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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

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

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

 آب

 - 72/80/39فارس

 شود هکتار سبزی و صیفی در استان تهران همچنان با آب فاضالب آبیاری می 3۳

هکتار از اراضی سبزی و صیفی با  ۵۴۷در استان تهران : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 .هکتار کاهش یافته است 3۳شد که اکنون به کمتر از  آب فاضالب آبیاری می
سید محمد موسوی رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در نشست خبری که در  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار هکتار اراضی زراعی و  251هزار هکتار اراضی کشاورزی استان تهران  122از : یزه این استان برگزار شد، گفترابطه با کشت پای

 .مابقی اراضی باغی است

هزار هکتار از این  21: یابد گفت هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران به کشت پاییزه اختصاص می 55وی با بیان اینکه 

هکتار نیز کشت کلزا داشته  555هزار هکتار کشت جو اختصاص یافته و در نظر داریم تا  21ی به کشت گندم و اراضی در سال جار

 .باشیم

هزار هکتار تا کنون از کشت پاییزه عملیاتی شده و  25در مجموع حدود : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت

 .یزه استآذر زمان مناسب برای انجام کشت پای 15تا 

هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در استان تهران در جهت ارتقای  55یکی از موضوعات مورد توجه ما اجرای  :موسوی تصریح کرد

درصد این رقم را  25تا  15ها، آب، پایداری تولید و اقتصادی کردن تولید است و به طور متوسط ساالنه  وری مصرف نهاده بهره

 .هزار هکتار هدف دست یابیم 55دهیم تا به  افزایش می

 .شود ای جهت پایداری تولید انجام می برای اجرای کشاورزی حفاظتی اقدامات هماهنگ و گسترده: وی افزود

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه کشاورزی حفاظتی از نظر زمان اجرای عملیات کاشت یک پنجم زمان در زمان 

یاید و  مصرف آب در کشاورزی حفاظتی کاهش می: دهد، اظهار داشت ها را کاهش می رم هزینهجویی و همچنین یک چها صرفه

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
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های هرز با شیوه  شود و کنترل علف یابد و همچنین ساختمان خاک حفظ می میزان نفوذپذیری آب در خاک افزایش می

 .شود مکانیزاسیون انجام می

آالت کشاورزی را  تراکتور، کمباین، بذرباپش و سایر وسایل و ماشیندستگاه  123در یک و نیم سال گذشته حدود : وی افزود

 .پشتیبانی تسهیالتی کرده و خریداری شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است

تن کود مورد نیاز کشاورزان استان تهران تهیه و در انبارها  055هزار و  21امسال : رئیس جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت

جود است که بخش زیادی از آن در بین کشاورزان توزیع شده و هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و الباقی آن هم در مو

 .گیرد اختیار کشاورزان قرار می

ت هزار تن بذر تهیه و آماده شده و هیچگونه مشکلی از باب 2همچنین بذور مورد نیاز کشاورزان تأمین شده و تا امروز : وی افزود

 .تأمین بذر کشاورزان وجود ندارد

: رود، اظهار داشت موسوی با بیان اینکه اجرای آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی استان از مباحث محوری ما به شمار می

مینه های امسال ما در سطح استان است که در این ز وری در مصرف آب از برنامه هزار هکتار آبیاری تحت فشار برای بهره 25اجرای 

 .ایم پیشرفت خوبی داشته

های کاری ماست و واحدهای  ای داریم و این موضوع جزء اولویت جانبه در ارتباط با مکانیزاسیون هم پشتیبانی همه: وی تصریح کرد

 .کنیم آالت مورد نیاز کشاورزی حفاظتی را دنبال می مکانیزاسیون با اولویت ویژه تأمین ماشین

ایم و بر افزایش عملکرد در واحد  ن تهران با توجه به بحران آب توسعه سطح زیر کشت را ممنوع کردهدر استا: موسوی تصریح کرد

سطح تاکید داریم و برای این کار جایگزینی ارقام کم مصرف آب در کشت گندم به جای ارقام پرمصرف آب را در برنامه 

 .ایم گنجانده

سازمان این است که سطح زیرکشتی سبزی و صیفی را کاهش دهد و به جات مصرف آب باالیی دارد و سیاست  صیفی: وی افزود

 .ای شده است ویژه  ای پیش ببرد و برای این کار حمایت سمت کشت گلخانه

های جدید در استان را داشته باشیم زیرا کشت در  میلیون متر مربع احداث گلخانه 1امیدواریم به طور متوسط ساالنه  :وی افزود

 .شود جب کاهش مصرف آب و هم موجب افزایش تولید میها هم مو گلخانه

ایم و در  ای در سطح استان تهران مورد توجه قرار داده انتقال تولید گل و گیاه از کشت باز به سمت گلخانه :موسوی اظهار داشت

 .ای سوق دهیم صدد هستیم تا در مدت دو سال صددرصد تولید گل و گیاه را از سیستم باز به سمت گلخانه

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تفکیک اراضی کشاورزی و گسترش : رئیس جهاد کشاورزی استان تهران افزود

 .های ما در سازمان است  های کشاورزی جزء برنامه بیمه

ای  اقدامات گستردهشد که  هکتار از اراضی سبزی و صیفی با آب فاضالب آبیاری می 025در سطح استان تهران   :وی بیان داشت

ایم به طوری  هکتار کاهش داده 15های مربوطه این سطح را به زیر  ایم و با هماهنگی با سازمان برای جلوگیری از این کار انجام داده

 .در سطح استان این مقدار به صفر رسیده است  توان گفت تقریباً که می

دهیم و با نظارت و پیگیری در سال آینده نیز جلوی آبیاری اراضی سبزی  عزم جدی در این زمینه را ادامه می: موسوی اظهار داشت

 .و صیفی را با آب فاضالب خواهیم گرفت

 مشکل تولید نداریم مشکل در مصرف داریم: موسوی در واکنش به باال بودن قیمت گوجه فرنگی*

هایی که در  ای و برنامه روی توسعه کشت گلخانه موسوی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا علیرغم تأکید شما بر

این زمینه دارید باز هم با کمبود برخی محصوالت کشاورزی از قبیل گوجه فرنگی و افزایش قیمت آن در فصل سرد سال مواجه 

 .ریمای نداریم، ما مشکل تولید نداریم بلکه مشکل در مصرف دا هیچ محدودیتی برای پشتیانی کشت گلخانه: هستیم، گفت
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هزار تومان  2تومان و گوجه فرنگی انباری کیلویی  2555ای در بازار تهران کیلویی  به گزارش فارس، قیمت گوجه فرنگی گلخانه

 .است

 .تواند عرضه این محصول را در این فصل سرد افزایش و قیمت را کاهش دهد ای می توسعه کشت گلخانه

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

 آب
 - 72/80/39فارس

 درصدی کشور را وارد تنش آبی کرد ۳3مصرف غیرمجاز / های زیرزمینی میلیارد مترمکعبی آب 9۷افت 

میلیارد مترمکعب آب  93۳طبق آمار رسمی، ایران حدود : معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت
میلیارد مترمکعب کاهش  99۷اکنون به  دلیل خشکسالی و تغییر اقلیم هم تجدیدشونده داشته که این رقم به 

 .یافته است
هر کشوری مقدار آب تجدیدشونده مشخصی دارد که طبق : گفت خبرگزاری فارسرحیم میدانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 

میلیارد  225دلیل خشکسالی و تغییر اقلیم به  میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده داشته و این رقم به 215آمار رسمی، ایران حدود 

منابع آب تجدیدپذیر را  درصد از 25اگر کشوری در شرایط اقلیمی ایران حداکثر .مترمکعب آب تجدیدشونده کاهش یافته است

 .شود استفاده کند، در وضعیت عادی است و استفاده بیش از آن وارد مرحله تنش آبی می

اگر میزان :شود تاکید کرد درصد از منابع آب تجدیدپذیر را مصرف می 51درصد بالغ بر  25وی با اشاره به اینکه در کشور به جای 

درصد بپذیریم،  55خشک بین  دلیل قرار گرفتن کشور در منطقه خشک و نیمه ها به مصرف آب تجدیدپذیر را با قبول برخی ریسک

 .کنیم درصد بیش از میزان قابل قبول بر منابع آبی کشور بارگذاری می 15اکنون بیش از 

رد که منابع آب شود و باید اذعان ک درصد از نیازهای آبی کشور از منابع زیرزمینی تامین می 52در حال حاضر : میدانی تصریح کرد

 .اند زیرزمینی در زمان بسیار طوالنی تشکیل شده اما در مدت کوتاهی مصرف شده

های کشور در محدوده ممنوعه و بحرانی قرار دارند و بیش از ظرفیت سفره از آب آنها استفاده  درصد از دشت 05: میدانی ادامه داد

 .شود می

وزارت نیرو براساس سهمیه آب : ها اشاره کرد و افزود بخش برداشت آب از چاههای وزارت نیرو در  معاون وزیر نیرو به اقدام

های صدور پروانه تعدیل و به وزارت  های کشاورزی مجاز را توسط کمیسیون چاه  های مختلف کشور، تمام پروانه کشاورزی دشت

گیری هوشمند  های برداشت، به لوازم اندازه نهها باید براساس میزان حجم پروا جهادکشاورزی اعالم خواهد کرد و همزمان تمام چاه

 .مجهز شوند

درصد از منابع آبی به  5درصد در بخش کشاورزی است و تنها  31میدانی با تاکید بر اینکه عمده مصرف منابع آب کشور با میزان 

گرم  355عب آب ازای مصرف هر مترمک اکنون تولید محصول خشک ما به هم: رسد، گفت مصرف شرب و صنعت و بهداشت می

شود که این موضوع با  کیلوگرم محصول برداشت می 1.5ها با مصرف هر مترمکعب آب دو تا  است، در حالی که در برخی از کشور

 . ارتقای بازده آبیاری و کشاورزی قابل تحقق است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315512552200 
 آب

 آیانا-1272آبان  30, چهارشنبه

 هزار هکتار شبکه آبیاری در استان کرمانشاه 9۳۳آغاز عملیات اجرایی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930827000060
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930826001177
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هزار هکتار شبکه آبیاری در استان کرمانشاه با حضور معاون آب و خاک و صنایع وزیر  9۳۳عملیات اجرایی 

 .ورزی روز سه شنبه آغاز شدجهاد کشا
اجرای شبکه : به گزارش ایرنا رییس سازمان هاد کشاورزی استان کرمانشاه در حاشیه مراسم کلنگ زنی نمادین این پروژه گفت

های آبیاری تحت فشار نقش اساسی و تاثیرگذاری در افزایش راندمان و بهره وری مصرف آب به ویژه در کشور ما که طی سال های 

 .با بحران منابع آب سطحی و زیرزمینی در اثر تغییرات اقلیمی و خشکسالی مواجه بوده دارداخیر 

براین اساس عزم وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی شبکه های آبیاری بویژه در حوزه رودخانه : علی اشرف منصوری تصریح کرد

رنامه چهار ساله کل شبکه های آبیاری تحت پوشش های مرزی جدی بوده و مسوولین وزارت و استان مصمم هستند طی یک ب

هزار میلیارد ریال احداث 25سدهای آماده بهره برداری و در حال اجرا را که حدود یکصد هزار هکتار است با صرف اعتباری بالغ بر 

 .کنند

دت مقام معظم رهبری، این فعالیت و حرکت جهادی که با موافقت و مساع: رییس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه تاکید کرد

پیگیری های رییس جمهوری و مسوولین وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده، در استان کرمانشاه با آمادگی بیشتری در حال انجام 

هزار هکتار عملیات اجرایی از طریق پیمانکاران مربوطه آغاز شده و تا پایان سال تالش 21بوده به گونه ای که هم اکنون بیش از 

 .هزار هکتار عملیات اجرایی آغاز شود25با احتساب سطح مذکور حداقل در سطح خواهد شد 

با اجرای این شبکه ها عالوه بر مشروب کردن اراضی دیم و افزایش سطح اراضی آبی، امکان انجام دوکشت بخصوص : وی یادآور شد

 .، رشد اقتصادی و اشتغال خواهد داشتدر مناطق گرمسیری فراهم شده و این موضوع نقش اساسی در افزایش درآمد خانوارها

با اجرای شبکه های آبیاری تحت فشار متوسط راندمان آبیاری که هم اکنون در : رییس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت

 .درصد افزایش خواهد یافت 55تا  05درصد است در مزارع آبی تجهیز شده به  21مزارع حدود 

ی معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، رضایی استاندار کرمانشاه و امین پوری در مراسم امروز که با حضور سجاد

مجری طرح جامع و مطالعات شبکه آبیاری مرزی و تعدادی از مسوولین محلی برگزار شد به صورت نمادین پروژه های شبکه 

 .تمام پروژه ها آغاز شدآبیاری میان دربند کرمانشاه و زاگرس قصرشیرین کلنگ زنی و عملیات اجرایی 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/15125-2.html 

 آب

 فودپرس – 2131آبان ماه  10سه شنبه 

 تهدید فراگیری در حوزه آب وجود ندارد
که آب می  که موضوع آب با آستانه تحمل مردم در ارتباط است، ضمن این اینمعاون انرژی سازمان پدافند غیر عامل کشور با بیان  

باید مدیریت جامع برای تامین آب صورت گیرد و امکان تامین آب مورد : تواند در شرایطی خاص، بحران اجتماعی ایجاد کند گفت

باید برای تامین آب : موجود در حوزه آب افزودسردار محمدعلی مطیعی با اشاره به تهدیدات .نیاز مردم از منابع مختلف فراهم شود

چندین خط انتقال و همچنین مخازن متعددی وجود داشته باشد و از سرچشمه های مختلف آب شرب و کشاورزی تامین شود تا 

گی، وی پدافند غیرعامل را مجموعه ای از اقدامات غیرمسلحانه در جهت افزایش بازدارند.در شرایط بحران مشکلی ایجاد نشود

در حوزه آب : کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل در مدیریت بحران در مقابل تهدیدات دشمن عنوان کرد و گفت

،تهدید غالبی ،وجود ندارد بلکه در این حوزه بیش از هر چیز، آسیب پذیری مطرح است که باید در مرتفع کردن این آسیب ها 

یکی از برنامه های پدافند : به مسایل امنیتی و دفاعی در تاسیسات زیربنایی کشور اذعان کرد وی با اشاره به ضرورت توجه.کوشید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20360-1.html
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مهمترین تهدیداتی : ژی سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد معاون انر.غیرعامل آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است

ت سایبری است و می توان گفت این دو حوزه اساسی ترین که در حوزه آب وجود دارد در حوزه حمالت تروریستی و حمال

گاز،نفت و آب سه انرژی مهم هستند که برای گروه های تروریستی از اهمیت باالیی برخوردارند و : مطیعی گفت.تهدیدات هستند

دین روز آب را بر در این خصوص نیز می توان به گروه تروریستی داعش اشاره کرد که در حمالت خود به شهر کوبانی برای چن

وی در خصوص کاهش کم سابقه قیمت نفت و چگونگی .یا ماجرای سدهای آب در موصول و حدیثه عراق.مردم این شهر بست

از آنجا که بودجه کشور ما ارتباط تنگاتنگی با فروش نفت و قیمت آن دارد ، : نگرش پدافند غیرعاملی به این موضوع، اظهار کرد

ن بهای نفت تاثیر زیادی در همه بخش های ما می تواند داشته باشد لذا باید برای آن برنامه جایگزین کاهش تولید و پایین آمد

 داشت و کم کم به سمتی حرکت کنیم که بودجه وابستگی کمتری به نفت داشته باشد

. - See more at: http://www.foodpress.ir/Pos 
 

 

 اقتصاد محصوالت

 - 72/80/35فارس

نرخ خرید تضمینی گندم پایین / ریزی تولید محصوالت استراتژیک در راستای اقتصاد مقاومتی است برنامه

 است
برای گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی باید برای تولید : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

ولی علیرغم اینکه گندم جزء محصوالت استراتژیک کشاورزی ریزی کرد  محصوالت استراتژیک برنامه

 .شود، امسال نرخ خرید تضمینی آن پایین اعالم شد محسوب می
در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت

گانه سند  12اقتصاد مقاومتی دارای تعاریفی است که در دستور العمل : های اصلی اقتصاد مقاومتی در کشاورزی گفت مصداق

 .اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری آمده و یکی از اهداف اصلی آن استقالل در تولید و افزایش آن است

ریزی  د مقاومتی باید نگاه به منابع داخلی بیشتر باشد و براساس آن برنامهگانه سند اقتصا 12بنابراین مطابق دستورالعمل : وی افزود

 . بر روی منابع داخلی تولید هم بیشتر باشد

ها خاصی داریم که اگر بتوان برای آن الگوگذاری کرد و  در بخش کشاورزی در زمینه تولید در هر استانی مزیت: توکلی تصریح کرد

 .وری را کسب کرد توان با استفاده از منابع داخلی باالترین میزان بهره تصاص داد میبهترین الگو را به هر منطقه اخ

هدف اصلی در بخش کشاورزی دستیابی به امنیت غذایی است که الزمه آن توجه در استفاده از منابع و رفع موانع و : وی افزود

 . کننده است مشکالت و حمایت از تولید

های گذشته خودکفایی در تولید برخی از محصوالت کشاورزی  از سال: ع طبیعی تصریح کردعضو کمیسیون کشاورزی آب و مناب

های  های روغنی و علوفه در دستور کار بوده اما چون اقتصاد کشاورزی خوب تعریف نشده و حمایت مانند گندم، برنج، ذرت، دانه

 .ایم الزم از این بخش صورت نگرفته به این مهم دست نیافته

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=68c1c4d2cd2c4b37b79b6fd2b4ec3182&Title=%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF#sthash.X2lrtGOf.dpuf
http://www.farsnews.com/
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های وزارتخانه نیستند و معموال خودشان  کنند و تابع دستورالعمل کشاورزان معموال به صورت انفرادی کار می: یح کردتوکلی تصر

یابد و بازار تعیین  ریزی کشاورزی به سمت بازار سوق می کند و به همین دلیل برنامه گیری می درباره نوع کشت و میزان آن تصمیم

 .ستکننده تولیدات محصوالت کشاورزی ا

شود، زیرا وقتی  این مسائل نابسامانی برای کشاورزی محسوب می: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت

 .شود تضمینی برای بازار و تولید وجود ندارد کشور هم از آن منتفع نمی

ریزی کرد ولی علیرغم  ت استراتژیک برنامهبرای گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی باید برای تولید محصوال: توکلی تصریح کرد

 .شود امسال نرخ خرید تضمینی آن پایین اعالم شد اینکه گندم جزء محصوالت استراتژیک کشاورزی محسوب می

بری مثل هندوانه  اگر دولت به کشت محصوالت اساسی و استراتژیک یارانه بدهد کشاورزان به دنبال کشت محصوالت آب: وی افزود

 .روند کند نمی بازار آن نیاز کشاورز را هم تأمین نمی و پیاز که

ریزی باید طوری باشد که  ریزی است و برنامه الزمه اقتصاد مقاومتی برنامه: عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بیان داشت

 .منافع کشور و منافع کشور هم منافع کشاورز را تأمین کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315512555112 
 اقتصاد محصوالت

 - 72/80/37فارس

 های وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه /قیمت مرغ تا پایان سال دیگر نوسان ندارد 
تا پایان سال جاری نوسان شدید قیمت مرغ در سطح بازار به : معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .های دامی مورد نیاز نخواهیم داشت دنبال عرضه نهاده
از مشهد، حسن رکنی عصر امروز در نشستی خبری که در محل اداره کل جهاد کشاورزی خراسان  خبرگزاری فارسبه گزارش 

روز گذشته در مجموع  25در مقطع زمانی : مرغ در کشور اظهار کرد هزار تن تخم 355رضوی برگزار شد با اشاره به تولید ساالنه 

 .استان کشور صادر شد 22مرغ از  تن تخم 121هزار  22

های خراسان رضوی، جنوبی، مرکزی، گلستان، کردستان، قم، تهران، اصفهان و آذربایجان به  مرغ از استان این مقدار تخم  :وی افزود

 .کشور مخاطب انجام شده است 3

مرغ نسبت به دیگر  صادرات تجاری تخم : هایی مواجه است، گفت مرغ با محدودیت وی با بیان اینکه شرایط مبادله و صادرات تخم

 .رو کرده است های بیشتری مواجه است و این امر گسترش صادرات با مشکالتی روبه جامعه با محدودیت اقالم

شود افزایش  مرغ تولید می هزار تن تخم 355البته با اینکه در کشور ساالنه : معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .تولید این محصول دامی بیش از مقدار کنونی ممکن است

 1ساالنه : مرغ به دیگر کشورها صادر شد، افزود هزار تن تخم 15معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سال گذشته 

 .شود که در حال حاضر امکان صادرات این محصول دامی نیز وجود دارد میلیون تن مرغ در سطح کشور تولید می

غ بیش از میزان تقاضای بازار است واین امر موجب شده که ظرفیت صادرات نباید رشد در حال حاضر عرضه مر  :رکنی ابراز داشت

 .الزم را داشته باشد

هزار تن گوشت قرمز از 255کمتر از : وی با بیان اینکه حدود یک میلیون تن گوشت قرمز ساالنه نیاز بازار داخل است ابراز داشت

 .ماه گذشته صادرات دام سبک به دیگر کشورها آغاز شده است 2ز ابتدای سال جاری به کشور وارد شده است و حتی ا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930821000336
http://www.farsnews.com/
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: معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس مخاطبان صادرات دام سبک از ایران هستند افزود

ی نژادهای جدید دامی میزان تولید میلیون رأس دام سبک در کشور وجود دارد که به دنبال این هستیم تا با شناسای 05در مجموع 

 .گوشت قرمز را در کشور افزایش دهیم

های اقتصاد  پس از ابالغ سیاست: وی همچنین در ارتباط با راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه دام و طیور اظهار کرد

ها منجر شود احصاء شد  تحقق این سیاست تواند به مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اقدامات مؤثری که در حوزه دام و طیور می

 .و اجرای این اقدامات در دستور کار قرار گرفت

های اقتصادهای مقاومتی کمک  تواند به تحقق سیاست یکی از مهمترین اقداماتی که می: معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت

راستا به دنبال این هستیم تا با تعداد دام کمتر محصوالت دامی وری در حوزه دام و طیور است که در این  کند تغییر در میزان بهره

های روز  های جدید دام در داخل کشور و استفاده از تکنولوژی بیشتری تولید کنیم که البته تحقق این مهم نیازمند شناسایی ژن

 .دنیاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315513555531 
 اقتصاد محصوالت

 فودپرس – 1272آبان ماه  39سه شنبه  

 9۳3۴هر کیلوگرم گندم / مرکز آمار ایران اعالم کردقیمت محصوالت کشاورزی و دستمزد کارگر در روستاها

 تومان
های آماری قیمت فروش محصوالت کشاورزی در سطح روستاها را اعالم کرد که بر اساس آن هر  مرکز آمار ایران بر اساس یافته 

های آماری قیمت فروش محصوالت  به گزارش مرکز آمار ایران، بر اساس یافته. تومان بوده است 2512.1کیلوگرم گندم به نرخ آزاد 

گزیده .تومان بوده است2512.1شد که بر اساس آن میانگین هر کیلوگرم گندم به نرخ آزاد  کشاورزی در سطح روستاها اعالم

قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور  2131گندمدر فصل بهار سال  -2-2غالت -2محصوالت کشاورزی -هاالف یافته

ریال کمترین قیمت  555.55استان هرمزگان با  ترین و ریال بیش 25321.3استان خراسان جنوبی با . ریال بوده است 25121.0

ریال بوده است که در نتیجه،  25512.2قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور . اند فروش آزاد را در کل کشور داشته

ه قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشاب. ریال رسیده است 25255.5های فروش به دولت و آزاد آن به رقم  متوسط قیمت

قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور به  2131جودر فصل بهار سال  -2-1.درصد افزایش داشت 22.5برابر  31سال 

های  ریال کمترین قیمت 0555.0ترین و استان یزد با  ریال بیش 22555.5استان آذربایجان شرقی با . ریال بوده است 5021.0

نخودقیمت فروش  -1-2حبوب -1.افزایش داشت 31نسبت به فصل مشابه سال درصد  11.1قیمت فروش جو . اند فروش را داشته

ریال  12201.2ریال بوده است که استان خراسان رضوی با  23532.1در کل کشور  2131یک کیلوگرم نخود در بهار سال 

این محصول در بهار سال اند قیمت فروش  ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 21000.5ترین و استان زنجان با  بیش

قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل  2131عدسدر بهار  -1-1.درصد کاهش داشت 15.5، 31نسبت به فصل مشابه سال  31

 20532.3ترین و استان چهارمحال و بختیاری با  ریال بیش 21105.5ریال رسید که استان کرمانشاه با  15152.3کشور به رقم 

 2.5با افزایشی معادل  31را در کل کشور داشته است قیمت فروش این محصول نسبت به بهار سال ریال کمترین قیمت فروش 

قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور  2131هندوانهدر بهار سال  -2-1محصوالت جالیزی -1.رو بوده است درصد روبه

ریال  2253.5ترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با  ریال بیش 5530.0ریال بوده است استان سیستان و بلوچستان با  1552.5

 15.5، کاهشی برابر با 31اند قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال  کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته

. تریال بوده اس 2520.3خربزهدر فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور  -1-1.درصد داشته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930829000892
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اند  ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 1232.0ترین و استان خوزستان با  ریال بیش 25315.3های اصفهان با  استان

 -1-1.رو بوده است درصد روبه51.5با کاهشی معادل  31نسبت به فصل مشابه سال  31قیمت فروش این محصول در بهار سال 

ریال  25522.5استان سمنان با . ریال بوده است 5501.5کیلوگرم خیار در کل کشور  قیمت فروش یک 2131خیاردر بهار سال 

قیمت فروش خیار نسبت به فصل بهار . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 2101.0ترین و استان بوشهر با  بیش

قیمت فروش یک  2131مینیدر بهار سال سیب ز -2-2ها سبزی -2.رو بوده است درصد روبه 22.2با کاهشی معادل  31سال 

ترین و استان هرمزگان با  ریال بیش 21555.5استان بوشهر با . ریال بوده است 2152.1زمینی در کل کشور  کیلوگرم سیب

نسبت به فصل مشابه  2131قیمت فروش این محصول در بهار سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 5555.5

قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در  2131گوجه فرنگیدر بهار سال  -1-2.درصد کاهش داشته است 10.1معادل  31سال 

ترین قیمت فروش را استان  ریال و پایین 2331.0باالترین قیمت فروش را استان هرمزگان با . ریال بوده است 5052.3کل کشور 

درصد  55.2معادل  31نسبت به فصل مشابه سال  2131ن محصول در بهار سال قیمت فروش ای. اند ریال داشته 1532.2بوشهر با 

ریال بوده است  1115.2قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور  2131بادمجاندر بهار سال  -1-2.کاهش داشته است

قیمت . اند ش را در کل کشور داشتهترین قیمت فرو ریال پایین 1352.3ریال باالترین و استان خوزستان با  25151.5استان یزد با 

پیازدر فصل مورد بررسی قیمت فروش یک  -2-2.درصد افزایش داشته است 0.2معادل  31فروش این محصول نسبت به بهار سال 

ریال باالترین قیمت فروش و استان خوزستان با  22123.2استان هرمزگان با . ریال بوده است 3310.2کیلوگرم پیاز در کل کشور 

نسبت به فصل مشابه  2131قیمت فروش این محصول در بهار . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 1122.5

قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه  2131یونجهدر بهار سال  -2-5ای محصوالت علوفه -5.درصد افزایش داشته است 22.1 31سال 

ریال کمترین  2553.0ترین و استان ایالم با  ریال بیش 0551.5ان شمالی با استان خراس. ریال بوده است 2225.1در کل کشور 

درصد افزایش  12معادل  31نسبت به فصل مشابه سال  2131قیمت این محصول در بهار . اند قیمت فروش در کل کشور را داشته

استان کرمان . ریال بوده است 2311.2قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور  2131کاهدر بهار سال  -1-5.داشته است

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 311.3ترین و استان هرمزگان با  ریال بیش 2125.2

دارزردآلودر بهار  های هسته میوه -2.درصد افزایش داشته است 23.2معادل  31نسبت به فصل مشابه سال  2131محصول در بهار 

ترین و  ریال بیش 50252.0استان یزد با . ریال بوده است 21121.5یمت فروش یک کیلوگرم زردآول در کل کشور ق 2131سال 

 31قیمت فروش زردآلو نسبت به فصل مشابه سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 12550.5استان فارس با 

سب درختیقیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در  -2-0دار های دانه وهمی -0.رو بوده است درصد روبه 20.1با ارزشی معادل 

ریال به  21155.1ریال و استان فارس با  15555.5استان مرکزی با . ریال بوده است 23120.5در کل کشور  2131بهار سال 

نسبت به فصل  2131بهار سال  اند قیمت فروش این محصول در ترین قیمت فروش در کل کشور بوده ترتیب دارای باالترین و پایین

پرواریدر فصل  گوسفند و بره زنده -2-2دام -2های دامی دام و فرآوردة -ب.درصد کاهش داشته است 25.5معادل  31مشابه سال 

استان سیستان و . ریال بوده است 255122.5مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 

ترین قیمت فروش را در کل کشور  ریال پایین 32252.1ریال باالترین و استان خراسان شمالی با  255025.2ا بلوچستان ب

گاو  -1-2.درصد کاهش داشته است 2.5برابر با  31نسبت به فصل مشابه سال  2131قیمت فروش آن در فصل بهار سال . اند داشته

وش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور قیمت فر 2131و کمتر از دو سال پرواریدر بهار سال 

ریال کمترین  30502.5ترین و استان آذربایجان شرقی با  ریال بیش 212111.3استان هرمزگان با . ریال بوده است 252252.1

 -1.درصد کاهش داشته است 1.2معادل  31قیمت فروش این محصول نسبت به بهار سال . اند قیمت فروش را در کل کشور داشته

در ( شسته نشده)قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند  2131در بهار سال (شسته نشده)پشم گوسفند  -2-1های دامی فرآورده
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ریال به ترتیب باالترین قیمت  1210.1ریال و استان مازندران با  22251.3استان زنجان با . ریال بوده است 25252.0کل کشور 

رو  درصد روبه 12.2با افزایشی معادل با  31قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال . اند ر کل کشور داشتهفروش را د

قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در  2131در بهار سال (چرخ نکرده)شیر گوسفند  -1-1.بوده است

استان خراسان رضوی . رو بوده است درصد روبه 15.5با افزایشی برابر با  31ریال بوده است که نسبت به سال  12555.2کل کشور 

چرخ )شیر گاو  -1-1.اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 22225.5ریال باالترین و استان فارس با  12122.2با 

ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه  25022.2قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور  2131در بهار سال (نکرده

ریال باالترین و استان سیستان و بلوچستان  15555.5استان بوشهر با . رو بوده است درصد روبه 20.2با افزایشی برابر با  31سال 

مات خد -ج.اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 22225.2ریال باالترین و استان فارس با  5252.2با 

هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی  2131شخم زمین زراعی آبی با تراکتوردر بهار سال  -2-2خدمات ماشینی -2کشاورزی

 553322.1ریال و استان خوزستان با  1020501.2استان هرمزگان با . ریال بوده است 2522235.2آبی با تراکتور در کل کشور 

هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه . اند ه انجام این خدمت را در کل کشور داشتهترین و کمترین هزین به ترتیب بیش

بار شخم  زراعی دیم با تراکتوردر فصل مورد بررسی هزینه یک  شخم زمین -1-2.درصد افزایش داشته است 10.0معادل  31سال 

ریال و استان  2131123.1استان اصفهان با . استریال بوده  222122.2یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 

هزینه انجام این خدمت . اند ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته ریال به ترتیب بیش 251522.1بوشهر با 

هزینه  2131ل دیسک زمین آبی با تراکتوردر بهار سا -1-2.درصد کاهش داشته است 12.3معادل  31نسبت به فصل مشابه سال 

ریال  1223520.05استان گیالن با . ریال بوده است 200352.0یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 

هزینه انجام این . اند ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته به ترتیب بیش 131555.3و استان خوزستان با 

دیسک زمین دیم با تراکتوردر فصل مورد  -2-2.درصد افزایش داشته است 21.5معادل  31فصل مشابه سال خدمت نسبت به 

ریال بوده است استان البرز با  211520.1با ردیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور  بررسی هزینه یک

ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور  بیشریال به ترتیب  155555.5ریال و استان کردستان با  2505555.5

خدمات نیروی  -1.درصد افزایش داشته است 21.3معادل  31هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال . اند داشته

ریال  101225.5 چین مرد در کل کشور دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه 2131در بهار سال (مرد)چین  کارگر میوه -2-1انسانی

ترین سطح  ریال به ترتیب باالترین و پایین 120325.0ریال و استان گلستان با  552121.2استان آذربایجان شرقی با . بوده است

 -1-1.درصد افزایش داشته است 20.3معادل  31سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال . اند دستمزد را در کل کشور داشته

. ریال بوده است 151531.1چین زن در کل کشور  در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه(زن)چین  کارگر میوه

ترین سطح دستمزد را در کل  ریال به ترتیب باالترین و پایین 25555.5ریال و استان گلستان با  222352.0استان مازندران با 

دروگر غالت  -1-1.درصد افزایش داشته است 22.5معادل  31ه سال سطح این دستمزد نسبت به فصل مشاب. اند کشور داشته

ریال بوده است استان آذربایجان  522320.1دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غالت مرد در کل کشور  2131در بهار سال (مرد)

ن سطح دستمزد را در کل کشور ریال به ترتیب باالترین و پایین ـری 155555.5ریال و استان خوزستان با  025531.5شرقی با 

کار و  کارگر وجین -2-1.درصد افزایش داشته است 23.5معادل  31اند سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال  داشته

ریال بوده است  112011.5کار مرد در کل کشور  کار و تنک دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین 2131در بهار سال (مرد)کار  تنک

ترین سطح دستمزد را در کل  ریال به ترتیب باالترین و پایین 155555.5ریال و استان گلستان با  505522.2دران با استان مازن

کار و  کارگر وجین -5-1.درصد کاهش داشته است 1.5معادل  31سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال . اند کشور داشته

ریال بوده است  123252.2کار زن در کل کشور  کار و تنک یک نفر کارگر وجین در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه(زن)کار  تنک
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ترین سطح دستمزد را در  ریال به ترتیب باالترین و پایین 222520.3ریال و استان خراسان جنوبی با  222252.2استان گیالن با 

 تصد افزایش داشته اسدر 12.2معادل  31سطح این دستمزد نسبت به فصل بهار سال . اند کل کشور داشته

. - See more at: http://www.foodpress.ir/Post. 

