد  قیمت در دسترس مواجه  سهیالت کافی و ارزاننبود ت

براساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سهم پرداختی تسهیالت بانکی در در شش ماهه نخست امسال حدود شش 

گذاری در بخش کشاورزی  ها برای سرمایه خصوصی و بانک درصد بوده که به گفته کالنتری، دبیر کل خانه کشاورز بی رغبتی بخش

درصدی بخش کشاورزی از تسهیالت بانکی به حدود  95و مدیریت ناکارآمد سیستم بانکی در این زمینه باعث شده سهم حدود 

 .نشدن این قانون بازخواست کنند شش درصد برسد و رییس جمهور باید مدیریت بانکی کشور برای اجرایی

اش برای تقویت تولید و کشاورزانی که بار عظیمی از استقالل کشور و امنیت غذایی آن  رود رییس جمهور و اعضای کابینه یانتظار م

 مانده کشاورزان بیندیشند رفت از مشکالت باقی ای را برای برون کشند، تدابیر و راهکارهای ویژه را بردوش می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/94990-6.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20224-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1161آبان  24, شنبه

  9۰۴۰رفع مشکل تناقض آمار شیرخام در برنامه راهبردی افق 

بررسی  9۰۴۰در جلسه امروز معاونت امور دام، مشکل تناقض آمار تولید شیرخام برای تدوین در برنامه راهبردی افق 

 .شود می

در کشور : با اعالم این خبر گفت( ایانا)های لبنی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس اتحادیه فرآورده نایب

 .شود ما آمار دقیقی درباره تولید شیرخام وجود ندارد و تنها اطالعات تولیدی دامداران صنعتی ثبت می

خوری بر عهده روستاییان و عشایر است، اما  ویژه در بخش تازه با وجود اینکه بخشی از نیاز شیر مصرفی به: زودنورمحمدی اف... ا امان

 .گونه آماری درباره میزان تولید این بخش مهم در کشور وجود ندارد هیچ

اشتن تولید پایدار، نیاز به دانش شود که برای د صنعتی نیز تنها بخشی از تولید آنها محاسبه می دامداران نیمه: وی خاطرنشان کرد

 .آماری دقیق در بخش تولید هستیم

آید، تقریباً قابل استناد  دست می آمارهایی نیز که از سرشماری بخش کشاورزی به: های لبنی ادامه داد رئیس اتحادیه فرآورده نایب

 .کالت اساسی داردآوری نشده، برای استفاده در بخش تولید مش دلیل اینکه هدفمند جمع است، اما به

صورت کلی مطرح شده است بر روی شیرخام  شده بخش کشاورزی، برخی از موارد به در سرشماری انجام: نورمحمدی تصریح کرد

 .متمرکز نبود و قابل استناد برای صنایع لبنی، دامداران و مسئوالن بخش کشاورزی نیست

مشکالتی برای جذب شیر دامداران وجود دارد که در جلسه امروز  میلیون تن شیرخام، در صنایع 60در تولید : وی یادآور شد

 .گیرد تولید شیرخام، این موضوع مورد بررسی قرار می 6040تدوین برنامه راهبردی افق 

حل احتمالی برای  عنوان راه دستیابی به اطالعات و آمار دقیق درباره تولید شیرخام و ایجاد بانک شیر به: نورمحمدی تأکید کرد

صورت بهداشتی ازجمله مواردی است که در این جلسه برای تدوین برنامه راهبردی  ب شیرخام دامداران به شکلی عادالنه و بهجذ

 .گیرد مورد بررسی قرار می 6040افق 

ا گفتنی است، بانک شیر، طراحی جامعی برای جذب شیرخام دامداران قبل از ورود به صنایع لبنی است که بر اساس آن، شیرخام ب

 ./شود نرخ مصوب از دامداران خریداری و بعد از تأیید سالمت به صنایع لبنی تزریق می

http://www.iana.ir/archive/item/94922-6.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1161آبان  28, سه شنبه

 شود  تأسیس می "بانک شیر"

منظور توزیع عادالنه و سالمت شیرخام رونمایی شده و مورد  از طرح بانک شیر به 9۰۴۰در جلسه برنامه راهبردی افق 

 .گیرد بررسی قرار می

در جلسه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)های لبنی، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .گیرد ، طرح بانک شیر توسط مسئوالن دولتی، دامداران و صنایع لبنی مورد بررسی قرار می6040امه راهبردی افق تدوین برن

منظور توزیع و انتقال هرچه بهتر شیر خام از زمان تولید در دامداری تا توزیع در  بانک شیر به: محمدرضا اسماعیلی افزود

 .های سراسر کشور است کارخانه

های نگهدارنده شیرخام انتقال و از آنجا بر اساس میزان نیاز  بر این اساس، شیرخام تولیدی دامداران به بانک: دوی خاطرنشان کر

 .شود صنایع لبنی توزیع می

http://www.iana.ir/archive/item/20299-1.html
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بر این اساس، مشکالت پیرامون جذب شیرخام تولیدی مازاد نیاز دامداران توسط : های لبنی ادامه داد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

شود و دامداران با انتقال مستقیم شیرخام به بانک، نگرانی بابت فروش شیرخام تولیدی خود نخواهند  نیز برطرف میصنایع لبنی 

 .داشت

گیرد تا با تأیید سالمت از هرگونه تقلب  های شیر، شیر ورودی در ابتدا مورد آزمایش قرار می با ایجاد بانک: اسماعیلی تصریح کرد

 .عمل آید ها جلوگیری به نهاحتمالی در شیر ورودی کارخا

و برای توزیع عادالنه شیر، حمایت از تولیدکننده و  6040انداز افق  ایجاد بانک شیر در راستای سند چشم: وی یادآور شد

 ./کننده و حفظ سالمت جامعه است مصرف

http://www.iana.ir/tashakkol/item/94952-6.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1161آبان  11, شنبه

 ایراد شورای نگهبان به طرح بازنشستگی پیش از موعد روستاییان و عشایر 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر لزوم اجرای طرح بازنشستگی پیش از 

اصالحات الزم برای رفع ابهامات و : منظور حل مشکالت آنها و حمایت از این قشر، گفتموعد روستاییان و عشایر به 

 . ایرادات طرح بازنشستگی پیش از موعد روستاییان و عشایر و تامین نظر شورای نگهبان را پیگیری می کنیم

ص آخرین وضعیت اجرای قانون به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، غالمرضا نوری قزلجه در گفت وگو با خانه ملت در خصو

در حال حاضر این طرح به علت : بازنشستگی پیش از موعد روستائیان و عشایر که تیرماه سال جاری به تصویب رسیده است، گفت

ایرادات شورای نگهبان مبنی بر داشتن بار مالی و ابهام در سن بازنشستگی عودت داده شده اما به منظور انجام بازنگری های الزم 

 .نوز در اختیار مجلس قرار نگرفته استه

بدر حالی که خدمات بیمه ای تامین اجتماعی برای اقشار مختلف جامعه : نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسالمی افزود

شده عملی شده حاال که نوبت به روستاییان و عشایر، این قشر زحمت کش جامعه رسیده موضوع بارمالی و کمبود منابع مطرح 

 .است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه قبول داریم طرح بازنشستگی پیش از موعد 

با توجه به کمبود منابع شورای نگهبان این طرح را عودت داده اما هنوز در : روستاییان و عشایر تا حدی بار مالی دارد، تصریح کرد

 .ه استاختیار مجلس قرار نگرفت

به منظور لزوم اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد روستاییان و عشایر و حمایت از این قشر در حال رایزنی : وی تاکید کرد

مورد نیاز برای اجرای طرح تامین و درکنار آن  05هستیم تا ابهامات و ایرادات مورد نظر شورای نگهبان اصالح و برطرف و اصل 

 .ستاییان نیز حل شودمشکل بیمه کشاورزان و رو

تالش می کنیم ایراد قانونی مد نظر شورای نگهبان رفع و حل و در عین حال اصل طرح و : این نماینده مردم در مجلس نهم افزود

 .حمایت از روستاییان و عشایر نیز حفظ شود

صورت گیرد و همانطور که با سایر اقشار بیمه نوری قزلجه با اشاره به اینکه روستاییان و عشایر انتظار دارند برخورد یکسانی با آنها 

سالگی برای بازنشستگی روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده و این در حالی است که 65سن : شده اند آنها هم بیمه شوند گفت

در سرما و سال بدون وقفه وهیچگونه تعطیلی وسفر و تفریح و  55سالگی قرار دارد قطعا 65که یک کشاورز روستایی که در سن 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20259-1.html
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سالگی شروع می شود و تا زمانی که فرد توان  0و 0گرما کار کرده و زحمت کشیده اند، چرا که در روستا ها کارکردن از همان سن 

 .داشته باشد این کار و تالش ادامه دارد

تعامل و هم فکری  عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، اب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه امیدواریم با

تصویب و اجرای این طرح از نظر روانی تاثیرات مثبتی دارد و باعث : دولت و مجلس قدردان زحمت های قشر کشاورز باشیم، گفت

 .می شود روستاییان با دلگرمی بیشتری به انجام کار تولیدی ادامه دهند

ز روستائیان و عشایر کشور طرحی را به تصویب رساند گفتنی است تیرماه سال جاری مجلس شورای اسالمی در راستای حمایت ا

که بر اساس آن دولت مکلف شد تمامی روستائیان و عشایری را که در سن بازنشستگی بوده و تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی 

ناسب با آن سال، بازنشسته کرده و مت 2روستائیان و عشایر هستند در صورت تقاضا و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 

 .حقوق بازنشستگی پرداخت کند

اما شورای نگهبان ابهاماتی به طرح قانون بازنشستگی پیش از موعد روستائیان وارد کرد که بار مالی ناشی از اجرای این طرح و 

 .همچنین سن بازنشستگی در این طرح از جمله این ابهامات هستند

http://www.iana.ir/food/item/94964-6.html 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1161آبان  10, یکشنبه

 های روغنی به اداره قوانین مجلس  ارجاع مصوبات کارگروه حمایت از کشت دانه

قوانین مجلس ارائه منظور انجام ویرایش حقوقی به اداره  های روغنی به مصوبات کارگروه منتخب حمایت از کشت دانه

 . شود و بعد از بررسی نهایی برای طرح در صحن علنی مجلس تقدیم هیئت رئیسه می

، در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی رسیدگی به طرح ساماندهی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

آلودگی هوا و ارائه گزارش کارگروه منتخب درباره تشکیل  رسانی به روستاها، بررسی الیحه اصالح قانون نحوه جلوگیری از خدمات

های روغنی در دستور کار امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس قرار داشت  صندوق حمایت از توسعه و کشت دانه

ی و ارسال این عنوان کمیسیون اصل رسانی به روستاها در کمیسیون عمران مجلس به که پس از بررسی طرح ساماندهی خدمات

 .های بیشتر، ارسال شد عنوان یک کمیسیون فرعی برای انجام بررسی طرح به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به

رسانی به روستاها ارائه کند، کلیات طرح ساماندهی خدمات  ای در ارتباط با موضوع خدمات باتوجه به اینکه قرار است دولت الیحه

 .اعضای کمیسیون عمران رد شد و رأی نیاورد رسانی به روستاها توسط

های روغنی توسط  به گزارش ایانا، در ادامه جلسه، گزارش کارگروه منتخب درباره تشکیل صندوق حمایت از توسعه کشت دانه

روغنی  های مسئول مربوطه برای نمایندگان ارائه شد که بر این اساس، مقرر شد تا مصوبات کارگروه منتخب حمایت از کشت دانه

منظور انجام ویرایش حقوقی به اداره قوانین مجلس ارائه و بعد از آن این مصوبات دوباره در کمیسیون کشاورزی بررسی و نهایی و  به

 .سپس برای بررسی در صحن علنی مجلس تقدیم هیئت رئیسه شود

ه اصالح نحوه جلوگیری از آلودگی هوا بنا بر این گزارش، در بخش سوم جلسه امروز کمیسیون کشاورزی مجلس، موادی از الیح

 ./منظور انجام بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی مربوطه ارجاع شد بررسی و هفت ماده الیحه مذکور تصویب و دو ماده نیز به

http://www.iana.ir/majles/item/94995-6.html 

 سیاست ها برنامه و
 خبرنگاران جوان - 1161آبان  28: تاریخ

 طرح پژوهشی در حوزه کشاورزی ۰تجاری سازی 

http://www.iana.ir/food/item/20210-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/20235-1.html
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 .طرح پژوهشی در حوزه کشاورزی امروز امضا شد 0قرارداد تجاری سازی 

السیون غذای ماهیان خاویاری توسط موسسه تحقیقات بین ، ارائه دانش فنی فرمو گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . المللی تاسماهیان دریای خزریکی از این طرح هاست

 . نوع محصول ، تولید جیره غذایی مخصوص ماهیان خاویاری در دوره الروی وتولید جیره غذایی مخصوص انها در دوره رشد است

 . استحصال خاویار هم از مفاد این قرارداد استتولید جیره غذایی مولدین پرورش ماهیان خاویاری و 

طرح تولید مایه تلقیح سویا هم شامل بررسی کارایی انواعی از مایه تلقیح سویا تولید شده در ایران است که در موسسه تحقیقات 

 . خاک و آب و مراکز تحقیقات کشاورزی استان های مازندران ، خوزستان ، کرمان و لرستان اجرا می شود

تولید مایه تلقیح نخود هم شامل کاهش مصرف کودهای ازتی از طریق افزایش پتانسیل تثبیت بیولوژیک ازت در مناطق زیر  طرح

کشت نخود است که در موسسه تحقیقات خاک و آب و مراکز تحقیقات کشاورزی استان های آذربایجان شرقی ، کردستان، 

 . ، لرستان ،مرکزی ، فارس و همدان اجرا می شودآذربایجان غربی، کرمانشاه ، ایالم ، خراسان رضوی

 . قرارداد چهارم نیز واگذاری حق بهره برداری از دانش فنی تولید مایه تلقیح لوبیاست

این طرح شامل کاهش مصرف کودهای ازتی از طریق افزایش پتانسیل تثبیت بیولوژیک ازت در مناطق زیر کشت لوبیا اعالم شده 

ات خاک و آب و مراکز تحقیقات کشاورزی استان های مرکزی ، فارس ، زنجان، آذربایجان شرقی ، است که در موسسه تحقیق

 . لرستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان، اصفهان، همدان و قزوین اجرا می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/5496600 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1161آبان  11: تاریخ

 تسهیل فضای کسب و کار در اصالح قانون کار گنجانده شود

اصالح قانون کار دو وجه دارد که یک وجه آن، امتیازاتی است که شاغلین نسبت به کارگران دارند و وجه : یک نماینده مجلس گفت

 .دوم آن تسهیل فضای کسب و کار است

در  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسالمی در گفتگو با محمد مهدی رهبری عض

من با اصالح این قانون کامال موافق هستم زیرا مدت : خصوص اصالح قانون کار و موافقت اکثریت صاحبنظران در این خصوص گفت

اصالح این طرح دو وجه دارد که یک وجه آن، امتیازاتی است که شاغلین : وی افزود.گذرد ی از طرح این موضوع میزمان زیاد

 .نسبت به کارگران دارند که از اهمیت باالیی برخوردار است و به هیچ عنوان نباید در جهت حذف آن حرکت کنیم

ای باشد که که یک طرف  این موضوع نباید به گونه: انست و گفترهبری وجه دوم اصالح این قانون را تسهیل فضای کسب و کار د

 .تمایل داشته باشد تا در اصل موضوع مشکل ایجاد کند و در اصل ایجاد شغل و کسب و کار مشکلی به وجود آید

باید رعایت شود  من با اصل موضوع موافقم اما در اصالح آن باید نکاتی رعایت شود، از نظر من هم حقوق کارگران: وی اذعان داشت

 .ای نباشد که از ایجاد کسب و کار جلوگیری شود و هم فضای کسب و کار به گونه

همچنین عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه با اصالح قانون کار 

لس فرستاده شد اما مورد قبول مجلس قرار نگرفت زیرا منافع این طرح در دولت قبل هم مطرح شد و به مج: موافقم، اظهار داشت

اگر می خواهیم به آبادانی و پیشرفت کشور کمک کنیم باید منافع کارگز، : وی افزود.کارگر و کارفرما به درستی تعیین نشده بود

ح این موضوع به مجلس ارایه نشده اما از نظر من تا کنون طرح قوی برای اصال: وی تصریح کرد.کارفرما و دولت را در نظر بگیریم

 .است

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5036688
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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http://www.yjc.ir/fa/news/5490560 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس- 1161آبان ماه  16دو شنبه 

ناگوار افزایش تبعات « رانت»و « کیفیتی بی»:های صنعتی و ماشینی کشور اعالم کرد مدیره انجمن نان رییس هیات

  ساله قیمت نان  3نیافتن 

هزار میلیارد تومان یارانه برای نان در نظر گرفته شده، اما هیچ گونه مدیریت اصولی در این  64با وجود آنکه حدود  -فود پرس 

مانان، مهندس مجید قهر.سال گذشته ثابت مانده است 9شود و قیمت نان با کمترین کیفیت تولید در طول  بخش مشاهده نمی

در : وگو با خبرنگار فود پرس ضمن بیان این مطلب تصریح کرد های صنعتی ماشین ایران در گفت مدیره انجمن نان رییس هیات

اما قیمت نان به هیچ وجه اضافه نشده، درحالیکه در این مدت  درصد افزایش یافته، 644سال گذشته قیمت لبنیات  9طول 

های تولیدی  کیفیت شدن نان وی نتیجه چنین رویکردی را بی. های سربار افزایش یافته است ینه، اجاره و کلیه هز دستمزدها، بیمه

مدیره  رییس هیات. بینند و اصال توجهی به ارزش غذایی آن ندارند امروز مردم نان را تنها به چشم رفع گرسنگی می: دانست و افزود

فانه قوت غالب مردم کشور، از کمترین توجه برخوردار است و متاس: های صنعتی و ماشینی کشور خاطرنشان کرد انجمن نان

شود که امروز برای  متاسفانه مسووالن اهمیتی را که برای مواد غذایی دیگر قائل هستند را نسبت به نان ندارند و اینگونه می

. شود ها کاسته می زن انواع نانهای لواش و تافتون از جوش شیرین استفاده شده و از و ها به وفور در نان جویی در هزینه صرفه

درصد بر قیمت نان خواهد افزود، آنگاه  65قهرمانان پیشنهاد کرد که دولت ابتدا آرد را آزاد کند، چراکه این آزادسازی تنها 

و نان گیرند  متاسفانه امروز برخی واحدهای نان صنعتی آرد دولتی می: وی متذکر شد. توانند بر قیمت نان نظارت داشته باشند می

تنها شرایط سوءاستفاده برخی واحدها را مهیا کرده است، بلکه با دونرخی شدن  کنند که این حالت نه صنعتی را آزاد عرضه می

کنند و موجبات رانت جدیدی را  هایی با نرخ آزاد تولید و عرضه می تومانی نان 644قیمت نان تولیدکنندگان نان صنعتی با آرد 

  فراهم کرده است

http://www.foodpress.ir/Post. 
 برنامه و سیاست ها

 فودپرس- 6929آبان ماه  60یک شنبه 

 های جدی وزارت بهداشت برای اصالح کیفیت مواد غذایی برنامه

با توجه به اینکه طی چند سال اخیر کیفیت مواد غذایی کاهش یافته است، هدف : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت 

دکتر سیدحسن هاشمی در .رداتی و چه در کاالهای تولیدی کیفیت را افزایش دهدوزارت بهداشت این است که چه در کاالهای وا

مداری  کیفیت چیزی نیست جز اخالق: مداری عنوان و اظهار کرد مراسم روز ملی کیفیت، افزایش کیفیت را در گروی افزایش اخالق

نیم به کیفیت باالیی دست یابیم، چرا که اگر هر توا و اگر در زیربنای توسعه پایدار بپذیریم که اخالق بسیار مهم است قطعا می

تواند  در حال حاضر جلب رضایت مشتری به تنهایی نمی: وی ادامه داد.شود فردی با اخالق وارد عمل شود کیفیت نیز حاصل می

ن و آموزش پزشکی وزیر بهداشت، درما.معنا و مفهوم کیفیت را برساند، چرا که در حال حاضر تعداد تقلبات افزایش پیدا کرده است

رعایت حقوق : با بیان اینکه کیفیت در کل کشور و بویژه در بخش بهداشت و درمان و صنعت غذا کاهش یافته است، گفت

های وزارت بهداشت بهبود کیفیت در مواد غذایی وارداتی و  به همین دلیل یکی از برنامه. شهروندان در این امر بسیار ضروری است

ها و نواقص را نادیده انکار  هاشمی با بیان اینکه یکی از مشکالت اجتماعی ایران این است که عیب.شده است تولیدی در نظر گرفته

وی درباره برنامه وزارت بهداشت در راستای افزایش .شود ها دیده نشوند، کیفیت حاصل نمی تا زمانی که عیب: کنند، گفت می

http://www.yjc.ir/fa/news/5034517
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=cefd2c42bacf4a3b8527d79608bc28b4&Title=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF:#sthash.Zif8tchE.dpuf
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سازی  هایی را در جهت غنی برنامه. د مضر را در مواد مغذی کاهش دهیمهدف این است که میزان موا: کیفیت مواد غذایی گفت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه .ها داریم تا بتوانیم سالمت مواد غذایی را افزایش دهیم مواد غذایی با افزایش ریزمغذی

ت عنوان نظارت بر تولید مواد غذایی ایجاد ای را تح در ادامه طرح تحول سالمت که یکی از برکات این دولت است، بسته: داد

 64در : سموم کشاورزی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته، گفت  هاشمی با بیان اینکه در زمینه.ایم که به موقع اعالم خواهد شد کرده

محصوالت  گذاری روی قطب کشور کارهای خوبی انجام شده که منجر به افزایش سالمت جامعه خواهد شد و همچنین امر برچسب

 تواند تاثیرات زیادی بر افزایش سالمت جامعه داشته باشد کشاورزی می

 http://www.foodpress.ir/Post 

 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 1161آبان  28شنبه  سه

 گزارش تفحص از واردات کاالهای استراتژیک به قوه قضاییه ارجاع شد

ی واردات کاالهای استراتژیک اعالم  نایب رئیس مجلس شورای اسالمی پس از قرائت گزارش تفحص از عملکرد وزارت صنعت درباره

 .شود قضاییه ارجاع میکرد که این گزارش جهت رسیدگی به قوه 

فرد که اداره ی بخشی از جلسه علنی امروز  ، محمد حسن ابوترابی(ایسنا)به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران 

آیین  966با توجه به پیشنهاد هیات تحقیق و تفحص در گزارش و با عنایت به ماده : سه شنبه مجلس را بر عهده داشت اظهار کرد

  .کنیم داخلی مجلس و اهمیت این گزارش آن را جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می نامه

  .وی از هیات تحقیق و تفحص و رئیس کمیسیون کشاورزی خواست نقطه نظرات خود را جهت رسیدگی ارسال کند

ی واردات کاالهای  در زمینه ی واردات کاالهای استراتژیک به تخلفات انجام شده گزارش تفحص از عملکرد وزارت صنعت درباره

 .استراتژیک و نحوه توزیع آنها اختصاص دارد

ی واردات کاالهای استراتژیک پیشنهاد شده بود نسبت به تعقیب قضایی مسئوالن  در گزارش تفحص از وزارت صنعت درباره

 .اند اقدام شود دستگاههای ذیربط که مرتبط تخلف و جرم در عدم همکاری شده

المال تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و  همچنین پیشنهاد شده متخلفان این پرونده از باب اجحاف در حقوق بیتدر این گزارش 

 .های مترتب محکوم شوند های تحمیلی و جریمه نسبت به عودت و جبران زیان

ر خالف تکالیف قانونی، در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که گاهی برخی مقامات و مسئولین با اظهارنظرهای متناقض و ب

ها و کاالهای اساسی،افزایش منافع وارد کنندگان و نگرانی مردم  ی نهاده های لجام گسیخته نظمی بازار و افزایش قیمت موجبات بی

 ها و اظهارات بر اساس نظامی تعریف شده مطرح شود تا از بروز هر گونه اختالل گیری لذا ضروری است کلیه موضع. را فراهم کردند

 .در آن حوزه پرهیز شود

http://www.isna.ir/fa/news/29409442299 

 بازار و قیمت ها

 - 61/80/19فارس

 جدول+های فصل در بازار کاهش قیمت میوه

های فصل کاهش داشته اما برخی  طی دو روز اخیر به دلیل کاهش تقاضا در بازار پایتخت و عرضه زیاد، قیمت میوه

 .رو بوده است جات مانند بادمجان و کدو با افزایش قیمت روبه صیفی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f697188a0bac494c9df94e0ea644dc76&Title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C#sthash.pSffN2Uu.dpuf
http://www.isna.ir/fa/news/93082009932
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ترین پایتخت حاکی از آن است که  ترین تا شمالی ، مشاهدات خبرنگار فارس از جنوبیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

. کنند فروشان دلیل آن را کاهش خرید مردم عنوان می ز تعطیلی عاشورا و تاسوعا کاهش داشته است که میوهقیمت میوه پس ا

طی چند روز اخیر با افزایش عرضه میوه در : نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان نیز به خبرنگار فارس گفت همچنین مصطفی دارایی

 .فروشان مجبورند قیمت میوه را زیر قیمت مصوب اتحادیه بفروشندایم تا جایی که بار میدان و کاهش خریدار مواجه شده

آباد، نیاوران همچنان قیمت میوه باالست تا جایی  نکته جالب اینجاست که همچنان در برخی نقاط پایتخت از جمله منطقه یوسف

ه است در حالی که این ارقام گذاری شد تومان قیمت 6444تومان و هر کیلو سیب سفید و قرمز  6544که هر کیلو پرتقال شمال 

 .رسد تومان به فروش می 0544تا  9544تومان و در سایر نقاط شهر رقمی بین  9444درجه یک در میدان امام حسین 

 .ها به تومان است واحد قیمت. بندی و به طور میانگین به شرح زیر است لیست قیمت میوه بر اساس درجه

 درجه سه درجه دو درجه یک نوع میوه

 9444 9544 0544 یب قرمز و سفیدس

 - 9444 0444 نارنگی تخم ژاپنی

 6544 9544 9544 پرتقال شمال

 6544 9544 9544 لیمو شیرین

 9444 9544 0544 انار

 9444 0444 5544 پرتقال جنوب

 - 9444 0544 کیوی

 9444 0444 5544 نارنگی جنوب

 9444 0444 0044 موز

 - 0444 5544 به

 6544 9544 9944 ای خیار بوته

 - 9444 0544 خرمالو

 6444 6944 6044 زمینی سیب

 044 6444 6044 پیاز

 - 6544 9544 کدو

 044 6544 9544 هویج

 6444 6044 9244 بادمجان

 9444 9044 9944 فرنگی گوجه

 /انتهای پیام

http://www.farsnews.coنm/newstext.php?nn=69294066444622 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.coنm/newstext.php?nn=13930816000199
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 بازار و قیمت ها
 - 61/80/16فارس

 گوجه فرنگی و موز گران شد/ جدول+بار قیمت میوه و تره

فرنگی و موز با افزایش   کند، اما امروز گوجه دهد قیمت میوه روند ثابتی را طی می میدانی فارس نشان می  گزارش

 .های شهر مواجه است فروشی  در سطح میوه گیر قیمت چشم

رفت،  ، گوجه فرنگی تا یک هفته اخیر جزء ارزانترین اقالم در سبد میوه به شمار میخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار تومان در هر کیلو رسیده  5رسد و موز نیز به  روش میتومان نیز به ف 0544اما امروز نوع درجه یک آن در برخی نقاط شهر تا 

 .است

های نقاط مختلف شهر بوده و ممکن است بسته به انصاف برخی میوه فروشان در  فروشی  های مندرج در زیر میانگین میوه قیمت

 .ها باالتر از این ارقام باشد نقاط شمالی پایتخت برچسب قیمت

 ه سهدرج درجه دو درجه یک نوع میوه

 9544 9544 5444 موز

 9444 9544 0544 سیب

 9544 9044 5544 پرتقال جنوب

 9544 9044 9044 پرتقال شمال

 9544 0544 5544 نارنگی

 9544 9544 5444 کیوی

 9544 9544 5444 انار

 9544 9444 0544 خرمالو

 9444 9544 9444 ای خیار بوته

 544 6444 6044 پیاز

 044 6644 6044 سیب زمینی

 6944 6044 9944 بادمجان

 6544 9544 9544 کدو

 ب/انتهای پیام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294062444992 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس- 1161آبان ماه  19جمعه 

 های نامحسوس رونق دوباره گرانی/ های دولت شیه برنامهنظارت بر بازار در حا

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930819000329
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رسد که نظارت  فروشی حکایت از افزایش تخلفات در سطح بازار دارد، اما به نظر می ها و خرده فروشی اگرچه آمارهای نظارت بر عمده

 .در بازار رواج یافته است ها دوباره از سوی تولیدکنندگان فروشی های دولت قرار گرفته و کم بر بازار، در حاشیه برنامه

های آخر دولت دهم سبب شده تا بازار کاالهای اساسی و مورد نیاز  ثبات بازار ارز و روان شدن نقل و انتقاالت پولی به نسبت سال

مردم از ثبات بیشتری نسبت به قبل برخوردار باشد، اما همچنان گزارشات رسمی دولتی افزایش قیمت برخی کاالهای اساسی را 

دهد، این در حالی است که این افزایش قیمت ها تنها یک سوی داستان است و روی دیگر افزایش قیمتها در بازار، به رونق  شان مین

 .گردد های تولیدکنندگان باز می فروشی مجدد کم

اند و مجدد، در سایه  ردهدر واقع، این تولیدکنندگان هستند که این روزها حرکت گرانی در بازار را به صورت کامال نامحسوس آغاز ک

فروشی محصوالت تولیدی خود را رقم  ای از کارخانجات، کم نبود نظارت دستگاههای نظارتی و یا حداقل، موثر نبودن نظارتهای دوره

های سربسته به مردم عرضه  اند و یا حجم کاالهایی را که در قوطی اند؛ به نحوی که یا از ماده موثر کاالهای خود کاسته زده

 .کنند، چندان تناسبی با مبلغ دریافتی از مشتری ندارد یم

کنندگان کاالهای پرمصرف  فروشی برخی تولیدکنندگان و عرضه این در شرایطی است که خبرگزاری مهر بارها و بارها موضوع کم

نندگان و تولیدکنندگان و ک اند و متاسفانه دستگاههای نظارتی که در راس آنها سازمان حمایت مصرف مورد نیاز مردم را رقم زده

دهند و تنها به ارایه آمارهای  تعزیرات قرار گرفته است، هیچ گونه حرکت موثری در راستای برخورد با متخلفان از خود نشان نمی

بازرسی خود به صورت دوره ای اشاره دارند که آن هم از روی کار آمدن دولت یازدهم، این آمارها به صورت مرتب از سوی سازمان 

 .شود کنندگان و تولیدکنندگان اعالم نمی حمایت مصرف

کننده باشد، این روزها در کما به  در واقع، این سازمان که باید به نوعی حامی تولیدکنندگان و از سوی دیگر مدافع حقوق مصرف

دهد،  ز خود نشان نمیکنندگان و تولیدکنندگان به صورت توامان ا برد و کمترین تحرکی را از خود در حفظ حقوق مصرف سر می

 .کننده است های روز ملی حمایت از مصرف تنها عملکرد این سازمان انتشار برخی اخبار نمایشی از جمله دریافت پرونده

مروری بر عملکرد این سازمان طی ماههای گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، به روشنی نشانگر این است که بسیاری 

مان به کما رفته و هیچ یک از مدیران و مسئوالن این سازمان، حاضر به پاسخگویی در مقابل عملکرد خود از وظایف این ساز

نیستند، از سوی دیگر بازار را نیز یله و رها به حال خود گذاشته اند و هر گونه تخلفی هم در بازار مشاهده می شود و متاسفانه هیچ 

 .رسانی در برخورد با آن صورت نمی گیرد واکنشی هم از سوی این سازمان در جهت اطالع

درخواست ها و تماس های مکرر خبرنگار مهر با مسئوالن این سازمان طی ماههای گذشته هیچگاه به نتیجه نرسیده و به نظر می 

گیری رسد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که باید نقش آفرین اصلی این روزهای بازار باشد، منتظر تصمیم 

نهایی دولت در برچیده شدن و انحالل است؛ در غیر این صورت این سازمان پویا باید عملکردی متناسب با وظایف خود داشته 

 .باشد

دهند، اصناف نیز  کنندگان و تولیدکنندگان از بازار انجام می در کنار بازرسی های دوره ای که بازرسان سازمان حمایت مصرف

ه نظر می رسد یا سطح بازرسی ها از بازار کافی نیست و یا ابزارهای برخورد با تخلفان از سوی نهادهای هایی دارند که ب بازرسی

پردازند و گزارشات بانک مرکزی نیز در هر دوره  فروشی می قانونی، چندان موثر نیست، چراکه مجدد، تولیدکنندگان در بازار به کم

 .الهای اساسی داردشود، حکایت از افزایش قیمت کا ای که منتشر می

ای برای افزایش قیمت رسمی مجوز گرفته  گویند، کمتر پرونده در حالیکه آنگونه که مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت می

است، در این میان دو اتفاق ممکن است رخ داده باشد، یا اینکه دولت، حرکت چراغ خاموشی را برای صدور اجازه به تولیدکنندگان 