 اقتصاد کالن

 - 72/80/39فارس

 توجه به کشاورزی راه حفظ و نجات اقتصاد کشور است

مسئوالن برای اینکه اقتصاد را به اقتصادی آزاد تبدیل کنند، بیشتر : عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت
های حفظ و نجات اقتصاد کشور،  دهند، در حالی که یکی از راه مورد توجه قرار میحمایت از بخش صنعت را 

 .توجه به کشاورزی است
به نقل از سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون  خبرگزاری فارسبه گزارش 

کشاورزی و جایگاه آن بحثی : ینده مردم تبریز در مورد علت کم توجهی به جایگاه کشاورزی در ایران گفتاجتماعی مجلس و نما

 .و مقام معظم رهبری به آن تأکید ویژه ای داشتند(رحمت اهلل علیه)است که حضرت امام 

سئوالن این امر نسبت به کشاورزی و نقش باتوجه به اینکه اقتصاد کشور بر پایه کشاورزی بنا شده است، از این رو باید م: وی افزود

 .آن در اقتصاد کشور توجه و حمایت ویژه ای داشته باشند، تا بتوانیم بخش کشاورزی در ایران را احیا کنیم

« معیشت و اقتصاد روستاها»دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه، نکته حائز اهمیت دیگر در این زمینه موضوع 

عمدتا روستاها تأمین کننده بسیاری از محصوالت کشاورزی بودند و  25در دهه اول انقالب اسالمی تا پایان دهه : زوداست، اف

کردند، اما به تدریج این چرخه تغییر کرد و تعداد جمعیت شهرنشین بیشتر از  شهرها عمال نیازمندی خود را از روستاها تأمین می

 .ش روستائیان افتادروستاها شد و بار این مشکالت بر دو

متأسفانه در بخش کشاورزی یکسری : از روستائیان را از دیگر معضالت بخش کشاورزی برشمرد و اظهار داشت« عدم حمایت»وی 

مشکالت مطرح است که کارشناسان و مسئوالن این امر هنوز متوجه اهمیت آن نیستند از این رو در صورت ادامه این روند باید 

 .خواند فاتحه کشاورزی را

مسئوالن بیشتر بر این امر تمایل دارند؛ که باید به سمت بخش صنعت رفت و تأکید بر این موضوع دارند که برای : وی تصریح کرد

صورت گیرد، اما حقیت امر این است یکی از راه های « حمایت از بخش صنعت»اینکه اقتصاد را وابسته به اقتصاد آزاد کنیم باید 

 .کشور، توجه به بخش کشاورزی استحفظ و نجات اقتصاد 

بحث مدیریت آب، : موضوع حائز اهمیتی که باید در این بخش حل شود اشاره کرد و گفت 1عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به 

مکانیزاسیون کردن کشاورزی، تغییر روش سنتی به بخش مدرن و یکپارچه است که باید این موضوعات در بخش کشاورزی حل 

 .شود

در این راستا باید از مردم کمک گرفت زیرا نقش مردم در تعیین سرنوشت تأثیر به سزایی دارد و از طرفی مطالبات مردم،  :وی افزود

نخبگان، دانشگاهیان وکسانی که در این بخش دیدگاه مثبت و تجربه کافی را دارند همچنین نقش فعال کمیسیون کشاورزی 

 .ه و منطقی این موضوع را جانبداری کنندمجلس شورای اسالمی همگی باید با حرکت جامع

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315510555535 
 اقتصاد کالن

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=0aba562bd3844ea69cf21f5824a05601&Title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF#sthash.NrfX0wAr.dpuf
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930827000595


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

 

11 
 

 آیانا-1272آبان  30, چهارشنبه

 های مجلس از بازار پول و سرمایه بخش کشاورزی منتشر شد  تحلیل کامل مرکز پژوهش

های مجلس شورای اسالمی، در یک گزارش تحلیلی جامع، بازارهای پول و سرمایه در بخش  مرکز پژوهش

 .کشاورزی را مورد بررسی قرار داد
ای در رشد  کننده توسعه مالی عامل تعیین: ها آمده است ، در تحلیل مرکز پژوهش(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

رود و در این میان تأمین مالی روستایی، عنصر ضروری رشد اقتصادی در روستا است و نقش مهمی را  شمار می اقتصادی کشورها به

بانک جهانی در گزارشی تحت کمااینکه . کند در افزایش درآمدهای کشاورزان و سایر کارآفرینان روستایی و کارگران آنان ایفا می

منتشر شد  1550که در سال  "های مالی سازی خدمات مالی روستایی در نواحی روستایی؛ نگرش نوین به تعاونی فراهم"عنوان 

تواند از طریق  های اخیر، درک جدیدی از نقش حیاتی رشد اقتصاد روستایی شکل گرفته است که می تأکید کرده است طی سال

 .ات مالی محقق شوددستیابی به خدم

المللی ازجمله بانک جهانی گسترش یافته  بنا بر این گزارش، بحث تأمین مالی روستایی که در طول دهه گذشته در جامعه بین

رجوع را تأمین  کند که انواعی از خدمات مالی مبتنی بر تقاضای ارباب های مالی پایداری تأکید می است، بر اهمیت ایجاد مؤسسه

واقع، هدف، ایفای نقش مداوم در کاهش فقر روستایی است چرا که افراد، نیازمند دسترسی همیشگی به خدمات مالی  در. کنند می

به عبارت دیگر، تأمین مالی روستای از طریق تدمین منابعی که فقیران را قادر . های خود را مدیریت کنند هستند تا بتوانند فعالیت

 .کند های کلیدی فقرزدایی کمک می گذاری کنند، به حل محدودیت د سرمایههای اقتصادی جدی سازد تا در فرصت می

های روستایی و افزایش  گاه بنا بر این گزارش، توسعه کشاورزی معیشتی و توسعه تسهیالت مرتبط با فرآوری و بازاریابی در سکونت

هرچند دسترسی به . مالی اتفاق نیفتاده استواقعی درآمد خانوارهای روستایی، تقریباً در هیچ جایی بدون دستیابی به خدمات 

منظور دسرسی افراد به خدمات مالی  هایی که به خدمات مالی، تنها یکی از عوامل اثرگذار بر توسعه اقتصادی روستایی است و تالش

برای . کنند ایت میهای اقتصادی روستایی حم های دیگری همراه شوند که از توسعه پایدار فعالیت شوند، باید با مداخله انجام می

های کشاورزی باکیفیت، دسترسی به خدمات ترویج کشاورزی، دستیابی به بازارها و اطالعات مرتبط با آن و دسترسی  نمونه، نهاده

منظور دستیابی به نتایج بهتر، مورد توجه  عنوان ابزارهای مکمل، به های فیزیکی و ارتباطی، همگی مهم بوده و باید به به زیرساخت

های  هرچند نقش مهمی برای دولت در زمینه تأمین مالی روستایی وجود دارد، اما نقش دولت باید به وضع سیاست. ر گیرندقرا

های مطلوب در بخش مالی و  گذاری و ایجاد چارچوب قانونی مناسب، حمایت از ایجاد زیرساخت کالن اقتصادی مطلوب و قانون

منظور دستیابی به  های فنی محدود شود که از اقدامات مؤسسات مالی روستایی به هگذاری در ارائه مشاور بخش واقعی و سرمایه

پذیر روستایی به  البته بحث تأمین دستیابی اقشار آسیب(. 1551تد و ریتچیه،  -کلوئپینگر )آورند  عمل می پایداری، حمایت به

ای که اقشار مذکور با استفاده از آنها بتوانند  گونه ، بهطور ویژه و با رویکردهای مؤثر مورد توجه قرار گیرد خدمات مالی باید به

 .های شغلی پایدار، درآمدزا و فقرزدایی برای خود ایجاد کنند فرصت

طور کلی،  ویژه کارآفرینان بخش کشاورزی، در دریافت اعتبارات مورد نیاز دچار مشکل هستند و به در حال حاضر، کشاورزان و به

سرمایه، بسیار اندک است و عالوه بر آن، اعتبارات اعطایی به کشاورزی نیز لزوماً در عمل صرف  برخورداری بخش کشاورزی از

پرسش اساس آن است که چرا نظام تأمین مالی کشاورزی ایران، قادر به پشتیبانی مالی مؤثر و . شوند های کشاورزی نمی فعالیت

های نظام تأمین مالی بخش کشاورزی ایران در مسیر توسعه  الشمنظور بررسی چ فراگیر از کارآفرینان بخش کشاورزی نیست؟ به

 .اند کارآفرینی کشاورزی، اهداف عملیاتی ذیل، به ترتیب مورد مطالعه قرار گرفته
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به گزارش ایانا در بخش نخست گزارش حاضر، به بررسی بازار پول و سرمایه بخش کشاورزی ایران پرداخته شده و سپس ظرفیت 

در این زمینه، در کنار تحلیل کارایی نظام بانکی رسمی، چهار . بخش کشاورزی مورد تحلیل قرار گرفته است نهادی تأمین مالی

گذاری  های کشاورزی و روستایی کشور شامل شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایه تجربه در تأمین مالی غیردولتی بنگاه

وستایی و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، بنیاد برکت و یک نهاد های تعاونی ر در بخش کشاورزی، واحدهای اعتباری شرکت

پس از تحلیل ظرفیت نهادی تأمین مالی بخش کشاورزی، رویکردهای نوین جهانی درباره تأمین . خصوصی دیگر بررسی شده است

، راهکارهای الزم برای بهبود های قانونی مالی کشاورزی و روستایی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به وضعیت ایران و ظرفیت

 .وضعیت ارائه شده است

 های مالی در بخش کشاورزی محدودیت

ها است  های مرتبط با آن، بیش از سایر بخش های مالی در کشاورزی و فعالیت طوری کلی، شواهد حاکی از آن است که محدودیت به

تر، تراکم جمعیت  دلیل پراکنش فضایی گسترده به. ها است بنگاههای کشاورزی و اندازه متوسط  دهنده ماهیت فعالیت که نشان

پراکنشی باالی آنها، قراردادهای مالی در  های تولیدی روستایی و هم ها و فصلی بودن فعالیت تر زیرساخت کمتر، کیفیت عموماً پایین

ها و دیگر  از این رو بانک. تری استهای مبادله و ریسک باال های شهری، دربردارنده هزینه بخش روستایی در قیاس با محیط

تر  تر، ثروتمندتر و تجاری های خود را به نواحی شهری و نواحی پرجمعیت های مالی سنتی سودگرا تمایل دارند فعالیت واسطه

نتیجه،  ها به اندازه کافی بزرگ است و در های عملیاتی کمتر است، مقدار وام در این نواحی، هزینه. اقتصاد روستایی محدود کنند

یک پژوهش تازه . شوند شوند و عالوه بر آن، قراردادهای حقوقی به سهولت بیشتری اعمال می های ثابت مبادله پوشانده می هزینه

انداز در یک مؤسسه مالی رسمی  درصد فاقد دسترسی به حساب پس 05هزار خانوار در دو ایالت هند نشان داد که  درباره شش

نظرشده و در  های صرف مالکان به واسطه فرصت های مالی برای خرده های ناشی از محدودیت هزینه. (1550بانک جهانی، )بودند 

درصد از کل تولیدکنندگان کشاورزی در جوامع روستایی هندوراس،  25حدود . هنگام مواجهه آنها با ریسک، بسیار قابل توجه است

طور متوسط  شده توسط تولیدکنندگان فاقد اعتبار، به های خریداری ادهنه. نیکاراگوئه و پرو، دستیابی محدودی به اعتبارات دارند

 35تا  25شده از سوی تولیدکنندگانی است که محدودیت دستیابی به اعتبار ندارند و بین  های خریداری درصد نهاده 05تا  55تنها 

های  از آنجا که بیشتر نظام(. 1552همکاران، بوشر و )کنند  کسب می( عواید زمین و نیروی کار خانوادگی)درصد آنها درآمد خالص 

رسد این بخش از  نظر می مالکی است و معموالً کشاورزان فاقد سند رسمی هستند، لذا به برداری کشاورزی ایران از نوع خرده بهره

ه بخش کشاورزی ها در گزارش تحلیلی خود بازارهای پول و سرمای در این راستا، مرکز پژوهش. محدودیت منابع مالی رنج ببرد

های ذیل همین خبر آن  توانید از بخش پیوست صفحه گردآوری شده و می 20کشور را مورد بررسی قرار داده که متن کامل آن در 

 .را دانلود کنید

های دیگری از این گزارش تحلیل ظرفیت نهادی تأمین مالی بخش کشاورزی از بابت کارایی پایین نظام  الزم به ذکر است در بخش

های کشاورزی و  های کوچک و متوسط کشاورزی و همچنین چهار تجربه در تأمین مالی غیردولتی بنگاه انکی در تقویت بنگاهب

 .روستایی ایران مورد بررسی قرار گرفته است

هی مجدد د مالکان؛ شکل مندی خرده رویکردهای نوین جهانی تأمین مالی روستایی از بابت سازگارسازی تأمین مالی خرد برای بهره

تحلیل شده و در پایان ( هزینه سریع و کم)های کاال  مالکان و اقتصاد روستایی غیرکشاورزی و بورس خدمات مالی برای خرده

 ./گیری و پیشنهادهای الزم صورت گرفته است نتیجه

http://www.iana.ir/majles/item/15121-2.html 

http://www.iana.ir/majles/item/20363-1.html
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 72/80/35فارس

 با صادرات چوب مخالفیم/ احتمال افزایش دوباره عوارض صادراتی چوب

که با صفر شدن عوارض صادراتی چوب احتمال فشار بر چوب جنگلی بیشتر شده است، رئیس   در حالی

ایم و این  صادراتی چوب را پیگیری کردهموضوع کاهش عوارض : ها، مراتع و آبخیزداری گفت سازمان جنگل
 .اند و آنها هم قول پیگیری داده  موضوع را با معاونت بازرگانی مطرح کرده

با : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت جنگل  خداکرم جاللی رئیس سازمان

ایم زیرا در کشور در رابطه با مصرف آن مشکلی نداریم و به آن نیاز  صادرات چوب مخالف هستیم و این موضوع را منعکس کرده

 .داریم

 .کنیم ایران یکی از واردکنندگان چوب است و ساالنه یک میلیون مترمکعب چوب وارد می: وی افزود

این : ایم، گفت ینکه موضوع کاهش عوارض صادراتی چوب را پیگیری کردهها، مراتع و آبخیزداری با بیان ا جنگل  رئیس سازمان

 .اند موضوع با معاونت بازرگانی مطرح شده و قول پیگیری داده

 ها برای مبارزه با ریزگردها اعالم آمادگی سازمان جنگل* 

مسئولیت این کار در حال : دارد، گفت جاللی در مورد اینکه آیا پروژه مشترکی بین ایران و عراق برای مبارزه با ریزگردها وجود

 .هایی شده است حاضر به عهده سازمان محیط زیست است و با کشورهایی که منشاء این ریزگردها هستند صحبت

ها، مراتع و آبخیزداری با توجه به تجاربی که در اختیار داریم اعالم  جنگل  برای مبارزه با پدیده ریزگردها در سازمان: وی افزود

 .ایم  ی کردهآمادگ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315512555231 

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 72/80/36فارس

 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه ۵۴۷اختصاص 
میلیون تومان به سه استان  ۷۵۳میلیارد و  ۵۴۷جمهور مصوبه دولت مبنی بر اختصاص  معاون اول رئیس

 .همجوار برای احیای دریاچه ارومیه را ابالغ کرد
، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه را برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت  تعیین طرح

ریزی و نظارت راهبردی  دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامهصنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و 

 .جمهور ابالغ شد رئیس

جمهور و به استناد اصل  ریزی و نظارت راهبردی رئیس به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه 22/5/2131هیأت وزیران در جلسه 

 :یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

شود، به شرح فهرست  نامیده می« کارگروه»نامه به اختصار  های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه که در این تصویب ـ طرح2

 .شود  پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930824000492
http://www.farsnews.com/
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2275
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دریاچه ارومیه را در اولویت اجرایی های آبیاری نوین در حوضه آبریز  ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است مطالعه و اجرای سیستم1

های جهاد کشاورزی و نیرو از توسعه اراضی کشاورزی حتی در صورت استفاده از آب  وزارتخانه. و تخصیص اعتبار خود قرار دهد

ری ـ بردا های آب فاقد پروانه بهره جویی شده جلوگیری نمایند و وزارت نیرو موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف چاه صرفه

های کشاورزی و نصب ابزار مناسب  نامه اجرایی آن ضمن نصب کنتورهای هوشمند حجمی موردنیاز چاه ـ و آیین2153مصوب

 .برداری اقدام نماید های آبیاری، نسبت به اصالح پروانه بهره گیری حجمی آب در شبکه اندازه

های مرزی و  هایی که در برنامه مهار و استفاده از آب از طرحغیر )نامه  این تصویب( 2)های موضوع بند  ـ اعتبار موردنیاز طرح1

آنها برای عملیات اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به میزان هفت  2131پس از کسر اعتبار مصوب سال ( مشترک قرار دارند

قانون تنظیم ( 25)بارات ماده ریال از محل اعت( 0.155.055.555.555)هزار و دویست و پنجاه و پنج میلیارد و هفتصد میلیون 

 .شود تأمین می( به نسبت مساوی)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ( 21)بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 

باشد، در الیحه بودجه  های اجرایی مصوب کارگروه که فاقد ردیف اعتباری در پیوست قانون بودجه می ـ اعتبار الزم برای پروژه2

 .شود بینی می کل کشور پیش 2132سال 

های  جمهور و استانداری ریزی و نظارت راهبردی رئیس های نجات دریاچه ارومیه، معاونت برنامه ـ به منظور پیشبرد اهداف طرح 5

ط درج های مربو های مصوب کارگروه را در موافقتنامه شرقی و کردستان، برنامه عملیاتی مرتبط با پروژه غربی، آذربایجان آذربایجان

 .نمایند

ریزی و نظارت  های جدول پیوست مکلفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع سه ماهه به معاونت برنامه های اجرایی طرح ـ دستگاه 2

 .جمهور و دبیرخانه کارگروه ارایه نمایند راهبردی رئیس

( 21)بخشی از مقررات مالی دولت و ماده قانون تنظیم ( 25)ریال از محل ماده ( 155.555.555.555)ـ مبلغ دویست میلیارد 0

رسانی،  سازی برنامه جامع آموزش، اطالع برای تدوین و پیاده( به نسبت مساوی)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 

 سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی در راستای تبیین پیامدهای وضعیت موجود و اهمیت احیای دریاچه ارومیه، در آگاه

های مذکور و تأیید  گیرد تا طبق برنامه استانداری غربی و کردستان قرار می شرقی، آذربایجان های آذربایجان اختیار استانداری

 .های یادشده اقدام شود جمهور، نسبت به پرداخت سهم هر یک از دستگاه ریزی و نظارت راهبردی رئیس کارگروه و معاونت برنامه

های تولید  ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظفند درخصوص مصوبه شناسایی کانون ط زیست و جنگلهای حفاظت محی ـ سازمان 5

های اجرایی خود را به کارگروه ارایه نمایند تا پس از تأیید کارگروه و معاونت  ریزگرد و تثبیت آنها برنامه عملیاتی و اولویت

 .اعتبار از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام شود جمهور نسبت به اختصاص ریزی و نظارت راهبردی رئیس برنامه

های اجرایی خود را در خصوص برنامه حفاظت اکولوژیک  ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است برنامه عملیاتی اولویت3

ریزی  معاونت برنامهپارک ملی دریاچه ارومیه با اولویت منطقه جنوبی آن به دبیرخانه کارگروه ارایه نماید تا پس از تأیید کارگروه و 

 .جمهور نسبت به اختصاص اعتبار از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام شود و نظارت راهبردی رئیس

جمهور قابل اصالح  ریزی و نظارت راهبردی رئیس ، به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه و تأیید معاونت برنامه(2)ـ پیوست موضوع بند  25

 .است

های احیای دریاچه ارومیه، به  رایی جهت تسهیل در روند تأمین و تخصیص اعتبارات موردنیاز پروژهـ وزیر امور اقتصادی و دا22

 .شود ترکیب کارگروه اضافه می

ربط موظفند نسبت به اجرای  های اجرایی ذی های مربوط به نجات دریاچه ارومیه، دستگاه ـ به منظور تسریع در اجرای طرح 21

 :موارد ذیل اقدام نمایند
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و ( 2131ـ2132)ـ تبدیل کشت چغندرقند اراضی زیر حوضه آبریز زرینه رود به کشت گندم و جو آبی در سال زراعی جاری  الف

التفاوت کاهش درآمد کشاورزان و  جلوگیری از افزایش سطح زیر کشت بهاره نسبت به سال گذشته و پرداخت خسارت ناشی از مابه

 .ربط کارخانجات قند ذی

 .رود ل الگوی زراعی به باغی در کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه به ویژه در زیر حوضه آبریز زرینهب ـ ممنوعیت تبدی

ج ـ اجرای برنامه رهاسازی حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه از سدهای حوضه آبریز در بهمن و اسفند ماه سال جاری و 

 .2132فروردین ماه سال 

 .کننده در سطح حوضه آبریز های مصرف ب توسط کلیه بخشد ـ اجرای کاهش حداقل هشت درصدی مصرف آ

 .شود لغو می 13/2/2131هـ مورخ 52522ت/01513نامه شماره  ـ تصویب21

 جمهور ـ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315512555205 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا-1272آبان  39, سه شنبه

 اظهار امیدواری وزیر نیرو به رفع خشکسالی با تداوم بارندگی ها 

اگر بارندگی با روند فعلی تا پایان سال ادامه پیدا کند می توانیم به رفع خشکسالی کشور امیدوار باشیم، اما 
 . های پیش رو دارد این مهم بستگی به شرایط هوایی کشور در ماه

اسیسات آب و به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید چیت چیان در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی آب و ت

 10آبان ماه متوسط بارش کشور  12در سال آبی جدید که از اول مهر ماه آغاز شده، تا :فاضالب ایران در جمع خبرنگاران گفت

 .سال گذشته بوده است 20درصد بیش از متوسط  25درصد بیش از بارش سال گذشته و  55متر بوده است که این میزان  میلی

با روند فعلی تا پایان سال ادامه پیدا کند می توانیم به رفع خشکسالی کشور امیدوار باشیم، اما این مهم  اگر بارندگی: وی تأکید کرد

 .بستگی به شرایط هوایی کشور در ماه های پیش رو دارد

 کشور ۴۳صادرات به بیش از *

ایم به  مناسبی دست پیدا کرده های انجام گرفته در حوزه آب و فاضالب به پیشرفت های خوشبختانه از نظر فعالیت: وی گفت

طوری که در بخش سدسازی، شبکه های انتقال آب، شبکه های آبیاری و زهکشی و تصفیه خانه های آب و فاضالب صنعتگران 

 .ایرانی توانسته اند به صورت کامل نیازهای داخل را تامین کنند

های صنعتگران ایرانی است و در  کشور دنیا از دیگر فعالیت 25عالوه بر تأمین نیازهای داخل، صادرات به بیش از : وی ادامه داد

کشور دنیا پروژه های خوبی را در دست گرفته و صنعت ایرانی را در حوزه آب و  15حال حاضر صنعتگران کشور توانسته اند در 

 .فاضالب به جهانیان ثابت کنند

ه با شرکت های معتبر جهانی قرارداد همکاری بسته و های خصوصی را تشویق می کنیم ک در عین حال شرکت: چیت چیان افزود

 .از فناوری های روز دنیا بهره مند شوند

در صورت تحقق چنین امری صنعت گران داخلی می توانند کیفیت محصوالت خود را افزایش دهند و با : چیت چیان اضافه کرد

 .ه آب و فاضالب می توانند قابلیت رقابتی خود را حفظ کنندها کاهش پیدا کرده و صنعتگران ایرانی در حوز افزایش فناوری، هزینه

باید این میزان : وی با اشاره به این که نیمی از مردم کشور از شبکه دفع فاضالب بهداشتی برخوردار هستند، خاطر نشان کرد

 .درصدی در دفع فاضالب ایجاد شود 255افزایش یابد و پوشش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930826000178
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فعالیت های : جام این مهم به توان سرمایه گذاری و فنی بخش خصوصی نیازمندیم تصریح کردچیت چیان با تاکید بر اینکه برای ان

، BOTحوزه آب و فاضالب از وظایف مشخص شده قانون برای دولت است، اما بخش خصوصی می تواند در این راه به صورت 

BOO و یا بیع متقابل با ما مشارکت کند. 

و وظیفه دارند خدمات ارائه شده از سوی بخش خصوصی را با قیمت تعیین شده و تضمینی به گفته وزیر نیرو،دولت و وزارت نیر

 .خریداری کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/15152-2.html 

 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - 1272آبان  28جمعه 

 کنیم قانونی اراضی برخورد می و تصرف غیر با تخریب
 .قانونی اراضی که یک تهدید جدی است به شدت برخورد می شود با تخریب و تصرف غیر: رییس سازمان امور اراضی گفت

کشاورزی های توسعه اراضی ملی و  در بازدید از طرح -رییس سازمان امور اراضی  -به گزارش خبرنگار ایسنا در اردبیل، قباد افشار 

کنیم و با تقویت  رود برخورد می قانونی اراضی که یک تهدید جدی به شمار می به شدت با تخریب و تصرف غیر: اردبیل اظهار کرد

 .قانونی در این حوزه بگیریم های حفاظت حفظ کاربری سعی داریم جلوی برخی از اقدامات غیر گشت

شود تا از  در حوزه توسعه معادن و برداشت معدن پوکه سعی می: ی نمین گفتوی درباره نحوه واگذاری اراضی منطقه ویژه اقتصاد

 .تخریب اراضی کشاورزی جلوگیری شده و قوانین مربوط به حفظ کاربری رعایت شود

های گردشگری،  رئیس سازمان امور اراضی با اشاره به خودداری جدی از واگذاری اراضی درجه یک، دو و سه کشاورزی به طرح

 .ها انجام شود هایی از اراضی که قابلیت پایین کشاورزی را دارند واگذاری سعی داریم برای چنین طرح  :رداضافه ک

ها اجرای طرح کاداستر را در تثبیت اراضی کشاورزی در دستور کار قرار دادیم تا  امسال و برای سال آینده در اکثر استان  :وی افزود

ی ملی مدیریت کنیم که سعی شده در این زمینه با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک با این کار بتوانیم هوشمندانه بر اراض

 .صدور سند انجام شده و حتی با این اسناد صاحبان اراضی کشاورزی بتوانند از تسهیالت مناسب استفاده کنند
http://www.isna.ir/fa/news/31551525322 

 انتصابات
 فودپرس– 1272آبان ماه  30چهار شنبه 

 مدیرعامل جدید غله منطقه یک منصوب شد/ عباس شفیعی برکنار شد

از سمت خود برکنار شد و پیمان زندی به عنوان ایران  شرکت بازرگانی دولتیعباس شفیعی با حکم مدیرعامل  -فود پرس 

 .مدیرعامل غله و خدمات بازرگانی منطقه یک منصوب شد

دیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران طی حکمی عباس رئیس هیات م علی قنبریبه گزارش فود پرس، براین اساس دکتر 

شفیعی، مدیرعامل غله و خدمات بازرگانی منطقه یک را از سمت خود برکنار کرده و پیمان زندی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر 

 .شرکت بازرگانی دولتی و مدیرعامل اسبق غله و خدمات بازرگانی سمنان را جایگزین وی کردآرد و نان امور 

های زیادی در بین  گفتنی است عملکرد مدیرعامل غله و خدمات بازرگانی منطقه یک در چند سال اخیر باعث ایجاد نارضایتی

 .ژه تشکلها شده بودفعاالن حوزه گندم، آرد و نان و به وی

 .فودپرس این انتصاب را به ایشان تبریک می گوید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20354-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93083015964
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=شرکت+بازرگانی+دولتی
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%B1%D8%AF+%D9%88+%D9%86%D8%A7%D9%86
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- See more at: http://www.foodpress.ir/Post. 

 برنج

 - 72/80/28فارس

 هفته تمدید شد ۲خرید توافقی برنج 
دولت با : هفته تمدید شد، گفت ۲مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران با بیان اینکه خرید توافقی برنج، 

 .اجرای طرح خرید توافقی برنج از کشاورزان شمال کشور موجب ایجاد رونق نسبی در بازار این محصول شد
ن محصول شده بود و رویه برنج موجب رکود در بازار ای در چند سال اخیر واردات بی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شدند کردند برای عرضه آن با بازاری راکد مواجه می کشاورزانی که با رنج و زحمت فراوان این ماده غذایی ارزشمند را تولید می

در پی رکود بازار برنج ایرانی، دولت در سال جاری برای تحرک بخشی به خرید و فروش این محصول، با خرید توافقی انواع برنج 

موافقت کرد، همچنین واردات برنج در فصل برداشت را محدود و تعرفه ( مازندران، گیالن و گلستان)های شمالی  ر استانمحلی د

 .گمرکی آن را افزایش داد

شهریور ماه تاکنون تا حد زیادی رونق در بازار راکد  12کاران اتخاذ شد و پس از اجرا در  خرید توافقی در راستای حمایت از برنج

 .یجاد شدبرنج ا

 خرید توافقی برنج در گیالن تمدید شد* 

حسین صفایی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران درباره تأثیر طرح خرید توافقی برنج بر بازار این محصول به خبرنگار فارس 

به بازار این محصول های شمالی کشور آغاز شد موجب رونق بخشی  اجرای طرح خرید توافقی که از اواخر شهریور در استان: گفت

 .شد و بازار این محصول را از رکود خارج کرد

 .های مازندران و گیالن به اتمام رسید اما بنا به درخواست استاندار گیالن این طرح تمدید شد اجرای این طرح در استان: وی افزود

کلیه مطالبات : گیالن تمدید شد، اظهار داشتمدیرعامل تعاون روستایی ایالم با بیان اینکه این طرح به مدت دو هفته در استان 

 .برنج کاران به آنها پرداخت شده و دولت بدهی از بابت خرید توافقی برنج به کشاورزان ندارد

 افزایش تولید برنج در استان گیالن* 

های شمالی کشور که  استانخرید توافقی برنج در : وگو با فارس گفت علیرضا شعبانژاد رئیس جهاد کشاورزی استان گیالن در گفت

 .آذرماه تمدید شد 25آبان ماه به اتمام رسید در استان گیالن تا  15در 

ای موفق به فروش  تن شلتوک برنج از کشاورزان گیالنی خریداری شده است اما به دلیل آنکه عده 2055تاکنون حدود : وی افزود

 .دبرنج نشده بودند طرح خرید توافقی در این استان تمدید ش

 555میلیارد و  25تاکنون از : شعبانژاد با بیان اینکه استاندار و کشاورزان گیالن درخواست تمدید این طرح را داشتند، بیان داشت

میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده و الباقی به زودی به حساب کشاورزان واریز  25میلیون تومان وجه خرید برنج توافقی 

 . کشد تا وجه خرید به کشاورزان پرداخت شود به دلیل عملیات بانکی است د روز طول میشود و اگر چن می

از ابتدای اجرای طرح خرید توافقی برنج بطور میانگین هر کیلو برنج هزار تومان : رئیس جهاد کشاورزی استان گیالن تصریح کرد

 .شدافزایش قیمت داشته و این طرح موجب رونق نسبی در بازار راکد برنج 

شد اما امسال با مدیریت  هزار تن شلتوک برنج تولید می 25گیالن معموال یک میلیون و  های گذشته در استان در سال: وی افزود

 .شود هزار تن برنج تولید می 055تن افزایش یافت که از حدود  25مصرف آب این میزان به یک میلیون و صد و 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3e83891d3eac4759995b6ccc377266fe&Title=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF/%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%BA%D9%84%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF#sthash.DK1FmS15.dpuf
http://www.farsnews.com/
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315513555315 

 برنج
 فودپرس – 1272آبان ماه  28جمعه 

 درصد کاهش داد 3۳ممنوعیت واردات در ایران قیمت برنج باسماتی هند را 
به گزارش بیزینس الین، با .خلی هند را کاهش داده استممنوعیت اخیر واردات برنج از سوی ایران، قیمت برنج باسماتی در بازار دا

ممنوعیت واردات برنج از . اعمال ممنوعیت اخیر واردات برنج از سوی ایران، صادرات برنج هند به شدت با خسارت مواجه شده است

رداشت محصول برنج ایران ازآنجایی که گفته می شود، ب.سوی ایران، قیمت برنج باسماتی در بازار داخلی هند را کاهش داده است

فروردین )ایران طی آوریل تا جوالی امسال . در سال جاری خوب بوده ، این کشور واردات برنج از دیگر کشورها را ممنوع کرده است

 ایران در. میلیون تن بوده است 2.25میلیون تن برنج وارد کرده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته  2.15بیش از ( تا تیر

ام پی جیندال رئیس اتحادیه صادرکنندگان برنج هند .میلیون تن برنج باسماتی از هند وارد کرده است 1.5دو سال گذشته، بیش از 

همچنین قیمت ها نیز . گفت، ما فکر می کنیم که این ممنوعیت موقتی است، اما همین نیز به صادرکنندگان خسارت خواهد زد

صنعت برنج هند امروز با وزیر تجارت نشستی دارند تا این موضوع در سطح دولتی با ایران مطرح وی افزود، مقامات .کاهش می یابد

 2011بر اساس آمار اداره توسعه صادرات محصوالت غذایی فرآوری شده و کشاورزی هند، این کشور طی آوریل تا تیر ماه .شود

ای کی گوپتا .کرور روپیه بوده است 2525ابه سال گذشته کرور روپیه برنج باسماتی صادر کرده است که این رقم برای مدت مش

رئیس این اداره گفت، اگرچه به نظر می رسد این ممنوعیت موقتی است اما به از دست رفتن بازار ما منجر خواهد شد و ممکن 

ممکن است صادرات برنج هزار تن بوده است و در مجموع،  1صادرات به ایران تاکنون حدود . است این بازار دوباره به دست نیاید

اکثر صادرکنندگان هندی فکر می کنند که ایران .میلیون تن مواجه شود 1.5درصدی حدود  0تا  5باسماتی امسال با کاهش 

در حال حاضر قیمت برنج باسماتی هند به کیلویی .احتماال درهای بازار خود را در پایان ژانویه آینده یا اوایل فوریه دوباره بگشاید

به گفته یک تاجر هندی، با .روپیه به فروش می رسید 5.125روپیه رسیده است درحالی که در مدت مشابه پارسال کیلویی  1.325

قیمت برنج . هفته گذشته، به نظر می رسد، ممنوعیت واردات برنج از سوی ایران عامل این کاهش است 1انتشار شایعات در بازار در 

به پارسال کاهش یافته و همچنین تحت تاثیر برداشت محصول بیشتر هند نیز قرار گرفته درصد نسبت  15باسماتی در هند حدود 

 است

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

 ست هابرنامه و سیا

 - 72/80/35فارس

 بردار در سرشماری کشاورزی سال جاری میلیون بهره ۴

بردار در سرشماری  میلیون بهره ۴های اولیه  براساس گزارش  :های آماری مرکز آمار ایران گفت معاون طرح
 .کشاورزی سال جاری شناسایی شدند که نسبت به دوره پیش کاهش دارد

با اشاره به پایان چهارمین سرشماری عمومی کشاورزی سال  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  نعمت اهلل رضایی در گفت

ب فرصت آبان ماه سال جاری ادامه یافت و در حال حاضر نیز به ساکنان غای 25مهرماه تا  5این سرشماری از : جاری اظهارداشت

 .داده شده تا اطالعات خود را تکمیل کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930829000935
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8ee5630387f54bf495f94813b90af91f&Title=%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%DB%B3%DB%B0%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF#sthash.8uaFTj1o.dpuf
http://www.farsnews.com/
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برخی خانوارها غیرساکن بوده و به همین علت به مراکز استانی گفته شده تا اطالعات   :های آماری مرکز آمار ایران گفت معاون طرح

 .آنها نیز بارگذاری شود

هنوز آمارها جمع بندی نشده است : زی تصریح کردبرداران در چهارمین سرشماری عمومی بخش کشاور وی با اشاره به میزان بهره

 .بردار کشاورزی د رایران وجود دارند میلیون بهره 2و گزارش اولیه نشان می دهد حدود 

کاهش  51بردار وجود داشتند که به نظر می رسد، تعدادشان نسبت به سال  میلیون بهره 2.1در دوره گذشته : رضایی ادامه داد

 .دارد

میلیون راس  10  میلیون تن برنج، 2.5میلیون تن گندم،  22.0همچنین در دوره پیشین سرشماری کشاورزی به گزارش فارس 

 .میلیون راس بز و بزغاله وجود داشتند 15گوسفند و بره و 

 2برداران حاضر یعنی  میلیون تن بوده که اگر به تعداد بهره 255ها کل تولید محصوالت کشاورزی ایران  همچنین طبق گزارش

 .کند تن محصول کشاورزی یا دامی تولید می 15بردار به طور میانگین ساالنه  میلیون نفر تقسیم کنیم، هر بهره

وری  براین اساس باید مالحظه کرد، با وجود برنامه ریزی و تخصیص منابع کالن، برای بهینه سازی محصوالت کشاورزی جایگاه بهره

 در این تولیدات کجاست؟

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315515552115 

 برنامه و سیاست ها
 - 72/80/35فارس

 کاهش تعرفه موجب زیان به تولید داخل نشود/ ماه دیگر ۲برقراری تعرفه ترجیحی با ترکیه از 

برای رونق بازار و افزایش مشتری به دنبال برقراری تعرفه ترجیحی با  :رئیس سازمان توسعه تجارت گفت

کشورهای همسایه از جمله ترکیه هستیم و از ابتدای سال آینده میالدی، فهرستی از کاالها بین ایران و 

 .شود ترکیه بر اساس تعرفه ترجیحی مبادله می
در پاسخ به اینکه برخی معتقدند، برقراری تعرفه ترجیحی با  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  راد در گفت اهلل افخمی ولی

ها را کاهش  این طور نیست که اگر تعرفه: زند، گفت دیگر کشورها و یا برداشتن تعرفه کاالهای وارداتی تولید داخل را زمین می

ها مانند صنایع غذایی و چرم رقم تعرفه رقابتی است و تولیدکنندگان می  ی از رشتهدر خیل. دهیم صنعت و تولید دچار مشکل شود

 .توانند با دنیا رقابت کنند 

 .مضاف بر آنکه میانگین تعرفه صنعتی ما خیلی باال نیست و این نشان می دهد، صنعت رقابت پذیر است: وی افزود

همسایه هم این گونه گفت که با این کار بازاری را به بازار کشورمان اضافه افخمی در مورد برقراری تجارت ترجیحی با کشورهای 

یعنی اگر با آذربایجان، ترکیه یا پاکستان و دیگر کشورها توافقنامه تجارت ترجیحی ببندیم، به آن معناست که در اقالم . ایم کرده

انیم کاالی بیشتری تولید و صادر کنیم که رونق اقتصادی در تو مشخصی عالوه بر بازار خود بازار آنها هم به ما اضافه شده است و می

 .پی دارد

رئیس سازمان توسعه تجارت اطمینان داد که نگرانی از این بابت وجود ندارد و در حال تهیه فهرستی هستیم تا از ابتدای سال 

 .تجارت ترجیحی با ترکیه را آغاز می کنیم( دی ماه)جدید میالدی

برخی از تولیدکنندگان به ویژه در بخش پتروشیمی نگران برداشتن تعرفه بین ایران و ترکیه هستند این گونه وی در پاسخ به اینکه 

 .ای دیده شده تا تولید کنندگان ما به هیچ وجه دچار ضرر و زیان نشوند ها به گونه کاهش تعرفه :پاسخ داد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315512552112 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930825001238
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930824001221
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 ها سیاستبرنامه و 
 - 72/80/39فارس

 رود ها می ورشکستگی مرغداران مازندرانی و سودی که به جیب دالالن و کشتارگاه

نسبت  گذاران مرغداران شرق مازندران با برشماری مشکالت این صنعت، خواستار توجه مسئوالن و سیاست

 .به گرفتن تصمیمات و ارائه راهکارهای کارشناسی برای نجات صنعت مرغداری از ورشکستگی شدند
از نکا، این روزها روزهای رکود و کابوس برای صنعت مرغداری مازندران است که به گفته جمعی از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مرغداران شرق مازندران، صنعت مرغداری با استمرار وضعیت موجود، به دلیل نبود حمایت جدی مسئوالن و دولت از این صنعت، 

مچنین نبود صنعت طیور در شرق استان مازندران به دلیل مواجه ها، ه ها و افزایش هزینه کاهش قیمت مرغ، افزایش قیمت نهاده

 .شدن با انبوه مشکالت، قادر به استمرار فعالیت در این عرصه اقتصادی کشور نیست

اکنون قیمت مرغ کمتر از : گفتدر نکا،  خبرگزاری فارساصل یکی از مرغداران شهرستان نکا در این رابطه به خبرنگار  حسینی.ا

 .کند تنها به سود این صنعت نیست بلکه مرغداران را با ضرر مواجه می قیمت تورم بازار است و این مسئله نه

هزار و  2این قیمت در سال گذشته : تومان است، اظهار داشت 155هزار و  1ها اکنون  وی با بیان اینکه قیمت مرغ در مرغداری

درصد زیر شاخص تورم  25درصد است، قیمت مرغ هفت تا  15که قیمت تورم بیش از  تومان بود و در حالی  555هزار و  2تا  055

 .بانک مرکزی است

 هزار تولیدکننده مرغ ۲۳ورشکستگی *

ده مرغ، درصد قیمت تمام ش 05تا  25پذیرد و در واقع بین  هایی همچون ذرت و سویا تاثیر می تولید مرغ از نهاده: این مرغدار گفت

 .دان و خوراک مرغ است

به عنوان : اصل با بیان اینکه تفاوت ذرت و سویا در بازار داخلی در مقایسه با بازار جهانی بسیار متفاوت است، یادآور شد حسینی

ا قیمت شود و ی دالر برای مرغدار تمام می 125دالر ولی در ایران هر تن ذرت حدود  225مثال قیمت هر تن ذرت در بازار جهانی 

 .پردازیم دالر می 255دالر است ولی ما مرغداران ایرانی برای هر تن سویا  155جهانی سویا 

های تشویقی  های تشویقی برای صادرات وجود دارد اما در کشور ما خبری از برنامه در بسیاری از کشورها، برنامه: وی بیان داشت

هزار  15حرکت صنعت مرغ به سوی ورشکسته شدن یعنی نابودی کامل های دولتی و  نیست و حاصل آن انباشت مرغ در سردخانه

 .تولیدکننده مرغ است

های فراوان از جمله مسائلی است که در کنار این  ها، افزایش قیمت سوخت، برق و بیماری قیمت باالی نهاده: وی ادامه داد

متولی مشخصی نیز برای حمایت از مرغداران در این  ها و فروش نرفتن مرغ در بازار، با آن دست به گریبان هستیم و نابسامانی

 .شرایط بحرانی وجود ندارد

 لزوم پرداخت یارانه به صادرکنندگان * 

تر  بازار از مرغ اشباع شده و مجبور هستیم آن را با قیمت پایین: اصل با بیان اینکه قدرت خرید مردم پایین آمده است، گفت حسینی

 .ایم دهی رسیده و در این حالت به زیان از حد معمول به فروش برسانیم

 1تا  2.5اکنون به دلیل نبود تقاضای خوب برای خرید مرغ، حتی در بهترین شرایط ممکن نیز با خسارت بین : وی اضافه کرد

 .هزار قطعه مرغ مواجه هستیم میلیون تومان در هر یک

ها برای  حل یکی از راه: به شدت در حال زیان است، تصریح کرد این فعال صنعت مرغ با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت مرغ ما

رهایی از این وضعیت، پرداخت یارانه به صادرات مرغ است و دولت نیز برای صادرات در این صنعت و ورود به بازارهای جهانی باید 

 .به صادرکنندگان کشورمان همانند کشورهای دیگر یارانه پرداخت کند

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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تغییر در ساختار این صنعت نیز از دیگر راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و برای کاهش هزینه  ایجاد: وی ادامه داد

 .عرضه شود( بیوتیک بدون آنتی)تولید و کاهش رقابت در بین تولیدکنندگان، تولید مرغ با کیفیت باال و استانداردهای جهانی 

 تهدید خطر ورشکستگی* 

آل بازار جهانی و صادرات اعالم  کیلوگرم بر اساس وزن ایده 2.5تا  2.1دارد در وزن مرغ آماده طبخ را بین اصل بهترین استان حسینی

 .کیلوگرم در منطقه رسیده است 1.5اکنون با اشباع شدن بازار فروش مرغ و نبود تقاضای مناسب، این وزن به : کرد و افزود

عایت ضوابط دامپروری در این صنعت در حال فعالیت هستند باید ساماندهی های غیرمجازی که بدون ر مرغداری: این مرغدار گفت

 .شوند

اگر شرایط به همین شکل ادامه : وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی واحدهای مرغ مادر نیز در حال خسارت هستند، اظهار داشت

شوند و جایگزین کردن آن  می( روزه جوجه یک)د های مول پیدا کند، به منظور جلوگیری از ورشکستگی کامل مجبور به حذف مرغ

 .ماه منتظر ماند روزه باید هفت بر است، زیرا برای تولید جوجه یک نیز بسیار زمان

نبود حمایت امور پشتیبانی دام نیز یکی دیگر از معضالتی است که : اصل درباره خرید مرغ توسط پشتیبانی امور دام، گفت حسینی

ستیم و خرید مرغ توسط آنها تنها مُسکن برای مرغداران است و مشکل ما به صورت کامل برطرف با آن دست به گریبان ه

 .شود نمی

 مصیبت تحویل مرغ به پشتیبانی امور دام* 

تنها به خوبی  البته با توجه به تجربه گذشته، تحویل مرغ به پشتیبانی امور دام فقط مصیبت است و نه: اصل خاطرنشان کرد حسینی

 .شود بر مشکالت ما افزوده می... بازی و کند، بلکه در برخی موارد به دنبال منافع خود بوده و با دالل اران پشتیبانی نمیاز مرغد

کند و در زمان تحویل، با قدرت  پشتیبانی امور دام در مقابل دریافت مرغ زنده، نهاده پرداخت می: این فعال صنعت مرغ اضافه کرد

 .گونه اظهار نظر ندارند و مجبورند براساس سیاست آنها اقدام کنند کند و مرغداران نیز حق هیچ با تولیدکننده برخورد می

وی با بیان اینکه برای دریافت بهای مرغ تحویلی هیچ اهرمی در دست تولیدکنندگان نیست، اظهار امیدواری کرد در دولت تدبیر و 

 .ان و مصرف کنندگان به وجود نیایدامید با درایت مسئوالن، تجربیات تلخ گذشته برای مرغدار

 ریزی نیست صنعت مرغداری قادر به جوجه* 

های مرغداری  تعداد قابل توجهی از سالن: در نکا، گفت خبرگزاری فارس یکی دیگر از مرغداران نکا نیز در این رابطه به خبرنگار

شوند و به همین دلیل  مملو از مرغ آماده عرضه به بازار است ولی کاهش قیمت به قدری است که بیشتر تولیدکنندگان متضرر می

 .های ما به وزن زیاد رسیده و بازار فروش وجود ندارد با توجه به فروش نرفتن مرغ، مرغ

با توجه به رکود خرید مرغ از مرغداران در بازار و کاهش این قیمت، فعاالن صنعت مرغداری قادر به : یح کردقاسمی تصر.م

 .کند ریزی در شرایط فعلی نیستند و در صورت ادامه این وضعیت، در آینده بازار تامین مرغ با مشکالتی مواجه می جوجه

امور پشتیبانی و : نداشته و جنبه ملی دارد و شامل حال تمام کشور است، افزودوی با بیان اینکه مشکل فعلی ربطی به استان ما 

مسئوالن مربوطه باید به داد تولیدکنندگان برسند و به طور کامل و برای همیشه این مسئله و مشکل را حل کند و تنها به صورت 

 .وار به این مسئله نگاه نکنند ای و مسکن دوره

در روزهای اخیر شرکت پشتیبانی قول داد تا قیمت خرید را باال ببرد، اما این قیمت موقتی : ن داشتاین فعال صنعت مرغداری بیا

است و درمانی برای صنعت فلج مرغداری نیست، مسئوالن باید با دقت نظر بیشتری در این رابطه وارد عمل شوند و به صورت 

 .واقعی مشکل را حل کنند

 مرغداران  نبود کشتارگاه صنعتی در نکا برای* 

http://www.farsnews.com/
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مدیریت نامناسب و نبود تعاونی مرغداران از جمله مشکالت بارز مرغداران در نکا است و تا : فرماندار نکا نیز در این رابطه گفت

 .ریزی مناسبی ارائه دهند توانند برنامه که با مدیریت مناسب و تعاونی منسجم اداره نشوند، نمی زمانی 

کشتارگاه و سردخانه در شهرستان نکا نیز از دیگر معضالتی است که مرغداران منطقه با آن  نبود: طوسی تصریح کرد رحیم قاسمی

ریزی مناسبی انجام شود تا مرغداران در صورت تولید مرغ به میزان وزن  دست به گریبان هستند و باید در این رابطه برنامه

 .استاندارد، در زمان توزیع با مشکالت نوسانات قیمت مواجه نشوند

میلیون و  1با ظرفیت « رجه پی»واحد مرغداری در مناطق مختلف دشت بخش  255شهرستان نکا با داشتن : وی در پایان گفت

درصد تولید مرغ مازندران  25کند که در مجموع  هزار تن گوشت مرغ تولید می 11هزار قطعه پرورش مرغ، ساالنه بیش از  555

 .توسط شهرستان نکا است

ها در بازار خرید، نبود تعاونی و کشتارگاه مناسب، کمبود  ریزی مناسب در تولید و فروش، وجود واسطه ود برنامهبه گزارش فارس نب

ترین  های جاری تولید کنندگان و تبدیل نشدن به موقع محصوالت تولیدی به پول نقد، از مهم شدید نقدینگی، باال بودن هزینه

ای اندیشیده نشود، آینده خوبی برای این  آن مواجه است و اگر برای رفع آنها چارهمشکالتی است که هم اکنون صنعت مرغداری با 

 .بینی نیست صنعت قابل پیش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315515552231 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 72/80/36فارس

 آیا کشاورزی مهم است؟
با توجه به . های تحت سلطه درآوردن کشورها، وابسته کردن آنها از طریق مواد غذایی است یکی از راه

تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به »های کلی اقتصاد مقاومتی و تاکید بر  سیاست

 .ناسبی برای کشاورزی تعریف شودباید جایگاه م« خودکفایی در محصوالت اساسی
قانون اساسی جمهوری اسالمی نقش بخش کشاورزی را بسیار تعیین کننده دانسته و در اصول سوم و  ،خبرگزاری فارسبه گزارش 

هایی که به لزوم  ن اساسی یکی از بخشچهل و سوم این قانون به لزوم خودکفایی در این بخش اشاره شده است؛ در بند سوم قانو

  تولیدات  تأکید بر افزایش»: همچنین در بند چهل و سوم این قانون نیز آمده است. خودکفایی آن اشاره شده بخش کشاورزی است

 «.برهاند  گیبرساند و از وابست  خودکفایی  مرحله  کند و کشور را به  را تأمین  عمومی  نیازهای  که  و صنعتی  ، دامی کشاورزی

توجه به »: فرمایند های کلی نظام در دوران بازسازی کشور می ، رهبر فقید انقالب اسالمی در تدوین سیاست(ره)امام خمینی

این  ترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم  بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچک

ای  مطمئناً خودکفایی در کشاورزی مقدمه... از گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند  اند و مسئولین بیشتر امر باید محفوظ بم

 «های دیگر   است برای استقالل و خودکفایی در زمینه

ون دستگاه کشاورزی برای کشور ما بسیار مهمّ است؛ چ»: اند همچنین مقام معظم رهبری درباره اهمیت بخش کشاورزی فرموده

های بلند، بسیار مهم است؛ لذا بخش کشاورزی و دامدارىِ ما یک بخش  امنیت غذایی برای کشوری بزرگ، پُرجمعیت و دارای هدف

حدیث . در اسالم هم آگاهانه و با توجّه، نسبت به کشاورزی تأکید شده است. ویژه و استثنایی است و همه باید برای آن تالش کنند

؛ یعنی کشاورزان کسانی هستند که «الزّارعون کنوز اللَّه فی ارضه»: ی کشاورزان نقل شده است نی دربارهبسیار پُرمعنا و پُرمضمو

مهمترین گنجینه خدا در زمین و خاک عبارت است از موادی که . کنند های خدا در زیر زمین را میدِروند و استخراج می گنجینه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930825001493
http://www.farsnews.com/
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دست آوردن مایحتاج زندگی است؛ اما  طال و نفت وسیله به. نفت مهمتر است این از طال و. مایه ادامه حیات بشر و حیوانات است

اندرکاران کشور و به ویژه مسئوالن  این را برای این عرض میکنیم که همه دست. محصول غذایی، مهمترین مایحتاج زندگی است

ترین محورهای  که کشاورزی یکی از اساسی -ست طور که از اوّلِ انقالب بارها تکرار شده ا همان -وزارت جهاد کشاورزی توجّه کنند 

. نباید موجب عطف توجّه از کشاورزی شود -که الزم است  -توجه به صنعت . ای نیست توسعه در کشور ماست؛ یک امر حاشیه

 «.کشاورزی، پایه و زیربنا و اساس است

اند و در مراحل بعدی رشد نیز  ولیه توسعه دانستهکارشناسان توسعه کشاورزی را به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در مراحل ا

همچنین نکته مهمی که باید به . کند ای چون درآمد زایی، ایجاد اشتغال و تامین امنیت غذایی را ایفا می های عمده این بخش نقش

تواند  آن، می کند، بلکه رشد آن توجه کرد آن است که بخش کشاورزی معموال با هر بخش دیگری به صورت رقابتی عمل نمی

 .های دیگر باشد مکمل رشد بخش

در سطح جهانی نیز با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی جوامع و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید، اقتصاد 

به . ح شده استهای کشاورزی به تدریج مطر های علوم از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته کشاورزی به عنوان یکی از شاخه

های مختلف اقتصادی از مکانیزم بازار آزاد و عدم مداخله  طوری که حتی کشورهای صنعتی لیبرال نیز عالوه بر اینکه در زمینه

برای مثال کشور آمریکا . اند زنند، در بخش کشاورزی همواره از تولیدکنندگان داخلی به صورت ویژه حمایت کرده دولت دم می

ی کاالهای مصرفی مانند پوشاک و کفش را به دیگر کشورها واگذار کرده اما تولید کاالهای اساسی کشاورزی چون هرچند بازار داخل

گندم و ذرت را رها نکرده و برای تولید آن برنامه دارد به طوریکه بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده گندم و ذرت در سطح جهان 

کند، از  شود و امنیت غذایی خود را حفظ می نه مواد غذایی به دیگر کشورها نیازمند نمیبه این ترتیب عالوه بر اینکه در زمی. است

های تحت سلطه در آوردن  امروزه یکی از راه. کند ها را به خود وابسته می طریق تأمین مواد غذایی مورد نیاز دیگر کشورها، آن

 .کشورها، وابسته کردن از طریق مواد غذایی است

الی  21های اخیر بین  رکزی جمهوری اسالمی سهم بخش کشاورزی در کل تولید ناخالص داخلی ایران در سالطبق آمار بانک م

 .درصد بوده است  25سهم این بخش از کل تولید ناخالص داخلی بیش از  2132در سال . درصد در نوسان بوده است 22

های  کنند ولی در حساب تولیدات کشاورزی فعالیت می درصدی صنایع غذایی که در ادامه زنجیره 1همچنین در صورتی که سهم 

شوند، و همچنین سهم آن بخش از خدمات که به طور مستقیم و غیرمستقیم به بخش کشاورزی  ملی در بخش صنعت لحاظ می

ش از کل را نیز در بخش کشاورزی در نظر بگیریم، سهم این بخ...( چون حمل و نقل، توریسم کشاورزی، بازرگانی و )وابسته است

 .رسد می درصد  15تولید به حدود 

های بین المللی بوده  های اخیر نشان داد که پایدارترین بخش کشور از لحاظ تأثیر تحریم همچنین بخش کشاورزی ایران در سال

رصد د 2.1را تجربه کرد درحالی که رشد بخش کشاورزی  -5.5ایران رشد اقتصادی  2132طبق آمار بانک مرکزی در سال . است

المللی را برای  تواند رشدی پایدار و بدون تأثیر قابل توجه از تحوالت بین توان گفت بخش کشاورزی می در نتیجه می. بوده است

 .کشورمان در شرایط کنونی رقم بزند

 (درصد) 2132های مختلف تولید ناخالص داخلی در سال  رشد بخش

 2.1گروه کشاورزی 

 12.2-گروه نفت 

 21.1-معادن گروه صنایع و 

 5.2-کل گروه خدمات 

 5.5-کل تولید ناخالص داخلی 
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درصد بوده است و  15الی  25های اخیر بین  از نظر اشتغال نیز طبق آمار مرکز آمار ایران سهم بخش کشاورزی از اشتغال در سال

ذایی و بدون احتساب رسیده است و با احتساب بخش صنایع غ 25.1سهم کشاورزی از کل اشتغال کشور به  2131در سال 

 .رسد درصد می 15خدمات وابسته، این سهم به بیش از 

، به گفته 2131در سال . گذاری کمتری برای ایجاد شغل نیاز دارد همچنین بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر مشاغل به سرمایه

مان و بنا به گفته وزیر کار، هزینه میلیون تو 225معاون علمی و فناوری رییس جمهور متوسط هزینه تولید هر شغل در کشور 

است که کمترین میزان سرمایه را برای  هایی بوده بخش کشاورزی همواره جزء بخش. میلیون تومان بود 05تا  15تولید هر شغل 

گذاری برای ایجاد هر شغل در این بخش  میلیون تومان سرمایه 15به طور متوسط  2131ایجاد شغل نیاز داشته است و در سال 

میلیارد تومان  1های سرمایه بر و تخصصی مانند پتروشیمی که به  این میزان در مقایسه با برخی شاخه. مورد نیاز بوده است

 .گذاری برای ایجاد یک شغل نیاز دارند بسیار کمتر است سرمایه

با احتساب )یرنفتی کشوردرصد صادرات غ 20بنابر آمار گمرک جمهوری اسالمی بخش کشاورزی و صنایع غذایی ساالنه درحدود 

درصد نیاز غذایی کشور، نقشی اساسی  05را به خود اختصاص داده و با تأمین بیش از ( پتروشیمی و بدون احتساب میعانات گازی

 .کند در امنیت غذایی ایفا می

زوده باالتری همچنین صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در مقایسه با دیگر کاالهای صادراتی کشور از ارزش اف

دالر  2105قیمت هر تن کاالی کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی به طور میانگین در حدود  2131برخوردارند به طوریکه در سال 

 .دالر صادر شده است 125بوده است درحالیکه ارزش هر تن کاالی غیرکشاورزی کشور به طور میانگین به قیمت 

. شود ، دامپروری و شیالت تقسیم می(و باغبانی)ع وابسته به طور کلی به سه بخش زراعتگروه کشاورزی فارغ از خدمات و صنای

محصوالت عمده بخش . عمده تولیدات بخش زراعت ایران شامل گندم، برنج، نیشکر، چغندر قند، سیب زمینی و پسته است

 .دامپروری نیز عبارتند از گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر، تخم مرغ و عسل

های فراوان کشورمان در این بخش و همچنین تأکیدات فراوان از سوی مقام معظم  همیت بخش کشاورزی و ظرفیتبا وجود ا

ایم  های اخیر شاهد توجه کمتر مسئولین به این بخش از اقتصاد کشور بوده رهبری درخصوص لزوم توسعه بخش کشاورزی، در سال

به طور مشخص در بسته سیاستی دولت . بخش کشاورزی نشان داده استکه متأسفانه این کم توجهی تأثیر خود را بر آمارهای 

 .برای خروج از رکود هیچ توجهی به بخش کشاورزی نشده است

 :های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است در بند ششم سیاست

حصوالت و خدمات راهبردی و ، و اولویت دادن به تولید م(بویژه در اقالم وارداتی)ها و کاالهای اساسی افزایش تولید داخلی نهاده"

 "ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص

 :و رهبر معظم انقالب در تبیین این بند فرموده اند

ل بگیرد که کشور باید تولید داخلی کشور طوری شک. مسئله ششم امنیت اقالم راهبردی و اساسی است؛ در درجه اول غذا و دارو"

هایی است که  های اساسی در این سیاست در هیچ شرایطی در زمینه تغذیه و در زمینه دارو دچار مشکل نشود؛ این یکی از مؤلفه

 ".ابالغ شده، باید خودکفا باشیم

تامین امنیت "های کلی بخش کشاورزی  های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند دوم از سیاست با توجه به بند ششم سیاست

ضروری است مسئولین کشور با برنامه ریزی  "غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی

 .متناسب با اولویت این بخش، با جدیت در جهت تحقق اهداف تعیین شده حرکت کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315512555151 
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 برنامه و سیاست ها
  - 72/80/36فارس

 دیده از سرما و خشکسالی؛ این هفته در دولت بررسی استمهال سه ساله وام کشاورزان خسارت

دیده از سرما و  خسارتچهارشنبه این هفته موضوع استمهال وام کشاورزان : شاورزی گفتکوزیر جهاد 

شود که در صورت تصویب، وام اینگونه کشاورزان تا سه سال استمهال  خشکسالی در دولت بررسی می

 .شود می
زی ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم افتتاح کتابخانه مجاخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کشاورزی که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 

در رابطه با بدهی متاثر از : اید، گفت های معوق کشاورزان ناشی از سرمازدگی و خشکسالی اندیشیده چه تدابیری برای بدهی

 21و  25این قبیل دولت و مجلس تدابیر الزم را اندیشیده و بخشی از آن از محل ماده  خشکسالی، سرمازدگی و حوادثی از

 .استمهال شده است

در ستاد حوادث مورد بررسی قرار گرفت که امیدواریم این  22تبصره « د»یک تبصره در بودجه امسال با عنوان بند : وی افزود

 .جمهوری انجام شده، چهارشنبه در دولت مطرح و تصویب شودهایی که با نظارت راهبردی ریاست  تبصره با هماهنگی

ها  ها تشکیل دهد و هیأت ها در فرمانداری هایی را در سطح شهرستان دهد که هیأت این تبصره به دولت اجازه می: وی تصریح کرد

هایش را  یل نتوانسته قسطبررسی کنند که اگر کشاورزی در نتیجه مسائل مربوط به خشکسالی یا سرمازدگی و مسائلی از این قب

 .سال استمهال به وی بدهند 1ایم،  پرداخت کند به شکلی که اشاره کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315512555115 
 برنامه و سیاست ها

 - 72/80/30فارس

 درصد جمعیت وابسته به کشاورزی است ۲۷اشتغال / شود موجب وابستگی به خارج می طرح نکاشت
با اجرای طرح نکاشت : رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه طرح نکاشت، طرح خوبی نیست، گفت

آوری  ارزیوابستگی ما به دنیا زیاد، کشاورزان بیکار، حقوق بگیران دولت زیاد و صنایع جانبی کشور تعطیل و 

 .یابد کاهش می
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره طرح نکاشت در  سید رضا نورانی رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی ایران در گفت

 بسیار باالیی در تولید  ایران دارای پتانسیل: های میاندوآب، بناب و ملکان در راستای احیای دریاچه ارومیه گفت اراضی شهرستان

 .محصوالت کشاورزی است

های بسیار زیادی  به طور رسمی اعالم کرده که ایران دارای توانمندی( فائو)بارها سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد : وی افزود

در تولید محصوالت کشاورزی و غذایی است، به طوری که قادر است عالوه بر تأمین مایحتاج غذایی مردم ایران، نیاز غذایی تمام 

 . کشورهای حوزه خلیج فارس را هم تأمین کند

تواند ما را در تولید  اقلیم دنیا را داراست و این مشخصه می 21اقلیم از  22ایران : رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت

 .محصوالت کشاورزی از سایر کشورها متمایز کند

ها راه خودشناسی را برای ما فراهم کرد و به  تحریم: کند، گفت می وی با بیان اینکه طرح نکاشت ما را وابسته به دیگر کشورها

 .های تلخی مواجه کرد فرصتی برای کشور تبدیل شد، اگرچه در ابتدا ما را با واقعیت

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930826000335
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با اجرای طرح نکاشت وابستگی ما به دنیا زیاد، کشاورزان بیکار، حقوق بگیران دولت : رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد

 .یابد آوری کاهش می زیاد و صنایع جانبی کشور تعطیل و ارزی

طرح نکاشت یک طرح زیرخاکی است که کاربرد آن در ایران میسر نیست و ما باید فقط به فکر تولید و : نورانی بیان داشت

 .خودکفایی باشیم

های فسیلی را کم  را جستجو کرد، سوخت باید علت کم آبی: وی با بیان اینکه مشکل آب مربوط به امروز کشور نبوده است، گفت

 .کرد و محیط زیست را بهبود بخشید

های ملی و سازنده باشیم  ما باید به فکر طرح: رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با بیان اینکه طرح نکاشت فکر خوبی نیست، گفت

 . ابسته به کشاورزی استدرصد جمعیت کشور و 15و نباید اجازه دهیم چنین مسائلی مطرح شود، زیرا اشتغال 

های نوین آبیاری در کشت  باید در کشت محصوالت کشاورزی به سمت ارقام کم مصرف آب رفت و از روش: نورانی تصریح کرد

 .محصوالت کشاورزی بهره گرفت

ی در بخش زرینه هزار هکتار از اراضی زراع 55در راستای احیای دریاچه ارومیه و براساس طرح نکاشت قرار است : به گزارش فارس

 .رود به اجاره دولت درآید و خسارت ناشی از نکاشتن محصول در این اراضی از طرف دولت به کشاورزان پرداخت شود

های ستاد احیای دریاچه ارومیه است که چندی پیش با  طرح عدم کشت موقت در اراضی زراعی شبکه آبیاری زرینه رود از مصوبه

 .های آذربایجان غربی و شرقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت احیای دریاچه ارومیه و استانحضور مسئوالن و مدیران ستاد 

میلیارد ریال برای آن اعتبار در نظر گرفته شده  555هزار و  1طرح نکاشت طرحی سه ساله و موقتی است و : افزاید  این گزارش می

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315510552150 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1272آبان  36, دوشنبه

 در تهران  IEUامضای توافقنامه عضویت بورس کاالی ایران توسط اعضای اتحادیه 
المللی این اتحادیه در  نشست بیندر بعداز ظهر دومین روز ( IEU)اعضای اتحادیه الکترونیکی بین بورسی 

 .المللی امضا کردند تهران، توافقنامه عضویت بورس کاالی ایران را در این نهاد بین
المللی بورس کاالی ایران، در پی برگزاری دومین  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

و اروپای شرقی در قالب اتحادیه الکترونیکی بین ( CIS)المنافع  الیی کشورهای مستقل مشترکهای کا المللی بورس نشست بین

ماه، عضویت بورس کاالی ایران در این اتحادیه  آبان 15و  12به میزبانی بورس کاالی ایران در تهران طی روزهای ( IEU)بورسی 

 .مطرح و به اتفاق آراء، مورد تصویب اعضا قرار گرفت

های بازار سرمایه ایران برای  ترین گام عنوان یکی از مهم به IEUاین گزارش، با عضویت بورس کاالی ایران در اتحادیه بر اساس 

المللی مطمئن،  خورد و مبادالت و تجارت بین های اخیر، فصلی نو در بازار سرمایه کشور رقم می المللی در سال توسعه ارتباطات بین

عنوان عضو ناظر  و کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، اوکراین و بالروس و کشور روسیه بهسریع و شفاف بین کشور ایران 

 .یابد این اتحادیه توسعه می

المللی، با حضور مدیران و کارشناسان بورس کاال با نمایندگان  این گزارش حاکی است، در بعدازظهر دومین روز این نشست بین

های عضو، فراهم کردن بستر الکترونیکی  های مربوطه، طرفین درباره تبادل اطالعات بین بورس کشورهای عضو اتحادیه در پنل

 ./معامالت دوجانبه و چندجانبه با بورس کاالی ایران و انتخاب چند کاال برای آغاز معامالت الکترونیکی توافق حاصل کردند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930827001357
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http://www.iana.ir/archive/item/15112-2.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1272آبان  36, دوشنبه

 آغاز تعامل دو وزارتخانه برای باز کردن قفل پایانه صادراتی گل و گیاه 
بازرگانی با مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور  مدیرعامل اتحادیه سراسری گل و گیاه کشور از آغاز رایزنی قائم

سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکالت پایانه صادراتی گل و گیاه کشور 

 .سال راکد مانده است، خبر داد 9۳که حدود 
ن ، مدیرعامل اتحادیه سراسری گل و گیاه کشور امروز در نشست خبری مدیرا(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های مورد استفاده برای صنعت  در گذشته و پیش از انقالب اسالمی، کلیه واریته: های سراسری بخش کشاورزی گفت عامل اتحادیه

ها، از  های گل و گیاه آزاد بود، حتی در مواردی برای میهمانی شد، و واردات کلیه واریته گل و گیاه کشور از کشور هلند وارد می

های مختلف صنعت گل در  های مختلفی در کشور تولید و در نمایشگاه شد؛ اما اکنون واریته یران وارد میگل به ا خارج کشور دسته

 .گیرد معرض دید عموم قرار می

المللی، نیاز به پایانه صادراتی این محصول را داریم تا  گیری از الگوهای بین برای داشتن صادرات گل با بهره: ولی افزود محمود حسن

ترین مدت، محصول خود را وارد بازار هدف کرده و عملیات کنترلی و ورود به کانتینر و پلمپ را در  ن در کوتاهتولیدکنندگا

 .ترین زمان ممکن انجام دهند کوتاه

ساخته شده است که تاکنون  (ره)المللی امام به همین منظور، پایانه صادراتی گل و گیاه در نزدیکی فرودگاه بین: وی خاطرنشان کرد

 .درصد عملیات آن انجام شده است 55د حدو

ایران از لحاظ آب و هوایی و بازارهای هدف مطلوبی که در نزدیکی ایران، نظیر کشورهای عربی و کشورهای : ولی ادامه داد حسن

 .منظور صادرات دارد آسیای میانه وجود دارد، شرایط مناسبی برای تولید به

: ه آخرین وضعیت پایانه صادراتی گل و گیاه و میزان منابع مالی مورد نیاز تصریح کردوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا دربار

 15ها و تجهیزات مورد نیاز پایانه صادراتی گل و گیاه آماده شده است که در صورت مساعدت مسئوالن و دریافت  ساختمان، سالن

 .رسد میبرداری  میلیارد تومان وام بانکی، این پروژه در سال آینده به بهره

 شاخه گل برابر با یک بشکه نفت ۲۲ارزش صادرات هر 

طوری که  صادرات گل برای کشور مزیت نسبی و ارزآوری مناسبی دارد، به: مدیرعامل اتحادیه سراسری گل و گیاه کشور یادآور شد

افزایش صادرات این محصول های زیادی برای  شاخه گل همانند صادرات یک بشکه نفت است و در کشور پتانسیل 11صادرات هر 

 .برای صادرات داریم

شود و این  های مختلف انجام می دلیل اینکه صادرات گل از کانال به: ولی درباره میزان آمار صادرات گل به کشور تأکید کرد حسن

 .آوری نشده است، آمار مشخصی در این زمینه نداریم اطالعات جمع

های روستایی و کشاورزی نیز در پایان در پاسخ به خبرنگار ایانا  ی نظارت و هماهنگی تعاونیبنار، مدیرعامل اتحادیه مرکز... ا رحمت

مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی  سینکی، قائم برای رفع مشکالت پایانه صادراتی گل و گیاه، حسن یونس: اظهار داشت

 .ارت در دستور کار داردمذاکراتی را با سازمان توسه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تج

 ./میلیارد تومان برای ساخت این پایانه هزینه شده است 255گفتنی است، تا امروز حدود 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/15111-2.html 

http://www.iana.ir/archive/item/20334-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20332-1.html
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - 2131آبان  13: تاریخ

هزار میلیارد تومان یارانه برای نان  9۴دولت ساالنه / گذاری است سیاست بلندمدت دولت خروج از قیمت

 پردازد می

 .گذاری است و این نیازمند یک سری تغییرات و اصالحات در قوانین است سیاست بلندمدت دولت خروج از قیمت: بهرامی گفت

، محسن بهرامی رئیس دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور که در حاشیه مراسم خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

گذاری کاالها از جمله  خواهد با خروح از قیمت دولت می: کرد گفت اختتامیه دوازدهمین همایش و نمایشگاه چای سخنرانی می

 . بخشی در مورد کاالها دست پیدا کند چای به تعادل بین

گذاری نان و کیفیت  پردازد اما همه از وضعیت قیمت هزار میلیارد تومان یارانه به بخش نان می 22نه دولت ساال: وی در ادامه افزود

 . آن راضی نیستند

مدت و  مدت، میان طرح دولت نگاه کوتاه: گذاری تصریح کرد بهرامی با اشاره به طرح جامع دولت در خصوص عدم دخالت در قیمت

 . است تا مردم به حداکثر رفاه دست پیدا کنند بلندمدت دارد و دارای ضمانت اجرایی

متأسفانه وضعیت تولید در شرایط خوبی قرار ندارد و ما باید از : بهرامی با اشاره به وضعیت تولید چای در کشور نیز گفت

 . وریمگذاری دعوت به عمل آ گذاران خارجی نیز برای حمایت از این صنعت مهم و پرمصرف در کشورمان جهت سرمایه سرمایه

تولید چای در کشور نیازمند اصالح نژاد برگ چای، انتقال : وی با اشاره به اینکه قیمت چای در جهان رو به افزایش است اشاره کرد

گذاران داخلی و خارجی برای  بندی آن است که همه اینها نیازمند مشارکت سرمایه دانش فنی و همچنین بهبود فرآوری و بسته

  .بهبود این صنعت است

در زمینه صادرات نیز باید یک برنامه بلندمدت صورت گیرد زیرا ظرفیت تولید چای در کشور نامناسب بوده : وی در پایان یادآور شد

 . و برای حفظ تولید باید تالش شود تا بعدها صادرات این محصول به کشورهای همسایه صورت بگیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5520220 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس – 1272آبان ماه  36دو شنبه 

 ها اصالح شد نحوه تخصیص یارانه به دستگاه
 .براساس مصوبه هیات وزیران، نحوه تخصیص یارانه به دستگاه های اجرایی اصالح شد 

بردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی هیات وزیران به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راه

جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد جایگزین جدول موضوع بند : جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

 -تبصره:الح می گرددمی باشد و تبصره بند مذکور به شرح زیر اص 21/0/2131ه مورخ 52555ت/05202تصویب نامه شماره ( 1)

چنانکه کمک به متقاضیان در موارد ستاره دار جدول مذکور از طریق یارانه سود تسهیالت امکان پذیر نباشد، معاونت مجاز است 

اعتبارات مربوط را از طریق یارانه در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار داده و تا سقف دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد 

جدول یادشده را به صورت کمک ( 3)و همچنین اعتبار ردیف ( 1)و ( 2)ریال از اعتبارات ردیف های ( 1،155،555،555،555)

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای .دراختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار دهد( یارانه)بالعوض 

نعت،معدن و تجارت، نفت، امور اقتصادی و دارایی،کشور،نیرو،جهادکشاورزی،بانک مرکزی و های راه و شهرسازی،ص اجرا به وزارتخانه

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابالغ کرد

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5047117
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس–1272آبان ماه  36دو شنبه 

 ها تامین می شود  اعتبار طرح بزرگ ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی، از محل هدفمندی یارانه

توسط سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و  محصوالت کشاورزیطرح بزرگ ارتقاء سالمت 

 .شود زودی توسط وزرای دو وزارتخانه نهایی می یارد تومان اعتبار تهیه شده و بهمیل 155بینی  آموزش پزشکی با پیش

در ایران برای هر : گفتکشاورزی ها درخصوص ناسالم بودن محصوالت  رییس سازمان حفظ نباتات کشور درباره ادعای برخی رسانه

 .هزار گرم معرفی شده است شود، در حالی که در دنیا میانگین این رقم یک گرم ماده مؤثره سم استفاده می 521هکتار، 