 .یمت صورت داده و یا اینکه تغییرات قیمتی بدون مجوز صورت گرفته و هیچ نظارتی بر روی آنها صورت نمی گیرددر افزایش ق
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هزار فقره بازرسی در این ماه انجام شده  950آمارهای بازرسی اتاق اصناف ایران در مهرماه سال جاری نشانگر این است که بیش از 

آمارها گویای این است که از این . خدماتی، تولیدی، انبارها و سردخانه ها بوده استهای خرده فروشی، عمده فروشی،  که در بخش

 950میلیون و  290میلیارد و  96ها  مورد منجر به تشکیل پرونده شده که ارزش ریالی این پرونده 020هزار و  60تعداد بازرسی، 

ها و ادارات  ، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی، سازمانریال بوده است که بر اساس گزارش رسمی اتاق اصناف ایران 20هزار و 

 .ذیربط ارسال شده است

 96درصد در بخش کاال و 60فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی و نظارت اصناف کشور  299هزار و  69طی این دوره، از مجموع 

درصد بصورت 60درصد تلفنی و  69صورت حضوری  درصد به 96درصد در بخش خدمات است، که از مجموع شکایات دریافتی 

 .کتبی دریافت و رسیدگی شده است

جات،حبوبات،  کند که در مهرماه سال جاری، میوه و مرکبات، صیفی های رسمی اتاق اصناف ایران این نکته را گوشزد می گزارش

برو بوده است، همچنین بیشترین نان، گوشت قرمز، مواد لبنی و الستیک خودرو در مقایسه با ماه گذشته با افزایش چند درصدی رو

جات، حبوبات ،گوشت مرغ ،مواد  تخلفات صورت گرفته در مهر ماه سال جاری، در حوزه کاال مربوط به نان، میوه ومرکبات ،صیفی

 .لبنی، گوشت قرمز در بخش خدمات و مشاوران امالک و آرایشگران بوده است

فقره تخلف، گرانفروشی  94هزار و  0خلف مربوط به درج نکردن قیمت با گزارشات رسمی نشانگر این است که بیشترین عناوین ت

 .فقره تخلف است 662هزار و  9مورد تخلف و صادر نکردن صورتحساب با  606هزار و  5با 

های خود از  کنندگان و تولیدکنندگان هنوز گزارش رسمی بازرسی این گزارش در حالی منتشر شده است که سازمان حمایت مصرف

بر اساس این . ماه سال جاری را منتشر نکرده و آخرین گزارشی که این سازمان ارایه داده، مربوط به شهریورماه سال جاری استمهر

هزار  069های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور از سطح بازار،  های انجام شده توسط بازرسان سازمان گزارش، آمار بازرسی

 944هزار و  95ها صورت گرفته است که بر اساس آن،  مورد بازرسی از عمده فروشی 00و هزار  962فروشی و  بازرسی از خرده

 .پرونده در بخش عمده فروشی تشکیل شده است 929هزار و  2مورد پرونده در بخش خرده فروشی و 

 96ورد آن هم در م 005هزار و  06بر اساس گزارشات رسمی سازمان حمایت، تعداد و نوع تخلفات کشف شده از سوی بازرسان، 

هزار و  94عنوان بوده است که این سازمان از ذکر عناوین کاالهای پرتخلف خودداری کرده است، همچنین در کنار این بازرسی ها، 

این سازمان تنها به . مورد رسیدگی به شکایات مردمی صورت گرفته است که باز هم نتایج آن به صورت دقیق ذکر نشده است 965

  .واحد صنفی متخلف را در شهریورماه سال جاری پلمپ کرده است 596نده کرده است که این گزارش بس

شود که مردم نتایج ملموس برخورد با تخلفات را در بازار نمی بینند و اگر  به گزارش مهر، این آمارهای تخلفات در حالی بیان می

ف در نظر گرفته می شود، چیزی عاید مردم نخواهد شد و به فروشان متخل فروشان و عمده هم جرایمی برای تولیدکنندگان یا خرده

ها را مشخص کرده و  ها و نظارت به هرحال به نظر می رسد که دولت باید هرچه سریعتر وضعیت بازرسی. خزانه دولت می رود

می رسد که نظارت  کنندگان و تولیدکنندگان را نیز در بودن یا نبودنش مشخص کند، چراکه به نظر تکلیف سازمان حمایت مصرف

بر بازار آن هم به صورت موثر، در دولت یازدهم به حاشیه رفته است؛ در غیر این صورت اعالم آمارهایی آن هم هر از چند گاه، 

 .دردی را از بازار و مردم دوا نمی کند

- See more at: http://www.foodpress.ir/Post 

 بازار و قیمت ها
  1161آبان ماه  22پنج شنبه 

 کند؟ ها را تعیین می بارها چه کسی قیمت در تره

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=327e43acdb6e475bbd7fd9fa710c8f71&Title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/%20%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%20%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3#sthash.xAwWKZqU.dpuf
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اوایل مهرامسال شهرداری تهران خبر داد که برای این که غرفه اوال هر میوه ای ارائه نکنند و ثانیا امکان گران فروشی گرفته شود  

هر هفته خبرهایی از طرف نهادهای مختلف .بار تابلوهای هوشمند نصب خواهد شداز این به بعد برای تعیین نرخ روزانه میوه و تره 

از وزارت کشاورزی وزارت صنعت و معدن تا بخش های مختلف استانداری و . شود درباره ساماندهی میادین تره بار منتشر می

اندازیم به میادین تره بار و  هی میدر گزارش زیر نگا. هدف از ساماندهی معموال سر و سامان دادن به قیمت است. شهرداری

احتماال در گذشته این . به گزارش ابتکار، هر شهری میدان تره بار دارد.چگونگی تالش دولت برای شفافیت قیمت در این میادین

ان های میادین در نزدیکی جالیزها و باغات بوده اما با گسترش شهرها آن زمین ها امروزه تبدیل به خانه های مسکونی یا ساختم

میدان تره بار لزوما نباید همجوار محل های تولید سبزی و میوه باشد، اما میدان تره بار الزاما باید دسترسی آسان به . اداری شده اند

پس یکی از شروط میدان تره بار . شوند جاده ها داشته باشد چرا که بسیاری میوه ها از شهرهای دیگر و معموال با کامیون وارد می

از . گانه مشهورند 99میدان میوه و تره بار وجود دارد که به مناطق  99در تهران .برای عبور و مرور ماشین های باری است آسودگی

شوند و فضایی که ده  همان طور که گفته شد شهرها روز به روز بزرگ تر می. مشکالت میادین تره بار مسئله ورود و خروج بار است

روز سه شنبه همین هفته جلسه ای در هیئت مدیره . ناسب بوده امروزه کارایی مناسب نداردسال پیش برای میدان تره بار م

در این جلسه علی اصغر قائمی رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری . سازمان میادین میوه و تره بار برگزار شد

است که شهرداری برای سازماندهی ورود خروج میدان  دلیل حضور قائمی در این جلسه ابتکار تازه ای.تهران نیز حضور داشت

در این جلسه که عالوه بر قائمی، مجتبی عبدالهی معاون خدمات . نصب فیبر نوری: مرکزی میوه و تره بار تهران به خرج داده است

داشت، عبدالهی شهری شهرداری تهران و سید احمد صفوی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، حضور 

با اتخاذ تدابیر الزم، مکان یابی مناسبی برای : خواستار ساماندهی ورودی و خروجی بار به میدان مرکزی میوه و تره بار شد و گفت

باید با یک حرکت جهادی و اتخاذ : عبدالهی در ادامه جلسه گفت.نصب فیبر نوری در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران انجام شود

در این جلسه . الزم، اقدامات تخصصی و فنی در این خصوص انجام شود، ضمن این که تمامی جوانب کار سنجیده شود تدابیر

همچنین در خصوص مکانیزه کردن ورودی میدان و تعیین تکلیف گیت های میدان مرکزی میوه و تره بار،نصب گیت های 

، تعداد و چگونگی چیدمان گیت ها در این میدان بحث و بررسی و بر استاندارد، کم کردن فاصله باسکول توزین با گیت های ورودی

از اقدامات دیگر شهردای های شهرهای مختلف برای سامان دادن به قیمت راه .اهمیت شرایط نگهداشت شبکه فیبر نوری تاکید شد

مثال روز گذشته در . شود ذکر میاندازهای سایت های اینترنتی است که درآن ها اطالعت گوناگون از جمله نرخ میوه ها در آن 

این سایت به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی خدمات ارائه )پورتال اطالع رسانی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 

عبارت این سه کیفیت . نوع میوه با سه کیفیت مختلف طی اطالعیه ای اعالم شد 90نرخنامه انواع میوه ها یعنی دقیقا .( دهد می

این قیمت . این اطالعیه تا اطالع ثانوی اعتبار دارد. و بسته بندی شده یا دست چین( شامل درجه یک و دو)اند از نمونه، عادی 

اوایل مهرامسال شهرداری تهران خبر داد که برای این که غرفه اوال هر میوه ای ارائه نکنند . شود ظاهرا تنها در این سایت ارائه نمی

به نظر .ان گران فروشی گرفته شود از این به بعد برای تعیین نرخ روزانه میوه و تره بار تابلوهای هوشمند نصب خواهد شدو ثانیا امک

دوم مهر امسال . رسد همت و عزم مسئوالن برای ساماندهی به میادین تره بار با نامه نعمت زاده به شهردار تهران آغاز شده است می

وزیر صنعت : معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری تهران در جلسه تنظیم بازار گفت. قالیباف خبر دادترکی از نامه نعمت زاده به 

از شهردار تهران درخواست . و معدن در نامه ای به قالیباف، در تاریخ سی ام شهریورماه خواستار ساماندهی عرضه میوه و تره بار شد

تره بار هفت مورد را پیگیری کند که از جمله آنها به ساماندهی غرفه داران و حجره  کرده ایم که به منظور ساماندهی عرضه میوه و

مهر نعمت اهلل ترکی  94یک ماه بعد در . توان اشاره کرد داران و جلوگیری از عرضه هرگونه میوه و تره بار در اطراف میدان اصلی می

ترکی دلیل این کاهش را به طرح . نسبت به سال گذشته خبر داددرصدی یازده قلم میوه  65در همان جلسه تنظیم بازار از کاهش 

با توجه به این که در میدان مرکزی حدود یک هزار : ترکی در این جلسه گفت.ساماندهی ماه گذشته میادین تره بار مربوط دانست
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نه فضا و نه انجمن، نظارت کامل و  کنند؛ اما متاسفانه نه تعزیرات، غرفه وجود دارد و نزدیک به دو دهه است که فعالیت می 044و 

نفر در حریم  9044به گفته معاون استاندار قبال در میدان مرکزی عالوه بر حجره داران، نزدیک به . اند جامعی روی آنها نداشته

ها واگذار  اسطهها تعطیل شده و حریم آنها به این و کردند، به شکلی که حجره ها به صورت غیرقانونی و بدون پروانه فعالیت می حجره

در این .حجره را فعال کرده اند و واسطه ها را به طور کامل کنار گذاشته اند 6044نتیجه طرح ساماندهی این بوده که . شده بود

ترکی در این جلسه درباره . طرح اتاق اصناف، اتحادیه و انجمن میدان مرکزی، تعزیرات استان و بازرسی استان مشارکت کرده بودند

کنیم  ها تالش می در حوزه قیمت : ترکی گفت. کند تی کرد که بسیاری اقدامات دیگر برای تثبیت قیمت را بی معنی میقیمت صحب

هدف شفاف کردن تولید، توزیع و نظارت است و به هیچ عنوان بحث . بحث ساماندهی، تولید، توزیع و نظارت را پیگیری کنیم

اما هم تولید کننده و هم مصرف . کند ه عرضه و تقاضا قیمت آن را تعیین میقیمت گذاری را نداریم چون میوه کاالیی است ک

اگر نظمی در زنجیره تولید، توزیع و : کند ترکی تغییر نگرش را به شکل دیگری این گونه بیان می.کننده باید قیمت واقعی را بداند

جمالت ذکر شده از ترکی و . شوند کننده راضی میشوند و هم تولید کننده و مصرف  ها شفاف می نظارت به وجود بیاید هم قیمت

الزمه ایجاد رقابت . هدف شفاف سازی و ایجاد رقایت است. اقدامات اخیر نمونه ای از رویکرد کلی دولت برای سایر مباحث اقتصادی

شفاف سازی خواهیم اگر به سایر آماری که ترکی در این جلسه داد توجه کنیم بهتر متوجه منظور او از . عدم دخالت دولت است

فروشنده در کف بازار فعالیت دارند که به گفته اتحادیه و انجمن حدود  6444های گرفته شده حدود  بر اساس آمار: او گفت.شد

ایم  باید ابتدا این واحدها ساماندهی شوند، در این راستا با اماکن استان هماهنگ کرده. واحد پروانه ندارند و غیر مجاز هستند 9444

اما میادین یک سوی قضیه است و فروشندگان طرف دیگر قضیه .کلیف شد این واحدها پس از ساماندهی شناسنامه دار شوندو ت

فروشی  مصادیق گران: مهر امسال حسین مهاجران رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران به ایسنا گفت 62. قیمت میوه

عصبانیت مهاجران از آن جا . فروشی محکوم کنند ها را به گران ا اتهام زدن به واحدها، آنها را ارائه دهند نه اینکه ب فروشی در میوه

اتحادیه همچنین اصناف را موظف کرده .شود که یکی از وظایف اتحادیه فروشندگان، نظارت برای عدم گران فروشی است ناشی می

اما . درصدی را نسبت به میادین رعایت کنند 95حداکثر  فروشندگان باید سود” .است که از حجره های دارای پروانه خرید کنند

یکی وزن ناخالصی : کند رئیس اتحادیه فروشندگان دو دلیل برای باالتر رفتن این درصد ذکر می. مسئله به همین سادگی نیست

شما در میادین تره بار . است دوم پول کارگر. رود باید پول آن را نیز بپردازد که فروشنده وقتی که به میدان می... میوه و کارتن و

در باال به .یعنی حتی اگر از کارگر استفاده نکنید باید پول کارگر را بدهید. ملزم به استفاده از کارگران برای جابجایی میوه هستید

ا گران فروشی اما در سال های گذشته شاهد بوده ایم که شهرداری برای مقابله ب. عزم دولت برای عدم دخالت در بازار اشاره کردیم

صاحبان این دکه ها . هدف این میادین کوچک کوتاه کردن دست واسطه هاست. اقدام به احداث دکه هایی در محله ها کرده است

بالطبع این میادین روی دست مغازه داران بلند شده اند و . پردازند خرند و ماهانه نیز پولی به شهرداری می آن ها را از شهرداری می

طبیعی است که اجاره مغازه بیشتر از یک دکه ی بی در و پیکر است و مغازه دار برای جبران این اجاره . ها هستند مانع کسب آن

دهد و هم کمی خنده دار است تعیین ساعت کار باری  از اقدامات دیگر که هم بوی دخالت می.باید میوه ها را گران تر بفروشد

کاری جدید میادین تره بار را اعالم کردند که قرار است تا آخر اسفند ادامه داشته مهر امسال ساعت  0در . میادین تره بار است

یکی از هشت صبح تا یک بعد از ظهر و دیگری از ساعت . کند ساعات اعالم شده روز کاری میدان را به دو بخش تقسیم می. باشد

د رعایت شود؟ مشتری از میوه فروش انتظار دارد اول صبح شود؟ و اصال چرا بای آیا واقعا این ساعات رعایت می. دو و نیم تاهفت شب

میادین باید شبانه . صبح شروع به کار کنند 0پس طبیعی است که بعید است میادین از ساعت . رود میوه تازه بخرد که به مغازه می

 See more - .میوه وارد کنند و صبح خیلی زود آن را به مغازه دار بفروشند

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

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6df490302cad4ca7bca0ada991d2a2a8&Title=%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%DA%86%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D9%8A%20%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F#sthash.H1cp8VOk.dpuf
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 پنبه

 - 61/80/11فارس

 آسیب سرمای زودرس به پنبه/ ها وارداتی است درصد پنبه مورد استفاده در نساجی 1۵

: درصد در عملکرد تولید پنبه کاهش داریم، گفت 9۴رئیس هیأت مدیره اتحادیه پنبه با بیان اینکه امسال حدود 

ها از طریق  درصد پنبه مورد نیاز نساجی 1۵ه شود سال آینده هم کاهش تولید داشته باشیم ضمن اینک بینی می پیش

 .شود واردات تأمین می

: افزود خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های روغنی ایران در گفت علی مظفری رئیس هیئت مدیره اتحادیه پنبه و دانه

درصد در عملکرد  64درصد در واحد سطح و حدود  65تا  64متر است و بین مقدار تولید پنبه امسال نسبت به سال گذشته ک

 .کاهش داریم

در تولید پنبه نسبت به سایر محصوالت کشاورزی باالتر و همچنین میزان ( کاشت، داشت، برداشت)های کارگری  هزینه: وی افزود

 .به صرفه نیستنیاز به آب این محصول زیاد است بنابراین کشت آن برای کشاورزان چندان 

 دهد کم آبی تولید پنبه را کاهش می* 

بینی  با توجه به بحران آب و نیاز این محصول به آب پیش: های روغنی ایران بیان داشت رئیس هیئت مدیره اتحادیه پنبه و دانه

های سنتی و  شور به روشهای آبیاری مزارع در ک شود، سال آینده هم با کاهش تولید در این محصول مواجه باشیم، زیرا شیوه می

 .آبی موجود، آب مورد نیاز برای کشت این محصول را تأمین کرد توان با کم  غرقابی است و نمی

 نرخ خرید تضمینی پنبه جوابگوی هزینه تولید نیست* 

مناسب نیست  این نرخ برای خرید پنبه: تومان است، گفت 9954سفید پنبه  9مظفری با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی برای رقم 

 .های باالی تولید راضی نیستند و کشاورزان از نرخ تعیین شده به دلیل هزینه

شود ،در یک سال زراعی  یارانه دولت برای تولید این محصول صفر است و همچنین زمینی که در آن کشت پنبه انجام می: وی افزود

 .زان صرفه اقتصادی نداردامکان کشت محصول دیگر را ندارد، بنابراین کشت پنبه برای کشاور

های  در کشور کمبود کارخانه نداریم، زیرا تعداد کارخانه: های روغنی ایران اظهار داشت رئیس هیئت مدیره اتحادیه پنبه و دانه

کار  ها تعطیل و برخی نیز با کمتر از ظرفیت نساجی متناسب با تولیدات گذشته بوده و با پایین آمدن میزان تولید برخی از کارخانه

 .کنند می

های  هزار تن پنبه نیاز دارد که از سال 654صنعت نساجی کشور ساالنه حداقل : مظفری در مورد نیاز کشور به واردات پنبه گفت

 .شود شود و ساالنه بخشی از پنبه مورد نیاز از طریق واردات تأمین می با کاهش سطح تولید واردات پنبه انجام می 04، 02

 شود  رد نیاز از طریق واردات تأمین میدرصد پنبه مو 0۴* 

های  بسیاری از کارخانه: شود، اظهار داشت درصد پنبه مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می 64وی با بیان اینکه بیش از 

نوعی همچون نساجی برای اینکه به فعالیت خود ادامه دهند، به جای استفاده از الیاف طبیعی پنبه به سمت استفاده از الیاف مص

 .اند پلی استر روی آورده

 ها وارداتی است  هزار تن پنبه نساجی 1۵* 

http://www.farsnews.com/
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هزار تن پنبه محلوج  55شود امسال حدود  بینی می پیش: های روغنی ایران بیان داشت رئیس هیئت مدیره اتحادیه پنبه و دانه

 .هزارتن پنبه نیازمند است 25تا  24تولید شود و به این ترتیب کشور برای تأمین نیاز داخلی به واردات حدود 

 .شود پنبه وارداتی از کشورهای آسیای میانه مثل تاجیکستان، ازبکستان و بخشی هم از آذربایجان تأمین می: مظفری اظهار داشت

دن به دلیل خرد بو: شود، تصریح کرد وی با بیان اینکه بخش اعظمی از برداشت پنبه به صورت دستی و توسط کارگران انجام می

اراضی کشاورزی امکان استفاده از ماشین آالت صنعتی و کمباین برای برداشت وجود ندارد، زیرا این وسایل در قطعات بزرگ 

 .کشاورزی کاربرد دارند

های موجود در مناطقی که اراضی کشت پنبه در آنجا  کمباین: های روغنی ایران بیان داشت رئیس هیئت مدیره اتحادیه پنبه و دانه

 .تر و میزان هدر رفت آن هم کمتر است شود، ضمن اینکه برداشت دستی دقیق ر است استفاده میبزرگت

گذاری در بخش کشاورزی منفی و ضعیف است و کشاورزان توان نگهداری پنبه تولیدی خود و تصفیه آن را  سرمایه: مظفری گفت

ها و نه  نتیجه تعیین کننده قیمت خرید محصول واسطهشود و در  ها پررنگ می ندارند و در این مواقع حضور دالالن و واسطه

 .کشاورزان هستند

برداشت پنبه از اوایل مهر در مناطق گرمسیر شروع شده و در : های روغنی ایران بیان داشت رئیس هیئت مدیره اتحادیه پنبه و دانه

 .ده استدرصد پنبه برداشت ش 64مناطق نیمه سرد مثل نواحی شمالی و جنوب خراسان هم حدود 

دهند که برداشت پنبه بعد از برداشت زعفران اتفاق بیفتد، به  در مناطقی مانند خراسان کشاورزان ترویج می: مظفر تصریح کرد

 .همین دلیل معموال در این مناطق برداشت، تا اواسط دی ماه ادامه دارد

قوزه ها باز نشوند و عملکرد در واحد سطح پایین شود که  زند و باعث می سرمای زودرس به قوزه های پنبه آسیب می: وی افزود

 .آید می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294060444500 

 پسته

 آیانا- 1161آبان  10, یکشنبه

 قیمت + صادرات پسته خندان افزایش یافت 

درصد افزایش داشته  ۹9نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از  9313سته خندان در هفت ماهه سال صادرات پ

 . است

میلیون دالر به کشورهای خارجی صادر شده  996هزار تن پسته خندان به ارزش  90.6به گزارش ایسنا، در هفت ماهه سال جاری 

 .مشابه سال گذشته استدرصدی نسبت به مدت  96است که این آمار حاکی از افزایش 

 .شود هزار تومان می 96دالر یا حدود  0.9به این ترتیب قیمت متوسط هر کیلو پسته صادراتی در این مدت برابر با 

شود، در حالی که درصد  درصد از کل صادرات کشور را شامل می 6.65صادرات پسته خندان در این مدت از لحاظ ارزش حدود 

 .درصد از کل صادرات بوده است 6.00سال گذشته  صادرات پسته در مدت مشابه

میلیون دالر از کشور صادر شده  965هزار تن پسته خندان به ارزش  99.9مقدار  6929بر اساس این گزارش در هفت ماهه سال 

ه سال دهد که صادرات این محصول از لحاظ وزنی نیز نسبت به مدت مشاب بود که مقایسه آمار امسال و سال گذشته نشان می

 .درصد افزایش داشته است 94گذشته حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930817000577
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میلیون دالر صادر شده است که حدود  09.9هزار تن پسته خندان به ارزش  64.6بر اساس آمار گمرک در مهرماه سال جاری نیز 

 .دهد سه درصد از کل صادرات را در این ماه تشکیل می

 .دالر رسیده است 0.6ه کمتر از میانگین هفت ماهه بوده و به به این ترتیب قیمت متوسط هر کیلو پسته صادراتی در مهرما

 .درصد افزایش یافته است 60صادرات پسته خندان در مهرماه نیز نسبت به ماه مشابه سال گذشته 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/94995-6.html 

 هپست

  6929 فودپرس-آبان ماه  60یک شنبه 

نسبت به مدت مشابه  9313قیمت صادرات پسته خندان در هفت ماهه سال  + صادرات پسته خندان افزایش یافت 

 .درصد افزایش داشته است ۹9سال گذشته بیش از 

رجی صادر شده است که این آمار میلیون دالر به کشورهای خا 996هزار تن پسته خندان به ارزش  90.6در هفت ماهه سال جاری 

به این ترتیب قیمت متوسط هر کیلو پسته صادراتی در این .درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است 96حاکی از افزایش 

درصد از کل  6.65صادرات پسته خندان در این مدت از لحاظ ارزش حدود .شود هزار تومان می 96دالر یا حدود  0.9مدت برابر با 

درصد از کل صادرات بوده  6.00شود، در حالی که درصد صادرات پسته در مدت مشابه سال گذشته  ت کشور را شامل میصادرا

میلیون دالر از کشور صادر  965هزار تن پسته خندان به ارزش  99.9مقدار  6929بر اساس این گزارش در هفت ماهه سال .است

دهد که صادرات این محصول از لحاظ وزنی نیز نسبت به مدت مشابه سال  ن میشده بود که مقایسه آمار امسال و سال گذشته نشا

هزار تن پسته خندان به ارزش  64.6بر اساس آمار گمرک در مهرماه سال جاری نیز .درصد افزایش داشته است 94گذشته حدود 

به این ترتیب قیمت متوسط .دهد میمیلیون دالر صادر شده است که حدود سه درصد از کل صادرات را در این ماه تشکیل  09.9

صادرات پسته خندان در مهرماه نیز .دالر رسیده است 0.6هر کیلو پسته صادراتی در مهرماه کمتر از میانگین هفت ماهه بوده و به 

 درصد افزایش یافته است 60نسبت به ماه مشابه سال گذشته 

http://www.foodpress.ir/Post 

 تولیدات زراعی و باغی

 - 61/80/28فارس

 میلیون دالر صرف واردات موز شد 3۰3/شود میلیون تن پرتقال امسال تولید می 911/ نیازی به واردات پرتقال نیست

ید هزار تن پرتقال در کشور تول 1۴۴معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه امسال یک میلیون و 

 .نیازی به واردات مرکبات نداریم، ضمن اینکه بخشی از محصول تولیدی امسال باید صادر شود: شود، گفت می

، محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مرکبات در نواحی شمالی و جنوبی ایران : های در دست اجرای حوزه کشاورزی و باغبانی گفت ها و برنامه فعالیت امروز در مورد

 .شود شود که در نواحی شمالی از شرق تا غرب و مقداری هم در گیالن تولید می تولید می

ف آبگیری و صنعتی داشت، دچار خسارت درصد محصول پرتقال که بیشتر مصر 54تا  04بر اثر بارش برف سال گذشته : وی افزود

 .درصد تولید پرتقال با کاهش مواجه شد 95و زیان شد و در مجموع 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20225-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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هزار تن 244در مجموع یک میلیون و : طهماسبی با بیان اینکه تولید پرتقال در جنوب کشور امسال روند طبیعی داشت، افزود

هزار تن به 044خوری و   ین مقدار یک و نیم میلیون تن به مصرف تازهپرتقال در کشور در سال جاری تولید خواهیم داشت که از ا

 .رسد مصارف صنعتی می

بخشی از پرتقال تولیدی در سال جاری باید صادر شود و اگر این اتفاق : معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت

 .شویم نیفتد، با افت قیمت در این محصول مواجه می

 .هزار تن تولید کیوی خواهیم داشت و بخشی از آن باید صادر شود944امسال حدود : داشت طهماسبی اظهار

 .میلیون تن سیب درختی امسال تولید خواهد شد9.5حدود : وی با ابراز نگرانی از افت قیمت سیب در سال جاری اظهار داشت

میلیون دالر 909هزار تن موز به ارزش 624ال حدود در شش ماهه اول امس: معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، بیان داشت

 .وارد کشور شده است

 .در تولید مرکبات با مازاد مواجه هستیم و نیازی به واردات نداریم: طهماسبی اظهار داشت

ارسال کرده تا ها  ای به استان سازمان تعاون روستایی ابالغیه: وی با بیان اینکه قیمت میوه و مرکبات تابع عرضه و تقاضا است، گفت

ای متشکل از استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی تشکیل شود و در این  کمیته

 .ها به میوه با توجه به الگوی مصرف مشخص شود کمیته به موضوعات مربوط به نیاز استان

ها از نظر میوه و یا کمبود مورد بررسی قرار گیرد، تا اگر  موجودی استان همچنین مقرر شد تا در این کمیته: معاون باغبانی افزود

 .کمبودی مشاهده شد، آن کمبود تأمین شده و مشکلی برای شب عید ایجاد نشود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294094444620 

 تولیدات زراعی و باغی
 آیانا-1161آبان  10, یکشنبه

 هزار هکتار دشت های خوزستان و ایالم؛ بزرگ ترین طرح تاریخ کشاورزی ایران  ۵۵۴احیای 

هزار  ۵۵۴معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی از طرح احیای 

 .و ایالم به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ کشاورزی ایران یاد کردهکتار دشت های خوزستان 

و به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با سپاسگزاری از ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

و طراحی های مدیریتی برای کاهش  مجریان این طرح بر لزوم افزایش سرعت و دقت در انجام طرح تاکید کرد و اتخاذ تمهیدات

 .هزینه های این طرح را ضروری برشمرد

به همان میزان که : هزار هکتار از دشت های خوزستان و ایالم اعالم کرد 554وی در در جمع مدیران و مجریان طرح احیای 

فعالیت های اصلی در این اراضی پیچیده و سخت است، ... عملیات آماده سازی اراضی نظیر تسطیح اراضی،انتقال آب، زهکشی و

یعنی کشت و تولید محصوالت کشاورزی مهم تر و اساسی تر است و باید همزمان برنامه ریزی الزم برای بهره برداری مناسب از این 

 .اراضی صورت پذیرد

در این اراضی عالوه بر با شروع کشت و کار و تولید : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد

 .افزایش درآمد و بهبود زندگی کشاورزان، تولید محصوالت کشاورزی نیز ارتقاء یابد

بخشنده همچنین از عنایات ویژه مقام معظم رهبری، رییس جمهوری و معاونت نظارت راهبردی رییس جمهوری در تامین 

انجام به موقع و درست این طرح، پاسخ مناسبی به اعتماد مسوالن الزم است با : اعتبارات اجرای این طرح قدردانی کرد و افزود

 ./دهیم و انتظارات به حق آنان را برآورده سازیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930820000698
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http://www.iana.ir/archive/item/94965-6.html 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 ناآیا-1161آبان  16, دوشنبه

 شود  بسته جامع حاصلخیزی خاک توسط وزیر جهاد کشاورزی رونمایی می

ای هشت محصول استراتژیک  هفته آینده با حضور وزیر جهاد کشاورزی، بسته جامع حاصلخیزی خاک که نقشه تغذیه

 .شود را دربر دارد، رونمایی می

امروز در حاشیه واگذاری ( ایانا)زاری کشاورزی ایران رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگ

کودهای زیستی برای محصوالت زراعی و باغی بسیار مؤثر بوده زیرا دارای : چهار دانش فنی جدید به بخش خصوصی، گفت

ترتیب  بدینشوند و  کنند و باعث تولید مقدار قابل توجهی نیتروژن می هایی هستند که با ریشه گیاهان همزیستی می ریزوبیوم

 .یابد ای کاهش می مصرف کودهای شیمیایی تا حد قابل مالحظه

رود که توسط کشاورزان به  بار به بخش خصوصی واگذار شده است و امید می این دانش فنی برای سومین: کاظم خاوازی افزود

شیمیایی نیز تا حدی جلوگیری ترتیب عالوه بر افزایش عملکرد محصول در واحد سطح، از مصرف کودهای  مصرف رسیده و بدین

 .شود

 .درصد مصرف کشاورزان را به کودهای نیتروژنه کاهش دهد 24تواند تا حدود  ها می این مایه تلقیح: وی خاطرنشان کرد

تواند تولیدات مناسبی را داشته و مؤسسه تحقیقات خاک و آب  بخش خصوصی متناسب با نحوه تقاضای بازار می: خاوازی ادامه داد

 .دهد های مؤثر را انجام می های ترویجی و آموزشی کمک خشدر ب

های مازندران و  های عرضه را برای محصول سویا در استان بخش خصوصی برای دانش فنی واگذارشده، زمینه: وی تصریح کرد

 .های مرکزی و لرستان فراهم آورده است گلستان، محصول نخود در استان کرمانشاه و لوبیا در استان

های کارشناسی، ترویج و آموزش را در  های نظارتی و تیم این مؤسسه همراه بخش خصوصی فوق بوده و سرویس: یادآور شد خاوازی

 .دار خواهد بود تمامی مراحل عهده

 خالصه بسته جامع حاصلخیزی در دو بخش

وسط وزیر جهاد کشاورزی رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور از رونمایی بسته جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان ت

با حمایت معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، بسته جامعی برای هشت محصول اساسی که قرار است : خبر داد و تأکید کرد

 .شود ضریب خوداتکایی آنها افزایش یابد، تهیه شده که توسط وزیر جهاد کشاورزی در هفته آینده رونمایی می

ای آنها از قبل از کاشت تا مراحل  ، ذرت، پنبه، برنج و حبوبات از محصوالتی است که نقشه تغذیهگندم، جو، کلزا: وی اظهار داشت

 .پس از برداشت تهیه شده است

های استانداردها، تأمین، توزیع، برآورد،  گذاری کالن در بخش این بسته در دو بخش است که یکی سیاست: خاوازی در پایان گفت

 ./ها در آن قید شده است آموزش کودهای شیمیایی را دربر دارد و در بخش دوم دستورالعمل محیطی، بهداشت و مسائل زیست

http://www.iana.ir/archive/item/94909-6.html 

 
 تکنولوژی، نوآوری، فناوری

 آیانا-1161آبان  21, چهارشنبه

http://www.iana.ir/archive/item/20215-1.html
http://www.iana.ir/archive/item/20243-1.html
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 خانواده میکروارگانیسم در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نظیر یک  کشف بی