 .بنابراین از لحاظ ماده مؤثره، مصرف سموم شیمیایی در ایران نصف دنیا است: محمدعلی باغستانی میبدی افزود

دلیل گران بودن نیروهای کارگری بسیار بیشتر است، در حالی که در  میزان مصرف سموم در آمریکا نیز به :وی خاطرنشان کرد

 .ایران این رقم باز هم کمتر عنوان شده است

کش ازقبیل  ، تنها هفت درصد سموم ما پرخطر هستند که مربوط به سموم جوندهسموم کشاورزیدر ترکیب : باغستانی ادامه داد

صورت طعمه مورد  شود، بلکه به صورت مستقیم بر روی محصوالت کشاورزی مصرف نمی ها هستند که این سموم نیز به موش

 .گیرد استفاده قرار می

ای که در حال  گونه المللی بوده، به های بین اوطلب حذف سموم پرخطر در کنوانسیونهای اخیر، ایران د طی سال: وی تصریح کرد

 .ایم مصرف باالیی در جهان دارد، اما ما اقدام به حذف آن کرده (Sevin) کش سوین حاضر سم حشره

هزار تن داشت، در  های گذشته پنج سم پرخطر که میزان مصرفی معادل سه در سال: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد

 .خطر جایگزین آنها شد کشور حذف شد و سموم کم

های جایگزین، میزان  توان با روش توان گفت که اصالً سمی در کشاورزی نباید به مصرف برسد، اما می نمی: باغستانی تأکید کرد

 .مصرف سموم را کاهش داد

گندم در کشور به انجام رسید که از زمان مصرف این سم تا تبدیل در سال گذشته دو میلیون هکتار مبارزه با سن : وی اظهار داشت

 .رود های مردم، تمامی بقایا از بین می شدن آن به آرد بر سر سفره

زنی است که باز هم فاصله زمانی زیادی تا مصرف  پاشی در زمان پنجه ، سمگندمهای هرز  مبارزه با علف: باغستانی همچنین گفت

 .دارد و مقدار آن در سال گذشته در سطح چهار میلیون هکتار انجام شده است

ای  درصد در هکتار است که رقم قابل مالحظه 5.1ماده مؤثره سم مورد استفاده  نیز میزان برنجدر بخش : وی در ادامه افزود

 .شود محسوب نمی

 ها در کشور تعمیم داد توان به کل سرطان ای را نمی مصرف خودسرانه سم توسط عده

در سال : ردای خاطرنشان ک خوری و محصوالت گلخانه های تازه رییس سازمان حفظ نباتات کشور درباره مصرف سم در میوه

هزار هکتار به انجام رسید و عالوه بر آن، در بیش از  155خوری در سطحی بیش از  گذشته، کنترل بیولوژیک در محصوالت تازه

 .هزار هکتار نیز عملیات غیرشیمیایی انجام شد 055

ام به مصرف خودسرانه و صورت موردی در کشور مشاهده شوند که اقد ممکن است برخی کشاورزان که به: باغستانی ادامه داد

ها ازجمله سرطان معده  توان گفت که این تعداد ناچیز باعث افزایش چندین برابری سرطان رویه سموم شیمیایی کنند، اما نمی بی

 .در کشور شده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=88008ac2f7524fbc805e69ad06c5ac3a&Title=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5%20%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%B4%D8%AF#sthash.VAw05ghj.dpuf
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
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آموزش  با همکاری وزارت بهداشت، درمان و: وی از تدوین طرح بزرگ ارتقاء سالمت محصوالت کشاورزی خبر داد و تصریح کرد

ها، اعتبار آن  پزشکی، طرح بزرگی به نام ارتقاء سالمت محصوالت کشاورزی نوشته شده و قرار است از محل هدفمندی یارانه

 .تصویب شود

هایی که ممکن است آلودگی را در محصوالت  کند و تمامی مؤلفه این طرح، از مزرعه تا سفره را پایش می: باغستانی یادآور شد

 .کند آورد، تعیین و با عامالن آن برخورد می وجود کشاورزی به

های فوق نوشته شده و در انتظار هستیم تا وزیر جهاد کشاورزی و وزیر بهداشت آن را  این طرح با همکاری ارگان: وی تأکید کرد

 .نهایی کرده و برای تأمین اعتبار به دولت فرستاده شود

میلیارد تومان اعتبار از محل  155نی شده است که برای پنج سال، بی پیش: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت

های ردیابی سموم  آگاهی، آزمایشگاه های پیش بخش کشاورزی توسعه شبکه به این طرح تعلق گیرد که در ها هدفمندی یارانه

 .در آن دیده شده است... ای و های قرنطینه شیمیایی، تقویت پست

 نور خورشید، عامل مؤثر کاهش لزوم مصرف سم در ایران

صوالت کشاورزی تولیدشده در ایران مح: گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی نیز به ایانا گفت های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

دهند،  ها مقاومت بیشتری نشان می دلیل آنکه از نور کافی خورشید برخوردار هستند، قدرتمند شده و در مقابل آفات و بیماری به

 .بنابراین نیازی به مصرف زیادی سموم شیمیایی نیست

کیفیت  مین زده شده است که نباید محصوالت کشاورزی بیبرابر ایران تخ 22میزان سم در اروپا : پور افزود ابوالقاسم حسن

 .کشورهای دیگر با تولیدات کشاورزی داخلی مقایسه شود

طور قطع محصول تولیدشده در ایران از سم کمتری  اگر دو محصول یکسان تحت آزمایش سم قرار گیرند، به: وی خاطرنشان کرد

 .شده است ینبرخوردار بوده و سالمت آن در حد استانداردهای تعی

 25درجه شمالی تا  15دلیل تنوع شرایط آب و هوایی و قرار گرفتن در عرض جغرافیایی  ایران به: پور در پایان تصریح کرد حسن

 .فردترین شرایط اقلیمی است که نیاز به مصرف سموم شیمیایی را نسبت به سایر نقاط دنیا کمتر کرده است درجه، دارای منحصربه

- See more at: http://www.foodpress.ir/Post. 

 بازار و قیمت ها

 - 72/80/36فارس

 جدول+قیمت انواع میوه و سبزی

های اخیر به علت سرمای ناگهانی هوا در نیمه شمالی کشور قیمت گوجه فرنگی افزایش یافته که با  در هفته

 .یابد ز فصل برداشت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر قیمت این محصول تا یک ماه آینده کاهش میآغا
های اخیر قیمت گوجه فرنگی افزایش یافته، به طوریکه بعد از سردشدن هوا  در هفته خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 . هزار تومان هم رسید 5های سطح شهر به  قیمت این محصول کشاورزی در مغازه

مجتبی شادلو رئیس اتحادیه باغداران دلیل گران شدن گوجه فرنگی را شرایط جوی و سرمای ناگهانی در نیمه شمالی کشور از 

 .کند شرق تا غرب و همچنین ضرر و زیان سال گذشته کشاورزان از کشت این محصول عنوان می

شوند ممکن است، سال بعد  توانند سودی کسب کنند و دچار ضرر و زیان می کشاورزان وقتی در کشت یک محصول نمی: وی افزود

 .شود های بعد می ل در سالآن محصول را کشت نکنند که این موضوع موجب کاهش تولید و گرانی آن محصو

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=fcc9f95360c4443281fa9bc50a7517f5&Title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF#sthash.iSJppCwr.dpuf
http://www.farsnews.com/
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با آغاز فصل برداشت گوجه فرنگی در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر قیمت این محصول تا ماه : رئیس اتحادیه باغداران تصریح کرد

 .شود آینده ارزان می

 های شهر تهران  قیمت انواع میوه و سبزی در مغازه

 بار شهرداری قیمت میوه در میادین میوه و تره (ع)ی میدان امام حسین قیمت میوه در بازار شهرستان (تومان)قیمت/انواع میوه

 1535 1255 سیب قرمز

 1255 2555 سیب زرد

 1055 1555 دانه انگور بی

 1155 1555 انار

 1255 1555 نارنگی

 1135 1555 پرتقال

 1155 1555 لیموشیرین

 1555 2555 موز

 1355 2555 کیوی

  5555 نارگیل هر عدد

  21555 آناناس هر کیلو

 3555 1555 کرفس

 2355 1555 کاهو رسمی

 2355 1555 ای فلفل دلمه

 2555 355 هویج

 1255 1555 خیار

 1155 1555 کدو مسمایی

 2255 2555 پیاز

 2055 2105 سیب زمینی

 1155 1555 چغندر

 2555 1555 شلغم

 1155 2555 گوجه فرنگی

 2155 2555 بادنجان

 1555 1555 سبزلوبیا 
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315515552225 

 بازار و قیمت ها
 - 72/80/36فارس

 اطالعی؛ واکنش مسئوالن درباره برنامه افزایش قیمت نان سکوت و اظهار بی

و استانداری در واکنش به پرسش خبرنگار فارس درباره برنامه افزایش قیمت نان از اول مسئوالن بازرگانی 

 .کنند اطالعی می آذرماه سکوت کرده و یا اظهار بی
ایت دارد، اما خبرنگار ، برخی اخبار غیررسمی از افزایش قیمت نان در سطح کشور حکخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

فارس برای صحت و سقم این مسئله با مسئوالن مرتبط از جمله مجتبی خسروتاج معاون بازرگانی وزیر صنعت، علی فاضلی رئیس 

اتاق اصناف ایران، ترکی معاون استانداری تهران و یداهلل صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفت و 

 .اطالعی کردند ایش قیمت نان را جویا شد که همگی در این زمینه یا سکوت اختیار کرده، یا اظهار بیموضوع افز

چیزی برای افزایش قیمت نان به استانداری : ریزی استاندار تهران در این زمینه به خبرنگار فارس گفت همچنین ترکی معاون برنامه

 .اعالم نشده است و اطالعی در این زمینه نداریم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315512555312 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1272آبان  30: تاریخ

 کاهش تولید، قیمت را افزایش داد/ فرنگی چابهار بازار در انتظار گوجه

فروشی نیز افزایش  های خرده  بار کشور بلکه در مغازه فرنگی در روزهای اخیر نه تنها در سطح میادین میوه و ترهقیمت گوجه 

 .نجومی را تجربه کرده است

متاسفانه : اظهار داشت اشگاه خبرنگارانخبرنگار اقتصادی بحسین مهاجرانی رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار در گفتگو با 

تومان،  1555تومان به  2555کاهش تولید گوجه فرنگی در شهرهای بهبهان و کنگان سبب شد قیمت گوجه فرنگی انباری از 

 .هزار تومان نیز برسد 2555ای به  هزار تومان و گلخانه 5555به  2555دزفول از 

 هد دادورود گوجه فرنگی چابهار قیمت را کاهش خوا

این محموله از : ها کاهش پیدا خواهد کرد افزود فرنگی قیمت گوجه  مهاجران با بیان این که تا یک ماه دیگر با ورود اولین محموله

 .ها به روند سابق باز خواهد گشت چابهار خواهد آمد و قیمت

نگی شده و در حال حاضر قیمت این کمبود تولید سبب افزایش قیمت گوجه فر: علی حاج فتحعلی رییس بارفروشان نیز گفت

 .تومان متغیر است 1555تا  2555محصول در اتحادیه با توجه به کیفیت از 

 .گرداند و این افزایش نیز موقتی است ها را به سابق بازمی گوجه فرنگی از چابهار قیمت  ورود محموله: وی در پایان یادآور شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5525135 

 تولیدات زراعی و باغی

 - 72/80/39فارس

 صدر نشینی در افزایش قیمت/ گوجه فرنگی شاه میوه فصل شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930825001148
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930826000921
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5045395
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فرنگی در سطح پایتخت باالترین قیمت را در بین   دهد که گوجه های میدانی خبرنگار فارس نشان می گزارش

 .رسد تومان به فروش می ۰۳۳۳اقالم میوه دارد، تا جایی که در برخی نقاط تا 
دهد، گوجه فرنگی  های تهران نشان می فروشی  دانی از سطح میوههای می ، گزارشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 2555ها تا  فروشی  ای درجه یک در میوه های نوبرانه فصل مانند انار و پرتقال شد، تا جایی که گوجه فرنگی گلخانه تر از میوه گران

 .رسد هزار تومان به فروش می 2کیلویی ( ع)بار و بازار شهرستانی میدان امام حسین  تومان قیمت خورده و ارزانترین آن در تره

 .قیمت سایر اقالم میوه به شرح زیر است

 درجه سه درجه دو درجه یک نوع میوه

 1555 1555 2555 سیب سرخ

 1555 1555 2555 سیب سفید

 1555 2555 5555 پرتقال جنوب

 1555 1555 2555 پرتقال شمال

 - 1555 2555 انار

 - 2555 5555 خرمالو

 - 2155 5555 کیوی

 1555 2555 5555 نارنگی

 2555 1555 1555 لیموشیرین

 2555 1555 1555 خیار

 2555 5555 2555 فرنگی گوجه

 - 1555 1555 کدو

 - 1555 1555 بادمجان

 055 2555 2255 پیاز

 355 2155 2555 زمینی سیب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315510555211 

 تولیدات زراعی و باغی
 فودپرس– 1272آبان ماه  36دو شنبه 

 ایران رتبه یازدهم جهان را در تولید انگور دارد 

 .ایران در تولید انگور در جهان رتبه یازدهم را داراست: کشور گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران

: هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت 055میلیون و  1ابوذر نگهداری در نشست خبری سطح زیر کشت باغات کشور را بیش از 

ید، باال بودن میزان ضایعات محصوالت های تول توان به باال بودن هزینه باغداران کشور مشکالت زیادی دارند که از جمله آنها می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930827000123
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ای باغات، پایین بودن سطح مکانیزاسیون باغات، پایین بودن میزان صادرات نسبت به تولید و غیره  باغی، عدم پوشش مناسب بیمه

 .اشاره کرد

امور گمرکی، توسعه های صادراتی، تسهیل  اعطای مشوق: وی با بیان اینکه ما پیشنهاداتی برای رفع این مشکالت داریم، افزود

 .های بورس کاالی کشاورزی و غیره از جمله این پیشنهادات است فعالیت

میلیون تن و تولید انواع  1امسال تولید سیب درختی بیش از : نگهداری درباره عملکرد محصوالت باغی در سال جاری نیز گفت

 .درصد این مرکبات مربوط به پرتقال است 25تا  55میلیون تن است که بین  2حدود  مرکبات

در این راستا تجار روسی به کشور ما آمدند اما کیفیت محصوالت در : وی در زمینه صادرات محصوالت باغی به روسیه اضافه کرد

د و درخواست کردند تولید این محصوالت برای سال آینده در برخی مناطق تحت نظر خودشان برخی مناطق مورد قبول آنان نبو

 .انجام شود

این : بازار این محصوالت است، افزود محصوالت کشاورزیهای اصلی باغداران ایرانی در تولید  نگهداری با بیان اینکه یکی از دغدغه

بندی و فروش  های مربوط برداشت، بسته در حالی است که در دنیا دغدغه باغدار فقط تولید محصول است و بعد از آن اتحادیه

 .شاورزی هم موجب آسودگی خاطر کشاورزان استمحصول را به عهده دارند و قیمت تضمینی محصوالت ک

شود و با مبالغ  تومان است، به مزایده گذاشته می 2.5های شهرداری که قیمت پایه اجاره آن ماهانه حدود  غرفه: وی ادامه داد

به همین دلیل  شود کننده می کننده و تولید شوند که این موجب آسیب دیدن مصرف میلیون تومان اجاره داده می 15هنگفتی مثال 

 .کنند را که حاشیه سود باالیی برای آنها داردعرضه می 1و  1های درجه  میوه داران هم برای تأمین اجاره غرفه

توانند به دلیل ارتباط مستقیم با  ها می ها سپرده شود اتحادیه یهنگهداری با بیان اینکه اگر بخش عرضه محصوالت باغی به اتحاد

خرید محصوالت   به این ترتیب قیمت: کشاورزان محصول را از آنان خریداری و در میادین هم با قیمت مناسبی عرضه کنند، گفت

کننده و هم از تولید کننده  صرفتوان به صورت هفتگی تعیین و از کشاورزان خریداری کرد و بدین ترتیب هم از م باغی را می

 .حمایت کرد

ایران در تولید انار رتبه دوم، در تولید انجیر : مدیرعامل اتحادیه باغداران با اشاره به رتبه ایران در تولید محصوالت کشاورزی گفت

 .رتبه پنجم، در تولید خرما رتبه دوم و در تولید انگور رتبه یازدهم جهان را دارد

- See more at: http://www.foodpress.ir/Post. 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا-1272آبان  36, دوشنبه

 طراحی سنسور تشخیص رشد محصوالت کشاورزی 

کالیفرنیا موفق به طراحی و ساخت سنسور جدیدی جهت تشخیص رشد گروهی از محققان دانشکده 
اند که مشکل اصلی کشاورزان را در زمینه میزان آب مورد نیاز برای آن و همچنین  محصوالت کشاورزی شده

 .کند حجم نیتروژنی که برای رشد ریشه و دانه اصلی محصول الزم است، برطرف می
تواند سالمتی گیاه، میزان آب مورد نیاز برای آن و همچنین  راحتی می ایران، این سنسور به به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی

حجم نیتروژنی که برای رشد ریشه و دانه اصلی محصول الزم است را تشخیص دهد و به سرعت این اطالعات را از طریق مانیتور 

 .خود در اختیار کاربر بگذارد

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b2657ed06ef74748a6470b2a211667b9&Title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF#sthash.pzh79X32.dpuf
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شود، از طریق یک سیستم هوشمند که در اطراف زمین فعال  ور در مرکز زمین زراعی نصب میبنابراین گزارش، زمانی که این سنس

پس از دریافت این اطالعات، سنسور . کند است، تمامی اطالعات مربوط به نوع زمین و حجم محصول کاشته شده را دریافت می

 .را در اختیار بگیرد تواند از آن به بعد کنترل رشد محصوالت کند و می فعالیت خود را آغاز می

بر پایه این گزارش، اگر هرگونه آفتی محصوالت را تهدید کند و یا در رشد آن ها اختاللی ایجاد کند، به سرعت اطالعات از سنسور 

صورت مداوم از طریق سنسور  شود، این در حالی است که میزان رشد محصوالت و آب مورد نیاز آنها نیز در طول روز به منتقل می

 ./رسد زدگی آن ها به حداقل می رل شده و میزان آفتکنت

http://www.iana.ir/archive/item/15115-2.html 

 

 

 چای

 آیانا-1272آبان  39, سه شنبه

 المللی چای حضور می یابند  مسئوالن کشاورزی در دوازدهمین همایش و نمایشگاه بین

ماه  آبان ۲۰المللی چای که با حضور بازرگانان چای ایرانی و خارجی از  دوازدهمین همایش و نمایشگاه بین

یه، میزبان سال جاری در هتل پارسیان استقالل آغاز به کار کرده است، فردا چهارشنبه در مراسم اختتام

 .مسئوالن اجرایی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود
المللی چای کشور با همکاری بازرگانان و  ، دوازدهمین همایش و نمایشگاه بین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

و تعامل تجاری ایران با سایر کشورهای کنندگان چای ایرانی و سایر کشورهای تولیدکننده با هدف تثبیت جایگاه چای ایرانی  توزیع

 .تولیدکننده در حال برگزاری است

روزهای  15تا  22این نمایشگاه از ساعت . شرکت خارجی حضور دارند 20شرکت داخلی و  20الزم به ذکر است، در این نمایشگاه 

اسم اختتامیه، معاون باغبانی وزارت جهاد ماه برای پذیرایی از بازدیدکنندگان اختصاص یافته است و فردا در مر آبان 15تا  12

کشاورزی، رئیس سازمان چای کشور، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و تنی چند از مسئوالن در همایشی به سخنرانی خواهند 

 .پرداخت

چای در دنیا؛  ترین تستر گفتنی است، در روز گذشته نیز علی محرر، مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی؛ قیطاسی، قدیمی

اندرکاران  سفیر سریالنکا در ایران؛ حسینی، مدیرکل غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تنی چند از دست

 ./صنعت چای از نمایشگاه حاضر بازدید کردند

http://www.iana.ir/archive/item/15152-2.html 

 چای
 خبرنگاران جوان - 1272آبان  37: تاریخ

 سالی و چای سنواتی قرار گرفته است ثابت ماندن قیمت چای خشک، تحت تأثیر خشک

تحت تأثیر دو  در سال جاری با وجود اینکه شاهد افزایش قیمت برگ سبز چای بودیم اما متأسفانه چای قیمت خشک: ندیمی گفت

 .آوری چای سنواتی قرار گرفته است سالی و فن عامل مهم خشک

http://www.iana.ir/archive/item/20328-1.html
http://www.iana.ir/archive/item/20351-1.html
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توزیع چای سنواتی آن هم به صورت گسترده و مخلوط : ، اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ابوذر ندیمی در گفتگو با

 . نندگان باعث ثبات قیمت چای خشک در دو سال اخیر شده استبا چای خارجی از سوی صادرک

متأسفانه چای فرآوری شده نباید دو بار مصرف شود و باید در مصارف صنعتی به کار گرفته شود که متأسفانه : وی در ادامه افزود

 . اند های کالن رسیده دالالن از این راه به پول

با توجه به قانون هدفمندی : ن افزایش قیمت نان و آرد از سوی دولت تصریح کردندیمی با اشاره به در دستورکار قرار گرفت

های کاهش تورمی دولت باید با این مسئله کارشناسی  های دولت باید این افزایش قیمت را لحاظ کند اما با توجه به سیاست یارانه

 . د باشیمدرآم تری به اقشار مختلف جامعه خصوصا قشر کم برخورد شود تا ما فشار کم

 . اگر قیمت نان قرار است افزایش یابد، باید کیفیت آن نیز بهبود پیدا کند: وی در پایان یادآور شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5522552 

 

 زعفران
 فودپرس – 1272آبان ماه  36دو شنبه 

  نوسان غیرمنطقی نرخ زعفران
: رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران با اشاره به نابسامانی بازار زعفران و نقش داللها و خریداران خانگی در این بازار گفت

به : غالمرضا میری افزود.میلیون ریال افزایش یابد 25این وضعیت موجب شده ظرف چند روز قیمت هر کیلوگرم زعفران حدود 

این وضعیت موجب : وی گفت.بخشهای مرتبط هم اینک بازار زعفران را دالالن مدیریت می کنند دلیل فقدان حضور و نقش موثر

شده با وجود آنکه در فصل برداشت زعفران قرار داریم طی چند روز گذشته عده ای دالل و فروشنده، محصول تولیدی امسال را از 

نرخ هر کیلوگرم زعفران با : ادرکنندگان زعفران ایران افزودرییس اتحادیه ص.بازار جمع آوری کرده و موجب افزایش نرخها شوند

این منطقی : وی ادامه داد.میلیون ریال در روز گذشته رسید 52میلیون ریال و پوشال به  55میلیون ریال افزایش به  25حدود 

میلیون ریال  25همین نرخ نیست که در آغاز برداشت قیمت هر کیلوگرم زعفران افت زیادی داشته باشد و ظرف دو سه روز بعد 

این وضعیت : گفت 'این نوسانات شدید برای هیچ محصول و کاالیی امری طبیعی و منطقی نیست'میری با بیان اینکه .افزایش یابد

با این نوسانات سنگین امکان صادرات : وی افزود.لطمات و صدمات جدی به بازار صادرات و نیز تولید زعفران ایران وارد می کند

ندارد زیرا صادرکننده از قبل بر مبنای نرخی ثابت برنامه ریزی کرده و با طرف خارجی قرارداد منعقد نموده و باید طبق آن  وجود

: رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران گفت.تعهدات خود را انجام دهد حال آنکه این نوسانات شدید صادرات را مختل می کند

ه دارد در حالی که بازار قابل مدیریت است و راهکار آن هم از سوی تشکلهای مربوطه ارائه شده سالها است که این شرایط ادام

تعیین قیمت پایه خرید می تواند تا حدی به تثبیت بازار و آرامش آن کمک کند ضمن آنکه تشکیل مجموعه : وی ادامه داد.است

زعفران در قالب مشخص و شریک نمودن تولید کننده در سود  و ورود تشکلهای بخش به موضوع خرید 'بانک زعفران'ای با عنوان 

انجام این اقدام خود نیازمند تعامل و همکاری یکی از بانکها با تشکلها و : میری افزود.محصول تولیدی، خود می تواند راهگشا باشد 

ا تا به امروز اقدامی در جهت مدیریت برنامه ریزی در این جهت می باشد که با وجود آنکه طرح آن طی سالهای گذشته ارائه شده ام

باید این بازار مدیریت شود در غیر این صورت محصول زعفران به شدت آسیب : وی گفت.و ساماندهی این بازار انجام نگرفته است

درصد از حجم  05. تن محصول برداشت می شود 155هزار هکتار مزارع زعفران در خراسان رضوی  25ساالنه از حدود .می بیند

 تتولید زعفران ایران محصول مزارع خراسان رضوی اس

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

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5046506
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9be4f194e11549379d5806f11b59f6a4&Title=%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86#sthash.8T5OuV0d.dpuf
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - 2131آبان  13: تاریخ

 بندر صیادی به بخش خصوصی واگذار می شود ۵۳

 .غیردولتی واگذار می شودبندرصیادی به بخش  05خدمات بندری و مدیریتی : معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت گفت

: ، علی اصغر مجاهدی افزود ( مانا)به نقل شبکه اطالع رسانی جامعه دریایی ایران  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

 . دری صورت گرفته استنقطه بندری واگذار شده و این واگذاری ها بیشتر در حوزه خدمات بن 10تاکنون 

فرصت سرمایه گذاری بخش غیردولتی و بخش خصوصی را فراهم می کنیم تا تا از ظرفیت های بنادرصیادی : وی در ادامه گفت

 . استفاده زیادی شود

 . بنادر ماهیگیری باید به کانون های اقتصادی در مناطق ساحلی تبدیل شود: مجاهدی اظهار داشت 

دستورالعمل : هیگیری جهت گیری شیالت را واگذاری خدمات، مدیریت و سرمایه گذاری ذکر کرد و گفتمعاون صید و بنادر ما

واگذاری بنادر دارای سه فرایند نحوه واگذاری خدمات، اراضی و سرمایه گذاری است و ما به دنبال روش هایی هستیم که بتوانیم با 

توسعه دهیم و از ظرفیت های بنادر به عنوان کانون های اقتصادی مشارکت بخش خصوصی، خدمات و سرمایه گذاری این بخش را 

 . استفاده کنیم

 2255طبق ارزیابی ها تاکنون بخش غیردولتی حدود : میلیارد تومانی دولت گفت 1555مجاهدی با اشاره به سرمایه گذاری 

صورت گرفته در زیرساخت ها و شناورها  میلیارد تومان در حوزه شناور سرمایه گذاری کرده است و با توجه به سرمایه گذاری

 . میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری شده است 255هزار و  2توسط دولت تا کنون حدود 

امروزه با توجه به محدودیت منابع باید بر روی نگهداری، به روز رسانی و بهسازی نقاط بندری : معاون صید و بنادر ماهیگیری گفت

 . سرمایه گذاری شود

با ایجاد درآمد در بنادر می توان سرمایه های موجود را به نحو بهتری حفظ کرد و زمینه های کارآفرینی، بهره وری، : وی افزود

 . مدیریت و مشارکت را در جامعه بهره بردار افزایش داد

 . ی جامعه صیادی افزایش دهدهدف این است که فعالیت های ناسازگار در بنادر شکل نگیرد و خدمات و رفاه را برا: مجاهدی گفت

اگر بتوانیم همه امکانات پشتیبانی در بنادر از جمله تعمیرات، لوازم یدکی، نیروی انسانی و آموزش را در بنادر : وی در ادامه افزود

 . صیادی ارائه کنیم قطعا به رفاه جامعه صیادی کمک می شود و بنادر هم به نقاط اقتصادی تبدیل می شود

 . بندر افزایش می یابد 21با واگذاری پنج بندر در سال جاری، تعداد بنادر واگذار شده به : امه گفتمجاهدی دراد

بنادر باید به سطحی برسد که قابل واگذاری باشد و همچنین : وی با اشاره به واگذاری بنادر به بهره برداران و جامعه صیادی گفت

 . یز باید بتوانند این بنادر را مدیریت کنندکسانیکه می خواهند این بنادر را تحویل بگیرند ن

واگذاری این بنادر می تواند در عمران و آبادانی سواحل، ایجاد اشتغال و رونق بخشی استقرار جمعیت نقش داشته : مجاهدی افزود 

 .باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/5522525/05 

 شیر

 آیانا-1272آبان  39, سه شنبه

 چهار درجه کیفی بندی شیرخام تولیدی دامداران در  تقسیم

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5046565/70-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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بندی کیفی شیر تولیدی دامداران، این ماده پروتئینی با انتقال به  برای طبقه 9۴۳۴در برنامه راهبردی افق 

 .شود بندی کیفی تقسیم می آوری کالن شیرخام در چهار درجه مراکز جمع
پاستوریزه کشور در نشست تدوین برنامه ، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن شیرخام وجود دارد،  555استان شیرخیز با تولید روزانه بیشتر از  25در کشور : با اعالم این خبر گفت 2252راهبردی افق 

 .شود تن تولید شیر تولید می 555هزار تن و تهران دوهزار  طوری که در اصفهان سه به

آوری شیرخام انتقال داد و از آنجا به  طور مستقیم به مراکز جمع بتوان شیرخام تولیدی را بهدر صورتی که : رضا باکری افزود

 .تری به خود خواهد گرفت های لبنی برد، روند توزیع شیر شکل مناسب های فرآورده کارخانه

ه انتقال شیر خود به این مراکز کنند توانند رأساً اقدام ب ها می آوری شیرخام، گاوداری با ایجاد مراکز کالن جمع: وی خاطرنشان کرد

 .آوری کوچک شیرخام انجام شود یا این عمل توسط واحدهای جمع

سازی، اصالح فیزیکی، خنک و بر اساس تیپ شیری  آوری شیرخام، شیرهای ورودی سالم در این مراکز کالن جمع: باکری ادامه داد

 .شود بندی می درجه

بندی شیر به چهار دسته وجود دارد که برای استفاده در  سازی و درجه های مدرنی برای سالم در این مراکز، سیستم: وی تصریح کرد

 .شود های متفاوت آماده می های مختلف لبنی با قیمت فرآورده

هزار  255ترین شیر با بارمیکروبی  برای نمونه در شیر استریل کیفی: دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی پاستوریزه کشور یادآور شد

تواند مورد استفاده قرار  گیرد، در حالی که در برخی محصوالت، شیرخام با بار میکروبی یک میلیون نیز می رد استفاده قرار میمو

 .گیرد

کند و مسئوالن نیز با دقت  بر این اساس هر کارخانه متناسب با نیاز، شیرخام مورد مصرف خود را خریداری می: باکری تأکید کرد

 .یزان شیر ورودی را محاسبه کنندتوانند م بیشتری می

آوری شیرخام، امکان اعالم فروش سه ماه شیرخام و بورسی شدن شیر را نیز برای ما فراهم  این مراکز کالن جمع: وی اظهار داشت

 .کند و عمالً تنش میان دامداران و صنایع لبنی را حل می

است که نیازمند تأمین منابع مالی  2252دار در افق  های اولویت رحآوری شیرخام از ط ایجاد مراکز کالن جمع: باکری در پایان گفت

 .برای اجرا است

های لبنی کشور برای  گفتنی است، در روزهای گذشته طرح مشابهی نیز توسط محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .ت امور دام ارائه شده بودمیلیون شیرخام به معاون 25و تحقق تولید  2252تدوین در برنامه راهبردی افق 

آوری بهینه شیرخام، رفع مشکالت دامداران برای تحویل شیرخام به صنایع  منظور جمع بنا بر اعالم این اتحادیه، طرح یادشده به

 ./لبنی و نظارت بر کیفیت عرضه شیرخام قبل از ورود شیرخام به صنایع لبنی طرح ارائه شده است

http://www.iana.ir/archive/item/15125-2.html 

 صادرات و واردات

 آیانا-1272آبان  36, دوشنبه

 ها کلید خورد  صادرات محصوالت باغی بر اساس سلیقه روس

ید این محصوالت در کشور با نظارت کیفی برای افزایش صادرات محصوالت باغی به روسیه در سال آینده، تول

 .کارشناسان روسی کلید خورد

http://www.iana.ir/archive/item/20348-1.html
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های کشاورزی باغداران ایران امروز در  ، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ولید در بخش باغبانی حدود دو دلیل مزیت نسبی ت به: های سراسری بخش کشاورزی گفت نشست خبری مدیران عامل اتحادیه

رود این بخش دوباره  هزار هکتار باغ در کشور وجود دارد که با احیای معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امید می 055میلیون و 

 .مند شود به روزهای خوب خود برگردد و بتواند از اعتبارات تخصیصی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه بیشتر بهره

ها، کمبود نقدینگی  های تولید، افزایش نرخ نهاده باال بودن هزینه: گهداری با اشاره مشکالت پیش روی باغبانی کشور افزودنوذر ن

ها و کمبود نیروی متخصص ازجمله مشکالت بخش کشاورزی است که منجر به باال رفتن ضایعات ما  باغداران، سنتی بودن بافت باغ

 .ده استنسبت به سایر کشورهای پیشرفته ش

 تومانی بیمه برای هر کیلوگرم پرتقال 9۲۷خسارت 

ای باعث شده که بیشتر باغداران تحت پوشش بیمه قرار نگیرند و باغدارانی نیز که  عدم پوشش مناسب بیمه: وی خاطرنشان کرد

کشور، برای هر کیلوگرم طوری که در سرمازدگی سال گذشته شمال  ای رضایت نداشته باشند؛ به بیمه هستند، از شرایط بیمه

 .تومان پرداخت شد 215پرتقال تنها 

با وجود اینکه ایران در بسیاری از محصوالت باغی تولید : های کشاورزی باغداران ایران ادامه داد مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی

جنوبی کشور توجیه اقتصادی وجود  های جهانی دارد، در تولید برخی از محصوالت مانند تولید زیتون در مناطق مناسب و رتبه

 .ندارد

طور جامع، آمار دقیقی درباره  به: نگهداری در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا درباره آخرین آمار تولید محصوالت باغی تصریح کرد

الت باغی، طوری که درباره سطح زیر کشت محصو میزان تولید محصوالت باغی و میزان دقیق سطح زیر کشت آنها وجود ندارد، به

 .آمار متفاوتی اعالم می شود

فقط در میزان تولید برخی از محصوالت مانند سیب درختی اتفاق نظر در تولید بیش از سه میلیون تن و انواع : وی یادآور شد

 .وجود دارد( درصدی پرتقال 25تا  55با اولویت )مرکبات با چهار میلیون تن 

محصول : ایانا درباره تدارکات صادرات محصوالت باغی به روسیه و میزان آن تأکید کردنگهداری در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار 

باغی ما در برخی از مناطق کشور برای واردکنندگان روسی مطلوب نبود، به همین منظور تعامالتی با بازرگانی طرف روس صورت 

لید و صادرات محصوالت باغی ایران به این کشور انجام گرفت تا کارشناسان روسی در ایران حضور یابند و با نظارت کیفی آنها تو

 .شود

بر این اساس از سال آینده افزایش صادرات محصوالت باغی ایران به روسیه با در نظر گرفتن شرایط : وی در پایان اظهار داشت

 ./خورد ها کلید می کیفی روس

http://www.iana.ir/tashakkol/item/15110-2.html 

 صادرات و واردات
 فودپرس – 1272آبان ماه  30چهار شنبه 

 اعالم شد  9313صادرات و واردات محصوالت مرتبط با کشاورزی تا مهرماه 
در هفت ماه .م شدخورشیدی اعال 2131صادرات و واردات محصوالت مرتبط با کشاورزی از ابتدای سال جاری تا مهرماه سال 

میلیون  201.51با ارزش حدود سه میلیارد و ( هزار تن 155چهار میلیون و )، وزن کل صادرات بخش کشاورزی 2131نخست سال 

درصدی از ارزش کل  25.31درصد از کل وزن صادرات کاالهای غیرنفتی و سهم  3.01دالر بوده است که دارای سهمی معادل 

هزار تن  150.35میلیون و  21بنا بر این گزارش، در همین زمان وزن کل واردات بخش کشاورزی .ستصادرات کاالهای غیرنفتی ا

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20337-1.html
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درصد از کل وزن واردات کاالهای غیرنفتی و  55.2میلیون دالر است که سهمی معادل  502.51با ارزش حدود هشت میلیارد و 

در این مدت بیشترین اقالم صادراتی از .خست سال استدرصدی از ارزش کل واردات کاالهای غیرنفتی هفت ماهه ن 12.20سهم 

درصد، صنایع تبدیلی و تکمیلی و مواد  11.20درصد، کود و سم با سهم  10.12لحاظ وزنی مربوط به زیربخش زراعی با سهم 

کشور  همچنین از لحاظ ارزشی بیشترین اقالم صادراتی. درصد از کل وزن صادرات بخش کشاورزی است 25.25غذایی با سهم 

درصد و اقالم زراعی با سهم  12.11درصد، صنایع تبدیلی و تکمیلی و مواد غذایی با سهم  11.23مربوط به زیربخش باغی با سهم 