های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به جداسازی، شناسایی و ثبت یک  محققان بانک میکروارگانیسم

 . خانواده مخمر شدند

، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران فاضلی ، سیدابوالحسن شاهزاده(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های مخمری موجود در  آوری و شناسایی گونه در جریان مطالعه تنوعی زیستی با هدف جمع: درباره این موفقیت اعالم کرد

 .کنندمخمری را شناسایی و ثبت  های بومی ایران، محققان مرکز ملی ژنتیکی و زیستی ایران توانستند دو جدایه شبه زیستگاه

ها به معرفی خانواده  شناسی، فیزیولوژیک و مولکولی این جدایه بر اساس این دستاورد تحقیقاتی مشخص شد که آنالیزهای ریخت

 .نام گرفت Fereydouniaceaeزاده  یاد فریدون ملک های زنده جدیدی منجر شد که به پاس تالش

دلیل پتانسیل آنزیماتیک باال نقش مهمی در تجزیه مواد و گردش  ه بهسلولی هستند ک های تک طور کلی مخمرها قارچ به: وی افزود

ها، اسیدهای آلی،  های کاروتنوئیدی، ویتامین توانایی تولید ترکیبات زیستی ارزشمند نظیر رنگیزه. کنند آنها در طبیعت ایفاء می

از دیرباز نقش . یوتکنولوژی مطرح ساخته استهایی توانمند در صنعت ب عنوان میکروارگانیسم الکل، و سوخت زیستی مخمرها را به

های نوترکیب،  یاخته و خمیرمایه نانوایی حائز اهمیت بوده است و امروزه در شکل پروتئین مخمرها در تولید پروتئین تک

یافته است؛ کننده زیستی آفات گیاهی به صنایع دارویی، غذایی و کشاورزی راه  ها، استارترهای صنایع تخمیری و کنترل پروبیوتیک

 .شود دهنده غذایی مطمئن استفاده می عنوان یک طعم دلیل غنای گلوتامیک اسیدی، از مخمرها به که به طوری به

 Ustilaginomycotinaدر زیر شاخه  Urocystidalesخانواده مخمری کشف شده متعلق به راسته : فاضلی خاطرنشان کرد

اطالعات حاصل از این پژوهش در مجله . را در خود جای داده است Fereydounia khargensisاست و جنس و گونه بومی 

های  عنوان یک ذخیره ارزشمند در بانک میکروارگانیسم به چاپ رسید و مخمر کشف شده به Mycological Progressمعتبر 

 .شود نگهداری می IBRC-M 94666Tمرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با شماره دسترسی 

ذکر است، طی سه سال گذشته در دنیا فقط شش خانواده جدید مخمر کشف شده است که این آخرین مورد ثبت شده الزم به 

 ./است

http://www.iana.ir/archive/item/94909-6.html 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 آیانا-1161آبان  16, دوشنبه

 آب  احتمال کشت کینوا در تهران کم

آزمایشگاهی آن برای  -ای  برای کشت کینوا در نقاط مختلف کشور تحقیقات در حال بررسی بوده و کشت مشاهده

 .استان تهران انجام شده است

از اجرای ( ایانا)ن رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرا

 .ای و ملی قابل اجرا است های فوق در سطح منطقه پروژه: پروژه تحقیقاتی در این استان خبر داد و گفت 24

استفاده از گیاهان زراعی که به آب کمتری نیاز داشته و در : نیازعلی سپهوند درباره وضعیت خشکسالی و آب موجود در کشور افزود

 .اشته باشند، در دستور کار استشرایط فعلی قابلیت رشد د

های مطالعاتی برای کشت آن در اراضی مختلف کشور انجام شده و در استان  کینوا گیاه جدیدی است که طرح: وی خاطرنشان کرد

 .صورت آزمایشگاهی کشت شده است تهران نیز با توجه به وضعیت خشکسالی موجود، به

http://www.iana.ir/archive/item/20282-1.html
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در راستای تأمین امنیت غذایی بنا داریم که کشت ترویجی : ستان تهران ادامه دادرئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا

 .کینوا را از سال آینده در کشور اجرایی کنیم

کینوا نیاز آبی کمتری داشته و به تنش خشکی مقاوم است، بنابراین قابلیت کشت در بیشتر نقاط کشور را : سپهوند تصریح کرد

 .ای مفید که خاصیت درمانی خوبی نیز دارد، مورد استفاده قرار گیرد هعنوان غل تواند به دارد و می

رود که برای سال آینده  گیاه کینوا در حال بررسی است و امید می... تاریخ کشت، میزان کود، روش کاشت و: وی یادآور شد

 .صورت آزمایشی و ترویجی کشت شود به

ران در کنار سایر مراکز اقدام به بررسی ارقام مختلف و مقاوم به خشکی مرکز تحقیقات کشاورزی استان ته: سپهوند تأکید کرد

 ./های آینده به نتایج مناسبی دست یابیم رود که طی سال کند و امید می های کشور می متناسب با شرایط این استان و سایر استان

http://www.iana.ir/archive/item/94990-6.html 

 

 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - 1161آبان  2۴: تاریخ

 های تمام شده صادرات افزایش هزینه/ مرغ به عراق نصف شد صادرات تخم

های تمام شده این محصول در کشور ما کیلویی  مرغ در بازار عراق بسیار پایین است و با توجه به اینکه هزینه تخم: طالکش گفت

 .مرغ به عراق نصف شود شود، این مسئله باعث شد صادرات تخم تومان تمام می 044و حتی  944

اوکراین و ترکیه به : ، اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمرغ در گفتگو با  فرزاد طالکش دبیر ستاد کشوری ترویج تخم

اند بازار عراق را تسخیر کرده و ما از این دو کشور در این  های صادراتی هستند، توانسته نکه صادرکنندگان دارای مشوقدلیل ای

 . بخش عقب بمانیم

متاسفانه در بخش روسیه وضعیت ما شبیه به عراق است و اگر شرایط پروتکل بهداشتی بین دو کشور تسهیل : وی در ادامه افزود

 . های صادراتی این کشور برای ما دارای مزیت صادراتی نیست پرداخت مشوقشود، به دلیل عدم 

خود : دبیر ستاد ترویج تخم مرغ کشور با بیان اینکه وضعیت عرضه بر تقاضا محصول تخم مرغ در آستانه بحران است، تصریح کرد

ها  اند، اما متاسفانه بحث مشوق رغ تاکید کردهها به مسئله صادرات تخم مرغ و م مسئوالن ذیربط نیز به این امر واقف هستند و بار

 . همچنان کمرنگ است

اند در  های بازرگانی ایران و تهران به دلیل عدم تجربه در بخش کشاورزی هنوز نتوانسته در حال حاضر اتاق: وی در پایان یادآور شد

 . بخش صادرات مرغ و تخم مرغ ورود پیدا کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/5404490 

 

 خدمات دام و طیور 

 - 61/80/24فارس

 دامپزشک سرباز گمنام نظام سالمت/ دامپزشکان در حفظ سالمت جامعه و حفظ محیط زیست نقش دارند

http://www.iana.ir/archive/item/20237-1.html
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5040038
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ای  صدور نامه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در واکنش به بیانیه سه تشکل غیردولتی دامپزشکی کشور با

عنوان سربازان گمنام نظام سالمت، نقش مؤثری در حفظ سالمت جامعه و حفاظت از محیط   دامپزشکان به: تأکید کرد

 .کنند زیست ایفا می

جمهوری اسالمی ایران، معصومه الملل سازمان نظام دامپزشکی  به نقل از روابط عمومی و امور بین خبرگزاری فارسبه گزارش 

های نوپدید اشاره و  ابتکار به روند رو به رشد صنعتی شدن جامعه، تخریب محیط زیست، کاهش منابع طبیعی و گسترش بیماری

های مربوط به تأمین منابع غذایی جدید، ارتقاء سطح بهداشت جامعه و حفاظت از  حضور دامپزشکان را در تدوین و اجرای برنامه

 .زیست را ضروری دانست محیط

وی از اعالم آمادگی سازمان حفاظت محیط زیست برای همکاری با دامپزشکان بخش خصوصی در راستای پیشگیری و کنترل 

گیری از توان دامپزشکان  سازمان نظام دامپزشکی با بهره: های مشترک بین حیوانات وحشی، دام و انسان خبر داد و افزود بیماری

 .حیات وحش داشته باشد  اند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع بیماریتو بخش خصوصی می

های گسترده علمی، تحقیقاتی و اجرایی در  ابتکار دامپزشکان را سربازان گمنام نظامت سالمت خواند و حضور آنان را در فعالیت

ست مهم و نشان از ظرفیت و های دامپزشکی، پزشکی، صنایع غذایی و دارویی را برای حفظ سالمت جامعه و محیط زی بخش

 .توانایی علمی باالی این حرفه دانست

ای  به گزارش فارس، جامعه دامپزشکان ایران و جامعه اسالمی دامپزشکان به عنوان سه تشکل دامپزشکی غیر دولتی کشور در بیانیه

المللی،  ت مناسب با جوامع علمی بینمشترک بر لزوم انسجام بیشتر بین اعضای خانواده بزرگ دامپزشکی کشور، برقراری ارتباطا

های آموزش دامپزشکی، حضور پررنگ دامپزشکان در صیانت از حیات وحش و حفظ ذخایر ژنتیکی  روزآمد شدن منابع و روش

 .کنندگی دولت برای توسعه و اعتالی جامعه تأکید کرده بودند گری و هدایت گری و افزایش نقش تسهیل کشور و کاهش تصدی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294090444059 

 خدمات دام و طیور
 فودپرس- 1161آبان ماه  10یک شنبه 

 بعدیمرغ در گام  اجرای زنجیره تولید برای تخم/ معرفی چهار کشتارگاه به فدراسیون بهداشتی دام روسیه

به فدراسیون بهداشتی  IR اند و با دریافت کد بهداشتی تاکنون چهار کشتارگاه صنعتی طیور وارد زنجیره تولید شده 

 .دام روسیه معرفی شدند

های لبنی  های صادراتی گوشت سفید، قرمز و فرآورده برای افزایش قابلیت: رییس سازمان دامپزشکی کشور با اعالم این خبر گفت

تحت بررسی قرار گرفتند تا طرح زنجیره  EC شرکت دارای کد 60ای که  گونه جدیدی در سازمان آغاز شده است؛ به های برنامه

های  بندی تاکنون چهار کشتارگاه صنعتی طیور در گروه الف تقسیم: مهدی خلج افزود.تولید از ابتدا تا انتها در آنها نظارت شود

برای : وی خاطرنشان کرد.هزار تن تولید گوشت مرغ هستند 64ای بیش از  رفیت ساالنهسازمان دامپزشکی قرار گرفتند که دارای ظ

هایی انجام شده  که مربوط به وضعیت بهداشتی و سایر خصوصیات سالمت محصوالت است، به آنها تعلق گیرد؛ بررسی IR آنکه کد

هزار تن از گوشت مرغ  944ی موجود در کشور، حداقل ها با توجه به پتانسیل: خلج ادامه داد.شود زودی اعالم می که نتایج آن به

وی .تولیدشده در سراسر کشور قابلیت صادراتی داشته و به محض تکمیل پرونده آنها، قابلیت ارائه به فدراسیون روسیه را دارند

اشتی، وضعیت صادرات نیز ای که عالوه بر مجوزهای بهد گونه ها در زنجیره تولید بسیار مهم است، به بررسی کشتارگاه: تصریح کرد

پایش تولید مرغ از ابتدا تا .کند گیرد، زیرا سازمان دامپزشکی کشور به صادرات پایدار و بهداشتی فکر می مورد تأکید قرار می

گیرد که از لحاظ نقشه فنی  هایی تعلق می به آن دسته از فرآورده IR کد: کشتارگاهرییس سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930824000753
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خلج تأکید .واجد شرایط بوده و زنجیره تولید مشخصی داشته باشند HACCP اه، استقرار تجهیزات، دارا بودن کد بهداشتیکشتارگ

کشی،  طرح زنجیره تولید که در وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست، از نقطه آغازین تولید، یعنی مرغ اجداد و مادر، جوجه: کرد

وی اظهار .دهد ها و حتی سیستم حمل و نقل را تحت پایش قرار می خوراک دام، کشتارگاه مزارع پرورش نیمچه گوشتی، کارخانه

شدند و اسامی آنها به فدراسیون بهداشتی دام روسیه معرفی شده است که  IR تاکنون چهار کشتارگاه موفق به دریافت کد: داشت

کد : خلج در ادامه گفت.دی از مذاکرات به ایران عزیمت کنندزودی کارشناسان روسی برای بازدید از آنها و دور جدی رود به امید می

 بهداشتی برای آبزیان معتبر اتحادیه اروپا بوده و با اقدام اخیر، گوشت مرغ نیز دارای کد بهداشتی مخصوص جمهوری اسالمی ایران

(IR) مرغ  برای محصول تخم: ن افزودوی همچنی.های لبنی مدنظر است مرغ و سایر فرآورده های بعدی، تخم خواهد شد و در قدم

تر این طرح را  رود هرچه سریع شود که امید می ها انجام شده و سیستم زنجیره تولید از مزارع پرورش مرغ آغاز می ریزی برنامه

تولید محصوالت بهداشتی و سالم که : رییس سازمان دامپزشکی کشور در پایان به بهانه روز کیفیت خاطرنشان کرد.اجرایی کنیم

کنند، راه خود را برای ورود به بازارهای صادراتی باز کرده و  کیفیت باالیی نیز داشته باشند عالوه بر آنکه سالمت جامعه را حفظ می

 برداران نخواهد ماند گاه محصول تولیدشده بر روی دست بهره ترتیب هیچ بدین

 http://www.foodpress.ir/Post 

 چای
 خبرنگاران جوان - 1161آبان  2۴: تاریخ

 قیمت چای خشک در مقایسه با دو سال گذشته بدون تغییر مانده است

 .تر هم آمده است قیمت چای خشک نسبت به دو سال گذشته بدون تغییر مانده و حتی پایین: نوری گفت

قیمت چای خشک باید براساس نرخ پایه تولید که : ، اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانامیر مظفرنوری در گفتگو با 

 . تومان است تعیین شود تا ما شاهد ضرر تولیدکنندگان این محصول مهم نباشیم 0544

تاکنون خرید تضمینی  00با نرخ تضمینی از سوی دولت خریداری شد، اما از سال برگ سبز چای در سال جاری: وی در ادامه افزود

 . هایم و بازار به سمت هرج و مرج رفته است، نه آزادسازی که ما شاهد آن باشیم در چای خشک نداشت

های  هزینه: یح کردرسد، تصر تومان در بازار به فروش می 9044تا  9444نوری با بیان اینکه چای خشک در حال حاضر با قیمت 

 . تولید بسیار باال رفته و پاسخگوی تولیدکنندگان این محصول نیست و قطعا نیازمند بازنگری در شیوه تعیین قیمت است

های فرآورده شده خطه شمال به فروش نرفته و تنها مقداری چای سنواتی در انبار تهران  بسیاری چای: وی در پایان یادآور شد

 . دست کارخانه داران مانده استاست که آن هم روی 

http://www.yjc.ir/fa/news/5404960 

 خرما

 - 61/80/22فارس

 شود خرید تضمینی خرما در وضعیت فعلی بازار انجام نمی

وضعیت  با توجه به اینکه نرخ رایج بازار خرما در استان بوشهر در: مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی کشور گفت

 .مطلوبی قرار دارد خرید تضمینی این محصول تا ادامه روند کنونی انجام نخواهد شد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ed8383d5c69c4debbf54dfb3ea160e95&Title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C#sthash.dwISxzyK.dpuf
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5040364
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خرید تضمینی بیشتر با : وگو با فارس در ارتباط با مشکالت خرید تضمینی خرما دولت اظهار کرد حسین صفایی امروز در گفت

محصول زراعی را در لیست خرید تضمینی قرار داده  90گیرد و در همین راستا دولت  هدف حمایت از تولیدکنندگان صورت می

 .است

محصول خرما نیز از جمله محصوالتی است که در لیست محصوالت واجد : مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی کشور بیان داشت

دخالتی برای شرایط خرید تضمینی توسط دولت قرار دارد و در وضعیت فعلی چون بازار خرما با قیمت مناسبی همراه است دولت 

 .خرید تضمینی این محصول نخواهد داشت

با توجه به اینکه نرخ رایج بازار خرما در استان بوشهر در وضعیت مطلوبی قرار دارد خرید این محصول تا ادامه روند : وی ادامه داد

 .کنونی انجام نخواهد شد

ن یکی از همراهان وزیر جهاد کشاورزی به استان گفتنی است حسین صفایی مدیر عامل سازمان تعاونی روستایی کشور به عنوا

بندی و فرآوری خرما شرکت اختر جنوب در شهرستان  بوشهر سفر کرده است و امروز همراه با مسئوالن استان بوشهر از واحد بسته

 .تنگستان بازدید کردند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294099444096 

 

 خدمات زراعی و باغی

 آیانا-1161آبان  21, چهارشنبه

 توصیه معاون وزیر جهاد کشاورزی به باغداران برای تهیه نهال بااصالت 

راکز مجاز و کنند، مطمئن باشند و از م در فصل کشت و انتخاب نهال، الزم است باغداران به اصالت آنچه خریداری می

 .دارای مجوز خرید کنند

در فصل : با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ها قرار داریم و الزم است باغداران نسبت به انتخاب نهالی با اصالت اقدام کنند کشت و انتخاب نهال باغ

ها بلندمدت است، در این راستا الزم است تا باغداران نسبت به خرید  از آنجا که سرمایه گذاری در باغ: لی طهماسبی افزودمحمدع

 .شده و مجوزدار وزارت جهاد کشاورزی اقدام کنند های بااصالت از اماکن مشخص نهال

است، بنابراین برای آنکه باغداران نتیجه زحمت برای به بار نشستن درختان میوه، چندین سال زحمت نیاز : وی خاطرنشان کرد

 .خود را ببینند، الزم است تا در انتخاب نهال درست دقت کنند

های ویروسی، مایکوپالسمایی و سایر آفات  نهال بااصالت دارای اجداد، پایه و رقم مشخص است و از بیماری: طهماسبی ادامه داد

 .مبری است

هویت فاقد آن هستند؛ بنابراین حتی اگر برای منزل خود  های بی ای است که نهال دهنده ردههر درختی دارای گ: وی تصریح کرد

 .خواهیم نهال بکاریم، الزم است از اماکن معتبر نسبت به خریداری آن اقدام کنیم می

قابل تشخیص هستند؛ دار در کشور محدود بوده و  های شناسه نهالستان: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی یادآور شد

 .بنابراین الزم است باغداران که خود با آنها آشنایی دارند، نسبت به خرید ملزومات خود اقدام کنند

کنند که باغداران باید به  ها اقدام می ها با خوداظهاری نسبت به مشخصات نهال ای از صاحبان نهالستان عده: طهماسبی تأکید کرد

 .تحقیق، هیچ خریدی انجام ندهند این مسئله توجه کنند که بدون

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930822000836
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دهنده نداشته باشند، به بار نخواهند نشست و  ممکن است در ظاهر، درختان چندساله شاداب باشند، اما اگر گرده: وی اظهار داشت

 ./ساله باغداران به هدر خواهد رفت زحمات حدود هشت

http://www.iana.ir/archive/item/94902-6.html 

 ذرت

 - 61/80/22فارس

 کرمانشاه رتبه نخست سطح زیر کشت ذرت را در کشور دارد

استان کرمانشاه رتبه اول سطح زیر کشت و : مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت

 .عملکرد در هکتار ذرت را در کشور دارد

از کرمانشاه به نقل از سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه، کاوه خاکسار که برای بازدید از نتایج  خبرگزاری فارسرش به گزا

را  هزار هکتار بیشترین سطح زیرکشت ذرت 95استان کرمانشاه با : به کرمانشاه سفر کرده بود، اظهار داشت 964کشت ذرت رقم 

 .های کشور دارد در بین استان

تن در  2.5همچنین این استان از نظر عملکرد نیز با : مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی افزود

 .های پایلوت کشت ارقام جدید ذرت است هکتار رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده و به همین دلیل یکی از استان

های نوین، استفاده از ارقام  های وزارت جهادکشاورزی در زمینه کشت ذرت بر اصل استفاده از تکنولوژی سیاست: کرد وی تصریح

 .گونه محصوالت ترغیب خواهیم کرد رس با نیاز آبی کمتر بوده و به همین دلیل کشاورزان را به کشت این زودرس و متوسط

کرمانشاه که طبق نظر کارشناسان مراکز تحقیقاتی این استان و بازرسان اعزامی  در استان 964خاکسار با اشاره به کشت ذرت رقم 

جویی در مصرف آب داشته و بسیار خوب به مرحله برداشت رسیده،  وزارت جهادکشاورزی بهترین عملکرد کشور را در زمینه صرفه

تن در هکتار بوده که با توجه به  66تا  2عالوه بر مصرف آب کمتر، دارای عملکردی بین  964رقم ذرت سینگل کراس : افزود

 . تواند جایگزین مناسبی برای سایر ارقام پرمصرف آب باشد اهمیت مصرف آب در بخش کشاورزی این رقم می

در استان کرمانشاه بسیار خوب رشد کرده و قصد داریم شیوه عملکرد این استان در زمینه کشت این  964ذرت رقم : وی تأکید کرد

های آینده از این رقم ذرت  های کشور معرفی کرده تا در سال عنوان پایلوت و الگوی کشوری به کشاورزان سایر استانرقم را به 

 .برای کاشت در مناطق خود استفاده کنند

در آن کشت شده  964همچنین کارشناس مؤسسه تحقیقات اصالح بذر و نهال کشور نیز ضمن بازدید از مزارعی که ذرت رقم 

دلیل  شود و به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و جو کشت می از ارقام زودرس بوده که به 964رقم سینگل کراس ذرت : گفت

 .شود اینکه دوره رشد و نمو آن از ارقام دیرس کمتر است، زودتر برداشت می

در : بخش کشاورزی تصریح کردخصوص در  جویی در مصرف آب به پور با تشریح بحران آب در کشور و اهمیت صرفه زیبنده دهقان

درصد کمتر از ارقام  94تا  94های آبیاری سه تا چهار بار کمتر انجام شده و در واقع مصرف آب  دوره 964ذرت رقم سینگل کراس 

 .تر است ها نیز مقاوم دیررس بوده و به آفات و بیماری

صرف آب باال در کشت ذرت و ایجاد محدودیت در کشت دلیل م به: این کارشناس مؤسسه تحقیقات اصالح بذر و نهال کشور افزود

این محصول اگر به همین منوال عمل شود، در آینده در خصوص تولید ذرت دچار مشکل خواهیم شد، بنابراین کشت ارقام با 

 .مصرف آب کمتر و زودرس در اولویت کاری وزارت جهادکشاورزی و این مؤسسه قرار دارد

http://www.iana.ir/archive/item/20279-1.html
http://www.farsnews.com/
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منظور بررسی وضعیت رشد این رقم در استان انجام شد  استان کرمانشاه به 964ه از مزارع ذرت رقم گفتنی است، در این بازدید ک

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه و جمعی از مدیران و کشاورزان این استان نیز حضور داشته و پس از بازدید از مزارع، 

 .لوفر شهرستان کرمانشاه انجام شدعملیات برداشت ذرت از یکی از مزارع در منطقه سراب نی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294099444426 

 

 زعفران

 آیانا- 1161آبان  10, یکشنبه

 برگزاری جشن برداشت زعفران در مرند 

کشاورزی شهرستان ویژه مرند از آغاز برداشت زعفران از مزارع این شهرستان خبر معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد

 .داد

شهرستان مرند به لحاظ : ، جالل رحیم زاده در یک گفتگوی خبری اعالم کرد(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .تراتژیک زعفران بشمار می آیداستعدادهای بالقوه از نظر کشاورزی، محل مناسبی برای کاشت محصول ارزشمند و اس

شروع و با پیازهای تهیه شده از استان خراسان شروع شده و هر 6906کشت زعفران در شهرستان مرند از سال : وی اضافه نمود

ساله به صورت تدریجی توسط کشاورزان توسعه یافته است و با توجه به اینکه این محصول جزو گیاهان با نیاز آبی پائین است و 

 .نین با توجه به اقتصادی و ارز آور بودن در بین کشاورزان جایگاه خاصی داردهمچ

با توجه به هزینه های کمتر تولید نسبت به سایر محصوالت پرمصرف از جمله آفتابگردان وگوجه فرنگی : رحیم زاده ادامه داد

 .جایگزین شده و الگوی کشت مناسبی است

هکتار بوده که امسال با تهیه بذرمرغوب ومناسب از خود شهرستان و در  05گذشته وی با بیان اینکه سطح زیر کشت در سال 

هکتار مزارع  25براساس پیش بینی های صورت گرفته در شهرستان مرند : هکتار افزایش پیدا کرده است ادامه داد 64سطح 

کیلوگرم زعفران  944-954نی می شودنفر زعفرانکار کشت و برداشت می شود که از این میزان کشت پیش بی 664زعفران توسط 

 خشک برداشت شود

 0تا  9معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مرند با بیان این که متوسط برداشت زعفران از هر هکتار 

ه بندی و فرآوری یک واحد بسته بندی دارای برند محلی و تجاری راه اندازی شده و به نسبت خرید و بست: کیلوگرم است،ادامه داد

در بسته های خاصی اقدام و نسبت به فروش و صادرات اقدام کرده است و تاکنون در این مورد نسبت به توسعه آن از محل توسعه 

کشاورزی و سایر منابع به بهره برداران تسهیالت بانکی اعطا شده و قرار است جهت جایگزینی این محصول نسبت به سایر 

 .تسهیالت بانکی ارایه شود( ع)حل صندوق مهر امام رضامحصوالت پر مصرف از م

نفر روز در  6044: وی با بیان اینکه نوع زعفران تولید شده در شهرستان از بهترین رقم تولیدی این محصول در کشور بوده، گفت

 .مراحل مختلف جمع آوری و بسته بندی این محصول در مرند به کار مشغول می شوند

مین جشنواره زعفران در شهرستان مرند جهت ترویج و توسعه این محصول، با همکاری فرمانداری شهرستان الزم به ذکر است سو

 ./آبان در دانشگاه آزاد مرند برگزار شد 60مرند و سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی امروز 

http://www.iana.ir/archive/item/94996-6.html 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930822000096
http://www.iana.ir/archive/item/20226-1.html
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 زعفران
 - 61/80/11فارس

 عوارض صادراتی زعفران لغو شد/ کشور دنیا ۰۰درصدی صادرات زعفران ایران به  30رشد 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با بیان اینکه لغو عوارض صادراتی زعفران باعث افزایش صادرات این محصول 

درصدی صادرات از نظر  30حاکی از رشد  13و  1۹ماهه اول  0مقدار صادرات زعفران در  مقایسه: شده است، گفت

 .وزنی و ارزشی است

 95برداشت زعفران از : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   غالمرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت

 .ماه ادامه دارد آذر 65ز و تا مهر آغا

براساس وضعیت رسیدگی کشاورزان برای افزایش راندمان تولید و : بینی نیست، افزود وی با بیان اینکه میزان تولید قابل پیش

 904شود که تولید امسال از تولید سال گذشته که بین  بینی می درصد سطح زیر کشت، پیش 64همچنین افزایش ساالنه تقریبا 

 .تن بود کمتر نشود 944 الی

شود چرا که مشتریان تمایل دارند تا  در فصل برداشت، مقدار صادرات بیشتر می: رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران بیان داشت

 .های جدید را خریداری کنند زعفران

ماه  6در : جاری شده است، گفتمیری با بیان اینکه لغو عوارض صادراتی زعفران در ابتدای امسال باعث افزایش صادرات در سال 

 .درصد رشد داشته است 96ماه نخست سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی  6نخست امسال میزان صادرات نسبت به 

 صادرات زعفران در نیمه اول سال جاری افزایش یافت*

دالر و  096هزار و  529میلیون و  69کیلو و ارز آوری  099تن و  00، 29ماهه اول سال  6میزان صادرات زعفران در : وی افزود

 .دالر بوده است 650هزار و  995میلیون و  06کیلو و ارزآوری  006تن و  64، 29ماهه اول سال  6میزان صادرات زعفران در 

شود ولی عمده صادرات به کشورهای  کشور دنیا صادرات می 00زعفران ایران به : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران بیان داشت

 .شود تن از کل صادرات زعفران به کشور اسپانیا انجام می 04شود و ساالنه حدود  مارات، اسپانیا، چین و عربستان انجام میا

 قیمت هر کیلو زعفران یک میلیون تومان کاهش یافت* 

نوسان هستیم بطوریکه با نوسان قیمت زعفران از ابتدای امسال زیاد نبود ولی با آغاز فصل برداشت باز هم شاهد : میری تصریح کرد

 .شروع برداشت زعفران نگین در هر کیلوگرم از این رقم حدود یک میلیون تومان کاهش قیمت ایجاد شده است

هزار تومان بود که با آغاز برداشت این رقم  544میلیون و  5هر کیلوگرم رقم زعفران نگین قبل از آغاز فصل برداشت : وی افزود

 .هزار تومان رسیده است 544یون و میل 0قیمت آن اکنون به 

 0هزار تومان تا  544میلیون و  9قیمت هر کیلو گرم انواع زعفران معموال بین : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تصریح کرد

 .هزار تومان است 644میلیون و 

ی کاهش تولید آن ندارد مگر اینکه دمای فصل تولید و برداشت زعفران در پاییز است بنابراین سرما تأثیری برا: میری اظهار داشت

درجه زیر صفر برسد که در آن موقع ممکن است گل زعفران از زمین درنیاید و اگر هم درآمده باشد گل دچار  64هوا به حدود 

 .زدگی شود یخ

دگی تا حدی موجب وضعیت سردی هوا خوشبختانه مناسب بوده و مشکلی برای برداشت زعفران بوجود نیاورده اما بارن: وی افزود

 .شود پایین آمدن کیفیت زعفران تولیدی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294060444999 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930817000222
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 زیتون

 فودپرس- 1161آبان ماه  22پنج شنبه 

 روغن زیتون خوب کدام است؟ 

سید .کیفیت روغن زیتون به دو عامل اسیدیته و پراکسید وابسته است: گیری زیتون اظهار کرد ک شرکت روغنمدیرعامل ی

های دیگری را  تر است، چرا که روغن های وارداتی مطمئن روغن زیتون ایرانی نسبت به سایر روغن: محمدحسین میرابوالفضلی گفت

زیتون به دو عامل اسیدیته و پراکسید وابسته است که روغن زیتونی خوب کیفیت روغن : وی همچنین ادامه داد.کنند مخلوط نمی

روغن زیتون مرغوب باید بیخ گلو را بسوزاند و به : این کارشناس ادامه داد.تری داشته باشد است که اسیدیته و پراکسید پائین

گیری در  روغن: گیرد، افزود صورت می روش فیزیکی و شیمیایی 9وی با بیان اینکه استحصال زیتون به .اصطالح تلخ مزه باشد

میرابوالفضلی درخصوص ارقامی که برای .شود گیرد و هیچ گونه موادشیمیایی اضافه نمی استان به روش فیزیکی صورت می

های حاصله از این  واریته کلونیکی و آرنیکی بسیار خوب است و روغن 9دهی  درصد روغن: شود، ادامه داد گیری استفاده می روغن

وی .دهی دارد درصد روغن 99های دنیا است و همچنین زیتون اصیل ایرانی نیز واریته خوبی داشته و تا  رقام بهترین روغنا

ها باید با جعبه حمل و نقل شوند تا آسیبی  زیتون: گیری، ادامه داد همچنین درخصوص شرایط مطلوب انتقال زیتون برای روغن

وی درخصوص .گیری حرارت کمتری ببیند ساعت تجاوز نکند و در حین روغن 90یری تا گ نبینند و فاصله چیدن زیتون تا روغن

ها برای  گیری عمالً بیکار بودند و زیتون های روغن سال گذشته در ایران به دلیل کمبود زیتون، کارخانه: گیری افزود مشکالت روغن

 کنسروسازی بیشتر استفاده شده است

. - See more at: http://www.foodpress.ir/Post 

 شیالت

 ایسنا - 1161آبان  1۱پنجشنبه 

  گذاری در پرورش ماهیان زینتی خوداشتغالی با سرمایه

میلیون تومانی در طرح پرورش ماهیان زینتی، شاغل  64گذاری  جوانان جویای کار تهرانی با گذراندن یک دوره آموزشی و سرمایه

 .شوند می

: با اعالم این مطلب به خبرنگار ایسنا، گفت -اد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران مدیر مرکز پژوهشها و مطالعات بنی -مودبی 

در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای متقاضیان اشتغال و افراد جویای کار طرح پرورش ماهیان زینتی را در دستور کار داریم که هم 

 .های مختلف است اکنون در مرحله مقدماتی و بررسی مدل

این طرح دارای مزیتهای اقتصادی بسیاری است و با توجه به ظرفیتهای موجود در کشور درصدد اجرایی کردن آن و : دامه دادوی ا

 .ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان تهران هستیم

 64ان زینتی و توانند پس از گذراندن یک دوره آموزشی شش ماهه درباره ماهی متقاضیان می: مودبی درباره روند اجرای طرح گفت

 .گذاری با درآمدی معادل یک میلیون تومان مشغول کار شوند و خود اشتغالی کنند میلیون تومان سرمایه

با اجرای این طرح ضمن جلوگیری از : مدیر مرکز پژوهشهای بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران ابراز امیدواری کرد

یجاد اشتغال گسترده برای جوانان جویای کار و صادرات ماهیان زینتی به کشورهای همسایه واردات ماهیان زینتی به کشور، زمینه ا

 .فراهم شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=fde1ea69ba334aee85be8bf6f48ec676&Title=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F#sthash.cU9dclwl.dpuf
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ای که با سازمان آموزش فنی و  در قالب تفاهم نامه: هزار شغل جدید در استان تهران اظهار کرد 0وی همچنین درباره ایجاد 

غال پایدار برای نیروهای جوان بیکار و فاقد مهارت، افراد جویای تکمیل ای استان تهران به امضا رساندیم، زمینه ایجاد اشت حرفه

 .مهارت، جویندگان کار و نیروهای شاغل فاقد به وجود خواهد آمد

با : ها و زندانیان به عنوان بخشی از جامعه هدف این طرح افزود دار و سرپرست خانوار، سربازان پادگان مودبی با معرفی زنان خانه

 .نامه شناسایی مشاغل موجود و آینده پژوهی مشاغل متناسب با گروههای هدف در دستور کار قرار خواهد گرفت تفاهماجرای این 

های صنعت، خدمات و کشاورزی در اولویت قرار گرفته که  به گفته وی برای ایجاد اشتغال پایدار در فاز اول پنج رشته از بخش

ش سنگهای نیمه قیمتی و قیمتی، ورزشهای هوایی و پرورش آبزیان خوراکی و زینتی صنایع چرمی و چوبی، معرق و تابلو فرش، ترا

 .از جمله آنها است

http://www.isna.ir/fa/news/29406546259 

 شیالت
 - 61/80/28فارس

 های وارداتی بازارهای بومی را کساد کرده است ماهی

وارداتی که از طریق بنادر کشور وارد   ماهی: ینده مردم چابهار، نیکشهر و کنارک در مجلس شورای اسالمی گفتنما

 .های بومی را کساد کرده است شود بازار ماهی می

ل در وگو با خبرنگار فارس در چابهار با بیان اینکه در حوزه شیالت صیادان چابهار و کنارک با مشک یعقوب جدگال امروز در گفت

های بومی، واردات ماهی از طریق بنادر دیگر  علت اصلی مشکل در فروش ماهی: فروش صیدهای خود مواجه هستند، اظهار کرد

 .کشور است

ها الزم است تا در این زمینه تدبیر اساسی صورت  برای ارج نهادن به تالش صیادان بومی منطقه و رونق اقتصادی آن: وی ادامه داد

 .صیادان بومی رسیدگی شود گرفته و به مشکل

در حوزه آب نیز تعدادی از روستاها با تانکر : نماینده مردم چابهار، نیکشهر و کنارک در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

 .کشی نیمه تمام دارند که نیازمند توجه بیشتر مسئوالن است رسانی شده و تعدادی نیز سیستم لوله آب

 .حوزه انتخابیه قصرقند از نعمت برق محروم هستند روستا در 64تقریبا : جدگال گفت

جاری اقدامات بسیار  ها در سال راه  نماینده مردم چابهار، نیکشهر و کنارک در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در حوزه

ارچه مرزی دریایی غیرفعال دو بازارچه مرزی در حوزه انتخابیه اینجانب وجود دارد که یکی باز: خوبی انجام شده است، عنوان کرد

 .پسابندر است

برای تسهیل شرایط کار تجاری در این بازارچه : های الزم در بازارچه مرزی ریمدان تاکید کرد و گفت این مسئول بر ایجاد زیرساخت

 .ها و انبارها الزم است ایجاد امکاناتی از قبیل، جاده، پل، سالن

بر اساس تدوین الیحه دولت قرار است از محل درآمد نفتی یک یا دو درصد به : ز گفتآهن چابهار نی وی با اشاره به وضعیت راه

 .تمام و در حال انجام چابهار اختصاص یابد آهن نیمه راه

با توجه به فصل سرما نسبت به بیمه محصوالت کشاورزی اقدام : جدگال خطاب به کشاورزان جنوب سیستان و بلوچستان گفت

 .به مشکل برنخورند... حوادث غیرطبیعی مانند سیل، طوفان و سرمای سوزان و کرده تا در صورت بروز 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294094444022 

 شیالت

http://www.isna.ir/fa/news/93081506953
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930820000899
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 - 61/80/16فارس

 راهم شدامکان تولید خوراک ماهی خاویاری در کشور ف

برای : رئیس مؤسسه تحقیقات تاس ماهیان دریای خزر با بیان اینکه ذخایر ماهی خاویاری رو به کاهش است، گفت

سال تحقیقات امکان تولید آن در کشور فراهم  9۴حفظ ذخایر باید به فکر تأمین خوراک آنها در کشور بود که پس از 

 .شده است

محمود بهمنی رئیس مؤسسه تحقیقات تاس ماهیان دریای خزر امروز در مراسم  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

فقره قرارداد واگذاری دانش فنی تولید خوراک ماهیان خاوریای، تولید مایع تلقیح سویا، لوبیا و نخود به بخش خصوصی،  0امضای 

به حد بحرانی  6044شود، تا سال  بینی می ن خاوریای در دریای خزر کاهش یافته و پیشهای اخیر ذخایر ماهیا در سال: گفت

 .رسیده، طوری که امکان برداشت از آن وجود نداشته باشد

حرکت مهم و دانش بنیان از وظایف تحقیقات  9در این راستا و برای پیشگیری از کاهش ماهیان خاویاری دریای خزر : وی افزود

های داخلی و دیگر امکان حفظ ذخایر ماهیان در دریای خزر  پروری ماهیان خاویاری در آب ه یکی توسعه آبزیاین بخش بوده ک

 .بوده است

برای رسیدن به این مهم بحث تأمین خوراک ماهیان خاویاری مطرح : رئیس مؤسسه تحقیقات تاس ماهیان دریای خزر بیان داشت

 .یقاتی تعیین فرموالسیون مراحل مختلف رشد ماهیان خاویاری بوده استطرح تحق 69شود که ماحصل یک دهه تالش و  می

آال است که با توجه به سیستم  شود، همان خوراک ماهی قزل در حال حاضر خوراکی که به ماهیان خاوریاری داده می: بهمنی افزود

 .وع ماهیان مهم استبدنی و دهان زیر بودن ماهیان خاویاری شناور بودن غذا در سطح آب برای تغذیه این ن

تن باید  69تن گوشت ماهی خاویاری در کشور تولید شد که برای این میزان حدود  644حدود  29در سال : وی اظهار داشت

 .هزار تن گوشت ماهیان خاویاری در کشور تولید شود 94سالی  6040شود، در افق چشم انداز  بینی می خوراک مصرف شود و پیش

شود  هم اکنون بخشی از خوراک ماهیان خاویاری از خارج تأمین می: اسماهیان دریای خزر اظهار داشترئیس مؤسسه تحقیقات ت

 .که فرموالسیون این غذای وارداتی با ماهیان خاویاری مطابقت ندارد

آن را کشور شود که نیمی از  هزار تن ماهی خاویاری در دنیا تولید می 644مطابق آمار جهانی ساالنه حدود : بهمنی بیان داشت

 .کند چین تولید می

اند، بنابراین اگر ما بتوانیم فرمول خوراک بدست آمده را در کشور  ماهیان خاویاری با برند ایرانی در دنیا شناخته شده: وی افزود

یان نهادینه کنیم و تغذیه ماهیان خاویاری از طریق تولیدات داخلی تأمین شود، مطمئنا در سطح جهانی هم تولید غذای ماه

 .شود خاویاری با استقبال مواجه می

رئیس مؤسسه تحقیقات تاس ماهیان دریای خزر امروز با بیان اینکه تصور ما بر این است که ماهیان خاویاری فقط در محدوده 

یزد، قم، استان کشور از جمله  62اکنون در  به دلیل سازگاری باال ماهیان خاویاری هم: یابند، اظهار داشت دریای خزر پرورش می

 .پرورش این ماهیان در حال انجام است... خوزستان و 

های تحقیقاتی  دانش بنیان کردن تولید خوراک ماهیان خاویاری خیلی مهم است و امیدواریم بتوانیم پروژه: بهمنی تصریح کرد

 .شویم پروری در کشور می بنیان صنعت آبزی انداز صاحب توسعه دانش تکمیلی را انجام داده و معتقدیم که در افق سند چشم

در پایان این مراسم توافقنامه همکاری به منظور تولید خوراک ویژه ماهیان خاویاری و همچنین قرارداد واگذاری حق بهره برداری 

 محصول سویا، لوبیا و نخود بین موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای 9موقت از دانش فنی تولید مایه تلقیح مربوط به 

 .خزر، موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهادکشاورزی و بخش خصوصی به امضا رسید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294062444002 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930819000749
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 شیالت
 - 61/80/22فارس

 بازدید کرد« جزیره شیف»ی وزیر جهاد کشاورزی از مزرعه پرورش میگو

 .بازدید کرد« جزیره شیف»وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر به بوشهر دقایقی پیش از مزارع پرورش میگوی 

ان راهی جزیره از بوشهر، محمود حجتی صبح امروز در نخستین برنامه کاری خود در سفر به این است خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شیف شده و از مزارع پرورش میگو در این جزیره بازدید کرد

وزیر جهاد کشاورزی را در این بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور، مدیران مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در استان بوشهر، 

 .کنند استاندار بوشهر و جمعی از مسئوالن همراهی می

سال گذشته تولید   :زشکی استان بوشهر در حاشیه این بازدید به خبرنگار فارس در بوشهر، گفتمرتضی بهرامی مدیرکل دامپ

 .هزار تُن افزایش یابد 69رود این میزان امسال به  هزار تُن بوده و انتظار می 0میگوی پرورشی در استان بوشهر 

هزار هکتار و تاکنون هزار و  0مزرعه است با مساحت  50برداری پرورش میگو در جزیره شیف  تعداد مزارع آماده بهره: وی افزود

 .تن میگو از این مزارع برداشت شده است 944

الزم به ذکر است؛ وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر خود به بوشهر از مزارع پرورش میگو در شهرستان تنگستان نیز دیدن خواهد 

 .کند بوشهر شرکت می کرد و امروز در نشست مسئوالن استان بوشهر در استانداری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294099444655 

 
 شیالت
 - 61/80/22فارس

 کنیم مشکالت نخلداران را برطرف می/ بوشهر قطب تولید میگوی پرورشی در کشور است 

های پرورش میگو  های استان بوشهر در حوزه کشاورزی به ویژه سایت رزی که برای بازدید از ظرفیتوزیر جهاد کشاو

 .بوشهر قطب تولید میگوی پرورشی در کشور است: به این استان سفر کرده است، گفت

با توجه به : ر فرودگاه بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشتاز بوشهر، محمود حجتی دقایقی پیش د خبرگزاری فارسبه گزارش 

های پرورش میگو بازدید کرده و مسائل  اینکه در طول یک سال گذشته به بوشهر سفری نداشتیم، به این استان آمدیم تا از سایت

 .مربوط به آن را پیگیری کنیم

 .شود ست و بیشترین میگوی کشور در این استان تولید میاستان بوشهر قطب تولید میگوی پرورشی در کشور ا: وی ادامه داد

در چند سال گذشته با توجه به افت قیمت خرما مشکالتی : وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مشکالت نخلداران خاطرنشان کرد

صادرات خرما را برای نخلداران ایجاد شده است، امیدواریم در این سفر با کمک مسئوالن استان بوشهر مسائل مربوط به فروش و 

 .بررسی کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294099444404 

 شیالت
 - 61/80/21فارس

هزارتن میگو 99االنه صید س/دریایی  پروری با پروژه پرورش ماهی در قفس آغاز آبزی/لزوم تهیه سند توسعه دریایی

 دریایی

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930822000155
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930822000070
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دریایی آغاز   گیری سازمان شیالت کشور، با بیان اینکه به تازگی پروژه پرورش ماهی در قفس معاون صید و بنادر ماهی

باید در برنامه ششم توسعه به سند توسعه : گفت  پروری خواهد داشت، شده است که قطعا نتایج مطلوبی در آبزی

 .دریایی توجه خاص شود

، سومین کارگاه یک روزه آشنایی با دریانوردی و صنایع دریایی امروز در مرکز خبرگزاری فارسگزارش خبرنگار اقتصادی  به

 .فناوری و نوآوری ریاست جمهوری برگزار شد  همکاری

در کشور ایران با وجود آنکه   :یالت کشور، اظهار داشتدر این کارگاه آموزشی معاون معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان ش

 .کشوری دریایی هستیم، به دریا به عنوان فرصت توجهی نشده است

برنامه توسعه حتی یک سند توسعه دریایی  5متأسفانه در ایران دریا جایگاهی در توسعه کشور ندارد و در   :مجاهدی اظهار داشت

 .نداریم

های دریایی و مسائل ساختار و حقوقی دریا  های قبل در مورد مدیریت هماهنگ مناطق ساحلی، ارگان البته سال: وی ادامه داد

 .مسائلی بررسی شد، اما جنبه عملیاتی پیدا نکرد

میلیون تن  650کل تولید دنیا در مورد آبزیان حدود   :مجاهدی با بیان اینکه در دریا نیازمند توسعه جدی هستیم، اظهار داشت

 .شود میلیون تن آن مصرف انسانی می 696است که 

درصد بود که این  00، حدود 9444این رقم در سال   :درصد است اظهار داشت 50وی با بیان اینکه سهم صیادی در دنیای امروز 

 .نشان از کاهش منابع دریایی دارد

درصد صید دنیا را  04ی، آمریکا، هند و پرو کشورهای چین، اندونز  :معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت کشور، بیان کرد

 .دهند در آبزیان انجام می

درصد رشد ساالنه داشته است و  60پروری ایران در دوره ده ساله  ذخایر آبزی در دریاها نیازمند حمایت است؛ آبزی :وی ادامه داد

 .این در مقایسه با آمار جهانی رقمی رو به رشد است

 .سرعت رشد تولیدات شیالتی در ایران باالتر از دنیا است: ری سازمان شیالت کشور، اظهار داشتمعاون صید و بنادر ماهیگی

ها  هزار نفر صیاد داریم که در تعاونی 604: کیلومتر در ساحل در کشور ایران وجود دارد، افزود 044هزار و  5وی با بیان اینکه 

 .فروند کشتی برای صیدهای صنعتی داریم 50هزار فروند لنج صیادی و  9هزار فروند قایق صیادی،  69کنند؛ همچنین  فعالیت می

پروری  درصد سهم آبزی 09درصد در دریای خزر و  0درصد در دریای جنوب،  50میزان تولید آبزیان در ایران : وی یادآور شد

 .است

 .شور اول دنیا هستیمک 0مصرف سرانه کنسرو ماهی در ایران باال است و در این عرصه در شمار : وی اضافه کرد

بیشترین صید از خزر را  00در سال   :دهند، گفت فروند شناور در بنادر شمال صید ماهی کیلکا را انجام می 04وی با بیان اینکه 

 .داشتیم و صد هزار تن ماهی کیلکا صید کردیم

: گفت کنیم، میگوی دریایی در کشور تولید می هزار تن 66معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت کشور، با بیان اینکه ساالنه 

 .ها و ورود پساب و فاضالب آینده نامناسبی را برای خزر رقم خواهد زد افزایش صید غیرمجاز، وضعیت نامناسب رودخانه

همچنین در دریای جنوب گسترش فعالیت صیادی غیرمجاز، : معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت کشور، اظهار داشت

 .فرسودگی ناوگان ماهیگیری، استهالک امکانات بنادر ماهیگیری و نبود بودجه کافی برای نگهداری بنادر از جمله مشکالت است

ارزش غذایی این ماهی مطلوب است و سازمان شیالت پیگیر ورود آن به سبد غذایی   :وی همچنین درباره ماهی تیالپیا اظهار داشت

 .مردم است

http://www.farsnews.com/
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کنیم با ایجاد تغییراتی بحث عقیم بودن آن را بررسی کنیم تا خاصیت  مربوط به شرق آسیا است که تالش می این ماهی: وی افزود

 .تولید مثل نداشته و از نظر حجمی رشد کند، تا برای موارد مصرف خوراکی قابلیت استفاده داشته باشد

استفاده از آب جاری و عدم اتالف آب از مزایای آن است، : های سردابی اظهار داشت پروری در ماهی های آبزی وی با اشاره به مزیت

 .کند ضمن آنکه در کنار آن به تولید محصول ارگانیک کمک می

پروری دریایی است اما ما در ایران  آبزی  گرایش امروز دنیا به سمت: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت کشور، بیان کرد

 .م در حالی که باید دوره دامپروری در دریا را آغاز کنیممتأسفانه هنوز به فکر شکار هستی

 .مجاهدی این را هم گفت که وزیر جهاد کشاورزی یک نفر را مأمور پروژه پرورش ماهی در قفس و در دریا کرده است

در این روش  قطعا حجم قابل توجهی از تولیدات ماهی در دریا: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت کشور، یادآور شد

 .پروری حرکت کرد خواهیم داشت و باالخره باید به سمت رشد آبزی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294096444069 

 شیالت
 آیانا-1161آبان  28, سه شنبه

 یه مجاز اعالم شد صادرات آبزیان ایران به روس

 .مجوز صادرات آبزیان و محصوالت شیالتی به عنوان نخستین گروه از محصوالت خام دامی به بازار روسیه دریافت شد

های مختلف وزارت جهاد کشاورزی از  ها و همکاری مداوم بخش به گزارش روابط عمومی سازمان شیالت ایران، به دنبال پیگیری

های تخصصی؛ بر اساس اعالم رئیس دامپزشکی کشور  الملل و سازمان ن دامپزشکی و دفتر امور بینجمله سازمان شیالت، سازما

 .روسیه، صادرات آبزیان ایران به روسیه مجاز اعالم شد

های فعال ایرانی که  ، صادرات انواع آبزیان و محصوالت شیالتی توسط شرکت0/0/29بنا بر اعالم تلویزیون دولتی روسیه از تاریخ 

رست آنها قبال به دامپزشکی روسیه اعالم شده و دارای شرایط الزم برای صدور محصول به این کشور هستند، مجاز اعالم شده فه

 .است

الزم به ذکر است؛ بخش شیالت و آبزیان به عنوان نخستین بخش از گروه محصوالت پروتئین دامی مجوز صادرات به کشور روسیه 

این مجوز بازار هدف صادراتی روسیه با عنوان یکی از بازارهای مناسب با قابلیت رقابتی باال مورد را دریافت کرده و امید است با 

بندی مصرف خانوار  توجه بخش غیردولتی برای صادرات محصوالت شیالتی، به ویژه محصوالت دارای ارزش افزوده و دارای بسته

 ./قرار گیرد

http://www.iana.ir/archive/item/94969-6.html 

 

 شیالت

  فودپرس-6929آبان ماه  60شنبه 

 برابر واردات ۵قیمت محصوالت آبزی صادراتی ایران 

های تجارت،  در کنار زیرساخت: ها مشکل است، گفت دبیر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران با بیان این که کار با روس 

: اکبر خدایی اظهار کرد علی.ستانداردها، قیمت و توانایی جذب مشتری در بازار هدف در مسائل صادرات بسیار تعیین کننده استا

شد تا زمینه حضور بخش خصوصی امکان پذیر باشد که این موضوع  فعالیت اولیه و پایه ارتباط با روسیه باید توسط دولت انجام می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930821000812
http://www.iana.ir/archive/item/20262-1.html
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ها  وی با اشاره به این که بحث انتقال پول و کانتینرهای یخچالی بسیار بر سر زبان.کشور صورت پذیرفت با ایجاد تفاهم نامه بین دو

های ایجاد شده توسط  است اما باید بخش خصوصی از زمینه  های بخش خصوصی نادیده گرفته شده توانمندی: است، ادامه داد

جلساتی در راستای مسائل تعیین کننده همچون استانداردها، : شان کرداین فعال اقتصادی خاطرن.بخش دولتی استفاده الزم را ببرد

شود زیرا تا زمانی که این مسائل به درستی ساخته و پرداخته  قیمت مناسب و یکسان و توانایی جذب مشتری به محصول برگزار می

الب محصول ایرانی شود خود به شخصه زمانی که مشتری در بازار هدف ط: خدایی تصریح کرد.کند ها دردی دوا نمی نشود زیرساخت

در رابطه با صادرات : ها مشکل است، گفت وی با بیان این که کار با روس.نقل تجاری محصول کمک خواهد کرد و به ارتباط و حمل

در ارتباط با شود که افراد  ای وجود ندارد، از این رو از تجربه بازرگانان حوزه کاالی کشاورزی استفاده می آبزیان به روسیه تجربه

: دبیر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران تاکید کرد.کنند ها در مذاکرات اشاره می روس ها عمدتا به خصوصیات اخالقی روس

بندی و قیمت  شود مشتریان بسیاری برای محصوالت آبزی ایران در بازار روسیه وجود خواهد داشت زیرا کیفیت، بسته بینی می پیش

او با اشاره به این که در کنار تولید و صادرات، واردات محصوالت آبزی به ایران وجود .یط رقابت پذیری را داردمحصوالت آبزی شرا

هزار تن  244هزار تن بوده که این میزان در سالجاری بیش از  004در سال گذشته حجم تولید محصوالت آبزی کشور : دارد، گفت

ارزش افزوده صادرات : خدایی یادآور شد.هزار تن واردات به ثبت برسد 55در حدود  شود بینی می خواهد بود و در کنار تولید پیش

دالر در هر کیلو گرم و واردات به کشور در حدود  64ای که صادرات محصوالت ایران بیش از  محصوالت آبزی ایران باالست به گونه

صادرات محصوالت آبزی کشور : والت آبزی ادامه داداین فعال اقتصادی در رابطه با صادرات محص.دالر در هر کیلو گرم است 9

نگرانی رفع نیاز داخلی را به همراه نخواهد داشت و این موضوع به دلیل آن است که تنوع آبزیان بسیار بوده و برخی از محصوالت 

های دور این  ز سالاو در پایان با بیان این که ا.همچون کوسه ماهی، ماهی مرکب و گربه ماهی مورد طبع مشتری داخلی نیست

تر از حجم صادرات آن  حجم واردات ماهی تزئینی همچون ماهی آب شور بیش: شود، گفت ها به اروپا و چین صادر می گونه ماهی

  است

http://www.foodpress.ir/Post 
 شیالت

 فودپرس-6929آبان ماه  65پنج شنبه 

 محصوالت شیالتی به روسیهآغاز صدور 

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت کشور با بیان اینکه روسیه صدور مجوز برای واردات 

میگو، انواع ماهی جنوب و انواع آبزیان پرورشی محصوالتی : محصوالت شیالتی از ایران را از هفته گذشته آغاز نموده است، گفت

توانند صادرات محصوالت  شرکت ایرانی می 94عیسی گلشاهی با بیان اینکه رسما اعالم شده .شوند د که عازم روسیه میهستن

روسیه صدور مجوز برای واردات این محصوالت را از هفته گذشته آغاز نموده : شیالتی را به روسیه انجام دهند، اظهار داشت

های  ال چه میزان صادرات به این کشور انجام خواهد شد؟ با بیان اینکه شرکتوی در پاسخ به این پرسش که تا پایان س.است

ها نهایی  این بستگی به نوع مذاکرات و نوع محصوالتی دارد که روس: اند، گفت های ایرانی خصوصی روسیه در حال مذاکره با شرکت

توانیم به روسیه انجام  چه میزان صادرات را می شود که تا پایان سال جاری روز آینده مشخص می 65الی  64کنند ضمن اینکه طی 

 شون به گفته گلشاهی میگو، انواع ماهی جنوب و انواع آبزیان پرورشی محصوالتی هستند که عازم روسیه می.دهیم

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

 صادرات و واردات

 آیانا-1161آبان  21, جمعه

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=125c170b6a8e4d769cf3bb1aa1c36cb2&Title=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87#sthash.D4GG49xT.dpuf
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 ! های انار، گیالس و مرغ صادرات چیپس با طعم

که این محصوالت با  شود، اما به دلیل این به دلیل تقاضای بازار عراق چیپس با طعم انار، گیالس و مرغ از ایران صادر می

 . ها نیست ایرانی مطابقت ندارد در بازار داخل اثری از این طعم  ذائقه

که فروش چیپس در بازار عراق با این  نندگان و صادرکنندگان چیپس و اسنک ایران با بیان اینعلی شریعتی دبیر انجمن تولیدک

کنندگان چپیس تمایل زیادی به افزایش طعم و فروش چیپس در بازار  تولید: ها با استقبال زیادی روبرو بوده است، اظهار کرد طعم

 .هایی نیست ن ذائقه ایرانی متناسب با چنین طعماما براساس کارهای انجام شده در بازار ایرا. داخلی دارند

: فارس عنوان و اظهار کرد های حوزه خلیج های عراق، افغانستان و کشور شده را به کشور وی عمده صادرات چیپس و غالت حجیم

 .درصد حجم صادرات مربوط به کشور عراق است 60بیش از 

 واحد فعال تولید چیپس و اسنک ۰۰

برداری در صنعت  های بهره تعداد پروانه: واحد فعال در زمینه تولید چیپس و اسنک در کشور خبر داد و گفت 00شریعتی از وجود 

پروانه نیز رسیده بود که در پنج سال گذشته به دلیل تغییر و تحوالت رخ داده  654چیپس، اسنک و غالت حجیم شده به حدود 

در بازار، تعداد زیادی از واحدهای کوچک و محلی این صنعت عمال  در شرایط اقتصادی کشور اعم از رکود و سخت شدن حضور

 .تعطیل شدند

 میلیون دالر چیپس در هر ماه 31۵صادرات 

براساس آمار رسمی ارزش صادرات چیپس و غالت : دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس و اسنک ایران گفت

 .میلیون دالر است 9.5شده در هر ماه سه تا  حجیم

این : شده یک کاالی سبک است، اظهار کرد که چیپس و غالت حجیم به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، وی با بیان این

طوریکه ایران توانسته پای صادرات این محصول را به  ، به مساله امتیازی را برای افزایش صادرات این محصول به وجود آورده است

 .ا نیز باز کندکشورهای اروپایی حتی کاناد

در این محصول وارداتی : های اروپایی را هفت درصد عنوان و اظهار کرد شده به کشور شریعتی میزان صادرات چیپس و غالت حجیم

 .شود محصول قاچاق در ایران است شده خارجی در بازار دیده می گیرد و اگر چیپس و غالت حجیم صورت نمی

 .میلیون دالر بود 06ال قبل حدود به گفته وی کل صادرات این صنعت در س

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/94900-6.html 

 صادرات و واردات
 آیانا-1161آبان  10, یکشنبه

 میلیون دالری محصوالت کشاورزی فارس 99۹صادرات برون مرزی 

 . دلیل کیفیت باال و تنوع زیاد از توان افزایش صادرات برخوردار است کشاورزی فارس به

 944فارس ساالنه بیش از : محمد مهدی قاسمی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت

 .میلیون دالر صادرات محصوالت کشاورزی دارد که از روند رو به رشدی برخوردار است

استان فارس یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان بخش کشاورزی در کشور و منطقه است و می تواند بخشی از : امه دادوی اد

 .تولیدات مازاد خود را به سایر کشورها صادر کند

توان اتحادیه اروپا برای واردات میوه و سبزی محدودیت هایی را اعمال کرده، اما محصوالت کشاورزی فارس : قاسمی بیان داشت

 .صادرات را دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20287-1.html
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نوع محصوالت کشاورزی و غذایی ایران را درخواست کرده که استان فارس می تواند پاسخگوی آن  64کشور روسیه : وی اضافه کرد

 .باشد

کشور روسیه بازار خوبی برای خرید محصوالت با کیفیت استان فارس است، باید برای : رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت

 .صادرات به این کشور زمینه سازی الزم انجام شودافزایش 

میلیون دالر از فارس به  669هزار تن انواع محصوالت کشاورزی به ارزش  604به گفته وی، در شش ماهه نخست امسال بیش از

 .خارج از کشور صادر شد

 .رصد افزایش داشته استدرصد و از لحاظ ارزشی سه د 5/0این میزان نسبت به سال قبل از لحاظ وزنی : قاسمی گفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/94966-6.html 

 صادرات و واردات

  فودپرس-6929آبان ماه  60شنبه 

 برابری صادرات مواد غذایی 90  وعده

های   میلیون دالر بوده که بر اساس سیاست 665ایی در نیمه نخست امسال حدود با وجود تراز تجاری منفیارزش صادرات مواد غذ 

جدید و اعالم وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است این میزان به پنج میلیارد دالر برسد و شاید تقویت روابط تجاری با روسیه 

میلیون  069میلیارد و  60در سال گذشته بالغ بر ارزش تجارت محصوالت غذایی و کشاورزی کشور .بتواند کلید تحقق این امر باشد

میلیون دالر نیز مربوط  960میلیارد و  69میلیارد دالر مربوط به صادرات مواد غذایی و کشاورزی و  5.9دالر بوده که از این میزان 

ارت محصوالت غذایی سهم ارزش تج 6929دهد در سال  آمار گمرک ایران نشان می.به واردات محصوالت این محصوالت بوده است

درصد رسیده و سهم ارزش صادرات مواد غذایی و کشاورزی از کل  94.99و کشاورزی کشور از کل ارزش تجارت غیرنفتی ایران به 

از سوی .درصد رسیده است 69.5ارزش صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی به 

درصد بود درصورتی که  95درات مواد غذایی و کشاورزی از صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته بیش از دیگر سهم ارزش صا

به گفته زرگران، دبیرکل کانون .درصد شد 90سهم ارزش واردات محصوالت غذایی و کشاورزی کشور از کل واردات نزدیک 

و کشاورزی کشور سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی  های گذشته صادرات محصوالت غذایی های صنایع غذایی در سال انجمن

. وی چندی پیش افزایش صادرات مواد غذایی را در گرو ایجاد تفاهم نامه با روس عنوان کرد.کشور را به خود اختصاص داده است

صادرات محصوالت  های مناسب، زمینه چند برابر شدن چراکه درصورت ایجاد این هاب صادراتی و حمایت دولت و ایجاد زیرساخت

شود؛ به عنوان مثال بازار مواد غذایی و کشاورزی روسیه بازاری چند میلیارد دالری بوده که  غذایی و کشاورزی کشور فراهم می

از سوی دیگر در چند ماه اخیر در پی تشدید روابط تاریک روسیه با .های این بازار بسیار پایین است سهم ایران در برخی از حوزه

ها بر آن شدند تا حجم روابط تجاری خود را با ایران افزایش  اروپا و آمریکا که به واسطه مسائل اوکراین ایجاد شد، روساتحادیه 

در این راستا مقامات دو کشور .دهند زیرا روسیه خرید محصول از اروپا را متوقف کرده و به دنبال جایگزینی همچون ایران است

ها به  هایی را امضا کردند که البته تا کنون موارد این تفاهم نامه ذاکراتی داشته و تفاهم نامهایران و روسیه طی جلسات متعدد، م

صادرات محور اصلی توسعه اقتصاد  "در این میان به دلیل اینکه در گذشته اعتقادی مبنی بر اینکه .صورت شفاف اعالم نشده است

ای مطرح بوده، توفیقات صادراتی چندانی نصیب ایران نشده است اما  یهباشد وجود نداشته و صادرات به عنوان یک امر حاش "کشور 

توسعه  "ترین راه خروج از رکود  دولت یازدهم به این نتیجه رسیده که صادرات نیروی پیشران اقتصاد است و به همین دلیل اصلی

ر حوزه مواد غذایی شاهد تحول در نظر گرفته شده و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است د "صادرات غیرنفتی

 چشمگیری باشیم؛ به طوری که بتوانیم در بخش صادرات صنعت غذایی به پنج میلیارد دالر برسیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20216-1.html
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. - See more at: http://www.foodpress.ir/Post.aspx?I 

 صنایع غذایی

 فودپرس- 1161آبان ماه  16دو شنبه 

 یونس ژائله روی جلد اقتصاد سبز نقش بست/«اقتصاد سبز»کنم در  با اینا زمستونو سر می

منقش به تصویر روی جلدی از یونس ژائله، نخبه اقتصادی جهان  29ویژه آبان  «اقتصاد سبز» چهلمین شماره نشریه -فود پرس 

  .اسالم منتشر شد

و به قلم  «ا از تولیدکنندگان صنایع غذایی نگیریممالیات ضعف نظارت ر»به گزارش فود پرس، سرمقاله این شماره که با عنوان 

صنایع غذایی و نحوه نامناسب برخورد سردبیر نشریه به رشته تحریر درآمده، به مظلوم بودن  محمدرضا جمشیدیمهندس 

  .های نظارتی با تولیدکنندگان غیرمتخلف پرداخته است دستگاه

است که در آن علیرضا صفاخو « اقتصاد سبز»عنوان سخن ماه این شماره « مانع کیش حجتی در شطرنج کشاورزی شویم»

لوحه قرار دادن آنها قدرت اجرایی جهاد کشاورزی دوچندان ها داشته تا با سر هایی را خطاب به روسای جهاد کشاورزی استان توصیه

 .شود

ورود پیروزمندانه غذاهای سنتی فصل سرد به تولید صنعتی عنوان گزارش اصلی نشریه است که به قلم توانای پیشکسوت 

تانه و بازگشت این گزارش خواندنی روایتگر سیر تکاملی غذاهای زمس. نویسی مطبوعات یحیی امیری نوشته شده است  گزارش

  .ها در نهایت مدرنیته به غذاهای سنتی است دوباره ذائقه ایرانی

باشی، کشاورزی پست مدرن، آب، برق و گاز و بناهای غیرقانونی در اراضی  ماندگار هر جامعه است، فضول  مغزهای نخبگان سرمایه