قلم عمده صادراتی از لحاظ وزنی در هفت ماه امسال در بخش  25.درصد از کل ارزش صادراتی بخش کشاورزی است 22.25

زمینی تازه یا سردکرده، پیاز و موسیر، سیب تازه، ماست  فرنگی تازه یا سردکرده، سیب انه، گوجهکشاورزی عبارتند از کود اوره، هندو

شده کفیر و سایر  بندی فرنگی و خامه بسته های تغذیه کودکان شیرخوار، کربنات کلسیم، دوغ و شیر، رب گوجه جز فرآورده به

وره، انواع پسته خندان داخل پوسته تازه یا خشک، هندوانه و رب قلم عمده صادراتی از لحاظ ارزشی شامل کود ا 25تخمیرشده و 

فرنگی، بیسکوئین  های تغذیه کودکان شیرخوار، سایر پنیرها، گوجه جز فرآورده کرده، ماست به فرنگی، مغز پسته تازه یا خشک گوجه

 فروشی است گرمی آماده برای خرده( 25 - 15)بندی  و انواع زعفران در بسته

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

 صادرات و واردات
 ایسنا - 1272آبان  30چهارشنبه 

  :مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت

 فقط چند کاالی کشاورزی ممنوعیت صادرات دارند
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت کشور با بیان اینکه تعرفه های غیر منطقی مسیر قاچاق را هموار می 

صنعت برداشته شده و در حال حاضر چند مورد از اقالم بخش کشاورزی ممنوعیت های صادرات بخش  ممنوعیت: کند، گفت

 .صادرات دارند

با وضعیت کنونی اقتصادی، دولت تصمیم گرفته با برنامه های : به گزارش خبرنگار ایسنا در کردستان، عباس حسینی اظهار کرد

 .بازار، اقتصاد را تحریک کند

این هدف پیگیری می شود که موجب افزایش تورم ... های مختلف از جمله تزریق پول و از طریق مطرح کردن گزینه: وی افزود

 .شده و دولت با تغییر رویکرد، با اخذ تصمیماتی به دنبال راه هایی برای تحرک تولید است که تورم زا نباشد

ن این تصمیم ها، کار آسانی نیست و اجرایی کرد: مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت کشور عنوان کرد

 .باید زیرساخت ها را در نظر گرفت

فعالیت اقتصادی : وی با اشاره به اینکه فعالیت های اقتصادی و توسعه آن تنها با فعالیت یک سازمان ممکن نیست، تصریح کرد

 .تولید و خدمات استمانند یک پکیج عمل می کند که شامل بخش خصوصی و دولتی و همچنین توسعه زیرساخت های 

در صورتی که این سه بخش با هم همکاری نداشته باشند، توسعه صادرات امیدی واهی است و ممکن نخواهد : حسینی ادامه داد

 .شد

میزان واردات در کشور  2152در سال : وی با اشاره به اینکه مجموعه صادرات در راستای مثبت تغییر پیدا کرده است، ادامه داد

 .برابر شده است که در جهت مثبت تغییر پیدا کرده است 2.5ر صادرات بوده است اما در حال حاضر براب 1.53

با ترویج فرهنگ صادرات باید تکیه کردن بر صادرات نفتی را کنار گذاشت و با بهره بردن از صادرات غیر نفتی، : وی اظهار کرد

 .نیازهای ضروری را رفع کرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f85d93255c6d426098252f5880814290&Title=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%201393%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF#sthash.PdCpZzlk.dpuf
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ره باید بر این اعتقاد پیش رفت که از شیوه کنونی، روش بهتری هم هست که باعث افزایش در مدیریت هموا: حسینی افزود

 .صادرات و توسعه خواهد شد

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت کشور با اشاره به برداشته شدن ممنوعیت صادرات بخش صنعت ذکر 

فعالیت می کند و در حال حاضر چند مورد از اقالم بخش کشاورزی ممنوعیت صادرات بخش صنعت بر اساس قانون صادرات : کرد

 .دارد که برای برداشتن آنها و روان تر انجام شدن صادرات تالش می شود

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی منوط به ارائه اظهار نامه مالیاتی است که به علت نا آگاهی، بسیاری از : وی خاطرنشان کرد

 .ران را با مشکل مواجه کرده استمدی

تولید کنندگان باید برون نگر باشند و برای صادرات خارج از : او با اشاره به اینکه تولیدکنندگان باید فراکشوری فکر کنند، ذکر کرد

 .کشور برنامه ریزی کنند

محدود فکر کردن در تجارت : ، عنوان کردحسینی در ادامه با اشاره به اینکه تعرفه های غیر منطقی مسیر قاچاق را هموار می کند

 .جایز نیست و با دیدی بین المللی برای توسعه صادرات، منافع آن متوجه کشور و بویژه استان خواهد شد

 .با توجه ویژه به زیرساخت ها و حساسیت بخش دولتی باید برای تجارتی روان در کشور تالش کرد: وی یادآور شد

http://www.isna.ir/fa/news/31551525122 

 

 صنایع غذایی

  - 72/80/30فارس

 استان کشور ۰آغاز خرید تضمینی شیر خام از هفته آینده در 

شد، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی  در حالی که سالهاست به قانون خرید تضمینی شیر عمل نمی
تومان  9۴۴۳استان کشور آغاز و شیر خام به قیمت مصوب  ۰از هفته آینده خرید شیر خام از : ایران، خبر داد

 .شود از دامداران خریداری می
مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  ، حسین صفایی رئیس هیأتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

خرید تضمینی شیرخام از دامداران از ابتدای هفته آینده : صبح امروز در بازدید از یک شرکت تعاونی دامپروری و کشاورزی، گفت

 .شود استان کشور اجرایی می 2یدکنندگان شیرخام در در جهت حمایت از تول

تومان مصوب شد ولی از آن زمان تاکنون صنایع  2225شیرخام بر اساس مصوبه دولت از تیرماه سال جاری با قیمت : وی افزود

ون روستایی ایران از اند در نتیجه برای حمایت از تولیدکنندگان شیرخام سازمان تعا لبنی از خرید شیر با این قیمت امتناع کرده

را با قیمت  1.1هزار و چربی  255کند و شیر خام با بار میکروبی کمتر از  هفته آینده طرح خرید تضمینی شیر خام را آغاز می

 .شود های قم، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی، قزوین، اردبیل و تهران به صورت تضمینی خریداری می تومان در استان 2225

ها  شود و بخشی از شیر خام تولیدی دامداران که توسط کارخانه آوری مازاد تولید شیر خام انجام می کار برای جمع این: وی افزود

های صنایع لبنی بسته است  کند و با قراردادی که با کارخانه شود را سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خریداری می جذب نمی

 .کند آن را تبدیل به پودر شیرخشک و خامه می

http://www.isna.ir/fa/news/93082815246
http://www.farsnews.com/
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های مختلف نیز  ها قرارداد بسته شده ولی به نسبت افزایش عرضه، قراردادها با کارخانه اکنون با تعدادی از کارخانه هم: وی افزود

 . ها نیز به مرور انجام خواهد شد افزایش خواهد یافت و همچنین این کار در سایر استان

از آنجا : ت لبنی ندارند چگونه قیمت را کنترل خواهند کرد، اظهار داشتصفایی در پاسخ به سوال فارس که دامداران که خود صنع

کار هستند مشکلی پیش نخواهد آمد و  العمل ها فقط در این فرآیند حق که متولی این امر سازمان مرکزی صنایع روستایی و کارخانه

 .کند وستایی شیر را از دامداران خریداری میکننده قیمت برای ما نخواهند بود بلکه سازمان مرکزی صنایع ر ها تعیین کارخانه

درصد آن توسط  15شود که  هزار تن شیر تولید می155میلیون و 5اکنون در کشور به طور متوسط ساالنه  هم: وی اظهار داشت

 .شود صنعتی و سنتی تولید می های نیمه های صنعتی و بقیه توسط دامداری دامداری

کننده پروتئین مورد نیاز آحاد  های لبنی به عنوان یکی از مهمترین ماده غذایی که تأمین آوردهتولید شیر و فر: صفایی بیان داشت

های وزارت جهاد  جامعه است برای وزارت جهاد کشاورزی و همچنین دولت بسیار مهم است و حمایت از این صنعت جزء سیاست

 .کشاورزی و دولت است

ها به دلیل  های گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه در سال: ، اظهار داشتمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ها که قرار بود به بخش تولید داده شود پرداخت نشد  درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه15اینکه بخشی از قانون اجرا نشد و 

 .شاورزی و صنعت دام و طیور دچار آسیب شدهای انرژی تولید به خصوص در ک و در نتیجه آن با افزایش قیمت حامل

درصد 155ها در تهران با  ها گاوداری بر اساس مطالعات انجام شده در چهارسال گذشته و پس از اجرای هدفمندی یارانه: وی افزود

 .درصد افزایش یافته است225افزایش هزینه مواجه شدند ولی درآمد آنها کمتر از 

تومان از تولیدکنندگان شیر خام هنوز این مصوبه 2225دولت مبنی بر خرید شیر خام با قیمت  وی با بیان اینکه پس از مصوبه

درصد افزایش قیمت در تولیداتشان اعمال کردند که این مسئله 25صنایع لبنی به موجب آن به میزان : اجرایی نشده است، گفت

 .قیمت خرید شیر خام را افزایش نداد

تومان است که این رقم مورد قبول دامداران و 2200متوسط قیمت خرید شیر خام از دامداران اکنون  هم: صفایی اظهار داشت

 .وزارت جهاد کشاورزی نیست

 .تومان افزایش یابد 2115شود متوسط قیمت خرید شیر به  بینی می با اجرای خرید تضمینی شیر پیش: وی افزود

های لبنی صادر شده است و بازار  هزار تن فرآورده555سال گذشته : شتمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اظهار دا

 .خیلی خوبی در کشورهای پیرامون ما برای صادرات لبنیات وجود دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315515555555 

 غذاییصنایع 
 آیانا-1272آبان  39, سه شنبه

 ! از چاله پالم به چاه مالت نیفتید: هشدار رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مردم

اطالع رسانی ناقص در باره وجود روغن پالم در برخی از تولیدات لبنی موجب کاهش مصرف محصوالت لبنی 

و شیر و ماست و روی آوردن برخی از خانواده ها به مصرف شیر و محصوالت لبنی غیر استاندارد و فله ای 
ت بکشاند و ده ها مشکل و گرفتاری شده، غافل از اینکه این رویکرد می تواند آنان را از چاله پالم به چاه مال

 . بر مشکالت آنان بیفزاید
به گزارش خبرگزاری برنا از شیراز، همیشه وقتی صحبت از شیر می شود همه به فواید آن فکر می کنند، اما به راستی مگر شیر 

ناپاکی که در ظاهر هیچ  ضرر هم دارد؟ وقتی از مضرات شیر می گوییم منظور نه آن شیری که قابل خوردن است بلکه شیرهای

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930828000588
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تفاوتی با شیرهای پاک ندارند ، تب مالت نخستین عارضه مصرف شیر های فله ای و نا سالم است که مصرف کننده را دچار 

 .اختالالت متعدد می نماید

انتقال می  "بروسال ملی تنسیس  "تب مالت یک بیماری عفونی نواحی گرمسیری به شمار می رود که توسط نوعی میکروب به نام 

 نیز می تواند از طریق شیر و لبنیات غیر پاستوریزه منتقل گردد  "مایکوباکتریوم توبرکلوزیس"همچنین عامل بیماری سل بنام .یابد

این میکروب ها می توانند در شیرگاو و بز، گوسفند و شتر وجود داشته باشند و از این طریق به راحتی می تواند بیماری را انتقال 

 .دهد

سفانه بازار شیرها، ماست ها و خامه ها و سایر لبنیات محلی و غیر استاندارد در جامعه همیشه از رونق خاصی برخوردار بوده و متا

به دلیل عالقه مردم و همچنین طعم خوشمزه اینگونه محصوالت هرگز نمی توان جلوی ورود اینگونه محصوالت را گرفت پس کار 

 .ود تا سالمتی افراد تضمین شودباید در سطحی غیر از این اجرا ش

کارشناسان و متخصصان راهکارهایی برای جلوگیری از ابتال به تب مالت ارائه می کنند ، البته بهترین شیوه و راهکار استفاده از شیر 

رعایت  های مطمئن و محصوالت لبنی صنعتی است که از چرخه نظارت و کنترل بهداشتی عبور کرده اند و استانداردهای الزم را

 .می کنند 

بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان در شهرهایی که احتمال آلودگی وجود دارد دام ها باید بر علیه این بیماری واکسینه شوند، 

 .تزریق واکسن تب مالت به دام ها، حداقل هفت سال ایمنی ایجاد می کند و باعث می شود دام مربوطه مبتال به این بیماری نشود

اده از نظرات کارشناسی و تخصصی در این زمینه گفت و گو هایی با برخی از صاحبنظران، استادان دانشگاه و متخصصان برای استف

 .انجام داده ایم و نظر آنان را راجع به تب مالت و لزوم استفاده از شیر و لبنیات سالم جویا شده ایم

 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 الت از مصرف فرآورده های لبنی غیرپاستوریزه خود داری کنندمردم برای پیشگیری از تب م

به منظور پیشگیری از ابتال به بیماری تب مالت مردم از مصرف فرآورده های : رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه گفت

 .لبنی غیرپاستوریزه نظیر شیر خام، پنیرتازه، خامه، و سرشیرهای فله ای خود داری کنند

بیماری تب مالت یا بروسلوز یکی از مهم ترین بیماری : تر محمد هادی ایمانیه با اشاره به خطر شیوع باالی تب مالت ، افزود دک

 .های مشترک بین انسان و حیوان است و همیشه در کشور وجود داشته که عامل آن نوعی باکتری به نام بروسالست

بیماری بسیار متفاوت است و باکتری از طریق تماس مستقیم و استفاده از فرآورده راه های سرایت این : دکتر ایمانیه بیان کرد 

های آلوده دام های مبتال، به انسان منتقل می شود تماس با مخاط چشم، تماس با خراش ها و جراحت های پوستی، مدفوع و ادرار 

 .می تواند بیماری را منتقل کند حیوان می تواند منتقل کننده بیماری باشد و به طور کلی بافت حیوان آلوده

مصرف مواد غذایی حاوی باکتری نظیر شیر خام وفرآورده های لبنی غیر پاستوریزه ، پنیر تازه، خامه و سرشیر می : وی تاکید کرد

 .تواند منجربه ابتال به تب مالت و حتی سل بشود

های ضربتی بهداشت محیط معموال در استان فارس اجرا به منظور پیشگیری از شیوع بیماری تب مالت، طرح : دکتر ایمانیه گفت 

می شود و بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان شیراز از واحد های صنفی خواربار و لبنیات فروش ها و فروشگاه های 

غیر مجاز ، فاسد و  توزیع مواد غذایی بازدید می کنند و نتیجه ی این بازدیدها توقیف و معدوم سازی صدها کیلوگرم مواد غذایی

 .تاریخ گذشتهو ارسال پرونده ی افراد متخلف به مراجع قضایی و صدور موارد اخطار بهداشتی بوده است

 :معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 مصرف محصوالت لبنی سنتی و غیر پاستوریزه سالمت جامعه را تهدید می کند
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متاسفانه تبلیغات در باره استفاده از روغن پالم در برخی از : نیز در این زمینه گفت  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تولیدات لبنی موجب شد تا سهم لبنیات سنتی در سبد مصرف خانواده ها افزایش یابد که این موضوع می تواند ما را با تهدیدات و 

 .خطرات سالمت مواجه کند

اده از لبنیات پر چرب که با پالم یا بدون پالم تولید شده باشند برای بیماران قلبی و در مجموع استف: دکتر محسن مقدمی افزود

عروقی مناسب نیست و توصیه های پزشکی به این افراد این است که از مصرف لبنیات پر چرب پرهیز کنند ، اما در سایر گروههای 

 .بدن وجلوگیری از پوکی استخوان توصیه شده است  اجتماع مصرف لبنیات یک ضرورت است و برای تامین نیازهای تغذیه ای

تب مالت از جمله مواردی است که در کمین مصرف : وی با بیان اینکه در مصرف لبنیات باید رعایت همه جوانب را کرد گفت 

زنند و به  کنندگان لبنیات سنتی و فله ای نشسته است ، در شرایطی که مردم از مصرف لبنیات استاندارد و معتبر سر باز می

 .مصرف محصوالت سنتی روی می آورند باید انتظار داشته باشیم که شیوع تب مالت نیز فراگیر تر شود 

شانس ابتال به بیماری های عفونی با مصرف محصوالت پاستوریزه ای : معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطر نشان کرد 

ز احتمال ابتال به تب مالت و سل ناشی از مصرف شیر و محصوالت لبنی فله ای و سنتی و که با پالم تولید شده باشند بسیار کمتر ا

غیر استاندارد است از این رو به مردم توصیه اکید می شود که در مصرف شیرو لبنیات رعایت جوانب احتیاط را بکنند و در نظر 

 .زیاد است داشته باشند که احتمال ابتال به تب مالت با مصرف شیر آلوده بسیار 

هر چند ما اجازه توزیع محصوالت لبنی غیر : دکتر مقدمی شهروندان را به انتخاب درست محصوالت لبنی توصیه کرد و گفت 

استاندارد و سنتی و مشکوک را نمی دهیم اما مردم باید مراقب باشند و محصوالتی را انتخاب نمایند که دراین زمینه خطر ابتال به 

 .باشد تب مالت را نداشته 

برای پیشگیری از بروز تب مالت اداره کل دامپزشکی استان فارس نیز اقدامات فراگیری انجام می دهد اما برای استفاده از نظرات 

 .کارشناسی و آگاهی از اقدامات انجام شده گفت وگویی با دکتر رضاییان زاده مدیر کل دامپزشکی استان فارس انجام داده ایم

زاده مدیر کل دامپزشکی استان فارس با بیان اینکه دامپزشکی همواره و همیشه بر روی بیماری های مشترک دکتر قاسم رضا ییان 

بین انسان و حیوان و به ویژه تب مالت حساسیت ویژه دارد و موضوع را پیگیری و دنبال می کند از شهروندان خواست تا از مصرف 

 .انی به سالم بودن آن ندارند پرهیز کنندشیر های فله ای و سنتی و غیر استاندارد که اطمین

شیر از جمله لبنیاتی است که با وجود داشتن خواص فراوان ، چنانچه در معرض آلودگی قرار گیرد و در محیط : وی اظهارداشت 

 .های غیر بهداشتی تولید شود به راحتی میتواند بیماری ها را به انسان منتقل نماید

نحوه جمع آوری و تولید شیر و راه های انتقال و حمل و نقل آن از جمله موارد مهم است که باید : این مقام مسوول اضافه کرد 

کامال به شیوه های بهداشتی و استاندارد انجام گیرد و چنانچه خللی دراین موارد مشاهده شود زمینه برای انتقال بیمار یهای 

 .مشترک بین انسان و حیوان فراهم می گردد

بیمار یهایی مانند لپتوس پیروز ، سل ، لیفترییوز و بروسلوز یا تب مالت از جمله بیمار یهایی است که : اده ادامه داد دکتر رضاییان ز

 .با مصرف شیر غیر استاندارد و آلوده امکان انتقال آن به انسان وجود دارد 

ی و لبنیاتی که از سالم بودن آن اطمینان توصیه اکید ما به شهروندان این است که از مصرف شیر های سنتی و فله ا: وی گفت 

ندارند بپرهیزند و حتما از محصوالت فراوری شده و استاندارد و پاستوریزه استفاده کنند که مراحل تولید و تهیه و فراواری آن زیر 

 .نظر ناظران و بازرسان بهداشتی بوده است 

این کارخانجات و واحدهای تولیدی نیز شیر مورد نیاز خود را از : وی با چند توصیه به کارخانجات تولید محصوالت لبنی نیز گفت 

 .مراکز مجاز تهیه کنند و هنگام بسته بندی و فراوری محصوالت حتما موارد بهداشتی را رعایت کنند
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آنان در رابطه با در این رابطه با برخی از مدیران صنایع غذایی استان فارس نیز گفت و گو هایی داشته ایم و نظرات و دیدگاههای 

 .کم و کیف محصوالت لبنی و تاثیر مصرف شیر های استاندارد و فراوری شده در کاهش ابتال به سل و تب مالت را جویا شده ایم

برای رهایی از تب مالت و سل : مهندس هاشم نصیری مدیر عامل شرکت تولید فراورده های لبنی رامک در این زمینه بیان داشت 

فظ سالمت شیر می بایست مواردی را در تامین و انتقال شیر خام به مراکز فراوری و تولیدی محصوالت لبنی در و اطمینان از ح

است که هر چه بار میکروبی شیر پایین تر باشد مدت  "بار میکروبی شیر خام  "نظر گرفت و رعایت کرد که مهمترین این موارد 

 .ابد زمان ماندگاری محصول به طور طبیعی افزایش می ی

در واقع با کنترل و پایش شرایط تولید شیر خام در گاوداری ها می توان بار میکروبی شیر خام را کنترل : مهندس نصیری افزود

 .کرد و آن را کاهش داد

بی در صورتیکه در یک گاوداری که از نژادهای پر محصول ومقاوم به بیماری برخوردار است بار میکروبی شیر به خو: وی ادامه داد 

کنترل شود می توان امید داشت که راندمان تولید محصول افزایش یابد و راه بر انتقال و ابتال به تب مالت و سل به طور کلی بسته 

 .شود

ارائه آموزشهای تخصصی به : مهندس مهدی حجازی قائم مقام و معاون بازاریابی و فروش شرکت فراورده های لبنی رامک نیز گفت 

جمله نظافت مناسب ، تغذیه مناسب دام و مراقبت های بهداشتی نظیر واکسیناسیون نیز از روشهایی است که  دست اندرکاران از

 .میتوان بر اساس آن بار میکروبی شیر را کنترل کرد و پایین آورد

تیک و تحت البته همه این موارد زمانی به نتیجه مناسب و مفید می رسد که سامانه شیر دوشی اتوما: مهندس حجازی افزود 

 .نظارت در دامداری ها و همچنین سیستم های سرمایش بهینه برای نگهداری شیر در دسترس باشد

در صورتی که این موارد رعایت نشود میزان میکروارگانسم های موجود در شیر به صورتی تصاعدی افزایش : وی خاطر نشان کرد 

 .یر بیماری های مشترک انسان و حیوان سالمت جامعه را تهدید می کندمی یابد و انواع بیماری ها از جمله سل ، تب مالت و سا

از دیگر مواردی که برای حفظ سالمت شیر بایست مورد توجه قرار : قائم مقام شرکت فراورده های لبنی رامک خاطر نشان کرد 

ه طور خالصه فرایند انتقال را تشکیل گیرد مرحله حفظ شرایط بهینه و بهداشتی از مکان تولید شیر تا محل کارخانه می باشد که ب

 .می دهد

کارخانه های تولید : مهندس مهدی بهبود سرپرست کنترل کیفی شرکت تولید فراورده های لبنی رامک هم در این زمینه گفت 

کی محصوالت لبنی معموال برای انتقال شیر از تانکر های مخصوص حمل شیر استفاده می کنند که تحت نظارت سازمان دامپزش

 .قرار دارد و با شناسه ویژه شناخته می شوند

یکی از نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد و در مرحله حمل شیر حائز اهمیت است ، : مهندس بهبود یاد آور شد 

 .حفظ برودت و دمای مناسب شیر از مکان تولید تا کارخانه است 

این دما معموال روی چهار درجه سانتیگرد تنظیم می شود و به رغم آنکه هزینه زیادی  :این کارشناس علوم تغذیه خاطر نشان کرد 

 .به مراکز فراوری و کارخانجات تولید محصوالت لبنی تحمیل میکند اما این کارخانجات خود را ملزم به رعایت آن می دانند

ه برداری های شیمایی ، فیزیکی و میکروبی از آن انجام با ورود شیر به کارخانجات تولید محصوالت لبنی نمون: مهندس بهبود افزود

می شود و در صورتی که آزمایشات شیمیایی ، فیزیکی مورد تایید واحد کنترل کیفیت قرار گیرد با عبور از مسیر های ویژه تمام 

 .استیل تا زمان مصرف در شرایط خاص و با دمای چهار درجه سانتی گراد نگهداری می شود

یکی از متداول ترین فرایند ها در این : سرپرست کنترل کیفی شرکت تولید فراورده های لبنی رامک همچنین گفت  مهندس بهبود

مرحله فرایند پاستوریزاسیون است ، به طور معمول در فرایند پاستوریزاسیون با شرایط کامال کنترل شده و بهداشتی و با استفاده از 
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ثانیه نگهداری می شود و البته زمان و دمای پاستوریزاسیون  25درجه سانتیگراد به مدت  01دستگاههای اتوماتیک ، شیر در دمای 

 .در روشهای مختلف قابل تغییر است

بعد از فرایند پاستوریزاسیون با توجه به نوع محصول لبنی شیر سالم سازی شده با دماهای مختلف مورد : وی همچنین گفت 

 .استفاده قرار می گیرد

در اثر انجام فرایند پاستوریزاسیون همه :سرپرست کنترل کیفی شرکت تولید فراورده های لبنی رامک اضافه کرد مهندس بهبود

میکروارگانیسم های بیماری زا از جمله عوامل به وجود آورنده تب مالت و سل از بین می روند و البته این فرایند با حفظ ارزش 

 .با جوشاندن شیر در خانه بسیار متفاوت است غذایی شیر همراه است ، این فرایندی است که

جوشاندن شیر در خانه و استفاده از آن به خیال آنکه از تب مالت و سل رهایی یافته ایم این پیامد را به دنبال دارد که ممکن است 

واقع قدری تفاله شیر در ما را از شر این بیماریها نجات دهد اما دمای باال و زمان زیاد و مصرف شیر جوشانده شده در خانه در 

 .اختیار مصرف کننده می گذارد و مواد غذایی چندانی به مصرف کننده نمی دهد

برآیند نظر همه متخصصان علوم پزشکی و تغذیه این است که همانقدر که مصرف لبنیات سالم و فراوری شده توصیه می گردد ، 

استاندارد راه اجتناب در پیش گیرند و سالمتی خود را با طعم  شهروندان می بایست برای مصرف محصوالت لبنی فله ای و غیر

 .خوشمزه محصوالت لبنی فله ای معامله نکنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/15122-2.html 
 صنایع غذایی

 آیانا- 1272آبان  30, چهارشنبه

 ز روغن پالم در پنیر خامه ای ممنوع شد ااستفاده 
استاندارد ملی ایران برای تولید پنیر خامه ای با چربی گیاهی و روغن پالم به منظور کاهش مصرف روغن های گیاهی در فراورده 

 . های لبنی باطل شد

ایران با سازمان غذا و دارو بیانیه مشترکی برای ، بر اساس توافق سازمان ملی استاندارد (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .حذف روغن گیاهی و روغن پالم از تولید پنیر خامه ای صادر شد

این دو ارگان در خصوص استفاده از روغن پالم در فرآورده های لبنی بخشنامه ای برای بازنگری از استفاده از چربی گیاهی در 

هفتاد و چهارمین اجالسیه کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی صادر فرآورده های لبنی، در یک هزار و سیصد و 

را با حضور  "ویژگی ها و روش های آزمون -پنیر خامه ای با چربی گیاهی"با عنوان  21515و استاندارد ملی ایران به شماره 

 .نماینده سازمان غذا و دارو و سایر صاحب نظران و کاربران ابطال کردند 

گفتنی است که بعد از ممنوعیت استفاده از روغن پالم یا چربی گیاهی در صنایع لبنی محصوالت لبنی معدودی مانند بستنی، پنیر 

خامه ای و خامه قنادی بر اساس استاندارد موجود مجوز مصرف روغن پالم در حی تولید داشتند که با ابطال این استاندارد ، دیگر 

شان استاندارد ملی ایران برای محصول مذکور صادر نمی شود و بر این اساس استفاده از هرگونه چربی های هیچگونه پروانه کاربرد ن

 .گیاهی از جمله روغن پالم نیز در این فرآورده ممنوع است

http://www.iana.ir/food/item/15105-2.html 

 گوشت مرغ
 فودپرس – 1272آبان ماه  39سه شنبه 

 شود  تومان زیر قیمت عرضه می 9۰۳۳مرغ 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20341-1.html
http://www.iana.ir/food/item/20370-1.html
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تومان و قیمت تمام  5255تا  5155رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ آماده به طبخ بین 

محمد یوسفی با بیان اینکه .کند تولید سیلی شده که همه چیز را ویران می: تومان است، گفت 0555شده تولید این کاال حدود 

 2555تا  1555در حال حاضر مرغ زنده با قیمتی بین : ر مقداری بهبود پیدا کرده است، افزودشرایط بازار مرغ طی دو، سه روز اخی

را بین ( آماده به طبخ) وی، قیمت مرغ گوشتی .تومان است 2255رسد در حالی که قیمت تمام شده تولید آن  تومان به فروش می

 25یوسفی با بیان اینکه .تومان است 0555د این کاال حدود قیمت تمام شده تولی: تومان عنوان کرد و ادامه داد 5255تا  5155

بی سیاستی و بی مدیریتی عامل این امر است، تولید مانند : تومان نیز کاهش یافته بود، گفت 1555روز پیش قیمت مرغ گوشتی تا 

ست مرغ بیشتری را خریداری وی با اشاره به اینکه شرکث پشتیبانی امور دام مجبور ا.کند سیلی شده که همه چیز را ویران می

یوسفی با بیان اینکه قیمت مرغ وابسته به عرضه و تقاضا .آوری محصول مازاد است این شرکت در حال خرید و جمع: کند، افزود

کند و در چنین مواقعی کسی نیست به داد مرغداران برسد  زمانی که عرضه زیاد و تقاضا کم است، قیمت مرغ افت می: است، گفت

 شوند رود، همه معترض می نی که عرضه کم و تقاضا زیاد است و قیمت باال میاما زما

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

 گوشت مرغ
 ایسنا - 1272آبان  28جمعه 

 خوشحالی دالالن از نوسان قیمت مرغ
کرد که ستاد تنظیم بازار به منظور جلوگیری از زیان  بازار روند کاهشی را طی میتا هفته گذشته قیمت گوشت مرغ در 

تولیدکنندگان تصویب کرد شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلوگرم گوشت مرغ را با حدود هزار تومان افزایش، از مرغداران بخرد تا 

 .شود  بازار این محصول متعادل

در شرایطی که : به خبرنگار ایسنا گفت -صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور رییس انجمن  -در این باره محمد یوسفی 

کنندگان را در بر دارد چراکه سود این بازار پر نوسان فقط  شود، نارضایتی تولیدکنندگان و مصرف قیمت مرغ روزانه باال و پایین می

  .رود به جیب دالالن می

هایش از گوشت مرغ خریداری شده پر  که ذخایر سردخانه امور دام به دلیل اینبه گفته وی طی دو ماه گذشته شرکت پشتیبانی 

 .هایش نیز در حال انقضا بود، دیگر خریدهای خود را ادامه نداد شده بود و برخی از محموله

ضه و عدم خرید گوشت مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام سبب شد بازار این محصول که کامال وابسته به عر: وی افزود

 .تقاضاست مملو از گوشت مرغ مازاد شود و قیمت این محصول را در بازار به شدت بشکند

های گذشته به حدی  کاهش قیمت گوشت مرغ طی هفته: رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور ادامه داد

آوری  شده گوشت مرغ مازاد را از بازار جمع رسید که وزیر جهاد کشاورزی دستور داد شرکت پشتیبانی امور دام به هر قیمتی که

تومان در بازار دقیقا به دلیل آغاز  2555کند و افزایش حدود هزار تومانی قیمت گوشت مرغ و رسیدن بهای این محصول به حدود 

 .خریدهای شرکت پشتیبانی امور دام و افزایش نرخ خرید این شرکت براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار بود

 رسیدن اول ماه و افزایش خرید مردمامید به 

تومانی مواجه شده که نشان  255دو روز گذشته مجددا قیمت گوشت مرغ با کاهش نسبی حدود  -البته طی یکی   :یوسفی گفت

تنی گوشت مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در هر روز پاسخگوی تولید مازاد موجود در بازار  055دهد خرید حدود  می

ها از سوی مردم، مجددا تقاضا برای خرید گوشت مرغ افزایش  رسد با فرا رسیدن ماه جدید و دریافت یارانه البته به نظر می. نیست

 .شود  یابد و قیمت این محصول در بازار متعادل

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b87e14abb4e74078b253069f34d17ee5&Title=%D9%85%D8%B1%D8%BA%201600%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF#sthash.MFRn9RoB.dpuf
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ول به جای هزینه دولت برای جلوگیری از نوسانات زیاد این محص  :وی درباره نوسانات زیاد بازار گوشت مرغ به ایسنا اظهار کرد

ای تقویت کند تا تنظیم بازار این محصول  بسیار برای خرید گوشت مرغ و تنظیم بازار آن باید تشکل های بخش خصوصی را به گونه

 .را در دست بگیرند

های بخش خصوصی تولیدکنندگان مرغ گوشتی  گرچه تشکل: رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور تاکید کرد

اند تا تنظیم بازار گوشت مرغ را در اختیار بگیرند اما دولت تاکنون به این خواسته تولیدکنندگان  هاست تقاضا کرده سال کشور

 .توجهی نکرده است
http://www.isna.ir/fa/news/31551525511 

 گندم

 7- 2/80/36فارس

برنامه کاهش / میلیون تن گندم در سال جاری ۰.۵تولید / به کشاورزی با تغییر کاربری زمینبزرگترین ضربه 

 هزار هکتار سطح کشت گندم 1۳۳

ای شده است که منافع همه دست اندرکاران  در بحث تغییر اراضی وضعیت به گونه: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .زند ی است که این بزرگترین ضربه را به کشور میدر تغییر کاربر( کشاورز، سرمایه گذار و مسئوالن محلی)
در بحث تغییر اراضی : به نقل از روابط عمومی برنامه پایش، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

در تغییر کاربری است که ( کشاورز، سرمایه گذار و مسئوالن محلی)وضعیت به گونه ای شده است که منافع همه دست اندرکاران 

 .این بزرگترین ضربه را به کشور می زند

همیشه در قیمت گذاری محصوالت تمام مصالح و منافع تولید : ه با حضور در برنامه پایش اظهار کردمحمود حجتی شب گذشت

را ( کشاورز و مصرف کننده)ما می خواهیم هر دو قشر . کننده باید لحاظ شده و در عین حال به مصرف کننده نیز نباید ظلم شود

نیم ، به همین دلیل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده هر در کنار یکدیگر مورد حمایت قرار داده و به آن ها توجه ک

 .دو در حال فعالیت و خدمات رسانی هستند

طی : وی با اشاره به اینکه تولید کننده و مصرف کننده هر دو در قیمت گذاری به منظور پایداری مورد توجه قرار می گیرند گفت

تخصیص می دهیم تقریبا ثابت است ولی متاسفانه آنگونه که باید بهره وری داشته سال گذشته منابع آب و خاکی که به گندم  15

 .البته در یک بازده زمانی، چند سال پیش با افزایش بهره وری در زمینه گندم به خود کفایی رسیده بودیم. باشیم هنوز نداشته ایم

شده و در اواخر شهریور و مهر ماه نیز برداشت می  ذرت یک محصولی است که اواخر بهار کشت: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

درصد شاهد جهش قیمت  15الی  15حدود  03-55در سال زراعی . شود در صورتی که گندم در فصل پاییز کشت می شود

گندم هزار تن  555بارش ما به مراتب از سال زراعی قبلی کمتر بود، ولی چهار میلیون و  31-31سال زراعی . تضمینی گندم بودیم

 .هزار تن در سال جاری افزایش پیدا کرد 055میلیون و  2خریداری سال گذشته، به 

برای افزایش بهره وری . امسال دو میلیون تن گندم بیشتری نسبت به سال گذشته از کشاورزان خریداری کردیم: وی افزود 

همچنین کشاورزان باید ماشین آالت الزم را داشته و  .محصوالت کشاورزی باید کود و بذر به موقع در اختیار کشاورزان قرار بگیرد

 .های هرز را به خوبی ارزیابی کنند مسائل مربوط به مبارزه با آفات و علف

خوداتکایی به محصوالت اساسی مورد نیاز جزو ابالغیه ها بوده : وی در ارتباط با قوانین باال دستی در زمینه محصوالت اساسی گفت

 .همچنین در سیاست های کلی و در اقتصاد مقاومتی قوانین باالدستی ناظر بر کار ما هستند. موجود است و در قوانین باالدستی

http://www.isna.ir/fa/news/93083015823
http://www.farsnews.com/
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را نسبت به سایر محصوالت استفاده می کند، ما نمی توانیم ( آب باران)گندم محصولی است که بیشترین آب سبز : حجتی گفت 

هزار هکتار در سراسر کشور  155میلیون و  2هم اکنون حدود . یمدر مکانی که در حال کاشت گندم هستیم، محصول دیگری بکار

البته کلزا . هزار هکتار آن آبی و چهار میلیون هکتار نیز دیم است 155در حال کاشت گندم است که از این آمار حدود دو میلیون و 

ییزه را نیز به علت مبارزه با آفات و علف و جو قابلیت جایگزینی با گندم را دارند، حتی در مناطق گرمی مانند خوزستان چغندر پا