ام فاصله با کسب عنوان بدغذاترین کشور جهان، طعم شود، حذف خمیرمرغ مغایر با اقتصاد مقاومتی، چند گ کشاورزی واگذار نمی

درصد از کل تجارت جهانی مواد غذایی، تشویش در زمینه مصرف شیر برخالف 94تلخ بازار قند و شکر، سهم غذای حالل 

و صدرنشینی « هراز»، «رانی»کننده  قهرمان فوتبال صنعت غذا شد، جهش خیره« ویک یک»های کلی نظام است،  سیاست

کنندگان، آخرین اخبار برندها ازجمله اهم مطالب این شماره  در دومین مرحله شمارش آرای نظرسنجی از مصرف« یکو یک»

  .است« اقتصاد سبز»

ازجمله ... ها و  های کشاورزی، دنیای نمایشگاه های کشاورزی و صنایع غذایی، سرگرمی بازار مک دونالد از سکه افتاد، اپلیکیشن

  .ه استدیگر مطالب این نشری

 

  .تماس حاصل نمایند 66550040توانند با شماره تلفن  می« اقتصاد سبز»عالقمندان جهت مطالعه منظم 

http://www.foodpress.ir/Pos 

 صنایع غذایی
 فودپرس- 1161آبان ماه  24شنبه 

 چند گام فاصله با کسب عنوان بدغذاترین کشور جهان

 نوشین جمشیدی

 .هایی نظیر دیابت و سکته و فشار خون و ارتباط آن با بدغذایی بررسی شد ز میزان ابتال به بیماریدر گذشته آماری ا

گیرد که باز هم زنگ هشدار را برای مسووالن و متولیان سالمت جامعه به صدا در  در این مجال گزارشی مورد بررسی قرار می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6cd16ecc1a0943379420a0e868e754b1&Title=%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%2016%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C#sthash.3QUChYPb.dpuf
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%B3%D8%A8%D8%B2
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%B3%D8%A8%D8%B2
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=81a157a20bd847889d199a2ac3eb288c&Title=%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%20%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%C2%AB%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%C2%BB/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%20%DA%98%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%87%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA
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ها را هم مخاطب قرار  اهد شد؟ این گزارش حتی نحوه هدفمندی یارانهخواهد آورد و آن اینکه آیا ایران بدغذاترین کشور جهان خو

دهد، چراکه جابجایی چند قلم از مواد غذایی اساسی در سفره خانوارها بعضی از این آمارهای ناخوشایند را رقم زده است و در  می

این . له از آن یاد کرده است رقم بخوردکه گزارش زیر با ارایه اد« خودکشی دسته جمعی ایرانیان»صورت ادامه این روند شاید 

درحالیست که در بدو اجرای این طرح بسیاری از کارشناسان به ایجاد مشکالت عدیده در نظام سالمت و اوضاع بهداشت و درمان 

  .کشور هشدار داده بودند

ل لبنیات گران شود و مردم اگر مواد غذایی اساسی مردم مث»: دکتر مرندی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود

افتد، درنتیجه خسارات  شود و سالمت جامعه به خطر می قدرت خرید آن را نداشته باشند، سوء تغذیه در جامعه زیاد می

 «.ناپذیری به مردم وارد خواهد شد جبران

درصدی کمبود کلسیم  04ای این است که صنایع لبنی کشور نسبت به کاهش مصرف لبنیات و مسووالن، آمار  مصداق چنین گفته

  .اند در ایرانیان را هشدار داده

ای کمک خواهد  رفت از مشکالت عدیده تغذیه در گزارش ایرنا آماری وجود دارد که بررسی و اطالع از آنها به اتخاذ راهکارهای برون

  .ای منجر به این امر شود غذیههای ت چه بسیار شایسته خواهد بود که مرور این آمار بتواند با اصالح هدفمندی یارانه. کرد

 

 !ها با مواد غذایی خودکشی دسته جمعی ایرانی

اما این، تنها آمار « .کند کیلوگرم افزایش پیدا می 9سرانه مصرف روغن هر ایرانی ساالنه »: هاشمی گفت زاده سید حسن قاضی

 .ها نیست وحشتناک از مصرف غیر استاندارد مواد غذایی توسط ایرانی

کیلوگرمی سرانه مصرف روغن در ایران، تنها آمار عجیب و غریب درباره سرانه مصرف مواد  9یر بهداشت درباره افزایش هشدار وز

سرانه مصرف، یعنی مصرف ساالنه هر نوع کاال، خدمت، فرصت و موقعیتی برای رسیدن به هدف خاص . غذایی در ایران نیست

آنها هیچ اصراری ندارند که مطابق میانگین . مواد غذایی عجیب و غریبی دارندها سرانه مصرف  ایرانی. توسط یک نفر در یک سال

ها نگران کننده و حتی  سرانه مصرف مواد غذایی در ایران در برخی خوراکی. آمارهای جهانی و استاندارهای الزم حرکت کنند

ده از سرانه مصرف مواد غذایی در ایران تا این موضوع بهانه مناسبی است برای سر زدن به آمار و ارقام منتشر ش. بحرانی است

 بفهمیم اوضاع از چه قرار است؟

 ای به نام دورریزهای نان و برنج فاجعه

میزان مصرف نان . این دو قوت غالب، خوراک مردم هستند که هر سال عید فطر باید زکات فطره نیز بر همین اساس پرداخت شود

 95کیلوگرم است که این آمار در جهان تنها  664مصرف نان هر ایرانی در سال در حالی سرانه . در ایران رقم خیره کننده ای دارد

البته دورریز نان در کشور . خورند و از این لحاظ در صدرجهان قرار دارند برابر آمار جهانی نان می 6ها  در واقع ایرانی. کیلوگرم است

کیلوگرم اعالم شده  04سرانه مصرف برنج در کشورما . مصرف نمی شودکیلوگرم  664ما در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و همه این 

 95اما این مقدار نسبت به میانگین جهانی . کیلوگرم بوده است 94تا  65دهه گذشته، این میزان  9و این درحالی است که در 

 .کیلوگرم هم پایین تر است

این در . کیلوگرم است 604که سرانه مصرف برنج در این کشور جالب است بدانید پرمصرف ترین کشور جهان در برنج، تایلند است 

 .کیلوگرم است 0حالی است که این آمار در کشور ترکیه فقط 

 ها در رتبه نود و هشتم مصرف گوشت جهان ایرانی

گرم اعالم کیلو 06در جهان را ( قرمز و سفید) سرانه مصرف گوشت  9469در دسامبر ( فائو)سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی 

این میزان از آمار جهانی کمتر و از میانگین . کنند کیلوگرم گوشت مصرف می 96ها ساالنه حدود  این در حالی است که ایرانی. کرد
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ها به طور جداگانه در  ایرانی. قرار دارد 20کشور جهان در رتبه  626همچنین ایران از لحاظ مصرف گوشت بین . آسیا باالتر است

مردم آمریکا بزرگترین مصرف کنندگان گوشت . کنند کیلوگرم گوشت مرغ مصرف می 90لوگرم گوشت قرمز و کی 69یک سال 

کیلوگرم در  662جالب این که مردم کشور کوچک کویت نیز با . خورند کیلوگرم گوشت می 694آنها ساالنه . درجهان هستند

 .مردم دنیا قرار دارند« گوشتخوار ترین»جایگاه دوم 

 ها در مصرف روغن، نمک، شکر ه ایرانیرکورد ویژ

ها بین  سرانه مصرف شکر ایرانی. قلم موادغذایی که مصرف زیادشان مضر است رکوردهای ویژه ای دارند 9ها در مصرف این  ایرانی

ان از شکر برابر مردم جه 5ها  این، یعنی ایرانی. کیلو گرم است 5در حالی که میانگین جهانی آن، فقط . کیلوگرم است 90تا  96

سازمان جهانی بهداشت، میانگین مصرف نمک را برای . کنند ها عالوه بر شکر، در نمک هم زیاده روی می ایرانی. کنند استفاده می

برابر  9تا  9برابر میزان توصیه شده این سازمان دانسته است، اما ایرانی  9گرم عنوان کرده و این میزان را  64هر فرد در جهان، 

معاون غذا و « رسول دیناروند»طبق گفته . ای دارد کننده در مورد مصرف روغن نیز ایران آمار خیره. کنند مصرف میبیشتر نمک 

مهرماه  99این در حالیست که وزیر بهداشت روز چهارشنبه . کیلوگرم است 96دارو وزرات بهداشت، سرانه مصرف روغن در کشور 

 .ها خبر داده است؛ چیزی شبیه فاجعه نه مصرف ایرانیکیلوگرم روغن به سرا 9از اضافه شدن ساالنه 

 تخم مرغ؛ چند پله پایین تر از جهان

های اصلی تولیدکننده تخم مرغ در کشور  درباره سرانه مصرف تخم مرغ مدیرکل جهاد کشاورزی استان قم، به عنوان یکی از استان

عدد تخم مرغ است و  954حالی است که میانگین جهانی، این در . عدد است 624اعالم کرده سرانه مصرف تخم مرغ در ایران 

های دیگری هم در این باره اعالم شده و به عنوان  هرچند رقم. خورند تخم مرغ کمتر از میانگین جهانی می 64ها ساالنه  ایرانی

: خبرگزاری فارس گفتمثال، سال گذشته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با

 «.عدد است 944و در جهان  664سرانه مصرف تخم مرغ کشور »

کیلوگرم در  0/0مصرف تخم مرغ در ایران در حال کاهش است و از  «helgilibrary» طبق آمارهای منتشر شده از سوی سایت

همچنین . رم در سال رکورددار استکیلوگ 60کشور ژاپن نیز با مصرف . رسیده است 9466کیلوگرم در سال  5/5به  9440سال 

 .کیلوگرم تخم مرغ در سال است 2/0میانگین جهانی نیز 

 روغن زیتون؛ غفلت از یک داروی طبیعی

سرانه مصرف روغن زیتون، این . اند های مضر هستند که از مصرف روغن زیتون غافل شده ها در حالی رکورددار مصرف روغن ایرانی

کیلوگرم  90این در حالیست که در برخی کشورهای جهان سرانه مصرف این کاال به . گرم است 994داروی طبیعی در کشور فقط 

کیلوگرم در سال به خود اختصاص داده است که به دلیل  90کشور سوریه باال ترین آمار مصرف روغن زیتون را با . رسد نیز می

همچنین سرانه مصرف روغن زیتون در . وقی مواجه استهای قلبی و عر مصرف باالی این ماده طبیعی با کمترین مشکل بیماری

به گفته احمد بلند نظر، عضو شورای ملی زیتون، روغن . کیلوگرم است 69کیلوگرم و ایتالیا  60کیلوگرم، اسپانیا  90کشور یونان 

کنند که این موضوع به  فاده میاما در جامعه ایرانی از کنسرو میوه زیتون بیش از روغن زیتون است. زیتون در ایران ناشناخته مانده

 .گردد فرهنگ پایین مصرف در کشور بر می

 خورترین مردم جهان ها نوشابه ایرانی

 09مصرف سرانه نوشابه در کشور ما . ترین نوشیدنی جهان نیز با اقتدار در صدر ایستاده اند ها در نوشیدن پرحرف و حدیث ایرانی

های غیر الکی و  اگرچه این آمار فقط مخصوص نوشابه. خورند لیتر نوشابه در سال می 64در حالی که مردم جهان به زور . لیتر است

کمبود کلسیم در کشور ما بسیار جدی است و نوشابه مانع جذب . اما باز هم مصرف نوشابه در ایران بسیار باالست. گازدار است

در حالی که یک قاشق روغن . کنند رای نوشابه پول خرج میمیلیارد تومان ب 9ها ساالنه حدود  ایرانی. شود کلسیم مواد غذایی می
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 .خورند زیتون هم نمی

 مصرف سرانه ناچیز شیر

کیلوگرم و در  624اما طبق آمار جهانی متوسط مصرف شیر در جهان . کیلوگرم اعالم شده است 04سرانه مصرف شیر در ایران 

کیلوگرم هم  544این آمار در کشورهای توسعه یافته جهان به . کیلوگرم اعالم شده است 054تا  944کشورهای اروپایی بین 

های چهارمحال بختیاری، آذربایجان غربی و شرقی از متوسط کشور بیشتر است، اما در کشور  البته مصرف شیر در استان. رسد می

. کیلوگرم است 044مصرف شیر های قلبی و طول عمر را داراست سرانه  فرانسه که متعادل ترین رژیم غذایی در ارتباط با بیماری

های آن مانند بستنی،  دهند به جای خوردن شیر از فرآورده رو بوده است و مردم ترجیح می مصرف شیر همواره با چالش روبه

های جهانی به  با دقت در آمار مصرف مواد غذایی کشور و میانگین. شیرکاکائو استفاده کنند که البته خاصیت ماده اولیه را ندارد

. توانیم عنوان بدغذا ترین کشور جهان را از آن خود کنیم حتی می. شنی پیداست که ما در وضعیت غذایی درستی قرار نداریمرو

ای است که  آمارها از وضعیت غذایی کشور و رغبت مردم به مواد غذایی کم ارزش و حذف مواد غذایی مفید در برنامه غذایی به گونه

 .خودکشی دسته جمعی قرار دارند ها در آستانه یک انگار ایرانی

 آیا حواس مان به الگوی مصرف خانوار هست؟: و آخرین پرسش

http://www.foodpress.ir/Post 

 عسل

 گاران جوانخبرن - 1161آبان  2۴: تاریخ

 مجوز ورود ملکه زنبورعسل به کشور صادر شد

ها قرار است از کشورهای آمریکا،  اتحادیه زنبورعسل مجوز ورود محدود ملکه زنبورعسل به کشور را گرفته و این زنبور: حیدری گفت

 .نیوزیلند، استرالیا، ایتالیا و قفقاز به کشور ما صادر شوند

ورود ملکه زنبورعسل تا به امروز دارای مجوزهای : اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، فرامرز حیدری در گفتگو با 

ها به صورت غیرقانونی وارد کشور  ای ملکه شده، به دلیل حمایت از ملکه زنبورعسل داخلی ولی عده قانونی برای آن صادر نمی

 . نژاد ایرانی در کشور افزایش یابد اما در حال حاضر امیدواریم با این صدور مجوز، تولید ملکه با حفظگردند  می

 . ایم در حال حاضر ما کارهای مطالعاتی خود را جهت ورود ملکه زنبورعسل از کشورهای نامبرده شده آغاز کرده: وی در ادامه افزود

این وظیفه سازمان : ای از کشور مبداء است، تصریح کرد ازمند نظارت قرنطینهحیدری با بیان اینکه ورود ملکه زنبورعسل نی

ای را رعایت کنند تا کمترین خسارت به این بخش وارد  دامپزشکی و مراکز تحقیقاتی وابسته به این سازمان است که موارد قرنطینه

 . شود

ها و  بع شرایط اقلیمی مانند تغییرات آب و هوا، ریزگردکیفیت عسل تا: های موجود در بازار نیز افزود وی در خصوص کیفیت عسل

 . تخریب محیط زیست است تا عسل مرغوب در بازار عرضه شود

رئیس هیئت مدیره زنبورداران کشور با بیان اینکه در حال مذاکره با صندوق توسعه ملی زنبورعسل برای فروش و عرضه مستقیم 

رود و ما درصدد هستیم که با همکار  سفانه عسل مرغوب در کشور کمتر فروش میمتا: این محصول در کشور هستیم، اضافه کرد

ها با کیفیت در مراکز عرضه مستقیم به  های سراسر کشرو و معاونت دارو و غذایی سازمان بهداشت این عسل های تعاونی سازمان

 . فروش رسد

متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و اگر این کار از سوی : حیدری با اشاره به بحث سرشماری از صنعت زنبورداری کشور نیز گفت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=574225a50b7f48219c8aa179de357f43&Title=%DA%86%D9%86%D8%AF%20%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86#sthash.dq6AQrDc.dpuf
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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 . وزارت جهاد کشاورزی صورت نگیرد، ما به صورت خوداظهار سرشماری از زنبورداران کشور را آغاز خواهیم کرد

ندبار این بیمه بین متاسفانه هنوز بیمه زنبورداران کشور در بروکراسی اداری گیر کرده است و تا به امروز چ: وی در پایان یادآور شد

وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه زنبورداران و همچنین وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی دست به دست شده است که این نیازمند 

عزم وزارت جهاد برای مشکل این صنعت مهم است، ولی در حال حاضر صندوق بیمه کشاورزی سهم آورده زنبورداران را افزایش 

 . داده است

http://www.yjc.ir/fa/news/5404560 

 فرآورده های لبنی

 - 61/80/10فارس

 لبنیات تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی ندارد

ع درصدی قیمت شیر را مطرح کردند، دبیر انجمن صنای 99ها روز گذشته خبر احتمال افزایش  در حالی که برخی رسانه

 .گوید هیچگونه افزایش قیمتی حداقل تا پایان امسال وجود ندارد لبنی می

ها خبرهایی مبنی بر اینکه احتمال افزایش قیمت لبنیات تا  ، روز گذشته برخی رسانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با مسئوالن وزارت جهاد  گذشته جلسه معاونت برنامه روز. درصد وجود دارد منتشر کردند 66

های تولیدکنندگان برگزار شد و یکی از نمایندگان بخش تولید این خبر را به عنوان یکی از تصمیمات این  کشاورزی و اتحادیه

 .جلسه مطرح کرده بود

هیچگونه افزایش قیمتی برای : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ر گفتاما امروز رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی د

 .لبنیات تا آخر امسال وجود نخواهد داشت

یس جمهور ریزی و نظارت راهبردی رئ عدم افزایش قیمت لبنیات تا پایان امسال در تیرماه توسط معاون برنامه: باکری تصریح کرد

 .به صراحت بیان شده است

درصدی قیمت لبنیات اعمال شد و قرار نیست هیچگونه افزایشی هم حداقل تا پایان سال  65در تیر ماه امسال افزایش : وی گفت

 .وجود داشته باشد

: شود گفت بیان می دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به این که پس اخبار احتمال افزایش قیمت محصوالت لبنی با چه استداللی

 .گیرنده دولت است کنند اما تصمیم به هر حال دامداران و صنایع لبنی مشکالت اقتصادی خود را مطرح می

کنند و در دیگر سو صنایع لبنی هم  تومان بیان می 6004های میدانی خود قیمت شیر را کیلویی  دامداران بنا به تحلیل: وی گفت

کنند که اگر قیمت شیر کیلویی  پردازند و صنایع لبنی اعالم می تومان را برای شیر می 6954قیمت  با توجه به قانون عرضه و تقاضا

 .دهد تومان باشد قیمت تمام شده را افزایش می 6004

تصمیم نهایی با دولت است اما با توجه به اعالم قبلی احتمال افزایش قیمت تا پایان امسال : دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .جود نداردو

این میزان یارانه برای پرداخت به دامداران به : میلیارد تومانی فصل بهار دامداران اشاره کرد و گفت 995باکری در ادامه به یارانه 

 .حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز شده است

با تصویب : شد، گفت و تجارت واریز میوی در پاسخ به اینکه پیش از این یارانه دامداران برای توزیع به حساب وزارت صنعت، معدن 

 .قانون انتزاع تمام وظایف بخش تولید در وزارت جهاد، کشاورزی متمرکز شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/5040567
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294060444092 

  کود

 آیانا-1161آبان  10, یکشنبه

 گیرد  کودهای آلی و زیستی با امضای تفاهم نامه ای در سبد شرکت خدمات حمایتی قرار می

زودی میان انجمن تولیدکنندگان کودهای آلی و زیستی با شرکت خدمات  ای که قرار است به نامه با امضای تفاهم

فته و توسط شبکه توزیع خدمات حمایتی منعقد شود، کودهای آلی و زیستی در کنار کودهای شیمایی قرار گر

 .شود حمایتی، در سراسر کشور پخش می

با اعالم این خبر ( ایانا)دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای آلی و زیستی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شاورزی جا افتاده و برای تغییر آن الزم برداران بخش ک سال است که در فرهنگ بهره 59استفاده از کودهای شیمیایی حدود : گفت

 .ربط انجام شود های مختلف ترویج، تولیدات گیاهی، تحقیقات و سایر مبادی ذی است اقداماتی از سوی بخش

ای با شرکت  نامه مطابق تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر استفاده تلفیقی از کودها در کشور قرار است تفاهم: زاده افزود احمد الزمی

 .برداران بخش کشاورزی، کودهای فوق گنجانده شود ت حمایتی منعقد شود که در این راستا در سبد کودی بهرهخدما

سازی و  شود که با فرهنگ های زراعی و باغی استفاده می در حال حاضر تنها از کودهای شیمیایی در عرصه: وی خاطرنشان کرد

آلی و زیستی که خطرات کمتری برای محیط زیست و گیاهان دارد را تأکیدات کارشناسان و محققان خواهیم توانست کودهای 

 .ترویج کنیم

صورت شفاهی این امر عنوان  گونه که به اگر با اختصاص یارانه به کودهای آلی و زیستی موافقت شود، همان: زاده ادامه داد الزمی

 .د آوریموجو شده، خواهیم توانست تغییرات بزرگی را در تولید محصوالت کشاورزی به

ای که خواهیم توانست کودهای  گونه واحدهای تولیدکننده کودهای آلی و زیستی در کشور پتانسیل باالیی دارند، به: وی تصریح کرد

 .آلی و زیستی را به کل اراضی کشور تعمیم دهیم

 های مختلف برای ترویج مصرف کودهای آلی و زیستی همدلی بخش

های مناسبی  کودهای آلی و زیستی در کنار کودهای شیمیایی، مکمل: آلی و زیستی یادآور شددبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای 

 .توان در مواقعی که نیاز است، از کودهای شیمیایی و در سایر موارد از دیگر کودها بهره جست شود که می محسوب می

ه با انواع شیمیایی متفاوت است، مقدار کمی از آنها از آنجا که نقطه نظر کودهای آلی و زیستی در مقایس: زاده تأکید کرد الزمی

 .خواهد توانست اثرگذاری بیشتری داشته باشد

طور  های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی برای ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی به همدلی محققان و بخش: وی اظهار داشت

 .قطع اثربخش خواهد بود

کننده اصلی کود در کشور با انجمن تولیدکنندگان  عنوان توزیع رکت خدمات حمایتی کشاورزی بهنامه ش زاده از امضای تفاهم الزمی

کنیم که کودهای آلی و زیستی  شود، کمک می نامه که فردا منعقد می بر اساس این تفاهم: کودهای آلی و زیستی خبر داد و گفت

 .ورزی مورد استفاده قرار گیردبرداران کشا در کنار انواع شیمیایی آن بتوانند در اراضی بهره

های تولیدکننده خواهیم بست و میزان تولید این کودها را برای آنها تعیین  پس از آن، قراردادی با شرکت: وی در پایان افزود

 ./صورت تلفیقی از این کودها بهره ببریم کنیم تا بتوانیم به می

http://www.iana.ir/archive/item/94960-6.html 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930818000739
http://www.iana.ir/archive/item/20214-1.html
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 کود
 آیانا-1161آبان  11, شنبه

 کشاورزی   نوع کود متفاوت و جدید در عرصه 99برداری از  بهره

ای مناسب بوده که در حال حاضر با وجود آنکه کشت پاییزه  امسال وضعیت تأمین و تدارک کودهای شیمیایی به اندازه

 .هزار تن نیز کود ذخیره در انبارها داریم ۰۴۴است،  در حال انجام

، درباره وضعیت کودهای (ایانا)مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ود که کمبودی در هیچ ای ب گونه های گذشته، میزان کودهای موجود در کشور به امسال در مقایسه با سال: شیمیایی در بخش گفت

 .ای وجود نداشت منطقه

ها، متأسفانه متناسب با سطح زیر کشت، کود مصرف نشد که وزیر جهاد کشاورزی در این  در برخی از استان: علیرضا ولی افزود

 .برداری شود خوبی بهره راستا توصیه کرد که از این نهاده به

 .هزار تن کود در انبارها ذخیره داریم 044مختلف کشور انجام شده، حدود تاکنون که کشت پاییزه در نقاط : وی خاطرنشان کرد

ای باشد که با توجه به عناصر مورد نیاز خاک مصرف شده و عالوه بر آن از تنوعی از  گونه مصرف کود در کشور باید به: ولی ادامه داد

 .برداری شود کودها بهره

نوع کود در  66رسید، اما در حال حاضر  برداران می ود اساسی به مصرف بهرههای گذشته تنها سه نوع ک در سال: وی تصریح کرد

 .شود عرصه استفاده می

 المللی بررسی کودهای وارداتی توسط بازرسان بین

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با همکاری مؤسسه تحقیقات خاک و : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یادآور شد

های تولیدکننده گواهی تطابق  سازی کودهای مصرفی کشور کرده است و در این راستا بیشتر شرکت ناسبآب کشور اقدام به مت

المللی، کودهای وارداتی را نیز بررسی کرده و پس از طی مراحل آزمایشگاهی و  بازرسان بین: ولی تأکید کرد.کود دریافت کردند

 .دهند درج شده است، اجازه واردات میعنوان برچسب بر روی آن  تطبیق نوع کود با آنچه که به

 .کنیم تا کودهای مورد نیاز کشاورزان در اختیار قرار گرفته و متناسب با نیاز خاک مصرف شود تالش می: وی اظهار داشت

ی های کشاورز شود تا از این کودها در عرصه ای با انجمن کودهای زیستی منعقد می نامه در هفته جاری تفاهم: ولی همچنین گفت

شود که  تنوعی از کودهای شیمیایی، آلی و زیستی در حال حاضر موجود است و توصیه می: وی در پایان افزود.وفور استفاده شود به

 .وری و حفظ منابع آبی و خاکی مورد استفاده قرار گیرد برای افزایش بهره

هایی در دست انجام است که  ، در حال حاضر اقدامها گفتنی است، در راستای تولید محصول سالم و مصرف کود به میزان نیاز خاک

 ./ای در این باره داشته است وزیر جهاد کشاورزی نیز تأکید ویژه

http://www.iana.ir/archive/item/94945-6.html 

 گیاهان دارویی

 - 61/80/21فارس

 ناحیه کشور 9۵و توسعه گیاهان دارویی در  اجرای آزمایشی کشت

http://www.iana.ir/archive/item/20205-1.html
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دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اجرای طرح 

 .ناحیه اکولوژیکی کشور خبر داد 9۵های طبیعی حداقل در   پایلوت کشت و توسعه گیاهان دارویی در عرصه

، محمد حسن مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی در خصوص عملکرد این ستاد در تحقق سیاست عصاره دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری 

در حال حاضر عمده فعالیت های این ستاد بر روی بند دوازدهم : های کلی حوزه سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری گفت

 .متمرکز شده است« نبازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایرا»این سیاست ها 

اسالمی و نهادینه سازی آن در جامعه و ترویج   -های انسانی خدمات بهداشتی، درمانی و سالمت مبتنی بر اصول و ارزش: وی افزود

 .ایرانی ذیل این بند در حال اجراست -سبک زندگی اسالمی 

اسالمی  -زه سالمت و تغذیه بر مبنای تعالیم ایرانیاسالمی در حو -های ایرانی عصاره به اهمیت ترویج سبک زندگی سالم و آموزه

هم اکنون ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و : منطبق بر طب سنتی اشاره کرد و گفت

های  های رسانه ملی، مطبوعات، اماکن مذهبی، مراکز سالمتی و سایر روش فناوری ریاست جمهوری با بهره گیری از ظرفیت

 .سازی عمومی به مبحث آموزش عمومی مردم ورود پیدا کرده است رسانی و آگاه اطالع

در بند دوازدهم سیاست های کلی سالمت تکلیف دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش : وی خاطرنشان کرد

زنجیره بزرگی در زمینه اشتغال و فناوری تولید و  از این رو می توان امیدوار بود که با تحقق این بند. پزشکی مشخص شده است

 .تولید محصوالت دانش بنیان شکل بگیرد که هم به ارتقای سطح اشتغال و هم ارتقای سطح سالمت بینجامد

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بند دوازدهم سیاست های 

حمایت از ایجاد نهادهای استاندارد و معتبر خدمات طب : مت را مکمل سیاست های کلی علم و فناوری دانست و افزودکلی سال

 .سنتی و داروسازی سنتی در راستای تحقق بند دوازدهم سیاست های کلی سالمت به همت این ستاد در حال انجام است

اندرکاران طب سنتی ایران همواره مد نظر ستاد بوده است  مت توسط دستنامه ارائه خدمات سال به گفته وی حمایت از تدوین نظام

های ارتقاء کیفیت، ارزیابی عملکرد، استانداردسازی کلیه فرآیندها و خدمات  که با همکاری وزارت بهداشت طراحی و استقرار مدل

 .های مرتبط به شکل مناسبی انجام شده است طب سنتی و فرآورده

 و کتابخانه تخصصی گروه مطالعات تاریخ طب تجهیز و تقویت موزه

های دانشجوئی طب سنتی در راستای توسعه  عصاره از تجهیز و تقویت موزه و کتابخانه تخصصی گروه مطالعات تاریخ طب و کانون

ان و های بازآموزی برای پزشکان، داروساز کمک به برگزاری دوره: و نهادینه نمودن طب سنتی ایران خبر داد و اظهار کرد

در زمینه طب سنتی و داروهای گیاهی از ( Multimedia)ای  های فشرده چند رسانه دامپزشکان و تولید و انتشار گسترده لوح

 .دیگر اقدامات این ستاد در راستای تحقق بند دوازدهم سیاست های کلی سالمت بوده است

ریزی ملی در جهت گردآوری،  ن سیاست ها می توان به برنامهاز دیگر فعالیت های ستاد ویژه تحقق بند دوازدهم ای: وی تصریح کرد

های  های خطی و غیرخطی دانشمندان ایرانی در زمینه طب سنتی با همکاری دانشگاه تطبیق، مقابله، ترجمه، چاپ و انتشار نسخه

عالی انقالب فرهنگی و  فیمابین ستاد در کمیته فرهنگ و تمدن شورای  علوم پزشکی و متخصصان داخلی و خارجی و نیز همکاری

 .موزه علوم پزشکی اشاره کرد

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه حمایت از 

های  کردن گونه هلیریزی برای توسعه کشت و ا ها در کشور به جدیت پیگیری می شود، از برنامه کشت گیاهان دارویی سایر اقلیم

 .مهم گیاهان دارویی و دارای ارزش اقتصادی توسط این ستاد خبر داد

http://www.farsnews.com/
http://www.isti.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=172&newsview=3031
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 گوشت مرغ

  فودپرس-6929آبان ماه  60شنبه 

 تومان باشد ۰۴۴۴قیمت مرغ باید بیش از /تنظیم بازار درباره مرغ غلط است تصمیمات ستاد

قیمت مرغ کمتر از : دهندگان مرغ گوشتی با بیان این که تنظیم بازار به درستی انجام نگرفته است، گفت رییس انجمن پرورش

محمد یوسفی با .شود تومان عرضه می 6444تومان تا  5644قیمت منطقی آن است و در حال حاضر هر کیلو مرغ مصرفی خانوار 

در حال حاضر قیمت جوجه به شدت کاهش یافته و : ها دارد، اظهار کرد اشاره به این که قیمت منطقی مرغ بستگی به قیمت نهاده

فتن هچ ستاد تنظیم بازار بدون در نظر گر: وی ادامه داد.این موضوع ایجاد ضرر مالی را برای پرورش دهندگان به همراه داشته است

این فعال صنفی با .هزار تومان اعالم کرده است 0سودی قیمت خرید گوشت مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام را کیلویی 

تاکید بر این که تنظیم بازار تنها به معنی آن نیست که گران فروشی صورت نگیرد ، بلکه نباید تولیدکننده متضرر شود و بتواند 

توان مدعی شد که ستاد تنظیم  با اجرای دو بخش اصلی تنظیم بازار می: تی ادامه دهد، خاطرنشان کردتولید را به درستی و راح

بازار کار خود را به درستی انجام داده است اما در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی فعالیت غیر صحیح ستاد تنظیم بازار را تایید 

ای نیست که بتواند بازار را به درستی  تقاضا بوده و حجم صادرات به گونه در حال حاضر عرضه بیش از: یوسفی بیان کرد.کرده است

آخرین قیمت عرضه مرغ زنده برای کشتارگاه از : رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پایان گفت.هدایت و تنظیم کند

تومان باشد و  0544دامی امروز باید  های تومان بوده که قیمت منطقی با توجه به قیمت نهاده 9544سوی تولیدکننده در حدود 

  تومان است 6444تومان تا بیش از  5644در کنار آن قیمت عرضه گوشت مرغ برای مصرف کننده از 

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

 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 1161آبان  16: تاریخ

 میلیون تن است ۹کشور بیش از ظرفیت تولید مرغ در 

درصد این میزان مازاد بر نیاز  64حدود : هزار تن گوشت مرغ در سال خبر داد و گفت 644میلیون  9یوسفی از ظرفیت تولید 

 .داخلی است و باید صادر شود تا تولید هم ارزش اقتصادی خود را حفظ کند

شرکت : دهندگان مرغ گوشتی اظهار داشت ؛ محمد یوسفی رئیس انجمن صنفی پرورشگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

هزار تن هم خریداری کرده است اما بازهم  644پشتیبانی امور دام برای خرید و ذخیره سازی بازار تولید گوشت مرغ، اقدام و حدود 

می خواهیم از صادرات این محصول حمایت کند و در بلند مدت هم باید خود تشکل های با مازاد عرضه روبر هستیم و از دولت 

 .تولیدی تنظیم بازار را در دست بگیرند

هم اکنون عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمتهاست و از دولت نمی توان انتظار داشت که : یوسفی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود

با توجه به تولید کامال ارگانیک؛ مزیت خوبی برای صادرات داریم و باید توان رقابتی خود را افزایش  برای صادرات هم یارانه بدهد و

 .دهیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930821001157
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b8ef7764bac142f68fe2dbf7f1ccf19b&Title=%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D8%BA%D9%84%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B0%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF#sthash.SggYB2y3.dpuf
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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نیاز دارد که باید همکاران ما در بخش تولید ان را ( مزرعه تا سفره)این صنعت به مدیریت کامل زنجیره تولید و مصرف : وی گفت

 .عهده دار شوند

http://www.yjc.ir/fa/news/5495690 

 

 گندم

 - 61/80/24فارس

 داری غیرارادی است های دولتی به بنگاه ورود بانک/ میلیون تن گندم از کشاورزان در سال جاری ۰خرید 

یال از کشاورزان هزار میلیارد ر ۰۴میلیون تن گندم به ارزش  ۰مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اینکه امسال 

 .داری غیرارادی است های دولتی به بنگاه ورود بانک: ایم، گفت خریداری کرده

هزار میلیارد ریال از منابع بانکی  96امسال : اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  نژاد در گفت سید کامل تقوی

سپه، ملت، تجارت و صادرات ایران برای خرید تضمینی گندم اختصاص پیدا کرد و بانک سپه به عنوان بانک عامل های  توسط بانک

 .این وظیفه را برعهده داشت

ایم،  هزار میلیارد ریال از کشاورزان ایرانی خریداری کرده 04میلیون تن گندم به ارزش  0مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه امسال 

هزار میلیارد  9ین در حالی است که در سال گذشته کل منابعی که شبکه بانکی برای خرید تضمینی گندم اختصاص داد، ا : افزود

 .ریال بود

داری جدا شده و منابع بانکی در جهت رشد اقتصادی  فعالیت بانکداری باید از بنگاه: ها نیز گفت داری بانک تقوی نژاد در مورد بنگاه

 .دکشور به کار گرفته شو

های اقتصادی بابت  داری غیرارادی است، چون برخی از بنگاه های دولتی به بنگاه ها مانند بانک البته ورود برخی بانک: نژاد افزود تقوی

اند، ورود کند، اما  شود، یا ممکن است بانک برای حل مشکل برخی واحدهای تولیدی که دچار مخاطره شده بدهی به آنها واگذار می

 .اند داری شده به منظور کسب سود بیشتر در شرایطی که بازده فعالیت پولی کمتر بوده وارد بنگاه ها برخی بانک

میلیارد تومان از اموال بانک و  944سال گذشته : دار نیستیم، افزود ها هستیم، اما بنگاه وی با تاکید بر اینکه سهامدار برخی شرکت

میلیارد تومان اموال مازاد بانک به مزایده گذاشته  605ش رساندیم و امسال هم میلیارد تومان ساختمان و دارایی را به فرو 654

 .شده است

های  هزار میلیارد ریال برای طرح 9: مدیرعامل بانک سپه درباره وضعیت استفاده این بانک از منابع صندوق توسعه ملی گفت

ه ریالی به ما اختصاص داده شده است و در بخش میلیارد ریال در بخش کشاورزی سهمی 544هزار و  5صنعتی و گردشگری و 

 .های نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و حمل و نقل سهمیه خوبی در اختیار داریم ارزی هم برای مشارکت در طرح

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294090444046 

 
 گندم
 آیانا-1161آبان  24, شنبه

 بوجاری و ضدعفونی، توصیه حفظ نباتات به گندمکاران 

 .شود که بوجاری و ضدعفونی بذور مصرفی جدی گرفته شود در راستای تولید باکیفیت در سراسر کشور، توصیه می

http://www.yjc.ir/fa/news/5035634
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930824000701
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کشت : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ی کشاورزی ایران معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزار

تازگی آغاز شده است و در سایر نواحی کشور نیز این کشت در حال انجام است، بنابراین به  پاییزه در مناطق گرمسیری به

 .شود که بوجاری و ضدعفونی بذور را جدی بگیرند برداران بخش کشاورزی توصیه می بهره

شود که در این راستا برای جلوگیری از بدسبزی و  ترین رکن تولید محصوالت کشاورزی محسوب می بذر مهم: یحیی ابطالی افزود

 .طور قطع انجام شود شود که ضدعفونی و بوجاری به های مختلف است، توصیه می دهنده بیماری کشت گیاهی ضعیف که اشاعه

های خدمات فنی و  کنیم که با همکاری شرکت استا تأکید میدوسوم بذر گندم خودمصرفی بوده و در این ر: وی خاطرنشان کرد

 .های مختلف عملیات فوق انجام شود آگاهی در استان های مراقبت و پیش مهندسی کشاورزی، شبکه

های مناسب را عرضه  کننده کش و ضدعفونی های مجازی در سراسر کشور وجود دارد که سموم قارچ فروشگاه: ابطالی ادامه داد

 .تر نگاه کنند رود کشاورزان به این مسئله دقیق که امید میکنند  می

در حال حاضر کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور پایش و ردیابی سن مادر را در : وی درباره وضعیت سن غالت نیز تصریح کرد

های الزم در شبکه بازار  رسانی اطالعکنند و در مواقع لزوم،  دستور کار دارند و عالوه بر آن، زنگ گندم در مزارع را نیز ردیابی می

 .شود انجام می

 ها پاشی درختان، راهی جهت جلوگیری از طغیانی شدن آفات و بیماری روغن

های هرز در مناطق گرمسیر و در زمان کشت پاییزه  معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور به جدی گرفتن عملیات مبارزه با علف

 .تر گرفته شود های فنی باید جدی توصیه: تأکید کرد و یادآور شد

ویژه هرمزگان است  شود که ویژه مناطق جنوبی به ای محسوب می های قرنطینه جاروئک لیموترش از دیگر بیماری: ابطالی تأکید کرد

 .که در این راستا کنترل ناقل که نوعی زنجره است، باید توجه شود

های  یجاد باغ جدید کنند، باید بدانند که از مراکز معتبر نسبت به تهیه نهالخواهند اقدام به ا باغدارانی که می: وی اظهار داشت

 .مورد نیاز خود اقدام کنند

پاشی برای جلوگیری از  های بیمار و ضعفی و روغن شود که هرس زمستانه برای حذف شاخه توصیه می: ابطالی همچنین گفت

 .ها در سال آینده انجام شود طغیان آفات و بیماری

موقع باعث  هرس درختان باید همزمان با فصل خزان انجام شود و در زمان عملیات، دقت شود؛ زیرا هرس بی: پایان افزود وی در

 ./شود تغییر دوره رشدی گیاه می

http://www.iana.ir/archive/item/94920-6.html 

 گندم
 خبرنگاران جوان – 1161آبان  11: تاریخ

 تومان تثبیت شد 99۵۵خرید تضمینی گندم از سوی دولت /تومان است 1۴۴گندم وارداتی، کیلویی 

شود به دلیل کیفیت گندم  تومان تثبیت شد و اگر قیمتی باالتر مطرح می 6655خرید تضمینی گندم از سوی دولت : نوری گفت

 .شود تومان دربازار داخلی عرضه می 244رداتی که داخلی است اما متاسفانه نرخ گندم وا

تومان تعیین کرد که 6544دولت نرخ گندم وارداتی را : اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران راضی نوری در گفتگو با 

 .شود ست زیرا در حق کشاورزان اجحاف میاین نرخ بسیار پایین است و نیازمند تجدیدنظر جدی ا

تومان در نظر گرفته شده که باید در این زمینه نیز  9044قیمت هر کیلو چغندر با احتساب حمل و نقل آن : وی در ادامه افزود

 .تجدید نظر صورت گیرد زیرا قیمت نیشکر هنوز مشخص نیست

http://www.iana.ir/archive/item/20297-1.html
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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قطعا تولید نیشکر متضرر خواهند شد زیرا : در محاسبه شده اضافه کردنوری با اشاره به این که تعیین قیمت شکر براساس نرخ چغن

 .کنند بلکه نیشکر هم برروی قیمت این محصول تاثیرگذار است که کشاورزان فقط چغندر تولید نمی

 دولت عالوه بر این مشوق صادراتی باید درصدد حذف تعرفه: وی در خصوص وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی نیز تصریح کرد

 . و عوارض گمرکی از صادرکنندگان محصوالت کشاورزی نیز باشد تا مسئله صادرات حل شود

میلیارد تومان از محل صندوق  64با اختصاص : شود اضافه کرد درصد آب در بخش کشاورزی استفاده می 24نوری با بیان این که 

های غیرمجاز در  رف آب و هم چنین استفاده از چاهتوسعه ملی جهت استفاده آبیاری نوین در بخش کشاورزی ما شاهد کاهش مص

 . بخش کشاورزی نباشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/5499409 

 گندم
  فودپرس- 1161آبان ماه  11شنبه 

 جدید واردات گندم را ابالغ کرد ستانداردهای جدید واردات گندم ابالغ شد سازمان توسعه تجارت استانداردهایا

دفتر  90/0/29مورخ  04290/964/29علی معقولی معاون مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک، تصویر نامه .

سازمان استاندارد ایران در  9/6/29مورخ  04000مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه تصویر نامه 

وص مقررات فنی واردات گندم را ارسال و ابالغ کرد، در این خصوص بر اساس مفاد نامه فوق الذکر و رعایت کامل سایر مقررات خص

 اقدام الزم صورت پذیرد

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

  گندم

 فودپرس-6929آبان ماه  65شنبه پنج 

 جاری میلیون تن گندم در سال 9۴تولید 

میلیون و  9تاکنون : هزار تن اعالم کرد و گفت 944میلیون و  64مشاور وزیر جهاد کشاورزی میزان تولید گندم طی سال جاری را 

میلیون و  64د گندم طی سال جاری را اسماعیل اسفندیاری پور میزان تولی.هزار هکتار گندم در کشور زیر کشت رفته است 05

مجری طرح گندم با بیان .درصد رشد داشته است 64این میزان نسبت به سال گذشته : هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت 944

ندم هزار هکتار مربوط به گ 605از این میزان : هزار هکتار گندم در کشور زیر کشت رفته است، افزود 05میلیون و  9اینکه تاکنون 

هایی در  اسفندیاری پور با اشاره به اینکه از دهه دوم مهرماه بارش.هزار هکتار آن مربوط به گندم دیم است 064میلیون و  9آبی و 

به دلیل بارندگی زودهنگام وضعیت سبز کشت نسبت به سال گذشته به ویژه در مناطق : کاری ما اتفاق افتاد، اضافه کرد مناطق دیم

گندمکاران در کشت : هایی به کشاورزان جهت بهبود تولید گفت مشاور وزیر جهاد کشاورزی با ارائه توصیه.ر استت دیم کاری مطلوب

اسفندیاری پور با تاکید بر اینکه کشاورزان حتما از .به موقع تعجیل نمایند چرا که این عامل در افزایش میزان تولید بسیار مهم است

کند تا  استفاده از کود متناسب با نیاز گیاه کمک می: ته و ازته استفاده نمایند بییان داشتکودهای پایه زمان کاشت، کودهای فسفا

تر شود و تحمل آن افزایش  ها مقاوم های گرمایی، کمبود رطوبت، آفات و بیماری گیاه در مقابل شرایط نامساعد، خشکی، تنش

ارند حتما از کود در حد کفایت استفاده کنند ضمن اینکه کود به اگر کشاورزان انتظار تولید محصول فراوان د: وی تاکید کرد.یابد

مجری طرح گندم با بیان اینکه گندمکاران حتما .اندازه کافی در انبارها هست؛ نشود که کشاورزی گندم را بدون کود کشت کند

کار یا انواع  تالش نمایند از خطی تولیدکنندگان: بذور گندم را ضدعفونی و بوجاری و سپس اقدام به کشت آنها نمایند، ادامه داد

http://www.yjc.ir/fa/news/5033082
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=7c421180b1e0493f8c483d97b0e3233e&Title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D8%B4%D8%AF#sthash.Vz3RdkTf.dpuf
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کشاورزان هر جا که نیاز به : اسفندیاری پور افزود.کار در کشت استفاده کنند تا عمق یکنواختی در کشت گندم داشته باشند ردیف

 اطالعات دارند با کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی و ناظرین گندم مشورت کنند

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 
 گندم

 فودپرس- 1161آبان ماه  28سه شنبه 

 اجرا احتماال از ابتدای آذرماه/ ای قیمت گندم، آرد و نان تصویب شد اصالح مرحله

ای اصالح  حلهیک عضو ستاد تنظیم بازار از مصوبه این ستاد به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور مبنی بر اجرای طرح جامع مر

دولتمردان در یکی از جلسات اخیر ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور طرح .قیمت گندم، آرد و نان خبر داد

اند که در راستای آن، مقرر شده است این طرح به منظور کاهش  ای اصالح قیمت گندم، آرد و نان را مصوب کرده جامع مرحله

با توجه به اعتراضات متعدد : یک عضو ستاد تنظیم بازار در گفتگو با مهر گفت.زودی اجرایی شود یت نان بهضایعات و افزایش کیف

ها، دولت طرح جامع مرحله ای اصالح قیمت  بر عدم سودآوری نانوایی مردم مبنی بر عدم کیفیت نان و اعتراضات نانوایان مبنی

ای نزدیک با اطالع رسانی جامع به مردم اصالح  رر شده است تا قیمت در آیندهگندم، آرد و نان را در دستور کار قرار داده و مق

شود تا آنها باتوجه به شرایط و اقتضائات  بر این اساس، در هر استان کارگروهی به ریاست استانداران تشکیل می: وی افزود.شود

 - .ح احتماال از ابتدای آذرماه اجرایی خواهد شدهای مهر حکایت از آن دارد که این طر شنیده.استان خود قیمت را تعیین کنند

See more at: 
 http://www.foodpress.ir/Pos 

 گندم
 فودپرس- 1161آبان ماه  24شنبه 

 کند  هزار تن آرد گندم به کشورهای منطقه صادر می 9۵۴ایران هر ماه 

وارداتی خود را به صورت آرد صادر می کند و در حال حاضر  گندماعالم کرد ایران بخشی از  غالترویترز به نقل از فعاالن بازار 

 .شود گندم از این کشور به عراق، افغانستان و جنوب خلیج فارس صادر میآرد هزار تن  654ماهانه 

هزار تن آرد گندم صادر می  654فعاالن بازار غالت به رویترز گفتند شرکت های خصوصی ایرانی در حال حاضر ماهانه حدود 

 .کنند

شرکت های خصوصی و شرکت های تجاری ایران شروع به صادرات آرد کرده »: یک تاجر در حاشیه کنفرانس جهانی غالت گفت

 «.اند، و این یک فعالیت دارای ارزش افزوده است که می تواند توسعه پیدا کند

به دلیل ناامیدکننده بودن حجم برداشت ایران یکی از واردکنندگان عمده گندم است و تقاضا برای گندم از سوی این کشور امسال 

 .محصول گندم داخلی افزایش یافته است

 .به گفته تجار، مشتریان اصلی آرد گندم ایران شامل عراق، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس شامل امارات هستند

و استرالیا هستند که بر این اساس همه گندم یک تاجر غالت گفت، منابع تامین گندم برای تولید آرد شامل روسیه، قزاقستان، اروپا 

 .وارداتی ایران صرف مصرف داخلی نمی شود بلکه با تبدیل به آرد به کشورهای دیگر صادر می شود

اما دولت به تدریج در ... همچنان تمرکز اصلی در واردات گندم برای مصرف داخلی روی دولت ایران است»: یک تاجر دیگر گفت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=227c573577bf4140a6543aaaf210d121&Title=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%2010%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C#sthash.rMm3lfOc.dpuf
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=add16d0091034128a47cf3925562194b&Title=%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%8C%20%D8%A2%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF/%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87#sthash.Xd0caHyQ.dpuf
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%B1%D8%AF
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 «.و روغن نباتی به دلیل کاهش تحریم هاست روغن سویااردات جو و ذرت برای غذای دام و همچنین حال خارج شدن از و

منع نشده است، اما تحریم های غرب موجب دشواری انجام تراکنش های مالی و  مواد غذاییایران هیچگاه به دلیل تحریم از خرید 

 .نیز با موانعی مواجه می شددر نتیجه انجام معامالت مربوط به واردات مواد غذایی . حمل محموله ها به مقصد ایران شده بود

- See more at: http://www.foodpress.ir/Pos 

 

 گندم
 - 61/80/28فارس

میلیارد تومانی شیر خام به حساب جهاد  ۹۹۵واریز یارانه / میلیون تن کم داریم۰میلیون تن گندم خریده شد و  ۰

 هزار تن گوشت قرمز ۵3واردات / کشاورزی

: دارس تامین شده است، گفتمیلیارد تومانی شیر م 9۵۴ریزی وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که یارانه  معاون برنامه

میلیارد تومانی شیر خام به حساب جهاد کشاورزی واریز شود و سپس در مورد توزیع بین  ۹۹۵قرار شد یارانه 

 .دامداران تصمیم گرفته شود

ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز در  ، عبدالمهدی بخشنده معاون برنامهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در شنبه هفته گذشته : های در دست اجرای حوزه کشاورزی و باغبانی، گفت ها و برنامه نشست خبری در مورد تشریح اهم فعالیت

 .برگزار شدای با حضور آقای نوبخت و اتحادیه دامداران و صنایع لبنی و همچنین بخش خصوصی در مورد مشکالت دامداران  جلسه

میلیارد تومانی شیر خام سه ماهه اول سال جاری که تصویب شده بود، قرار شد تا به حساب  995در آن جلسه یارانه : وی افزود

جهاد کشاورزی واریز شود و این کار طی همان روز انجام شد و مقرر شد، ظرف چند روز آینده در مورد نحوه توزیع آن در بین 

 .گیری شود کنندگان تصمیم تولید

میلیارد تومان تأمین  654همچنین برای توزیع شیر مدارس : ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد معاون امور برنامه

 .میلیارد تومان نیاز است و نیمی از آن توسط دولت تامین اعتبار شده است 944شده است که البته برای توزیع شیر در مدارس به 

تومان که قبالً در ستاد تنظیم بازار تصویب شده بود، در این جلسه مطرح شد و  6004قیمت شیر : تبخشنده اظهار داش

یا دولت  درصد گرانتر شود، 66کنندگان یا باید قیمت محصوالت لبنی  کارخانجات معتقدند که برای خرید شیر با این قیمت از تولید

ایع پرداخت کند، اما در مورد تعیین یارانه و افزایش قیمت شیر قرار شد، تا التفاوت را به عنوان یارانه تأمین و به صن این مابه

 .های بیشتر به جلسات بعدی موکول شود بررسی

میلیون تن گندم خریداری  0در سال جاری : میلیون تن در سال است، اظهار داشت 66وی با بیان اینکه نیاز ساالنه کشور به گندم 

 .میلیون تن کم داریم 0شد و 

میلیون تن به سایر نیازها از جمله  9میلیون تن است و همچنین  2مصرف و نیاز انسانی گندم در کشور ساالنه : ی افزودو

 .کارخانجات تعلق دارد

بینی نیست،  برای سال آینده درصدد افزایش تولید گندم هستیم که البته هم اکنون تولید سال آینده قابل پیش: وی بیان داشت

 .بینی است شود، قابل پیش ید در اسفند ماه که سطح مزارع کشت گندم سبز میولی برآورد تول

هزار میلیارد تومان  0امسال برای خرید تضمینی گندم بیش از : ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد معاون امور برنامه

د و هیچ بدهی از بابت خرید تضمینی گندم به ش کاران تقریباً به موقع پرداخت می پرداخت شد و مطالبات کشاورزان و گندم

 .کشاورزان نداریم

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D8%B3%D9%88%DB%8C%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/Post.aspx?Id=ea98239f432d454a8df7ece31c75a126&Title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%DB%B1%DB%B5%DB%B0%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D8%AF%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF#sthash.gFKvGkD0.dpuf
http://www.farsnews.com/
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میلیون هکتار به زیر  9.5رود که امسال تا کنون حدود  میلیون هکتار به زیر کشت گندم می 6.5ساالنه حدود : وی بیان داشت

 .کشت گندم رفته و در اصل بیش از یک سوم کار انجام شده است

گندم تولیدی : هزار تن گندم تضمینی از کشاورزان خریداری شد اظهار داشت 046میلیون و  6شته بخشنده با بیان اینکه تا روز گذ

هزار میلیارد تومان توسط وزارتخانه و دولت به کشاورزان پرداخت  0میلیون تن بوده است که بابت آن حدود  64.5امسال حدود 

 .شد

اری و وجه آن به کشاورزان پرداخت شد و هم اکنون در حال خرید کلزا هم به موقع امسال از کشاورزان خرید: وی اظهار داشت

ذرت تضمینی از کشاورزان هستیم که قیمت بازار کمی کمتر از قیمت تضمینی شده و این کار توسط سازمان تعاون روستایی انجام 

 .شود می

به کشاورزان پرداخت نشده بود ولی  هزار تن ذرت از کشاوزران خریداری شده که وجه آن 654تا کنون حدود : وی اظهار داشت

 .هفته گذشته بخش زیادی از مطالبات آنها پرداخت شد

بانک به کشاورزان پرداخت  0دولت برای خرید ذرت، برنج و نخود هزار میلیارد تومان تضمین داده بود تا از طریق : وی بیان داشت

مین و به کشاورزان پرداخت شد و قرار است ظرف چند روز آینده میلیارد تومان آن از طریق دو بانک تأ 944شود که تا کنون فقط 

 .میلیارد تومان دیگر تأمین شود و بابت خرید تضمینی ذرت ،برنج و نخود به کشاورزان پرداخت شود 944مبلغ 

نیازی به واردات دهد و  تولید گوشت داخلی کفاف مصرف را می: ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت معاون امور برنامه

 .گوشت نداریم

هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شد که این واردات از ثبت سفارش سال  59در شش ماه اول امسال حدود : بخشنده اظهار داشت

 .گذشته بوده و االن روند واردات گوشت کند شده است

هزار رأس دام  544د، آزاد شد و االن حدود امسال صادارت دام سبک و دام سنگین که چند سال ممنوع شده بو: وی تصریح کرد

 .سبک صادر شده و بازار گوشت در حال حاضر پایدار است

 های آبی و خاکی توسط دولت میلیارد دالر به طرح 9۴اختصاص * 

ون هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان و ایالم از ابتدای سال جاری تاکن 554وی در ادامه از وضعیت پیشرفت طرح احیای 

تصویب و ابالغ شده بود اما در دولت گذشته به دالیل مختلف منابع مالی آن تأمین نشد و در 05این طرح از سال : خبر داد و افزود

 .هزار هکتار از آن اجرایی شد 05ها فقط  این سال

پیمانکار و  54ه بسیار فعال با کارگا 64هزار هکتار و در قالب  660اکنون در  این طرح هم: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .دستگاه ماشین سنگین تحت عملیات احیا است 094هزار و  ای و یک شرکت مشاوره 664

سال از منابع صندوق توسعه ملی را در اختیار این  9مقام معظم رهبری یک و نیم میلیارد دالر ظرف مدت : بخشنده اظهار داشت

جمهور در اسفند ماه سال گذشته به خوزستان این مصوب ابالغ شد و این طرح در ابتدای اند و در اولین سفر رئیس  طرح قرار داده

 .امسال کلید خورد

این اراضی نیاز به زهکشی، تسطیح و یکپارچه سازی  :شور هستند، اظهار داشت معاون وزیر جهاد با بیان اینکه اراضی خوزستان لب

 .شوند زی میسا دارند و با توافق با کشاورزان اراضی یکپارچه

ها در خوزستان طرح توسعه  همچنین یکی از بزرگترین طرح: ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد معاون امور برنامه

برداری برسد ولی هم  سال طول کشیده تا به بهره 0هزار هکتار آن  69هزار هکتار است که فقط  00نیشکر است که مجموع آن 

های انجام شده  شود که با هماهنگی رسد و به کشاورزان تحویل داده می برداری می کتار از این اراضی به بهرههزار ه 0اکنون ماهانه 

 .هزار هکتار اتمام و به کشاورزان تحویل داده شود 2الی  0شود که ماهانه  ریزی می های تخصصی برنامه و با ورود دستگاه
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استان مرزی در حال اجراست و مقام  69این طرح در : اد کرد و بیان داشتهای مرزی ی بخشنده در ادامه از طرح منصوب به آب

اند که قسط اول آن توسط وزارت نیرو دریافت شده  میلیارد دالر برای انجام این طرح داده 0معظم رهبری اجازه برداشت مبلغ 

 .است

امیدواریم با تأمین اعتبار این کار هر چه استان مرزی به این طرح اختصاص دارد و  69هزار هکتار در  094حدود : وی افزود

 .سریعتر به اتمام برسد

میلیون دالر برای اراضی استان سیستان و بلوچستان  544هزار هکتار شبکه آبیاری با اعتباری بالغ بر  06: وی در ادامه اظهار داشت

 .و دشت زابل تصویب شده که توسط هیأت دولت ابالغ و مجری طرح تعیین شده است

میلیارد دالر برای یک میلیون هکتار طرح آبی و  64در مجموع : ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد ون امور برنامهمعا

سال در دولت تصویب شده که یک نیم میلیارد دالر آن به اراضی خوزستان و ایالم و نیم میلیارد  0خاکی کشور به مدت سه الی 

 .های مرزی اختصاص دارد میلیارد دالر هم به آب 0وچستان و دالر آن به اراضی سیستان و بل

هزار  644میلیون و  0از این مقدار باید حدود : میلیون هکتار است، اظهار داشت 0.0وی با بیان اینکه کل اراضی کشاورزی کشور 

های نوین  هکتار به سیستم هزار 954های نوین آبیاری تجهیز شوند که طی دو دهه گذشته فقط یک میلیون و  هکتار به سیستم

 .اند آبیاری تجهیز شده

هزار هکتار از اراضی کشاورزی را به  954شود تا پایان سال وزارت جهاد کشاورزی حدود  بینی می پیش: بخشنده بیان داشت

هزار  644های نوین آبیاری به یک میلیون و  های نوین آبیاری تجهیز کند که در مجموع اراضی تجهیز شده به سیستم سیستم

 .هکتار خواهد رسید

اخیراً به دستور وزیر جهاد کشاورزی طرحی تهیه شده و برای رئیس جمهور ارسال شده که وزارت جهاد : بخشنده اظهار داشت

های نوین آبیاری تجهیز کند و به موجب این طرح  هزار هکتار از اراضی کشاورزی را به سیستم 044تواند ساالنه  کشاورزی می

نوین آبیاری مجهز کند که البته انجام این کار   هزار هکتار از اراضی کشاورزی را به سیستم 044ظرف ده سال و ساالنه  تواند می

 .باشد نیازمند تأمین اعتبارات می

و ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه این نشست به قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی اشاره کرد معاون امور برنامه

در اختیار بخش کشاورزی قرار ( صادرات و واردات)به موجب قانون بحث تجارت محصوالت کشاورزی در سطح کالن : اظهار داشت

های گذشته شرکت بازرگانی  گرفت که این کار با واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد و طی هفته

هایش  ه واگذار شد و بخش کوچکی از کار که مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی است هماهنگیایران با مصوبه دولت به وزارتخان

 .انجام شده و امیدواریم ظرف مدت کوتاهی نهایی و به بخش کشاورزی واگذار شود

غ، گوشت سازی برنج، مر شود و ذخیره در حال حاضر کل تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی انجام می: بخشنده اظهار داشت

 .سفید و قرمز انجام شده و مشکلی در خصوص ذخایر این مواد غذایی نداریم 

شود و  شود این کار به صورت کامالً هوشمندانه انجام می از آنجا که واردات زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می: وی افزود

 .گذاریم تولید از بابت واردات ضربه بخورد نمی

شود زیرا برنج مورد نیاز در داخل کشور  ه دستور وزیر جهاد کشاورزی ثبت واردات برنج فعالً انجام نمیب: بخشنده اظهار داشت

 .شود تأمین می

نامه کشت  بخشنده همچنین با اشاره به برگزاری جلساتی با وزرات امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تصویب آئین

 .امه آن تصویب و به دولت ارائه شده که امیدواریم با تصویب دولت این کار شتاب بگیردن هم اکنون آئین: فراسرزمینی گفت
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هم اکنون کشت فراسرزمینی توسط برخی از افراد به صورت کامالً در حال انجام است ولی تفاهماتی با کشورهای : وی اظهار داشت

 .شود منسجم و قانونی مینامه این کار  برزیل، قزاقستان و غنا انجام شده که با تصویب آئین

 درصد است ۰۵سهم مصرف آب در بخش کشاورزی * 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی سهم : وی در ادامه این نشست در مورد میزان مصرف آب در بخش کشاورزی گفت

 .شود های آتی اعالم می مصرف آب بخش کشاورزی را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و آمار دقیق آن در هفته

درصد و مصرف آب  04تا  04مطابق آمار جهانی متوسط مصرف آب در بخش کشاورزی در جهان حدود :بخشنده تصریح کرد 

 .کشاورزی ایران هم با این آمار مطابق و برابر است

ی کشاورزی تسطیح اراض: شود، گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخشی از هدر رفت آب به کشاورزی نسبت داده می

 .دهد درصد کاهش می 65مصارف آب را در این بخش حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294094444060 

 

 

 گوشت قرمز

 فودپرس- 1161آبان ماه  28سه شنبه 

 هزار تن گوشت قرمز در نیمه نخست سال جاری ۵3واردات 

به . هزار تن گوشت قرمز در نیمه نخست سال جاری خبر داد 59ریزی وزارت جهاد کشاورزی از واردات  معاون اقتصادی و برنامه

هزار تن گوشت  59ریزی وزارت جهاد کشاورزی از واردات  حد مرکزی خبر عبدالمهدی بخشنده معاون اقتصادی و برنامهگزارش وا

: بخشنده با اشاره به اینکه میزان تولید گوشت قرمز نیاز مردم را تأمین نمی کند ، گفت .قرمز در نیمه نخست سال جاری خبر داد

وی با تاکید بر اینکه ثبت سفارش ها برای .دام گوشتی روی دست دامدار مانده است هم اکنون بازار گوشت قرمز اشباع شده و

وزارت جهاد کشاورزی : واردات گوشت قرمز مربوط به سال گذشته است و امسال هیچ گونه ثبت سفارشی انجام نشده است ، افزود 

هزار رأس دام به کشورهای  544رد که تاکنون به منظور حمایت از تولید کنندگان صادرات دام زنده سبک و سنگین را آزاد ک

: معاون اقتصاد و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از خرید تضمینی ذرت خبر داد و گفت.همسایه صادر شده است

ع منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی ذرت به موق: بخشنده افزود.هزار تن ذرت از کشاورزان خریداری شده است 654تاکنون 

با اختصاص اعتبار ، پول خرید ذرت به کشاورزان از : وی گفت.تأمین نشد، به همین علت پرداخت ها به کشاورزان به تعویق افتاد

معاون اقتصاد و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص هزار میلیارد تومان تسهیالت به .هفته گذشته در حال پرداخت است

میلیارد تومان در  654این اعتبار در اختیار هفت بانک قرار گرفته است و هر بانک : یی خبر داد و افزودسازمان مرکزی تعاون روستا

میلیارد تومان از مجموع کل اعتبار در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار گرفته و تمام بدهی ها  944اختیار دارد و تاکنون 

در گوشت قرمز و گوشت مرغ ذخایر : ه ذخایر گوشت قرمز ، مرغ ، برنج و شکر گفتبخشنده دربار.به کشاورزان پرداخت شده است

خوبی داریم و واردات در این بخش براساس برنامه انجام خواهد شد و برای ساماندهی بازار گوشت مرغ بر صادرات محصول تاکید 

 - .نه ثبت سفارشی برای واردات انجام نمی شودهم اکنون به علت میزان ذخیره قابل توجه برنج و شکر هیچ گو: وی افزود.داریم

See more 
 at: http://www.foodpress.ir/Post 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930820000418
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9d7bafba9c5b481cba853b559f986a94&Title=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%DB%B5%DB%B3%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C#sthash.wEt75pNx.dpuf
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 منابع مالی

 - 61/80/28فارس

 درصد 9۰نرخ تسهیالت کشاورزی /یارد تومان از صندوق توسعه ملی برای کشاورزیهزار میل 3استفاده 

از  13و تا این تاریخ  1۹و  19، 1۴مدیر عامل بانک کشاورزی با بیان این که حدود سه هزار میلیارد تومان در سال 

میلیارد  ۹۵۴ملی به شود امسال میزان دریافتی از صندوق توسعه  پیش بینی می: صندوق توسعه ملی گرفتیم، گفت

 .تومان برسد

، محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی امروز با حضور در غرفه فارس در نمایشگاه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کنند،  به روز است و معموال بسیاری برای کسب خبر به این خبرگزاری مراجعه می خبرگزاری فارسخبرهای : گفت 29مطبوعات 

مانند که این برای مخاطب مهم است و اینکه چطور مسوالن  معموال خبرهایی که مهم هستند زمان بیشتری روی سایت می

 .اند قابل تقدیر است خبرگزاری این ساماندهی را انجام داده

 .کنند ها را بیشتر درک می بینند این تمایز را می خبرگزاری فارسرون اخبار کسانی که از بی: وی افزود

درصد از  64در پاسخ به اینکه بر اساس قانون  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مدیرعامل بانک کشاورزی در گفت