 .های هرز می توان جایگزین گندم کرد

وی در پاسخ به این سوال که در مقام عمل به عنوان وزیر کشاورزی به دیدگاه کارشناسی خود عمل می کنید یا اسناد باالدستی 

هزار  555در حال حاضر نزدیک به . دستی هستنددر مقام عمل به مباحث کارشناسی عمل می کنیم که منطبق با اسناد باال: گفت

 .هکتار اراضی کشاورزی در سراسر دنیا در اختیار ایرانیان است

هزار هکتار از سطح اراضی اختصاص داده شده به گندم را در طول برنامه های انجام شده  355حدود : این عضو دولت یازدهم گفت 

گندم را اگر با اصول فنی تولید کنیم . عیت آب و خاک اصال قابل کشت نیستکاهش می دهیم، چون بخشی از آن ها به دلیل وض

در زمینه محصول برنج معتقدیم اصال به مصلحت کشور نیست که در مناطقی به جز استان های گیالن . نیاز کشور قابل تامین است

 .و مازنداران این محصول تولید شود

کنیم علی رغم اینکه امسال دو میلیون تن  شتری نسبت به سال گذشته وارد میقطعا امسال عید تا عید گندم بی: حجتی افزود 

گندم بیشتری خریداری شد ولی طبق برنامه ای که در ارتباط با ذخیره سازی گندم به عنوان غوت اساسی مردم داریم و همچنین 

 .گندم داشته باشیم ماه مصرف مردم ذخیره 2بر اساس توصیه مسئوالن نظام، ما موظف هستیم حداقل معادل 

بخش کشاورزی در این : وی در پاسخ به این سوال که چرا کشاورزی در بسته خروج از رکود به عنوان پیشران اقتصادی نیست گفت

دلیل نبود رکود با . بسته کم و بیش حضور داشته اما رکودی که در صنعت مطرح شد اصال در کشاورزی با آن شدت وجود نداشت

 .بود که کشاورزی به منابع، امکانات و نیروی انسانی داخلی متکی است و با ظرفیت داخلی در حال فعالیت استاین شدت هم این 

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال مجری که با توجه به اینکه کشاورزی قابلیت های بیشتری دارد نباید بیشتر به آن توجه 

در دنیای توسعه یافته بخش صنعت و کشاورزی پایین آمده و . کشاورزی وجود دارددر مسئوالن نگاه و توجه ویژه به : کرد گفت

در آمریکا که بزرگترین تولید کننده محصوالت کشاورزی است ساالنه چند صد میلیارد دالر یارانه به بخش . خدمات باال رفته است

ایران به دنبال افزایش میزان سهم تولید در  در. کشاورزی پرداخت می شود تا این بخش باقی مانده و به خوبی فعالیت کند

 .کشاورزی هستیم

میلیارد تومان به ماشین آالت کشاورزی  555میلیارد تومان و سال جاری نیز مبلغ  055وی با اشاره به اینکه سال گذشته مبلغ 

ل سرمایه در این بخش سهم تشکی. قطعا سرمایه گذاری یکی از گلوگاه های توسعه بخش کشاورزی است: اختصاص یافت، گفت

 .طی سال های اخیر تنها سه تا چهار درصد است که باید خیلی افزایش پیدا کند

در این بخش از برنامه شمس علی هادی زاد معلم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به عنوان نماینده کشاورزان در گفتگوی 

مقاومتی داشته باشیم مطمئنا پایداری در تولید همان اقتصاد مقاومتی  اگر بخواهیم تعریف اقتصاد: گفت:تلفنی با این برنامه گفت 

 .است که به جز با سرمایه گذاری و تزریق دانش در کشاورزی تحقق پیدا نمی کند

بذر یکی از مشکالت کشاورزان است که اگر جهاد : وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کشاورزان چه مشکالتی دارند گفت

متاسفانه کشاورزان . با تکنولوژی های به روز بتواند بذر را به ما ارائه دهد، قطعا بیشترین بهره وری تولید را خواهیم داشت کشاورزی

بخش عظیمی از نهاده هایی که در بازار موجود است چیزی نیست که کشاورزان به آن نیاز . همیشه در زمینه نهاده ها مشکل دارند

 .بر اینکه معیشت کشاورزان را تامین نمی شود، بلکه کشاورزی کشور هم در خطر است در حال حاضر عالوه. دارند
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چرا باید شاهد تبدیل اراضی کشاورزی شمال به ویال باشیم؟ دلیلش این است که کشاورزان سود : هادی زاده معلم خاطر نشان کرد

کشاورزی کشور اگر رفت برگشت آن بسیار سخت . دو منفعتی نمی بینند و مجبور هستند که اراضی خود را به ویال تبدیل کنن

 .برگشت کشاورزی به شرایط اولیه یا سخت و یا اینکه غیر قابل امکان است. است

یکی از مشکالت کشاورزی که باید بیشتر به آن توجه شود و حتی در قانون خروج از : وزیر در واکنش به صحبت های معلم گفت

در ارتباط با نهاده ها حرف . ین سرمایه برای بخش کشاورزی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت استرکود هم به آن اشاره شده بحث تام

کامال منطقی بوده و در حال حاضر آخرین تکنولوژی ها را با توجه به خاک، ارقام زود رس، ارقام مقاوم با شوری و کم آبی در دنیا 

 .هر کدام از محصوالت کشاورزی تاثیر به سزایی دارد در حقیقت نهاده در رسیدن به پایه قابل قبول. وجود دارد

یکی از دغدغه های اصلی ما این است که بتوانیم نهاده های مورد نیاز را از داخل و یا خارج از کشور به ساده ترین روش ممکن در 

 .اختیار کشاورزان قرار دهیم

متاسفانه . رده و سرمایه ای است که اصال قابل بازگشت نیستبحث تبدیل اراضی یکی از معضالت ما بوده و دنیا به این مسئله پی ب

البته باید این نکته را در نظر داشت که . اگر دشت های شمال را از دست بدهیم دیگر هیچ چیزی نمی تواند جایگزین آن ها شود

ما باید به مردم روشی را نشان . مدر زمینه تغییر کاربری اراضی نمی شود همیشه در مقابل مردم ایستاده و فقط به آن ها نه بگویی

 .مازندارن می تواند مسئله توریستی و کشاورزی را در کنار هم داشته باشد. دهیم که به نتیجه مطلوب برسند

معنای خرید . خیلی از محصوالت در دستور کار خرید تضمینی نیست: وی در ارتباط با خرید تضمینی محصوالت کشاورزی گفت

کشمش قیمت تضمینی دارد و قیمتی که این . ا پیشنهاد داده و پس از تعیین قیمت آن را تصویب کنیمتضمینی ایت است که م

قیمت کشمش امسال به دلیل اعمال محدودیت های . محصول هم اکنون در بازار دارد خیلی بیشتر از قیمت خرید تضمینی است

 .کاهش پیدا کرده است هزینه ای در کشور ترکیه و با توجه به افت قیمت ها در سطح جهانی

تومان به فروش می رساندند ولی امسال این قیمت به سه هزار و  555کشاورزان سال گذشته کشمش خود را کیلویی چهار هزار و 

حال مسئله این است که . قیمت خرید تضمینی کشمش در سال جاری دو هزار تومان است. تومان کاهش پیدا کرده است 155

قی از کشاورزان خریداری کنیم که با توجه به فشاری که به تولید کنندگان پیش می آمد ما به دولت کشمش را با قیمت تواف

پیشنهاد کردیم با وجود محدودیت منابع و اینکه این محصول صادراتی است و بخش صادرات ما آسیب نبیند این محصول را 

 .قداری ضرر بدهدکشمش چون عمدتا صادراتی است دولت مجبور است یک م. خریداری کنیم

برنج در بازار رکود داشت و قیمت ها خیلی در حال افت بود بنابراین به عنوان قیمت توافقی ورود پیدا کرده و باعث شدیم تا در 

 .هزار تن از دو میلیون تن برنج تولید شده در شمال را خریداری کردیم 25البته ما تنها . بازار تحریک ایجاد شود

تومان بود ولی  505قیمت تضمینی ذرت . ر وضعیت کشمش را دارد و قیمت جهانی آن افت پیدا کرده استذرت نیز در حال حاض

 .هزار تن ذرت را در بازار جمع آوری کرده ایم 155تومان است که تا کنون حدود  555اکنون در بندر 

ارائه تسهیالت بیشتر تجهیز منابع کرده است  شهر ها راه اندازی کردیم به جای)مسئوالن بانک عقیده دارند که شعبه هایی که در 

 .و این منابع را در بخش کشاورزی آوردیم

سال های متمادی عضو هیئت . جابه جایی مدیران یک کار طبیعی است: وی در ارتباط با تغییر مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

 .ردمدیره بانک کشاورزی و سایر بانک ها بوده و در زمینه کشاورزی هم تخصص دا

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که برای ساماندهی نظام توزیع و فروش و خدمات پس از تولید محصوالت کشاورزی 

در حال حاضر در دنیا محصوالت با دو روش به بازار . سیستم ما هنوز به روش سنتی اداره می شود: باید چه کاری انجام شود گفت

های زنجیره ای هستند که مستقیم از تولید کننده یا تاجر های عمده فروش کاالی مورد نیاز عرضه می شود که عمده آن شبکه 
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روش دوم نیز این است که اتحادیه ها و تعاونی های خود تولید کننده اقدام به . خود را دریافت می کنند و خودشان توزیع می کنند

 .عرضه محصوالت می کنند

ما باید تولید کنندگان را متشکل . کنار آن پوشش های اسمی و داللی نیز فعالیت می کنند متاسفانه ما سیستم سنتی داریم و در

همچنین باید کاری کنیم که تولید کنندگان خودشان در بازارها حضور پیدا . کرده و آن ها را از نظر مالی و تسهیالتی تقویت کنیم

 .کنند البته این کار سخت و سنگینی است

متاسفانه برخی مواقع . ازرسی و شهرداری ها هستند باید کاری کنیم که این مسئله هر چه سریعتر حل شودافرادی که در صنف، ب

در حال . شاهد این هستیم که تنها یک سوم از قیمتی که محصول در بازار عرضه می شود را به تولید کننده پرداخت می کنند

 .تالش هستیم که این مشکل هرچه سریعتر هر شود

اسخ به این سوال که با توجه به کاهش منابع آبی چرا هنوز محصوالت آب بر مانند هندوانه به سایر کشورها صادر می حجتی در پ

ما آبی برای کاشت هندوانه و صادر آن در کشور نداریم ولی کشاورزان هم برخی مواقع در موقعیتی قرار می گیرند که : شود گفت

باید کاری کنیم که کشاورز به سمت محصوالتی که ما می . رد و آن را انجام می دهندمتوجه می شوند این کار برایشان صرفه دا

 .خواهیم تولید کنند که در عین حال آب کمتری هم مصرف شود

عوارض صادرات کشاورزی را کال حذف کردیم به . صادرات نخود تا هشت ماه پیش ممنوع بوده و اکنون نباید این گونه باشد

 .الهایی که یارانه دارند، البته تمام این کاالهای یارانه دار هم شامل عوارض نمی شونداستثنای برخی از کا

با توجه به اعالم : هزار هکتار گفت 155هزار هکتاری به  555وی در پاسخ به سوال سید شریف حسینی در ارتباط با کاهش طرح 

ر را در دستور کار قرار دادیم و اکنون بزرگترین کارگاه آب و هزار هکتا 150وزارت نیرو مبنی بر محدودیت آب در فاز اول این طرح 

 .شرکت پیمانکاری در حال اجرای آن هستند 55خاک کشور در خوزستان است و نزدیک به 

ما می خواهیم محصوالتی را . اکنون بحث کاشت مطرح است: وی در ارتباط با اجرای طرح نکاشت برای احیای دریاچه ارومیه گفت 

 .که آب کمتری را نیاز داشته باشدکشت کنیم 

کشاورز، )وضعیت به گونه ای شده است که منافع همه دست اندرکاران : حجتی در ارتباط با تغییر کاربری اراضی در شمال گفت

 که دارند به شکل کوتاه مدت به موضوع نگاه می کنند این است که تغییر کاربری انجام شود ولی( سرمایه گذار و مسئوالن محلی

دولت به طور جد نسبت به این موضوع حساس است و در دستور کار خود . این به ضرر کشور و آسیب به سرمایه های ملی است

 .قرار داده ایم هر چند یک سری مشکالت قوانین و مقررات هم داریم که آن را مورد بازنگری قرار می دهیم

سرمایه . و کار خیلی از افراد به دستگاه های قضایی کشیده شده استبا مجوز شهرداری تغییر کاربری به افراد داده نشده است 

اصل بر این است که زمین های کشاورزی تغییر کاربری داده . گذاران اول مقررات را مطالعه کرده و بعد در آنجا حضور پیدا کنند

 .نشود

شهرداری در زمینه تغییر کاربری . هرداری می گیرنداگر در حوزه طرح هادی روستا باشد امکان تغییر کاربری اراضی را با مجوز از ش

اراضی از مراجع استعالم کرده ولی با وجود اینکه پاسخ منفی شنیده اما جواز را صادر کرده که حتی در برخی موارد به دستگاه قضا 

کاهش پیدا کرده  با حضور جدی وزیر کشور و دستورالعملی که صادر کرده خوشبختانه این مسئله به شدت. کشیده شده است

 .است

صنعت دامداری ما یک صنعتی است که امروز قابل رقابت با دامپروری های مدرن دنیا است و رکوردهایی که کمتر جایی پیدا می 

 .سرمایه گذاری های سنگینی در این زمینه انجام شده و خوشبختانه وضعیت رو به جلویی داریم. شود را در حال حاضر داریم

دامپروری این است که محصول تولیدی آن ها به نام شیر آسیب پذیر است و چهار ساعت بیشتر نمی تواند دوام یک مشکل صنعت 

 .پیدا کند، اگر بیشتر از چهار ساعت ماند و تبدیل نشد بار میکروبی آن به شدت افزایش پیدا کرده و بعد هم باید از بین برده شود
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نیات دولت در دو مرحله وارد کار شد؛ در سال گذشته که قیمت شیر یک هزار و در ارتباط با قیمت محصوالت لب: حجتی گفت 

تومان  155تومان بود و دامداران نسبت به این قیمت اعتراض داشتند و دولت مصوب کرد شیر از دامدار با قیمت یک هزار و  215

میلیارد تومان برای چهار ماه  155یدا نکند مبلغ با توجه به اینکه دولت اصرار داشت هزینه نهایی محصول افزایش پ. خریداری شود

 .میلیارد تومان تصویب کرده و در اختیار دامداران قرار داد 115برای سه ماه اول امسال هم دولت . آخر سال گذشته را پرداخت کرد

مقرر . بنی تمکین نکردنددرصد قیمت فرآورده های لبنی افزایش پیدا کند و صنایع ل 25دولت توافق کرد که :وزیر کشاورزی گفت 

کردیم سازمان تعاون روستایی میزان عرضه بیش از تقاضا را تبدیل به شیر خشک کند تا عرضه و تقاضا را در مصرف فرآورده های 

 .تولید شیر بیشتر از ظرفیت کارخانه ها نیست و این نظر را دارند که بازار کشش این ظرفیت تولید را ندارد.لبنی متعادل کنیم

قبال تولید در جهاد بود و تنظیم بازار در صنعت، معدن و تجارت : وی نماینده دامداران با شرکت تلفنی در برنامه پایش گفت موس

 .شرکت پشتیبانی دام و طیور هم باید خصوصی شود.که خوشبختانه اکنون یکی شده است

ر است و ما قدرت این را داریم که واردات و صادرات امروز اتحادیه دامداران کشور یکی از قوی ترین اتحادیه های کشاورزی کشو

 .گوشت و شیر کشور را انجام دهد

. خب شما انجام دهید ما هم استقبال کرده و همیشه به این کار توصیه می کنم: وزیر کشاورزی در پاسخ موسوی گفت گفت

بخش کشاورزی باید زنجیره ای شود تا منافع و تولید . دامپرورها باید در مدیریت و مالکیت در صنایع لبنیات حضور پیدا کنند

امیدوارم روزی برسد که شرکت های دولتی . حضور مشترک مدیریتی تعریف شود و از فساد بازار و خدمات هم جلوگیری می شود

 .یک کیلو هم نهاده وارد نکنند

دولت با تمام توان به دنبال حل مشکالت . تدر رابطه با قیمت مرغ من نمی دونم چرا فکر می کنید دولت به دنبال ایجاد مشکل اس

ما نزدیک . آن چیزی که امروز اتفاق افتاده این است که ظرفیتی که در صنعت مرغ ایجاد کردیم خیلی بیشتر از نیازمان است. است

 .دو میلیون تن مصرف داریم و ظرفیتی که ایجاد کردیم بیش از سه میلیون تن است

امروز در شرایطی که قرار داریم باید تولید را مدیریت . را تولید می کند ظرفیت ما دو برابر است در مرغ مادر که جوجه یک روزه

 .باید زنجیره را مدیریت کرد و حضور همه مسئوالن مربوطه و تشکل ها را می طلبد. کنیم

متولی اصلی و مقام عالی وزارت  به عنوان: فاضلی رئیس اتحادیه مرغداران کشور نیز در مقام نماینده صنعت مرغداری کشور گفت 

جهاد کشاورزی که کلیه امور تولید، بازرگانی و تنظیم بازار زیر نظر وی انجام می شود چرا باز این بحران را هنوز داریم و تولید 

 .کنندگان در حال نابودی و ورشکست شدن هستند

ظرفیت زیاد را در مرغداری داریم که یا باید از آن  ما یک. در دوره قبل هم این گونه بوده است: حجتی در پاسخ فاضلی گفت 

اگر بخواهیم محدود از آن استفاده کنیم باید همکاری تولید کنندگان را . محدود استفاده کنیم و یا اینکه برای آن تقاضا ایجاد کنیم

روس ها را علی رغم سفری که داشتیم  هنوز. داشته باشیم و اگر بخواهیم برای آن بازار صادراتی تعریف کنیم نیاز به مقدماتی دارد

 .نتوانستیم برای صادر کردن محصوالت پروتئینی به توافق برسیم

ظرفیت را متولیان ایجاد کرده اند نه تولید کنندگان؛ یک سال اخیر معاونت تولیدات امور دامی چه راهبردی داشته، : فاضلی گفت

تصمیم گیری و تصمیم سازی در اتاق هایی صورت می گیرد که . قادی نداردبخش متولی تولید ما به اتحادیه ها و تعاونی ها اعت

شرکت پشتیبانی امور دام چون مرغ مازاد داشت نباید آن را به بازار . اتحادیه ها نیستند و در حقیقت این ها هیچ ابزاری ندارند

 .تزریق می کرد که مرغداران ما ورشکست شوند

 .ور را بتوانیم کامل کنیمامیدوارم زنجیره های طی: وزیر گفت

در راه های میانبر نیز همکاری تولید کننده و حضور دولت . باید تولید را به اندازه تقاضا پنج درصد کمتر و یا بیشتر مدیریت کنیم

 .را می طلبد
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315512555100 

 گندم
 آیانا-1272آبان  30, چهارشنبه

 شود  همایش ملی مدیریت آب و خاک در مزارع گندم با حضور وزیر برگزار می
ها برای  مقاله کاربردی برای همایش مدیریت آب و خاک در تولید گندم قرار است مؤثرترین روش 9۳۳

 .مدیریت را در اختیار بخش قرار دهد
با اعالم این خبر ( ایانا)علمی همایش مدیریت آب و خاک در تولید گندم امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر

طور عمده برای تولید نان که از محصوالت پرمصرف جامعه محسوب  شود و به گندم از محصوالت استراتژیک محسوب می: گفت

 .رسد شود، به مصرف می می

تولید بهینه و نیل به خودکفایی برای تولید محصول گندم در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار : آباد افزود ح نصرتعلیرضا فال

مدیریت "وری بهتری از منابع آب و خاک داشته باشیم که در این راستا، همایش  های جدید تولید، بهره گرفته و قرار است با نوآوری

 .شود آذرماه در محل هتل المپیک برپا می 25در  "آب و خاک در تولید گندم

مقاله توسط داوران بررسی شده و از این  210مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده که  221در این راستا : وی خاطرنشان کرد

در  محور حاصلخیزی خاک، کودهای شیمیایی، آلی و زیستی، نقش کالن آب 3مقاله مورد پذیرش قرار گرفته که در  255تعداد 

تولید پایدار گندم، مدیریت منابع آب، مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تولید گندم در اقتصاد مقاومتی، شناسایی توان تولید 

 .های نامتعارف است محیطی، کشاورزی حفاظتی و مدیریت تولید با آب اراضی در زراعت گندم، مسائل زیست

 .شود صورت شفاهی ارائه می مقاله به 22ستر درآمده و صورت پو ها به تمامی مقاله: فالح ادامه داد

نمایشگاه جانبی با همکاری تولیدکنندگان کودهای شیمیایی، آلی و زیستی در حاشیه این همایش برگزار خواهد : وی تصریح کرد

 .شد

مایش هستند و عالوه بر آن، از وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی از میهمانان ویژه این ه: دبیر انجمن علوم خاک ایران یادآور شد

 .نفر دعوت شده است 055

ویژه گندم وجود دارد،  عالوه بر آنکه کمبود آب در مزارع کشاورزی و به: ترین مشکل مزارع گندم تأکید کرد فالح درباره مهم

 .کید قرار گیردشود که الزم است مورد تأ ترین مشکالت مزارع گندم محسوب می استفاده درست از کودهای موجود از مهم

ویژه گندم در حال حاضر نامناسب بوده و الزم است  میزان مصرف کودهای شیمیایی، آلی و زیستی در مزارع به: وی اظهار داشت

 .فکری اساسی در این باره انجام شود

 .ربط قرار گیرد الن ذیبرداران بخش کشاورزی و مسئو ای است که باید مورد توجه بهره مدیریت آب نیز مقوله: فالح در پایان گفت

صورت  بار برای آنکه دستاوردهای آن بتواند به گفتنی است، همایش ملی مدیریت آب و خاک در مزارع گندم، برای نخستین

 ./شود عملیاتی در مزارع این محصول استراتژیک مورد نظر قرار گیرد، در کشور برپا می

http://www.iana.ir/archive/item/15122-2.html 

 

 گندم
 آیانا- 1272آبان  36, دوشنبه

 غارت یک میلیون تن گندم عراقی توسط داعش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930826000277
http://www.iana.ir/archive/item/20361-1.html
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داعش بیش از یک میلیون تن گندم و جو را از استان نینو سرقت و به : وزیر کشاورزی عراق اعالم کرد

 . شهرهای رقه و دیر الزور سوریه منتقل کرده است
با صدور بیانیه ای خاطرنشان کرد، داعش مناطق کشاورزی  "فالح حسن الزیدان"،  "سومریه نیوز"به گزارش العالم و به نقل از 

 .را در عراق در اختیار گرفته و بسیاری از محصوالت کشاورزی استراتژیک را سرقت کرده استمهمی 

را مناطق امن برای خود می داند، لذا گندم و جوی موجود در ( سوریه)در این بیانیه آمده است، داعش استان های رقه و دیر الزور 

 .و دیر الزور در سوریه منتقل کرده استموصل را به خاطر پیشروی ارتش عراق به سوی این شهر به رقه 

الزیدان تصریح کرد، عراق می بایست در این فصل به خودکفایی در زمینه محصوالت استراتژیک و تحقق امنیت غذایی برای مردم 

 .کشور برسد، اما سیطره داعش بر مناطق مهم کشاورزی و غارت بسیاری از محصوالت استراتژیک مانع از تحقق این هدف شد

 .اعالم کرد که عراق برای کاشت گندم به منظور خودکفایی نیازمند کمک است 1522سازمان ملل متحد در سیزدهم نوامبر 

 .ساله تحقق خودکفایی در زمینه تولید محصوالت استراتژیک را آغاز کرد 25طرح  1555دولت عراق در اوت 

سال آینده پس از پایان طرح هایش به ویژه در زمینه آبیاری  5در اعالم کرد که این کشور  1521وزارت کشاورزی عراق در ژوئیه 

 .نوین به منبع محصوالت استراتژیک تبدیل خواهد شد به ویژه که تولید گندم را به بیش از سه میلیون تن افزایش داده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/15112-2.html 

 گندم
 فودپرس– 1272آبان ماه  39سه شنبه 

 میلیون تنی گندم ۵تکلیف دولت برای واردات / ماهه گندم ۳ذخیره  
بر اساس تکلیف : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی از وجود ذخایر گندم برای هشت ماه در انبارهای این شرکت خبر داد و گفت 

میزان نیاز : اظهار کرد -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -علی قنبری .رسد واردات گندم به هفت میلیون تن میدولت، امسال میزان 

ها و دو میلیون تن دیگر برای مصرف  میلیون تن آن برای مصرف نانوایی 3میلیون تن است که  22کشور به گندم ساالنه حدود 

رسد با واردات حدود چهار  ضمینی حدود هفت میلیون تنی گندم، به نظر میبا توجه به خرید ت  :وی افزود.هاست صنعتی و کارخانه

اما با توجه به ضرورت تامین ذخایر استراتژیکی که دولت برای وزارت . میلیون تن از این محصول نیاز داخلی کشور تامین شود

مدیر عامل .هفت میلیون تن برسد جهاد کشاورزی و این شرکت تکلیف کرده میزان واردات گندم در سال جاری باید به حدود

در   :که از سال آینده فقط به اندازه تامین نیاز داخلی کشور گندم وارد خواهد شد، گفت شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان این

: م کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی اعال.حال حاضر برای حدود هشت ماه در انبارهای این شرکت ذخایر استراتژیک گندم وجود دارد

البته در این میان . ، آلمان، بالتیک، استرالیا و کانادا صورت می گیرد واردات گندم عمدتا از کشورهای قزاقستان، روسیه، اوکراین

 ایم آمریکا نیز دارای گندم با کیفیتی است که تاکنون از این کشور وارداتی نداشته

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

 منابع مالی

 - 72/80/35فارس

 ها در خزانه دولت پول شهرستانی/ ها از مالیات ارزش افزوده م استانقول مساعد وزیر اقتصاد درباره سه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20336-1.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=479cc738a0914deb8294e0de24be72ba&Title=%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%208%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85/%20%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%207%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85#sthash.kvNtCsYp.dpuf
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با توجه به عدم اجرای قانون در مورد سهم منابع مالیات ارزش افزوده   :عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .ها، وزیر اقتصاد قول همکاری داده است های آالینده استان شرکت
با اشاره به سؤال از وزیر امور اقتصادی و دارایی که قرار است این  خبرگزاری فارسقتصادی وگو با خبرنگار ا عبداهلل سامری در گفت

براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراکزی که دارای آالیندگی : هفته در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شود، اظهار داشت

 .ها برسد باید این مالیات در قالب وجوه متمرکز واریز و به شهرداریدر محدوده شهری هستند، 

همچنین در صورتی که این مراکز آالینده خارج از محدوده شهرها باشند باید به حساب : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد

 .ها شودها و وزارت کشور ریخته شود، تا صرف توسعه و آبادانی روستاها و شهر متعلق به بهیاری

شود،  ها به حساب شهرها واریز نمی این نماینده مجلس با تأکید براینکه در حال حاضر بحث مالیات بر ارزش افزوده در این محیط

ها بوده در حالی که سازمان امور مالیاتی به عنوان مدعی  های آالینده برای مردم در شهرستان آالیندگی و سموم این محیط: گفت

 .کند ها است، اما مسئوالن آن را پرداخت نمی شود، در صورتی که حق دیگر استان به خزانه واریز میبزرگ این سهم را 

روز دوشنبه هفته جاری قرار   :سامری با بیان اینکه وزیر اقتصاد نیز این موضوع را قبول داشته و دستور رسیدگی داده است، گفت

استان خوزستان و خرمشهر از مالیات ارزش افزوده پرداخت شود، در  است این موضوع با حضور مسئوالن حل و فصل شود و سهم

 .غیر این صورت سؤال خود را پیگیری کرده، تا مطالبه عمومی تبدیل خواهیم کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315512552222 

 

 منابع مالی
 - 72/80/36فارس

 صادرات منسجم نداریم/ میلیارد تومان اعتبار 3۳تکمیل پایانه صادراتی گل و گیاه کشور در انتظار 

درصد از پایانه صادراتی گل و گیاه  ۳۳مدیرعامل اتحادیه سراسری گل و گیاه با بیان اینکه  یمحمود حسن ول

 .ایم میلیارد تومان وام کرده 3۳برای تکمیل این پایانه صادراتی تقاضای : تاکنون ساخته شده است، گفت
محمود حسن ولی مدیرعامل اتحادیه سراسری گل و گیاه در نشست خبری مدیران  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های گل از  قبال از انقالب کلیه واریته: های سراسری بخش کشاورزی که در اتحادیه مرکزی نظارت برگزار شد، گفت اتحادیه  عامل

 .شد و واردات گل آزاد بود کشور هلند وارد می

های مختلفی برگزار و  ای است که در سطح کشور نمایشگاه  عیت تولید گل در کشور به گونهاما در حال حاضر وض: وی افزود

بینیم و در شرایطی قرار داریم که  شود و این مؤید این است که ما صنعت گل را دگرگون می های گل به نمایش گذاشته می واریته

 .نی کنیمالمللی وارد بازار جها توانیم صادرات گل را با یک الگوی بین می

هایی است که محصول کشاورزی به  المللی گل نیاز به پایانه برای صادرات بین: مدیرعامل اتحادیه سراسری گل و گیاه اظهار داشت

خصوص گل و گیاه در یک زمان کوتاه وارد بازار شود و عملیات فروش و کلیه مراحل بازدید در همان محل و در آن زمان انجام 

 .شده در داخل کانتینرها پلمب شده و مستقیم از مرز خارج شودشود و محصول فروخته 

اند و نزدیک فرودگاه امام  گذاری کرده های های سراسر کشور سرمایه و تعاونی  ای اتحادیه برای احداث چنین پایانه: حسن ولی گفت

ه است و امیدواریم تا سال آینده درصد مراحل اجرایی آن عملی شد 55در جاده آزادگان محلی ساخته شد که حدود ( ره)خمینی 

 .برداری برسد این پایانه افتتاح و به بهره

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930824001414
http://www.farsnews.com/
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شرایط کشور به لحاظ آب و هوایی و تأمین نور برای پرورش گل کامال مطلوب و مناسب است و بازار خوبی در اطراف : وی افزود

 .ما وجود داردکشور ما مثل کشورهای عربی و کشورهای جدا شده از شوروی برای گل تولیدی کشور 

تواند در زمینه صادرات گل و گیاه به رقم قابل  مدیرعامل اتحادیه سراسری گل و گیاه با بیان اینکه کشور در آینده نزدیک می

ریزی در جهت  و با برنامهافتتاح پایانه گل و گیاه و تکمیل آن نیازمند همکاری مسئولین است : توجهی دست یابد، اظهار داشت

 .توانیم در آینده جایگزین مناسبی برای صادرات نفت داشته باشیم ت گل میتولید و صادرا

میلیاردتومان درخواست وام شده است و در جریان  15اکنون برای اتمام و تکمیل این پایانه صادراتی گل و گیاه  هم: وی افزود

 .برای ساخت پایانه هزینه شده است میلیارد تومان 255میلیارد تومان از این وام هستیم و تاکنون بیش از  15دریافت 

مدیرعامل اتحادیه سراسری گل و گیاه با بیان اینکه خوشبختانه با ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی کارها با سرعت 

 .تر انجام شود اند تا این کار سریع وزیر جهاد کشاورزی هم دستور اکید داده: رود گفت بیشتری پیش می

های  دو بازار گل و گیاه شهید محالتی و بازار امام رضا از طریق اتحادیه: اتحادیه سراسری گل و گیاه تصریح کردمدیرعامل 

 .اند سراسری تشکیل شده

آمار صادرات گل به هیچ عنوان درست نیست و با واقعیت منطبق نیست چون صادرات گل در یک نقطه متمرکز : حسن ولی گفت

شود که تاکنون آمار دقیقی از صادرات گل به ما داده نشده است که اگر این پایانه  ادرات انجام مینیست و از گمرکات مختلف ص

 .شود برداری برسد از آنجا که کلیه امور صادراتی در آن پایانه انجام خواهد شد این مسائل نیز حل می صادراتی به بهره

اه و تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور با محوریت اتحادیه های عشایر، دامداران، گل و گی در این نشست مدیران اتحادیه

 .های روستایی کشاورزی حضور داشتند مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315512555023 

 منابع مالی
 آیانا-1272آبان  37, نجشنبهپ

 میلیارد ریال اعتبار به اجرای طرح کاداستر در استان اردبیل 3۳۳اختصاص 

رییس سازمان امور اراضی کشور در سفر به اردبیل با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل مالقات 

 .ر میان گذاشتندکرد و طرح های حفاظت از اراضی ملی و زراعی و باغی استان را با یکدیگر د
از اردبیل، عدیل سروی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در این ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دیدار پس از قدردانی از برنامه های نجات بخش قباد افشار، رییس سازمان امور اراضی کشور، به ویژه راه اندازی اکیپ های حفاظت 

ی در استان ها و افزایش اعتبارات حفاظت از کاربردی اراضی کشاورزی و همچنین راه اندازی طرح کاداستر به منظور از اراض

مدیریت اراضی و تثبیت مالکیت آن ها به ویژه در استان های پیشرو در کشاورزی با اشاره به پتانسیل های باالی استان اردبیل 

استان برتر کشور است که در حال حاضر در تولیدات زراعی و باغی رتبه های  25زو هم اکنون بخش کشاورزی این استان ج: گفت

 .برتر کشوری را به خود اختصاص داده است

: وی با مثال زدن از سیب زمینی که در رتبه نخست کشوری وعدس، کلزا و سویا که حائز رتبه های دوم کشوری هستند، اعالم کرد

شور به قدری رفیع است که اخیرا تفاهم نامه ای میان جهاد کشاورزی و کشت و صنعت پارس جایگاه این محصوالت در استان و ک

 .منعقد شد که بذر هیبرید کلزا و بذر هیبرید ذرت به طود اختصاصی در این استان تامین و تولید می شود

تامین و به کشورهای هدف صادر می  این در حالی است که به گفته سروی، بذر مورد نیاز چغندر قند نیز در این استان تولید و

 .شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930826000769
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قباد افشار، رییس سازمان امور اراضی کشور نیز در این دیدار با بیان این که مدیریت صحیح اراضی و آب و خاک برای تامین غذای 

د، اعالم است که با محوریت مدیریت اراضی دنبال می شو "چراغ راه جهاد کشاورزی"مردم به عنوان منویات مقام معظم رهبری 

اخیرا جهت جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و زراعی، کارگروهی تخصصی در سازمان امور اراضی تشکیل شده که بر پایه : کرد

 .برطرف می شود( در حوزه امور اراضی ) و اراضی زراعی ( در حوزه منابع طبیعی) آن تداخل اراضی ملی 

درصد از مساحت ایران را دارد که از  2.5در حالی استان اردبیل : را مثال زد و گفتوی در همین رابطه تداخل اراضی استان اردبیل 

میلیون هکتار اراضی ملی که در مورد دوم این امر بیش از مساحت اراضی  2.2هزار هکتار اراضی زراعی دارد و از طرفی  005طرفی 

 !کل کشور است

د به لحاظ پتانسیل کشاورزی، مدیریت امور اراضی در آن بیش از پیش به گفته افشار، اردبیل جزو شش استان کشور است که بای

 .در آن رعایت شود

کما این : رییس سازمان امور اراضی کشور ازعملیات اجرایی برنامه های سازمان امور اراضی در آن استان ابراز رضایت کرد و گفت

یل از نزدیک در جریان پتانسیل های بسیار باالی مدیریتی که امروز پنجشنبه به تقاضای رییس سازمان جهادکشاورزی استان اردب

میلیارد ریال اعتبار در  155اراضی در استان اردبیل قرار گرفتم و به همین خاطر در آینده نزدیک برنامه های طرح کاداستر را با 

ت مطلوب اراضی زراعی و باغی این استان عملیاتی خواهیم کرد تا بیش از پیش شاهد افزایش تولیدات کشاورزی در کنار مدیری

 ./باشیم

http://www.iana.ir/archive/item/15102-2.html 

 منابع مالی
 ایسنا - 1272آبان  3۲دوشنبه 

 گذاری در کشاورزی های افزایش سرمایه صندوق حمایت از سرمایه بررسی راه
فلسفه وجودی صندوق های : شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفتقائم مقام 

 حمایت از توسعه بخش کشاورزی تنها تسهیل گری در فعالیت های بخش کشاورزی است

با مدیران شرکت مادر به گزارش خبرنگار ایسنا در آذربایجان غربی، علیزاده در جلسه شورای هماهنگی مدیران جهاد کشاورزی 

تخصصی و هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با اشاره به جایگاه و اهمیت صندوق توسعه کشاورزی و سرمایه 

افزایش سرمایه صندوق حمایت از بخش کشاورزی و همچنین تعداد اعضای این صندوق از اولویت های : اندک این صندوق، افزود