شود، تاکنون چه مقدار از منابع صندوق توسعه ملی  عتبارات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در بخش کشاورزی هزینه میا

یکی از تصمیماتی   :کنید تا پایان امسال چقدر از صندوق توسعه ملی اعتبار بگیرید، گفت تبدیل به تسهیالت شده است و فکر می

ست که بخشی از اعتبارات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در بخش کشاورزی هزینه که در دولت و مجلس گرفته شده این ا

 29و  26، 24حدود سه هزار میلیارد تومان در سال . هایی که نقش عاملیت بیشتری دارد بانک کشاورزی است شود و یکی از بانک

بود که در سال  24د تومان آن مربوط به بودجه سال میلیار 044هزار و  9از صندوق توسعه ملی گرفتیم، حدود  29و تا این تاریخ 

مرغ، صنایع تبدیلی افزایش پیدا  های خیلی خوبی در این زمینه اجرا شد که ظرفیت تولید گوشت، مرغ و تخم طرح. اجرا شد 26

 .کرد

سعه ملی استفاده شده و میلیارد تومان از اعتبارات صندوق تو 954، 29میلیارد تومان در سال  544حدود  26در سال  :وی افزود

 .میلیارد تومان اعتبار بگیریم 954کنیم  بینی می هم پیش 29سال 

 درصد است 9۰نرخ تسهیالت بخش کشاورزی *

درصد کاهش  60درصد به  99مدیرعامل بانک کشاورزی در پاسخ به این سوال که اخیرا مصوب شد نرخ سود بخش کشاورزی از 

 .شود درصد داده می 60بله در حال حاضر تسهیالت کشاورزی با نرخ : گفت شود، یابد آیا این مصوبه اجرا می

: درصد را دولت به بانک کشاورزی پرداخت شد، گفت 60درصد به  99طالبی در این باره که آیا بازار کاهش سود بانکی از 

التفاوت سود نسبت به سود  ه مابهخواست در باره نرخ تسهیالت بگیرد، ارائه شد ک پیشنهاداتی همزمان با تصمیمی که دولت می

 .سپرده تأمین شود و امیدواریم دولت هم بررسی کند و تصمیم الزم را بگیرد

 ها با مجوز دولت تحویل داده شده است کند شرکت داری نمی بانک کشاورزی بنگاه*

ما   :داری بوده است، گفت  ری و شرکتدا مدیرعامل بانک کشاورزی در پاسخ به اینکه چه بخشی از اعتبارات بانک کشاورزی در بنگاه

های کشت و صنعتی است که توسط تصمیمات  هایی که در اختیار ما بوده است شرکت شرکت. داری نداریم فعالیتی در زمینه بنگاه

 .ها را برگردانیم تا بانک هم راحت شود خواهیم این شرکت دولت به ما تحویل شده است و بارها اعالم کردیم که می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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تی، خدمات صرافی خدمات کارگزاری مرتبط با عملیات بانکی انجام  ها هم هستند که خدمات آی یک سری شرکت: امه دادوی اد

اند، به بانک رسیده است و اینها  های تملیکی هستند که چون بدهی ما را نداده دهند و تعدادی شرکت هم وجود دارد که شرکت می

 .یمریزی کرد در اولویت فروش هستند، برنامه

ها  ها هم که خیلی زیاد نیستند، بر اساس مصوبه بانک برای آن باقی مانده شرکت. بخشی از اینها را فروختیم: طالبی ادامه داد

رسد و برای  درصد می 0-5گذاری تنه به  داری استفاده کند میزان این سرمایه درصد از سرمایه را که اصطالحا در بنگاه 04توانند  می

بنا  25و  20، 29ها در سال  مه سه ساله به بانک مرکزی دادیم و فهرست کردیم اقداماتی برای فروش این شرکتهمین هم یک برنا

 .به دستور دولت انجام خواهیم داد

 اقدامات بانک کشاورزی برای مقابله با بحران آب*

ب سدها در بخش کشاورزی اجرا نشده است، پایا 0و  9های  کنند که کانال طالبی در این باره که با وجود بحران آب برخی ادعا می

اگر به سطوحی که آبیاری تحت فشار قرار گرفته توجه : بانک کشاورزی چه تسهیالتی برای این بخش پرداخت کرده است، گفت

نند انجام توانند پرداخت ک های دیگر نمی ای که معموال بانک کنیم آنها با تسهیالت بخش کشاورزی و با تسهیالت کم و امتیاز یارانه

 .شده است

میلیارد تومان دولت  6944بر هستند، امسال  آب الزم است، سرمایه  هایی که برای حوزه زیرساخت: مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

 .ها و سینمای آبیاری اختصاص دادند میلیارد دالر هم به مسئله توزیع شبکه 64برای بخش آب اعتبار گذاشته است و 

های کشت بذرهای مقاوم به خشکی تسهیالت  ای و سایر روش های گلخانه یگر بانک کشاورزی به کشتاز سوی د: طالبی گفت

کنیم، این گونه  ها ابالغ می هایی که به استان دهد که در واقع کمک به جلوگیری از مصرف آب بیشتر است و با خط مشی می

 .در اولویت بانک کشاورزی استاست و اصوال هر طرحی که در زمینه آب باشد،   تسهیالت در اولویت

 هزار هکتاری خوزستان اعتبار پرداخت شد ۵۵۴میلیارد تومان به طرح  0۴۴*

طرح : هزار هکتاری در خوزستان خبر جدیدی وجود دارد، گفت 554مدیرعامل بانک کشاورزی در این باره که آیا در زمینه طرح 

همه مقدماتی که برای انتخاب پیمانکاران الزم بود، توسط وزارت . ر استنظی شود بی هزار هکتاری که در کشور اجرا می 554بزرگ 

 .جهاد کشاورزی انجام شده است

اعتبارات این پرونده از محل صندوق توسعه ملی است و بانک عامل پروژه هم کشاورزی است وظایفی که برای انجام این : وی گفت

ومان پول دادند و به جهاد نصر داده شده و به تناسب پیشرفت کار به میلیارد ت 644پرونده داشتیم، انجام دادیم و بیش از 

 .ها این کار را انجام دهد پیمانکاران پرداخت شده است و در ادامه دولت مصمم است، طبق زمانبندی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294094444062 

 
 منابع مالی

 - 61/80/21فارس

 شود میلیارد ریال تسهیالت به عشایر استان تهران بدون سختگیری بانکی پرداخت می 99۴

میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی به عشایر استان تهران اختصاص  99۴: رئیس امور عشایر استان تهران گفت

 .یک ساله و بدون سختگیری بانکی پرداخت خواهد شد یافته است که در قالب تسهیالت

ها در  ، سیروس نصیری با حضور در غرفه فارس، بیستمین نمایشگاه مطبوعات و رسانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

امسال مجلس یک درصد از منابع صندوق : کنید، گفت شایر میپاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چه خدمات و تسهیالتی را برای ع

 .ملی را برای پرواربندی عشایر اختصاص داده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930820000869
http://www.farsnews.com/
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میلیارد ریال برای استان تهران منظور شده  664هایی که انجام شد در مرحله اول  با پیگیری: رئیس امور عشایر استان تهران افزود

 .شود عشایر در قالب تسهیالت پرداخت میهای  است و برای پرواربندی و تأمین نهاده

 .های دامی استفاده خواهد شد درصد و بیشتر برای تأمین نهاده 65این تسهیالت یک ساله با سود : وی گفت

 .های آنها برای پرواربندی بسیار مهم است درصد دام سبک استان تهران در اختیار عشایر است و تأمین نهاده 04: نصیری گفت

گویند ضامن شهری یا وثیقه بیاورید به دنبال گرفتن  ها که می ه اینکه معموال عشایر به دلیل سختگیری بانکوی در پاسخ ب

ای با مدیریت بانک کشاورزی استان تهران در این خصوص داشتیم که قرار شد تسهیالت به روش  جلسه: تسهیالت نیستند، گفت

 .آسان در اختیار عشایر قرار گیرد

های خدمات و صنعت در نظر نگیرند و قوانین ارائه  ن جلسه تأکید شد که بخش کشاورزی و دام را همانند بخشدر ای: نصیری گفت

 .تر انجام شود تسهیالت به این بخش راحت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69294096444994 

 منابع مالی
 آیانا- 1161آبان  21, چهارشنبه

 های بحرانی بیابان  میلیارد تومان برای مهار کانون ۰۴اختصاص 

میلیارد  ۰۴ها، مراتع و آبخیزداری کشور  های بحرانی بیابانی در کشور، از سوی سازمان جنگل امسال بابت مهار کانون

 . تومان اعتبار گرفته شده است

 04از اختصاص ( ایانا)ها امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  امور مراتع و بیابان سازمان جنگل معاون آبخیزداری،

هزار هکتار  04تا  64شود با مبلغ فوق، حدود  بینی می پیش: زایی خبر داد و گفت میلیارد تومان در سال جاری برای مقابله با بیابان

 .ی بیابانی استفاده شودها عملیات آبخیزداری در کانون

ها رو به ازدیاد بوده، الزم است از افزایش بیابانی شدن اراضی کشاورزی  در شرایط اقلیمی فوق که خشکسالی: پرویز گرشاسبی افزود

استان کشور  60به نام ترسیب کربن در ( فائو)ای با همکاری سازمان خواربار و کشاورزی  جلوگیری شود و در این راستا پروژه

 .شود دوین شده که در حال حاضر عملیات آن اجرایی میت

دو میلیون هکتار از اراضی در معرض بیابانی شدن کشور نیز با استفاده از منابع سازمان عمران ملل متحد : وی خاطرنشان کرد

(UNDP )شود استفاده میهای خرد اعتباری  های مردمی نیز با تشکیل صندوق در حال انجام است و عالوه بر آن، از مشارکت. 

های مختلفی در زمینه مقابله با بیابان در حال  با وجود آنکه پروژه: ها ادامه داد معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

 .شود که بر وسعت بیابانی شدن اراضی کشور افزوده شده است انجام است، اما مشاهده می

 .های جدیدی در کشور در شرف ظهور است نابع آب تجدیدنظر جدی شود، زیرا کانونباید در مدیریت م: گرشاسبی تصریح کرد

ای دارد و اعتبارات  زایی متوقف شود و دولت نیز در این راستا نگاه ویژه باید تالش کنیم تا تخریب سرزمین و بیابان: وی یادآور شد

 .خوبی را اختصاص داده است

هایی چون  ای که استان گونه هایی چون ریزگردها شده است، به در کشور منجر به پدیدههای بیابانی  گفتنی است، افزایبش کانون

های مردمی برای مقابله با این  المللی و مشارکت های بین بنابراین کمک. خوزستان و ایالم در مواردی از این پدیده در رنج هستند

 ./ه است، بسیار مثمرثمر در جلوگیری از بیابانی شدن اراضی استهایی که با کشورهای همسایه منعقد شد نامه پدیده در کنار تفاهم

http://www.iana.ir/archive/item/94960-6.html 
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 آیانا- 1161آبان  16, دوشنبه

 رشته  وعده مدیر صندوق حمایت از کشاورزی به دانش آموختگان این

مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش 

این صندوق تالش خواهد کرد با به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی، به اشتغال این بخش رونق : کشاورزی گفت

 .ببخشد

یش صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوری شهرستان اسفراین در عصر روز یکشنبه در آیین گشا 'رحیم نظری'به گزارش ایرنا 

 .تشکیل این صندوق ها بتواند بخشی از مشکالت بخش کشاورزی را برطرف کند: خراسان شمالی اظهار امیدواری کرد

رزی، هدف از ایجاد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاو: وی مهمترین مشکل بخش کشاورزی را نبود سرمایه عنوان کرد و گفت

 .ایجاد ارتباط مستقیم بهره برداران واقعی بخش کشاورزی با صندوق و استفاده از تسهیالت و خدمات این صندوق است

اعطای تسهیالت چهار درصدی صندوق می تواند : نظری با بیان اینکه این صندوق در مواقع بحرانی کارگشای کشاورزان است، افزود

 .لبه بر مشکالت و تنگناهای مالی باشدتا حد زیادی یاری گر کشاورزان در غ

سالی که از آغاز کارش گذشته، قدم های بلندی  6.5دولت تدبیر و امید در : مدیر جهاد کشاورزی اسفراین نیز در این آیین گفت

 .برای حمایت و رونق بخش کشاورزی برداشته است

 .ن برخی نهاده های زراعی را از جمله این اقدامات خواندعلی اصغر ضرغامی، خرید تضمینی گندم با نرخ تضمینی مناسب تر و تامی

درصد  56از این رقم : میلیارد ریال ذکر کرد و گفت 644وی سرمایه اولیه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اسفراین را 

 .مین شده استدرصد سهم دولت است که از محل اعتبارات سفر رهبری به استان تا 02سهم بهره برداران بخش کشاورزی و 

http://www.iana.ir/food/item/94992-6.html 

 ماشین آالت

 آیانا-1161آبان  28, سه شنبه

 هایی برای هوشمندسازی تراکتورها  سیستم

آالت کشاورزی، یکی از  و سایر ماشینهای کشاورزی و رشد کارایی تراکتورها  وری در زمین منظور افزایش بهره به

های هوشمندی را طراحی کرده که در هر نوع تراکتور و  تولیدکنندگان ژنراتور در ایاالت متحده آمریکا سیستم

 . های کشاورزی قابل استفاده است زنی الکتریکی زمین تجهیزات شخم

شود  کل است که در کنار موتور اصلی تراکتور نصب میش ، این سیستم هوشمند دارای یک دستگاه مکعب"اقتصاد سبز"به گزارش 

کشی داخلی و همچنین  همچنین از طریق سیم. کند تاپ یا تلفن همراه کشاورزان راه پیدا می افزار خود به سیستم لپ و از طریق نرم

دستگاه مکعبی این . ر داشتصورت هیدرولیک و اتوماتیک در اختیا های داخلی تزاکتور را به توان تمام بخش سیستم بی سیم آن می

ها نیز تا بیش از دو برابر کمک  گیرد به سرعت و قدرت آن و همچنین قدرت حرکت چرخ سیستم زمانی که در کنار موتور قرار می

 .برد کند و در نتیجه عملکرد و کارایی آن را باال می می

تور را در اختیار بگیرد و نیاز به نیروی کار ماهر جهت تواند کنترل و هدایت کامل تراک ها، سیستم مذکور می در کنار این مزیت

 ./کند هدایت آن را نیز کم رنگ می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/94956-6.html 

 ماشین آالت

http://www.iana.ir/food/item/20239-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20251-1.html
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 آیانا- 1161آبان  10, یکشنبه

 وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس به کشاورزان گلستانی برای تامین ادوات  اطمینان خاطر قائم مقام

میلیارد تومان برای  ۵۵۴قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس از آغاز استقرار دولت یازدهم، یک هزار و 

میلیارد تومان به  ۰۴از خرید تراکتور و کمباین و ادوات کشاورزی اعتبار تخصیص داده شده است که از این مبلغ بیش 

 .استان گلستان اختصاص داده شده است

و به نقل از فرمانداری علی آباد کتول، خلیل آقایی در نشست با کشاورزان، باغداران، ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ن، وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از استان عالوه بر ای: مرغداران، زنبورداران و دامداران شهرستان علی آباد کتول خاطر نشان کرد

گلستان با توجه به توانایی های این استان، دستور داد در جهت مکانیزاسیون، باز هم توجه ویژه ای به گلستان شود و سیر این 

 .اعتبارات در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت تا جایی که ماشین آالت فرسوده را با نو جایگزین کنیم

سال است که واردات میوه  9ما نیازی به واردات نداریم و : ایی با بیان اینکه باغداری از مزیت های کشور ماست، اظهار داشتآق

برنج، اختصاصی شمال است، : وی همچنین گفت.ممنوع شده است و ما هیچ مجوزی برای واردات میوه نداده ایم و نخواهیم داد

میلیون تن برنج نیاز داریم ولی در  9سال برنج وارد شده است، ما ساالنه  9یا  9د به اندازه سال گذشته قبل از دولت تدبیر و امی

 .میلیون تن برنج وارد شده است 9سال گذشته نزدیک 

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در بخش دیگری از سخنانش در مورد دغدغه کشاورزان در خصوص افزایش نهاده ها، 

میلیون تن کود نیاز داشتیم و با توجه به اینکه مهر ماه در آستانه شروع کشت پاییزه  9دولت شروع به کار کرد، نزدیک وقتی : گفت

هزارتن کود در انبارها نداشتیم، تحریم هم بودیم و دولت جدید بود و ساز وکارها جور نبود اما با شیوه های مختلف  54بودیم، اما 

امسال انبارهای ما پر از کود است و کشاورز ما بر اساس آزمایش خاک، هرچقدر : وی خاطرنشان کرد.توانستیم مسئله را حل کنیم

کود بخواهد بدون اینکه یک ریال به قیمت کود سال گذشته افزوده شود قابل تامین است، زیرا دولت در این زمینه یارانه ای را در 

 .کشاورزان ارائه شود نظر گرفته است که کود باید بدون افزایش هیچ مبلغی به

میلیارد تومان به بیمه  654با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی : آقایی با بیان اینکه بیمه کشاورزی نیز دارای ردیف شده است، گفت

برای آبیاری تحت فشار هر چقدر زمین و : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس اظهار داشت.کشاورزی اختصاص داده شد

ماده دارید کار کنید، زیرا ما در بحث آبیاری تحت فشار کمبود اعتبار نداریم و پول به اندازه کافی هست و هر چقدر می طرح آ

 .توانید جذب کنید ما پول می دهیم و سقفش باز است

ما در اجرای : داشت وی با تاکید بر اینکه برای ادوات کشاورزی، کمباین، تراکتور، بذر و کود نگران نباشید به کشاورزان، اظهار

میلیارد تومان که تمام شد، یک خط اعتباری جدید می دهیم و شما دیگر نگران ادوات کشاورزی و کود و  044مکانیزاسیون، این 

توسعه باغات اراضی شیبدار استان گلستان، جزو اولویت های کاری ماست، چرا که اراضی : وی همچنین خاطر نشان کرد.بذر نباشید

ستان یکی از طرح های مهم ما برای کشت نهال است و در بحث توسعه باغات میوه ای هر چقدر می توانید کار کنید در شیبدار گل

 .خصوص تسهیالت مشکلی نداریم

http://www.iana.ir/archive/item/94960-6.html 

 متفرقه

 آیانا- 1161ان آب 16, دوشنبه

 با حال و هوای غذاهای فصل سرد منتشر شد  "اقتصاد سبز"

http://www.iana.ir/archive/item/20217-1.html
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منقش به تصویر روی جلدی از یونس ژائله، نخبه اقتصادی جهان  13ویژه آبان « اقتصاد سبز»چهلمین شماره نشریه 

 .اسالم که از فعاالن سرشناس بخش خصوصی در صنعت غذاست، منتشر شد

، در سرمقاله این شماره ماهنامه اقتصاد سبز که به قلم (ایانا)ای خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش سرویس سایر رسانه ه

به رشته تحریر « مالیات ضعف نظارت را از تولیدکنندگان صنایع غذایی نگیریم»محمدرضا جمشیدی، سردبیر نشریه و با عنوان 

 .های نظارتی با تولیدکنندگان غیرمتخلف پرداخته است اهدرآمده، به مظلوم بودن صنایع غذایی و نحوه نامناسب برخورد دستگ

هایی را  است که در آن نگارنده توصیه« اقتصاد سبز»عنوان سخن ماه این شماره « مانع کیش حجتی در شطرنج کشاورزی شویم»

 .ی دوچندان شودها داشته تا با سرلوحه قرار دادن آن ها قدرت اجرایی جهاد کشاورز خطاب به روسای جهاد کشاورزی استان

عنوان گزارش اصلی نشریه است که به قلم توانای پیشکسوت  "ورود پیروزمندانه غذاهای سنتی فصل سرد به تولید صنعتی"

این گزارش خواندنی روایتگر سیر تکاملی غذاهای زمستانه و بازگشت . نویسی مطبوعات یحیی امیری نوشته شده است  گزارش

 .هایت مدرنیته به غذاهای سنتی استها در ن دوباره ذائقه ایرانی

باشی، کشاورزی پست مدرن، آب، برق و گاز و بناهای غیرقانونی در اراضی  ماندگار هر جامعه است، فضول  مغزهای نخبگان سرمایه

طعم  شود، حذف خمیرمرغ مغایر با اقتصاد مقاومتی، چند گام فاصله با کسب عنوان بدغذاترین کشور جهان، کشاورزی واگذار نمی

درصد از کل تجارت جهانی مواد غذایی، تشویش در زمینه مصرف شیر برخالف 94تلخ بازار قند و شکر، سهم غذای حالل 

و صدرنشینی « هراز»، «رانی»کننده  قهرمان فوتبال صنعت غذا شد، جهش خیره« ویک یک»های کلی نظام است،  سیاست

کنندگان، آخرین اخبار برندها ازجمله اهم مطالب این شماره  صرفدر دومین مرحله شمارش آرای نظرسنجی از م« ویک یک»

 .است« اقتصاد سبز»

ازجمله ... ها و  های کشاورزی، دنیای نمایشگاه های کشاورزی و صنایع غذایی، سرگرمی بازار مک دونالد از سکه افتاد، اپلیکیشن

 .دیگر مطالب این نشریه است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/94906-6.html 

 
 متفرقه
 آیانا- 1161آبان  10, یکشنبه

 ! بازار داغ خرید و فروش داغ االغ در روستاها

وستاها با چند وقتی است که در برخی روستاهای کشور تجارت خر رونق گرفته و این در حالی است که تا پیش از این در برخی ر

 .کردند فرا رسیدن فصل سرما، صاحبان خرها، این موجودات را در طبیعیت به حال خود رها می

کنند، علت این کار آنها این بود  آن طور که اهالی یکی از روستاهای استان همدان روایت می: با این مقدمه ادامه داد« اقتصاد نیوز»

صرفه نبود که تا فرا رسیدن فصل کار از آنها مراقبت  به همین دلیل چندان برای آنها بهتوانستند مخارج خر را تامین کنند و  که نمی

 .دادند که دوباره در فصل کار، خری دیگر که قیمت بسیار ناچیزی داشت بخرند به همین دلیل آنها ترجیح می. کنند

واسطه مشتریان جدیدی که برای خرها به روستاهای  دهند و به با این حال دیگر چند سالی است که این افراد این کار را انجام نمی

 .فروشند هزار تومان آنها را می 544های تا  آیند، با قیمت آنها می

کردند، افرادی با خودروهای نیسان به این  کند که چند سال پیش بعد از اینکه خرهای خود را رها می یکی از روستاییان تعریف می

 .بردند کردند و با خود می آوری می ه نوعی جمعآمدند و این خرها را ب مناطق می

. شدند ای می کردند و منتظر مشتری گویا پس از این مشاهدات بوده که دیگر صاحبان خر هم خرهای خود را به حال خود رها نمی

العبور بهره  صعبتوانند در مناطق  گویند این مشتریان برای مناطق کوهستانی هستند که از خرها می آنطور که برخی از آنها می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20241-1.html
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گویند که شاید این مشتریان برای مصارفی دیگر مانند مصرف گوشت این حیوانات آنها را  با این حال بعضی از اهالی هم می. ببرند

از سوی دیگر، آنطور که برخی متخصصان . این در حالی است که طبق فتاوای مراجع، گوشت خر مکروه است! کنند خریداری می

خوردگی مفید است و همچنین خاصیت شفاف کردن  کنند، روغن این حیوان برای دردهای روماتیسمی و ضرب پزشکی عنوان می

 .پوست را دارد

های اخیر رشد قابل توجهی کند و اکنون در این  به هر ترتیب مصرف این موجودات هرچه که باشد باعث شده نرخ آنها در سال

گویند خرهای تنومند چهار تا  کنند و آنطور که برخی از اهالی می ومان معامله میهزار ت 544مناطق خرهای تا سه سال را با نرخ 

 .ساله تا یک میلیون تومان هم ارزش دارند 64

هزار تومان  544دهد که قیمت یک خر به بیش از  ها در برخی از روستاهای استان مرکزی نیز نشان می در همین حال پیگیری

گوید در این مناطق چون چندان نیازی به کارهای سخت مانند مناطق  این مناطق نیز می آنطور که یکی از اهالی. رسد نمی

 .العبور نیست، این حیوان هم چندان ارزشی به اندازه دیگر مناطق ندارد کوهستانی و صعب

کی از روستاییان ی. رسد که این حیوان ارزش بیشتری دارد اما در مناطق شمال غربی کشور و استان آذربایجان غربی به نظر می

تر که سن آنها به بیش از  هزار تومان است اما خرهای جوان و قوی 044گوید که قیمت خر چهارساله حداکثر  شهرستان تکاب می

 .رسند هزار تومان هم به فروش می 544رسد با قیمت تا یک میلیون و  شش سال می

دهد که  ها نشان می پیگیری. ها نزدیک باشد خر به همین قیمت رسد که نرخ بر اساس این گزارش، در مناطق مرزی هم به نظر می

 65سر در  یکی از اهالی منطقه روان. هزار تومان است 044تا  544آباد، قیمت خر بین  در برخی از مناطق روستایی استان خرم

ان است که گاهی افراد برای هزار تا یک میلیون توم 644گوید که قیمت خر در این منطقه بین  رود هم می کیلومتری مرز جوان

 .شود برند و در کنار آن، برای شخم زدن هم به جای گاو، گاهی از خر استفاده می بارهای قاچاق خود از این حیوان بهره می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/94999-6.html 

  متفرقه
 آیانا- 1161آبان  24, شنبه

 پیشنهاد مجلس ایران برای تعیین روز کشاورز در تقویم جهانی و ملی کشور 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، از پیشنهاد مجلس به رئیس جمهوری و همچنین سازمان 

و همچنین دنیا و پذیرش این این  در تقویم ایران "کشاورز"برای در نظر گرفتن روزی با نام ( فائو)جهانی غذا 

 . پیشنهاد از سوی رئیس جمهوری خبر داد

، حسین نیازآذری در گفت وگو با خانه ملت، با اعالم این خبر اظهار امیدواری کرد تابه (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .زودی تدابیر الزم برای نام گذاری روز کشاورز در ایران و دنیا صورت بگیرد

: نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه کسی منکر نقش و جایگاه برجسته کار و کارگر در کشور نیست، افزود

همانطور که روز ملی کار و کارگر در تقویم کشور وجود دارد، باید روزی نیز با نام کشاورز برای تقدیر از این زحمت کشان در نظر 

 .گرفته شود

در : نده مجلس با تاکید بر اینکه نقش و جایگاه کشاورزی در امنیت غذایی کشور بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرداین نمای

با حضور مسئوالن برخی کشورها طی ماه گذشته برگزار شد، پیشنهاد ایران برای تعیین روزی در ( فائو)نشستی که در سازمان غذا

 .د تصمیم جهانی برای این مهم چه خواهد بودسال با نام روز کشاورز مطرح شد که باید دی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20222-1.html
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از ریاست جمهوری پیگیر تسریع در نام گذاری : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، یادآور شد

 ./روزی در تقویم با نام روز کشاورز هستیم

http://www.iana.ir/majles/item/94926-6.html 

 متفرقه
 فودپرس- 1161آبان ماه  10یک شنبه 

 نان در سبد غذایی مدارس قرار بگیرد/ فراموشی صبحانه در کالنشهرها

ر باید برنامه ریزی شود و بودجه ای هم در نظ: مدیر کل نظارت بر فراورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، گفت

 .قرار گیرد شیرمدارس همراه با  سبد غذاییهم در  نانگرفته شود تا 

یکی از وعده های غذایی است که صبحانه  :اظهار داشت ینیهدایت حس، دکتر (ایفدونا)به گزارش پایگاه خبری سازمان غذا و دارو

غذایی در شهرهای بزرگ و پرترافیک و با زندگی شهرنشینی اکثراً فراموش می شود درحالیکه صبحانه یکی از مهمترین وعده های 

 .است که حتما باید در برنامه غذایی روزانه گنجانده شود

صبحانه باید شامل موادی باشد که نیازهای روز ما را تامین نماید؛ چون در وعده صبحانه باید تمام نیاز روز ما تامین شود : وی گفت

باید در صبحانه باشد، در پیشینه سنتی ما هم بر  انواع کربوهیدراتها، پروتئین ها،ویتامین ها،قندها و کلیه ترکیبات مورد نیاز بدن

مثال نون و پنیر و گردو و ترکیبات شبیه آن موادی هستند که می تواند انتخاب مناسب و تامین کننده . صبحانه تاکید شده است

 .خوبی برای نیاز روز ما باشند؛ دیگر اینکه یک تغذیه سالم صبحگاهی به صورت جدی برسالمت تاثیرگذار است

 
حسینی در ادامه با بیان اینکه موضوع مهمی که پیگیر آن بوده ایم و از مجلس نیز درخواست داریم بودجه ای برای توزیع نان در 

شیر یکی از کامل ترین غذاهایی است که :مدارس درنظر بگیرند؛ همانطور که در مورد شیر این کار انجام شده است خاطر نشان کرد

به همین . سال شیر است که مواد مغذی بدنش را تامین می کند9ابتدای والدت یک نوزاد هم تا  خدا خلق کرده است حتی در

خاطر شیر بعنوان کامل ترین غذا در دستور کار مدارس قرار گرفته تا حداقل بچه ها یکبار در روز از این غذای کامل استفاده 

 .نمایند

 
باید برنامه ریزی شود و بودجه ای هم در نظر : شتی سازمان غذا و دارو افزودمدیر کل نظارت بر فراورده های غذایی آرایشی و بهدا

 گرفته شود تا نان هم در سبد غذایی مدارس همراه با شیر قرار گیرد 

 
نان سالم نانی است که از گندم سالم بدست آمده در شرایط بهداشتی تبدیل : حسینی در پایان مورد مزایای نان سالم اظهار داشت

 .شده باشد و در شرایطی کامال بهداشتی و فنی تخمیر شده و طبخ شده باشد و تحویل مردم شود به آرد

- See more at: http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 متفرقه
 فودپرس- 1161آبان ماه  16دو شنبه 

عسگراوالدی صندلیش را حفظ کرد زرگران به هیات مدیره / نتیجه انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه اعالم شد

 پیوست

دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران به عنوان عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و  کاوه زرگران -فود پرس

 .روسیه برگزیده شد

http://www.iana.ir/majles/item/20291-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A8%D8%AF+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d94aff9da4cd422cbc5dc47b710f2da3&Title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7/%20%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A8%D8%AF%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF#sthash.6HYoDMyI.dpuf
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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عسگر ... اسدات مدیره اتاق مشترک ایرن و روسیه برگزار شد و پس از شمارش آراء به گزارش فود پرس، انتخابات اعضای هیا

افه، سیده فاطمه مقیمی، کاوه زرگران، عشریه، موسی وفائیان، میر کریمی و دامغانی به عنوان ، هادی تیزهوش تابان، قدیر قیاوالدی

  .اعضای هیات مدیره انتخاب شدند

http://www.foodpress.ir/Post 

 متفرقه
 ایسنا - 1161آبان  21چهارشنبه 

 محصوالت باغی را چه موقع برداشت کنیم؟

توان با  زمان مناسب برداشت را می. زمان برداشت صحیح محصوالت باغی نقش مهمّی در عمر انباری و کاهش ضایعات آنها دارد

هایی چون سِفتی بافت، نسبت قند به اسید، تعداد روز پس از گلدهی کامل و حتی واحدهای گرمایی گرفته شده توسط  یشآزما

 .محصول تعیین کرد

یابد، بلکه ضایعات آن طی حمل و نقل و  چنانچه محصول دیرتر از زمان مناسب برداشت شود نه تنها عمر انباری آن کاهش می

 .افتجایی افزایش خواهد ی جابه

 .های تولیدی خود شوند توانند مانع از ضایعات میوه باغداران با آگاهی از زمان مناسب برداشت محصول می

انبارداری و فیزیولوژی پس از برداشت در پیشگیری از ضایعات : مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز گفت

 .محصوالت باغی بیشتر نمایان است

با توجه به اینکه : ، منطقه آذربایجان شرقی، افزود(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ئی در گفتسید جالل طباطبا

 .رسد، در معرض حمالت میکروبی قرار دارند ها به مصرف تازه خوری می ها را آب تشکیل داده و میوه بیشتر حجم میوه

محصوالت باغی به دلیل شرایط ویژه مانند حجم : گذار دانست و تشریح کردها را در ضایع شدن تاثیر وی وجود آب در بافت میوه

 .بیش از سایر محصوالت در معرض ضایع شدن قرار دارند... زیاد، آب زیاد در بافت، فسادپذیری، نیاز به انبارداری و

  .شوند های پس از برداشت مربوط میبخشی از ضایعات باغی به فرآیندهای قبل از برداشت و مابقی به فرآیند: طباطبائی ادامه داد

این گروه از محصوالت کشاورزی به دلیل داشتن رطوبت زیاد فساد : مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز یادآور شد

 .پذیر هستند

از وزن محصوالت باغی را چون درصد باالیی : وی با اشاره به نقش بهینه سازی تامین آب در جلوگیری از عوارض فیزیولوژیکی افزود

آب تشکیل می دهد، تأمین آب نه تنها در افزایش تولید مؤثر است، بلکه با بهینه سازی تأمین آب می توان عوارض فیزیولوژیکی 

 .چون لکه تلخی درسیب را کاهش داد

 .اگر فرآیندهای پس از برداشت رعایت شود، محصولی سالم پدیدار خواهد شد: طباطبائی تاکید کرد

تغذیه صحیح محصوالت باغی، نقش مهمی در : استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به خبرنگار ایسنا گفت