 .ورزی استمهم صندوق توسعه کشا

وی ساماندهی کشاورزان در تشکل های کشاورزی و تقویت تشکل ها را نیز توسط صندوق های حمایتی بهترین روش برای تقویت 

با توجه به وضعیت فعالیت کشاورزی در کشور سرمایه گذاری در این بخش از : و توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد

سرمایه گذاری می تواند بسیار مثمر ثمر باشد که ضمن افزایش تولید محصوالت کشاورزی، افزایش طریق صندوق های حمایت از 

 .صادرات در این بخش را نیز به همراه خواهد داشت

در ادامه این جلسه اعضای حاضر در در خصوص راه های توسعه صندوق و افزایش سرمایه و تصمیم گیری در مورد شکل گیری 

 .ویت تشکل های موجود، به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود پرداختندتشکل های جدید و تق
http://www.isna.ir/fa/news/31551221515 

 منابع مالی
  آیانا-1272آبان  30, چهارشنبه

http://www.iana.ir/archive/item/20376-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93082613835
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  شود میلیون تومانی مسکن روستایی از اول آذرماه پرداخت می 9۷وام 

میلیون تومانی مسکن روستایی از  9۷معاون امور بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن از آغاز پرداخت وام 
 .یکم آذر خبر داد

 25مصوبه افزایش سقف وام مسکن روستایی به : اهلل مهدیان با اعالم این خبر گفت به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، عزیز

ی دولت تصویب و به بانک مرکزی رفت، از سوی این بانک و شورای پول و اعتبار نیز تصویب شد میلیون تومان پس از اینکه از سو

 .های عامل ابالغ شده است ها نیز مشخص و به بانک و سهمیه پرداخت تسهیالت بانک

: است، ادامه داد هزار واحد شروع شده 155با نوسازی  52وی با اشاره به اینکه پرداخت تسیهالت بهسازی مسکن روستایی از سال 

میلیون تومان  25میلیون تومان به  21.5با افزایش سقف تسهیالت از  31ابالغ نشده بود، اما اعتبارات سال  31این برنامه در سال 

هزار  155هزار واحد مسکونی مصوب شد و بانک مرکزی نیز آنرا در شورای پول و اعتبار تصویب و  155از سوی دولت یازدهم برای 

 .های عامل توزیع و ابالغ کرد سکونی را به بانکواحد م

 میلیونی از اول آذر 9۷پرداخت وام / ها  تعیین سهمیه استان

شود و از اول  ها ابالغ می ها را مشخص کرد و تا آخر این ماه به استان بنیاد مسکن هم توزیع استانی کرد و سهمیه استان: وی افزود

 .شود تومانی آغاز میمیلیون  25آذر ماه پرداخت وام 

التفاوت نرخ سود  نامه الزم را برای پرداخت مابه جمهور هم تضمین ریزی و نظارت راهبردی رئیس معاونت برنامه: مهدیان گفت

درصد است را داده است، تا دولت آن را پرداخت کند که خوشبختانه این تضمین نامه هم داده شده است که ساالنه  5تسهیالت که 

 .شود ها پرداخت می دیده شود که امسال این موضوع دیده شده و به بانکدر بودجه 

با توجه به اینکه وقفه کوتاهی در پرداخت تسهیالت ایجاد شده بود، اما : معاون امور بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن ادامه داد

هزار واحد مسکن روستایی خیلی سریع  155رای میلیون تومانی ب 25هایی که قبال صورت گرفته، این تسهیالت  با تشکیل پرونده

 .شود تکمیل می

 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسهیالت مسکن روستایی  3سقف 

هزار میلیارد تومان است که  1سقف اعتبار برای تسهیالت مسکن روستایی : معاون امور بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن افزود

 .میلیون تومان پرداخت شود 25ر واحد مسکونی روستایی به هر واحد هزا 155مقرر شده برای احداث 

های عامل به ترتیب سقفی که به آنها ابالغ شده و باید تسهیالت پرداخت کنند، شامل تجارت، ملت،  بانک: وی خاطر نشان کرد

 .صادرات، سپه، ملی و رفاه است

د سال است که در پرداخت تسهیالت مسکن روستایی، بانک مسکن به گفته معاون امور بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن، چن

 .حذف شده است

http://www.iana.ir/majles/item/15122-2.html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 72/80/36فارس

 کتابخانه مجازی کشاورزی کشور رونمایی شد

http://www.iana.ir/majles/item/20364-1.html
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درصد از نیازهای علمی  1۷با راه اندازی این کتابخانه مجازی کشاورزی، : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

ناشر در دنیا  ۲۳۳شود و در این کتابخانه مجازی با بیش از  محققان در بخش کشاورزی پاسخ داده می
 .توانیم ارتباط برقرار کنیم می

، امروز در مراسم بزرگداشت بیست و دومین دوره هفته کتاب از کتابخانه مجازی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .کشاورزی کشور در سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی رونمایی شد

قیق هم معموال به کتاب منتهی شود و نتیجه تح آموزش معموال با کتاب شروع می: اسکندر زند معاون وزیر در این مراسم گفت

 .شود می

گذاری شده است ولی در زمینه کتاب در کشور  رکن کتاب، آموزش و تحقیق بر روی آموزش و تحقیق سرمایه 1در بین : وی افزود

 .گذاری چندانی صورت نگرفته است های علمی سرمایه کارهای زیادی انجام نشده است و به ویژه بر روی کتاب

های ما در وزارت جهاد کشاورزی که با آن مواجه بودیم دسترسی به منابع  یکی از چالش: اد کشاورزی بیان داشتمعاون وزیر جه

علمی جدید بود که با همت مرکز اسناد و اطالعات علمی سازمان کار بزرگی انجام شد و امروز در این مراسم کتابخانه مجازی 

 .شود کشاورزی سازمان افتتاح می

درصد از نیازهای علمی محققین در بخش کشاورزی و سازمان برآورده  35این کار با حداقل هزینه انجام شده و : زند اظهار داشت

بر اساس این گزارش این مراسم با . توانیم ارتباط برقرار کنیم ناشر در دنیا می 155شود و در این کتابخانه مجازی با بیش از  می

مدیریت جهادی و »همچنین معاون وزیر ارشاد برگزار شد و در این مراسم از کتاب حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونین وی و 

 .رونمایی شد« توسعه کشاورزی

در این مراسم همزمان با روز کتاب، مدیریت جهادی و توسعه کشاورزی که با حضور محمد حجتی وزیر جهاد کشاورزی در سازمان 

 .کتابخانه مجازی کشاورزی رونمایی شدتحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315512555222 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 72/80/36فارس

 های شهرداری در غرفه 3و  ۲عرضه میوه درجه / های میوه میلیون تومانی غرفه 3۷انتقاد از اجاره ماهانه 

های  مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران با بیان اینکه عرضه محصوالت کشاورزی از طریق غرفه

عرضه محصوالت : کننده است، گفت کننده و مصرف های هنگفت موجب ضرر به تولید شهرداری با اجاره

 .ها واگذار شود باید به اتحادیه کشاورزی
نوذر نگهداری مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران امروز در نشست خبری مدیران عامل  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تحت  53باغداران کشور از سال  اتحادیه: های سراسری بخش کشاورزی که در اتحادیه مرکزی نظارت برگزار شد، گفت اتحادیه

نظارت سازمان مرکزی ایران به ثبت رسید و در حال حاضر با تحت پوشش قرار دادن بیش از یکصد شرکت و تعاونی باغداران 

 .دهد های کشاورزی، خرید و فروش محصوالت کشاورزی و آموزش به باغداران ارائه می خدماتی از قبیل تأمین و توزیع نهاده

با توجه به مزیت نسبی بخش : هزار هکتار است، گفت 055میلیون و  1ن اینکه سطح زیر کشت باغات کشور بیش از وی با بیا

شود و نیازمند توجه مسئوالن  های مهم کشاورزی محسوب می های کشاورزی این بخش یکی از بخش باغبانی نسبت به سایر بخش

 .است

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930826000141
http://www.farsnews.com/
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با تشکیل معاونت : باغبانی را از اعتبارات تخصیصی وزارت جهت بگیریم، گفت نگهداری با بیان اینکه امیدواریم، بتوانیم سهم

ها سوق یافته بود، به  باغبانی در وزارت جهاد کشاورزی امیدوار هستیم، تا آن منابعی را که به صورت ناعادالنه به سمت سایر بخش

 .سمت باغبانی برگردد

های تولید، باال بودن میزان ضایعات باغی به دلیل  باال بودن هزینه: ظهار داشتوی در ادامه به مشکالت بخش باغبانی اشاره کرد و ا

 .ای از جمله مشکالت این بخش است های مناسب برای نگهداری، عدم پوشش مناسب بیمه عدم وجود زیر ساخت

بودن اراضی کشاورزی،  پایین بودن سطح مکانیزاسیون به دلیل کوچک: مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران تصریح کرد

نداشتن نیروی متخصص در زمینه مکانیزاسیون و سرعت نسبتا کند، صنایع تبدیلی به دلیل اقتصادی نبودن تولید از دیگر مشکالت 

 .رود بخش باغبانی به شمار می

طوری که ما در تولید  از دیگر مشکالت بخش باغبانی پایین بودن میزان صادرات در مقایسه با تولید است،: نگهداری تصریح کرد

 .خرما در جهان رتبه دوم را دارا هستیم، اما در میزان صادرات آن در جهان رتبه هفتم را داریم

پایین بودن عملکرد تولید در واحد سطح در بخشی از محصوالت کشاورزی مانند زیتون و سردرگمی باغداران در فروش : وی افزود

 .رود ن زمینه و عدم ثبات بازار در محصوالت باغی از دیگر مشکالت این بخش به شمار میمحصوالت باغی و نبود متولی خاص در ای

پیشنهاد ما برای رفع مسائل و مشکالت بخش باغبانی ترویج و بکارگیری : مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران تصریح کرد

 .تکنولوژی جدید و دانش جدید در کاشت و داشت باغات موجود است

های  های تعاونی برای فرآوری و نگهداری محصوالت باغی و اعطای مشوق همچنین پرداخت تسهیالت ویژه به شرکت: وی افزود

 .صادراتی به صادرکنندگان و تسهیل امور گمرکی از پیشنهادات ما برای رفع مسائل و مشکالت بخش باغبانی کشور است

های باغداران در جهت خرید توافقی محصوالت  ها و شرکت ت از اتحادیهحمای: مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران بیان داشت

 .های ما در جهت برداشتن گام در جهت حمایت از باغدار است های کم بهره و ارزان قیمت یکی از خواسته با اعطای وام

و انجام معامالت سلف و  های بورس کاالی کشاورزی توجه دولت به تولید محصوالت ارگانیک و توسعه فعالیت: نگهداری افزود

 .تواند اهرم اطمینانی برای باغدار باشد تا به راحتی و با خیال راحت به تولید محصول بپردازد تعیین قیمت خرید تضمینی می

گذاری  تأسیس صندوق حمایت از سرمایه: های اتحادیه باغداران کشور در جهت حمایت از باغداران اشاره کرد و گفت وی به برنامه

اران با هماهنگی و همکاری معاونت باغداری وزارت جهاد کشاورزی و تأسیس صندوق مادر تخصصی حمایت از بخش کشاورزی باغد

 .در دستور کار ما قرار دارد

ریزی محصوالت باغی و ایجاد یک تعادل نسبی در  صادرات منسجم و برنامه: مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران تصریح کرد

های  در دست گرفتن سهم مناسبی از بازار داخلی و ورود به بازارهای میادین سطح شهر بویژه در سطح شهر تهران از برنامهبازار با 

 .حمایتی ما از باغداران است

اندازی یک شرکت ملی حمل و نقل باغی که بصورت اختصاصی به باغداران ارائه خدمات کند در برنامه  راه: نگهداری بیان داشت

اندازی دفتر توسعه بازاریابی در کنار اتحادیه که به صورت اختصاصی به بازاریابی محصوالت باغی  داریم و همچنین راهخودمان 

 .های تعاونی ما قرار دارد بپردازد و آموزش تکنولوژی و دانش فنی به باغداران در دستور شرکت

میلیون تن مرکبات  2میلیون تن سیب و همچنین حدود  1امسال حدود : وی به میزان تولید محصوالت باغی اشاره کرد و گفت

 .درصد از مرکبات به تولید پرتقال اختصاص دارد 25تا  55تولید خواهیم داشت که حدود 

در خصوص صادرات محصوالت باغی آمار ضد و نقیضی ارائه : وی در مورد صادرات محصوالت باغی به کشور روسیه اظهار داشت

کشورمان آمدند و خریدهایی هم انجام دادند، ولی کیفیت تولید محصوالت باغی در بعضی از مناطق با شده است، تجار روسیه به 

 .آنها مطابق نبود  خواسته
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اند تا بخشی از تولید سال آینده را تحت نظر داشته باشند و با نظارت خودشان صادرات  آنها درخواست کرده: نگهداری تصریح کرد

 .انجام شود

های اصلی باغداران در تولید محصوالت کشاورزی بازار این محصوالت است در حالیکه در دنیا دغدغه  از دغدغهیکی : وی افزود

بندی و فروش محصول را به عهده دارد و  های مربوط برداشت، بسته کشاورز و باغدار فقط تولید محصول است و بعد از آن اتحادیه

 .خاطر کشاورزان استقیمت تضمینی محصوالت کشاورزی هم موجب آسودگی 

های شهرداری که قیمت پایه  امیدواریم عرضه محصوالت کشاورزی دوباره به اتحادیه بازگردانده شود زیرا غرفه: نگهداری بیان داشت

شوند و  میلیون تومان اجاره داده می 15شود و با مبالغ هنگفتی مثال  تومان است به مزایده گذاشته می 2.5اجاره آن ماهانه حدود 

 .شود کننده می کننده و تولید موجب آسیب به مصرف

را که حاشیه سود  1و  1های درجه  داران هم معموال برای تأمین اجاره میوه غرفه: مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران اظهار داشت

 .کنند باالیی برای آنها داشته باشد عرضه می

توانند به دلیل ارتباط مستقیم با کشاورزان  ها می سپرده شود اتحادیه ها اگر بخش عرضه محصوالت باغی به اتحادیه: وی افزود

 .محصول را از کشاورزان خریداری کنند و در میادین هم با قیمت مناسبی عرضه کنند

توان به صورت هفتگی تعیین کرد و بصورت قطعی از کشاورزان  خرید محصوالت باغی را می  به این ترتیب قیمت: نگهداری افزود

 . کننده و تولید کننده حمایت کرد توان از مصرف  داری کرد و در نتیجه میخری

های روستایی و کشاورزی کشور با محوریت اتحادیه  های گل و گیاه، دامداران، عشایر و تعاونی در این نشست مدیران اتحادیه

 .های روستایی کشاورزی حضور داشتند مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315512555501 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1272آبان  37, پنجشنبه

 مرکبات و سیب شب عید امسال وارداتی نخواهد بود : حجتی در مازندران اعالم کرد

جهاد کشاورزی به صورت قطعی از عدم واردات مرکبات و سیب شب عید و تامین میوه های رایج شب  وزیر
 .عید از تولید داخل خبر داد

از مازندران، محمود حجتی امروز پنجشنبه در ادامه بازدید از اراضی ( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

هرچند سرمای پارسال به باغ های کشور آسیب زده، اما با این : افزود 'عقه خیل'گه ساری در روستای زراعی و باغی بخش چهار دان

 .وجود دغدغه ای برای تامین مرکبات و سیب شب عید امسال وجود ندارد

 .تبرنامه ذخیره سازی مرکبات و سیب به اتحادیه باغداران مازندران و تعاون روستایی ارایه شده اس: وی ادامه داد

با بررسی و آسیب شناسی دقیق باید عالوه بر تامین منابع آبی : حجتی با تاکید بر تغییر الگوی کشت در مناطق ییالقی، اظهار کرد

 .نسبت به تغییر الگوی کشت در اراضی شیب دار اقدام کرد

 .اری این شهرک ایجاد شده استدر زمان حاضر اساسنامه و ردیف اعتب: وی به ایجاد شهرک کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت

 .دولت پشتیبانی مناسبی را در تهیه نهال برای اراضی شیب دار انجام می دهد: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 هکتاری در فریم ساری 3۰بازدید وزیر جهاد کشاورزی از باغ مدرن 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930826000872
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هکتاری  12همراه او نبود؛ آن ها امروز از باغ اما این پایان بازدیدهای نفس گیر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و هیئت 

 .در فریم ساری نیز بازدید کرد"پرا "شرکت 

هکتار باغ  M3 ،2هکتار باغ سیب پایه مالینگ 15هکتار شامل  12میلیارد ریال که در زمینی به مساحت  1.02باغی با اعتبار 

یافته ها و دستاوردهای باغبانی، مجهز به سیستم آبیاری قطره ای هکتار باغ آلو و هلو است و احداث آن بر اساس آخرین  1گالبی و 

 .تن در هکتار است 255تا  55و با پیش بینی عملکرد ( کنترل آب و کود)هوشمند 

جالب آن که به گزارش خبرنگار اعزامی ما، اشتغالزایی در منطقه و اجرای نمونه ای از تغییر الگوی کشت منطقه و احداث باغ در 

 .شیب دار مستعد و رونق اقتصادی در منطقه و تولید میوه از مهم ترین اهداف این پروژه است زمین های

http://www.iana.ir/archive/item/15105-2.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1272آبان  30, چهارشنبه

 قرنطینه نباید دست و پای واردات تکنولوژی برای کشاورزان را ببندد : کشاورز دبیرکل خانه

هرچه : ، گفت«نباید به بهانه قرنطینه جلوی واردات تکنولوژی را بگیریم»دبیر کل خانه کشاورز با بیان این که 

 .راه ورود تکنولوژی را به بهانه قرنطینه سخت کنیم، آفت ها چندین برابر می شود
، عیسی کالنتری در سمینار ساالنه سازمان حفظ نباتات کشور در بابلسر خاطر نشان کرد (ایانا)رش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزا

 .واردات بدون ضابطه و کنترل به روش های مختلف صورت می گیرد: 

کشاورزان را از تکنولوژی روز محروم  دبیر کل خانه کشاورز با اشاره به قدیمی بودن قوانین حوزه کشاورزی و تاکید بر این که نباید

اگر جلوی ورود تکنولوژی کشاورزی را بگیریم، کشاورزان بیکار : کرد و دست و پای واردات تکنولوژی برای آن ها را بگیرد، افزود

 .نخواهند بود و مرزها نیز تحت کنترل و مراقبت نیست

ر و تولید را کم کنیم، بلکه باید با افکار نو و استفاده از تکنولوژی و نباید به بهانه های مختلف کشور را فقی: کالنتری تاکید کرد

 .اصالح قوانین به فکر افزایش بهره وری در تولید محصوالت کشاورزی باشیم

و دنیا بیکار نیست که ما را هدف قرار دهد؛ امروز کشورهای اروپایی بر اساس قوانین انواع محصوالت کشاورزی را وارد : وی ادامه داد

 .یا صادر می کنند

با توجه به این که وزارت نیرو : دبیر کل خانه کشاورز ایران به اهمیت افزایش بهره وری در فعالیت های کشاورزی اشاره و گفت

درصد آب کشاورزی را به دلیل وضعیت بحرانی منابع آبی کم خواهد کرد، تنها راه حفظ و پایداری فعالیت های  55امسال تا 

 .برنامه ریزی بر اساس نصف آب موجود باشد کشاورزی باید

مراکز خدمات کشاورزی و آموزش مهم ترین : کالنتری با قدردانی از خدمات دولت یازدهم در حوزه فعالیت های کشاورزی افزود

 .داشتندبرنامه برای حفظ و تولید پایدار محصوالت است، اما دولت های نهم و دهم بیشترین بی توجهی را به این موضوع 

مراکز خدمات کشاورزی با هشت هزار کارشناس به عنوان نیروهای در صف در فعالیت های کشاورزی محسوب می : وی اضافه کرد

 .شوند

نفر کاهش و آموزش در بین  255در دولت های نهم و دهم تعداد کارشناسان در مراکز کشاورزی به : دبیر کل خانه کشاورز گفت

 ./ده استکشاورزان نیز به صفر رسی

http://www.iana.ir/arcنhive/item/15120-2.html 

 

http://www.iana.ir/archive/item/20378-1.html
http://www.iana.ir/arcنhive/item/20367-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1272آبان  30, چهارشنبه

  در خواست مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی برای بهره گیری از تجربیات بین المللی حفظ نباتات

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی بهره گیری از تجربیات در عرصه بین المللی در زمینه حفظ نباتات را بسیار 
 . مثبت و تاثیر گذار عنوان کرد

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، محمد حسین شریعتمدار در سی و پنجمین سمینار ساالنه حفظ نباتات کشور که در بابلسر 

 .سازمان حفظ نباتات به عنوان سازمانی خادم برای کشور است: ر داشتبرگزار شد، اظها

 .باید از ظرفیت بخش خصوصی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی استفاده شود: وی ادامه داد 

نباتات وجود مشاور عالی وزیر جهاد کشاوزی با بیان اینکه سیستم های پیش آگاهی باید با استفاده از ابزار مدرن در سازمان حفظ 

 .بسیاری از کنترل آفات در دنیا از طریق سیستم پیش آگاهی انجام می شود: داشته باشد گفت

باشد که متاسفانه این امر در کشور ما مشخص شده نیست،  IPMشریعتمدار با بیان این که استفاده از آفت کش ها باید در قالب 

 .باید هماهنگ با پیشرفت های علمی حفظ نباتات در دنیا باشیم که متاسفانه کمی عقب هستیم: اظهار داشت

ر تاثیر گذار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که بهره گیری از تجربیات بین المللی و مشاوران حفظ نباتات در دنیا بسیا

 .و سودمند خواهد بود، خواستار استفاده از آخرین ابتکارات و تکنولوژی بروز دنیا در کنترل عوامل خسارت زا شد

تا : وی با بیان اینکه منابع آبی در بخش کشاورزی باید ساماندهی شود و حل آن در دقیقه نود با بروز مشکل صورت نگیرد، گفت

متر مکعب  1متر مکعب در روز بوده، در حالی که هم اکنون به  2هر فرد جهت تامین امنیت غذایی میزان آب مورد نیاز  25دهه 

 .در روز رسیده که این امر نگران کننده است

: مشاور عالی وزیر جهاد کشاوزی با اشاره به اینکه نباید بگذاریم از طریق عوامل خسارت زا به مزارع و باغات لطمه وارد شود، افزود

 .انه امسال از بهترین سال هایی بوده که مبارزه با بیماری سن در کشور ما انجام شده استخوشبخت

http://www.iana.ir/archive/item/15125-2.html 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1272آبان  39, سه شنبه

 حفظ نباتات کشور امروز در بابلسر آغاز به کار کرد سمینار ساالنه 
سمینار ساالنه حفظ نباتات کشور با حضور مدیران حفظ نباتات سازمان های جهاد کشاورزی استان های 

 .کشور امروز در بابلسر آغاز به کار کرد
سم هدف از برگزاری این سمینار را به گزارش ایرنا از ساری محمد علی باغستانی رییس سازمان حفظ نباتات کشور در این مرا

 .بررسی مشکالت قرنطینه ، آفات و سموم، عوامل بیولوژیکی و مقوالت پشتیبانی و اعتباری عنوان کرد

 .در حال حاضر وضعیت کنترل آفات به صورت شیمیایی و غیر شیمیایی در کشور با مشکالت زیادی مواجه است: وی گفت 

اکنون به دلیل عدم نظارت کافی و جامع مشکالت زیادی در نحوه تولید : در این سازمان اضافه کردوی با اشاره به کمبود اعتبارات 

 .و استفاده از انواع سموم وجود دارد

: باغستانی با اشاره به کمبود تجهیزات آزمایشگاهی در مبادی ورودی واردات محصوالت کشاورزی در قرنطینه های کشور افزود

محصوالت کشاورزی از بنادر جنوبی وارد کشور می شود که هیج آزمایشگاهی پیشرفته و با تجهیزات امروزی میلیون تن  21ساالنه 

 در این مبادی وج

 .د ندارد

http://www.iana.ir/archive/item/20365-1.html
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رییس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به این که فرایند ترخیص کاال بدون اعمال کارشناسی و نظرات شخصی برخی از افراد 

 .بر اساس برنامه تایید شده تمامی این مشکالت بازنگری و روش های غلط اصالح می شود: اشتوارد کشور می شود، اظهار د

سال، امسال در بابلسر برگزار شد و به مدت سه روز ادامه دارد، کارگاه های اموزشی قرنطینه ، افات و  25در این سمینار که پس از 

 .شودسموم ، عوامل بیولوژیکی ، پشتیبانی و اعتبارات دایر می 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/15151-2.html 
  مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1272آبان  30, چهارشنبه

 دفاع مدیر سازمان میادین از روند واگذاری غرفه های میوه و تره بار 

میادین و بازارهای سازمان میادین بر اساس مصوبات قانونی و از طریق فراخوان و مزایده واگذاری غرفه ها در 
بین اشخاص حقوقی مانند تشکل ها، اتحادیه ها و غیره و حقیقی و تولید کنندگان و تامین کنندگان 

 .محصوالت کشاورزی است
ساعت پس از آن  25یادین میوه و تره بار شهرداری تهران، ، مدیرعامل سازمان م(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

درصد از غرف میادین میوه و  25خواستار واگذاری  یک نشست خبری رکشاورزی، د  اتحادیه های مختلف بخش  که مدیران عامل

در شورای واگذاری : بار بدون عامل محدودیت مزایده به تولیدکنندگان، برای عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی شدند؛ گفت تره

همچنین  که متشکل از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن تجارت، شورای اسالمی شهر و سازمان میادین و

کمیسیون معامالت غرف مطابق با دستورالعمل های مصوب و اولویت های تصریح شده در قوانین و مقررات فرادستی انجام می 

سید احمد صفوی با بیان اینکه آمار اماکن واگذار شده در هر دوره به طور متوسط تایید کننده حضور حداقل پنجاه درصدی .شود

اظهار نظرهایی که این روزها توسط برخی افراد در این رابطه : نی های محصوالت کشاورزی است، افزوداتحادیه ها، تشکل ها و تعاو

میدان و بازارهای در سطح شهر  255سازمان میادین در : وی خاطرنشان کرد.مطرح می شود، مقاصد خاصی را دنبال می کند

درصد از نیاز میوه و تره بار شهروندان را با کنترل دقیق و  15درصد مراکز عرضه سطح شهر، قریب به  0تهران که تقریبا معادل 

مستمر بر فرآیند نرخ گذاری، کنترل نرخ و کیفیت محصوالت، استقرار تمام وقت مدیران، کارشناسان و همچنین نظارت های دوره 

نرخ گذاری نظام : تهران ادامه داد مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری.ای بازرسان سیار و نامحسوس تامین می کند

 .مند که توسط کمیته نرخ گذاری با حضور نمایندگان وزارتخانه های مذکور انجام می شود نیز از دیگر اقدام های سازمان است

 مجموعه این اقدامات و کنترل مستمر بر قیمت ها و نیز نظارت های دیم توسط بازرسان مستقر در میادین و: صفوی تصریح کرد

بازارها موجب اقبال و اعتماد شهروندان شده و استقبال از میادین این سازمان را که رویکردی رفاهی و خدماتی دارد افزایش داده 

اهمیت به شهروندان و رسیدگی به خواسته هایشان در سازمان و نیز تفاوت چشمگیر و قابل مالحظه : وی همچنین ادامه داد.است

 .ان با سایر مراکز عرضه در سطح شهر، از مزیت هایی است که مورد نظر و تایید شهروندان تهران استقیمت مراکز عرضه این سازم

بر اساس آمار و اطالعات رسمی میانگین قیمت های عرضه : مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در پایان گفت

درصد کمتر از میانگین سایر مراکز عرضه در سطح شهر است و سازمان با  25میوه و تره بار در میادین و بازارهای سازمان حدود 

اجرای طرح هایی همچون عرضه محصوالت دستچین، محصوالت بسته بندی، محصوالت گواهی شده، محصوالت ارگانیک و غیره 

 ./پاسخگوی سالیق مختلف شهروندان است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/15102-2.html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20352-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20330-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20371-1.html
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 آیانا- 1272آبان  36, دوشنبه

 های بخش کشاورزی  بار به تشکل درصد غرف میادین میوه و تره9۳درخواست واگذاری 

درصد از  9۳خواستار واگذاری کشاورزی، امروز در یک گردهمایی   اتحادیه های مختلف بخش  مدیران عامل

بار بدون عامل محدودیت مزایده به تولیدکنندگان، برای عرضه مستقیم محصوالت  غرف میادین میوه و تره

 .کشاورزی شدند
های سراسری بخش کشاورزی امروز در  ، نشست خبری مدیران عامل اتحادیه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های روستایی و  های گل و گیاه، عشایر، دامداران و تعاونی در این نشست، مدیران اتحادیه. زی نظارت برگزار شداتحادیه مرک

های روستایی کشاورزی حاضر شدند و به بیان مسائل و  کشاورزی کشور با محوریت اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی

 .لیدی پرداختندهای تو های تشکل مشکالت پیش روی آنها و توانمندی

 55این اتحادیه از سال : های روستایی و کشاورزی گفت در ابتدای این جلسه، مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی

تواند در تمام  مند بخش کشاورزی است که می کار کرد و تنها تشکل وظیفه تولیدی بخش کشاورزی آغاز به  اتحادیه 22با عضویت 

 .تلف اقتصادی ورود پیدا کندهای مخ زمینه

های روستایی و کشاورزی  تشکل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی: بنار با اشاره به وظایف این اتحادیه افزود... ا رحمت

ها و حمایت از  های بخش کشاورزی با سایر بخش مابین آنها، مشکالت تشکل ها، رفع مشکالت فی وظیفه نظارت و هماهنگی تشکل

 .های بخش کشاورزی را دارد کلتش

های  یکی دیگر از وظایف این اتحادیه، توزیع محصوالت تولیدی کشاورزان است که در این زمینه همکاری: وی خاطرنشان کرد

 .های تولید برای عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی را دارد مختلفی با اتحادیه

برای عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی، : روستایی و کشاورزی ادامه داد های مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی

بار انجام شده، اما از این موضوع تا به  درصد از غرف میادین میوه و تره 25تعامالتی با شهرداری تهران و شورای شهر برای واگذاری 

 .امروز نتایج عملی و درستی حاصل نشده است

صورت مزایده، باعث پرداخت شدن بهای بیشتر برای خرید محصوالت  بار به ادین میوه و ترهواگذاری غرف می: بنار تصریح کرد

 .کننده می شود کشاورزی از جیب مصرف

تعاونی و اتحادیه وجود دارد که در این راستا برخی فعاالن بخش  155هزار و  در بخش کشاورزی هشت: وی در پایان یادآور شد

 ./اند ضور یافتهکشاورزی در چند تعاونی مختلف ح

http://www.iana.ir/tashakkol/item/151152.html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان – 1272آبان  3۲: تاریخ

 اجراستتولید بذرهای جدید در دست /ضعف بخش کشاورزی در رینگ صادراتی بورس کاال 

متاسفانه در سالهای اخیر بخش کشاورزی در رینگ صادراتی بورس کاال ضعیف عمل کرده این بخش در سال جاری با : بنازاده گفت

 .های کشور و همکاری سازمان بورس کاال است که جایگاه و فعالیت خود را بهبود ببخشد کمک اتحادیه مرکزی تعاونی

های روستایی و کشاورزی در نشست  بنازاده مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونیخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

معامالت آتی بورس کاال زمینه حضور کشاورزان و همچنین خود این اتحادیه را در این بخش پررنگ کرده و ما شاهد : خبری گفت

 . های کشاورزی در این حوزه باشیم راتژیک نظیر ذرت و نهادهکاهش قیمت محصوالت است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/203301.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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هزار هکتار به تولید محصوالت باغی و زراعی به خصوص ذرت پرداخته اما  5کشت و صنعت جیرفت در زمینی بالغ بر :وی ادامه داد

شت و صنعت مرکز شهید این کشت و صنعت بیشتر در زمینه تولید محصوالت باغی نظیر مرکبات فعال بوده است ولی تولید ک

هزار تن در سال جاری  15رجایی در زمینه زراعی بیشتر فعال بوده ولی تولید آن در سطح پایین است و محصوالت باغی آن به 

 . رسیده است

ماش  در حال حاضر تولید بذر: دهد افزود بنازاده با بیان اینکه بذرهای خوب تولید محصوالت باغی و زراعی را در کشور افزایش می

و خود این محصول در اختیار این اتحادیه است و در آینده بنا داریم با کارشناسانی که با ما فعالیت دارند روی دانه روغنی کلزا، 

 . گندم و سویا کار کنیم و میزان تولید آن را در کشور افزایش دهیم

این صادرات فقط محدود به : رب گوجه فرنگی باشد افزودمدیر این اتحادیه با بیان اینکه قرار است اولین محموله ارسال به روسیه 

 . این محصول نیست و قرار است با ارسال این محموله محصوالتی نظیر مربا و آب معدنی را در مراحل بعدی صادر کنیم

ا به این کشور های صنایع غذایی م گیرد که دو از کارخانه در حال حاضر صادرات ما به کشور عراق صورت می: وی در ادامه افزود

 . کنند محصوالت خود را صادر می

گیرد و خصوصا  کلیه فعالیتهای این اتحادیه تحت نظر شرکتهایی که چند نوع فعالیت دارد صورت می: وی در پایان یادآور شد

 . اند کشت و صنعت شهید رجایی و جیرفت بسیار در زمینه تولید محصوالت صنایع غذایی فعال بوده

http://www.yjc.ir/fa/news/5521533 
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 با حضور هیات عالی رتبه ایران؛دومین کنفرانس بین المللی تغذیه برگزار می شود
برای شرکت در ( سه شنبه)بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز جاریهیات عالیرتبه ایران از وزارتخانه های جهادکشاورزی و 

، دومین (فائو)به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد.دومین کنفرانس بین المللی تغذیه به میزبانی فائو رهسپار رم شد

از  (WHO)سازمان بهداشت جهانی و (FAO)به میزبانی سازمان خواربار و کشاروزی ملل متحد(ICN1)کنفرانس بین المللی تغذیه

( تات)اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی .آبان ماه در مقر فائو برگزار می شود 15تا  15

به  که نخستین رویداد بین المللی در سطوح باال در زمینه چالش های تغذیه قرن حاضر 1ان .سی.ریاست هیات ایرانی حاضر در آی

سوء تغذیه یکی از جدی ترین مشکالت حوزه سالمت و توسعه می باشد که کمتر مورد توجه قرار .شمار می آید، را برعهده دارد

میلیون نفر در جهان به صورت مدام از دریافت  555در حال حاضر حدود : دفتر نمایندگی فائو در ایران تصریح کرد.گرفته است

درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند نیز از کمبود  15میلیارد نفر که حدود  1که غذای کافی محروم هستند، حال آن

در این رابطه ( فائو)سرج ناکوزی نماینده سازمان خواربار و کشاروزی ملل متحد .ریزمغذی ها در وعده های غذایی خود رنج می برند

متحد به ما آموخته است که تنها راه دستیابی به نتایج قابل  تجارب بدست آمده از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل: خاطرنشان کرد

شایان ذکر است؛ نخستین کنفرانس بین .توجه در مواجهه با چالش های جهانی از طریق یک تعهد جمعی امکان پذیر خواهد بود

ن از تحقق هدف رهایی از المللی تغذیه با شرکت رهبران کشورهای جهان و تعهد آنان به اقدام واحد و یکپارچه با هدف اطمینا

، ارائه دهنده فرصتی مهم برای جامعه بین المللی است تا از این طریق به چالش  1ان .سی.آی.برگزار شد 2331گرسنگی در سال 

های مرتبط با سوءتغذیه بپردازد و انتظار می رود با اعالم بیانیه رم و چارچوب اجرایی مرتبط با آن زمینه های تعهد دوباره و 

کشور، آژانس  255گفتنی است، نمایندگان دولت های .امات متمرکز برای مقابله با سوءتغذیه در دهه های آتی را فراهم سازداقد

http://www.yjc.ir/fa/news/5043899
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های سازمان ملل متحد، سازمان های بین الدولی، اعضای جامعه مدنی، بنیاد ها، بخش خصوصی، متخصصان از گوشه و کنار جهان 

 تنیز در کنفرانس مذکور شرکت خواهند داشوزیر کشاورزی و بهداشت  05و بیش از 

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 1272آبان  3۲دوشنبه 

  مدیر عامل اتحادیه باغداران اعالم کرد

 تهدید به مرگ باغداران از سوی دالالن
تومانی برای هر کیلوگرم پرتقال سرمازده در سال گذشته انتقاد کرد و  215باغداران از تعیین غرامت ناچیز مدیر عامل اتحادیه 

علیرغم تالش های صورت گرفته برای دریافت غرفه عرضه مستقیم محصوالت باغی در میادین تره بار با تهدید به مرگ : گفت

 .دالالن مواجه شدیم

یکی از مشکالت باغداران این است که اکثر : در نشست خبری اظهار کرد -دوشنبه  -نگهداری امروز به گزارش خبرنگار ایسنا، نوذر 