 .کاهش ضایعات و بهبود کیفیّت محصول تولیدی و عمر انباری محصوالت برداشت شده دارد

 .ضایعات میوه در باغ قلمداد نماییمکنترل آفات را باید اقدامی بنیادین در جلوگیری از : فریبرز زارع افزود

این گروه از محصوالت کشاورزی به دلیل داشتن رطوبت زیاد : وی از رطوبت زیاد موجود در محصوالت باغی گفت و تشریح کرد

ی میزان این ضایعات حت. از بین می روند( درصد 54تا  5بین )فساد پذیر هستند و در دوره پس از برداشت بخش عمده ای از آنها 

 .درصد نیز می رسد 04در برخی موارد تا 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7...+%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7...+%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7...+%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=7eb5c595049a4866b95610a6bf54aa1e&Title=%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%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%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF/%20%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA#sthash.tf4SyLV3.dpuf
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کاهش جمعیت آفات، جلوگیری از انتشار بیماری ها و افزایش : زارع با اشاره به مزایای بهره گیری از مود آلی در باغ ادامه داد

 .ها را باید از آثار استفاده از کود آلی در باغ تلقی کنیم مقاومت در مقابل آفات و بیماری

باغداران یا باید شاهد فساد محصول خود باشند و یا با قیمت : باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز یادآور شداستادیار گروه 

 .پایین عرضه کنند

های مُدرن  جایگزینی و اصالح باغات سنتی با باغ: وی اصالح باغات سنتی را در جلوگیری از ضایعات باغی تاثیرگذار دانست و افزود

 .اند برای افزایش محصوالت باغی و جلوگیری از ضایعات محصوالت باغی تاثیرگذار باشدتو و مکانیزه می

 .ضایعات محصوالت باغی قبل از رسیدن محصول شروع و پس از برداشت نیز ادامه دارد: زارع تاکید کرد

باغداران با آگاهی از . کاسته شود توان انجام داد تا از ضایعات محصوالت باغی بر اساس این گزارش، یک سری از عملیات باغی را می

 .های تولیدی خود شوند توانند مانع از ضایعات میوه زمان مناسب برداشت محصول می

http://www.isna.ir/fa/news/29409664090 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ان جوانخبرنگار - 1161آبان  2۴: تاریخ

 سردخانه اتمسفریک در ارومیه افتتاح شد

 .هزار تنی در ارومیه افتتاح شد 0در سفر وزیر جهاد کشاورزی به آذربایجان غربی، سردخانه اتمسفریک 

هزار تن در زمینی به مساحت  6ریک و با ظرفیت ؛ این واحد سردخانه ای از نوع اتمسفگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

نفر بطور غیر  60نفر بطور مستقیم و  0میلیارد ریال احداث شده است و با بهره برداری از آن برای  65هزار متر مربع و با اعتبار  64

 .مستقیم اشتغال ایجاد شده است

م حذف واسطه ها از زنجیره تولید و عرضه محصوالت کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح این سردخانه با تاکید بر لزو

کشاورزان باید بصورت فردی و یا گروهی و از طریق ورود دانش فناوری های روز دنیا به بخش کشاورزی در حوزه های : افزود

 .فرآوری بازاریابی و صادرات تولیدات خود مشارکت کرده و در مالکیت و مدیریت بخش سهمیه باشند

تن در سال و شرکت دانش بنیان تکثیر پایه های رویشی ارقام  54ید از گلخانه توت فرنگی به روش آبکشت با ظرفیت تولید بازد

 .مختلف سیب هسته داران پسته و گیاهان زینتی از دیگر برنامه های سفر آقای حجتی به استان بود

نژاد از شهدای جهادگر استان با گرامیداشت یاد و خاطره همچنین وزیر جهاد کشاورزی با حضور در منزل شهید اسماعیل مطلب 

 . این شهید از سالها مجاهدت و ایثار خانواده این شهید در دوران جانبازی شهید تقدیر کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5406095 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 1161آبان  1۱پنجشنبه 

 داری صنعتی حمیدیه بازدید کردوزیر جهادکشاورزی از واحد گاومیش

داری صنعتی خوزستان واقع در حمیدیه بازدید ماه از بزرگترین واحد گاومیشآبان 65محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی امروز، 

 .کرد

http://www.isna.ir/fa/news/93082110734
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5041835
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برداری رسیده بود و به بهره 26فاز اول این طرح سال  -زستانخومنطقه –(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

میلیون ریال تسهیالت  244شود، تاکنون های صنعتی کشور محسوب میبرای احداث این واحد صنعتی که جزو بزرگترین طرح

 .میلیارد ریال دیگر تسهیالت بانکی نیاز است 5بانکی اختصاص یافته و برای تکمیل آن به 

 .شودهکتار ساخته می 66راس گاومیش مولد است که در زمینی به مساحت  644این واحد صنعتی ظرفیت کامل 

های امروز وزیر کشاورزی در استان  هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان از دیگر برنامه 554شرکت در جلسه طرح احیای 

 .است

http://www.isna.ir/fa/news/29406546264 

 گزارشات جهانی

 آیانا- 1161آبان  28, سه شنبه

 کند  هایی که مواد زاید را جذب می قارچ

گروهی از محققان دانشکده فناوری نوین مکزیک پس از چندین ماه تحقیق و بررسی به نوعی قارچ وحشی جنگلی 

های  انتقال هرگونه آالینده و مواد زائد ناشی از آلودگی ها از پیشرفت و دسترسی پیدا کردند که این قارچ

 . کند محیطی جلوگیری می زیست

کنند و پس از آن که در محیط آلوده و  ها در اندازه کوچک رشد می به گزارش اقتصاد سبز، نکته جالب توجه اینجاست که این قارچ

شوند و پس از  ها بزرگ می ها با جذب آالینده در واقع این قارچ. وندش کم بزرگ می گیرند، کم یا در مقابل مواد سمی و زائد قرار می

 .میرند این که تمام این مواد را جذب کردند، می

توان از این قارچ در  بنابراین می. کنند گونه آلودگی را برای محیط اطراف خود ایجاد نمی ها هیچ این در حالی است که خود قارچ

وری الزم  یابد، بهره های تولید سبزی قهوه و میوه افزایش می ویژه در زمین مواد زائد و آالینده به محیط یا فضایی که احتمال تولید

 ./اند و فضای کوهستانی بیشتر قابل دسترسی خواهند بود شناخته شده( والدمار)ها با نام صنعتی  این قارچ. را برد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/94959-6.html 
 گزارشات جهانی

 - 61/80/11فارس

 کند های ایران جریمه می آمریکا بانک آلمانی را به دلیل نقض تحریم

کند مسئوالن  های ایران جریمه می مان را به دلیل نقض تحریمآل« کامرز بانک»مقامات آمریکایی : رویترز اعالم کرد

 .های ایران و آمریکا بپردازند اند باید پول هنگفتی را به خاطر تسویه حساب کامرز بانک گفته

امروز به سهامداران خود اعالم کرد « کامرزبانک»به نقل از رویترز، بانک آلمانی  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

کشورهای ایران، سودان و کره شمالی خوانده است احتماالً با جریمه قابل   که به دلیل آنچه مقامات آمریکایی نقض تحریم

 .ای مواجه خواهند شد مالحظه

ای در این خصوص دریافت کرده  کامرزبانک شعبه نیویورک احضاریه: اعالم کرددومین بانک بزرگ آلمانی در گزارش این فصل خود 

 .است که باید اسناد معتبری در این زمینه ارائه دهد

براساس این گزارش مقامات آمریکایی احتمال دارد جرایم کیفری و حقوقی بر کامرزبانک که شامل جرایم اساسی خواهد بود اعمال 

 .کند

http://www.isna.ir/fa/news/93081506960
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20252-1.html
http://www.farsnews.com/
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 .ای نشده است ان جریمه احتمالی از سوی آمریکا اشارهدر این گزارش به میز

میلیون دالر از سوی مقامات  654به گزارش فارس، پیش از این نیز کامرزبانک آلمان به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور 

اسالمی ایران  تر نیز این بانک از سوی مقامات آمریکایی به همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری آمریکایی جریمه شد و پیش

درصد  60.های آمریکا قرار گرفت میالدی در فهرست تحریم 9440متهم شده بود شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی در سال 

 .سهام این بانک در اختیار دولت برلین است

 .رد دالری محکوم شدمیلیا 0.2باس فرانسه هم در ماه ژوئن به پرداخت جریمه  ها از سوی آمریکا بانک پاری در ادامه تحریم بانک

ها تأمین کرده  های گذشته آمریکا بخشی از بودجه کشور خود را از محل جریمه بانک کنند طی سال برخی کارشناسان اعالم می

 .است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=11618011888169 

 گزارشات جهانی
 ایسنا - 1161آبان  16دوشنبه 

  معامله یک میلیارد دالری دام میان چین و استرالیا

 .چین و استرالیا توافقنامه یک میلیارد دالری در زمینه صادرات دام زنده امضا کردند

بر اساس این توافقنامه یک : ، کریستوفر پین، یکی از وزیران دولت استرالیا گفت(ایسنا)ن به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایرا

 .مقرر شده استرالیا ساالنه یک میلیون راس دام زنده به چین صادر کند( میلیون دالر آمریکایی 064)میلیارد دالر استرالیایی 

این یک . جوهر این توافقنامه هنوز خشک نشده است صحبت سر صادرات یک میلیون راس دام زنده است و: وی تصریح کرد

 .توافقنامه بسیار مهم برای دو طرف است

ما پیش . شود هایی می وقتی دولتی بر پیشرفت اقتصادی تمرکز داشته باشد نتیجه کار امضای چنین توافقنامه: کریستوفر پین افزود

ای با چین نیز  ایم و برای امضای چنین توافقنامه کره جنوبی امضا کرده های تجارت آزاد را با کشورهای ژاپن و از این نیز توافقنامه

 .کنیم تالش می

هزار راس  695بیش از  9460-9469در حال حاضر بزرگترین بازار صادرات دام زنده استرالیا کشور اندونزی است و در سال مالی 

 .ن بازار صادراتی دام زنده استرالیا تبدیل خواهد شددام زنده به این کشور صادر شده است اما از این پس چین به بزرگتری

http://www.isna.ir/fa/news/29406242664 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930815000196
http://www.isna.ir/fa/news/93081909110

	آب
	مصرف ۹۲ درصد آب در کشاورزی را قبول ندارم/ هدررفت آب را به حساب بخش کشاورزی میگذارند
	رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه اگرچه آمار مصرف ۹۲ درصد آب موجود کشور در کشاورزی درست نیست و بسیاری از هدر رویها را به آن نسبت میدهند، گفت: بهرهوری آب در این بخش کمتر از ۴۰ درصد است در حالی که این میزان باید به ۸۰ درصد برسد.
	۷۰ درصد آب در دسترس در ایران استفاده میشود/برخی محصولات پر آب را به جای تولید باید وارد کرد
	معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران با بیان این که ۷۰ تا ۸۰ درصد آب در دسترس در ایران استفاده میشود، گفت: برخی محصولات پر آب مانند چغندر را به جای تولید باید از طریق واردات شکر جبران کرد.
	جایگزینی پنجهزار هکتار از اراضی چغندرقند با گندم برای صرفهجویی در آب بهاره
	در راستای صرفهجویی در مصرف آب، پنجهزار هکتار از اراضی چغندرکاری اطراف دریاچه ارومیه با گندم جایگزین میشود.
	ابراز خشنودی رییس سازمان محیط زیست از طرح "تغییر الگوی کشت چغندر به گندم" در اطراف دریاچه ارومیه
	رییس سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای طرح های کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه اظهار رضایت کرد.
	جای مدیریت ارزشمند آب خالی است/دولت باید خود را موظف به عبور از بحران آبی کند
	معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد
	منعی برای تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز نداریم

	اقتصاد کلان
	ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا دغدغه تامین مالی را برطرف میکند/ فروش محصولات و بازرگانی مهمترین دغدغه کشاورز
	مدیر عامل اتحایه سراسری باغداران کشور با اشاره به این که یکی از مشکلات اساسی کشاورزان بحث توزیع و بازرگانی محصولاتشان است گفت: ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا میتواند دغدغه تامین مالی این قشر را برطرف کند.
	نرخ اعلامشده برای خرید تضمینی گندم برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
	بسیج دانشجویی ۲۲ دانشگاه کشور در نامهای به رئیسجمهور اعلام کردند نرخ اعلامشده برای خرید تضمینی گندم برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

	اقلیم و منابع طبیعی
	امضای تفاهمنامه همکاری استانداریهای ناحیه رویشی زاگرس با سازمان جنگلها
	تفاهمنامه همکاری استانداریهای ناحیه رویشی زاگرس با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، امروز در استان ایلام با حضور استانداران ۱۲ استان ناحیه رویشی زاگرس و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به امضا رسید.
	همکاری استانداران عراق و ایران برای مقابله با ریزگردها و خشکیدگی بلوط
	استاندار ایلام با بیان اینکه ریزگردها بیشترین نقش را در خشکیدگی بلوطهای زاگرسی داشته است، گفت: استانداران ایران و عراق برای مقابله با ریزگردها و خشکیدگی بلوط همکاری میکنند.
	بیش از یک میلیون هکتار از جنگلهای زاگرس خشک شد/ برنامه توسعه ۵ میلیون هکتار جنگل در برنامه ششم
	معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 1.13 میلیون هکتار جنگل زاگرسی دچار خشکیدگی بلوط شده است، گفت: براساس نظر سازمان بینالمللی فائو، طی سالها آنقدر از جنگلهای زاگرسی بهرهبرداری شده که الان این جنگلها پویا و پایدار نیست.
	تغییر کاربری زمین کشاورزی ممنوع است

	انتصابات
	شهیدزاده مدیر عامل جدید بانک کشاورزی شد
	مرتضی شهیدزاده مدیر عامل جدید بانک کشاورزی شد.
	رییس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب شد
	معاون برنامهریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی منصوب شد
	با حکم رئیس سازمان نظام دامپزشکی، فرهاد طاهریان به سمت معاون برنامهریزی و پشتیبانی این سازمان منصوب شد.
	ناظران مجلس در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب شدند
	نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سکینه عمرانی و محمد جواد نظری مهر را به عنوان ناظران مجلس در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب کردند.
	اعضای جدید هیئت مدیره انجمن قارچ انتخاب شدند

	برنامه و سیاست ها
	دلیلی که تیتر اول روزنامهها از بخش کشاورزی نیست/ تصمیمگیران نگاه نادرستی به کشاورزی دارند
	رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: به دلیل نگاه نادرست مسئولان به بخش کشاورزی، مباحث این بخش تیتر اول روزنامههای کشور نیست و این مشکل به رسانهها برنمیگردد بلکه تصمیمگیران کشور نگاه مناسبی به این بخش ندارند.
	عشایر صاحب کارت الکترونیکی میشوند
	در راستای پرداخت فوری غرامت، عشایر کوچنده صاحب کارت الکترونیکی میشوند.
	جمعآوری اطلاعات 90 درصد بهرهبرداران کشاورزی
	تاکنون اطلاعات 90 درصد بهرهبرداران بخش کشاورزی در سیستم مرکز آمار کشور جمعآوری شده و پیشبینی میشود تا چند روز آینده اطلاعات کل بهرهبرداران جمعبندی شود.
	قوانین اقتصادی کشور وارداتمحور است/ واردات سالانه ۱۲ میلیارد دلار کالای اساسی کشاورزی
	رئیس مجمع عالی واردات گفت: از آنجایی که کشور عمدتاً واردکننده بوده، قوانین جاری و آموزشهای انجامشده هم بیشتر براساس واردات صورت گرفته است.
	مهمترین سرفصل برنامه ششم تأمین امنیت غذایی است
	معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مهمترین سرفصل برنامه ششم توسعه، تأمین امنیت غذایی است، گفت: هماکنون حدود ۵۲ درصد از کالری مورد نیاز در کشور تأمین میشود و قصد داریم تا در برنامه ششم توسعه آن را به ۸۰ درصد برسانیم.
	افزایش قیمت شیر در جلسه دیروز دولت تصمیمگیری نشد
	مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران، گفت: در جلسه روز گذشته دولت با صنایع لبنی و انجمن دامداران تنها پرداخت 225میلیارد تومان یارانه شیر خام سه ماهه اول سال جاری مصوب شد و بقیه مطالبات به بعد، و پس از انجام کارهای کارشناسی موکول شد.
	تکلیف حجتی به سازمان دامپزشکی برای تامین کیفی داروها و واکسنهای دامی
	وزیر جهاد کشاورزی گفت: نهادههای دامی اعم از خوراک دام و طیور و آبزیان و داروها و واکسن های دامپزشکی باید با بهترین کیفیت ممکن در اختیار بهره برداران قرار گیرد.
	بحث کشتهای متراکم اولویت وزارت جهاد کشاورزی
	معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: بحث کشتهای متراکم در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
	آییننامه نهایی "کشت فراسرزمینی" تقدیم دولت شد
	معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی جدیدترین برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کلان اقتصاد کشاورزی کشور را برای خبرنگاران اعلام کرد.
	تجاریسازی 80 دانش فنی با کمک بخش خصوصی
	تاکنون 80 دانش فنی به بخش خصوصی واگذار شده و در برنامه داریم که این تعداد را در سالهای آینده افزایش دهیم.
	رایزنی با سازمانهای جهاد کشاورزی استانها برای ترویج مصرف مواد بیولوژیک
	با رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای گلستان، مازندران، آذربایجان غربی، کرمانشاه، مرکزی و لرستان برای ترویج مصرف مایه تلقیح سویا، لوبیا و نخود جلسات مختلفی انجام شده است.
	واگذاری چهار دانش فنی دیگر به بخش خصوصی
	چهار دانش فنی دیگر امروز طی مراسمی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به دو شرکت خصوصی واگذار شد.
	وعدههای کشاورزی روحانی عملی شد
	روحانی از زمان کاندیداتوریاش تا هنگامی که به عنوان رییسجمهور دولت یازدهم انتخاب شد، برای بهبود معیشت کشاورزان وعدههایی داد که حالا پس از گذشت بیش از یکسال از عمر کابینهاش میتوان گفت این وعدهها که در راستای ساماندهی واردات بیرویه برنج و حل مشکلا...
	رفع مشکل تناقض آمار شیرخام در برنامه راهبردی افق 1404
	در جلسه امروز معاونت امور دام، مشکل تناقض آمار تولید شیرخام برای تدوین در برنامه راهبردی افق 1404 بررسی میشود.
	"بانک شیر" تأسیس میشود
	در جلسه برنامه راهبردی افق 1404 از طرح بانک شیر بهمنظور توزیع عادلانه و سلامت شیرخام رونمایی شده و مورد بررسی قرار میگیرد.
	ایراد شورای نگهبان به طرح بازنشستگی پیش از موعد روستاییان و عشایر
	عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر لزوم اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد روستاییان و عشایر به منظور حل مشکلات آنها و حمایت از این قشر، گفت: اصلاحات لازم برای رفع ابهامات و ایرادات طرح بازنشستگی پیش از موعد روستاییان و عشایر...
	ارجاع مصوبات کارگروه حمایت از کشت دانههای روغنی به اداره قوانین مجلس
	مصوبات کارگروه منتخب حمایت از کشت دانههای روغنی بهمنظور انجام ویرایش حقوقی به اداره قوانین مجلس ارائه و بعد از بررسی نهایی برای طرح در صحن علنی مجلس تقدیم هیئت رئیسه میشود.
	تجاري سازي 4 طرح پژوهشي در حوزه کشاورزي
	تسهیل فضای کسب و کار در اصلاح قانون کار گنجانده شود
	رییس هیاتمدیره انجمن نانهای صنعتی و ماشینی کشور اعلام کرد:«بیکیفیتی» و «رانت» تبعات ناگوار افزایش نیافتن 3 ساله قیمت نان
	برنامههای جدی وزارت بهداشت برای اصلاح کیفیت مواد غذایی
	گزارش تفحص از واردات کالاهای استراتژیک به قوه قضاییه ارجاع شد

	بازار و قیمت ها
	کاهش قیمت میوههای فصل در بازار+جدول
	طی دو روز اخیر به دلیل کاهش تقاضا در بازار پایتخت و عرضه زیاد، قیمت میوههای فصل کاهش داشته اما برخی صیفیجات مانند بادمجان و کدو با افزایش قیمت روبهرو بوده است.
	طی دو روز اخیر به دلیل کاهش تقاضا در بازار پایتخت و عرضه زیاد، قیمت میوههای فصل کاهش داشته اما برخی صیفیجات مانند بادمجان و کدو با افزایش قیمت روبهرو بوده است.
	طی دو روز اخیر به دلیل کاهش تقاضا در بازار پایتخت و عرضه زیاد، قیمت میوههای فصل کاهش داشته اما برخی صیفیجات مانند بادمجان و کدو با افزایش قیمت روبهرو بوده است.
	قیمت میوه و ترهبار+جدول/ گوجه فرنگی و موز گران شد
	گزارش میدانی فارس نشان میدهد قیمت میوه روند ثابتی را طی میکند، اما امروز گوجه فرنگی و موز با افزایش چشمگیر قیمت در سطح میوهفروشیهای شهر مواجه است.
	نظارت بر بازار در حاشیه برنامههای دولت/ رونق دوباره گرانیهای نامحسوس
	در ترهبارها چه کسي قيمتها را تعيين ميکند؟

	پنبه
	۹۵ درصد پنبه مورد استفاده در نساجیها وارداتی است/ آسیب سرمای زودرس به پنبه
	رئیس هیأت مدیره اتحادیه پنبه با بیان اینکه امسال حدود ۱۰ درصد در عملکرد تولید پنبه کاهش داریم، گفت: پیشبینی میشود سال آینده هم کاهش تولید داشته باشیم ضمن اینکه ۹۵ درصد پنبه مورد نیاز نساجیها از طریق واردات تأمین میشود.

	پسته
	صادرات پسته خندان افزایش یافت + قیمت
	صادرات پسته خندان در هفت ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 21 درصد افزایش داشته است.
	صادرات پسته خندان افزایش یافت +  قیمت صادرات پسته خندان در هفت ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 21 درصد افزایش داشته است.

	تولیدات زراعی و باغی
	نیازی به واردات پرتقال نیست/ ۱.۹ میلیون تن پرتقال امسال تولید میشود/۳۷۳ میلیون دلار صرف واردات موز شد
	معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه امسال یک میلیون و 900 هزار تن پرتقال در کشور تولید میشود، گفت: نیازی به واردات مرکبات نداریم، ضمن اینکه بخشی از محصول تولیدی امسال باید صادر شود.
	احیای 550 هزار هکتار دشت های خوزستان و ایلام؛ بزرگ ترین طرح تاریخ کشاورزی ایران
	معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی از طرح احیای 550 هزار هکتار دشت های خوزستان و ایلام به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ کشاورزی ایران یاد کرد.

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	بسته جامع حاصلخیزی خاک توسط وزیر جهاد کشاورزی رونمایی میشود
	هفته آینده با حضور وزیر جهاد کشاورزی، بسته جامع حاصلخیزی خاک که نقشه تغذیهای هشت محصول استراتژیک را دربر دارد، رونمایی میشود.
	هفته آینده با حضور وزیر جهاد کشاورزی، بسته جامع حاصلخیزی خاک که نقشه تغذیهای هشت محصول استراتژیک را دربر دارد، رونمایی میشود.
	هفته آینده با حضور وزیر جهاد کشاورزی، بسته جامع حاصلخیزی خاک که نقشه تغذیهای هشت محصول استراتژیک را دربر دارد، رونمایی میشود.
	کشف بینظیر یک خانواده میکروارگانیسم در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
	محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به جداسازی، شناسایی و ثبت یک خانواده مخمر شدند.
	محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به جداسازی، شناسایی و ثبت یک خانواده مخمر شدند.
	محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به جداسازی، شناسایی و ثبت یک خانواده مخمر شدند.
	احتمال کشت کینوا در تهران کمآب
	برای کشت کینوا در نقاط مختلف کشور تحقیقات در حال بررسی بوده و کشت مشاهدهای - آزمایشگاهی آن برای استان تهران انجام شده است.

	تخم مرغ
	صادرات تخممرغ به عراق نصف شد/ افزایش هزینههای تمام شده صادرات

	خدمات دام و طیور
	دامپزشکان در حفظ سلامت جامعه و حفظ محیط زیست نقش دارند/ دامپزشک سرباز گمنام نظام سلامت
	رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در واکنش به بیانیه سه تشکل غیردولتی دامپزشکی کشور با صدور نامهای تأکید کرد: دامپزشکان به عنوان سربازان گمنام نظام سلامت، نقش مؤثری در حفظ سلامت جامعه و حفاظت از محیط زیست ایفا میکنند.
	معرفی چهار کشتارگاه به فدراسیون بهداشتی دام روسیه/ اجرای زنجیره تولید برای تخممرغ در گام بعدی
	تاکنون چهار کشتارگاه صنعتی طیور وارد زنجیره تولید شدهاند و با دریافت کد بهداشتی IR به فدراسیون بهداشتی دام روسیه معرفی شدند.

	چای
	قیمت چای خشک در مقایسه با دو سال گذشته بدون تغییر مانده است

	خرما
	خرید تضمینی خرما در وضعیت فعلی بازار انجام نمیشود
	مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی کشور گفت: با توجه به اینکه نرخ رایج بازار خرما در استان بوشهر در وضعیت مطلوبی قرار دارد خرید تضمینی این محصول تا ادامه روند کنونی انجام نخواهد شد.

	خدمات زراعی و باغی
	توصیه معاون وزیر جهاد کشاورزی به باغداران برای تهیه نهال بااصالت
	در فصل کشت و انتخاب نهال، لازم است باغداران به اصالت آنچه خریداری میکنند، مطمئن باشند و از مراکز مجاز و دارای مجوز خرید کنند.

	ذرت
	کرمانشاه رتبه نخست سطح زیر کشت ذرت را در کشور دارد
	مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت: استان کرمانشاه رتبه اول سطح زیر کشت و عملکرد در هکتار ذرت را در کشور دارد.

	زعفران
	برگزاری جشن برداشت زعفران در مرند
	معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مرند از آغاز برداشت زعفران از مزارع این شهرستان خبر داد.
	رشد ۳۶ درصدی صادرات زعفران ایران به ۴۸ کشور دنیا/ عوارض صادراتی زعفران لغو شد
	رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با بیان اینکه لغو عوارض صادراتی زعفران باعث افزایش صادرات این محصول شده است، گفت: مقایسه مقدار صادرات زعفران در ۶ ماهه اول ۹۲ و ۹۳ حاکی از رشد ۳۶ درصدی صادرات از نظر وزنی و ارزشی است.

	زیتون
	روغن زیتون خوب کدام است؟

	شیلات
	خوداشتغالی با سرمایهگذاری در پرورش ماهیان زینتی
	ماهیهای وارداتی بازارهای بومی را کساد کرده است
	نماینده مردم چابهار، نیکشهر و کنارک در مجلس شورای اسلامی گفت: ماهی وارداتی که از طریق بنادر کشور وارد میشود بازار ماهیهای بومی را کساد کرده است.
	امکان تولید خوراک ماهی خاویاری در کشور فراهم شد
	رئیس مؤسسه تحقیقات تاس ماهیان دریای خزر با بیان اینکه ذخایر ماهی خاویاری رو به کاهش است، گفت: برای حفظ ذخایر باید به فکر تأمین خوراک آنها در کشور بود که پس از 10 سال تحقیقات امکان تولید آن در کشور فراهم شده است.
	وزیر جهاد کشاورزی از مزرعه پرورش میگوی «جزیره شیف» بازدید کرد
	وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر به بوشهر دقایقی پیش از مزارع پرورش میگوی «جزیره شیف» بازدید کرد.
	بوشهر قطب تولید میگوی پرورشی در کشور است / مشکلات نخلداران را برطرف میکنیم
	وزیر جهاد کشاورزی که برای بازدید از ظرفیتهای استان بوشهر در حوزه کشاورزی به ویژه سایتهای پرورش میگو به این استان سفر کرده است، گفت: بوشهر قطب تولید میگوی پرورشی در کشور است.
	لزوم تهیه سند توسعه دریایی/آغاز آبزیپروری با پروژه پرورش ماهی در قفس دریایی/صید سالانه ۱۱هزارتن میگو دریایی
	معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات کشور، با بیان اینکه به تازگی پروژه پرورش ماهی در قفس دریایی آغاز شده است که قطعا نتایج مطلوبی در آبزیپروری خواهد داشت، گفت: باید در برنامه ششم توسعه به سند توسعه دریایی توجه خاص شود.
	صادرات آبزیان ایران به روسیه مجاز اعلام شد
	مجوز صادرات آبزیان و محصولات شیلاتی به عنوان نخستین گروه از محصولات خام دامی به بازار روسیه دریافت شد.
	قیمت محصولات آبزی صادراتی ایران ۵ برابر واردات
	آغاز صدور محصولات شیلاتی به روسیه

	صادرات و واردات
	صادرات چیپس با طعمهای انار، گیلاس و مرغ!
	به دلیل تقاضای بازار عراق چیپس با طعم انار، گیلاس و مرغ از ایران صادر میشود، اما به دلیل اینکه این محصولات با ذائقه ایرانی مطابقت ندارد در بازار داخل اثری از این طعمها نیست.
	صادرات برون مرزی 112میلیون دلاری محصولات کشاورزی فارس
	کشاورزی فارس به دلیل کیفیت بالا و تنوع زیاد از توان افزایش صادرات برخوردار است.
	وعده 16 برابری صادرات مواد غذایی

	صنایع غذایی
	با اینا زمستونو سر میکنم در «اقتصاد سبز»/یونس ژائله روی جلد اقتصاد سبز نقش بست
	چند گام فاصله با کسب عنوان بدغذاترین کشور جهان

	عسل
	مجوز ورود ملکه زنبورعسل به کشور صادر شد

	فرآورده های لبنی
	لبنیات تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی ندارد
	در حالی که برخی رسانهها روز گذشته خبر احتمال افزایش ۱۱ درصدی قیمت شیر را مطرح کردند، دبیر انجمن صنایع لبنی میگوید هیچگونه افزایش قیمتی حداقل تا پایان امسال وجود ندارد.

	کود
	کودهای آلی و زیستی با امضای تفاهم نامه ای در سبد شرکت خدمات حمایتی قرار میگیرد
	با امضای تفاهمنامهای که قرار است بهزودی میان انجمن تولیدکنندگان کودهای آلی و زیستی با شرکت خدمات حمایتی منعقد شود، کودهای آلی و زیستی در کنار کودهای شیمایی قرار گرفته و توسط شبکه توزیع خدمات حمایتی، در سراسر کشور پخش میشود.
	بهرهبرداری از 11 نوع کود متفاوت و جدید در عرصه کشاورزی
	امسال وضعیت تأمین و تدارک کودهای شیمیایی به اندازهای مناسب بوده که در حال حاضر با وجود آنکه کشت پاییزه در حال انجام است، 800 هزار تن نیز کود ذخیره در انبارها داریم.
	امسال وضعیت تأمین و تدارک کودهای شیمیایی به اندازهای مناسب بوده که در حال حاضر با وجود آنکه کشت پاییزه در حال انجام است، 800 هزار تن نیز کود ذخیره در انبارها داریم.
	امسال وضعیت تأمین و تدارک کودهای شیمیایی به اندازهای مناسب بوده که در حال حاضر با وجود آنکه کشت پاییزه در حال انجام است، 800 هزار تن نیز کود ذخیره در انبارها داریم.

	گیاهان دارویی
	اجرای آزمایشی کشت و توسعه گیاهان دارویی در ۱۵ ناحیه کشور
	دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اجرای طرح پایلوت کشت و توسعه گیاهان دارویی در عرصههای طبیعی حداقل در ۱۵ ناحیه اکولوژیکی کشور خبر داد.

	گوشت مرغ
	تصمیمات ستاد تنظیم بازار درباره مرغ غلط است/قیمت مرغ باید بیش از ۷۰۰۰ تومان باشد
	ظرفیت تولید مرغ در کشور بیش از 2 میلیون تن است

	گندم
	خرید ۷ میلیون تن گندم از کشاورزان در سال جاری/ ورود بانکهای دولتی به بنگاهداری غیرارادی است
	مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اینکه امسال ۷ میلیون تن گندم به ارزش ۸۰ هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری کردهایم، گفت: ورود بانکهای دولتی به بنگاهداری غیرارادی است.
	بوجاری و ضدعفونی، توصیه حفظ نباتات به گندمکاران
	در راستای تولید باکیفیت در سراسر کشور، توصیه میشود که بوجاری و ضدعفونی بذور مصرفی جدی گرفته شود.
	گندم وارداتی، کیلویی 900 تومان است/خرید تضمینی گندم از سوی دولت 1155 تومان تثبیت شد
	استانداردهای جدید واردات گندم ابلاغ شد سازمان توسعه تجارت استانداردهای جدید واردات گندم را ابلاغ کرد
	تولید 10 میلیون تن گندم در سالجاری
	اصلاح مرحلهای قیمت گندم، آرد و نان تصویب شد/ اجرا احتمالا از ابتدای آذرماه
	ایران هر ماه ۱۵۰ هزار تن آرد گندم به کشورهای منطقه صادر میکند
	۷ میلیون تن گندم خریده شد و ۴میلیون تن کم داریم/ واریز یارانه ۲۲۵ میلیارد تومانی شیر خام به حساب جهاد کشاورزی/ واردات ۵۳ هزار تن گوشت قرمز
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