اند غرامت ناچیزی بابت محصولشان دریافت  آن ها تحت پوشش بیمه نیستند و آن هایی هم که محصوالت و باغ خود را بیمه کرده

 .می کنند چرا که تعیین قیمت محصوالت آن ها مناسب نیست

های فراوان  های مرکبات استان مازندران با سرمازدگی و آسیب بسیاری مواجه شد پس از بررسی در سال گذشته که باغ: فزودوی ا

هایشان بر اثر برف سنگین  تومانی را برای هر کیلوگرم پرتقال یخ زده تعیین کردند و آن باغدارانی که درخت 215غرامت ناچیز 

 !تر دریافت کردند تومان اضافه 215دچار شکستگی شده بود کیلویی 

های کشور،کمبود نقدینگی باغداران ،  مدیر عامل اتحادیه باغداران به باال بودن هزینه های تولید به دلیل کوچک بودن قطعات باغ

یره باال بودن میزان ضایعات محصوالت به دلیل نبود مکانیسم مناسب برداشت و توزیع ، عدم وجود سیستم حمل و نقل مناسب و غ

  .به عنوان مشکالت بخش باغبانی کشور اشاره کرد

یکی دیگر از مشکالت باغداران این است که نمی توانند محصول خود را به طور مستقیم به بازار عرضه کنند : نگهداری گفت

گیرد تا میوه و تره بار به وعلیرغم این که قانون مشخص کرده باید تعدادی از غرفه ها باید در میادین تره بار در اختیار آن ها قرار 

هایی که براساس قانون متعلق به باغداران است و کمتر از حدود یک و  ها غرفه صورت مستقیم از تولید به مصرف برسد اما شهرداری

 .میلیون تومان به دالالن واگذار می کند 15نیم میلیون تومان هزینه اجاره بهای واقعی به مزایده گذاشته و حدود 

شود برای  ها که از سوی دالالن پرداخت می میلیون تومانی غرفه 15این مکانیسم باعث می شود تا قیمت حدود : داد وی ادامه

 .شود و افزایش قیمت بیش از حد این محصوالت رقم می خورد جبران به قیمت محصوالت کشاورزی افزوده می

های تعیین شده و ساماندهی مکانیسم  گرفته برای دریافت غرفهعلیرغم تالش های صورت : مدیر عامل اتحادیه باغداران اعالم کرد

برای حضور باغداران و فروش محصوالت آن ها به صورت مستقیم از سوی دالالن مورد تهدید قرار گرفتیم و ادامه کار با مشکالت 

ها را به تولیدکنندگان اختصاص  ین غرفهفراوانی مواجه شد که البته از مسووالن خواستاریم تا قانون را در این زمینه رعایت کنند و ا

 .دهند

http://www.isna.ir/fa/news/31551221232/ 
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  رییس سازمان حفظ نباتات عنوان کرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3ef02e137d0b42269c1eddc44a0963d9&Title=%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B#sthash.cJbZ9ynv.dpuf
http://www.isna.ir/fa/news/93082613696/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
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 بهره برای ایجاد آزمایشگاه کنترل و کیفی پیگیری تسهیالت کم
آزامایشگاه قرنطینه از جمله مسائل مهم این سازمان است که پیگیری تسهیالت کم تجهیز : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .بهره برای ایجاد آزمایشگاه کنترل و کیفی در این سازمان انجام می شود

در سی و پنجمین سمینار ساالنه حفظ نباتات کشور که  -سه شنبه  -به گزارش خبرنگار ایسنا در مازندران، باغستانی صبح امروز 

اکثر افرادی که در این همایش حضور دارند بالغ بر نیم قرن تجربه : ر مرکز اموزش سازمان بهزیستی بابلسر برگزار شد، اظهار کردد

 .در بخش کشاورزی و گیاه پزشکی و حفظ نباتات دارند

ساله در استانی که مهد  25برگزار شد که اکنون پس از توقف  2120اولین سمینار سازمان حفظ نباتات در سال : وی ادامه داد

 .کشاورزی در حال برگزاری است

دوره برگزاری این همایش وزیر جهاد کشاورزی حضور داشته که این امر نشان دهنده اهمیت بخش  23در : باغستانی اظهار کرد

 .حفظ نباتات است

پروانه بیولوژیک، تهیه طرح ارتقای وی بازنگری قانون حفظ نباتات، بازنگری مباحث سموم ،تهیه و ساماندهی دستورالعمل ثبت 

 .سالمت محصوالت کشاورزی و تشکیل کمیته قرنطینه را از دغدغه های این بخش دانست

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تخصیص به موقع یارانه ها با استان ها ،پیگیری تامین نیروی انسانی و ابالغ آن به استان ها، 

کردن ترخیص کاال کشاورزی، تشکیل ستاد بحران برای مهار مگس زیتون و ملخ مراکشی و پیگیری صدور گواهی ثبت الکترونیکی 

 .پیگیری ایجاد ردیف درآمد هزینه برای سازمان حفظ نباتات را از اقدامات انجام شده سازمان حفظ نباتات کشور دانست

http://www.isna.ir/fa/news/31551022221 
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 ایسنا - 1272آبان  39شنبه  سه

  های متولی است تثبیت مالکیت اراضی دولتی نیازمند توجه دستگاه
های  رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تثبیت مالکیت اراضی دولتی و منابع طبیعی را منوط به توجه و همکاری دستگاه

  .ها دانست ولی صیانت از این عرصهاجرایی مت

، احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه در جلسه شورای قضایی (ایسنا)به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران 

دستگاه قضایی وظیفه سنگینی درخصوص تثبیت مالکیت ها و حفظ منافع ملی دارد و : استان البرز ضمن بیان این مطلب گفت

 .کند ها را طلب می این امر همدلی، همکاری و حساسیت همه مجموعهتحقق 

ای برخوردار  رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با بیان این که نگاه کالن و حساسیت در بخش منابع ملی از اهمیت ویژه

اقتصادی و درآمدزایی داشته باشند و نگاه ملی ها توجه صرف به منابع  های اجرایی نباید در حوزه تغییر کاربری دستگاه: است، افزود

را در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار دهند و در حوزه حفظ کاربری اراضی کشاورزی، مصلحت عمومی جامعه را مدنظر قرار 

 .دهند

بسیار . اضی دولتی استاجرای کاداستر جامع و پوششی با توجه به این که استان البرز دارای درصد باالیی از ار: تویسرکانی افزود

شود به وسیله ساخت و  ضروری و اساسی است و باید توجه شود که این اراضی و منابع طبیعی که بخش حیاتی جامعه محسوب می

 .سازهای غیرقانونی از بین نرود

لتی ضروری و وی با اشاره به این که خدمت گذاری درست و اجرا و نظارت دستگاه های ذی صالح در تثبیت مالکیت اراضی دو

شود، بسیار سنگین است؛  هایی که دستگاه قضایی برای رفع تصرف اراضی دولتی متحمل می هزینه: ناپذیر است، اظهار کرد اجتناب

http://www.isna.ir/fa/news/93082714612
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لذا دستگاه های متولی مربوطه نباید در این زمینه کوتاهی کنند، چرا که کم کاری در این حوزه هزینه های باالیی را برای جامعه 

 .داشتدر پی خواهد 

: معاون قوه قضاییه با اشاره به این که همکاری و تعامل خوبی فی مابین دستگاه اجرایی و قضایی استان البرز وجود دارد، بیان کرد

تداوم همکاری و تعامل بیشتر دستگاه های متولی زمینه ساز اجرای سریع و کامل کاداستر در منطقه البرز خواهد بود و انتظار 

 .متولی صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی هم در استان از اراضی و منابع ملی مراقبت بیشتری کنند های داریم دستگاه

با اجرای کامل کاداستر، اسناد اراضی دولتی به فوریت صادر و از تعدی و تصرف آن توسط افراد فرصت طلب و سود : وی تاکید کرد

  .جو جلوگیری خواهد شد
http://www.isna.ir/fa/news/31551022211 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس – 1272ماه  آبان 30چهار شنبه 

 های صنعتی درصدی نان 3۳فروشی  فروشی و گران کم:های صنعتی عنوان کرد رییس اتحادیه نان
 15فروشی  فروشی و گران های صنعتی با کم به دلیل نبود نظارت بر قیمت نان، نان: های صنعتی کشور گفت رییس اتحادیه نان 

های جانبی تغییری  قیمت آرد و نان علیرغم افزایش قیمت 2135که از سال  محسن لزومیان با بیان این.شوند درصدی فروخته می

ها نان را  فروشی، بسیاری از نان فروشی شود و به دلیل کم ر نظارت چندانی بر قیمت نان نمیدر حال حاض: نکرده است، اظهار کرد

. درصد باالتر از قیمت مصوب عرضه می شود 15در حال حاضر قیمت نان صنعتی : وی ادامه داد.فروشند باالتر از قیمت مصوب می

تومان نیز  5555ها حدود کیلویی  نبود نظارت، این نوع نان تومان است اما به دلیل 1255چراکه قیمت مصوب نان صنعتی کیلویی 

های صنعتی کشور  رییس اتحادیه نان.شود در فروشگاه ها عرضه می شوند و هیچ گونه شکایتی از سوی مصرف کنندگان نمی

. نان را آزاد کندبهترین تصمیم این است که دولت قیمت آرد و : درصدی قیمت نان را چندان مطلوب ندانست و افزود 15افزایش 

این امر سبب می : لزومیان ادامه داد.چرا که این مساله هم به نفع مصرف کنندگان و به تبع آن به نفع دولت و تولیدکنندگان است

 :وی تصریح کرد.شود شود که تولیدکنندگان کیفیت نان را افزایش دهند و به تبع آن مصرف گندم و آرد در کشور نیز بهینه تر می

ه نباشد که قیمت نان تنها در بخش صنعتی آزاد شود بلکه باید تصمیم گیری برای هر دو نوع نان سنتی و صنعتی صورت این گون

این مساله تنها   :که قیمت آرد باید به سمت تک نرخی شدن پیش رود، گفت های صنعتی کشور با بیان این رییس اتحادیه نان.بگیرد

درصدی قیمت گندم و آرد و به تبع آن نان،  15چرا که افزایش . شور را سروسامان دهدراه حلی است که می تواند وضعیت نان ک

: درصد است، اظهار کرد 15که سهمیه آرد برای واحدهای صنعتی تنها  لزومیان با بیان این.جوابگوی نیاز تولیدکنندگان نیست

این مساله باعث . کنند تومانی استفاده می 2155کیلویی بسیاری از واحدها در حد ظرفیت خود تولید نمی کنند یا از آرد غیر آزاد 

 :See more at - .می شود قیمت نان را افزایش دهند چرا که اگر این گونه نباشد جز زیان برای آنها چیزی ندارد

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

 متفرقه

 - 72/80/39فارس

 در تقویم رسمی کشور« روز کشاورز»گنجاندن 

http://www.isna.ir/fa/news/93082714132
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ceb39634933a4b26b845cfd2e761f5ab&Title=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%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%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF:#sthash.3nb8CRNY.dpuf
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های مهم فرهنگی و اقتصادی  با توجه به اینکه کشاورزی یکی از اهرم: نماینده مردم بابل در مجلس گفت

 .در تقویم رسمی کشور گنجانده شود« روز کشاورز»ست، یک روز از سال به عنوان کشور ا
ای با موضوع پیشنهاد ثبت روز ملی کشاورز در تقویم رسمی کشور به  از ساری، حسین نیازآذری نامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

در  خبرگزاری فارسکشورمان ارسال کرد که یک نسخه از آن در اختیار دفتر سرپرستی االسالم حسن روحانی رئیس جمهور  حجت

 .مازندران قرار گرفته است

های مهم فرهنگی و اقتصادی  کشاورزی یکی از اهرم: نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی در این نامه بیان داشته است

ست و اهمیت و نقش کشاورزی و کشاورزان در اقتصاد ملی، اشتغال، امنیت غذایی و فرهنگ کار و خدمت بر کسی پوشیده کشور ا

 .نیست

گرایی بین  اکنون که در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی قرار داریم مناسب است که به هم: وی ادامه داده است

 .ای شود اهتمام شایستهفرهنگ و اقتصاد در وجوه مختلف، 

کند یک روز در تقویم رسمی کشور به این  ضرورت توجه بیش از پیش به کشاورز و کشاورزی ایجاب می: نیازآذری ابراز داشته است

 .عنوان نامگذاری شود

و سالروز تشکیل خرداد روز جهاد کشاورزی بوده  10از آنجا که : نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرده است

شود، مناسبتی اداری و سازمانی بوده و ماهیت عام دارد به طوری که کشاورزی یکی از  سازمان جهاد سازندگی محسوب می

شود یکی دیگر از روزهای سال به صورت اختصاصی به عنوان روز ملی کشاورز در  های این وزارتخانه است، پیشنهاد می ماموریت

 .عالم شودتقویم رسمی کشور ثبت و ا

بدون شک اختصاص یک روز در تقویم ملی به کشاورز و کشاورزی کارکردی فرهنگی داشته و توجه افکار : این مسئول افزوده است

شود؛ از سوی دیگر کشاورزان برای مشارکت در  عمومی به اهمیت و نقش این قشر پرتالش و جهادگر بیش از پیش جلب می

ریزان و مسئوالن قوای مختلف احتیاج دارند که نامگذاری اختصاصی یک روز به این  ایت برنامهها و حم های ملی به مشوق ماموریت

 .های شغلی آنها موثر خواهد بود عنوان در افزایش انگیزه

حفظ و تحکیم وجوه روحی و روانی تالشگران عرصه تولید، تشویق و ترغیب جوانان به مشاغل : وی در پایان یادآور شده است

تامین امنیت غذایی کشور، توجه به کشاورزی به عنوان اولویت خودکفایی کشور، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، 

های تولید،  های کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، کاهش هزینه کشاورزی، بیمه کشاورزان و محصوالت کشاورزی، تامین نهاده

سازی محصوالت کشاورزی، اقتصادی کردن محصوالت  آموزش و ترویج، تجاریسازی، توسعه  رویه، فرهنگ جلوگیری از واردات بی

کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اصالح قوانین و مقررات بخش کشاورزی از سایر الزامات بخش کشاورزی بوده که 

 .تواند در مناسبت روز یا هفته کشاورز مورد توجه قرار گیرد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315510555522 
 متفرقه

 آیانا- 1272آبان  39, سه شنبه

 شوند  های مدارس ساماندهی می بوفه

ها را ممنوع اعالم کرد، زیرا در فاصله پنجاه متری بوفه مدرسه،  توان بسیاری از خوراکی یک مرتبه نمی

 . رسانند ها را به فروش می هایی این خوراکی فروشگاه

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930827000011
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و  مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ممنوعیت توزیع مواد غذایی آسیب رسان

ای با وزارت بهداشت به امضا رسید که هم  نامه در ماه اخیر موافقت: ای انجام خواهد شد، اعالم کرد مضر به صورت فازبندی و مرحله

 .رویم اکنون به سمت عملیاتی کردن این موافقت نامه پیش می

آموزش و پرورش و بهداشت برگزار و کمیته مشترک با حضور مسئوالن هر دو وزارتخانه   چند شب پیش نخستین جلسه: وی افزود

 .های مدارس با جدیت بیشتری کار شود مقرر شد بر روی ساماندهی بوفه

پیرامون : ها ابالغ شده است گفت معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه موافقت نامه مذکور به استان

به عنوان مثال بر مدیریت متمرکز و . شده که هنوز نهایی نشده است های مدارس پیشنهاداتی مطرح موضوع ساماندهی بوفه

 .ای اداره شوند های مدارس نباید سلیقه ها تاکید شده است، بوفه برخورداری از یک مسئول ملی برای اداره بوفه

 .دهی بخش خصوصی نیز در این جلسه مشخص شد نحوه مشارکت: حمیدی افزود

یک : شود، گفت ای انجام می توزیع مواد غذایی آسیب رسان و مضر به صورت فاز بندی و مرحله وی با اشاره به اینکه ممنوعیت

ها را به  هایی این خوراکی ها را ممنوع اعالم کنیم زیرا در پنجاه متری بوفه مدرسه، فروشگاه توانیم بسیاری از خوراکی مرتبه نمی

 .ضوع بیشتر کار کنیمباید روی بعد فرهنگی و آموزشی این مو. رسانند فروش می

: معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش درباره اینکه چه اقالمی در این فهرست قرار خواهند گرفت، عنوان کرد

ها، مواد پرچرب و شور و  توان به نوشابه پیشنهاداتی در این خصوص در کمیته مشترک مطرح شده است که از جمله آنها می

 .ره کرد که البته هنوز نهایی نشده استسوسیس و کالباس اشا

هایی با طعم خوب و سازگار با ذائقه کودکان و نوجوانان معرفی شود که در دست بررسی  عالوه بر این باید جایگزین: حمیدی افزود

 .است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/15121-2.html 

 
 متفرقه

 آیانا-1272آبان  39, سه شنبه

 در تقویم ملی کشور « زن روستایی»پیشنهاد تعیین روز 

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بر تدوین و عملیاتی کردن برنامه جامع توسعه امور زنان 

 .تاکید کردروستایی از طریق همکاری شبکه ای، هم اندیشی و همگرایی بین دستگاهی 
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در نخستین اجالس « شهیندخت موالوردی»به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، 

که در هتل آزادی  -در حوزه توان افزایی زنان روستایی  -سازمان همکاری های اقتصادی هشت کشور اسالمی در حال توسعه 

طی سال های گذشته به واسطه مجموع برنامه ها و اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه : زودتهران در حال برگزاری است، اف

های مختلف، شاخص های آموزشی و بهداشتی در بین زنان روستایی ارتقا یافت، اما پیشرفت های مذکور به واسطه عوامل 

 .دگی زنان روستایی را چندان ارتقا نداده استاجتماعی، اقتصادی و مسایل و مشکالت موجود در محیط های روستایی، کیفیت زن

با توجه به اهمیت موضوع شاخص های اقتصادی، عمده فعالیت های دستگاه های متولی با رویکرد توانمندسازی : وی ادامه داد

 .اقتصادی زنان روستایی صورت گرفته است

مایت از صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و اجرای برنامه هایی نظیر تشکیل و حمایت از تعاونی های زنان روستایی، ح

مهارتی اشتغالزا در بخش های صنایع دستی و کشاورزی از جمله فعالیت هایی است که  -عشایری و برگزاری دوره های آموزشی 

 .موالوردی به آنها اشاره کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20342-1.html
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عدد موضوع ها و اولویت های کاری مواجه هستند، با توجه به اینکه بیشتر دستگاه های ذیربط با ت: معاون رییس جمهوری ادامه داد

مجموعه اعتبارات تخصیص یافته به زنان روستایی، فقط بخشی از آن را شامل شده، از این رو برنامه های انجام شده در سطح ملی 

 .و یا منطقه ای تاثیرات ملموسی را در پی نداشته است

مرتبط با موضوع، ضروری است از طریق همکاری شبکه ای، هم اندیشی و با توجه به تعدد دستگاه های : موالوردی تصریح کرد

 .همگرایی بین دستگاهی، برنامه جامع توسعه امور زنان روستایی تدوین و عملیاتی شود

معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با توجه به جایگاه ستادی خود و با هدف تحقق همکاری بین بخشی و : وی گفت

ریت ظرفیت های موجود، در زمینه توان افزایی زنان و دختران روستایی و جلب مشارکت آنها در فعالیت های فرهنگی و مدی

اجتماعی و در پیشبرد اهداف معاونت و رفع مسایل فرهنگی و اجتماعی ناشی از باالرفتن سن ازدواج دختران روستایی و افزایش 

 .ج، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده استتعداد دختران روستایی بازمانده از ازدوا

تشکیل کارگروه زنان روستایی و عشایر با هدف استخراج نیازهای پژوهشی، تعامل و هماهنگی با وزارتخانه ها و تعامل و هماهنگی 

 .شاره کردبا معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از جمله اقداماتی است که موالوردی به آنها ا

همزمان با آغاز فرایند اجرای تدوین الیحه برنامه ششم توسعه کشور، انجام مطالعات دقیق : معاون رییس جمهوری خاطرنشان کرد

و گسترده درباره وضعیت زنان روستایی و تالش در جهت تدوین و تصویب ماده قانونی مرتبط با موضوع زنان روستایی مورد تاکید 

 .جدی است

توجه به تاثیر اقدامات فرهنگی و لزوم فرهنگ سازی در راستای آماده سازی زنان روستایی و سایر ذی نفوذان برنامه های وی با 

در تقویم ملی کشور و در چارچوب هفته ملی روستا، با « زن روستایی»مرتبط با زنان روستایی، پیشنهاد کرد تا ضمن ثبت روز 

 ./امه های آموزشی فرهنگی برای زنان روستایی در تمام حوزه ها تهیه و ارائه شوداستفاده از ظرفیت های رسانه ملی، برن

http://www.iana.ir/majles/item/15122-2.html 

 گزارشات جهانی

 - 2/80/39فارس

 ها در برزیل درصدی نابودی جنگل ۴۷۳رشد 

درصد نسبت به مدت مشابه سال  ۴۷۳ها در ماه اکتبر سال جاری  قطع درختان در برزیل و نابودی جنگل
 .های کشاورزان است درصد این نابودی در زمین ۰۳گذشته افزایش یافته است که 
، گروه آمازون، یک گروه غیر دولتی که در زمینه حمایت 12فرانس به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

ادی داشته از توسعه پایدار اکوسیستم فعالیت می کند، اعالم کرد قطع درختان و از بین بردن جنگل ها در برزیل افزایش بسیار زی

 .است

درصد  255بنا به اعالم آمازون، در ماه اکتبر سال جاری میزان قطع درختان و نابودی جنگل ها در این کشور آمریکای جنوبی به 

 .مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است

 .ستهزار زمین فوتبال ارزیابی شده ا 12از سوی دیگر مساحت این میزان جنگل های از بین رفته معادل 

کیلومتر مربع از جنگل های بزریل از بین رفته است و  122این گروه هشدار جنگل زدایی در برزیل اعالم کرده است در ماه اکتبر 

 .کیلومتر مربع بوده است 21این میزان تنها  1521این در حالی است که در اکتبر سال 

 .های شخصی و یا تحت تصرف کشاورزان روی داده استدرصد از این جنگل زدایی در زمین  25این گروه اعالم کرده است 

http://www.iana.ir/majles/item/20344-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.france24.com/en/20141118-deforestation-brazils-amazon-surges-450
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 .در حال حاضر مقامات برزیلی در حال تالش برای مقابله با این معضل با استفاده از تصاویر ماهواره ای هستند

 .این در حالی است که اجالس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در دسامبر سال جاری در پرو برگزار خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315510555255 
 گزارشات جهانی

  - 72/80/39فارس

 برگزاری دومین کنفرانس تغذیه در رم/میلیون نفر در جهان گرسنه هستند ۳۳۷

کشاورزی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای شرکت در دومین های جهاد  هیات ایرانی از وزارتخانه

 .المللی تغذیه عازم رم شدند کنفرانس بین
های  به نقل از روابط عمومی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد هیأت عالی رتبه ایران از وزارتخانه خبرگزاری فارسبه گزارش 

کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز برای شرکت در دومین کنفرانس بین المللی تغذیه به میزبانی سازمان  جهاد

 .آبان ماه در مقر فائو برگزار می شود، رهسپار رم شد 15تا  15خواربار و کشاروزی ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی که از 

که نخستین رویداد بین المللی در سطوح باال در زمینه چالش های تغذیه قرن حاضر به  1ریاست هیات ایرانی حاضر در آی سی ان 

 .بر عهده دارد( تات)شمار می آید، را اسکندر زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

دفتر نمایندگی فائو در . متر مورد توجه قرار گرفته استسوء تغذیه یکی از جدی ترین مشکالت حوزه سالمت و توسعه است که ک

میلیون نفر در جهان به صورت مدام از دریافت غذای کافی محروم هستند، حال  555در حال حاضر حدود : ایران نیز تصریح کرد

های غذایی خود  وعده ها در دهند، نیز از کمبود ریزمغذی درصد از جمعیت جهان را تشکیل می 15میلیارد نفر که حدود  1آنکه 

 .برند رنج می

تجارب به دست آمده از اهداف : در این رابطه خاطر نشان کرد( فائو)سرج ناکوزی، نماینده سازمان خواربار و کشاروزی ملل متحد 

هانی از توسعه هزاره سازمان ملل متحد به ما آموخته است که تنها راه دستیابی به نتایج قابل توجه در مواجهه با چالش های ج

 .طریق یک تعهد جمعی امکان پذیر خواهد بود

نخستین کنفرانس بین المللی تغذیه با شرکت رهبران کشورهای جهان و تعهد آنان به اقدام واحد و یکپارچه : براساس این گزارش

 .برگزار شد 2331با هدف اطمینان از تحقق هدف رهایی از گرسنگی در سال 

تی مهم برای جامعه بین المللی است تا از این طریق به چالش های مرتبط با سو تغذیه بپردازد و ، ارائه دهنده فرص 1آی سی ان 

انتظار می رود با اعالم بیانیه رم و چارچوب اجرایی مرتبط با آن زمینه های تعهد دوباره و اقدامات متمرکز برای مقابله با سوء تغذیه 

 .در دهه های آتی را فراهم سازد

کشور، آژانس های سازمان ملل متحد، سازمان های بین الدولی، اعضای جامعه مدنی، بنیاد ها، بخش  255ت های نمایندگان دول

 .وزیر کشاورزی و بهداشت نیز در کنفرانس مذکور شرکت خواهند داشت 05خصوصی، متخصصان از گوشه و کنار جهان و بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=21315510552225 

 گزارشات جهانی
 بهار نیوز 1272آبان  34

 سابقه و خشکسالی خواهد بود زمین در تابستان آینده شاهد گرمای بی: ناسا

شود تابستان آینده، کره زمین  اعالم کرد که پیش بینی می( ناسا)ریکا آژانس فضانوردی آم: گروه جامعه

 .شاهد گرمای بسیار شدیدی خواهد بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930827000608
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930827001110
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تا کنون و شکست رکود  ۰۸۸۱ها از سال  خود، به نتایج هواشناسی به گزارش خبرگزاری نیووستی، ناسا در پیش بینی

شایان ذکر است که سپتامبر گذشته، . اد کرده استاستن ۵۱۰۱و  ۵۱۱۱، ۰۹۹۸، ۰۹۹۱، ۰۹۹۱های  گرمای هوا در سال

آید اما میانگین دمای هوای  سال گذشته به شمار می ۰۳۱درجه سانتیگراد رسید که رکوردی در  ۰۱۵۱میانگین دمای هوا به 

تابستان  گویند که تابستان گذشته گرمترین کارشناسان ناسا می. درجه سانتیگراد رسید ۰.۵۱ماه گذشته، به  ۹کره زمین در 

تاکنون بود و تابستان آینده، شاهد موج گرمایی شدیدتر خواهد بود که باعث خشکسالی شدید در برخی مناطق  ۰۹۹۸از سال 

 .زمین و گرمای بی سابقه خواهد شد

http://www.baharnews.ir/vdcj0iem.uqeyazsffu.html 

http://www.baharnews.ir/vdcj8iem.uqeyazsffu.html
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	مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت:
	فقط چند کالای کشاورزی ممنوعیت صادرات دارند

	صنایع غذایی
	آغاز خرید تضمینی شیر خام از هفته آینده در 6 استان کشور
	در حالی که سالهاست به قانون خرید تضمینی شیر عمل نمیشد، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، خبر داد: از هفته آینده خرید شیر خام از 6 استان کشور آغاز و شیر خام به قیمت مصوب ۱۴۴۰ تومان از دامداران خریداری میشود.
	در حالی که سالهاست به قانون خرید تضمینی شیر عمل نمیشد، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، خبر داد: از هفته آینده خرید شیر خام از 6 استان کشور آغاز و شیر خام به قیمت مصوب ۱۴۴۰ تومان از دامداران خریداری میشود.
	در حالی که سالهاست به قانون خرید تضمینی شیر عمل نمیشد، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، خبر داد: از هفته آینده خرید شیر خام از 6 استان کشور آغاز و شیر خام به قیمت مصوب ۱۴۴۰ تومان از دامداران خریداری میشود.
	هشدار رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مردم: از چاله پالم به چاه مالت نیفتید!
	اطلاع رسانی ناقص در باره وجود روغن پالم در برخی از تولیدات لبنی موجب کاهش مصرف محصولات لبنی و شیر و ماست و روی آوردن برخی از خانواده ها به مصرف شیر و محصولات لبنی غیر استاندارد و فله ای شده، غافل از اینکه این رویکرد می تواند آنان را از چاله پالم به چا...
	استفاده از روغن پالم در پنیر خامه ای ممنوع شد

	گوشت مرغ
	مرغ 1600 تومان زیر قیمت عرضه میشود
	خوشحالی دلالان از نوسان قیمت مرغ

	گندم
	بزرگترین ضربه به کشاورزی با تغییر کاربری زمین/ تولید ۶.۷ میلیون تن گندم در سال جاری/ برنامه کاهش ۹۰۰ هزار هکتار سطح کشت گندم
	وزیر جهاد کشاورزی گفت: در بحث تغییر اراضی وضعیت به گونهای شده است که منافع همه دست اندرکاران (کشاورز، سرمایه گذار و مسئولان محلی) در تغییر کاربری است که این بزرگترین ضربه را به کشور میزند.
	همایش ملی مدیریت آب و خاک در مزارع گندم با حضور وزیر برگزار میشود
	100 مقاله کاربردی برای همایش مدیریت آب و خاک در تولید گندم قرار است مؤثرترین روشها برای مدیریت را در اختیار بخش قرار دهد.
	غارت یک میلیون تن گندم عراقی توسط داعش
	وزیر کشاورزی عراق اعلام کرد: داعش بیش از یک میلیون تن گندم و جو را از استان نینو سرقت و به شهرهای رقه و دیر الزور سوریه منتقل کرده است.
	ذخیره 8 ماهه گندم/ تکلیف دولت برای واردات 7 میلیون تنی گندم

	منابع مالی
	قول مساعد وزیر اقتصاد درباره سهم استانها از مالیات ارزش افزوده/ پول شهرستانیها در خزانه دولت
	عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به عدم اجرای قانون در مورد سهم منابع مالیات ارزش افزوده شرکتهای آلاینده استانها، وزیر اقتصاد قول همکاری داده است.
	تکمیل پایانه صادراتی گل و گیاه کشور در انتظار 30 میلیارد تومان اعتبار/ صادرات منسجم نداریم
	محمود حسن ولی مدیرعامل اتحادیه سراسری گل و گیاه با بیان اینکه 80 درصد از پایانه صادراتی گل و گیاه تاکنون ساخته شده است، گفت: برای تکمیل این پایانه صادراتی تقاضای 30 میلیارد تومان وام کردهایم.
	اختصاص 300میلیارد ریال اعتبار به اجرای طرح کاداستر در استان اردبیل
	رییس سازمان امور اراضی کشور در سفر به اردبیل با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ملاقات کرد و طرح های حفاظت از اراضی ملی و زراعی و باغی استان را با یکدیگر در میان گذاشتند.
	بررسی راههای افزایش سرمایه صندوق حمایت از سرمایهگذاری در کشاورزی
	وام ۱۵ میلیون تومانی مسکن روستایی از اول آذرماه پرداخت میشود
	معاون امور بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن از آغاز پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی مسکن روستایی از یکم آذر خبر داد.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	کتابخانه مجازی کشاورزی کشور رونمایی شد
	معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با راه اندازی این کتابخانه مجازی کشاورزی، 95 درصد از نیازهای علمی محققان در بخش کشاورزی پاسخ داده میشود و در این کتابخانه مجازی با بیش از 200 ناشر در دنیا میتوانیم ارتباط برقرار کنیم.
	انتقاد از اجاره ماهانه ۳۵ میلیون تومانی غرفههای میوه/ عرضه میوه درجه ۲ و ۳ در غرفههای شهرداری
	مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران با بیان اینکه عرضه محصولات کشاورزی از طریق غرفههای شهرداری با اجارههای هنگفت موجب ضرر به تولیدکننده و مصرفکننده است، گفت: عرضه محصولات کشاورزی باید به اتحادیهها واگذار شود.
	مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران با بیان اینکه عرضه محصولات کشاورزی از طریق غرفههای شهرداری با اجارههای هنگفت موجب ضرر به تولیدکننده و مصرفکننده است، گفت: عرضه محصولات کشاورزی باید به اتحادیهها واگذار شود.
	مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران با بیان اینکه عرضه محصولات کشاورزی از طریق غرفههای شهرداری با اجارههای هنگفت موجب ضرر به تولیدکننده و مصرفکننده است، گفت: عرضه محصولات کشاورزی باید به اتحادیهها واگذار شود.
	حجتی در مازندران اعلام کرد: مرکبات و سیب شب عید امسال وارداتی نخواهد بود
	وزیر جهاد کشاورزی به صورت قطعی از عدم واردات مرکبات و سیب شب عید و تامین میوه های رایج شب عید از تولید داخل خبر داد.
	دبیرکل خانه کشاورز: قرنطینه نباید دست و پای واردات تکنولوژی برای کشاورزان را ببندد
	دبیر کل خانه کشاورز با بیان این که «نباید به بهانه قرنطینه جلوی واردات تکنولوژی را بگیریم»، گفت: هرچه راه ورود تکنولوژی را به بهانه قرنطینه سخت کنیم، آفت ها چندین برابر می شود.
	در خواست مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی برای بهره گیری از تجربیات بین المللی حفظ نباتات
	مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی بهره گیری از تجربیات در عرصه بین المللی در زمینه حفظ نباتات را بسیار مثبت و تاثیر گذار عنوان کرد.
	سمینار سالانه حفظ نباتات کشور امروز در بابلسر آغاز به کار کرد
	سمینار سالانه حفظ نباتات کشور با حضور مدیران حفظ نباتات سازمان های جهاد کشاورزی استان های کشور امروز در بابلسر آغاز به کار کرد.
	دفاع مدیر سازمان میادین از روند واگذاری غرفه های میوه و تره بار
	واگذاری غرفه ها در میادین و بازارهای سازمان میادین بر اساس مصوبات قانونی و از طریق فراخوان و مزایده بین اشخاص حقوقی مانند تشکل ها، اتحادیه ها و غیره و حقیقی و تولید کنندگان و تامین کنندگان محصولات کشاورزی است.
	درخواست واگذاری 10درصد غرف میادین میوه و ترهبار به تشکلهای بخش کشاورزی
	مدیران عامل اتحادیه های مختلف بخش کشاورزی، امروز در یک گردهمایی خواستار واگذاری 10 درصد از غرف میادین میوه و ترهبار بدون عامل محدودیت مزایده به تولیدکنندگان، برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی شدند.
	ضعف بخش کشاورزی در رینگ صادراتی بورس کالا /تولید بذرهای جدید در دست اجراست
	با حضور هیات عالی رتبه ایران؛دومین کنفرانس بین المللی تغذیه برگزار می شود
	مدیر عامل اتحادیه باغداران اعلام کرد
	تهدید به مرگ باغداران از سوی دلالان
	رییس سازمان حفظ نباتات عنوان کرد
	پیگیری تسهیلات کمبهره برای ایجاد آزمایشگاه کنترل و کیفی
	تثبیت مالکیت اراضی دولتی نیازمند توجه دستگاههای متولی است
	رییس اتحادیه نانهای صنعتی عنوان کرد:کمفروشی و گرانفروشی 30 درصدی نانهای صنعتی

	متفرقه
	گنجاندن «روز کشاورز» در تقویم رسمی کشور
	نماینده مردم بابل در مجلس گفت: با توجه به اینکه کشاورزی یکی از اهرمهای مهم فرهنگی و اقتصادی کشور است، یک روز از سال به عنوان «روز کشاورز» در تقویم رسمی کشور گنجانده شود.
	بوفههای مدارس ساماندهی میشوند
	یک مرتبه نمیتوان بسیاری از خوراکیها را ممنوع اعلام کرد، زیرا در فاصله پنجاه متری بوفه مدرسه، فروشگاههایی این خوراکیها را به فروش میرسانند.
	پیشنهاد تعیین روز «زن روستایی» در تقویم ملی کشور
	معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بر تدوین و عملیاتی کردن برنامه جامع توسعه امور زنان روستایی از طریق همکاری شبکه ای، هم اندیشی و همگرایی بین دستگاهی تاکید کرد.

	گزارشات جهانی
	رشد ۴۵۰ درصدی نابودی جنگلها در برزیل
	قطع درختان در برزیل و نابودی جنگلها در ماه اکتبر سال جاری ۴۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است که ۶۰ درصد این نابودی در زمینهای کشاورزان است.
	۸۰۵ میلیون نفر در جهان گرسنه هستند/برگزاری دومین کنفرانس تغذیه در رم
	هیات ایرانی از وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای شرکت در دومین کنفرانس بینالمللی تغذیه عازم رم شدند.
	ناسا: زمین در تابستان آینده شاهد گرمای بیسابقه و خشکسالی خواهد بود
	گروه جامعه: آژانس فضانوردی آمریکا (ناسا) اعلام کرد که پیش بینی میشود تابستان آینده، کره زمین شاهد گرمای بسیار شدیدي خواهد بود.


